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Bóg przebaczy? Dawidowi jego grzech, ale popatrzcie, jakie b?ogos?awie?stwa Dawid utraci? przez upadek.
Popatrzcie z czego zrezygnowa? za swoj? afer? z Batszeb?, na ukryty koszt, który zap?aci? za odej?cie z drogi
Bo?ej, która by?a przed nim. „Ja ci? nama?ci?em na króla nad Izraelem” powiedzia? Bóg do Dawida, „i Ja ci?
wyrwa?em z r?ki Saula. Da?em ci dom twojego pana i ?ony twojego pana na twoje ?ono, da?em ci dom Izraela i
Judy, a je?liby to by?o za ma?o, by?bym doda? ci jeszcze nadto” (2 Sam 12:7-8).
Bóg czeka? z b?ogos?awie?stwami, których Dawid sobie nawet nie wyobra?a?, b?ogos?awie?stwami, które chcia?
zsy?a? na Jego s?ug?. B?ogos?awie?stwa te mog?y by by? nawet wi?ksze, ni? wszystko, co czyni? dla Dawida w
przesz?o?ci. Jednak z powodu swojego grzechu Dawid ?y? i umar?, nie wiedz?c jakie one by?y. „A je?liby to by?o
za ma?o, by?bym doda? ci jeszcze nadto”, powiedzia? Bóg.
Nic nie sprawia Bogu wi?kszej rado?ci, ni? zsy?anie na Jego dzieci wspania?ych b?ogos?awie?stw. Niebo jest
pe?ne wspania?ych ?ask i czeka na zes?anie ich na s?ug, którzy pozostaj? wierni – s?ug, którzy kochaj?
przymierze, które Bóg ustanowi? dla tych, którzy s? wierni woli i celowi, który On postawi? przed nimi. Te
b?ogos?awie?stwa nie s? zarezerwowane tylko dla królów i wojowników, ale dla ciebie i dla mnie. Dla wszystkich,
którzy Boga nazywaj? „Ojcem”.
Jak i kiedy te b?ogos?awie?stwa przychodz?, zale?y od nas. To nasze pos?usze?stwo uwalnia je z r?ki Bo?ej i
wprowadza je do naszego ?ycia. Mo?emy ?y? w woli bo?ej i codziennie do?wiadcza? Jego ?ask, albo chodzi?
w?asnymi drogami i utraci? je.
„Temu za?, który wed?ug mocy dzia?aj?cej w nas potrafi daleko wi?cej uczyni? ponad to wszystko, o co prosimy
albo o czym my?limy” (Ef. 3:20).

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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