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Trebuia să mergem pe drumurile lor, uneori prea înguste 

pentru noi, pline de mizerie și câteodată ne era greu să mergem din 

nou în slum, dar mergem cu gândul că și Isus ar fi făcut la fel.  

Am încercat să ne coborâm la nivelul lor de viețuire ca să-L 

arătăm pe Hristos. Coborându-ne la nivelul lor, în multe case, în multe 

inimi L-am cunoscut și redescoperit pe Dumnezeul nostru care este și 

Dumnezeul africanilor și al întregii lumi.  

Am crezut că mergem să-L ducem pe Dumnezeu acolo, dar 

Dumnezeu era deja acolo. El ne-a așteptat acolo!  

Îmi era greu să-L văd pe Dumnezeu în condițiile în care trăiesc 

acei oameni, îmi era greu să-L cunosc pe Dumnezeu acolo și să mă apropii de El pentru că ceea ce 

cunoșteam și înțelegeam despre Dumnezeu, în mintea mea era limitat. Aveam niște concepții ce țineau 

de loc, timp și care nu se leagă cu ce este Dumnezeu cu adevărat.  

Ceea ce știam că înseamnă ”să iubesti” era un ”să iubești limitat”. Credeam că am învățat clar 

înainte de a pleca ce înseamnă să iubești, ce înseamnă dăruire, și că asta trebuie să pun în practică încă 

din România, continuând cu Africa și restul locurilor unde o să mă pună Dumnezeu. Dar nu a fost așa.  

Când am ajuns în Africa, mi-am dat seama că iubeam copiii într-un mod limitat. Câteodată nu 

mai aveam chef de nimic, nu aveam chef să-i iau în brațe pentru că erau prea murdari și sătulă să mai 

iau încă un copil pe lângă ceilalți 10-20 câți o fost, că nu mai știu.  Atunci când nu mai aveam chef de 

nimic, copii mici și negri, plini de energie, mulți trăind cu doar o masă pe zi, fugeau la noi bucuroși că 

suntem acolo, că ne văd și că are cine să-i țină în brațe. Se aruncau în brațele noastre, se lipeau de noi și 

așteptau să-i ținem de mână. Nu pot să-l uit pe Petrică cu câtă bucurie și entuziasm fugea de la un 

muzungu (alb) la altul, îi sărea în brațe, îl îmbrățișa bine, îi zâmbea frumos cu toți dinții și ochii îi radiau 

de bucurie că suntem acolo, că-l ținem în brațe și că-l iubim.  

Am învățat să-i iau în brațe chiar dacă nu aveam chef, chiar dacă erau murdari și bolnavi. M-am 

molipsit de iubirea pe care ne-au arătat-o și dăruit-o acei copilași. Africa m-a întors pe dos. La început 

am crezut că Dumnezeu m-a pus acolo și m-a lăsat să mă chinui, să mă târăsc în relația cu El.  

Am fost trecută prin pustiul spiritual ca să tânjesc după El, ca să înțeleg câtă nevoie am de El, ca 

să înțeleg cât de mult Îl iubesc. M-a trecut pe acolo să conștientizez că depind în totalitate de El și că fără 

El nu pot face nimic. Dacă alege să facă ceva prin mine, e pentru că El alege, și nu eu. El alege oamenii 

prin care să-Și arate slava, gloria, măreția, sfințenia, plinătatea și dumnezeirea.  

Prin Africa am primit ocazia de ”un nou inceput”, un început mai aproape de Dumnezeu, cu alte 

perspective, cu alte viziuni, cu o motivare de a lucra cu râvnă și devotament pentru Hristos și 

răspândirea Evangheliei.  



M-a învățat să nu mai fiu nepăsătoare de oamenii pe lângă care trec pe stradă, de oamenii pe 

care-i cunosc și prietenii mei care nu sunt salvați. Am început să văd oamenii dincolo de ceea ce încearcă 

ei să fie. Văd durerea ascunsă a inimii lor. Merg pe stradă și nu pot să mă uit la oameni cum mă uitam 

înainte, îi văd altfel. 

Încerc să găsesc bucuria, nemulțumirea, tristețea și necazurile ce îi apasă… multora le este greu, 

pentru că aceste lucruri sunt mascate prea bine. În același timp îmi doresc să fiu un ajutor pentru ei. Văd 

din acest lucru o ocazie de a-I sluji lui Dumnezeu.  

Nu pot și nu mai vreau să mai trăiesc ca înainte, să tac cum am tăcut până acum, fără să vorbesc 

despre Dumnezeu și salvarea care este în El. Am învățat să-L văd pe Dumnezeu nu numai în lucrurile 

mari, ci să caut, să-L descopăr/redescopăr și să-L  văd începând de la cele mai mici lucruri.  

Nu m-am zbătut să merg în Africa, dar m-am zbătut să ascult de El și să rămân în voia Lui. Am 

ajuns acolo pentru că Dumnezeu a vrut să trec pe acolo. M-a trecut prin Africa ca să mă învețe să trăiesc 

la un alt nivel, să mă învețe să lupt, să tânjesc, să iubesc, să mă închin într-un alt mod, să depind cu tot 

ce sunt de El și să înțeleg că ceea ce sunt… sunt pentru că El a hotărât să fiu așa. Prin Africa am înțeles ce 

e greșit în viață mea. 

Impactul care l-a avut această misiune în viața mea, e ceea ce mă motivează să trăiesc altfel aici 

în România, să privesc altfel, să iubesc altfel, să mă închin altfel, să gândesc altfel… E atât de fascinant să 

mă uit la Dumnezeu care este fără limite, care iubește fără limite și nu pune limite în închinare. Un 

Dumnezeu care este al tuturor națiunilor.    

Mă uit la Dumnezeu ca la un Tată a două continente, a două națiuni diferite, a oamenilor de 

culoare diferită, a oamenilor cu obiceiuri diferite și prea ciudate pentru noi. E acel cântec despre 

Dumnezeu plin de armonie, plin de înțeles și veselie când mă gândesc la El ca Tatăl, Creatorul meu și al 

poporului din care fac parte și care e și Tatăl și Dumnezeul africanilor, maasailor și a tuturor triburilor din 

Africa, și nu numai. E plin de dragoste pentru ei și cu același preț a plătit Hristos și pentru ca ei să fie 

salvați.  

Continente, națiuni diferite, oameni cu obiceiuri și stil de viață prea diferit ca unii din noi să se 

poată adapta , și totuși… Același Dumnezeu care știe cum să se raporteze de la națiune la națiune, de la 

om la om, făcându-se cunoscut la cine vrea El să se descopere și să se facă cunoscut, și la cine vrea El că 

să-I facă parte de dragostea și îndurarea Lui.  

Mi s-a legat inima de Africa, de oamenii și de copii de acolo, de experiențele care m-au apropiat 

de Dumnezeu și de locul în care stăteam și așteptam ca Dumnezeu să-mi vorbească și unde mă bucuram 

de prezența Lui.  

Mi-e dor de Africa. 

 


