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ªTIRI...

Dacã în capitolele 3 ºi 4 din Galateni apostolul Pavel se ocupã de Robia Legii, în 
capitolele 5 ºi 6 Pavel descrie cu minuþiozitate Libertatea în Hristos.
Analizând versetele 13-15 din Galateni 5 desprindem urmãtoarele gânduri:

1. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a pãcãtui, de a-mi satisface 
dorinþele pãcãtoase, plãcerile. (Galateni 5:13). 

Libertatea în Hristos este eliberarea de pãcat, nu eliberarea pentru pãcat. De 
cealaltã parte, libertinajul, desfrâul înseamnã sã fii rob al pãcatului. Atenþionarea lui 
Hristos din Ioan 8:34 este urmãtoarea: „oricine trãieºte în pãcat este rob al pãcatului”. 
Pavel, de cealaltã parte, aminteºte în Tit 3:3 „în trecut, înainte de convertire am fost robiþi 
de tot felul de pãcate ºi plãceri”, iar în Galateni 5:24 tot Pavel conclude spunând: „cei ce 
sunt ai lui Hristos ºi-au rãstignit firea pãmânteascã cu patimile ºi poftele ei.” De reþinut 
este ºi urmãtorul aspect: firea pãmânteascã este logodnica diavolului, aºa cã..... mare 
atenþie.

2. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a-mi exploata semenul. 
(Galateni 5: 13b,15). 

Libertatea în Hristos nu este libertatea de a face ce vreau, fãrã a þine cont de binele 
semenului, ci libertatea în Hristos înseamnã slujire, nicidecum egoism, invidie sau rãutate. 
Ideea e simplã. Dacã ne vom iubi unii pe alþii, ne vom sluji unii altora ºi dacã ne slujim unii 
pe alþii, nu ne vom „muºca ºi mânca unii pe alþii” prin vorbe ºi fapte rãutãcioase. Noi trebuie 
sã devenim, prin dragoste, „robi” unii altora, sacrificând binele nostru pentru binele 
semenului, urmãrind nu doar foloasele noastre, ci ºi ale semenului. (Filipeni 2:4)

3. Libertatea în Hristos nu este un pretext de a nesocoti legea. (Galateni 
5:14)

Versetul 14 nu spune cã, dacã ne iubim unii pe alþii, putem, cu siguranþã, sã evitãm, 
sã ignorãm Legea în interesul dragostei, ci cã atunci când ne iubim unii pe alþii, vom împlini 
Legea, deoarece toatã Legea este cuprinsã în aceastã poruncã: „Sã iubeºti pe aproapele tãu 
ca pe tine însuþi”.

În concluzie, desprindem trei principii clare:
1. Libertatea în Hristos ne îndeamnã la autocontrol, nu la desfrâu sau destrãbãlare;
2. Libertatea în Hristos ne îndeamnã la a-i sluji semenului, nu a-l folosi sau 

manevra;
3. Libertatea în Hristos ne îndeamnã la a împlini Legea, nu de a o nesocoti sau 

ignora.
Aceasta este libertatea pentru care ne-a eliberat Hristos ºi la care „am fost chemaþi”. 

Trebuie sã rãmânem tari în ea, fãrã a cãdea din nou în robie, pe de o parte, ºi fãrã a intra în 
libertinaj, pe de altã parte. Aºa sã ne ajute Dumnezeu. Amin.

Libertate  versus  Libertinaj  

Ierusalim: Insulte anti-creºtine pe o bisericã baptistã.
“Moarte creºtinilor” - pentru a doua oarã, în zece zile, un loc de cult creºtin a fost scris cu 
sloganuri anti-creºtine. Aceste înscrieri vin din partea evreilor ultra-ortodocºi, susþinãtori 
ai colonizãrii israeliene. “Vã vom rãstigni”, ”Moarte creºtinismului” … Acestea sunt 
sloganurile care au fost descoperite luni pe zidurile unei biserici baptiste în Ierusalimul de 
Vest. Insulte aduse  lui Isus ºi Maria  au fost de asemenea  fotografiate de un reporter AFP.  
Un purtãtor de cuvânt al poliþiei, pe nume Micky Rosenfeld, a declarat ca anvelopele a  trei 
maºini aparþinând bisericii baptiste au fost  sparte. Pânã în acest moment nu s-a gãsit nici 
un suspect, urmând ca poliþia sã analizeze cazul.

Algeria: O bisericã protestantã vandalizatã.
Biserica protestantã din oraºul Ouargla (estul Algeriei) a fost atacatã ºi jefuitã, într-o 
noapte, de un grup de oameni înarmaþi, la începutul lunii februarie. Dupã forþarea porþii 
incintei, atacatorii au jefuit interiorul bisericii ºi au distrus crucea, a  raportat Biserica 
Protestantã din Algeria. Pastorul, soþia ºi copiii, îngroziþi, au rãmas ascunºi în timpul 
atacului  ºi nu au putut depune plângere  la poliþie decât în dimineaþa urmãtoare. În 2009, 
soþia pastorului a fost atacatã, bãtutã  ºi rãnitã grav de cãtre atacatori necunoscuþi. Mai 
mult decât atât, la sfârºitul anului trecut, gunoiul a fost aruncat pe terenul  bisericii de cãtre 
un grup, care strigau furioºi ºi ameninþau cu moartea pe pastor ºi membrii bisericii.

Belarus: Bãrbaþi în camuflaj au nãvãlit în casa unui pastor.
Beniamin Brukh, episcop al Pãrtãºiei Golgota, a scris în blogul sãu cã bãrbaþi în camuflaj au 
nãvãlit în casa unui pastor din Biserica “Prevestitorul Ioan”, Minsk, în 8 februarie, 
raporteazã Christian Megaportal InVictory.org. Episcopul Brukh, numindu-se avocatul 
bisericii, a raportat cã în acea casã erau 50 de închinãtori, inclusiv copii cu vârste între 3-12 

ani ºi o femeie însãrcinatã. Un bãrbat în camuflaj s-a prezentat ca fiind maiorul 
Begunov. Nu a existat nicio insignã a autoritãþii pe acel om, 
iar ceilalþi nu ºi-au arãtat documentele.
“Toþi oamenii, cu excepþia unui bãrbat, inclusiv copiii ºi 
femeia însãrcinatã au fost duºi cu autobuzul la departamentul 
de poliþie. Acolo au fost intervievaþi timp de trei ore despre 
viaþa lor personalã ºi locurile de muncã, apoi au fost eliberaþi. 
Închinãtorii se rugau ºi cântau imnuri în departamentul de 
poliþie”, a notat preotul în blog. Potrivit staþiei de radio 
“Svoboda” (libertatea), bãrbaþii în camuflaj au explicat cã 
cineva a telefonat poliþiei ºi a pretins cã existã droguri în casa 
pastorului.
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Pentru orice sugestii 
vã rugãm sã ne contactaþi 
sau sã le depuneþi într-un 
plic în cutia poºtalã de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vã mulþumim.

1. Fratele Colojoarã Daniel ºi familia sa ;
2. Sora Ciobanu Margareta ºi familia sa;
3. Sora Ciuraru Maria ºi familia sa;
4. Sora  Cocoº Natalia ºi familia sa;
5. Familia Colojoarã Samuel;
6. Fratele Cipu Lucian  ºi familia sa;
7. Sora  Colojoarã Sînziana ºi familia sa.

Sã ne rugãm în aceastã sãptãmânã pentru:



1. [Estera 1:10-12] Regina Vasti a fost 
detronatã din cauza neascultãrii ºi mai ales 
pentru cã regele se temea cã:
a) dupã ce nu a ascultat o datã, va face la fel 
ºi în continuare;  
b) toate femeile din regatul lui îi vor urma 
exemplul;
c) toate femeile o vor dispreþui din cauza 
neascultãrii ei.

2. [Estera 2:7] Cine a crescut-o pe Estera? 
a) Moria;
b)  Melatia; 
c)  Mardoheu/Mordecai.

3. [Estera 2:12,16-17] Înainte de a merge la 
rege, Estera, ca toate celelalte fecioare 
frumoase, s-a pregãtit timp de 
douãsprezece: 
a) zile;
b) sãptãmâni;
c) luni.

4. [Estera 2:16-17] Cine a fost regele care a 
fãcut-o pe Estera  reginã?  
a) Darius;  
b)  Artaxerxe/Artaxerxes;
c) Ahasveros.

5. [Estera 2:17] Estera a fost succesoarea 
cãrei regine a Persiei? 
a) Debora; 
b) Vasti; 
c) Candace.

Rubrica femeii... / Guºã Marcela

Dupã muncã ºi somn, televizorul ocupã cel mai mult timp celor ce îl au în casã. Orice 
lucru care ne consumã timpul într-un asemenea grad ar trebui analizat foarte bine. Pentru cã 
suntem creºtini, analiza trebuie fãcutã în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Deasemenea 
rezultatul analizei trebuie comparat cu voia lui Dumnezeu pentru poporul Sãu. Influenþa 
televizorului este foarte puternicã. Comunicarea prin mass-media a devenit o forþã puternicã 
ce îl influenþeazã pe om. Pãtrunderea acesteia în societatea noastrã nu poate fi ignoratã de 
nicio instituþie care e preocupatã de efectele pe care le are asupra minþii ºi a personalitãþii 
oamenilor. Un studiu efectuat pe un numãr de 1500 de bãieþi cu vârste cuprinse între 12 ºi 17 
ani a demonstrat cã în aceºti bãieþi televiziunea nu forma neapãrat atitudini violente, dar 
distrugea valorile morale pe care familia, biserica, ºcoala încercau sã le construiascã; stimula 
natura carnalã, pãcãtoasã, anihilând orice învãþãturã moralã.
 Dacã stãm în faþa televizorului, e imposibil sã nu-i simþim efectul în vieþile noastre ºi 
în vieþile copiilor noºtri. Posturile de televiziune au ca principal scop promovarea anumitor 
produse prin reclame; interesul lor este sã capteze atenþia majoritãþii. Deoarece majoritatea 
consumatorilor de televiziune nu sunt creºtini, e logic cã nici programele nu sunt creºtine. 
Tocmai în aceasta constã cel mai subtil ºi mai distructiv pericol adus de televiziune. Filozofia 
programelor televizate este umanistã, ea nefãcând o distincþie clarã între bine ºi rãu. Cineva 
care se aflã încontinuu sub influenþa ei, are o capacitate foarte redusã de a vedea lucrurile din 
punct de vedere creºtin.
 Programele de desene animate destinate copiilor sunt printre cele mai violente ºi 
mai înºelãtoare programe. Acestea influenþeazã formarea mentalitãþii copilului. Cel care 
este expus zilnic unor asemenea violenþe îºi pierde respectul pentru viaþa umanã. Suferinþa ºi 
violenþa devin ceva obiºnuit, natural.
TELEVIZORUL:
1) Distruge sentimentul de admiraþie faþã de tot ce înseamnã realitate. Poate veþi spune: „Dar 
existã ºi programe bune”. E adevãrat. Dar chiar ºi acestea sunt întrerupte de reclame imorale 
ºi prosteºti. Pentru creºtini, problema e dacã se poate justifica puþin bine, ce vine cu o tonã de 
gunoi ºi otravã.
2) Robeºte.Televizorul creeazã dependenþã. Mulþi oameni se simt dominaþi de el; când nu au 
un televizor pe aproape se simt inutili ºi plictisiþi. Pare ceva exagerat, dar astfel de oameni 
existã.
3)Distruge familia ºi atmosfera socialã. Este un instrument foarte util în mâinile diavolului, 
care îl foloseºte în lupta de distrugere a familiilor. Ce comunicare poate exista între o soþie 
care se ocupã cu toate problemele gospodãreºti ºi un soþ care stã numai în fotoliu cu 
telecomanda în mânã ºi navigheazã pe toate canalele?
4)Distruge creativitatea. Oamenii stau în faþa televizorului ºi îºi golesc minþile, permiþând 
televizorului sã le umple. Televizorul le întreþine dorinþa de a primi ceva fãrã efort.
5)Creeazã o falsã imagine a acestei lumi, distruge curajul ºi produce gelozia. Câþi oameni care 
au ajuns în imposibilitatea de a-ºi mai plãti dãrile la stat, vãzându-i pe alþii desfãtându-se 
într-o societate opulentã, au ajuns la gesturi extreme?

O persoanã care priveºte faptele în mod onest ºi lucid ºi care se luptã sã fie un urmaº 
al lui Hristos  va recunoaºte cã televizorul este o unealtã folositã de Satan pentru a corupe 
umanitatea ºi cã nu caracterizeazã un cãmin creºtin.

 „Nu de teamã, ci din conºtiinþa datoriei trebuie sã te þii departe de faptele rele!”
   „Relaþiile cu oamenii imorali ne pierd”.
   „Smerenia este dovada de cumpãtare a celui tare ºi stãpân pe sine”. 
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VIRUSUL SECOLULUI XXI 
TELEVIZORUL

6. [Estera 3:9] Ce sumã de bani a promis 
Haman cã va da dacã regele va decreta 
nimicirea evreilor din tot imperiul lui? 
a) 10.000 talanþi de aur; 
b) 10.000 talanþi de argint; 
c) 15.000 talanþi de aur.

7. [Estera 4:8-11] Estera ºovãia sã cearã 
regelui sã contramandeze ordinul deoarece: 
a)  îºi amintea ce i s-a întâmplat lui Vasti; 
b)  pedeapsa obiºnuitã pentru intrarea la 
rege fãrã  a fi chematã era moartea; 
c)  se temea de rãzbunarea lui Haman.

8. [Estera 7:9-10] În ce fel a fost Haman 
executat?  
a) prin tragere în þeapã; 
b) prin spânzurare; 
c) prin decapitare.

9. [Estera 9:26-32] Cum se numeºte 
sãrbãtoarea  care comemoreazã salvarea 
evreilor prin Estera? 
a) Hanuca; 
b) Purim; 
c) Paºte.

Rãspunsuri Neemia :

1.c;  2.a; 3.c; 4.b; 5.b; 6.a, b, c; 7.a; 
8.c; 9.b; 10.a, b, c.

Sã cercetãm Scripturile...
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