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Am vorbit despre altfel de animale necurate în 
ediţia trecută şi ne-am oprit asupra gândului 
rău.Următorul animal necurat despre care 
vorbim azi este “ochiul rău”, sau poarta de acces a 
gândului necurat.
Ochiul rău este şi el un animal de pradă, puţin 
limitat în mişcări. Nu alearga aşa iute ca şi gândul 
însă spectrul lui de acţiune este foarte larg. În 
Luca 11:34 ni se spune că dacă ochiul este rău, tot 
trupul este plin de întunerec. Ochiul rău 
totdeauna are o bârnă în el. Bârna care 
deformează realitatea.
E normal să privim prima dată la ceea ce se vede. 

Dar dacă ochiul este rău, imediat vom găsi lucruri negative de care să ne legăm. În pilda 
lucrătorilor viei, cineva e nemulţumit că cei care au lucrat doar un ceas, au aceeaşi plată cu 
ei, care au suferit zăduful zilei întregi. Stăpânul îl apostrofează spunându-I : ”Oare este 
ochiul tău rău fiindcă eu sunt bun?”
Pe lângă bârna mândriei şi a mulţumirii de sine, ochiul rău este caracterizat şi de o adâncă 
nemulţumire. El priveşte speculativ dincolo de spaţiul permis. Intră pe teritoriul vecin 
chiar dacă nu are voie, tocmai pentru a-şi alimenta mulţumirea de sine, cârcoteala şi 
nemulţumirea cu privire la toţi ceilalţi.
Iov spunea că a făcut legământ cu ochii lui şi nu şi-ar fi oprit ochii asupra vreunei fecioare. 
Însă ochiul rău nu ţine cont. El priveşte dincolo, la fusta prea strâmtă sau la decolteul prea 
lăsat justificându-se creştineşte…
Cei mai mulţi tineri se confruntă cu lupta de a birui ochiul rău. Degeaba încerci să ştergi 
istoricul cu toate paginile murdare pe care le-ai accesat pe internet, chiar şi de pe telefonul 
mobil. Pentru că din conştiinţă nu se vor şterge aşa uşor. Fără mărturisire, lacrimi, 
rugăciune şi renunţare definitive e imposibil să găseşti biruinţa. Vei face mereu bucurie 
diavolului care stă în spatele tău şi râde victorios atunci când îţi găseşti falsa eliberare doar 
cu un click.
Conform cu Marcu 7:21-22, ochiul rău este pus pe acelaşi piedestal al murdăriilor din care 
fac parte: gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, 
vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, hula, trufia, nebunia.
Ochiul rău ca şi gândul necurat, acţionează la nivel mental. Coborând puţin, găsim vizuina 
altui animal de pradă numit “limba ucigaşă” despre care vom vorbi cu altă ocazie.

Știri...

Pastorul iranian Nadarkhani a refuzat să se lepede de Hristos, în schimbul libertăţii

Iranul a cerut încă o dată pastorului creştin 
Youcef Nadarkhani să renunţe la credinţa sa în Hristos 
şi să accepte pe profetul Mohamed ca salvatorul lui, 
toate cu promisiunea de a asigura eliberarea sa. 
Nadarkhani a refuzat, conform agenţiei de ştiri 
BosNewsLife.
Pastorul iranian Youcef Nadarkhani este  în închisoare 
din octombrie 2009. El a fost arestat iniţial pentru 
semn de protest faţă de predarea Islamului în şcolile 
copiilor săi. Acuzaţiile sale au fost mai târziu 
schimbate în apostazie şi în încercarea de a 

evangheliza musulmani. El a fost condamnat la moarte, dacă nu renunţă la credinţa sa 
creştină, dar Nadarkhani continuă să rămână cu credinţa neclintită în Isus.
Iranul a primit foarte multe critici internaţionale pentru încălcarea Pactului internaţional 
privind drepturile civile şi politice, în cazul pastorului Nadarkhani. O presiune intensă, în 
cele din urmă, a determinat oficialii iranieni să treacă la o evaluare finală şi acum se 
aşteaptă un verdict.
 Uniunea Europeană şi-a repetat scuza către Iran, îndemnând statul să îl elibereze pe 
pastorul Youcef Nadarkhani şi Sakineh Mohammadi Ashtiani, care se confruntă cu 
execuţia în mâinile sistemului judiciar din Iran.

O biserică din Ocna Mureş caută pastori prin Agenţia de 
Ocupare a Forţei de Muncă

Biserica baptistă din Ocna Mureş a apelat la Agenţia de Ocupare a 
Forţei de Muncă Alba pentru a-şi găsi doi pastori (preoţi) pe care să-i 
angajeze pe o perioadă nedeterminată.
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Reprezentanţii Asociaţiei „Casa Tâmplarului“ care 
patronează Biserica Baptistă din oraşul Ocna Mureş, 
judeţul Alba, au anunţat Agenţia de Ocupare a Forţei de 
Muncă Alba că au vacante două posturi de pastori 
(preoţi).Potrivit reprezentanţilor AJOFM, unul dintre 
posturi este normat la opt ore, iar cel de-al doilea la patru 
ore. Remuneraţia oferită celor interesaţi tinde spre un 
salariu mediu, la care se adaugă bonurile de masă.
În Alba, sunt disponibile acum, prin AJOFM, în jur de 100 
de locuri de muncă. Oferta angajatorilor prin Agenţia de 
Ocupare a Forţei de Muncă Alba se adresează, în special, 
celor care au pregătire în industria textilă şi muncitorilor 
necalificaţi.
Cele mai multe şanse de angajare sunt la Sebeş pentru 
cusători şi muncitori şi la Câmpeni, unde angajatorii caută 
confecţioneri de îmbrăcăminte şi muncitori necalificaţi în 
industria textilă. Acum, în evidenţele AJOFM, sunt în jur 
de 12.500 de şomeri.
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactați 
sau să le depuneți într-un 
plic în cutia poștală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulțumim.
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Să ne rugăm, în această săptămână pentru:
1. Familia Beniuga Robert;
2. Sora Bărăboş Rozalia şi familia sa;
3. Familia Berci Ştefan;

4.Sora Belcea Elena şi familia sa;
5.Sora Berci Ileana şi familia sa;
6.Sora Beul Mariana şi familia sa;
7.Familia Berinde Răzvan;

Rubrica femeii... / Guşă Marcela

MĂRTURIE PERSONALĂ (partea I)
Păstrez încă vie în minte imaginea acelei zile triste şi reci de ianuarie, zi care a 

schimbat tot sensul vieţii mele. Acea zi, în care mă aflam la o răscruce, era ziua ce conţinea 
acel moment în care trebuia să iau o decizie privind ce urma să fac cu acel semn pozitiv de 
sarcină.

Eram deja mamă a trei copii. După două sarcini cu mari probleme şi complicaţii, 
aflam  acum că eram din nou însărcinată cu cel de-al patrulea copil. Nu mă gândeam atunci 
decât la mine, că nu mai vreau să fiu însărcinată şi că nu mai vreau să trec prin ce  trecusem 
cu ultimile două sarcini. Aşa că am luat cea mai groaznică hotărâre a vieţii mele, respectiv 
de a decide în locul lui Dumnezeu să întrerup sarcina, deşi ştiam că numai Dumnezeu poate 
să ia şi să dea viaţa.

Crescută fiind în biserică  ştiam că a ucide e păcat şi, totuşi, mă gândeam că un copil 
nu e totuşi un copil până ce nu se naşte sau cel puţin până ce nu se mişcă. Nu ştiam atunci că 
în momentul în care eu aflam că sunt însărcinată, la trei săptămâni, inima copilului bătea 
deja şi că, de fapt, viaţa începe din momentul concepţiei. M-am grăbit ca să nu treacă prea 
mult timp şi să am remuşcări după aceea: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine; nimeni nu va 
şti nimic, totul va fi bine”, cel puţin aşa credeam eu la vremea aceea. Nu mă gândeam la soţ 
şi la cei trei copii ai mei, care ar fi putut să rămână singuri. Nu mă gândeam nici la faptul că 
refuzam darul lui Dumnezeu. Nu mă gândeam nici să-i dau copilului nenăscut şansa de a 
trăi. Nu mă gândeam nici la urmările psihice care aveau să apară pe parcurs. Nu mă 
gândeam că aş fi putut să fiu asemeni a mii de femei care mor şi stau în faţa faptului 
împlinit, înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu.

Aşa că m-am dus la un medic, care s-a arătat foarte binevoitor în a-mi lua banii şi 
viaţa copilului. Mi-a spus că este o procedură ce durează zece-cincisprezece minute, că nu 
voi simţi nimic şi că după aceea voi putea pleca acasă.

Curând a venit ziua neagră pe care, mai târziu, ca şi Iov, am blestemat-o să nu-şi 
mai dea lumina şi să piară dintre zile. Eram într-o încăpere mare, rece, cu o atmosferă 
apăsătoare, împreună cu medicul şi un anestezist. Eram ca de gheaţă, fără nici un fel de 
sentiment, într-o stare pe care nu pot să o descriu, o stare pe care n-am mai simţit-o 
niciodată. Mi s-a administrat anestezia, după care nu mai ştiu ce s-a întâmplat. Când m-am 
trezit la realitate tremuram, eram confuză, mi-era frică şi mă simţeam goală pe dinăuntru. 
Şi de unde am crezut mereu că totul va fi bine, nici nu am ajuns bine acasă şi deja îmi era 
scârbă de mine. Sentimente de vinovăţie mi-au inundat inima şi mă gândeam, mă întrebam 
de ce mă simţeam aşa de vinovată dacă nu fusese vorba despre un copil.

Am obţinut ceea ce plătisem, respectiv, nu mai eram însărcinată, dar ce mai era 
acum de mă făcea să mă simt atât de mizerabilă? Diavolul, care la început îmi şoptea că 
„totul va fi bine, nu-ţi fă probleme, încă nu e copil”, venea acum să mă acuze. Multe luni 
după aceea am avut sentimente puternice de vinovăţie. Diavolul mă urmărea şi-mi aducea 
aminte că plata păcatului este moartea...
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Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

  N
EEMIA

1.[Neemia 1:1,11] Neemia 
era: 
a) ginerele lui Ezra;
b) secretarul regelui 
Artaxerxe/Artaxerxes; 
c) paharnicul regelui 
Artaxerxe/Artaxerxes.
2.[Neemia 3:1-31] Câte porţi 
avea zidul care înconjura 
Ierusalimul?
a) opt; 
b) zece;
c) douăsprezece.
3.[Neemia  3:1-31] Nici o 
poartă menţionată de 
Neemia nu purta numele de: 
a) Poarta Cailor;
b) Poarta Gunoiului; 
c) Poarta de Apus.
4.[Neemia  4:16-18] 
Reconstrucţia iniţiată de Ne-
emia a înaintat destul de 
greu din cauza: 
a) vremii rele;
b) măsurilor de apărare;
c) lipsa planificării.
5.[Neemia 6:15] În câte zile 
s-a terminat de construit 
zidul?
a) 40;
b) 52;
c) 60.

6.[Neemia 8:9-10] Ce le-a spus Neemia, 
preotul, cărturarul Ezra şi leviţii 
poporului, în ziua închinată Domnului?
a) să nu se mâhnească; 
b) să mănânce cărnuri grase şi să bea băuturi 
dulci; 
c) să trimită câte o parte şi celor ce n-au nimic 
pregătit.
7.[Neemia 10:32] Câţi bani s-a luat decizia 
să se dea pe an pentru lucrarea din 
templu? 
a) o treime de siclu; 
b) o jumătate de siclu; 
c) un siclu.
8.[Neemia 11:1] Prin tragere la sorţi, câţi 
evrei trebuiau să vină să locuiască în 
Ierusalim?
a) 1 din 5;
b) 1 din 7;
c) 1 din 10.
9.[Neemia 13:15-19] Pentru a împiedica 
transportul şi vânzarea de bunuri în ziua 
Sabatului din Ierusalim, Neemia a dat 
ordin ca:
a) să se impună o taxă în plus; 
b) să se închidă porţile;
c) să fie confiscate mărfurile.
10.[Neemia 8:1-3] Ezra a citit Legea:
a) de dimineaţă până la amiază;
b) doar în faţa bărbaţiilor;
c) în faţa bărbaţiilor şi femeilor şi în faţa celor ce 
erau în stare s-o înţeleagă.

Răspunsuri Ezra: 1.a  2.b  3.a  4.a  5.a  6.c  7.c  8.b  9.c  10.b

Verifică-ți cunoștințele biblice!
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