NAUKI O RODZINIE

STUDIA WARMIŃSKIE 53 (2016)
ISSN 0137-6624

Ks. Antoni Jucewicz SVD
Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Duchowo-moralne wyzwania starości
Słowa kluczowe: starość, starzenie się, umieranie, moralność, duchowość, śmierć.
Keywords:

old age, aging, dying, morality, spirituality, death.

Schlüsselworte:

Alter, Altern, Tod, Moral, Spiritualität, Tod.

Wstęp
Czasy wspó³czesne charakteryzuj¹ siê podkrelaniem roli i znaczenia m³odoci, witalnoci, zdrowia, tê¿yzny fizycznej, urody i sukcesu. Wynika to z przyjêtej wizji cz³owieka, w której naczelne miejsce zajmuje sfera doczesna, materialna i utylitarna. Idee materializmu i naturalizmu wykluczaj¹ istnienie ¿ycia
pozagrobowego, a wiarê w nie uwa¿aj¹ za oznakê s³aboci czy alienacji. Wspó³czesny cz³owiek w jakiej mierze ulega tym tendencjom, a jego przekonanie
o istnieniu ¿ycia wiecznego zaczyna byæ coraz bardziej naznaczone w¹tpliwociami. W zwi¹zku z tym odpycha on od siebie myl o mierci. Konsekwentnie
usuwa j¹ z obrazu, jaki tworzy o ¿yciu. Jego refleksja wydaje siê byæ pozbawiona poszukiwañ odpowiedzi na pytanie, co bêdzie po mierci lub czy w ogóle
co po niej istnieje. Raczej skupia siê on na aktualnie prze¿ywanej rzeczywistoci i na bie¿¹cych doczesnych problemach.
Wizja cz³owieka pozbawiona wymiaru transcendencji sprawia, ¿e pewne
fakty, takie jak chocia¿by choroba, cierpienie, staroæ czy mieræ nie maj¹
dostatecznego wyt³umaczenia. W tej perspektywie tak¿e ¿ycie cz³owieka starego
wydaje siê byæ zredukowane do oczekiwania na nieunikniony koniec istnienia,
bez perspektywy nios¹cej nadziejê, a tym bardziej radoæ, pokój i spe³nienie.
Odpowiedzi¹ chrzecijañstwa na fakt staroci i umierania jest orêdzie nadziei i prawdy o cz³owieku. W wietle nauki chrzecijañskiej ¿ycie ludzkie nie
koñczy siê z chwil¹ mierci fizycznej, a staroæ mo¿e byæ prze¿ywana jako
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okres szczególnej dojrza³oci i wewnêtrznego wzrostu. Staroæ bowiem to  jak
naucza Jan Pawe³ II  ostatni etap ludzkiego dojrzewania i znak Bo¿ego b³ogos³awieñstwa1.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ ukazania, z perspektywy katolickiej, staroci
jako wyzwania duchowego i moralnego.

1. Akceptacja własnej kondycji
Wiele osób nie akceptuje swoich s³aboci i faktów z przesz³oci swego
¿ycia. Nie uznaj¹ oni w³asnych wad somatycznych, psychicznych i moralnych,
czy chorób. Wielu buntuje siê tak¿e wobec faktu zbli¿aj¹cego siê koñca ich
doczesnego trwania i nie potrafi przezwyciê¿yæ kryzysu, który niesie ze sob¹
proces starzenia. Inni  zmagaj¹c siê z nieuniknionym up³ywem czasu  stopniowo ulegaj¹ zgorzknieniu i apatii2.
Oczywiste jest, ¿e pewnych cech czy faktów w ¿yciu cz³owieka nie da siê
zmieniæ. Nie da siê np. przezwyciê¿yæ cech wynikaj¹cych z temperamentu. Nie
sposób tak¿e wyprzeæ z pamiêci i zanegowaæ w³asnej historii ¿ycia. Nie mo¿na
równie¿ unikn¹æ faktu starzenia siê i w konsekwencji  mierci.
To jednak, co w ¿yciu cz³owieka nie mo¿e byæ zmienione, mo¿e i powinno
byæ zaakceptowane. Akceptacja ¿ycia wraz z jego kondycj¹ jest bowiem warunkiem dojrza³oci osobowej i w konsekwencji niezaburzonego, harmonijnie prze¿ywanego ¿ycia. Tylko droga akceptacji ludzkiej kondycji chroni osobê przed
frustracj¹ i ucieczk¹ w jak¹ formê alienacji czy wrêcz niedojrza³oæ3.
Potrzeba akceptacji dotyczy tak¿e staroci. Jej brak prowadzi do regresu
osobowociowego. Jak twierdzi C.G. Jung, ludzie, nie godz¹c siê z faktem w³asnej
staroci z ochot¹ wracaj¹ pamiêci¹ do czasu m³odoci, lecz nie mog¹ odnaleæ
¿ywotnego stosunku do teraniejszoci4. Towarzyszy im czêsto pragnienie rewan¿u za niewykorzystane minione lata. Mo¿e on niekiedy przybraæ postaæ
bulimicznego apetytu na nadrobienie niewykorzystanego w przesz³oci czasu
poprzez np. egzotyczne podró¿e, ¿ycie towarzyskie, studia, naukê jêzyków etc.5
1

1999.

2
3
4

Jan Pawe³ II, List Ojca wiêtego Do moich braci i sióstr  ludzi w podesz³ym wieku, n. 8, Poznañ

A. Deeken, Gdy przychodzi staroæ, t³um. M. Figarski, Kraków 1977, s. 15.
E. Sujak, Rozwa¿ania o ludzkim rozwoju, Kraków 1987, s. 7677.
J.G. Jung, Seele und Tod, w: ten¿e, Gesammelte Werke, t. 8, Zürich 1967, s. 466, cyt. za
A. Grün, Co nas czeka po mierci, t³um. £. Masny, Czêstochowa 2008, s. 13.
5 P. Guèrin, Wiek dojrza³y jako wyzwanie duchowe, t³um. P. Rak, Kraków 2003, s. 108. Nie
znaczy to, ¿e powy¿sze aktywnoci nale¿y ca³kowicie wykluczyæ czy je po prostu zanegowaæ, ale nie
powinny one przys³aniaæ lub wypieraæ realizacji wy¿szych wartoci, b¹d byæ rodzajem ucieczki przed
prze¿ywaniem staroci jako przygotowania do przejcia do wiecznoci.
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Istotnym, a zarazem pierwszym wymogiem moralnym odnonie do staroci jest pogodzenie siê z w³asnym wiekiem i wynikaj¹c¹ z niego kondycj¹ psychofizyczn¹. Jak to zosta³o powiedziane, fakt staroci i przemijania jest dla wielu
powa¿nym wyzwaniem. Problem ten, jak siê wydaje, mo¿e dotyczyæ zw³aszcza
tych, którzy nie uznaj¹ istnienia ¿ycia pozadoczesnego. Dla nich akceptacja
staroci jest niezmiernie trudna, poniewa¿ ich wiadomoci nie towarzyszy perspektywa niegasn¹cego istnienia w mi³uj¹cej obecnoci Boga. Musz¹ bowiem
zmierzyæ siê z pora¿aj¹c¹ wizj¹ tego, ¿e z chwil¹ mierci wszystko siê skoñczy,
a ich istnienie zmierza ku totalnej anihilacji.
Z duchowego punktu widzenia niezdolnoæ akceptacji w³asnej staroci jest
doæ czêsto uwarunkowana faktem, ¿e w przesz³oci dany cz³owiek nie potrafi³
¿yæ pe³ni¹ swego ¿ycia, oddaj¹c siê ró¿nym iluzjom, fa³szywym bogom, grzechowi, mocno instaluj¹c siê w doczesnoci. W ten sposób wykorzenia³ siê ze
swego eschatologicznego powo³ania. Zapomnia³, ¿e na ziemi jest tylko pielgrzymem, cz³owiekiem w drodze. Zaniedbany przez niego rozwój duchowo-moralny
spowodowa³ lêk przed mierci¹6. Ów niepokój sta³ siê sygna³em ostrzegawczym, ¿e nie ¿yje on w harmonii i, ¿e wyalienowa³ siê ze swego podstawowego
wymiaru  powo³ania do wiecznoci.
Z egzystencjalnego punktu widzenia stan niepokoju cz³owieka wynika tak¿e
z faktu, ¿e myl nigdy nie mo¿e przekroczyæ egzystencji. Mo¿e j¹ tylko w sposób
niewyrany antycypowaæ. Istnienie jest bowiem granic¹ lub punktem odniesienia
myli. Myl jest nastêpstwem bytowania. Istnienie jest wobec myli transcendentne7. St¹d te¿ myl o mierci, czyli o tym, co niewiadome i niejasne, przera¿a.
Jedno wydaje siê byæ pewne: w pe³ni i prawdziwie mo¿e zaakceptowaæ
staroæ jedynie ten, komu towarzyszy nadzieja na to, ¿e roztacza siê przed nim
perspektywa jakiego dobra. To dobro musi byæ jednak ukonkretnione. Chrzecijañstwo postrzega najwy¿sze Dobro jako mi³uj¹c¹ Osobê8. St¹d wiara religijna pomaga w akceptacji w³asnej staroci i w konsekwencji, nieuniknionego faktu
mierci. Ludzka egzystencja nie zamyka siê bowiem horyzontem doczesnoci.
Jest w³¹czona w historiê zbawienia i towarzyszy jej nadzieja wiecznotrwa³ej
komunii z Bogiem. Wiara chrzecijañska przekonuje, ¿e ¿ycie ludzkie jest ¿yciem w sensie wy¿szym i g³êbszym od tego, co uznaje biologia. Chrzecijanin
zwrócony jest ku pe³ni istnienia ludzkiego, bo ukierunkowany jest na Boga,
ród³o wszelkiego istnienia. Afirmuje ¿ycie nawet tam, gdzie zaciemnia je s³aboæ, cierpienie i mieræ9.
6 A. Grün, Pokochaj swój wiek. Sztuka starzenia siê, t³um. £. Masny, Czêstochowa 2009, s. 23.
Zob. tak¿e Iz 40, 30-31.
7 G. Marcel, Byæ i mieæ, t³um. P. Lubicz, Warszawa 1962, s. 42.
8 J. Ratzinger, mieræ i ¿ycie wieczne, t³um. M. Wêc³awski, Warszawa 2000, s. 147150.
9 Ibidem, s. 98.
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Powa¿nym wyzwaniem duchowym, a zarazem moralnym jest dla cz³owieka jego historia. Przesz³oæ, o ile nie by³a zaakceptowana, mo¿e staæ siê powa¿nym cierpieniem dla osoby, zw³aszcza w podesz³ym wieku. Towarzyszy jej
bowiem perspektywa koñca egzystencji, która grozi dramatem niezamkniêtej
karty ¿ycia. Nieuzdrowiona przesz³oæ mo¿e byæ powodem rozgoryczenia,
poczucia straty i niespe³nionego ¿ycia oraz buntu przeciwko Bogu. Chrzecijanin uznaje koniecznoæ pogodzenia siê z w³asn¹ histori¹. Tym samym wyra¿a
wiarê w zmartwychwstanie Chrystusa poród bolesnych dowiadczeñ ludzkiego
istnienia, wokó³ którego wy³ania siê krzy¿ chwalebny.
Aby dowiadczyæ uzdrowienia wewnêtrznego nale¿y najpierw zmierzyæ siê
z bolesn¹ przesz³oci¹ i j¹ uznaæ. Przyznaæ siê do swoich wewnêtrznych ran.
Chodzi o dokonanie odwa¿nego wgl¹du w uczucia i w to, co kryje siê za nimi
 w ¿ycie duchowe. Zarówno teologia ¿ycia wewnêtrznego, jak i psychologia
zgodnie potwierdzaj¹, ¿e introspekcja jest pierwszym warunkiem uwalniaj¹cej
i uzdrawiaj¹cej przemiany w cz³owieku10. W tej perspektywie staroæ jest ostatnim etapem, w którym cz³owiek wezwany jest przez Boga, by przed mierci¹
zaakceptowa³ siebie, przebieg historii ¿ycia, niew³aciwe wybory, cierpienie.
Uzdrowienie wewnêtrzne nie jest jednak procesem ³atwym. W g³êbi cz³owieka rodzi siê niekiedy wiele buntu i niezgody na bolesne wydarzenia. Dlatego
w staroci wa¿ne jest wiadome i jednoczenie odwa¿ne  w duchu pokory
 poddanie siê uzdrawiaj¹cej ³asce. Chrystus Zmartwychwsta³y rodzi siê
w cz³owieku wtedy, gdy ten uwiadomi sobie swoj¹ sytuacjê egzystencjaln¹,
gdy cierpi z tego powodu. Wówczas pojawia siê w nim potrzeba otwarcia na
Boga i Jego uzdrawiaj¹c¹ moc11. Zasadniczo krzy¿ i cierpienie ³amie ludzi, jest
dla nich dowodem na to, ¿e Bóg albo nie istnieje, albo ¿e nie jest mi³oci¹.
Chrzecijanin w krzy¿u znajduje ¿ycie, bo jest w nim obecny Zmartwychwsta³y
Chrystus. Odnajduje niejako klucz do cierpienia. I to powoduje, ¿e wielbi Boga
za swoje ¿ycie, bo jest g³êboko przekonany, ¿e wszystko, co Bóg dopuci³
w jego historii jest wiête i potrzebne dla jego zbawienia. Chrzecijanin to kto,
kto zobaczy³ Boga w swoim krzy¿u, kto zrozumia³ sens prze¿ywanego cierpienia jako procesu zbawczego, odkry³ swoje cierpienie jako krzy¿ chwalebny12.
W procesie akceptacji staroci nale¿y tak¿e uznaæ w pe³ni swoj¹ ludzk¹,
kruch¹ kondycjê. Trzeba przyj¹æ postawê pokory i prostoty. Nale¿y zrezygnowaæ z pragnienia posiadania zbêdnych rzeczy i bycia docenianym i podziwianym przez innych. Zak³ada to zgodê na niespe³nienie swoich, czêsto niedojrza10 A. Pelanowski, Umieranie o¿ywiaj¹ce  czyli poradnik dla tych, którzy umieraæ nie chc¹,
a umrzeæ musz¹, Wroc³aw 2005, s. 149.
11 A. Cholewiñski, ABC chrzecijañstwa, Kraków 2000, s. 134.
12 Ibidem, s. 140141.
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³ych, planów i aspiracji. Bycie sob¹ cz³owieka starego nie tylko pozwala mu
spokojnie kroczyæ przez dolegliwoci wieku starczego, ale tak¿e uzdalnia go do
akceptacji innych, m³odych, pe³nych energii i ¿ywotnoci. Aby bowiem dobrze
przyj¹æ dar drugiego, trzeba najpierw byæ u siebie13, tzn. przyj¹æ najpierw dar
swojej staroci.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e gdyby ¿ycie ludzkie mia³o osi¹gn¹æ swoj¹ pe³niê
w wieku dojrza³ym, a staroæ by³aby schy³kiem, przed którym nale¿a³oby siê
broniæ, i drog¹ prowadz¹c¹ jedynie do grozy mierci, oznacza³oby to perspektywê niezmiernie defetystyczn¹. Tak jednak nie jest14. W istocie, dla chrzecijanina nie istnieje kres ¿ycia, poniewa¿ ci¹gle oczekuje on spe³nienia. Jego istnienie
zanurzone jest w wiecznoci, która nie zna starzenia siê i przemijania. Dlatego
chrzecijanin mocno osadzony jest w teraniejszoci, która nasycona jest dzia³aniem Boga w historii. Chrzecijanin bowiem ¿yje tu i teraz, uwzglêdniaj¹c
jednoczenie ca³¹ powagê swego kruchego trwania i perspektywê mierci.
W tym kontekcie ciekawy ogl¹d tych kwestii prezentuje C.G. Jung.
Twierdzi, ¿e po po³owie ¿ycia tylko ten pozostaje ¿ywy, pe³en akceptacji
¿ycia, kto gotowy jest na to, by umrzeæ15. Akceptacja w³asnej kondycji ostatecznie oznacza uznanie horyzontu mierci. To niezbêdny warunek harmonijnego
istnienia na ka¿dym etapie ¿ycia, zw³aszcza w staroci. Nic bowiem tak bardzo
nie umiejscawia cz³owieka w teraniejszoci, jak perspektywa mierci.

2. Szanse i niebezpieczeństwa starości
Ka¿dy etap ¿ycia, z jakim cz³owiekowi przychodzi siê zmierzyæ jest zarówno szans¹ na rozwój, jak i jest niebezpieczeñstwem regresu16. Tak¿e staroæ jest
etapem, w którym osoba mo¿e osi¹gn¹æ duchowo-moraln¹ dojrza³oæ lub dowiadczyæ regresu. Staroci, podobnie jak m³odoci i ka¿dego innego etapu
¿ycia, nie powinno siê pozostawiæ bez opieki i formacji. Trzeba umieæ ni¹
w³aciwie pokierowaæ. Proces ten mo¿na nazwaæ samowychowaniem do staroci. Wymaga on wnikliwej selekcji tego, co zagra¿a rozwojowi osobowociowemu od tego, co stanowi o rozwoju osoby17.
Staroæ wi¹¿e siê ze zdobywaniem wolnoci w stosunku do tego, co
doczesne i nietrwa³e. Cz³owiek stary wezwany jest, by nie kierowaæ siê impera13
14
15

P. Guèrin, Wiek dojrza³y jako wyzwanie duchowe, s. 110.
J. Leclercq, Radoæ zmierzchu, t³um. E. Burska, Warszawa 1978, s. 36.
C.G. Jung, Gesammelte Werke Bd. VIII, Zürich 1967, s. 466, cyt. za A. Grün, Pokochaj swój
wiek, s. 43.
16 E. Sujak, Rozwa¿ania o ludzkim rozwoju, s. 149.
17 K. Romaniuk, Lata podesz³e i staroæ wed³ug Biblii, Warszawa 1993, s. 111.

224

Ks. Antoni Jucewicz SVD
Nauki o rodzinie

tywem zaspokojenia egoistycznych d¹¿eñ i po¿¹dañ. Ma zreszt¹ ku temu pewn¹
naturaln¹ pomoc. Polega ona na tym, ¿e z biegiem lat niektóre potrzeby
i po¿¹dania s³abn¹ lub nawet ca³kowicie wygasaj¹. Na przyk³ad, w m³odoci
postawa realizacji mi³oci zwykle podlega jakiemu ska¿eniu, poniewa¿ czêsto
nasycona jest interesownoci¹, erotyzmem, zach³annoci¹ oraz dzia³aniami
spontanicznymi, nacechowanymi poszukiwaniem w³asnej satysfakcji i korzyci.
Podobnie rzecz ma siê z realizacj¹ planów. Sukces m³odego cz³owieka na ogó³
oszo³amia go. Sprawia, ¿e jest on bezkrytyczny i pyszny, spragniony kolejnych
bodców sukcesu i stymulacji do dzia³ania. Cz³owiek stary natomiast  z uwagi
na specyfikê swego wieku  ma wiêksz¹ szansê na to, by byæ wolnym od
ograniczeñ m³odoci. Jego mi³oæ w sposób naturalny oczyszcza siê z erotyzmu, dominacji, interesownoci czy warunkowoci18, a dzia³anie przestaje byæ
nacechowane pragnieniem sukcesu czy s³awy.
Starzenie siê nie przebiega jednak w ramach jednego schematu i niezak³ócenie nie prowadzi do osi¹gniêcia dojrza³oci ludzkiej i duchowej. W staroci
mo¿na bowiem przybraæ pozycjê statyczn¹ duchowo i narcystycznie, egoistycznie skupion¹ na sobie. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo zamkniêcia siê
w sobie, u¿alania siê nad swymi problemami, s³abociami czy chorobami. Wielu
osobom w podesz³ym wieku towarzyszy niekiedy przesadna troska o w³asne
zdrowie, która nierzadko prowadzi do postaw hipochondrycznych. Innym niebezpieczeñstwem staroci jest nadmierne przywi¹zanie do rzeczy, rodz¹ce niebezpieczeñstwo ¿ycia przesz³oci¹, na które wskazuj¹ przedmioty z m³odoci19.
W okresie staroci wa¿nym zadaniem moralnym jest przyjêcie w³aciwych
priorytetów. Decyduje to o tym, czy cz³owiek stary zwróci siê do Boga i innych,
czy te¿ bêdzie pasywnie prze¿ywaæ swoj¹ starcz¹ samotnoæ. Chodzi o podjêcie takich decyzji, które bêd¹ prowadzi³y osobê w podesz³ym wieku do wyzwolenia z duchowego infantylizmu, egocentrycznego skupienia siê na sobie i bezowocnego roztrz¹sania przesz³oci jako straty lub jako bezpowrotnie prze¿ytych
piêknych chwil. W tym kontekcie E. Jaeggi przestrzega osoby starsze przed
tym, aby nie ulega³y pokusie podejmowania próby bezmylnego naladowania
lat swojej m³odoci, by nie zapycha³y danego im czasu bezowocnymi wspomnieniami przesz³oci. Chodzi o to, by nie wejæ w pu³apkê zapomnienia o tym,
¿e przemijaj¹ce etapy ¿ycia s¹ nieodwracalne, a aktualne wymagaj¹ od cz³owieka
integracji na nowym, w³aciwym sobie poziomie. Wi¹¿e siê to z odwa¿nym
i zdecydowanym podjêciem wyzwañ odpowiednich do wieku20.
18
19
20

J. Leclercq, Radoæ zmierzchu, s. 4041.
Ibidem, s. 3033.
A. Grün, Pokochaj swój wiek, s. 116.
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Starzenie siê, jako uprzywilejowany czas przejcia i spotkania z Bogiem,
jest etapem donios³ym w perspektywie osobistej historii zbawienia. Dlatego
wa¿ne jest, aby w staroci nie przywi¹zywaæ siê do niczego, co mog³oby oddaliæ
cz³owieka od jego twórczego, chrzecijañskiego prze¿ywania tego etapu ¿ycia21.

3. Starość jako zadanie
Wznios³oæ i znaczenie staroci p³ynie z faktu, ¿e stanowi ona ostatni,
a zarazem bardzo wa¿ny etap rozwoju osoby. To szczególny czas, w którym
cz³owiek przygotowuje siê na najwa¿niejsze spotkanie, spotkanie z Bogiem22.
W perspektywie chrzecijañskiej starzenie siê niesie ze sob¹ jedno z najdoniolejszych wyzwañ w ¿yciu cz³owieka. Dotyczy ono bowiem ostatecznego skonfrontowania siê z celem ¿ycia i w³asn¹ relacj¹ do Boga23.
Staroæ jest zapowiedzi¹ mierci. Ta za, która stanowi zagro¿enie bytu,
ka¿e postawiæ pytanie o zabezpieczenie istnienia. Owo zabezpieczenie istnienia P. Tillich nazywa trosk¹ ostateczn¹, wskazuj¹c na wiarê religijn¹.
W istocie chodzi o troskê natury duchowej, wyra¿aj¹c¹ siê nie tylko w akceptacji przedmiotu wiary, ale tak¿e obietnicy ostatecznego spe³nienia24. T¹ obietnic¹
w ¿yciu chrzecijanina jest Dobra Nowina, która wyprowadza cz³owieka z trwogi istnienia i prowadzi do nadziei granicz¹cej z pewnoci¹, ¿e ¿ycie jest silniejsze
od mierci i ¿e ostatnim s³owem w ¿yciu cz³owieka jest s³owo mi³oci Boga.
Przemijanie z ca³¹ pewnoci¹ mo¿na zakwalifikowaæ jako czynnik stymuluj¹cy cz³owieka do rozwoju duchowego. Na drodze tego rozwoju donios³¹ rolê
odgrywa czas oraz to, do czego czas pozwala dojrzeæ. Przemijanie bowiem
niesie ze sob¹ potrzebê refleksji nad up³ywaj¹cym ¿yciem. Gdy uzna siê nieodwracalnoæ przebytego ¿ycia, wówczas mo¿na bardziej otworzyæ siê na dzia³anie tego, co ponadczasowe, co wprowadza cz³owieka w dowiadczenie wiecznoci  ³aski25.
W tej perspektywie donios³ym zadaniem w obliczu staroci jest odkrycie
lub potwierdzenie sensu ¿ycia. Chodzi o cnotê m¹droci, która pozwala dostrzec istotê ludzkiego istnienia. Nape³nione sensem spojrzenie na ¿ycie znajduje
swój najpe³niejszy wyraz w ostatnich s³owach Jezusa na krzy¿u: Wykona³o siê
(J 19, 30). Chrystus spe³nia na krzy¿u wszystko, czym ¿y³. Jego mieræ jest
21
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J.P. Dubois-Dumée, Starzeæ siê piêknie, t³um. B. Stefaniak, Poznañ 2004, s. 58.
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A. Deeken, Gdy przychodzi staroæ, s. 15.
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uwieñczeniem Jego ¿ycia. Oznacza aktualizacjê odwiecznej, bezwarunkowej
i niezg³êbionej mi³oci Boga. W ten sposób ods³ania siê prawda o tym, ¿e
ofiarna mi³oæ jest ostatecznie tym, co scala ludzkie istnienie i stanowi wype³nienie ¿ycia26. Wzór Chrystusa umieraj¹cego na krzy¿u u chrzecijanina musi rodziæ pytanie o jakoæ prze¿ywanego ¿ycia, o to, czy w chwili mierci umieraj¹cy
mo¿e z ca³ym przekonaniem stwierdziæ, ¿e jego ¿ycie spe³ni³o siê, ¿e prze¿y³ je
w Bogu, dla Boga i blinich.
Dowiadczenie staroci jest tak¿e szczególnym czasem do poszerzania
w³asnej to¿samoci. Paradoksalnie, dokonuje siê ono przez zapomnienie o samym sobie. Chodzi o zamkniêcie oczu na to, co przyziemne, czêsto banalne,
naznaczone trosk¹ o zdobywanie dóbr materialnych i zabieganiem o wzglêdy
innych27. Fakt starzenia siê wydaje siê byæ niezmiernie wa¿ny w procesie odejcia od tego, co czyni³o siê niejako na zewn¹trz do tego, co wi¹¿e siê z aktywnoci¹ wewnêtrzn¹  poszukiwaniem wartoci ponadutylitarnych, duchowych
i nadprzyrodzonych. W tej perspektywie staroæ jest idealnym momentem do
twórczej introspekcji i odkrywania bogactwa ¿ycia wewnêtrznego28. Towarzyszy temu zazwyczaj odnowa religijna, czego wiadectwem jest wiele wspólnot
parafialnych, sk³adaj¹cych siê w wiêkszoci z osób starszych. Religijnoæ osoby w podesz³ym wieku musi mieæ jednak znamiona wiary dojrza³ej. Nie chodzi
o to, by trzymaæ siê jaki nawyków religijnych, by w religii zamkn¹æ siê jak
w schronie, maj¹cym daæ zabezpieczenie przed z³ymi skutkami mierci29, ale by
w otwartoci na S³owo Bo¿e poszukiwaæ woli Bo¿ej, aktywnie podejmowaæ
chrzecijañskie wyzwania swego wieku.
Staroæ to czas poszerzania przestrzeni wolnoci wewnêtrznej i niezale¿noci ducha. Chodzi o pewn¹ autonomiê polegaj¹c¹ na niezale¿noci s¹dów,
uczuæ i mylenia, o niezbêdn¹ wolnoæ od wp³ywu innych. Staroæ bowiem to
szansa niejako powrotu do samego siebie, tzn. poznania siebie w prawdzie.
Towarzyszy temu nieraz bolesne przyznanie siê przed samym sob¹, ¿e ¿y³o siê
w zale¿noci od innych, od ich oczekiwañ, pragnieñ i uznania30, ¿e podejmowa³o siê niedojrza³e wybory, podyktowane egoizmem, pych¹ czy koniunkturalizmem.
Byæ wolnym w znaczeniu wewnêtrznym oznacza równie¿ stwarzaæ wolnoæ innym, by mogli bez skrêpowania otworzyæ siê przed drugim i by wydobyli g³êbiê swego ja, nierzadko zranionego czy os¹dzonego przez otoczenie31.
26
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Wydaje siê, ¿e w czasach pogoni za sukcesem, stresu i rywalizacji wielu nie
wytrzymuje tempa ¿ycia. Aby utrzymaæ równowagê wewnêtrzn¹, potrzebuj¹
duchowych powierników. Tê rolê skutecznie pe³ni wiele osób w podesz³ym
wieku. Dojrza³a mi³oæ osoby starszej wyra¿a siê w uwa¿nym s³uchaniu, empatii,
m¹droci i znajomoci rzeczy oraz troskliwym zaanga¿owaniu na rzecz drugiego. Cz³owiek stary, poprzez swoj¹ wra¿liwoæ, a jednoczenie wykorzystanie
bogactwa w³asnych dowiadczeñ, mo¿e byæ tym, który duchowo wesprze osobê w potrzebie i doda jej odwagi do przezwyciê¿ania trudnoci, pomo¿e wyjæ
z traumy, lêku czy wska¿e dobre rozwi¹zania w sytuacjach trudnych czy konfliktowych32.
Staroæ to etap ¿ycia nacechowany zazwyczaj spokojem i równowag¹
ducha. Cz³owiek stary jest bardziej wolny od aktywizmu, rywalizacji, przemocy
czy zdobywania w³adzy. Przez to staje siê bardziej ³agodny. Pojêcie ³agodny
w jêzyku niemieckim (mild) pochodzi od czasownika mieliæ (mahlen). Cz³owiek stary ³agodnieje, poniewa¿ w pewnym sensie zosta³ zmielony w m³ynie
¿ycia33. Zmielony zosta³ tak¿e fa³szywy obraz ¿ycia, w którym upatrywa³ on
oparcia, pewnoci siebie, trwa³ego szczêcia i bezpieczeñstwa. W³anie dlatego
ludzie starzy mog¹ wnieæ do rodowiska równowagê, opanowanie, spokój
i ³agodnoæ34. W ten sposób osoby w podesz³ym wieku mog¹ zawiadczyæ
innym o potrzebie nabrania dystansu do wielu spraw doczesnych. Wydaje siê,
¿e ów dystans potrzebny jest wspó³czesnemu cz³owiekowi, który nadmiernie
skoncentrowany jest na sukcesie i korzyciach materialnych. Sukces materialny
czy presti¿owy mo¿e byæ bowiem powodem oddalenia od wartoci duchowych. Mo¿e dawaæ z³udzenie samowystarczalnoci cz³owieka. Towarzyszy
temu niekiedy poczucie wy¿szoci i zniecierpliwienia wobec tych, którzy doznaj¹ niepowodzeñ lub dowiadczanych ró¿nymi s³abociami. Sukces wielokrotny
natomiast prowadzi do nonszalancji, nieumiejêtnoci zrozumienia trudnoci
prze¿ywanych przez innych, pychy35. Pomoc¹ w odnowie duchowej s¹ z pewnoci¹ osoby starsze. Ich ¿ycie wskazuje, ¿e wartoci doczesne s¹ nietrwa³e, ¿e
 w obliczu staroci  konieczna jest pog³êbiona refleksja nad ¿yciem i skupienie siê na tym, co nieprzemijaj¹ce, naznaczone Bo¿¹ obecnoci¹ i prowadz¹ce
do zbawienia.
Osoba stara niejednokrotnie dowiadcza samotnoci, zw³aszcza gdy bliscy
odeszli do wiecznoci, a z m³odymi nie mo¿e uczestniczyæ we wszystkich
32 J. Vanier, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich do prawdziwej mi³oci, t³um. M. ¯urowska,
Kraków 1989, s. 3435.
33 A. Grün, Pokochaj swój wiek, s. 106.
34 J. Leclercq, Radoæ zmierzchu, s. 43.
35 E. Sujak, Rozwa¿ania o ludzkim rozwoju, s. 146.
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aspektach ich ¿ycia. Droga radzenia sobie z tym stanem wymaga odwagi skonfrontowania siê z samym sob¹. Samotnoæ pozwala dostrzec, czy cz³owiek
dobrze funkcjonuje jako osoba niezale¿na psychicznie, wewnêtrznie zharmonizowana, pogodzona z w³asn¹ histori¹ i pozbawiona lêku o siebie w perspektywie przysz³oci.
Dowiadczenie samotnoci daje poczucie odrêbnoci. Stwarza sprzyjaj¹cy
klimat do poszukiwania samookrelenia i zdobycia nale¿ytego dystansu wobec
ludzi i zdarzeñ. Samotnoæ jest tak¿e drog¹ dotarcia do istoty rzeczy. W ha³asie
ustawicznych kontaktów mo¿e zostaæ zag³uszony nurt wewnêtrznego dialogu,
rozwa¿anych problemów, formu³owanych pytañ i odpowiedzi na nie. Samotnoci
wymaga równie¿ ¿ycie wewnêtrzne. Bez samotnoci nie jest tak¿e mo¿liwa owocna modlitwa. Wymaga ona bowiem wy³¹czenia siê z fizycznej obecnoci innych36.
Jakoæ prze¿ywania samotnoci jest tak¿e probierzem wiary. W radzeniu sobie
z w³asn¹ samotnoci¹ cz³owiek mo¿e zweryfikowaæ poziom i motywy swojej
wiary. Mo¿e sprawdziæ, czy dowiadczenie religijne prowadzi³o go faktycznie
do g³êbokiego spotkania z Bogiem, czy te¿ by³o jak¹ form¹ ucieczki od problemów, nieakceptacji ró¿nych wydarzeñ, ucieczk¹ tak¿e przed samotnoci¹37.
Staroæ to czas spe³nienia i przygotowanie do ogl¹dania Boga38. W samotnoci cz³owiek mo¿e spotkaæ Boga w intymnych obszarach w³asnego ja,
niedostêpnego dla nikogo poza Bogiem. Owocem tej komunii jest dowiadczenie bliskoci i mi³oci Boga. Samotnoæ w tej perspektywie jest przygotowaniem
do przejcia na spotkanie z Bogiem, które dokona siê tak¿e w samotnoci39.

4. Przygotowanie na przejście
Dowiadczenie staroci zwraca cz³owieka ku ¿yciu wiecznemu. Osoba
w podesz³ym wieku nie tylko pe³niej uwiadamia sobie prawdê o zbli¿aj¹cej siê
mierci, ale tak¿e powinna przyj¹æ wobec niej odpowiedni¹ postawê.
W potocznym odczuciu mieræ postrzegana jest jako z³o, a ¿ycie jako
dobro. Wynika to z g³êbokich inklinacji natury cz³owieka, stworzonego do istnienia, do ¿ycia w wiecznotrwa³ej komunii z Bogiem. Wielu nie kojarzy jednak
mierci z radoci¹ spotkania z Bogiem, ale z lêkiem przed tym, co nieznane
i niepewne40. Chocia¿ oczekiwanie na mieræ mo¿e cz³owieka zmieniæ, udosko36
37
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naliæ duchowo i moralnie, to istnieje tak¿e obawa, ¿e lêk przed umieraniem
przemieni siê w miertelne niebezpieczeñstwo buntu wobec Boga41.
Cz³owiek  w ujêciu G. Marcela  jest bytem skierowanym na rozwój, na
d¹¿enie do swojej pe³ni. To istnienie ku pe³ni jest jego najwa¿niejszym zadaniem egzystencjalnym. Cz³owiek jest wewnêtrznie zobligowany, aby siê spe³niaæ,
aby stawaæ siê kim pod wzglêdem duchowym i moralnym. Jest to metafizyczn¹ koniecznoci¹ osoby, jako istoty niedokoñczonej42, a zarazem powo³aniem chrzecijañskim. W tej perspektywie mieræ jest punktem kulminacyjnym,
a tak¿e horyzontem ludzkiego stawania siê. Wydaje siê, ¿e w tym kontekcie
wizja rozwoju osoby musi byæ osadzona w perspektywie istnienia nieskoñczonego. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e pe³n¹ wiadomoæ istoty ¿ycia ludzkiego cz³owiek osi¹ga dopiero wtedy, gdy znajdzie siê w obliczu mierci, gdy
uzmys³owi sobie, ¿e mieræ istnieje realnie, ¿e jest ona pewnoci¹ egzystencjaln¹, ¿e jest czym konkretnym i pewnym. Tê prawid³owoæ potwierdzaj¹ wiadectwa osób, które bezporednio dowiadczy³y bliskoci mierci, które niejako
otar³y siê o mieræ. Obserwuje siê u nich szczególn¹ wra¿liwoæ na sprawy
duchowe i nadprzyrodzone, na wartoæ ¿ycia jako pielgrzymki ku Bogu.
Dlatego, aby wejæ w obszar wyczulenia na sprawy ducha, nale¿y w pewnym sensie oswoiæ siê ze mierci¹. Powinna ona w jakiej mierze zadomowiæ siê
w cz³owieku. Nie chodzi tu jednak o spojrzenie na mieræ w aspekcie biologicznym, czysto intelektualnym, ale g³êboko egzystencjalnym. Myleæ egzystencjalnie, praktycznie o mierci, znaczy myleæ o niej w najwy¿szym stopniu konkretnoci, jak o czym, co mo¿e wydarzyæ siê w ka¿dej chwili43.
mieræ  w perspektywie chrzecijañskiej  ma szczególny wymiar. Jest
bowiem pocz¹tkiem prawdziwego, pe³nego ¿ycia. Jest tylko momentem przed
wiecznoci¹, która trwa zawsze. Chrzecijanin jest cz³owiekiem w drodze,
poniewa¿ jego ¿ycie  pe³ne nadziei  jest pielgrzymowaniem do pe³ni ¿ycia44.
Chrzecijañstwo jest religi¹, która wizjê przysz³ego ¿ycia, ca³kowicie ró¿n¹
od doczesnego, opromienia szczêciem45. Dlatego próba odwracania myli
osoby starszej od mierci, pod pretekstem odsuwania od niej negatywnych
myli, jest powa¿nym wykroczeniem przeciwko chrzecijañskiej nadziei. Czyni¹
to zw³aszcza ci, którzy nie dostrzegaj¹ perspektywy eschatologicznej albo siê jej
obawiaj¹. Tak¹  zazwyczaj nieuwiadomion¹  form¹ odwracania uwagi osób
starszych od transcendencji jest podejmowana troska o nie, ale zawê¿ona jedy41
42
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nie do wymiaru doczesnego. Osobom w podesz³ych latach organizuje siê czas
wolny, czuwa nad ich zdrowiem, zapewnia siê im towarzystwo i ró¿ne formy
aktywnoci, a jednoczenie milczy siê na temat wiecznoci. W ten sposób
cz³owieka starego os³abia siê w jego czuwaniu, w oczekiwaniu na spotkanie
z Bogiem. Jednak cz³owiek, zw³aszcza w podesz³ym wieku bardziej potrzebuje
nadziei ni¿ chleba i rozrywek. Umierciæ nadziejê, daj¹c mu w zamian z³udn¹
pociechê p³yn¹c¹ z doczesnoci, to umierciæ co, co stanowi wiat³o jego
¿ycia46.
Dlatego, uwzglêdniaj¹c potrzeby doczesne osób starszych, nale¿y je tak¿e
przygotowaæ na mieræ. Sama osoba w podesz³ym wieku, która zrozumia³a ten
wymóg zaczyna spontanicznie odsuwaæ siê od tego, co przyziemne, wchodz¹c
w sferê milczenia i modlitwy. Milczenie staroci oznacza trwanie w jednoci
z Bogiem. W obliczu staroci i umierania, podobnie jak w przypadku choroby,
cz³owiek potrzebuje wiêkszego poczucia komunii. Chrzecijanin znajduje j¹
w Bogu. Ta wiadomoæ obecnoci Boga pozwala mu w pokoju przyjmowaæ
koniec swego doczesnego istnienia47.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e umieranie chrzecijañskie jest szczytem ogo³ocenia,
ale przede wszystkim jest szczytem oddania siê Bogu. W pewnym sensie jest
powiedzeniem tak mierci, a zarazem tak dla innego ¿ycia. W istocie rzeczy
owo tak jest wypowiedziane przez samo ¿ycie, jako zgoda dojrza³ego ludzkiego ducha na rzeczywistoæ. Jest to przyjêcie realiów ludzkiej egzystencji,
w której ods³ania siê tajemnica niemiertelnoci cz³owieka i mi³oci Boga48.
Dlatego ten, kto przyjmuje swoje ¿ycie jako codzienne umieranie w Bogu i dla
Niego, jako ogo³ocenie, nie bêdzie oczekiwa³ swej mierci z przera¿eniem.
mieræ dla chrzecijanina jest w istocie bardzo wa¿nym momentem spotkania z Trójjedynym Bogiem, który pragnie komunii z cz³owiekiem na wieki.
W tym sensie mieræ to pewnego rodzaju znak Boga skierowany do cz³owieka,
wiadcz¹cy o tym, ¿e Bóg zatêskni³ za nim i wychodzi mu naprzeciw, zabiera
go do siebie49.
Prawda o mierci wi¹¿e siê nieroz³¹cznie z prawd¹ o mi³oci Boga objawion¹ w Jezusie Chrystusie. Misterium Paschalne Chrystusa jest faktem zwyciêstwa na mierci¹ i triumfu ¯ycia. Dlatego wierz¹cy bez lêku wychodzi na spotkanie mierci, w pewnym sensie oczekuje jej50, a gdy ona nadchodzi potrafi
wychwalaæ Boga i zanurza swoje ¿ycie w bezczasowoci Boga51.
46
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Zakończenie
Powszechnym i nieuniknionym problemem cz³owieka jest fakt przemijania
i kruchoci jego doczesnego istnienia. Cz³owiek zanurzony jest w czasie, który
bezpowrotnie up³ywa. Jest poddany czasowi: rodzi siê i przemija w czasie52.
Dla cz³owieka wiary ka¿dy etap ¿ycia wymaga zaanga¿owania i jest wyzwaniem duchowo-moralnym. Staroæ, jako ostatni etap ludzkiego istnienia na
ziemi, jest w najwy¿szym stopniu okresem, w którym chrzecijanin zaproszony
jest do rozwoju duchowego. To etap, w którym cz³owiek niejako w przyspieszonym tempie uczy siê pokory. Uwiadamia sobie bowiem, ¿e wiele rzeczy
bezpowrotnie przeminê³o. Staroæ prze¿ywana przez chrzecijanina jest w pewnym sensie czasem odwrotu, ale  co nale¿y podkreliæ  nie regresu, poniewa¿
nadal winien on czyniæ postêpy w swoim ludzkim i chrzecijañskim rozwoju,
dowodz¹c swoj¹ postaw¹, ¿e wyzwolony zosta³ z lêku przed mierci¹53, ¿e
dowiadcza pokoju i radoci bycia w przedsionku nieba.
W ten sposób chrzecijanin w podesz³ym wieku, tak¿e w swoim niedo³êstwie i starczej bezradnoci, staje siê znakiem nadziei dla wiata. wiadczy
bowiem swoj¹ osob¹, ¿e ¿ycie, mimo cierpienia i trudu, naznaczone brakami
i s³abociami, mo¿e byæ wype³nione i kompletne54. Jego za umieranie
i mieræ jest wiadectwem dla innych, ¿e istnieje niekoñcz¹ce siê ¯ycie.

DUCHOWO-MORALNE WYZWANIA STAROŚCI
(STRESZCZENIE)

Staroæ, jak ka¿dy etap ¿ycia, jest dla chrzecijanina wyzwaniem duchowo-moralnym. Pierwszym wymogiem moralnym odnonie do staroci jest pogodzenie siê ze swoim wiekiem i wynikaj¹c¹
z niego kondycj¹ psychofizyczn¹. W wietle poczynionych analiz wykazano, ¿e pe³n¹ i prawdziw¹
akceptacjê staroci mo¿e dokonaæ jedynie ten, komu towarzyszy nadzieja na ¿ycie wieczne. Wiara
religijna bowiem pomaga w akceptacji staroci i koniecznoci mierci. W perspektywie chrzecijañskiej ludzka egzystencja nie zamyka siê horyzontem doczesnoci, ale towarzyszy jej nadzieja wiecznotrwa³ej komunii z Bogiem. W okresie staroci wa¿nym zadaniem moralnym jest przyjêcie w³aciwych
priorytetów. Bardzo wa¿ne jest wiadome zmierzanie do uzyskania wewnêtrznej autonomii, polegaj¹cej na wyzwoleniu siê egocentryzmu i tego wszystkiego, co zagra¿a rozwojowi ludzkiemu i chrzecijañskiemu. Powa¿nym wyzwaniem duchowym w tym okresie jest przygotowanie siê na mieræ.
W obliczu staroci i umierania chrzecijanin znajduje oparcie w Bogu. wiadomoæ obecnoci Boga
pozwala mu w pokoju przyjmowaæ koniec swego doczesnego istnienia. mieræ jest chwil¹ spotkania
z Bogiem. Dlatego wierz¹cy bez lêku przygotowuje siê na przejcie. W ten sposób chrzecijanin
52
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w podesz³ym wieku, tak¿e w swoim niedo³êstwie i starczej bezradnoci, staje siê znakiem nadziei dla
innych. wiadczy bowiem swoj¹ osob¹, ¿e ¿ycie, mimo cierpienia i trudu, naznaczone brakami
i s³abociami, mo¿e byæ wype³nione i kompletne.

THE SPIRITUAL AND MORAL CHALLENGES OF SENECTITUDE
(SUMMARY)

The Christian approaching his old age faces yet another spiritual and moral challenge, just as
he did throughout his life. His first moral task at this stage of life is to accept his advanced age and
come to terms with the physical and psychological consequences of it. The research presented here
indicates that only one driven by his religious faith and sustained by the hope of eternal life may
sincerely accept his old age and inevitable death. This is because his Christian faith tells him that his
death does not end anything, but opens him up to the everlasting communion with God. Another
important moral challenge in mans advanced years is putting his priorities right. He must shake off his
egocentrism and all obstacles to his human and Christian development so that he can reach an internal
autonomy. His conviction of God being at his side and watching over him may ease his spiritual
tension and prepare for the ultimate end of his earthly sojourn not as something to be feared, but
rather longed for: a passover, after which he would surely meet his beloved Maker. In his advanced
age, with all its infirmities and helplessness, the Christian may be the bearer of hope to others by
showing them that life, no matter how difficult and full of suffering, is worth living to the full of its
natural end.

GEISTIGE UND MORALISCHE HERAUSFORDERUNGEN DES ALTERS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Das Alter, wie jede Phase des Lebens, ist für Christen eine geistige und moralische Herausforderung. Die erste Voraussetzung in moralischer Hinsicht auf das Alter ist das Akzeptieren des
psycho-physischen Zustands. Durch die Analysen wurde gezeigt, dass eine vollständige und wahre
Akzeptanz des Alters nur dann erreicht warden kann, wenn sie durch die Hoffnung auf das ewige
Leben begleitet wird. Der religiöse Glaube hilft bei der Akzeptanz des Alters und der Notwendigkeit
des Todes. In der christlichen Sicht wird die menschliche Existenz nicht im Horizont der Zeitlichkeit
begriffen, sondern sie wird durch die Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Gott begleitet. Eine
wichtige Aufgabe im Alter ist die moralische Annahme der entsprechenden Prioritäten. Sehr wichtig
ist die Entscheidung in Bezug auf eine interne Einstellung, die die Befreiung von Egozentrismus
beinhaltet und alles, was die menschliche und christliche Entwicklung bedroht. Eine große geistige
Herausforderung in dieser Zeit ist die Vorbereitung auf den Tod. Angesichts des Alters und des
Sterbens wird der Christ von Gott unterstützt. Das Bewusstsein der Gegenwart Gottes erlaubt es ihm,
im Frieden das Ende seiner irdischen Existenz zu akzeptieren. Der Tod ist ein Moment der Begegnung
mit Gott. Daher bereitet sich der Gläubige ohne Angst auf den Übergang vor. Auf diese Weise wird
der Christ in seinem Alter auch trotz seiner Schwäche und Hilflosigkeit ein Zeichen der Hoffnung für
Andere sein. Er bezeugt durch seine eigene Person, dass das Leben, trotz des Leidens und der
Anstrengung durch Mängel und Schwächen markiert abgeschlossen und vollständig werden kann.

