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Človeška ljubezen gane, Božja odrešuje 

Konec 19. stoletja je bila ameriška Kalifornija obljubljena 
dežela za vse iskalce obilja, bogastva in uspeha. V navalu zlate 
mrzlice bi moški prodali dušo za prgišče zlata, ženske pa svoje 
telo za prenočišče. Za zlagano kuliso poslednjega bordelskega 
zatočišča živi angelska lepotica s povsem zlomljeno dušo, 
polno krivde, sramu in sovraštva. Zanjo je ljubezen plehka 
laž, odrešenje pa nemogoča iluzija. Ko se namreč odločimo, 
da nismo vredni ljubezni, smo sami sebi največji rablji. Toda 
Božja ljubezen je brezpogojna …

Sarah od moških ne pričakuje ničesar drugega kot izdajo. 
Prvo in največjo zakrivi njen oče, ki jo skupaj z njeno mamo 
zavrže. Osirotelo osemletno deklico prodajo v prostitucijo. 
V rosnih otroških letih se na najkrutejši način nauči, da v 
življenju ne more pričakovati ničesar dobrega. Da je zgolj 
predmet, ki ga moški za plačilo uporabljajo, zvodniki pa 
zlorabljajo. Njena hrana je sovraštvo in smisel vsakega 
novega dne prezir. Lepotica je v sebi prazna in mrtva. 

Michael Hosea pa je poln prazaupanja in vere v Božjo milost. 
Ob prvem pogledu na Angel, kot so Sarah preimenovali, 
spozna Božji smisel za ironijo, saj mu je jasno, da mu je 
Bog prav to dekle izbral za bodočo ženo. V odnosu, pol-
nem upiranja in bojevanja, jo Michael preprosto, vztrajno 
in brezpogojno ljubi. Dekletovi obrambni zidovi se počasi 
rušijo in njeno zamrznjeno srce se začne topiti. Moškega, ki 
je drugačen od vsega, kar je kdaj v življenju srečala, vzljubi, 
a to ljubezen prekrijejo sence strahu in občutki nevredno-
sti. Angel pobegne in se znova zateče v temo, ki ji je edina 
znana in domača. Na koncu se mora soočiti z resnico, da 
jo resnično lahko ozdravi le tisti, ki jo ljubi še bolj kot Mi-
chael. Literarna mojstrovina je zgodba o brezpogojni Božji 
ljubezni, ki življenje edina spreminja zares in dokončno. 
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O avtorici

Francine Rivers (1947) si je zgradila uspešno pisateljsko kariero in s števil-
nimi uspešnicami zaseda najvišja mesta lestvice New York Timesa. Odrešenje 
ljubezni je prelomni roman, saj je z njim ponovno odkrila svojo osebno 
vero v Boga. Z njim in vsemi v nadaljevanju se je vpisala med svetovne 
klasike krščanskega leposlovja. V slovenščino je doslej preveden roman 
Glas v vetru (2016). Za svoja dela je Rivers prejela številna priznanja in 
nagrade. Njeni romani so prevedeni v več kot 30 jezikov. Francine in njen 
mož, hvaležna za skupni čas s svojimi odraslimi otroki in vnuki, živita v 
severni Kaliforniji.

Iz knjige

Michael ni mogel nehati misliti na Angel. Poskušal se je osredotočiti na svoje delo, a je namesto tega razmiš
ljal o njej. Zakaj ga še naprej grize? Zakaj ima občutek, da je nekaj narobe? Vsak dan je delal do mraka, 
nato pa sedel pred ognjem in se mučil z mislimi nanjo. V plamenih je videl njen obraz, ki ga je vabil k sebi. 
V sam pekel, nedvomno. Ali pa ga je že izkusil? Spomnil se je, kako je bilo nekaj tragičnega na njej tistega 
dne, ko je prvič šla mimo njega, potem pa se je spomnil, kako trdosrčna je bila. Prisegel je, da se ne bo vrnil 
k njej, potem pa je to počel vsako noč, ko je spal in ga je Angel preganjala v sanjah. Ni ji mogel pobegniti. 
Plesala je pred njim kot Saloma pred kraljem Herodom. Segel je po njej, ona pa se je odmaknila in ga dra
žila. Hočeš me, kajne, Michael? Potem se vrni.

Vrni se.

Po nekaj dneh so se njegove sanje spremenile v nočne more. Pred nečim je bežala. Tekel je za njo in jo klical, 
naj se ustavi, vendar je tekla naprej, dokler ni naletela na rob prepada. Takrat se je ozrla k njemu, veter ji 
je bičal zlate lase okoli belega obraza. Mara, počakaj!

Obrnila se je stran, široko razširila roke in se pognala. 

(Str. 104)


