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CHIRIAS AL TIMPULUI...

(Continuare din editia precedenta)

Adu-ti aminte ca vei muri! Memento mori!

Zilnic citim si auzim despre tot felul de tragedii relatate de presa

si televiziune: accidente, omoruri, boli ingrozitoare sau calamitati

naturale si razboaie, care distrug vietile a mii si mii de oameni.

Multi dintre noi am avut sau avem asemenea experiente: am

vazut fata schimbata a celui ce moare, i-am ascultat neputinciosi

respiratia din ce in ce mai inceata; i-am spus, poate, un ultim „la

revedere, la alte tarmuri”, sau „adio”, si apoi, cel mort a disparut

din preocuparile noastre, intr-o lume de tacere si de mister...

Imi aduc aminte cum, in 1972, intr-o luni dimineata, ma

pregateam sa plec la serviciu, unde trebuia sa fiu prezent la ora

opt fix, caci ma asteptau cei 36 de elevi din clasa a

douasprezecea, la liceul unde functionam ca profesor. Ceva,

insa, in mintea mea, imi spunea sa ma duc la spital si nu la

scoala... Ma indreptam ingandurat spre scoala, cand m-am

intalnit cu doi colegi carora le-am spus sa anunte pe directorul

liceului ca voi lipsi in ziua aceea. M-am dus la spitalul, unde cu o

seara inainte, o dusesem pe matusa mea Anicuta, care mi-a tinut

loc de mama in cei mai fragezi ani ai vietii mele. In seara aceea

de duminica, fusese la biserica, desi incercasem s-o conving sa

stea acasa, fiindca sanatatea ii era subreda. Dupa ce s-a intors

de la biserica, s-a declansat hemoragia cerebrala. Am dus-o

imediat la spital cu ambulanta. Salvarea gonea cu viteza mare si, deoarece drumul era plin de hartoape,

am tinut capul matusii mele dragi in mainile mele, ca s-o protejez de zmuciturile masinii. Simteam, insa,

cum se scurge viata din ea... Am lasat-o la spital cu speranta salvarii...

Cand am intrat in salonul in care o pusesera cu vreo opt ore mai inainte, am vazut ca patul era gol. A

venit o asistenta medicala si mi-a spus ca matusa mea este la morga. Cu greu am reusit sa-i determin pe

doctori sa-mi ingaduie s-o vad, ca sa ma conving de realitatea nedorita. Spre morga am fost insotit de

un om imbracat in halat alb. Acesta a incercat sa ma pregateasca pentru clipa adevarului inexorabil. A

deschis larg o usa grea de fier si am patruns intr-o incapere cu pardoseala de ciment si niste gratare de

lemn, pe care zaceau, in frigul ce mi-a cuprins si trupul; si sufletul, cinci corpuri goale. Am fost pe

punctul sa-mi pierd echilibrul de ameteala ce m-a cuprins, dar m-am rezemat de un perete si am ramas

in picioare. Privind cadavrele, am fost uluit, cand am recunoscut chipul sorei mamei mele: al matusei

mele, care doar cu cateva ore mai inainte avusese culoarea dara de viata ce inca palpaia in ea. Ce cruda

era realitatea momentului!

M-am intors brusc si am parasit acel loc al tacerii de gheata. Ce vazusem eu era doar un bulgare de tina,

caci fiinta ei reala, sufletul ei, plecase departe... Dar inima si mintea mea parca erau paralizate de

brutalitatea adevarului crud...

Da, moartea este o realitate certa! Ea va veni la tine, asa cum a venit la miliardele de oameni care au

populat planeta noastra: barbati, femei, baieti, fete, copii. Peste 30 de milioane de oameni mor in fiecare

zi: in fiecare secunda moare cineva! Gandeste-te ca la fiecare bataie a ceasului o fiinta umana isi da

ultima suflare!... Asta inseamna ca 3600 de oameni mor in fiecare ora si peste 86.000 in fiecare zi: cei

mai multi dintre ei s-au gandit la moarte tot atat, ca si tine...

Dar, dupa cum inteleg eu Biblia, moartea nu inseamna incetarea existentei, ci doar separare. Moartea

fizica este separarea sufletului de trup. Moartea spirituala este separarea sufletului de Dumnezeu. Toti

oamenii vor muri fizic. Toti oamenii care nu s-au „nascut din nou” sunt morti spiritual. Ca marturie a

acestui adevar stau cuvintele Mantuitorului: „... Adevarat, adevarat iti spun ca, daca un om nu se naste

din nou, nu poate vedea Imparatia lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: <<Cum se poate naste un om batran?
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Poate ele sa intre a doua oara in pantecele maicii sale si sa se nasca?>> Isus a raspuns: << Adevarat,

adevarat iti spun ca, daca nu se naste cineva din apa si din Duh, nu poate sa intre in Imparatia lui

Dumnezeu. Ce este nascut din carne este carne si ce este nascut din Duh este duh. Nu te mira ca ti-am

zis: 'Trebuie sa va nasteti din nou!'” (Evanghelia dupa Ioan 3;3–7)...

(Continuarea eseului in volumul: „PASI SPRE FERICIRE”, de prof. Dumitru

Buhai)
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