
 Boh dal človeku rozum, aby ho viedol... 
 

• Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie 
podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.  

• Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať 
sa len pre Boha...  

• Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako 
veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť...  

• Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie 
pocítime jeho prozreteľnosť. 

• Pán Boh nás riadi a vie lepšie ako my, čo potrebujeme. 
• Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.   
• Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť 
čestnými ľuďmi na zemi...  

• Viac získavame, keď naprávame svoje chyby so súcitom ako s hnevom. 
• Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž v prítomnosti Boha.  
• Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, 

ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.  
• Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na 

vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre.  
• Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť 

jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné 
nedokonalosti...  

• Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme. 
• Duša získava nie tak z toho, že na Boha mnoho myslí, ale že ho veľmi miluje.   
• Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom 

sa o dokonalosť odvážne usilujme. 
• Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, 

kde je naviazanosť na svetské veci...  
• Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje a šomre na dobro. Vy si to bez 

znepokojenia vypočujte a v dobrom verne a statočne vytrvajte.  
• Tešme sa z dobra, ktoré robia iní, a pomáhajme im zo všetkých síl. Možno iní 

poslúžia Bohu lepšie ako my. 
• Všetko, čo pomáha pozdvihnúť srdce k Bohu, je modlitbou... 
• Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý 

jediný je živou radosťou a útechou...  
• Nič tak neosvecuje rozum a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju 

konáme s celým srdcom.  
• Keď sa máme dobre, zabúdame na Pána Boha. Iba v protivenstvách hľadáme 

v ňom posilu pre svoje slabosti. 
• Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého...  
• Aký užitočný a láskyplný je zákon robiť všetko iba z lásky k Bohu a ponechať mu 

starosť o seba. 
• Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý.                                           
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