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Tym, którzy tak jak ja,
choć poranieni,
uparcie idą
swoją drogą poszukiwań.
Moim czytelnikom,
mojej wielkiej rodzinie.
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Wprowadzenie

Wielu ludzi prosiło mnie, bym napisał coś  
o śmierci i cierpieniu.

Nie mogę uchylać się od tych próśb choćby 
dlatego, że przez całe życie musiałem stawiać 
czoła ludzkiemu cierpieniu… Chociaż lepiej po-
wiedzieć, poznawałem je poprzez kontakt z ludź-
mi cierpiącymi. 

Z Bożą pomocą.
Nasze cierpienia trzeba przeżywać, trzyma-

jąc się mocno Pana Boga. Wiara sprawi, że cier-
pienia i udręki nie tylko nie zdołają nas pokonać, 
ale dodadzą sił. Za każdym kolejnym ciosem losu, 
przeżywając je razem z Bogiem, wyjdziemy moc-
niejsi. 

Zwycięscy wewnętrznie.
Pisałem o cierpieniu jako psychoanalityk  

i psychoterapeuta, teraz pokusiłem się o przedsta-
wienie psychoduchowości człowieka cierpiącego. 
Spróbuję dać nadzieję, nie dlatego, że tak posta-
nowiłem z powodu przebiegłości czy mody. W ca-
łym moim życiu, które jest dowodem trudnych, 
bolesnych prób, jakim poddawał mnie los, zawsze 
byłem przekonany, że z cierpienia rodzi się, i to za-
wsze, z definicji, sposobność wielkiego przekształ-
cenia duszy, wewnętrznego uszlachetnienia. 

Życie jest ciągłym ruchem.
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Nic nie jest stałe, nieruchome.
Wszystko zmienia się nieustannie, choć w mil-

czeniu.
Wszystko żyje, umiera i odradza się.
Bez śmierci nie może się odrodzić.
Trzeba umrzeć… aby żyć na nowo.
Z drugiej strony, przynajmniej w moim przy-

padku, a mówiłem o tym już w innych książkach, 
takie jest prawdziwe znaczenie naszego przeby-
wania na tej ziemi.

Życie jest podróżą w poszukiwaniu skarbu, 
który znajduje się w nas.

W głębi.
W Bogu.
By stać się coraz swobodniejszym w duszy.
By nasze serce stawało się coraz czystsze, co-

raz lepsze.
By coraz bardziej wznosić się duchowo.
W żadnym innym celu!

Prawdopodobnie żyjemy w czasie, w którym 
to ludzkość, bardziej czujna jej część, próbuje 
nadać sens swojej egzystencji. Szuka głębokiego 
znaczenia w coraz bardziej amoralnym, pustym, 
bezładnym świecie, w rzeczywistości strywializo-
wanej do słabych, banalnych, powierzchownych, 
jak nigdy przedtem, wzorców kulturalnych. Po-
szukuje jednoznacznych odpowiedzi, silnych oso-
bowości, prostego, zasadniczego, ale zarazem 
życiowego i wynikającego z doświadczenia języ-
ka. Profetycznego.

Podstępny, głupi nihilizm, który przez całe 
lata królował na Zachodzie, teraz, w obliczu 
kryzysu ekonomicznego, fali migracyjnych, co-
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raz bardziej narastającej obrzydliwej przemocy  
z możliwością starcia między cywilizacjami i re-
ligiami w tle, odsłania się w całej swej żałosnej 
nieprzydatności i tragicznej słabości.

Już dawno temu społeczeństwo zachodnie 
zabiło Boga.

Ale wewnętrzna pustka, jaka powstała w ser-
cach współczesnych ludzi, coraz bardziej ich za-
trważa.

Pustka, zamęt, nieufność, pesymizm.
Powierzchowność.
Oto i stany ducha, jakie dostrzegam w spoj-

rzeniach spotykanych ludzi.
Ale o tym się nie mówi.
Ponieważ wszystko się maskuje, zakrywa 

atrakcyjnym wyglądem, pozorami, formą.
Pięknymi, zdrowymi, sprawnymi ciałami…
Jednakże w głębi serc niepokój narasta.
Bez Boga wiedza o tym, że trzeba umrzeć, 

stała się prawdziwym tabu tej ludzkości.
Biada o tym rozmawiać!
I tak choroby, cierpienia się ukrywa, usuwa. 

O starości się zapomina. A śmierć zostaje skaso-
wana.

Do tego stopnia, że prawie wszystkie pyta-
nia, jakie stawiają mi ludzie spotykani po kon-
ferencjach, na seminariach, brzmią: jak mamy 
podchodzić do naszego cierpienia?

Czy można je przezwyciężyć? Czy można  
z niego wyjść?

Dlaczego Bóg na nie zezwala?

Przed kilkoma miesiącami wróciłem do Eu-
ropy i wszędzie widzę ludzi, którzy z zaskocze-
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niem odkrywają, że utracili swoją godność bycia 
istotami śmiertelnymi.

Utracili nadzieję.
Utracili swoją tożsamość i duchowość chrze-

ścijańską.
Swoje korzenie.
Pytania dotyczące cierpienia, bólu, jakie 

moi oddani i wierni czytelnicy mi stawiają, są 
pytaniami, na które spróbuję odpowiedzieć  
w tej książce za pomocą mojej metody, to znaczy 
psychoduchowej, w możliwie jak najbardziej kre-
atywny sposób.

Nie mogę sprawić, aby znikły wasze trudy  
i cierpienia.

Ale mogę nauczyć was poruszania się w ich 
obrębie.

Nie mogę prosić Boga, by ich na was nie zsy-
łał, ale mogę pomóc wam zrozumieć, że dobrze 
wykorzystane cierpienia mogą was przemienić.

Mogę pomóc wam ofiarować je Bogu.
Jeżeli mnie posłuchacie, to choć będziecie do-

świadczać bólu, wasze serce nie będzie zranione.
Powoli doprowadzę was do tego, abyście się 

nie bali1, abyście przestali się dręczyć.
Cierpienie nie będzie już czymś, przed czym 

trzeba uciekać. Będzie zaś miejscem, które trzeba 
przebyć, aby nawiązać bliższy kontakt z Bogiem.

Miejscem, gdzie można nauczyć się nowych, 
głębokich rzeczy dotyczących nas samych, które 
w przeciwnym razie pozostałyby nieznane.

1 Czytaj na ten temat V. Albisetti, Czy można przezwy-
ciężyć lęk?, Kraków 2005.
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W ten sposób przestaniemy czuć się niepoko-
nani.

W ten sposób przestaniemy czuć się nienaru-
szalni.

W ten sposób przestaniemy czuć się nieśmier-
telni.

W ten sposób przestaniemy czuć się wszech-
mocni.

W ten sposób przestaniemy czuć się zarozu-
miali.

W ten sposób przestaniemy zachowywać się 
arogancko.

W ten sposób przestaniemy czuć się pyszni.
Przestaniemy żyć w swym głupim spokoju.
Przestaniemy dawać się nieść przez życie, 

unikając ryzyka.
Przestaniemy wierzyć, że wszystko możemy 

mieć pod kontrolą.
W końcu może nauczymy się bardziej dawać 

niż otrzymywać.
Bardziej być niż mieć.
Znowu spokorniejemy.
Zrozumiemy, że potrzebujemy wszystkich.
A zwłaszcza Boga.
Zaczniemy pojmować, że stanowimy część 

szerszego planu, znanego tylko Jemu.
Nie trzeba unikać cierpienia, ale mierzyć się  

z nim, próbując zrozumieć, czego Bóg od nas żąda.
Cierpienia przychodzą po to, aby nam coś  

powiedzieć.
Zawsze kryją w sobie skarb.
Cenne i nieznane nam informacje o nas sa-

mych.
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Są nośnikami przemiany.
Zawsze dają nam możliwości wzrastania.
Są sposobnością.

Skoro od czasów Chrystusa upłynęło już 
dwa tysiąclecia, chciałbym pomóc wam odmienić 
mentalność, czy też lepiej, nadać nowe znaczenie 
temu, o czym mówili już pierwsi chrześcijanie, 
ojcowie Kościoła, pierwsi wielcy mnisi. U podło-
ża bólu i cierpienia zawsze czai się, gdzieś w tle, 
nieuchwytny, ale straszliwy u ludzi nie mających 
nadziei, największy lęk, lęk przed śmiercią.

Śmierć
Mnie natomiast jest ona bardzo bliska, do 

tego stopnia, że stała się elementem zasadniczym 
mojej wizji życia.

W książce Da Freud a Dio (Od Freuda do 
Boga) mówię, że gdyby nie było śmierci, trzeba 
byłoby ją wymyślić, wywołując tym skandal.

A jednak odwiedzając i zamieszkując jako 
gość klasztory i monastery, które starożytne  
i wspaniałe, jeszcze wznoszą się na naszym Sta-
rym Kontynencie, spotykam coraz więcej zakon-
ników z szacunkiem odnoszących się do tego,  
o czym mówię i piszę od dawna. Przynajmniej od 
dwudziestu lat.

Wreszcie. 
Uważam, że nasze wielkie monastery w nie-

dalekiej przyszłości ponownie się zapełnią. Będą 
stawały się coraz bardziej autentycznymi miej-
scami wiary, gdzie w końcu będzie można do-
świadczyć głębokiego poszukiwania duchowego, 
terapeutycznego, któremu rytm nadaje Reguła 
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wielkich założycieli monastycyzmu, oparta na 
modlitwie, medytacji i pracy.

W milczeniu.
Gdzie dusza znajduje swoje właściwe, natu-

ralne miejsce.
Psychologia, psychoterapia miały swój czas. 

Ale, jak to od dawna powtarzam, nie są one  
w stanie udzielić prawdziwych odpowiedzi na py-
tania dotyczące cierpienia i bólu ludzkości. Coraz 
więcej ludzi bowiem przybliża się do duchowości, 
pragnie nowych-starych słów, takich jak dusza, 
serce, nawrócenie, przebaczenie itp.

Przybliżają się przede wszystkim do modli-
twy, do chrześcijańskiej medytacji2.

Wejście w trzecie tysiąclecie było gwałtowne. 
Myślę, że Zachód na zawsze odszedł od bogatego, 
zaprogramowanego, przewidywalnego, uporząd-
kowanego, może nawet nieco nudnego życia…

Już nie będzie mógł żyć spokojnie.
Ostatnia straszliwa przemoc jest zabarwiona 

fanatyzmem religijnym. 
Wydaje się, że cofnęliśmy się o całe wieki…

2 Czytaj na ten temat V. Albisetti, Uzdrowienie medytacją 
chrześcijańską. Modlitwa na nowo odkryta, Kielce 2000.





CZĘŚĆ PIERWSZA

OTWARCI NA BOGA  
I NA ŚWIAT
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Gdzie jestem

Moi czytelnicy wiedzą już, że są moją praw-
dziwą rodziną. To im zawsze mówię, gdzie jestem, 
co robię. Z drugiej strony zawsze próbuję pisać od 
serca. Dając świadectwo moim cierpieniom, rado-
ściom, zawsze zwracając uwagę i będąc otwartym 
na Boga i na świat.

Na życie przeżywane, wypływające z do-
świadczenia.

Tylko tak należałoby mówić i pisać, zwłasz-
cza o duchowości.

Mocno i z zaangażowaniem.
Radykalnie.
Mocno i łagodnie.
Po ludzku.
I prawdziwie.
Pokazując własne serce, pełne ran, które sta-

ły się źródłem roztropności i mądrości. 
 Niczym u wielkiego wojownika.
Ale zabliźnione przez Ducha Świętego.

Obecną książkę piszę w ciszy klasztoru klau-
zurowego. W jego części przeznaczonej dla gości. 
Pokój jest duży, mury solidne, tysiącletnie, sufit 
wysoki, dwa wąskie okna wpuszczają światło sło-
neczne. Choć to już grudzień, dziś w Rzymie jest 
przejrzysty, jasny dzień. Widzę czyste, błękitne 
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niebo, a kiedy otwieram okienko, owiewa mnie 
zimne powietrze, drażniąc nos silnym balsamicz-
nym zapachem wiekowych eukaliptusów, które 
uroczyście chronią bruk, jakim wyłożony jest 
krużganek bazyliki.

Cisza.
W środku łóżko polowe i niewielki stolik, któ-

ry służy mi za biurko.
Zostałem poproszony przez opata, aby prze-

prowadzić spotkania z mnichami wspólnoty. 
Wszedłem w rytm ich zajęć odmierzanych przez 
cały dzień dźwiękiem dzwonka.

Nie jest to dla mnie czymś trudnym.
Przeciwnie. Zauważam, że chwile modlitwy, 

śpiewu, spędzane wspólnie z mnichami w pół-
mroku nawy głównej mają wymiar terapeutycz-
ny. Wielcy założyciele monastycyzmu mądrze 
rozmieścili je w strategicznych dla psyche godzi-
nach dnia i nocy.

Spotkania mam po zakończonej Mszy św. od-
prawianej o 6.45.

Modlitwa przedpołudniowa.
Idą gęsiego, jeden za drugim, białe, długie 

płaszcze z kapturami poruszają się, otwierając  
i zamykając drzwi. Odznaczają się w ciemnościach, 
przecinając zimne powietrze wirydarza, muskają 
posadzkę i wchodzą, zajmując miejsca w sali.

Wchodzę jako ostatni i mówię przez godzinę. 
Książka ta zawiera mniej więcej to, co powiedzia-
łem mnichom podczas tych porannych spotkań.

Nauczyłem się, że tutaj godziny liczy się bar-
dzo dokładnie, co do sekundy. W świecie, z które-
go przybywam, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, 
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gdzie wykładałem na uniwersytecie, godziny są 
tylko przybliżone. Siódma prawie zawsze ozna-
cza siódmą trzydzieści albo siódmą czterdzieści.

Przyznaję, że od dziecka moim ideałem za-
konnika zawsze był mnich. I to klauzurowy. 
Może dlatego, że zawsze wyobrażałem go sobie 
zanurzonego w milczeniu i w rytmie modlitwy.  
Z drugiej strony zawsze umieszczałem w centrum 
mojej myśli modlitwę i medytację3.

Dla mnie modlitwa jest utrzymywaniem kon-
taktu z Bogiem.

Ośmielam się powiedzieć, że zarówno wtedy, 
gdy przebywam w pustelni, jak i kiedy mieszkam 
w mieście, zawsze żyję modląc się, a moje myśle-
nie zawsze uwzględnia Pana Boga. Nie wiem, dla 
mnie jest to czymś naturalnym.

Prawdopodobnie odmieniły mnie napisane 
przeze mnie książki.

Po cichu.
Nie istnieje tylko jeden sposób modlitwy, ani 

tylko w określonych chwilach. Uznaję jednak 
olbrzymią mądrość terapeutyczną założycieli 
monastycyzmu w odkryciu określonych godzin, 
określonych chwil, które bardziej niż inne służą 
do modlitwy, do rozmowy z Panem.

Jeżeli do tego żyjesz życiem mnicha, to trud-
no, prawie niemożliwe jest zapomnienie o modli-
twie, o medytacji. 

Jak gdyby weszło ci to w krew.

3 Czytaj na ten temat V. Albisetti, Uzdrowienie medyta-
cją…, dz. cyt.
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Odkrywasz najkrótszą drogę, by szybko dojść 
do serca, do tego szczególnego zakątka, który ja 
nazywam Bożym…

Istotnie, modlić się, medytować po chrze-
ścijańsku oznacza dojść do serca, w głąb naszej 
prawdziwej tożsamości. Tej, którą Bóg zamyślił 
dla nas w sposób jedyny i niepowtarzalny – dla 
każdego z nas, nie wyłączając nikogo.

Jeszcze przed narodzeniem
każdemu dał zadanie.
Powołanie4.
Modlitwa czy medytacja są prawdziwe wtedy, 

gdy wchodzą do serca.
Do jego głębi.
Gdzie zawsze znajdziesz siłę i odwagę życia  

w świętości. Na co dzień.
Gdzie za każdym razem, kiedy tam wchodzisz, 

czujesz się oczyszczony, odmieniony, odrodzony.
Kiedy cierpisz,
kiedy odczuwasz ból,
kiedy czujesz się zraniony,
kiedy jesteś rozczarowany,
kiedy jesteś zakłopotany,
kiedy czujesz się zdradzony,
kiedy czujesz się prześladowany,
kiedy czujesz się wykorzystany,
kiedy czujesz się wyeksploatowany,
kiedy czujesz się manipulowany,
kiedy czujesz się wyśmiany,
wejdź w głąb swojego serca.

4 Czytaj na ten temat V. Albisetti, Podróż życia. Jak roz-
poznać i docenić pozytywne strony życia, Kielce 1999.
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Tam znajdziesz energię, światło, aby móc 
kontynuować swoją drogę, choć trudną to jednak 
pełną uroków, jedyną i niepowtarzalną drogę na 
tej ziemi.

Drogi czytelniku, natychmiast kiedy zamk- 
niesz tę książkę, zacznij się modlić, rozmawiać 
z Bogiem w swoim sercu. Trzeba byś zaczął od 
rana, albo podczas nocnych przebudzeń w przy-
padku ludzi starszych, by modlitwę kontynuować 
w ciągu dnia, naśladując mnichów: modlitwę 
przedpołudniową, południową, popołudniową, 
nieszpory, kompletę. Trzeba się modlić nawet 
wtedy, gdy mieszkamy w mieście, gdy jesteśmy 
osobami świeckimi, gdy jesteśmy w pracy.

Mam tu na myśli cichą modlitwę, która nie 
potrzebuje klęczników, mat i dywaników. Nie 
potrzebuje forteli. Wystarczy byśmy na chwilę 
wyciszyli własne myśli i zeszli w głąb serca… po-
zostając tam przez kilka chwil.

Milczenie.
Tak mi drogie.
Moi czytelnicy wiedzą, że często przebywam 

w lasach mojej toskańskiej pustelni, aby być bli-
żej Boga i zanurzyć się w milczeniu.

Jakże wymowne jest milczenie!
Pokazuje ci to, kim jesteś.
Może dlatego tak wielu współczesnych ludzi 

go się lęka?
Jeśli nie jesteś przyzwyczajony do milcze-

nia, umysł się buntuje, wydaje różne dźwięki, 
bełkocze, majaczy. Myśli przelewają się niczym 
fale wzburzonego morza. Kiedy się jednak przy-
zwyczaisz czy też cierpliwie przeczekasz, wody 
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umysłu uspokoją się i… nabiorą łagodnego, har-
monijnego rytmu.

Pokoju wewnętrznego.
Staną się małym górskim jeziorkiem.
Przypominam sobie dzień, kiedy to pewien 

szaman w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej 
otworzył mi dłonie, przyjrzał się im i zwrócił się 
do mnie w narzeczu keczua: „Jesteś niczym małe 
górskie jeziorko, w którym odbija się księżyc  
w nocy”. Na moim uniwersytecie rozeszła się po-
tem wieść o tym spotkaniu i od tej pory studenci  
i koledzy utożsamiali mnie z tym małym górskim 
jeziorkiem.

Przez jakiś czas, jako przykładny Europej-
czyk, nie zwracałem uwagi na ten symbol, imię, 
jakie mi nadano. Później, wraz z upływem czasu, 
kiedy już wróciłem do Europy, zacząłem to sobie 
przypominać i teraz czuję, że… tak właśnie jest. 
Za każdym razem, kiedy się modlę, jawi mi się 
przed oczami to jeziorko z odbitym księżycem. 
Zanurzam się wtedy w jego czyste, doskonale 
przejrzyste, spokoje wody i muskany poświatą 
księżyca słucham głosu Pana.

Może jestem szalony, ale naprawdę słyszę, 
że Pan mówi do mnie… Lubię myśleć, że tak się 
dzieje z wszystkimi mistykami, pustelnikami, 
mnichami. Nie wiem.

Jeżeli jednak nie poczujesz w sobie ciszy, nie 
możesz usłyszeć głosu Boga. Musisz wyelimino-
wać wszystkie głosy świata, swojego egoizmu, 
zranień, potrzeb, a przynajmniej ofiarować je 
Bogu, usuwając wszelki hałas, jeżeli chcesz Go 
usłyszeć.
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I ostatnia uwaga na temat środowiska mona-
stycznego, w którym piszę tę książkę.

Czasami w części klasztoru przeznaczonej dla 
gości spotykam podczas obiadu czy kolacji innych 
gości. Nikt z nimi nie rozmawia, chyba że wymie-
niając informacje czy sugestie na temat mycia ta-
lerzy i sztućców… Może komuś z was wyda się to 
dziwne czy trudne, jednak zastanawiając się nad 
tym uważam, że tak jest słusznie.

Na pewno nie milczy się z lenistwa czy py-
chy, ale dlatego, że rozumie się wzniosłą wartość 
słów. Słowa bowiem mogą być bardzo niebez-
pieczne. Tak samo, jak mogą uzdrowić, mogą też 
zniszczyć.

Uważam, że w przeznaczonej dla gości czę-
ści klasztoru, również i osoby świeckie mogą na-
uczyć się, jak wielką moc mają słowa. W świecie 
mówi się zawsze i zazwyczaj bez zastanowienia. 
W płytki, chaotyczny, niekonsekwentny i zwod-
niczy sposób. Nieautentyczny. W klasztorze na- 
uczysz się, że słowa wyrażają albo powinny wy-
rażać to, co myślisz, to, co nosisz w sercu.

Ilu z nas świeckich może tak powiedzieć?
Muszę przyznać, że zwłaszcza w społeczeń-

stwie konsumpcyjnym, massmedialnym, otwiera 
się usta, aby oszkalować, oplotkować, z ciekawo-
ści, kalkulacji. Aby przypodobać się innym lub 
oczernić, wzbudzić podejrzenia, z zazdrości, za-
wiści.

Prawie nigdy z miłości,
aby pomóc,
aby obdarzyć,
aby pobudzić kreatywność innych, 
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 aby pomóc rozwinąć osobowość spotykanych 
ludzi, 

 aby rozwijać się wewnętrznie i pomagać we 
wzrastaniu duchowym.

Jeżeli nie mówi się sercem, w sposób konse-
kwentny i autentyczny, mając na uwadze Pana, 
to lepiej nie mówić wcale.

Pan bowiem mówi: „Niech wasza mowa bę-
dzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego 
pochodzi” (Mt 5,37).

„Plemię żmijowe! Jakże wy możecie mówić 
dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości 
serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego 
skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze 
złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam 
wam: z każdego bezużytecznego słowa, które wy-
powiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo 
na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony 
i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” 
(Mt 12,34-37).

Osoby, które kłamią – a spotykam ich wiele – 
które mówią nieprawdę, które szkalują, wiedząc 
o tym, będą potępione w dzień sądu. Są jednak 
nędzne i podłe już w życiu ziemskim, gdyż nie 
mają odwagi powiedzieć prawdy, a przyzwyczajo-
ne do kręcenia, kłamią nawet wobec samych sie-
bie, zatracając poczucie prawdy i rzeczywistości.

Są martwe, nawet o tym nie wiedząc.
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Skierowane do ciebie

Chcąc powrócić do tematu cierpienia, chciał-
bym powiedzieć tym, którzy mnie czytają, jak to 
jest w moim stylu, tobie, który w tej konkretnej 
chwili czytasz moje słowa: tak! Możesz zostać 
uzdrowiony!

Cierpienie psychiczne i duchowe, które od-
biera ci chęć życia, które pozbawia cię nadziei, 
które odbiera ci wolność, czyni nas pesymi-
stami. Stajemy się posępnymi niewolnikami 
naszych pragnień. Powoli, lecz nieubłaganie 
idziemy do samozniszczenia. Ale to wszystko 
możesz pokonać!

Możesz zostać uzdrowionym.
Nigdy się nie poddawać.
Nie zapominaj, że jeżeli powierzysz się Panu, 

nigdy nie będziesz obarczony brzemieniem, któ-
rego nie uniesiesz.

Plany Boga są zawsze nieprzeniknione, ta-
jemnicze.

Ci, którzy tak jak ja, od dawna są na szla-
ku wzrastania psychologicznego i duchowego 
wiedzą, że ta droga nie jest prosta, lecz spiral-
na5. Gdzie można przewidzieć pułapki, zasadzki, 

5 Por. V. Albisetti, Podróż życia…, dz. cyt.



26

zdrady, piękne i brzydkie, pozytywne i negatyw-
ne spotkania. Gdzie można zrobić trzy kroki do 
przodu i cztery do tyłu. Gdzie można zatrzymać 
się, ale nigdy nie można zejść z obranej drogi.

Nie można zniechęcać się.
Nigdy.
To są doświadczenia.
Dla sprawdzenia naszej wierności Panu.
Celem jest wejście w głąb serca, mądrość 

osiągnięta w czasie wędrówki, nie tylko dotarcie 
do mety.

Wzrost duchowości.
Celem jest coraz lepsze poznanie własnego 

serca.
A raz je poznawszy, uczynienie go coraz ła-

godniejszym i lepszym.
Na tego typu drodze nigdy nie osiąga się 

kresu.
W innych książkach powiedziałem już, że ży-

czyłbym sobie, abym doczekał końca moich dni 
w ciągłym poszukiwaniu dalszego duchowego 
wzrastania, coraz to większej świadomości i mą-
drości.

Jest to więc kwestia poziomów głębi ducho-
wej. Nigdy nie będzie można osiągnąć doskona-
łości, ponieważ ona należy do Boga.

My nie jesteśmy bogami, ale ludźmi.
Nie dajmy się ogarnąć szaleństwu wszechmo-

cy, która leży u podstaw wszelkiego grzechu6.

6 Czytaj na ten temat V. Albisetti, Śmiać się całym ser-
cem. Prosta metoda, aby pogodniej żyć, wyd. III zm., Kielce 
2007; tenże, Mieć zdrową osobowość, Kraków 2004.
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Szukajcie pokory i pozwólcie, aby w głębi wa-
szego serca mówił Pan.

Taki jest cel naszego pojawienia się na świecie.
Cierpienie jest dla mnie uprzywilejowanym 

miejscem wzrastania osobowego typu duchowego.
Jest miejscem oczyszczenia.
Rozpoczęcie tej drogi duchowego wzrastania 

nie pokrywa się oczywiście z osiągnięciem wieku 
dojrzałego. W ogóle nie uwzględnia wieku. Jest 
wiele osób starszych ciągle jeszcze nieświado-
mych, nierozwiniętych duchowo.

Ta droga rozpoczyna się wtedy, gdy w obliczu 
cierpienia, bólu, niezrozumienia, porażek uczucio-
wych i zawodowych człowiek przeżywając to, co się 
dzieje, poszukuje czegoś innego. Próbuje pogłębić 
własną duchowość, pójść dalej, nadać sens swoje-
mu życiu i świadomość istnienia. A wtedy cierpiący 
może osiągać coraz to wyższe stopnie zrozumienia 
swojego posłannictwa i głębi duchowej.

W tej zmianie perspektywy wielce pomocne 
jest spoglądanie wstecz, dokonanie wizji retro-
spekcyjnej i analitycznej minionego życia, tego, 
co się wydarzyło, okoliczności, przeżyć, spotka-
nych osób, nabierając dystansu i układając ze 
wszystkiego sensowną mozaikę.

Wtedy nawet sytuacje, które przysporzyły 
cierpienia, nabierają sensu. Człowiek zauważa, 
że musiał je przeżyć, przejść, by mógł się zmie-
nić, by mógł stać się kimś bardziej świadomym, 
dojrzalszym, bliższym Bogu.

Tak więc, aby nadać sens cierpieniu, trzeba 
żyć wiedząc, że nic nie jest przypadkowe, ale że 
wszystko, co spotyka danego człowieka, czego on 
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doświadcza, co przeżywa, jest konieczne. Trze-
ba wiedzieć, że każde wydarzenie jest potrzebne  
w tym dokładnym momencie, ta właśnie osoba  
w tym konkretnym okresie życia. Jest to koniecz-
ne, aby móc pójść drogę duchowego wzrastania  
i pozostać na niej, przechodząc na wyższe jej eta-
py, bardziej rozwinięte, coraz bliżej Boga.

Ludzie, którzy nauczą się takiego sposobu ży-
cia, pokonają cierpienie jako nonsens, jako prze-
kleństwo, jako budzącą trwogę utratę nadziei.

Mają wiarę.
Co nie oznacza, że wszystko będzie szło po 

ich myśli i że będą lepsi, ale nie stracą ufności 
do Boga. Do Tego, który jest silniejszy niż cier-
pienie, ból, nawet życie, i który do serca każdego 
człowieka posyła Ducha Świętego. „To wam po-
wiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój 
zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży ser-
ce wasze ani się lęka” (J 14,25-27).

Zatem miejmy wiarę, bo choć świat, w któ-
rym żyjemy, staje się coraz bardziej zepsuty i fał-
szywy, to nasz Bóg zwyciężył świat.

„To wam powiedziałem, abyście pokój we 
Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale od-
wagi! Jam zwyciężył świat” (J 16,33).

Ten rodzaj wiary, który przekracza wszelkie 
trudności, cierpienia, jakie możemy napotkać  
w naszym życiu, jest prawdziwie uzdrawiający  
i zbawczy.
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Nowy sposób przeżywania czasu, 
w którym żyjemy

Nasz Bóg pragnie, abyśmy zostali uzdro-
wieni. Nie wiemy jednak, jak i kiedy ani gdzie. 
Musimy zatem zachowywać postawę ciągłego 
otwarcia duchowego i całkowitej ufności do na-
szego Pana. Nie mówię więc o wysiłkach woli, 
nadmiernym moralizmie, technikach psycholo-
gicznych, trosce, strategiach, ale mówię o tym, 
by się nie lękać, dać się prowadzić… do Boga, 
który mówi w naszym sercu przez Ducha Świę-
tego.

Tylko w ten sposób życie otworzy się na nas 
w swej niezmierzonej obfitości.

A nasza droga poszukiwania tu, na ziemi, na-
bierze sensu.

Taka silna wiara inaczej nas ustawia także 
wobec czasu.

Dla większości współczesnych mi ludzi czas 
jest rodzajem chronologicznym, środkiem do 
osiągania celu. Dlatego jest odliczany, ma swoją 
cenę.

Stał się rzeczą.
Oderwaną od nas.
Aby móc dominować albo być przez nas zdo-

minowanym.
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Tak samo i ja, kiedy nie byłem zbyt świa-
domy, przeżywałem czas odliczany w dniach, 
godzinach, minutach… ale dla prawdziwego du-
chowego wędrowca tak nie jest.

Przeżywany czas jest czasem naszego serca.
Już nie jest od nas oddzielony.
Jest w nas.
Staje się miejscem, gdzie nasłuchujemy tego, 

co nam szepce Duch Święty. Gdzie odbywamy 
wędrówkę w głąb swojego serca i spotykamy się  
z naszymi bliźnimi.

Jest przeżywany jako miejsce, gdzie Bóg do-
konuje w nas przemiany. Jako miejsce niezliczo-
nych możliwości.

Zatem nie jest już czasem przeżywanym  
w pełnym napięcia oczekiwaniu przyjemnych 
chwil czy w niepokoju przed nadejściem chwil nie-
przyjemnych, ale jest continuum, w którym działa 
mądrość Pana, by przemieniać nasze serca.

Jednakże ludzkość wieków zdominowanych 
przez postęp technologiczny ciągle się gdzieś 
śpieszy. Chcemy jak najszybciej wyjść z choroby, 
z cierpienia. Chcemy pośpiesznie zapełnić pustkę, 
utratę, pośpiesznie zrealizować marzenia, szybko 
doznawać mocnych wrażeń, silnych i znaczących. 
A jeżeli coś lub ktoś stanie nam w poprzek tego 
sposobu pojmowania życia, stajemy się nieznośni, 
porywczy, wybuchowi. Albo popadamy w znuże-
nie, apatię, w depresję.

Kiedy widzimy, że nasze plany nie mogą ru-
szyć z miejsca bądź z trudem posuwają się na-
przód, kiedy napotykamy na nieoczekiwany opór 
ze strony przyjaznych nam osób, kiedy nasze 
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życie, praca stają się banalne, bez wyrazu… nie 
zdajemy się na Boga, ale ulegamy rezygnacji, po-
grążamy się w nicości. W złości.

Zagubiliśmy sens oczekiwania.
Już nie mamy cierpliwości.
Także i tu prawdziwa wiara uczy nas cze-

goś przeciwnego. Ciągle żyjemy, ponieważ ciągle 
mamy kontakt z głębią naszego serca w tej samej 
chwili, gdy spotykamy drugiego człowieka…

Pan Stworzenia działa zawsze i nieustannie 
w nas i w ciszy.

Tak samo w życiu każdego z nas, mimo że 
uważamy się za anonimowych, nieważnych, bez-
użytecznych.

Dlatego zawsze trzeba być gotowym.
„Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie 

do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy  
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich 
było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nieroz-
sądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również 
oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody 
opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: «Oto pan 
młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!» 

Wtedy powstały wszystkie owe panny i opa-
trzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roz-
tropnych: «Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 
lampy gasną». 

Odpowiedziały roztropne: «Mogłoby i nam,  
i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedają-
cych i kupcie sobie». Gdy one szły kupić, nadszedł 
pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim 
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na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą 
w końcu i pozostałe panny, prosząc: «Panie, pa-
nie, otwórz nam!» 

Lecz on odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam 
wam, nie znam was». 

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godzi-
ny” (Mt 25,1-13).


