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Îmi pare ușor ciudat să stau în camera mea, sufocată de 

căldură și atâta ciment, sufocată de România și să încep să scriu ce a 

însemnat Africa pentru mine. M-am întors, dar nu mi-am adus și 

inima. Am lăsat-o în Kenya, să se bucure cu copiii, să cânte, să 

danseze, să fie răsfățată de minunile creației lui Dumnezeu. Știi de ce 

îmi e dor? Îmi e dor de ”How are you?”-urile copiilor, de zâmbetele 

lor dulci, de bucuria inexplicabilă și plină de speranța din ochii lor, 

îmi e dor să fiu îmbrățișată de oștile de copii din Kibera, îmi e dor de 

Diguna, de diminețile în care povesteam cu Domnul tăcând, îmi e dor 

de locul unde-L întâlneam și unde mi se descoperea, îmi e dor să 

învăț lecții de la copaci și păsări, să văd girafe, să-mi fie poftă de 

ciocolată, îmi e dor să mai fiu Muzungu, îmi e dor de camera 5, dor 

de libertatea de a mă bucura… și nu mai știu acum să trăiesc aici dar 

cred că ar trebui să învăț din nou pentru că am venit înapoi și aici totul are alt ritm.  

Sunt atât de bucuroasă că Domnul mi-a făcut onoarea de a fi parte din lucrarea Lui, de a mă 

aduce la alt nivel, de a-mi decoperi mari minuni și de a-mi demonstra încă o dată că sunt cu adevărat 

iubită de un Dumnezeu plin de îndurare și milă în ochii căruia chiar am preț. În ultima seară am început 

să scriu ce înseamnă Africa pentru mine, dar am renunțat după câteva rânduri. Îmi era prea greu să 

exprim ceva acolo. Îmi amintesc și acum fiecare detaliu din ultima seară, plimbarea, cerul roșiatic, prima 

stea căzătoare pe care am văzut-o și rugăciunile, trăirile și sentimentele mele.  

Africa… de la durere, zdrobire și până la bucurie și împlinire… ar urma să scriu că e prea greu de 

descris în cuvinte ce a însemnat/înseamnă Africa pentru mine, dar renunț la asemenea pretext și îmi 

reculeg cuvintele. În primul rând, când am ajuns aici… aveam tot o problemă cu cuvintele. Nu mi-am 

scris de acasă mărturia și nici nu am ”recitat-o” undeva… parcă tot timpul am evitat a-mi spune 

mărturia. Pentru mine era o carte bine pecetluită, pe care nici măcar eu nu mi-o citeam. Aș putea spune 

că mi-am dat seama de propria marturie… aici, în Africa. A fost un pic cam complicat să trebuiască să 

ajung până în Kenya doar pentru a-mi deschide cartea pe care Domnul de mult timp mi-a scris-o, a fost 

cam lung drumul doar pentru a învățat să citesc… dar a meritat. În Africa Domnul m-a învățat curajul de 

a citi oamenilor din cartea trecutului meu, de a-mi deschide inima… m-a învățat pasiunea de a trece 

peste eul meu, de a renunța la rușine. La început a fost greu pentru că efectul evident era zdrobirea. 

Poate că îmi pasă prea mult de părerea altor oameni și în fața lor îmi doream o mărturie impecabilă, 

teologică, pocăit-plictisitoare. Aici am fost nevoită să îmi recunosc și mărturisesc păcatele iertate pentru 

a arăta Gloria și Harul Domnului… altfel nu aș fi știut cum să prezint Evanghelia și nici cum să demonstrez 

milă Domnului. Am învățat aici că aveam prea multe frustrări, prea multe greseli…pe care Domnul cu 

toate că le-a iertat, a îngăduit să le scrie în cartea mea pentru ca mai apoi să le citesc și altora. Am 

învățat câteva lucruri care mi-au schimbat viziunea și am aflat răspunsuri la întrebări imposibile. Unul din 

lucrurile care l-am realizat la nivelul inimii mele a fost că Domnul e Suveran. Pare un lucru așa simplu și 

evident dar când îl trăiești și înțelegi că El face tot ce vrea, totul ia dintr-o data o altă dimensiune. Dacă 

ar fi să înțelegi că e doar Suveran… ai începe însă să te cerți cu El de fiecare dată când lucrurile nu ar 



decurge așa cum ai visa tu. Piesa care lipsea înțelegerii mele era Îndurarea sau Mila… pe lângă faptul că 

e Suveran… mai e și Îndurător… și are milă de tine. Toate astea m-au făcut să tac, să încetez să mă mai 

cert, să-L admir… și să-L iubesc pentru ce alege să facă în viață mea.  

L-am întrebat într-o zi de ce îngăduie suferința, de ce lasă sărăcie, boală, mâhnire, tristețe și 

amărăciune? Știi care a fost răspunsul? ”Pentru că te iubesc”… Suferința e privilegiul de a sta în prezența 

Lui, modul în care devii mai dependent de Domnul și secretul bucuriei oamenilor din slum. De ce i-ai da 

glorie unui Dumnezeu care te lasă să-ți trăiești viață într-o sărăcie de nedescris? Pentru că scopul pentru 

care ai fost creat e să-I dai glorie și mulțumire Lui… și viața oamenilor din slum, hrana lor, sănătatea, 

taxele pentru școală etc. depind doar de El… doar într-o asemnea suferință începi să mulțumești pentru 

orice și chiar să te bucuri că ai un Dumnezeu atât de mare. Îmi e așa de ciudă pe mine… am atâta 

binecuvântare și în ignoranța mea cred uneori că totul mi se cuvine și uit să mai multumesc… și în ritmul 

acesta… puțin câte puțin tot mai departe fug de El… și după mă mai întreb de ce nu am fericire în viață. 

Nu am fost creată să fiu fericită… decât în prezența Lui, în Eden. M-am gândit la Isus… ar fi putut să 

aleagă să se nască în cea mai bogată familie...și cu toate astea… probabil a trăit într-un fel de slum. 

Pentru mine Africa a însemnat să sufăr, să iubesc și mă bucur… dar a însemnat să-L înțeleg mai bine pe 

Isus… pentru mine Africa a însemnat să fiu copleșită de prezența unui Dumnezeu care mă iubește și mă 

acceptă exact așa cum sunt.  

  “A man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of sore “ 

 


