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La Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus, cântăm în adunare mai mult ca de 
obicei, după citirea textului care ne spune că îngerii au adus laudă Domnului pe 
câmpia Betleemului. În imaginea de sus e fanfara care a mărit pe Domnul 
duminica trecută, iar jos e corul care a avut în seara de Ajun un șirag de cântări 
sărbătorești de Crăciun. Mulțumim Domnului că ne-a îngăduit chiar și în 
mijlocul pandemiei, să ne strângem și să ne bucurăm împreună în Casa 
Domnului.

În textul de la Isaia 9:7 sunt cuvintele: „El va face ca domnia Lui să 
crească, și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și 
împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și 
în veci de veci: Iată ce va face râvna Domnului oștirilor.” Dumnezeu pune râvnă 
în lucrarea pe care o face El pentru Împărăția Lui, ca ea să crească și să se 
întărească. Să avem și noi râvnă pentru Domnul Isus, Mântuitorul și Regele 
nostru,  și pentru Împărăția Lui de slavă și lumină!  



Scurte Comunicări

Marți, 22 decembrie sora Geta 
Docea a încetat din viață, sfârșind 
călătoria de durere pe acest pământ. S-
a căsătorit cu Niculae Docea 15 
septembrie 1964, păstorul oficiant fiind 
fratele Florea Simionescu. Familia 
Docea a imigrat în Ameica în luna 
decembrie 1984.

Redăm mai jos câteva paragrafe (în 
limba engleză) pe care ni le-a trimis 
fiul dânsei, Florin Docea care este 
acum pastor al bisericii Agape 
Community Church, din Wisconsin.

My sister (Daniela Folker) and I 
have been blessed to have her as our 
mom. Our families are sad now, but we 
will continue in hope, as we trust God’s 
promises of restoration. We are 
p l a n n i n g t o c e l e b r a t e G o d ’s 
faithfulness in her life at a memorial 
service after the holidays. In the 
meantime, please continue to pray for 
our dad (Nicu Docea), and for our 
families. God's richest blessings to you 
all!

Vasile Alexandru Taloș s-a născut 
la data de 19 mai 1944 în comuna 
Cisnădie, județul Sibiu, și a decedat la 
data de 22 decembrie 2020 în 
București.

A fost unul din predicatorii iubiți ai 
frățietății noastre, și a activat în mai 
multe funcții de conducere. S-a 
căsătorit în 1969 cu s. Cornelia și au 
avut doi copii, un fiu și o fiică. A fost 
membru în comitetul de redacție al 
revistei Îndrumătorul Creștin Baptist 
(în perioada comunistă), profesor la 
Seminarul Teologic Baptist din 
București și la Institutul Teologic 
Baptist din București (1990-1998) și la 
Universitatea Emanuel din Oradea 
(1998-2094). După revoluția din 
Decembrie 1989, într-o perioadă 
dificilă a fost ales președinte al 
Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste 
din România în perioada 1991-1999. 
De asemenea, a fost vicepreședinte cu 
misiunea după terminarea mandatului 
de președinte al cultului activând în 
această poziție în perioada 1999-2003. 
A f o s t p r e ș e d i n t e l e A l i a n ț e i 
Evanghelice din România și profesor 
la Institutele/Seminariile Baptiste din 
București și Oradea. 

După ce a păstorit Biserica Sfânta 
Treime din București peste 30 de ani, 
(unde a urmat la pastorat fratelui Ioan 
Ordeanu Sr.), a fondat biserica Buna 
Vestire în conducerea căreia a rămas 
până și-a încheiat alergarea vieții. 
(Cineva a făcut observația: Tatăl 

This letter is to certify that Georgeta 
Docea, born April 28, 1943, and 
Niculae Docea, born March 27, 1940, 
are husband and wife. They were 
married in Bucharest, Romania on 
September 13, 1964 via civil union, 
according to the local law. The 
Christian marriage ceremony was 
performed by Rev. Florea Simionescu 
on September 15, 1964. Mr. and Mrs. 
Docea immigrated to the United States 
in December 1984 and settled in the 
Chicagoland area along with their two 
children, Florin and Daniela.

Vasile Alexandru Taloș 1944-2020

Geta Docea 1943-2020

dânsului, Alexa Taloș a plecat la 
Domnul în Ajunul Crăciunului în 1987 
la vârsta de 67 de ani. Fratele Vasile 
Ta l o ș a p l e c a t î n săp tăm â n a 
Crăciunului la vârsta de 76 de ani). S-
a dus la odihna pregătită în slavă, la 
răsplata făgăduită de Domnul/

(Fotografiile de pe pagina 
următoare știm că vor produce 

nostalgie multora din cititorii care l-
au cunoscut pe fratele Taloș)



 

Vă invităm să ne 
închinăm Domnului…

Astăzi: Aceasta este ziua pe care a 
făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să 
ne veselim în ea! (Ps. 118:24
- (Miercuri nu vom avea adunare).
- Joi seara de la 7:00, seara de Ajun
- Vineri, 1 ianuarie 2021, Anul Nou

slujba începe la 11:00 dimineața
- Duminică, 3 ianuarie 2021

- 10:00 la 12:00, Cina Domnului

Șoseaua Mihai Bravu



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30 - temporar oprite
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)

„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Sfântul Nicolae
La 6 decembrie în calendarul 

tradițional ortodox a fost ziua 
sfântului Nicolae. Acesta a trăit pe 
vremea împăraților Dioclețian și 
Maximilian (284-305), împărați care 
au persecutat pe creștini. Așa se 
spune, că episcopul Nicolae era un 
om blând și darnic cu cei săraci și 
c ă z u ț i î n n e c a z . Î n v r e m e a 
persecuțiilor, Nicolae a suferit și el 
pentru Domnul, și a fost aruncat la 
î n c h i s o a r e s u b d o m n i a l u i 
Maximilian. Când a venit împăratul 
Constantin la tronul Imperiului 
Roman, episcopul Nicolae a primit 
libertatea, și a luat parte la sinodul de 
la Niceea, unde a stat în rândul celor 
care au suferit pentru credință. A 
murit la anul 340. Legendele s-au 
păstrat și s-au mai schimbat. Legenda 
sfântului Nicolae a ajuns la popoarele 
nordice, germane și scandinave, 
povestea lui Moș Crăciun, bătrânul cu 
barbă albă care împarte daruri la 
copii.r

MAG
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Când ai 

◊◊ Azi ne luăm La Revedere de la 
fratele George și s. Letiția Țârlea, care 
vor pleca în România unde vor sta șase 
luni de zile. Ne rugăm ca Domnul săi 
păzească și să le călăuzească pașii.
◊◊ Ne-am bucurat de sărbători de 

vizita lui Alex și Melania Popovici, din 
Denver, Colorado. ◊◊ Astăzi familia 
Andre și Mea Ordeanu sunt la Houston, 
TX în familia părinților Pop Iosif și 
Geta ◊◊ Familia Filip și Aleona 
Smahon vor fi plecați două duminici în 
Pennsylvania la părinți.
◊◊ Fratele Ionel Străin ne anunță o 

veste tristă primită din Arad: Fratele 
Valentin Handra, fiul fratelui Handra 
Sima, a fost chemat acasă la Domnul în 
ziua de Crăciun. Valentin Handra era 
responsabil cu întreținerea aparatelor 
de respirat și ventilat anti-Covid la 
spitalele din Arad.

Foto,,, Sus, stânga: Tinerii noștri 
colindători care au mers de la casă la 
casă cu cântările de Crăciun într-un 
frig teribil în noaptea de Ajun. 
Domnul să-i binecuvinteze! Sus, 
dreapta: Grupul de tineri din 
Gwinette-Atlanta, care ne-au vizitat 
duminica trecută. Jos: Din frumosul 
program al copiilor de vineri, din ziua 
de Crăciun. 


