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1. Každý člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha, proto nachází smysl a pravou hodnotu svého života
jen tehdy, když nalezne svého Stvořitele, Boha.
2. Duch svatý pomáhá těm, kteří ho poslouchají.
3. Duch svatý svými plody a dary posvěcuje, sjednocuje a přetváří Církev a různými charismaty ji
umocňuje k tomu, aby neohroženě hlásala evangelium.
4. Když se vzdáme jakékoliv své světské touhy kvůli Pánu, On nám oplatí stonásobně.
5. V duši naplněné Duchem svatým se děje podivuhodná a neuvěřitelná proměna a začíná v ní nový život.
6. I kdybyste postavili milióny betlémů a umístili do nich dřevěného nebo keramického Ježíška,
neprožijete Vánoce, jestliže neočistíte svá srdce od hříchu, a neumožníte živému Ježíši, aby vstoupil
do Vašeho života.
7. Pán volá lidstvo, aby odložilo staré lidství poškozené klamnými touhami, a aby se v Duchu obnovilo
duchovním smýšlením.
8. Skrze Ducha svatého je do mého srdce vylita Boží láska. Proto mám účastenství i ve společenství
svatých.
9. Duch svatý dává své dary tomu, komu chce, a protože je dárcem, má svou vlastní vůli a svobodu.
10. Duch svatý je jediným prostředníkem, který nás přivádí k Bohu Otci a Synu. Je darem seslaným
po Ježíšově vzkříšení. Duch ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
11. Duch svatý neustále posiluje naše vnitřní já, abychom poznali Kristovu lásku, která přesahuje každé
poznání.
12. Nejsme spaseni svými spravedlivými skutky, nýbrž obmyti milostí, kterou se znovu rodíme k novému
životu skrze Ducha svatého.
13. Věřící, který má vztah s Bohem, nachází s pomocí Ducha svatého nový smysl předpisů a přikázání.
14. Abychom nalezli Božího Ducha, nemusíme chodit na nějaké zvláštní místo, ani se účastnit nějaké
duchovní akce. Stačí otevřít srdce, kde ho nalezneme a můžeme zakoušet.
15. Duch lásky uschopňuje člověka, aby poznával Ježíše v druhých lidech, a povzbuzuje ho, aby zasvětil
svůj život péči o druhé.

16. Každý věrohodný křesťan, který je povolán k životu s pohledem upřeným k životu věčnému, má
vydávat svědectví o Kristu a prožít tuto zkušenost naplnění Duchem svatým.
17. Základním předpokladem toho, aby člověk dostal Ducha svatého, je úplné a upřímné obrácení, jehož
výsledkem je změna životního stylu.
18. Jestliže se má nádoba naplnit, musí se nejdříve vyprázdnit a vyčistit. Je nutné přinést nádobu svého
srdce ke zdroji živé vody, k Ježíšovu srdci.
19. Lidé „obtěžkaní“ svými „proč“ a „jak“ často dar Ducha nedostanou.
20. Duch svatý osvobozuje člověka i od strachu ze smrti.
21. Bez svatosti nemůže nikdo zakoušet Boha. Pokud chce mít člověk intimní vztah s Bohem, musí odhodit
hřích.
22. Jen tehdy, když odpustíme druhým, získáme ten pravý postoj modlitby. Bůh Otec přijal nejvyšší oběť
svého jediného Syna na Kalvárii až poté, co Ježíš všem odpustil.
23. Zlý duch se nemůže dotknout nikoho, v němž působí Duch Boží.
24. Každý, kdo se cítí slabý nebo prožívá pokušení, se má snažit zůstat ve stálém spojení s Ježíšem skrze
milost přijatou v modlitbě, ve svátosti, skrze skutky milosrdenství a půst.
25. Drahocenná krev Ježíše může uzdravit naše vnitřní já z pocitů viny, ze zranění a špatných návyků.
26. Pokud je někdo ochoten dát Pánu svůj čas, On vstoupí do jeho života.
27. Pokud člověk chce, může svou povahu proměnit.
28. Ježíš nabádal lidi, aby lidé napodobovali jeho tichost a pokoru. Přicházejme k Ježíšovu srdci a
vstřebejme jeho mírnost, která odstraňuje všechny druhy hněvu.
29. Velkodušnost činí člověka velikým. Dávej druhým a Bůh dá tobě.
30. Napodobujme lásku Ježíše, který šel až tak daleko, že vydal vlastní tělo a krev na kříži a jeho oběť stále
pokračuje v Eucharistii.
31. Pravý pokoj nezávisí na tom, co máme navenek, ale co máme uvnitř.
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