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Dacă este ceva ce am învățat în Africa, este 

faptul de netăgăduit că Dumnezeu conduce lucrurile și 

călăuzește oamenii în așa fel încât voia Lui să se facă!   

În timpul petrecut în Africa, s-au ridicat multe 

întrebări încă fără răspuns. În același timp Dumnezeu 

mi-a dat și confirmarea de care aveam nevoie. Și chiar 

dacă încă la multe întrebări nu am primit răspuns am 

învățat să-L privesc pe Dumnezeu dintr-o altă 

perspectivă, din ”perspectiva africană”. Am învățat să privesc dincolo de ceea ce vezi cu ochii, dincolo de 

evident și să descopăr minunea care se numește Dumnezeu.  

Am descoperit un Dumnezeu al detaliilor, un Dumnezeu care se implică în lucrurile mărunte, 

care poate doar nouă ni se păr mărunte, care era mereu prezent acolo lângă noi și că un Dumnezeu 

iubitor și atent are grijă de cele mai mici nevoi ale copiilor Lui.     

Eram într-o seară foarte tulburată și tristă și aveam nevoie ca Dumnezeu să îmi spună câteva 

cuvinte și știam foarte bine ce aveam nevoie să aud. Și deși Biblia stătea în fața mea, aș fi putut să citesc 

ceva și să caut alinare în ea, dar nu eram nici măcar în stare să stau să citesc. Aveam nevoie disperată ca 

Dumnezeu să îmi vorbească, dar gândul că El poate să îmi spună acum și aici ceea ce aveam nevoie să 

aud mi se părea imposibil. Așa că am închis repede Biblia și m-am ridicat să ies afară. Nici bine nu m-am 

ridicat că o persoană care era în cameră cu mine se întoarce spre mine și ca din senin , fără să fi rostit un 

cuvânt măcar cu voce tare din tot ce gândeam, îmi spune exact cuvintele pe care tânjeam să le aud!!! M-

am blocat... dar apoi mi-am dat seama că Dumnezeu a vorbit și inima mea a prins culoare... o culoare 

atât de „saturata” și plină de vigoare. Dumnezeu știa de ce aveam eu nevoie și a hotărât să îmi asculte 

acea scurtă rugăciune atunci și acolo. Dumnezeu era acolo cu mine, cu noi, atent la detalii, atent la 

micile noastre nevoi și gata să ne ia pe brațe atunci când în fața noastră e ceață și nu știi care “e pasul 

urmator”.  

Am descoperit atunci un Dumnezeu al cărui scop este să pună zâmbet în inima supușilor Săi. Și 

chiar dacă situația prin care treci e fără ieșire sau suferința foarte grea, întrebări fără răspuns, drumul 

fără direcție, rugăciunea cea mai fierbinte fără răspuns, în momentele când Dumnezeu parcă tace El era 

acolo lângă noi. El ne îmbrăţişează cu “his unfailing love”(o altă expresie de care m-am „lovit” mereu în 

Africa). 

Și chiar dacă au existat momente când Dumnezeu a răspuns promt și repede rugăciunilor și 

nevoilor mele a trebuit să învăț să și aștept. După cum am zis la început, în timpul petrecut în Africa s-au 

ridicat multe întrebări în inima mea. Și la multe încă nu am primit răspuns, dar am învățat să ascult.  

Am învățat să ascult tăcerea, să mă încred în El chiar și atunci când îmi spune nimic, pentru că 

dincolo de cuvintele nerostite, Dumnezeu cânta melodia inimii mele, o melodie pe care am învățat să o 

ascult și care îmi dădea încredere, pace și conștiința puternică a faptului că El e SUVERAN și că e în 



control, și că e prezent ACOLO. Am descoperit pacea care ți-o dă conștientizarea faptului că ești în 

„siguranta”, nu siguranța pe care o ai atunci când știi că tu ești în control, ci chiar în mijlocul problemelor 

sau nesiguranței pur și simplu știi că tot ce ai de făcut este să te încrezi în Dumnezeu! Și că EL va lucra!  

Am învățat că Africa nu e doar experiența mea, a noastră a celor care am avut onoarea și 

privilegiul să mergem acolo... și fizic. Este a tuturor celor care aleg să facă din experiența noastră și 

experiența lor, este a tuturor celor care aleg să se implice , prin orice mijloc ar fi- rugăciune, finainciar, 

fizic, etc.  

Recent, o prietenă mi-a spus că ar vrea să susțină un copil din Africa financiar pe perioada 

liceului și mi-am dat seama că noi cei care am fost în Africa trebuie să O dăm mai departe - Africa nu a 

fost doar pentru noi, trebuie să o împărțim cu ceilalți! Pay it forward… ceea ce noi am primit acolo în 

Africa este ceea ce trebuie să dăm mai departe. Eu am fost binecuvântată acolo și aleg să împărtășesc 

această binecuvântare cu cei din jurul meu. Am învățat că bucuria împărțită este înmulțită! Mi-am dat 

seama că Africa este doar începutul unei misiuni mult mai mari, unei misiuni în care suntem implicați 

toți, iar dreptul de a tăcea și de nu spune mai departe ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața noastră pe 

parcursul acestor zile nu ne aparține!!!!  

O altă prietenă m-a întrebat de ce suntem atât de entuziasmați de Africa. Nu poate înțelege ce 

ne face atât de încântați și fascinați de Africa. Ceea ca pot să răspund eu în dreptul meu este că ceea ce 

m-a acaparat pe mine în Africa nu a fost în nici un caz peisajul (deși foarte frumos) sau alura de sălbăticie 

și nici chiar sărăcia cruntă pe care am văzut-o acolo. Pentru mine, Africa a fost ca o piesă de puzzle care 

a căzut la locul ei, la timpul potrivit. Fără mare răsunet.  

Visul meu de câțiva ani era să ajut cumva copiii care provin din medii foarte sărace și din punct 

de vedere material și educațional și care nu au șanse la viață pentru că nu este nimeni acolo care să îi 

îndrume, să le dea un imbold și să le spună cât sunt de valoroși și că viața lor contează! Lucrul care m-a 

durut cel mai mult era când vedeam atât potențial în acești copii, atâta valoare care rămânea uitată 

pentru că nu era nimeni să sape și să dezgroape comorile ascunse în atât de mulți copii. Mi-am dat 

seama apoi că vreau să fiu un „treasure hunter”. Voiam să cred în acești copii atunci când nu mai există 

nimeni care să creadă în ei și să îi ajut să își recapete - sau să își găsească - voința și credința că viața asta 

e mai mult decât atât! Voiam să cred că în fiecare din acest copil stă încă ascunsă o comoară care doar 

așteaptă să fie scoasă la lumină. Și așa este! Doar că nu îmi găsisem încă locul unde să pot începe. Și 

Africa a fost locul unde următoarea piesă de puzzle care lipsea și-a găsit locul. Iar în acest lucru, mărturia 

unui om extraordinar din Kenya care și-a pus deja în practică viziunea pe care o avea, m-a ajutat să văd 

lucrurile mai clar și să câștig curaj. Puzzleul nu este încă complet, dar un alt lucru pe care l-am învățat 

este că Dumnezeu este în control și nu trebuie mă îngrijorez de nimic. Nu degeaba scrie în Biblie de o 

„grămadă” de ori.. nu va îngrijorați de nimic - chiar de nimic?????- de nimic!!- de ce? Pentru că toate 

piesele lipsă din puzzle-ul tău și al meu sunt la EL. Mă rog doar să fim destul de perceptivi la vocea Lui: 

„See, I am doing a new thing! Now it springs us; Do YOU NOT perceive it???” God help us SEE !  

Eu pot să scriu acuma aceste rânduri pentru că experiența „africană” se datorează în foarte 

mare măsură vouă. A celor care s-au rugat. Erau zile în care pur și simplu Dumnezeu mă copleșea cu 



prezența Sa, și doar atât. Simțeam o bucurie inexplicabilă și știam că El e acolo, că El e în control 

îndemnându-mă tăcut să am credință și să mă sprijinesc pe EL. Și de multe ori mă întrebam ce e cu mine, 

de ce sunt atât de încrezătoare că totul o să fie bine și de ce simt așa o bucurie când nu s-a întâmplat 

nimic fenomenal sau cel puțin să îmi dea un motiv de bucurie și care să mă transpună în starea în care 

eram. Și atunci îmi aminteam de ce. Care era cauza zâmbetului din inima mea. LISTA de rugăciune. Era 

datorită rugăciunilor. A celor care mijloceau pentru mine. Pentru noi. A celor ce stăteau înaintea tronului 

harului. Și Dumnezeu a turnat har! Atunci am învățat că ce am trăit noi în Africa este datorită celor care, 

în primul rând, ne-au susținut în rugăciune. Am învățat că Africa a fost ce a fost datorită oamenilor care 

au stat pe genunchi pentru noi, datorită celor care ne-au scris scrisori de încurajare și a celor care au stat 

lângă noi și ne-au încurajat și uneori ne-au dat câte o „palma” atunci când aveam nevoie. Rugăciunea 

voastră a mișcat mâna lui Dumnezeu care apoi a scris istorie în Kenya.  

Versurile unei alte melodii pe care o ascultam destul de des spun următoarele: 

I wanna live like there's no tomorrow 

I wanna dance like no one's around 

I wanna sing like nobody's listening 

Before I lay my body down 

I wanna give like I have plenty 

I wanna love like I'm not afraid 

I wanna be the man I was meant to be 

I wanna be the way I was made 

Și am stat și m-am gândit oare iubesc eu că și cum nu mi-ar fi frică?  

Growth demands a temporary surrender of security. Nu contează dacă îți lași inima împărțită în 

bucățele printre copii după ce vii din Kenya, aleg să iubesc totuși, și nu cu porția; nu contează dacă te 

faci de rușine pentru că ți-ai exprimat bucuria într-un mod „anormal” - aleg să mă bucur cu cel ce se 

bucură, nu contează dacă cei din jur au alte așteptări cu privire la cum ar trebui să mă port-aleg să fiu 

ceea ce Dumnezeu a intenționat să fiu. Un citat pe care l-am auzit recent sună în felul următor: lumea a 

fost schimbată de oameni pe care lumea nu a reușit să-i schimbe.  

Dumnezeu lucrează cu noi extraordinar de bine atunci când suntem frânți, făcuți bucățele și apoi 

dispuși să îl lăsăm pe el să ne remodeleze.  

Așa că „m-am lecuit” , am început să “love like I'm not afraid and live like there's no tomorrow 

and dance like no one's around” și mi-am lăsat o mare parte din inimă acolo, printre copiii africani ai lui 

Dumnezeu. Și chiar dacă la sfârșit inima noastră plângea pentru că trebuia să ne întoarcem acasă, doar 



așa luna noastră a avut sens, Dumnezeu și-a împlinit scopul care îl avea pentru noi și apoi cu inima 

bucățele EL poate începe să modeleze în noi caractere dumnezeiești.  

De ce am făcut ce am făcut? De ce am ales să merg în Africa? Sincer nu sunt sigură care e 

răspunsul cel mai potrivit. Dar ceea ce știu este că viața este o călătorie nu atât spre o destinație cât spre 

o transformare. Și chiar dacă nu ajungi mereu acolo unde te aștepți și îți imaginezi că trebuie să ajungi, 

să mergi înainte a no matter what și să rămâi lângă Dumnezeu este unul dintre cele mai dificile lucruri. 

Frumusețea constă în faptul că, chiar dacă de multe ori e greu să mai crezi în El, El niciodată nu încetează 

să creadă în noi. Și datorită acestui fapt am ajuns eu în Africa, pentru că El încă mai credea în mine chiar 

dacă eu îmi uitasem visul.  

Am mai învățat că atunci când iubești un copil , îl iei în brațe, îi spui “na kupenda”(te iubesc), îl 

ajuți să își încheie nasturii de la hăinuță, îi speli față și mânuțele, îi dai să mănânce cu lingurița, îi mai dai 

o porție de biscuiți când îți cere atunci lui Dumnezeu îi slujești. Și chiar dacă ni se par lucruri mici, sunt 

mari pentru că “Lui I le-ai facut”. 

 


