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II. János Pál pápa levele a n khöz (1995. június 29.)     

a N k IV. Világkonferenciája alkalmából  ( 2. rész) 

Ezen a szombaton a levél második részér l (7. - 12. fejezetér l)  
elmélkedünk, és kezdjük mindjárt a levél záró gondolataival:  

Fölhívom az Egyház közösségét, használja föl ezt az évet arra, hogy szin-
te hálát mondjon a világ teremt jének és megváltójának azért a nagy jóért, 
azért az ajándékért, ami a n i mivolt, mely a maga sokrét megjelenési 
formájában az emberiség és az Egyház alapvet örökségéhez tartozik. 

Mária, szeretet királyn je, virrassz a n k és küldetésük fölött, mely az em-
beriség, a béke és Isten országának növekedése szolgálatára rendeli ket!

  

írja a szentatya a levél utolsó két bekezdésében. 

Hálát mondani lehet tudattalanul is, de ennél sokkal jobb, ha tuda-
tosan mondunk hálát valamiért. Például valahányszor elmondjuk a 
Miatyánkot, ebben kérjük az Urat a mindennnapi kenyerünk érde-
kében.  Amikor pedig befejezünk egy étkezést, formálisan egy hála-
adó imádságot el is mondunk az elfogyasztott ételért. De volt-e már 
olyan alkalom, amikor úgy mélyebben is átgondoltuk magunknak 
azt: hogyan is valósult meg eddig az én életemben az Úr gondosko-
dása? Mit l van az, hogy olyan kitüntetettje vagyok az Úrnak, hogy 
tényleg minden nap van mit ennem? 

 

Hiszen nem minden ember 
mondhatja ezt el magáról ebben a világban 

 

Ennél még érdekesebb kérés az, amit e levél végén kér a szentatya:  
Adjunk hálát a n i mivoltért! Méghozzá tudatosan, úgy, hogy el t-
te gondoljuk át: milyen sok jó, milyen sok ajándék származik ne-
künk ebb l személyesen is, és az egész emberiség javára is.  

Miel tt leülnénk így hálát adni, gondoljunk végig néhány szempon-
tot. ( Hasznos lehet ezekr l párban, vagy kiscsoportban beszélgetni.)  

1. Segít társ 

 
szolgáló:  Az ember (legyen az akár n , akár férfi) haj-

lamos másokon uralkodni, másokat maga alá gy rni, másoktól önkényesen 
szolgálatokat kicsikarni. Ezért a szolgáló kifejezésnek kicsit megalázó 
árnyalata is van. Pedig a Biblia másként értelmezi a szolgálat fogalmát. 
Mária az Úr szolgáló leányának nevezi önmagát, és befogadja a Fiú-Istent, 
aki egész életével szintén az embereknek szolgál. A szolgálat bibliai érte-
lemben tehát sokkal inkább isteni erény, mint megalázó cselekedet. A se-
gít társ

 

fogalmában pedig kölcsönös szolgálatkészség

 

fogalmazódik 
meg. Férj és feleség társak az egymás segítésében, szolgálatában. Miel tt 
tehát hálát adnál Istennek a segít társadért, vegyed számba, hogy mennyi 
mindenben segít és szolgál  neked, és vajon Te tudsz-e hasonlóképpen 
társa lenni neki? 

2. Segít társ a társadalomban:  A 9. és 10. fejezet a n knek azokat a 
karizmáit emeli ki, amelyek az egész társadalom számára nagyon fontosak. 
Miel tt ezekért is csak úgy általánosságban hálát adnánk az Istennek, jó 
lenne ezeket a tulajdonságokat a hozzánk közel álló n kben személy szerint 
is megtalálni, tudatosítani - esetleg megköszönni nekik személyesen is - és 
utána lehet fordulni Istenhez, a hálaadással. Néhány szempontot monda-
nánk az elmélkedésre ( férfiaknak, n knek egyaránt ). 

Milyen n (volt) az én édesanyám, nagymamám, leánytestvérem, tanító- 
vagy tanárn im? Milyen erényeket sorolhatnánk föl az  szolgáló szerete-
tükre? Nemcsak a testünk javát szolgálták, hanem a lelkünk javát is. Ho-
gyan nyilvánult ez meg náluk, mit l lettek fontosak k az én életemben?  

3. Segít társ 

 

Isten felé:    A n k különleges karizmái a kisebbek, a be-
tegek, a gyengébbek áldozatkész szolgálatában felt n en látszanak, de jó, 
ha tudjuk, hogy ez csak a felszín. Egy n 

 

aki mélyen keresi Istent 

 

ennél 
sokkal többet tud.  Társ és segít tud lenni abban, hogy az Istenhez vezet 
útra rátaláljunk, illetve abban, hogy erre az útra visszatérjünk. Nagy titok 
ez, amit úgy mondhatnánk, hogy a n , aki keresi az Istent, nemcsak arra 
képes, hogy embert szüljön, hanem segít társ abban is, hogy Isten megszü-
lethessen az emberekben.  Gondoljunk tehát most azokra a n kre, akik az 
Isten felé vezet úton segítenek minket, és ezért is adjunk hálát Istennek! 

32. 
október 29. 


