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   Idąc tedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je
przy tym zachowywać wszystkiego to co wam przykazał .A Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świat. (Mat 28, 19-20)
 
  Nigdy nie jesteśmy sami. Bez względu na to, czy decydujemy się na Jego towarzystwo , czy nie , 
On jest z nami. Pamiętaj , że gdziekolwiek się znajdujesz , cokolwiek robisz , Bóg tam jest. Nic , co
wypowiadamy , robimy czy też obmyślamy , nie uchodzi Jego uwadze. Każde twoje słowo i czyn 
ma świadka świętego , nienawidzącego grzechu Boga. Zanim zaczniesz mówić czy działać , zawsze
o tym pomyśl.
  Duch Święty ma stale przebywać z wierzącymi. Powinniśmy rozważać , co dla nas oznacza , że 
Pocieszyciel ma być z nami. Jeżeli pojmiemy sami tę prawdę , nigdy nie będziemy się czuli 
samotni. Gdy zaatakuje nas przeciwnik Boży, gdy nie będziemy upadać pod ciężarem pokusy, 
możemy znaleźć odpoczynek dla naszej wiary w Boga. Mamy bowiem jego słowo , że nigdy nie 
zostaniemy pozostawieni sami sobie, by prowadzić walkę samodzielnie. Każda dusza, której 
odpuszczono grzechy, jest dla Boga cenna , bardziej cenna niż cały świat. Została wykupiona za 
niepoliczalną cenę, dlatego Chrystus nigdy nie porzuci duszy , za którą umarł.
  W jakimkolwiek znaleźlibyśmy się stanie w tym życiu lub cokolwiek stałoby się z naszą pracą, 
mamy pewnego przewodnika. Cokolwiek będzie się z nami działo, On jest naszym doradcą . Jak 
wielka nie byłaby nasza samotność, On jest naszym przyjacielem, którego możemy zawsze ufać.
  Nigdy nie jesteś sam. Nigdy nie znajdziesz się w miejscu , w którym nie będzie kogoś, kto by 
bardziej lub mniej się tobą interesował. Nasz niebiański Ojciec oddał swojego Syna, aby umarł za 
ciebie. Krzyż Golgoty świadczy o tym, że Bogu bardzo zależy na twoim dobrobycie. Jesteś 
wykupiony przez samego Syna Bożego i jesteś celem wielu modlitw. Jeżeli skłonisz swoje serce i 
głos do tego, by się modlić, On z pewnością cię usłyszy i sięgnie swą ręką w dół by cię wyratować. 
Jest Bóg , który słucha twoją ucieczką, odczuwalną pomocą w czasie kłopotów.
  Jeśli zaprosisz Jezusa , by był twoim towarzyszem i najlepszym przyjacielem , to możliwe, że 
nigdy nie poczujesz się samotny.


