
O Ușă Deschisă
„Știu faptele tale: iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci 
ai puțină putere, și ai păzit Cuvântul Meu, și n-ai tăgăduit Numele Meu.” (Apocalipsa 3:8).

Lumea și vremea în care trăim se caracterizează prin conflicte puternice și 
sângeoase, așa cum rar s-au văzut în istorie. În ultimele decade au căzut imperii, 
s-au prăbușit sisteme politice, s-au fărâmițat alianțe istorice. Dar lumea aceasta e 
nu numai o lume de lupte și conflicte, și uși închise, ci și o lume de mari 
oportunități pentru misiune și evanghelizare. Vorbind cu un frate predicator din 
România, îmi spunea zilele trecute: „Frate, aici la noi, știi vorba aceea veche, 
Iarna este vara sufletului! Avem evanghelizări mai ales la sate, dar și la orașe, în 
câte trei și patru zile pe săptămână…” Slavă Domnului! Evanghelia câștigă 
sufletele oamenilor.

Ce uși deschide Dumnezeu în vremea noastră? Auzim de uși închise în țări cu 
majoritate islamică, cu prigoane în multe locuri. Dar, oricât de ermetic vor 
oamenii să închidă ușa pentru Evanghelie, Dumnezeu face ca Evanghelia să 
pătrundă pretutindeni, și dacă nu deschide ușa, El o sparge, o face țăndări. El 
aruncă porțile ferecate ca porțile din Gaza luate în spate de Samson.

Despre Biserica din Filadelfia, căreia Domnul îi scrie că i-a pus înainte o ușă 
deschisă, știm trei lucruri: avea puțină putere, a păzit Cuvântul Domnului, și n-a 
tăgăduit Numele Domnului. (1) Biserica s-a bizuit nu pe forța ei, ci pe ajutorul 
Domnului. (2) Biserica a păzit și s-a alipit de Evanghelia curată. Și, (3) Biserica 
nu s-a lepădat de Numele Domnului; deci în mijlocul ispitelor de a se fi lepădat 
de Domnul, a rămas credincioasă Numelui Său Preasfânt. Deci, iată secretul ușii 
deschise. Să învățăm și noi secretul acesta! Să fim smeriți pentru ca El să fie 
mare; să iubim și să vestim Cuvântul Domnului. Și, să iubim Numele Lui!
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Convocare:
Dorim ca în duminica de 19 martie, 

cu ajutorul Domnului, să avem 
consfătuirea anuală a bisericii. După 
serviciul divin de dimineață, vom lua 
masa împreună, iar apoi vom trece în 
lucră r i l e de rapoar te, a leger i , 
confirmări și discuții. Astfel, nu vom 
mai avea serviciu de închinăciune de 
seară. Ne rugăm ca Tatăl ceresc să 
reverse har peste această întrunire, 
astfel ca biserica să înainteze în 
credință, după cum scrie apostolul 
Pavel Colosenilor, „…privesc cu 
bucurie la buna rânduială care 
domnește între voi și la tăria credinței 
voastre în Hristos” (2:5).

vvvvv
Am primit două vești care ne-au 

întristat. Sora Luci Cotârlă ne-a 
anunțat că sora ei de corp, Dr. Stela 
Tudoran, în vârstă de 80 de ani, a 
trecut la Domnul luni 20 februarie. 
Sora Stela Tudoran a fost prima 
președintă a surorilor în adunarea 
noastră în anul 1970 după formarea 
bisericii, când ne adunam în casa de 
rugăciune a bisericii poloneze (Church 
of  our Savior) de pe strada Fairfield. 
Deși practicase medicina în România, 
find una din cele mai bune specialiste 
în chirurgia de nas/gât/urechi, aici a 
trebuit să înceapă de jos și să urce 
treptat pe scara profesională. Mutându-
se în Florida a avut cabinetul medial la 
Boca-Raton.

A doua veste ne-a adus-o fratele 
Aron Orășanu anunțându-ne miercuri 
că fratele Ilie Pop, din București, în 

„Integritatea înseamnă că lumina luminează 
în interior: o singură inimă, o singură minte, 

o singură voință. Ipocrizia înseamnă că s-a 
produs o fragmentare și umbrele s-au mutat 
înăuntru. Duplicitatea înseamnă că lumina a 
devenit întuneric, și ce este greșit a devenit 

drept, și păcatul a devenit acceptabil..”
(Warren W. Wiersbe)

vârstă de 86 de ani a trecut la Domnul. 
Fratele Ilie Pop a vizitat biserica 
noastră  de câteva 
ori, și ultima oară a 
prezentat cu bucurie 
cartea pe care o 
s c r i s e s e d e s p r e 
i s tor icu l b i ser ic i i 
baptiste „Golgota” din București, carte 
intitulată „Un Secol de Har, 1912-2012”. 
Lucrarea de istorie a bisericii Basarab 
(cum îi știam numele mai demult), i-a 
fost dat cinstea s-o scrie fiindcă era și 
cel mai în vârstă membru al bisericii. 
S-a luptat lupta cea bună, și-a sfârșit 
alergarea, a primit cununa vieții!

Astăzi un grup de surori au 
organizat un Bake Sale, pentru 
activitățile cu copiii în biserica noastră. 
Acesta nu este comerț, și nici vânzare 
de prăjituri, ci o colectă de fonduri 
speciale pentru Școala Duminicală cu 
copiii din biserică, iar prăjiturile sunt 
doar un gest de mulțumire. Vă 
îndemnăm să sprijiniți această lucrarea 
pentru cei mai mici din adunarea 
noastră, pentru Numele Domnului, 
pentru viitorul de mâine al bisericii.

vvvvv
În duminica trecută Biserica 

Penticostală „Golgotha” a fost în vizită 
la noi prin fanfara și păstorul bisericii, 
fratele Iulian Costea. Surpriza a fost că 
fanfara care a venit la noi a fost fanfara 
mică, fanfara de copii, aceștia fiind toți 
începători în muzică, dar au cântat 
excelent, fiind pregătiți și dirijați de 
fratele Remus Moroșan, care predă 
lecții și la câțiva din fanfariștii noștri. 
Fratele Costea a vestit Cuvântul 
Domnului.

vvvvv
Fr a t e l e C o r n e l B a h n e a n a 

îndemnat biserica să ne rugăm pentru 
tânărul Purel Ionuț, care se află la 

Sâmbăta viitoare, 4 martie, fiind prima 
sâmbătă din luna martie, vom avea 

Dejunul cu Rugăciune al 
Bărbaților, în sala de părtășie a 

bisericii, de la orele 9:00 dimineața



spital în Cluj (oncologie). Tatăl lui 
Ionuț, este păstorul pensionar Ion 
Purel, care a lucrat în multe biserici din 
județul Suceava, la Bivolărie, Vicovul de 
Sus și Rădăuți. Ionuț Purel a terminat 
Seminarul și are 33 de ani.

vvvvv
În duminica trecută ne-am bucurat 

să salutăm în mijlocul nostru pe fratele 
Alexei și s. Elena Hrișca, și fiica lor 
Natașa, din Philadelphia, PA, și fratele 
Vadim Lutenko, din Gwinnett (Atlanta, 
GA). în viziă la familia Filip și Aleona 
Smahon. Ei ne-au adus salutări de la 
păstorii bisericilor, fr. Dumitru Toderic 
(din Philadelphia) și Matei Istudor (din 
Gwinnett).

vvvvv

Mulțumim Domnului că așa cum ne-am rugat zăpada s-a topit și astfel oamenii au 
putut călători din 10 țări în România. Sunt grupuri care au venit cu mașina 2 zile ca să 
ajungă la Centru din Surduc. Pastorii și liderii au venit din Albania, Bulgaria, Serbia, 
Croatia, Estonia, Moldova, România, Rusia, Ucraina, etc. Toți participanții au fost 
entuziasmați să învețe cum să aibă un impact în generația secolului. 

Am avut două grupe care au studiat engleză pentru a fi profesori de nivel 1 si 2 cu 
privire la predarea bibliei. Am fost încurajați să vedem pe Roni din Albania care, fiind în 
grupa de engleză, a mărturisit cum s-a întors la Domnul învățând limba engleză într-o 
biserică și astfel a trecut de la Islam la Creștinism. El este foarte motivat de a se implica în 
generația tânără prin studiu biblic și engleză. Un alt grup a studiat cartea, Sexualitatea din 
perspectiva Bibliei și cum să folosească materialul ca să predea în școli, cluburi de copii, 
școli duminicale, evenimente. În a doua săptâmână în același grup am predat studiul 2 
Timotei, “Cum să devii campionul lui Dumnezeu” Cartea poate fi folosită la școala 
duminicală, școli, biserici, cluburi de copii. 

Mulțumim Domnului care ne-a ascultat rugăciunile și fiecare a trecut cu bine 
vame, granițe, drumuri și frigul de minus 17C, cu gheață și zăpadă abundentă chiar la 
sfârșitul săptămânii trecute. Mulțumim pentru rugăciune și dragoste.  (Mia și Costel Oglice)

Sora Silvia Burcu s-a întors din 
România, de la înmormântarea 
mamei, s. Anica Flinta, care avea 80 de 
ani, și locuia la Corcova, județul 
Mehedinți. Îi spunem sorei Silvia 
condoleanțele noastre cu rugăciunea ca 
Bunul Dumnezeu să-i dea mângăierea 
cerească. De asemenea, sora Burcu ne-
a adus salutări de la fr. păstor Vrâncuța 
Ioan, păstor la Orșova.

vvvvv
Bolnavii noștri: Sora Niculina 

Bulboacă a fost internată la spital 
duminica trecută și a stat câteva zile 
sub îngrijire medicală din cauza 
tensiunii arteriale ridicate ș i a 
per icolului unui infarct . Slavă 
Domnului că acum se află mai bine.



„De	aceea,	
frați	sfinți,	
care	aveți	
parte	de	

chemarea	cerească,	ațintiți-
vă	privirile	la	Apostolul	și	

Marele	Preot	al	mărturisirii	
noastre,	adică	ISUS!”	

(Evrei	3:1)
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Smerenia și Inima
«Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au 

fost ascultate din cea dintâi zi, când ți-ai pus inima ca 
să înțelegi, și să te smerești înaintea Dumnezeului 

tău…» (Daniel 10:12).
Fericitul Augustin, fiind întrebat să-și dea 

părerea care ar fi prima și cea mai mare 
virtute creștină, a răspuns: „Cea mai mare 
virtute creștină este smerenia”. Dar a doua? Și  
el a răspuns, „Tot smerenia.” Dar a treia? Și a 
răspuns, „Dacă vrei să știi, cea mai mare 
virtute creștină este smerenia.”

Când Domnul Isus a chemat la Sine pe 
„toți cei trudiți și împovărați,” pe lângă odihna 
pe care le-o dă i-a sfătuit să învețe singura cale 
de înălțare, „smerenia și blândețea” (Matei 
11:28-29). Da, înaintea smereniei, Dumnezeul 
Cerului Se coboară din înălțime, și fiindcă 
smerenia este o floare atât de plăcută lui 
Dumnezeu, El Se pleacă și o ridică sus. „Eu 
locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt 
cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez 
duhurile smerite, și să îmbărbătez inimile 
zdrobite.” (Isaia 57:15). Iar apostolul Petru 
scrie: „Smeriți-vă sub mâna tare a lui 
Dumnezeu, ca la vremea Lui, El să vă înalțe” 
Pe  când celor mândri le spune: Dumnezeu vă 
stă împotrivă” (I Petru 5:5-7).

Cât despre inimă, la Matei 15:19 e scris că 
inima e un depozit de materii inflamabile și 
explozibile: „Căci din inimă ies gândurile rele, 
uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, 
mărturiile mincinoase, hulele…” În privința 
inimii rămânem deznădăjduiți, fiindcă 
Ieremia spune că inima este „deznădăjduit de 
rea”. N-ar trebui oare inima să fie depozit de 
medicamente vindecătoare? Cum, pentru 
materii rele e bună, și pentru materii bune, 
nu? Eu cred că tot așa de bine inima poate fi 
un izvor din care să curgă apa vie și 
răcoritoare, dacă o aducem la Isus. „Cine 
crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de 
apă vie, cum zice Scriptura” (Ioan 7:38)

Mircu Cocariu (1946)

Arături de primăvară
E vremea de arat pământul,
Și nu de stat sub coviltir;
Căci brazde-adânci de primăvară, 
Așteaptă-al plugului răsfir.

Pământul tare ne îndoaie,
Arăm un pârlogit ogor,
Dar nu lăsa să tragem singuri,
Ci vino, Doamne-n ajutor.

Și uită-te la noi cu milă,
Că nu suntem… nici pricepuți,
Nici înțelepți, și nici puternici:
Ne pierdem dacă nu ne-ajuți.

Vrem cu credință și răbdare,
Plugari sârguincioși să fim,
Și-n vatra noastră-nțelenită,
Să nu cădem, să nu cârtim.

Iar dacă nu vom vedea spice
În țarina unde arăm,
Și-atunci, mărește-ne credința,
Să nu cârtim, ci să lucrăm.

Și când odată-n holda albă
Frați mult mai vrednici vei chema,
Dă-ne și nouă bucuria,
Că vom fi toți la dreapta Ta.  (vp)

Cât avem în noi suflare
Să fim martori vestitori
Și oșteni

Cât avem în noi suflare
Câte zile mai avem,
Să fim plini de-nflăcărare  
Pentru Regele suprem.


