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Blahoslavenství IMt 5,1-111

Refrén: Varujme se jedné Istarél chyby :
podceňovat ,

Bůh

co

Až království Boží

slíbí .
přijde,

budou žasnout všichni lidé .

II

Blažení jsou , kdo svou bídu Inouzil cítí ,
nesnaží se

před

Bohem ji skrýti .

Takovým pán nový život chystá ,
v nebesích má pro

ně

dosti místa .

21 Blažení jsou , kdo jsou zarmoucení ,
věří však,

že Boží moc to změní . /věří však, že Bůh to časem změní ./

Možná , že to

učiní

už brzy ,

vzpruží Izvednel je a osuší jim slzy.
Refrén : Varujme se ...

31 Blažení jsou lidé vskutku tiší .
Mírností se od ostatních lod všech
Nedbají, že
Právě

skončí

někde

jim však pán chce

rváčůl

vzadu . INevadí jim
svěřit

čekat

třebas

vzadu . 1

vládu .

41 Blažení IBlaze těmi, kdo spravedlnosti
po ní jen vždy žízní ,

liší .

chtějí ,

hladovějí .

To si však l Bů~ nade všecko cení lna nich předně cení/ .
Přijde

čas ,

že budou nasyceni .

Refrén: Varujme se ...

51 Blažení jsou milosrdní lidé .
Jisté je, až Kristus k soudu

přijde ,

že k nim chce být vlídný , shovívavý .
Přijme

je a pozve do své

věčné

slávy. IPovolá je do své

věčné

... 1

6/ Blažení /Blaze

těmi,

kdo

Jisté je /Dá se rlct/, ze
v,

v

čisté

srdce mají.

~~~~ cestou k ráji.

Po smrti jim bude milost dána:
procitnou a

spatří

svého Pána.

Refrén: Varujme se ...

7/ Blažení /Blaze
odpůrce,

co proti

šíří klid,

Takové

těmi,

Bůh

sobě

I když

pouť

stojí.

ať slovy nebo činy.

nazve svými syny.

8/ Blažení jsou všichni
nesoucí zde

kdo vedou ku pokoji

věrně

mučedníci,

svoji /pravdy/ svíci.

je plná trní, hloží,

vede /dojdou/ tam, kde vládne láska Boží.
Refrén: Varujme se ...

9/ Blažení jste, když vás lidé tupí,
protože jsou k vaší
Třebaže

víře

tupí.

i lži si vymýšlejí,

nemohou vás okrást o

lO/Radujte se, chvalte
Odplata je v nebi

naději.

vděčně

pána!

přichystána.

Čekejte a hleďte na proroky,

na víru, co vedla jejich kroky! /Boží hlas je sílil celé roky./
Refrén: Varujme se ...

