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Rekomendacje

To książka, która pogłębi twoją wiarę. John Mark Hicks nie ukry-
wa, że jego wiara zachwiała się, gdy pooperacyjny zakrzep zatrzymał 
pracę serca jego żony. Do tej chwili nigdy nie wątpił w Bożą dobroć, 
lecz gdy stał nad grobem przedwcześnie zmarłej Sheili, wszystkie 
jego optymistyczne, młodzieńcze marzenia odeszły w cień, a na sie-
lankowym obrazie natury Boga i Jego nieustającej troski o swoje dzie-
ci pojawiły się rysy.

John i Sheila Hicks poświęcili się pracy misyjnej w Europie 
Wschodniej. W naiwności młodzieńczej miłości i wiary, modlili się 
żarliwie o zdrowie i ochronę. John zastanawiał się: Jak dobry Bóg, 
któremu służyli, mógłby zignorować ich wierność? Dlaczego Bóg nic 
nie zrobił, kiedy zakrzep krwi odbierał życie jego żonie? Czyż Bóg nie 
daje swoim sługom tego, co dobre? Jak mogło być Jego wolą, aby 
Sheila umarła? Pytania te i tysiące innych rozdzierały młode serce 
Johna Marka Hicksa i skłoniły go do poszukiwania odpowiedzi w Pi-
śmie Świętym.

Ta książka zmieniła moje myślenie o Bożej opatrzności i ludzkim 
cierpieniu. Jest niezwykłym połączeniem wiedzy teologicznej, do-
świadczenia pedagogicznego, osobistych doświadczeń cierpienia oraz 
jasności formułowania myśli i wyrażania ich na piśmie. 
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A jednak będę Mu ufać
John Mark Hicks jest doskonałym teologiem, lecz niezwykła książ-

ka, którą napisał, ma swój początek nie na sali wykładowej semina-
rium, lecz w głębokich stratach, których doświadczył – nagłej śmierci 
żony i nieuleczalnej chorobie syna. „A jednak będę Mu ufać” to książ-
ka, do której z pewnością jeszcze powrócę – więcej niż raz. Dr Hicks 
oparł całą jej treść na dziele stworzenia i odkupienia, jakiego dokonał 
Trójjedyny Bóg. 
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Jeśli kiedykolwiek zmagałeś się z trudnymi pytaniami dotyczący-
mi cierpienia, ta książka będzie klejnotem w twojej bibliotece. Two-
je doświadczenia znajdą potwierdzenie w przenikliwych pytaniach  
i szczerych, opartych na Piśmie Świętym odpowiedziach, które John 
Mark Hicks przedstawia w tej przejmującej książce o wierze i łzach. 
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