
7 alamizsna

akarat

A kevélynek az engedelmesség, az alázatosnak az önakarat 
elviselhetetlen teher. / Justiniani Szent Lőrinc



Akik a saját akaratukat követik, behunyt  
szemmel járnak. / Hugó bíboros



Akkor jó az akaratunk, amikor az Isten akaratának  
veti alá magát. / Szent Anzelm



Állandó békének örvend, aki akaratát Isten akaratához  
igyekszik szabni. / Szent Bonaventúra



Amint nem minden szabad, ami tetszik, úgy nem minden 
hasznos, ami szabad. / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Hitéletünk egész tökéletessége a saját akaratunkról való 
lemondáson nyugszik. / Szent Bonaventúra



Nagy terhet ráz le magáról, aki nem a saját  
akaratát követi. / Justiniani Szent Lőrinc



Ne mentegesd magad szegénységeddel, mert ha a tehetséged 
szegény is, elég, ha az akaratod gazdag. / III. Ince Pápa 

alamizsna

Adj, ó ember, alamizsnát a szegénynek; rajta keresztül 
teremtődnek nyújtod adományodat. / Assisi Szent Ferenc



A koldus keze Krisztus kincstára: mindazt,  
amit a szegény kap, hogy e földön el ne vesszen,  

az égben raktározza el. / Szent Bonaventúra
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A részvét nélkül adott alamizsna olyan,  
mint az ízetlen étel. / Hugó bíboros



Az alamizsna a szegények öröksége. / Assisi Szent Ferenc


Az alamizsnálkodó ember a dajka szerepét tölti be,  
aki a gyermeket tejével táplálja. / Szent Bonaventúra



Csak azt az alamizsnát fizeti vissza Isten, amelyet Krisztusnak, 
azaz Krisztusért adunk. / Hugó bíboros



Egyesek csak azt nézik, hogy mily nagy adományokat adnak,  
de hogy mennyit rabolnak, arra nem gondolnak; az ilyenek 
bármit adnak is, lyukas zsákot töltenek vele. / Hugó bíboros



Ha az alamizsna hajtása nem a szeretet gyökeréből táplálkozik, 
nem lesz benne életnedv, nem tud hozni édes,  

érett gyümölcsöt, mert az igazi alamizsna a szeretet 
gyümölcse. / III. Ince Pápa 



Háromféleképpen lehet alamizsnálkodni: szívvel,  
azaz részvétünkkel, szóval, a javítás révén és cselekedettel, 

azaz adakozással. / III. Ince Pápa 


Ó áldott alamizsna! Te a szegény kezéből  
az égbe szállsz, s lakást készítesz azoknak, akik téged  

szeretnek. / Damiáni Szent Péter


Ott kiált a szegény ajtónk előtt, s nincs,  
aki segítsen rajta. / Trithemius János apát



Nem fogadjuk szívesen, amit nem szívesen  
adnak. / Szent Gilbert apát



Nem azt nézi az Isten, hogy mennyit, hanem  
hogy mennyiből adsz. / Hugó bíboros
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Az éhség miatt elveszett szegények haláláért  
te vagy felelős / Karthauzi Dénes

alázatosság

Nem juthatsz el az alázatossághoz a külső és belső ember  
nagy töredelme nélkül. / Beda Venerabilis



Az alázatosság az a nagy hegy, melynek  
magaslatán káprázatos fény ragyog, s a szép erények  

nagy serege üt tanyát. / Szent Anzelm


Az alázatosság a szemérmetesség őre,  
a türelem anyja. / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Az erényeknek erős, szilárd alapja az alázatosság;  
ha ez meginog, az erények hajléka  

romba dől. / Clairvaux-i Szent Bernát apát


Csak akarnod kell, s nem lesz nehéz megaláznod  
magad. / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Ha alázatos akarsz lenni, ne kerüld a megaláztatás  
útjait. / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Szállj le, hogy felszállhass, alázd meg magad, hogy 
felmagasztaljanak. / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Találhatnál-e drágább, értékesebb valamit,  
mint az alázatosság? Ezzel vásárlod meg az eget, ezzel szerzed 

meg az Isten kegyelmét. / Clairvaux-i Szent Bernát apát


A gőgös bűnöst semmi sem alázza meg annyira, mint  
az Istenember alázatossága. / Páduai Szent Antal
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Ahol száműzik az alázatosságot, ott a többi erény  
épülete összedől. / Páduai Szent Antal



Míg a gőg a pokolra taszít, az alázatosság  
az égbe emel. / Páduai Szent Antal



Az alázatosság a gyalázkodások elviseléséből  
táplálkozik. / Hugó bíboros



Az alázatosság saját gyengeségünk megismerése. / Hugó bíboros


Az hoz bő gyümölcsöket, aki növekszik ugyan az erényekben, 
mégis mindenben megőrzi az alázatosságot. / Hugó bíboros



Az alázatosság a tudás kulcsa. / Szent Bonaventúra


Az alázatosság az erényeknek, a gőg a bűnöknek  
királynéja. / Szent Bonaventúra



Az ősellenség csapdáit csak az alázatos  
tudja elkerülni. / Szent Bonaventúra



Nincs csodálatosabb valami, mint az alázatos  
lélek. / Aquinói Szent Tamás



A keresztény vallásban az a szentebb, aki alázatosabb,  
s az az alázatosabb, aki szentebb. / Gerson János



A keresztény alázatosság legyőzi  
az ördögöt. / Trithemius János apát



A tisztaság és az alázatosság a bölcsesség  
szolgálói. / Szent Bonaventúra



A szeretetben nem gyarapszik, nem tökéletesedik az, aki  
az igazi alázatosságban nem halad előre. / Karthauzi Dénes
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Tanulj meg ember, engedelmeskedni, tanulj,  
te föld, megalázkodni, tanulj, te por, szót fogadni; Isten 
alávetette magát az embernek, s te, míg az embereken 

uralkodni vágysz, eléje helyezed magadat  
Teremtődnek? / Clairvaux-i Szent Bernát apát



Az az igazi úr, aki nem szorul szolgára. / Szent Bonaventúra


Nagyon nehéz sors, ha valaki úrból szolga lesz. / Beda Venerabilis


Az még nem elég, hogy Isten szolgálatában állsz,  
ha Istenért minden teremtménynek alá  

nem veted magad. / Clairvaux-i Szent Bernát apát


Összes ékességeink között legragyogóbb drágakő  
az alázatosság. / Clairvaux-i Szent Bernát apát

alkalom

A bűnalkalmak bűnbe sodorják az embert. / Hugó bíboros


Aki a bűnt kerülni akarja, annak a bűnalkalmaktól  
is előre kell óvakodnia. / Szent Bonaventúra



Ahol nagyobb a bűnalkalom, ott erősebb őrizettől  
őrizd lelkedet. / Karthauzi Dénes



Jobb az alkalmat kerülni, mint óvatlanul  
elveszni. / Trithemius János apát



Sohasem tudjuk jobban legyőzni a bűnt, mintha kerüljük  
a kísértő alkalmakat. / Trithemius János apát


