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Sorscsere 

                                                                                                 

,20 Egy szegény pedig, név szerint Lázár, oda lett dobva amannak kapujához fekélyekkel borítva, 

,21 és vágyakozva arra, hogy jóllakjon a gazdag asztaláról lehullókból – ám senki nem adott neki –, 
                           -                     

,22 Az történt azonban, hogy meghalt a szegény, és Ábrahám keblére vitetett az angyalo        ő      
                                         

 23 M j                                     j                              ő  Á                  
        

,24 És nagy hangon szólítva így szólt: Ábrahám apa, szánj meg, és küldd el Lázárt, hogy mártsa vízbe 
 jj             ű                           ó             ű    .  I  66 24; M    43-44) 

 25 S ó           Á      : N                                                        ő       
Lázár pedig hasonlóképp a bajokat: most tehát itt vigasztalódik, te pe        ó     

,26 Ráadásul hatalmas szakadék tátong köztünk, úgyhogy az innen hozzátok menni akarók ne 
                                         j jj      

 27 S ó          : M              A     ü    ő               

,28 – van ugyanis öt testvérem – hogy bes   j         ü            ő                     j         

 2  Á                       j : B               ’Mó         P ó     ’                 j  !  I  
8,20; Jn 5,45kk; Csel 15,21) 

 30 Ő               ó  : N    ’  Á                                ü        hozzájuk valaki, majd 
megtérnének! 

 3  Í     ó                : H  ’Mó         P ó     ’-ra nem hallgatnak, akkor se 
                                            ü               

 

1. Milyen gyakori életemben a mulatozás? (19) 

2. Mennyit költök szép ruhákra? 

3. Hány szegény embert ismerek név szerint a közvetlen közelemben? (20) 

4. Milyen vágyak feszülnek bennem? (21) 

5. Kitől várnék támogatást? Miben? 

6. Milyen gyakran eszem jóllakásig?     

7. Mennyire vigyázok, hogy legalább az jusson el a rászorulókhoz, amit nem használok fel? 

8. Milyen közelséget engedek a háziállatoknak? 

9. Mit gondolok, hova jutok halálom után? (22) 

10. Milyen gyászszertartást szeretnék? Miért? 

11. Milyen sorsra számítok a túlvilágon? (23) 

12. Kinek a részéről számítok szánalomra? (24) 

13. Mennyire képzelem ugráltathatónak azokat, akik valaha a környezetemben éltek? 

14. Mennyire jellemző rám, hogy akkor veszem észre az embereket, amikor várok tőlük valamit?  

15. Milyen arányban számítok másokra, s milyenben számíthatnak ők rám?  

16. Mekkora a hangom, ha bajban vagyok? 

17. Milyen előnyök birtokában vagyok? (25) 

18. Milyen bajok sújtanak? 

19. Mire használom előnyös helyzetemet? 

20. Ki, mi vígasztal bajaimban? 

21. Milyen szakadékot érzek magam és mások között? (26) 

22. Mennyire áthidalhatóak az általam felismert szakadékok ember és ember között? 

23. Mennyire tudok leszokni róla, hogy másokat ugráltassak? (27) 



24. Mennyire törődöm testvére(i)mmel? (28) 

25. Hogy tudom elérni, hogy mások elkerüljék a nekem jutott kínokat? 

26. Mennyire vagyok ugráltatható? (29) 

27. Hogy állok az okkult jelenségekkel? (30) 

28. Mennyire ismerem a Bibliát? (31) 

29. Hogyan használom az Ószövetségi Szentírást? Mire? 

30. Mennyire meghatározó életemre a Föltámadt Krisztus üzenete? 

31. Mennyire ajánlom figyelmébe a szokványos módszereket a rendkívüliségek hajhászóinak? 

 

Kovács Tádé, Tata 
  


