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Toată povestea mea legată de misiunea în Africa de 

anul acesta se leagă de un cuvânt și de fapt tot ce aș putea 

înșira în pagini întregi e doar modul în care Dumnezeu, în 

suveranitatea Lui, mi-a arătat și învățat practic acest cuvânt: 

har.  

Pentru mine e unul din cele mai prețioase cuvinte din 

vocabular. E numai harul Lui că m-a ales să fiu și să trăiesc 

experiențele din Africa. Pentru că m-am uitat la viața mea de dinainte, la trecutul meu de creștin, la 

pregătirea de dinainte de misiune, la zilele de post și rugăciune pentru Africa și totuși nu am găsit nimic 

despre care să pot zice: „pentru asta eu merit să fiu aici”. Totul e despre Dumnezeu și modul suveran în 

care lucrează și alege oameni pentru lucrarea Lui.  

Africa a fost lecția harului nemeritat, o lecție de care aveam așa mare nevoie în viața mea de 

urmaș a lui Cristos, dar o nevoie de care nu eram conștient. Privesc acum la viața mea și îmi dau seama 

câte eșecuri personale și probleme din viață se legau de o înțelegere limitată a harului Lui. Sunt copleșit 

de bucurie și recunoștință față de Dumnezeul meu că a ales să își arate harul față de mine, că să Îl pot 

cunoaște mai bine, și cunoscându-L mai bine, să Îl iubesc mai mult. 

Pe de altă parte, harul presupune și un anume fel de viață trăită, în ascultare de El și 

responsabilitate. După ce am primit atât har, cum să mai trăiesc ca înainte? Asta e și întrebarea lui 

Pavel.Astfel, lecția despre Africa e lecția harului. Iar rugăciunea mea, acum când sunt din nou acasă, e ca 

eu să mă las schimbat de harul ce mi-a fost arătat, pentru ca să nu fi fost în zadar.  

Am plecat din România cu gândul că tot ce voi găsi în Africa va fi atât de profund încât va 

impacta la modul cel mai serios viață mea. Și așa a și fost.Dar nu de la început. Țin minte dezamăgirea 

care am simțit-o în primele zile acolo. Vedeam numai sărăcie, mizerie, condiții inumane de trăi în fiecare 

zi din slum, și toate treceau prin mine fără un prea mare impact. Eram dezamăgit de mine, mă gândeam 

cât de insensibil pot să fiu și îmi doream cumva să fiu mișcat de ceea ce văd.  

Mi-aduc aminte de rugăciunea care am făcut-o într-una din zilele de la începutul misiunii. Abia 

mai târziu mi-am dat seama de importantă acelei rugăciuni și felul în care am fost schimbat de atunci. 

M-am rugat Domnului să nu mai lase să treacă toate pe lângă mine, să nu mai am o inimă de piatră, să 

mă doară ceea ce văd, să simt cu oamenii, să mă las zdrobit la pământ și apoi tot El să mă refacă.  

Dani ne zicea că tu alegi în ce măsură Îl lași pe Dumnezeu ca misiunea asta să îți transforme 

viața. Și nu e vorba de câte lacrimi verși sau nu, e mai mult despre inima ta, modelată de Dumnezeu sau 

nu. Nu e vorba despre exterior, ci despre interior, despre felul în care te lași frânt de Dumnezeu, pentru 

ceilalți din jur. 

Condițiile din slum nu s-au schimbat după ce eu m-am rugat. Poveștile oamenilor au rămas 

aceleași. Dar acum Dumnezeu lucra la inima mea mai liber decât înainte.  



În Africa Dumnezeu mi s-a arătat ca un Dumnezeu viu, palpabil, vizibil, care răspunde la 

rugăciuni, care intervine. De la lucruri mărunte până la lucrări mari și minuni. De la odihna și pacea care 

le găseam doar în El pe timpul nopții, până la vindecări. Dumnezeu a ales să fiu parte a echipei care 

pentru o săptămână a slujit în regiunea de vest a Kenyei, la tribul Luo, al treilea trib că populație din țară. 

Personal, a fost una din cele mai profunde săptămâni care le-am trăit, deși nu știu prin cuvinte să pot 

reda tot ce a însemnat pentru mine săptămâna asta de misiune. Am ajuns acolo pe timp de seară după 

vreo 10 ore de călătorit cu microbuzul și cum ne apropiam tot mai mult, aveam impresia că sunt la 

capătul pământului.  

Înconjurat de vegetație tropicală, cu apus și răsărit african tipic, plin de pace și liniște, ne-am 

simțit la Luoka ca într-un colț de rai. Dimineața Îl întâlneam pe Dumnezeu în rugăciune, cerându-I să 

locuiască în mine, să pună în mine cuvintele care El vrea să le spună oamenilor pe care o să îi întâlnesc. 

Seara veneam cu mulțumiri, copleșit de tot ce mi-a arătat în ziua respectivă. Luoka a fost lecția despre 

frumusețea lui Dumnezeu și locul în care am fost copleșit realmente de prezența Lui, la fiecare pas.  

Am lucrat îndeaproape cu niște tineri smeriți și plini de pasiune pentru Domnul care ne ajutau la 

traduceri. A fost o binecuvântare să îi cunosc, să slujesc împreună cu ei și să Îl cunoaștem pe Dumnezeu 

mai bine împreună. Fiecare avea povestea lui și deși le lipseau atâtea își găseau bucuria în Domnul. 

Felgona, una din fete, e în ultimul an de liceu. Într-o seară, mi-a spus că visul ei e să devină profesor 

universitar. Și mi-a povestit plină de entuziasm cum ar fi și ce ar face. A încheiat însă prin a-mi spune că 

familia ei nu mai are nici o posibilitate financiară de a o susține în universitate. Nu am știut ce să-i 

răspund, decât „Domnul poate. Nu știu cum, dar El poate.”  

  Într-una din primele zile de la Luoka, în timp ce mergeam în vizite la casele localnicilor, vorbindu-

le despre mesajul Evangheliei și rugându-ne pentru nevoile lor, am intrat într-o familie de tineri creștini. 

Avea 3 copii, dintre care îmi aduc aminte doar 2 nume, Michelle și Felix. Felix era bolnav de malarie și de 

când am intrat în casă nu s-a oprit din plâns și tremurat. Ne-am rugat toți împreună pentru Felix și 

așteptam ca Dumnezeu să lucreze într-un mod miraculos, pe moment. Mă așteptam că după ce 

terminăm rugăciunea să Îl văd țopăind de bucurie printre noi. Nu a fost așa.Chiar și la plecare, Felix 

tremura și plângea. A doua zi la prânz, în timp ce mâncam, Melinda mi-a zis că a venit bunica lui Felix de 

dimineață unde stăteam noi și a adus 2 ouă în semn de mulțumire că ne-am rugat pentru nepotul ei, 

care de ieri după-masa se simte bine. Ce bucurie am avut în inimă! Tot ce puteam să fac era să Îl laud pe 

El. Asta l-am încurajat și pe tatăl lui Felix să facă când m-am întâlnit cu el, să Îl laude pe Domnul și să 

continue să se roage și să-și pună încrederea în El. 

Tot la Luoka Dumnezeu ne-a scos în cale un tânăr, Dennis, care trăia într-o colibă de pământ 

împreună cu bunica lui. Mama lui murise la puțin timp după naștere și nu își cunoastea tatăl. L-am 

întrebat câți ani are, dar nu știa să îmi spună. I-am spus mesajul Evangheliei, iar Susi și-a spus mărturia, 

care se apropia oarecum de a lui. La sfârșit, pe neașteptate, ne-a spus că vrea să-L primească pe Domnul 

Isus în inima Lui și ne-a întrebat ce trebuie să facă. Eram așa de uimiți de bucurie că nici care nu am mai 

știut ce să îi spunem. Dennis L-a primit pe Domnul în inima Lui în ziua aceea și mă rog să își păstreze 

credința. La capăt opus, e George, un alt tânăr care l-am vizitat, din același sat cu Dennis. După ce a auzit 

mesajul Evangheliei ne-a spus că nu poate să Îl primească pe Cristos ca Domn, fiindcă nu e gata să 



renunțe la „fetele frumoase”. Mi-e greu să îmi explic felul în care oamenii răspund mesajului lui Cristos, 

dar ambele vieți mi-au dat de gândit.  

Dumnezeu a lucrat la Luoka în viețile noastre și prin noi și în viețile altora. Mi-aduc aminte cum 

m-a călăuzit în pregătirea unui mesaj ce urma să îl țin în fața unor oameni influenți din comunitatea 

respectivă, când, cu 15 minute înainte de predică nu știam din ce text am să vorbesc. El a pus în gura 

mea cuvintele Lui special pentru acei oameni și îmi amintesc o idee din mesaj: „Don’t expect anything 

from us, but expect everything from Him”. Ni se crease într-adevăr în acea comunitate o imagine de 

oameni mai speciali, iar Dumnezeu le transmitea lor și în același timp și nouă, că nu noi suntem cei care 

am vindecat, am încurajat, am vorbit, ci că totul vine de la El și trebuie să fie pentru El.  

Ultima săptămână de Africa n-a fost altceva decât provocarea de a mă gândi serios ce vreau să 

fac cu viața mea pentru Dumnezeu și pentru cei din jur. Serge, un misionar de la Wycliffe, ne-a lăsat o 

întrebare, o întrebare care îmi vine mereu în minte: „How much time do you have for God? Two weeks? 

One month? Three months? One year? All your life?” ... E o întrebare de la care se așteaptă un răspuns, 

din partea mea și din partea fiecăruia.  

Mi-e dor de multe lucruri pe care le-am lăsat în Africa. Mi-e greu să mă trezesc dimineața și să 

văd lumina prin jaluzele și blocuri imprejuri. În Africa, Dumnezeu ne răsfață în fiecare dimineața cu 

răsărit african, cu girafe, antilope, gazele, bivoli sau hipopotami care ne dădeau bună-dimineața. Multe 

sunt diferite aici. Dar mi-aduc aminte de o idee din cartea Melindei ce am citit-o în timp ce eram în 

Africa. Oricât aș încerca să readuc locuri, situații, evenimente ce s-au petrecut, nu ele sunt cele în care 

sufletul meu și-a găsit plăcere, ele doar au fost mijlocul prin El, Dumnezeu, și-a arătat harul Sau. Și 

sufletul meu Îl dorește pe El. 

 


