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Na ile człowiek jest spadkobiercą wcześniejszych 
pokoleń – swoich rodziców, dziadków? Na ile 
zaś jest oryginalny i niezależny? Znamy wiele 
przykładów z życia, gdy przysłowie niedaleko 
pada jabłko od jabłoni realizuje się niemal w stu 
procentach. Znane są też sytuacje odwrotne, kiedy 
potomstwo nie bardzo pasuje do rodziny. Chociaż 
dziedziczenie biologiczne jest oczywiste, to jednak 
czy może ono tłumaczyć nasze postępowanie 
i konkretne decyzje moralne? Nawet jeśli 
dziedziczymy skłonność do czynienia czegoś 
złego, to przecież nie oznacza to, że „musimy” ją 
realizować. Po pierwszych rodzicach pozostaje 
w nas skłonność do grzechu, ale nie przymus. 
Błędem byłoby wyznaczanie przechodniości 
grzechów jakimś taśmociągiem win z historii. 
Sugerowałoby to fatalizm ludzkiej natury, 
niweczyłoby wolność i stawiałoby na głowie Boży 
zamysł względem człowieka.

Tak zwane uzdrowienie drzewa genealogicz
ne go może być pozytywnie rozumiane jako 
skuteczna modlitwa za dusze czyśćcowe, czyli 
modlitwa za zmarłych o ich zbawienie. Jest 
to jedyna pomoc, jaką możemy tym duszom 
zaoferować. Odcinanie się od grzechów przodków 
może być rozumiane jako wyrzeczenie się 
grzechów w ogóle, aby żyć w wolności dzieci 
Bożych. Każdorazowo też jako odpuszczenie 
grzechów w sakramencie pokuty. Są to tradycyjne 
praktyki Kościoła w „walce z grzechem”. Próby 

„leczenia historii” powinny więc doceniać realne, 
aktualne i ciągłe działanie Ducha Świętego, który 
jako jedyny jest w stanie leczyć (i uleczyć) każdego 
człowieka, a więc też każde drzewo genealogiczne.

Zaproszony do rodziny Bóg chętnie w niej 
przebywa i udziela Swego błogosławieństwa.  
Czy – w sytuacjach przeciwnych – zaproszony zły 
duch nie będzie przestawał w danym miejscu?  
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Na ile będzie miał wpływ na kolejnych 
członków rodziny? Ta kwestia podlega dyskusji. 
Bezdyskusyjne jest jednak to, że człowiek ma 
zawsze możliwość wyboru. Jego konkretne 
decyzje moralne są tylko jego dziełem.  
Może mieć takie czy inne ograniczenia materialne 
bądź duchowe, ale swą osobę kształtuje jedynie 
przez własne rozpoznanie, własne decyzje 
i kulturę. Można z daną tradycją zerwać, albo 
wejść w nią głębiej. Im bardziej ciąży atmosfera 
rodzinna, tym większe wyzwanie.

Nawet jeśli rodzina nie „zapracowała”  
na negatywne nawyki, to my sami możemy 
przecież w nie wejść poprzez kultywowanie 
własnej „tradycji grzechu”. Sami możemy usypać 
sobie kopiec brudu i piachu, który w końcu 
zacznie się na nas osuwać. Nie należy wtedy 
szukać winnych poza sobą, czy to w rodzinie, 
czy w towarzystwie, bo to na pewno Bogu 
się nie spodoba. Właściwym lekarstwem jest 
systematyczne korzystanie z Jego pomocy,  
która oczyszcza pole wolności i działania. Łaska 
Chrystusa jest mocniejsza od wszelkich naszych 
słabości i złego dziedzictwa z poprzednich 
pokoleń. W Chrystusie i Maryi odziedziczyliśmy 
błogosławieństwo, gdy została nam 
przywrócona godność dzieci Bożych.

Bądźmy dziedzicami 
Bożego błogosławieństwa
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