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Minęły stulecia, odkąd apo-
stołowie spoczęli po swo-
ich trudach, ale świadec-

two ich działalności i  ofiar po-
noszonych dla  Chrystusa wciąż 
należy do najcenniejszych skar-
bów Kościoła. To świadectwo, spi-
sane pod kierunkiem Ducha Świę-
tego, zostało zachowane, by po-
budzać naśladowców Chrystusa 
we wszystkich czasach do więk-
szej gorliwości w dziele Zbawiciela.

Świadkowie 
w pierwszym 
pokoleniu

Uczniowie wypełnili misję po-
wierzoną im przez Chrystusa. Kie-
dy posłańcy krzyża wyruszyli, by 
zwiastować ewangelię, towarzy-
szyło im takie objawienie chwa-
ły Bożej, jakiego nigdy wcześniej 
nie widzieli śmiertelnicy. Dzięki 
współdziałaniu z Duchem Bożym 
apostołowie dokonali dzieła, któ-
re wstrząsnęło światem. W jednym 
pokoleniu ewangelia została za-
niesiona wszystkim narodom.

Chwalebne rezultaty towarzy-
szyły służbie apostołów wybra-
nych przez Chrystusa. Na początku 
działalności niektórzy byli ludźmi 
niewykształconymi, ale ich po-
święcenie dziełu Mistrza było cał-
kowite, a dzięki Jego pouczeniom 
uzyskali przygotowanie do wiel-
kiego zadania, które zostało im 
zlecone. (…) Ich życie było ukry-
te z Chrystusem w Bogu, tak iż nie 
szukali swego, pogrążeni bez resz-
ty w nieskończonej miłości.

Uczniowie Jezusa byli ludźmi, 
którzy wiedzieli, jak szczerze prze-
mawiać i modlić się, ludźmi, któ-
rzy potrafili polegać na potędze 
Mocarza Izraela. Jakże blisko by-

li związani z Bogiem! Swoją oso-
bistą cześć podporządkowali Je-
go panowaniu. Jahwe był ich Bo-
giem. Przynoszenie czci Jemu było 
dla nich zaszczytem. Jego praw-
da była ich prawdą. Boleśnie od-
czuwali każdy atak na ewangelię i 
ze wszystkich sił walczyli po stro-
nie Chrystusa. Potrafili głosić Słowo 
żywota, gdyż otrzymali niebiań-
skie namaszczenie. Wiele oczeki-
wali i dlatego wiele dokonali. Chry-
stus objawił im siebie i od Niego 
oczekiwali kierownictwa. Ich zro-
zumienie prawdy i siła do odpie-
rania przeciwników były propor-
cjonalne do ich uległości wobec 
woli Bożej. Jezus Chrystus — mą-
drość i moc Boża — był tematem 
ich rozmów. Wywyższali tylko Jego 
imię — jedyne imię pod niebem 
dane ludziom, w którym mogą być 
zbawieni. Kiedy zwiastowali peł-
nię Chrystusa, zmartwychwstałe-
go Zbawiciela, ich słowa poruszały 
serca słuchaczy, tak iż wielu przyj-
mowało ewangelię. (…)

Apostołowie pełnili swą misję 
nie w mocy ludzkiej, ale w mocy 
Boga żywego. Ich praca nie była 
łatwa. Początki działalności Kościo-
ła chrześcijańskiego były trudne 
i bolesne. W swojej działalności 
uczniowie stale doświadczali nie-
dostatku, pomówień i prześlado-
wań, ale nie szczędzili sił i życia, 
radując się, że zostali powołani, by 
cierpieć dla Chrystusa. (…)

Pewny fundament
Na fundamencie założonym 

przez Chrystusa apostołowie bu-
dowali Kościół Boży. W  Piśmie 
Świętym symbol wznoszonej 
świątyni wielokrotnie używany 
jest w odniesieniu do budowania 
Kościoła. (…) Piotr tak pisał o bu-
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dowie tej świątyni: „Przystąpcie 
do niego, do kamienia żywego, 
przez ludzi wprawdzie odrzuco-
nego, lecz przez Boga wybranego 
jako kosztowny. I wy sami jako ka-
mienie żywe budujcie się w dom 
duchowy, w kapłaństwo święte, 
aby składać duchowe ofiary przy-
jemne Bogu przez Jezusa Chrystu-
sa” (1 P 2,4-5).

Apostołowie pracowali w ka-
mieniołomie żydowsko-pogań-
skiego świata, wydobywając ka-
mienie i  budując fundamenty. 
W  swoim liście do  wierzących 
w Efezie Paweł napisał: „Tak więc 
już nie jesteście obcymi i  przy-
chodniami, lecz współobywatela-
mi świętych i domownikami Boga, 
zbudowani na fundamencie apo-
stołów i proroków, którego kamie-
niem węgielnym jest sam Chrystus 
Jezus, na  którym cała budowa 
mocno spojona rośnie w przyby-
tek święty w Panu, na którym i wy 
się wespół budujecie na mieszka-
nie Boże w Duchu” (Ef 2,19-22). (…)

Apostołowie budowali na pew-
nej podstawie — na Skale Wiecz-
nej. Na tej podstawie układali ka-
mienie, które wydobywali ze świa-
ta. Praca budowniczych posuwała 
się naprzód nie bez przeszkód. 
Ich dzieło było niezwykle trudne 
wskutek sprzeciwu wrogów Chry-
stusa.

Srogie 
prześladowanie

Jeden po drugim najlepsi bu-
downiczowie padali z ręki wroga. 
Szczepan został ukamienowany, 
Jakub — ścięty mieczem, podob-
nie Paweł, Piotr — ukrzyżowa-
ny, Jan — zesłany. Jednak Kościół 
wzrastał. Nowi pracownicy zajęli 

miejsce tych, którzy odeszli, i ka-
mień po kamieniu był dodawany 
do budowli. Tak stopniowo wzno-
szono świątynię Kościoła Bożego.

Wieki zaciekłych prześlado-
wań nastały wraz z powstaniem 
Kościoła chrześcijańskiego, ale 
nigdy nie brakło ludzi gotowych 
podjąć dzieło budowania świąty-
ni Bożej i ceniących je ponad włas-
ne życie. (...)

Wróg sprawiedliwości nie po-
minął niczego w swoich wysiłkach, 
by powstrzymać rozwój dzieła po-
wierzonego budowniczym Pań-
skim. Jednak Bóg „nie omieszkał 
dawać o sobie świadectwa” (Dz 
14,17). Powstali pracownicy, któ-
rzy umiejętnie bronili wiary raz 
na zawsze przekazanej świętym. 
Historia zachowała świadectwo 
męstwa i odwagi tych ludzi. Wie-
lu z nich, podobnie jak apostoło-
wie, oddało życie na posterunku, 
ale budowanie świątyni posuwało 
się wciąż naprzód. Pracownicy gi-
nęli, ale dzieło nie ustawało. Wal-
densi, Jan Wiklif, Hus i Hieronim, 
Marcin Luter i Zwingli, Kranmer, 
Latimer i Knox, hugenoci, Jan i Ka-
rol Wesleyowie oraz inni wznosili 
mury z materiału, który przetrwa 
na wieczność. W naszych czasach 
ci, którzy czynili szlachetne stara-
nia, by upowszechnić Słowo Bo-
że, oraz ci, którzy przez swą służbę 
w krajach pogańskich przygotowa-
li drogę dla zwiastowania ostat-
niego doniosłego poselstwa, tak-
że przyczynili się do wznoszenia 
budowli. (...)

Paweł i  inni apostołowie, jak 
również wszyscy wierni, którzy żyli 
dotąd, spełnili swoją rolę w budo-
waniu świątyni. (...) Do tych, któ-
rzy w ten sposób budują dla Bo-
ga, Paweł kieruje słowa zachęty 
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i ostrzeżenia: „Jeśli czyjeś dzieło, 
zbudowane na tym fundamencie, 
się ostoi, ten zapłatę odbierze; je-
śli czyjeś dzieło spłonie, ten szko-
dę poniesie, lecz on sam zbawio-
ny będzie, tak jednak, jak przez 
ogień” (1 Kor 3,14-15). Chrześcija-
nin, który wiernie głosi Słowo ży-
wota, prowadząc ludzi drogą świę-
tości i pokoju, buduje z trwałego 
materiału, a w Królestwie Bożym 
zostanie uczczony jako mądry bu-
downiczy. (...)

Jak Chrystus posłał wtedy swo-
ich uczniów, tak dzisiaj posyła wy-
znawców swojego Kościoła. Ta sa-
ma moc, którą mieli apostołowie, 
jest dostępna i dziś. Jeśli wyznawcy 
uczynią Boga swoją siłą, On będzie 
działał z nimi, a ich trud nie będzie 
daremny. Niechaj uświadomią so-
bie, że dzieło, w którym uczestni-
czą, nosi pieczęć Pańską. (…)

Chrystus nałożył na  Kościół 
święte zobowiązanie. Każdy wy-
znawca powinien być przekazi-
cielem, przez którego Bóg może 
słać światu skarby swej łaski, nie-
przebrane bogactwo Chrystuso-
we. Zbawiciel niczego nie pragnie 
tak bardzo jak ludzi, którzy będą 
reprezentować przed światem Je-
go Ducha i Jego charakter. Niczego 
świat nie potrzebuje tak bardzo jak 
objawienia w ludziach miłości Zba-
wiciela. Niebiosa czekają na ludzi, 
przez których Bóg będzie mógł ob-
jawić moc chrześcijaństwa.

Przedstawiciele Boga
Kościół jest Bożym narzędziem 

służącym głoszeniu prawdy, wy-
posażonym przez Niego do szcze-
gólnego dzieła. Jeśli Kościół jest 
wierny Bogu, posłuszny wszyst-
kim Jego przykazaniom, wówczas 
zostaje napełniony doskonałością 
Bożej łaski. Jeśli będzie wierny swe-
mu powołaniu i będzie czcił Pana, 
Boga Izraela, to żadna moc nie bę-
dzie w stanie mu się oprzeć.

Gorliwość dla Boga i Jego dzie-
ła skłaniała uczniów do wydawania 
świadectwa ewangelii z nieodpar-
tą mocą. Czy podobna gorliwość 

nie powinna rozpalać naszych serc 
determinacją do głoszenia odku-
pieńczej miłości Chrystusa, i  to 
ukrzyżowanego? Przywilejem każ-
dego chrześcijanina jest nie tylko 
oczekiwać przyjścia Zbawiciela, ale 
także je przyspieszyć.

Jeśli Kościół przywdzieje sza-
tę sprawiedliwości Chrystusa, zry-
wając wszelkie niewłaściwe związ-
ki ze światem, wówczas wzejdzie 
dlań jasny i chwalebny dzień. Bo-
ża obietnica dana Kościołowi zo-
stanie umocniona na  wieki. (...) 
Prawda (...) odniesie zwycięstwo. 
Choć czasami wydawało się, że 
jej dzieło ustało, to jednak w rze-
czywistości nigdy nie przestawało 
się rozwijać. Kiedy Boże poselstwo 
natrafia na sprzeciw, Pan dodaje 
mu mocy, aby wywierało jeszcze 
większy wpływ. Wzmocnione bo-
ską energią utoruje sobie drogę 
przez największe przeszkody i po-
kona wszelkie przeciwności.

Co podtrzymywało Syna Bo-
żego w Jego życiu pełnym trudu 
i ofiarności? Otóż widział On rezul-
taty swego trudu i odczuwał za-
dowolenie. Patrząc w wieczność, 
widział tych, którzy dzięki Jego 
uniżeniu otrzymają przebacze-
nie i życie wieczne. Słyszał okrzyk 

radości odkupionych. Słyszał ich 
pieśń — pieśń Mojżesza i Baranka.

Możemy posiąść wizję przyszło-
ści — błogosławionej, niebiańskiej 
egzystencji. W Biblii objawione zo-
stały wizje przyszłej chwały, sce-
ny nakreślone ręką Boga, tak cen-
ne dla Jego Kościoła. Przez wiarę 
możemy stanąć na progu wiecz-
nego miasta i usłyszeć wdzięcz-
ne powitanie skierowane do tych, 
którzy w tym życiu współpraco-
wali z Chrystusem, uważając cier-
pienie dla Niego za przywilej. Kie-
dy wypowiedziane zostaną słowa: 
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca me-
go” (Mt 25,34), wówczas rzucą oni 
swe korony do stóp Odkupiciela, 
wołając: „Godzien jest ten Baranek 
zabity wziąć moc i bogactwo, i mą-
drość, i siłę, i cześć, i chwałę, i bło-
gosławieństwo. (...) Temu, który sie-
dzi na tronie, i Barankowi, błogosła-
wieństwo i cześć, i chwała, i moc 
na wieki wieków” (Ap 5,12-13).

Tam odkupieni spotkają się z ty-
mi, którzy przywiedli ich do Zba-
wiciela i  wszyscy połączą się 
w uwielbieniu Tego, który umarł, 
aby ludzie mogli otrzymać życie 
wieczne, mierzone życiem same-
go Boga. Walka się skończyła. Ucisk 
i zmagania dobiegły końca. Pieśń 
zwycięstwa napełnia niebo, kiedy 
odkupieni podchwytują radosną 
nutę: „Godzien jest, godzien jest 
Baranek, który został zabity i ożył, 
zwycięzca”. 

ELLEN G. WHITE
[Powyższy artykuł jest skróconym 58. rozdzia-
łem książki pt. Działalność apostołów, War-
szawa 2007].

Pytania do dyskusji
1. Czy walczysz ze wszystkich 

swoich sił dla sprawy Chrystusa, 
tak jak to czynili apostołowie? Je-
śli nie, to dlaczego?

2. Apostołowie Chrystusa wie-
le się spodziewali, dlatego też po-
dejmowali się wielkich zadań. Ja-
kie dwie lub trzy rzeczy mógłbyś 
uczynić, by poszerzyć swą wizję 
sprawy Bożej?

3. Jak wyobrażasz sobie niebo?
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