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Paweł, z woli Boga apostoł Chrystusa Jezusa , obdarzony posłannictwem głoszenia życia 
obiecanego tym, którzy stanowią jedno z Jezusem Chrystusem.( 2 tym. 1,1)

  Jezus będzie wzmacniał przywódców swojego ludu, o ile będą chcieli się od Niego uczyć.
   Ci, którzy pracują dla dobra innych, działają w jedności z niebieskimi aniołami. Mogą być pewni 
ich stałej obecności oraz nieprzerwanej służby. Aniołowie pełni blasku i mocy są zawsze blisko by 
chronić, pocieszać uzdrawiać, inspirować.
  Gdy wydaje ci się, że praca jest zagrożona, módl się. Wołaj , Panie stań u steru, przeprowadź nas 
przez ten trudny czas, zabierz nas bezpiecznie do portu . Czy nie mamy powodów, by sądzić, że 
Bóg poprowadzi nas do ostatecznego triumfu.
  Źródłem odwagi Kaleba była jego wiara. Dzięki niej nie bała się ludzi i gotów był stać odważnie i 
nieugięcie w obronie tego , co prawe. Polegając na tej samej mocy- potężnym Generale wojska 
niebieskiego – każdy wierny bojownik krzyża może otrzymać siłę i odwagę potrzebną do 
przezwyciężania przeszkód.
  Mojżesz był najwspanialszym przywódcą ludu Bożego. Otrzymał oznaki wielkiego wywyższenia 
ze strony Boga, i to nie dla wiedzy i doświadczenia zdobytego na dworze egipskim, ale ze względu 
na to, że był najpokorniejszym z ludzi. Bóg rozmawiał z nim twarzą w twarz, tak jak człowiek 
rozmawia z człowiekiem. Jeżeli zatem ktoś pragnie , by Bóg go wywyższył , niech stanie się 
pokorny . Ci którzy prowadzą dzieło Boże do przodu, powinni wyróżniać się wśród innych 
szczególną pokorą.
  Pan zachęca nas, byśmy przynieśli Mu nasze zmartwienia , troski i prosili Go o pomoc. Zaleca, 
byśmy zawsze byli gotowi do modlitwy. Kiedy tylko pojawią się trudności, mamy zanieść do Niego
nasze gorliwe i szczere prośby. Poprzez nasze zaufanie w Bogu. Świadomość potrzeb skłania na do 
gorącej modlitwy , a nasz niebiański Ojciec jest wzruszony naszymi wołaniami.
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