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ROZDZIAŁ PIERWSZY

Czy jesteśmy  
pokoleniowymi  
krótkowidzami?
Żyj, ale nie zamęczaj się nauką.

- Ze zbioru mądrości komiksowych postaci Calvina i Hobbesa

Pokolenia – każdy do jakiegoś należy.
Pokolenie definiuje grupę ludzi urodzonych w określonym 

przedziale lat, która dzieli wspólną historię i pewne charak-
terystyczne cechy. Socjologowie mówią na przykład o: „po-
koleniu wyżu”, „milenialsach” czy „pokoleniu X”. Spece od 
badania rynku ukuwają nowe nazwy, jak „pokolenie pepsi”, 
zaś historycy łączą je z trendami i technologiami, np. „poko-
lenie Facebooka”. 

Pokolenie może doświadczyć duchowego przebudze-
nia lub może zatracić się w wynaturzeniu o starotestamen-
towych proporcjach. Jednak częściej spotykamy się z tym, 
że ideały, które uczyniły jedno z pokoleń wielkim, umierają 
wraz z ich ostatnim przedstawicielem. Męstwo i współczu-
cie spowodowane ekonomiczną zapaścią odchodzą w niebyt 
wraz z dziećmi, które nigdy nie doznały cierpienia. Odwaga 
i bohaterstwo tych, którzy brali udział w wielkich wojnach, 
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stają się ulotnym wspomnieniem dla tych, którzy nie znają 
niczego poza pokojem.

Jakie będzie epitafium dla twojego pokolenia, a dokład-
niej, dla twojego życia? „Było dobre, kiedy trwało” – bez śladu 
trwałych wartości widocznych w twoich dzieciach i wnukach 
lub w życiu ludzi, na których wywarło wpływ? Mam nadzieję, 
że z tobą będzie inaczej!

Jednak podczas mojej kilkudziesięcioletniej pracy z ro-
dzinami i zespołami przywódczymi zauważyłem jedną, bo-
leśnie prawdziwą prawdę: dobrzy rodzice mogą wychować 
nieobliczalne dzieci, a dobrzy liderzy mogą zostawić słabych 
naśladowców.

Czy może się to przydarzyć i mnie? Nie wiem, ale zdarzyło 
się to Samuelowi!

SAMUEL: OLBRZYM 1G

Samuel to ikoniczna postać Starego Testamentu. To on 
wyprowadził naród wybrany z mrocznej historii i wprowa-
dził do lat świetlności. Niewielu było tak wiernych jak Sa-
muel. Miał nieskazitelny charakter. Był wzorcowym liderem. 
A mimo to u schyłku jego życia młody izraelski naród odrzu-
cił proroczy urząd Samuela, wybierając zamiast niego monar-
chie i króla, za którym woleli podążać. Dlaczego?

Większość ludzi, którzy znają historię Samuela, odpo-
wiedzą: „Ponieważ chcieli być tacy, jak inne narody wokół 
nich” – lub coś podobnego. Może to być prawdą, ale nie jest 
to pełny obraz sytuacji. Dlaczego odrzucili jego potomków, 
którzy mieli ich dalej prowadzić? Oto brutalna odpowiedź:

A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów 

sędziami nad Izraelem. […] lecz jego synowie nie cho-
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dzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki 

i naginali prawo. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, 

przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: Oto ze-

starzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, 

ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest 

u wszystkich ludów. (1 Sm 8,1.3–5)

Wow! Zauważyliście to? Dzieciaki Samuela były łobuzami! 
W jakiś sposób pośród wypełniania zadań sędziego całego 
ludu, słuchania Bożego głosu i prowadzenia dobrego życia 
Samuel nie miał czasu na wychowywanie swoich synów. 
W efekcie wszystko, co zostało zbudowane w jednym poko-
leniu, zostało zaprzepaszczone w następnym. Jego dziedzictwo 

nie zachowało się po jego śmierci.
Musimy pochylić się nad tragicznym przykładem Samuela. 

Moglibyśmy nazwać go nadzwyczajnym jednopokoleniowym 
przywódcą lub przywódcą 1G. Miał potężny wpływ, ale wy-
łącznie na swoją własną generację. Prawdopodobnie wierzył, 
że jeśli dobrze przeżyje życie, to Bóg wychowa jego rodzinę 
lub stanie się to na skutek inercji. Ale się mylił. Niestety po-
dobne przekonanie wyznaje obecnie wiele rodzin.

Zastanawiam się czasem, czy podobnie jak Samuel, nie sta-
liśmy się obecnie pokoleniowymi krótkowidzami. Działamy 
w oparciu o to, co dobre w chwili obecnej, w trakcie naszego 
życia. Jednak Pismo Święte często odsłania o wiele dłuższą 
perspektywę dla naszego życia. Zbadajmy Boże spojrzenie 
na ten temat, abyśmy mogli inwestować w przychodzące 
po nas pokolenia:

Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą 

w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i bę-

dziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc 

drogą, kładąc się i wstając. (Pwt 6,6–7)
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Jego plan sięga jeszcze dalej:

Opowiadajcie to swoim dzieciom, a wasze dzieci niech 

opowiadają to swoim dzieciom, a ich dzieci następnemu 

pokoleniu! (Jl 1,3)

Pismo Święte jest pełne odniesień do pokoleniowych po-
rządków, ostrzeżeń, historii czy wyników tego, jak uczynki lu-
dzi mogą wpływać na kolejne tysiąclecia. Oto jedynie wycinki 
zarówno dobrego, jak i złego wpływania na kolejne pokolenia:

Trzecie i czwarte pokolenie

Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który 

karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego po-

kolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (Wj 20,5)

Dziesiąte pokolenie
Nie może Ammonita i Moabita wejść do zgromadzenia 

Pańskiego. Również dziesiąte pokolenie po nich nie może 

wejść do zgromadzenia Pańskiego, a więc po wszystkie 

czasy, za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie 

drogi, gdy wyszliście z Egiptu, i że najęli przeciwko tobie 

Bileama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię 

przeklinał. (Pwt 23,3–4)

Tysięczne pokolenie
A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem 

wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przy-

mierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego 

przykazań. (Pwt 7,9)
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Wszystkie pokolenia

Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie, Ugrunto-

wałeś ziemię i stoi. (Ps 119,90)

Zauważasz ten schemat? Nasze życie to nie wyspa z wyraź-
nie zaznaczoną linią brzegową – a już na pewno nie z perspek-
tywy Stworzyciela. Jesteśmy raczej częścią o wiele dłuższej 
historii. Kontynuujemy opowieść poprzednich pokoleń. 
Mamy za cel wpływać na kolejne generacje. Decyzje, które 
podejmujesz oraz to, co obecnie 
czynisz, wpływa na przeznacze-
nie ludzi, którzy będą żyli długo 
po tobie. 

Oto myślenie 3G: rozważaj, 
jak zasiewać wartości i zasady 
następnemu pokoleniu, tak aby 
mogło ono robić to samo dla ko-
lejnego pokolenia, które będzie 
mieć potencjał, żeby robić to dalej dla kolejnych.

Pewien szwajcarski bankier przekazał mi tę myśl po raz 
pierwszy wiele lat temu podczas seminarium na temat oso-
bistych finansów. Rozpoczął od zacytowania Przypowieści 
Salomona:

Dobry człowiek zostawia dziedzictwo synom synów 

swoich. (Prz 13,21, BG)

A więc rzucił nam wyzwanie podejmowania ekono-
micznych decyzji zgodnie z tym, w jaki sposób będą one 
miały wpływ na nasze dzieci czy nawet wnuki. Wynajmu-
jesz czy kupujesz? Kupujesz nowy samochód na kredyt czy 
oszczędzasz, żeby zapłacić gotówką? Ponadto zaznaczył ja-
sno, że nasze życie w kontekście finansów nie należy tylko 

NASZE ŻYCIE TO NIE 
WYSPA Z WYRAŹNIE 
ZAZNACZONĄ 
LINIĄ BRZEGOWĄ 
– A JUŻ NA PEWNO 
NIE Z PERSPEKTYWY 
STWORZYCIELA.
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do nas. Potrzebujemy zarządzać naszymi zasobami, mając 
na uwadze to, w jakiś sposób nasze wybory będą wpływać 
na następne pokolenia.

Pomysł patrzenia na finansowe decyzje przez pryzmat po-
koleniowych soczewek zaczął kotłować się w mojej głowie 
jak para starych tenisówek w pralce. Podobnie jak dla wielu, 
moim głównym celem było przetrwanie, wiązanie końca 
z końcem, bycie optymistą i staranie się być uprzejmym. Ow-
szem, mamy dzieci i poświęcamy sporo czasu, żeby je dys-
cyplinować i pouczać. Zapewne jest to ogromną inwestycją 
w drugie pokolenie! Ale czy aby na pewno rozumiały one, 
co kryło się za naszą decyzją niepuszczenia ich na dyskotekę 
w wieku czternastu lat lub nakazania im, by przeprosiły za coś 
głupiego, co zrobiły w szkole? Być może wykonaliśmy niezłą 
pracę, zabraniając im wielu rzeczy, ale czy przyjęły te wartości 
tak, aby chroniły ich przyszłe decyzje, a pewnego dnia przeka-
zały je dalej swoim dzieciom oraz tym, na kogo mają wpływ?

Pamiętam, jak pewnego dnia w trzeciej klasie nie potra-
fiłem przeczytać tekstu z filmu wyświetlanego z taśmy przez 
projektor w zaciemnionym pomieszczeniu (czy ktoś jeszcze 
pamięta tę technologię?). Nie pomagała żadna liczba zezów. 
Wyglądało na to, że potrzebowałem okularów! Czułem się 
bardzo zakłopotany. Nauczycielka musiała dosłownie siłą 
zaciągnąć mnie do okulisty, żeby potwierdzić moją krótko-
wzroczność. Widziałem wyraźnie przedmioty znajdujące się 
blisko, ale już rzeczy oddalone o kilka metrów były rozma-
zane. Soczewki kontaktowe pomogły mi uporać się z tym pro-
blemem, choć przez jakiś czas nie mogłem przestać myśleć 
o swojej wadzie!

Czy jesteśmy krótkowidzami, jeśli chodzi o postrzeganie 
naszego życia przez pokoleniowe, Boże soczewki? Czy wy-
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starcza nam koncentrowanie całej naszej energii na dobrych, 
złych i brzydkich2 momentach życia, czy może bierzemy 
pod uwagę również trzecie, a nawet czwarte następujące 
po nas pokolenie? 

Być może niektórzy w tym momencie zaczną wzdychać, 
jak przywołany przeze mnie we wstępie znajomy. To wszystko 
dla tych, którzy w chwili obecnej walczą o przetrwanie, może 
wyglądać jak zbyt ciężkie do uniesienia jarzmo. Nie mówiąc 
o tym, co będzie za pięćdziesiąt lat. Jednak niewielka zmiana 
perspektywy może znacząco zmniejszyć ten ciężar! Zostań 
z nami i nie przestawaj czytać. Już niedługa twoja ścieżka sta-
nie się jasna!

Niemal osiemdziesiąt procent mieszkańców wielkomiej-
skich regionów Chin, takich jak Guangzhou, cierpi na krót-
kowzroczność, podczas gdy w wiejskich regionach Nepalu 
krótkowidzami jest zaledwie jeden procent mieszkańców. Jeśli 
ludzie nie wpatrują się w telewizory lub ekrany telefonów, 
a koncentrują się głównie na odległych przedmiotach, ich 
wzrok funkcjonuje lepiej3. Fascynujące!

Zatem włóżmy „okulary” i cofnijmy się o kilka tysiącleci. 
Przekonajmy się, jak inni przekazywali swoje wartości z po-
kolenia na pokolenie. Zbadamy dziedzictwa dwóch różnych 
czteropokoleniowych okresów. Pierwszy reprezentuje model 
myślenia tworzony przez dwieście lat, który na zawsze zmienił 
sposób postrzegania siebie przez zachodnią cywilizację. Dru-
gim przykładem jest biologiczna rodzina, od pradziadków do 
prawnuków, która przepędziła zaciekłych wyznawców innej 
religii z pustynnych terenów Bliskiego Wschodu, a tysiące lat 

2 Nawiązanie do amerykańskiego westernu „Dobry, zły i brzydki” – 
przyp. tłum.
3 Robert Wojciechowski, Clinical Genetics – http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3058260/.
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później wciąż stanowi dla nich wyzwanie. W każdej z tych 
historii występuje zasadniczy zbiór przekonań, który następ-
nie był pielęgnowany i przekazywany dalej do trzeciego po-
kolenia. Co zaskakujące, przenikał on do kolejnej, czwartej 
generacji.

◆ ◆ ◆

Pytania do refleksji:

•	 Jakie dwie lub trzy pozytywne wartości odziedziczyłeś 
po swoich rodzicach lub liderach? 

•	 Jak historia twojej rodziny wygląda na tle historii Sa-
muela, o której wspominaliśmy w tym rozdziale?

•	 Pomyśl przez chwilę o swoich najbliższych naśladow-
cach lub dzieciach. Jakie rzeczy z tych, które czynią, są 
naśladowaniem ciebie? Może nie są nawet tego świadome? 
Co mówi to o przekazywaniu pewnych cech następnemu 
pokoleniu?


