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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Proiect - 10.000 de localităţi neevanghelizate în România

Dragii noştri,
În România sunt peste 10.000 (zece mii) de 
localităţi fără niciun creştin evanghelic. Unele 
dintre aceste localităţi nu au nici măcar biserică 
ortodoxă. Unele localităţi au 5000 de locuitori, 
iar altele 50. Vrem să trimitem câte un pachet 
evanghelistic în fiecare din aceste localităţi, pe 
adresa de la primărie, dispensar, poliţie sau 
şcoală. Pachetul va conţine 1 Nou Testament, 
cărţile “Vieţi transformate”, Volumul 1 şi 3, 
broşura “Ce s-a întâmplat de fapt de Paşti”, câte 
4 CD-uri cu emisiuni de la Radio, o meditaţie, 1 

DVD video de la Speranţa şi prietenii şi o scrisoare de explicaţii.
La 10.000 de colete, poşta ne costã 1 euro/colet, iar cărţile “Vieţi transformate” 

încă 1 euro / colet. CD-urile le avem, iar Noile Testamente sperăm să le primim gratis. 
DVD-ul cu Speranţa şi prietenii avem promisiune să-l primim gratis. În total costurile 
sunt de peste 20.000 de euro… dar atingem 10.000 de localităţi, adică toate localităţile 
din România care nu au niciun fel de creştin evanghelic. Bineînţeles, facem toate acestea 
dacă va vrea Domnul!

Nu vom aştepta să strângem dintr-o dată 20.000 de euro, ci pe măsură ce avem 
câţiva bănuţi, trimitem câteva colete. Am dat deja comandă la tipografie pentru primele 
2000 de seturi de cărţi, dar fără prea mulţi bani, ci doar cu multă credinţă. Visul meu 
este ca până la Crăciunul 2012 să fie trimise toate. Deocamdată avem foarte puţini bani. 
În medie, costurile cu cărţile din colet şi cu poşta sunt  până la 500 euro pentru un judeţ.
Dacă Domnul vă pune pe inimã un judeţ, sau două, sau… nouă, va rugăm contactaţi-ne.

Cu drag,
Nelu Ciobotã

Radio Vocea Evangheliei  Timioara
(004) 0728-276.516

E-mail: ciobotaioan3@yahoo.com
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REVENDICĂ-ŢI FĂGĂDUINŢELE DIVINE

Să ne rugăm, în această săptămână pentru:

1. Familia Căprărin Constantin Daniel;
2. Familia Căprariu Zeno Ioan;
3. Sora Buzilă Elena şi familia sa;
4. Sora  Călin Angela şi familia sa;
5. Sora Călugăru Maria şi familia sa;
6. Sora  Calofir Ghiorghina şi familia sa;
7. Sora Chereji Emilia şi familia sa.



Interviu cu Petricã Bohuş  / reporter Adina Radu

R.: Mã numesc Adina Radu, mã ocup de Foaia Bisericii „Izvorul Vieţii”; aceastã 
foaie apare sãptãmânal şi ea conţine mai multe rubrici, cum ar fi: editorialul, o 
rubricã specialã pentru femei, ştiri, cât şi un interviu. Doresc sã vorbim mai 
multe despre Asociaţia Poliţiştilor Creştini din România, iar pentru început sã 
ne spuneţi câte ceva despre dumneavoastrã.
P.B.: Mã numesc Petricã Bohuş, sunt poliţist în cadrul Poliţiei municipiului Oradea şi, de 
asemenea, în cadrul Asociaţiei Poliţiştilor Creştini din România, sunt vicepreşedinte.
R.: Când şi cum a luat fiinţã aceastã asociaţie?
P.B.: A luat fiinţã în anul 2000 şi, de atunci, este recunoscutã la nivel naţional de judecãtoria Cluj 
Napoca, unde a fost înregistratã şi, de asemenea, în cadrul Ministerului de Interne; este o 
organizaţie interconfesionalã. Cum s-a ajuns ajuns la fondarea acestei asociaţii? Eu m-am întors 
la Domnul în 1992 şi când m-am întors la Domnul nu am mai gãsit alt poliţist pocãit în judeţul 
Bihor. Atunci m-am rugat Domnului sã mai aducã la pocãinţã mai mulţi oameni în uniformã. 
Aşa cã în '93 m-am botezat, în anul 1994 s-a mai pocãit un poliţist, eram doi, şi am înţeles cã 
Dumnezeu vrea sã rãmân în instituţia aceasta şi sã nu mã retrag. Atunci ne-am rugat împreunã 
ca Dumnezeu sã mântuiascã mai mulţi poliţişti. În 1997 am fost vizitaţi de cãtre un misionar din 
Anglia, care ne-a adus la cunoştinţã cã în Anglia funcţioneazã o asociaţie a creştinilor de o sutã şi 
ceva de ani. El m-a pus în legãturã cu directorul executiv, Don Axcell din Marea Britanie; l-am 
chemat în România, i-am fãcut chemarea macedonianului: „Treci în România şi ajutã-ne”. Am 
fost trei poliţişti: Gheorghe Ştefan Şeuleanu din Cluj-Napoca şi  Vasile Oniga din Bucureşti,  
care am fost membrii fondatori ai aceste asociaţii. E adevãrat, dupã ce aceastã asociaţie a fost 
înfiinţatã, au venit şi furtuni: s-a încercat desfiinţarea acestei asociaţii. Însã ne-am rugat 
împreunã cu poliţiştii din toatã lumea pentru aceastã lucrare şi Dumnezeu ne-a dat izbândã, aşa 
cã lucrarea aceasta merge înainte. Dacã la început am fost singur, apoi doi poliţişti pentru 
Hristos, la vremea actualã suntem peste 500 de poliţişti în uniformã, nãscuţi din nou, şi lucrarea 
aceasta este în creştere. Dumnezeu adaugã, adaugã continuu şi pe alţii la mântuire.
R.: Care au fost şi sunt  scopurile acestei asociaţii?
P.B.: În primul rând, scopul asociaţiei este implementarea în viaţa poliţiştilor a Cuvântului lui 
Dumnezeu. Ne dorim ca noi, cei nãscuţi din nou, sã strãlucim în ministerul acesta, sã fim 
reprezentanţii lui Cristos printre colegii noştri şi prin trãire, în primul rând,  şi, apoi, prin 
cuvântul predicat sã aducem roadã, sã-i aducem pe colegi pe calea mântuirii. Avem mai multe 
proiecte, chiar acum avem în derulare un proiect pentru 2013, vrem sã facem o agendã de lucru 
pentru poliţişti şi vrem ca pentru fiecare zi sã avem un verset biblic, pe fiecare paginã. Un alt 
proiect este „Adoptarea unui poliţist”. Fiecare poliţist are nevoie de Dumnezeu; ne vom pune în 
legãturã cu oameni care efectiv se vor ruga pentru ei, şi, în felul acesta, vor intra în legãturã cu 
Cuvântul lui Dumnezeu şi vor veni la pocãinţã. Avem şi o  paginã web, chiar acum lucrãm la ea, 
vrem sã avem acest site tradus în şapte limbi, dacã putem, cu mãrturii din toatã ţara, cu poliţişti 
nãscuţi din nou.
R.: Există o revistă a poliţiştilor creştini?
P.B.: Nu avem revistã, dar avem trei publicaţii. În 2003 am scos prima carte cu titlul „Poliţistul 
creştin”, acolo explicãm compatibilitatea dintre credinţa creştinã şi slujba de poliţist.  În 2005 
am scos o altã carte cu mãrturii ale poliţiştilor din România, care se numeşte „Poliţişti pentru 
Hristos”, iar în 2007 un alt volum de mãrturii, cu un titlu sugestiv „Cristos iubeşte poliţiştii?”, de 
asemenea, în 2009 am înregistrat un CD cu zece mãrturii audio ale poliţiştilor din România. 
Acum vom lucra la înregistrarea video a unor mãrturii, care, tot aşa, vrem sã le transmitem peste 
tot.
                                                                                     ...interviul continuă în numărul viitor

Rubrica femeii... / Guşă Marcela REÎNTOARCEREA LA NEPRIHĂNIRE
Bolile, foametea, calamităţile naturale şi 

războaiele vremurilor noastre ar trebui să 
trezească în oameni nu numai dorinţa de slujire sfântă, dar şi pocăinţă de păcate şi întoarcerea la 
Dumnezeu în timpul care ne-a mai rămas. Ioan afirma limpede că aceste nenorociri au rostul de a 
trezi omenirea la ascultare. Biblia învaţă că naţiunile pământului îşi aduc singure prăpădul mâniei lui 
Dumnezeu asupra lor, lăsându-se conduse de o filozofie de viaţă ruptă de principiile biblice, de ură şi 
de violenţă. Dumnezeu a găsit cu cale să îngăduie ca oamenii să culeagă ce au semănat, cu scopul de a-i 
învăţa că păcatul aduce suferinţă. Nu Dumnezeu este acela care trimite peste oameni boli ca SIDA, ci 
ei singuri se molipsesc, din pricina necurăţiilor lor. Dumnezeu doar îngăduie ca păcatul lor să aibă un 
astfel de efect. Lumea în care trăim este condusă prin influenţă şi este influenţată prin informaţie, de 
aceea învăţătura este factorul principal în educaţie. Învăţătura este forma esenţială de educaţie 
deoarece ea creează principii, mentalitate şi caracter. Alternativa învăţăturii este pedeapsa, ea fiind o 
formă de educaţie prin constrângere (1Timotei 1:10).  Educaţia creează conştiinţa, în absenţa căreia 
omul acţionează haotic, împotriva dreptăţii. Dreptatea încălcată conduce la pedeapsă; pedeapsa 
produce suferinţă şi suferinţa aduce corectare. Privind la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ai 
spune că lucrurile au scăpat de sub control, dar de sub controlul cui? Cei care nu-L cunosc pe 
Dumnezeu pot spune că EL a scăpat lucrurile de sub control; şi spun. Dar adevărul este că oamenilor 
le-a scăpat din vedere faptul că nu pot face nimic peste voia lui Dumnezeu. Scoasă de sub nămeţi o 
bătrânică exclama: ,,Ce chinuială, Doamne! De ce Doamne m-ai chinuit aşa? Mai repede ia-ne, 
Doamne!” În Apocalipsa 9:6 se spune: „În acele zile, oamenii vor căuta moartea şi n-o vor găsi...”. 
Omul conştientizează faptul că este păcătos şi, chiar la culme, vede şi faptul că Dumnezeu s-a mâniat, 
simte pedeapsa Lui, chiar o acceptă, dar nu mai ştie ce să facă mai departe. Dragostea lui Dumnezeu 
este veşnică. Nimic, în afară de propria noastră neascultare, nu ne poate despărţi de ea. Chiar şi atunci 
când nu ascultăm, Dumnezeu ne iubeşte, iar binecuvântările Lui ne urmăresc, în ciuda suferinţelor pe 
care noi înşine ni le provocăm.

 Dacă omenirea nu se va întoarce la Dumnezeu, după toată suferinţa produsă de chiar 
păcatul ei, toate programele ei de statornicire a păcii, de bunăstare şi de longevitate cu ajutorul ştiinţei 
şi tehnologiei, vor fi răsturnate de un cataclism devastator. Au fost făcute salturi enorme în multe 
domenii; popoare care, cu mai puţin de un secol în urmă trăiau în junglă la un nivel primitiv de 
dezvoltare, au ajuns la pragul paradisului. Ştiinţa continuă să progreseze incredibil de rapid, fapt de 
pe urma căruia beneficiem cu toţii. Dar iată, ciuma se apropie! „Pace, pace”  când, în ciuda eforturilor 
depuse, nu este şi nici nu va fi o pace durabilă, pentru că L-am nesocotit pe Prinţul păcii; ne-am 
împotrivit poruncilor lui Dumnezeu, care ne-ar fi ajutat să trăim în pace. În final, lumea va cunoaşte 
cel mai grozav prăpad din istoria ei, care va aduce o suferinţă teribilă şi moarte. Ceea ce se întâmplă în 
prezent este doar o umbră a celor ce vor veni - ”dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul 
durerilor” (MATEI 24:8). Avem o promisiune a Lui: alegerea este făcută de om. Când vine primăvara, 
cu toţii facem curăţenie generală, scoatem la aerisit, scuturăm, spălăm, împrospătăm aerul din 
locuinţa noastră. De câte ori se întâmplă lucrul acesta îmi vine un gând: de-aş putea să fac aşa o 
curăţenie şi în inima mea. Tu nu ai vrea? Să curăţim şi camerele inimii, să le scuturăm de praful 
răutăţii, să batem covorul aşezământului sufletului nostru ca să iasă din el orice scamă de ură, să 
folosim mult detergent ca să ne simţim mai curaţi, mai buni, mai blânzi, mai smeriţi, mai pocăiţi. 
Numai aşa, Domnul nostru va privi spre noi cu îndurare  „dacă vei asculta de glasul Domnului... îţi va 
da întâietate...” (Deuteronom 28:1).   

Cuvântul lui Dumnezeu este ADEVĂR. Adevărul dă neprihănire şi sfinţenie. Practicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu se vede printr-o schimbare de comportament şi vorbire. De câte ori, oare, 
trebuie să auzim aceste lucruri până ne hotărâm să le punem în practică? Când vom înţelege că teama 
din noi pentru atât de multe lucruri este generată de absenţa prezenţei lui Dumnezeu? Când ne vom 
întări în credinţă şi ne vom întoarce la neprihănire, pentru a-L determina pe Dumnezeu să se 
răzgândească şi să-Şi schimbe planul pe care-l  are cu acest pământ? Când vom şi face ceva în afară de 
a vorbi? Să eliminăm din viaţă noastră păcatul care declanşează mânia lui Dumnezeu, păcatul care 
opreşte binecuvântările lui Dumnezeu, păcatul care limitează puterea lui Dumnezeu şi care afectează 
comunitatea şi poate Dumnezeu ne va face şi nouă cum a făcut poporului din Ninive. AMIN!
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vicepreşedintele şi fondatorul Asociaţiei Poliţiştilor din România
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