OD wydawcy

J

aki jest sens cierpienia?
Czy wiara w Boga ma sens, jeśli wierzący też cierpią? Że zły,
bezbożny cierpi, wydaje się to oczywiste. Że dobrzy wierzący
ludzie są błogosławieni przez Boga, to też jest łatwe do zrozumienia.
Ale jeśli cierpi wierzący? Trudno jest zrozumieć zarówno powód, jak
i sens tego cierpienia. A jeśli cierpienie już nas spotyka, to co możemy
zrobić? Jak przejść przez „dolinę cienia śmierci” we właściwy sposób?
I w końcu, jeśli cierpienie jest nieuchronne i może spotkać każdego, to
czy można się do niego przygotować? A jeśli tak, to w jaki sposób?
Autor prezentowanej książki odpowiada na te pytania w dwojaki
sposób i oba te uzupełniające się sposoby są jak najbardziej odpowiednie, zrozumiałe i wiarygodne. Po pierwsze, autor sam jest tym,
który doświadcza cierpienia i opowiada nam swoje osobiste autentyczne przeżycia, doświadczenia oraz lekcje (wnioski). Po drugie, autor dokonuje dogłębnej i obszernej analizy nauczania biblijnego Starego i Nowego Testamentu odnośnie cierpienia. Metoda ta powoduje, że
jego książka jest prawdziwa – osobista i wiarygodna. Osobisty aspekt
i umocowanie w Słowie Bożym daje czytelnikowi podwójną podstawę do jej wiarygodności.
Jednym z głównych powodów rozpaczy i zagubienia wśród
chrześcijan – czytamy w niej – są niewłaściwe oczekiwania. Nie zastanawiamy się nad tematem zła i cierpienia w takim stopniu, w jakim
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powinniśmy, dopóki sami tego nie doświadczymy. Jeśli w tym momencie nasze przekonania – nie do końca przemyślane, ale głęboko
zakorzenione – są w dużej mierze niezgodne z tym, co Bóg powiedział
w Biblii i przez Jezusa, to ból płynący z osobistej tragedii może być
zwielokrotniony, gdy zaczniemy podważać fundamenty naszej wiary.
W sytuacji głębokiej rozpaczy, bólu nie do zniesienia i cierpienia,
większość ludzi nie chce czytać książek o cierpieniu. Gdy jesteśmy
skoncentrowani na tragedii, której doświadczyliśmy, możemy nie
być w stanie myśleć logicznie, skoncentrować się ani czytać. Dlatego
wierzący powinni przemyśleć te tematy, zanim ból i cierpienie nadejdą. W Kościołach musi znaleźć się miejsce dla biblijnego nauczania
i wskazówek na tematy związane z cierpieniem.
Książka została przygotowana a taki sposób, aby można było studiować ją zarówno indywidualnie, jak i grupowo. W jednym i drugim
przypadku pomocne będą pytania, zamieszczone na końcu każdego
rozdziału, oraz biblijne referencje.
Autor jest Amerykaninem. Tytuł doktora uzyskał na University of
Arkansas. Przez 40 lat był wykładowcą Nowego Testamentu i apologetyki na różnych uczelniach, a przez 17 lat był także dziekanem
do spraw akademickich w Ozark Christian College. Napisał dziesiątki artykułów oraz wygłosił ponad 200 publicznych prelekcji w kraju
i za granicą (w tym w Polsce), których wspólnym tematem było dowodzenie prawdziwości chrześcijaństwa. Jego książka Chrześcijaństwo – czy jest wiarygodne? ukazała się w języku polskim naszym
nakładem w 2009 roku.
Chrześcijański Instytut Biblijny

