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 Tatăl celui neprihănit se veselește, și cel ce dă naștere unui înțelept se 
bucură. (Proverbe 23:24)

 Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu 
se va abate de la ea. (Prov. 22:6)

Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.  (Iosua 24:15)



Scurte Comunicări

guvernamentale, noi la Betel am 
hotărât să nu avem servicii de 
închinăciune decât dimineața duminică 
de la 10 la 12:00 până la toamnă. Dar 
astăƶi în mod excepțional și cu bucurie 
am primit îndemnul tinerilor să avem 
un program de închinare și astfel, după 
amiază, de la 5:00 la 6:30, tinerii noștri 
s-au înjghebat într-un Cor al tineretului 
care va cânta o suită de cântări spre 
slava Domnului, intercalate cu poezii 
ale copiilor și tinerilor. Va fi prima 
oară de mai bine de un an de zile de 
când nu am avut adunare seara. Ne 
bucurăm de inițiativa tinerilor, și vă 
îndemnăm cu drag, să veniți să ne 
închinăm Domnului împreună de la 
5:00 la 6:30, și astfel să fie pentru 
tineri un imbold în plus să-L laude pe 
Domnul.

   r În duminica 
t r e c u tă n e - a m 
bucrat de vizita 
fratelui și sorei 
Bota, din Florida, 
părinții fratelui 
Ionuț Bota de la 
noi.  Fratele Bota 
ne-a adus salutări de la biserica din 
West Palm Beach, păstorită de fratele 
Sebi Mureșan. Salutul bisericii din 
West Palm Beach ne-a fost transmis 
din Filipeni 4:8.

r Am salutat pe cei care s-au 
întors din concedii: 

- Laurian și Mihaela Popovici;
- familia Ilie și Felicia Negru, care 

ne-a adus salutul bisericii New Life din 
Arizona, unde au participat la botezul 
nepoatei lor.

Rusaliile în România: Ziua de azi 
este o zi specială în calendarul nostru. 
În România, împreună cu frații 
ortodocși, bisericile evanghelice 
serbează Rusaliile, Ziua de Aniversare 
a Pogorârii Duhului Sfânt. Ziua în care 
s-a împlinit făgăduința dată de Domnul 
Isus Hristos către apostoli în Ioan 
:14:15-18...  Dacă Mă iubiți, veți păzi 
poruncile Mele. Și Eu voi ruga pe 
Tatăl, și El vă va da un alt Mîngîietor 
(Grecește: Paraclet, apărător, ajutor.), 
care să rămînă cu voi în veac;  și 
anume, Duhul adevărului, pe care 
lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l 
vede și nu-l cunoaște; dar voi Îl 
cunoașteți, căci rămâne cu voi, și va fi 
în voi.  Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi 
întoarce la voi.”  Ce făgăduință 
glorioasă și ce împlinire strălucită e 
această sărbătoare!

Ziua Tatălui la noi: Astăzi în 
calendarul civil american este Ziua 
Tatălui, pentru sărbătorirea și cinstirea 
taților, a capilor de familie, după 
rânduială dată de Dumnezeu în 
Porunca a cincea: „Cinstește pe tatăl 
tău și pe mama ta, pentruca să ți se 
lungească zilele în țara, pe care ți-o dă 
Domnul, Dumnezeul tău.” (Exod 
20:12). Iar ap. Pavel scria, „Să 
cinstești pe tatăl tău și pe mama ta” - 
este cea dintâi poruncă însoțită de o 
făgăduință.” (Efes. 6:2).

Astăz i avem adunare după 
amiază: Din cauza pandemiei, și a 
regulamentelor anunțate de oficiile 



 

- Elena Măduța, a fost cu noi 
săptămâna trecută, în timp ce tinerii din 
Houston au fost în excursie la Muzeul 
Creației, la Arca lui Noe și la Mamouth 
Cave, KY.

Să ne unim în rugăciune pentru 
cei ce trec prin necazuri:

r Familia Emanuel și Tereza 
Negru care lucrează cu misiunea „Word 

of Life Fellowship” în Grecia, și care 
ne-a vizitat și pe noi în 2015, trece 
print-o încercare grea. Al 5-lea copil al 
lor s-a născut cu o boală gravă care 
oprește creșterea fizică și intelectuală. 
Copilul a fost adus acasă după 40 de 
zile de spitalizare și la 5 luni cântărește 
numai 6,6 pounts. Să ne rugăm pentru 
acest mic copilaș, Ezdra Negru, și 
întreaga familie.

r Din Krems, Austria: Pe lângă 
rugăciunile noastre pentru familia 

Furdui. din Hanover, Germania, căreia 
orgaanizația pentru protecția copilului 
i-a răpit pe cei șapte copii ai lor, am 
aflat vestea tristă că la Krems, în 
Austria, cei trei copii ai păstorului 
bisericii baptiste Daniel Velcotă, 
guvernul i-a luat pe cei trei copii prin 
ordin judecătoresc, și i-a dus la un 

centru departe de Krems pentru cel 
puțin trei luni.

r Poate ați cunoscut clădirea 
bisericii nr. 2 din Oradea, pe strada 
S i m i o n B ă r n u ț i u … P r i m ă r i a 

municipiului Oradea a anunțat că 
această clădire urmează să fie demolată 
pentru a face loc unui bloc de locuințe. 
Clădirea a mai fost foloosită ca loc de 
adunare pentru persoanele cu deficiențe 
de auz, de comunitatea baptistă care 
are acum la dispoziție biserica 
Emanuel.

r O nuntă frumoasă: În duminica 
trecuta după amiază, a avut loc într-un 
cadru intim al familiei, căsătoria sorei 
Denise Mureșan cu Alexandre 
Cotard. Tinerii sunt amândoi sportivi 
profesioniști cu multe trofee primite în 
campionatele internaționale de tenis. 
Părinții mirelui n-au putut veni din 

Franța din cauza restricțiilor Covid-19. 
Le dorim tinerilor căsătoriți o căsnicie 
fericită sub binecuvântările de îndurare 
și har ale lui Dumnezeu.



„De aceea, încingeți-
vă coapsele minții 

voastre, fiți treji, și 
puneți-vă toată 

nădejdea în harul, 
care vă va fi adus la 

arătarea lui Isus Hristos!” (I Petru 1:13)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Ioan Mircu
5 Noiembrie 1932 -  10 Iunie 2021

   S-a născut la 5 Noiembrie 1932 în 
satul Peștere, județul Caraș-Severin, al 
patrulea copil din cei șase născuți în 
familia lui Alexandru și Ana Mircu. La 
vârsta de 9 ani a rămas orfan de tată iar 
mama sa a fost nevoită să crească 
singură pe cei șase copii. După ce a 
terminat școala generală a plecat la 
Lugoj ca să învețe meseria de croitor 
dupa care a fost angajat la Complexul 
Oțelu Rosu. După 3 ani de serviciu 
militar, s-a căsătorit cu Ana Sfia în 
1954 și au avut trei copii, Angelica, 
Ani și Adrian. Au avut o căsătorie 
frumoasa timp de 51 de ani pâna în 
anul 2005 când soția a plecat la 
Domnul.

În 1974 Ioan și Ana au primit pe 
Domnul Isus ca Mântuitor personal și 
au fost botezați de fratele păstor Ionică 
Muroni la Obreja. Aici a activat pâna 
în anul 1983 când a emigrat în 
America împreuna cu familia, întâi la 
Los Angeles și în 1984 la Chicago, 
fiind membru în Biserica Baptista din 
Chicago păstorită de frații  Alexa și 
Valentin Popovici, unde în 1993 a fost 
ordinat ca diacon.  A iubit mult casa 
Domnului fiind nelipsit de la adunare. 
A fost responsabil cu lucrarea de 
caticheză și școala duminicală.

În 1998 Domnul i-a pus pe inimă să 
construiască o nouă casă de rugăciune 
în comuna Obreja de unde plecase, și 
proiectul a fost împlinit, iar în 16 Iulie 
2000 a avut loc inaugurarea. A făcut în 
total 12 călătorii  de misiune la Obreja 
cu evanghelizări și vizite în familii ca 
să câștige cât mai mulți oameni pentru 
Domnul. Din cuvintele nepoatei lui, 
Rodica Nica: „Uica Ioan va rămâne 
mereu în memoria noastra un exemplu 
de râvnă și slujire pentru Dumnezeu.”

În 2002 s-a mutat împreună cu 
Angela și Mircea Dulceanu la Atlanta, 
unde era și fiica Ani și John Gavrilă și 
trei nepoti. A fost membru la Prima 
Biserică Baptistă Română din Atlanta, 
păstorită de frații Teofil și Christi 
Cocian. activ până în anul 2012 când l-
a prins boala nemiloasă Alzheimer. În 
urma lui au rămas: Angela și Mircea 
Dulceanu, Ani și John Gavrila, Adrian 
și Lilly Mircu; nepoți și strănepoții: 
Emanuel Gavrilă căsătorit cu Meghan, 
și fetele lor, Emery și Piper; Johny 
Gavrilă căsătorit cu Jessica, și copiii 
lor, Nathalie și Adrian; Melissa 
căsătorita cu Kyle Semon, și copiii lor, 
Brysen și Jaxson; și de la Adrian are 3 
nepoți, Abigail, Jonathan și Rebecca, 
căsătorită cu Claudiu Baran.

Dragă Ticu’, cum îi spuneau copiii, 
sau Bunu', cum îi spuneau nepoții,... nu 
te vom uita niciodată, pentru bunătatea 
ta și felul cum ne-ai iubit.  La revedere 
până când ne vom revedea!

(Mircea și Angelica Dulceanu) 


