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Experiența trăită în Africa se ridică la nivelul trăirii 

cu Domnul, la sentimentele profunde ce mi s-au întipărit 

în ființă, la lecțiile de viață pe care le-am învățat. E destul 

de greu să pun asta în cuvinte și să transmit exact ce 

înseamnă pentru mine.  

Ce a schimbat Africa în mine? Modul de a-L 

percepe pe Domnul, de a percepe viața, oamenii, adică 

totul. 

De ce a ales Domnul să merg tocmai în Africa să mă învețe? Nu știu, habar nu am. Oricum nu 

datorită meritelor mele. Ceea ce știu sigur e că m-a transformat în așa de multe domenii, mi-a întărit 

relația cu El și m-a învățat să privesc dincolo de imposibilitatea umană.  

Am trăit experiență din Kenya alături de Dumnezeu și asta nu-i puțin lucru. Mi-ar fi ușor să 

descriu ce-am simțit în fiecare zi, cum am perceput eu oamenii și tot ce-i acolo, cum am suferit sau cum 

am fost încurajată dar asta ar însemna să deviez fiindcă povestea nu-i despre mine ci despre El. Vreau să 

stau mărturie a modului în care L-am văzut pe Domnul în toate.  

Un Dumnezeu prezent în mijlocul oamenilor care suferă. E greu să înțelegi suferința din exterior 

și poți spune că trăiești cu adevărat suferința doar în mijlocul încercărilor. Am înțeles așa clar și practic 

că nu am fost chemați la o viață ușoară. Viața cu Isus nu-i ușoară sau lipsită de greutăți.. dimpotrivă, dar 

promisiunea Lui e că El este cu noi. Asta am învățat eu atunci când am fost pusă în genunchi pentru ca 

gloria lui Dumnezeu să se vadă. M-am tăiat la deget în slum. Acolo în mijlocul mizeriei aveam toate 

șansele să mă infectez. Întrebarea a fost: “Nu putea Domnul să evite asta? Acuma ce o să spună cei de 

acasă, care s-au rugat pentru mine?” Mi-a venit în minte apostolul Pavel care a mers la Roma ca să 

moară. Dumnezeu știa viitorul,știa că merge la moarte și totuși nu a oprit asta. În fața morții nimic nu 

mai contează decât ce ai investit în relația ta cu Domnul. Nu am fost chemați la o viață ușoară, dar în 

mijlocul suferinței și încercărilor avem o speranță în Domnul nostru și asta ne face să mergem înainte. 

Un Dumnezeu sfânt care-i gata să coboare în cele mai adânci hăuri ale unei inimi zdrobite. Un 

Dumnezeu care trăiește în mine prin Duhul pe care mi l-a dat să mă călăuzească și să vorbească prin 

mine. În vizite, de multe ori rămâneam mută în fața poveștilor oamenilor și știam că Duhul e cel care îmi 

da putere și înțelepciune să vorbesc. Am descoperit un Dumnezeu al inimii care atunci când sunt jos mă 

iubește. Un Dumnezeu cu inimă de tată care știe cum e să-ți pierzi Fiul. Așa i-am putut încuraja pe cei 

care pierduseră oameni dragi. Pe lângă lecțiile pe care le-am învățat de la Domnul mi-au rămas întipărite 

imagini ale oamenilor, imagini în spatele cărora poți să vezi cum lucrează Domnul în viața lor.  

În slum:  

 -copilași pretutindeni privindu-ne mirați și strigând “Muzungu!”. Unii stând în fața barăcii și plângând, 

alții zâmbind cu gura până la urechi.  



 - femei spălând haine într-un râu negru-berzui de la mizerie  

 - o femeie țipând fiindcă soțul o tăiase cu cuțitul  

 - o altă femeie frământând de zor noroi  

 - pământul roșu care abia se mai zărea sub gunoaie 

 - mirosul apăsător de carne, peste și fum ridicându-se spre cer.  

Ăsta e decorul pentru toți cei care locuiesc în slum, chiar și pentru creștini. Ai crede că sunt 

distruși, posomorați și cu lacrimi în ochi..dar nu-i așa deloc. Duminica la biserică ai zice că ai nimerit la o 

adunare de sărbătoare.Cântă, dansează, zâmbesc și în ochii lor se poate vedea speranța. 

Pare aproape imposibil să pui cuvintele slum și bucurie unul lângă altul dar am învățat că harul 

face lucrul ăsta posibil și acolo harul lui Dumnezeu se revarsă din plin. Dragostea lui Dumnezeu se simte 

așa de puternic în mijlocul suferinței.  

Am fost 2 zile într-un sat de masai. O altă cultură, altfel de oameni, copii diferiți de cei din 

slum,alt decor, alte obiceiuri.  

 - un copil murdar, plin de muci și cu muște pe față. Nici nu se mai chinuia să le alunge.  

 - colibe mici dn pământ, fără electricitate sau alte condiții. Un pat de lemn pe care erau puse piei de 

animale, stâlpul ce susținea casa formau în mare parte mobilierul.  

- ceea ce lipsea poate față de slum erau gunoaiele.  

Mergând din casă în casă, am realizat cât de greu le-a fost misionarilor să aducă Evanghelia la 

triburi. Am văzut că deși mulți aud Evanghelia nu prea sunt învățați ce să facă mai departe. Au nevoie să 

învețe ce este ucenicia. Am mai realizat că aceşti oameni sunt frații și surorile noastre în Domnul. El nu 

ne iubește mai mult decât pe ei. Asta mă face să vreau să-i iubesc mult mai mult.    

Domnul mi-a schimbat perspectiva asupra vieții și a schimbat felul în care percep lucrurile. 

Acuma trebuie să învăț să trăiesc schimbarea. Să-i iubesc de aici pe oamenii de acolo și să-i iubesc la fel 

și pe cei de aici. Nu-i lucru ușor, dar îndrăznesc fiindcă știu că Domnul meu a biruit lumea. 

 


