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 Tinerii care au participat la Tabăra de Vară a tineretului din Asociație, ținută în 
Colorado, între 11-16 iulie. Printre ei observați și pe câțiva din tinerii noștri.

Holdele sunt albe…
Evanghelistul John Rice a scris odată un articol foarte tăios pe marginea 

textului din Luca 10:2, „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii…” Spunea 
el că mereu întâlnește oameni care iau în batjocură lucrarea Evangheliei, și i se 
face greață de cei care se plâng mereu că Evanghelia nu mai are putere. Dar 
totuși… ne punem întrebarea, de ce sunt așa mulți evangheliști cu ochii fără 
lacrimi, cu inimi uscate, fără pasiune, fără poveri pe umeri, fără rugăciuni 
înfocate, și care nu câștigă pe nimeni la Hristos, și care cad în descurajare….

Aceasta este o lucrare a davolului, să descurajeze pe cei care lucrează în 
vremea secerișului de azi, o lucrare de slăbire a mâinilor care leagă snopii, o 
lucrare de îndoială asupra puterii Evangheliei și a puterii lui Dumnezeu de a 
câtiga la mântuire pe alții. E ca și cum ar spune că porțile locuinței morților vor 
birui Biserica lui Hristos, când El, Cel care Își zidește Biserica Sa, ne spune exat 
invers, că „porțile locuinței morților nu o vor birui,” că Biserica va fi 
triumfătoare.

Adevărul e că holdele sunt coapte și așteaptă secerători harnici. Domnul 
Isus parcă ne spune și nouă: „Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele, care 
sunt albe acum, gata pentru seceriș!” Iar în textul de la Luca 10:2, Domnul ne 
cere: „Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său!”



(fragment din necrologul citit de fr. Petre 
Ordeanu la priveghiul de miercuri seara)

Ionel Ordeanu s-a născut la 5 Iulie 
1941 în familia pastorului Ioan și Ioana 
Ordeanu, fiind al treilea copil al 
familiei. După terminarea școlii 
elementare s-a înscris la 
școala profesională pe care a 
absolvit-o la 17 ani cu 
meseria de lăcătuș mecanic, 
specializat ca strumgar și 
rectificator în prelucrarea 
metalelor. La îndemnul 
tatălui, a făcut liceul la seral.

În tinerețe a fost foarte 
a c t i v î n B i s e r i c a d i n 
Colentina, păstorită de tatăl 
său. A fost activ la tineret contribuind 
și conducând programele de tineret și a 
făcut parte din orchestra de mandoline 
a bisericii. L-a primit încă din tinerețe 
pe Domnul Isus ca Mântuitor și a fost 
botezat de fr. Ioan Ordeanu în Biserica 
din Colentina.

La 27 Noembrie 1966 s-a căsătorit 
cu Olga Ionescu și a devenit membru 
în Biserica Golgota Basarab din 
București. La scurtă vreme s-au născut 
cei doi fii ai lor Cristian și Daniel 
Ordeanu.

În 1979 a emigrat în Statele Unite 
la chemarea fratelui său Petrică și 
cumnatei Ronella Ordeanu. A fost 
membru în Biserica Baptistă Română 
din Chicago păstorită de Dr. Alexa 
Popovici și Valentin Popovici, și în 
ultimii ani Dr. Adrian Neiconi.

În America, fiind foarte bun 

meseriaș, a găsit imediat de lucru ca 
strungar și apoi în prelucrarea 
metalului pînă a ieșit la pensie. A fost 
un om întreprinzător și cu spirit de 
afaceri. A lucrat mulți ani cu nepotul 
lui, Laurențiu Ionescu. 

A fost un soț ccredincios, 
un tată iubitor, și un frate bun. 
A iubit Biserica și pentru zeci 
de ani a fost ușier al bisericii.  
D e a s e m e n e a , a f o s t 
a d m i n i s t r a t o r c u 
abonamentele la revista 
„Famil ia” , publ ica tă în 
Romania de organiza ț ia 
Pricept Ministries (condusă de 
Mia și Costel Oglice) revistă 
distribuită și la bisericile 

române baptiste di America și Canada. 
A avut un grup apropiat de prieteni 

în biserică, pe lîngă cei din familie, 
Nelu și Mariana Ionescu, Ica și Teofil 
Ardeleanu, Cristina și Iacob Sezonov 
și alții. Acum opt ani Olga, soția lui, a 
trecut la Domnul. Acum 6 luni după 
un accident și un atac de inimă, starea 
sănătății lui s-a înrăutățit, și după 6 
săptămîni de spital a trecut la Domnul.

„Ferice de acum încolo de morții 
care mor în Domnul! Da zice Duhul, 
ei se vor odihni de ostenelile lor, căci 
faptele lor îi urmează.” (Apoc 14:13).

(Cu ocazia înmormântării fratelui 
Ionel, s-a ținut un privegh la Biserica 

din Des Plaines și unul la casa 
Funerală Ragu, din strada Irving Park, 

și apoi înmormântarea la cimitirul 
Rosehill din Chicago la 22 iulie a.c..)

IONEL ORDEANU
5 iulie 1941 - 18 iulie 2021

„Vegheați dar, pentru că nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul 
Omului…” (Matei 25:13). Știm sigur că Domnul Isus va veni, și ne cere să fim 
gata la venirea Lui, în așteptare și în lucrare. Venirea Lui poate fi în orice 
moment, și chiar dacă se întâmplă ca în pilda celor zece fecioare când Mirele 
zăbovea, să fim gata să auzim strigarea: „Iată Mirele, ieșiți-I în întâmpinare!”



 

r În duminica 
trecută, 18 iulie, la 
serviciul de 
închinăciune de după 
amiază am avut un 
botez la care Cindy 
Popovici, fiica fratelui 
Clement și a sorei 
Tina Popovici a 
mărturisit pe Domnul 
ca Mântuitor în apa 
botezului. Ne-am 
bucurat de o atmosferă 
caldă, plină de har cu 
întreaga adunare. Cu 
ocazia botezului au 
fost cu noi și mulți 
oaspeți: Silvia Titean, 
familiile Pavel Negrei, 
Liviu Deac, Catrința, Râniosu, Daniel Roșu, Cornel Ilie, Mary Răduț, Sarah și 
Lois Gorgan din Florida, și alții. Ne rugăm ca Cindy Popovici să fie un vas ales 
în Casa Domnului, o pildă demnă de urmat pentru alții care vor să-L urmeze pe 
Domnul Isus.
r Duminica trecută, la ora 5:30 pm, puțin după ce 

începuserăm adunarea cu serviciul de botez, fratele Petrică 
Ordeanu a primit telefonul că Ionel Ordeanu, fratele său de 
corp, a plecat la Domnul. Fie mângăiere Domnului peste  
toți cei îndurerați la această despărțire. 

  r În ziua de joi 15 iulie, sora Vasilica Ermalai a plecat 
înapoi în România, pentru a fi împreună cu familia fiicei la 
București. Și vestea aceasta am socotit-o ca o cercetare 
pentru biserică. Ne-am despărțit de o soră dragă, care a 
iubit părtășia noastră și adunarea de laudă Domnului. Ne 
rugăm ca și în țară să fie o bună mărturie 
pentru Numele sfânt al Domnului nostru Isus 
Hristos.
r Astăzi este ultima duminică în care 

fratele Viorel și sora Mariana Taședan sunt cu 
noi, înainte de mutarea lor în Florda, unde vor 
sta în partea de vest, la Golful Mexic, lângă 
Sarasota. Și această veste și despărțirea de ei 
ne aduce o umbră de întristare. Nu ne plac 
despărțirile. Dar le dorim din inimă 
binecuvântări cerești și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i călăuzească și să-i 
păzească în harul Său  și să le dea fericirea în locul nou și o bătrânețe fericită. 



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)

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 prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Există o școală la orice răscruce,
La care de mână Hristos ne conduce:
E școala răbdării în care-nvățăm
Cu El să trăim, și ca El să răbdăm…

Și nu sunt cuvinte să poată să spună,
Ce greu e să capeți aici nota bună,
Dar știm că la urmă, când am absolvit
În noi chipul Domnului S-a-ntipărit!

Răbdarea aduce în noi biruință,
Aduce nădejdea de har și credință,
Ne-atinge cu dragostea Duhului Sfânt:
Și-așa ne îmbracă-n al slavei veșmânt.

Necazul ne doare…, deloc nu ne place…
Dar Domnul răbdării prin el ne dă pace;
Necazul acela urât, nedorit,
E-o floare-n sămânța ce-abia a-ncolțit.

În școala răbdării, nu-i timp de vacanță,
Nu-i fără frecvență, nici de la distanță.
E-o școală intensă, se-nvață din greu,
Pân-am ajuns cum ne vrea Dumnezeu.

Te ustură rana, te doare prea tare?
Și simți cum lovește schilava-ncercare?
Trântit la pământ, mai că-ți vine să zbieri,
Dar Domnu-i cu tine, și-ți dă mângăieri.

Blândețea lui Isus e-o lecție mare,
Să știi că-n răbdare e-un timp de-așteptare;
Și-n școala aceasta citim în ceaslov,
Mereu să privim la răbdarea lui Iov.

În școala răbdării speranța-i fereastră
Deschide-o spre soare, spre zarea albastră.
Prin valea-ncercării ne trece Isus
Nu ca să pierim, ci s-ajungem mai sus.

Și-acolo pe culme, când nu ne mai doare,
Nici crucea pe umăr, nici rana-n picioare,
Acolo batjocura rea, cu dispreț,
Devine un cântec sublim și măreț.

O, Doamne, învață-ne s-avem răbdare
Să fim pregătiți pentru-a Ta Sărbătoare;
Îndreaptă-ne inima oricum ai vrea,
Spre harul iubirii din inima Ta !    (vp)

r La 6 iulie a.c. s-a 
născut Abigail Nicole Duța 
în familia Manuela și Gabriel 
Duța. La naștere, Abigail a 
avut 9 lbs și 4 oz, și 20 de 
inch lungime. Îi felicităm pe 
părinți și de asemenea pe 
bunicii Mariana și Nicu 
C l o n d a . S l ăv i t s ă f i e 
Domnul!

r Cu puțină întârziere, 
spunem La Mul ț i Ani: 
Dorina Mocuța, Sami Negru, 
Dan Bulboacă , Cristina 
Sezonov, Bianca Voica. 
Happy Anniversary, Clement 
& Tina!

r Miercuri 14 iulie am 
fost vizitați de familia Costel 
și Mia Oglice, veniți aici ca 
să-l mai vadă pe fratele Ionel 
Ordeanu la spital. Fiind la 
a d u n a r e s e a r a , n e - a u 
prezentat câteva aspecte din 
misiunea pe care o conduc în 
diferite părți ale lumii, Cuba, 
A f g a n i s t a n , M y a n m a r, 
Ucraina, Sudan, Laos și 
Albania.

r Anunț important: Este 
în construcție un complex 
nou de locuințe pentru cei 
mai în vârstă, la adresa 5801 
N. Pulaski, Chicago, IL 
60646. Cei care doresc să 
primească apartamente 
subvenționate de stat, să se 
înregistreze la telefonul 
(773) 293-6694.

r Duminica viitoare, 1 august, vom avea în 
cadrul programului de dimineață de la 10:00 un 
Concert religios susținut de 
corul Soli Deo Gloria, dirijat 
de fratele dr. Tibi Rață, care 
deține funcția de profesor de 
Vechiul Testament și în 
același timp este și prodecan 
la The School of Ministry în 
cadrul Seminarului Grace 
Theological Seminary din 
Winona Lake, Indiana. Concertul e organizat de 
câțiva tineri de la noi împreună cu fratele Rață în 
dorința de a aprinde zelul misionar al cântăreților 
care făceau parte din corul acesta, Soli Deo 
Gloria, acum 21 de ani, când au făcut multe 
turnee de misiune în America și România.

r Betel Summer Camp. 
Între 2-6 august va fi la noi 
o Tabără de Vară pentru 
tineri și copii cu activități 
sportive, jocuri biblice, 
studii și învățături din 
Biblie, de luni până vineri, 
în fiecare zi de la orele 
10:00am la 3:00pm. Iar în duminica de 8 august 
vom avea un serviciu divin dupămasa de la 5:00 
cu un program al tinerilor care participă la această 
tabără. r ++Azi după adunare, o scurtă ședință cu 
cei care doresc să ajute în lucrarea aceasta cu 
copiii. Veniți să ne ajutați și să lucrăm 
împreună… r ++ Joia următoare de la 
10:00-12:00 muncă voluntară de pregătire a  
activităților de la Betel Summer Camp.


