
Kryzys wieku średniego 

(„Kryzys wieku średniego. Nasza życiowa szansa.” Andre Daigneault) 

 

Czy jest tu ktoś, kto nigdy nie miał poczucia, że traci grunt pod nogami i mało co się nie utopił? 

Przypomnij sobie swoją reakcję, jak się zachowywałeś, co robiłeś by się ratować, by znów 

wypłynąć na powierzchnię. 

 Współcześni badacze przeważnie zgodnie uważają, że pomiędzy 35 a 50 rokiem życia – jest 

to bardzo zależne od osoby (ale szczególnie między 40 a 50) – mężczyźni i kobiety przechodzą 

pewnego rodzaju kryzys. Słynny kryzys wieku średniego. Mówi się o tym, że wszystko wtedy 

podajemy w watpliwość. Na nowo może się pojawiać w pamięci wszystko, co przeżyliśmy od czasu 

lat młodzieńczych. Tak bardzo chcielibyśmy powrócić do tego okresu życia. I rzeczywiście często 

w tym kryzysie przyjmujemy niektóre postawy i zachowania nastolatka. Jesteśmy w rozsypce, 

wzburzeni, udręczeni, reagujemy czasem jak ci młodzi, którzy domagają się by pozwolić im 

wreszcie „żyć własnym życiem”. Odmawiamy starzenia się, może być tak, że ubieramy się jak 

nastolatki, upajamy się nic nie znaczącymi wypadami, rozrywkami, nie chcemy stawiać czoła 

zobowiązaniom, mamy wrażenie, że nikt nas nie rozumie. W obliczu wewnętrznych rozdarć, 

konfliktów, rozdźwięków, nieporozumień ze współmałżonkami i dziećmi, czasem nawet rozstań 

pojawia się w nas brak zgody na starzenie się. Ten kryzys nie oszczędza osób niezamężnych, 

nieżonatych czy duchownych. Oni też poddani są pokusie podania wszystkiego w wątpliwość i 

niektórzy opuszczają swoje wspólnoty. Szczególnie jeśli powołanie bardziej przeżywane jest w 

wymiarze zawodu, pracy, funkcjonowania w instytucji. 

 Jak to się zaczyna? 

 Podobnie jak kryzys dojrzewania, ten kryzys również, rozpoczyna się wcześniej u kobiet. 

Oba kryzysy są niezbędne do zbudowania dojrzałej osobowości. Fakt, iż nie przeszło się kryzysu 

wieku dojrzewania lub że minął on niepostrzeżenie może pociągnąć za sobą o wiele dotkliwszy 

kryzys wieku średniego. 

 Pojawiają się objawy nieuniknionego starzenia. Mężczyznom rośnie brzuch, sadełko na 

biodrach, pojawiają się pierwsze siwe włosy. Niektórzy żąrtują, że wąska talia i szeroki umysł 

zamieniają się miejscami :) Mężczyzna już nie będzie atletą jakim był wcześniej. Mężczyzn kryzys 

dotyka bardziej ponieważ uważali zawsze, że potrafią sami załatwić pewne sprawy i żyją w świecie 

wyczynu, gdzie słabość postrzegana jest jako porażka. Tymczasem jednym z wyzwań tego kryzysu 

jest właśnie zaakceptować swoją słabość, ułomność i zależność. 

 Od strony fizycznej próg ten jest trudniej przekroczyć kobietom bo godzi w ich wygląd. 

Koniec z czasem promiennej urody bez zmarszczek, koniec młodości. Nie odpowiadają już 

ideałowi z magazynów i reklam. Kobiety mocniej odczuwają również napięcie związane z tym, by 

nie dać się ogarnąć emocjom, które trudniej im poskromić. To okres, który może schodzić się z 

matczyną żałobą, opuszczeniem przez dzieci. Jednak wcześniej bilans życia może pociągnąć za 

sobą cierpienie u samotnych osób. Kobiety też stawiają sobie pytanie „co tak naprawdę 

zbudowałam?”. Jednak zazwyczaj lepiej wychodzą z kryzysu. Na nowo zadają sobie pytanie o 

siebie i w sposób naturalny skłaniają się do akceptacji. To produktywny wiek, w którym sprawy, 

które jeszcze dotychczas nie dojrzały, mogą wreszcie nabrać konkretnych kształtów – choć czasem 

za cenę chwilowej depresji. Kobiety łatwiej wychodzą z kryzysu ponieważ bardziej naturalnie 

przyjmują swoją słabość i kruchość. 

 W samym środku życia pojawia się pozornie bez przyczyny uczucie pustki, wyraźny 

niepokój i stan wewnętrznego napięcia, wątpliwości i poczucia jakby życie wydawało się być 

pozbawione sensu.   

 W małżeństwie. 

 Jeśli kobieta i mężczyzna nie przyjmą faktu rozmycia się ideałów dotyczących siebie i 

partnera, może się zdarzyć, że kryzys odbije się na ich związku i pokona ich.  Mąż i żona nie 

rozpoznają już w sobie osób, w których się zakochali i nie czują się na siłach żeby oswoić sobie i 

nauczyć się kochać nową osobę, w obecności której są postawieni. Wiele małżeństw traci 

równowagę z powodu konfrontacji z prawdziwą osobą, którą każde z nich się stało. Często 



dochodzi do rozwodu. Dzieje się tak jeśli relacja nie jest przeżywana jako związek, który należy 

budować każdego dnia, nie ma poszanowania różnic lub małżonkowie nie wierz, że ich związek 

może oprzeć się wszelkim próbom. Zamiast pogłębiać samemu i wraz ze współmałżonkiem ów 

sens życia, którego brakuje, uciekamy na zewnątrz, albo chcemy wszystko rzucić. Bez przejścia 

przez ten kryzys małżeństwo nie może jednak osiągnąć dojrzałości w miłości małżeńskiej. To taki 

czas gdy musisz wejść w głąb swego serca i stawić czoła własnym zranieniom także 

doświadczonym i zadanym w związku. Co ważne, to nie jest czas na dokonywanie wyborów co do 

przyszłości: to czas określenia siebie w stosunku do pierwszych wyborów kiedy mieliśmy 20, 30 

lat. Albo zrzekamy się naszej odpowiedzialności, albo szanujemy i trwamy przy zobowiązaniach, 

których podjęliśmy się kiedyś. Dobre przeżycie tego kryzysu powinno zakończyć się akceptacją i 

dokonaniem na nowo wyboru swojego współmałżonka. Jest to etap głębokiego pojednania. Dobrze 

przeżyty i zażegnany kryzys prowadzi do przemiany – np... mężczyzna koło pięćdziesiątki chętniej 

zostaje w domu, przywiązuje więcej uwagi do relacji, a ona chętniej z domu wychodzi, ma więcej 

odwagi i inicjatywy.   

 Na koniec to wygląda pięknie jednak w samym środku kryzysu człowiek czuje się jak w oku 

cyklonu nie widzi wyjścia. Może wołać „zostawcie mnie w spokoju, chcę być sam”, często czuje 

się obcy we własnej rodzinie. Gromadzą się pytania „dokąd podąża moje życie? Czy pomyliłem się 

w swoich wyborach? Po co u licha to wszsytko? Co robię ze swoim życiem? Czy nie powinienem 

zmienić żony, pracy domu? Czy nie jestem więźniem własnego małżeństwa, pracy? Dlaczego tak 

się męczę?czy naprawdę udało mi się dokonać czegoś ważnego? Co jestem wart? Co daje mi wiara, 

modlitwa? Dlaczego Bóg nie idzie mi na ratunek w moim nieszczęsciu? Co sprawia, że żyję? Po 

walkach młodości przychodzi wyczerpanie, nagłe poczucie, że jest się starym. Jak wyjść z tego 

kryzysu zwycięsko? Chrześcijańską odpowiedzią jest prośba o łaskę zawierzenia, które pozwala 

zaakceptować nachylenie w stronę starości, własne ograniczenie, pozwla odpuścić sobie. Jednym 

słowem trzeba się oddać. 

   

 Większość z was pewnie wie, że kiedy wpadamy w wir rzeki i on błyskawicznie nas wciąga, 

nie powinniśmy się szamotać. A raczej pozwolić się pochłonąć aż do samego dna, by potem znów 

zostać wyniesionym na powierzchnię. Jest to dobra analogia do przeżywania życiowych kryzysów. 

Dać się pochłonąć i ośmielić się spojrzeć na swoje życie we wszystkich jego aspektach, bez obawy 

o to, że trzeba się przyjrzeć jego najciemniejszym obliczom. Czasem w głębi wiru widzimy jedynie 

nicość. Ale taka rewizja jest zbawienna. W rzeczywistości pozwalając ściągnąć się na dno, aż do 

własnej nicości, możemy zdecydować o wejściu do krainy głębi naszego serca. Nie do nibylandii, 

do której mielibyśmy pokusę uciec, ale do krainy rzeczywistej posiadającej konkretną historię – 

historię naszego życia. 

 O takie zanurzenie chodzi gdy dobijamy do etapu życiowego zakrętu. I od nas zależy 

przemienienie go w łaskę, autentyczną łaskę, choć bolesną w doświadczaniu. 

Kryzys wieku śrdniego to skrzyżowanie dróg między młodością a starością. Na tym skrzyżowaniu 

mamy możliwość nadania naszemu życiu nowego kieruku, nowego sensu, pod warunkiem, że 

odczepimy się od wyobrażeń, które przeceniają młodość i przedstawiają starość w czarnych 

kolorach.  

 Byłoby zarozumiałością liczyć tylko na własne siły w tej pogoni za właściwym kierunkiem. 

Zresztą kryzys mocno te siły osłabia. Aby przejść tę próbę – a kryzys wieku średniego nią jest – 

należy uciec się do absolutnie szczególnej łaski, łaski zawierzenia. Wejście w proces zawierzenia 

prowadzi do pojednania z naszą ludzką naturą, pojednania z człowiekiem jakim się jest, ze swoimi 

siłami i słabościami, swoimi zaletami i wadami. Do zaakceptowania się takim jakim się jest. Kryzys 

wieku średniego jest próbą prawdy – czas zrzucić maski i fałszywe pozory. To czas decyzji o staniu 

się prawdziwym. 

  

 Pismo Święte pomaga w głębszym zrozumieniu kryzysu. Jednym z fragmentów, który 

pomaga nam  go zrozumieć jest 11 rozdział Ewangelii św. Jana o wskrzeszeniu Łazarza. Pewnie 

na pierwszy rzut oka ciężko znaleźć związek między tym wydarzeniem a kryzysem wieku 



średniego, ale on istnieje. Łazarz zmarł, pochowano go w grobie. Umieszczono kamień u wejścia 

do groty. Trudno dobrać słowa by wyjaśnić stan osoby w kryzysie. Często jednak ludzie próbują to 

przybliżyć np. słowami „coś jakby we mnie umarło, nie ma już tu życia”. Co pokazuje Ewangelia: 

powiadamia się Jezusa: Panie „oto choruje ten, którego kochasz”. Prawdopodobnie niedawno Jezus 

widział się z Łazarzem i nic nie zapowiadało tajemniczej choroby. Nagle Łazarz zachorował i 

umarł. Tak jest z osobami z kryzysem wieku średniego. Nagła zmiana, która się w nich dokonuje, 

sprawia, że z trudem ich rozpoznajemy. Do tego stopnia, że w małżeństwie, zdarza się, iż żona nie 

może poznać swego męża, albo mąż żony. Tak się tutaj stało. Łazarz wszedł w  śmierć. Nie mógł 

sam prosić o pomoc. Potrzebował by inni się uruchomili i pobiegli w jego sprawie do Jezusa. 

Modlą się by Jezus się nim zajął. W tym kryzysie szczególnie człowiek może doświadczać 

oddalenia od Boga, nie zwraca się do Niego, często ma nawet wiele gniewu do Boga. Wtedy bliscy 

zaczynają o niego walczyć. 

 Reakcja Jezusa jest co najmniej zaskakująca. Zamiast pobiec do niego jak najszybciej, 

przebywał jeszcze jakiś czas w miejscu, w którym się zatrzymał. Czeka. Oto, co jest pełne 

mądrości i powinno służyć nam za przykład.. Zamiast starać się w pośpiechu znaleźć 

rozstrzygnięcie problemów i przeciwstawić im gotowe rozwiązania, Jezus czeka. Czeka aż śmierć 

dokona swego dzieła, bez czego nie mogłoby dokonać się wskrzeszenie. Tak więc Łazarz umiera. 

W ten sam sposób ten Łazarz w nas, który zanurzył się w kryzysie, nie powróci. Umarł na zawsze. I 

dobrze jest pozwolić mu umrzeć. Słusznie można ośmielić się powiedzieć żonie, że poślubiony 10 

lat wcześniej mąż zniknął na zawsze i jakakolwiek próba odnalezienia go skazana jest na porażkę. 

To nie zawsze dokonuje się bez łez.. Jezus także płacze. Daje przykład najintensywniejszych 

emocji.. na te łzy można też spojrzeć inaczej. Podobno ten moment jest niedokładnie 

przetłumaczony w naszej Biblii – Jezus zapłakał bo rozgniewał się na fakt, że ludzie tak są 

zniewoleni lękiem przed śmiercią.. a wiek średni jest właśnie czasem śmierci... i zmartwychwstania. 

Jezus nie chce byśmy się tego bali. Dawnego Łazarza Jezus kocha, ale musi on w nas umrzeć. Ten, 

który musi umrzeć – to zazwyczaj silna osoba, stworzona przez lata aktywnego życia. Rozpadnięcie 

w momencie tego kryzysu często uderza w cząstkę w nas, w której wg naszego przekonania 

byliśmy świetni. Jeśli nie czułeś się nigdy silny, to na pewno masz takie przekonania, że w jakichś 

konkretnych warunkach jesteś bezpieczny, twoja słabość się nie objawi światu. I to może runąć.  

 Jezus zbliża się do grobu.. ciało Łazarza już czuć, z grobu wydobywają się cuchnące 

zapachy.. co to znaczy: najpaskudniejsze aspekty naszej osobowości znów wypływają na 

powierzchnię. np. taka żona, która przybierała pozę doskonałej, przejawia zaskakującą 

agresywność. Jak z grobowcem niebezpiecznie jest za bardzo się do niej zbliżać. To dziwaczny 

pomysł odsuwać kamień żeby stwierdzić dokonujący się powolny rozkład. Uczucie strachu trzyma 

nas na pełen szacunku dystans. Jezus czeka właśnie aż zacznie brzydko pachnieć, zanim zbliży się 

do naszego grobowca by nas z niego wydobyć. To co wydziela zapach psucia to tożsamość, którą 

sobie przywłaszczyliśmy, odór pochodzi od nierozwiązanych problemów, zepchniętych w 

niepamięć naszego dzieciństwa, trudności zrodzone z naszych relacji z rodzicami pogrzebaliśmy w 

grobowcu naszej osobowości, troszcząc się by dobrze postawić na nich kamień. Jezus prosi o 

odsunięcie tego kamienia, by można wyjść na świeże powietrze. Ale pojawia się wielka pokusa by 

zaprzeczyć temu, że możliwe jest wyjście z grobu nowego Łazarza. Trzeba dla czegoś umrzeć by 

mogło pojawić się coś nowego. Żałoba poprzedza początek nowej misji. 

 Jezus czeka aż Łazarz umrze. Czekanie jest częścią procesu zdrowienia. W tym czekaniu 

powinniśmy mieć zawsze świadomość, że Jezus nie przestaje nas kochać, nie kocha jednak osoby, 

którą odgrywamy. Pragnie zdjąć nam maskę, by znaleźć w nas prawdziwe dziecko, stworzenie, 

jakim jesteśmy. 

 W tej scenie Jezus nie dokonuje czynu miłości tylko dla siebie, nie robi tego sam. Różnymi 

gestami daje do zrozumeinia, że potrzebujemy innych, by zostać oswobodzonymi. Jezus na pewno 

wskrzesi Łazarza. Ten jednak zawinięty jest w opaski. Dlaczego Jezus mu ich nie zdjął? On pragnie 

byśmy byli w pełni człowiekiem i przyjąwszy człowieczą dolę, prosili o pomoc brata czy siostrę, by 

zdjęli z nas opaski. Jezus nie robi tu żadnej sztuczki, nie odsuwa kamienia swoją mocą i nie 

zdejmuje nią bandaży, opasek. Z pokorą musimy się zgodzić na poproszenie o pomoc, by ktoś bliski 



mógł przyczynić się do naszego uwolnienia. Może to być przykjaciel, ale też kapłan poprzez 

duchowe ukierunkowanie czy towarzyszenie, będący sługą zbawczej łaski, a czasem jest to 

psychoteraputa, który wkracza w sferę nieświadomych zakłóconych mechanizmów 

psychologicznych, które wytworzyły się na bazie zranień pochodzących z dzieciństwa. Wsparcie 

psychologiczne jest jakąś ścieżką pomocy, ale nie wystarczającą. Jest to kryzys sensu życia, tak 

więc najlepiej ścieżka duchowa może go rozwiązać. W tym czasie nie chodzi tylko o to by rozwinąć 

swoje zdolności, zalety, panować nad sobą, stać się doskonalszym skuteczniej rozwiązywać 

problemy i pokonywać słabość. Potrzeba zrozumieć, że w stanie słabości, przez który 

przechodzimy, objawia się siła Boga i nauczyć się nieustannie Go sławić, uwielbiać, bo tylko On 

wskrzesza umarłych. Zawierzyć Mu i Go uwielbiać. 

 

 W wieku 40 lat w większości wypełniliśmy już pewną liczbę zadań, mamy już podwaliny 

spełnionego życia. Jest to wiek pełnego rozkwitu, wiek dojrzałości, jak smaczny owoc, który 

dojrzał. Często mamy już zdobytą poświęceniem społeczną pozycję. To wiek odpowedzialnych 

stanowisk, wiek kiedy jest się „posiadaczem” - mąż, żona, dzieci, zawód, samochód, pozycja, 

mieszkanie, dobre imię. Jest to też godzina dokonywania bilansu. Możemy się cofnąć i popodziwiać 

przebytą drogę. Jednak po komforcie z jakim zdołał się urządzić 40-latek często doświadcza on 

uczucia niewygody, nawet cierpienia, które rodzi pytanie egzystencjalne: „jaki jest sens mojej 

pracy?”, „jakie są wartości, w które wierzę?”, „jaki sens nadać mojemu życiu?” 

 Zaczynają się rzucać w oczy nasze osobiste ograniczenia. Nieraz wkładamy wytężony 

wysiłek by uchronić się od różnego rodzaju porażki, zapewniając sobie złudne bezpieczeństwo, a te 

fortece nie chronią mimo wszystko przed nudą codziennej rutyny. Właśnie nuda nagle 

niezauważalnie zalewa często 40-latka. Tuż za nią kroczy: rozczarowanie, zniechęcenie, czasem 

nawet rozpacz. „Boże spraw, żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce”. Traci grunt pod nogami. 

Może zdarzyć się, że zechce wszystko rzucić. Trudno mu znaleźć cokolwiek by się o to zaczepić. 

Częstym doświadczeniem jest uczucie głębokiej samotności i wyostrzona świadomość 

przemijającego czasu. To niewygodny wiek, bo jest już za późno by kontynuować drogę idealisty, a 

za wcześnie by zacząć być mędrcem... często ludzie rozważają wtedy w tył zwrot: wymazanie 

minionych lat, zmieniają żonę na 20-latkę, męża – inny model, pracę, czemu nie... biegniemy do 

źródła młodości...takiego jakie znamy, tego z przeszłości.. To też wiek zawieszenia – albo będzie 

sukces, albo porażka, albo się ustabilizujemy, albo będziemy biec od przygody do przygody, albo 

zachowamy wiarę, albo utrwalimy zwątpienie..albo odnajdzeimy wewnętrzną ciszę, albo będziemy 

się upijać rozrywkami.. albo postawimy na powierzchowność albo na to, co istotne.. 

Można uciekać w działanie za wszelką cenę. Jest to zapominanie o byciu, rezygnacja z 

wsłuchiwania się w wewnętrzny głos, który bez przerwy zadaje pytania. A tu trzeba się w nie 

wsłuchać i dać się pociągnąć im w kierunku głębi serca by przejść od „robić” do „być”. 

 Czas przestać zaprzeczać. Nie ma innego wyjścia jak stawić czoła trudnościom. Wniknąć 

w samotność, uznać rany i ułomności, zaakceptować smierć Łazarza, Jakubową walkę. Jesteś sam, 

boisz się, atakuje się coś od środka. Taka jest z walka pośrodku życia. Bóg przybywa na spotkanie 

w ciemnościach i zdajemy sobie sprawę, że walka z nim na nic się nie zda, ale możemy się z nim 

szarpać, aż doświadczamy uszczerbku na ciele.  

 Kryzys, który pojawia się w wieku średnim pociąga często za sobą przemianę osobowości. 

Wypływa on często z walki pomiędzy postacią a realną osobą, która dotąd pozostawała w ukryciu. 

To jak pękanie lodów. Duszę okupuje brak satysfakcji, jakieś niezadowolenie. Można je ignorować. 

Ale można też pójść za nim i poszukać odpowiedzi na pytanie: kim jestem? Jakie jest moje 

najskrytsze pragnienie?  

 Dotąd mogliśmy uważać się za zaspokojonych, nasyconych przez konsumpcyjne 

społeczeństwo – wzbudzające nasze pragnienia i natychmiast oferujące zaspokojenie. To nas jednak 

nie jest w stanie zaspokoić. Bo serce woła, że pragnie czegoś więcej. Pragnie Boga. I można Go 

przyjąć dopiero w akceptacji niemocy. Potrzebujemy absolutnej miłości. Niestety wielu z nas 

pośrodku życia musi przyznać się do swojej niezolności do odnalezienia tego szczęścia, do którego 

jesteśmy wezwani, którego wciąż pragniemy Uświadamiamy sobie, że musimy zdecydować się na 



kilka smutków, na próbę pojednania i podjęcie decyzji, by móc nadal posuwać się naprzód. 

Program wydaje się czasem tak trudny do realizacji... Poczucie bezpieczeństwa nawet jeśli 

nieuchronnie prowadzi do śmierci wewnętrznej, wydaję się nam korzystniejsze od tęsknoty i 

pragnienia tego, co nas przerasta. Jednak nawet jeśli pisklę niemal umiera z chęci rzucenia się za 

gniazdo musi przezwycieżyć strach przed skokiem w pustkę. Potrzeba postawić sobie kilka 

egzystencjalnych pytań by zdemaskować obawy, zanurzyć się w nich, stawić czoła pustce naszego 

sztucznie wypełnionego życia. Erich Fromm twierdzi, że największą tragedią ludzkiego życia jest 

to, że większość ludzi umiera zanim się jeszcze narodzi. Nigdy nie żyli tak naprawdę.  

Możemy postawić sobie ważne pytania, by zacząć się zanurzać: 

 Gdzie jestem? 

 Czego tak naprawdę oczekuję od swojego życia? I co potem? 

 Czego pragnę? 

 Co jest dla mnie naprawdę ważne? 

 Jakie są moje obawy? 

 Co boję się zostawić? 

 Kim jestem poza moją funkcją, zawodem, statusem społeecznym? 

 W jaką stronę mam teraz ukierunkować swoje życie? 

  

 Wiek średni to czas rozczarowań. Rozpłynęły się młodzieńcze sny, nie spełniły się tak jak 

planowałeś. Pozostały czas życia trzeba karmić nie urojeniami a pokornymi przekonaniami. 

Powiedzieć na nowo „tak” na rzecz życia, swojego współmałżonka, starzenia się. Trzeba nauczyć 

się to akceptować. Trzeba pozwolić drążyć się pragnieniu, skonfrontować się z dawnymi 

zranieniami. Wiąże się to z cierpieniem, dlatego często czujemy przed tym strach i chętniej 

wybiegamy w nerwicę niż stajemy z nim oko w oko. Nerwica jest zawsze substytutem słusznego 

cierpienia (Jung). Nie da się uniknąć bólu w tym czasie. 

 Nasze życie może mieć istotnie wszelkie pozory życia udanego, spełnionego. Możliwe 

nawet, że mogliśmy je uznać za świetne. Tak przynajmniej wyglądał jego obraz w lustrze innych. 

Bardzo chcielibyśmy zachować ten wizerunek, obraz. Jednak jak tylko milkniemy, by usłyszeć to, 

co przepełnia naszą wewnętrzną świadomość, zauważamy, że jest zupełnie inaczej. Możemy 

odkryć, że sami sobie opowiadaliśmy bajki i zdołaliśmy w nie uwierzyć. To, co mam wewnątrz, 

nijak się ma do tego, co widzą moje oczy. Jesteśmy zaproszeni do wzgardzenia pozorami, by zacząć 

szukać swojego prawdziwego ja. Coś się dzieje głęboko w nas, coś nas przerasta i rozbraja zarazem. 

Cichy głos powtarza niestrudzenie: „nie pragniesz czegoś innego?” i tak próbuje nas wciągnąć 

głębiej. Boimy się go słuchać. Porusza nas. Nie rozumiemy, że to Bóg poprzez wydarzenia i próby 

przychodzi pukać do naszego serca. 

„Nie pragniesz czegoś więcej?” oczywiście że tak! Wynurzone nagromadzone rozczarowania 

powodują, że nie możemy się powstrzymać od powiedzenia sobie „musi być coś więcej niż to!” 

Odkrywamy fałszywe twarze naszej osobowości, o których istnieniu dotąd nie wiedzieliśmy. 

Prowadziliśmy życie wedle naszych upodobań. Na koniec stworzyliśmy postać i nosiliśmy maskę. 

Za cenę poświęcenia prawdziwego stworzenia, jakim jesteśmy, tego, które teraz chce żyć. Kryzys 

przychodzi złamać złudne uczucie dobrostanu. Już myślałeś, że zszedłeś najgłębiej, znasz siebie, 

czułeś się bezpiecznie wewnątrz swoich przekonań. No i pojawia się to pragnienie sensu. I musisz 

wyruszyć na jego poszukiwanie. To pierwotne pragnienie odnalezienia naszej prawdziwej 

tożsamości. To wezwanie do wejścia do naszej wewnętrznej świątyni jak do ziemi obiecanej. Jest 

ono bardzo naglące w tym wieku. 

Czego mam szukać w głębi siebie, gdzie jest kres tego zanurzania? 

W ewangelicznej przypowieści mowa jest o ukrytym na polu skarbie. To my jesteśmy tym polem, 

to w głębi nas samych zakopano kiedyś skarb. Bardzo wątpimy, czy skarb tu gdzieć jest. Dlatego to 

poszukiwanie nas przeraża. Ale jesteśmy zaproszeni do spotkania z Bogiem a nie poniżeniem. Kto 

szuka prawdy szuka Boga choćby o tym nie wiedział (Edyta Stein). Kto szuka miłości szuka Boga.. 

kto szuka sensu szuka Boga.... 

Wielu jednak stosuje wybiegi i ucieczki. Ucieczki od cierpienia. Próbują przywracać sobie 



kondycję bieganiem i aerobikiem, zanurzają się w książki „dobre samopoczucie” „znajomość siebie 

samego” jakby szukali jakiejś przyprawy na półce w supermarkecie, chcą przyprawić lepiej swoje 

życie, może jeszcze da się uratować tę postać.... Inni zwracają się w stronę medytacji wschodu 

(stworzonej po to przecież by nie czuć bólu), dzieł o pozytywnym myśleniu, szukaniu wewnętrznej 

mocy, niektórzy zwracają się w stronę astrologii, zen, wiedzy tajemnej. Jest tyle sposobów by 

wymknąć się rzeczywistości. Tak bardzo może nam się wydawać niemiłe patrzenie prosto w twarz 

temu, kim jesteśmy. Bardzo boimy się wyrzec swoich przyzwyczajeń, puścić uchwyt. 

 Jak odstąpić od fałszywego obrazu siebie? Jak zdjąć postać, maskę, by zamieszkać w 

najgłębszych pokładach własnego serca, by stać się tym kim jesteśmy naprawdę? 

Zaczyna się od zgody na odejście od naszych iluzji. Od zdjęcia i odrzucenia opasek Łazarza. Łazarz 

wyszedł z grobu owinięty jak niemowlak. Te bandaże służyły jedynie do ochrony naszych 

poranionych DZIECIĘCYCH serc. Wyobraź sobie, że zraniłeś się jako dziecko, przykleiłeś 

plasterek i nosisz go do dziś... oderwanie go boli, ty wierzysz, że bez niego nie możesz żyć, bo 

przecież zawsze tu był. Jednak trzeba stać się człowiekiem świadomym. Są w nas całe połacie 

plastrów i bandaży do zerwania. Świadomość każe nam zakwestionować siebie, to co widzimy.  

 Przeszkodą do usłyszenia tego pytania „Czego pragniesz?” może też być rzekomy altruizm, 

który każe nam je kwestionować: „czy to nie egoizm, mieć takie myśli?” Ale dlaczego nie miałby to 

być Bóg. Otwieram Ewangelię Mk 10, 51-52 a tam Jezus pyta Bartymeusza „co chcesz abym Ci 

uczynił?” - „żebym przejrzał” - „idź twoja wiara cię uzdrowiła” odpowiada natychmiast Jezus. O to 

pyta nas Bóg, czego pragniesz. I na miarę poznania naszego pragnienia będziemy mogli 

odpowiedzieć na to pytanie. Ale kiedy je wyrazimy pewnego dnia zostanie zaspokojone. Wydaje się 

to proste. Problem w tym, że my naprawdę boimy się naszych pragnień. A co dopiero jeszcze je 

wyrazić. Mark Twain napisał „niedokładnie wiecie, za czym wzdychacie, ale pragniecie tego tak 

bardzo, że wasze serce cierpi”. 

Nasze życie do tego przejścia wieku średniego jest najczęściej utkane z różnych działań, dzieł 

naszych rąk. Często wypełniają one nasze życie bez reszty. Aż nagle czujemy pustkę. A kiedy 

spoglądamy wstecz kusi nas by powiedzieć za Koheletem: „Marność nad marnościami, wszystko 

marność.. i przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie 

przy tym zadałem. A oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem!” być może też poświęciliśmy 

tak wiele czasu próżnemu poszukiwaniu rzeczy zewnętrznych, że zgubiliśmy klucz do własnego 

wnętrza. A co w tym wnętrzu na nas czeka? Po burzliwej młodości św Augustyn krzyknął: „Ty 

byłeś wewnątrz mnie, podczas gdy ja byłem na zewnątrz siebie samego”. 

 Jezus Mówi nam (Mt 6,6) „Wejdź do swej izdebki i zamknij drzwi”. Taka sobie izdebka. 

Święty Augustyn mówił o Bogu bliższym mu niż on sam sobie. Św Jan od Krzyża pisał o niej, 

izdebce, jak o centrum głębi duszy. Pisał tak: 

„i czegóż więcej chcesz jeszcze o duszo? I czemu szukasz go poza sobą, gdy w samej sobie masz 

wszystkie swe skarby, swe rozkosze, swoje zadowolenie, swoje nasycenie i swe królestwo, czyli 

twego Umiłowanego, którego pragniesz i szukasz? Wesel się i raduj w wewnętrznym skupieniu z 

Nim razem, gdy posiadasz Go tak blisko. Tu Go więc pożądaj, tu Go uwielbiaj, a nie wychodź Go 

szukać poza sobą, gdyż wówczas rozproszysz się i zmęczysz, i nie znajdziesz Go ani nie będziesz 

się Nim  radować pewniej i szybciej niż w samej sobie.” (z Pieśni duchowej) 

Więc przez to wszystko chcę powiedzieć Ci, że kryzys jest to czas by ostatecznie zostać 

poszukiwaczem pereł, skarbu, pielgrzymem szukającym drzwi. „Kiedy odnajdujesz drzwi swego 

serca, odnajdujesz bramę nieba.” - Jan Chryzostom. 

Zakręt życia – to łaska, której nie można przegapić. Zobacz, że celem jest życie w stałej obecności 

Boga. Ten kryzys środka życia szczególnie ma Cię na ten cel ukierunkować. 

By dotrzeć do tej izdebki  istotne jest posiąść dwie cnoty – pokorę i przejrzystość duszy. Perła jest 

zakopana w ziemi, leży na dnie serca przykryta kurzem i pozorami. Nie tyle chodzi o to by zejść na 

dno duszy własnymi siłami, ani przez ascezę ani przez nagromadzenie modlitwy. Pokora. Chodzi 

raczej o to, by pozwolić to sobie uczynić Duchowi Świętemu. On robi dwie rzeczy w człowieku. Po 

pierwsze opróżnia go, po drugie wypełnia próżnię w tej mierze, do tego stopnia, ile jej znajdzie. 

 Wiemy już, że pokornie trzeba uznać, że czas młodości minął i trzeba będzie  przygotować 



się do wejścia w czas starości. Na wcześniejszym etapie nasze marzenia zderzały się z 

rzeczywistością zewnętrzną, a teraz jest czas przejścia do rzeczywistości wewnętrznej i 

przystosowania się do niej. Teraz introwersja ma mieć pierwszeństwo. [A może nawet bardziej 

interioryzacja. Potrzeba zaglądać w siebie, ale introspekcja zaczyna się i kończy na „ja”, prowadzi cię do „ja”. 

Interioryzacja oznacza wpatrywanie się w Boga, który do Ciebie przychodzi i jest w Twoim wnętrzu. W miarę jak 

wzrasta to drugie zmniejsza się to pierwsze, a wtedy też mniej martwimy się o siebie, zmniejsza się nasz lęk.] Bajka 

„Dąb i trzcina” Jeana de La Fontaine'a pokazuje co się może dziać. Jeśli do walki przystopię z 

pokorą i świadomością swojej słabości, będę się chwiała na wietrze, ale nie złamę się tylko 

zahartuję. Jeśli zabarykaduję się w pysze i pewności swojej siły huragan połamie mnie jak ten dąb z 

bajki. Jeśli wybierasz zabarykadowanie się za próżnymi przekonaniami podzielisz losy dębu. 

Sednem kryzysu jest rezygnacja ze zdobywania pełni własnych środków, własnych sił. Ten kryzys 

otwiera cię albo na przygnębienie, zamknięcie, albo na mądrość. W tym wieku człwoiek wie, że 

życie nie jest łatwe, ani proste. Ale musi jeszcze dopuścić sygnały ostrzegawcze i  przyjąć fakt, że 

nie jest doskonały ani wszechmocny. I nigdy nie będzie. 

 

Tezn kryzys to też czas pojednania z przeszłością. Śmierć rodzica, częste doświadczenie w tym 

czasie, może wzbudzić nieazspokojony gniew, poczucie winy, które wymagają głębokiego 

pojednania. Potrzebujemy przebaczyć czyny z przeszłości, które nas zraniły i potrzebujemy 

zwalczyć nasze destrukcyjne skłonności. To pojednanie dotyczy otoczenia, ale też siebie samego i 

Boga. Musimy coś zrobić z Jego wypaczonym obrazem, tym który popycha nas do nieustannego 

stawiania Mu zarzutów i oskarżania o wszsytko. 

Widzicie więc, że wychodząc z kryzysu trzeba się pogodzić ze swoją kondycją grzesznika. Chodzi 

o to by uchwycić się Boga w tym kryzysie. Wiele osób przechodzi w tym okresie noc duchową. Są 

otoczeni zgromadzonymi dobrami materialnymi, ale brakuje im istoty ich życia. Mogą być wierni 

praktykom religijnym, wierzyć że kochają Boga, ich wierze brakuje jednak dziecięcej ufności, 

Msza jest rytuałem do odbycia w regularnych odstępach czasu, modlitwa chwilą w której spotykam 

samego siebie a nie Boga. Przed tym kryzysem często nawet w wierze po prostu poszukujemy 

siebie. Moglibyśmy przekuć na tym etapie wezwanie „Jezu ufaj we mnie”. Możesz w kryzysie 

przyjść do wspólnoty i nadal szukać siebie w modlitwie, w relacjach i zależnościach, w funkcjach, 

posługach.. Kryzys jest po to by dojść do dojrzałej wiary. Kiedy pozbywamy się iluzji i naszej 

fałszywej wspaniałomyślności wreszcie Duch Święty może się na nowo przez nas wyrazić. 

Wówczas Bóg pracuje w nas. Wiem już, że sam nie umiem kochać, znam swoje skłonności do 

dumy i nienawiści, egocentryzmu i egoizmu. Wiem, że mogę kochać Boga i innych tylko sercem 

Boga. Nawracam się to znaczy doświadczam własnej niemocy kochania. Wtedy Bóg przybywa do 

mnie by we mnie kochać. Wtedy kochać oznacza odsłaniać przed kimś jego dobroć, pokazać mu 

jak bardzo jest jedyny i sprawić, że objawią się jego dary, to także zgodzić się na otrzymywanie nie 

tylko dawanie. Odkrywam, że niczym się nie różnię w swej grzeszności od innych. Nie jestem 

wyjątkowy. I mogę to zaakceptować. Jeśli boisz się konfrontacji ze swoim sercem, nie jesteś 

zaznajomiony z introspekcją, nie przywykłeś do stawiania czoła swoim emocjom będziesz bardziej 

skłonny do zawałów serca w tym wieku, ponieważ żeby uniknąć stawienia czoła ubóstwu swego 

wnętrza upieramy się przy wyniszczeniu się w zewnętrznej aktywności. Pojednać się ze swoim 

sercem to wyzwanie. Uregulować to, co nie zostało uregulowane w dzieciństwie – to wyczyn – 

boimy się odsłonić swoją dziecięcą wrażliwość. 

 Przeżywamy kryzys tożsamości. Nagle wypływają ukryte cechy osobowości.. np. kobieta, 

która walczy o to by być idealną matką, zdaje sobie sprawę, że nieświadomie przyjęła rolę wiecznej 

ofiary, rolę męczennicy. Zaczyna więc odczuwać nowe potrzeby. Ona, która o sobie kompletnie 

zapomniała. 

Mamy do przejścia kilka etapów, podobnie jak w procesie żałoby. Przecież przeżywamy śmierć 

Łazarza. Etapy do przejścia,  

Negacja – ja się nie zestarzeję, pomaluję włosy, myślę o kupieniu peruki, śmigam na siłownię, 

wydaję majątek na kosmetyki i nowe ubrania. 

Gniew – wybucha bunt przeciw życiu ogólnie, przeciw Bogu, mężowi, żonie. Na co to wszsytko, to 

niesprawiedliwe, ależ byłem naiwny. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Autor:Jean_de_La_Fontaine


Pertraktowanie – chcę jeszcze raz osiągnąć sukces, być w czymś pierwszym, żeby wszyscy mogli 

się przekonać o moim znaczeniu, jeszcze raz mieć przygodę, przekonać się że moja siła urzekania 

pozostała nienaruszona.. 

Depresja – nadchodzi duchowa noc sprzyjająca dogłębnemu oczyszczeniu się, a także zwiastująca 

nowy etap w życiu. Bóg doświadczając nasze serce posuchą, pokazuje nam jak bardzo przekonani o 

tym, że opiekujemy się innymi jesteśmy jedynie egoistami, widzimy się wreszcie w świetle prawdy, 

odkrywamy w nim ciemną stronę naszej osobowości. 

Akceptacja – czy kochasz swoich braci? Nie. Ale Jezus ich we mnie kocha. Ślepa ufność w 

miłosierdzie Boże. I tu kryje się cały sens życia chrześcijanina. Zauważyć swoją biedę i żyć 

głebokim przekonaniem, że to dobry Bóg kocha nas pierwszy. Pozwolić się Jemu kochać. Kiedy to 

wreszcie zrozumiemy odkryjemy na nowo duchową płodność płynącą z adoracji Najświętszego 

Sakramentu, trwania w obecności Boga. Dać się pochłonąć Jezusowi, takimi jakimi jesteśmy niech 

On nas przemieni. 

Teraz przyjrzymy się fragmentowi o dwóch uczniach idących do Emaus. (Łk24, 13-33) 

Co tu się właściwie stało. Uczniowie stracili wiarę w Jezusa ponieważ byli świadkami 

unicestwienia Go na krzyżu. Przechodzą przez całkowicie ludzki kryzys beznadziei, na końcu 

którego osiągną dojrzałą wiarę. Na początku uciekają z Jerozolimy dotknięci głębokim cierpieniem 

przyglądania się śmierci Jezusa. W kryzysie bardzo przypominamy uczniów z Emaus. 

Stworzyliśmy tyle marzeń co do samych siebie, naszej rodziny, wspólnoty, zawodu...i nagle 

wszystko wydaje się zaprzepaszczone... „a myśmy się spodziewali...” Nasza wiara była szczera, nic 

się jednak nie spełniło. Mamy wrażenie, że ktoś się nami zabawił. „Uwiodłeś mnie Panie, a ja 

dałem się uwieść”(por. Jr 20,7). To jest szok, pustka, po co się szamotać, życie wywrócone do góry 

nogami. Często jakiś właśnie szok rozpoczyna kryzys – śmierć rodzica, przyjaciela, utrata pracy, 

choroba, opuszczenie domu przez dzieci, nowy przełożony.. to sprawia, że pojawiają się nowe 

pytania. Ale przede wszystkim pojawia się rozpacz, rozczarowanie. Właśnie dno rozpaczy Bóg 

wykorzystuje by wpuścić światło. Do uczniów przyłącza się sam Jezus. Jest tutaj chociaż oni go nie 

widzą. Nasze spojrzenie pośrodku kryzysu jest jakby zasnute ciemnością. Jesteśmy tak bardzo 

opanowani przez różnego rodzaju emocje, że wpływają one na nasze zachowanie. Możesz sam być 

zaskoczony swoimi łzami, albo tym jak dajesz się wodzić różnym pożądliwościom. Wyczerpuje się 

twoja modlitwa. Jesteś znużony tym, że Bóg nie odpowiada. To jest moment do porzucenia obrazu 

Boga jaki nosimy. W kryzysie wiary trudno jednak uczepić się jakiejkolwiek nadziei. Uginamy się 

pod ciężarem naszych rozczarować. Jezus kroczy z nami. Ale Go nie widzimy. Żeby przejść od 

modlitwy nastawionej na siebie do modlitwy kontemplacyjnej musi nastąpić śmierć złudzeń. 

Towarzyszą nam wtedy wielkie pokusy by szybko przynieść sobie ulgę. Kiedy zauważamy, że ktoś 

z naszych bliskich wchodzi w kryzys możemy tylko, śladem Jezusa, iść u jego boku, bez słowa. Bez 

odpowiadania na popędliwe inwektywy, bez uskakiwania od tych sprzecznych emocji, które nagle 

wypływają choć wcześniej były szczelnie dławione. Uczniowie nie kryją przed Jezusem swojego 

zawodu. A On zachęca ich do wypowiedzenia się. Idąc z nimi wie jak bardzo czują się oni winni 

swojej ucieczki. Godzi się jednak na uznanie, że ich gniew jest słuszny. Chodzi o to by kroczyć z 

nimi i słuchać jak mówią nam kim są i co czują. Nie zatrzymujmy się na tym, co pragniemy im 

ofiarować, ale na tym co oni są w stanie przyjąć. Jezus idzie z nimi ich tempem. Przyspieszenie 

kroku zdenerwowałoby ich. Wyciągnięcie na wejściu swojej Biblii zszokowałoby ich. Uczniowie 

potrzebują wyrazić swoje emocje zanim przejdą do fazy akceptacji. Zbyt szybkie podanie rady, 

rozwiązania, pocieszenia byłoby ucieczką od współudziału w ich cierpieniu, unikaniem ich 

cierpienia. Tu trzeba się ośmielić krzyczeć na modlitwie. Kiedy ogarnia nas gniew, dlaczego nie 

wziąć za przykład Hioba czy Jeremiasza? Pogrążeni w strapieniu nie boją się wyrazić swoich 

emocji. Mojżesz wyrzuca Bogu, że się nie odzywa. Eliasz prosi Go wciąż by mógł umrzeć. Autor 

psalmów prosi Boga, by roztrzaskał głowę wrogów o mur. Boga nie zraża słuchanie naszych 

inwektyw. Jest wobec nas cierpliwy. 

 Potocznie na określenie kryzysu wieku średniego używa się wyrażenia „kryzys 

czterdziestki”.  Popularne powiedzenie głosi „życie zaczyna się po czterdziestce”. Dlaczego 

czterdzieści? To symboliczna liczba dla tego, co jest zarazem znakiem próby i nowego startu. Biblia 



często ucieka się  do jej użycia na początku nowego rozdziału historii zbawienia. Potop, czas, gdy 

Noe ma znaleźć schronienie w swojej arce, trwał 40 dni. Eliasz szedł 40 dni i czterdzieści nocy, 

zanim doszedł na górę Horeb i zanim rozpoczął swoją publiczną posługę. Mojżesz miał 40 lat, 

kiedy został powołany przez Boga, zanim uciekł na pustynię Madian. Przez 40 dni Goliat wyzywał 

Izraelitów przed nadejściem Dawida. Hebrajczycy tułali się 40 lat po pustyni. Izaak miał 40 lat, 

kiedy poślubił Rebekę. Tak jest w przypadku wielkich postaci ST. W NT mamy 40 dni postu na 

pustyni Jezusa, czas kiedy  doświadcza kuszenia, a po którym wraca do swojego publicznego życia, 

rozpoczyna je. W naszym czasie liturgicznym mamy 40 dni wielkiego postu poprzedzającego 

Wielkanoc. Liczba 40 określa czas próby i czas nowego etapu. Trzeba więc przejść ten czas 

trudnego doświadczeina i kuszenia, ponieważ zapowiada on nową misję. Podobnie uczniowie z 

Emaus. Musieli przejść czas próby, zanim mogli rozpoznać Tego, którego uważali za umarłego, aż 

do momentu dzielenia chlebem. Wtedy dopiero mogą podjąć drogę do Jerozolimy i rozpocząć nową 

misję.  

 

Jednym z pierwszych pytań jakie Bóg stawia człowiekowi w Biblii jest: „gdzie jesteś?”. 

Przypomnij sobie co odpowiedział Adam i zobacz, jak bardzo opisuje to sytuację osoby w kryzysie 

wieku średniego: „usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się bo jestem nagi, i ukryłem 

się”. To jest ponadczasowe pytanie, kierowane do każdego z nas. Także reakcja Adama niczym nie 

różni się od naszych... Gdzie jesteś i dlaczego się ukrywasz. Bóg mógłby zapytać „kim jesteś? Albo 

jak się masz? Ale nie... Bóg wie, gdzie jesteś, ale chce byś Ty głośno to wyznał. Gdzie jesteś i 

dlaczego się ukrywasz. Szczęście i sens wiążą się z tym gdzie jesteś. Gdzie powinieneś być. 

Ciekawe jest, że jest to też jedno z pierwszych pytań jakie uczniowie zadają Jezusowi. 

„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” J1,38. Jezus nie mówi „co Wam do tego?”, nie ukrywa się. Cała 

ludzka historia jest wpisana w Jego  odpowiedź: „chodźcie a zobaczycie”. Szczęście znajduję tam 

gdzie mieszka Bóg, On mnie zachęca bym poszedł za Nim do miesjsca gdzie przebywa. Żebym 

umiał odpowiedzieć na to pytanie „gdzie jestem?” muszę wiedzieć i mieć odwagę przyznać jakie są 

moje potrzeby, jakie zranienia, jaka jest moja kruchość, bym umiał wyznać, że jestem nagi, 

zraniony i złamany.  

Kim naprawdę jestem? Czy jestem owocem jakiejś rodziny i produktem danego wychowania, 

odpowiadam temu co wpoili mi rodzice, czy dostosowałem się do przydomka nadanego mi w 

szkole. Czy odpowiadam opinii jaką inni wyrobili sobie o mnie, czy jestem równoważny z pracą, 

którą wykonuję. Czy jestem talentami jakie posiadam.  

 To Bóg nas szuka. To Bóg nas pragnie. To Bóg chce spotkać prawdziwą naszą osobę ponad 

przez nas stworzonymi postaciami. To nie my poszukujemy Boga. To On poszukuje nas. To On od 

zawsze schodzi do nas i chce nas przemieniać. 

 To wszystko po to, by wreszcie mogło żyć w nas dziecko. Dziecko pragnie prawdy i 

wolności. Tylko Bóg przez swą łąskę może położyć kres fałszywce. Jeśli jesteśmy naprawdę 

szczerzy, jeśli przestajemy się chować, szukać podziwu innych, poszukujemy prawdy, wówczas 

stopniowo w modlitwie i ciszy naszego serca, Bóg dokona dzieła naszego oczyszczenia i 

rozpocznie proces ogołacania naszego życia, aż do momentu, kiedy nasza istota stanie się 

przezroczysta. Sprawi, że ujrzymy przebiegłość naszej pychy, jak i głęboko w nas zakorzeniony 

egocentryzm.  

 To naprawdę nie jest proste być prawdziwym wobec siebie samego. Jedni są skonfundowani 

bo to, co widzą w środku nie odpowiada temu, czym się afiszują na zewnątrz. Inni są zmartwieni 

lub przerażeni bo myślą, że wiedzą kim są i nie lubią tego obrazu, który do nich wraca. Jeszcze inni 

spędzają swoje życie na odgrywaniu roli i nigdy się nie zatrzymują, tak bardzo boją się pustki, z 

którą musieliby się skonfrontować. To może zajść bardzo daleko. Są pochłonięci graniem swojej 

postaci. Ilość telefonów jakie odbierają, ilość spotkań zapisanych i zaplanowanych w kalendarzu, 

ilość spraw, zebrań, na które są wezwani, jest tak wielka. Skarżą się na to, ale sprawiają wrażenie 

jakby nie chcieli, by to się zmieniło. Bo to uwydatnia ich poczucie ważności. „Jeśli jestem tak 

rozrywany musi to znaczyć, że jestem kimś ważnym”. Ale pod spodem pobrzmiewa złowrogo 

„jestem tym, co wykonam” boję się przez to przestać robić....robić zajmuje całe miejsce bycia.... 



Thomas Merton pisze -  stać się świętym, to stać się całkowicie sobą. Stać się dzieckiem, stać się 

dzieckiem Boga. Podstawowym zranieniem w nas spowodowanym przez grzech jest życie według 

fałszywego wyidealizowanego obrazu siebie, stworzenie sobie pewnego rodzaju postaci, którą 

wszyscy mogą podziwiać, ale nikt nie zna tak naprawdę jej intymności. Prawdziwa pokora to stać 

się naturalnym, nie starać się przypodobać. Jeśli przywiązujemy jeszcze wagę do relacji 

społecznych, do wpływowych osób, nie jesteśmy jeszcze dostatecznie ubodzy. Ubogi nie ma nic. 

Ma wszystko w  Bogu. 

 Oczyszczenie serca i duszy polega na długim procesie ogołacania, który ma doprowadzić 

do przejrzystości naszej osoby, przemieniając stopniowo nasze spojrzenie. Trzeba iść dalej na dno 

pomimo towarzyszącego niepokoju. Niepokój jest często znakiem, że Bóg szykuje nas do nowego 

zadania. Możemy jednak uciec ze strachu, że Źródło wytryśnie z naszego zranionego serca i 

popchnie nas do decyzji, które nas przerażają. Oderwanie się jest łaską, która otwiera na głeboki 

pokój, na spotkanie z samym sobą i z Bogiem. 

Na każdym etapie życia wybrzmiewa wezwanie do odejścia. Gdy byłam młodsza intrygowały 

mnie słowa: „Statek jest bezpieczny kiedy cumuje w porcie. Nie po to jednak buduje się statki”. 

Wtedy adekwatnie do wieku myślałam o oderwaniu zewnętrznym, wypłyinęciu w świat. Teraz 

myślę o oderwaniu od świata i popłynięciu w głąb siebie. Nie jest łatwo oderwać się od 

przywiązania do bezpieczeństwa. Ale mechanizm przemiany i nawrócenia włącza się po tym, jak 

odcumujemy okręt. Odrywam się od pewników wiedzy, usprawiedliwień pewnych swoich 

wyborów, marzeń o byciu kimś wielkim, innym, od form relacji, które sprzyjają uzależnieniu, 

przywiązaniu drugiego. 

 Miejscem, do którego mamy dotrzeć w głębi siebie jest serce Boga. Nieraz wydaje nam się, 

że już dotarliśmy do celu i mamy pokój, gdy nagle znowu przychodzi próba i zmiata wszystko, co 

odbudowalismy, by mieć poczucie bezpieczeństwa i na nowo rzuca w pielgrzymkę. Daleko nam do 

tej świątyni. Warto mieć tu na uwadze Abrahama, którego Bóg nakazem wzywa „wyjdź z twojej 

ziemi rodzinnej”. Abraham był już starcem. Mógł powiedzieć ”Panie, w moim wieku?” on nie zna 

nawet celu, do którego miałby się udać. To jest wezwanie do wejścia w zawierzenie i całkowite 

radykalne zaufanie. By narodzić się na nowo trzeba umrzeć, odpuścić, zerwać.. Uczymy się 

ogołocenia, oczyszczenia się – taka jest cała pedagogika Boga. Uczy nas porzucania sztucznego 

świata posiadania, wiedzy i władzy, po to byśmy się zanurzyli w ciemnej grocie naszego serca. 

Ciemnej i zarazem pełnej światła. To tu jest królestwo, o którym Jezus mówi (Łk 17, 21) „pośród 

was jest”. 

 Dobrym podsumowaniem tej drogi jaką przechodzimy jest fragment listu dojrzałego 

człowieka, który cytuje ksiądz Henri Caffarel w „Stu listach o modlitwie”: 

„W ciągu wielu lat moje życie wewnętrzne było nieaspokojonym pragnieniem Boga. Potem nagle 

stało się tak, jakby to pragnienie umarło. Bałem się, byłem przekonany, że straciłem Go. Po uczuciu 

intensywnego życia, podtrzymywanego przez niepohamowane pragnienie spotkania Boga, 

zagubienia się w Nim, nastąpiła pustka, duchowa atonia. Nie wiedziałem już, czy wierzę, i byłem 

pewny, że już nie kocham, skoro nie odnajduję w sobie żadnego pragnienia. Księdza wówczas nie 

było żeby mi pomóc w zrozumieniu Bożej woli. Miałem wrażenie, że przestałem ulegać jakiemuś 

długotrwałemu złudzeniu. Byłem jednocześnie spokojny, całkowicie pusty wewnętrznie, jałowy, w 

tym sensie, w jakim mówi się na przykład o spustoszonej ziemi. Doznałem ulgi, gdy z pewną 

nostalgią przypomniałem sobie modlitwę, która w ciągu ubiegłych lat tak często wyrywała się ze 

mnie „Panie, jestem złakniony i spragniony Ciebie”. Po raz pierwszy zrozumiałem, że ta modlitwa 

nie była dostatecznie uboga: „jestem złakniony...” Uświadomiłem sobie, że „ja” było jeszcze zbyt 

zaznaczone, zbyt żywe, a przecież powinno być ukrzyżowane. Kolejno wyrzekłem się dóbr tego 

świata, potem dóbr królestwa, teraz pojąłem to, należało wyrzec się samego pragnienia Boga. W 

tym znaczeniu, że nie powinienem pragnąć zjednoczenia z Bogiem ze względu na siebie, ale ze 

względu na Boga; że zjdenoczenie to nie powinno być moim pragnieniem, lecz pragnieniem Boga 

we mnie.” 

„Jakiś głos zawołał do mnie: czego pragniesz(...)? Odpowiedziałem: pragnę już nie pragnąć, 
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