
O umírání

Pracuji v soc. službách. Když zemře starý člověk, je to smutné, ale se
smrtí se u starého člověka už tak nějak počítá: nemoci přicházejí,
tělo
chřadne. Některé babičky mi říkají: „už se těším, až budu na druhé
straně se svými (přáteli, manželem a blízkými lidmi), kteří na mě už
čekají‘‘. Tady už máme jenom samé bolesti a tam budou jen radosti.“
Člověk se i usměje, když mi tato slova říkají. 

Také k mé práci patří starat se nejen o umírajícího, ale do jisté míry
také o jeho rodinu. Připravit rodinu na to, co bude následovat, říci
jim, že pro svou maminku udělali vše, co bylo v jejich silách a teď je
čas „ji  nechat jít“.  Jediné, co může člověk udělat v tuto chvíli,  je
držet jí  za ruku, protože člověk, který odchází,  cítí  do posledního
okamžiku  přítomnost  druhého  člověka.  Ať na  něj  mluvíte  nebo  ho
držíte  za  ruku,  ví  o  tom.  Když  se  podaří  smířit  rodinu  se  smrtí
blízkého, je to moc dobře. Rodina se uklidní, ví, že babička dědeček
jdou za těmi, kteří nás předešli do věčnosti a ze shora sledují nás,co
tady na tom světě provádíme za lumpárny. Tak jim to alespoň říkám
já. 
Pracovníku v soc. službách není určeno soudit co člověk udělal špatně,
co dobře. To bude soudit někdo jiný - kdo je spravedlivý a jeho moc a
moudrost přesahuje lidské chápání. Člověk to ani nemůže pobrat. Můj
úkol je jen jeden: soucit, pochopení, povzbuzení a někdy také ukázat
lidem cestu jak jít dál.

Otázky jsou někdy také tyto: co bude dál s mým životem, budu bez
něj (zemřelého) bezradná, můj život bude prázdný.... Věř, že nebude.
Vždy tu někdo je - rodina, přátelé nebo třeba alespoň sousedka. Nebo
se objeví nějaké dítko z ulice, které je samo jako Ty a má to doma
těžké.  Nikdy  nevíme  koho  nám  Pán  Ježíš  pošle,  abychom  v  tom
slzavém údolí nebyli sami.
Stává   se  mi,  že  lidé  občas  zavolají  a  poprosí  o  kontakt  z  naším
děkanem.



Po případě poprosí přímo mě, abych přišel, když jim někdo z rodiny
zemře, promluvil  si s nimi a potěšil je v tak těžké chvíli.  Poprosí o
růženec a svaté obrázky. Poslední půlrok sleduji, že i tady na západě
(kde  je  pole  neorané)  Pán  Ježíš  rozsévá  a  začínají  se  objevovat
rostlinky, které potřebují, aby je někdo opečovával. Vidím tu dobrého
zahradníka. Kněze, který se snaží s láskou  pečovat o rostlinky, které
mu náš Pán Ježíš svěřil.
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