
Geta Giura 

Africa (Kenya) este locul în care Dumnezeu m-a răsfățat, 

arătându-mi că mă iubește prin tot ce vrea El, prin puterea 

Cuvântului Său a creat, iar eu am putut să văd. Roseline este o 

femeie din Kenya și o soră a noastră care lucrează în slum și care 

stătea tot la Diguna. De fapt, casa în care stătea nu era a ei, dar 

avea grijă de ea și ne-a lăsat ori de câte ori vroiam să stăm la ea pe 

terasă. De acolo se vedea o priveliște pe care sunt convins că cei 

mai mari poeți și autori ai lumii s-ar putea să o descrie în mod 

adecvat în cuvinte, așa încât să nu o diminueze și să nu îi 

știrbească în vreun fel din frumusețe, așa că nu o să încerc să fac 

eu asta. Nu sunt insensibilă, dar pur și simplu nu obișnuiesc să mă 

extaziez așa când văd un peisaj. Dar de data asta Dumnezeu mi-a 

arătat așa de puternic dragostea și măreția Lui prin tot ceea ce 

vedeam, încât într-o zi după ce m-am întors din slum am stat acolo 

cu o prietenă până seară, nu știu câte ore, și doar am privit încercând să absorb imaginea din fața mea și 

să o întipăresc cât de exact pot în inima mea. La sfârșit am citit psalmi și L-am lăudat pe Dumnezeu 

cântând. Mulțumesc Doamne așa de mult pentru momentele petrecute acolo! Momente pe care, dacă 

în cer avem voie cu bagaje de amintiri de pe pământ, în mod sigur o să le iau cu mine în bagajul de 

mână. 

Africa este și locul unde Dumnezeu m-a zdruncinat puternic. Pentru că toată frumusețea pe care 

am încercat să o descriu anterior, era puternic eclipsată de ceea ce vedeam în slum. Unul dintre noi, la 

devoționalul de dimineață, a comparat slum-ul cu un cimitir, pentru că acolo sunt îngropate atâtea vise 

și atâtea speranțe ale atâtor oameni. Oamenii vin de la țară în Nairobi sperând că va fi mai bine și vo găsi 

ceva de lucru în capital și sfârșesc în slum într-o sărăcie cruntă. În toate casele în care am intrat am găsit 

aceeași problemă: necesitatea găsirii unui loc de muncă stabil. Poate ar trebui să specific că atunci când 

spun casă, mă refer la o cămăruța în care stau la grămadă părinții și copiii, iar uneori și alte rude. Din 

punct de vedere spiritual poate mulți din cei care i-am vizitat spun că sunt salvați. Partea tristă este că 

majoritatea nu erau în stare să spună cine este Dumnezeu pentru ei și cum a lucrat El în viața lor. Un alt 

lucru care m-a zdruncinat au fost copiii. Am văzut acolo copii care vor să meargă la școală, dar nu-și 

permit din cauza banilor; copii care tânjeau după dragoste, cărora li se lumina fața de bucurie când îi luai 

în brațe sau când îi țineai de mână; copii care au trebuit să se maturizeze prea repede din cauza 

condițiilor grele în care trăiesc; și, poate cel mai trist, am văzut copii care aveau copii: adolescente 

abuzate și violate care au devenit mame. Am văzut și oameni în care dragostea lui Dumnezeu strălucea 

așa de puternic și așa de molipsitor încât te face să te întrebi cum reușesc acei oameni să se ridice peste 

toate greutățile și să se bucure. Răspunsul l-am primit joi când am luat cina de la pastorul Fred: ”Grace is 

like water, it goes in the deepest places”- Harul lui Dumnezeu a coborât adânc de tot în slum și i-a atins 

pe acei oameni. Mulțumesc Doamne pentru har, pentru puterea și plinătatea acestui Cuvânt! 

Dar Africa este și locul unde Dumnezeu m-a motivat. M-a motivat să investesc în oameni, să 

experimentez puterea lui Dumnezeu, m-a motivat să fiu gata să părăsesc zona mea de comfort și de 



siguranță orice ar însemna asta, și să îndrăznesc cu Dumnezeu, pentru că dacă vrei să pășești pe ape 

trebuie să ieși din barcă. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că am întâlnit oameni deosebiți care îl 

experimentează pe Dumnezeu la cote înalte, oameni care pot vorbi oricând să spună ca și apostolul 

Pavel: ” pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câştig”. L-am cunoscut pe pastorul Fred, care 

deși are 2 facultăți, alege să trăiască printre și cu oamenii din slum; l-am cunoscut pe James, care de 

asemenea a făcut facultate și ar putea să iasă oricând din Kibera, dar în schimb alege să investească în 

copiii de acolo și să îi învețe că deși trăiesc în slum, nu trebuie să permită ca slum-ul să trăiască în ei. L-

am cunoscut pe Jackson care are o fetiță care s-a născut cu dizabilități: nu poate să meargă, nu poate să 

vorbească și salivează mereu. Iar dacă asta i-ar determina pe mulți să Îl blesteme pe Dumnezeu, să-și 

plângă de milă sau să-și piardă credința, pe el îl determină să citeze mereu versetul din Romani 8:28 

(toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu) și să lucreze cu copiii cu 

dizabilități pentru că acum îi înțelege.   

Am fost impresionată și de celelalte aspecte ale slujirii lui. M-am bucurat să văd cum Dumnezeu 

îl folosește ca să atingă cu dragostea Lui și să ridice oameni cărora nimeni nu le-ar mai da nici o șansă: 

fete abuzate de tații lor; femei care-și vând trupul pentru 50 de shilingi, aproximativ 2 Roni ca să-și poată 

crește copiii; copii care cresc pe străzi și fără Dumnezeu și care au toate șansele să ajungă infractori. Am 

mai cunoscut mulți oameni deosebiți, dar o să-l mai amintesc doar pe Serge, care lucrează la Wycliffe și 

care împreună cu cei din echipa lor i-a determinat pe mulți să spună:” N-am știut, dar mă bucur că 

Dumnezeu cunoaște și limba mea!”. Mulțumesc, Doamne pentru toți acești oameni minunați în care am 

văzut dragostea Ta pentru oameni și care m-a motivat să iubesc la fel! 

 


