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Szombat esti gondolatok
II. János Pál pápa: LEVÉL AZ ÖREGEKHEZ
( A levél 1.

8. pontjai )
A z évek elszállnak; s az élet, jóllehet
betegségek és sok fáradság terheli,
szebb és értékesebb ajándék annál,
hogy megszolgálhattuk volna.
Az EN SZ október elsejét 1991 óta
az id sek világnap jának nyilvánította. 1999 évét ( az elm ú lt évezred u tolsó esztend ejét) p ed ig
az id sek évének nevezte ki.
A Szentatya ebb l az alkalom ból
1999 október 1. d átu m m al levelet
írt az öregekhez.
A levél 18 p ontból áll, ezen a
szom baton az els 8 p ontról
elmélkedtünk.

Felt n a levél közvetlen, és
szem élyes hangvétele. Id s em ber szól benne hasonlóan id s társaihoz.
Közben én is megöregedtem. Ezért érzem a vágyat, hogy elbeszélgessek
veletek, öregek. Els sorban hálából teszem ezt, amivel Isten adományaiért
és a lehet ségekért tartozom, amellyel mindmáig gazdagon megajándékozott.
írja nekünk a Szentatya.

Jól tu d ju k, hogy a lelkiism eretvizsgálat nap i gyakorlat kell (kellene)
hogy legyen az im ád kozó em ber életében. De vannak az életnek
id nként olyan p illanatai is, am ikor érd em es m egállni, és visszatekinteni a teljes megtett útra.
A mi életkorunkban természetes, hogy gondolatunk visszaszáll a múltba, s
próbáljuk mérlegre tenni a dolgokat.
Ezt olvashatjuk a levélben.
Ked ves id s testvérek! Állju nk m eg talán m ost m i is! Tegyü k m érlegre a d olgokat! A m egszü letésü nkt l kezd ve, egészen a nap jainkig! Milyen adományokat kaptam a Jóistent l? Milyen lehet ségekkel ajándékozott meg eddig, és milyen lehet ségeim vannak
mostanában? - N ekü nk sem árt, ha ezt végiggond olju k, akár p ap írra is vethetjük magunknak, és egy szép napon elhatározhatjuk, hogy
m ost m ind ezért valahogy kü lön is hálát ad u nk. Aki szintén szembenéz a m ú ltjával, az talán szintén egyetért m ajd az azóta m ár bold oggá avatott p áp ánkkal: A sok ajánd ék, am it kap tu nk, talán nekünk is értékesebb annál, hogy megszolgálhattuk volna.
A levél els fejezeteiben a Szentatya világm éretekben visszatekint,
és értékeli az elm ú lt évszázad viharait, nehézségeit, és p ozitív, el rem u tató ered m ényeit. N agyon érd ekes az ötöd ik fejezet gond olata:
Az öregkort az élet szének nevezi. Az évekb l nem volna jó kihagyni az szt, az em beri életb l sem lenne jó kihagyni az öregkort.
A 6. és 7. fejezetekben éppen ezért a Biblia nagy öregjeit állítja elénk.
A 8. fejezet p ed ig ism ételten hangsú lyozza az öregkor jelent ségét
az em ber életében. A 92. zsoltárt id ézi azzal, hogy az igaz em ber
még öreg korában is gyümölcsöt terem. Majd idézi Pál apostolt:
A z id sebb férfiak józanok, tisztességesek és megfontoltak, er sek legyenek
a hitben, a szeretetben és a türelemben. A z id sebb asszonyok hasonlóképpen legyenek komoly magaviselet ek ( ), a fiatal asszonyokat tanítsák
arra, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket . Tit 2,2-5.
Végü l azt a következtetést vonja le: Am it a Szentírás tanít nekü nk,
abból az öregkor ú gy rajzolód ik ki, m int a kedvez id az em beri
kaland befejezésére. Ebben az id szakban ju that el az em ber a szív
bölcsességére . Ez a ked vez id szak is hozzátartozik Isten életre szóló ajándékaihoz, amíg az

tól eljutunk egészen az

ig.

