Síla skrytá v šedinách
„Ani ve stáří a šedinách, mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se
skutky tvé paže a s tvou bohatýrskou silou všechny, kteří přijdou.“ Žalm 71,18
Stáří lze považovat za jedno z nejvděčnějších období života. A nepochybně znamená
mnohem více pro ty, kteří ve víře v Božího Syna Ježíše Krista nalezli svrchovanou radost a
osobní vztah s nebeským Otcem. Ti prožívají svůj „podzim života“ jako „zlaté roky“.
Skotský křesťanský spisovatel Henry Durbanville (vlastním jménem George
Henderson) napsal pozoruhodnou knihu pro ty, kteří překročili hranici středního věku. Nazval
ji To nejlepší teprve přijde. V ní se vyznává ze svého vztahu ke stáří:
„Lituji všechny, kteří nenašli oblibu ve stárnutí… Já si libuji v mých letech… vždyť mě
tolik obohacují… nevyměnil bych je. Po všech příjemných, ale často i hořkých a matoucích
zkušenostech neklidného mládí jsem konečně dospěl ke klidu své duše… Opravdu prožívám
nejlepší roky svého života. Více než kdy předtím oceňuji Boží lásku, vnímám zpěv ptáků a
hřejivé paprsky slunce. Na jedné straně si uvědomuji, že moje tělo pomalu slábne, ale
„vnitřně se den ze dne radostně obnovuji“.
Síla a krása mládí je především tělesná, a proto jenom dočasná, kdežto krása a síla,
kterou Bůh uděluje v pokročilém věku, je duchovní a dozrává pro věčnost.
Ve 14. kapitole knihy Jozue vzpomíná pětaosmdesátiletý Káleb na výzvědnou cestu do
zaslíbené země, kterou podnikl jako čtyřicátník. Tehdy mu za věrný postoj k Bohu Mojžíš
slíbil onu zemi jako dědictví. A když ji po 45 letech jako starý muž přebírá, činí pozoruhodné
vyznání: „Je mi už osmdesát pět let, ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě
Mojžíš vyslal. Moje síla je dnes stejná, jako byla tehdy, abych bojoval a vycházel a vcházel.
Nuže, dej mi to pohoří, o němž mluvil onoho dne Hospodin.“ (Joz 14,11-12)
Bůh dává duchovní sílu všem, kteří ho upřímně následují. Rozhodni se, že se budeš
těšit ze „zlatých let“ svého života a budeš vděčný za všechny dny, které ti Bůh ještě dá.
Takové rozhodnutí bude významným svědectvím pro ty, kteří prožívají podzim života bez
naděje a bez výhledu na věčný život.
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