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Kilka lat temu pewnego piątku wybraliśmy się na miejski ry-
nek i, idąc ulicą oraz kupując produkty spożywcze, których 
potrzebowaliśmy, usłyszeliśmy za nami kogoś, kto krzyczał: 
„Wyjdź z tłumu! Wyjdź z tłumu! Wyjdź z tłumu!”. Obejr-
zeliśmy się, żeby zobaczyć co się dzieje. Okazało się, że był 
to szalony młody człowiek, który gorączkowo zwracał się do 
mirażu. Najwyraźniej jego chory system nerwowy pokazy-
wał mu kogoś znajdującego się w niebezpieczeństwie. Chcąc 
pomóc osobie, która według niego znalazła się w wielkim za-
grożeniu, krzyczał z całych sił z nadzieją, że zorientuje się ona 
w sytuacji i natychmiast zareaguje. Gdy tak marnował swoją 
energię, próbując zwrócić uwagę widzianej osoby, pewien 
trzeźwo myślący człowiek zapytał: „Dlaczego krzyczysz wy-
jdź z tłumu? To nie tak! Powinniśmy wejść w tłum”. Szalo-
ny młody człowiek odpowiedział mu: „Nie, jeżeli wejdziesz 
w tłum, wtedy za nim podążysz! Musisz wyjść z tłumu!”.
Łukasz opowiada historię końcowych wydarzeń z życia Jezusa 
– tych przed Jego śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebow-
stąpieniem. Pozwala nam zerknąć na tłum, zebrany po to, 
by wiwatować i świętować śmierć Tego, który przyszedł, aby 
dać Zbawienie umierającemu światu. Opowiada o Piłacie 
zasiadającym na krześle sędziowskim i jego roli w wydaniu 
wyroku odrzucenia. Podkreśla, jak dumnie rzymscy żołnier-
ze wykonywali swoje zadania oraz wspomina o poparciu, 
jakie otrzymali od przywódców ludu. Obrazowo przedsta-
wia zachowanie Jezusa w obliczu tych katuszy i nie opiera się 
pokusie, by podkreślić postawę dwóch złoczyńców, którzy 
wisieli obok Niego na krzyżu. Stara się, by jego czytelnicy 
poznali obietnicę Jezusa, jaką zaoferował On tym, którzy 
umierali na sąsiednich krzyżach, a  która jest aktualna 
również w postmodernistycznym świecie XXI wieku. Gdy 
zastanowimy się nad rezultatem tej obietnicy, zrozumiemy, 
że jest ona skierowana do młodzieży, dorosłych i dzieci nie 
tylko z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i jest w sta-
nie wzmocnić ich tak, by wytrwale stali przy Słowie Bożym 
i nie chwiali się pod wpływem szyderczego tłumu.
W  tym fragmencie Łukasz pisze: „A  prowadzono także 

dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. 
A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżow-
ali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a dru-
giego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali 
losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali 
się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje samego siebie, 
jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym. Szydzili 
z  niego także i  żołnierze, podchodząc doń i  podając mu 
ocet, i  mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj 
samego siebie. Był też i  napis nad nim: Ten jest królem 
żydowskim. Tedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał 
mu, mówiąc: Czy nie Ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie 
i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego 
tymi słowy: Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wy-
rok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż 
słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, Ten zaś nic 
złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy we-
jdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu: Zaprawdę, powiad-
am ci dziś, będziesz ze mną w raju” (Łk 23, 32-43).

Piłat
Zgodnie z prawem, zanim można było dokonać ukrzyżowa-
nia Chrystusa, albo Herod, który rządził w Galilei i Perei 
(I w.), albo Piłat, gubernator rzymskiej Judei, musieli wy-
dać wyrok. Łukasz sprawozdaje, że Piłat wysłał Jezusa do 
Heroda Antypasa, ponieważ Chrystus był Galilejczykiem 
podlegającym jurysdykcji Heroda, a Piłat nie miał Mu nic 
do zarzucenia. W podobny sposób Herod, który z zakło-
potaniem także stwierdził niewinność Jezusa, odesłał go 
z powrotem do Piłata. Łukasz podkreśla, że Piłat potró-
jnie potwierdził niewinność Jezusa, i w ten sposób bronił 
zarówno Jego, jak i  chrześcijan przed rzymskim rządem 
(Łk 23, 4.14.22). Udręka Piłata jedynie wzrosła, gdy po 
ogłoszeniu, że nie znalazł żadnej winy w Chrystusie, jego 
żona wysłała mu list, prosząc, by „nie wdawał się z tym 
sprawiedliwym”. Innymi słowy: „Nie podejmuj decyzji, 
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podobnie jak drwili z Noego nawet ci, którzy pomagali 
mu budować arkę. To żołnierze podali Mu ocet do picia.
Gdy będziecie podróżować trasą I-10, która jest autostradą 
w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych, zauważycie ogrom-
ny bilbord, którego nie sposób nie dostrzec. Znajduje się 
ponad miastem, tuż przed mostem nad rzeką Missisipi. Na 
tym szyldzie jest zdjęcie Jezusa Chrystusa, który wisi na 
krzyżu Golgoty ze spuszczoną głową. Poniżej widnieje na-
pis pogrubioną czcionką: „Teraz twój ruch!”. Czy można 
wyrazić to jeszcze bardziej dobitnie? Bóg przez Jezusa 
Chrystusa już podjął działanie w kwestii naszego zbaw-
ienia. Jezus za ciebie umarł. Teraz twój ruch!

Przywódcy i pospólstwo
W Duchu Proroctwa jest napisane: „Gdy sędziowie ogłosili 
wyrok skazujący Jezusa, ludzie wpadli w szatański szał. Ryk 
głosów brzmiał jak odgłosy dzikich zwierząt. Tłum rzucił 
się na Jezusa, krzycząc: Jest winny, zabijcie Go! Gdyby 
nie rzymscy żołnierze, Jezus nie dożyłby do momentu 
ukrzyżowania na krzyżu Golgoty. Zostałby rozerwany na 
strzępy w obecności sędziów, gdyby nie działanie rzymskiej 
władzy, która siłą powstrzymywała przemoc pospólstwa”21.
W czasach Chrystusa było w zwyczaju, że gubernator wy-
puszczał na święto Paschy jednego przestępcę wybranego 
przez lud. Mogli zażyczyć sobie kogokolwiek chcieli. Przy-
wódcy żydowscy przekonali tłum zgromadzony dookoła sali 
sądowej Piłata, żeby wołali o uwolnienie Barabasza, notory-
cznego przestępcy, a żądali ukrzyżowania Jezusa. Kiedy Piłat 
skierował do tłumu pytanie, kogo ma im uwolnić, Barabasza 
czy Jezusa, zaczęli wrzeszczeć: „Barabasza!”. Piłat zapytał, co 
ma zrobić z Jezusem, a tłum zaczął krzyczeć: „Ukrzyżuj Go! 
Ukrzyżuj Go!”. Na rozkaz Piłata Jezus został ukrzyżowany, 
a pospólstwo i rządzący weselili i radowali się.
Co za ironia, bo gdy przywódcy i  liczne grono obywateli 
razem cieszyli się i drwili, nad głową Jezusa widniały słowa 
zapisane wielkimi literami: „Król żydowski”. Był ich Królem, 
ale oni tego nie rozumieli. On ich zaopatrywał, ale oni tego 

nie rozumieli, On był ich Zbawicielem, ale oni tego nie ro-
zumieli. Był tym, który miał klucze do ich życia, dobrobytu, 
sukcesu i przyszłości, a jednak tego nie rozumieli i kpili. Ta 
zabawa trwa nadal. Ludzie obchodzą przyjście Jezusa na świ-
at w Święta Bożego Narodzenia w każdy możliwy sposób, 
tylko nie w taki, jaki Jemu sprawia przyjemność. Każde mie-
jsce przy stole jest zajęte, ale dla Niego nie ma miejsca, 
ponieważ nawet nie zaproszono Go na Jego uroczystość. 
Tłum i przywódcy odrzucili Go. A jaka jest twoja odpow-
iedź? Potrzeba odwagi, żeby stanąć po Jego stronie w czasach 
kulturowej apatii, gdzie wszystko jest względne, a moralność 
jest niczym innym jak osobistą decyzją.
 
Jezus ukrzyżowany
Na polecenie najwyższego kapłana Jezus miał zawisnąć 
między dwoma przestępcami. 
Ellen White powiedziała: „Pozycja Chrystusa między 
złodziejami miała pokazywać, że był najgorszym złoczyńcą 
z całej trójki. W ten sposób wypełniło się Pismo: »do prz-
estępców był zaliczony« (Iz 53, 12). Jednak kapłani nie 
dostrzegli prawdziwego znaczenia swoich czynów. Gdy 
ukrzyżowany między złodziejami Jezus znalazł się pośrod-
ku, Jego krzyż został postawiony w środku świata leżącego 
w grzechu”22. Co byś zrobił, gdybyś został niewinnie przy-
bity do krzyża tak jak Jezus – zwłaszcza gdybyś wiedział, 
że robisz to dla nich? Jak zachowałbyś się w stosunku do 
tych, którzy wykonywali wyrok? Tak wielu czekałoby na 
moment, w którym będą mogli odpłacić im pięknym za 
nadobne. Winni zostaliby surowo ukarani za bezduszne 
prześladowanie, odrzucenie i wywołane cierpienia.
Jaka była reakcja Jezusa? Swoim katom i  tym, którzy go 
wyśmiewali, powiedział: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, 
co czynią” (Łk 23, 34). Udzielenie przez Niego prze-
baczenia było wtedy właściwe, ponieważ w  tym celu 
przyszedł. Jednakże oprawcy nadal nie byli w stanie pojąć 
znaczenia Jego wypowiedzi. Było to w Jego stylu, ponieważ 
wiele razy podczas swojej służby uzdrawiania potwierdzał 

która Mu zaszkodzi”. Piłat wiedział, co miał zrobić. 
Wiedział, że powinien wypuścić Go na wolność, ale tłum 
był czujny i zdeterminowany, by Jezus zawisnął na krzyżu.
Co robisz, gdy wiesz, co jest właściwe i chcesz to zro-
bić, ale tłum – większość – wywiera na tobie presję, 
żeby zachować się zupełnie przeciwnie? Czy teraz stoisz 
przed takim problemem? Czy tłum jest dla ciebie wyz-
waniem? Jest taki utwór wykonywany przez Heritage 
Singers, który bardzo lubimy. Brzmi on tak:

Wypełnia mnie radość tak niewyjaśniona
Od dnia, kiedy wpadłem Jezusowi w ramiona,
Jego Święty Duch mnie prowadzi i naucza,
Bym na nim polegał i nieustannie Mu ufał.

Refren:
Uczę się polegać, uczę się polegać,
Uczę się polegać na Jezusie
I znajduję więcej siły, niż mógłbym marzyć.
Uczę się polegać na Jezusie.

Serce smutne i złamane złożyłem na ołtarzu,
Chrystus wlał w nie błogi pokój, o którym tak marzę.
Wszystko, o co poprosił, to dziecięce zaufanie
I serce, które uczy się polegać tylko na swym Panie.

Zwycięstwo codzienne nie pochodzi ode mnie.
Znalazłem pokój, On me serce przelewa,
Gdy Jezus w każdej sprawie. Jeśli Go wybieram,
Każdego dnia uczę się polegać.

Tak słaby był ten potężny gubernator, ten wpływowy 
i  szanowany człowiek, że poddał się populistycznym 
żądaniom tłumu, mówiąc: „Weźcie Go i ukrzyżujcie, oto 
wasz Król” (J 19, 13-16). Wydając Jezusa na ukrzyżowanie, 
Piłat nazwał Go królem, ale tłum odrzucił to określenie, 
mówiąc, że cesarz jest ich królem a nie Jezus. Wykonując 

napis „Jezus z Nazaretu, król żydowski” i umieszczając go 
na krzyżu, Piłat bronił pozycji Jezusa, co było i  jest zwy-
cięstwem dla Jezusa i dla wszystkich chrześcijan. Piłat nie 
tylko tak napisał, ale bronił tego przed żydowskimi protes-
tami (J 19, 19-21). W Ewangelii Łukasza 23, 38 czytamy: 
„Był też i  napis nad nim: Ten jest królem żydowskim”. 
Z  powodów politycznych i  tchórzostwa, Piłat wymienił 
ucieleśnionego Syna Bożego, który nie znał zła, za jednego 
ze znanych przestępców ówczesnego świata. Ta sytuacja 
powtarza się codziennie, gdy młodzi ludzie, dzieci i doroś-
li zamieniają Jezusa – Zbawiciela świata – na ograniczone 
zainteresowanie samym sobą. Młodzi ludzie, po czyjej 
stronie staniecie dzisiaj, Piłata, tłumu czy Jezusa?

Rzymscy żołnierze
„A  gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, 
ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawi-
cy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się jego szata-
mi rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś 
naśmiewali się, mówiąc: Innych ratował, niechże ratuje 
samego siebie, jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybra-
nym. Szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń 
i podając mu ocet, i mówiąc: Jeżeli Ty jesteś królem ży-
dowskim, ratuj samego siebie.” (Łk 23, 33-37)
W  Duchu Proroctwa jest napisane: „Rzymscy żołnierze 
dołączyli do urągania. Wszystko, co mogli wymyśleć ci 
źli, zepsuci żołnierze, wspierani przez Heroda i  żydows-
kich dygnitarzy, zostało wymierzone w  Zbawiciela. Jed-
nak Jego boska cierpliwość nie zawiodła”20. To rzymscy 
żołnierze wzięli młotek i wbili gwoździe w ręce i stopy Je-
zusa. To rzymscy żołnierze wzięli włócznię i przebili bok 
Jezusa. To rzymscy żołnierze pilnowali Jego ciała na krzyżu 
i nie dopuścili, żeby ktokolwiek Mu pomógł. To rzymscy 
żołnierze udali się, żeby sprawdzić, czy zmarł na krzyżu. 
Z  radością spełniali wolę ludu. Przybili Go, wyśmiewali 
Go, podzielili Jego szaty i rzucali o nie losy. Drwili z Niego 

20 E. G. White, The Desire of Ages, Mountain View, California, Pacific Press Publishing Association 1898, s. 731. 21 Tamże, s. 715.
22 Tamże, s. 751.
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i presja tłumu. Dla niego śmierć była nieuchronna, ale, jeśli 
istniało jakieś prawdopodobieństwo, że Jezus mówił prawdę, 
to był raczej gotów podjąć ryzyko, niż stracić szansę na życie 
wieczne. Wymagało to od niego wiele odwagi.
Dante twierdził, że najgorętsze miejsca w piekle są zarezer-
wowane dla tych, którzy okazują obojętność w  trakcie 
moralnego kryzysu. Robert Kennedy powiedział: „Niewielu 
ludzi jest w  stanie znieść dezaprobatę znajomych, krytykę 
kolegów, gniew społeczeństwa. Odwaga moralna jest rza-
dziej spotykana niż męstwo podczas wojny lub wielka in-
teligencja, a jednak jest to kluczowa, niezbędna cecha tych, 
którzy chcą zmienić świat, jaki bardzo niechętnie poddaje się 
zmianom”. Złodziej po prawej stronie Jezusa okazał odwagę, 
zganił swojego towarzysza, odciął się od niego. Przyznał się 
do złego: „A drugi karcąc go rzekł: Czy ty nie boisz się Boga, 
kiedy cierpisz tę samą karę? My cierpimy sprawiedliwie, do-
stajemy to, na cośmy sami zasłużyli, lecz On nic złego nie 
uczynił. I mówił: Jezusie, pamiętaj o mnie, kiedy przyjdziesz 
do swego królestwa” (Łk 23, 40-42, Biblia poznańska).

Obietnica
„I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze mną 
w raju” (Łk 23, 43). Nie ma czasu na obojętność, gdy cho-
dzi o odpowiedź na obietnicę Zbawiciela. Jest ona dana nie 
tylko złodziejowi, ale również tobie i nam. Obietnica, jaką 
Jezus dał na krzyżu temu, który żałował, dotyczyła triumfu 
i zwycięstwa. On je odniósł! Obietnica była dokumentem 
jego wykupu ze szponów szatana. Wszystkich, którzy staną 
po jego stronie, obiecał wykupić i  dać im kod dostępu, 
który otwiera bramę chwały, przez którą mogą dostać się do 
zwycięskiej wieczności. Jest to radosna wiadomość dla ludzi 
młodych, ludzi w średnim wieku, dla dzieci i dla dorosłych 
– oni też mogą zwyciężyć w Jezusie, jeśli tylko staną po jego 
stronie i wyjdą z  tłumu. Zwycięstwo nad każdym rodza-
jem zła, nad każdą pokusą, zagrożeniem i doświadczeniem, 
jak również nad ludzką słabością, jest już zagwarantowane 
w Chrystusie, a jego obietnica jest twoim dowodem wyku-
pu. Czy staniesz po Jego stronie?

Proponowana pieśń na zakończenie: 
They Are Nailed To The Cross
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Czy staniesz po Jego stronie?

Pytania do dyskusji
1. Podziel się swoimi pomysłami na temat tego, 

jak młodzi ludzie mogą odważnie przeciwstawić się 
wpływom tłumu i świadczyć o wierze w Chrystusa.

2. W jaki sposób Kościół może pomóc młodzieży jeszcze 
odważniej identyfikować się z misją Chrystusa?

3. Omów, dlaczego młodzi ludzie dzisiaj przypominają 
Piłata w reakcji na władzę, politykę i naciski.

4. Porozmawiajcie o tym, na ile poważnie młodzi ludzie 
traktują życie wieczne w Królestwie i czy to wpływa 
na ich styl życia i ich zachowanie.

swoją zdolność wybaczania grzechów. Uczył, że przebacze-
nie mogą otrzymać tylko ci, którzy odpuszczają innym 
(Łk 6, 37; 11, 4). Nauczał również, że przebaczenie nie ma 
granic (Łk 17, 4). W ten sposób przecież żył – nawołując 
do miłowania nieprzyjaciół (Łk 6, 27.28). Na krzyżu po-
kazał praktyczne zastosowanie swoich nauk. Obserwował 
ich, gdy Go wyśmiewali, bawili się Nim, biczowali Go 
i krzyżowali Go. Potem poprosił swojego Ojca, który jest 
również ich Ojcem, żeby im wybaczył.
Jego prośba o wybaczenie dla innych miała dwa powody. 
Po pierwsze, kochał swoich nieprzyjaciół, a po drugie, oni 
byli nieświadomi. Ani Żydzi, ani Rzymianie, którzy Go 
oskarżyli i ukrzyżowali, nie zdawali sobie w pełni sprawy 
ze swoich czynów. Żydzi chronili swoje wpływy religijne 
przed Tym, którego uważali za nieznośnego przybysza, 
a  który pociągał do siebie tłumy. Rzymianie natomiast, 
w  osobie Piłata, bronili swojego terytorium polityczne-
go przed tym, który głosił, że królestwo Boże jest bliskie. 
Obie grupy zachowywały się defensywnie, stawiając na 
pierwszym miejscu własne interesy oraz polityczne i  re-
ligijne wpływy zamiast sprawiedliwości. To zaślepiło ich 
oczy i umysły tak, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że 
skazują na śmierć niewinnego Zbawiciela, Syna Bożego, 
który przyszedł, aby uwolnić ich od ich grzechów.
Tak jak prosił o  przebaczenie dla tych, którzy Go 
skazali, tak oferuje przebaczenie za darmo, właśnie 
teraz, każdej młodej osobie, dziecku i dorosłemu ży-
jącym w  XXI wieku. Jezus pokazał, że Bóg przebaczy 
nawet najstraszniejsze przestępstwo, jeżeli tylko grzesznik 
będzie chętny przyjąć Jego przebaczenie. Nic, co zro-
biliśmy, nie jest nam w stanie przeszkodzić w otrzymaniu 
Jego boskiego przebaczenia, jeżeli przyjdziemy do Niego 
pokornie i ze skruszonym sercem.

Krzyż
Podróżujemy po całym świecie, do lokalnych społec-
zności, małych i  średnich miast oraz wielkich aglomer-

acji miejskich. Jedną ze wspólnych cech, jakie w  nich 
dostrzegamy, są pomniki ku czci poległych. Te pomniki 
lub grobowce są pamiątką wolności, wyzwolenia, swo-
body, emancypacji, zwycięstwa, zwierzchności, podboju, 
triumfu, sukcesu, aktów heroizmu, symbolami jedności, 
wspólnoty i  siły. Żydzi i  Rzymianie rozpoczęli przyjaźń 
i współpracę, żeby przygotować Jezusowi jedną z najbardziej 
podrzędnych, haniebnych i poniżających śmierci – śmierć 
przez ukrzyżowanie. Ale On zwyciężył i zmienił obraz ws-
tydu, porażki i śmierci w symbol zwycięstwa i odkupienia.
Niczym nadzwyczajnym nie jest również widok młodych 
ludzi, dzieci i dorosłych noszących krzyżyki ze złota, sre-
bra, brązu, drewna i różnych metali, które zawieszane są 
na szyi lub innych częściach ciała. Dla wielu z nich nie jest 
to pamiątka zwycięstwa, które mają w Chrystusie, a  je-
dynie amulet na szczęście lub pamiątka ziemskich osób, 
zdarzeń, pragnień i doświadczeń.
Na całym świecie stawiane są krzyże mówiące o pamięci, 
szacunku i chwale tego Chrystusa, który zniósł wszelkie 
upokorzenie, umarł śmiercią, na którą my zasługiwaliśmy, 
abyśmy mogli żyć. Na krzyżu drwili z niego i wyśmiewali 
Go, cierpiał potworny ból fizyczny i doświadczył emoc-
jonalnej rozłąki z  Ojcem, gdy krzyknął: „Ojcze mój, 
Ojcze mój, czemuś mnie opuścił?”. Dzisiaj, krzyż nad-
al jest symbolem tego wszystkiego, ale, co najważnie-
jsze, reprezentuje wyzwolenie z grzechu i zwycięstwo 
nad śmiercią, cierpieniem i  porażką, które Chrystus 
odniósł dla młodzieży i wszystkich innych na świecie.

Przestępcy na krzyżu 
Obaj przestępcy, którzy wisieli na krzyżach, zgrzeszyli i zosta-
li sprawiedliwie osądzeni. Jeden z nich dołączył do drwiące-
go tłumu. Tak naprawdę był jego częścią i chciał pokazać, 
że nie ma nic wspólnego z Jezusem. Tak jak wielu z nas nie 
odpowiedział na Bożą miłość, nie żałował i nie zaakceptował 
zmiany. Jednak ten drugi zastanowił się nad sobą. Nie 
pozwolił, żeby wpłynęła na niego chęć zyskania poklasku 


