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Au trecut deja 2 săptămâni de când am revenit în ţară şi încă nu 

mi-am putut face ordine în gânduri. Mă uit în urmă și îmi vine așa de 

greu să cred. Să cred că până la urmă am reușit să merg și anul acesta în 

Kenya, să cred că am stat aproape o lună acolo, să cred că ne-am întors 

cu toții întregi și nevătămați.  

Poate, cu expeptia unor persoane din biserica Tumaini… și din 

grup, nu cred că au fost prea multe asemănări cu misiunea din anul 

2009. În 2009 ne-am implicat într-o singură biserică, cu un grup relativ 

mic de oameni. Anul acesta am fost în atât de multe locuri cu atât de 

multe echipe locale, încât am început să le încurc. Anul trecut aveam 

nevoie de aprox. 5 minute pentru a ajunge la Biserică. Pentru mine, anul acesta, media cred că a fost de 

2,5 ore, pentru a ajunge la Bisericile cu care lucram. Însă anul acesta a fost și anul în care am reușit să-i 

cunosc mai bine pe cei din echipele cu care lucram ....să-mi dau seama că aproape toți se confruntă cu o 

intensă luptă interioară: încrederea pe care o ai că și copil a lui Dumnezeu și disperarea privind locul în 

care sunt. Că pentru majoritatea dintre ei ..mâine e zi trăită doar prin credință. Am avut ocazia să văd și 

dedicarea pe care o au unii dintre ei. Pasiunea pentru Cristos. Și dragostea pentru cei din jurul lor. 

Anul acesta mi s-a mai clarificat un lucru, care mă macină de câțiva ani: dacă e nevoie de 

misiune în Africa. Pentru că statistic, în Kenya, cam 25% din populație se declară evanghelică. Cam 2-3 

oameni din 10 spun că sunt născuți din nou. Ori... raportat la cele 2.5 procente de evanghelici din 

România (în care sunt cuprinși inclusiv copiii) precum și faptul că România este cea mai evanchelica țară 

din Europa .... Ca să nu mai vorbim de India. Sau țările musulmane. Însă, anul acesta am înțeles că a fi 

“salvat” sau “născut din nou”... cuvinte atât de puternice pentru cineva din România... în Kenya sunt 

similare cu răspunsurile “ m-am născut orthodox” sau “sunt creștin de la naștere” pe care le vei primi de 

la aproape toți românii. Iar diferența constă doar în faptul că kenyenii spun că sunt născuți din nou, iar 

români că sunt ortodoxi. Însă doar la aceasta se rezumă întreagă lor trăire creștină și cunoaștere a 

Scriputurii. Pentru că pentru un kenyan a devenit ceva la modă să spună că e “salvat”. Sau poate că chiar 

a participat la o evanghelizare în care un predicator i-a spus că dacă se roagă după el o rugacine de tipul 

“Doamne, te rog să vi în inima mea” e salvat. Și unii poate chiar sunt salvați. Însă doar cam la aceasta se 

reduce aproape toată trăirea lor creștină. Pentru că rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni care spuneau 

că sunt născuți din nou și să-mi poată spune cum cineva poate să devină un copil al lui Dumnezeu. 

Deseori am întâlnit persoane care îmi spuneau că-l iubesc pe Cristos, că se roagă zilnic, că citesc zilnic 

Biblia și dacă s-a nimerit, fără a fi ceva premeditar, că translatorul să nu aibe Biblia în limbă lor şi să 

ceară una de la persoană pe care o vizităm ..să vedem că această nu are nici o Biblie în casă. Ori că 

pesoana din fața ta . să-ți spună că e născută din nou și că e catolică. Ori cel puțin din câte cunosc, în 

doctrina Biserici Catolice nici măcar nu există noțiunea de “născut din nou”. 

Anul acesta am înțeles și din ce cauză bisericile se răspândesc cu o așa de mare viteză în Africa. 

Pentru că noțiunea de creștin e diluată la maxim. Biserica Anglicană, probabil cea mai mare Biserică din 

Kenya, promovează o învățătura conform căreia indiferent care sunt obiceiurile unui trib, dacă acestea 



sunt prinse în cultura acelui trib, o persoană care se întoarce la Dumnezeu le poate practica în 

continuare, fără a fi un păcat. Și acesta explică de ce masaii se declară aproape toți creștini, dar și-au 

păstrat același tip de viață păgân. Prin urmare, anul acesta am ajuns să nu mai țin cont atunci când 

mergeam la o familie în vizită, dacă persoana respectivă spune că îi salvată/nu. În loc de a pierde timpul 

încercând să aflăm ce înseamnă pentru ea “ a fi născut din nou” am considerat că e mai folositor dacă în 

timpul pe care îl aveam la dispoziție îi spuneam ce spune Biblia despre cum o persoană poate fi născută 

din nou.  

Are Africa nevoie de misionari? Cu siguranță, sunt mai mulți creștini în Africa decât în Europa. 

Însă Biserica din Africa acum este în creștere. Și modul în care crește depinde foarte mult de învăţătura 

pe care o primesc. Poate să crească ca și Bisericile de stat din Europa în care aproape toți oamenii sunt 

creștini pentru că s-a născut într-un popor creștin - sau poate să crească ca o Biserică reală. Cred că 

Biserica din România poate să influențeze foarte mult modul în care Biserica din Africa va crește. Dacă 

vom sta în România va crește doar o biserică formală. Dacă vom merge acolo ar putea să crească ca o 

Biserică reală. 

Anul acesta, am văzut cum Dumnezeu a lucrat ca un grup de 32 de persoane să poată să meargă 

în Africa. Și cum Dumnezeu ne-a dat putere să trecem peste tot felul de greutăți care ne apreau zilnic în 

față și să ne implicăm în lucrarea Sa. A fost o lună în care s-a lucrat mult. Atât la propria noastră 

persoană, cât și în lucrarea de evanghelizare. Am învățat că trebuie să punem în practică, la propriu, 

ceea ce citim în Biblie, legat de modul nostru de a ne raporta la ceilalți. Am înțeles că ceea ce avem, 

respectiv bunurile material, indiferent cât sunt de mari/mici pot avea valori diferite. În slum, cu 15 euro 

poți hrăni 120 de copii. În România s-ar putea să cheltui acești bani fără să nici nu-ţi dai seama pe ce. 

Cred că pentru mine  anul acesta a fost și o lecție foarte practică. Talanții pe care îi am de la Domnul pot 

să-i îngrop foarte ușor, fără ca măcar că conștientizez acest lucru. Iar când Domnul Isus a spus pilda cu 

talanți, s-a referit în mod clar la o sumă de bani. Atât că noi, în mediul evanghelic tindem să 

“spiritualizăm” sau să “teoretizăm” prea mult a ceea ce înseamnă un “talant”.  

Nu am fost deloc interesat să contabilizez numărul persoanelor care spuneau că vor să-L 

primească pe Dumnezeu ca și Domn în viața lor. Faptul că a devenit așa de obișnuit în Kenya să spui 

lucrul acesta, m-a făcut foarte sceptic la o astfel de decizie, dacă ea chiar este reală. Dacă va fi într-

adevăr reală, persoana respectivă va putea să meargă la Biserica locală, cu a căror membri am fost să o 

vizităm. Însă a fost o lună în care am vestit Evanghelia, în care ne-am rugat pentru ei, în care am 

construit relații și în care am încercat să aducem speranță în inimile tinerilor din bisericile locale. 

Speranța că Dumnezeu chiar îi aude, speranța că Dumnezeu chiar îi iubește și speranța că suntem una, 

chiar dacă ei sunt în slum-ul din Kenya, iar noi în unul din orașele din Europa. Și cred că acesta speranță, 

că suntem una, este foarte importantă. Pentru că este una palpabilă, una care se poate vedea în mod 

clar. Depinde însă de noi că să o și facem așa. 
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