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Autor této knihy ve svém díle mluví otevřeně o úloze víry v duchovním životě, růstu, zrání a upevňování této 
ctnosti. 

1. Když  máme účast na Božím životě, začínáme všechno vidět a hodnotit jakoby Božíma 
očima.

2. Víra je ctnost, která umožňuje kontakt s Bohem a je základem nadpřirozeného života.

3. Těžkosti duchovního života jsou vždy spojeny se slabou vírou.

4. Věřit znamená uvádět v soulad své myšlení s Božím a identifikovat se s ním.

5. Cílem naší víry je myslet jako Ježíš Kristus, dovolit jemu, který v nás žije 
prostřednictvím naší víry, aby nás používal, myslel v nás, žil v nás.

6. Vše, co tě potkává, je spojeno s láskou Boha, jenž tě miluje a přeje si tvé dobro. Je 
přítomen ve tvém životě nezávisle na tom, co děláš.

7. Když budeš umět všude vidět Boha, tvoje modlitba se stane modlitbou víry, bude 
modlitbou nejen slov, ale též modlitbou pohledu, úžasu nad světem, modlitbou vděčnosti 
za vše, čím tě Bůh obdařuje.

8. Víra nám dodává pocit bezpečí, klid a přesvědčení, že jsme stále obklopeni Boží láskou.

9. Víra je jiné vidění světa a zvláště vidění toho, co je obtížné.

10.Vkládáš-li naději do falešného Boha, pak musíš zakusit smutek
a rozčarování, protože tento pán tě dřív nebo později zklame. Bude to však
pro tebe velká milost – začne se totiž hroutit tvá důvěra k mamonu.

11.Víra nám umožňuje poznat Boha v přírodě, v níž neustále můžeme objevovat stopy jeho 
působení, stopy jeho péče o nás i o svět, který nás obklopuje.

12.Hřivna je dar a určitý materiál, ale zároveň příležitost. Když ti Kristus svěřil hřivnu, 
důvěřuje ti a očekává, že ji správně použiješ.

13.Když rozpoznáš ve svých trpkých zkušenostech kříž a zároveň šanci
k proměně, pak se pro tebe skutečně stanou darem.



14.Milost prohloubit víru nám Bůh dává skrze naše zranění.

15.Aby apoštolové mohli následovat Krista, museli všechno opustit. Volit Krista jako 
nejvyšší hodnotu předpokládá také náš souhlas s tím, aby nás utvářel on sám.

16.Jestliže si uvědomíš, na co během modlitby nejčastěji myslíš, pak poznáš,
co je pro tebe pokladem.

17.Ten, kdo hledá především Boží království, kdo hledá svatost, nalezne jak ji,
tak i všechno ostatní, tedy duchovní i světské dary, potřebné k životu.

18.Musíš pocítit svou slabost, musíš vidět, že je něco, co nezvládneš. To bude výzva k víře. 
Tvoje slabost, nemožnost a bezmocnost se stanou jakousi skulinou, skrze kterou se 
do tvého srdce bude prodírat milost víry.

19.Bůh by zlo nepřipustil, kdyby nebyl schopen z něho získat dobro.

20.Bůh potřebuje tvou dětinnou víru, aby mohl v tobě a skrze tebe dělat zázraky, protože pro 
Boha není nic nemožné.

21.Věřit je obtížné, ale nevěřit je ještě obtížnější. Zkus si co nejčastěji uvědomovat, že nejsi 
sám. Je přece s tebou Kristus, jenž tě vykoupil.

22.Utrpení, strach a pocit ohrožení budou pro tebe neustálou výzvou
k obrácení.

23.Víra, kterou uznáváme vlastní bezmocnost a při níž vše čekáme od Boha,
je postojem dítěte.

24.Občas jen pád a s ním spojené utrpení mohou člověkem otřást a přimět
ho k obrácení.

25.Nestaneš-li se dítětem zde, pak k tomu bude muset dojít v očistci. Stav duchovního 
dětství je absolutně nutný nejen k posvěcení, ale i ke spáse.

26.Pokud ve víře nerosteme, může se stát zakopanou hřivnou, ale Bůh
to nedovolí. Nechce, aby naše víra ustrnula. A proto Bůh v naději, že se prohloubí
a dynamizuje naše víra, dopouští obtížné situace, které nás ustavičně stavějí
před nutnost volby.

27.Kristus vstal z mrtvých a to znamená, že v našem životě neexistuje definitivní prohra, že 
neexistuje život, který byl promarněn, zlo, jež by bylo zlem konečným.

28.Po každém pádu měj na paměti, že Bůh na tebe čeká, že když se vracíš
a prosíš za odpuštění, dáváš mu radost, neboť dovoluješ, aby tě miloval prostřednictvím 
odpuštění.



29.Kristus tě přijímá takového, jaký jsi. Můžeš k němu jít s veškerou svou nedokonalostí 
a slabostí. Napraví, co jsi udělal špatně, doplní, co ti schází.

30.Abys měl právo spočinout na Kristových ramenou, musíš zaujmout postoj pokory; musíš 
uznat, uvěřit, že jsi hříšný, bezmocný a slabý.

31.Když uvěříš v Ježíšovu lásku, v to, že na tebe čeká, tehdy se musí následkem této víry 
v tobě vzbudit touha po Bohu, po eucharistii, trýznivá dychtivost po jeho příchodu.

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži 
ve spolupráci s Pastoračním domem Velehrad v Itálii.




