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Când am intrat în anul 2008, am decis să fie ”anul umblării prin 

credință”, anul în care să caut voia lui Dumnezeu pentru viața mea și să 

mă pun la dispoziția lui Dumnezeu să mă ducă oriunde va voi și să mă 

folosească oricum va voi. Uneori când faci un pas prin credință, 

Dumnezeu începe să miște lucrurile în moduri în care nici nu ai îndrăznit 

să visezi sau să îți imaginezi… 

Pe mine m-a dus în Kenya… în luna octombrie am mers pentru 6 

săptămâni  în Nairobi, capitala Kenyei, unde o prietenă bună, Cami 

Borza, era de ceva vreme misionară. Am rugat-o să mă primească la ea o 

vreme ca să pot vedea diferite nevoi și slujiri, și să înțeleg ce înseamnă 

cu adevărat misiunea. Pentru mine, deși am început să mă gândesc la misiune încă din liceu, noțiunea de 

misiune se oprise undeva prin 1800, asociată cu realitatea pe care biografiile marilor misionari cum ar fi 

Hudson Taylor le prezentau. Și vroiam să văd care e realitatea acum în lume, dacă mai sunt încă popoare 

unde Evanghelia nu a ajuns, dacă Marea Chemare mai era actuală, dacă mai era valabilă porunca de a 

ajunge până la marginile lumii. Într-o eră în care comunicarea e așa rapidă și ușoară, unde internetul 

face posibilă comunicarea instantanee cu persone de la capătul lumii, mi se părea imposibil că noi 

creștinii să nu fi reușit să ne împlinim chemarea… și totusi… ce am văzut și ce am aflat acolo m-a 

schimbat iremediabil…  

Am fost surprinsă de realitatea pe care am găsit-o și de modul în care Domnul mi-a vorbit cât am 

fost în Africa, și chiar mai surprinsă am fost de cât de mult mai este încă de lucrat… Nu numai că mai 

sunt popoare unde Evanghelia nu a ajuns, dar în aproape jumătate dintre limbi, Biblia nu e încă tradusă 

integral, și cca 40% din populația lumii (Fereastra 10/40) nu are acces deloc sau acces limitat la 

creștinism. În Fereastra 10/40 oamenii sunt orbiți de satan, în majoritatea țărilor creștinii fiind în 

procende sub  1%, predominând religii ca musulmanismul, budismul, hinduismul.  

Pe de altă parte, Domnul mi-a arătat așa de clar cât potențial are România în a schimba situația. 

De aproape 20 de ani Domnul ne-a binecuvântat și material și cu libertate religioasă și de exprimare. Și 

tot de atâția ani au venit alții ca misionari la noi, încât ne-am obișnuit să asociem termenul de  ”misiune” 

cu a ”primi”. Dar cred că am fost binecuvântați ca să fim la rândul nostru o binecuvântare, a venit 

vremea ca misiunea să însemne pentru români și  ”a merge, a oferi”. Un alt lucru care m-a surprins când 

eram în Kenya a fost câți tineri îmi scriau ”Nu știi de cât timp mă gândeam la misiune” sau ”De mult timp 

Domnul mi-a pus pe inimă Africa” sau  ”Am început să mă rog ca Domnul să îmi arate unde trebuie să 

îmi investesc  viața, ca să nu îmi irosesc tinerețea, ci să investesc în ce e veşnic”. 

A început să crească în mintea mea ideea și dorința ca o echipă de tineri din România să meargă 

într-o misiune pe termen scurt în Kenya în vară lui 2009. Și deși atunci era doar o idee, acum, cu ajutorul 

Domnului a devenit realitate. Au fost 2 motive principale pentru care vreau să mergem, și anume:  

1. Îmi doresc din toată inima ca cei care se gândeau să se implice pe termen lung în misiune să 

aibă șansa să vadă practic, la față locului ce înseamnă misiunea și dacă la asta îi cheamă Domnul. Din 



propria mea experiență am văzut că atunci când Domnul te duce într-un loc nou, cu o cultură nou, unde 

nu mai e nimic familiar de care te poți agăța (nici măcar culoarea oamenilor), devi mult mai sensibil la 

vocea Lui și înveți să te bazezi numai pe El pentru călăuzire.  

   

2. În al doilea rând, știu în ce mod dramatic a schimbat experiența mea în Kenya modul în care 

aveam așezate prioritățile și valorile, și care ar trebui să fie direcția în care să îmi investesc viață mea de 

creștin. Noi vom fi biserica de mâine și eu cred că sunt mulți tineri care caută în mod activ voia Domnului 

și sunt tineri capabili să dea o direcție în generația noastră. De aceea, îmi doresc să mergem la vară să 

slujim împreună cu o biserică dintr-un cartier foarte sărac, unde creștinii autentici sunt foarte puțini, 

pentru ca Domnul să ne poată folosi, să ne schimbe și să ne învețe să umblăm tot mai aproape de El. Și 

apoi să continuăm să ne implicăm acolo unde El ne cheamă, fie înapoi acasă, fie mergând până la 

marginile pământului, dar cu o viziune nouă și o râvnă molipsitoare. Frumusețea bisericii e că deși avem 

daruri și roluri diferite, împreună toți lucrăm spre același scop ca un singur trup. Problema e că de multe 

ori uităm că am fost chemați să mergem și să facem ucenici, întâi în Deva, apoi în România și apoi până 

la marginile pământului.  

Domnul a lucrat mult peste așteptările noastre. A format echipă, spre surprinderea mea toți cei 

care au avut un răspuns pozitiv la provocare nu erau neapărat cei la care eu mă gândisem, dar toți erau 

tineri care se implicau deja activ în diferite slujiri, atât în biserica locală, cât și în misiune în Oltenia, și 

erau dornici să meargă înainte oriunde Domnul îi chema. Apoi a fost sprijinul Bisericii, mulți dintre 

păstorii noștri nu numai că au fost de accord cu ideea, dar ne-au și încurajat să mergem înainte și ne-au 

ajutat în toate eforturile. Și acum continuăm să ne încredem în Domnul că ceea ce a început va duce la 

bun sfârșit, și că vor fi și alții care ni se vor alătura și ne vor sprijini, pentru ca împreună să ducem Vestea 

Bună la cei care sunt mai puțin privilegiați ca noi, să fim lumini în întuneric, voci care să vestească 

adevărul și dragostea lui Dumnezeu. 

 


