
Všetko na väčšiu Božiu slávu 
 

 Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, 

že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil 

vinicu a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.  

 Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, 

lebo tam niet nijakej lásky. 
 

 Ak mi nepriateľ vnuká myšlienky na spravodlivosť, budem myslieť na milosrdenstvo; ak mi hovorí 

o milosrdenstve, budem mu odporovať pripomínaním si spravodlivosť. 

 Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.  

 Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov. 

 Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy urobiť aj opak. 

 Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí,  

aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená. 
 

 …prozreteľnosť Boha nášho Stvoriteľa a Pána…chce, aby ľudia postupovali tak,  

že nasledujú svetlo rozumu, ktorý nám dal, ak by nám ON sám nedal iné väčšie a viac 

istejšie svetlo; ktoré, ak by bolo, bolo by ho nevyhnutné nasledovať, bez toho, aby 

sme hľadeli na iné dôvody. Avšak, aby sme vedeli, keď svetlo nie je, bude sa treba 

vrátiť nasledovať to prvé, ktoré je ešte osvietené Božou milosťou. 

 …Spôsob, aby si ste vychutnal s afektom a interpretoval s ľahkosťou to, čo rozum 

diktuje, čo je na väčšiu službu a slávu Božiu, vám Duch Svätý ukáže lepšie než žiaden 

iný. Aj keď je pravda, že aby sme chápali veci lepšie a viac dokonalejšie, 

dostatočným vnútorným hnutím je pravda rozumu a druhá, vôle, hoci nepredchádza 

rozhodnutiu a uskutočneniu. Mohla by sa ľahšie nasledovať tým, že dáte Bohu, 

nášmu Pánovi dôveru, ktorá sa má prejaviť voči jeho prozreteľnosti a celkom 

odovzdáte seba samého; a zrieknutím sa svojich vlastných útech, s veľkou 

spokojnosťou a chuťou a ešte väčšou duchovnou útechou, čím menej sa snažíte,  
tým viac hľadáte jeho slávu a súhlas. 

 

 Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním. 

 Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím 

všetko od Boha.  

 Vyprosiť si od Boha, nášho Pána milosť, aby všetky moje úmysly, 

konania a činnosti smerovali čisto na službu a chválu jeho Božskej 

velebnosti 

 Daj mi Pane poníženosť a úctu plnú lásky k tebe...  

 Hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach. 

 Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj,  

kam ťa duch vedie. 

 Kiež by Boh pre svoju nekonečnú lásku a milosť nás chcel mať  

vždy vo svojich rukách. 
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