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ȘTIRI ... Fetiţă torturată din cauza religiei merge din nou

O creştină de 15 ani din vestul 
Ugandei, care şi-a pierdut capacitatea de a 
merge, după ce tatăl ei a închis-o într-o 
cameră timp de 6 luni fără apă şi mâncare 
pentru că s-a lepădat de islam, a reînceput să 
meargă. Susan Ithungu, din satul Isango, a 
fost spitalizată între septembrie 2010 şi 
octombrie 2011, după ce vecinii au eliberat-o 
din iadul în care trăia. Tatăl ei, de religie 
musulmană, a fost revoltat de decizia fiicei 
sale să-L urmeze pe Christos şi a considerat că 
o poate determina, în acest fel, să se 
răzgândească. În următoarele 6 luni, Susan a 
fost mutată la 2 spitale şi a suferit un număr de 

operaţii de elongare (a întinde în lungime) a coapselor. Din păcate, din cauza 
oaselor foarte subţiri, operaţiile s-au soldat cu un eşec.

Cu toate acestea, datorită îngrijirilor medicale îndelungate, Susan şi-a 
revenit şi a început să meargă însoţită şi ajutată. Totuşi, ea nu poate să stea în 
genunchi sau în picioare din pricina faptului că a stat pe o singură parte o perioadă 
îndelungată de timp.

Comunitatea penticostală de care aparţine a ajutat-o cu bani pentru chirie, 
mâncare şi îmbrăcăminte. Deşi a fost nevoită să renunţe la şcoală, speră să se 

reînscrie anul viitor. „Acum sunt în stare să ţin în mână un creion şi să scriu. 
Sunt în stare să stau pe scaun cel puţin o oră şi sper că anul 
viitor mă voi simţi mult mai bine pentru a-mi permite să 
merg la şcoală”.
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Să ne rugăm în această săptămână pentru:

1.Familia Ciapsa Andrei şi Olivia;
2.Sora Cimponaru Marta şi familia sa;
3.Sora Belcea Ecaterina şi familia sa;
4.Sora  Băniciouiu Valerica şi familia sa;
5.Sora Berzava Amalia-Natalia şi familia sa;
6.Fratele Botezatu Anton  şi familia sa;
7.Sora Brânduşoiu Adriana şi familia sa.
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Bucură-te de ceea ce ai deja!
Bucură-te de sănătate dacă o ai iar de nu o ai 
perfectă, gândeşte-te că puteai fi mult mai rău. Că 
puteai fi canceros.  Dacă eşti bolnav de cancer, 
bucură-te, ai fi putut să mori pănă astăzi. Dacă 
eşti în căruciorul cu rotile, bucură-te că ai mâini, 
că unii nici măcar mâini nu au.
Bucură-te de ceea ce ai!

Bucură-te de locuinţa ta! De vilă, dacă o ai, şi 
nu te gândi să-ţi construieşti alta cu 2 piscine, 
pentru că nu îţi ajunge una. Bucură-te de 
garsonieră dacă ai doar garsonieră, gândeşte-te că 

putea fi mult mai rău, să locuieşti în chirie, de exemplu. Sau şi mai mult, să stai 
sub un pod, sau să dormi pe o bancă, sau şi mai rău, sub o bancă.

Bucură-te de maşina ta, chiar dacă-i doar o Dacie pe care o împingi mai 
mult. Gândeşte-te că alţii n-au decât o biată bicicletă. Iar dacă ai doar o bicicletă, 
bucură-te că nu mergi pe jos. Iar dacă mergi pe jos, bucură-te mai mult ca toţi, 
pentru că ai picioare cu care să mergi şi pentru că mersul pe jos este şi sănătos.
Bucură-te pentru ceea ce ai deja!

Bucură-te de hainele tale, chiar dacă sunt luate la mâna a doua, gândeşte-te 
că cei din Africa nu au nici măcar atât.

Bucură-te de pantofii pe care îi ai chiar dacă sunt rupţi, căci dacă te-ai fi 
născut pe vremea bunicilor noştri, ai fi umblat desculţ vara, iar iarna ţi-ar fi 
degerat picioarele în nişte obdele (bucăţi de pânză prinse de picior).

Bucură-te de familia ta, aşa cum este ea!
Bucură-te omule! Noi trebuie să învăţăm să ne bucurăm de ceea ce avem. Să 
învăţăm să trăim în prezent. Bucură-te DE CEEA CE AI AZI! Ajunge zilei necazul 
ei , a zis Isus.



Interviu cu Petricã Bohuş  / reporter Adina Radu ( partea a doua )      

R.: În afară de ce ne-aţi vorbit mai devreme, de planurile asociaţiei pe viitor, mai puteţi să 
ne vorbiţi şi despre alte planuri ce le aveţi pentru anii ce vor veni?
P.B.: Da, ne gândim să plantăm mai multe filiale, deocamdată avem o filială la Bucureşti şi o altă filială la 
Oradea, dar ne gândim ca şi în Reşiţa să pornim o astfel de lucrare, şi apoi în multe părţi, unde avem mai 
mult de zece poliţişti pocăiţi. Ne rugăm ca să avem oameni pocăiţi în toate judeţele ţării şi, unde sunt trei, 
să pornească un grup de rugăciune în acel judeţ.
R.: Ce judeţ are cei mai mulţi poliţişti creştini?
P.B.: Momentan în judeţul Bihor, în Oradea. Când mă refer la poliţist, mă refer la poliţist de frontieră, 
jandarm, pompieri. Aici avem în jur de 100. Avem conferinţe pe care le organizăm, de exemplu în 24-27 
mai  vom avea o conferinţă de post şi rugăciune la Vatra Dornei, vor veni din toată ţara pentru a sta efectiv 
în faţa Domnului, în rugăciune. De asemenea, în 6-8 iulie, la Piatra Neamţ, vom avea conferinţa anuală 
naţională şi s-ar putea la anul să organizăm conferinţa europeană a poliţiştilor creştini şi să se ţină chiar  
în România lucrarea aceasta.
R.: Aveţi întâlniri periodice?
P.E.: În Oradea săptămânal avem întrunirea poliţiştilor creştini, ne întâlnim la rugăciune, la studiu 
biblic, ne închinăm şi lăudăm pe Domnul. Avem întâlniri, unde chemăm pe cineva să depună mărturie, 
iar noi invităm alţi colegi de-ai noştri. De 8 Martie este un prilej când chemăm familiile poliţiştilor. De 
asemenea, de Crăciun avem concerte de colinde. De exemplu, anii trecuţi, la  Oradea,  am închiriat Casa 
de Culturală a Sindicatelor, am fost nouă sute de participanţi şi a fost ceva deosebit.
R.: Ne-aţi vorbit mai devreme că în 1992 v-aţi întors la Domnul: puteţi să ne vorbiţi în 
câteva cuvinte despre asta?
P.E.: Nu eram dintr-o familie de pocăiţi. Am terminat Şcoala de Miliţie în 1988, am lucrat în Hunedoara 
trei ani, apoi m-am mutat în judeţul Bihor. Dar eram neîmplinit, datorită faptului că nu-l aveam pe 
Dumnezeu. În 1990, s-a întâmplat ceva care m-a pus pe gânduri: era să fiu omorât la circulaţie, în 
mijlocul drumului, şi atunci m-am întrebat ce rost are viaţa, puteam să mor, au mai trecut şi alte 
încercări, greutăţi, falimente, neîmpliniri, care m-au condus, de fapt, să meditez la viaţa de după moarte. 
Atunci, un tânăr credincios m-a vizitat, mi-a dăruit o Biblie, a stat de vorbă cu mine, m-a invitat la o 
biserică baptistă în Oradea. Am ezitat la început, dar apoi m-am dus cu el. Dumnezeu a lucrat la inima 
mea. Am ridicat o mână pentru Domnul şi am înţeles că acolo este locul meu. M-am întors la Dumnezeu 
din toată inima mea, hotărât să-L slujesc pe El. Nu mi-a păsat dacă cineva mă va da afară din poliţie, m-a 
interesat doar să-L slujesc pe Domnul. E adevărat, nu au întârziat nici încercările. Unul dintre şefii mei 
m-a intervievat şi mi-a zis că voi avea necazuri dacă voi urma calea aceasta. M-a întrebat dacă am  pus în 
balanţă lucrurile  şi i-am spus că am hotărât să-L urmez pe Domnul Isus, orice s-ar întâmpla. M-am rugat 
pentru fraţii mei, pentru mama mea, m-am dus la ei acasă, am stat cu ei, m-am rugat cu ei, Dumnezeu a 
răspuns rugăciunilor mele, s-au întors la Domnul şi  în 1993  ne-am botezat patru din familie. Dumnezeu 
a lucrat în multe feluri, pentru că au fost şi încercări şi persecuţii, am fost mutat dintr-un loc în altul 
pentru credinţă, dar prin toate aceste furtuni, credinţa mea s-a întărit şi mai mult şi eram mai plin de 
râvnă pentru Domnul, mai mult am văzut cum Dumnezeu apără pe cei ce se încred în El. Am rămas în 
poliţie şi lucrez şi acum, după douăzeci şi trei de ani, dar unii dintre şefii mei, care au fost împotriva mea, 
unul câte unul, au părăsit Ministerul de Interne. Am văzut bunătatea Domnului de-alungul anilor.
R.: Ce îndemn  sau gânduri aveţi pentru cei din biserică?
P.E.: Cred că Dumnezeu vrea să lucrăm împreună. Dacă în trecut  poliţiştii confiscau Bibliile şi făceau 
atâta rău în biserici, a venit vremea că acei oameni care au suferit, cred că ei s-au rugat pentru noi şi noi 
suntem un răspuns la rugăciunile lor, cred că împreună putem să lucrăm în rugăciune,  evanghelizare, 
pentru întoarcerea a cât  mai multor poliţişti la Dumnezeu. E adevărat  fiecare poliţist pocăit este o 
minune a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu poate face minuni în continuare  şi încurajez fraţii, surorile să 
mijlocească pentru oamenii în uniformă, în rugăciune, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a 
celui neprihănit.
R.:  Vă mulţumesc frumos pentru timpul acordat.
P.E.: Domnul să fie lăudat!
                                                                                  

Rubrica femeii... / Guşă Marcela / RĂSPLĂTIRILE  BUNĂTĂŢII

       Într-o zi, Avraam l-a trimis pe slujitorul lui, Eliezer, să caute o soţie pentru fiul său Isaac. 
Ajungând în apropierea unui orăşel, el s-a rugat: „Fă ca fata căreia îi voi zice: „Pleacă-ţi 
vadra, te rog, ca să beau...” să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu”. Deodată, apare Rebeca şi îi 
zice: „Bea şi apoi voi scoate apă şi pentru cămilele tale” (GENESA 24:13-14). Rebeca nu ştia 
că acel om are abilitatea de a-i schimba viaţa. Ea nu a ştiut că bunătatea ei îi va deschide uşa 
spre o mare binecuvântare. În vremea Vechiului Testament exista obiceiul de a da apă de 
băut unui străin; era cunoscut drept o lege a ospitalităţii. Iudeii credeau cuvintele: „Să nu 
daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri” (Evrei 
13:2).
      Dar cine oare din lumea aceasta se oferă să adape zece cămile însetate? O cămilă poate să 
bea patruzeci de galoane (circa patru litri) de apă. Asta ar lua cam o jumătate de zi. Rebeca s-
a arătat generoasă faţă de un străin, neurmărind altceva decât bucuria slujirii. Ceea ce nu 
ştia ea  era că acele cămile urmau să o transporte înapoi la Isaac  şi că va deveni nevasta lui, 
că el o va umple de  mari bogăţii şi o va aşeza în familia lui Hristos. Deci, dacă vrei să 
avansezi în viaţă, trezeşte-te devreme, culcă-te târziu, munceşte mult, fii onest şi 
soluţionează probleme. Trăieşte potrivit învăţăturii lui Hristos: „...mergi cu el două” 
(MATEI 5:41). Cheia succesului se află în a face nu doar ceea ce oamenii se aşteaptă să faci, 
ci puţin mai mult. Da, cămilele sunt urâte, dar din acea situaţie a rezultat cel mai frumos 
lucru care i s-a întâmplat vreodată Rebecăi.
     Istoria Rebecăi ne învaţă un adevăr foarte important despre viaţă: când oportunitatea 
bate la uşă, asigură-te că eşti pregătit să deschizi uşa. Rebeca nu s-a gândit la efortul 
extraordinar pentru a adăpa zece cămile însetate. Ea nu a spus: „Eu nu fac aşa ceva; nu scrie 
în fişa postului”. Ea a trăit după principiul: „Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată 
puterea ta” (ECLESIASTUL 9:10).
      Ea nu şi-a dezvoltat brusc o etică a muncii când a apărut robul lui Avraam, ci o practica în 
fiecare zi. Şi a meritat. Credincioşia aduce mereu cu ea răsplata. Dumnezeu se uită la 
atitudinea ta (şi la faptele tale) în lucrurile mărunte. Momentele importante nu vin în viaţa 
celor ce le aşteaptă: ele izvorăsc din credincioşia arătată în lucruri nesemnificative, în 
rutina zilnică şi în slujirea neaplaudată. Rebeca nu a citat Tora şi nu l-a întrebat pe Eliezer ce 
religie are. În loc să încerce să fie super-spirituală, ea s-a hotărât să fie amabilă. Drept 
rezultat, ea a avut parte de atenţia lui, i-a câştigat respectul şi a ajuns să facă parte din 
familia lui Avraam. Mai bine nu se putea.
     Când Dumnezeu deschide uşa, nu amâna! Nu spune: „Sunt alţii mai calificaţi decât 
mine”. Dacă Dumnezeu te-a chemat, eşti persoana potrivită. Aşa că depăşeşte-ţi temerile şi 
mergi în direcţia în care El te conduce. Nu există nici o piedică de netrecut, nu există nici o 
calitate proastă pe care să n-o poată El fructifica. El a ales lucrurile slabe ca să le facă de 
ruşine pe cele tari. Poţi totul în Hristos care te întăreşte. Crede şi va fi cu putinţă să fii şi tu o 
Rebeca, a cărei bunătate Dumnezeu o va răsplăti.

       „Lumea încoronează succesul, Dumnezeu încoronează credincioşia!”;
       „Biruinţa nu este pentru oameni comozi şi nu se obţine fără sacrificiu”;
      „Deşi toţi apreciază marile personalităţi ale istoriei, puţini sunt cei care ar alege 
drumul   devenirii lor”.
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