
De la ultimul nostru picnic din 2 septembrie 

7 Iulie 2013 

Mo\tenind f]g]duin[ele 
 %... a\a 'nc`t s] nu v] lenevi[i, ci s] c]lca[i pe urmele celor ce, prin credin[] 
\i r]bdare, mo\tenesc f]g]duin[ele.^ (Evrei 6:12). 
 Sf`ntul apostol ne d] 'n c`teva minute secretul mo\tenirii f]g]duin[elor lui 
Dumnezeu. Acestea sunt ale noastre, dar le mo\tenim prin credin[], prin a 
r]m`ne 'n harul Domnului Isus. Dar credin[a lucreaz] 'mpreun] cu r]bdarea. 
R]bdarea e semnul c] suntem c]li[i de Dumnezeu pentru lucr]rile pe care 
vrea s] le 'mplineasc] prin noi. 
 %C`nd vreau s] c]lesc o[elul, spunea un fierar, 'nt`i 'ncing bucata de fier, o 
pun pe nicoval] \i o bat cu ciocanul, \i iar o bag 'n cuptorul aprins, \i iar o scot 
\i o bat, iar apoi o scufund 'n ap] rece. "mi dau seama imediat dac] bucata 
aceea de fier poate s] devin] o[el scump sau nu. Dac] se rupe, sau se sf]r`m], 
nici nu m] mai n]c]jesc cu ea, o arunc la de\euri, pe care le v`nd toate pe pre[ 
de nimic colectorilor de fiare vechi.^ 
 %M] g`ndesc c] ar trebui s]-mi fie team] \i mie, continua fierarul, ca nu 
cumva s] m] arunce Domnul la de\euri, c`nd m] trece prin diferite 'ncerc]ri: 
'ncercarea focului, a ciocanului, a c]lirii 'n apa rece. "ncerc]rile nu sunt ca s] 
m] distrug], ci ca s] m] fac] o[el scump. Dac] n-am r]bdare, ci c`rtesc sau nu 
mai stau 'n m`inile marelui Me\ter Fierar, oare la ce mai sunt bun?^ 
 Iov spunea: %Dac] a\ fi 'ncercat, a\ ie\i curat ca aurul. Piciorul meu s-a 
[inut de pa\ii Lui.^ (Iov 23:10-11). Despre Avraam este scris: %Fiindc] a 
a\teptat cu r]bdare, a dob`ndit f]g]duin[a^ (Evrei 6:15). 
 Doamne Isuse, 'n \coala r]bd]rii, d]-ne r]bdare! 
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Comunic]ri 
•Ast]zi spunem un c]lduros bun venit 
'ntre noi corului de la orfelinatul Felix 
din Oradea, care se afl] 'ntr-un turneu 

prin Statele Unite. Corul acesta se 
compune din 20 de copii \i tineri de la 
orfelinat, \i la 16 septembrie '\i vor 
'ncheia turneul de o lun] de zile prin 
America. 
 Dup] c]derea comunismului 'n 
1989 situa[ia orfanilor, a %copiilor 
str]zii^ din Rom`nia, a devenit un 
subiect foarte mult relatat 'n presa din 
vest, mai ales c] erau peste 100.000 
de copii 'n orfelinatele de stat cu o 
situa[ie sub standardul de via[] 
normal. Iar la anul 2000, deci dup] 11 
ani de la revolu[ie, se estimeaz] c] 
erau 'nc] vreo 60.000 de copii p]r]si[i 
care tr]iau pe str]zi, 'n tunelele 
metrourilor, prin canalele de scurgere 
ale ora\elor. Odat] cu intrarea 
Rom`niei 'n Europa s-a introdus 'n 
[ar] sistemul de %foster-homes^, 
adic], familii care s]-i adopte pe copii 
pentru cre\tere, \i s-au 'nfiin[at 
orfelinate dup] modelul din vestul 
Europei, cu aceea\i tr]s]tur] de 
%foster home^. 
 Cu toate acestea, din p]cate, 
situa[ia multor copii p]r]si[i nu s-a 
schimbat. "n contrast cu alte institu[ii, 
'n care copiii sunt un obiect de profit 
sau o povar], C]minul Felix aduce o 
raz] de lumin] \i frumuse[e. Pentru 
copii care cresc la C]minul Felix, 
locul acela este %un c]min^, un loc al 
familiei lor, \i este, dup] cum e \i 
numele %C]minul Fericirii.^ 
 Ne bucur]m c] avem harul s]-i 
g]zduim. 

•Ne bucur]m c] sora 
Viorica Blaj, mama 
sorei Lucia Mo\man, a 
sosit 'n vizit] la noi 
pentru aproximativ \ase 
luni de zile, venit] din 
Oradea. Suntem 'ncredin[a[i c] 
Domnul Isus are 'n seam] dorin[a pe 
care o avem ca sora Blaj s] aibe 
bucurii sfinte 'n mijlocul nostru \i al 
familiei Silviu Mo\man.  
 
•Cl]direa bisericii din Tacoma, 
Washington, a fost distrus] de 
incendiu: Fr. Pavel Sandu, p]storul 
bisericii baptiste moldovene\ti 
%Golgota^, ora\ul Tacoma, statul 
Washington, anun[] c] 'n noaptea de 4 
spre 5 septembrie, cl]direa bisericii 
lor a fost distrus] de foc \i se afl] sub 
custodia poli[iei deoarece se pare c] a 
fost incendiere inten[ionat]. O durere 
mare pentru o biseric] t`n]r]. 
 
•Am aflat lista conducerii Asocia[iei 
alese la conven[ia din Portland, \i este 
urm]toarea:  
 Pre\edinte: Eusebiu Rusu. Vicepre-
\edin[i: vest, Florin Filip; est, Matei 
Istudor. Secretari: vest, Ovidiu Rauca; 
est, Florin Vancea. Vicepre\edinte 
pentru Canada: Mircea Toma. 
Secretar: Sorin Sabou. Comisia de 
misiune: Nelu P]\cu[, Samuel Stan, 
John Bilti.  Comisia pastoral]: Doru 
Aninoiu. |coala Duminical]: Aurel 
Mateescu, Ovidiu Bulzan, Stefan 
Ghinescu. Casier misiune, Ion Cot`rl]. 
Casier adm., Cornel Ciba. Cenzori: 
Florin {unea, Vladimir Pahomi. 
Pre\edint] surori, Mioara Pop, 
Cleveland. Pre\edinte tineret, Val 
Monafu, Los Angeles. 
 Dumnezeu s] le dea harul S]u cu 
bog][ie de lumin] \i 'n[elepciune ca 'n 
tot ceea ce vor face s] 'nal[e Numele 
Domnului Isus! 

Semnele mereu se-arat], 
|i se 'mplinesc gr]bit: 
Timpul harului se gat], 
Ceasu-i preg]tit s] bat] 
Ora marelui sf`r\it. 
  
Ve[i auzi de r]zboaie, 
(Voi s] nu v] sp]im`nta[i), 
Se vor ridica puhoaie, 
Ca s] lupte, s] jupoaie, 
S] se rup] fra[i pe fra[i. 
 
Vor fi lupte mondiale 
Ca-ntr-un clocot de cazan, 
Nu cu sape \i casmale, 
Ci cu arme bestiale, 
Sub comanda lui Satan. 
 
Se va m]ri cuno\tin[a, 
(A\a scrie-n Daniel), 
Dar iubirea, umilin[a, 
|i evlavia, credin[a, 
Se vor mai g]si la fel? 
 

Pe alocurea p]m`ntul 
Cu gunoiu-acestei lumi 
Presim[ind desnod]m`ntul, 
"\i va scutura ve\m`ntul; 
Vor fi molime \i ciumi. 
 
|i din pricina-nmul[irii 
F]r_delegii multora, 
Chiar f]cliile iubirii 
"ntre fii m`ntuirii, 
"\i vor stinge flac]ra. 
 
Atunci vor veni s] spun] 
Mul[i profe[i l]ud]ro\i, 
Cu minuni dintr-o minciun], 
Cu m`ndrie de tribun] 
Cum c] ei ar fi hristo\i... 
  
Dar voi, fra[ilor, fi[i gata: 
Ve[i fi aresta[i, lega[i; 
"mpotriva voastr] gloata 
"\i va turna judecata; 
Dar s] nu v] lep]da[i! 
  

Semnele se-arat]-ntr-una, 
Sus 'n cer, \i pe p]m`nt; 
Pl`ng \i stelele \i luna, 
Jos s-a 'ntronat minciuna; 
Doamne, vino mai cur`nd! 
 
O, ce mul[i atunci s-or vinde, 
Pentru posturi, pentru zlo[i; 
Chiar pentru un blid de linte 
V] vor preg]ti morminte, 
|i ve[i fi ur`[i de to[i. 
  
Dar nu-i mult \i Domnul vine, 
Cobor`ndu-Se de sus! 
De pe-a sl]vilor coline, 
Cu o\tirile divine, 
Va veni la noi Isus. 
  
Fra[i de veghe \i-a\teptare, 
"n cur`nd vom auzi 
Tr`mbi[a r]sun]toare: 
Domnul vine cu splendoare, 
|i cu El vom birui!  (V.P.) 

Semnele 

De pe c`mpul de misiune: Fratele Severin Croitor, misionar cu %Operation 
Mobilization^ se afl] acum 'n Israel, \i scrie sorei Hortensia Mitrofan (\i sor] 
de corp) despre activit][ile sale. %De dou] ori pe s]pt]m`n] merg 'ntr-un loc 
unde sunt sute de oameni care au supravie[uit Holocaustul. Pe l`ng] ajutorul pe 
care-l dau am ocazia s] le spun despre dragostea lui Isus. Ca s] pot conversa 
mai u\or iau lec[ii de limba ebraic] odat] pe s]pt]m`n]. M] rog pentru cei cu 
care ajung 'n contact. La \coala de limb], am avut ocazia s] spun despre 
m`ntuirea prin credin[a 'n Domnul Isus noilor veni[i din Europa \i din Rusia. 
Ruga[i-v] pentru Israel \i pentru pacea Ierusalimului!^ 
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