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																	12.	Lăzărescu	Ștefan
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Anunțuri:

Slujirea	plăcută	lui	Dumnezeu
Marcu	9:33-50

	 Problema	fundamentală	a	omului	pe	pământ	este	salvarea	sufletului,	
despre	care	Biblia	spune	că	este	posibilă	prin	pocăință	față	de	Dumnezeu	și	
credință	ın̂	Isus	Hristos.	Mântuirea	este	un	dar	nemeritat	oferit	de	Dumnezeu	
oricărui	păcătos,	har	prin	care	poate	fi	iertat	de	Dumnezeu,	poate	deveni	copil	
al	 lui	Dumnezeu	 și	moștenitor	al	vieții	veșnice.	 I�nsă,	 ca	 fii	ai	 I�mpărăției	 lui	
Dumnezeu,	 cei	 mântuiți	 sunt	 chemați	 să	 devină	 slujitori	 devotați	 ai	
I�mpăratului	ceresc.	
							Trebuie	spus	ın̂să,	că	orice	credincios	doritor	să-L	slujească	pe	Dumnezeu	
trebuie	să	ın̂deplinească	câteva	condiții	absolut	necesare	pentru	ca	slujirea	
făcută	pentru	El	să	fie	una	plăcută	și	bine	primită	ın̂ aintea	Lui	și	pentru	ca,	ın̂ 	
final,	să	primească	o	răsplată	de	la		Domnul.	

	 I�n	textul	de	față	ucenicii	Domnului	Isus	sunt	preocupați	de	mărire,	de	
poziții	ın̂alte	și	uită	de	slujire.	Se	gândesc	la	răsplată,	și	uită	de	jertfă.	Pornind	
de	la	această	preocupare	a	lor,	Mântuitorul	le	arată	calea	prin	care	ei	pot	ajunge	
la	ın̂ălțare,	la	răsplătire	și	care	nu	este	alta	decât	calea	slujirii,	a	lepădării	de	
sine,	a	sacrificiului	pentru	Numele	Lui.

	 I�n	acest	pasaj	putem	observa	trei	condiții,	ca	o	slujire	să	fie	plăcută	lui	
Dumnezeu:

1.Slujirea	făcută	în	smerenie
				 Aceasta	se	dovedește	prin	disponibilitatea	de	a-i	sluji	pe	ceilalți	cu	o	
inimă	smerită,	cu	lepădare	de	sine.	Mântuitorul	a	spus:		....Dacă	vrea	cineva	să	
fie	cel	dintâi,	trebuie	să	fie	cel	mai	de	pe	urmă	dintre	toți	și	slujitorul	tuturor							
(v	35)
				 Nu	este	ușor	să	ne	aplecăm	asupra	nevoilor	semenilor	noștri	 și	 să-i	
slujim,	dar	pe	drumul	acesta	a	mers	mai	ın̂tâi	Domnul	Isus	și	suntem	chemați	
să	mergem	și	noi	pe	urmele	Lui.

2.Slujirea	făcută	în	unitate	
				 I�n	acest	text	apare	o	problemă	greșit	ın̂țeleasă	de	apostoli,	care	credeau	
că	numai	lucrarea	lor	este	validă	ın̂aintea	lui	Dumnezeu.	I�nsă	Mântuitorul	le	
arată	că	orice	lucrare	făcută	ın̂	Numele	Lui	trebuie	să-i	unească	pe	credincioși	
și	nu	 să-i	 separe.	Domnul	 Isus	 	 a	 spus:	 Cine	nu	este	 împotriva	noastră	este	
pentru	noi	(v	40).
				 Ca	 mădulare	 cu	 roluri	 diferite	 ın̂	 Trupul	 lui	 Hristos,	 trebuie	 să	 ne	
bucurăm	de	lucrarea	pe	care	o	face	fiecare,	după	darul	pe	care	L-a	primit,	și	
nicidecum	să	manifestăm	o	atitudine	de	invidie	sau	de	frânare	a	unei	lucrări.

o 	 CREDEM	 ȘI	 MĂRTURISIM.	 Duminica	 aceasta	 vom	 recapitula	
doctrinele	dezbătute	deja	 (despre	Hristos,	 om,	păcat,	mântuire)	 și	 vom	
introduce	 un	 nou	 capitol:	 ın̂vățătura	 biblică	 despre	 Biserică	 și	 despre	
Duhul	 Sfânt.	 Duminica	 viitoare	 (21	 ianuarie)	 vom	 expune	 doctrina	
biblică	 despre	 Biserică.	 Așteptăm	 ın̂trebările	 dvs.	 ın̂	 legătură	 cu	 aceste	
teme	(scrise	sau	rostite	la	microfon).	Vă	mulțumim!

o 	 CATEHEZĂ.	 Studiul	 de	 cateheză	 ın̂ceput	 ın̂	 luna	 octombrie	 se	 va	
ın̂cheia	duminica	 viitoare. Dumnezeu	 să-i	 binecuvânteze	pe	 cei	 care	 au		
parcurs	acest	curs	și	au	hotărât	să-L	urmeze	pe	Domnul	Isus.	Comitetul	
bisericii	a	stabilit	ca	ın̂	data	de	28	ianuarie	a.c	să	avem	ın̂	biserica	noastră	
un	botez	nou-testamentar.	Dumnezeu	să	fie	slăvit	că	jertfa	Mântuitorului	
Isus	de	la	Golgota	câștigă	și	astăzi	suflete	pentru	I�mpărăția	Lui.

o 	EUTIH.	 Părerea	 ta	 contează.	Nu	o	 scrie	doar	pe	Facebook.	Hai	 să	
dezbatem	face	to	face	temele	de	interes	pentru	tine,	ca	tânăr	creștin	din	
București.	Vino	marți,	de	la	18.30,	propune	temele	tale	de	interes	și	află-le	
pe	 ale	 celorlalți	 tineri.	 Aflăm	 ce	 scrie	 ın̂	 Faithbook	 și	 ne	 eliberăm	 de	
Facebook.

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

o  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.

o  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.

Atunci,	Isus	a	șezut	jos,	a	
chemat	pe	cei	doisprezece	
și	le-a	zis:	„Dacă	vrea	cineva	
să	fie	cel	dintâi,	trebuie	să	fie	
cel	mai	de	pe	urmă	din	toți	și	

slujitorul	tuturor!”	
Marcu	9:35

 Rugãciune	specialã	pentru
B	I	S	E	R	I	C	 	Ă

	
sMulțumire	pentru	Hristos,	care	I�și	zidește	
Biserica	și	astăzi.
sMulțumire	 pentru	 Biserica	 luptătoare	 și	
biruitoare,	 pe	 care	 Porțile	 Locuinței	
morților	nu	o	biruiește.
sMulțumire	pentru	Duhul	Sfânt,	care	a	dat	
naștere	Bisericii	și	o	asistă	ın̂	toată	istoria	ei.
sMulțumire	pentru	biserica	locală	„Harul”,	și	pentru	cei	peste	20	de	ani	de	
istorie.		
sMulțumire	pentru	toți	membrii	slujitori	ai	bisericii	„Harul”.
sMijlocire	pentru	ın̂viorarea	spirituală	a	bisericii	„Harul”	și	pentru	creștere	
spirituală.
sMijlocire	pentru	manifestarea	iubirii	creștine,	a	compasiunii,	a	empatiei	ın̂	
biserică.
sMijlocire	pentru	creșterea	sănătoasă	a	bisericii	ın̂	toate	privințele.
sMijlocire	pentru	ın̂deplinirea	misiunii	Bisericii	„Harul”	ın̂	Titan	și	până	la	
marginile	lumii.
sMijlocire	pentru	mântuirea	oamenilor	care	intră	ın̂	Biserica	„Harul”.	

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 
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sunt	 atrase	 ı̂n	 masă	 de	 mesajul	 Evangheliei	 la	
pocăință	și	la	credința	ın̂	Domnul	Isus	Hristos.	

Ca	 și	 ungerea,	 care	 –	 ı̂n	 cuvintele	 lui	

Ravenhill	 –	 pătrunde,	 străpunge,	 cutremură,	

trezirea	 este	 o	 lucrare	 a	 lui	 Dumnezeu.	 Oamenii	

sunt	 instrumente	 ale	 harului.	 Tocmai	 de	 aceea,	

trezirea	 cea	 așteptată,	 cea	 minunată,	 cea	 mult	

dorită,	trebuie	să	ın̂ceapă	ın̂	Biserică.	
Ravenhill	 trage	 un	 semnal	 de	 alarmă	 cu	

privire 	 la 	 rugăciune, 	 pe 	 care	 o 	 numește	
Cenușăreasa	 Bisericii	 de	 azi.	 Rugăciunea	 este	
neiubită	și	nedorită	 fiindcă	nu	este	 împodobită	cu	
mărgăritarele	 intelectualismului,	 nu	 sclipește	 în	
mătăsurile	filosofiei,	nici	nu	impresionează	cu	voalul	
psihologiei.	Este	îmbrăcată	în	sinceritate	și	umilință	
și	 este	 condiționată	 de	 un	 singur	 lucru:	 de	
spiritualitate.	

Dacă	predică	cineva	nu	înseamnă	neapărat	
că	 este	 spiritual,	 atrage	 autorul	 atenția.	 Predica	
atinge	 oamenii.	 Însă	 rugăciunea	 Îl	 atinge	 pe	
Dumnezeu.	 Predica	 atinge	 timpul.	 Rugăciunea	
atinge	veșnicia.	Amvonul	poate	ajunge	ușor	o	vitrină	
de	 etalare	 a	 talentelor	 noastre.	 Însă	 cămăruța	
rugăciunii	 coboară	 în	 adâncul	 lepădării	 de	 noi	
înșine.	

Dacă	greșim	în	privința	rugăciunii,	greșim	în	
toate.	Cele	două	cerințe	pentru	o	viață	biruitoare	de	
credință	sunt	viziunea	și	pasiunea,	amândouă	fiind	
născute	și	menținute	prin	rugăciune.	Chemarea	de	a	
predica	 este	 deschisă	 unui	mic	 număr	 de	 oameni,	
dar	chemarea	la	rugăciune	–	cea	mai	înaltă	chemare	
din	 toate	 cele	 adresate	 oamenilor	 –	 este	 deschisă	
tuturor.	

Rugăciunea	 nou-testamentară,	 rugăciunea	
inspirată	 de	 Duhul	 Sfânt,	 rugăciunea	 care	 sperie	
iadul	 și	 cutremură	 pământul,	 niciodată	 n-a	 fost	
lăsată	ca	azi	în	seama	unui	grup	așa	mic	de	oameni.	
Iar	rugăciunea	de	felul	acesta	nu	poate	fi	înlocuită	
cu	nimic.	Ori	o	trăim,	ori	murim!

O	privire	zilnică	înspre	Cel	sfânt	ne	face	să	ne	
supunem	 atotprezenței	 Sale,	 să	 ne	 umilim	 în	 fața	
atotputerniciei	 Sale,	 să	 rămânem	 tăcuți	 înaintea	
atotștiinței	Sale	și	să	stăm	într-o	solemnitate	adâncă	
în	 fața	 sfințeniei	 Sale.	 Fiincă	 sfințenia	 Sa	 devine	
sfințenia	 noastră.	 Blasfemia	 acestui	 ceas	 în	 care	
trăim	 este	 faptul	 că	 există	 învățătură	 despre	
sfințenie,	dar	cei	care	o	învață	trăiesc	în	nesfințenie!

Am	putea	fi	avertizați	să	nu	avem	gândirea	
prea	 cerească	 încât	 să	 nu	 mai	 fim	 de	 folos	
pământului,	spune	Ravenhill,	însă	adevărul	dureros,	
cutremurător	 este	 că	 noi	 avem	 gândirea	 atât	 de	
pământească	 încât	nu	mai	 suntem	de	niciun	 folos	
pentru	cer.	Dacă	ai	fi	în	lucrurile	spirituale	tot	așa	de	
sârguitor	 cât	 ești	 la	 serviciul	 tău,	 ai	 fi	 un	 pericol	

pentru	 diavol;	 dar	 dacă	 la	 serviciu	 ai	 fi	 tot	 așa	 de	
delăsător	după	cum	te	îngrijești	de	sufletul	tău,	ai	ajunge	
să-ți	cerșești	pâinea.

Observați	 rugăciunea	 lui	 Ilie	 la	 Carmel,	 ne	
ı̂ndeamnă	 autorul.	 Aceasta	 este	 o	 capodoperă	 de	
rugăciune	 concisă	 și	 clară:	 „Ascultă-mă,	 Doamne,	
ascultă-mă	pentru	ca	să	cunoască	poporul	acesta	că	Tu,	
Doamne,	ești	adevăratul	Dumnezeu	și	să	le	întorci	astfel	
inima	spre	bine!”.	

Sunt	două	lucruri	pe	care	le	putem	învăța	de	aici,	
remarcă	Ravenhill.	În	primul	rând,	rugăciunile	scurte,	cu	
putere,	 rostite	 în	 public,	 sunt	 ecoul	 rugăciunilor	
îndelungate	 în	 taină.	 Apoi,	 Ilie	 s-a	 rugat	 nu	 pentru	
distrugerea	preoților	idolatri,	nici	pentru	fulgere	din	cer	
ca	 să	 distrugă	 poporul	 răzvrătit,	 ci	 ca	 slava	 lui	
Dumnezeu	și	puterea	Lui	să	se	arate.	

Multe	din	rugăciunile	noastre	sunt	doar	sfaturi	
pe	care	I	le	dăm	lui	Dumnezeu.	Rugăciuni	decolorate	din	
cauza	ambițiilor	noastre,	fie	pentru	noi	înșine,	fie	pentru	
confesiunile	noastre.	Ținta	noastră	trebuie	să	fie	numai	
Dumnezeu.	Uitați-vă	în	jur:	cinstea	Lui	este	pătată,	Fiul	
Lui	 ignorat,	 Legile	 Lui	 călcate,	 Numele	 Lui	 profanat,	
Cartea	 Lui	 uitată,	 Casa	 Lui	 transformată	 în	 circ	 de	
activități	sociale.	Dacă	ar	fi	cineva	în	stare	să-i	facă	pe	
credincioși	 să	 se	 roage,	 sub	puterea	 lui	Dumnezeu,	 ar	
deschide	ușa	celei	mai	mari	treziri	spirituale	pe	care	a	
văzut-o	 vreodată	 acest	 pământ,	 ıș̂i	 ın̂cheie	 Ravenhill	
articolul.	

O,	dacă	ar	fi	credincioșii	Domnului	conștienți	de	
valorile	 veșniciei!	 exclamă	 Ravenhill.	 Dacă	 am	 trăi	
fiecare	clipă	din	viață	sub	ochiul	lui	Dumnezeu,	dacă	am	
judeca	 fiecare	 lucrare	 în	 lumina	 scaunului	 Său	 de	
judecată,	dacă	ne-am	ruga	fiecare	rugăciune	în	lumina	
scaunului	Său	de	judecată,	dacă	ne-am	aduce	zeciuielile	
din	toate	bunurile	noastre	în	lumina	scaunului	Său	de	
judecată,	 dacă	 am	 predica	 fiecare	 predică	 având	 în	
vedere	că	mulțimi	de	oameni	vor	fi	sub	condamnare	și	
osândă	la	judecata	de	apoi	–	atunci	am	avea	o	trezire	sub	
puterea	Duhului	Sfânt,	care	ar	scutura	pământul	acesta	
și	 care,	 în	 foarte	 scurt	 timp,	 ar	 elibera	milioane	de	 la	
pierzare.

Față	 de	 Leonard	Ravenhill	 este	 imposibil	 să	 fii	
neutru.	Cei	ce-l	cunosc	se	împart	în	două	tabere:	cei	care	
îl	iubesc	și	îl	admiră	cu	devotament,	și	cei	care	îl	urăsc	cu	
înverșunare,	scrie	A.W.	Tozer.	Ce	se	poate	spune	despre	
un	 om	 se	 poate	 spune	 și	 despre	 cărțile	 lui,	 și	 despre	
această	carte.	Cititorul	ori	va	închide	paginile	ei	ca	să	
caute	un	 loc	de	rugăciune,	ori	o	va	arunca	mânios,	cu	
inima	închisă	la	avertismentele	și	apelurile	din	ea.	
	 Aflați	care	sunt	și	celelalte	motive	pentru	care	
ı̂ntârzie	 trezirea,	 ascultând	 episodul	 emisiunii	
CARTEA	 E	 O	 VIAȚĂ 	 dedicat	 acestei	 căr ț i 	 pe	
carteaeoviață.com	 ı̂n	 pagina	 Emisiuni,	 Sezonul	 5,	
episodul	8.

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E
Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	

București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	

ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	

următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București

-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	

-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

3.Slujirea	făcută	în	sfințenie.
			 Biblia	spune	că	Dumnezeu	se	folosește	doar	
de	vase	curate.	Pentru	aceasta	trebuie	să	perseverăm	
ın̂tr-o	viață	de	sfințire	permanentă.	Aici	Domnul	Isus	
ne	avertizează	cu	privire	la	trei	zone,	la	trei	mădulare	
ale	trupului	care	ne	pot	face	să	păcătuim:	faptele	pe	
care	 la	 fac	mâinile	 noastre,	 	 căile	 pe	 care	 umblă	
picioarele	noastre	și	imaginile	pe	care	le	privesc	ochii	
noștri	 (v	 43-47).	 Orice	 tentație	 păcătoasă	 trebuie	
stopată	printr-o	respingere	fermă,	pentru	ca	astfel	să	
ne	putem	păstra	viața	curată.

	 I�mi	place	să	cred	că	toți	cei	care	suntem	copii	
ai	 lui	 Dumnezeu,	 dorim	 să-L	 slujim	 cu	 mai	 multă	
dedicare	ın̂	anul	acesta,	pe	Cel	care	a	murit	pentru	noi	
și	ın̂	locul	nostru.	Important	este	s-o	facem	cu	o	inimă	
smerită,	 fără	 spirit	 separatist	 sau	de	 competiție,	 ci	
ın̂tr-o	unitate	desăvârșită,	și	mai	ales	să	veghem	s-o	
facem	cu	curăție	de	inimă.	
								Când	o	vom	face	ın̂	felul	acesta	ne	putem	aștepta	
la	 răsplătirea	 Domnului	 când	 vom	 sta	 ın̂	 fața	 Sa.	
Atunci	se	va	vedea	cum	L-am	slujit	pe	Dumnezeu,	cu	
ce	 inimă,	 cu	ce	motivație,	 cu	ce	spirit	de	sacrificiu.	
Doamne,	ajută-ne!

B I S E R I C A	 P E R S E C U TATÃ

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
De	ce	întârzie	trezirea?	

																																													de	Leonard	Ravenhill

Cartea	De	 ce	 întârzie	 trezirea?	 este	 un	 apel	
adresat	 Bisericii	 de	 a	 se	 ı̂ntoarce	 la	 creștinismul	
primar,	 apostolic,	 nou-testamentar.	 Este	 un	 apel	
ı̂nainte	 de	 ceasul	 din	 urmă.	 Autorul	 ei,	 Leonard	
Ravenhill,	 insistă	 și	 pledează	 pentru	un	 creștinism	
permanent,	nu	când	 și	când;	pretutindeni,	nu	 ici	 și	
colo.

Leonard	 Ravenhill	 (1907-1994)	 a	 fost	 un	
evanghelist	și	un	autor	britanic	care	s-a	concentrat	pe	
subiectul	 rugăciunii	 și	 al	 trezirii.	 Este	 cel	mai	bine	
cunoscut	 -	 prin	 predicile	 și	 cărțile	 sale	 -	 pentru	
provocarea	 adresată	 Bisericii	 moderne	 de	 a	 se	
compara	cu	Biserica	Creștină	primară,	așa	cum	este	
ea	prezentată	ın̂	cartea	Faptele	Apostolilor.	

Scopul	cărții	De	ce	întârzie	trezirea?	este	să	ne	
vedem	starea	și	să	ne	pocăim	ın̂aintea	Domnului.	Știu	
că	 unele	 pagini	 nu	 sunt	 ușor	 de	 citit.	 Ravenhill	 este	
tăios,	direct,	dur.	Cred	însă	că	mesajul	este	binevenit,	
scrie	traducătorul	cărții,	Valentin	Popovici.

Deși	 este	 o	 culegere	 de	 articole,	 tema	
unificatoare	 a	 cărții	 este	 trezirea.	 Ravenhill	 nu	 o	
definește.	 Este	 ceva	 dincolo	 de	 cuvinte.	 I�n	 mod	
tradițional,	 prin	 trezire	 spirituală	 se	 ın̂țelege	 acea	
lucrare	măreață	a	Duhului	Sfânt	prin	care	mulțimile	

Irak	–	Creștinii	nu	se	pot	întoarce	acasă	

fără	protecție	internațională

Creștinii	care	s-au	strecurat	ın̂apoi	ın̂	orașul	

recent	 eliberat	 Bahzani	 se	 confruntă	 cu	 dificultăți	

mari.	 Mijloace	 de	 trai	 puține,	 case	 ı̂n	 ruine,	

sentimentul	de	siguranță	și	securitate	spulberat	–	vor	

cu	disperare	să	plece	de	acolo.	Doar	130	de	familii	

creștine	trăiesc	ın̂	oraș	din	400	de	familii,	câte	erau	

ı̂nainte	 de	 venirea	 Statului	 Islamic.	 „Orașul	 este	

murdar	 și	 nu	 există	 electricitate.	 Nu	 avem	 apă,	 nu	

avem	piețe”,	a	spus	un	pastor.

Guvernul	 irakian	 a	 declarat	 oficial	 victoria	

militară	 asupra	 ISIS,	 ın̂să	 creștinii	 au	 fost	prinși	 ın̂	

lupta	pentru	putere	dintre	milițiile	shia	sprijinite	de	

Iran,	 care	 luptă	 pentru	 guvernul	 irakian,	 și	 forțele	

kurde.	Pastorul	din	Bahzani	a	explicat:	„Ne	așteptăm	

la	mai	multe	 atacuri.	 Este	 ca	 și	 cum	 ne	 holbăm	 ın̂	

ın̂tuneric.	Realitatea	este	că	nu	putem	rămâne	fără	ca	

SUA	 sau	 ONU	 să	 contribuie	 direct	 la	 protejarea	

regiunii	Nineve	[regiunea	creștină	istorică].”

Rugați-vă	 pentru	 o	 pace	 durabilă	 în	 Irak,	 în	

care	comunitățile	creștine	să	 fie	protejate	 împotriva	

violenței	islamiste,	astfel	încât	să	își	poată	relua	viața	

obișnuită.	 Suntem	 mulțumitori	 pentru	 sprijinul	 pe	

care	Fondul	Barnaba	a	putut	să	îl	ofere	credincioșilor	

irakieni	 care	 au	 fost	 strămutați;	 rugați-vă	 ca	

guvernele	 occidentale	 ale	 așa-numitelor	 națiuni	

„creștine”	 să	 stea	 de	 parte	 creștinilor	 irakieni	

vulnerabili	 –	 fie	 că	 sunt	 în	 Irak,	 fie	 că	 trăiesc	 ca	

refugiați	în	alte	țări.
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