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 Hit és üzenet. 
 

 

Baricz Lajos 
 

Elvitte az Úrhoz 
 

Elvitte az Úrhoz, kit tőle kapott, 

akit hónapokig titkon hordozott, 

miközben egészen eggyé vált vele, 

míg most ujjongással volt szíve tele. 

 

Reménységgel vitte méhe magzatát, 

habár gyanította, a világ galád, 

utalt is rá aztán az agg Simeon, 

hallgatta ezt csendben, nem vette zokon: 

 

„Tőr járja át lelked, kínzó, hétszeres, 

megízleled te is, milyen a deres; 

lesz belőled vérző, fájdalmas anya...” 

 

Lesújtóan hangzott Simeon szava, 

de ő igent mondott, állja a szavát, 

a szent Akaratnak átadta magát. 

 

 

A templomba vitte 
 

Az Úr törvénye mivel előírta: 

ha a tisztulás napjai elmúlnak, 

minden szülőpár a legelső fiút 

köteles, hogy bemutassa az Úrnak, 

 

Mária és József vette gyermekét, 

s hálatelt szívvel a templomba vitte, 

áldozatot is akart bemutatni, 

amelynek hasznát, mint mindenki, hitte. 

 

Csak egy pár gerlét adtak át a papnak 

— adjon csak többet, aki többet adhat —, 

ez is mutatja, mily szegények voltak, 

 

de a templomban tiszta szívvel szóltak: 

„Tőled kaptuk őt, visszaadjuk néked, 

általa dicsér a világ majd téged.” 
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A világ világossága I. 
 

— Mt. 5, 14a — 
 

Habár világban nagyon sok a fény, 

beborítja mégis a lelki sötét, 

mert hemzseg benne a fényelnyelő lény, 

aki szereti a bűn sötét ködét. 

 

Nem akarok én sötétségben járni, 

a Világosságot hát befogadom, 

akarok végre vele eggyé válni, 

s aztán az ő fényét én továbbadom. 

 

Ha világot gyújtnak, tartóra teszik, 

mert ott a szobában így észreveszik, 

és akik ott vannak, fénye mellett látnak — 

 

fénye vagyunk mi az egész világnak; 

bár mellettünk is minden ember látna, 

így lehetnénk a világ világossága. 

 

  
 

Hegyre épült város 
 

— Mt. 5, 14b — 
 

Hegyre épült város nem rejthető el, 

hisz már messziről minden ember látja, 

aki arra jár, s büszkén tekint rája, 

és örömtől dobban benne a kebel. 

 

Igaz, a vihar sokkal jobban éri, 

de nem árt neki, mert szikla az alap, 

arra építettek tornyot meg falat, 

tudták azt jól, a fáradság megéri. 

 

Krisztus egyháza hegyre épült város 

— lehet az útja olykor-olykor sáros —, 

ami utóvégre mi magunk vagyunk, 

 

ahol megfordulunk, sok sarat hagyunk... 

Hegyre épült város — van hozzá közöm, 

egész életemmel Krisztust tükrözöm. 
 

 


