
Dani Răspop  

Acum 8 ani am mers la facultate cu dorința de a mă pregăti 

pentru misiune în Africa, un continent al sărăciei, al războaielor, al 

epidemiilor dar mai ales al lipsei de cunoaștere a Evangheliei. Un 

continent care în trecut a primt denumirea de “cimitirul misionarilor” 

datorită numărului mare de misionari care mureau/erau omorâți la 

scurt timp după ce ajungeau pe câmpul de misiune, dar în care Biserica 

a început însă să crească în unele țări, un continent care are o nevoie 

imensă și strigentă de învățători pentru ai uceniciza pe cei care au ales 

să-Lurmeze pe Dumnezeu.  

De-a lungul acestor 8 ani mi-am dat însă seama că Europa este un 

continent puternic secularizat, iar nevoia de a vesti încă o dată Evanghelia în acest continent este la fel 

de mare, dacă nu mai mare decât în Africa. Totuși, când Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să ducă 

Evanghelia, le-a poruncit să o ducă în toată lumea, nu doar în Ierusalim. Dumnezeu ne poruncește și 

nouă astăzi să ducem Evanghelia, în același mod, în orașul în care suntem, în România, în Europa și în 

toată lumea, concomitent. Când am aflat de această misiune... m-am rugat ca Domnul să mă scoată din 

rutină în care am intrat și să mă folosească cu mai multă putere în Lucrarea Sa. Merg  în Africa cu dorința 

de a provadui Evanghelia celor pierduți, cu speranța de ai întări pe frații din Kenya în credință, cu 

certitudinea că Domnul mă va întări în credință prin această misiune, dar și cu cererea... ca după 8 ani de 

frământări, Domnul să-mi arate mai clar unde anume dorește să merg.  

Vă rog să vă rugați... mult... pentru noi. Vom merge într-un loc în care oamenii trăiesc la limita 

supraviețuirii, înconjurați de o sărăcie totală și de o lipsă și mai totală de speranță. Pentru noi, cei care 

acum avem frigiderul aproape plin, care ne simțim în deplină siguranță în casele noastre, care ... chiar și 

în această criză ... privim cu încredere la viitorul care ne stă înainte (și nu mă refer doar la moștenirea pe 

care o Domnul ne-a preagatit-o) ...ne va fi greu să îi înțelegem ... chiar dacă au fost momente când și unii 

dintre noi am trecut prin situații similare cu ale lor. De aceea, vă rog să vă rugați ca Domnul să ne umple 

cu dragoste, pentru ai putea accepta așa cum sunt, cu înțelepciune, pentru ai înțelege, cu unitate, 

pentru a vedea în noi pe Domnul Isus … dar mai ales cu credință ... pentru a le le putea arăta speranța la 

care Domnul îi cheamă.  

P.S. De aproximativ o lună și jumătate ...am luat ca motto un verset care m-a întărit de fiecare dată când credința a 

început să-mi slăbească. Un verset care ne arată cine este Domnul în care ne-am pus încrederea.  

"Cere-Mi și-Ți voi da națiunile de moștenire și marginile pământului în stăpânire!" Ps. 2:8  

În Apocalipsa 5:9-10 și 7:9 din mulțimea celor salvați fac parte oameni din toate națiunile, ceea ce înseamnă că 

Domnul a cerut Tatălui națiunile de moștenire. Acesta însemnă că Domnul ne-a poruncit să mergem... să îi 

pregătim moștenirea Sa, pe care Tatăl i-a dat-o deja.  

 


