Împletind înţelepciunea trecutului cu speranţa viitorului...

Întrajutorarea este generată din iubirea faţă de noi înşine, dar mai ales din iubirea faţă
de aproapele în suferinţă. Învăţăm în fiecare zi de la părinţii noştri că faptele bune nu trebuie
făcute în aşteptarea unei răsplate sau din dorinţa de a arăta altora ceea ce nu suntem, ci
trebuie făcute în speranţa bucuriei celor necăjiţi, a celor care nu au niciun sprijin, iar propriile
forţe au ajuns la limită. Fiecare clipă este o lecţie de viaţă pe care, uneori, nu ştim să o
valorificăm, pierzând astfel din vedere mulţumirea sufletească pe care o putem atinge.
În scopul nobil de a-i ajuta pe cei mai puţin fericiţi de soartă, Colegiul Naţional
„Dimitrie Cantemir” a demarat un proiect de parteneriat cu azilul de bătrâni de la Hârja,
realizându-se astfel un liant între trecut şi viitor, fiecare capăt al acestei legături fiind un
element esenţial în evoluţia lumii. Trecutul a fost la rândul lui viitor şi prezent, iar acum
trebuie uşurată trecerea înspre sfârşit. Elevii colegiului şi bătrânii reprezintă aceste două
capete la care mă refer, primii desemnând viitorul, iar cei din urmă, trecutul.
Am avut onoarea să mă aflu printre numeroşii voluntari care din dragoste, bunăvoinţă
şi respect pentru ceilalţi, au încercat să aducă un strop de lumină pe chipurile acestor bătrâni,
o fărâmă de iubire fără de care fiinţa umană nu poate supravieţui. Câteva ore petrecute cu
„bunicii noştri” m-au determinat să privesc altfel viaţa, să profit de fiecare moment şi să
încerc să văd în fiecare întâmplare o oportunitate de a învăţa ceva. Bucuria din ochi şi
zâmbetele de pe chipurile trecute prin multe anotimpuri au răsplătit din plin efortul nostru din
ziua voluntariatului.
Acest tip de acţiune ne pregăteşte pe noi pentru viaţă, ne ajută să privim cu alţi ochi
suferinţa din jurul nostru şi ne determină să încercăm să schimbăm ceva, chiar dacă „nu
putem face lucruri mari pe acest Pământ, ci doar lucruri mărunte cu dragoste mare” - Maica
Tereza.
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