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„ A rankiem wyszed? Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pachol? z nim. I rzek? do swojego
pachol?cia: Biegnij i znajd? strza?y, które ja wypuszcz?. Pachol? pobieg?o, a on wypu?ci? strza?? tak, ?e je
min??a. A gdy pachol? przysz?o do miejsca, gdzie by?a strza?a wypuszczona przez Jonatana, zawo?a? Jonatan
za pachol?ciem: Czy strza?a nie jest dalej za tob?? I zawo?a? Jonatan na pachol?: Szybko, po?piesz si?, nie stój. I
pachol? Jonatana podnios?o strza?? i przysz?o do swego pana” (1 Sam. 20:35-38).
Zastanów si? przez chwil? nad drog? Dawida prowadz?c? do trudnego punktu w jego ?yciu. Chyba by? to taki
normalny dzie?, kiedy pilnowa? on owiec swojego ojca na polu. Nagle zosta? wezwany do domu, ?eby spotka? si?
z prorokiem Samuelem, który wzi?? dzban oleju i nama?ci? Dawida na nast?pnego króla Izraela. Zanim obj?? tron,
Dawid zacz?? odnosi? wspania?e zwyci?stwa w ukryciu, po czym przysz?o niesamowite zwyci?stwo publicznie w
walce z olbrzymem o imieniu Goliat. Serce Dawida musia?o mocno bi?, kiedy szed? w namaszczeniu, które
wytworzy?o tak? wiar? i odwag? w jego ?yciu.
Nied?ugo po tym Saul zabra? Dawida na swojego pomocnika i Dawid zacz?? uwielbia? Pana poprzez pie?ni, które
odp?dza?y ciemno?ci z ?ycia Saula. Dawid nadal prowadzi? walki Pana i w tym czasie do?wiadcza? nadnaturalnej
mocy Bo?ej tak wyra?nie, ?e ?aden wróg nie móg? mu si? oprze?. Jednak po jakim? czasie serce Saula zwróci?o
si? przeciwko Dawidowi bez ?adnej wyra?nej przyczyny, oprócz zazdro?ci – co prowadzi nas do naszego
fragmentu w 1 Samuelowej. Syn Saula, Jonatan mówi do Dawida, „Porozmawiam z moim ojcem. Ukryj si? w polu,
a ja wróc? i wypuszcz? strza??. Je?eli powiem ch?opcu, który b?dzie ze mn?, 'Strza?? jest przed tob?', to b?dzie
oznacza?o, ?e musisz ucieka?, bo jest zaplanowane z?o przeciwko tobie.”
Oto jak ja widz? t? sytuacj?: Bóg próbowa? przemówi? do Dawida, ale Dawid tylko cz??ciowo s?ucha?. Pan mu
mówi?, „Ja mam plan dla twojego ?ycia, który spe?ni wszystkie pragnienia jakie Ja w?o?y?em w twoje serce.
Nadchodzi zmiana systemu, który zawiód? pod przywództwem Saula, na co?, co przyniesie okres odnowy w
Izraelu, a ty b?dziesz tym kierowa?. Ale zanim nadejdzie ten dzie?, Ja ciebie poprowadz? przez ciemne miejsca.
Musisz i?? za Mn? poprzez te góry i doliny – chocia? nawet nie b?dziesz w stanie zrozumie? ich w pe?ni.”
To jest wed?ug mnie to g??bsze znaczenie, które kryje si? za s?owami: „strza?? jest przed tob?.” Jest to znak i
przypomnienie od Boga, ?e Jego drogi s? wy?sze ni? nasze i On prosi tylko, aby?my szli za Nim!

Carter Colon do??czy? do zespo?u pastorów ko?cio?a Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora za?o?yciela, Dawida Wilkersona i zosta? wyznaczony na
g?ównego pastora w 2001r. Mocny, wspó?czuj?cy przywódca, jest cz?stym mówc? na konferencjach Expect Chuch Leadership, prowadzonych po ca?ym ?wiecie
przez Word Challenge.
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