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„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să 
dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să 

alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.” (Evrei 12:1)

Trebuie să alergăm în așa fel ca să câștigăm. Alergarea noastră are un traseu bine 
definit, există o cale pe care alergăm, calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-
o Domnul Isus prin perdeaua din lăuntru adică trupul Său (Evrei 10:20). Aceasta 
e calea sfântă, calea cea bună care ne duce la fericirea veșnică.

Proorocul Ieremia spunea din partea Domnului unui popor răzvrătit să se 
oprească, să iasă la drumuri și să aleagă din toate drumurile vieți o singură cale, 
calea cea bună: „Stați în drumuri, uitați-vă, și întrebați cari sunt cărările cele 
vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru 
sufletele voastre!” Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!” (Ieremia 
6:16). Ca și atunci, trăim vremuri de rătăcire de la „calea cea bună”, când lumea 
alege mereu căile răutății, ale rătăcirii, căile păcatului . 

În alergarea care ne stă înainte trebuie să dăm la o parte orice piedică, 
orice lucru care ne-ar fura atenția de la țintă, orice păcat care ne poate înfășura ca 
să cădem pe cale.

Frați și surori, ochii la țintă, la Domnul Isus, și vom ajunge, prin ajutorul 
Lui, să primim premiul de slavă al alergării noastre. Glorie Domnului!



Scurte Comunicări

r Fratele Ovidiu Rauca ne-a 
comunicat că dorește mult să ne 
viziteze cândva la sfârșitul lunii 
viitoare, în septembrie, și că la 
Convenția din Chicago, din toamna 
aceasta de Labor Day, fratele dr. 
Daniel Mariș va veni din România ca 
oaspete ș i de legat d in par tea 
Seminarului din București.

r Fratele Florea Burcă ne-a 
comunicat că în curând va apare un 
nou volum de cântări, în care a inclus 
multe cântări noi. Volumul acesta de 
cântări, întocmit de fratele Burcă, a 
fost trimis săptămâna trecută la tipar. 
Fratele Burcă ne comunică și faptul că 
pentru tipărirea cărții a găsit un 
sponsor, și că a hotărât ca tot venitul 
din urma vânzării cărților să fie donat 
fondului pentru construirea clădirilor 
noului complex al Liceului Baptist 
„Alexa Popovici” din Arad.

r Sora Magdalena Capotă ne 
anunță că a ieșit de 
sub tipar cartea - 
Cu Hristos în 
Școala Rugăciunii, 
de  Andrew 
Murray. Cartea a 
fost tradusă de sora 
Marta Dârlă în 
colaborare cu s. 
Magdalena Capotă. 
Este o carte de 
mare valoare și foarte potrivită pentru 
studiul personal al Scripturilor, mai 
ales în vremea noastră când 
spiritualitatea și  adâncirea gândurilor 
în viața de rugăciune, sunt atât de 
neglijate. Fiecare familie e bine să 
aibe această carte. Vă îndemnăm să 
luați legătura cu s. Magdalena Capotă 
pentru a procura și studia această 
carte.

r Rugăciuni de mijlocire pentru 
cei bolnavi, în neputință, sau în vârstă:

- Viorel și Viorica Abrudean din 
Texas; ei au fost afectați de boala 
Covid, sora Viorica având o formă mai 
gravă. - Cornel Lazăr, din Houston, 
TX, este internat la spital. - Timotei 
Jivcu, este internat în Hollywood, 
Florida. — Sava Remus, (frate de corp 
cu sora Rodica Babii), este internat la 
spitalul St. Alexius din Hoffman 
Estates, la Intensive Care. — Petre 
Braica, grav bolnav în Phoenix, 
Arizona. — Viorica Ghera, de la noi, a 
suferit săptămâna trecută câteva 
fracturi dureroase și este acum acasă 

- De la noi, să avem în rugăciune 
pe cei pe care nu i-am văzut demult în 
adunare, unii fiind prinși de o boală, 
sau bătrânețe, sau neputință. Printre 
aceștia amintim pe: familiile Dan și 
Viorica Mitroi, Radu și Mariana Ilisie, 
Amber Ilisie, Larry și Jenny Gașpar 
Dumitru Marandiuc, Tatiana Bonca, 
Elena Gașpar, Ana Giuca, Maria Deac, 
Nora Miclea, Nelu Hiriț, Dorin 
Mitrofan, Caty Podea, Elena Truța.

r Să mulțumim Domnului pentru 
vindecarea și întărirea sănătății:

- Titus Smahon a avut în duminica 
trecută o frumoasă mărturie în bucuria 
vindecătii pe care a primit-o din partea 
Domnului..

- Sora Cathy Rădulescu a primit 
putere de vindecare după o săptămână 
de boală gravă.

- Nelu Hedean, după tratamente și 
spitalizări în starea în care doctorii 
spuneau că nu mai are nici o oră de 
trăit, e din nou în adunare cu noi.



 

La Arad au început lucrările de șantier ale noului complex al Liceului 
Baptist „Alexa Popovici” pe strada Cetății. Din cauza creșterii numărului de 
elevi, în prezent, Liceul Baptist îşi desfășoară activitatea educațională în patru 
locații diferite, lucru care e destul de dificil atât pentru părinți cât și pentru 

co rpu l p ro feso ra l . O 
singură locație va oferi un 
confort ridicat și pentru 
părinții care au copii 
înscriș i în mai multe 
niveluri de învățământ. 
Liceul are acum 925 de 
elevi.

În 2018 Consi l iul 
Municipal Arad a donat cu 
titlu gratuit terenul pentru 
construirea noului complex 
școlar care va avea 48 de 
săli de clasă, laboratoare în 
diferite domenii, zone 
pentru activități sportive, o 
bibliotecă, o sală de mese, 
birouri administrative, un 
amfiteatru, un cabinet 
medical și un cabinet 
stomatologic.

Liceul presupune o 
investiţie de aproximativ 
șapte milioane de euro care 
se va realiza în etape pe 
parcursul a cinci ani. Anul 
acesta este nevoie de 
5.000.000 de lei pentru 
realizarea structurii de 
rezistență.

P e n t r u c e i d i n 
România contribuțiile pot 
fi făcute în multiple conturi 
d e s c h i s e l a B a n c a 
Comercială Română. La 
noi dona ț i i le să a ibe 
spec i f i ca ț i a , „Pentru 
Liceul Alexa Popovici”.

Proiectul noului complex al Liceului Baptist Alexa Popovici



„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, 

Iosua a zis poporului: „Sfințiți-vă, căci 
mâine Domnul va face lucruri minunate în 

mijlocul vostru.” (Iosua 3:5).

Mâine…

Sfințiți-vă, căci mâine Domnul
Va face lucruri minunate!
Păziți-vă de pofta lumii,
Și de otrava din păcate.

Încredeți-vă azi în Domnul,
Și în puterea Lui cea mare,
El toarnă-n inimile noastre

Un untdelemn de vindecare.

Al nostru Rege ne va scoate
Din ispitiri și din urgie,

Hristos cu noi, — iată secretul
De biruință-n pandemie.

Ca El nu-i nimenea pe lume,
Să ne deschidă drum prin Mare,

Să ne dea mană în pustie,
Și apă dintr-o stâncă tare.

Și toate-acestea El le face
Chiar între noi, cei mai din urmă,
Și-n dragostea Lui El ne spune,
Pe veci că suntem a Lui Turmă.

Sus inima, moștenitori ai slavei,
Din piatră Domnul ne dă mierea!

Azi peste noi e vântul aspru,
Dar mâine… Slava, Învierea! (vp)

Nu renunțați la vis

Pentru patriarhul Iacov, visul pe 
care l-a avut la Betel a fost visul care i-
a trasat destinul, i-a creat caracterul.

Odată Iacov spunea familiei lui, 
„Ne întoarcem la Betel. Acolo mi S-a 
arătat Domnul! Vreau iarăși să calc pe 
poteca visului de la Betel…”

D u pă c e u m b l a s e p e că i l e 
străinătății, Iacov își chema familia din 
nou la visul acela de demult, cu scara 
care se ridica până la tronul de slavă al 
puterii lui Dumnezeu, o scară pe care 
avea să urce mereu până la sfârșitul 
vieții când, din deznădejdile amețitoare 
ale falimentelor vieții lui, avea să vadă 
capătul de sus al „scării” din visul 
acela, și din toate luptele și eșecurile 
sale, să ajungă să trăiască visul, să 
ajungă în lumina scaunului de domnie 
al lui Dumnezeu.

Trăim și noi un vis, dar nu este o 
iluzie fantomatică și înșelătoare. E visul 
pe care Însuși Dumnezeu ni l-a pus în 
fața ochilor, o făgăduință atât de 
glorioasă încât mintea noastră n-o poate 
cuprinde, și e foarte aproape de ireal, de 
supranatural, de un vis care parcă nu 
poate fi atins. Evanghelistul Ioan scrie:  
„Dar știm că atunci când Se va arăta 
El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea 
așa cum este.”. E capătul strălucitor de 
sus al scării din visul nostru. 

„Eroi au fost, eroi sunt încă…” așa 
se cânta odată în țara noastră. Și Radu 
Gyr, din tenebre, scria:
   Nu eşti înfrânt atunci când sângeri
   Şi nici când ochii-n lacrimi ţi-s,
   Adevăratele înfrângeri
   Sunt renunţările la vis.

— Deci, cu Domnul Isus, înainte!


