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Hit és üzenet

Baricz Lajos 

A  nyolc boldogság

l.
A lelki szegények

A lelki szegények mindig boldogok, 
mert a szegénységben a szívük ragyog, 
bár itt a földön már semmit se bírnak, 
ám a lelkűkben az erények nyílnak.

Nincsen a szívükben semmiféle vágy, 
nem terheli őket égi-földi vád, 
anyagtól, vagyontól a szívük szabad, 
életük útja az Úr útján halad.

Örülnek annak, ha rájuk süt a nap, 
ők már boldogok a tűző nap alatt, 
mert a napfényben is Isten közelít,

s az ő jóságából a szívük merít; 
ezért számukra nyitva van az ég — 
a mennyek országa örökre övék.

2018. január 29.

2.
A szomorú ak

Akik szomorúak, azok boldogok, 
akiknek a szíve néha sír, zokog: 
látják maguk körül tobzódni a bűnt, 
az erényes élet, sajnos, tovatűnt.

Bár Isten kitárja Jézusban kezét, 
nem érheti el az emberek felét, 
mert az ő szívük oly kemény, mint a kő, 
és így az életük alig menthető.
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Ez a szomorúság befele való, 
a kívülállóknak alig látható, 
hisz a szemekben nincsenek is könnyek...

könnyet hullatni nagyon sokszor könnyebb. 
Boldogok lesznek a szomorú lelkek, 
mert fenn az égben vigasztalást nyernek.

2018. január 29.

3.
A szelídek

Akik szelídek, mind boldogok lesznek: 
Isten s ember előtt nyitva a szívük 
s nem csak szavaikban csillog a hitük, 
de minden tettet alázattal tesznek.

Nem akarnak ők senkit felülmúlni, 
ám minden emberhez van néhány szavuk, 
ha segíteni kell, ott vannak maguk, 
az elesetthez puha kézzel nyúlni.

Nem bosszankodnak a gyöngeség láttán, 
hisz ott állnak az elesettek pártján; 
a gyengébbekben testvérüket látják,

a más dolgába magukat nem ártják.
A szelídek szívén a Szentlélek költ, 
s boldogok lesznek, mert övék lesz a föld.

2018. január 29.

4.
Éhezők, szomjazok

Akik mindenkor igazságra vágynak 
s mégis itt a földön csak kis morzsa jut, 
mert mint a délibáb, előlük elfut, 
így sosem vele, csak nyomában járnak,

mégis boldogok, bár mindig éhezik, 
s mint forrás vizét kívánja az ajkuk,
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és nincsen senki, ki segítene rajtuk, 
de erős a szívük és nem vétkezik.

Nagyon jól tudják, igazság csak egy van, 
aki rejtetten mindenkiben megvan, 
akitől jövünk, aki felé tartunk,

aki ismeri minden belső harcunk; 
éhezni, szomjazni ne unjunk bele, 
mert az utunk végén eltelünk vele.

2019. január 29.

5.
Az irgalmasok

Boldog az ember, ki irgalmazni tud, 
aki minden sértést nyomban megbocsát, 
az őt megbántónak újra esélyt ád; 
az irgalom által így előbbre jut.

A rászorulónak szívesen segít, 
megnyitja előtte könnyen a szívét, 
és ha úgy látja, szétosztja mindenét — 
s elfeledi gyorsan a jó tetteit.

A szeretet neve gyakran irgalom, 
ebből merít erőt jóság, bizalom, 
ez által lehet mindig szép az élet,

ki Szeretetben él, sohasem téved, 
ezért hitéről bizonyságot adhat, 
s mivel így élt, neki is irgalmaznak.

2018. január 30.

6.
A tiszt a szívűek

Boldog ember az, kinek szíve tiszta, 
mert nem tapad hozzá semmiféle rossz; 
Isten kegyelme a tisztaság titka, 
így nem lehet úrrá rajta a gonosz.
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Tiszta szívével mindent tisztának tart, 
nem baj, ha a sátán az arcára csap, 
fényesen látszik mindig a túlsó part 
s annak látványától új erőre kap.

Tudja jól, „a tisztának minden tiszta, 
ezért nem fog rajta a világ piszka”, 
ám a tisztaságán híven őrködik,

hogy ne lankadjon a szeretet s a hit, 
s ha szeretettel s hittel művel mindent, 
biztos lehet, hogy meglátja az Istent.

2018. január 30.

7.
A békességesek

De boldogok a békességben élők, 
mert az o szívükben nagy a nyugalom, 
lehetnek viharok az égig émk, 
nem háborodnak fel ó'k soha azon.

Minden történést Istentől fogadnak, 
nélküle nem lehet soha semmi se; 
hogyha csak lehet, mindent visszaadnak, 
nem okoznak így csalódást senkibe’.

A nagy természet, vallják, jó barátjuk, 
de szent közös kincs, nem pedig sajátjuk; 
fennen hirdetik — az Isten lábnyoma,

ellene vétkezni nem szabad soha, 
mi kárt okozna a természetben, főleg,
— Isten fiainak hívják majd ó'ket.

2018. január 30.

8.
Akiket üldöznek

Boldogok azok, akiket üldöznek 
és mindenféle rosszat fognak rájuk
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az igazságért; nem lesz abból káruk, 
épp ellenkezőleg, majd örvendeznek;

akik ma még csak gyalázatot kapnak, 
hisz a szent Igazság szabaddá teszi, 
és a fájdalmukat magára veszi, 
ezért nem sírni, örülhetnek annak,

hogy Isten nevéért ők is szenvednek,
mert a mennyországban mind-mind ott lesznek,
s részük lehet az örök dicsőségben,

amely megvalósul a földön s égben.
A mennyek országa ilyenekre vár, 
így a boldogságuk nem vesztik el már.

2018. január 30.

/

Ács Julianna 

Könyörgés

Szenteld életedet jót cselekedni, így, 
Csak így tudsz az Isten lába elé merész 
Tervet tenni: ezentúl vezetőd az Ur! 
Buzgólkodj, könyörögj, segít!

Engedelmesen

Szívedben irgalom és szeretet legyen: 
Gyémántnál becsesebb, jobb e tanács. Kövesd 
mindig lelkesedéssel, engedelmesen,
És szebb lesz a világ ettől!

Boldog h az a

Krisztus fogja kezed, hitre is ő vezet,
Vésd szívedbe: a vallás a te gyámolod!
Jézus élete árán teneked örök 
Boldog égi hazát adott!


