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Dawid by? m??em wielkiej wiary, który wyrós? na bogobojnego, m?drego, umi?owanego króla. „Dawid odnosi?
sukcesy we wszystkich swoich dzia?aniach, gdy? Pan by? z nim” (1 Samuela 18:14). By? on m??em modlitwy,
uwielbia? Pana tak, jak niewielu ludzi i b?ogos?awi? serce Boga swoimi pie?niami. Nikt nie móg? mie? bli?szej
intymnej spo?eczno?ci z Panem ni? Dawid.
Lubimy czyta? o wielu wyczynach Dawida (zabiciu lwów i nied?wiedzi i wielkiego Goliata). Duch Bo?y by? na tym
cz?owieku i Pan wyra?nie mia? wielki plan dla jego ?ycia. Ale wtedy król Saul ?ciga? Dawida z wielkim gniewem i
Dawid ucieka? ratuj?c ?ycie, ukrywa? si? w jaskiniach a? zm?czy? si? walk?. By? zm?czony i musia? my?le?,
„Jestem tym tak bardzo zm?czony! Je?eli jestem tak szczególny dla Pana, wybrany na ten czas, to dlaczego
jestem w takim wielkim k?opocie?”
W tym czasie desperacji Dawid uciek? do miejsca o nazwie Gat, które by?o rodzinnym miastem olbrzyma Goliata,
którego on zabi?. Dawid nie szuka? Pana w tej sprawie; po prostu impulsywnie ucieka?. Szukaj?c schronienia,
Dawid oddal swoje ?ycie w r?ce króla Achisza w Gat – i wpad? w pu?apk? swojej w?asnej g?upoty.
Chocia? Dawid w tym momencie nie by? wierny, to Bóg by? nadal wierny w Swoim planie dla Dawida. Bóg go nie
przekre?li?; w?a?ciwie to ustawia? wszystko na w?a?ciwym miejscu, ?eby zapewni? Dawidowi b?ogos?awie?stwo.
„Ja nama?ci?em Dawida na króla – i on b?dzie królem! Ma on pokorne serce i Mój plan dla niego nadal jest
aktualny.”
Mo?e tak jak Dawid, przechodzi?e? przez jaki? bezsensowny okres w twoim ?yciu. Wpo?ród chaosu dzia?a?e?
wed?ug cia?a i wyprzedzi?e? Boga. Je?eli tak, to nie rozpaczaj! Mo?e zboczy?e? z drogi, ale Bo?y plan jest nadal
aktualny. Twój Ojciec pozostaje wierny.
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