
 
 

 
 

 
 

Dezső Ilona Anna: Ima (50x40 cm, vászon, olaj) 
 

 

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben – 2013. 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

1 

ÁTOK és ÁLDÁS 

 

Áldást kapunk Istenünktől minden pillanattal, amit megél-

hetünk, ne törődjünk az átkokat szóró emberekkel, mert ők 

eltévelyedtek. (Kühne Katalin) 
 

Szüleinktől, gyermekeinktől, barátainktól minden cseleke-

detük által áldásban részesülhetünk, így az átok nem foghat 

rajtunk. (Kühne Katalin) 
 

Aki átoknak érzi mindennapjaink nyomorúságait, sohasem 

tapasztalhatja meg az áldást osztó kezek hatását. (Kühne 
Katalin) 
 

Aki szeretetet oszt, áldásban részesül, aki gyűlöletet 

áraszt, annak átkai visszahullnak rá, így mindig csak gyűlö-

letre lesz képes. (Kühne Katalin) 
 

Aki nem tud alázattal élni, áldást sem kap, aki csak átkozni 

tud, az örökre a sötétségben marad. (Kühne Katalin) 
 

Áldás vagy nekem, de, ha megváltozol átok. (Mayer Zsó) 
 
Átok rossz ez a kölyök, de áldásként kaptam. (Mayer Zsó) 
 

Az átok visszahull az áldás kegyelem. (Mayer Zsó) 
 

Az átok is áldás, csak éppen rossz áldás! (Riba Ildikó) 
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Áldás a szerelem, de lehet átok is. (Hajdu Mária) 
 
Áldás, hogy létezel, te átok gyermek! (Vehofsics Erzsébet) 
 
Az áldást az ég szórja, az átkot az ember. (M. Simon Katalin) 
 
Ki átkot visel, még áldásra lel... (Dobrosi Andrea) 
 

Átok, áldás a gondolat szülötte. (Dobrosi Andrea) 
 

Az áldást kiérdemeljük, az átkot meg. (Dobrosi Andrea) 
 

Áldással születünk, átokkal halunk. (Dobrosi Andrea) 
 

Már az is áldás, ha nem ül átok rajtam. (Dittrich Panka) 
 

Az átok mágikus, az áldás misztikus erő volna? (Dittrich 
Panka) 
 

Nem várok áldást, és az átokban nem hiszek. (Dittrich Panka) 
  
Tegnap (2013.03.22.) a foci VB selejtező meccsen nem si-

került megtörni a román átkot, már harminc éve nem nyer-

tünk ellenük, pedig micsoda áldás lett volna bekebelezni a 

győzelemért járó három pontot a tovább jutást illetően. 
(Dittrich Panka) 
 
Átok vagy áldás ez a szerelem? (Varga Katalin) 
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Áldás a szívnek az, ha nem érez átkot. (Varga Katalin) 
 

Átok ül szívemen, nincsen rajta áldás. (Varga Katalin) 
 

Oldjad fel a rút átkot gyönyörű áldásoddal. (Varga Katalin) 
 

Soha ne átkozd el azt, akit egyszer már áldottál. (Varga 
Katalin) 
 

Az átok visszaszáll arra, aki kívánja, nincs áldás rajta. (Varga 
Katalin) 
 

Áldás ez a nap, ne fejezd be átokkal. (Varga Katalin) 
 

Ha átkot szórsz, ne kívánj áldást magadnak sem. (Varga  
Katalin) 
 

Áldás a szeretet, átok a gyűlölet. (Varga Katalin) 
 

Áldott jó lélekre, nem hat az átok. (Vitál Mária) 
 

Az áldás köpönyegéről, az átok lepereg. (Vitál Mária) 
 

Átok súly alatt nő a teher, az áldás szava felemel. (Vitál 
Mária) 
 

Áldást kérek, hogy a gonosz ne szórja reád az átkát. (Vitál 
Mária) 
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Átkozottul szenvedek, ha áldottként vétkezem. (Vitál Mária) 
 

Elátkozott kapcsolatban is, áldás egy új élet születése. 
(Vitál Mária) 
 

A gyűlölet az átok formaruhája, az áldás a lelked díszruhá-

ja. (Vitál Mária) 
 

Nem fog rajtad az átok, ha a tiszta lelkiismeret áldását él-

vezed. (Vitál Mária) 
 

Ne gyötörjön az átkozott múlt emléke, adj áldást a nap je-

lenére. (Vitál Mária) 
 

Jó cselekedért áldást kaphatsz, a rossz tettekért elátkoz-

hatnak. (Vitál Mária) 
 

Ha a lélek táplálékát az átok elveszi, egy szertő áldás majd 

élteti. (Vitál Mária) 
 

Ne átkozod a terméketlen földet, az égi áldás könnyei majd 

termőre váltják. (Vitál Mária) 
 

Átkozottul hiányzol, de áldom azt a pillanatot, amikor nem 

érzem a hiányod. (Vitál Mária) 
 

Ha jól ismernéd azt az embert, akit elátkozol, akkor a sze-

retet áldásával ajándékoznád. (Vitál Mária) 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

5 

Átkod az ördögi éned megnyilvánulása, melyet csak az an-

gyali éned áldásával tehetsz jóvá. (Vitál Mária) 
 

Nagy áldás ha hiteles emberek vesznek körbe, de átok, ha a 

hiteltelenek barátságát élvezed. (Vitál Mária) 
 

Átkozottul harcolni az igazságért nem érdemes, de türe-

lemmel megtalálni az igazit, egy áldás. (Vitál Mária) 
 
Átkot szórnak rám, de én áldást küldök. (Jalcs Irén) 
 

Légy átkozott mondtad, de én áldást küldtem. (Jalcs Irén) 
 

Átok mondta apám mikor elvitte az árvíz a házat és csak 

azt kérte imába foglalva, kezét összekulcsolva hogy iste-

nem áldást küldj nekem. (Jalcs Irén) 
 

Átkot szórsz és áldást kérsz. (Jalcs Irén) 
 

Átok és áldás gyakran váltják egymást. (Jalcs Irén) 
 

Átkot szórsz akkor átkot kapsz, de áldásra áldás a válasz. 

(Jalcs Irén) 
 

Áldást küldtél és átkot kaptál. (Jalcs Irén) 
 

Áldás kísérje lépted és kívánom hogy átok nélkül éld életed. 

(Jalcs Irén) 
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Átkozott légy mondtad rég,de aztán fordult a kocka mert min-

den napomat az áldás aranyozza, de te rajtad átok ül azóta 

mert annyira kívántad nekem, hogy te kaptad meg. (Jalcs Irén) 
 

Átok ül rajtad pedig az áldást várod. (Jalcs Irén) 
 

Érzelmek motiválják az áldást és az átkot is. (Jalcs Irén) 
 

Oly szép szó az áldás mert már akkor is dalol a lelked ha e 

szót kiejted akkor miért szennyeznéd be szádat és a lelke-

det azzal hogy kimondod az átkot. (Jalcs Irén) 
 

Amiről először azt hiszed átok arról gyakran kiderül hogy 

áldás volt. (Jalcs Irén) 
 

Ha az átok hátadba karmol, kérj áldást az őrangyalodtól. 
(Szabó Edit Irma) 
 

Áldás a gyermek az anyja ölében, s átok a szülés hevében. 
(Golán Angéla) 
 

Áldás, hogy vagy, s átok, hogy szeretlek! (Golán Angéla) 
 

Nekem áldás a Te átkod! (Golán Angéla) 
 

Áldd Istent, hogy nem átkoz el! (Golán Angéla) 
 

Jézus áldotta az istent, s Júdás elátkozta a sorsot. (Golán 
Angéla) 

***
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