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„Dupăce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să 
li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, cari erau în cealaltă corabie, să 

vină să îi ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au 
început să se afunde corăbiile.” (Luca 5:6-7).

Ne rugăm ca anul 2019 să fie un an de pescuire bogată, miraculoasă, și 
corăbioara noastră să devină neîncăpătoare, prea mică, față de mulțimea peștilor 
din mreaja harului lui Dumnezeu. Domnul a spus apostolilor Săi, „Veniți după 
Mine, și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19). Unii vor spune că nu e 
timpul potrivit pentru pescuire. Alții vor spune că sunt obosiți, fiindcă toată 
noaptea au încercat și n-au prins nimic. Iar alții vor spune că experiența lor arată 
că aici nu se prinde pește. Apostolul Petru avea și el tot felul de scuze, însă la 
urmă a spus: „…Dar la cuvântul Tău voi arunca mreaja!” Și s-a umlut corabia 
de pește. Așa să fie și cu noi în anul în care am intrat.



Scurte Comunicări

Vă facem tuturora urarea de Anul Nou, 
cu sănătate, fericire, har și bucurie, cu 
împlinirea dorințelor în bunătatea lui 
Dumnezeu. Să fie Anul Nou un an de 
îndurare al Domnului, un an în care să 
s im ț im mai mul t dragostea ș i 
bunătatea Lui, să fim mai aproape unii 
de alții, să ne umplem de draostea Lui, 
și să fim buni martori ai Domnului

n Amintim cu bucurie pe musafirii 
casei Domnului din săptămâna trecută, 
și cu ocazia intrării în Anul Nou 2019:

- David Zafrani, cumnat cu fratele 
Filip Smahon

- Emanuel și Becky Dragomir, din 
Windsor, Canada.

- Marius și Elena Măduța și copii 
lor, Nathan, Emma și Tiffany.

- Elena și Nelu Brad din Texas.
- Marius Cruceru, păstor și 

profesor la Universitatea Emanuel din 
Oradea. Fratele Cruceru a venit 
împreună cu fr. Buzdugan, de la 
Biserica Logos, și a predicat Cuvântul 

Domnului în ziua de Anul Nou.
n S-au întors din concediu: 

familia Zaica și ne bucurăm de 
salutările aduse de la biserica din 
Jacksonvi l le , F lor ida . Famil ia 
Tămășan a fost în concediu la început 
de an și îi salutăm cu drag în mijlocul 
nostru.

n Fratele Viorel Tăședan a 
împlinit duminica trecută  72 de ani, 
dar e tot tânăr și în putere ca feciorii. 
La Mulți Ani în harul Domnului Isus.

n Să ne rugăm pentru: Maricica 
Vinersan, Pușa Buhai, Gili și Elena 
Gașpar, Vasile Corsiuk, Laura 
Ardelean, Gigi Zaica. Pe lângă aceștia, 
să mijlocim pentru Cornel Ardelean și 
Magdalena Panaitescu, din Portland, 
copilul Ruben din Atlanta, Cristi Filip 
din Detroit..

n Mulțumim surorilor care au 
pregătit bucatele gustoase în ziua de 
Anul Nou: Magdalena Capotă, Viorica 
Mureșan, Letiția Țârlea. 

Ioan Madincea (1925-2019)
În dimineața zilei de vineri 4 ianuarie a.c. s-a stins din viața aceasta, fratele 

Ioan Madincea. S-a născut la 12 Februarie 1925, la Vrani, județul Caraș-
Severin. Părinții au fost Victor Coriolan și Carolina Madincea.  A copilărit la 
Vrani, apoi la Timișoara și la Paris.  După ce a terminat Universitatea de 
Economie și de Drept la București, s-a căsătorit cu Eleonora Brust, cu care au 
avut două fiice, Gabriela și Mihaela-Ruxandra- Felicia.  In 1968 a emigrat în 
America, unde părinții veniseră din România la sfârșitul războiului, la 
Chicago. Au ajuns în Chicago în ziua de Crăciun, acum 50 de ani.  Curând 
după aceea au venit la Biserica Română Baptistă, nou-înființată, care la 
început se aduna în cladirea Bisericii Baptiste poloneze, de pe strada Fairfield, 
în Chicago, și acolo, împreună cu soția, a primit Cuvântul și s-au predat 
Domnului. Amândoi au mărturisit pe Domnul în apa botezului la primul botez 
al bisericii.  Ioan și Nora Madincea s-au mutat in Hollywood Florida in 1988.  
În Februarie 2011 s-a mutat înapoi la Chicago să-și petreacă bătrânețele cu 
fiicele lui. Serviciul de priveghi va avea loc marți 8 ianuarie, la orele 7:00 
seara la Benson Funeral Home.



 

La 
Mulți 
Ani !

Imagini de la noi de 
sărbători



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

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

Anul Nou cu bucurie

   Anul Nou cu bucurie,
   Binecuvântat să fie!
   Cu-ndurări și sănătate,
   Și cu holdele bogate…
Bunătatea și-ndurarea
Să vă apere cărarea;
Pacea sărutând dreptatea
Să alunge răutatea…
Cum e nucul plin de nucă
Anul Nou să vă aducă
Cea mai mare bucurie 
Că-ați scăpat de datorie.
Nu doar c-ați scăpat de plată
Pentru-o sumă-mprumutată,
Ci de-o mare libertate
Cu păcatele iertate.
Și Hristos Mântuitorul
Să vă fie Ajutorul,
El cu mâna Lui cea bună
Să vă scape din furtună…

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?

   Anul Nou cu bucurie,
   Binecuvântat să fie!
   Cu minunea fericirii
   Din izvorul mântuirii… 
Diminețile cu ploaie
Supărarea să v-o moaie.
Și amiezile cu soare,
Să v-aducă sărbătoare.
Munca zilei să vă pună
În desagi o pâine bună,
Ca s-aveți la înserare,
Sfântul ceas de închinare;
Și când adormiți în pace,
Cum și Domnului Îi place,
Să vă fie noaptea lină
Într-o liniște deplină.
   Anul Nou cu bucurie,
   Binecuvântat să fie!
   Dumnezeu să vă păzească,
   Harul să vă-mpodobească!…
Dacă vin și vești mai triste,
(Și n-ați vrea să mai existe),
Dumnezeu la tot necazul
Îi poate schimba macazul.
Scoate-o floare din durere,
Din pelin adună miere,
Și din cea mai grea-ncercare,
Bucurie și cântare.
   Anul Nou, — nu vă lăsați,
   Că doar suntem din Carpați,
   De Hristos am fost salvați, —
   Haidem să trăim ca frați!  (vp)


