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Dla Harry’ego, Olivii, Emily, Eleanory i Jonathana.
Ta Baśń wydarzyła się naprawdę!
SLJ

Dla mojej ukochanej żony, Alex – bez jej wsparcia nigdy nie
ukończyłbym tej niezwykłej, ale też bardzo pracochłonnej książki.
Jago
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P o dz i ę ko w a n i a
To nie ja Ciebie wybrałem, Panie,
Taki cud nie mógł zdarzyć się sam.
Moje serce odrzuciłoby Ciebie,
Gdybyś to Ty nie wybrał mnie…
W moim sercu nie ma nikogo ponad Ciebie,
Moja dusza tęskni za Twoją łaską.
Dlatego wiem, że skoro ja kocham Ciebie,
To Ty najpierw musiałeś pokochać mnie.
Josiah Conder, 1836

Mam ogromny dług wdzięczności wobec wszystkich osób, bez których
ta książka nigdy by nie powstała. Dziękuję dr. Timothy’emu Kellerowi
– jego katechezy przenikają każdą z przedstawionych tutaj opowieści
i były dla mnie źródłem cennych inspiracji. Dziękuję mu za jego mądrość
oraz za to, że nauczył mnie języka wiary i otworzył mi oczy na cud Bożej
łaski.
Dziękuję moim rodzicom – gdy miałam zaledwie cztery lata, to
właśnie oni jako pierwsi wtajemniczyli mnie w treść Opowieści przez
duże O. Dziękuję Hanmerowi za to, że pokazywał tę treść swoim życiem.
Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom w wydawnictwie Zondervan
– wspaniałemu Krisowi, a zwłaszcza mojej redaktorce Catherine, która
potrafiła uchwycić wizję tej książki i nadać jej realny kształt.
Dziękuję moim oddanym współpracownikom – Julie i Lindzie.
Dziękuję genialnemu rysownikowi Jago – praca z Tobą była dla mnie
zaszczytem. Jestem Twoją największą fanką! Dziękuję państwu Keithom
i Browne’om oraz Paulowi za to, że zawsze potrafili znaleźć dla mnie
przytulne miejsce do pisania. Dziękuję Toddowi i Laurze, a także mojej
arcycierpliwej rodzinie i przyjaciołom – wiecie, o kim mówię! – ratowaliście mnie z opresji i modliliście się za mnie. Oczywiście najwięcej
zawdzięczam Temu, który jest moim Życiem – to Jemu należy się wszelka
chwała. – SLJ
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Wer se t y

biblijne

Jezus powiedział: „Ja jestem Początkiem i Końcem!”.
Apokalipsa św. Jana 22,13 (parafraza)

I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków,
wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się
do Niego.

Jezus powiedział: „Ja jestem światłem, które przyszło na
świat. Ten, kto we Mnie uwierzy, nie musi chować się
w ciemności”.
Ewangelia wg św. Jana 12,46 (parafraza)

Ewangelia wg św. Łukasza 24,27

Jezus powiedział: „Bóg tak bardzo pokochał ludzi,
że dał im swojego jedynego Syna,
żeby każdy, kto w Niego uwierzy,
miał życie wieczne i nigdy nie umarł.
Bóg nie wysłał swojego Syna na świat, żeby ukarać ludzi,
ale żeby ich uratować”.
Ewangelia wg św. Jana 3,16–17 (parafraza)

Pan Bóg otrze wszystkie łzy z naszych twarzy.
Księga Izajasza 25,8 (parafraza)

Od zawsze wydawało mi się, że życie jest opowieścią –
a skoro jest opowieść, to musi też być Ktoś,
kto ją opowiada.
G. K. Chesterton

Opowieść i pieśń

Wprowadzenie – na podstawie Psalmu 19 i Listu do Hebrajczyków, r. 1

Niebiosa śpiewają o wielkości Boga,
Niebo głośno woła:
„Zobaczcie, co Bóg zdziałał!”
Mówią do nas
Każdego dnia… i każdej nocy…
Psalm 19,1–2 (parafraza)

Bóg napisał: „Kocham Cię!” – wypisał te słowa na niebie,
na ziemi i na dnie morza. Widać je dosłownie wszędzie!
Bóg stworzył świat w taki sposób, żeby we wszystkim
odbijała się Jego twarz – chciał nam pokazać, jaki jest
naprawdę, tak byśmy mogli lepiej Go poznać i żeby nasze
serca aż zaśpiewały z radości.
Aby zachwycić się Stwórcą, wystarczy przecież zobaczyć, jak mały kociak goni swój ogon. Albo jak delfin
przecina fale. Albo jak maki czerwienią się na łące.
Ale Bóg napisał też: „Kocham Cię!” w księdze, którą
nazywamy Biblią.
12
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Niektórzy myślą, że Biblia jest księgą zasad, która
mówi nam tylko, co powinniśmy robić, a czego nie. Rzeczywiście, w Biblii są pewne zasady. Dzięki nim możemy
się dowiedzieć, jak najlepiej przeżyć swoje życie. Ale
w Biblii nie chodzi głównie o nas i o to, co powinniśmy
robić. Biblia opowiada przede wszystkim o Bogu i o tym,
czego On dokonał.
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Inni uważają z kolei, że Biblia jest księgą o wspaniałych
bohaterach, których powinniśmy naśladować. To prawda,
od czasu do czasu spotykamy w niej takie osoby, ale przekonasz się wkrótce, że większość postaci biblijnych wcale
nie zalicza się do bohaterów. To ludzie, którzy popełniają wielkie błędy (czasami nawet robią to specjalnie).
Boją się i uciekają. A niektórzy mają naprawdę paskudne
charaktery.
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Nie, Biblia nie jest księgą zasad ani księgą o bohaterach. Jest przede wszystkim Opowieścią. Opowieścią
przygodową o szlachetnym Królu, który przybywa
z dalekiego kraju, żeby odzyskać zaginiony skarb. Opowieścią miłosną o dzielnym Księciu, który opuszcza
swój pałac i zostawia wszystko, co ma, żeby uratować
swoją ukochaną. Biblia jest jak najpiękniejsza baśń, która
w dodatku wydarzyła się naprawdę!
Najwspanialsze w tej Opowieści jest właśnie to, że jest
prawdziwa!
W Biblii znajdziemy wiele historii, ale wszystkie składają się na tę jedną, najważniejszą – Opowieść o tym, jak
Bóg kocha swoje dzieci i jak przychodzi im na ratunek.
Żeby dobrze ją opowiedzieć, potrzeba było całej Biblii.
Najważniejszą postacią w tej Opowieści jest pewne
Dziecko. W każdej historii biblijnej słychać Jego imię.
To Dziecko jest jak brakujący kawałek układanki, który
pozwala dopasować do siebie wszystkie pozostałe jej części, tak by naszym oczom ukazał się piękny obraz.
Nie jest to zwykłe dziecko. To Dziecko, od którego
będzie zależało dosłownie wszystko. Dziecko, które pewnego dnia… Ale poczekaj, zacznijmy naszą Opowieść, tak
jak należy zacząć każdą dobrą historię, czyli… od samego
początku.
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Początek: najwspanialszy dom
Pieśń stworzenia – na podstawie Księgi Rodzaju, r. 1–2

N a początku nie było nic.

Nic, co można by zobaczyć. Nic, co można by usłyszeć
lub poczuć.
Tylko pustka. I ciemność. Zupełnie nic.
Ale był tam Bóg. I Bóg miał wspaniały plan.
– Wypełnię tę pustkę! – powiedział. – Ciemność przemienię w światło, a z niczego stworzę… WSZYSTKO!
Jak ptasia mama osłania skrzydłami jajka, z których
mają się wykluć pisklęta, tak Bóg unosił się nad pogrążoną w ciemności i ciszy pustką. I zaczął stwarzać życie.
Wystarczyło, że wypowiedział słowo, a jak powiedział,
tak się stawało.
Bóg powiedział: – Witaj, światło! – i nagle wśród ciemności rozbłysło światło. Bóg nazwał światło „dniem”,
a ciemność – „nocą”.
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– Jesteście dobre – powiedział
Stwórca. I tak rzeczywiście było.
Następnie Bóg powiedział: – Witaj,
niebo! Witaj, morze! – i nagle powstała
rozległa, wysoka i głęboka przestrzeń. – Jesteście
dobre – stwierdził Bóg. I tak rzeczywiście było.
Potem Bóg powiedział: – Witaj, ziemio! – i z oceanów
z głośnym pluskiem wyłoniły się skały, góry i piaszczyste plaże. – Jesteście dobre – stwierdził Bóg. I tak rzeczywiście było.
Bóg powiedział: – Witajcie, drzewa! Witajcie, trawo
i kwiaty! – i na całym świecie zaczęło rozwijać się nowe
życie. Bóg sprawił, że na drzewach rozkwitły pąki,
a na łąkach przepiękne kwiaty. – Jesteście dobre –
stwierdził Bóg. I tak rzeczywiście było.

Bóg powiedział: – Witajcie, gwiazdy! Witaj,
słońce! Witaj, księżycu! – i nagle na ciemnym niebie
zawirowały ogniste kule: planety mieniące się na
fioletowo, złoto i pomarańczowo. – Jesteście dobre
– stwierdził Bóg. I tak rzeczywiście było.
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Bóg powiedział: – Witajcie, ptaki! I wśród trzepotu
skrzydeł i radosnego szczebiotu w powietrze wzbiły się
tysiące ptaków. Bóg powiedział: – Witajcie, ryby! I z głośnym pluskiem i chlupotem morza wypełniły się zwinnymi, barwnymi rybami! – Jesteście dobre – stwierdził
Bóg. I tak rzeczywiście było.
Potem Bóg powiedział: – Witajcie, zwierzęta! – i wtedy
wszystkie zwierzaki ruszyły do wesołej zabawy. Ziemia
wypełniła się najróżniejszymi odgłosami – mruczeniem,
gulgotaniem, parskaniem, kłapaniem i beztroską wrzawą.
– Jesteście dobre – stwierdził Bóg. I tak rzeczywiście
było.

Bóg przyjrzał się wszystkim swoim stworzeniom
i bardzo je pokochał. Wszystkie były piękne, bo On
obdarzył je swoją miłością.
Ale najlepsze Bóg zostawił na koniec. Od samego
początku miał w sercu gorące pragnienie: chciał podzielić się z kimś swoją wieczną radością. Postanowił, że
stworzy ludzi, którzy będą Jego dziećmi, a świat będzie
ich najwspanialszym domem.

Dlatego Bóg stworzył Adama i Ewę.
Kiedy Adam i Ewa
otworzyli oczy, pierwszą rzeczą, jaką zobaczyli, była twarz Boga.
Bóg powitał ich jak szczęśliwy tata, który
po raz pierwszy bierze w ramiona swoje nowo
narodzone dziecko: – Jesteście tak podobni do Mnie!
– zawołał. – Jeszcze nigdy nie stworzyłem czegoś tak
pięknego jak wy!
Bóg pokochał Adama i Ewę całym sercem. Ludzie
byli piękni, bo Bóg obdarzył ich swoją miłością.
Adam i Ewa dołączyli do pieśni, którą wyśpiewywały gwiazdy, strumienie i wiatr potrząsający koronami drzew – wspaniałej pieśni miłości na cześć Tego,
który ich stworzył. Ich serca były pełne radości i nic nie

mogło sprawić, by poczuli się smutni, samotni, chorzy lub
przestraszeni.
Bóg przyjrzał się wszystkiemu, co stworzył. – Doskonałe! – powiedział. I rzeczywiście takie było.
Jednak wszystkie gwiazdy i góry, morza i galaktyki
były niczym w porównaniu z wielką miłością łączącą
Stwórcę z Jego dziećmi. Bóg poruszyłby niebo i ziemię,
żeby tylko być blisko nich. I nigdy nie przestanie kochać
ludzi – bez względu na to, co miałoby się stać i jak dużo
miałoby Go to kosztować.
I tak właśnie zaczęła się ta wspaniała historia miłosna…

Wspaniała opowieść o Bożym
planie ratunkowym!
Obsypana licznymi nagrodami książka Z Jezusem przez Biblię to niezwykła Opowieść, która łączy w sobie wiele historii biblijnych z całego
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