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DEDICAÞIE

Dedicatã poporului mozambican
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pãmântul ars din propria lui þarã pustiitã,
ºi care în acelaºi timp a pãºit îndrãzneþ dincolo de umbrã

…spre lumina care se întrezãreºte.

De asemenea tuturor celor care ne-au ajutat
sã þinem aprinsã lumina în întuneric,

în special copiilor noºtri
Tammy, Dustin ºi Deborah.

Vã iubim!

—Ellie
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CUVÂNT ÎNAINTE
LA EDIÞIA ÎN LIMBA ENGLEZÃ

De:
Profesor André Eam Thomashaussen Dr. Jur (Kiel)

Institutul de Drept internaþional ºi comparat
Universitatea din Africa de Sud

N-ar fi exagerat sã spun cã fãrã Rodney ºi Ellie
Hein, procesul de negociere îndelungat ºi dureros ºi
concluziile Acordului General pentru Pacea în
Mozambic de la 4 octombrie 1992 n-ar fi fost posibil.

Lucrarea lor misionarã din partea de nord ºi centralã a Mozambicului,
în special în zonele Renamo, ºi cu soldaþii ºi conducãtorii acestei miºcãri
din anii ’80 ºi la negocierile de pace din 1989, au pus chiar temelia pentru
ca pacea sã devinã posibilã. Soþii Hein au adus mesajul creºtinismului, al
iubirii ºi respectului pentru viaþa umanã, miilor de oameni care n-au auzit
pânã atunci de Cristos. Ei au dat o nouã speranþã unor popoare întregi,
predicând adesea miilor de oameni brutalizaþi ºi abandonaþi. În mod cu
totul deosebit, misiunea lor a avut ca rezultat convertirea miracu-
loasã la credinþa creºtinã a câtorva conducãtori ai miºcãrii Renamo.
Datoritã acestui fapt conducerea miºcãrii Renamo a cãzut de acord în
1989, pentru prima datã dupã 12 ani ai unui rãzboi civil, cel mai crud ºi
mai devastator, sã se întâlneascã cu o delegaþie de lideri mozambicani
pentru a discuta posibilitatea unui cadru pentru pace cu guvernul þãrii.

Atunci când au început negocierile de pace cu toatã sinceritatea,
Rodney, folosindu-se de avionul sãu Piper Aztec, vechi de 35 ani, s-a
asigurat cã negociatorii Renamo pot pãrãsi adãposturile ºi taberele lor
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secrete ca sã ajungã la un aeroport internaþional ºi în final sã ajungã la
Roma, în Italia, unde au avut loc negocierile. De mai multe ori facþiuni ale
guvernului mozambican s-au opus negocierilor de pace ºi au bombardat
pistele de aterizare din Sofala ºi au deschis focul asupra avionului în care
se afla Rodney. Mulþi oameni ºi chiar ºi eu am fost întãrit de credinþa lor
auzindu-i mãrturisind mereu ºi mereu cum au scãpat cu viaþã în mod
miraculos ºi nevãtãmaþi în cursul acestor cãlãtorii. Rodney a fost singura
persoanã în care liderii miºcãrii Renamo au avut încredere sã-i facã de
cunoscut destinaþia cãlãtoriilor lor ºi sã-i ducã la aeroport.

Efortul familiei Hein în toþi aceºti ani a fost enorm. Cele mai înalte
oficialitãþi, reprezentanþi ai celor mai puternice naþiuni, în permanenþã au
contat pe ei, cerându-le sã foloseascã mijloacele lor rudimentare ºi avionul
lor vechi pentru a asigura transportul ºi comunicarea cu un popor altfel
inaccesibil, ºi aceasta fãrã nici o remuneraþie.

Acestu lucru poate fi ilustrat doar de simplul fapt cã în tot cursul
procesului de negociere, pânã cu douã luni înainte de semnarea Acordului
de Pace, miºcarea Renamo n-a avut la dispoziþie nici un mijloc accesibil de
telecomunicaþii. Orice document ºi orice propunere în timpul celor opt
protocoale lungi, care formeazã Acordul de Pace, a trebuit sã fie primit ºi
transmis cãtre liderii Renamo de Rodney ºi Ellie. Chiar ºi atunci când
conducerea miºcãrii Renamo a primit în cele din urmã un telefon portabil
care funcþiona prin satelit în august 1992, ei (ºi împreunã cu ei, ºi puterile
lumii ºi negociatorii de la Naþiunile Unite), au trebuit sã se bazeze pe
avionul lui Rodney pentru a asigura combustibilul pentru generatorul care
alimenta telefonul.

Rodney ºi Ellie n-au cãutat sã le fie recunoscute meritele sau sã li se
facã publicitate. Dimpotrivã, ei au îndurat cu rãbdare acuzaþiile ºi defãimã-
rile, hãrþuielile ºi ameninþãrile ºi ura celor care îi invidiau pentru încrederea
pe care au clãdit-o în Mozambic prin faptul simplu cã au continuat sã fie
o pildã de iubire ºi credinþã.

Dupã încheierea Acordului de Pace în luna octombrie 1992, Mozambicul
ºi cele mai multe þãri vecine au trecut prin cea mai grozavã secetã care a
existat vreodatã. Milioane de oameni erau în primejdie de moarte datoritã
lipsei de apã ºi de alimente. Rodney ºi Ellie au folosit fiecare moment ºi
toate resurele posibile pentru a încerca sã aducã situaþia la cunoºtinþa
întregii lumi, pentru a lupta în vederea acordãrii ajutoarelor ºi când acestea
întârziau sã vinã, ei înºiºi au distribuit alimente ºi medicamente populaþiei
în agonie.

12 Mozambic — Dincolo de umbrã



În timpul celui mai crud ºi nemilos rãzboi al foametei, când guvernul,
în mod conºtient nu lãsa sã intre ajutoarele cu medicamente ºi alimente în
interiorul þãrii (unde conducea miºcarea Renamo), avionul lui Rodney
devenea singurul semn de speranþã. Cu o capacitate maximã de jumãtate
de tonã, avionul era aºteptat pe o pistã de aterizare înconjuratã de pânã la
4 000 de oameni, care aveau nevoie de ajutor ºi de alimente. Cruzimea
acestei experienþe de a nu fi în stare sã faci mai mult decât un gest, a fost
cel mai dureros lucru pentru ei.

Soþii Hein continuã sã fie cunoscuþi prin sate de sute de pastori pe care
i-au motivat sã îºi asume lucrarea misionarã, de pacienþii pe care i-au ajutat
ºi de studenþii ªcolii Biblice pe care au construit-o la Inhaminga.

Încrederea mea în familia Hein ºi în integritatea ºi competenþa lor este
necondiþionatã.

De la Rev. Wayne Myers
Misionar în Mexic ºi în toatã lumea

Din când în când întâlnim oameni care au un impact profund asupra
vieþilor noastre. În mod neintenþionat ei provoacã gândirea ºi modul
nostru de viaþã. Aºa stau lucrurile ºi cu Rod ºi Ellie Hein. Având privilegiul
sã cunosc sute de misionari dragi care lucreazã în toatã lumea, în cei peste
cincizeci de ani de dedicare pentru lucrarea misionarã, cred cã dacã s-ar
face un clasament al celor mai buni zece misionari, ei ar fi în vârful
clasamentului. Cuvintele nu pot exprima pe deplin admiraþia mea pentru
curajul, îndrãzneala ºi dedicarea acestor oameni tineri ºi credincioºi ale
cãror sacrificii costisitoare ºi a cãror sensibilitate faþã de cãlãuzirea Duhului
Sfânt au afectat istoria unei întregi naþiuni, atât din punct de vedere politic,
cât ºi spiritual. Fie ca aceastã carte sã ne inspire pe toþi sã ne reevaluãm
prioritãþile ºi sã ne redirecþionãm eforturile noastre spre acele lucruri care
au valoare eternã.
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CUVÂNT ÎNAINTE
LA EDIÞIA ÎN LIMBA ROMÂNÃ

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru cã M-a uns sã vestesc sãracilor
Evanghelia; M-a trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã, sã propovãduiesc
robilor de rãzboi slobozirea, ºi orbilor cãpãtarea vederii; sã dau drumul celor
apãsaþi ºi sã vestesc anul de îndurare al Domnului.” (Luca 4: 18, 19)

Cât de adevãratã este în dreptul nostru aceastã declaraþie a Domnului
nostru Isus?

Deoarece noi cãlcãm pe urmele Lui în ungerea ºi autoritatea pe care
El ne-a dat-o, cred cã fiecare dintre noi este chemat în mod egal sã
împlineascã aceastã sfântã chemare. Cu cât ne apropiem mai mult de
Iubitul nostru Isus cu atât Îi putem auzi bãtaia inimii pentru o lume care
moare în fiecare zi în pãcat; cât de mult doreºte El sã plângã cu cei ce
plâng, sã îi tãmãduiascã pe cei cu inima zdrobitã, cât de mult doreºte El
sã îmbrãþiºeze un orfan, sã îi viziteze pe cei din închisoare, sã le spunã
celor care vin de la rãzboi cã existã slobozenie pentru ei... dar cine sã se
ducã, cine sã Îl reprezinte, cine va sta în spãrturã pentru o naþiune care
moare fãrã speranþã, cine va avea curajul sã se ridice în Numele Lui sã
schimbe istoria unui popor fãrã viitor strãlucit?

Consider o mare onoare sã mi se permitã sã scriu despre doi oameni
extraordinari care datoritã supunerii ºi ascultãrii de chemarea lui
Dumnezeu în viaþa lor au schimbat istoria unei naþiuni întregi, ca apoi
datoritã mãrturiei lor mii de oameni din întreaga lume sã fie provocaþi la
marea aventurã de a-L servi pe Dumnezeu dincolo de ceea ce este
obiºnuit, dincolo de tradiþie ºi comfort. Luca 4:18–19 este piatra de cãpãtâi
pentru lucrarea pe care ei continuã sã o facã în Mozambic. Cuvintele mele
sunt sãrace, dar pline de respect ºi totalã admiraþie pentru Rod ºi Ellie
Hein, pãrinþii ºi mentorii mei spirituali, apostoli ºi eroi ai credinþei care
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datoritã dedicãrii lor totale pline de dragoste ºi sacrificiu continuã sã
motiveze ºi sã inspire mii de oameni în a-L cunoaºte pe Dumnezeul
adevãrat ºi neschimbat de-a lungul veacurilor. Testaþi în dãruirea ºi
credinþa lor neclintitã, de-a lungul anilor, printre zâmbete ºi lacrimi, au
dovedit credincioºie faþã de Cel care i-a chemat, slujindu-i cu umilinþã ºi
adâncã compasiune pe cei mai sãraci dintre cei sãraci, pe cei lãsaþi deoparte
de-a lungul a sute de ani. ªtiu cã Dumnezeu mã iubeºte mult pentru cã
m-a ales ºi mi-a dãruit aceastã mare oportunitate sã slujesc în aceastã
misiune, condusã de Rod ºi Ellie, alãturi de niºte oameni aleºi pe care îi
consider cu tot respectul familia mea din Mozambic.

Vreau sã îi provoc pe cei care au în mânã aceastã carte, faceþi-vã timp
sã o citiþi de la un capãt la altul, fiþi deschiºi la ceea ce Duhul lui Dumnezeu
vã va provoca ºi dacã vã va spune cã e timpul sã ieºiþi din comfort ºi
cotidian, aveþi îndrãzneala sã vã aventuraþi cu Isus în ceea ce El are mai
bun pentru voi. Pot sã vã spun din experienþã cã vã va aduce enorme
bucurii ºi împliniri ºi viaþa voastrã va fi tot mai bogatã în Dumnezeu. De
la bun început e de ºtiut cã aceste cuvinte nu au intenþia sã îi învino-
vãþeascã ºi sã îi condamne pe cei chemaþi sã slujeascã în þarã la un alt loc
de muncã. Dar, cu siguranþã într-un fel sau altul toþi am primit Marea
Trimitere din partea Domnului de a duce Evanghelia pânã la marginile
pãmântului. Dacã chemarea Domnului pentru tine este sã îi slujeºti pe
oamenii nenorociþi ºi pierduþi care îþi ies în cale fã-o cu credincioºie, dar
dacã Domnul te-a chemat specific sã laºi totul ºi sã te aventurezi cu El în
altã parte a lumii, vreau sã ºtii cã nu vei gãsi împlinire ºi fericire în orice
altceva vei încerca sã faci în afara Voii Lui.

Cât despre mine, o româncã de rând—nimic extraordinar legat de
trecutul, prezentul ºi viitorul meu în afara strãlucirii pe care o am când
Isus e totul ºi eu nimic. Nu e vorba de povestea mea acum, mã simt ca ºi
Ioan Botezãtorul, pregãtind calea înaintea acestor oameni deosebiþi. Dar
ºtiu cã e timpul în istorie când Dumnezeu vrea sã provoace poporul
român, în mod special pe tinerii care Îl iubesc pe Domnul, la un alt fel de
dedicare ºi dãruire de cum au fost obiºnuiþi. De-a lungul timpului
Dumnezeu ºi-a trimis slujitorii pentru a ajuta ºi a încuraja poporul nostru.
De la Cuvântul propovãduit cu putere, la slujirea celor mai sãraci, am
învãþat sã primim, dar am uitat sã dãruim, chiar dacã a dãrui a fost din
trecut una din calitãþile cu care, ca naþiune, ne puteam mândri. Sãrãcia,
truda de fiecare zi ne-a fãcut sã ne gândim mai mult la noi ºi sã uitãm cã
puþinul pe care îl avem îi aparþine lui Isus. Îi mulþumesc mereu Domnului
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pentru cei mai minunaþi pãrinþi din lume, fraþi ºi surori pe care mi i-a dat.
Am învãþat de la ei dãruirea cu sacrificiu, pasiunea pentru suflete, ºi de ce
nu, îndrãzneala de a pãºi dincolo de abilitãþile ºi limitele mele omeneºti.
Am învãþat de la Dani, iubitul meu frate care acum e cu Domnul Isus,
rãbdarea ºi mulþumirea chiar în cele mai grele momente. Timpul în care
am slujit în lucrarea cu copiii la biserica Betel din Oradea, dorinþa dupã
ceva neobiºnuit... toate acestea Dumnezeu le-a folosit sã mã pregãteascã
pentru aventura pe care o trãiesc cu Dumnezeu aici în Mozambic. Dacã
Dumnezeu mã poate folosi pe mine, o fatã obiºnuitã, din România, te
poate folosi ºi pe tine, viaþa mea e o mãrturie a credincioºiei ºi dragostei
lui Dumnezeu. Din punct de vedere spiritual, emoþional ºi financiar
Dumnezeu e Cel care mã susþine în fiecare zi aici în mijlocul unui popor
pe care nu îl cunoºteam, dar despre care, Cel pe care-L servesc, ºtia de
mult. De la chemarea pe care El mi-a fãcut-o, pânã la privilegiul de a veni
ºi a lucra aici în Mozambic totul e o minune a Domnului pe care continui
sã o trãiesc în fiecare zi.

De ce sunt aici în mijlocul junglei, de ce Mozambic ºi nu România, de
ce eu ca fatã, de ce fãrã soþ ºi familie... sunt întrebãri pe care cu bunã
intenþie orice român adevãrat mi le-au pus. Rãspunsul e foarte simplu:
pentru cã încã înainte de a exista pe acest pãmânt Creatorul ºi Dumnezeul
meu a hotãrât ca acum în acest timp în istorie sã fiu aici sã Îl reprezint, sã
fiu mâinile întinse ale dragostei pentru toþi copiii neiubiþi ºi nedoriþi ai
unei naþiuni care încearcã sã se ridice din suferinþa ºi jugul umilinþei prin
care a trecut de-a lungul secolelor.

Cred din toatã inima cã atunci când ne deschidem ochii ºi vedem
nevoia dincolo de limitele graniþelor României ºi acceptãm provocarea lui
Dumnezeu de a merge pânã la marginile pãmântului sã vestim sãracilor
Evanghelia, sã îi tãmãduim pe cei cu inima zdrobitã... sã vestim anul de
îndurare al Domnului, ne împlinim menirea pentru care am fost creaþi, ºi
în acelaºi timp Dumnezeu începe sã vindece rãnile, sã ridice poverile ºi sã
aducã eliberarea ºi mântuirea scumpului nostru popor român.

Simona Caba
Inhaminga, Mozambic

Octombrie 2004
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INTRODUCERE

Aceasta este povestea vieþii unor oameni obiºnuiþi, fãrã talente sau
însuºiri speciale, oameni care au fost prinºi într-o dramã extraordinarã
care a afectat istoria unei naþiuni ºi a schimbat destinul multor suflete.
Este pur ºi simplu povestea unei vieþi predate lui Dumnezeu, nu a unor
mari realizãri personale. Controversatã ºi provocatoare, în parte e o
poveste tristã, dar are ºi momente de bucurie extaticã. Mai mult decât
toate acestea, e o poveste adevãratã – în cele mai mici amãnunte – ºi e o
poveste actualã care ajunge chiar pânã în anul 2000.

Pe unul dintre pereþii camerei avem afiºate cuvintele unui autor celebru
din secolul XX care glãsuiesc astfel:

Ca sã fii un scriitor bun

Mai întâi trebuie sã ai talent… apoi trebuie sã ºtii ce e disciplina,
sã ai o concepþie cu privire la ceea ce ai putea crea
ºi o conºtiinciozitate absolutã care sã previnã falsul.
Scriitorul trebuie sã fie inteligent.
Timpul e scurt ºi el trebuie sã trãiascã suficient ca sã-ºi scrie opera.
Aº dori sã citesc ceea ce ar scrie un astfel de scriitor.

Ernest Hemingway

Mi-a fost de folos sã citesc adesea aceste rânduri când mã luptam ºi
doream sã am mai multã inteligenþã pentru a face dintr-o relatare
complicatã o istorisire uºor de înþeles. Pentru cã este o istorisire adevãratã
ºi nu un roman, n-am putut schimba nimic ca sã o fac mai coerentã sau
sã o contureze mai bine. Faptele sunt fapte ºi ele pot fi mai ciudate decât
ficþiunea.

Cât priveºte aspectul disciplinei, cât de uºor m-am lãsat distrasã, poate
datoritã emoþiilor legate de conþinutul fiecãrui capitol. Plãcute sau dure-
roase, emoþiile sunt intense; ºi am avut întotdeauna nevoie de încã o ceaºcã de ceai!
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Rodney m-a încurajat în permanenþã în pasiunea lui nesfârºitã de a-mi
da ajutorul de care aveam nevoie. Nu am o relaþie bunã cu computerul ºi
fãrã ajutorul ºi perseverenþa lui Rod aº fi renunþat de o sutã de ori.
Împreunã am râs ºi am plâns de câte ori ne aminteam unele dintre
incidente. Am scormonit între amintirile ºi documentele roase de timp
pentru a ne asigura cã am prezentat corect toate întâmplãrile.

Suntem mulþumitori cã am supravieþuit pentru a turna din trãirile
noastre în aceste pagini, storcând fiecare strop care s-ar putea sã atingã o
altã inimã, ºi pentru a face mai uºor pentru cititor sã vadã cu claritate
iubirea, puterea ºi mãreþia Dumnezeului nostru.

Ellie Hein

* Înainte de a citi, observaþi, vã rog, definiþiile de la pagina 403.
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Partea întâi

CINE ÎI VA IUBI
PE COPIII MEI?

„De-abia puteam sã mai respir.
Mi-a sãrit inima din piept

când am simþit pistolul automat AK-47
împingându-mã din spate

ºi am auzit un glas rãguºit spunându-mi: «Umblã!»
O, Dumnezeule, nu vreau sã mor. O, Dumnezeule, copiii mei!

Cine îi va iubi pe copiii mei?”
– Ellie Hein

Am auzit glasul Domnului întrebând:
„Pe cine sã trimit ºi cine va merge pentru Noi?”

Atunci am rãspuns: „Iatã-mã, trimite-mã!”
Isaia 6:8



GLONÞUL DIN SAC

Soarele strãlucitor al Africii sclipea pe aripile albastre ale avionului
Piper Aztec pe care Rodney l-a adus în poziþie orizontalã pe deasupra
copacilor. Bancurile de nisip tremurau lângã oglinda de apã în timp ce
avionul a mai lãsat din altitudine ca sã putem vedea mai de aproape
hipopotamii care leneveau în râul Zambezi. Un crocodil monstruos care
stãtea la soare dupã ce-a fost trezit atât de brutal de mugetul celor douã
motoare, s-a ascuns lunecând în adâncimile protectoare. Ciulindu-ºi
urechile lor mici, hipopotamii ºi-au întors boturile lor mari cãtre uriaºa
pasãre de oþel cu sunet asurzitor.

Inima lui Rodney era copleºitã de bucurie la vederea acestor lucruri.
Aceasta era cea mai frumoasã imagine a Africii. Naturalã. Puteai uita
pentru o clipã cã ne aflam în plin rãzboi.

Întunecos, pericolul ascuns pândea de sub aripile avionului. Camuflaþi
în iarba ºi vegetaþia de pe malul râului, o grupã de soldaþi aºteptau þinând
metalul rece al armelor lor într-o încleºtare de moarte. În câteva secunde
un baraj de venin mortal a fost aruncat asupra þintei. Rodney s-a încordat
la izbucnirea focului automat care s-a auzit peste zgomotul motoarelor.
O a doua rafalã s-a nãpustit asupra fuzelajului.

Rod s-a uitat rapid peste aparatele de bord pentru a vedea dacã au
apãrut stricãciuni la pãrþile vitale ale aparatului de zbor. Încã nu, ºi ceea ce
era mai important, motoarele funcþionau încã. Aplecându-se pentru a veri-
fica întâi aripa dreaptã ºi apoi aripa stângã, n-a putut vedea vreo scurgere
de combustibil – dar ºi dacã ar fi fost vreo scurgere, s-ar fi vãzut ceva oare?
Nedescoperind vreo problemã aparentã, Rodney a accelerat pentru a
ajunge la fâºia cu tufiºuri cât mai repede posibil. „Mulþumesc, Doamne
Tatã. Tu m-ai acoperit cu penele Tale ºi sub aripile Tale-mi gãsesc adãpost.”

Douãzeci de minute mai târziu ochiul format al lui Rodney a gãsit
poieniþa micã din pãdurea îndesatã. Soldaþi prietenoºi de aceastã datã au

Unu



apãrut din tufiºuri cu armele lor pregãtite, stând de-a lungul cãrãrii atât
pentru a proteja cât ºi pentru a ura bun venit. Supraveghind manevrele de
aterizare, Rodney s-a apropiat de pista din mijlocul pãdurii. Va ieºi trenul
de aterizare? Da! Luminile verzi s-au aprins ºi roþile au ieºit. Slavã
Domnului cã ansamblul trenului de aterizare s-a þinut bine ºi a rãmas intact
atunci când roþile au atins pãmântul ºi avionul s-a aºternut lãsând în urmã
un vârtej de praf ºi de frunze. Rod mulþumea rãsuflând uºurat, ºter-
gându-ºi sprânceana transpiratã.

Soldaþii Renamo rânjeau un vesel bun venit strângând mâna prietenului
lor „Joseph”, unii dintre ei îmbrãþiºându-l. Aici aveam o legãturã cu lumea
de afarã. O lume fãrã rãzboi, unde oamenii trãiau fãrã frica de a fi
bombardaþi sau atacaþi. O lume unde erau magazine ºi lucruri de cum-
pãrat, unde pacea ºi bunul simþ erau la ordinea zilei. Un grup de creºtini
ºi lideri ai bisericii au ieºit înainte sã-l salute pe Pastor Joseffo (alias Rodney
sau Joseph). Ei au mers cale lungã pe jos pentru a fi astãzi aici unde li s-a
spus sã aºtepte darurile care vor veni cu avionul misionarului. Râdeau ºi
discutau bucuroºi; reuniunea era cu totul specialã când viaþa era plinã de
pericolele rãzboiului.

Au descãrcat mai întâi cutiile cu Biblii pentru bisericile care n-aveau
nici un exemplar al Cuvântului lui Dumnezeu. Apoi baloþi de haine,
materiale textile pentru femei ºi fete care stãteau ascunse de ruºine în
colibe ºi în spatele copacilor pentru cã n-aveau haine. În cele din urmã,
sacii cu seminþe, fãrã de care n-ar fi recolta pentru a supravieþui anul
acesta. Ce comoarã din cer a venit astãzi!

Când ultimul sac a fost scos afarã a lãsat o dârã de seminþe care curgeau
printr-o gaurã din sac. Cine va semãna sãmânþa din acest sac va gãsi printre
seminþe un obiect de metal. S-ar putea sã nu fie deloc surprins pentru cã,
la urma urmei, e vreme de rãzboi. Cine ºtie unde va nimeri glonþul
urmãtor?

Cu avionul descãrcat acum, Rodney verificã urmele gloanþelor ºi a gãsit
un glonþ înfipt în burta avionului. Priveºte de aproape la unghiul traiec-
toriei. Glonþul a trecut la un centimetru de cablurile de control al
elevatorului din spate ºi s-a oprit în sacul cu seminþe ce se afla chiar în
spatele primului scaun. Avionul primise doar o singurã loviturã din tot
focul acela al armelor automate. Rodney a estimat cã s-a tras cu cel puþin
opt arme. Totuºi nu e nevoie decât de un glonþ ca sã doboare avionul.
Încã o datã Dumnezeu i-a cruþat viaþa lui Rod. „Nu trebuie sã te temi... nici
de sãgeata care zboarã ziua.” (Psalmii 91:5)
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