Meditaåie

Toamna vieþii:

bãtrâneþea

F

iecare om care s-a nãscut în lumea noastrã,
plinã de frumuseþe, traverseazã o mare
parte din viaþã bucurându-se de satisfacþii, împliniri, binecuvântãri, dar având parte ºi
de necazuri, eºecuri sau falimentãri, la unii aceastã
perioadã fiind destul de lungã încât sã nu le mai
lase timp sã se întrebe: „ce mai urmeazã?”. Fiecare
îºi încheie, de regulã, cãlãtoria pe pãmânt cu capitolul „bãtrâneþe”. Nu este doritã de nimeni, dar este
parte integrantã a vieþii fiecãrei fãpturi umane.
Dimpotrivã, urmând imediat dupã vara vieþii,
perioada cea mai frumoasã ºi plinã de împliniri, când
ai trecut puntea îþi trebuie o perioadã de adaptare.
Pentru mulþi, e cea mai frumoasã parte a vieþii, e ca
toamna plinã de roade; te bucuri de toate ostenelile
primãverii, verii – treci la capitolul uitare: arºiþele prin
care ai trecut, secetele care-þi secãtuiesc mãdularele
ºi, recunoscãtor lui Dumnezeu, te bucuri ºi „te odihneºti”.
Dar bãtrâneþea, în cele mai multe cazuri, e însoþitã de neputinþe fizice, e neprietenoasã, respingãtoare.
Un autor anonim a aºternut pe hârtie versuri de
o frumuseþe rarã, reuºind sã prezinte realitãþi care
dor, dar în acelaºi timp te înflãcãreazã pentru
escaladarea pe þãrmurile veºniciei.
Ce ºcoalã înaltã-i bãtrâneþea!
E cea din urmã facultate …
În ea înveþi nu cum se-adunã,
Ci cum se lasã-n urmã toate.
Talent, putere, frumuseþe,
Tot ce te-mpodobea odatã
Se scuturã ca trandafirii
Muºcaþi de brumã ºi de zloatã.
Zãreºti adesea în oglindã
Un chip strãin, ºi þi se pare
Cã totul e un joc de umbre
ªi de oglinzi deformatoare.
Sã vezi cum þi-au crescut copiii
ªi-acum … lãsat tot mai de-o parte,
Sã strângã lumea pentru-aicea
Tu pentru dincolo de moarte!

Sã poþi pãstra în suflet pace
Când eºti ca marmora, sub daltã...
Sã pierzi orice, dar nu nãdejdea.
Ce har mãreþ ...ce ºcoalã-naltã!

La o searã de rugãciune (text: Eclesiastul 12)
în bisericã, la apelurile fãcute pentru cauze, un frate
în vârstã a solicitat stãruitor rugãciune pentru bãtrâni,
spunând: „e suficient sã fii bãtrân”, dar de regulã ea
vine cu toatã gama de note.
O altã sorã mãrturisea: „când eram tânãrã, aº fi
dormit la fel de confortabil ºi pe podea, dar n-aveam
timp; acum am timp suficient, condiþii moderne,
dar ...somnul fuge de mine”.
Dacã urmãrim cu atenþie ultimul capitol din viaþa
marilor oameni ai Bibliei, constatãm cã majoritatea
au avut parte de toamna vieþii, împlinind planul lui
Dumnezeu întocmit pentru creaþia mâinii Sale.
Dar cel mai glorios episod al vieþii – dupã o
toamnã cu cer înnorat, ploi ce-þi pãtrund prin oase,
furtuni urmate de ierni timpurii –, este transbordarea
în þara mult doritã, Ierusalimul cel ceresc, unde
locuieºte neprihãnirea ºi sfinþenia lui Dumnezeu.
MARGUERITE, Portland, USA

Tânãr - bãtrân

U

n tânãr de ºaptesprezece ani veni într-o zi la
Mark Twain ºi i se plânse: „Nu mã mai înþeleg
cu tatãl meu. În fiecare zi ne certãm. El este atât de
demodat ºi nu are idee cum stau lucrurile astãzi. Ce sã
fac? Aº vrea sã plec de acasã.”
Mark Twain i-a rãspuns: „Prieten drag, te înþeleg bine!
Când aveam eu ºaptesprezece ani, tatãl meu era la fel de
dificil. Era greu de rezistat cu el. Dar cu astfel de oameni mai
în vârstã trebuie sã ai rãbdare. Ei se dezvoltã de obicei mai
încet. Zece ani mai târziu, când aveam 27 de ani, învãþase
atât de mult, încât puteam vorbi foarte bine cu el. Ce sã-þi
spun? Acum, când am 37 de ani, îl întreb pe tatãl meu în
vârstã când am nevoie de un sfat. Aºa se pot ei schimba!”
Sper cã bãiatul acela a pus aceste cuvinte la inimã. Nu au
ele sã ne spunã ºi nouã ceva? Problema aceasta apare în
fiecare generaþie. Noi, cei tineri, ar trebui sã recunoaºtem cã
ne lipseºte mult experienþa de viaþã. Deci sã nu gândim ºi,
mai ales, sã nu vorbim arogant!
Cei mai în vârstã ºi care au copii mari, sã nu uite cum au
reacþionat ºi cum
au judecat ei
înºiºi când au
fost tineri.
Atunci,
convieþuirea
dintre tânãr ºi
bãtrân nu va
mai fi o problemã de nerezolvat.
Cuvântul Adevãrului
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