A m ai gondolatokat a 8. fejezet u tolsó m ond atával kezd jü k: Az
öregkor az emberi érlel dés dönt korszaka és az isteni áldás kifejez dése.
Ez az egyetlen m ond at szinte összefoglalja vagy m egel legzi a következ fejezetek legf bb m ond anivalját.

korszakát m inél jobban átélhesse? (2) Milyen öreg nem szeretnék
lenni? Keress m agad nak negatív p éld ákat. Mit l negatív p éld a neked az öregsége? Miért nem jön el nála is ez az isteni áld ás? Mi
takarja, m i gátolja, m iért, hogy ebben szerencsétlenebb? H ogyan
tu d nád segíteni? N yilván nem átneveléssel, d e ha valaki m eghallgatná a m ú ltját, a jelenét, a fájd alm ait, örömeit, vagy a félelm eit, talán sok akad ályt el lehetne távolítani, hogy is átélhesse az öregkor
isteni áld ását. (3) Mennyire vannak jelen a környezetem ben az öreg
em berek? Beengedem-e ket, m eghívom -e ket, elm egyek-e hozzáju k, vagy inkább m enekü lök ezekt l a találkozásoktól? H a p ed ig
menekü lök, akkor valójában m it l is m enekü lök? (4) Lehet-e szeretni valakit ú gy is, hogy nem értek u gyan egyet vele, d e azért m égsem akarom m egváltoztatni t? Mi az , am it ilyen körü lm ények között is ad ni tu d nék neki, m i az, am ire ilyen körü lm ények között is
szüksége lenne?

A 9. fejezet szót em el azon nézetek ellen, am elyek a haszonelv ségb l kiind u lva az emberi élet u tolsó éveit alábecsü lik, esetleg a m egrövid ítésü ket is tám ogatnák. A 10. fejezet szép en kifejti, hogy az
id s nem zed ék bölcsességére nem csak m agának az öreged em bernek, hanem az egész társad alom nak nagy szü ksége van, hiszen az
öregek a nemzedékek közötti kapocs, a közös emlékezet fenntartói.

Akik még nem öregek, de közelednek az öregkor felé: (1) Szembe
tu dok-e nézni a rám váró öreged éssel, vagy menekülök még a gond olatától is? (2) N em félek-e, nem p ánikolok-e feleslegesen? H a
igen, akkor valójában m it l félek? (3) Vágyom -e egy tartalm as, szép
öregkorra, vagy ezt a korszakot m ár legszívesebben kihagynám az
életem b l? Mit teszek ezek érdekében manapság?

A 11-12. fejezetek arról szólnak, hogyan tiszteljü k az öregeket. Ezen
isteni parancs a Tízparancsolat mindkét változatában els helyen áll a második k táblán, amelyen az embernek önmagával és a közösséggel szembeni
kötelességei soroltatnak föl. Továbbá ez az egyetlen a parancsolatok között,
amelyhez ígéret köt dik: Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú élet
légy a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked .

Elgond olkoztató ez a levél azok szám ára is, akik már megöregedtek: (1) Elismerem-e, belátom -e, hogy ez az id szak nagyon fontos
az életem ben? H ogyan tap asztalom m eg azt, hogy az öregségü nk az
érlel d és id szaka? (2) N yilvánvaló, ahogy a test gyengü l és öregszik, egyre több baj vesz körü l, egyre több a fájd alom , a szenved és.
Szap orod nak az im ád ságaim is, jobban keresem a kap csolatot Istennel, d e m iket m ond ok N eki? Csak én beszélek H ozzá, vagy enged em , hogy néha is negszólaljon bennem ? Keresem-e ku tatom -e a
jelenlegi életem ben az isteni áld ás nyom ait? H a p ed ig találok ilyet,
m it kezd ek vele? Elrejtem ? Mások el tt nem em lítem ? (3) Tu d ok-e
szerény lenni, d e azért em bertársaim tól is segítséget kérni, ha kell?
(4) Am ikor m ég fiatal voltam , én is ú gy gond oltam , hogy az öregeknek a fiatalok között van a helye, m ert szü kségü nk van egym ás
jelenlétére. Most, hogy én lettem öreg, szintén ezt gondolom?
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Szombat esti gondolatok
II. János Pál pápa: LEVÉL AZ ÖREGEKHEZ
( A levél 9. 18. pontjai )

N agyon hasznos és fontos gond olatok kiind u lóp ontja lehet ez a levél. Akik még nem öregek: az elgond olkod hat azon, hogy (1) Milyen öreg is szeretnék én lenni? Keress m agad nak olyan öreg ember p éld akép et, akit te is szívesen u tánoznál. Gond old m eg, m it l
példakép ed ? Mi az öregségének az ü zenete? H ogyan fejez d ik ki
nála az isteni áld ás? Mit tanu lhatsz t le? H ogyan tu d od te, vagy
mások segíteni t abban, hogy az em beri érlel d ésnek ezt a d önt

