GÂNDURI DESPRE ŞI PENTRU SOŢIILE NOASTRE. BĂRBAŢII
DE LA GRUPUL DE STUDIU AL FAMILIILOR TINERE.
Anca este pentru mine un răspuns la
rugăciunea făcută de mine către Dumnezeu în vremea adolescenţei. Este un
dar mai de preţ decât mă aşteptam să
primesc. Viaţa alături de Anca este mai
frumoasă şi mai plină de sens. Îi mulţumesc pentru grija şi înţelegerea pe care mi-o acordă.
Pentru mine, soţia mea este cea mai
importantă persoană de pe pământ.
Scopul nostru este de a trăi după Cuvântul lui Dumnezeu şi de a ajunge în cer
cu El.
Anca, îţi mulţumesc pentru că ai acceptat să împart cozonacul cu tine.
Nicu Şovre

Când treci printr-o perioadă grea, adu-ţi aminte că există cineva în cer, care
te iubeşte şi are grijă de tine. Şi este
cineva pe pământ căruia îi pasă de tine.
Te iubesc mult de tot! Eşti o soţie şi o
mamă minunată.
Radu Mureşan
Un dar nepreţuit, un sprijin, o rază de
lumină, un curcubeu de culori, o floare
înmiresmată.
Sunt recunoscător Domnului pentru
dragostea şi grija pe care mi-o arată zi
de zi prin ea. E scumpa mea soţie şi
mama celor trei copilaşi ai noştri, Anca.
Nicu Lăcătuş
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CUGETĂRI DIN VECHI SCRIITORI CREŞTINI
Nimic nu poate modela mai bine sufletul unui bărbat, ca femeia sa prudentă
şi pioasă.
Sf. Ioan Gură de Aur
Tu nu iubeşti atâta pe femeie pentru
cuvântul de femeie, ci o iubeşti pentru
iubirea ce trebuie s-o ai faţă de Cristos.
Sf. Ioan Gură de Aur
Amândoi sunt un singur trup şi un singur suflet. Împreună se roagă, împreună
stau în genunchi, împreună postesc, unul
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: Nicu Lăcătuş
Tehnoredactare: Matei Dan

4

pe altul se învaţă, Cristos se bucură. El
trimite pacea Sa peste ei. Unde sunt ei
doi este şi El, unde este El acolo nu este
cel rău.
Tertulian
Şi în bărbat, şi în femeie, Dumnezeu a
pus acelaşi suflet. Toţi sunt una în
Cristos. Toţi suntem fiii unei singure
familii mari.
Sf. Ioan Gură de Aur
Nicolae Moldoveanu - Dicţionar de
Înţelepciune Patristică

Anunţuri
Luni
ora 18.00 Şedinţă de comitet
Marţi ora 18.00 Studiu cu familiile tinere
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Cateheză
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare

FERICIREA
CARE RĂMÂNE
„Cât pentru mine, fericirea mea
este să mă apropii de Dumnezeu…”
Psalmi 73:28
Când ne-a creat, Dumnezeu a aşezat
în noi dorinţa profundă de a fi fericiţi.
Astfel că, odată venit în lume, fiecare
om porneşte pe drumul căutării fericirii.
Tragedia este că din cauza păcatului,
cei mai mulţi oameni îşi leagă fericirea
de lucruri trecătoare, amăgindu-se cu o
fericire efemeră şi fragilă, care este născută din lucruri care nu pot să dureze.
Încrederea că lucrurile materiale,
banii, celebritatea, afirmarea socială,
frumuseţea fizică sau chiar sănătatea, ar

putea să ne asigure o fericire permanentă, se va dovedi o nădejde falsă,
spulberată la un moment dat al vieţii de
realitatea că toate aceste lucruri sunt
trecătoare.
Acesta este motivul pentru care întâlnim la fiecare pas atât de mulţi oameni nefericiţi. Cu toţii au încercat de-a
lungul vieţii să soarbă din cupa fericirii,
însă, din cauză că nu au găsit cupa
potrivită, s-au ales doar cu amărăciune,
durere şi amăgire.
Poate şi tu eşti unul dintre cei care
trăiesc în prezent cu iluzia că lucrurile
de sub soare îţi vor aduce fericirea atât
de râvnită de sufletul tău.
Oare chiar merită să îţi iroseşti ani
preţioşi din viaţă, pe care nu-i vei mai
putea aduce înapoi, ca să ajungi în final
să-ţi dai seama că nu ai căutat fericirea
acolo unde o poţi găsi cu adevărat?
Trebuie să ştii că de orice lucru sau
fiinţă ţi-ai lega fericirea, vei ajunge
dezamăgit când vei vedea cum fericirea
atât de râvnită ţi se scurge printre
degete iar tu rămâi cu Continuare pag. 2

trugerii şi morţii, doar Dumnezeu
este Cel care rămâne în veac. Dacă
noi ne legăm fericirea de Domnul,
este normal ca fericirea noastră să
dureze cât eternitatea, pentru că
Dumnezeu este veşnic.
Dumnezeu nu dezamăgeşte, Dumnezeu nu se schimbă, El este atotputernic şi etern. Indiferent de ceea ce se
întâmplă în jurul tău, alege ca fericirea
ta supremă să fie Domnul însuşi.
În timp ce lumea caută fericire, spre
propria pierzare, agăţându-se de lucrurile de aici, cei care au ales ca fericirea lor să fie apropierea de Dumezeu,
sunt singurii care au întâlnit fericirea
adevărată şi deplină şi trăiesc desfătându-se în ea.
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mâinile şi inima goală.
Fericirea nu este ceea ce căutăm noi
ci mai degrabă fericirea ne găseşte pe
noi atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu.
Noi suntem creaţia lui Dumnezeu şi
nu există nicio posibilitate să ne putem
găsi fericirea în afara lui Dumnezeu.
Deoarece neascultarea şi păcatul au
alungat fericirea din sufletele noastre,
doar pocăinţa şi împăcarea cu Dumnezeu pot readuce în noi, starea de fericire deplină.
Când renunţăm să ne mai procurăm
fericire trecătoare, Dumnezeu este gata
să aşeze în noi fericirea după care tânjim atât de mult.
Cine îşi leagă fericirea de Dumnezeu, nu va fi dezamăgit niciodată.
Într-o lume trecătoare, destinată dis-
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GÂNDURI DESPRE ŞI PENTRU SOŢIILE NOASTRE. BĂRBAŢII
DE LA GRUPUL DE STUDIU AL FAMILIILOR TINERE.
Mulţumire lui Dumnezeu! Soţia mea
este darul cel mai de preţ pe care mi l-a
dat Dumnezeu şi Îi mulţumesc. Ea e cea
care mă sprijineşte la bine şi la greu şi
se îngrijeşte de trupul meu. Îi mulţumesc! Ea, soţia, mă ajută oricând mi-e
greu. Îi mulţumesc că mă înţelege prin
tot zbuciumul meu. Când trec prin suferinţă îmi arată dragostea care se jertfeşte şi se gândeşte la bine mereu. Ea a
dat viaţă celor două fetiţe ale noastre cu
care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Lui
Îi mulţumesc pentru soţia mea.
Liviu Lăcătuş
Viaţa este primul dar de la Tine,
Doamne, iar soţia mea este o binecuvântare prin care simt prezenţa Ta în fiecare zi. Îţi mulţumesc Doamne pentru
că m-ai binecuvântat cu o soţie atât de
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minunată, iubitoare, plină de bunătate.
Ovidiu Toldaş
Mulţumesc Domnului pentru ideea
minunată de a o crea pe Eva. Nu ştiu despre alţii, dar eu sunt pe deplin recunoscător că Dumnezeu mi-a creat un
ajutor potrivit, ba mai mult, un partener,
un prieten, o mamă pentru copiii mei,
punând toate acestea într-un pachet atât
de frumos cum este Anca. De asemenea,
sunt mulţumitor pentru dragostea ei fără
margini, pentru susţinerea ei în toate
problemele, pentru gingăşia ei, pentru
seriozitate. Şi dacă aş continua, nu cred
că ar mai rămâne loc şi pentru alţii. Mă
simt răsfăţat din plin şi de aceea o iubesc.
Mulţumesc Doamne pentru Anca.
Mihai Sabău

GÂNDURI DESPRE ŞI PENTRU SOŢIILE NOASTRE. BĂRBAŢII
DE LA GRUPUL DE STUDIU AL FAMILIILOR TINERE.
Domnul Dumnezeu a zis:"Nu este
bine ca omul să fie singur; am să-i fac
un ajutor potrivit pentru el"
Geneza 2;18
Avem motive şi slavă la adresa lui
Dumnezeu. Îi mulţumim Lui pentru modul minunat prin care a lucrat în viaţa
noastră, pentru prezenţa Lui în mijlocul
nostru. Nu ar trebui să uităm nicio clipă
să-I dăm slavă şi mulţumire pentru
"ajutorul potrivit" prin care a binecuvântat într-un mod personal pe fiecare
parte bărbătească.
Ajutorul potrivit şi tot odată şi darul
lui Dumnezeu pentru mine îl reprezintă
soţia mea Erika. Ea este soţia la care
nici nu am îndrăznit să visez vreodată.
Este mama cu care fetiţele mele se vor
mândri todeauna, este partenerul alături
de care sunt încântat să-mi împart viaţa
de pe acest pământ. Într-un cuvânt, este
dragostea lui Dunnezeu pentru mine.
De aceea, mulţumesc şi mă rog Domnului ca binecuvântarea Lui să fie totdeauna peste minunata mea soţie.
Marius Pop
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că
mi-a dăruit jumătatea care mă completează şi împreună cu care împărtăşesc
aceeaşi dedicare profundă faţă de scopurile lui Dumnezeu pentru căsnicie.
Îi mulţumesc Domnului că soţia mea
mă acceptă cu caracterul meu imperfect. O iubesc şi mă bucur că, prin această acceptare şi completare devenim
un singur trup şi formăm o căsnicie care
să Îi facă cinste lui Dumnezeu.
Dumnezeu să ne ajute să fim o veşnicie alături de Hristos şi alături unul de
altul într-o fericire fără graniţe. Iubirea
ei mă încântă mai mult decât orice şi mă

bucură faptul că este o iubire în Domnul.
“Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui
vas mai slab, ca unele care vor moşteni
împreună cu voi harul vieţii, ca să nu
fie împiedicate rugăciunile voastre.”
1 Petru 3:7
Călin Ghiman
Cântarea Cântărilor 4:1a “Ce
frumoasă, eşti, iubito ce frumosă eşti!
Ochii tăi sunt ochi de porumbiţă.”
Dacă îmi iubesc cu adevărat soţia, o
iubesc pentru că este darul lui Dumnezeu pentru mine. Nu pentru că am ales-o eu, ci pentru că El a pregătit-o
pentru mine. O iubesc pentru că prin ea
Domnul ne-a binecuvântat cu un copil
aşa de minunat şi împreună lângă El trecem atât prin necazuri cât şi mai ales
prin bucurii. O iubesc pentru că este o
soţie minunată şi o mamă bună. O
iubesc chiar şi atunci când mă cicăleşte.
Vei fi întodeauna iubirea mea nepreţuită. Voi fi mereu îndrăgostit de tine.
,,Ce frumoasă eşti, şi ce plăcută eşti
tu iubito, în mijlocul desfătărilor!"
Cântarea Cântărilor 7:6
Corneliu Goron
Îi mulţumesc Domnului, (binecuvântat fie Numele Lui) pentru că mi-a dăruit o soţie credincioasă, pentru aceşti
ani binecuvântaţi petrecuţi împreună,
pentru că în bunatatea Lui mi-a dat şansa de a-mi exprima dragostea şi preţuirea faţă de Roxana în cadrul sacru al
căsniciei.
Dorin Chereji
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