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Przedmowa

Przez ostatnie sześć lat miałem niezwykłą przyjemność za-
liczać Kevina Vosta do grona moich najbliższych przyjaciół. 
Poznałem Kevina krótko po tym, jak przeczytałem – z wielką 
korzyścią dla siebie, muszę dodać – jego książki Memorize the 
Faith! i Fit for Eternal Life! Od tamtej pory miałem szczęście 
uczestniczyć w wielu rozmowach z nim, współpracować przy 
pisaniu książki, występować w comiesięcznym programie 
radiowym oraz poznawać jego kolejne publikacje.

W Księdze Przysłów czytamy: „Żelazo szlifuje się żela-
zem, a człowiek doskonali się w zetknięciu z bliźnim” (27,17)1. 
Bądźcie pewni: nie ma ludzi doskonalszych niż dr Kevin Vost. 
Kevin w tak doskonały sposób przyswoił sobie myśl Tomasza 
z Akwinu i jego ogromną Sumę teologiczną, że potrafi wyrażać 
ją współczesnym językiem ludzi z kościelnych ławek.

1 Cytat pochodzi z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 2 
poprawione, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1982 – przyp. tłum.



To, że otworzyłeś tę konkretną książkę Vosta, oznacza, 
że uświadamiasz sobie niszczącą siłę grzechu, chcesz zro-
zumieć jego podstępną naturę i rozpocząć poważną pracę 
nad tym, by wypędzić go ze swojego życia. Siedem grzechów 
głównych pomoże ci w tym zadaniu. Książka ta nie tylko za-
poznaje z poglądami Tomasza z Akwinu, który zsyntetyzo-
wał myśli wszystkich poprzedzających go wielkich filozofów 
i teologów, lecz także łączy te poglądy ze spojrzeniem Kevina 
jako doktora psychologii. Co ważniejsze jednak, poważnie 
traktuje zapewnienia Nowego Testamentu, że wszelki wzrost 
w cnocie jest wynikiem łaski Chrystusa, a my musimy zrobić 
wszystko, co w naszej mocy, by z tą łaską współpracować 
(zob. Flp 2,12–13).

Kończąc czytać tę książkę, ponownie staniesz na drodze 
do nieba. Twój wzrok będzie wyostrzony, zdolności do oceny 
duchowego terenu bardziej wydoskonalone, w wyniku czego 
twoje kroki na tej drodze będą bardziej przemyślane. Zosta-
niesz przeprowadzony przez wnikliwy rachunek sumienia, 
otrzymasz praktyczne rady, jak tłumić wady, a rozwijać cnoty 
i kierować się ku potężnym źródłom łaski, którą Chrystus 
przekazał Kościołowi. Jestem pewien, że podobnie jak ja 
uznasz Kevina Vosta za jednego z najbardziej utalentowa-
nych przekazicieli boskiej i ponadczasowej mądrości Kościoła.

Shane Kapler  
St. Louis, Missouri 

1 października 2014 roku 
W uroczystość św. Teresy z Lisieux
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