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A TEHETSÉGGONDOZÓ JÉZUS

„A félelemnek nincsenek pozitív aspektusai. 
A tetteid, nem a félelmeid hozzák el a biztonságot.” (Mo Gawdat)

Lelkigyakorlatos feladatok egy hétre:

1.
Kezdjük minden reggelünket önmagunkhoz intézett kérdésekkel, majd zárjuk minden egyes
napunkat újbóli felidézésükkel és az azokra adott önfeltáró válasszal. 

2.
Az első három napon, bármi is legyen a válaszunk, esténként kérjük a teremtő Atyát, a helyes
életvezetést örökül ránk hagyó Jézust és a bölcsesség Lelkét, hogy segítsen felismerni,
megtalálni saját tehetségünket, saját lehetőségeinket! (Tegyük ezt először a saját szavainkkal,
majd zárjuk egy általunk választott, ún. kötött imádsággal!) 

3.
A hét utolsó két napján, bármi is legyen a válaszunk, kérjünk bátorságot ahhoz, hogy felelősen
fel tudjuk vállalni önmagunkat, egyéni körülményeinket és felelősségünket!

„Bármit kértek hittel az
imádságban, megkapjátok.”

(Mt 21.22)

Amennyiben ennél részletesebb kérdések mentén szeretnéd megvizsgálni az Istentől
ajándékba kapott tehetségedhez fűződő viszonyodat, az imaterv második részében további
szempontokat találsz, melyek a hét minden napján segíthetik az erre vonatkozó
önvizsgálatodat, imádságodat. Ezeket a következő oldalon találod meg. 
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Kérdések a reggeli önvizsgálathoz és az esti imákhoz:

1. nap
- Hiszek-e abban, hogy nekem is vannak fejlesztendő képességeim és tehetségem?
- Keresem-e magamban a Teremtőmtől kapott tehetséget?

2. nap
- Mivel, mely adottságaimmal tudok a szűkebb és tágabb környezetem segítségére lenni? 

3. nap
- Félek-e az új kihívásoktól, és ha igen, miért?
- Hajlandó vagyok-e lemondani a kényelmemről azért, hogy fejlődjek?

4. nap
- Milyennek gondolom a tehetségbeszéden keresztül irányt mutató Jézust? Olyannak, aki
félti tőlem az értékeket és a képességeket, vagy olyannak, aki megosztja velem Atyja
gazdagságát?
- Miben telne kedve a tehetséggondozó Jézusnak? Abban, ha változatlanul megőriznénk,
vagy abban, ha gyarapítanánk tehetségünket?

5. nap  
- Inkább a saját felelősségemnek érzem a rám bízott értékek, képességek felismerését és
felhasználását, vagy külső tényezőkben, külső körülményekben látom a
tétlenségem, passzivitásom okát?

6. nap
- Vannak-e félelmeim és szorongásaim amiatt, hogy rejtve maradnak előttem saját
céljaim és hivatásom? 
- Félek-e cselekedni?

7. nap
- Milyen tevékenység végzéséhez kötődik életem eddigi legörömtelibb élménye?
- Milyen tevékenység végzése közben érzem azt, hogy megáll az idő, megszűnik a külvilág?


