LELKIISMERETVIZSGÁLAT HAVI REKOLLEKCIÓRA FIATALOKNAK
(Klemens Tilmann nyomán)
I.) 1. Istennel való kapcsolatomban, a vele való együttélésben előbbre jutottam vagy hanyatlottam az
utóbbi időben? Mi lett jobb, mi rosszabb?
2. Mit vár tőlem Isten, különösen a következő félévben, hónapokban?
3. Komolyan veszem-e Istent? Élő valóság számomra? Ő a legfontosabb életemben?
4. Elszántam-e már magam arra, hogy egészen az övé legyek, az ő oldalára álljak, hogy ő legyen
életem legfőbb Ura?
5. Egészen Istenre bíztam már magam? Az ő atyai jóságára, isteni szeretetére, az ő tervére,
kegyelmére, Szentlelkének mindennapi vezetésére? Vagy van bennem félelem, bizalmatlanság,
ellentmondás Istennel szemben? Micsoda? Tudok-e visszamosolyogni Jézus szemébe? Ha nem, mi
akadályoz benne? Van fenntartás bennem Istennel szemben? Miben? – Most rá akarom bízni magamat,
egész valómat a jelenben és jövőben.
6. Akarom-e Istent szeretni? Vallásos életemben növekedni? Mindenben az ő akaratát teljesíteni?
Miben nem? Miben kell változtatnom?
7. Hogyan kell kialakítanom életemet Istennel a következőkben: Reggeli ima, – esti ima, –
imádságos csend (naponta és hetenként), – Szentírás, lelki olvasmány. – Szentmise, szentáldozás (Milyen
gyakran? hogyan?) – Szentgyónás (Milyen gyakran? Hogyan? Kinél? – Csak elmondom a bűneimet és
feloldozást várok, vagy irányítást is keresek?) – Közösségi élet keresztény testvéreimmel, beszélgetés
lelkiatyával (Hitem, életem, missziós küldetésem…)?
II.) 8. Akarok-e keresztény módon élni ebben a világban, ebben a korban? Éberen, elevenen,
felelősen? – Vagy inkább hajlok a félmegoldásokra, gyávaságra, a nem őszinte, határozatlan
viselkedésre, hamis alkalmazkodásra?
9. Van-e bátorságom, hogy más legyek, másként gondolkozzam, másként határozzak, mint a
többiek, ha az Isten akarata szerint szükséges? Tanulmányaimban, iskolatársaim, munkatársaim között,
családban és egyébként az életben?
10 Természetes emberi erények dolgában (megbízhatóság, becsületesség, az idő és tennivalók
kézben tartása, ösztönvilágom irányítása, szolidaritás, együttérzés, szolgálatkészség…) megállom a
helyemet környezetemben? Családban, közösségben, iskolában, munkahelyemen? Vagy inkább másra
hárítom a munkámat, felelősségemet? – Természetes emberi egyéniségemmel igaz jele vagyok
Krisztusnak? Vagy görbe tükre? Miben kell változtatnom?
12. Abban a hitben és várakozásban élek-e, hogy Isten sohasem fog elhagyni? Hogy sorsom és az
egész világ sorsa Istennek szívügye? Hogy velem személy szerint terve van? Hogy az ő eljövetelének
napja közeleg? Hogy minden az ő országában fog kiteljesedni?
-------------------- + ----------------Ajánlatos a legfontosabb kérdésekre írásban válaszolni, és azt, ami a jövőre szükséges és lényeges,
leírni, és ezzel a lappal együtt eltenni. Igen hasznos, ha minden hónapban (pl. utolsó szombaton) egy
csöndes órában átolvassuk ezt a lapot, feljegyzéseinkkel együtt, s a végén újból felajánljuk magunkat
Istennek.

