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Przedpołudniowe, synagogalne na- 
bożeństwo, w którym uczestniczy 
Jezus w Nazarecie, to liturgiczne czy-
tanie proroków, tak zwana haftara.  
Rozpoczynało się ono modlitewną re-
cytacją psalmów oraz wygłoszeniem 
Szema (żydowskiego wyznania wia-
ry) i błogosławieństw. Po nich wysłu-
chiwano kolejnego fragmentu Tory 

(w ustalonym porządku liturgicz-
nym), aby następnie przejść do czy-
tania proroków – haftary. Fragment 
najprawdopodobniej wybierano  
dowolnie, nie było ustalonego cy-
klu czytań. Odczytany w pozycji sto-
jącej tekst hebrajski był następnie 
komentowany w języku aramejskim, 
na siedząco, na zasadzie objaśnia- 
nia proroctwa biblijnego. Cytat  
Łk 4,18-19, który wygłasza Jezus, 
może wydawać się dziwny z dwóch 
powodów. Po pierwsze, jest on tak 
naprawdę złożeniem dwóch cyta- 
tów z Izajasza (Iz 61,1-2; 58,6) 
z opuszczeniami (Iz 61,1c.2b). Po  
drugie, wspomniany tekst jest prze-
kazany przez ewangelistę w formie 
zawartej w greckim tłumaczeniu  
Izajasza (w Septuagincie), a nie jako  
tłumaczenie tekstu hebrajskiego. 
Tym bardziej, z powodu właśnie 
takiego, a nie innego wyboru cyta-
tu Izajasza, a także przez fakt, że są 
to pierwsze publiczne słowa Jezusa, 
cała ta perykopa ma istotne zna-
czenie dla zrozumienia przesłania  
Ewangelii Łukasza. Autor trzeciej  
Ewangelii chce już na samym jej 
początku pokazać czytelnikowi, 
kim jest Jezus i jak działa, a wszyst-
ko to dokonuje się w kontekście 
jednego z kluczowych tematów teo-
logicznych, jakim jest Boże słowo.

Duch Pański nade mną…

Wiersz osiemnasty jest jedynym 
w całej perykopie, który wspomi-
na o Duchu. Jeśli jednak weźmiemy  
pod uwagę cały kontekst działal-
ności Jezusa w Galilei, możemy 
lepiej zrozumieć wydarzenie z Na-
zaretu. Skoro słowa Pisma się spełniły  
(Łk 4,21), a mówią one: Duch Pań-

ski nade mną, to należałoby się 
zapytać, gdzie w takim razie doko-
nało się obdarowanie Jezusa Du-
chem Świętym? Chwilę wcześniej 
czytamy, że Jezus już w Galilei prze-
bywał w mocy Ducha (Łk 4,14). Rze-
czywiście, św. Łukasz w swoim 
dziele bardzo często łączy osobę  
Ducha Świętego z mocą (np. 
w zapowiedzi, że Maryja będzie pod 
opieką Ducha Świętego, w mocy 
Najwyższego – Łk 1,35). Dostrze-
gamy to nie tylko w Ewangelii, ale 
także w Dziejach Apostolskich.  
Jezus uprzedza swoich uczniów,  
że gdy Duch Święty zstąpi na nich,  
to otrzymają Jego moc i będą 
Jego świadkami, a św. Piotr wprost 
poświadcza namaszczenie Jezusa  
Duchem Świętym i mocą (Dz 10,38). 
Kiedy ono nastąpiło? Namaszczenie 
Syna przez Ojca dokonało się pod-
czas chrztu, wtedy też ujawniła się 
godność Jezusa jako Bożego posłań-
ca, czyli proroka (Duch Święty zstą-

pił na Niego w postaci cielesnej niby  

gołębica, a z nieba odezwał się głos:  

„Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie  

mam upodobanie” – Łk 3,22). Co  
charakterystyczne, św. Łukasz –  
w przeciwieństwie do Marka  
i Mateusza – dyskretnie usuwa  
postać Jana Chrzciciela ze sceny 
chrztu (znajdował się on wówczas 
w więzieniu – por. Łk 3,19-22), aby 

jeszcze bardziej podkreślić, iż Jezus 
został namaszczony Duchem bez-
pośrednio przez Ojca (por. Dz 4,27). 
To namaszczenie chrzcielne trze-
ba zatem traktować jako perma-
nentną, ciągłą i pełną mocy obecność 
Ducha Świętego w Jezusie. Emano-
wała ona także w Nazarecie, a roz-
mówcy Jezusa nie mogli pozostać 
wobec niej obojętni. Cały obraz  
zesłania Ducha i Jego przeby- 
wania w obdarowanej osobie 
dopełnia zestawienie Jordanu  
i Wieczernika, świadomie wyekspo- 
nowane przez Łukasza. Namasz- 
czenie nad Jordanem (u początku  
Ewangelii) zapowiadało rzeczywis- 
tość eschatologiczną – chrzest w dniu  
Pięćdziesiątnicy (początek Dziejów  
Apostolskich). Jak chrzest nad Jor-
danem rozpoczyna misję Jezusa,  

Jezus - prorok 
namaszczony 
Duchem Świętym Chrzest Jezusa,

Verrocchio  

i Leonardo da Vinci
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tak chrzest uczniów rozpoczyna  
w Dziejach pełną mocy misję uczniów. 
Cytat z Izajasza (Łk 4,18-19) jest  
zatem autentyczną interpretacją  
wydarzenia chrztu – Jezus objawia  
siebie jako proroka, obdarzonego  
stałą asystencją Ducha i identyfiku-
je się z zadaniem, do którego został 
wyznaczony.

Lekarzu, 
ulecz samego siebie

Dlaczego w tak niewielkim odstę-
pie czasu słowa Jezusa wywołują 
u słuchaczy tak różne odczucia? Naj-
pierw (po czytaniu z Izajasza) budzi 
 się w nich podziw i zdumienie, aby 
potem, kilka wersetów dalej (po  
objaśnieniu),w to miejsce weszła  
niechęć, a wręcz nienawiść. Jak 
pogodzić te dwie skrajne reakcje?  
Pierwszą i najbardziej oczywistą  
przyczyną zmiany tegoż nastawie-
nia może być przysłowie Jezusa  
o lekarzu. To właśnie po jego wygło- 
szeniu, zobrazowanym dwoma  

przykładami proroków, nastawie-
nie ludzi się zmienia. Odmowna  
w swoim znaczeniu odpowiedź 
Jezusa z w. 23 mogłaby być spa-
rafrazowana słowami: „Zapewne 
chcielibyście, abym zajął się waszy-
mi potrzebami – chorobami, trud-
nościami, cierpieniami – ponieważ 
pochodzę z tego miasta – z Nazaretu. 
Oczekujecie, że obietnica odczyta-
nego słowa z proroka Izajasza będzie 
dotyczyła w pierwszej kolejności  
was, a dopiero potem miesz-
kańców innych miejscowości”. 
Jednak przytoczone przykłady 
z życia proroków Eliasza i Elizeusza  
odkrywają prawdę, że oczekiwania  
nazaretan się nie spełnią, ponie-
waż misja Jezusa nie ogranicza się 
tylko do działania wśród swoich. 
Takie wytłumaczenie nagłej zmia-
ny nastawienia mieszkańców jest 
jednak połowiczne. Prawdziwy po-
wód może nam dopiero odsłonić 
zrozumienie wyrażenia słowa łaski, 
którym byli zadziwieni słuchacze 
Jezusa.

Dziwili się słowom łaski...

Grecka fraza tois logois tes charitos 
nie jest łatwa do przetłumaczenia. 
W Biblii Tysiąclecia jest traktowa-
na jako dopełniacz hebrajski, który 
akcentuje zewnętrzny aspekt piękna: 
słowa pełne łaski, wdzięku. Mogłoby 
to wyjaśniać drastyczną zmianę na-
stawienia słuchających: na począt-
ku jedynie zafascynowani pięknem 
wypowiedzi Jezusowej, być może 
nawet artystycznym odczytaniem 
przez Niego słów proroka Izajasza,  
zmieniają swoje nastawienie na  
wrogie, gdy następuje ich inter-
pretacja, tak trudna do przyjęcia  
przez uczestników nabożeństwa. 
Jednak takie rozumienie tekstu jest 
tylko powierzchowne, gdyż frazę 
tois logois tes charitos należy odczy-
tać znacznie głębiej. Święty Łukasz  
używa powyższego wyrażenia jesz- 
cze w dwóch miejscach: w Dz 14,3  
i 20,32. Rozdział dwudziesty Dziejów  
Apostolskich to pożegnalna mowa  
św. Pawła skierowana do przeło-
żonych Kościoła w Efezie, w któ-
rej poleca ich słowu Bożej łaski, które 
zdolne jest zbudować i dać dziedzic-

two. To słowo łaski ma zatem moc 
eklezjotwórczą, która może formo- 
wać i umacniać wspólnotę Kościoła  
oraz budować rzeczywistą komu- 
nię z Jezusem. W wielu innych 
fragmentach dzieła św. Łukasza  
widać, że charis nie jest zwykłą ła-
ską, ale realnym, zewnętrznym 
działaniem, które objawia się 
przez konkretne, widzialne efekty.  
Zatem słowa łaski niosą w sobie 
namacalny, boski wpływ, wobec 
którego nie można pozostawać obo-
jętnym. Dla autora trzeciej Ewan-
gelii nie jest tak naprawdę ważne, 
w jaki sposób zdziwienie słuchaczy 
przechodzi w pełne gniewu działa-
nie. Słowa Jezusa zawierają w so-
bie moc – łaskę, która dla samych 
słuchających Go jest niezrozumia-
ła. To ona wywołuje ich sprzeciw. 
To owa moc – łaska – najwyraźniej 
objawia się na końcu sceny, gdy 

– nawet pragnąc zgładzić Jezusa – 
Jego oponenci nie mogą uchronić się 
przed podziwem wobec Niego. Ten 
wpływ słów Jezusa na obecnych 
w synagodze jest potwierdzeniem 

Góra Strącenia, Nazaret
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zarówno prorockiej, jak i mesjań-
skiej tożsamości Jezusa.

Żaden prorok nie jest 
przyjęty w swojej ojczyźnie

W swojej istocie powyższe prze-
słanie Jezusa wydaje się być takie  
samo jak u Ewangelistów Marka  
(6,4) i Mateusza (13,57). Teksty 
te różnią się jednak słownictwem. 
Marek i Mateusz stwierdzają w ła-
godniejszej wersji, że tylko pośród 
swoich prorok może nie doznawać 
szacunku (gr. atimos), natomiast 
Łukasz zamiast słowa atimos uży-
wa dektos, przez co stwierdza znacz-
nie dobitniej: żaden prorok nie jest 

przyjęty (gr. dektos) w swojej oj-
czyźnie. Całe to wyrażenie tworzy 
grę słów z odczytanym wcześniej 
proroctwem Izajasza: ten, który 

przychodzi głosić rok przyjęcia/ła-

ski (gr. dekton) Pana (w. 19) sam 
nie jest przyjmowany w swojej oj-
czyźnie (w. 24). Chodzi tutaj o tak 
zwany rok jubileuszowy, przypa-
dający co 50 lat: w prawodaw-
stwie starotestamentalnym był on 
zwieńczeniem siedmiu cyklów lat 
szabatowych (Wj 25,8-12). Głów-
nymi zobowiązaniami, wynikający-
mi z tego świętego czasu były zwrot 
ziemi prawowitym właścicielom, 
uwolnienie niewolników, anulo-
wanie długów oraz odpoczynek dla  
ziemi. Wartość tego roku miała  
przez to swój widzialny wymiar.  
Przywracał on niejako równowagę  
społeczną. Jednak owa wartość  
międzyludzkiej sprawiedliwości wy- 
nikała przede wszystkim z wymiaru  
religijnego tego czasu, z odbudo-
wania więzi ze Stwórcą. Dar zba-
wienia pochodzi tylko od Boga, ale 
przyjęcie go wymaga przebacze-
nia drugiemu człowiekowi (nie 
tylko w wymiarze duchowym, ale 
również materialnym, czego ocze-
kiwano od Izraelitów szczególnie 
w czasie roku jubileuszowego). 
Biblia Tysiąclecia (jak i wiele innych 
tłumaczeń) mówi najczęściej o ob-
wieszczaniu roku łaski Pana (Łk 4,19; 
por. Iz 61,2a). Rzeczywiście, hebraj-
ski rdzeń rcn z Iz 61,2 ma podwójny 
wymiar znaczeniowy. W odniesie-
niu do człowieka, w szczególności do  

dłużników, ma znaczenie spłacać  

długi. Z kolei w stosunku do Boga  
oznacza Jego akceptację i zado-
wolenie z zapłaty, stąd tłumacze-
nia tego czasownika: okazywać 

miłość, względy, być łaskawym. Za-
tem rok łaski z Księgi Izajasza  
to nie tylko rok jubileuszowy, 
w którym wszelkie długi i zaległo-
ści traktuje się jako opłacone, anu-
lowane. Jest to także czas, w którym 
Bóg sobie szczególnie upodobał 
i w którym objawia w namacalny 
sposób swoją miłość do człowie-
ka. Rok dektos – przyjęcia z odczy-
tanego proroctwa to zatem rok 
upodobania Jahwe, czas Jego łaski. 
Ta Boża łaska i przyjęcie nie ograni-
cza się tylko do krewnych i bliskich 
Jezusa, do Jego rodzinnej miejsco-
wości, ani nawet do samego Izraela. 
Tak uniwersalistycznie ogłoszo-
na dobra nowina nie znajduje przy-

jęcia wśród słuchaczy, dlatego i Jezus 
nie znajduje wśród swoich upodo-
bania. Odrzucenie Jezusa następuje 
z dwóch powodów. Po pierwsze, 
nazaretanie zawiedli się w swym 
oczekiwaniu cudów i doraźnych 
korzyści, z których mogliby ko-
rzystać jako ziomkowie Jezusa. 
Po drugie, rozczarowali się uniwer-
salistycznym posłannictwem Jezusa, 
gdyż upodobanie Boga sięga dale-
ko poza interesy wyłącznie jednej 
grupy społecznej.

On jednak, przeszedłszy 
pośród nich, oddalił się

Jest jednak jeszcze inny aspekt 
odrzucenia Jezusa – pneumatolo-
giczny, związany z Duchem Świę-
tym, od którego rozpoczęliśmy 
nasze rozważanie. Szczepan (któ-
rego działalność też jest określo-
na jako pełna łaski i mocy – Dz 6,8)  
w swojej mowie przed Sanhedrynem 
stwierdza, że Wysoka Rada i ich 
ojcowie zawsze sprzeciwiali się Du-

chowi Świętemu (7,51), zabijając pro- 
roków, którzy zapowiadali Mesjasza.  
Próba zabicia Jezusa na końcu  
perykopy nazaretańskiej staje się 
zatem potwierdzeniem, że praw-
dziwie jest On prorokiem. Zatem  
odrzucenie i sprzeciw, którego  
doświadczali prorocy, a następnie  

Jezus i wszyscy Jego uczniowie na  
czele ze Szczepanem, jest ostatecz-
nie obiekcją nie przeciw ludziom, 
lecz przeciwko Duchowi Świę-
temu, który w nich działa. Duch, 
przebywając w poszczególnych 
namaszczonych osobach, pobudza  
ich do wygłaszania Bożych naka-
zów, tak często niepopularnych 
wśród odbiorców. Jednak odrzuce-
nie Bożych posłańców to nie tyle 
sprzeciw wobec tychże prawd czy 
osób je głoszących, ale wobec sa-
mego Ducha Świętego. Jezus nie 
może być dektos – przyjęty w swojej 
ojczyźnie, bo prowadzi Go Duch, 
a oni zawsze sprzeciwiają się Du-

chowi Świętemu (por. Dz 7,51). Nad 
urwiskiem góry, nad którym wy-
budowano Nazaret, a z którego  
to urwiska chcieli strącić Jezusa  
Jego przeciwnicy (Łk 4,29), wy-
pełniają się słowa Psalmu 91, 
cytowanego wcześniej w scenie ku-
szenia (Łk 4,10; por. Ps 91,11). Dzień 
Jezusa jeszcze wtedy nie nadszedł. 
Dziwnego i pełnego tajemnicy 
odejścia Jezusa od Jego oponentów  
(Łk 4,30) nie można wytłumaczyć 
tylko na poziomie psychologicz-
nym – Nauczyciel, jako człowiek 
o niezwykle silnej osobowości, 
przechodzi pośród swoich zupeł-
nie nietknięty. Jest dla nich niety-
kalny, ponieważ jest prorokiem; 
ponieważ jest w Nim moc Ducha  
Świętego – namacalna, konkretna, 
niezrozumiała dla słuchających, ale 
też wzbudzająca w nich zachwyt, 
podziw, wzburzenie, wściekłość. 
Ta sama łaska czyni Go jednak 
niedostępnym dla Jego przeciw-
ników, gdyż prorok może zginąć 
tylko po wypełnieniu swojej misji, 
tylko w Jerozolimie, a Jezus jest do-
piero na samym początku tej drogi.
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Efekt Lucyfera
Niektórym osobom może wyda-
wać się irytujące to, że w kościele 
tak często słyszymy o naszej grzesz-
ności i potrzebie nawracania się, 
zwłaszcza, że kaznodzieje kierują te 
słowa najczęściej do tych wiernych, 
którzy są obecni w życiu Kościoła  
i którym zależy na dążeniu do świę-
tości. Jednakże często nasze ludz-
kie doświadczenia walki duchowej 
z pokusami (w tym porażek i stale 
powtarzających się grzechów) od-
krywają prawdę o nas samych. 
Pojawia się więc pytanie: dla-
czego człowiek, który stara się 
trwać w Chrystusie i pozytywnie 
odpowiadać na postulaty Ewan-
gelii dotyczące miłości, prze-
baczenia i czynienia dobra, jest 
mimo to w pewnych sytuacjach 
zdolny do wyrządzania krzywdy 
albo do deptania godności własnej 
i innych? Odpowiedź teologicz-
na będzie prowadziła nas do źródeł 
misterium nieprawości, jakimi są 
dla naszej ludzkiej kondycji konse-
kwencje grzechu pierworodnego. 
A co na ten temat może powiedzieć 
psychologia? 
Nauki społeczne, a wśród nich psy-
chologia, stawiają podobne pytania. 
Doświadczenie dwudziestowiecznych  
totalitaryzmów prowadzących do lu-
dobójstw i okrucieństw człowieka, 
owładniętego pewnymi ideami  
utrzymania bądź wprowadzenia  
określonego porządku świata (za- 
równo w sensie politycznym,  
jak i społeczno-religijnym), zainspi- 
rowało badaczy do naukowych  
analiz w poszukiwaniu odpo- 
wiedzi na następujące pytania: 
dlaczego ludzie wiodący normal-
ne życie są w pewnych sytuacjach 
zdolni do przedmiotowego i nie-
ludzkiego traktowania innych? czy 
dzisiaj mógłby się powtórzyć dra-
mat obozów koncentracyjnych? 
dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? 
Zanim przejdziemy do odpowiedzi, 
jakich udziela psychologia ekspery-
mentalna, najpierw zajrzyjmy do Bi-

blii. Co objawienie Boże mówi nam 
o naturze ludzkiej? Poniżej omó-
wimy jedną wybraną sytuację z ży-
cia Chrystusa. 
Po chrzcie w Jordanie i pobycie 
na pustyni Jezus powraca do Galilei, 
jak o tym zaświadcza Łukasz Ewan-
gelista: Potem powrócił Jezus w mocy 

Ducha do Galilei, a wieść o Nim ro-

zeszła się po całej okolicy. On zaś 

nauczał w ich synagogach, wysła-

wiany przez wszystkich (4,14-15). 
Wśród tych miejscowości był 
również Nazaret. Z treści Ewan-
gelii wiemy, że tam, w synagodze, 
w której zapewne wcześniej stu-
diował Pismo jako dorastający 
młody Żyd, odczytał fragment pro-
roctwa Izajasza wyjaśniający mi-
sję Mesjasza. Następnie odniósł te 
słowa do samego siebie, do wła-
snej tożsamości: Dziś spełniły się te 

słowa Pisma, któreście słyszeli (4,21). 
I w tym momencie ewangelista  
ukazuje postawę słuchaczy zebra-
nych w synagodze: A wszyscy przy-

świadczali Mu i dziwili się pełnym 

wdzięku słowom, które płynęły z ust 

Jego (4,22). Użyty tu czasownik mar-

tyreō oznacza „dawać świadectwo” 
o kimś, że cieszy się dobrą opinią 
w swoim środowisku społecznym. 

A zatem pierwotna reakcja wyglą-
dała na pozytywną, by stopnio-
wo przerodzić się w zdziwienie 
i zaskoczenie, a nawet w wątpliwość, 
wynikającą z wiedzy o pochodze-
niu Jezusa. W odpowiedzi na brak 
otwartości ze strony słuchających 
Go Żydów Jezus podaje argument 
z Pisma dotyczący włączenia cudzo-
ziemców w Boży plan zbawienia. 

To rozpaliło ich gniew, ponieważ 
słowa Jezusa zdemaskowały ich py-
chę i ślepotę duchową. W tej sytu-
acji uznali Go za fałszywego proroka, 
a według Prawa taki musi ponieść 
śmierć (por. Pwt 18,20). Święty 
Łukasz relacjonuje to w taki spo-
sób: Na te słowa wszyscy w synagodze 

unieśli się gniewem. Porwali Go z miej-

sca, wyrzucili Go z miasta i wypro-

wadzili aż na stok góry, na której ich 

miasto było zbudowane, aby Go strącić. 

On jednak przeszedłszy pośród nich 

oddalił się (4,28-30). Jak to możliwe, 
że ci sami ludzie, którzy w synago-
dze modlili się do Boga i początko-
wo z przychylnością słuchali Jezusa, 
po wymianie kilku zdań postanowi-
li Go zabić? Dlaczego ten sam czło-
wiek potrafi z „anioła” zmienić się 
w „diabła”? Znamy niewiele szcze-
gółów tego zdarzenia i nie wiemy 
nic o rysach charakterologicznych 
osób biorących w nim udział, jed-
nakże analiza ich zachowania  
pełnego przemocy w oparciu  
o wiedzę psychologiczną może 
wskazywać na działanie mecha-
nizmów tak zwanego wpływu  
społecznego. Abstrahując od uwa-
runkowań kulturowo-prawnych 
i zakładając niezaburzoną kondy-
cję psychiczną przynajmniej więk-
szości zebranych w synagodze, 
w wyjaśnieniu powyższego zacho-
wania mogły mieć swój udział takie 
czynniki jak konfliktowy charakter 
sytuacji, obecność innych osób, zja-
wisko konformizmu, solidarność 
grupowa, anonimowość w tłumie 
oraz wpływ autorytetu, jakim jest 
Prawo i jego urzędowi przedsta-
wiciele. W grę mogło wchodzić 
głęboko utrwalone przekonanie 
o bezwzględnym posłuszeństwie 
wobec żydowskich norm społe- 
cznych nakazujących karać fał-
szywych proroków śmiercią. To  
oznacza, że zachowanie słuchaczy 
Jezusa można w pewnej mierze 
wyjaśniać, odwołując się do zjawi-
ska wpływu społecznego.

Jak to możliwe, że ci sami 

ludzie, którzy w synagodze  

modlili się do Boga i po- 

czątkwo z przychylnością  

słuchali Jezusa, po wy- 

mianie kilku zdań postano-

wili Go zabić?
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Efekt Lucyfera
Jednym z najsłynniejszych eks-
perymentów psychologicznych 
podejmujących to zagadnienie 
jest stanfordzki eksperyment wię-
zienny z 1971 roku, którego  
autorem był Philip Zimbardo, zna-
komity amerykański psycholog 
społeczny, profesor Uniwersyte-
tu Stanforda1. To doświadczenie 
naukowe jest znane głównie z uwa-
gi na kontrowersje dotyczące aspek-
tów etycznych i metodologicznych. 
Należy zaznaczyć fakt, że do projek-
tu wybrano osoby w pełni zdrowe 
psychicznie, bez przeszłości krymi-
nalnej. Ich zadaniem było wcielić się 
w rolę więźnia bądź strażnika w eks-
perymentalnym więzieniu, które 
znajdowało się w piwnicach uczel-
ni. Symulowana sytuacja stworzy-
ła nową „rzeczywistość społeczną” 
w umysłach strażników i więźniów. 
Eksperyment został przerwany już 
szóstego dnia ze względu na eska-
lację zachowań agresywnych i po-
niżających oraz na pojawienie się 
ekstremalnych reakcji stresowych 
u niektórych uczestników bada-
nia. Badaczy zdumiało, że studen-
ci jako strażnicy i jako więźniowie 
tak łatwo przyjęli swoje role. Nawet 
sam autor wpadł w takową pułapkę, 
będąc nadzorcą więzienia. Warto  
zauważyć, że relacja strażnik-wię-
zień to model interakcji w relacjach 
rodzic-dziecko, nauczyciel-uczeń, 
lekarz-pacjent, szef-pracownik itp.
To doświadczenie naukowe, jak  
i inne realizowane w tym zakresie,  
bardzo wyraźnie pokazują, że  
charakter sytuacji społecznej może  
zwiększać uległość zwyczajnych,  
dobrych ludzi wobec pokusy  
nadużywania swojej pozycji i stoso- 
wania przemocy. To  zjawisko prze- 
miany przyzwoitego człowieka  
w sadystę pod wpływem sytuacji  
oraz związanych z nią ról i reguł  
zachowania, czyli  oczekiwań i norm  
społecznych, Zimbardo nazwał  

„efektem Lucyfera”. Mogłoby się  
wydawać, że ten fenomen dotyczy  
jedynie osób o specyficznych  
właściwościach charakterologicz- 

1 Prezentacji tego eksperymentu oraz 
jego oceny dokonuje sam autor w fil-
mie dokumentalnym Cicha furia.

nych – na przykład z wysokim  
poziomem agresywnej wrogości,  
nie wspominając już o takich  
z zaburzeniami osobowości. 
Jednakże wyniki badań w dziedzinie  
psychologii społecznej wskazują  
na niezwykle ogromne znaczenie  
wpływu społecznego w warunko- 
waniu naszych zachowań oraz  
postaw, często nawet przewa-
żającego nad determinantami  
osobowościowymi. Zarówno czys- 
to ludzkie doświadczenie, jak 
i naukowe badania na temat  
zachowania człowieka pokazują,  
że jesteśmy bardzo podatni na  
wpływ społeczny niezależnie od na-
szego typu osobowości czy filozofii  
życia. Czynności i interakcje  
zachodzące między ludźmi, cechy  
sytuacji, system oczekiwań i norm  
społecznych (czyli ról 
społecznych i  re- 
guł, które rządzą 
zachowaniem  
w  d a n e j  sytua- 
cji oraz rzeczy- 
wista, wyobra- 
żona lub sym- 
boliczna obec- 
ność innych są  
czynnikami, które  
nieustannie wywiera- 
ją przemożny wpływ na  
nasze postawy, czyli na nasz  
sposób myślenia, wartościowania,  
reagowania i zachowania. Szcze- 
gólnie podatne na nacisk społeczny  
są osoby wrażliwe emocjonalnie,  
zorientowane na ludzi, empatyczne,  
konserwatywne, idealistycznie na-
stawione do życia, optymistycznie 
oceniające innych, nieasertywne, 
niezdecydowane, o niskiej samo-
ocenie.
Jak radzić sobie w życiu, aby „efekt 
Lucyfera” nie stał się naszym udzia-
łem? W Ewangelii oprócz prawd  
teologicznych odnajdujemy  
również prawdy dotyczące  
natury ludzkiej, w tym  
mechanizmów psychospołecz- 
nego funkcjonowania człowieka. 
Szczególnie inspirującym przy- 
kładem dojrzałej postawy ra-
dzenia sobie w różnych 
sytuacjach społecznych  
jest oczywiście sam 

Chrystus w swoim człowieczeństwie. 
Choć bardzo często był poddawany 
krytyce (jak wówczas w synagodze 
w Nazarecie), to mimo tego nie zde-
zerterował. Przeciwstawiał się więk-
szości, mówiąc niepopularne rzeczy 

– na przykład gdy wielokrotnie wy-
pominał hipokryzję elitom żydow-
skim. Potrafił napomnieć swoich 
przyjaciół i uczniów, chociażby 
wtedy, gdy dzieci chciały do Niego  
przyjść. Był w stanie sprzeciwić 
się swojej ziemskiej rodzinie, jeśli  
taka była konieczność dla wyższego 
dobra. Rozmawiając z grzesznikami, 
z wykluczonymi ze społeczności ży-
dowskiej celnikami i prostytutkami,
zwalczał stereotypy, uprzedzenia  
i dyskryminację. Kiedy potrzebował  
być sam, aby się modlić, kazał  
uczniom odpłynąć. Potrafił więc  

  zatroszczyć się także  
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ks. dr Mirosław Piskozub,  

psycholog, wykładowca w Gdańskim 

Seminarium Duchownym 

o własne potrzeby. Jednak pomimo  
skupienia się na wypełnieniu mi-
sji mesjańskiej nie stracił wrażliwo-
ści na drugiego człowieka. 
Chrześcijanin nie powinien mieć  
wątpliwości, że poznawanie 
Pana Jezusa i kształtowanie wła-
snych postaw w oparciu o Jego czło-
wieczeństwo jest najlepszą drogą  
rozwoju osobowego i duchowego  
(oczywiście nie pomijając abso-
lutnej i niezastąpionej wartości  
działania sfery nadprzyrodzonej, 
czyli łaski Bożej). Otwartość na dzia-
łanie samego Boga plus osobisty wy-
siłek w integralnym rozwoju (ducha, 
psychiki i ciała) uzdalniają do nas 
przezwyciężania „efektu Lucyfera”. 
Święty Jakub w swoim liście przy-
pomina: Przystąpcie bliżej do Boga, 

to i On zbliży się do was (Jk 4,8).
Jednakże wydaje się, że istnieje bar-
dzo poważna trudność w przyję-
ciu Chrystusa takiego, jakim ukazuje 
Go Ewangelia, co w konsekwencji  
zwiększa podatność człowieka na  

„efekt Lucyfera”. Otóż mentalność 
wielu współczesnych ludzi, także 
chrześcijan, jest pod silną presją 
tak zwanej poprawności politycz-
nej, a także socjologizmu i psycho-
logizmu, które tworzą nową 
moralność opartą na normach 
socjologicznych i zasadach psy-

chicznego dobrostanu. Krótko  
mówiąc, dla człowieka dobre 
i uszczęśliwiające jest po prostu to, 
co uważa bądź czyni duża część spo-
łeczeństwa oraz to, co pozwala  
mu żyć przyjemnie i komfortowo. 
W takim modelu człowieczeństwa  
nie ma miejsca na taką filozofię życia, 
która jest oparta na wymaganiach 
Ewangelii, Dekalogu, na traktowa-
niu życia jako powołania, na nada-
waniu sensu osobistemu cierpieniu, 
na podporządkowaniu ciała wyma-
ganiom ducha oraz sprzeciwieniu się 
modom i obyczajowości „wyzwolo-
nej” od chrześcijańskiej wizji czło-
wieka.
Tę kwestię doskonale ujął arcybiskup  
Fulton Sheen w książce Kapłan nie 

należy do siebie: Kim byłby Chrystus 

bez Krzyża? Kolejnym nauczycielem 

takim jak Budda lub Lao-Tse, socjo-

logiem zamazującym bitą śmietaną 

zachowania nieakceptowalne społecz-

nie, psychoanalitykiem redukującym 

winę do kompleksu i umniejszającym 

grzech jako rodzaj „kaca” po zezwierzę-

ceniu, kaznodzieją zbyt uprzejmym, by 

wspomnieć o piekle lub rozwodzie, re-

formatorem, dla którego wszelka dyscy-

plina jest masochizmem i który twierdzi, 

że wstrzemięźliwość i umiarkowanie 

są nienaturalne i sprzeczne z biolo-

giczną potrzebą samowyrażania się. 

Taki Chrystus – bez tego, co wyma-
gające – jest mile widziany przez kre-
atorów nowoczesnego stylu życia. 
Jednakże taki Chrystus nie może 
być lekarstwem dla człowieka, któ-
ry w pewnych sytuacjach jest zdolny 
nawet do barbarzyństwa nieznane-
go w świecie zwierząt.
Dlatego wielką odpowiedzialnością  
Kościoła jest prowadzenie dusz  
ludzkich do prawdziwej wolności, 
która kształtuje się poprzez naśla-
dowanie Chrystusa, także w podej-
mowaniu tego, co możemy nazywać 
w naszym życiu krzyżem. Trzeba nie-
ustannie wzywać do nawrócenia, 
pokuty, ascezy, do wymagania od 
siebie. Tylko wtedy istnieje szan-
sa, że będziemy zbliżać się do takiej 
wolności, jaką charakteryzuje się 
Jezus w swoim człowieczeństwie. 
Tylko w tej wolności dziecka Bo-
żego odnajdziemy naszą godność 
i wartość.
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