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  Rugăciune pentru studenți

  Închinare, mesaj: Alex Neagoe

  Dumnezeu (2 Cor. 5:17 - 6:10)

  Fanfară, mesaj: Alex Neagoe

JOI

  Grup închinare, cor mixt

19:00 - 21:00 Întâlnire tineret:

18:00 - 20:00 Serviciu divin:

  Slujirea pe care o apreciază
  Mesaj: Ioan Bugnărug

MARTI

  (Evrei 12:1-2)De ce (să) cred? 

19:00 - 20:30 Serviciu divin:

  Valoarea unui duh bun 
  (Num. 14:1-10, 24)

10:00-10:50 Studiu biblic

  Grup închinare, cor mixt
  Mesaj: Petru Bulica
  Jertfa lui Hristos și Noul
  Legământ (1 Petru 1:1-2; 14-19)
  Cina Domnului

DUMINICĂ

11:00-12:30 Serviciu divin: 

Curs de cateheză. Cei care doresc să se 

boteze sau să af le mai multe despre 

credinț , sunt invitați la cursul de a creștină

cateheză duminica, la ora 10:00, în sala de 

protocol a bisericii.

Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 

luni, 3 octombrie, ora 19:00.

Duminică, 23 octombrie, ora 10:00, la 

biserica noastră, va începe cursul de 

creștere spirituală destinat tuturor celor 

care s-au botezat între anii 2020-2022.

În fiecare seară de vineri, începând cu ora 

18:00, în casa familiei Cuzman (Moșnița 

Nouă, nr. 69A), se desfășoară o întâlnire 

de rugăciune și studiu biblic, în vederea 

plantării bisericii din Moșnița Nouă.

Reluare întâlniri de tineret. Marți, 4 

octombrie, ora 19:00, se vor relua întâlnirile 

săptămânale ale tinerilor, cu un nou ciclu 

de mesaje: „De ce (să) cred?”. Se vor aborda 

teme din domeniul apologeticii creștine, 

precum: de ce să cred în existența lui 

Dumnezeu, în creaționism, în miracole, în 

inspirația Bibliei, în viață după moarte, etc. 

Așteptăm cu drag pe toți tinerii bisericii 

noastre, precum și pe alți tineri care sunt 

interesați, să se închine și să exploreze 

împreună cu noi.

Binecuvântări copii: 30 octombrie, în 

cadrul serviciului de dimineață. Vă rugăm 

să trimiteți din timp, pe adresa de mail a 

bisericii, certificatul de naștere al copilului. 

Școala duminicală, pentru ca Dumnezeu 

să binecuvânteze toți copiii iar învățătorilor 

să le dea inspirație, înțelepciune, dragoste, 

răbdare și să le răsplătească implicarea.

Cursanții de la cateheză: să meargă tot 

mai hotărât pe urmele Domnului Isus.

Ucraina; pace și stabilitate în lume.

Sănătate. Dumnezeu să se atingă de toți cei 

care se confruntă cu probleme de sănătate, 

să-i întărească și să nu-i lase în deznădejde.

Dragoste. Fie ca inimile noastre să fie 

umplute în primul rând de dragoste față de 

Dumnezeu, iar mai apoi unii pentru alții, 

astfel încât să împlinim porunca Domnului 

și să-i îndreptăm și pe alții spre Cer.
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PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII

Motive de 
RUGACIUNE 

)

“... voi dar întăriţi-vă şi nu lăsaţi să vă 

slăbească mâinile, căci faptele voastre 

vor avea o răsplată.” (2 Cronici 15:7)

Salutul  bisericii

La multi ani ,

Băleanu Daniela

Brădiceanu Elena

Aldea Raluca

Briscan Delia

Bulica Petru

Chira Cristian

Badea Floare

Bote Paulina

Dehelean Nicu

Lungu Mihaela

Matei Ciprian

Strîmbei Magdalena

Iosif Dragoș

Kobor Adela

Oschanitzky Peter

Sala Daniela

Matei Patricia

Duca Marinela

Farcaș Margareta

Negruț Marcel
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& educative

9 octombrie



STUDIU BIBLIC 

2 octombrie  

Chemarea de a câștiga suflete ne este adresată fiecăruia dintre noi, fiind cea mai nobilă lucrare pe 
care Domnul a încredințat-o ucenicilor Săi. Capitolul 5 al Evangheliei după Luca începe 
prezentându-L pe Domnul Isus vestind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Oamenii din toate 
timpurile au mare nevoie să audă Cuvântul lui Dumnezeu, nu opinii sau păreri personale, nu 
cuvinte care gâdilă urechile sau care să manipuleze emoțional. În această împrejurare dorința 
Mântuitorului de a vesti Cuvântul se întâlnește cu dorința oamenilor de a asculta Cuvântul: 
„norodul Îl îmbulzea” (v.1). De data aceasta amvonul nu se afla în sinagoga din Nazaret sau 
Capernaum, ci pe malul lacului Ghenezaret, cu o suprafață de aproximativ 21 km lungime și 13 km 
lățime. Este singura Evanghelie care ne prezintă acest episod. În acest caz barca lui Petru devine 
„amvon” (Mântuitorul stă așezat, după obiceiul vremii), iar luciul apei devine „sistemul de 
amplificare.” Domnul aruncă „mreaja” Evangheliei în marea de oameni. 

Acea zi avea să devină una foarte importantă pentru Simon Petru și pentru Iacov și Ioan, fiii lui 
Zebedei, tovarășii lui Petru. A fost ziua în care au lăsat totul și au mers după El, răspunzând la 
chemarea adresată: „Nu teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni” (v.10). Această chemare ne 
este adresată fiecăruia dintre noi. Primul titlu pe care l-au primit ucenicii Domnului nu a fost 
acela de apostoli, episcopi, păstori, prezbiteri, diaconi, evangheliști, ci pescari de oameni, adică 
salvatori de suflete. Sunt trei lecții pe care le-a învățat Petru și pe care trebuie să le învățăm fiecare 
dintre noi pentru a fi buni pescari de suflete. Este modul în care Domnul îi califică pe cei chemați 
(nu îi cheamă pe cei calificați) pentru această lucrare.

I. Lecția ascultării (vv.4,5)

II. Lecția smereniei (vv.8–10)

Cuvântul Lui contrazice logica umană

Cuvântul Lui contrazice experiența omenească

Închinare - Cea mai evidentă formă de smerenie este închinarea. Recunoaștem poziția și puterea 

Domnului mărturisind slăbiciunea și neputința noastră.

Tâmplarul îi spune pescarului unde și când să arunce mreaja. Situația pare nepotrivită. Nu are 

nicio logică. Barca este curată, năvoadele sunt uscate, soarele este pe cer, el este istovit. E vremea 

să plece acasă. Va reveni spre seară, când peștii se ridică la suprafață pentru a căuta hrana. Trebuie 

însă să învățăm să acționăm în orice împrejurare „la Cuvântul Lui”.

Nu era prima dată când ieșeau la pescuit, nu erau amatori, începători, erau pescari profesioniști, 

cu experiență. Ar fi putut să spună: „Nu are nici un rost, n-am prins nimic toată noaptea”. 

Cuvântul Domnului depășește și logica, și experiența omenească.

Să acționăm la Cuvântul Lui atunci când:

Suntem ispitiți să renunțăm (v.5)
Ce aveau după o noapte de pescuit? O noapte pierdută, o plasă goală, oboseală și dezamăgire. 

Adesea suntem ispitiți să renunțăm: la slujire, la rugăciune, la mărturie…Întotdeauna Dumnezeu 

răsplătește ascultarea: la Cuvântul Lui plin de autoritate, peștii se adună, bolile dispar, demonii 

sunt îngroziți, furtuna se oprește, morții înviază. La sfârșit avem o barcă plină cu pești și o 

pescuire record (vv.6, 7). Suntem binecuvântați, iar El este glorificat prin ascultarea noastră. 

Împotriva logicii, a experiențelor trecute, a descurajării, mai încearcă odată – împreună cu El, în 

ascultare de El. Cuvântul Lui și prezența Lui întotdeauna schimbă lucrurile.

Petru ar fi putut face ceea ce pescarii fac adesea: să se laude că a prins într-o zi, cât alții într-o lună.  

Înțelege însă, că nu are niciun fel de merit. În schimb, vedem aici o reacție întreită:

Au înțeles un mare adevăr: atunci când noi căutăm Împărăția și neprihănirea Lui, El se îngrijește 

de celelalte. Când Petru a fost implicat în pescuirea peștilor, Domnul Isus prin Cuvântul Său i-a 

devenit partener. Când Hristos este implicat în pescuirea oamenilor, Petru prin predicarea 

Evangheliei îi va deveni partener. Avem aici un act de dedicare radicală.
Renunțarea trebuie să fie imediată. 

Renunțarea trebuie să fie totală

Renunțare înseamnă să-L prețuim pe El mai presus de orice. Petru poate avea toată încrederea că o 

nouă supunere față de Cuvântul Său îl va face la fel de eficient în noua ipostază. Petru și-a părăsit 

barca, cu gândul că nu se va mai întoarce niciodată. Dar, s-a întors… după trei ani de umblare cu El, 

după moartea și învierea Sa. Ioan 21… aceeași mare, poate aceeași barcă, poate același loc… poate 

speranța că aici unde L-a întâlnit prima oară Îl va întâlni din nou. O altă noapte de trudă 

zadarnică, nu s-au ales cu nimic. Parcă lucrurile se repetă întocmai: noapte lungă, năvod gol, 

îndemnul de a mai încerca odată, barca plină. ESTE DOMNUL, nu doar Învățătorul, ci Biruitorul 

morții, Regele. Domnul îi pregătește masa prietenului Său care L-a trădat. Cât har! Petru este un 

pescar de oameni, un păstor al turmei Domnului, mânat de iubire, acea iubire de care s-a bucurat 

din partea Domnului. Domnul să aprindă și în noi, pasiunea pentru câștigarea de suflete!

Teamă  - Respect, reverență, cinste, onoare față de Cineva care se poate descurca fără noi, și totuși 

ne cheamă să lucrăm alături de El. Domnul alege cu mare atenție momentul.

Nevrednicie - Aceeași experiență au avut-o și alte personaje biblice care s-au simțit copleșite de 

prezența Domnului: Isaia, Ieremia, Ezechiel, Daniel, Ioan Botezătorul.

III. Lecția renunțării (v.11)

PETRU – de la Marea Galileii 

la pescar de oameni

 Text biblic: Luca 5:1–11
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