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◀ w kontekście chrześcijańskim, 
w kontekście duchowości ignacjań-
skiej, to nad czym się miałem zasta-
nawiać? Miałem wtedy 24 lata, ale 
ta przygoda trwa do dziś – jestem 
w zakonie już od 22 lat. I to jest jedna 
z najpiękniejszych rzeczy, którą Pan 
Bóg dla mnie przygotował. Mimo, 
że z mojej strony, jako zakonnik, 
nieraz okazywałem Panu niewier-
ność i krnąbrność, grzesząc, to On 
nie zrezygnował ze mnie. 

Jak się zachowywać, gdy jesteśmy 
w kryzysie? 

Jeden z ważniejszych kroków 
to powierzyć swoje sprawy komuś, 
komu się ufa. Ja tak właśnie zrobi-
łem – opowiedziałem o sobie mo-
jemu przyjacielowi. To było pewne 
zakwestionowanie siebie, swoich 
planów i wizji, które jak widać za-
wiodły mnie na manowce. To było 
wyjście na zewnątrz, ku komuś in-
nemu. Trzeba pamiętać, że Pan Bóg 
posługuje się ludźmi. 

Bardzo ważna jest także ufność. 
Bóg chce nam pomóc, ale potrzebu-
je naszej ufności. Gdy wołamy, On 
przychodzi. Gdy było mi bardzo, 
bardzo ciężko, wołałem do Boga 
i On mi odpowiadał przez wyda-
rzenia, które po sobie następowały 
i słowa osób, do których się zwra-
całem. Razem z Nim rozpocząłem 
drogę wyplątywania się ze wszyst-
kich grzechów. 

Św. Ignacy Loyola, założyciel jezui-
tów, podał wiele wskazówek na czas 
kryzysu. Jakie to są wskazówki?

O tym, żeby powiedzieć o swo-
im stanie komuś, już mówiłem… 
Bardzo ważne jest to, by w czasie 
kryzysu nie zmieniać decyzji przed 
kryzysem podjętej. Gdy jest nam 
trudno, szarpiemy się, szukamy 
dróg wyjścia, jesteśmy skłonni, by 
kwestionować nasze postanowienia 
sprzed kryzysu. Nie należy tego ro-
bić. Gdy toniemy, nie pomoże nam, 
że zaczniemy się nerwowo szarpać. 
W jednej ze swoich książek bene-

dyktyn o. Anselm Grun pisze: „Prze-
stań siebie ratować, gdy się coś wali. 
Odpuść”. To nie znaczy: „Bądź bier-
ny”, ale „Nie panikuj, nie histeryzuj, 
nie katuj siebie złymi myślami, nie 
uderzaj w Pana Boga, mówiąc, że to 
On cię katuje”. 

W trudnym czasie kryzysu każdy 
radzi sobie najlepiej, jak potrafi. Aby 
przejść przez kryzys, nieoceniony 
staje się sakrament pojednania. To 
wyciągnięta ręka Pana Boga, to ko-
twica rzucona w stronę człowieka. 
Trzeba z niej skorzystać. 

Jakie są duchowe owoce kryzysu? 
Tym owocem jest bardziej świa-

dome i głębsze przyjęcie siebie ta-
kiego, jakim się jest, a więc miłość 
do siebie, a tym samym do innych. 
Kryzys uczy miłosierdzia. Kryzys 
nas demaskuje, pokazuje naszą 
„pseudoświetność”, pokazuje, jak 
traktujemy siebie i innych. Jest to 
czas prawdy, który równocześnie 
otwiera nas na Boga na głębszym 
poziomie. Mistycy podkreślali, że 
należy pozwolić trudnym doświad-
czeniom, by nas wewnętrznie prze-
mieniały – by Bóg za ich pośredni-
ctwem nas przemieniał. Kryzys jest 
szansą, by zedrzeć z naszych serc 
„rdzę”. Trzeba się na to zgodzić, by 
dotrzeć gdzieś głębiej. I wtedy poja-
wia się pragnienie pójścia za Panem, 
już nie w deklaracjach, ale w rzeczy-
wistości. 

Św. Paweł pisze: „nieszczęsny ja 
człowiek” (Rz 7,24). Dlaczego nie-
szczęsny? Bo światło łaski pokazało 
mu, jaki jest naprawdę. Dzięki kry-
zysowi mamy szansę, by zobaczyć 
naszą biedę i naszą dwuznaczność 
i powiedzieć: „Panie, Ty mnie na-
wróć, bo dopiero teraz widzę, na co 
mnie stać”. Mamy zobaczyć nasze po-
gaństwo. W kryzysie mówimy: „Pa-
nie nawróć mnie”, bo wtedy widzimy 
swoją nędzę i to, na co nas stać. 

A jak można pomóc komuś, kto 
przeżywa kryzys?

Myślę, że przede wszystkim swo-
ją obecnością. Słów, które nierzad-
ko banalizują sytuację, którą ktoś 
przeżywa, nie potrzebuje nikt, bo 
to tylko złości, doprowadza wręcz 
do pasji osobę, która cierpi. Dobrze 
ukazuje to biblijna historia Hio-
ba, którego w cierpieniu pouczali 
koledzy… Autentyczna przyjaciel-
ska obecność obok tego, kto cierpi, 
mówi więcej niż słowo. 

Potrzebujemy kryzysów? 
Tak, żeby się nawrócić. Kryzys 

jest szansą na głębsze doświad-
czenie Pana Boga i odkrycie tego,  
o co chodzi w chrześcijaństwie. 
A o co chodzi w chrześcijaństwie? 
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech weźmie 
krzyż swój i niech Mnie naśladuje 
(Mt 16,24).  ■
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Starość – 
wzrastania?
ks. Marian Pisarzak MIC 

Okresowi starości towarzyszy 
wiele różnorodnych doświad-

czeń i przeżyć, nawet krytycznych 
momentów. Właśnie sposób przeży-
wania choroby i starości mówi wiele 
o jakości naszego życia i bieżących 
zadaniach, jakie przed nami stoją – 
aby poprawić zdrowie i wzmocnić 
ducha. Święty Jan Paweł II przeko-
nywał, że trzeba patrzeć na starość 
nie jak na klęskę, lecz jak na szansę 
wzrastania w prawdziwej dojrzałości, 
właściwej ludziom wierzącym. 

Mocowanie się z różnymi 
kryzysami

Sprawa szczęśliwego „przejścia” 
z doczesności do wieczności należy 
do wydarzeń ostatecznych. Poprze-
dza je walka z różnymi słabościami, 
zaczynając od wzroku, słuchu i ruchu. 
To są „organiczne” słabości, które dają 
do myślenia. Lecz kryzys zaczyna się 
wcześniej, z chwilą rozstania ze śro-
dowiskiem pracy (zawodowej). Czło-
wiek gubi rytm życia. I zaczyna py-
tać o dalszy sens egzystencji. Ale ten 
kryzys to nie klęska, lecz szansa, etap 
z perspektywą. 

Nadzieja na lepsze jutro

W życiu młodego i silnego czło-
wieka dominuje naturalna pewność 
siebie i optymizm. Ktoś taki czuje, że 
jest panem samego siebie, że wszyst-
kiemu podoła, wszystko przezwy-
cięży. Przychodzi jednak etap, kiedy 
siły słabną. Wtedy bieg życia można 
porównać do rozlanej wody, trudnej 
do zbierania. Pojawiają się niepo-
koje egzystencjalne i pytania meta-
fizyczne. Nasila się nawet pytanie 
o realność Boga.  

Dar sakramentów

Oparcie się na Bogu żywym, je- 
dynej prawdziwej miłości i nadziei, 
może być wzmocnione łaską sakra-
mentów, przewidzianych i dla sła-
bych, i dla chorych. Medycyna po-
trafi zaradzić wielu dolegliwościom, 
a nawet oddalić godzinę śmierci, ale 
nie przywraca ludziom wewnętrznej 
żywotności. Rola sakramentów, oleju 
chorych i Komunii świętej, których 
przyjęcie zwykle poprzedza wyznanie 
grzechów, polega na przywracaniu 
zdrowia fizycznego oraz siły duchowej. 
Bez łaski Ducha Świętego, nazywanej 
„mocą”, starość jest etapem bardzo 
trudnym. Sakrament namaszczenia 
świętym olejem jest przeznaczony 
właśnie dla osłabionych wiekiem lub 
chorobą. Ten sakrament jest dedyko-
wany bardziej słabym niż chorym, ra-
czej pro infirmis niż pro aegrotis. Cza-
sem zapomina się o tym, iż chodzi tu 
o dwa odmienne stany samopoczucia. 
Nie zawsze występują razem, osłabie-
nie nie oznacza choroby. Dlatego dla 
słabych jest przewidziany olej świę-
ty, natomiast w poważnej chorobie, 
niekiedy śmiertelnej, Kościół udziela 
Najświętszego Sakramentu, Wiatyku, 
będącego umocnieniem na ostatnim 
etapie paschalnej drogi do nieba. 

Praktykowanie modlitwy 

W refleksji o środkach zaradczych 
na kryzys w wieku sędziwym zwróć-
my uwagę także na praktykowanie 

modlitwy. Nie tylko tej szeptanej, pa-
cierzowej, czy litanijnej – często zanie-
dbanej w sile wieku, przy zabieganiu 
o wiele spraw. Nie chodzi o materialne 
i ilościowe odrobienie zaległości. Bo ta-
kie samo-obciążenie może tylko zmę-
czyć i pomnożyć wyrzuty sumienia.

W trudach i dolegliwościach wie-
ku ma szansę pojawić się inny, nowy 
rodzaj modlitwy, nazwany „lamenta-
cją”. Lamentacja nie jest zwykłą prośbą 
czy błaganiem, ani rodzajem żalu lub 
pretensji, lecz prawdziwie lamentem 
duszy. Niekiedy dosłownie jest to jęcze-
nie z bólu i udręki, przy jednoczesnym 
zjednoczeniu serca z wolą Boga, bez 
szemrania, bez buntu, bez złorzecze-
nia, bez pytania: dlaczego i za co. 

Zakończenie 

Jeśli ktoś odnawia w sobie wiarę 
jako relację z Bogiem i umie mod-
lić się lamentacją, to przezwycięża 
chwile buntu i goryczy. Serce takiego 
człowieka wypełnia duch pokoju i za-
wierzenia. Wtedy też odżywa w nim 
maryjne „fiat”, aktualizuje się dar ser-
ca, czyli ofiarowanie samego siebie, 
według szczególnego wzoru zawie-
rzenia Syna Bożego: „Ojcze, w Twoje 
ręce powierzam ducha mego”. ■

Załączony tekst, w wersji uzupeł-
nionej, został wydobyty z autorskiej 
publikacji pt. „Pod wieczór życia. Czas 
mądrości, nadziei i zawierzenia”, Wy-
dawnictwo Księży Marianów Promic, 
Warszawa 2018 r.
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