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Jak reagujemy na odrzucanych przez spo?ecze?stwo? Co nasza kultura robi z biednymi, uzale?nionymi,
alkoholikami, cz?onkami gangów, gejami, chorymi na AIDS, grzesznikami? Jeszcze wa?niejsze jest, co Cia?o
Chrystusa robi z nimi? Czy widzimy ich, jako ludzi potrzebuj?cych pomocy, zagubionych i szukaj?cych sposobu
wyj?cia z ich desperacji i zniewolenia? Czy mo?e udajemy, ?e oni nie istniej?? Czy trzymamy ich z dala od siebie,
by ich nie widzie?, by nie musie? si? nimi zaj???
Zapomnieli?my, co Jezus uczyni? dla nas. Zapomnieli?my, ?e bez Jego zbawiaj?cej ?aski, byliby?my tak samo
zgubieni, bez nadziei i ?lepi, jak oni. Gdyby zabra? nam nasze ?adne ubrania, samochody, nasze domy i bi?uterie,
nasz? prac?, nasze zdrowie, si?y i wiar?, to my te? byliby?my niechciani. Bez Jezusa jeste?my niczym! Bez
wspó?czucia nie mieliby?my miejsca w Bo?ym królestwie i prawa, by nazywa? si? synami i córkami Króla.
Wiele razy w Pi?mie widzimy Jezusa, który zbacza z drogi, by dotkn?? ?ycia jednej osoby. Nawet w t?umie cz?sto
skupia? si? na potrzebach biednego ?ebraka, prostytutki, celnika, rybaka, chromego i ?lepego. On nie widzia?
t?umów; On widzia? ludzi, dusze szukaj?ce pomocy.
Wyobra?cie sobie wp?yw, jaki mogliby?my mie? na ?wiat, gdyby ka?dy kaznodzieja, pastor, ewangelista i wierz?cy
dzisiaj tak patrzy? na ludzi. Oby?my mogli odstawi? na bok nasze potrzeby, nie zwracaj?c uwagi na siebie, a
zamiast tego skupili si? na potrzebach innych, na twarzach samotnych, na oczach pe?nych bólu i zamieszania na
ka?dym miejscu ?wiata.
„Wyjd? pr?dko na place i ulice miasta i sprowad? tutaj ubogich i u?omnych, i ?lepych, i chromych” (?k 14:21).
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i p?odny autor, nawrócil si? do Jezusa Chrystusa z ?ycia przemocy i przest?pstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym
Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia zosta?a opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w ksi??ce Krzy? i Sztylet, a pó?niej w jego w?asnej
ksi??ce Nicky Cruz Opowiada, która sta?a si? bestsellerem.
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