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Hit és üzenet.
Baricz Lajos

Hányszor elaludt
Hányszor elaludt Jézus életemben...
jó volt mindig tudni, hogy velem van ő,
lehettem közben bármily félelemben,
vagy körülvehetett engem a malőr.
Én minden helyzetben számítottam rá,
habár nagy erővel tépett a vihar,
mert tudtam, ha csak egy szóval mondaná,
úgy megszűnne rögtön a nagy zivatar.
Tudom, életemben velem van az Úr,
és a kapcsolatom véle nem lazul,
míg a túlsó partra én át nem jutok,
ahová elérni csak vele tudok,
hisz ő indított és ő is vár oda —
ő kezdet és vég, az alfa s omega.

Tiszta szeretet
— Az V. Szent Lukács-festőtábor
(Szeretet) zárására —
Legnagyobb törvény — a tiszta szeretet,
mert aki szeret, az mindent megtehet,
hisz sose tesz olyat, ami másnak fáj,
de megadja szívből, ami neki jár.
Ez a nagy tövény szívünkbe van írva,
és egyetemes: minden ember bírja;
vágyunk arra mindig, hogy szeressenek,
amint vágyik rá a kócos kisgyerek.
A mi Istenünk a tiszta szeretet,
bár gyengék vagyunk mi, ő nagyon szeret,
és azt akarja, hogy mi benne éljünk,

70
hogy előbb-utóbb hozzá vissztérjünk,
legyen az életünk mestermű, remek —
békében éljenek mind az emberek.

Isten szava
— A szentírás-olvasási (fél)maratonra —
Isten szava szól a szentírás által,
bárhol is olvassák a szent Bibliát,
emberként szólni az Isten nem átall,
habár nem hallgatják sokan most szavát.
Isten az ő titkát tárja fel nekünk,
hogy megismerjük és útjain járjunk,
miközben az úton együtt jár velünk
és hozzásegít, hogy szentebbé váljunk.
Az isteni szó az életre vezet,
mert az Élet Ura oly nagyon szeret,
drágább vagyunk neki, mint a nagy világ,
ezért küldte hozzánk az ő szent Fiát,
aki az Atyának testté lett szava,
a testté lett Ige Istenünk maga.

Istenre irányul
Mivel hogy Isten mindannyiunk Atyja,
ezért szent Lelkét mindenkinek adja,
nincs nála érdem, vagy egyéni norma,
csakis tőle függ, ki mikor jön sorra.
Aki megkapja, jó, ha él véle,
s nem várja tétlen, jöjjön csak a vége,
hisz minden perchez bő kegyelmét adja,
s hogyha él vele, áldottá lesz napja.
Nem azért küldi Isten az ő Lelkét,
hogy vele a gőgös degeszre teljék,
hanem — maga módján — szolgáljon vele,
és az erénybe ne fáradjon bele,
hisz minden tette Istenre irányul,
a felelősség csakis reá hárul.
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Akit megérintett
— Tamás József püspök úr aranymiséjére
a karmelita kolostorban, 2018. okt. 1. —
Akit megérintett Isten kegyelme,
benső életéből kinek részt adott
(bár nem éri meg ezt a hűvös elme),
az az Úr szívéből szent tüzet kapott,
annak szíve ég, miként Mózes bokra,
s nem kell attól félni, hogy gyorsan elég,
és attól sem, hogy valaki ellopja,
mert ezt a szent tüzet táplálja az Ég.
Az évek mint telnek, tisztább ez a fény,
bőven kap belőle minden földi lény,
hisz benne s általa Istenünk szeret,
szeretete átjár időt és teret...
Mint egy angyalé, ragyog annak arca
és sikeres lesz minden lelki harca.

Elédbe jövök
Égi Anyám, elédbe jövök,
minden bóvlit darabra török;
hozzád szól ma énekem,
csakis veled élhetem
életem, mely általad örök.

Isten levele
— Szentírás-vasárnapra —
A szentírás Isten levele,
megszólít ő mindenkit vele,
aki hittel olvassa,
hogy majd bátran mondhassa:
„Általa lett életem tele!”

72

Balajthy Ferenc

Igaz rokonok
(Karant/ének/ XXIX.)
„Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom.”
(Szabó Lőrinc)
Az ember gonosz, de bízom benne,
Isten nem gonosznak teremtette!
Szép hangú, széphívő, szép világú,
Nem csak úgy legyártott tömegáru.
Meghámozott mindennapi kenyér,
A Jóság minden szívbe belefér!
Eredendő a bűn — s a Jóság is —
Bölcsőtől mennyei, Szent Oltárig.
Pogánybor, betyárvilág, igaz könny,
Lét mérges kígyója mind a közöny.
Lehet, hogy bizalom, földindulás —
Bűn-bűnhődés, de végső tisztulás!
Hiszek a teremtett emberekben,
Mert hiszek az örök szeretetben!
Jóság csírája — születő gyermek —
Tűz, víz, ég, föld benne testesül meg!
Mi él, s mi élettelen, holt anyag,
Ember nélkül mind magára marad.
Igaz rokon Nagy Űrben is lehet,
Lélek rejti, mi hozzájuk vezet. —
Szeretetben, hitben a Lélek van,
S ez a legmaradandóbb élettan!
Ezért bízom én az emberekben —
Mert mélyen hiszek a szeretetben!
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Beke Sándor

Egyszerű
Csak a lélekben rendeznek
igazi ünnepet —
A többi rendezvény képmutatás
a legfelsőbb fokon.
Vagy ti másképp tudjátok,
felnőtt gyerekek?

Séta
Remegő szirmaival a virág
útnak eredt az utcán.
A korzón, a színes tumultus láttán
megbotlott az emberekben:
elesett, de felállt —
Sebes térddel haladt tovább
töretlenül, önfeláldozón
a szeretet —
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