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Z pera autora vychádza nová kniha s obsahom hodného názvu. Radosť
z kontaktu s Bohom vytvára podmienky pre život človeka, až sa nakoniec mení
na dôverný vzťah s Bohom. Vrcholom tvorivého Božieho vyjadrenia bolo
Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo prišlo na svet, aby sme mali život. Radosť je
prostriedkom i cieľom, motiváciou i bremenom...
Radosť zo Slova neznamená len komunikovať s Bohom, ale najmä to, že sa
človek správne rozhodol, pretože si vyvolil život. A dielo autora je o tom.
Pretože situácia súčasného človeka nemá ďaleko od pustoty a prázdnoty, ktoré
spomína i Písmo. Celé dielo do praxe života vovádza myšlienku na Boha,
zmysel života človeka a radovať sa, že som „dieťa živého Boha“. Stáva sa, že
človek sa môže cítiť sám, nevie, čo je pravda, komu má veriť, o čo sa má
v prvom rade usilovať. Je však dieťa Božie - brat, sestra Ježiša. Kniha citlivo
a pritom reálne sa zaoberá jednotlivo situáciou každého stavu života človeka.
Nijako nemožno, aby sa zároveň oddeľoval od zástupov, o ktorých hovorí
Biblia, že boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Autor sa v knihe
venuje fenoménu, ako sa Kristus ujíma človeka v jeho položení. Čitateľ si
uvedomuje, že všetci tí, ktorí počúvali jeho hlas, nachádzajú orientáciu pre
život, silu v utrpení a vedia, komu majú ďakovať za naplnenie svojich potrieb
a radosti života. Každá téma knihy pripomína čitateľovi, že Boh je „láska“. Kto
sa začíta do knihy, presvedčí sa, že radovať sa v Bohu, s Bohom a pre Boha je
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pre človeka výzvou. Kniha vhodne napomáha procesu komunikácie medzi
Bohom a človekom dneška. Dielo autora poslúži všetkým, ktorí chcú osloviť
svojich blížnych, ako aj obohatiť svoj vnútorný život. Myslím si, že kto sa nechá
knihou inšpirovať, bude autorovi vďačný, že si nenechal svoju odbornosť
a myšlienky pre seba, ale ponúka ich každému zo širokej verejnosti, každému
kto sa usiluje o to, aby sa v ňom prečítané Božie slovo stávalo účinným. Každý
čitateľ sa o pravdivosti osobne presvedčiť. Témou knihy je fenomén spirituality.
Práca je delená na jednotlivé okolnosti. Sleduje význam kontaktu konkrétnym
spôsobom. Rieši závažné duchovné, cirkevné a spoločenské otázky, dôležité
v každodennom živote. Kniha „Radovať sa s Bohom“ predstavuje pomoc, rady,
návody ako sa zorientovať v zložitosti udalosti života a spásy. Dielo prezentuje
potrebu zamyslenia sa nad vzťahom k Bohu.
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