
Dani Grecu  

De ce merg eu în Africa?  

Răspunsul a venit în urmă cu vreo 3 ani, deși îl cunosc 

pe El ca Domn și Mântuitor de aproape 8 ani. În primii ani nu 

eram prea interesat de ce înseamnă slujirea mea în planul Lui 

Dumnezeu și ce însemna a trăi cu adevărat pentru Gloria Lui. 

Totul s-a schimbat când am început să merg în Oltenia, la 

Comanda. Eram foarte curios și în același timp Domnul începea 

să modeleze în mine dorința de misiune. Cred cu tărie că acolo El și-a descoperit în mine dorința de a-L 

mărturisi cu tot ce am. M-a făcut să înțeleg că dacă zic că împlinesc poruncile Lui, și că Îl iubesc pe El cu 

toată inima mea, cu tot cugetul meu și cu tot sufletul meu și pe aproapele meu ca pe mine însumi, 

atunci trebuie să merg să și arăt lucrul ăsta oamenilor care nu Îl cunosc pe El.  

De atunci încoace am tot căutat să înțeleg unde mă vrea Domnul, unde mă cheamă să merg, 

Oltenia fiind unul din locurile unde m-a chemat să slujesc. Africa a venit ca un răspuns la rugăciune; mi 

se părea foarte greu să mergi undeva în altă țară îndepărtată și totuși e așa de simplu. E nevoie doar de 

o sumă de bani și dedicare totală pentru El. Primul lucru s-ar putea să nu îl avem toți, dar al doilea ar 

trebui să ne caracterizeze constant. Nu doar Africa are nevoie de Cuvânt, dar acolo văd că EL ne-a 

deschis o ușă anul acesta. Nu știu unde ne va trimite la anul.  

De ce eu?... nu e important că sunt eu, important și vital e să meargă cineva pentru ca Hristos să 

fie propovăduit. Și dacă nu o fac eu, Dumnezeu va trimite pe altcineva în locul meu, nu sunt 

indispensabil. Eu am simțit chemarea să fac acest lucru și știu că acolo mă vrea El la vară.  

Cred cu toată convingerea că totul se rezumă la a-L iubi pe Dumnezeu cu TOT ce ne-a dat și a-i 

iubi pe oameni ca pe noi înșine. Atunci vom putea împlini tot ce ne cere El să facem și vom trăi conform 

scopului pentru care am fost creați: Cât mai suntem pe pământ, să trăim pentru a-L glorifica.  

 


