
Dea Nemeş 

Am ajuns în cel mai adânc loc și numai Dumnezeu 

poate duce un om așa adânc. ”Grace is like water… it goes into 

the deepest places” - Fred.  

Am trecut de lumea care mi-am creat-o cât am fost 

departe de Africa și am început să trăiesc eu. Inima mea. 

Chemarea mea. Pentru Dumnezeu. Africa pentru mine a 

însemnat locul unde am simțit libertate… Am fost liberă, cu adevărat liberă să slujesc pe El și eram așa 

folosită de Domnul încât și eu mă miram de ce sunt în stare să fac. Și am primit răspunsul la întrebarea 

“Ce a însemnat Africa pentru tine?” azi. –stând într-o biserică mare și impunătoare, cu covor sub 

picioare și ziduri care mă despărțeau parcă de cer, când am închis ochii și am cântat, am auzit: “Mana Ta 

mă atinge,și îmi dă libertatea prin har să trăiesc..”  Cuvintele astea exprimă cât se poate de bine ce a 

însemnat Africa pentru mine.  

Am simțit că sunt liberă în sfârșit, și ce sentiment nou, deși știu cuvântul acesta de demult, nu se 

compară să îl trăiesc în viața mea. Am iubit copii în fiecare zi. Copii care nu îți cer bomboane sau lucruri 

ce ai putea așa ușor să le dai. Unii dintre ei vor mai mult de atâta.Să îi iubești. Să îi ți de mână, să îi iei în 

brațe. Să stai lângă ei. Tineri care trăiesc drame și nu au la cine să meargă, cu cine să vorbească; am 

ascultat viața lor și am fost atinsă până în acel punct când rămâi fără cuvinte. 

Nu am avut curaj să întreb oamenii “de ce?” cand auzeam vieţi cum e a lui Helen: 

Helen. Am văzut că știe engleză, așa că era ușor să vorbesc cu ea, o mașină care ne-a pus pe 

marginea drumului, a început toată conversația: “my dad died in a car accident”. Îmi și imaginez ce 

înseamnă pentru ea o mașină acum. Am întrebat-o ce face când ajunge acasă, gândindu-mă că o să-mi 

povestească lucruri ce îi fac plăcere să le facă: “I will wash my clothes and shoes.” M-am gândit că dacă 

nu are tata, cel puțin mamă are, “my mother died when I was small..I don’t remember her.” Helen era 

mamă pentru frații ei mai mici; face de mâncare, spală haine, merge la scoala si are 9 ani. În secundele 

alea, simțeam că țin de mână, nu o fată de 9 ani, ci una de 22 de ani. Nu cred că ea știe ce îi copilărie, 

cred că știe mai mult ce înseamnă grijă și responsabilitate. 

În fiecare seară ajungeam singură cu Dumnezeu, și aveam atâtea întrebării ce ajungeau 

rugăciuni, pentru oamenii de peste zi, oamenii cu care adormeam în gând. Dimineața mă trezeam cu 

aceași oameni și pe zi ce trecea numărul lor se marea foarte mult. Cred că asta a și vrut Domnul să facă. 

Să umple locurile goale din mine, cu oameni. Știi, timpul tău din zi când ești singur cu Dumnezeu? E locul 

unde nimic nu te mai distrage și te face complet dependent de El, altceva chiar nu ai în momentele 

acelea. Așa am simțit Africa. Nu am avut frumusețe în fața ochilor, nu am văzut înălțimi care să arate 

măreție, nu am avut confort deloc, și totuși sentimentul o fost de împlinire. Chiar nu e nevoie de toate 

lucrurile de mai sus, să te ajute să îți îndrepți ochii spre Dumnezeu, ba am ajuns la adevărul că toate 

astea acoperă frumusețea pură a lui Dumnezeu. Și ce poate fi mai frumos, când în mijlocul a tuturor 

“lucrurilor lipsa” Îl vezi în sfasit pe Dumnezeu, real, neatins, neschimbat.  



Nu mai pot fi la fel. Am ajuns prea departe ca să nu cred. Am văzut dușmanul cum se luptă acolo 

și nu mai vreau să dau înapoi.  Nu pot. Am simțit la fiecare pas că nu sunt singură. Cineva știa mult mai 

bine drumul acela prăfuit, călcat de atâtea perechi de picioare, fiecare cu amprenta lui, cu durerea lui.  

Cu tot cu sentimentul că nu sunt singură, era și asigurarea că sunt păzită de Dumnezeu și că pot 

să fiu liberă să trăiesc pentru El și să fiu martoră la dragostea Lui pentru oameni. Misiunea continuă; aici 

unde sunt azi; și dacă Africa a fost așa reală pentru mine, ar trebui să se vadă asta în viața mea. 

 


