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Od wydawcy
Jest kilka ważnych powodów, dla których wydajemy 

poezję Adeli Bajko.
Po pierwsze – osoba Autorki. Adela Bajko, wraz z mężem 

Pawłem, całe życie poświęciła zwiastowaniu ewangelii  
i pomocy innym. Mieszkając w wolnej i bogatej Ameryce, 
pamiętała o zniewolonej i ubogiej Polsce, kraju swojego po-
chodzenia. Niniejsza edycja jest przypomnieniem tej służ-
by i podziękowaniem za lata poświęcenia wielkiej i pięknej 
sprawie. Ich życiowe losy zostały opisane we wspomnie-
niach Adeli Bajko „Pod osłoną Najwyższego”, wydanych 
przez Chrześcijański Instytut Biblijny w 2013 roku.

Po drugie – charakter tej poezji. Jak sama Autorka pi-
sze, celem jej twórczości jest „pokazanie ludziom Boga, 
Jego miłości i ofiary, oraz cudowności Jego stworzenia”. 
Dlatego też ta twórczość – taka forma zwiastowania Do-
brej Nowiny – jest potrzebna i warta propagowania. Poezja 
przybliża do Boga w sposób szczególny, niekiedy niemożli-
wy w innej formie wyrazu.

Trzecim i najważniejszym powodem jest osoba samego 
Boga. To On stworzył człowieka i On sam obdarzył go swo-
im podobieństwem. Dlatego człowiek również może two-
rzyć – tworzyć piękno i dobro, przekazując Jego mądrość 
i przynosząc Mu chwałę. Twórczość człowieka odzwier-
ciedla wspaniałość Boga. Szczególnie wtedy, gdy celem tej 
twórczości jest Bóg-Stwórca.
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Wiersze Adeli Bajko są świadectwem wiary, która in-
spiruje i przybliża do Boga. Wielbią wspaniałość Boga, 
pokazują, że wiara ma sens, a życie z Bogiem jest piękne  
i radosne, pomimo szarości i trosk codzienności.

Czy poezja jest ważna dla Boga? Księgi poetyckie zaj-
mują centralne stronice Biblii i stanowią pokaźną część 
jej objętości. To one pomagają nam zrozumieć Boże ser-
ce, Jego emocje. Zawarte w nich jest to, co Bóg czuje, a też 
to, co czuje człowiek, a Bóg chciałby, aby było znane nam 
wszystkim. 

Dlatego też, podążając za myślą i życzeniem Autorki, 
zatrzymajmy się chociaż na chwilę, wczytując się w po-
etyckie strofy, zastanówmy się nad tym, co w życiu naj-
ważniejsze, u Boga szukając właściwej odpowiedzi. 
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