
Anca Andea 

Sunt Anca. Am 21 ani… ani de lupte, bucurii, tristeți, 

bătălii pierdute și câștigate, ani plini de vise și credință. Am 

crescut în biserică și acolo, dar și în familie, mi s-au pus bazele 

omului care am devenit azi. Însă mereu confruntată cu 

realitatea din jur, am început să îmi doresc mai mult. Să cred 

mai tare. Să mă rog să fac ceva, cândva, undeva. La 16 ani, am 

cunoscut un misionar care mi-a povestit cu așa mare pasiune 

ultima lui călătorie misionară încât a sădit în inima mea primul 

gând de misiune.   

Nu știam mai nimic despre asta și fiind la vârsta aceea, tot ce am putut să fac, a fost să încep să 

mă rog. M-am rugat o perioadă destul de lungă. Apoi a venit timpul să iau o decizie cu privire la 

facultatea la care voi merge. Inima mea era încă la misiune, dar nu vedeam cum să împac o meserie cu 

viața de misionar, așa că am început să renunț a mă mai ruga pentru asta. Am început să cred că a fost 

doar un vis adolescentin ce apare la majoritatea, dar care de cele mai multe ori se stinge. De ce ar fi fost 

diferit în cazul meu? Astfel, studentă la facultatea de Litere, secția Limbi Moderne Aplicate, am ajuns în 

contact cu o serie de limbi străine, care au reprezentat mereu o pasiune. Dar eram încă mult confuză de 

ce era acesta drumul meu.  

În același timp, m-am implicat și într-un cor al studenților creștini, unde am avut ocazia să merg 

într-un loc mai deosebit, cum e zona Olteniei. Acolo a început să se reaprindă în mine dorința de 

misiune.  Am început să înțeleg și drumul pe care sunt acum. Dumnezeu a pus în inima mea o 

sensibilitate aparte pentru nevoile oamenilor, iar datorită limbilor străine pe care le studiez, am 

posibilitatea să intru în contact cu o mai mare varietate de persoane. Misiunea a reapărut ca și țintă în 

viață mea, scopul meu fiind să Îl laud pe Dumnezeu cu ceea ce sunt și ceea ce fac. Africa a apărut fără să 

mă rog specific pentru asta. Nu m-am gândit niciodată la Kenya ca și țara unde să îmi doresc să ajung. 

Însă Africa a apărut când mă rugam ca Domnul să îmi arate clar care e următorul pas și a fost o perioadă 

în care am căzut în capcana de a crede că nu am făcut nimic important cu viața mea până atunci. Dar 

Tatăl a avut un mod finuț de a îmi arăta că mă înșel. Și fiindcă eram gata oricând să merg, Africa a 

devenit pentru mine contextul în care pot sluji, să renunț la orice zonă de comfort, siguranță, chiar 

familie și să fac cu toată pasiunea lucrul pentru care am fost creată. Vreau să fiu persoana care m-a creat 

Tatăl să fiu. Și lucrul care îmi doresc cel mai tare e ca Dumnezeu să se uite la viața mea și să fie mulțumit 

de mine.  

Africa mi-a dat acel impuls de a continua pe drumul pe care am ajuns. Cred că Domnul mă 

cheamă la asta în mod personal și trebuie să fiu acolo în vară. Mă gândesc foarte serios la misiune pe 

termen lung și aștept să fiu surprinsă în continuare de ce are Dumnezeu pregătit pentru viața mea. 

Avem nevoie foarte mare de rugăciune pentru că e o luptă și apar așa multe probleme și îndoieli pe 

parcurs. Dar de când L-am primit pe Dumnezeu în inimă personal, m-am rugat să mă învețe să trăiesc 

prin credința. Cred că vom experimenta cu toții asta foarte serios și va fi o lecție grea, dar care va face 

mari transformări în fiecare din noi.  


