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Programul de "nchin]ciune
%Aceasta este ziua pe care a f]cut-o
Domnul: s] ne bucur]m \i s] ne veselim în
ea!^ (Psalmul 118:24)
C`ntare \i rug]ciune de invocare
C`nt]ri comune
Corul mixt
Clipe de Rug]ciune: Petre Ordeanu
Corul mixt:
Fanfara: "n 'ndurarea Domnului
•C`ntare \i M]rturie: Amber Ilisie
•C`ntare, fam. Smahon... Estera \i Titus
•C`ntare, fam. Clement Popovici... Josh
•C`ntare, Josh, Jessica, Emma, Nathan
•M]rturie: Tatiana Silarin Ignatov

Olga Ordeanu
1946-2013
Olga Ordeanu s-a n]scut 'n familia
Ilie \i Ana Ionescu la Bucuresti pe data de
4 Mai 1946, fiind al doilea copil 'n
familie. P]rin[ii au crescut-o cu credin[a
adev]rat] 'n Domnul Isus, \i din copil]rie
a frecventat biserica Basarab din
Bucure\ti. La 8 dec. 1963,
L-a m]rturisit pe Domnul
Isus ca M`ntuitor 'n apa
botezului tot 'n Biserica din
Basarab, unde a fost activ] 'n
cor \i la tineret. La 27
noiembrie 1966 s-a c]s]torit
cu Ionel Ordeanu \i au fost
membri activi 'n Biserica Basarab. Au fost
binecuv`nta[i cu doi b]ie[i, Cristy \i Dan.
"n 1979 Ionel, Olga, \i copiii, au
emigrat 'n Statele Unite pentru
re'ntregirea familiei venind la Petric] \i
Ronella Ordeanu. Imediat s-au integrat ca
membri 'n Biserica Baptist] Rom`n] de
pe Irving Park. Olga a fost activ] 'n
societatea surorilor particip`nd la
'ntrunirile surorilor \i, 'mpreun] cu mama
ei (m]m]i[a, cum o numeam to[i), ajut`nd
multe familii nevoia\e din Rom`nia.
"n 1999 Olga \i-a deschis un salon de
cosmetic] 'n Skokie, unde a fost apreciat]
\i a avut o clientela aleas]. Nu numai c]

•C`ntare fam. Nistor, Florida.
•M]rturii: Ioan Bodea, Simeon Burcu,
\i Jonathan Sporea
•C`ntare, grup de la Biserica Emanuel
Predic]
Actul Botezului
Anun[uri
Fanfara \i colecta
Rug]ciune cu punerea m`inilor.
(c`nt]rile comune sunt conduse
azi de fr. Edy Negru)

nu s-a ru\inat de credin[a ei, ci vorbea cu
clientele ei despre Domnul Isus \i le
'ndemna s] citeasc] Biblia, \i s] cread] 'n
Dumnezeu. Nu i-au pl]cut func[iile de
conducere, dar a fost activ], darnic], o
femeie a rug]ciunii, dup] exemplul frumos
al mamei ei. Se 'nt`lnea la p]rt]\ie cu un
group de surori prietene: Mariana
Ionescu, Ica Ardeleanu, Lidia Covaliu \i
altele. A iubit biserica \i s-a
rugat pentru bunul mers al ei.
A fost o femeie a p]cii, o
so[ie iubitoare, harnic], o
gaspodin] excelent] \i o
mam] iubitoare, gata s] fac]
orice jertf] pentru copiii ei.
"n luna noiembrie 2012 sa descoperit c] are o boal]
nemiloas], \i cu toate c] a fost tratat] de
cei mai buni speciali\ti, Dumnezeu a
hot]r`t s] o cheme acas].
Cu inimile fr`nte de durere la o
desp]r[ire at`t de nea\teptat], r]m`n 'n
urma ei: so[ul Ionel, cu care a tr]it 'n
deplin] armonie timp de 46 de ani, copiii
pe care i-a iubit a\a de mult, Cristy \i
Dan; nepo[ii, Lauren[iu \i Paula, cu
Denise de care a avut grij] mult timp;
Tibi \i Liliana cu copiii lor; cumna[ii \i
nepo[ii cu familiile lor. ...|tim c] ne vom
revedea odat] l`ng] Domnul Isus, \i vom
fi 'mpreun] toat] ve\nicia.

La Botezul Domnului Isus
%Am v]zut Duhul pogor`ndu-se din cer ca un porumbel, \i oprindu-Se peste El^
(Ioan 1:32).
"ntr-un moment de o rar] frumuse[e, la botezul Domnului Isus la Iordan,
'ntreaga Treime sf`nt] \i divin] apare 'n mod clar sim[urilor omene\ti:
auzibil, 'n glasul Tat]lui care a r]sunat din Ceruri: %Acesta este Fiul Meu
preaiubit, 'n care 'mi g]sesc toat] pl]cerea^ (Matei 3:17), \i vizibil, 'n f`lf`itul
aripilor de porumbel care s-a oprit 'n zbor exact deasupra Domnului Isus. Ce
glorie! Fiul onoreaz] dorin[a Tat]lui 'n botez; Tat]l dezv]luie identitatea real]
a Fiului, \i Duhul pecetluie\te semnul mesianic al Unsului lui Dumnezeu.
Ioan Botez]torul m]rturise\te c] pentru el pogor`rea Duhului 'n chip de
porumbel deasupra Domnului Isus a fost semnul pe care-l primise de la
Dumnezeu c] El, Hristosul, Domnul, era Cel ce va boteza cu Duhul Sf`nt.
Teofania aceasta 'n chip de porumbel e plin] de 'n[eles. Duhul Sf`nt e Cel
care se mi\ca pe deasupra apelor la Crea[ie, plutind ca 'ntr-o f]lf`ire de aripi
de argint. Apoi, porumbelul era singura pas]re 'ng]duit] ca jertf] 'n Legea
dat] la Sinai, \i era cunoscut] ca jertfa s]racilor; desigur, cei care erau acolo
au 'n[eles c] Unsul venea ca jertf] pentru p]catele tuturora, chiar \i a celor
mai s]raci de pe lume. |i, porumbelul avea s] fie un simbol al sf`r\itului
pedepsei, dup] cum la sf`r\itul potopului, porumbelul s-a 'ntors la Noe cu
ramura de m]slin 'n cioc, parc] vestind un cap]t al urgiei. |i acum, la botezul
Domnului Isus, 'ntreaga Treime apare str`ns] laolalt], gata s] dezl]n[uie, cu
un entuziasm \i o bucurie cum numai Dumnezeu le are 'n Sine, m`ntuirea
neamului omenesc. Sl]vit s] fie Numele Domnului!
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00
Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00
Internet - http://www.betelchurch.org

Corul perechilor tinere

O fotografie din arhiva noastr]: Biserica 'n 1975, c`nd ne adunam pe strada Potomac,
'n Chicago; aveam un autobus mare pentru misiune.

Comunic]ri
•Spunem un c]lduros Bun Venit
tuturor oaspe[ilor Casei Domnului, \i
ne rug]m ca harul, 'ndurarea \i pacea
Domnului Isus Hristos s] v] fie
'nmul[ite tuturora prin lucrarea
Duhului Sf`nt, iar p]rt]\ia noastr] la
'nchin]ciune s] fie pl]cut] 'naintea
Tat]lui ceresc. Azi la noi e s]rb]toare
\i pentru c] 'mplinim porunca
botezului, l]sat] de Domnul Isus ca
a\ez]m`nt divin pentru toate
vremurile.
•Salut]m 'ntre noi ast]zi pe fr.
Alex Popovici, din Denver, Colorado;
\i pe tinerii Nathan, Emma \i Tiffany
M]du[a din Houston, Texas. De
asemenea ne bucur]m de familia
Nistor veni[i din Florida, de la
biserica Harul, din Hollywood.
•Familia Viorel \i Elena Tru[a s-a
'ntors din concediul petrecut 'n statul
Virginia, la fiul lor Tiberiu.

•"n duminica trecut] am fost
vizita[i de familia Viorel \i Ani\oara
Ghencea, \i copiii lor, M]d]lina \i
Denisa, din Greenfield,
Massachussetts. Sora Ani\oara
Ghencea este sor] de corp cu s.
Tatiana Calestrov, de la noi.
•Fratele Andrei
\i
sora
Dana
Smahon au venit 'n
duminica trecut] la
binecuv`ntare cu al
doilea copila\ al lor,
feti[a Abigail Grace
Smahon, \i biserica
a fost cuprins] de
un
parfum
al
dragostei
\i
bucuriei.
•Ieri
sear]
fanfara ne-a f]cut
din nou cinste fiind 'n misiune la
Pacific Garden Mission, unde prin

Lec[ia Biblic]
Joi, 8 august: O comunitate 'n care se m]rturisesc p]catele
Neemia 9:2, 6-10, 30-36 (Cuv. de aur: Neemia 9:2).

mijlocirea fratelui Isaia Curtean li s-a
'ng]duit tinerilor no\tri s] c`nte
c`teva c`nt]ri.
•Duminica viitoare, corul bisericii
va fi 'n c]l]torie 'n Ohio, la fra[ii
menoni[i, unde vom avea un serviciu
divin 'mpreun] cu bisericile din
Cleveland \i Akron.
•La data de 8 septembrie vom fi
binecuv`nta[i s] avem la noi corul de

unchiul fratelui Dani Voica, a trecut la
Domnul 'n v`rst] de 72 de ani. "n anul
2005 Ilie Voica L-a primit pe Domnul
\i L-a m]rturisit 'n apa botezului. Au
r]mas 'n urma lui so[ia \i doi fii, Sorin
\i Ilie, cu familiile lor.
•"n
d u m i n ic a
trecut] am avut la
amvonul bisericii \i la
predicarea Cuv`ntului
sf`nt
doi
fra[i
predicatori tineri din
Rom`nia, de care neam bucurat: Daniel
Fi\teag, din Bozovici,
\i Cristian Cr]ciun, din
Gr]dinari. Biserica din
Bozovici face misiune
'n Oltenia, \i 'n special
la Sla\oma, comuna 'n
copii orfani de la C]minul Felix din care
s-a
n]scut
Oradea.
Dumitru Cornilescu, traduc]torul
•Deces 'n Rom`nia: Ilie Voica, Bibliei 'n limba fluent] rom`neasc].
Œ Mai bine s] umbli 'n 'ntunericul nop[ii cu Dumnezeu, dec`t s] alergi singur
'n timpul zilei. Œ C`nd Dumnezeu ne cheam] la El, El ne iese 'n 'nt`mpinare;
c`nd ne trimite undeva, El merge 'naintea noastr]. Œ O conversa[ie 'ntre un
profesor necredincios \i un copil: — "[i dau o portocal], dac]-mi spui unde
este Dumnezeu? — V] dau dou] portocale dac]-mi spune[i unde nu este El?
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