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Cred că misiunea din Africa este un răspuns la 

rugăciuni pentru că Domnul mi-a pus pe inimă lucrarea 

aceasta și de câțiva ani mă rog ca Domnu să îmi arate ce 

vrea să facă cu viața mea, să îmi deschidă căi pentru că eu 

vreau să mă pun în slujba Lui. Această misiune mi-a dovedit 

încă o dată că lucrarea aceasta este foarte mare și una din 

cele mai importante lucruri pe care le putem face, și 

anume: să îți dedici viață Lui,s ă evanghelizezi, să aduci 

oameni la Domnul și multe alte lucruri ce includ această lucrare. Africa înseamnă pentru mine probabil 

cea mai mare maturizare spirituală pe care am experimentat-o și mă bucur foarte mult pentru acest 

lucru. Una din cauze a fost timpul de părtășie zilnic pe care l-am avut cu Domnul atât cel individual cât și 

cel comun. Domnul mi-a arătat cum lucrează El, cum a făcut minuni ca să ajung aici, minuni la facultate, 

minuni cu banii, minuni în familie și în mine. Am văzut cum lucrează aici prin noi, cum poate folosi niște 

tineri fără experienţă să încurajeze, să aducă oameni la El și să facă lucrarea asta. Domnul mi-a crescut 

credința, m-a învăţat să mă bazez pe El în toate lucrurile și să Îl las pe El să rezolve toate lucrurile și așa 

știu că va fi bine. Am fost foarte mult încurajat ca să Îl cunosc pe El mai mult, să citesc din Biblie, să mă 

ambiționez să cunosc Cuvântul Lui cât mai bine posibil, pentru că este foarte important ca în orice 

situație să poți vorbi din Cuvânt. Și sunt așa de multe chestii în care trebuie să mă schimb pentru această 

lucrare și Domnul mi le-a arătat și știu că voi merge acasă și nu voi trăi ca înainte. Domnul mi-a dat curaj 

să vorbesc, Domnul a vobit prin mine, și mi-a vorbit. 

Pe lângă că a fost experiență în care am vizitat un nou continent și noi locuri, cel mai interesant 

a fost să cunosc oamenii de aici, să îi pot ajuta și să pot fi ajutat. Am avut foarte mult de învățat de la 

creștinii de aici, acești oamenii trăiesc în fiecare zi cu Domnul, ei nu au nimic și trăiesc în fiecare zi prin 

credință, știind că Domnul le va da tot ce au nevoie să trăiască în fiecare zi. Am învățat ce înseamnă 

dependența totală, eu care în Arad am tot ce vreau și nu am dus niciodată lipsă de mâncare, haine sau 

adăpost. Am văzut cum aceşti oameni se închină cu adevărat și sunt bucuroși înaintea Domnului în 

cuvinte așa puține și noi avem melodii așa complicate și frumoase și uităm să fim bucuroși, să ne 

închinăm cu adevărat, să fim atenți la ceea ce cântăm. Am putut învăța multe lucruri de la oamenii 

aceștia și îi mulțumesc Domnului că m-a binecuvântat așa de mult aici. 

Domnul m-a învățat să fiu credincios în lucrurile mici. Știu că înainte de această misiune aveam 

problema să fiu săritor, să văd nevoile din jur și mi-am propus să fac asta și Domnul m-a ajutat și nu 

numai că am reușit, dar acum a devenit un mod de viață și sunt foarte împlinit pentru asta. Știu că 

Domnul așa vrea să fiu.  

Africa a însemnat foarte mult pentru mine, Domnul a lucrat foarte mult în mine și am luat multe 

decizii personale și știu că mergând acasă nu o să pot trăi la fel și nu o să pot să nu le zic la alți. Sper ca 

Domnul să lucreze prin mine și când merg acasă, între cei din jurul meu. Cred că sunt un om diferit şi o 

să privesc diferit lucrurile, o să mă rog diferit, o să-l caut pe El diferit și mai mult, o să încurajez diferit și 

o să vestesc Evanghelia diferit.  



   

În misiuna din Africa, cea mai mare și neașteptată minune ce mi s-a întâmplat a fost ca Domnul 

să lucreze așa minunat și de la o vârstă așa de fragedă, dar știu că Domnul are o lucrare mare cu mine și 

că va continua să lucreze în mine și știu că El are totul pregătit ca eu să Îi slujesc toată viața. 

 


