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Ćwiczenia fizyczne przynoszą niewiele pożytku, natomiast pobożność prawdziwa jest ze wszech 
miar pożyteczna i już w tym życiu , i do osiągnięcia życia przyszłego   (1 Tym.4,8)

  Mamy być szczerymi i gorliwymi chrześcijanami , wykonującymi sumiennie powierzone nam 
obowiązki i stale wpatrzonymi w Jezusa , autora i dokończyciela naszej wiary. Nasza nagroda nie 
zależy od tego, jak duży teoretycznie odniesiemy sukces, ale od ducha , w jakim wykonywana jest 
owa praca. Możliwe , że jako siewcy ziarna czy ewangeliści nie mieliście takiego powodzenia , o 
jakie się modliliście , pamiętajcie jednak , że nie jest wam znany rezultat pracy i dlatego nie 
możecie zmierzyć efektu waszych poświęconych starań .
  Nie pozwólcie , by opuściła cię odwaga .Nigdy nie wypowiadaj też słów , które świadczą o tym , 
że straciłeś wiarę, bo zewnętrzne okoliczności i tak będą zawsze przeciwko tobie. Gdy będziesz 
pracował dla Pana , na pewno odczujesz brak środków do życia, Bóg jednak nie tylko słyszy, ale i 
odpowie na twoje prośby o pomoc. Niechaj twoje słowa brzmią następująco” Lecz Wszechmogący 
Pan pomaga mi, dlatego , nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak kamień
, wiedziałem bowiem , ża nie będę zawstydzony”
  Kochany Zbawiciel ześle na pomoc dokładnie wtedy , kiedy będziemy jej najbardziej 
potrzebować. Droga do nieba naznaczona jest śladami Jego stóp. Każdy kolec raniący nasze stopy , 
zranił wpierw Jego. Każdy krzyż ,który mamy ponieść , On poniósł przed nami. Bóg pozwala na 
walkę, by przygotować duszę na nadchodzący pokój.
  Bądź silny i przemawiaj z nadzieją. Toruj sobie drogę przez wszelkie przeszkody. Jesteś w 
duchowym związku z Jezusem Chrystusem. Jego słowo jest dla ciebie rękojmią. Przychodzi do 
swojego Zbawiciela z pełnym zaufaniem i żywą wiarą i połącz swoje dłonie z Jego dłońmi. Idź tam 
gdzie cię prowadzi. Cokolwiek do ciebie mówi, tak czyń. Będzie cię uczył równie jak każdą inną 
osobę  
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