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5Góra Błogosławieństw

Bez wiary potykamy się o źdźbło 
słomy, z wiarą przenosimy góry. 

       
Søren Kierkegaard 



6 Na zboczu góry Karmel 

Wstęp 
W czasie pielgrzymek do Ziemi Świętej nawiedza-

my wskazane przez historię lub tradycję biblijne miej-
sca. Czujemy w nich jakby dotknięcie samego Boga. 
To odczucie towarzyszy nam nie tylko w  tych miej-
scach, ale i w całej Ziemi Świętej. W czasie jednej ze 
swoich pielgrzymek przed wschodem słońca szedłem 
najkrótszą drogą z Bazyliki Zwiastowania w Nazarecie 
do Źródła Maryi, z którego w czasach Jezusa czerpano 
wodę. Czułem, że tą drogą Maryja przechodziła wiele 
razy, a przy niej zapewne dreptał mały Jezus. I na tej 
drodze w  blaskach wschodzącego słońca potężniała 
wiara, a z serca wyrywała się spontaniczna modlitwa 
Zdrowaś Maryjo... 

Piękno tych miejsc utrwalałem nie tylko w  sercu 
i pamięci, ale także na fotografiach, które wykorzysta-
łem w albumie „Wiara i piękno”. Fotografie są niejako 
tłem cytatów wypowiadających się o  wierze wybit-
nych i sławnych ludzi i opowieści umacniających wia-
rę. Opowieści wybrałem z moich poprzednich książek 
oraz dodałem nowe. Sądzę, że połączenie tych trzech 
elementów sprawi, że lektura mniejszego albumu do-
starczy oglądającym wiele pięknych i  inspirujących 
przeżyć, które pogłębią ich wiarę i  pomogą im mą-
drzej i piękniej pielgrzymować ścieżkami ziemskiego 
życia na spotkanie z naszym Zbawcą i Panem. Niniej-
szy album wpisuje się także w  obchody Roku Wiary, 
które rozpoczynamy w październiku roku 2012. 



7Nad Jeziorem Galilejskim w pobliżu Kościoła Prymatu

Jezus mu odrzekł: 
Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła

        
Łk 18, 42



8 Na górze Karmel

Zamienić piekło w niebo
Grupa aktywistek parafialnych wracała 

autobusem z konferencji. Nagle autobus na 
zakręcie wpadł do przepaści. W wyniku nie-
szczęśliwego wypadku wszystkie kobiety zgi-
nęły. Gremialnie stanęły przed bramą nieba. 
Św. Piotr powitał je bardzo serdecznie, prze-
praszając za pewne niedogodności. Otóż nie-
bo jest przeładowane i nie ma przygotowane-
go dla nich miejsca. Piotr zaproponował im, 
aby do czasu przygotowania dla nich miejsca 
w niebie, zamieszkały chwilowo w piekle. A że 
były to zgodne kobiety, gotowe na poświęce-
nie, bez oporów przystały na tę propozycję.

Po niedługim czasie zdenerwowany diabeł 
dzwoni do Piotra: „Piotrze, zabierz jak naj-
szybciej te kobiety”. „Nie mogę, jeszcze nie 
przygotowaliśmy dla nich miejsca. Ale czy to 
możliwe, żeby te dobre kobiety sprawiały ci 
kłopot?” – odpowiada Piotr. „Kłopot? Te kobie-
ty przygotowały w piekle dla każdego zimny 
napój i lody. Zorganizowały bazar, sprzedaż 
ciasta. Brakuje im tylko kilkaset dolarów do 
założenia w piekle klimatyzacji. One zamienią 
piekło w niebo” – kończy zrozpaczony diabeł 
(„Connections”, marzec 2004). 

Wiara w dobro i wytrwałość w jego realiza-
cji są w stanie piekło zamienić w niebo.



9Kair – Alabastrowy Meczet

Bóg widzi śmierć inaczej niż my. 
My widzimy ją jako ciemny mur, 
Bóg – jako bramę. 
    Walter Flex
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Szukanie Boga
Ojciec Jacques Verlinde urodził się w rodzinie głębo-

ko religijnej. Jako nastolatek pod wpływem książek Nie-
tzschego, Marksa, Freuda doszedł do wniosku, że aby 
żyć w  sposób odpowiedzialny, trzeba odrzucić Boga 
i  samemu decydować o  swoich wyborach życiowych. 
Przestał się modlić i chodzić do kościoła. W tym czasie 
zapisał się na uniwersytet w  Gandawie. Po uzyskaniu 
doktoratu z nauk ścisłych został pracownikiem nauko-
wym F.N.R.S. – najsłynniejszej instytucji naukowej w Bel-
gii. Pomimo sukcesów Jacques odczuwał wewnętrzną 
pustkę: „Nie odczuwałem jednak szczęścia, jakiego 
zaznawałem przed zerwaniem Przymierza z  moim Bo-
giem”. Wyjechał do Indii i  szukał Boga w  hinduizmie. 
W czwartym roku pobytu Jacques’a w hinduskim aszra-
mie spotkał turystę z Europy. Verlinde tak wspomina to 
wydarzenie: „I ten człowiek zapytał mnie: – Czy ty kiedy-
kolwiek byłeś chrześcijaninem? Odpowiedziałem: – Tak. 
I wtedy mnie zapytał: – A Jezus? Kim On jest dla ciebie 
teraz? Kiedy wymienił imię Jezusa, coś bardzo dziwnego 
stało się ze mną. To imię jakby wstąpiło w głąb mojego 
serca i  obudziło we mnie najgłębsze pragnienie Boga. 
W  jednym momencie poczułem, że Jezus jest obecny 
z całym swoim nieskończonym miłosierdziem”.  

Po powrocie do Europy Jacques propagował New 
Age i zgłębiał tajemnice okultyzmu. Jego szczere szuka-
nie Chrystusa zaowocowało pełnym nawróceniem. Jac- 
ques wstąpił do zakonu i przyjął święcenia kapłańskie.



11W drodze na górę Synaj – Droga wielbłądów

Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, 
którego dokonał Pan wobec Egipcjan, 
ulękli się Pana i uwierzyli Jemu 
oraz Jego słudze Mojżeszowi.
   Wj 14, 31



12 Betania – Kościół św. Łazarza

Zanurzenie w Chrystusie
Doktor Howard Kelly, sławny chirurg 

z  Baltimore, znany był z  wierności zasadom 
chrześcijańskim. Bardzo często w klapie jego 
marynarki można było zauważyć kwiat róży. 
Z  wiadomych tylko jemu powodów róża ta 
zachowywała świeżość i  piękno przez bar-
dzo długi czas. Kiedy pytano go o  sekret, 
jaki się za tym kryje, dr Howard, odwracając 
klapę marynarki, pokazywał małą butelecz-
kę z  wodą. Łodyga róży przechodziła przez 
dziurkę w  klapie marynarki i  sięgała wody. 
I  to był sekret długiej żywotności róż. W  ten 
sposób dr Howard dawał do zrozumienia py-
tającym, że źródłem udanego i pięknego ży-
cia jest zanurzenie się w ożywiającej wodzie, 
którą jest Jezus Chrystus.



13Giza – Sfinks i piramida Cheopsa 

Rozumiej, 
abyś mógł wierzyć, 
wierz, 
abyś mógł rozumieć. 
    

św. Augustyn 



14 Amman – Meczet króla Husajna

„Nie płacz, Bóg nie umarł”
Przed laty oglądałem obraz, który zwró-

cił moją uwagę nie kunsztem malarskim, ale 
wymową religijną. Przedstawiał on spaloną 
wiejską chatę. Pośród dymiących zgliszczy 
sterczał tylko okopcony komin. Przed spalo-
nym domem stał starszy mężczyzna ubrany 
tylko w piżamę, zaś mały chłopiec, podobnie 
ubrany, trzymał się mocno jego nogawki. Nic 
nie zdołali uratować z pożaru. Pod obrazem 
zamieszczone były słowa, które starszy męż-
czyzna powiedział do chłopca: „Nie płacz, Bóg 
nie umarł”. 

Nawet gdybyśmy wszystko stracili, na-
sza sytuacja nie jest beznadziejna, gdy ufnie 
zwrócimy się do Boga.




