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Regele David a vrut s? construiasc? templul din Ierusalim ?i s? zideasc? o cl?dire magnific? pentru Dumnezeu, dar
Domnul i-a spus c? nu va fi el cel care va ridica acel templu. În schimb, Domnul l-a ales pe fiul s?u Solomon. To?i
slujitorii lui Israel s-au adunat la Ierusalim, ?i David a anun?at planul lui Dumnezeu. „El mi-a zis: „Fiul t?u Solomon
Îmi va zidi Casa ?i cur?ile; c?ci l-am ales ca fiu al Meu; ?i-i voi fi Tat?.” (1 Cronici 28:6)
Alegerea lui Dumnezeu a fost clar?. Pare simplu, nu? David primise deja planurile cu privire la construc?ie de la
Dumnezeu însu?i ?i strânsese majoritatea materialelor necesare. Tot ceea ce trebuia s? fac? Solomon era doar s?
înceap? lucrarea. Dar chiar acolo este locul e?ecului. David a în?eles provocarea cu care se confrunta fiul s?u. În
întreg capitolul îl g?sim pe el încurajându-l pe Solomon: „Înt?re?te-te ?i lucreaz?.” (v.10) ?i „Înt?re?te-te,
îmb?rb?teaz?-te ?i lucreaz?; nu te teme ?i nu te însp?imânta. C?ci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu
tine. El nu te va l?sa, nici nu te va p?r?si, pân? se va ispr?vi toat? lucrarea pentru slujba Casei Domnului.” (v.20)
În ciuda faptului c? Solomon era alegerea lui Dumnezeu ?i c? avea instruc?iuni complete ?i toate materialele
necesare, el trebuia s? treac? peste teama care ne paralizeaz? ca s? nu ac?ion?m. Mesajul, o traducere biblic?
contemporan?, este cel din versetul 10, „Lucreaz?!” Nimeni nu spune c? nu vor exista opozi?ii sau probleme, dar
prin împuternicirea Duhului, prin credin?? ?i îndr?zneal? putem fi curajo?i ?i putem înainta cu lucrarea pe care
Dumnezeu ne-a chemat s? o facem.
Dumnezeu ne-a chemat pe to?i s? facem ceva. Isus a spus despre momentul în care se va întoarce: „Lua?i
seama, veghea?i ?i ruga?i-v?; c?ci nu ?ti?i când va veni vremea aceea.” (Marcu 13:33) Dar, din cauza fricii, nu am
ac?ionat întotdeauna a?a cum ar fi trebuit.
Duhul Sfânt este mai mare în putere decât timiditatea ?i ru?inea noastr? ?i este mai mare decât orice team?,
respingere sau e?ec. Puterea Lui îi face pe cei mai slabi îndr?zne?i ca ?i leii. (vezi Proverbe 28:1)
Jim Cymbala a început lucrarea „Brooklyn Tabernacle” cu mai pu?in de dou?zeci de membri, într-o cl?dire mic?, într-o zon? dificil? a ora?ului. Nativ din Brooklyn, el este un
vechi prieten al lui David ?i al lui Gary Wilkerson.
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