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1. Jsem Bohem milován, ať jsem dobrý nebo špatný, známý či nevýznamný, nadaný či nechápavý, 

zdravý či postižený, černý či bílý, věřící či nevěřící.

2. Dokladem toho, že mě Stvořitel miluje, je, že mě chtěl a chce. V každé chvíli mě Boží milující 

vůle nese a udržuje – ještě dřív, než na ni odpovím.

3. Bez mé odpovědi Boží láska přijít nemůže. A tak je každý okamžik v ruce Boha odpouštějícím

a uzdravujícím dotykem, pokud ho člověk přijme.

4. Jsme posláni do světa – být svědky.

5. Žiju, protože mě Bůh vždy miloval, nezávisle na mém výkonu a na mých morálních kvalitách.

6. Dokud se domníváme, že se musíme zachránit sami, že si Boží lásku a náklonnost musíme 

zasloužit nebo získat prací, jsme otroky svého morálního a duchovního „výkonu.“

7. Moje první a nejhlubší povolání je nechat se obejmout Boží láskou, nechat se nést Boží rukou.

8. Základní Boží úmysl se mnou a s mým životem je dobrý, protože Bůh je přítelem života.

9. Bůh nechce, abychom pouze vegetovali nebo bojovali o holý život, ale abychom nalezli život 

v plnosti.

10. Základním povoláním každého člověka, na něž samozřejmě může svobodně odpovědět ano

či ne, je spoluzodpovědnost za zdar vlastního života, za to, aby se plně a radostně stal člověkem, 

jak ho – totiž jako svůj obraz – zamýšlel Bůh.

11. Vydávat svědectví o Boží lásce je možné v jakémkoliv životním stavu a povolání.

12. Každý člověk je nenahraditelným Božím poselstvím a má darovat světu něco zcela osobního.

13. Bůh nepřestává při mnoha příležitostech vést naše srdce, aby bylo více odevzdáno jemu i lidem.

14. Bůh se natolik ztotožňuje s člověkem, že se s ním setkáváme vždy, když se setkáváme s druhým 

člověkem.

15. Miluj celé Boží stvoření, potom také pochopíš Boží tajemství ve všech věcech.

16. Zvol si takovou podobu života a takovou životní úlohu, v níž bys mohl být více milujícím 

člověkem.

17. Čím jsme starší, tím zřetelněji si uvědomujeme křehkost života.

18. Člověk je stvořen, abych chválil Boha, sloužil mu a prokazoval mu úctu.

19. Nelze ani domyslit, co dokáže udělat Bůh ze zlomků našeho života, jestliže mu je zcela 

přenecháme.

20. Boží jednání je zpravidla tiché a nenásilné. Pouze ten, kdo naslouchá, bude vnímat slovo, pouze 

pozorný si všimne ukazatele.

21. Úhelným kamenem je osobní vztah ke Kristu, bez něhož nelze kráčet cestou povolání.

22. Žiji-li skutečně pro Boha a bližní, nezávisí můj život nadále na úspěchu.



23. Bůh žízní po tom, aby se s ním člověk čím dále tím úžeji spojoval a nezištněji se rozdával 

druhým.

24. Zkušenost ukazuje, že člověk postupuje kupředu lépe a jistěji, jestliže se někomu pravidelně 

svěřuje, jestliže si vyhledá někoho, kdo jej doprovází, rozumí mu a povzbuzuje ho, je-li třeba.

25. Alespoň jednou za den, třeba večer, si vyhraď čas k tomu, abys předložil Bohu vše, co jsi ten den 

prožil. 

26. Zkoušky jsou normální součástí našeho života, teprve věrnost umožňuje naplněný život

a odevzdání.

27. Pouze to, co se děje z lásky a v lásce, má trvalou hodnotu.

28. Milost staví na přirozenosti. Bůh člověka nepřetěžuje. To, čeho někdo není schopen, nemůže být 

Boží vůle.

29. Chceš-li, aby se tvůj život vydařil, musíš mu dát smysluplnou náplň, hodnoty, pro které bys chtěl 

žít, a odpovídající formu.

30. Svatost není ani tak výsledkem našeho výkonu, nýbrž plodem milosti, kterou člověk přijímá

a na niž odpovídá.
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