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„W Chrystusie zostaliśmy wykupieni spod prze-
kleństwa i otrzymaliśmy wszystko, co Bóg dał nam 
poprzez dokonane dzieło Krzyża. Kocham tę książ-
kę. Jest pełna mocy i w prosty sposób zachęca do 
życia w rzeczywistości błogosławieństwa i dobroci 
Jego Królestwa… Przez cały czas!”

Patricia King, założycielka, apostoł i liderka XP Ministries

„Niemal każdy, kogo znam, podpisałby się 
pod wyznaniem «Wierzę w Boga, Ojca wszech-
mogącego». Niestety, wielu wierzących nigdy nie 
poznało prawdziwego Ojca, który pragnie obficie 
błogosławić swoje dzieci. W tej wspaniałej książce 
Ché Ahn maluje przed nami żywy obraz naszego 
niebiańskiego Ojca i pokazuje, jak Jego błogosła-
wieństwa mogą napełnić twoje życie i uwolnić cię 
w drodze do twojego przeznaczenia”.

C. Peter Wagner, wicedyrektor Global Spheres, Inc.

„Kocham w Ché Ahnie zaraźliwy głód Boga, 
widoczny w jego osobistych i pełnych wrażliwości 
świadectwach walki o uzdrowienie we wszystkich 
dziedzinach życia. Modlę się, abyś ogłaszając te 
błogosławieństwa, doświadczał pogłębiającej się 
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relacji z Bogiem, poznawał Jego wierność wobec 
ciebie i oglądał zmiany w swoim życiu”.

dr Heidi Baker, współzałożycielka i dyrektorka Iris Global 

oraz autorka  Narodziny cudów

„Wielu ludzi myśli, że Bóg jest rozgniewany 
i wredny, czeka tylko, aby ich potępić. Ta niezwy-
kła i pełna miłości książka odsłania wielką prawdę 
o Bogu, który naprawdę kocha swoje dzieci i jest 
gotowy je błogosławić! Ché Ahn jest moim przy-
jacielem i osobiście mogę potwierdzić prawdziwość 
jego świadectwa. On żyje zgodnie z tym, co pisze! 
Czytając tę książkę, będziesz miał wrażenie, że sie-
dzisz obok autora, pogrążony głęboko w rozmowie, 
a twoje życie będzie ulegało przeobrażeniu”.

Cindy Jacobs, Generals International

„Ché Ahn emanuje błogosławieństwem. Jest 
obrazem tego, jak żyć w błogosławieństwie Pana. 
To błogosławieństwo dotyka każdej dziedziny jego 
życia: rodziny, służby, zdrowia, finansów, relacji 
i wiele więcej. To nie jest jakiś efekt uboczny. Bez 
właściwej teologii błogosławieństwa, nigdy nie bę-
dziemy w stanie czynić narodów uczniami, zgodnie 
z Wielkim Posłannictwem. Ché wnosi życie i wol-
ność do ważnego tematu, który wywiera wpływ 
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na każdy aspekt naszego życia. Płynie to z jego 
osobistej relacji z Chrystusem, co oznacza, że jest 
to poselstwo w autorytecie – autorytecie do zmiany 
w życiu każdego czytelnika, który w modlitwie roz-
waży prawdy zawarte w tej książce. Czytaj, raduj się 
i bądź błogosławiony! Jesteśmy winni otaczającemu 
nas światu poznanie prawdy o naszym niebiańskim 
Ojcu”.

Bill Johnson, Bethel Church, autor Decydujący moment  

oraz Bóg jest dobry
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Mojej pięknej żonie
i najlepszej przyjaciółce
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Podziękowania

Podziękowania

Po pierwsze, dziękuję mojemu Panu Jezusowi 
za łaskę do napisania tej książki. Wszelka cześć 
i chwała należą się tylko Jemu.

Pragnę podziękować mojej wspaniałej żonie Sue 
i naszym dzieciom – Gabrielowi i Monice, Grace 
i Steve’owi, Joy i Kuoching oraz Mary. Dziękuję 
za Wasze wsparcie, podczas gdy gorliwie pracowa-
łem nad tą książką w czasie naszych rodzinnych zi-
mowych ferii po to, by skończyć ją na czas. Dzięku-
ję, że poświęciliście nasz wspólny wakacyjny czas, 
chociaż udało nam się pojechać na niezapomniane 
miniwakacje w San Diego.

Dziękuję również pastorom, wstawiennikom 
i członkom HRock Church za to, że modlili się 
za powstanie tej książki i za mnie.
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Dziękuję Ci, Jane Campbell z wydawnictwa 
Chosen Books, za przedłużenie terminu oddania 
skończonej książki. Dziękuję za to, że wierzyłaś we 
mnie i w mój projekt i za to, że przez lata byłaś do-
brą przyjaciółką.

W końcu pragnę podziękować trzem redakto-
rom: Lindzie Radford, która pomogła mi przystą-
pić do pracy nad książką; pastorowi Davidowi Oh, 
który pomógł mi opracować trzy z dekretów; oraz 
Markowi Millerowi, który dokonał ostatecznych 
poprawek.
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Wprowadzenie

Wprowadzenie

Jak doszło do powstania tej książki

Bóg chce Cię błogosławić! to książka o błogosła-
wionym życiu. Zrodziła się w moim duchu w bardzo 
szczególny sposób. W grudniu 2013 roku, podczas 
rodzinnych ferii zimowych, tuż po świętach Bo-
żego Narodzenia, otrzymałem nietypową wiado-
mość, nagraną na moją pocztę telefoniczną. Było to 
krótkie, prorocze słowo zachęty od mojego dobrego 
przyjaciela Boba Hartleya. Bob jest odnoszącym 
sukcesy biznesmanem z Kansas City, obdarzonym 
nadzwyczajnym darem proroczym. Wiadomość, 
którą nagrał, okazała się być bardzo znacząca dla 
mojego życia i służby, jaką powierzył mi Bóg.

Bob powiedział, że mam zarządzić dziesięć bi-
blijnych błogosławieństw nad moim lokalnym 

Wprowadzenie
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Kościołem HRock Church oraz nad naszą siecią 
Kościołów Harvest International Ministry (HIM).

Bardzo się tą informacją podekscytowałem. 
W tym czasie szukałem Boga, bo chciałem roz-
począć w styczniu nową serię nauczań, a miałem 
wrażenie, że utknąłem gdzieś w martwym punkcie. 
Gdy odsłuchałem wiadomość nagraną na moim te-
lefonie, mój duch podskoczył z radości – wiedzia-
łem, że to Pan przesłał mi tę wiadomość poprzez 
Boba. Natychmiast do niego oddzwoniłem.

„Bob, dziękuję za tę wiadomość. To niesamowite 
– mam ogłosić dziesięć biblijnych błogosławieństw 
nad moim Kościołem, począwszy od stycznia. 
Więc… o jakie dekrety chodzi?”

„Nie wiem” – odpowiedział. „Bóg nie zdradził 
mi żadnych szczegółów. Usłyszałem tylko, że masz 
ogłosić te dekrety. Myślę, że Bóg chce, abyś to od 
Niego dowiedział się, czym one są”.

Byłem nieco rozczarowany. Niemalże odpowie-
działem sarkastycznie: „Wielkie dzięki, Bob”. Ale 
on miał rację. Wiedziałem, że Bóg pragnie, abym 
szukał Go w kontekście Jego błogosławieństwa, 
błogosławieństwa, które jest prawdziwe i żywe 
w moim życiu, oraz abym wyrażał je w taki sposób, 
który będzie błogosławił wszystkich słyszących te 
dekrety.

Wprowadzenie
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W tym czasie jeden z naszych pastorów z HIM, 
John Park, powiedział mi przy okazji jakiejś kola-
cji, że wygłosił poselstwo o Bożych błogosławień-
stwach i ogłosił je nad swoim Kościołem. Stały się 
one ogromnymi dobrodziejstwami dla tej społecz-
ności. John przesłał mi e-mailem swoje notatki do 
kazania.

Spędziwszy dużo czasu na modlitwie, opraco-
wałem dziesięć dekretów błogosławieństwa i naj-
pierw ogłosiłem je nad moim Kościołem w HRock 
Church w Pasadenie. Byłem zaskoczony reakcją jego 
członków – wielu zaczęło doświadczać przełomów 
w swoim życiu. Coraz bardziej uczę się tego, że po-
przez dekret uwalniany jest pewien rodzaj mocy, 
której nie ma w samym tylko nauczaniu o błogo-
sławieństwie. Wierzę, że te dekrety przemienią 
również twoje życie i staną się w nim znaczącym 
przełomem, gdy tylko je ogłosisz.

Błogosławieństwo leży w Bożej naturze

Podróżując po świecie, stale spotykam chrze-
ścijan, którzy rozumieją, że Bóg naprawdę ich 
błogosławi, choć w ich życiu brakuje na to dowo-
dów. W szczerych i osobistych rozmowach wielu 
z nich mówi mi, że słyszeli wiele nauczań na temat 
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błogosławieństwa, lecz czują się go niegodni. Zma-
gają się z uzależnieniami, mieli romans, zoriento-
wali się, że manipulowali innymi ludźmi wyłącznie 
dla własnej korzyści czy też nie udało im się osią-
gnąć jakiegoś celu, który był dla nich niezmiernie 
ważny. Niezależnie od powodu, osądzają siebie jako 
niewystarczająco dobrych i czują się winni oraz 
zawstydzeni.

Nie zdając sobie z tego sprawy, obwarowali Boże 
błogosławieństwa warunkami, przekształcając je 
w rodzaj zapłaty za dobre wyniki. Nie pojęli bezwa-
runkowej miłości Boga Abby (Ojca), który pragnie 
błogosławić ich bardziej, niż oni sami tego chcą. 
Sami siebie wykluczają z możliwości otrzymania 
błogosławieństw, które On daje za darmo, jeśli tyl-
ko przyjmowane są przez wiarę.

Ich sytuacja przypomina mi pewną bajkę, opo-
wiadaną przez nieżyjącego już holenderskiego ka-
płana i pisarza, Henriego Nouwena: Był sobie kie-
dyś człowiek, który wczesnym rankiem medytował 
pod drzewem rosnącym nad brzegiem rzeki. Pew-
nego ranka, gdy skończył kontemplować, zauważył 
skorpiona unoszonego przez wodę, miotającego się 
bezsilnie i bliskiego utonięcia. Człowiek ów, stając 
na korzeniach drzewa, pochylił się nad rzeką, aby 
złapać stawonoga, ale ten ukłuł go w skierowaną ku 

WprowadzenieWprowadzenie
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niemu dłoń. Mężczyzna instynktownie cofnął swo-
ją rękę i skrzywił się z bólu. Ponieważ był zdetermi-
nowany, by pomóc skorpionowi, ponownie zwrócił 
się w jego stronę i wyciągnął go z wody. Ten znów 
go ukłuł, tym razem wbijając żądło z trucizną głę-
boko w dłoń mężczyzny. 

Człowiek aż zaskowyczał z bólu i cofnął rękę, 
która krwawiła i puchła. W tym momencie zauwa-
żył go przechodzień i powiedział: „Czyś ty zwario-
wał? Tylko głupiec ryzykowałby swoim życiem, by 
uratować wstrętną, złą istotę, jaką jest ten skorpion. 
Nie wiesz, że mogłeś zginąć, próbując uratować 
tego niewdzięcznika?”.

Mężczyzna popatrzył na obcego i spokojnie 
i łagodnie odparł: „Mój przyjacielu, tylko dlatego, 
że w naturze skorpiona leży żądlenie, nie znaczy, 
że moja natura, by ratować, ma ulec zmianie”1.

Nie możemy mylić naszych działań z Bożą na-
turą. Nic, co zrobimy, czy jak zawiedziemy, nie 
zmieni faktu, że Bóg Abba pragnie nas błogosła-
wić. To leży w Jego naturze. Możemy zareagować 
w niewierze i odepchnąć Go od nas, ponieważ nie 
czujemy się godni. Możemy trzymać się negatyw-
nych myśli. Podobnie jak skorpion, możemy trwać 
1 Brennan Manning, The Signature of Jesus, Colorado Springs: 
Multnomah, 1996, 149–50.
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w bezsilności i zmagać się, podczas gdy On zaspo-
koił już obficie nasze wszystkie potrzeby i pragnie, 
abyśmy otrzymali nasze zaopatrzenie.

List św. Pawła do Efezjan 1,3 mówi: „Niech bę-
dzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Je-
zusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył 
szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym 
dobrodziejstwie nieba”. Bóg dał już każdemu wie-
rzącemu wszelkie błogosławieństwo duchowego wy-
miaru w oparciu o największe wydarzenie w historii 
świata: śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Naszym 
zadaniem jest ściągnąć je na ziemię poprzez wiarę. 
Ta książka ma za zadanie zachęcić wierzących, aby 
odważnie kroczyli naprzód, ogłaszając Boże błogo-
sławieństwo nad sobą i innymi, ucząc się, jak do-
brze „chodzić” w Bożym błogosławieństwie.

WprowadzenieWprowadzenie
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Moc błogosławieństwa
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Rozdział 1

Głód błogosławieństwa

Gdy wejdziesz do sklepu jubilerskiego, nie zo-
baczysz na wystawie diamentów na białym płót-
nie. Zawsze spoczywają na ciemnym tle, zazwyczaj 
na czarnym aksamicie. Żebyśmy potrafili docenić 
Bożą miłość i Jego serce pragnące błogosławić – 
czyli ten nasz diament – odmaluję Wam ciemną 
scenerię potrzeby ludzkości i jej głodu ojcowskiego 
błogosławieństwa.

Pokolenie bez ojca

Obecne młode pokolenie traci swoich ojców. 
Niektórzy odchodzą, zanim ich dzieci się urodzą 
i ich tożsamość pozostaje nieznana. Inni ojcowie są 



22

Moc błogosławieństwa

wyobcowani przez rozwód i z upływem czasu zni-
kają zupełnie z życia swojego dziecka. Jeszcze inni 
są emocjonalnie dalecy i niedostępni, z racji zaanga-
żowania w pracę zawodową czy inne osobiste inte-
resy. Żyjemy na sierocej planecie.

Nieobecni ojcowie powodują powstanie w dzie-
ciach ogromnej, niezaspokojonej potrzeby, która 
często pociąga za sobą destrukcyjne konsekwencje. 
Dzieci te często kończą w złych miejscach, próbu-
jąc zaspokoić wewnętrzne pragnienie poczucia bez-
pieczeństwa i znaczenia, które tylko ojciec może 
zaspokoić. Organizacja The Fatherless Generation 
(„Pokolenie bez ojca” – przyp. tłum.) donosi, że po-
nad 70 procent dzieci uciekających z domu, nie-
letnich matek, młodzieży wykazującej zaburzenia 
zachowania, osób, które przerwały naukę w szkole 
średniej oraz niepełnoletnich osadzonych w więzie-
niach wychowywało się bez ojca2. 

Dylemat nieobecnego ojcostwa został bardzo 
dobrze przedstawiony w filmie Klub winowajców, 
jednej z najbardziej popularnych opowieści o na-
stolatkach. Wprawdzie nakręcono go w latach dzie-
więćdziesiątych, lecz przedstawione w nim zasady 
są niemalże ponadczasowe. Opowiada on o piątce 
2 „Statistics”, The Fatherless Generation (blog), http://thefathert-
lessgeneration.wordpress.com/statistics/.
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licealistów pochodzących z różnych środowisk oraz 
o ich drodze do poznania samych siebie podczas 
dziewięciogodzinnej kary, polegającej na spędzeniu 
soboty w szkole. Dwoje z nich to bardzo popularni 
w szkole – „królowa piękności” i „mięśniak”. Pozo-
stali funkcjonują na marginesie społeczności: „by-
stry frajer”, „narwaniec” i zbuntowana, wyzywająca 
„dziwaczka”.

Na początku wspólnego dnia traktują siebie 
z pogardą i obrzucają się obelgami. Wydaje się, 
że nie mają ze sobą nic wspólnego, ale z każdą 
mijającą godziną, angażując się w kolejne aktyw-
ności, coraz bardziej ujawniają, kim są naprawdę. 
Pod koniec kary, podczas szczerej dyskusji, odkry-
wają, że wszyscy dzielą tę samą potrzebę: akceptacji 
i potwierdzenia własnej wartości przez rodziców, 
a w szczególności przez ojców.

W różny sposób ta niezaspokojona potrzeba 
ukształtowała osobowość i zachowanie każdego 
z tych nastolatków. Sportowiec i prymus próbują 
sprostać ciągłym wymaganiom swoich ojców, by 
dobrze sobie radzić i coraz bardziej wątpią w swoje 
możliwości. Na swój sposób każdy z nich czuje się 
niepewny swojej tożsamości i uwięziony w zacho-
waniu, które podtrzymuje ich zewnętrzny wizeru-
nek, a to rodzi w nich pogardę do samych siebie. 
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Awanturnik zaczął zachowywać się w nieprzewidy-
walny sposób, by zwrócić na siebie uwagę zaniedbu-
jących go rodziców, natomiast dziwaczka daje upust 
swojemu gniewowi wobec wykorzystującego ją fi-
zycznie i emocjonalnie ojca poprzez bunt przeciwko 
autorytetom. Z łatwością można przewidzieć, jak 
historia potoczy się w stosunku do narwańca i dzi-
waczki – czeka ich więzienie i szpital psychiatrycz-
ny. Królowa piękności zmaga się ze swoim uprzy-
wilejowanym wizerunkiem, który skrywa prawdę 
o rozpadającym się małżeństwie jej rodziców i wy-
musza na niej przyjęcie roli, która w jej odczuciu 
wyklucza ją z normalnego życia.

Ponieważ ich pragnienie rodzicielskiego uznania 
i akceptacji pozostało niezaspokojone, musieli zna-
leźć inny sposób na uciszenie swojego wewnętrz-
nego niepokoju, ale bez skutku. Jeśli ta kwestia nie 
zostanie rozwiązana, ich poszukiwanie prawdopo-
dobnie zdominuje resztę ich życia – czy zdają sobie 
z tego sprawę, czy też nie.

Pragnienie nadania nam znaczenia przez na-
szych ojców jest potrzebą głęboko zakorzenioną 
w człowieku. Jeśli pozostaje niezaspokojona, bę-
dziemy błądzić w życiu, szukając sposobów, by ja-
koś zrekompensować sobie wynikające z niej defi-
cyty. Ci z nas, którzy mogli cieszyć się obecnością 
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kochającego, zaangażowanego ojca, mogą napraw-
dę uważać się za szczęściarzy. Jednak mimo wszyst-
kich korzyści, jakie daje jego aktywna, kochająca 
obecność, jest w nas też inne, nawet głębsze pra-
gnienie, którego nie potrafimy zaspokoić. W pew-
nym miejscu wszyscy doświadczamy pustki, której 
nie możemy zapełnić.

Próbujemy zaspokoić nasz głód osiągnięciami, 
sukcesem, bogactwem, sławą, gromadzeniem „rze-
czy”, podbojami seksualnymi i tak dalej, ale nic nas 
nie syci. Wszystko, czego chwytamy się w celu zdo-
bycia spełnienia, obraca się w pył. Dokądkolwiek się 
nie zwrócimy – trawa jest zawsze bardziej zielona 
w ogrodzie sąsiada niż u nas. Zabawki, które sobie 
kupujemy, wakacje, na które jeździmy czy chwilowa 
ulga, której doświadczamy dzięki narkotykom lub 
alkoholowi, nie są wystarczające, by powstrzymać 
nas przed obudzeniem się w prawdziwym świecie. 
Nasze serce wciąż dręczy ta ciągła, niezidentyfi-
kowana tęsknota. Czasami czai się niewyraźnie 
gdzieś w tle, za nami, a czasem spogląda nam pro-
sto w twarz, ale zawsze jest obecna, przypominając 
nam, że szukamy czegoś więcej.

Bóg rozumie nasz stan. W Księdze Izajasza 
55,2–3 upomina nas:
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Dlaczego macie wydawać pieniądze na to, co nie 
jest chlebem, ciężko zapracowany grosz na to, co 
nie syci? Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie 
jeść to, co dobre, i wasza dusza nacieszy się tym, 
co pożywne! Nakłońcie swoje uszy i przyjdźcie 
do Mnie. Słuchajcie, a wasza dusza ożyje. 

Bóg mówi nam, że jedynie On ma to, czego 
szukamy.

Tęsknimy za błogosławieństwem Boga Ojca. 
Zostaliśmy stworzeni do błogosławieństwa i jeśli 
go brakuje, powstaje w nas głęboki, nienasycony, 
wewnętrzny głód. Jeśli nie zwrócimy się do Boga, 
pozostaniemy niezaspokojeni. Rolą ziemskiego ojca 
jest ochraniać, zaspokajać i ustanawiać poczucie 
tożsamości w swoich dzieciach. W podobny sposób, 
Bóg Abba zamierzył, aby Jego błogosławieństwo 
składało w każdym sercu Jego obraz naszej toż-
samości („Kim jestem?”) i naszego przeznaczenia 
(„Dlaczego tu jestem?”).

Błogosławieństwo Ojca

Sposobu, w jaki Bóg Abba błogosławi swoje 
dzieci, można doświadczyć poprzez błogosławień-
stwo rodzica. Moje życie i służba uległy przemianie, 
gdy otrzymałem błogosławieństwo od mojego taty, 
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dra Byung Kook Ahna. Odszedł on do domu Pana 
w 2010 roku, a całe jego życie świadczyło o tym, 
że był wielkim mężem Bożym – pierwszym pasto-
rem koreańskiego pochodzenia w Kościele Połu-
dniowych Baptystów w Ameryce, do której to wy-
emigrował w 1958 roku. Mimo to moje dzieciństwo 
nie było, mówiąc oględnie, łatwe.

Bóg pokazał mi, że pielęgnowałem w sobie uraz 
względem mojego taty. Dlatego w 1996 roku, gdy 
moi rodzice przyjechali do Pasadeny ze swojego 
domu w Fairfax w stanie Wirginia, by uczestniczyć 
w ślubie mojego brata, pomyślałem, że to dobry mo-
ment, by porozmawiać z ojcem osobiście i popro-
sić go o wybaczenie moich niewłaściwych postaw. 
Po wspólnie obejrzanym meczu odwiozłem go do 
hotelu Pasadena Hilton, gdzie zatrzymał się razem 
z mamą, i gdy tylko zaparkowałem samochód, za-
cząłem otwierać przed nim moje serce.

„Tato, zanim zacznę, chcę, żebyś wiedział, że głę-
boko cię kocham i szanuję”. Zaczerpnąłem głęboko 
powietrza i mówiłem dalej. „Ale tato, wciąż cierpię 
z powodu odrzucenia, jakiego doznałem, gdy fi-
zycznie karciłeś mnie, gdy byłem dzieckiem. Czuję, 
że przekroczyłeś wówczas granicę i teraz również, 
jako pastor, uważam, że było to fizyczne znęcanie 
się nade mną. Bóg pokazał mi, że noszę w sobie 
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gorycz z tego powodu i chcę ją przed tobą odpoku-
tować i prosić o twoje przebaczenie”. Nigdy wcze-
śniej nie przedstawiałem mu tej sprawy.

Jego oczy natychmiast posmutniały. Prawie wi-
działem, jak zbiera mu się na płacz. „Po tylu latach 
ty wciąż cierpisz z powodu tego, co wydarzyło się, 
gdy byłeś dzieckiem?”, zapytał z niedowierzaniem.

„Tak”, odpowiedziałem. „Tato, nie musisz re-
agować na to, czym się z tobą podzieliłem. Chcę 
to po prostu z siebie zrzucić i wyrazić, co chciałem 
ci powiedzieć przez tyle lat. Samo to jest wystar-
czająco uzdrawiające”. Rozmawialiśmy przez kilka 
minut, po czym on udał się do hotelu, a ja wróciłem 
do domu.

Chwilę po tym, jak dotarłem do domu, zadzwo-
niła moja mama. Płakała przez telefon. Płakała 
z mojego powodu. „Ché, tata powiedział mi, co się 
stało. Czy przebaczysz mi, że cię nie ochroniłam, 
gdy on cię bił?” Mówiła dalej: „Jako żona pastora 
i Azjatka nie mogłabym zareagować, nawet gdybym 
chciała”.

Byłem zszokowany tym, co mi powiedziała. 
Po raz pierwszy moja mama poprosiła mnie, bym 
coś jej wybaczył. „Mamo, rozumiem. I nie muszę ci 
wybaczać”, powiedziałem.
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Następnie powiedziała, że ojciec chce jeszcze ze 
mną porozmawiać i podała mu słuchawkę. Pierwszą 
moją myślą było, że jest wściekły na mnie za wysta-
wienie go na pośmiewisko i strach zakradł się do 
mojego serca. Nigdy nie zapomnę tego, co wyda-
rzyło się potem.

Mój tata wziął do ręki słuchawkę telefonu 
i z wielką czułością oraz współczuciem powiedział 
słowa, których nigdy wcześniej od niego nie słysza-
łem ani się ich nie spodziewałem: „Synu, poprosiłeś 
mnie o przebaczenie, ale zdałem sobie sprawę, że ja 
nigdy nie prosiłem o to ciebie. Zdaję sobie sprawę, 
że wyrządziłem ci krzywdę, gdy byłeś dzieckiem. 
Czy przebaczysz mi?”.

Byłem oszołomiony. Nie mogłem uwierzyć w to, 
co usłyszałem. Odzyskałem panowanie nad sobą 
na tyle, by zapewnić tatę o moim przebaczeniu. 
Wtedy on dodał: „Synu, wiesz jak dumny jestem 
z ciebie. I jak bardzo cię kocham”.

To, co usłyszałem, powaliło mnie. Pierwszy raz 
w życiu usłyszałem od mojego taty, że mnie kocha. 
Nie wiedziałem, czy płakać, śmiać się, czy krzyczeć. 
„Tato, ja też cię kocham”, tylko tyle byłem w sta-
nie odpowiedzieć. Pożegnaliśmy się i gdy tylko od-
wiesiłem słuchawkę telefonu, zacząłem tańczyć 
po domu, wymachiwać rękami i krzyczeć: „Tak!”. 
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Słowa błogosławieństwa mojego ojca przyniosły mi 
uzdrowienie.

Bóg Abba wszedł w relację z nami poprzez oj-
cowskie błogosławieństwo po tym, jak stworzył 
Adama i Ewę: „Potem błogosławił im Bóg i tak do 
nich powiedział: Rozradzajcie się i rozmnażajcie! 
Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. 
Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata 
pod niebem, oraz nad wszelkim zwierzęciem, które 
pełza po ziemi!” (Rdz 1,28). Zwróć uwagę na to, 
że Bóg swoim błogosławieństwem dał im zarówno 
tożsamość, jak i przeznaczenie.

W dalszej części tej książki zapraszam cię do 
zrobienia kolejnego kroku i otrzymania błogosła-
wieństwa Boga Ojca. On chce cię błogosławić. On 
od zawsze trzymał je dla ciebie w zanadrzu. Bło-
gosławieństwo jest Jego pomysłem i tylko ono jest 
w stanie zaspokoić to ciągłe pragnienie w tobie, tę-
sknotę za czymś, czego nie potrafiłeś nazwać.

C. S. Lewis trafnie opisał naszą sytuację: „Sko-
ro więc odnajduję w sobie pragnienie, którego nie 
może zaspokoić żadne doświadczenie na tym świe-
cie, najprawdopodobniej oznacza to, że zostałem 
stworzony dla innego świata”3.
3 C. S. Lewis, Chrześcijaństwo po prostu, Media Rodzina, Poznań 
2002, s. 137.
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Zostałeś stworzony dla innego świata – dla Kró-
lestwa Boga i Jego błogosławieństw.


