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od wydawcy

Na początku był… kryzys.
Kryzys ma niejedno oblicze, ale na pewno nie jest wynalaz-

kiem współczesności. Jak pokazuje Autor, kryzys towarzyszy 
ludzkości od samego początku. Najdobitniej świadczy o tym 
biblijna „księga początków”, którą nazywamy Księgą Genesis, 
Księgą Rodzaju albo 1 Księgą Mojżeszową. 

Ciekawe jest to, jak Biblia traktuje zjawisko kryzysu w ludz-
kim życiu. Pismo Święte ukazuje je tak, jak patrzy na nie Bóg, 
a więc inaczej niż ludzie. W ujęciu biblijnym kryzys to nie zło 
konieczne, będące skutkiem upadku człowieka, ani też dowód 
na to, że Bóg miałby być oschły lub obojętny. Kryzys to raczej 
sytuacja przełomowa, która wymaga od człowieka dokonania 
wyboru.

Interesujące spostrzeżenie na temat kryzysów poczynił rabbi 
Nachman z Bracławia. Żył trzysta lat temu i nie używał popu-
larnego dziś słowa „kryzys”, ale jego uwagi odnoszą się właś-
nie do takich sytuacji. „Przeszkody – powiedział – są posta-
wione na drodze człowieka, by rosła w nim chęć do czynienia 
dobra. W ludzkiej naturze leży pragnienie osiągania tego, co 
trudne. Bóg nie zsyła utrudnień, których człowiek nie mógłby 
pokonać”.



Tę samą prawdę wyraził z innego punktu widzenia apostoł 
Piotr. Gdy zachęcał chrześcijan, by cieszyli się z tego, że mu-
szą stawiać czoło „różnorodnym doświadczeniom”, wyjaśnił, co 
jest powodem tej radości. Te często trudne i bolesne przeżycia 
mają wielki cel: „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się 
cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale  
i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,7).

Wszelkie przeszkody, doświadczenia czy kryzysy, które na-
potykamy na swojej drodze, są z Bożego punktu widzenia obli-
czone na zwycięstwo, a nie na porażkę! Zamiast więc narzekać, 
że przez całe życie wpadamy z jednego kryzysu w drugi, może-
my na nie spojrzeć tak, jak robi to Bóg i Biblia. 

Kryzysów nie trzeba na siebie ściągać. Przyjdą same. Zawsze 
jednak towarzyszy im Boża łaska – to dzięki niej można przejść 
przez nie tak, aby Boży zamiar zrealizował się z naszym udzia-
łem. Bo Bóg szuka ludzi, którzy nie są samowolni ani bezwolni, 
lecz stale harmonizują swoją wolę z Jego wolą. A ponieważ Go 
kochają, wszystko – nawet kryzys – współdziała ku osiągnięciu 
dobra, jakie On zamierzył dla nich i dla innych ludzi. 

Studium biblijne o życiowych kryzysach polecamy każde-
mu, kto zadaje sobie pytanie o cel swojego życia, o sens wy-
darzeń, których jest uczestnikiem lub świadkiem. Adresujemy 
ją do wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego Bóg, który 
jest miłością, pozwala, aby człowiek walczył z przeciwnościa-
mi, smucił się, cierpiał. Polecamy ją także każdemu, kto chce się 
przekonać, jak Bóg kształtuje ludzi, którzy stają się Jego współ-
pracownikami. Ze względu na swoją formę (myśli do dyskusji 
na końcu każdego rozdziału) książka ta znakomicie nadaje się 
również do studiowania w małych grupach. 
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