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Znajdziesz tu Drogi Czytelniku rozważania, które mają ponadczasową, uniwersalną wartość i moc podobną
do szlachetnego ziarna. Wyglądają niepozornie, ale gdy znajdą w naszym sercu miejsce, zaowocują w życiu
jak wzrasta w piękną, wspaniałą roślinę małe ziarenko wrzucone w ziemię. Nie jest to więc książka na jedno
popołudnie. Szczególnie, gdy brakuje nam nadziei, gdy walczymy ze zniechęceniem, gdy wpadamy w
depresję, warto do niej sięgać codziennie, rozważając jeden z tekstów i biorąc sobie te słowa do serca,
pozwalając im działać w naszym życiu. Wtedy słowa tych rozważań przyniosą oczekiwany rezultat, powrót
nadziei, odwagi, pokoju i radości.
Autor Tomislav Ivančić dzieli się z nami w tych rozważaniach tym, jak sam żyje, do czego jest przekonany i co
jemu i wielu innym dodaje nadziei. Warto zaznaczyć, że autor tych tekstów jest wielkim autorytetem w
swoim narodzie. To człowiek głębokiej modlitwy i wiary wypływającej ze szczerego rozważania w swoim
sercu Słowa Bożego; człowiek o bogatej osobowości, ogromnej inteligencji, doskonałej pamięci,
umiejętności połączenia w swoim sercu poznanej wiedzy i doświadczenia oraz pracowitości. Doskonale
znany w całej Chorwacji, jest nie tylko jednym z najlepszych współczesnych intelektualistów, ale jest też
człowiekiem czynu. To ktoś, kto bardzo wiele uczynił dla swojej ojczyzny poprzez organizowanie pomocy dla
ludzi pokrzywdzonych i poranionych przez wojnę domową na Bałkanach, ludzi, którzy niejednokrotnie
stracili wszystko, co mieli po ludzku najcenniejsze. To ktoś, kto potrafi współpracować z setkami osób, by
skutecznie pomagać ludziom pozbawionym nadziei, znajdującym się w rozmaitych trudnych sytuacjach. W
ten sposób powstał i nadal rozwija się jego program leczenia przez kontakt z Bogiem, modlitwę i Słowo
Boże, nazwany hagioterapią. Praca autora rozważań jest szanowana nie tylko przez wierzących w Boga, ale i
niewierzących, z którymi autor prowadzi niejednokrotnie dialog, przez Kościół, ale również przez władze
Republiki Chorwackiej, czego dowodem jest akceptacja przez Ministra Zdrowia jego kraju hagioterapii jako
skutecznego programu terapeutycznego.
Wielkie zainteresowanie czytelników chorwackich tymi tekstami przyczyniło się do powstania wielu
kolejnych wydań tej książki. Mam nadzieję, że dzięki wydaniu tych rozważań po polsku, będziesz mógł
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wzrastać w nadziei również Ty, drogi Czytelniku.
Ks. Ksawery Marek Kujawa,
tłumacz z j. chorwackiego
„Gdy cię opuści nawet ostatni przyjaciel, On pozostanie z tobą, gdy zniechęcony pomyślisz, że to już koniec,
On cię podtrzyma, gdy cię wszyscy zlekceważą, On będzie po twojej stronie, gdy wszystko przepadnie, On
pozostanie i ty przy nim. Dla ciebie uczynił płatki śniegu, ciepło Słońca, góry i doliny, kwiat i potok, ptaki i
jelenia, rzekę i morze. Jesteś dla Niego drogocenny, i dla ciebie oddał swoje życie w mękach na krzyżu.
Możesz się oprzeć na Nim. Będziesz żyć, ponieważ i On żyje. Możesz komunikować się z Nim. Wierzący
nazywają to modlitwą. Modlitwa jest przestrzenią, w której możesz się spotkać z Bogiem. Niech cię ogarnie
światło życia.”
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