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Co się stało z  
żołnierzami, którzy zabili Jezusa?

Większość z nas nie doświadczyła walki i 
tak naprawdę nie może zrozumieć przez co 
przechodzą żołnierze na służbie. Stale żyć 

z rzeczywistością śmierci i mieć 
świadomość tego, że jesteś 
agentem śmierci—nawet w 
słusznej sprawie—jest trudne. 
Życie żołnierza nie jest łatwym 
życiem. Nie jest ani teraz 
ani nie było dwa tysiące lat 
temu. Jednak nawet żołnierze 

Życie 
żołnierza  
nie jest 
łatwym 
życiem.
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zahartowani w  boju i w trudach służby wojskowej 
mogą otrzymać nadzieję i pokój Bożego zbawienia.

Spójrzmy na to zbawienie w życiu jednego 
żołnierza—Setnika, który 
dowodził w ukrzyżowaniu 
Jezusa Chrystusa. 
Ukrzyżowanie było jednym 
ze sposobów egzekucji, 
w którym przestępcy 
byli przybijani do krzyża 
z drzewa, a następnie 
zostawiano ich tam, 
aby umarli. Jednak, to 
właśnie dzięki tej okrutnej 
egzekucji Bóg oferuje nam 
wszystkim pokój, nadzieję i 
bezpieczeństwo—przez śmierć Swojego Syna, Jezusa.

Bóg oferuje 
nam wszystkim 

pokój, nadzieję i 
bezpieczeństwo 
—przez śmierć 
Swojego Syna, 

Jezusa.



 ŻYCIE SETNIKA [3]

Życie Setnika

Ż ołnierze są zobowiązani do tego, aby 
stawiać rozkazy  przed wygodą i swoich 
towarzyszy przed sobą. Jest to styl życia 

oparty o dyscyplinę, strukturę i pracę zespołową. I 
tak samo było w przypadku Setnika.

Setnik był rzymskim oficerem i miał pod 
komendą stu mężczyzn. W 
armii rzymskiej, urząd Setnika 
miał najwyższą rangę, jaką 
żołnierz mógł osiągnąć.

Podobnie jak w dzisiejszym 
wojsku, gdy Setnicy awansowali 
do tej rangi, otrzymywali większy 
zakres odpowiedzialności. To 
była bardzo zaszczytna ranga. 
Podstawą awansu żołnierza na 
Setnika prawie zawsze było jego 
dobre zachowanie i umiejętności.

Setnicy zawsze prowadzili 
do walki. A poza polem 
bitwy, Setnicy utrzymywali 
dyscyplinę w szeregach, 
zapewniali bezpieczeństwo i ochronę, prowadzili 
działania policyjne na zajmowanych terenach i 
nadzorowali egzekucje.

Podstawą 
awansu 
żołnierza 

na Setnika 
prawie 

zawsze było 
jego dobre 

zachowanie i 
umiejętności.
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Setnicy byli zawodowymi  
żołnierzami utrzymującymi 
prawo Rzymu w okupowanym 
Izraelu, a zatem niekoniecznie 
byli w przyjaznych stosunkach 
z Żydami, z którymi mieli 
styczność. Znienawidzeni 
rzymscy zaborcy byli brutalni 
w swoim podejściu do 
wszelkich problemów.

Setnicy wyróżniali się nie 
tylko ze względu na swoją 
brawurową odwagę, ale także 
ze względu na  inteligencję i 
lojalność. Mówi się, że Setnicy 
byli najznakomitszymi  ludźmi 
w rzymskiej armii. 

Setnicy 
wyróżniali 

się nie tylko 
ze względu 
na swoją 

brawurową 
odwagę, 
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inteligencję i 
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Setnik pod Krzyżem
A od szóstej godziny do godziny dziewiątej 
ciemność zaległa całą ziemię. A około dziewiątej 
godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, 
lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, 
czemuś mnie opuścił? . . .

Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i 
oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się 
na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła  i 
skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał 
świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych . . . i 
ukazali się wielu.

A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa, 
ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili 
się bardzo i rzekli: Zaiste, ten był Synem Bożym.—Ew. 
Mateusza 27:45-54

„Zaiste, ten był 
Synem Bożym!” Cóż za 
stwierdzenie! To nie 
były pełne obawy słowa 
przestraszonego nowego 
rekruta. To była konkluzja 
zaprawionego w boju 
weterana, który przez lata 
oglądał ludzi umierających 
straszną śmiercią.

Setnik i ci, którzy 
z nim byli . . . 
rzekli: Zaiste, 

ten był Synem 
Bożym.
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Setnik otrzymał rozkaz 
dokonania egzekucji 
Jezusa pod rządami 
rzymskiego namiestnika, 
Poncjusza Piłata. Jednak w 
swojej wypowiedzi, Setnik 
nie zgadza się z władzami, 
że Jezus zasługiwał 
na śmierć, natomiast 
zgadza się, że Jezus jest 
rzeczywiście Bogiem.

Dlaczego? Musimy 
pamiętać, że ten żołnierz 
prawdopodobnie widział wiele ukrzyżowań. Jednak ta 
egzekucja była inna. Co widział? Jest kilka wydarzeń 
z aresztowania, procesu i ukrzyżowania Jezusa, które 
przekonały setnika.

Ten żołnierz 
prawdopodobnie  

widział wiele 
ukrzyżowań. 
Jednak ta 
egzekucja  
była inna.
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Co widział Setnik

Więc co dokładnie widział Setnik? Co 
sprawiło, że oddał cześć człowiekowi, 
którego uśmiercił?

Najpierw, to była odpowiedź Jezusa na straszne 
potraktowanie Jego z rąk żołnierzy rzymskich i 
Jego rodaków.

W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu: Jak na 
zbójcę wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie 
pochwycić; codziennie siadywałem w świątyni 
i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to 
wszystko się stało, aby się wypełniły Pisma 
prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i 
uciekli.—Ew. Mateusza 26:55-56

I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę 
jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając 
przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego 
i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski!  
I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po 
głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz 
i oblekli go w szaty jego, i odprowadzili go na 
ukrzyżowanie.—Ew. Mateusza 27:29-31
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Następnie, to było miłosierdzie Jezusa wobec 
tłumu i żołnierzy, w tym Setnika. Jezus powiedział: 
„Ojcze, odpuść im!” (Ew .Łukasza 23,34). Gdy usiedli, 
aby rzucić losy (Mat. 27: 35-36) o Jego nieliczne 
rzeczy i patrzeć jak umiera, Jezus modlił się o 
przebaczenie dla nich, nie o własną ucieczkę. To 
jest zdumiewające!

Na koniec, Setnik zobaczył odpowiedź 
stworzenia na śmierć 
Stwórcy. Świadkowie 
„ujrzeli trzęsienie ziemi 
i to, co się działo” (Mat. 
27:54). Zobaczyli, jak słońce 
pociemniało, poczuli moc 
ziemi poruszającej się pod stopami—i widzieli, jak 
te nadprzyrodzone wydarzenia nagle się skończyły, 
gdy Jezus zawołał donośnym głosem i umarł.

To zrozumiałe, że Setnik był wstrząśnięty 
wydarzeniami, które otaczały śmierć Chrystusa. 
Nigdy wcześniej nie widział takich rzeczy; on 
i jego żołnierze „przerazili się bardzo.” Setnik 
i jego grupa zahartowanych w boju żołnierzy 
nauczyli się radzić sobie ze strachem, ale teraz 
doświadczali prawdziwego strachu. Mieli powód, 
aby być przerażonymi, ponieważ nie było niczego 
zwyczajnego w wydarzeniach, których doświadczali.

To nie była zwyczajna egzekucja. Ciemność, 
trzęsienie ziemi i wołanie Chrystusa przekonały 
żołnierzy, że to niebyła zwyczajna egzekucja. 
Wydarzenia przeraziły ich i uświadomiły im, że 

„Ojcze, odpuść 
im!”—Ew. Łukasza 23:34
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widzieli jak Bóg umarł. Cóż to za świadomość! 
Uśmiercili Syna Bożego!

To nie była zwyczajna moc. Nie doszli do 
tego wniosku z powodu jakiegoś „wyjaśnienia.” 
Wniosek nasunął im się, gdy tylko oglądali moc Boga 
widoczną w reakcjach Jezusa i w naturze (trzęsienie 
ziemi i pociemniałe niebo).

To nie było zwyczajne wyznanie. Wyznanie 
Setnika mówi nam coś ważnego: Jezus objawia 
się jako nasz Zbawiciel i Bóg najwyraźniej w 
Swojej śmierci. Matthew Henry, znany nauczyciel 
Biblii, napisał, że powinniśmy reagować podobnie 
jak Setnik to zrobił: „[Zobaczmy], oczyma 
wiary, Chrystusa i Jego 
ukrzyżowanie i bądźmy 
[poruszeni przez], wielką 
miłość, jaką nas umiłował.” 
Dlaczego? Bo to, co widzimy 
na krzyżu, to doskonały Syn 
Boży umierający straszną 
śmiercią za nas. To my 
zasługujemy na śmierć, 
którą On poniósł, ponieważ 
odrzucamy i ignorujemy 
naszego Stwórcę (to jest 
to czym jest grzech). Gdy 
Jezus wisiał na krzyżu,  
przyjmował cały gniew Boga wobec nas, za to 
jak żyliśmy, tak aby przyprowadzić nas do Boga. 
Dajmy Mu siebie chętnie.

Wniosek nasunął 
im się, gdy tylko 
oglądali moc 

Boga widoczną 
w reakcjach 

Jezusa i w 
naturze
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Co dalej?

Ludzie, którzy byli świadkami śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa, widzieli więcej 
niż słowa mogą kiedykolwiek wyrazić. Usłyszeli 

rzeczy, które możemy sobie tylko wyobrazić. Ale to, co 
widzieli, możemy także „zobaczyć” w Biblii. Chociaż 
może nie widzieliśmy Jezusa fizycznie, widzimy Go na 
stronach Słowa Bożego, znajdując solidne podstawy do 
wiary w Niego jako Syna Bożego. Księga List do Rzymian 
wyjaśnia to w ten sposób: „Wiara tedy jest ze słuchania, 
a słuchanie przez Słowo 
Chrystusowe” (10:17). Oznacza 
to, że znajdujemy mocny  
powód, aby ufać Chrystusowi 
poprzez czytanie relacji z Jego 
życia i śmierci w Biblii („Słowo 
Boże”). Nie musieliśmy być tam 
w tym czasie, aby mieć pewność, 
co zrobił.

Sposób, w jaki żyjemy, 
ignorując naszego Stwórcę 
i żyjąc bez Niego, zasługuje 
na słuszny gniew i osąd. 
Wynikiem tego osądu może 
być tylko nasza śmierć. Ale 
na krzyżu, Jezus, doskonały 

Przyjmował 
cały gniew 

Boga wobec 
nas,za to 

jak żyliśmy, 
tak aby 

przyprowadzić 
nas us do 

Boga
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Syn Boży, wziął na siebie 
cały gniew Boga na nas, 
uwalniając nas od osądu. 
Kiedy Mu zaufamy, oddajemy 
Mu nasze życie i należymy do 
Niego na zawsze.

Wszyscy, którzy są 
zbawieni, są zbawieni z 
powodu śmierci Jezusa na 
krzyżu, w tym zmęczeni 
walką żołnierze, tacy jak 
Setnik. Krzyż jest mocą Boga, 
aby zbawić wszystkich, którzy 
Mu zaufali.

Ziemia jest zawsze ta sama u stóp krzyża. To tam 
biedni i bogaci, starzy i młodzi, dobrzy i źli i tak—
generałowie i setnicy znajdują miejsce, aby uklęknąć 
przed Chrystusem, który umarł za nich—i za nas.

Rzeczywiście, On jest Synem Bożym.

„Wiara 
tedy jest ze 
słuchania, 

a słuchanie 
przez Słowo 

Chrystusowe” 

—Rzymian 10:17





 Patrząc  
        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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