
Lekcja Prawa

M�ciwy, czy zapobiegliwy?
Chrze�cijanin, który czyta Stary Testament przesz³o dwa i pó³

tysi¹ca lat po jego spisaniu, bywa niekiedy zaskoczony sposobem,
w jaki bywa tam przedstawiany Pan Bóg. Nie mamy w¹tpliwo�ci,
¿e w obu czê�ciach Biblii opisany jest ten sam Niebiañski Ojciec,
którego �w. Jan nazywa mi³o�ci¹ (1 Jana 4:8). Dlatego te¿ trudno
jest nam czasami pogodziæ siê z pewnymi stwierdzeniami, jak choæ-
by: � (�) nie usprawiedliwiaj¹cy winnego, nawiedzaj¹c niepra-
wo�æ ojcowsk¹ w synach i w synach synów ich do trzeciego i do
czwartego pokolenia� � 2 Moj¿. 34:7.

Nasze wspó³czesne wyczucie sprawiedliwo�ci podpowiada nam,
¿e karanie dzieci, wnuków i prawnuków za wystêpki przodków
nie jest zgodne z obrazem dobrotliwego Ojca, którego znamy z
kart Nowego Testamentu. Niektórzy powiedz¹ nawet, ¿e Pan Bóg
zmieni³ siê od tamtych czasów i ¿e teraz nie karze ju¿ dzieci za
grzechy rodziców. Jaka prawda kryje siê w zacytowanym opisie
Pana Boga? Czy rzeczywi�cie zmieni³ siê On i zrezygnowa³ z raz
obranej drogi zasad sprawiedliwo�ci? Czy Bóg Starego Testamen-
tu by³ m�ciwy?

Mo¿na by oczywi�cie na pierwszy plan wysun¹æ wyra�ny kon-
trast miêdzy liczb¹ trzech, czterech ukaranych pokoleñ, a tysi¹-
cem, którym Pan okazuje swe mi³osierdzie w zamian za przestrze-
ganie Jego Prawa: �A tak wiedz, ¿e Pan, Bóg twój, jest Bóg, Bóg
wierny, chowaj¹cy przymierze i mi³osierdzie tym, którzy go mi³uj¹
i strzeg¹ przykazañ jego, do tysiêcznego pokolenia� � 5 Moj¿.
7:9. Je�li od Adama do Jezusa by³o 77 pokoleñ (£uk. 3:23-38), to
do naszych czasów by³o ich mo¿e oko³o 140. Trzeba by wiêc jesz-
cze siedmiokrotnej liczby pokoleñ, by wyczerpa³y siê zasoby Bo-
skiego mi³osierdzia. S³owem, gdyby Adam pozosta³ wierny Panu
Bogu, to b³ogos³awieñstwo z tego wynikaj¹ce mog³oby trwaæ jesz-
cze przez oko³o 30 tysiêcy lat!

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e wed³ug o�wiadczenia samego
Pana dzieci mia³y cierpieæ za winy rodziców. Bóg gotów jest od-
pu�ciæ winê, wystêpek i grzech, ale w ¿adnym razie nie pozosta-
wia go bez kary i to do trzeciego lub czwartego pokolenia. Tak
w³a�nie t³umaczy to zdanie Biblia Warszawska: � (�) odpuszcza-
j¹cy winê, wystêpek i grzech, nie pozostawiaj¹cy w ¿adnym razie
bez kary, lecz nawiedzaj¹cy winê ojców na synach i na wnukach
do trzeciego i czwartego pokolenia� � 2 Moj¿. 34:7 (NB). Podob-
ny zapis znajdujemy w tre�ci drugiego przykazania: �Ja, Pan, Bóg
twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winê ojców na sy-
nach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie niena-
widz¹� � 2 Moj¿. 20:5 (NB).

Drogi Bo¿e trudne s¹ do zrozumienia dla nas, �miertelnych
ludzi. Na ogó³ lepiej jest po prostu zaufaæ i przyj¹æ S³owo bez
zadawania pytañ. Wiara szuka jednak podstaw i argumentów.
Mo¿na próbowaæ pogodziæ siê z obrazem m�ciwego Boga, siêga-
j¹c po takie choæby miejsca w Biblii, jak Ksiêga Nahuma 1:2-3:
�Pan jest Bóg zapalczywy i m�ciwy; m�ciwy jest Pan a gniewli-
wy; Pan, który siê m�ci nad przeciwnikami swymi, i chowa gniew
przeciwko nieprzyjacio³om swoim. Pan nierych³y do gniewu a
wielkiej mocy, który winnego nie czyni niewinnym; w wichrze i w
burzy jest droga Pañska, a ob³ok jest prochem nóg jego.�

Spróbujmy jednak poszukaæ m¹dro�ci w Bo¿ych zasadach s¹du.
Kary przewidziane w Prawie nie wynika³y z m�ciwo�ci Pana Boga,
który nie kocha siê w �mierci niepobo¿nego (Ezech. 18:23), ale
mia³y na celu odstraszanie i zniechêcanie ludzi do pope³niania
wykroczeñ. W tym kontek�cie zastanawiaj¹ca jest liczba pokoleñ,
które mia³y byæ karane za grzechy ojców: trzy lub cztery, czyli
wnuki i prawnuki. Przeciêtnie ludzie ¿yj¹ na tyle d³ugo, by mieæ
wnuki, a niektórzy, szczê�liwsi, nawet prawnuki. Zasada s¹du
Bo¿ego oznacza³a wiêc dla grzesznika mniej wiêcej tyle, ¿e dopó-
ki ¿yje bêdzie ogl¹da³ we w³asnej rodzinie skutki swego grzeszne-

go postêpowania. Cz³owiek w starszym wieku czêsto ¿yje ju¿ tyl-
ko osi¹gniêciami dzieci i wnuków. Sam nie jest w stanie wiele
dokonaæ. Czêsto interes dzieci czy wnuków jest dla niego znacz-
nie wa¿niejszy ni¿ w³asny. Dlatego te¿ Bóg ostrzega, ¿e kara do-
tknie nie tylko samego grzesznika, ale jego dzieci, wnuki a nawet
prawnuki, o ile grzesznik bêdzie tak d³ugo ¿y³.

Karanie potomków nie wynika³o zatem z m�ciwo�ci Boga, ale
mia³o na celu dostarczenie wystarczaj¹cej motywacji do tego, by
ludzie nie pope³niali wykroczeñ. Zasada ta by³a raczej wyrazem
zapobiegliwo�ci Boga, ni¿ Jego m�ciwo�ci. Nie jest ona wymie-
rzona przeciwko dzieciom, które s³usznie mog³yby zapytaæ Pana
Boga, dlaczego mamy cierpieæ za grzechy rodziców, ale skierowa-
na jest do rodziców, aby pamiêtali, ¿e swymi grzechami mog¹ cza-
sem przekre�liæ ¿ycie swoich dzieci, wnuków, a nawet prawnu-
ków.

W 4 Ksiêdze Moj¿eszowej 14:10-35 opisana jest sytuacja, w
której Moj¿esz powo³uje siê na tê w³a�nie zasadê s¹du Bo¿ego.
Jest to moment kiedy szpiedzy wracaj¹ z ziemi kananejskiej ze
z³ymi wiadomo�ciami. Rozlega siê szemranie, a Pan Bóg postana-
wia wytraciæ ca³y naród. Moj¿esz b³aga o przebaczenie, powo³u-
j¹c siê na zasady postêpowania Bo¿ego, które pozna³ na Górze
Synaj: �Niech¿e wiêc teraz wielk¹ oka¿e siê moc Pana mojego,
jak rzek³e�, mówi¹c: Pan nierych³y do gniewu i bardzo ³askawy
przebacza winê i wystêpek, choæ nie pozostawia bez kary, lecz za
winê ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokole-
nia. Odpu�æ przeto winê tego ludu wed³ug wielko�ci twojej ³aski�
� 4 Moj¿. 14:17-19 (NB). Bóg odstêpuje od zamiaru wytracenia
ca³ego narodu, ale postanawia, ¿e ¿yj¹ce pokolenie musi zgin¹æ
na pustyni, aby dopiero ich dzieci wesz³y do Ziemi Obiecanej.
Pan Bóg, przynajmniej w literalnym wymiarze, nie zastosowa³ w
tym przypadku swej w³asnej zasady karania potomków a¿ do czwar-
tego pokolenia. Wydaje siê jednak, ¿e zachowany zosta³ duch tego
przepisu karnego. Pokolenie winowajców mia³o umrzeæ na pusty-
ni, by do koñca ¿ycia ogl¹daæ nieszczê�cie swych dzieci, wnuków,
a mo¿e i prawnuków, tu³aj¹cych siê jak wygnañcy po nieurodzaj-
nej ziemi.

Wydaje siê, ¿e chrze�cijanin nie jest bezpo�rednio podporz¹d-
kowany zasadom starozakonnego s¹du. Pan Jezus nigdzie jednak
nie uniewa¿ni³ przykazañ, a to w³a�nie drugie przykazanie zawie-
ra przestrogê o skutkach ba³wochwalstwa a¿ do trzeciego i czwar-
tego pokolenia. Pan Bóg informuje nas, ¿e dobre postêpowanie
bêdzie mia³o pozytywny wp³yw na rozwój ca³ej ludzko�ci: �nad
tysi¹cami� i �do tysiêcznego pokolenia�, za� grzech ba³wochwal-
stwa sprowadzi przekleñstwo na ca³¹ nasz¹ rodzinê. Z³e nawyki
wyniesione z domu rodzinnego obci¹¿¹ trzy albo i cztery pokole-
nia naszych potomków, gdy¿ na nich bêdziemy wywierali mniej
lub wiêcej bezpo�redni wp³yw.

Jako dzieci grzesznych rodziców wolimy oczywi�cie czytaæ
s³owa Ezechiela: �Syn nie poniesie kary za winê ojca ani ojciec
nie poniesie kary za winê syna. Sprawiedliwo�æ bêdzie zaliczona
sprawiedliwemu, a bezbo¿no�æ spadnie na bezbo¿nego� � Ezech.
18:20 (NB). Jednak jako grzeszni ojcowie pamiêtajmy o zasadzie
odpowiedzialno�ci za los przysz³ych pokoleñ, kiedy zamierzamy
pope³niæ jakie� wykroczenie przeciwko prawu Bo¿emu, a zw³asz-
cza, je�li, nie daj tego Bo¿e, mieliby�my zamiar oddaæ ho³d obce-
mu bogu czy te¿ jego obrazowi. Radujmy siê tak¿e z tego, ¿e nasz
Niebiañski Ojciec nie jest m�ciwym, krwio¿erczym bóstwem, któ-
remu przyjemno�æ sprawia karanie grzeszników, ale dobrotliwym
i zapobiegliwym wychowawc¹, który dba o dobro swych dzieci
oraz ich potomków.
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