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„ Legyetek egymásnak 
szolgálatára aszerint, hogy ki- ki 
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Vegyük lencse alá…  

Írd le te is a tapasztalataidat itt: 

Az „ajándék”, vagy görög szóval 
„karizma”, nemcsak azokat a 
kegyelmi ajándékokat jelenti, 
amelyekkel Isten az egyház 
vezetésére kijelölt embereket 
elhalmozza. 
Sok ember rendelkezik ilyen 
egyszer őbb kegyelemmel, 
amelynek gyümölcseit 
jótetteikb ıl láthatjuk. Így 
mőködik a Szentlélek. 
Ajándéknak vagy karizmának 
nevezhetjük a természetes 
tehetséget is. Mindannyian 
kaptunk talentumokat. Te is! 

Vajon hogyan 
használhatod fel?  

Úgy, hogy 
gyümölcsözteted 

ıket! Hiszen 
nemcsak 

magadnak 
kaptad, hanem 

mindenki javára.  

Az ajándékok végtelenül 
különböz ıek lehetnek. 
Mindenkinek megvan a sajátja, 
ezért a közösségben is sajátos 
szerepet tölthet be. 

De mondd csak, te hogy állsz ezzel?  Jó 
tanuló vagy? Eszedbe jutott-e már, hogy 
heti néhány órát szentelhetnél esetleg 
arra, hogy tanítsd azt, aki tudatlan, vagy 
akinek nem áll módjában tanulni? 
Különösen nagylelkő vagy? Nem 
gondoltál arra, hogy mozgósítsd a jó 
szándékú embereket a szegények és 
kitaszítottak megsegítésére, hogy 
sokak szívében újraéledhessen az 
emberi méltóság érzése? 

Különleges képességed van arra, hogy 
gondozz és vigasztalj másokat? Vagy 
háztartást vezess, fızz, vagy varrj? Vagy jó 
a kézügyességed? Nézz körül, és keresd 
meg, kinek van szüksége rád!  

Fájdalommal látom, hogy vannak, akik azt 
kutatják és tanítják, hogy hogyan töltsék el a 
szabadidıt. 

Nekünk, keresztényeknek addig nem lehet 
szabadidınk, amíg egyetlen beteg, egyetlen 
éhezı, egyetlen rab, egyetlen tudatlan, 
egyetlen kétkedı, szomorú, kábítószeres, … 
egyetlen árva vagy özvegy is lesz a földön… 

Talán nem nagyszerő ajándék az imádság, 
amit bármikor használhatsz, hogy Istenhez 
fordulj, aki mindenütt jelen van? 

Képzeld el, milyen lenne az Egyház, 
ha a gyermekekt ıl a feln ıttekig 
minden keresztény megtenne 
mindent, hogy mások rendelkezésére 
bocsássa a kapott ajándékokat! 
A kölcsönös szeretet olyan átható 
erıre, olyan teljességre, olyan 
jelent ıségre tenne szert, hogy ebb ıl 
ismerhetnék meg Krisztus 
tanítványait. 

Az elmúlt évben a szünidı egy részét 
eltérı kultúrában élı, tılünk hátrányo-
sabb helyzető gyerekekért végzett 
munkának szenteltük. 
Egy oktató központban kis gyerekekkel 
együtt rendbetettük a kertet és a 
focipályát, de sok játék is volt velük 
együtt. „Nem felejtem el soha az 
egyik legkisebb gyermek, Jhasin 
ölelését, mikor fáradtnak látott 
munka közben.”   
Elmentünk meglátogatni a gyerekeket 
otthonaikban is, hogy megismerjük 
családjukat. „Az anyagi szegénysé-
gük és a mosolygós arcukon látható  
öröm ellentéte teljesen felforgatta 
gondolkodásmódomat. Soha sem 
láttam ilyen szabadságot és élet-
örömet olyaknál, a kiknek anyagilag 
mindenük megvan. Újra kellett 
gon dolnom, mi a fontos. El kell 
hagynom mindazokat a haszontalan 
dolgokat, melyek másokkal való 
kapcsolattól vonják el a helyet és az 
idıt.” 


