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Książka przedstawia prawdziwe historie ofiar i kryminalistów, odsłaniając tę stronę życia, której większość z
nas nigdy nie doświadczy. Ból zbrodni i grzechu jest rzeczywisty i bardzo osobisty. Udaj się w podróż z
kapelanem Weberem, który pomaga innym, kiedy najbardziej tego potrzebują. Na swojej drodze spotkasz
między innymi: mordercę, który z krwią na rękach przyznaje się do zbrodni; umierającego na AIDS
mężczyznę, który został namaszczony i zamieszkał z chrześcijańską rodziną; kobietę, której mąż w czasie
kłótni padł martwy na podłogę; młodego chłopaka, którego rodzina została zamordowana na jego oczach.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Potrzebujemy ratunku, miejsca łaski, do którego możemy uciec. Obecnie
chrześcijaństwo ma wiele do powiedzenia na temat Jezusa z ulic starodawnej Galilei. Jednak my
potrzebujemy Chrystusa już dzisiaj! Biblia daje nam rozwiązanie, którego wielu z nas niestety nie zauważa.
Jezus nie tylko jest Zbawicielem z pierwszego wieku oraz Panem przyszłości, ale pragnie również pomóc
nam w obecnym czasie utrapienia: „Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania” (Hebr. 4,14). Wydaje ci się, że znasz osobę, dla której
nie ma już żadnej nadziei? Zastanów się jeszcze raz. Bóg zawsze znajduje się w samym centrum naszego
bólu. O autorze: Martin Weber jest pastorem oraz kapelanem-ochotnikiem służb porządkowych, który
pomaga ofiarom i policjantom w sytuacjach krytycznych, takich jak zabójstwa, nagła śmierć, porwania,
gwałty, kradzieże bankowe, misje ratunkowe oraz poszukiwania osób zaginionych. Jego ulubione
wspomnienie to lot helikopterem nad Tahoe National Forest podczas akcji mającej na celu pojmanie osób
związanych z narkotykami, po którym – okryty zielonym kurzem z marihuany – pospiesznie udał się na
spotkanie starszych zborów. Autor wielu publikacji, artykułów oraz scenariuszy programów telewizyjnych.
Dzielił się nauką o uzdrawiającej miłości na pięciu kontynentach. Jest edytorem magazynu Outlook oraz
dyrektorem ds. Komunikacji i Mediów w Wydziale Środkowo-Amerykańskim Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. Wraz ze swoją żoną, Darlene, mają dwójkę dorosłych dzieci i mieszka z trzema kotami i psem w
Lincoln w stanie Nebraska, USA.
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