Elváltak – társ nélküliek – lelkitükre
1. Isten szeret téged! Te is szereted İt?
İ a társad! Beszélgetsz vele naponta? Mennyit, hogyan szoktál imádkozni?
Keresed az İ akaratát? Szoktad kérdezgetni, egyeztetni vele lépéseid, döntéseid?
Meg is hallgatod? Olvasod a Szentírást? Milyen rendszerességgel?
Rá tudod bízni magad? „Áldott az az ember, aki az Úrban bízik”! (Jer 17,7)
2. Keresed a Jézussal való találkozásokat?
A szentmisék milyen fontosak számodra?
A szentgyónás, szentáldozás különösen is fontos, hogy „társaddal” találkozz, egyesülj!
Mennyire fontosak ezek számodra, és hogy éled meg ezeket?
3. Van-e állandó gyóntatód, lelkivezetıd?
Idıközönként ıszintén megbeszéled-e vele életviteled, lelki fejlıdésed? Kérsz tıle tanácsot,
hallgatsz rá?
4. Ha lenne házastársad, bizonyára sokat tennél érte, neki?!
Most Jézus az, akinek „sokat tehetsz”! Szeresd, szolgáld tudatosan felebarátaidban! „Neked
Jézus, Érted Jézus…”! „Amit egynek… tesztek, nekem teszitek”! – mondja Jézus. A szeretetnek különbözı tettei! Talán több idıd van a közösség szolgálatára is?
5. Ugye szereted gyermeke(i)d?
Ne telepedj rá (nem társpótlék!) Ugyanakkor nyilván több szeretetre van szüksége. De nem kényeztetve! Az anyagiak nem pótolják a másik szülıt! Megtalálni az egészséges arányt! Törıdsz lelki, vallási nevelésével?
6. A tisztaság erényét Jézus társaként élheted meg. Légy hőséges hozzá!
Most a szüzességet kell élned (ne csak kényszerbıl, hanem szeretetbıl!). Vigyázz gondolataid,
cselekedeteid tisztaságára. Olvasmányok, ábrándozás, TV, társaság, stb bezavarhatnak. Kerülöd ezeket?
7. A kötelességteljesítés, munka, megélhetés, a becsületes helytállás
Lehet, hogy most nehezebb. Jézus az effajta kereszthordozásban is társad tud lenni. Legyél te is
társa! Erısítsd a Gondviselésbe vetett hitedet (ld. Mt 6,25-34). Tudsz, mersz kérni, elfogadni
segítséget?
8. „Magatokon sírjatok..” – mondja Jézus.
Kerülöd mások kibeszélését, ítélgetését? Pletyka, rágalmazás? Igazmondás?
Tudsz ıszinte, egyenes lenni - magad és mások felé is?
9. İszintén megbocsátottál házastársadnak?
Tudsz érte imádkozni is? Ismered, látod, hogy te mi-mindenben hibáztál? Már ezeket is lerendezted ıszinte bőnbánattal, szentgyónásban?
10. Istentıl sok ajándékot kaptál!
Ismered talentumaidat, képességeidet? Hálás vagy ezekért? Ezért ugye nem irigykedsz másokra? Mindenki mást kapott, és mindenkinek meg van a saját útja és keresztje is!

