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PREFAÞÃ

Trei lucruri trebuie sã le ºtii despre fiul meu Matthew.
Primul lucru este cã fiecare zi, fiecare oportunitate, fiecare

persoanã nouã pe care o întâlneºte îl umplu de energie. N-am
vãzut pe nimeni care sã iubeascã mai mult viaþa; dimineaþa abia
aºteaptã sã se scoale. Din acest motiv oamenilor le place sã se afle
în preajma lui. Este un tip plin de veselie pe oriunde merge ºi
întotdeauna îi încurajeazã pe oameni prin atitudinea lui pozitivã.

Al doilea lucru este cã poate þine mai multe mingi în aer decât
orice altã persoanã pe care am întâlnit-o. Uitã-te doar la Dream
Center, o lucrare dintr-o zonã aglomeratã a oraºului Los Angeles
care oferã o mulþime de programe variate. În ciuda tuturor
dificultãþilor, un bãiat de douãzeci de ani a iniþiat aceastã lucrare
fiindcã I-a permis lui Dumnezeu sã lucreze prin el. Astãzi, deoa-
rece persevereazã cu acelaºi spirit, Matthew reuºeºte sã menþinã
toate programele iniþiate – ºi sã le dezvolte.

Al treilea lucru este cã are un spirit generos. Matthew este cea
mai generoasã persoanã pe care o cunosc. Nu doar cã este gene-
ros cu timpul lui ºi cu încurajãrile, dar nu poate þine mulþi bani la
el, deoarece înainte sã fi ajuns la locul spre care se îndreaptã, i-a
dãruit deja oamenilor aflaþi în nevoie!

Dã-mi voie sã te întreb: Seamãnã acest mod de viaþã cu cel pe
care doreºti sã-l trãieºti? Te entuziasmeazã ideea acestei pasiuni ºi
a acestui scop? Doreºti ca oamenii sã vorbeascã aºa ºi despre tine?
Lucrul acesta este mai mult decât posibil; este visul lui Dumnezeu
pentru tine.
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Matthew trãieºte în felul acesta deoarece este condus de
chemarea specialã pe care i-a dat-o Dumnezeu: când vede pe ci-
neva care are o nevoie, se simte chemat sã o împlineascã. Aºa a
înfiinþat lucrarea Dream Center, despre care vei citi în aceastã
carte. La Dream Center, noi urmãm exemplul lui Isus de a
identifica o nevoie ºi a o împlini: de a descoperi o durere ºi a o
vindeca. Isus ªi-a construit Biserica vindecând, ajutând ºi apro-
piindu-Se de oameni. Aºadar, când Matthew vede o nevoie, el nu
se descurajeazã, ci o considerã o ocazie extraordinarã de a face
ceva pentru Dumnezeu.

Vã pot spune cu siguranþã urmãtorul lucru: pentru a fi fericit
în viaþã, fiecare om trebuie sã aibã o chemare. Ai nevoie de ceva
care sã te facã sã te scoli dimineaþa încântat, gata sã înfrunþi ziua.
Matthew este aºa deoarece ºi-a descoperit chemarea ºi asta îi
determinã trãirea. Dacã trãieºti pentru ceva ce nu este chemarea
ta, s-ar putea sã-þi atingi visul, dar vei experimenta dezamãgire ºi
decepþie. Fericirea ta constã în a-þi urma chemarea. ªi motivul
pentru care chemarea ta îþi determinã viaþa este cã ea îþi oferã
mereu noi oportunitãþi. Întotdeauna vei avea ceva de oferit. Aºadar,
dacã pentru tine fericirea înseamnã sã stai cu mâinile întinse – sã
trãieºti doar pentru ceea ce primeºti – vei fi fericit doar în zilele
tale de naºtere ºi la Crãciun. Dar, dacã ai o cauzã pentru care trã-
ieºti, fericirea înseamnã sã pui accentul pe ceea ce poþi dãrui altor
oameni – deoarece întotdeauna vor exista nevoi. 

Matthew ºi-a descoperit chemarea la o vârstã fragedã. Totuºi,
dacã simþi impulsul de a-þi descoperi chemarea, dã-mi voie sã-þi
spun cã niciodatã nu e prea târziu. Vãd lucrul acesta tot timpul în
biserica mea. Poate cã îþi vezi liniºtit de viaþã ºi apoi cineva te
loveºte uºor pe umãr, te îmboldeºte ºi îþi spune cã poate Dum-
nezeu te îndrumã într-o altã direcþie. Poate cã ai succes în munca
ta, poate cã ai un venit bun ºi te descurci destul de bine în viaþã,
dar descoperi cã nimic din toate acestea nu-þi încântã inima. Îþi
garantez cã s-ar putea sã ai o contribuþie chiar mai semnificativã
decât cineva care ºi-a descoperit chemarea la o vârstã fragedã.
Vãd oameni în vârstã care încep sã-ºi urmeze chemarea târziu în
viaþã ºi, în multe cazuri, aceºtia au mult mai multe competenþe
decât cineva ca mine care a intrat direct în lucrare. Ei au pasiune,
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imbold, abilitãþi de afaceri ºi – lucrul cel mai important – pros-
peþimea pe care o aduce un nou început.

Dã-mi voie sã-þi spun o povestire despre mine ºi Matthew care
ilustreazã modul perfect în care funcþioneazã planul lui Dum-
nezeu, cum ne porunceºte El sã fim exact acolo unde doreºte sã
fim, tocmai în voia Lui, împlinindu-ne chemarea de care am avut
parte.

Când liderii denominaþiei mele m-au abordat prima datã în
legãturã cu a începe o lucrare de pionierat în Los Angeles, au
spus cã totul era doar un vis. Ei sperau ca eu sã pãstoresc Bethel
Temple, o bisericã istoricã micuþã din cadrul denominaþiei mele ºi
sã-i redau prosperitatea. Când mi-au cerut sã mã rog pentru
aceastã oportunitate, nu am putut sã-i refuz. ªi, în secret, inima
mi-a sãltat în piept. Nu le-am spus lucrul acesta, dar pe când
aveam douãzeci de ani ºi mã îndreptam spre Bethel Temple ca sã
conduc o întâlnire pentru trezire spiritualã, am trecut pe lângã
Angelus Temple. Am avut atunci un sentiment puternic – cred cã
era un îndemn al Duhului Sfânt – cã într-o zi voi pãstori o bisericã
în aceastã zonã. În toþi aceºti ani ascunsesem acel sentiment în
inima mea.

Când am decis sã accept oportunitatea, am ºtiut cã aveam
nevoie de cineva cu care sã cooperez. Am început sã discut cu
potenþiali candidaþi – care erau foarte încântaþi la telefon, dar
când ajungeau în LA ºi vedeau cât de dificilã era zona în care
urmau sã slujeascã, se rãzgândeau brusc. 

Una dintre cele mai bine cunoscute predici ale mele din acea
perioadã se intitula „Miracolul în casã”. Se baza pe ideea cã toate
resursele de care ai nevoie ca sã construieºti o bisericã sãnãtoasã
se gãsesc în casa ta. ªi, într-o zi, un bãrbat din biserica mea care
ºtia cã îmi cãutam un partener de lucrare mi-a spus: „Pastore, eºti
ridicol! Îþi tot cauþi persoana potrivitã care sã te ajute, iar mira-
colul se gãseºte chiar în casa ta!”

I-am replicat: „Matthew este doar un bãiat de douãzeci de ani.”
„Da, dar eu te-am auzit predicând: «Nu dispreþui tinereþea

nimãnui.»”
Nu-mi place când cineva îmi foloseºte cuvintele din predicã

împotriva mea.

MATTHEW BARNETT
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Dupã ce mulþi alþii au venit la mine oferindu-mi acelaºi sfat ºi
dupã ce m-am gândit bine, i-am cerut lui Matthew sã mi se alã-
ture pentru a pãstori împreunã biserica din LA. El a acceptat ºi
Bethel Temple s-a unit mai târziu cu Angelus Temple. Dar ceea ce
nu mi-a spus Matthew – ceea ce nu am aflat decât mulþi ani mai
târziu – a fost urmãtorul lucru:

„Pe când aveam ºaisprezece ani”, mi-a spus el în cele din
urmã, „într-o duminicã noaptea, dupã programul bisericii, stã-
team afarã privind stelele. În timp ce mã rugam, Domnul mi-a
transmis inimii mele cã la douãzeci de ani voi pãstori o bisericã în
LA.”

M-am uitat ºocat la el. Nu avusesem nici cea mai vagã idee cã
dorea sã meargã la LA, ºi pe atunci el nu ºtia de chemarea mea de
a sluji în LA. „Tati, n-am vrut sã-þi spun asta de la început, ca sã
nu-þi influenþez decizia de a-mi cere sã lucrez cu tine. ªtiam cã
Dumnezeu va fi Cel care îþi va spune asta, nu eu.”

ªi El a fãcut-o. Iar tu vei afla imediat ce s-a întâmplat ca ur-
mare a cãlãuzirii Lui ºi a ascultãrii noastre.

Mai mult decât atât, vei învãþa cum sã descoperi chemarea pe
care o are Dumnezeu pentru tine, la fel cum Dumnezeu l-a con-
dus pe Matthew spre oamenii din zona aglomeratã din Los
Angeles care aveau nevoie de speranþã ºi vindecare. Iatã cum îþi
poþi descoperi adevãrata viaþã: gãseºte oameni cu nevoi ºi în-
cearcã sã le împlineºti ºi vei vedea cât de fericit te va face lucrul
acesta. Trãieºte prin ei. Este cea mai înaltã formã de trãire, deoa-
rece renunþi la puþin din ceva ce-þi doreºti pentru ca alþi oameni
sã poatã duce o viaþã mai bunã. Exact asta a fãcut Matthew. A
renunþat la multe lucruri din viaþa lui pentru ca viaþa multor oa-
meni sã se poatã schimba radical.

Citeºte aceastã carte ºi descoperã care este chemarea vieþii tale.
Ai încredere în mine: descoperirea ei îþi va schimba viaþa.

Pastor Tommy Barnett
First Assembly of God din Phoenix

CHEMAREA VIEÞII TALE

10



11

CAPITOLUL 1

O NOAPTE PE STRÃZI

Ceva mã fãcu sã mã trezesc. M-am chinuit sã-mi deschid ochii.
Încet-încet, am reuºit sã identific ce era în jur. Era întuneric ºi

abia zãream niºte raze de luminã cu coada ochiului. Auzeam
zgomote vagi în apropiere, un fel de murmur slab care venea de
la câþiva metri. ªi am simþit o prezenþã. Pe mãsurã ce desluºeam
mai clar imaginea am vãzut cã cineva se holba la mine. I-am
întors privirea insistentã ºi mi-am dat seama cã nu era cineva –
era ceva.

Mi-am concentrat privirea pentru a cristaliza imaginea ºi 
mi-am dat seama cã era o pisicã. Nu, stai puþin... era... un ºobolan.
Un ºobolan cât o pisicã! Foarte mare. Ochii îi erau cam la opt
centimetri de ai mei, mustaþa chiar mai aproape. În afarã de con-
tracþiile nãrilor în timp ce îmi analiza mirosul, stãtea nemiºcat,
studiindu-mã cu o ostilitate evidentã.

Acum eram treaz, conºtient de locul unde mã aflam ºi de ceea
ce se întâmpla. Mi-am amintit cã îmi pusesem bucata mare de
carton pe pavajul acestei alei, poate cu douãzeci de minute în
urmã, sperând cã voi avea parte de o orã de somn liniºtit pe strã-
zile din Los Angeles. Cât era ceasul – patru, poate cinci dimi-
neaþa? Atmosfera se umplu de o serie neregulatã de suspine ale



altor oameni fãrã adãpost care erau lungiþi mai departe pe alee ºi
încercau sã mai doarmã puþin. Adormisem pe jumãtate vreo câ-
teva minute înainte ca acest rozãtor cu dinþii ieºiþi în afarã sã-mi
invadeze proprietatea de aproximativ un metru pãtrat.

M-am strãduit sã mã ridic în picioare, sã-mi ridic patul de
carton ºi sã mã târãsc de pe alee pe strada principalã. Ceasul îmi
arãta 2:13. Timpul se scurgea extrem de încet. Singura luminã în
aceastã parte a oraºului era cea de la stâlpii de iluminare. 

Am trecut pe lângã un magazin care avea ferestrele acoperite
cu scânduri ºi am dat de duhoarea puternicã, omniprezentã de
urinã. Aceasta pãrea a fi mirosul celor fãrã adãpost: nu aveam
toalete în miezul nopþii, de fapt, nici în mare parte din zi. Când
trebuie sã mergi la toaletã, gãseºti un zid într-o zonã liberã a unei
strãzi ºi îþi faci necesitãþile. Toaletele mobile distribuite strategic în
aceste zone din oraº, destinate oamenilor strãzii, nu ne erau de
niciun folos, deoarece pe ele puseserã mâna prostituatele ºi distri-
buitorii de droguri, care îºi încheiau tranzacþiile în interiorul
acestor birouri mobile. Acestea erau singurele afaceri deschise
nonstop aici, vânzând carne ºi „produse farmaceutice”. Nicio
persoanã fãrã adãpost în toate minþile n-ar intra vreodatã în
aceste cutii de fibrã de sticlã, pline de boli, în afarã de cazul în care
ar vrea sã încheie o tranzacþie.

Alþi tovarãºi vagabonzi trecurã pe lângã mine târându-ºi pi-
cioarele, îndreptându-se în direcþia opusã. O femeie purtând o
jachetã de armatã ºi o fustã întoarsã ºi uzatã în dreptul picioarelor
ei dure, goale trecu ºchiopãtând pe lângã mine. Pãrul îi era în-
câlcit, ochii adânciþi, iar ridurile îi brãzdau fruntea în timp ce
mergea târºâindu-ºi picioarele. Un bãrbat slãbuþ ce pãrea a avea
aproximativ 45 de ani, dar avea doar 30 ºi ceva, era cu câþiva paºi
în urma ei, ducând în spate un rucsac zdrenþuit care, am bãnuit
eu, conþinea toate posesiunile lui pãmânteºti. Un alt tovarãº cu o
înfãþiºare sãlbaticã se afla la trei metri depãrtare pe alee, prãbuºit
peste un dispozitiv de platã a parcãrii, holbându-se în gol peste
drum. Nu avea vreun loc anume unde trebuia sã meargã, nici o
orã la care trebuia sã ajungã acolo. Pur ºi simplu se oprise din
marºul lui nocturn spre nicãieri. 

CHEMAREA VIEÞII TALE
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Aceºti locatari ai strãzilor erau morþi pe picioare, dar expe-
rienþa îi învãþase sã meargã în continuare, sã fie mereu pregãtiþi.
Întunericul era pedeapsa vieþii; inactivitatea era o invitaþie la pe-
ricol. În timp ce mãrºãluiam în sus ºi-n jos pe strãzile cartierului
sordid, mã uitam din când în când în ochii acestor trecãtori,
cãutând semne ale speranþei. Dar am învãþat sã-mi scad aºteptã-
rile ºi sã caut o expresie simplã a vieþii. Foarte puþini îmi întorceau
privirea insistentã. Oamenii aceºtia erau puºi pe pilot automat,
hoinãrind fãrã sens, repetându-ºi în fiecare noapte în tãcere
mantra celor fãrã adãpost: Trebuie sã rezist pânã la ivirea zorilor.
Trebuie sã rezist pânã la ivirea zorilor...

*  *  *

Când un þipãt înfricoºãtor rãsunã de dupã colþ, mã ascunsei sub
faþada unui magazin ºi mã rezemai de grilajul de siguranþã al uºii.
Simþeam un amestec indescriptibil de emoþii: da, era fricã, dar era
temperatã de bucurie, dragoste, încântare ºi compasiune. Vedeþi,
eu mã aflam în cartierul acela sordid prin
propria mea alegere. Acesta era spectacolul
obligatoriu de o noapte printre oamenii pe
care îi slujisem întreaga mea viaþã de adult. 

Sunt pastorul unei „megabiserici”, un
bastion mândru al creºtinismului în cen-
trul oraºului Los Angeles. Noaptea asta
aniversam cincisprezece ani de la înce-
putul acestei lucrãri, cunoscutã ca Dream
Center, în care ajutãm la refacerea viselor
destrãmate ºi a vieþilor goale ale oamenilor
zdrobiþi. Spre groaza colegilor mei de la
bisericã ºi împotriva sfatului multora, am decis cã acesta era
locul unde doream sã-mi petrec aceastã aniversare: stând chiar
printre oamenii pe care am ajuns sã-i iubesc în aceºti cincispre-
zece ani.

Dacã aº fi rãmas la planul original, aº fi stat acasã în patul meu
comod, alãturi de frumoasa ºi iubitoarea mea soþie, odihnindu-mã
liniºtit în casa locuitã doar de familia noastrã, în timp ce în
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apropiere ar fi dormit cei doi copii ai noºtri. Aº fi visat la cele-
brarea neobiºnuitã care ar fi avut loc mai devreme la cina specialã
planificatã pentru cele aproximativ o sutã de persoane impor-
tante care meritã creditul pentru Dream Center. Ne-am fi uitat la
filmuleþele victoriilor de care ne-am bucurat în slujirea noastrã,
am fi cântat plini de bucurie laude lui Dumnezeu, am fi servit o
masã delicioasã, bine pregãtitã ºi am fi ascultat mãrturiile oa-
menilor despre modul în care Dumnezeu a fãcut minune dupã
minune în mijlocul nostru ºi ne-a inspirat sã continuãm timp de
cincisprezece ani, în ciuda tuturor dificultãþilor. Ar fi fost o noapte
de neuitat.

Acum, dupã doar cinci ore petrecute în „celebrarea mea alter-
nativã”, ºtiam cã aceasta avea sã fie o noapte pe care n-o voi uita
niciodatã.

Cu câteva sãptãmâni înainte, în timp ce planificarea eveni-
mentului se apropia de final ºi pregãtirile se intensificau, am
simþit o neliniºte în interiorul meu. Adesea acesta este modul în
care Dumnezeu îmi atrage atenþia. Ca rãspuns am petrecut timp
rugându-mã ca El sã-mi clarifice ce anume dorea. Curând mi-a
devenit clar cã o petrecere pentru a ne sãrbãtori pe noi nu era
ceea ce dorea Dumnezeu. Simþeam cã El Se aºtepta sã fac ceva
radical, nu ceva comod sau care sã mã slujeascã pe mine. Nesigur
ce ar putea fi lucrul acesta, le-am cerut mai multor oameni din
echipa mea sã mi se alãture în rugãciune ºi sã aºteptãm mai multã
îndrumare divinã.

În cele din urmã, soluþia a prins contur: voi petrece noaptea
aniversarã pe strãzile unui cartier sordid din Los Angeles. Am
lucrat cu sãracii ºi oamenii aflaþi în suferinþã timp de cincispre-
zece ani. Am petrecut nenumãrate ore pe strãzile oraºului ofe-
rindu-mã sã-i ajut ºi chiar sã-i transport din cartier în campusul
nostru, unde am fost alãturi de ei în încercarea de a rupe lanþurile
sãrãciei ºi ale alegerilor lor greºite. Dar, în toþi aceºti cincisprezece
ani, n-am petrecut nicio noapte dormind în mijlocul lor, pe beton.
Chiar nu mi-a trecut niciodatã prin minte sã fac lucrul acesta. Nu
fãcusem deja destul de mult?

Poate cã nu. Am înþeles clar cã Dumnezeu dorea sã ies din
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zona mea de confort, orchestrând ceva ce avea sã mã schimbe
pentru totdeauna. Din nou.

Amploarea clarã a acestui gând arãta clar cã Îi aparþinea lui
Dumnezeu; absurditatea opþiunii sublinia necesitatea ei.

Mi-a devenit foarte clar cã organizarea unei petreceri era
potrivitã dupã standardele lumii, dar nu dupã standardele lui
Dumnezeu. O festivitate aniversarã ar fi fost indiciul unui orgoliu
naiv. Din ziua în care a început aceastã lucrare, ea s-a bazat pe a
acþiona contrar firii, pe a face lucruri neaºteptate. O petrecere?
Cea mai potrivitã celebrare consta în a-mi demonstra solidari-
tatea cu cei pe care îi slujeam, sã pãtrund mai mult în lumea lor
pentru a-i putea sluji într-un mod mai profund.

*  *  *

Aºa cã, dupã serviciul nostru obiºnuit de marþi seara de la
bisericã, mi-am îmbrãcat hainele pe care le-am adus special pen-
tru aceastã noapte – un tricou murdar, un hanorac gri cu glugã, o
pereche de pantaloni lãbãrþaþi care nu mi se potriveau ºi pantofi
de pânzã.

Din echipa mea de la bisericã care m-a pregãtit fãcea parte ºi
un afro-american zvelt pe nume Lawrence,* care este unul dintre
agenþii noºtri de pazã. Lawrence a venit la Dream Center de pe
aceleaºi strãzi spre care mã îndreptam eu. El avusese nevoie
disperatã de ajutor, finalizase cu succes unul dintre programele
noastre de recuperare ºi acum ducea o viaþã echilibratã. Când a
auzit ce doream sã fac, a venit repede la mine ºi m-a implorat sã
nu-mi petrec o noapte pe strãzi. Vãzându-mi hotãrârea, ºi-a
schimbat tactica ºi a insistat în schimb sã mã pregãteascã pentru
odiseea care-mi stãtea înainte.

„Pastore, nu-þi dai seama ce faci”, mi-a spus el respectuos.
„Lasã-mã sã te pregãtesc ca sã poþi supravieþui acestei nopþi. Sunt
lucruri pe care nu le ºtii despre strãzi, ºi aceste strãzi sunt
nenorocite, pastore. Eu te pot învãþa câteva lucruri care te vor

MATTHEW BARNETT

15

* În mai multe locuri în aceastã carte numele persoanelor au fost modificate pentru a le
proteja identitatea. Povestirile sunt adevãrate, doar numele au fost schimbate. 



ajuta.” Privind în urmã, sunt convins cã sfaturile lui Lawrence
pentru supravieþuire mi-au salvat viaþa.

Dupã ce m-am uns cu unturã pe faþã ºi mi-am ciufulit pãrul,
am urcat într-o dubiþã a bisericii ºi am fost dus într-un cartier
central din Los Angeles. Am coborât în zona clãdirilor turn din
centrul oraºului ºi am rostit o rugãciune scurtã împreunã cu
membrii echipei. Apoi mi-am luat bucata de carton din maºinã ºi,
târându-mi picioarele, am luat-o spre cartierul sordid. Nu aveam
bani în buzunare; doream cu adevãrat sã ºtiu ce înseamnã sã te
simþi o persoanã fãrã adãpost. Singura mea protecþie era o Biblie
uzatã pe care o luasem la insistenþa lui Lawrence. 

În timp ce mã îndreptam spre destinaþia mea, m-am gândit
din nou la ceea ce urma sã fac. M-am întrebat: „Era un lucru
nebunesc?” Sunt soþul unei soþii care mã iubeºte, tatãl a doi copii
mici care depind de mine ºi pastorul unei biserici prospere care
îºi primeºte direcþia de la mine. Nu sunt indispensabil, dar oare

aceastã aventurã urbanã dovedeºte înþe-
lepciunea unui bãrbat evlavios? Oare
aceastã decizie aratã discernãmântul unui
adevãrat lider? Mã implicam într-un act de
curaj sau era doar o nebunie? Oare îi în-
joseam pe cei fãrã adãpost îmbrãcându-mã
ºi pretinzând cã sunt unul dintre ei? Ce
ºanse aveam sã supravieþuiesc acestei
nopþi? 

Îndoielile mele au fost întrerupte de
vederea unui autentic om al strãzii – nu a
unuia fals ca mine – care se îndrepta spre

cartierul sordid la ºase metri în faþa mea pe trotuarul de altfel gol.
L-am strigat, i-am explicat cine eram ºi l-am întrebat dacã credea
cã voi supravieþui acelei nopþi. Rãspunsul lui a venit fãrã emoþie
sau ezitare.

„Nu”, mi-a spus calm, privindu-mã în ochi. „Eºti prea curat. Te
vor mirosi imediat. Nu vei reuºi. Du-te acasã!” A dat din cap tãcut
un „la revedere” ºi ºi-a continuat mersul lent ºi împiedicat spre
hotarul neputinþei. 

Timp de o clipã gestul lui mi s-a pãrut a fi foarte convingãtor.
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Ca pastor care mã
bucuram de
„succes”, mã
îndreptam oare spre
un proces de rutinã
care mã izola de
suferinþa ºi tragediile
ce îmi animaserã
lucrarea cu atât de
mulþi ani în urmã?



Poate cã Dumnezeu îl trimisese – ca un înger al îndurãrii – sã mã
întâlneascã în acel loc pentru a-mi oferi o avertizare finalã, un
cuvânt înþelept care sã alunge vraja nebuniei ce mã îndemna spre
dezastru. Poate cã era timpul sã pun capãt acestei ºarade. Pe cine
încercam sã pãcãlesc?

Dar, în timp ce stãteam acolo încercând sã-mi liniºtesc emoþiile,
încrederea mi-a revenit. Nu eram în acel loc ca sã fac o scamatorie
de circ sau sã atrag atenþia publicului – „Hei! Veniþi sã vedeþi un
pastor care a trãit o noapte pe strãzi în cartierul mizer! Veþi auzi
istorisiri de curaj ºi povestiri din partea întunecatã a lumii!” Nu,
eu eram pe strãzi deoarece am ajuns sã-i iubesc cu adevãrat pe cei
care nu inspirã dragoste. Am descoperit cât de mult îi iubeºte
Dumnezeu pe oamenii pe care nu-i doreºte nimeni. ªi, sincer,
dupã cincisprezece ani, eram îngrijorat cã îmi pierdusem pasi-
unea.

Ca pastor care mã bucuram de „succes”, mã îndreptam oare
spre un proces de rutinã care mã izola de suferinþa ºi tragediile ce
îmi animaserã lucrarea cu atât de mulþi ani în urmã? Devenisem
prea comod în ceea ce fãceam pentru a-i sluji pe oamenii sãraci ºi
rãniþi? Eram acum doar un vorbitor motivaþional, un strângãtor
de fonduri, un conducãtor doar cu numele al unei organizaþii, un
pastor expert în a face lucruri bune, dar care duce o existenþã
protejatã?

M-am întors sã vãd cum omul fãrã adãpost se îndepãrta de
mine târându-ºi picioarele. În acea clipã am înþeles clar cã
Dumnezeu dorea sã fac ceva radical; dorea sã fac lucrul acesta.
Nu-mi puteam imagina ceva mai radical decât sã mã umilesc în
felul acesta, sã accept aceleaºi riscuri pe care le-a acceptat Isus
Cristos atunci când a trãit ºi a slujit printre paria societãþii din
zilele Sale.

A petrece o zi sau douã în cartierul sordid, cu o minte ºi o
inimã deschisã, nu se dorea a fi o aventurã bizarã ori ºireatã care
sã „dea bine”. Era o recalibrare necesarã pentru a o lua din nou
pe drumul cel bun – a mã alinia la chemarea pe care Dumnezeu
a pus-o în mine cu cincisprezece ani în urmã.
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