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Evangélium 
…”gazdag ember”… (Lk 

16,19) 

 

Volt egyszer egy gazdag ember. 

Bíborba, patyolatba öltözködött, 

és mindennap fényes lakomát ren-

dezett. Volt egy Lázár nevű koldus 

is, aki ott feküdt a kapuja előtt, 

tele fekéllyel. Szeretett volna jól-

lakni abból, ami a gazdag aszta-

láról lehullott, de csak a kutyák 

jöttek és nyalogatták a sebeit. Tör-

tént pedig, hogy meghalt a koldus, 

és az angyalok Ábrahám kebelére 

vitték. Meghalt a gazdag is, és 

eltemették. Amikor a pokolban a 

kínok közt föltekintett, meglátta 

messziről Ábrahámot, és a keblén 

Lázárt. Ekkor felkiáltott neki: 

„Atyám, Ábrahám! Könyörülj raj-

tam! Küldd el Lázárt, hogy ujja 

hegyét vízbe mártva hűsítse a 

nyelvemet, mert kínlódom ebben a 

lángban!” Ábrahám ezt felelte ne-

ki: „Fiam! Emlékezz csak vissza, 

hogy életedben elnyerted javaidat, 

Lázár pedig ugyanígy a rosszat; ő 

most itt vigasztalódik, te pedig 

gyötrődsz. Ráadásul köztünk és 

köztetek nagy szakadék is van, 

hogy akik innen át akarnának 

menni hozzátok, ne tudjanak, se 

onnan hozzánk ne jöhessen senki.” 

Erre az így szólt: „Akkor hát arra 

kérlek, atyám, küldd el őt apám 

házába, mert öt testvérem van. 

Tegyen előttük tanúságot, nehogy 

ők is ide jussanak, a gyötrelmek 

helyére.” Ábrahám ezt válaszolta: 

„Van Mózesük és prófétáik, hall-

gassanak azokra!” Az erre így kö-

nyörgött: „Nem úgy, atyám, Ábra-

hám! De ha a halottak közül 

megy valaki hozzájuk, bűnbána-

tot tartanak.” Erre ő azt felelte: 

„Ha Mózesre és a prófétákra nem 

hallgatnak, még ha a halottak 

közül támad is fel valaki, annak 

sem fognak hinni!” (Lk 16,19-31 ) 

Amikor a Szentírást olvasom, 

Istennel találkozom. Ez nem 

meglepő, hiszen az oda leírt sza-

vak a Szentlélektől sugalmazott, 

isteni üzenetek. Ezért soha nem 

történetet olvasok. Soha nem cso-

dákról és bölcs mondatokról hal-

lok a Bibliában, hanem olyan ta-

nításokról, amik valahová el 

akarnak kísérni, el akarnak ve-

zetni engem.  

Ezért a Szentírás egy társ. Segí-

tő társ. Olvasásával, megértek 

valamit. Kulcs a Biblia. Szekré-

nyeket, asztalfiókokat, életeket 

nyit ki. Ezzel a kulccsal titkokba 

tekinthetünk bele. Problémákat 

láthatunk, megoldásokat pillant-

hatunk meg. 

A Biblia történetei, tanításai 

eszközök. Mint egy létra. Valaho-

vá, bízom benne magunk és má-

sok megértésére, elfogadására 

juthatunk fel vele. Olyan, mint 

egy gyógyszer. Bevesszük és meg-

gyógyulunk. A gyógyulás a meg-

értésből születik. Azért hordo-

zunk terheket és kereszteket, 

mert valamit nem értünk. Miért 

kell nekem betegnek lenni? Miért 

kell nekem szenvedni? Miért nem 

szeretnek engem a munkatársa-

im? Az a probléma, hogy nem ér-

tem. Azért nem tudom elfogadni 

ezt a helyzetet, mert nem értem. 

És ha a Szentírás szövege kinyit 

egy zárt ajtót az életemben, egy 

eddig sötét, zűrzavaros helyzet 

megvilágosodik, könnyebb lesz. 

Most már értem! – kiáltok fel. 

Ettől a mondattól lesz könnyebb. 

Mert ez a mondat hozzásegíthet 

az elfogadhatatlan elfogadáshoz. 

Hogyan? Nézzünk a mai törté-

netből egy két példát. A gazdag 

embernek nincs neve. Az is lehet, 

hogy Lukács evangélista nem is-

merte a gazdag nevét. Az is el-

képzelhető, hogy a gazdag ember 

neve nem fontos. Nem a történet 

írójának nem fontos, hanem a 

gazdag ember szemében lényegte-

len az, hogy ő milyen nevet vi-

sel.  Egy gazdag embernek sincs 

egyébként neve. Csak címeik van-

nak. A névjegykártyájukon mini-

mum három telefonszám szere-

pel. Facebook és e-mail elérhető-

ségek. Nagyon fontos emberek. 

Nélkülözhetetlenek. Hála az Is-

tennek, nekünk egyszerű halan-

dóknak is megadják a lehetősé-

get, ha egyik vagy másik telefon-

számon nem érjük el őket, bátran 

próbálkozzunk a többi megadott 

kapcsolódási ponton, ne adjuk fel, 

előbb utóbb elérjük őket. A gaz-

dag embernek nincs neve, de be-

osztása három négy sorban olvas-

ható a neve alatt. Ő nem Tóth 

Géza, hanem a dél-alföldi közpon-

ti statisztikai hivatal tájékoztatá-

si adatbázisokkal foglalkozó osz-

tályának vezetője, Szeged megyei 

jogú város Humán közszolgálta-

tási Irodájának megbízott tanács-

adója. A gazdag embernek nincs 

neve. Azért nincs, mert egy név-

vel nem lehet dicsekedni. Egy név 

csak arra való, hogy bemutatkoz-

zunk vele. A gazdag embernek ez 

kevés. Ő nem bemutatkozni akar, 

hanem elbűvölni és elvakítani 

bennünket. 

Mindketten, a gazdag és a sze-

gény Lázár is meghal. Kínjai kö-

zött Ábrahám segítségét kéri, a 

szenvedések enyhítésében. 

Ábrahám azt válaszolja neki: 

„köztünk és köztetek nagy szaka-

dék tátong, hogy akik innét át 

akarnának menni hozzátok, ne 

tudjanak, se onnét ne tudjon hoz-

zánk átjönni senki” (Lk 16,26). 

Mi ez a szakadék? A gondolko-

dásmódok közötti áthidalhatatlan 

árok. Küldd el Lázárt, és ha ő 

elmegy az öt testvéremhez, akkor 

megtérnek. Hívjuk el Böjte Csaba 

atyát, és biztos, hogy megtelik a 

dorozsmai templom. És mi lesz a 

jövő héten? Hívjuk el Sillye Jenőt 

és karizmatikus barátait, ők 

majd felrázzák a dorozsmai fiata-

lokat és újra tele lesz a templom. 

És két hét múlva mi lesz? A rek-

lám után mi lesz? A kirakat után 

mi lesz? Újra az, ami most van. 

Hűséges, rendszeres templomba 

járás. Mert a megváltás mindig 

belülről jön. A megváltó kívülről, 

a megváltás belülről. A hitből. A 

názáreti zsinagógába megérke-

zett a megváltó, Jézus. De nem 

történt meg a megváltás. Mert 

nem hittek benne. Az elfogadás, 

aminek belülről kellett volna 

megszületnie, elmaradt. Renge-

teg megváltó van, csak még a 

megváltás megy nehezen. 
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Kis történetek 

Bruno Ferrerotól 

- Amikor a serdülőkorba értem - 

meséli egy ember a barátjának- 

apám figyelni kezdte, merre já-

rok. Mindig azt mondta: - Fiam, 

soha ne menj diszkóba! 

- Miért ne, papa? - kérdeztem. 

- Azért, mert olyan dolgokat 

látsz ott, ami nem neked való. 

Ez természetesen felkeltette az 

érdeklődésemet, és az első alka-

lommal elmentem egy diszkóba. 

- És láttál valami olyasmit, 

amit nem kellett volna? - kérdez-

te a barátja. 

- Persze - válaszolta ő. - Láttam 

az apámat. 

Egy gyerek piros pizsamájában, 

lábujjhegyre állva az ágyában, 

mutatóujját anyjának szegezi és 

azt mondja: - Én nem akarok okos 

lenni. Nem akarok jól nevelt len-

ni. Olyan akarok lenni, mint a 

papa! 

A példamutatás nem az egyik a 

sok nevelési elv közül hanem az 

egyetlen, amely működik is. 
M.T.É. 

Létige 
6. v.: Hab 1,2-3; 2,2-4; Zs 

94; 2Tim 1,6-8.13-14; Lk 17,5

-10  

7. h.: Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-

8; Lk 10,25-37  

8. k.: Sir 24,23-31; Jud 13,23-

25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28  

9. sz.: Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-

4  

10. cs.: Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 

11,5-13  

11. p.: Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-

9; Lk 11,15-26  

12. sz.: Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 

11,27-28  

13. v.: 2Kir 5,14-17; Zs 97; 2Tim 

2,8-13; Lk 17,11-19 

Hirdetések 
 Ma, október 6-án, vasárnap 

van a terménymegáldás. 

 Október hónapban a hétközna-

pi szentmisék este 6 órakor 

kezdődnek, a rózsafüzért a 

kedves hívek 17:15-től imád-

kozzák. 

 Azok a gyermekek, akik szeret-

nének elsőáldozók vagy bér-

málkozók lenni, de nem ide jár-

nak hittanra, jelentkezzenek a 

plébánia irodájában. 

 Jövő vasárnap fatimai imaóra 

lesz a plébánia közösségi házá-

ban, délután 4 órakor kezdő-

dik.                                  (P.Gy.) 

Anyakönyvi hírek 
Esküvő: 

Fábián Ferenc Zsolt és Németh 

Erika; 

Kiri Miklós György és Deák Ju-

lianna; 

Mészáros Sándor és Séra Mária 

a házasság szentségében része-

sült szeptember 28-án. 

Keresztelés: 

Marcell Noé - Móra András 

Krisztián és Csáki Vanda Lilla; 

Luca - Domonkos Roland István 

és Czékus Katalin; 

Emma Anikó és Ferenc Máté - 

Dudás Ferenc és Juhász Anikó; 

Alina Tímea - Jobba Márkó és 

Szekeres Brigitta; 

Dominik - Bordás László Attila 

és Nyári Bettina Terézia gyerme-

ke a keresztség szentségében ré-

szesült szeptember 29-én. 

Temetés:  

† Vass Kálmán Lajosné sz.: De-

ák Máriát életének 76. évében; 

† Szabó Ferencné sz.: Szekeres 

Gizellát életének 72. évében 

szeptember 25-én; 

† Böröcz Ferencet életének 87. 

évében szeptember 27-én a 

kiskundorozsmai temetőben utol-

só útjára kísértük. 

P.Gy. 

Te kit választanál? 
Az előző kérdésünkre a helyes 

válasz Szent Pál volt. Így ír a 

Szentírás: „Krisztus  szelídségére 

és irgalmasságára kérlek titeket 

én Pál, aki közöttetek szerény 

vagyok, de távollétemben szigo-

rú.” Ez után következik a kérde-

zett mondat. 

 

Új kérdésünk: Melyik város-

ban találták az alábbi, egy 

magyar királyhoz szóló kö-

nyörgést, mely így szól: 

«Alleluja. Isten legszentebb 

hitvallója, magyarok atyja és 

királya, István, járj közbe ér-

tünk, a mi és mindenki lelki 

üdvéért!» 

1. Konstantinápolyban? 

2. Krakkóban? 

3. Bambergben? 

4. Párizsban? 

 

A helyes válaszokat névvel és 

címmel ellátva, péntek estig dob-

ják be a plébánia postaládájába. 

A helyes megfejtők között egy 

könyvet sorsolunk ki. A nyertes 

nevét az október 20-i számban 

közöljük. A Salamonnal kapcsola-

tos játék nyertese: Kéri György-

né volt. 

M.L. 

Hát ilyen tanítások és felisme-

rések vannak leírva ebben a 

szent könyvben! Forgassuk mi is 

sokat!                                   (G.F. ) 

Jean Vanier gondolatai 

A gyermek első otthona az 

anyaméh, majd az anyai kar. Itt 

megpihenhet és életet talál. A 

szeretet és védettség megtapasz-

talása biztonságérzetet alakít ki 

a gyermekben. Minden nevelés 

ezen az elfogadáson és a belőle 

fakadó kölcsönös bizalmon ala-

pul.  

K.L.-né és N.-né 


