
Roxi Iancu   

Numele meu e Roxana, am 20 de ani și mă bucur 

în fiecare zi de viața pe care am primit-o în dar de la El.  

Nu m-am gândit niciodată că Dumnezeu are o 

chemare măreață pentru mine, ideea de a merge undeva 

ca misionară părea imposibilă. Nu mă vedeam în stare să 

fac așa ceva, dar am învățat un lucru important în ultima 

perioadă. Am învățat că Dumnezeu nu caută oameni 

neapărat talentați, El caută în primul rând oameni cu inima 

deschisă pentru El, care sunt gata să facă un pas prin credință.  

Primul pas pe care l-am făcut cu privire la misiunea care ne stă în față a fost să încep să mă rog. 

Astfel a început de fapt totul... Când am aflat că se formează o echipă care va merge în misiune în Africa 

la vară, mi s-a părut un lucru extraordinar, însă doar pentru ei, nu și pentru mine. Am hotărât să mă rog 

pentru echipă care se va forma... din ziua când am luat această decizie de a mă ruga (încă o dată spun: 

pentru Ei, nu pentru mine) nu am mai avut liniște, gândul meu era tot acolo... Africa... misiune... nevoi... 

oameni care nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Chiar și la biserică parcă toate predicile erau numai despre 

misiune și îmi vorbeau direct. Acesta a fost primul lucru care m-a pus pe gânduri. Apoi au fost părinții. 

Majoritatea grupului au spus că părinții nu ar fi de acord cu plecare lor... dar când eu i-am povestit la 

mama și i-am cerut să se roage pentru misiune, mi-a zis că se aștepta să îi spun că și eu vreau să merg în 

misiunea din vară și aș fi avut tot sprijinul lor. Am rămas uimită pentru că nu i-am spus că aș vreau să 

merg și nici nu avusesem vreodată o discuție serioasă despre misiune. Totuși mi-a dat un răspuns care 

m-a surprins.  Asta m-a făcut să fiu și mai confuză, pentru că mie nu mi-a trecut vreodată prin gând că 

pot să merg într-o altă țară ca misionară. Am mai spus: nu mă vedeam în stare să fac asta... și diavolul a 

știut că aici era punctul slab. Am avut o perioadă în care gândul acesta nu mi-a dat deloc liniște. Îmi 

spunea mereu „Niciodată nu o să poți să faci asta... cu limba engleză nu te descurci foarte bine, cum o să 

vorbești cu oamenii de acolo? Ce o să faci? Sunt alții mult mai buni decât tine care să meargă... și aici 

poți să faci misiune dacă vrei, nu trebuie să mergi neapărat în Africa.” Când intram pe internet și vedeam 

documentare despre Africa îmi doream așa mult să merg, dar când închideam îmi reveneau în minte 

gânduri de descurajare. Am încetat să mă mai rog pentru asta. M-am gândit că trebuie să renunț, că 

misiunea asta nu e pentru mine. Abia am așteptat să vină vacanța și să merg acasă, să stau liniștită și să 

nu mă mai gândesc la tot, dar nu am reușit... Nu am găsit deloc liniștea. Devenisem mai neliniștită, 

simțeam că așa numai pot continua. L-am rugat pe Dumnezeu să-mi arate clar voia Lui și să mă ajute să 

deosebesc voia mea de voia Sa. Am îndrăznit să-I cer să-mi vorbească printr-un om. M-am gândit că cel 

mai potrivit ar fi să vorbesc cu cineva din biserică despre asta. I-am spus unuia din păstorii din biserică că 

aș vrea să vorbesc cu el, dar nu am specificat despre ce era vorba. Urma să mă anunțe când să ne 

întâlnim. Am tot așteptat dar degeaba... S-a făcut vineri iar duminică eu trebuia să plec înapoi la 

facultate... Am luat asta ca pe o confirmare că nu e voia Lui să merg și eu misiune. Sâmbătă seara însă, 

am mers la o întâlnire de tineret. A venit în față un frate și a zis. "Azi am venit de la Arad special să fiu în 

seara asta cu voi dar nu ca să predic. O să vă vorbesc despre Africa." În momentul acela am început să 

tremur. Nu-mi venea să cred că atunci când eu renunțasem și nu mă mai așteptam să primesc vreun 



răspuns, Dumnezeu a trimis un om special din Arad la Moldova Noua ca să-mi vorbească mie. A început 

să prezinte țările în care a fost acolo, să spună nevoile care sunt, cu ce se confruntă oamenii și a sfârșit 

întrebând cine ar fi gata să renunțe la comfortul sau, la planuri, poate chiar la familie și să meargă acolo. 

Era exact pentru mine întrebarea.  

Cum s-a terminat m-am dus la el și i-am spus: „Nu ați venit la întâmplare aici. De o săptămâna 

aștept ca Domnul să îmi vorbească pintr-un om despre misiune, despre Africa, despre voia Lui cu privire 

la hotarerea pe care am luat-o și v-a trimis pe dumneavoastră ca eu să fiu 100% sigură că trebuie să 

merg acolo.”  

Mi-a răspuns: „Nici nu știi cum o să fie drumul meu de întoarcere până la Arad. Mă bucur așa de 

mult că tu ai luat o decizie și te lași condusă de El.”  

Cea mai bucuroasă am fost eu, pentru că nu mai aveam nici o îndoială. Am putut să accept voia 

Lui, nu a mea. Am știut că era în planul Lui. Diavolul nu a stat deoparte și m-a atacat cât a putut de tare. 

Mi-era teamă că mi se pot întâmpla tot felul de lucruri rele, îmi era teamă că nu o să mă descurc să 

vorbesc și multe alte gânduri mi-au venit în cap. Dar m-am gândit că și dacă merg în Africa doar că să 

strâng un copil în brațe sau să pot zâmbi unui om, sau să ajut la bucătărie, orice... e un lucru 

extraordinar. Am învățat că satana nu e sub nici o formă mai mare decât Dumnezeu și chiar dacă eram 

pe punctul de a mă face să renunț Dumnezeu nu m-a lăsat. Am învățat că misiunea înseamnă renunțare. 

Renunțare la voia ta și acceptarea voii Lui.  

Asta a fost modul prin care mie mi-a vorbit Dumnezeu și mi-a arătat planurile Sale pentru viața 

mea. Acum toate toate planurile mele sunt ale Lui și eu doar aștept așa cum mi-a cerut și ascult... ascult 

ce vrea El să îmi vorbească. E greu uneori să aștepți, e greu să deosebești voia ta de voia Lui, dar e așa 

încurajator să știu că Tatăl meu are un plan mult mai bun pentru viață mea decât mi-aș fi închipuit eu. 

Nu știu ce o să întâmple de acum înainte și unde mă va duce. Tot ce știu e că mă voi supune Lui și sunt 

gata să-L urmez chiar și până la marginile lumii. 

 

 


