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Dumnezeu mă cunoaște atât de bine și mă 

iubește atât de mult încât a făcut posibil să ajung în Africa 

ca să îmi arate că El nu are nevoie de mine, poate lucra și 

fără mine, doar nu vrea. Nu a vrut să-și arate slava doar 

prin cele 31 de persoane, ci eu cred că anul acesta a avut 

în plan viața a 32 de persoane care să ajungă în Africa și 

alte câteva sute care să simtă puterea rugăciunii, de aici 

de acasă. In Africa am învățat să slujesc și să fiu slujită. 

Dumnezeu a cunoscut caracterul meu și încăpățânarea mea în ceea cepriveste încrederea totală în 

dragostea și puterea Lui și a fost nevoie de un an întreg că să mă facă să înțeleg că nu mai trebuie să 

privesc la neputințele mele și să mă învețe fiu constantă în rugăciune.  

M-am pregătit mai ales din punct de vedere trupește pentru misiune, mi-am spus că sunt 

dispusă să mănânc chiar și pește care a stat câteva zile în soare acoperit de muște, că voi suporta 

mirosul greu al gunoaielor din slum și chiar voi face față impactului pe care urma să-l aibă sărăcia de 

acolo asupra mea. Și fără să-mi dau seama, m-am concentrat tot asupra a ceea ce EU puteam să fac. 

Când am ajuns acolo am conștientizat, după o săptămână, că Domnul nu a vrut să fiu pregătită doar în 

ceea ce privește trupul, ci mai ales să fiu pregătită spiritual. Am fost surprinsă să văd că El nu a vrut că eu 

să manac nu știu ce mâncare necomestibilă, ci din contra să fiu răsfățată cu cea mai bună mâncare pe 

care o au ei: chapati și cabbage.  

M-a pus față în față cu temerile mele cele mai mici și am ridicat mâna încă din prima seară când 

a fost vorba să se formeze echipa care urma să predea copiilor la școală. Și copiii și predatul la școală, 

din prima zi! Și în schimbul acestor temeri a pus o bucurie imensă. M-am simțit copleșită de bucuria 

sinceră a acestor copii atunci când se jucau și mai ales atunci când îi țineam în brațe. Și pentru că eram 

albă mă tratau că pe cineva special, important. Prin acești copii cu ochii zâmbitori Domnul mi-a spus că 

sunt specială în ochii Lui, că toți suntem speciali pentru El. De la copilași am învățat ce înseamnă să te 

bucuri în Domnul, o bucurie care nu se datorează belșugului de pâine și multitudinii de haine sau obiecte 

personale, ci o bucurie datorată faptului că sunt încă în viață și sunt sănătoși. Am fost atentă la detalii, la 

modul în care Dumnezeu lucra în fiecare lucru, oricât de mic. 

Mă trezeam cu dorința de a sluji pe oamenii aceia, de a le vorbi despre Isus și jertfa de la 

Golgota, de a le arăta dragostea. M-am întrebat atunci: ”De ce nu trăiesc la fel de intens și acasă? De ce 

nu încep ziua cu dorința de a-l sluji pe Dumnezeu prin slujirea celor din jur?” Și răspunsul m-a durut: am 

fost prea preocupată cu persoana mea, cu păcatele mele, cu nevoile și supărările mele, cu îngrijorările 

mele. Abia după ce am mers printre case pe gunoaie, când am intrat în casele oamenilor și le-am auzit 

poveștile, am simțit durerea mamei părăsite de soț, a tinerilor doritori să continue școală, a copiilor care 

nu mâncaseră de câteva zile, am văzut cât de egoistă am fost. Am învățat să iubesc oamenii pentru 

frumusețea din ei, pentru dragostea și bucuria ce le lumina față. Am învățat să mă desprind de mine și să 

sufăr pentru ceilalți, să mă rog pentru problemele și pentu nevoile lor și asta m-a făcut să simț că sunt 

tot mai aproape de Domnul, că pot să vin cu o inimă sinceră seara înaintea Lui și să îi mulțumesc pentru 



fiecare persoană care a fost deschisă să ne primească în locuința ei și să asculte ce avea Domnul să îi 

spună, prin noi.  

În Africa am înțeles cât de importanți sunt oamenii pentru Dumnezeu. Aici am întâlnit pe 

Dumnezeul despre care doar știam că e atotuputernic și nelimitat în timp și spațiu, plin de dragoste și de 

bunătate, un Dumnezeu real și neschimbător. Am ajuns la capătul pământului, am văzut cel mai jos nivel 

de trai din viața mea, cea mai mare nevoie de cunoaștere despre Dumnezeu și am știut clar că nu sunt la 

întâmplare în întunericul din casele de pământ de 1.5m și că nu îmbrățișez copiii maasailor întâmplător. 

Frumusețea interioară a oamenilor, frumusețea vegetației și a faunei, frumusețea lui Dumnezeu în 

aceste locuri m-au făcut să iubesc mult acest mod de a trăi cu Domnul, de a-i da totul Lui. Și împlinirea și 

pacea pe care am simțit-o mi-au arătat cât de frumos e drumul cu El chiar și atunci când în jur e 

suferință, durere și sărăcie.  

Nu vreau și nu aș mai putea să trăiesc că înainte. Cred că Africa a fost doar locul în care Domnul 

a vrut să mă învețe cum să trăiesc pentru El, care sunt lucrurile cu adevărat importante. Aici, în România, 

e nevoie să trăiesc așa cum am trăit pentru Dumnezeul din Africa. 

 


