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Anunțuri:

Ce	urmează	după…?
Ioan	21

După	„Vinerea	neagră”	urmează	„Duminica	I�nvierii”.	Ce	urmează	după	
I�nviere?	 A	 trecut	 Săptămâna	 patimilor,	 Sărbătoarea	 ın̂vierii,	 Duminica	 lui	
Toma…	 Ce	 urmează	 după…?	 Viața	 ıș̂i	 revine	 la	 „normal”	 după	 sărbătorile	
pascale.	Totuși	ce	urmează	după	sărbători?	Aceeași	viață?	Aceleași	preocupări	
și	priorități?
	 După	patimile	Sale,	Mântuitorul	li	s-a	arătat	ucenicilor	ın̂că	patruzeci	
de	zile	ca	să-i	pregătească	pentru	ceea	ce	avea	să	urmeze	(cf.	Fapte	1:3).	Viața	
ucenicilor	nu	mai	putea	fi	aceeași	după	moartea	 și	 ın̂vierea	Domnului	Isus,	
chiar	dacă	ei	nu	au	realizat	imediat	acest	adevăr.	Misiunea	și	meseria	lor	ın̂	
lume	nu	mai	puteau	fi	aceleași	ca	mai	ın̂ainte.	Ucenicia	lor	avea	să	fie	mult	mai	
bine	ın̂țeleasă,	după	ce	Isus	ıî	conduce	pas	cu	pas…

După	înviere…	la	o	masă	specială	(Ioan	21:1-14)

„Veniți	de	prânziți”,	ıî	invită	Isus	pe	ucenicii	Lui,	care	toată	noaptea	se	
trudiseră	să	prindă	pește	pentru	micul	dejun.	I�mpinși	de	foame	sau	poate	de	
rutină,	ucenicii	vor	să	se	ın̂toarcă	la	ale	lor,	dar	Hristosul	ın̂viat	nu	le	dă	voie.	
Dejunul	pregătit	de	Isus	era	un	dejun	de	lucru.	Isus	ıî	provoacă	să	răspundă	la	
câteva	 ın̂trebări	 esențiale:	Pentru	 ce	 trăiești?	 Prânzești	 ca	 să	 trăiești	 sau	
trăiești	 ca	 să	 prânzești?	 Cine	 poartă	 cu	 adevărat	 de	 grijă	 pentru	 „pâine	 și	
pește”?

După	masă…	la	o	evaluare	profundă	(Ioan	21:15-19a)

După	ce	au	prânzit,	s-a	terminat	masa,	dar	nu	și	pregătirea	ucenicilor.	
Mântuitorul	ıl̂	provoacă	pe	Simon	Petru	la	evaluarea	iubirii	și	a	misiunii	lui	ın̂	
lume.	Pe	cine	iubești?	Ești	dispus,	din	dragoste	pentru	Mine,	să	lași	tot	ce	știi	să	
faci	mai	bine	și	să	faci	ce	trebuie	pentru	I�mpărăția	Mea?	De	ce	să	prinzi	pește,	
când	e	nevoie	să	paști	oile,	oițele,	mielușeii?

După	evaluare…	la	o	ucenicie	totală	(Ioan	21:19b-25)

După	 discuția	 de	 evaluare	 și	 ın̂credințare	 a	 unei	 noi	 misiuni,	 Isus	
lansează	o	nouă	provocare:	La	cine	privești?	Ca	să	poți	ım̂plini	noua	misiune,	
Isus	cere	loialitate	exclusivă,	ucenicie	totală	sau	deloc.	Să	nu-ți	pese	de	nimic	
altceva	și	altcineva	decât	de	Isus.	Ucenicia	totală	ın̂seamnă	să	privești	la	Isus	
când	ești	acasă,	la	serviciu,	la	biserică	sau	ın̂	timpul	liber.	Să	nu-L	pierzi	din	ochi	
pe	El	și	să	nu-ți	pese	ce	fac	sau	ce	zic	alții.

	▀	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Ce	știi	și	ce	crezi	despre	DARURILE	Duhului	Sfânt	ın̂	
viața	credinciosului?	Este	biblic	ce	crezi?	Azi,	de	la	ora	18.00,	ne	verificăm	ce	credem	și	de	
ce	credem	ceea	ce	credem,	ın̂	ce	privește	lucrarea	Duhului	Sfânt.		

▀	 CATEHEZĂ.	Studiul	de	cateheză	continuă	pentru	cei	ce	doresc	să-L	urmeze	pe	
Domnul	 Isus	Hristos,	 și	 care	vor	să	 cunoască	adevărurile	din	Sfânta	Scriptură	privind	
mântuirea	sufletului,	și	care	au	ın̂trebări	legate	de	doctrinele	biblice	pe	care	le	studiem.	
I�ntâlnirile	au	loc	în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj	
(bibliotecă).

▀ EVANGHELIZARE	 PERSONALĂ.	 Unde	 ai	 fi	 fost	 astăzi	 dacă	 cineva	 nu-ți	
ı̂mpărtășea	 Evanghelia	 la	 un	 moment	 dat.	 Pe	 tine	 ce	 te	 ı̂mpiedică	 să	 mărturisești	
Evanghelia	 altora.	 Am	 ın̂vățat	 ieri	 ım̂preună	 cu	 pastorul	 GEORGE	 VERZEA	 și	 fr.	 DAN	
STOICAN	ın̂tr-o	manieră	dinamică	CE	este	Evanghelia	și	CUM	să	o	ım̂părtășim	altora.	Au	
participat	aprox.	25	de	persoane	 la	 instruirea	din	biserică,	apoi	am	mers	 ın̂	echipe	să	
aplicăm	ce	am	ın̂vățat.	Următoarea	ın̂tâlnire	NU	va	mai	fi	sâmbăta	viitoare,	ci	o	vom	
anunța	la	timpul	potrivit.	

▀ CREȘTINISM	ÎN	ADN.	Care	este	diferența	dintre	un	creștin	24/7	și	un	creștin	
doar	de	duminica?	Cum	poți	fi	creștin	la	serviciu/școală?	Ești	la	fel	de	creștin	acasă	ca	și	
la	biserică?	 Cum	 se	 vede	 că	 ești	 creștin	 din	modul	 ın̂	 care	 ıț̂i	 petreci	 timpul	 liber?	
Răspundem	 ım̂preună	 la	 aceste	 ın̂trebări	 și	multe	 altele	 la	Conferința	 organizată	 de	
Biserica	„Harul”	și	Biserica	„Adonai”,	sâmbătă,	5	mai,	de	la	ora	10.00.	Expuneri	scurte,	
mărturii	captivante,	workshop-uri	interactive	și	ın̂trebări	interesante.	ÎNSCRIE-TE	până	
pe	30	aprilie,	prin	SMS	la	tel.	0724.308.749.

▀	 	 	 	 	 	 	 	 	COMITET	LĂRGIT.	Invităm	toți	liderii	slujirilor	din	biserică	la	ın̂tâlnirea	unui	
comitet	 lărgit	 pentru	 rugăciune	 și	 discuții	 ın̂	 legătură	 cu	 alegerea	 unui	 nou	 păstor,	
miercuri,	25	aprilie,	de	la	ora	19.30.

▀ EUTIH	.	Ai	fost	creat	pentru	RELAȚII.	Cum	le	faci	față?	Marți,	de	la	18.30,	ın̂vățăm	
ım̂preună	cum	să	ne	purtăm	CRUCEA	RELAȚIILOR.	Ce	ın̂seamnă	asta?	Vino	și	vezi!

▀ ADOLESCENȚI.	 Adolescenții	 sunt	 așteptați	 vineri,	 de	 la	 18.30,	 la	 ın̂tâlniri	
speciale,	pentru	vârsta	lor.

▀		 GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	 rugãciune	 în	
fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	frații,	surorile	și	tinerii	care	
doresc	sã	mijloceascã	pentru	lucrarea	Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	
corpul	din	fațã,	la	etaj.

▀	 CITIREA	BIBLIEI.	Anul	acesta	vom	citi	Noul	Testament	ın̂	ordine	cronologică.	
Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	 urmărind	 lucrarea	
Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	 Bibliei	 prin	 proiectul	 Dialogos	 vă	
rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Și	El	a	murit	pentru	toți,	
pentru	ca	cei	ce	trăiesc	să	
nu	mai	trăiască	pentru	ei	
ın̂șiși,	ci	pentru	Cel	ce	a	

murit	și	a	ın̂viat	pentru	ei.
2	Corinteni	5:15

 Rugãciune	specialã	pentru
SĂRBĂTOAREA	ÎNVIERII	MÂNTUITORULUI

sMulțumim	pentru	moartea	Mântuitorului	
pentru	păcatele	noastre.
sMulțumim	pentru	ın̂vierea	Mântuitorului,	
care	este	și	o	garanție	a	ın̂vierii	noastre.
sMijlocim	pentru	ın̂țelegerea	mai	profundă	
a	morții	și	ın̂vierii	Domnului.
sMijlocim	pentru	toți	românii	care	vor	sărbători	Paștele	să	ın̂țeleagă	și	să	
primească	jertfa	Mântuitorului.
sNe	rugăm	pentru	„un	lucru	frumos”pe	care	să	ıl̂	facem	pentru	Mântuitorul	
cu	ocazia	Paștelui.
s 	Ne	rugăm	pentru	ın̂vierea	celor	morți	ın̂	păcat.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
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Adrian	are	20	de	ani	și	locuiește	ın̂	Qaraqosh.	
El	este	unul	din	cei	25.000	de	creștini	care	s-au	ın̂tors	
anul	trecut.	La	scurt	timp	după	ın̂toarcere	el	și-a	găsit	
de	 lucru	 ın̂tr-un	magazin	de	optică	medicală	de	pe	
una	din	străzile	comerciale	din	Qaraqosh.

Reprezentanții	 organizației	 Open	 Doors	 au	
stat	 de	 vorbă	 cu	 el	 ı̂n	 fața	 bisericii	 Tahira	 din	
Qaraqosh,	una	din	cele	mai	mari	biserici	creștine	din	
Orientul	Mijlociu.	Grădina	bisericii	a	fost	folosită	de	
către	militanți	ISIS	ca	și	teren	de	antrenament	pentru	
teroriști.	 Coloanele	 de	 marmură	 ale	 bisericii	 sunt	
pline	de	găuri	făcute	de	gloanțe,	că	o	mărturie	a	urii	
pe	care	o	au	teroriștii	față	de	creștinism	și	cruce.

ISIS	a	fost	ın̂	atenția	internațională	foarte	mult	
ın̂	ultimii	ani,	până	când	a	fost	ın̂ frântă	ın̂ 	Irak	și	mai	
apoi	 ın̂	 Siria.	 Dar,	 conform	 celor	 spuse	 de	 Adrian,	
creștinii	 din	 Irak	 erau	 de	 sub	 persecuție	 cu	 mult	
ın̂ainte	ca	ISIS	să	ocupe	părți	ın̂ semnat	din	Irak,	și	ei	
se	simt	ın̂	nesiguranță	și	ın̂	prezent.	„Suferința	este	
ceva	cu	care	creștinii	irakieni	se	pot	identifica	foarte,	
foarte	ușor.”

Adrian	 oferă	 o	 perspectivă	 mult	 mai	 largă	
asupra	presiunii	 la	care	au	fost	supuși	creștinii	din	
Qaraqosh	 ın̂	ultimii	 zeci	de	ani.	 „I�n	 războiul	dintre	
Irak	și	Iran	din	anii	'80	mulți	oameni	din	Qaraqosh	au	
fost	 capturați	 sau	uciși.	 Efectele	 acelei	perioade	 se	
simt	ın̂	comunitate	până	ın̂	ziua	de	azi.”

Există	un	muzeu	ın̂	centrul	orașului	unde	sunt	
comemorați	 toți	 cei	 dispăruți	 ı̂n	 conflict.	 Câteva	
dintre	rudele	lui	Adrian	sunt	printre	aceștia.

„Dar	chiar	și	mai	recent,	din	2003	până	astăzi,	
creștinii	 sunt	 răpiți,	 torturați	 și	 uciși	 ı̂n	 mod	
constant,”	spune	Adrian.	„I�n	special	ın̂	orașele	mari	
precum	Bagdad	sau	Mosul.	Chiar	recent	trei	creștini	
au	fost	ın̂junghiați	și	au	murit	ın̂	Bagdad.”

Rugați-vă	pentru	Irak
Rugați-vă	 pentru	 Adrian	 și	 familia	 lui,	 ca	

Dumnezeu	să-i	țină	tari	în	credință	și	să	nu	trebuiască	
să-și	abandoneze	locurile	natale	din	cauza	persecuției.

Există	 multe	 relatări	 încurajatoare	 despre	
irakieni	carre	se	convertesc	la	creștinism	în	partea	de	
sud	a	Irakului.	Rugați-vă	ca	Dumnezeu	să	înzestreze	
locurile	unde	se	produc	convertirile	cu	păstori	care	vor	
instrui	 nou-convertiții	 în	 credință	 și	 care	 vor	 potoli	
foamea	după	Cuvântul	sfânt	pe	care	aceștia	o	au.

Mulțumiții	 lui	Dumnezeu	pentru	toți	creștinii	
care,	după	ce	s-au	refugiat	din	calea	ISIS,	s-au	întors	
înapoi	 în	 localitățile	 de	 unde	 au	 plecat	 după	 ce	
teroriștii	 au	 fost	 înfrânți.	 Rugați-vă	 pentru	 cei	 care	
încă	mai	sunt	în	tabere	de	refugiați	și	care	așteaptă	un	
semn	 pentru	 a	 ști	 ce	 să	 facă,	 ca	 Dumnezeu	 să-i	
călăuzească	în	locurile	unde	El	poate	să-i	folosească	
pentru	Împărăția	Sa.

Rugați-vă	pentru	slujitorii	lui	Hristos	din	Irak,	
păstori	și	preoți,	că	ei	să	fie	mărturii	vii	despre	puterea	
și	prezența	lui	Hristos.	Rugați-vă	ca	Trupul	lui	Hristos	
din	Irak	să	rămână	viu	în	Irak,	să	crească	și	să	fie	o	
mărturie	despre	puterea	Dumnezeului	celui	viu.

Libia	–	o	țară	unde	creștinii	sunt	uciși	cu	
brutalitate!

Pentru	creștinii	din	Libia,	țară	aflată	pe	locul	7	ın̂	
indexul	mondial	de	persecuție,	cele	două	mari	surse	de	
persecuție	 sunt	 grupările	militante	 islamice	 și	 crima	
organizată.

Creștinii	reprezintă	o	mică	minoritate,	cei	mai	
mulți	 dintre	 ei	 fiind	 străini	 ın̂	 căutare	 de	 lucru	 sau	
migranți	 care	 caută	 o	 cale	 de	 a	 ajunge	 ı̂n	 Europa	
trecând	Marea	Mediterană.

Migranții	 creștini,	 care	 provin	 ın̂	 special	 din	
Africa	sub-sahariană,	au	de	ın̂fruntat	multă	intoleranță	
religioasă	precum	și	prejudecăți	rasiale.

Libia	 se	 află	 ın̂tr-o	 stare	 de	 anarhie	 și	 război	
civil,	 ceea	 ce	 dă	 un	 imbold	 suplimentar	 grupărilor	
islamiste	și	crimei	organizate	de	a	persecuta	creștinii.	
I�n	 țară	 există	 de	 asemenea	 și	 o	 cantitate	 mare	 de	
presiune	 socială,	 iar	 familiile	 ı̂n	 care	 unul	 dintre	
membri	se	convertește	la	creștinism	consideră	că	au	o	
datorie	de	a-i	persecuta	pe	aceștia.

Creștinii	libieni	care	s-au	convertit	de	la	islam	se	
confruntă	o	violență	extremă	 și	persecuție	 intensă	 și	
sunt	presați	ın̂	mod	constant	de	familie	și	comunitate	
să	se	ın̂toarcă	la	credința	musulmană.

Creștinii	migranți	care	tranzitează	Libia	pentru	
o	perioadă	de	 timp	sunt	de	asemenea	o	 țintă	pentru	
musulmanii	radicali,	și	de	multe	ori	sunt	răpiți	sau	uciși	
cu	o	brutalitate	 șocantă.	Credincioșii	 care	reușesc	să	
evite	 violența	 sunt	 hărțuiți	 și	 amenințați	 ı̂n	 mod	
constant	de	către	musulmani.

Creștinii	care	ıș̂i	exprimă	credința	ın̂	public	sau	
care	răspândesc	Evanghelia	pot	fi	arestați	și	supuși	la	
violențe.	Pentru	că	nu	există	un	guvern	central	care	să	
pedepseascsa	 pe	 răufăcători,	 cele	 mai	 multe	 crime	
ım̂potriva	creștinilor	rămân	nepedepsite.

I�n	iunie	2016,	o	credincioasă	care	s-a	convertit	
de	 la	 islam	 la	 creștinism,	 a	 părăsit	 țara	 dar	 a	 fost	
ulterior	 ademenită	 ın̂apoi	 de	 către	membrii	 familiei	
sub	pretextul	că	mama	ei	este	grav	bolnavă.	După	ce	s-a	
ın̂tors,	a	fost	bătută	și	forțată	să	se	mărite	cu	un	lider	
musulman	 ı̂n	 ı̂ncercarea	 de	 a	 o	 face	 să	 renunțe	 la	
Hristos.	 Credincioasa	 a	 reușit	 cu	 greu	 să	 scape	 din	
mâinile	propriei	familii	și	să	fugă	din	nou.

I�n	 noiembrie	 2016	 un	 creștin	 libian	 care	 a	

vorbit	despre	credința	creștină	pe	rețele	sociale	a	fost	

ulterior	 arestat	 ı̂n	 orașul	 Benghazi	 sub	 acuzații	 de	

„prozelitism	și	denigrarea	islamului.”

I�n	anul	2015	organizația	teroristă	Stat	Islamic	a	

executat	 prin	 tăierea	 capului	 21	de	 creștini	 copți	 pe	

teritoriul	 Libiei	 ın̂	 orașul	 Sirte	 aflat	 la	 malul	 mării.	

Trupurile	 creștinilor	 uciși	 au	 fost	 recuperate	 de	

autorități	 și	 găsite	 cu	 mâinile	 ı̂ncătușate	 la	 spate.	

Douăzeci	dintre	ei	erau	creștini	copți	egipteni	iar	unul	

dintr-o	 altă	 țară	 africană	 rămasă	 neidentificată.	

Rugați-vă	pentru	Libia

Rugați-vă	ca	Dumnezeu	să	distrugă	planurile	

organizației	Stat	Islamic	(ISIS)	din	Libia	și	că	El	își	va	

arăta	suveranitatea	și	harul	Lui	pentru	toți	oamenii.

Rugați-vă	pentru	creștinii	care	s-au	convertit	

de	 la	 credința	 islamică	 din	 Libia,	 care	 sunt	 într-un	

număr	 mic,	 dar	 în	 creștere.	 Mulți	 dintre	 ei	 au	 de	

înfruntat	o	persecuție	cruntă.

Rugați-vă	 pentru	 creștinii	 libieni	 care	 sunt	

împrăștiați	prin	Europa,	ca	Dumnezeu	să-i	unească	și	

să	le	dea	o	voce	pentru	înaintarea	Împărăției	Sale.

Rugați-vă	 ca	 mulți	 libieni	 să	 audă	 mesajul	

Evangheliei	 care	 se	 transmite	 în	 limba	 arabă	 prin	

emisiunile	 radio,	 televiziune	 prin	 satelit	 și	 prin	

Internet.

Rugați-vă	pentru	noii	convertiți:	ca	Dumnezeu	

să	le	dea	o	credință	puternică,	să-i	apere	de	rău	și	să	fie	

martorii	Lui.

Irak	–	locul	8	în	topul	mondial	al	
persecuției

Există	 mai	 multe	 grupuri	 care	 persecută	
creștinii	 ı̂n	 Irak.	 Acestea	 sunt	 reprezentate	 de		
mișcări	 radicale	 islamiste	 care	 persecută	 alte	
minorități	religioase,	și	execută	numeroase	crime	și	
răpiri.	 Liderii	 islamici	 calomniază	 creștinii	 ı̂n	
mesajele	 pe	 care	 le	 predică	 la	moschei,	 lucru	 care	
contribuie	 la	 creșterea	 persecuției.	 Autoritățile	
guvernamentale,	atât	cele	locale	cât	și	cele	naționale,	
amenință	 creștinii	 și	 ıî	 „ın̂curajează”	 să	 părăsească	
țara.	Partidele	politice	au	și	ele	un	rol	ın̂	persecuția	
creștinilor	 ın̂	 spațiul	 public	 prin	 mesajul	 lor	 anti-
pluralism.	I�n	plus,	creștinii	care	sunt	convertiți	de	la	
islam	 suferă	 o	 persecuție	 intensă	 din	 partea	
familiilor,	 clanurilor	 și	 a	 comunităților	din	 care	 fac	
parte,	iar	membrii	acestora	pot	recurge	chiar	la	crimă	
pentru	a-i	pedepsi	pe	cei	care	au	părăsit	islamul.	I�n	
același	 timp,	 liderii	 bisericilor	 creștine	 istorice	din	
Irak	 zădărnicesc	 orice	 eforturi	 ale	 unor	 alte	
confesiuni	creștine	de	a-și	stabili	o	prezență	acolo.

I�n	 partea	 centrală	 și	 cea	 de	 sud	 a	 Irakului,	
creștinii	 sunt	 mai	 precauți	 și	 evită	 purtarea	 sau	
arborarea	 de	 simboluri	 creștine	 de	 frică	 că	 vor	 fi	
hărțuiți	 sau	 discriminați	 la	 punctele	 de	 control,	 ın̂	
universități,	 la	 locurile	 de	 muncă	 sau	 ı̂n	 clădirile	
oficiale.	 Organizațiile	 creștine	 sunt	 amenințate	 cu	
răpiri	 și	 atacuri	 de	 către	 militanții	 islamiști.	
Credincioșii 	 creștini, 	 ı̂n	 special	 cei	 care	 ı̂ ș i	
mărturisesc	credința	ın̂	mod	public,	se	confruntă	cu	
discriminare	 din	 partea	 autorităților	 putând	 fi	
acuzați	 de	 blasfemie	 dacă	 sunt	 prinși	 că	 predica	
Evanghelia	 către	musulmani.	 Nou	 convertiții	 de	 la	
islam	la	credința	creștină	trebuie	ca	ın̂	cele	mai	multe	
cazuri	 să-și	 țină	 credința	 secretă	 pentru	 a	 nu	 fi	
persecutați	de	cei	din	jurul	lor,	iar	de	cele	mai	multe	
ori	 aceștia	 ı̂și	 pierd	 dreptul	 la	 moștenire	 sau	
căsătorie.

I�n	mai	2017	portalul	Middle	East	Monitor	a	
relatat	 un	 incident	 de	 discurs	 ce	 incita	 la	 ură	 din	
partea	unui	cleric	șiit	de	top	care	a	declarat	ın̂	mod	
public	că	evreii,	creștinii	și	alte	minorități	religioase	
trebuie	să	„se	convertească	la	islam,	să	plătească	taxa	
religioasă	(jizya)	sau	să	fie	uciși.”

Anul	 trecut	 a	 reprezentat	 primul	 an	 când	
creștinii	din	Qaraqosh,	situat	ın̂	apropierea	orașului	
antic	 Ninive,	 	 au	 putut	 sărbători	 Paștele	 ın̂apoi	 ın̂	
orașul	lor	după	ce	acesta	a	fost	sub	ocupația	ISIS	din	
anul	2014.

	 Hristos	„a	murit	pentru	toți,	pentru	ca	cei	ce	
trăiesc,	să	nu	mai	trăiască	pentru	ei	ın̂șiși,	ci	pentru	
Cel	ce	a	murit	și	a	ın̂viat	pentru	ei”.	(2	Corinteni	5:15)	
Ce	urmează	după	I�nviere?	Să	trăiești	continuu,	24/7,	
pentru	Cel	care	a	murit	și	a	ın̂viat	pentru	tine.	Cum?	
I�nvățăm	ım̂preună…

Pastor,	Daniel	Mercioniu
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Umasbamba.
Auzeam	pentru	prima	dată	de	acest	 loc	pe	care	

aveam,	peste	câteva	ore,	să	îl	numesc	“acasă”	(la	4000	m	
altitudine,	 munți,	 un	 lac,	 soare,	 o	 comunitate	 mică	 de	
incași,	 din	 care	 o	 familie	 și	 o	 fermă	 -	 ale	 mele	 pentru	
urmatoarele	săptămâni).	

“Danielito”,	vrei	să	duci	tu	oile	și	lama	la	păscut	azi,	
te	rog?
Incepe.
…
	 Zenobio	lucra	la	școala	din	satul	alăturat,	până	a	
fost	 ales	 lider	 al	 comunității	 din	 Umasbamba.	 Primele	
proiecte	 ale	 lui	 sunt	 construirea	 unui	 dispensar	 și	
finalizarea	terenului	de	fotbal	din	centrul	satului.	
	 El	mă	învață	tot	ce	ține	de	îngrijirea	animalelor	și	
se	bucură	de	orice	ajutor.
	 Într-o	seară	stăteam	pe	câmp	și	ne	uitam	la	stele.	
M-a	rugat	să	îi	povestesc	despre	țara	mea.	
	 -Aveți	lama	și	alpaca	în	România?
	 -Nu...	cred	că	ele	stau	doar	aici	în	Peru.
	 -Porci	și	vaci	aveți?
	 -Da,	avem	multe.	Și	găini.
	 -Dar	munți?	Sunt	munți	la	voi	acolo?	
	 -Sunt	mulți	și	foarte	frumoși,	însă	nu	așa	de	mari	
ca	aici.
	 -Dar	luna?	Aveți	lună	în	țara	ta?

Am	înghițit	în	sec	de	câteva	ori	și	am	reușit	până	la	
urmă	să	îi	răspund.	

Avem	și	noi	lună...	nu	se	vede	așa	de	frumos	ca	la	
voi,	dar	o	avem.	În	fiecare	noapte.	

A	locuit	toată	viața	lui	în	Umasbamba	și	a	călătorit	
maxim	 100	 km,	 până	 în	 Cusco.	 Universul	 lui	 e	 aici,	 cu	
munții	și	luna	lui.

(Va	urma)

Până	atunci	să	continuăm	să	ne	rugăm	pentru	
misiunea	medicală	din	Peru	și	pentru	 fratele	nostru	
„Danielito”	Cîrstoveanu!
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