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Zene a csend,
s benne fogantál te is,
mint öröktől áldott gondolat.
Titkok ölében ringó gyermek,
engedd hát szeretni önmagad…



  

Ne aggódj, mert 
a teremtő Isten,
aki jókedvében alkotott
- és már születésed előtt is
szeretett téged -,
örökre tenyerébe írta
sorsodat.
Most is a kezében tart,
és nem enged el soha.



  

Egyedülálló hangszer vagy
Isten kezében.
Engedd, hogy a Lélek által
megszólaljon benned az üzenet,
amelyet rajtad keresztül
szeretne közölni az Úr.



  

Ha engeded, hogy
életed hajóját
a Szentlélek lendítse előre,
akkor megtapasztalhatod, 
mit jelent
a szeretet sodrában élni.



  

Ne bízz a hamis világ
csalfa ígéreteiben,
és ne higgy a pénz istenének,
aki boldogságodat csak
élettelen kincsekben méri.

Csak a szív jósága az,
ami életre hangol.



  

A jó és a rossz
örök harcban állnak érted.
Ha azonban
átadod magad Istennek,
Szent Lelke által
Ő győzi le benned
a rosszat
a szívedben lakó jó 
erejével.



  

Amikor a lelked mélyén élő
szelíd bárányt
sikerül összebékéltetned
az ott tomboló vad oroszlánnal,
akkor képessé leszel arra,
hogy elfogadd
és valóban megszeresd önmagad.
Csak így válhatsz 
a megbocsátás gyógyító 
eszközévé.



  

Aki bocsánatot kér, 
abban új élet sarjad.
Aki megbocsát,
az új életre szül.
A megbocsátás
a viszonzást nem váró,
(ön)gyógyító szeretet magasiskolája,
a lelki méregtelenítés legbiztosabb útja.
Nehezen járható, keskeny ösvény
a boldogság felé.
Ne sokat várakozz!



  

Valakitől szeretet elfogadni
annyit jelent,
mint megerősíteni őt
élete értelmében.



  

Amikor érzem, hogy szeretsz,
örömre dobban a szívem.
Jóságod kiűzi belőlem
a félelmet és az önzést…
Szabaddá válok az áldozatra,
hogy érted újra elfelejtsem magam.



  

A szeretet nem csupán érzelem,
hanem tudatos elköteleződés is.
Megtartó hűség,
amely bonthatatlan
egységbe forraszt.
Aki nem tér ki Előle,
gyógyító jellé válik
a széthulló világban. 



  

Nem elsősorban a hited 
és látványos jó cselekedeteid
üdvözítenek,
hanem a szereteted,
amellyel ezeket valóra váltod.



  

Elfogadni magunkat
annyit jelent, 
mint megbékélni
Isten ajándékozó szeretetével.

Mások szeretete felé 
önmagad értékelése
az első lépés.



  

Kérlek, fogadj el olyannak, 
amilyen vagyok,
s akkor egyre jobb leszek!



  

Semmi sem mond többet rólad,
mint amikor mellém állsz a bajban
és segítesz elhordozni életem terheit.
Ezer együtt érző szó sem ér annyit,
mint erős kezed,
melyre támaszkodhatom.
Köszönöm, hogy Isten rám mosolyog
a szeretetedben.



  

Akkor töltekezel Istennel,
amikor hiányát átéled.



  

Isten nem tolakodó.
A benned lévő űrt
csak úgy tölti be,
ha kívánod és 
magadba hívod Őt.
Vágyakozás nélkül
nincs élő kapcsolat.



  

A bölcsesség kezdete az alázat,
az Isten előtti leborulás,
amikor hiú önteltségünk
magasából
az Úr lábai elé
ereszkedünk
s engedjük,
hogy összetört életünket
Ő építse újjá.



  

Ha vágyakozó szeretettel
fordulunk Isten felé,
akkor szívünkön is túlcsorduló
mértékkel ajándékozza nekünk Lelkét
és megújítja életünket.

Isten iránti vágyakozás nélkül
kereszténységünk szürke
hagyománytiszteletté silányul.



  

Bántott a világ…
Szíved rejtekén
sebzetten hallgatsz,
s most töviseivel
mélyen lelkedbe váj
az értetlen csend.
De magányod lassan
a végtelenbe foszlik…
Láthatatlan karok ezrei 
ölelnek
s felépül benned
újra a Rend.



  

Szenvedéseid és megpróbáltatásaid
között se add fel a reményt,
mert szereteted küzdelmét látva
Isten képes lebontani
a fájdalom töviskoronáját,
és szent Lelke által
győzelemre segít.



  

Lelked igazi otthona a Csend.
Rejtelmek szentélye,
melyben készen vár az üzenet.
A bölcsek némán hallgatják,
de a balgák elűzik
s locsogva tovább matatnak
a hírek ócskapiacán.



  

Ha tudásod a szívedből fakad,
bölcs vagy,
de ha csak könyvekből gyűjtötted:
legfeljebb műveltnek tarthatod magad.



  

Életed nyitott könyv,
amelyből jót vagy rosszat
tanulnak az emberek.

Rajtad is áll, hogy jobbak
vagy rosszabbak lesznek-e,
amikor „beleolvasnak”
hétköznapjaidba és ünnepeidbe.

Tedd számunkra kedves
olvasmánnyá a lapokat.
Ne csak számold,
hanem élvezd a napokat!



  

Amit a szívedben
kigondolsz,
virággá sarjad a létben,
kelyhében ring az élet,
s az Éden dalol
titkos szentélyében.



  

Bármilyen picinyke és
törékeny vagy is,
senki sem akadályozhat meg abban,
hogy szívből mosolyogj, s így 
- mint Isten kedves virágszála –
a Szeretet jó illatát áraszd
ebben a kedvetlen világban.
Te magad légy az Isten mosolya!



  

Az igazi öröm a szív mélyéből 
fakad:
abból a feltétel nélküli szeretetből,
amely bizalommal fogadja
a jót is, a rosszat is,
mert tudja, hogy minden a javára 
válik.



  

Töltsön el békével a szeretet Istene,
aki talán éppen a betegséged által
ölel gyöngéden magához,
hogy ereje így is megnyilvánuljon benned.

Ha szeretetet sugárzol magad körül,
- betegséged ellenére –
magad is gyógyítóvá válhatsz.



  

Befejezetlen szentély a szíved,
szentséges titkok gyönyörű temploma;
áldozatból épül benne oltár,
s véget nem ér a kegyelmek folyama.



  

Az idő
nem feltétlenül
hoz magával szeretetet,
de a szeretet feltétlenül
időt teremt,
hogy megmutassa 
magát.
Az akarás fojtogatja,
a türelem pedig érleli
a szeretetet.



  

Aki Istent szereti benned,
úgy őriz meg, hogy elenged.
Aki csak önmagát szereti 
benned,
úgy veszít el, hogy görcsösen
ragaszkodik hozzád.



  

Szívembe írtalak
és megjelöltelek
szeretetem örök pecsétjével,
de szabad vagy mégis.
Nem azért szeretlek,
hogy egyetlenem legyél,
s hogy végre magamhoz kössem
csillagsorsodat.
Istent csodálom benned.
Puszta létedben a teremtés
szépségét ízlelgetem.
Mehetsz vagy maradhatsz kedvedre,
imámban őrizlek,
s míg élek, áldani fog a lelkem.



  

Szerelmed kegyelem,
fény és élet;
közös álmunkból
lelkem Istenre ébred.
Hisz Őt szeretjük
egymásban…
fürkészőn, szerelmesen;
csak Benne válhatunk
eggyé teljesen.



  

Bennem vagy,
és benned vagyok…
Mint jobbik énemet
fogadlak magamba
boldogan;
menedékem lettél
és otthonom;
nem vagyok többé hontalan.



  

Hűségünk
szárnyaló szabadság.
Két akarat szent szövetsége arra,
hogy egymás felé szállva
- vagy egymástól olykor elrebbenve is –
elszakíthatatlan
a szeretet köteléke.



  

Szavakon túli a csend,
melyben összeér a lelkünk,
időtlenné szépül a tér,
ahol összeölekezünk.
Legyen szent a Titok,
melyben eggyé váltunk,
hisz benne fogant az Élet,
szép, közös álmunk.



  

Minden család
egy pompás virágkehely
Isten színes virágoskertjében.
Azért is szép,
mert Te benne vagy.
Áldjon meg az Úr
családoddal együtt!



  

A szépség Isten Lelkének
megszentelő kisugárzása
a teremtett világra.

Külső megjelenésünktől függetlenül
mi magunk is lehetünk szépek,
ha engedjük magunkon átáramlani 
Isten szeretetét.
A valódi szépség ugyanis
belülről sugárzik.



  

Végtelensége ellenére
halandó lett értünk.
Életét adta,
hogy életet szerezzen.
Most már általa élünk,
s belésimulva reméljük
meglelni a Harmóniát,
melyet parányi atommagként
mindannyiunk szívében elvetett.

Legyünk Isten „szeretet-erőművei”!



  

Legyen áldott az anyaöl,
melyben emberré lettél,
s melynek ringó szentélyében
csendben rejtőzködtél.
Legyen áldott érte,
hogy odaadta magát,
ezerszer áldjuk a Szentet,
az örök Édesanyát!



  

Rejtőzködő Jelenlét,
aki láthatóvá válsz bennem;
Áldozat,
mely áldozni hív.
Testeddel is testembe épülő,
a halandót így is végtelenítő Istenem,
áldalak jóságodért.
Kérlek, tégy szereteted jelévé.



  

Akár örömre,
akár bánatra nyílik
életed virágkelyhe,
középpontjában ott feszül
a megváltás titka…
A Titok,
amely tapasztalássá érik benned,
ha egészen átadod magad
Neki.



  

A dicsőség koszorúja
a világ hiúsága.
A te láthatatlan koronádat
meleg szeretetből és hűségből
fonja Isten azokban a 
szívekben, 
akikhez elvitted Őt.



  

Életed:
szeretet-üzenet,
melyet Szent Lelkével ír
az Isten.
Bárcsak eljutna
a címzettekhez!
Ne maradj
borítékba zárt levél!
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