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W jedn? niedziel? wieczorem poszed?em na plac Times Square, kiedy by?o tam pe?no turystów i innych, którzy
dokonywali zakupów ?wi?tecznych. Ocenia si?, ?e w czasie najwi?kszego ruchu prawie ?wier? miliona ludzi
przechodzi przez ten teren. Kiedy tam sta?em, modli?em si? i obserwowa?em te masy ludzi.
W pewnym punkcie Duch ?wi?ty wyszepta? do mnie, „Dawidzie, przygl?dnij si? tym t?umom. Pomnó? je
kilkakrotnie i to b?dzie liczba ludzi, którzy pomarli na pustyni. Z tych wielkich mas ludzi tylko dwóch wesz?o do
mojego odpocznienia, Jozue i Kaleb. Wszyscy inni pomarli przed czasem w rozpaczy i niewierze.”
Ta my?l by?a dla mnie pora?aj?ca. Kiedy tak obserwowa?em te t?umy u?wiadomi?em sobie, ?e oni wszyscy mieli
dost?p do ewangelii w dowolnym czasie poprzez telewizj?, radio, literatur?, a nawet bezp?atne Biblie w pokojach
hotelowych. Gdyby tylko chcieli wiedzie?, to by im powiedziano, ?e ten sam Bóg, który czyni? cuda dla
staro?ytnego Izraela, czyni to samo dla wszystkich, którzy Go dzisiaj kochaj?. Ale ci nie chc? Go zna?. Je?eli widz?
kogo?, kto chce im wr?czy? traktat ewangelizacyjny, przyspieszaj? kroku i oddalaj? si?. Nie maj? bogów, lecz
przyjemno?ci, pieni?dze i maj?tki.
Nagle zaczynam dostrzega? warto?? pojedynczego wierz?cego w Bo?ych oczach. I s?ysz? jak Jezus zadaje to
samo pytanie dzisiaj: „Czy znajd? wiar?, kiedy powróc? na ziemi??” (zobacz ?ukasza 18:8). Widz? Chrystusa,
który bada serca ludzi, przeszukuje te wszystkie zakamarki i znajduje niewielu, którzy Go naprawd? kochaj?.
Widz?, jak przeszukuje kampusy uniwersyteckie i pyta: „Kto tutaj Mi uwierzy?” Widz?, jak przeszukuje stolic? kraju,
Waszyngton, czy s? tam tacy, którzy by Go przyj?li, i znajduje niewielu. Widz?, jak przeszukuje ca?e narody i
znajduje tylko resztk?.
W ko?cu przeszukuje Swój ko?ció?, szukaj?c s?ug z prawdziw? wiar?. Ale to co widzi, ?amie Jego serce,
zasmucaj?c Go g??boko. S?ysz? jak p?acze tak, jak kiedy? nad Izraelem, „ Jeruzalem . . . ile? to razy chcia?em
zgromadzi? dzieci twoje, jak kokosz zgromadza piskl?ta swoje pod skrzyd?a, a nie chcieli?cie!” (Mat. 23:37).
Jako s?uga Pana, nosz? w sercu brzemi? Pasterza. Odczuwam Jego smutek. W tej chwili s?ysz? jak mówi,
„Nawet w Moim domu znajduj? tak niewielu, którzy maj? wiar?. Wiele z Moich dzieci, w??czaj?c w to Moich
pasterzy, mdleje w chwilach do?wiadcze?. Nie ufaj? Mi odno?nie swoich rodzin, swojej pracy, swojej przysz?o?ci.
Wielu dokona?o wyboru.”
A co z tob?? Pan przychodzi do nas wszystkich i pyta, „Czy b?dziesz Mi wierzy?? Czy Mi ufasz? Czy znajd? w
tobie wiar?, kiedy przyjd?? Jak Mu odpowiesz?
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