
Kibõvített „házi áldás”
Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.
Hol Isten, ott szükség nincsen.

1. Hol hit, ott szeretet

Mit ér az ember hit nélkül? Nem tud alkotni, nincs távla-
ta. Nincs mozgatórugója. Aki hisz, annak jó. A hívõ ember
erõs ember. A hit tízszer erõsebb, mint az akarat, és száz-
szor erõsebb, mint a lelkesedés. A hit támasz és megtartó
erõ.

A hívõ ember:

• jobban teljesít a munkahelyén,

• kevesebbszer beteg,

• kiegyensúlyozottabb,

• boldogabb a családi élete.
A valóságos hit mindig szeretetet eredményez. Csak az

átlagon aluli hit nem eredményezi a szeretet növekedését.

2. Hol szeretet, ott béke

Ki szeret igazán? Az,

• aki elfogadja önmagát, ezért másokkal is gyakorol-
ja az elfogadó szeretetet,

• akinek konfliktusok után minél elõbb helyreáll a
lelki békéje,

• akinek a lelki derûjét nem teszik tönkre a napi dol-
gok,

• aki a kis hibákat elnézi, a nagyokat pedig megbo-
csátja,

• aki képes arra, hogy szeretetben átölelje az egész
világot,

• aki még a legutálatosabb, legrosszabb embereket
sem hagyja ki napi imádságaiból.

Az igazi, valódi szeretet következménye mindig a béke.

3. Hol béke, ott áldás

Békesség:

• a harcok utáni csend,

• vitatkozásmentes együttlét,

• földöntúli nyugalom,

• a lélek gyõzelme a test felett,

• a közös megegyezés jó íze,

• a csend következménye,

• a lélek mélyének valósága,

• találkozás Istennel: önmagamban, a természetben,
embertársaimban, az Igében, minden eseményben.

Az igazi béke következménye az áldás.

4. Hol áldás, ott Isten

Áldásnak, és nem átoknak szántak minket a Földre. Aki
áldást mond másra, és nem átkot, az megszentül. Az áldás
a legmélyebb rosszból is Istenhez emel. A jó embert még
haló poraiban is áldják.

Mondj áldást életed minden eseményéért, jóért és rosz-
szért egyaránt, akkor nem a feszültség növekedik benned,
hanem a béke.

Áldd az Istent:

• a szépért, amit tapasztalsz,

• szeretteidért,

• az életedért,

• az egész világért,

• a betegségért, szenvedésért, amely egy más világot
nyit meg,

• a rosszért, amely alkalmat ad arra, hogy még érzé-
kelhetõbb legyen a jó,

• a létezésért, amely minden értelmet meghaladóan
felemelõ.

Aki áldást mond, Istent magasztalja. Az áldás mindig
megtalálja, és jelenvalóvá teszi Istent.

5. Hol Isten, ott szükség nincsen

Ahol Isten jelen van:

• ott nincs aggódás,

• ott nem létezik a félelem a jövõtõl,

• ott nem ver gyökeret a gonosz,

• ott az örömhír derûje teszi széppé a mindennapokat,

• ott létezik a megbocsátás, az újrakezdés,

• ott teljes az élet.
Ha Isten velünk és bennünk van, akkor szükségünk nin-

csen.
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