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Król Dawid chcia? zbudowa? ?wi?tyni? w Jerozolimie i stworzy? wspania?? budowl? dla Boga, ale Pan mu
powiedzia?, ?e to nie on b?dzie j? budowa?. Zamiast tego Pan wybra? jego syna Salomona
Wszyscy oficjele Izraela zebrali si? w Jerozolimie i Dawid og?osi? im Bo?y plan. „[Bóg] powiedzia? mi: Salomon,
twój syn jest tym, który zbuduje mój dom i moje dziedzi?ce” (1 Kronik 28:6).
Bo?y wybór by? jasny. Wygl?da na prosty, prawda? Dawid ju? otrzyma? plany budowy od samego Boga i
zgromadzi? wi?kszo?? potrzebnych materia?ów. Salomon musia? tylko rozpocz??. Ale w?a?nie w tym miejscu
zaczyna si? zawód. Dawid wiedzia? jakie wyzwanie stoi przed jego synem. W ca?ym tym rozdziale widzimy jak
Dawid zach?ca Salomona: „B?d? mocny i wykonaj to zadanie” (w. 10). I „B?d? m??ny i odwa?ny i wykonaj to
zadanie. Nie bój si? i nie b?d? zniech?cony, gdy? Pan Bóg, mój Bóg jest z tob?. On ci? nie zawiedzie ani nie opu?ci
dopóki ca?a praca dla s?u?by ?wi?tyni Pana zostanie zako?czona” (w. 20).
Pomimo faktu, ?e Salomon by? wybrany przez Boga i ?e mia? kompletne instrukcje i wszystkie potrzebne
materia?y, to jednak musia? przej?? przez strach, który parali?uje nasze dzia?anie. Message, wspó?czesne
t?umaczenie Biblii podaje werset 10 tak, „I wykonaj to!” Nikt nie mówi, ?e nie b?dzie sprzeciwów czy problemów,
ale poprzez nape?nienie przez Ducha wiar? i odwag? mo?emy by? odwa?ni i i?? naprzód w dzia?aniu, do którego
powo?a? nas Bóg.
Bóg powo?a? wszystkich nas do czego?. Jezus powiedzia? na temat chwili, kiedy On powróci: „Czuwajcie!
B?d?cie czujni! Nie wiecie kiedy to nast?pi” (Marka 13:33). Ale z powodu strachu nie zawsze szli?my i
wykonywali?my to.
Duch ?wi?ty jest wi?kszy w mocy ni? nasza wstydliwo?? i nie?mia?o?? i wi?kszy ni? nasz strach przed odrzuceniem
i zawodem. Jego moc sprawia, ?e najs?abszy staje si? odwa?ny jak lew (zobacz Przyp. Sal. 28:1).
Jim Cymbala za?o?y? Brooklyn Tabernacle z mniej ni? dwudziestu cz?onkami w ma?ym, zaniedbanym budynku w trudnej cz??ci miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od
wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.
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