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care nu știu câte și cum vor fi, cum să aveți răbdare și cum să vă iertați greșelile.
Este un nou capitol din viața voastră
care abia începe, nu îl cunoașteți, dar
Domnul îl știe. El vă va purta pe un
drum nou și orice ar veni asupra voastră
cu El de mână și prioritar în viața voastră veţi putea să depășiţi împreună, să
treceți cu bine peste toate greutățile vieții și totuși să gustați din bucuriile oferite de aceasta! Căci peste toate, nu noi
stăpânim și conducem, de aceea suntem
încrezători în Cel ce poate totul și care
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viaţa noastră.
În această zi specială îţi dorim să te
bucuri din plin de darul Lui Dumnezeu
pentru tine, de Teofil, iar pentru tot
restul vietii voastre să vă preţuiţi şi să vă
iubiţi la fel de mult cum o faceţi acum.
Dumnezeu să binecuvânteze căsătoria
voastră!

„Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.” (1
Ioan 4:16)
Dragii noştri, Iuli și Teo, de acum sunteţi o funie împletită în 3... o funie care
nu se rupe deoarece Dumnezeu este
sfoara principală. Noi ne dorim ca viaţa
voastră de căsnicie să fie mereu încredinţată în mâna Domnului pentru că

doar aşa veţi putea fi fericiţi şi împliniţi.
Căsnicia este averea dumnezeiască la
care Împăratul îi face administratori pe
soț și soție în egală măsură, de aceea nu
uitaţi să vă rugaţi mereu ÎMPREUNĂ şi
să staţi mereu ÎMPREUNĂ în părtăşie
cu Împăratul.
Cu deosebită dragoste şi prețuire pentru voi, două inimi pline de dragoste,
Nico și Beni Mureșan

Biserica Creştină Baptistă

“BIRUINŢA”

Telefon: (004) 0362-411252 www.biruinta.ro;
e-mail: contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Aurelia Modoc
Tehnoredactare: Roxana Tentiș, Dan Matei

4

DM

Familia Ghiman Călin şi Mihaela

Anunțuri

Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare
„Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi
n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un
chimval zăngănitor.”
(1 Corinteni 13:1)

GÂNDURI PENTRU MIRI

„De aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va lipi
de nevasta sa, şi cei doi vor fi
un singur trup”
(Matei 19:5)

vă va purta pe aripi de vultur!
Familia Mețac, alături de voi!

Aşa cum ne dorim să devină fiicele
noastre într-o zi, tot aşa vrem Iulia şi pentru tine să te asemeni tot mai mult cu
femeia descrisă în Proverbe 31. Ea este
o femeie care „este îmbrăcată cu tărie
şi slavă şi râde de ziua de mâine”, căci
ea se încrede în Domnul.
Atunci când prioritatea noastră este
Dumnezeu, El va avea grija ca toate celelalte lucruri să se ordoneze frumos în

DIN CUPRINS:

URĂRI ŞI
SFATURI DE
DRUM BUN
Pentru Teofil şi Iulia
„Din pricina… Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta.”
(Psalmi 122:9)
Dumnezeu să aibă milă de voi şi să vă
binecuvânteze cu bogăţiile nepătrunse
ale harului Său. El să vă călăuzească

paşii din prima zi a mersului vostru
împreună până când moartea va pune
capăt pribegiei prin lumea vremelnică
de aici.
Să vă iubiţi cu dragostea aşezată în voi
odată cu căpătarea unei naturi înnoite,
dragostea care nu piere niciodată.
Nu aşteptaţi vreodată să vă facă fericit
celălalt, ci mai degrabă întrebaţi-vă cum
îl puteţi face fericit pe celălalt. Manifestaţi-vă întotdeauna cu bunătate, blândeţe, delicateţe, gingăşie şi mila lui Cristos. Îngropaţi duhul aprins, mânia, resentimentele, vorbele aspre, răutatea,
mândria şi răzbunarea.
Nu uitaţi nicio clipă că voi sunteţi ai
Domnului, câştigaţi cu sângele preţios
al lui Cristos Isus, şi acţionaţi mereu în
baza naturii voastre răscumpărate.
Purtaţi-vă cu îngăduinţă unul cu celălalt
şi acceptaţi că sunteţi opera lui Dumnezeu în curs de desăvârşire.
Lăsaţi-L pe Dumnezeu să lucreze în
voi tot ceea ce este necesar pentru
asemănarea voastră cu Continuare pag. 2

lui Dumnezeu şi voia Lui cu privire
la căminul vostru. Păstraţi-vă gustul
de sare şi proprietatea de a lumina în
întunericul lumii acesteia. Să nu
strângeţi numai pentru voi, ci învăţaţi să împărţiţi cu alţii din binecuvântările de care veţi avea parte, înţelegând că ceea ce aţi împrăştiat sunt
bogăţiile care rămân pentru eternitate.
Arătaţi-vă recunoscători părinţilor voştri, ascultaţi-le sfaturile şi nu uitaţi niciodată efortul lor de a vă creşte pentru
gloria lui Dumnezeu.
Primiţi copiii ca pe un dar de la Domnul şi investiţi în ei, crescându-i după
principiile şi valorile Cuvântului lui
Dumnezeu, înţelegând acest lucru ca o
chemare prioritară din partea Domnului.
Să priviţi şi în urmă ca să vedeţi ce fel
de cărări aţi croit şi să evaluaţi ce rămâne în urma trecerii voastre prin lumea
aceasta.
Dar mai ales, uitaţi-vă mereu înainte,
privind spre Domnul Isus şi lăsaţi ca faţa Domnului să strălucească peste familia voastră, să vă desăvârşească, să vă
îmbrace în puterea care trece peste orice
obstacol, până în clipa în care sufletele
îmbrăcate cu noua stare se vor odihni în
splendoarea glorioasă a cerului.

„Azi, drumurile voastre s-au întâlnit,
de-acum
Voi nu mai mergeţi singuri, ci amândoi
pe-un drum
Cum este drumu-acesta, eu nu pot să vă
spun,
E rău pe-alocuri, poate, în schimb, pe-alocuri, bun
Oricum ar fi, cu toții, noi vă urăm să fiţi

Pe el, de azi ‘nainte mereu nedespărţiţi,
Mereu voi să-l străbateţi cuprinşi de bucurie
Şi-alături, călăuză chiar Domnul să vă
fie!”
De azi înainte veți învăța cum să vă ocrotiți unul pe celălalt de tristețile vieții,
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Isus Cristos. Acceptaţi să vă spuneţi unul altuia greşelile şi defectele, dar numai după ce le-aţi mărturisit mai întâi
pe cele personale.
Iubiţi-L pe Dumnezeu mai presus de
orice, mărturisiţi în fiecare zi că sunteţi
dependenţi de El şi de harul Său nemărginit. Căutaţi voia Lui şi Faţa Lui în absolut orice problemă care vă va sta în
cale. Preţuiţi Cuvântul, hrăniţi-vă cu el
zi de zi şi lăsaţi-vă modelaţi de principiile sale. Practicaţi rugăciunea, dar nicidecum nu îngăduiţi să devină o rutină,
ci înţelegeţi că aceasta este modalitatea
prin care Îi vorbiţi lui Dumnezeu, Îi
împărtăşiţi bucuriile şi necazurile şi Îl
recunoaşteţi ca Stăpân peste familia
voastră.
Învăţaţi din greşeli, fără a le mai repeta vreodată şi iertaţi-vă fără să îi mai amintiţi celuilalt greşelile făcute. Nu vă
spuneţi cuvinte pe care mai apoi le veţi
regreta şi nu mergeţi niciodată la culcare
supăraţi unul pe altul, fără să fi căutat amândoi împăcarea şi reconcilierea.
Recunoaşteţi înaintea Domnului că
fericirea şi bucuria nu vor veni în casa
voastră adunând lucruri materiale, ci căutând cu prioritate Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.
Dezvoltaţi o atitudine mulţumitoare,
feriţi-vă de spiritul acru şi critic. Apreciaţi fiecare binecuvântare, fiecare oportunitate şi orice lucru care vine din
mâna Domnului. Căutaţi permanent faţa
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GÂNDURI PENTRU MIRI
Azi o nouă familie, Aioanei Teofil şi
Iulia, îşi începe minunata şi fascinanta
călătorie împreună, călătorie numită căsnicie. Vă dorim să aveţi parte de o viaţă
frumoasă şi împlinită lângă Domnul, să
vă iubiţi în fiecare zi tot mai mult, să
staţi aproape unul de celălalt până la capătul călătoriei. Vă spunem că e frumoasă viaţa în doi, e frumoasă chiar şi
atunci când vin ploi peste voi, e frumoasă pentru că e începută sub legământul
Domnului şi mai apoi trăită în ascultare

Rugaţi-vă pentru:
- Aioanei Teofil şi Iulia,
ce pornesc pe drumul
căsniciei

- Familiile din biserica
noastră, să aibă izbândă în viaţa de zi cu zi
- Familiile creştine din lumea întreagă
„Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se
bucură foarte mult când aude glasul
mirelui...” (Ioan 3:29)
Alegând din tot ce există în lumea aceasta numai ce-i bun, curat și frumos,
uitând de orice-ar fi putut vreodată să
ne-ntristeze sau să facă să picure din
ochi lacrimi de durere, ascultând glasul
mirelui și privind chipul minunat al
miresei, noi, prietenii, vrem să le facem
urări...
Și vrem ca gândurile noastre de bine,
să-i însoțească în călătoria căsniciei lor.

de El.
„Cărarea pe care mergi să fie netedă
şi toate căile tale să fie hotărâte nu te
abate nici la dreapta, nici la stânga şi
fereşte-te de rău.” (Proverbe 4:26)
Drum bun şi lin să aveţi Teofil şi Iulia!
Domnul să vă binecuvânteze din belşug
viaţa, fiţi mereu o binecuvântare pentru
cei din jurul vostru.
Familia Modoc Dorin şi Aurelia

- Pastorul bisericii şi familia lui
- Comitetul bisericii
- Trezirea spirituală a oraşului nostru,
a ţării noastre
- Cei bolnavi din biserică
- Copiii, tinerii bisericii să fie păziţi
de influenţa celui rău
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17
Să facă o artă din iubire și scop de viață
din slăvirea Numelui Preasfântului nostru Domn.
Drum bun Iulia și Teo! Binecuvântări
divine să vă însoțească până-n veșnicii.
Să nu vă fie rău nicicând, ci numai bine.
Să aveți întotdeauna ochii ațintiți spre
El. El, care ne e mângâiere și alin, El care ne dăruie împlinirea și fericirea. El să
vă fie Călăuza, El, minunatul nostru Mire.
Cu mult drag,
familia Isai și Camelia Sabău

„Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă;
şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.”
(Eclesiastul 4:12)
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