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THE FAITH OF PERSISTENCE; OCTOBER 20, 2019 

  

TThhee  IIssrraaeelliitteess  oonnllyy  wwiinn  tthheeiirr  ffiigghhttss  iinn  tthhee  OOlldd  TTeessttaammeenntt  wwhheenn  tthheeiirr  ttrruusstt  iinn  GGoodd  iiss  eevviiddeenncceedd  ssuucchh  

tthhaatt  tthheeyy  ddeeppeenndd  pprriimmaarriillyy  uuppoonn  hhiimm  ffoorr  vviiccttoorryy..    IInn  tthhee  lleessssoonn  ffrroomm  EExxoodduuss  tthhiiss  wweeeekk  tthhiiss  iiss  mmaaddee  cclleeaarr::      

JJoosshhuuaa  oonnllyy  hhaass  ssuucccceessss  aaggaaiinnsstt  tthhee  aarrmmyy  ooff  AAmmaalleekk  aass  lloonngg  aass  MMoosseess  iiss  sstteeaaddffaasstt  iinn  pprraayyeerr..    AAss  tthhee  ddaayy  

ddrraaggss  oonn  aanndd  MMoosseess  ggrroowwss  ttiirreedd,,  hhiiss  aarrmmss  ddrroooopp  aanndd  tthhee  ccaammppaaiiggnn  llaaggss..    AAtt  tthheessee  ttiimmeess  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ffoorr  

HHuurr  aanndd  AAaarroonn  ttoo  pprroopp  hhiimm  uupp  ssoo  tthhaatt  hhiiss  pprraayyeerr  ccoonnttiinnuueess  aanndd  GGoodd  rreemmaaiinnss  wwiitthh  tthheemm..    JJeessuuss  ttoooo,,  

tthhoouugghh  uussiinngg  aa  ddiiffffeerreenntt  eexxaammppllee,,  eexxhhoorrttss  hhiiss  ddiisscciipplleess  ttoo  bbee  ccoonnttiinnuuaall  aanndd  uunnffllaaggggiinngg  iinn  tthheeiirr  pprraayyeerr..  

WWhhyy??    DDooeessnn’’tt  GGoodd  hheeaarr  uuss  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee??    WWhhaatt  iiss  bbeeiinngg  ddeemmoonnssttrraatteeddhhoowweevveerr  ddooeessnn’’tt  rreeaallllyy  

hhaavvee  mmuucchh  ttoo  ddoo  wwiitthh  GGoodd  aanndd  hhiiss  rreecceeppttiivviittyy  bbuutt  rraatthheerr  wwiitthh  oouurrsseellvveess  aanndd  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  wwee  hhaavvee  tthhee  

ffaaiitthh  nneeeeddeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  iinn  oouurr  vviiggiillaannccee  ffoorrhheeaarriinngg  GGoodd’’ss  aannsswweerr..    YYoouu  sseeee,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiimmee  tthhaatt  ppeeooppllee  

ssttoopp  pprraayyiinngg,,  iitt’’ss  nnoott  bbeeccaauussee  tthheeyy  ggrrooww  ttiirreedd  bbuutt  bbeeccaauussee  tthheeyy  hhaavvee  ccoommee  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  GGoodd  wwiillll  nnoott  

aannsswweerr  tthheeiirr  pprraayyeerr..    OOrr  wwoorrssee  ssttiillll,,  tthhaatt  hhee  iissnn’’tt  tthheerree  aatt  aallll..    MMoosstt  ooff  uuss  aarree  bbootthh  vveerryy  iimmppaattiieenntt  aanndd  wweeaakk  

ooff  ffaaiitthh..    IIff  GGoodd  ddooeessnn’’tt  aannsswweerr  uuss  qquuiicckkllyy  wwee  pprreessuummee  hhee  wwoonn’’tt..    TThhiiss  pprreessuummppttiioonn  iiss  bboorrnn  ooff  aa  llaacckk  ooff  

tteesstteedd  ffaaiitthh  aanndd  aa  cchhiillddiisshh  vviieeww  ooff  eexxppeeccttaattiioonnss..    WWee  wwaanntt  wwhhaatt  wwee  wwaanntt  aanndd  tthhaatt  ttoouutt  ssuuiittee..  

FFrruussttrraattiioonn  iinn  pprraayyeerr  iiss  iinneevviittaabbllee  wwhheenn  wwee  kknnooww  nneeiitthheerr  hhooww  ttoo  pprraayy  nnoorr  wwhhaatt  ttoo  aasskk  ffoorr..    OOuurr  

vviieeww  ooff  jjuussttiiccee  oorr  ooff  rriigghhttiinngg  wwrroonnggss  iiss  oofftteenn  ppeeddeessttrriiaann  aanndd  sseellff--cceenntteerreedd..    BBuutt  tthhee  ttrruutthh  iiss  tthhaatt  mmaannyy,,  iiff  

nnoott  mmoosstt,,  iinnjjuussttiicceess  iinn  hhuummaann  lliiffee  aarree  nnoott  sseett  iimmmmeeddiiaatteellyy  rriigghhtt  oorr  eevveenn  aatt  aallll  iinn  tthhiiss  lliiffee..    TThhiinnkk  hheerree  ooff  

oouurr  rreecceenntt  ppaarraabbllee  ccoonncceerrnniinngg  LLaazzaarruuss  aanndd  tthhee  rriicchh  mmaann..    IInn  tthhee  oonnllyy  ““eenndd””  tthhaatt  mmaatttteerrss,,  tthhiinnggss  aarree  vveerryy  

mmuucchh  sseett  iinn  oorrddeerr::    LLaazzaarruuss  iiss  ttoo  eennjjooyy  aann  eetteerrnnaall  bbeeaattiittuuddee  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ffoorrmmeerrllyy  rriicchh  mmaann  nnooww  
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mmiirreedd  iinn  tthhee  ffllaammeess  ooff  hhiiss  nnaarrcciissssiissmm..    TThhee  nneeeedd  ffoorr  ppeerrssiisstteenntt  pprraayyeerr  tthheenn  iiss  aa  ccaallll  ffoorr  aa  ddeeeeppeenniinngg  ooff  ffaaiitthh  

iinn  GGoodd’’ss  uullttiimmaattee  ddeessiiggnn  ffoorr  hhuummaann  ssaallvvaattiioonn  aanndd  ttrraannssffoorrmmaattiioonn..    BBlleesssseedd  AAnnnnaa  wwaaiittss  aanndd  pprraayyss  oovveerr  

eeiigghhttyy  yyeeaarrss  uunnttiill  tthhee  LLoorrdd  JJeessuuss  aappppeeaarrss  aass  pprroommiisseedd  iinn  tthhee  TTeemmppllee,,  ccaarrrriieedd  iinn  tthhee  aarrmmss  ooff  hhiiss  ppaarreennttss..  

PPaauull  vveerryy  mmuucchh  hhaadd  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn  iinn  mmiinndd  wwhheenn  rreennddeerriinngg  hhiiss  aaddvviiccee  ttoo  hhiiss  ddiisscciippllee  TTiimmootthhyy..    

TToo  tthhee  nneewwllyy  mmiinntteedd  BBiisshhoopp  ooff  EEpphheessuuss,,  PPaauull  rreemmiinnddss  hhiimm  ttoo  pprraayy  ccoonnttiinnuuaallllyy  tthhrroouugghh  hhiiss  ppeerrssiisstteenntt  

pprrooccllaammaattiioonn  ooff  tthhee  WWoorrdd..    TThhee  WWoorrdd  iiss  pprrooccllaaiimmeedd  eeffffiiccaacciioouussllyy  iinn  tthhee  oonnllyy  mmaannnneerr  iitt  ccaann  bbee  ––  iinn  ffaaiitthh  

aanndd  ttrruusstt..    SSuucchh  aann  aaccttiioonn  iiss  iinnccuummbbeenntt  nnoott  jjuusstt  uuppoonn  bbiisshhooppss,,  bbuutt  uuppoonn  aallll  ooff  tthhee  bbaappttiizzeedd..    MMyy  bbrrootthheerrss,,  

iinn  tthhee  eenndd,,  wwee  ppeerrssiisstt  iinn  tthhee  pprraayyeerr  ooff  eevvaannggeelliizzaattiioonn  oonnllyy  iiff  aanndd  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ffaaiitthh  tthhaatt  

GGoodd  wwiillll  uullttiimmaatteellyy  aannsswweerr  uuss  tthhrroouugghh  tthhee  cchhaannggiinngg  ooff  hheeaarrttss  aanndd  tthhee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  ssoouullss..    FFiirrsstt,,  ooff  

ccoouurrssee,,  oouurr  oowwnn..    PPoowweerr  iiss  ggrraanntteedd  ttoo  eevveerryy  CCaatthhoolliicc  tthhrroouugghh  oouurr  rreecceeppttiioonn  ooff  tthhee  EEuucchhaarriisstt  ttoo  aaccccoommpplliisshh  

jjuusstt  tthhaatt..    TThhee  EEuucchhaarriisstt,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  wwee  ggiivvee  ccoonnttiinnuuaall  tthhaannkkss,,  iiss  mmoosstt  aassssuurreeddllyy  GGoodd’’ss  ggrreeaatteesstt  aannsswweerr  

ttoo  pprraayyeerr..  


