Od Wydawcy
Czy cierpienie ma sens?
Kim jest człowiek, który jak psalmista wie, że idzie „doliną
cienia śmierci”, czuje, że „woła z głębokości”, jest przekonany,
że nikt go nie słyszy, nie widzi nadziei i jest ogarnięty bezmiarem
rozpaczy? Rozpaczy, która prowadzi do modlitwy: „Dlaczego
mnie odrzuciłeś?”.
Jak można mu pomóc? Jak on sam może pomóc sobie? Gdzie
jest wtedy Bóg i jak modlić się do Niego, aby wysłuchał?
Psalmy lamentacyjne, zawarte w Księdze Psalmów, przedstawiają takie właśnie sytuacje. Opisują ból, cierpienie i nieszczęście człowieka wierzącego, który zwraca się do Boga z prośbą
o ratunek, wyzwolenie, o Bożą interwencję. Odzwierciedlają stan
ludzkiego życia, w którym – jak pisze Autor – jest więcej bólu niż
radości, ale istnieje również nadzieja na odmianę i wybawienie.
Stanisław Blank napisał książkę o nas i dla nas. To my jesteśmy jak psalmiści, gdy „wołamy z głębokości” i chcielibyśmy
mieć nadzieję, że Bóg nas słyszy. Ta książka jest dla nas, abyśmy
wiedzieli i rozumieli, że ludzie podobni do psalmistów są wokół
nas, oczekują, że ich usłyszymy, zrozumiemy i pomożemy im,
gdy wołają.


Książka Blanka jest także książką o nim samym, o jego autentycznych przeżyciach. To właśnie te osobiste doświadczenia
– jak sam pisze – skłoniły go do jej napisania. Na tym polega
dodatkowa, szczególna wartość tej publikacji – pierwszą jest to,
że opiera się na tekście Biblii i przemawia jej słowami za pośrednictwem ludzi, których Bóg wybrał, aby ich głos był dzisiaj słyszany. Świadectwo autora, osoby nam współczesnej, jest
jeszcze jednym dowodem prawdziwości i aktualności ludzkich
doświadczeń sprzed tysięcy lat.
Kto cierpiał, rozumie cierpienie innych. Kto podźwignął się
z rozpaczy, może podnosić innych. Tego uczymy się od samego
Mistrza, o którym powiedziane jest: „A że sam przeszedł przez
cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą” (Hbr 2,18).
Autor, jak dobry duszpasterz, stara się stanąć obok czytelnika,
aby rozumiejąc go i rozumiejąc jego sytuację, pomóc mu przejść
przez mroczne dni w dolinie cienia.
Co najważniejsze, tym aktem współobecności i pomocy pokazuje, że właśnie taki jest Bóg. Że takim powinniśmy Go znać
w godzinie próby. Bóg jest Wielkim Pasterzem, który szuka,
znajduje i prowadzi. On sam stoi przy człowieku w jego zwątpieniu i rozpaczy. Słyszy, gdy wołamy. Rozumie nasz ból. Jest
gotów nam pomóc i jest w stanie nam pomóc.
Czy możemy szczerze wyrazić swoje emocje przed Bogiem?
Czy Bóg je zaakceptuje i czy okaże swoją pomoc? A jeśli pomoże, w jaki sposób to zrobi i jaki będzie rezultat tej pomocy?
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy podczas lektury. Jest to
książka o słuchaniu i o tym, jak można rozmawiać z Bogiem.
Autor jest teologiem, wieloletnim kaznodzieją i duszpasterzem. Współpracował z Chrześcijańskim Instytutem Biblijnym.
Obecnie usługuje Społeczności Chrześcijańskiej we Wrocławiu.
Książka ma wiele do zaoferowania każdemu czytelnikowi.
Skierowana jest do duszpasterzy, aby pomóc im w zrozumieniu
i prowadzeniu ludzi cierpiących, którzy przechodzą duchowe


zmagania i depresje. Jest też dla każdego, kto – nie będąc ordynowanym pastorem czy licencjonowanym doradcą – za przykładem Wielkiego Pasterza idzie tam, gdzie są ludzie zgubieni,
szuka i znajduje, słucha i rozumie, prowadzi i daje nadzieję, aby
w ten sposób podążać za przykładem swojego Mistrza i wypełniać
Jego wolę. Jest ona także przewodnikiem dla wszystkich potrzebujących w ich „dniach niedoli”, gdy wydaje im się, że na próżno
wołają do Boga. Ta książka jest dla nas. Czytając ją, dowiadujemy
się, że jest nadzieja.
„Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz!” (Ps 50,15).
Chrześcijański Instytut Biblijny

