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De când m-am întors din Africa am tot încercat să sintetizez 

cumva, să fac o recapitulare a tot ce s-a întâmplat, să trag concluzii, să 

înțeleg ce s-a întâmplat dincolo de evenimentele zilnice, înăuntrul meu, 

și întrebările care le am pentru mine sunt: "Cum m-am schimbat? Ce a 

lucrat Domnul în mine?". Bănuiesc că sunt întrebări legitime după o 

lună întreagă în care ai fost plecat să faci misiune. Pe lângă asta aș fi 

curios să aflu și cum a lucrat Domnul prin mine în viețile celor din jur, 

cu cei cu care am interacționat. Acum mă întreb de ce a trebuit să fiu o 

lună în Africa ca să îmi dau seama că astfel de întrebări ar trebui să mi 

le pun la sfârșitul fiecărei zile trăite în Curtici, Sintana, Arad sau 

Timișoara. Nu de aceea suntem creștini?  

Am plecat fără să știu exact la ce să mă aștept și acum aștept să înțeleg ce s-a întâmplat acolo și 

ce nu s-a întâmplat. Aș vrea să pot spune că am trăit cele mai mari experiențe cu Domnul și că luna 

respectivă mi-a marcat viața, că l-am simțit pe Domnul atât de aproape încât mai că L-aș fi putut atinge 

și sincer parcă te aștepți la așa ceva când te gândești că mergi în misiune undeva departe, în Africa de 

exemplu, că o să Îl experimentezi pe Dumnezeu cum nu o ai avut ocazia și poate că nu o să mai ai 

vreodată. Aș fi vrut. Dar nu a fost așa. În schimb, uitându-mă în urmă nu văd nici un eveniment care să 

sară din sfera obișnuitului, și întâmplările care să mă marcheze au lipsit. Dumnezeu a fost același și în 

Africa ca și acasă, și modul în care mi-a vorbit acolo nu a fost diferit de modul cum îmi vorbește aici. 

Totul a fost atât de normal încât de la un moment dat a devenit frustrant. Una din zilele cele mai 

memorabile a rămas ziua în care am dus pe cineva la spital și în holul de așteptare am stat și am vorbit 

cu fratele păstorului, un tânăr care lucrează să își strângă bani pentru a putea face facultatea de design, 

și era extrem de entuziasmat că are șansa să lucreze în domeniu. El a venit cu noi ca să aibă grijă de 

copilul femeii care am dus-o la spital, fiindcă era cumnata lui. Pe moment nu am dat importanță acelor 

clipe dar pe urmă a rămas pentru mine una din cele mai importante zile.  

Una din lecțiile care le-am învățat, reprezintă unul dintre modurile de a sumariza experiența 

mea în Africa. Nu a fost o lună amprentată de o experiență mare, ci o lună plină de lucruri banale și de 

rutină. NU a fost Dumnezeu mai aproape de mine fiindcă am fost în Africa sau fiindcă am fost în misiune 

ci fiindcă am fost mai disciplinat în relația cu El. El a rămas același Dumnezeu în Africa ca și în România. 

Și într-un fel mă bucur că nu a ales să îmi facă parte de experiențe foarte intense că probabil aș fi căzut 

în greșeala de a crede că am nevoie de Africa sau de o misiune în străinătate ca să Îl trăiesc cu El.  

Ceea ce e nou, e că acum încep să înțeleg mai bine că povestea vieții nu înseamnă câteva 

evenimente de genul rugului aprins sau despărțirea Mării Rrosii, ci un prolog de 80 de ani după care vine 

un epilog de 40 de ani în pustie printre care sunt presărate câteva zile marcate cu roșu, în care am primit 

mană din cer. Și în acest timp avem harul să trăim cu Dumnezeu.  

 


