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„A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie
zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się
wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo.” Joz 23,14 (BW)
Duchowni Chrystusowi muszą zwrócić szczególną uwagę na modlitwę. Mogą z odwagą przystąpić
do tronu łaski , wznosząc święte ręce bez udziału gniewu i wątpliwości. Przez wiarę mogą zabiegać
u Ojca w niebie o mądrość i łaskę, aby zrozumieć w ten sposób, jak najlepiej pracować i jak
oddziaływać na umysły innych ludzi. Modlitwa jest oddechem duszy, jest sekretem duchowej mocy.
Boży posłańcy muszą wytrwałe szukać Pana, jeśli pragną odnieść sukces w swojej pracy.
Dopilnujemy , moim bracia, by wszyscy wiedzieli, że Jezus chętnie wypełnia swoją obecnością
nasze serce, chętnie też nas podtrzymuje, wzmacnia i pociesza. Waszym przywilejem jest
korzystanie każdego dnia z bogactwa namaszczenia Duchem Świętym.
Ci , którzy poświęcają duszę, ciało i ducha dla Boga, będą stale wzmacniani przypływem
fizycznych i psychicznych sił. Niczym nieograniczone dostawy z nieba są na ich żądanie.
W tym życiu nasza praca dla Pana często wydaje się bezowocna. Nasze wysiłki, by czynili to , co
dobre , mogą być szczere, gorliwe i wytrwałe , jednak możliwe że nie otrzymamy od Boga
przywileju zobaczenia owoców tej pracy. Z naszego punktu widzenia cały wysiłek może się jawić
jako stracony . Ale Zbawiciel zapewnia nas, że nasza praca jest zapisana w niebie i na pewno
otrzymamy odpowiednią zapłatę.
W każdym narodzie są tacy , którzy nigdy nie ugięli kolan przed Baalem. Jak gwiazdy , które
widoczne są tylko w nocy, tak ci wierni lśnić będą , gdy ciemność okryje ziemię i ludzi. W
pogańskiej Afryce, katolickich krajach Europy, Południowej Ameryce, Chinach, Indiach, na
morskich wyspach i we wszystkich ciemnych zakątkach ziemi Bóg trzyma grupę wybranych,
którzy będą jeszcze świecić jasnym światłem w obliczu otaczającej ich ciemności, ukazując
klarownie upadłemu światu przekształcającą moc posłuszeństwa wobec Jego prawa.
W każdej sytuacji kryzysowej musimy szukać pomocy Tego , który włada nieograniczonymi
zasobami.

