
Dwunasty Aposto³
�I sta³o siê w one¿ dni, odszed³ na górê; aby siê modli³; i by³ tam przez noc na modlitwie Bo¿ej. A gdy by³ dzieñ, zwo³a³ uczniów

swych i wybra³ z nich dwana�cie, które te¿ nazwa³ Aposto³ami� � £uk. 6:12-13.

Rozpoczynaj¹c sw¹ publiczn¹ misjê Pan Jezus wybra³ spo�ród
swych na�ladowców dwunastu najwierniejszych uczniów, których
nazwa³ aposto³ami. Jezus wiedzia³, ¿e Jego ¿ycie na ziemi nie po-
trwa d³ugo. W ci¹gu trzech i pó³ roku nie sposób by³o przeprowa-
dziæ dzie³o og³oszenia weso³ej nowiny Królestwa Niebiañskiego
po ca³ym zamieszka³ym �wiecie. Dlatego w³a�nie Jezus wybra³
dwunastu najwierniejszych wspó³pracowników, którzy mieli na-
uczyæ siê od Niego zasad nowego Królestwa, staæ siê �wiadkami
Jego ¿ycia, �mierci i zmartwychwstania, spisaæ Jego nauczanie oraz
og³osiæ Ewangeliê Królestwa wszystkim mieszkañcom �wiata.

Jezus wybra³ dwunastu aposto³ów nie tylko na krótki czas ich
trudnego i ofiarniczego ¿ycia. Mieli oni staæ siê zacz¹tkiem i fun-
damentem nowego porz¹dku wiecznego Królestwa Bo¿ego. Przy
koñcu swej misji Pan Jezus powiedzia³ do nich: �I jaæ wam spo-
rz¹dzam, jako mi sporz¹dzi³ Ojciec mój, królestwo, Aby�cie jedli i
pili za sto³em moim w królestwie mojem, i siedzieli na stolicach,
s¹dz¹c dwana�cie pokoleñ Izraelskich� � £uk. 22:29-30.

Objawiciel �w. Jan zobrazowa³ ustrój tego Królestwa pod po-
staci¹ miasta, Nowego Jeruzalem zstêpuj¹cego z nieba. Miasto to
mia³o wielki i wysoki mur. Taki mur musia³ byæ wzniesiony na
solidnym fundamencie. Zgodnie z tym czytamy: �A mur miasta
mia³ gruntów dwana�cie, a na nich dwana�cie imion dwunastu
Aposto³ów Barankowych� � Obj. 21:14. Ka¿dy z owych dwuna-
stu gruntów ozdobiony by³ kamieniami szlachetnymi innego ga-
tunku. Pierwszy z gruntów ozdobiony by³ jaspisem. Z jaspisu zro-
biony by³ równie¿ mur miasta. Mo¿na siê wiêc domy�laæ, ¿e pierw-
szy grunt bezpo�rednio styka³ siê z murem miasta stanowi¹c jakby
jego czê�æ. Pod nim znajdowa³y siê kolejne warstwy fundamentu.
Ostatni, dwunasty grunt, po³o¿ony by³ najni¿ej, czyli najbli¿ej zie-
mi. By³ on w pewnym sensie najbardziej oddalony od �wiêtego
miasta. Z drugiej strony jednak, patrz¹c na jego funkcjê konstruk-
cyjn¹, zdaje siê, ¿e to w³a�nie na nim spoczywa³y wszystkie inne
grunty oraz samo miasto. Dwunasty najbardziej fundamentalny
grunt �wiêtego miasta ozdobiony by³ ametystem, a wypisane by³o
na nim imiê dwunastego aposto³a.

Kim by³ dwunasty aposto³ Baranka, który z jednej strony mia³
byæ najbardziej oddalony od samej struktury �wiêtego miasta i
najbli¿szy ziemi, a z drugiej strony mia³ spe³niæ donios³¹ rolê wy-
znaczenia fundamentu niebiañskiego miasta, Nowego Jeruzalem.
Kim by³ dwunasty aposto³ Baranka, którego charakter zosta³ przy-
równany do ametystu. S³owo greckie �amethystos� oznacza �trze�-
wy, nie-pijany�, a Grecy wrzucali ametyst do kielicha z winem
wierz¹c, ¿e uchroni on ich przed upiciem siê. Hebrajskie s³owo
�AChLaMaH�, u¿ywane na okre�lenie tego samego kamienia,
wywodzi swe znaczenie od marzeñ sennych. ¯ydzi wierzyli, ¿e
ludzie ozdabiaj¹cy siê ametystami s¹ marzycielami. Kim by³ ów
dwunasty aposto³, który z jednej strony by³ cz³owiekiem trze�-
wym, a z drugiej � marzycielem. Kim by³ ów cz³owiek pe³en tak
sprzecznych d¹¿eñ i przymiotów charakteru.

Przypomnimy tu raz jeszcze obietnicê Pana Jezusa dan¹ apo-
sto³om: �Usi¹dziecie i wy na dwunastu stolicach, s¹dz¹c dwana-
�cie pokoleñ Izraelskich� (Mat. 19:28). Ka¿dy z aposto³ów mia³
s¹dziæ jedno duchowe pokolenie Izraela. Objawienie w 7 rozdzia-
le wymienia dwana�cie pokoleñ, z których zosta³o popieczêtowa-
nych 144 tysi¹ce s³ug Bo¿ych. Na li�cie tej jako ostatnie wymie-
nione jest pokolenie Benjamina. Banjamin by³ równie¿ ostatnim,
dwunastym synem patriarchy Jakuba. Matka Rachela umieraj¹c
przy Jego urodzeniu nada³a mu imiê Ben-Oni, co oznacza �syn
bólu, albo smutku�, jednak ojciec zmieni³ jego imiê na Ben-Jamin
� �syn prawicy� (1 Moj¿. 35:18).

Kim by³ dwunasty aposto³, którego stolica mia³a zostaæ usta-
wiona w duchowym pokoleniu Benjamina. Kim by³ aposto³, który
mia³ narodziæ siê w bólu i utrapieniu, ale Niebiañski Ojciec mia³
uznaæ go za syna swej prawicy.

Podaj¹c listy aposto³ów autorzy Ewangelii stosuj¹ we wszyst-
kich czterech przypadkach (Mat. 10:2-4; Mar. 3:16-19; £uk. 6:14-
16; Dzieje Ap. 1:13) niemal tê sam¹ kolejno�æ. Trudno by³oby
jednak przypuszczaæ, ¿e Jezus powo³uj¹c dwunastu aposto³ów
nada³ im kolejne numery i przypisa³ z góry wyznaczone role do
spe³nienia w Jego Królestwie. Mimo to jednak odpowied� udzie-
lona matce synów Zebedeuszowych wyra�nie dowodzi, ¿e Bóg
przewidzia³ specjalne miejsce dla ka¿dego z nich: �...ale siedzieæ
po prawicy mojej i po lewicy mojej, nie jest moja rzecz daæ wam,
ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego� � Mat. 20:23.
Tak wiêc to Bóg wyznaczy³ ka¿demu z aposto³ów szczególne za-
danie do wype³nienia oraz zwi¹zane z nim miejsce w Królestwie i
dlatego wybór owej dwunastki by³ tak wa¿ny, ¿e Jezus przez ca³¹
noc naradza³ siê z Ojcem w tej sprawie.

Judasz

Wszystkie Ewangelie na ostatnim miejscu listy dwunastu apo-
sto³ów zgodnie wymieniaj¹ Judasza Iszkaryjotê, dodaj¹c zaraz,
�który potem by³ zdrajc¹� (£uk. 6:16). Niewiele wiemy o tym
uczniu Pana Jezusa. Jego ojciec nosi³ imiê Szymon (Jan 6:71).
Przydomek �Iszkaryjota� �wiadczy o tym, ¿e pochodzi³ on z judz-
kiej miejscowo�ci Karyjot (Joz. 15:25). Inni aposto³owie Jezusa
byli Galilejczykami. Powierzenie mu noszenia mieszka mog³oby
wskazywaæ na to, ¿e mia³ on nieco wiêcej obycia z pieniêdzmi ni¿
inni, z wyj¹tkiem mo¿e Mateusza, który jednak ze zrozumia³ych
wzglêdów nie chcia³ mieæ ju¿ zapewne do czynienia z pieniêdzmi.
�mia³o�æ Judasza w kontaktach z kap³anami mog³aby przemawiaæ
za tym, ¿e �rodowisko to nie by³o mu ca³kowicie obce. Wed³ug
tradycji Judasz nale¿a³, podobnie jak inny aposto³, Szymon Kana-
nejczyk, do stronnictwa zelotów, czyli gorliwców, którzy terrory-
stycznymi zamachami drêczyli rzymskich okupantów. Mo¿na siê
domy�laæ, ¿e by³ on lepiej wykszta³cony od innych aposto³ów i
bardziej zbli¿ony do tradycyjnych krêgów ortodoksyjnego ¿ydo-
stwa tamtych czasów.

Czy wybieraj¹c Judasza Jezus wiedzia³, ¿e utraci on wiarê i
oka¿e siê zdrajc¹. Jest jedno miejsce w Ewangelii wed³ug �w. Jana,
które przemawia za tym, ¿e Jezus wiedzia³ o wszystkim od same-
go pocz¹tku: �Albowiem wiedzia³ od pocz¹tku Jezus, którzy byli,
co nie wierzyli, i kto jest, co go mia³ wydaæ;� � Jan 6:64. Z drugiej
jednak strony poszanowanie dla zasady wolnej woli nie pozwoli-
³oby Jezusowi na wybór osoby, która ju¿ od samego pocz¹tku nie
mia³aby nawet szansy, by obj¹æ urz¹d dwunastego aposto³a. Jezus
na pewno wybra³ dwunastu najlepszych, najwierniejszych uczniów,
z których ka¿dy, tak¿e Judasz, mia³ szansê sprostaæ wymaganiom,
jakie stawia³ przed nimi Niebiañski Ojciec. Pewne wzmianki w
Ewangelii Jana wskazuj¹ na to, ¿e Judasz utraci³ wiarê w Mesjañ-
skie pos³annictwo Pana Jezusa dopiero po dwóch latach Jego mi-
sji.

Na rok przed sw¹ �mierci¹ Pan Jezus wyg³osi³ znamienne ka-
zanie o jedzeniu Jego cia³a i piciu Jego krwi (Jan. 6:51-71). Owa
�twarda mowa� sprawi³a, ¿e Jezusa opu�cili niemal wszyscy. Zo-
sta³o tylko Dwunastu. A i to o jednym z nich, w³a�nie Judaszu,
Pan Jezus powiedzia³ wtedy, ¿e jest �diab³em� (Jan. 6:70), czyli
oszczerc¹. Ju¿ wtedy by³o wiadomo, ¿e Judasz zdradzi. Judasz



zw¹tpi³. Judasz nie ud�wign¹³ odpowiedzialno�ci, jaka na nim
spoczê³a. Zbyt wielkie przywi¹zanie do tradycji ¿ydowskiej, brak
wiary, strach, chciwo�æ i wreszcie opêtanie przez Szatana pozba-
wi³y go szansy na objêcie zaszczytnego urzêdu dwunastego apo-
sto³a.

Maciej

Po wniebowst¹pieniu Jezusa jedenastu uczniów natychmiast
przyst¹pi³o do wype³nienia luki, jaka powsta³a na skutek upadku
Judasza. W Dziejach Ap. 1:21-26 czytamy s³owa prêdkiego Pio-
tra:

�Potrzeba tedy, aby jeden z tych mê¿ów, którzy z nami bywali
po wszystek czas, (�) by³ z nami �wiadkiem zmartwychwstania
jego. I postawili dwóch: Józefa, którego zwano Barsabaszem, któ-
rego te¿ nazywano Justem, i Macieja. A modl¹c siê mówili: Ty
Panie! który znasz serca wszystkich, oka¿ z tych dwóch jednego,
którego� obra³; Aby przyj¹³ cz¹stkê us³ugiwania tego i apostol-
stwa, z którego wypad³ Judasz, aby odszed³ na miejsce swoje. I
rzucili losy ich. I pad³ los na Macieja; a przy³¹czony jest spólnem
zdaniem do jedenastu Aposto³ów.� � Dzieje Ap. 1:21-26

Zamiar jedenastu by³ dobry. Zdawali sobie sprawê, ¿e miejsce
Judasza musia³o zostaæ ponownie obsadzone. Jednak wykonanie
owego zamys³u nie by³o zbyt udane. Po pierwsze uczniowie nie
poczekali na zes³anie ducha �wiêtego, a przecie¿ prosi³ ich o to
sam Pan Jezus. Po drugie zapomnieli, ¿e wybieranie innych apo-
sto³ów nie nale¿a³o do zadañ, które powierzy³ im Mistrz. Przecie¿
oni sami zostali wybrani przez Boga za po�rednictwem Jezusa.
Tutaj za� bez wiêkszego namys³u postanawiaj¹ sami wybraæ na-
stêpcê Judasza. Oczywi�cie dokonali tego z modlitw¹ i z pro�b¹ o
okazanie woli Bo¿ej w tej sprawie. Pope³nili jednak do�æ typowy
b³¹d, który bardzo czêsto towarzyszy nam wszystkim przy podej-
mowaniu decyzji.

Kiedy pytamy naszego niebiañskiego Ojca o Jego zdanie w ja-
kiej� sprawie, to przewa¿nie dajemy mu do wyboru dwie mo¿li-
wo�ci i mówimy: Panie, co by� wola³, ¿ebym uczyni³? To, czy
tamto? Rzadko kiedy okazujemy tyle wiary i wyobra�ni, by nie
sugerowaæ Bogu ¿adnego rozwi¹zania tylko poczekaæ na okaza-
nie siê Jego woli.

Podobnie post¹pili aposto³owie. Kazali Panu Bogu wybraæ
miêdzy Barsabaszem a Maciejem. Gdyby do tych dwóch losów
do³¹czyli jeszcze jeden, pusty, to daliby Panu Bogu szansê okaza-
nia Jego woli. Trudno jest przes¹dzaæ, jak Bóg pokierowa³by wte-
dy t¹ spraw¹. Wydaje siê jednak, ¿e wybór pad³by na pusty los.
Pan Bóg mia³ bowiem swe w³asne plany przekazania opuszczone-
go przez Judasza urzêdu dwunastego aposto³a innemu cz³owieko-
wi, który w tym momencie nie by³ jeszcze gotowy do przyjêcia tej
funkcji.

Biblia nie mówi nic na temat dalszych losów Macieja. Nie znaj-
dziemy te¿ najmniejszej wskazówki przemawiaj¹cej za tym, ¿e Bóg
odrzuci³ wybór dokonany przez uczniów. Jednak dalszy rozwój
wypadków i powo³anie innego cz³owieka na opuszczony urz¹d
dwunastego aposto³a dowodzi, ¿e wybór Macieja nie by³ zgodny z
wol¹ Bo¿¹. Tak wiêc Maciej, podobnie jak Judasz, nie zosta³ przy-
jêty na urz¹d apostolski.

Uznanie lub nie uznanie przez nas apostolstwa Macieja jest
spraw¹ do�æ zasadnicz¹. Je�li uczniowie mieli bowiem prawo
wybraæ nastêpcê Judasza, to dlaczego nie mieliby mieæ prawa
wybraæ nastêpcy Jakuba Zebedeuszowego, który zosta³ �ciêty przez
Heroda zaraz na pocz¹tku swej misji. Je�li aposto³owie mieli pra-
wo powo³ywania innych aposto³ów, to znaczy ¿e aposto³ów nie
by³o dwunastu, lecz bardzo wielu i a¿ do dzisiaj mieliby�my ta-
kich, którzy cieszyliby siê przywilejami urzêdu apostolskiego.

Kontynuuj¹c ten sposób rozumowania nale¿a³oby tak¿e doj�æ
do wniosku, ¿e prawa apostolskie innych na�ladowców Jezusa sta-
wia³yby ich nauczanie na równi z natchnionymi pismami dwuna-
stu Aposto³ów Baranka, które zaliczamy do Pisma �wiêtego i czci-
my jako nieomylne S³owo Bo¿e. Tak wiêc Biblia nie koñczy³aby

siê na Objawieniu i a¿ do naszych czasów mo¿na by³oby dopisy-
waæ do niej coraz to nowe ksiêgi.

O nie, braterstwo, to by³by b³êdny i bardzo niebezpieczny kie-
runek my�lenia. Bóg wybra³ tylko dwunastu aposto³ów i nie po-
dzieli³ siê z nikim swym wy³¹cznym prawem do powo³ywania
wybranych narzêdzi w celu rozpowszechniania Ewangelii Króle-
stwa. Zmuszeni jeste�my wiêc stwierdziæ, ¿e Maciej nigdy nie zosta³
przez Boga i Jezusa zaliczony do grona dwunastu aposto³ów Ba-
ranka. W niczym nie umniejsza to jego roli, jak¹ zapewne odegra³
w pierwotnym Ko�ciele. W niczym nie obni¿a to naszego szacun-
ku dla jego zapewne szlachetnego charakteru. Bóg mia³ po prostu
do wype³nienia takie zadania, którym nie móg³ sprostaæ wybrany
przez aposto³ów Maciej.

Saul

Przypomnijmy jeszcze raz cechy jakie Objawiciel �w. Jan przy-
pisa³ dwunastemu aposto³owi Baranka. Mia³ on byæ najmniejszym
z aposto³ów. Mia³ byæ najbardziej oddalony od Jezusa, a jedno-
cze�nie wyznaczyæ fundament, na którym zostanie wzniesione
Nowe Jeruzalem. Dwunasty aposto³ mia³ byæ synem bólu i utra-
pienia przyjêtym nastêpnie przez Ojca jako syn prawicy. Mia³ byæ
szaleñcem i marzycielem obdarzonym jednocze�nie niezwykle
trze�wym i logicznym umys³em.

Jest tylko jeden cz³owiek, który skupi³ w sobie wszystkie te
cechy. Nawet wed³ug cia³a pochodzi³ on z pokolenia Benjamina.
Przy obrzezaniu nadano mu imiê wielkiego króla Saula. By³ wy-
kszta³conym ¯ydem, tak rozmi³owanym w tradycji ojców, ¿e nie
zawaha³ siê prze�ladowaæ tych, którzy jego zdaniem przeciwko
niej wystêpowali. Przeczytajmy kilka zdañ, które on sam napisa³ o
sobie:

�Bo�cie s³yszeli o mojem obcowaniu niekiedy w ̄ ydostwie, ¿em
nader prze�ladowa³ zbór Bo¿y i burzy³em go; i postêpowa³em w
¯ydostwie nad wiele rówie�ników moich w narodzie moim, bêd¹c
nader gorliwym mi³o�nikiem ustaw moich ojczystych. Ale gdy siê
upodoba³o Bogu, który miê od³¹czy³ z ¿ywota matki mojej, i po-
wo³a³ z ³aski swojej ...� � Gal. 1:13-15

�A na ostatek po wszystkich ukaza³ siê i mnie, jako poronione-
mu p³odowi. Bom ja jest najmniejszy z Aposto³ów, którym nie jest
godzien, abym by³ zwany Aposto³em, przeto ¿em prze�ladowa³ zbór
Bo¿y.� � 1 Kor. 15:8-9

�Znam takiego cz³owieka, (Je�li siê to dzia³o w ciele, je�li oprócz
cia³a, nie wiem, Bóg wie). I¿ by³ zachwycony do raju i s³ysza³
niewypowiedziane s³owa, których cz³owiekowi nie godzi siê mó-
wiæ.� � 2 Kor. 12:3-4

�Oby�cie chcieli na chwilê znosiæ g³upstwo moje!� � 2 Kor.
11:1

�Dlatego siê kocham w krewko�ciach, w potwarzach, w niedo-
statkach, w prze�ladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa; bo
gdym jest s³aby, tedym jest mocny. Sta³em siê g³upim, chlubi¹c
siê; wy�cie miê do tego przymusili. Bom ja od was mia³ byæ chwa-
lony, poniewa¿em nie by³ podlejszym, ni¿eli oni bardzo wielcy
Aposto³owie, chocia¿em nic nie jest.� � 2 Kor. 12:10-11

Czy nie poznajemy w tych cytatach cech dwunastego aposto-
³a? Czy nie uderza nas fakt, ¿e cz³owiek, który by³ prze�ladowc¹
Cia³a Chrystusa i przyjacielem tych, którzy zabijali pomazañców
Bo¿ych, zosta³ przez Boga przyjêty jako nastêpca zdrajcy Juda-
sza. Czy przywi¹zanie do ustaw ojców nie by³o podobnie silne u
Saula jak u Judasza?

Przy wszystkich tych podobieñstwach jest jednak zasadnicza
ró¿nica miêdzy Judaszem a Saulem. Saul znalaz³ w sobie wystar-
czaj¹co du¿o si³y, by pokutowaæ, by zmieniæ swe ¿ycie, by zbu-
rzyæ i na nowo wznie�æ ca³y fundament swego wyobra¿enia o Bogu
i Jego Synu. Zajê³o mu to oko³o czternastu lat, ale za pokorê i
ciê¿k¹ pracê zosta³ sowicie nagrodzony.

Pisma �w. Paw³a ju¿ za ¿ycia zosta³y uznane przez Ko�ció³ za
S³owo Bo¿e, czemu �wiadectwo daje sam �w. Piotr pisz¹c: �Jako
wam i mi³y brat nasz Pawe³ wed³ug danej sobie m¹dro�ci pisa³,



jako i we wszystkich listach swoich mówi¹c o tych rzeczach, miê-
dzy któremi s¹ niektóre rzeczy trudne ku wyrozumieniu, które nie-
umiejêtni i niestateczni wykrêcaj¹ jako i inne pisma� � 2 Piotra
3:15-16.

Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e �w. £ukasz by³ bliskim wspó³pracow-
nikiem �w. Paw³a, którego apostolstwo stanowi³o uwierzytelnia-
j¹c¹ pieczêæ natchnienia równie¿ dla pism £ukasza, to spod pióra
obu tych autorów wysz³o blisko 60 procent ca³ego Nowego Testa-
mentu. Patrz¹c za� na wagê pism �w. Paw³a mo¿na bez w¹tpienia
stwierdziæ, ¿e wyznaczy³ on fundament nowej nauki o Bogu i Jego
Synu. Sam zreszt¹ o sobie napisa³: �Wed³ug ³aski Bo¿ej, która mi
jest dana, jako m¹dry budownik za³o¿y³em grunt� � 1 Kor. 3:10.

�w. Pawe³ by³ cz³owiekiem mocno stoj¹cym na ziemi. Jego
dorady ¿yciowe uwzglêdniaj¹ s³abo�ci cz³owieka. Wie dobrze, ¿e
stara natura nie pozwoli nowemu stworzeniu oderwaæ siê zbyt
wysoko ponad ziemiê. Dlatego pisze on: �Bo nie czyniê dobrego,
które chcê; ale z³e, którego nie chcê, to czyniê� (Rzym. 7:19). Z
drugiej jednak strony by³ wielkim marzycielem, który niezwykle
chêtnie odrywa³ siê od doczesnej materialno�ci. Tak pisa³ do braci
Koryntian:

�Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który
jest z nieba, ¿¹daj¹c byæ przyobleczeni (�) aby po¿arta by³a �mier-
telno�æ od ¿ywota. (�) Przeto¿ maj¹c zawsze ufno�æ i wiedz¹c, ¿e
póki mieszkamy w tem ciele, pielgrzymujemy od Pana: (Bo przez
wiarê chodzimy, a nie przez widzenie). Lecz ufamy i wolimy raczej
wynij�æ z cia³a, a i�æ na mieszkanie do Pana.� � 2 Kor. 5:2-8

D³ugo jeszcze mo¿na by zastanawiaæ siê nad wspania³ymi ce-
chami niezwyk³ego charakteru �w. Paw³a, podziwiaæ jego doko-
nania, rozkoszowaæ siê piêknem jego pisarstwa. Nie ulega naj-
mniejszej w¹tpliwo�ci, ¿e �w. Pawe³ z powodzeniem wype³ni³ za-
dania, jakie Bóg wyznaczy³ dwunastemu aposto³owi, a jego koro-
na sprawiedliwo�ci ozdobiona jest wieloma szlachetnymi kamie-
niami za³o¿onych zgromadzeñ, napisanych listów a nade wszyst-
ko zwyciêstw odniesionych nad w³asnym cia³em, o których tak
piêknie sam pisa³: �Ale karzê cia³o moje i w niewolê podbijam,
abym snaæ inszym ka¿¹c, sam nie by³ odrzucony� (1 Kor. 9:27).

Lekcje

Jakie lekcje dla nas kryj¹ siê w historii powo³ania dwunastego
aposto³a Baranka? Czego mo¿emy nauczyæ siê od Judasza, Ma-
cieja i Saula? Czego dowiadujemy siê o Bogu, który wybra³ dwu-
nastego aposto³a?

Jak¿e czêsto w�ród goryczy ¿ycia ogarnia nas zniechêcenie.
My�limy sobie: Jestem gorszy od innych, do niczego siê nie nada-
je, Bóg wzgardzi³ mn¹ i m¹ ofiar¹. Pamiêtajmy w takich chwilach
o Judaszu. Niech smutny koniec tego cz³owieka bêdzie dla nas
przestrog¹, do czego mo¿e doprowadziæ brak wiary i strach. Pa-
miêtajmy, ¿e nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie móg³by
wybaczyæ. Nawet grzech przeciwko duchowi �wiêtemu staje siê
takim tylko dlatego, ¿e cz³owiek porzuca wiarê w moc mi³osier-

dzia Bo¿ego i rezygnuje z Jego przebaczenia. Patrz¹c na �w. Pa-
w³a pomy�lmy o tym, kim móg³by by³ staæ siê Judasz, gdyby nie
uleg³ zniechêceniu i gdyby nawet ju¿ po wykonaniu swego strasz-
nego czynu pad³ na kolana przed krzy¿em Chrystusa, tak jak uczyni³
to pó�niej jego nastêpca.

Pamiêtajmy o Judaszu tak¿e wtedy, gdy wstydzimy siê przy-
znaæ przed sob¹ i braæmi do w¹tpliwo�ci, jakie rodz¹ siê w na-
szych sercach. U�wiadamiajmy sobie jak z³ym doradc¹ jest strach
i fa³szywy wstyd przed lud�mi. Nie bójmy siê g³o�no powiedzieæ
najlepszemu przyjacielowi, ¿e nie rozumiemy jego postêpowania,
gdy¿ jest to byæ mo¿e jedyna i ostatnia szansa na odzyskanie jego
przyja�ni. Nie no�my przez rok goryczy w sercu, bo stanie siê ona
w nas zal¹¿kiem i �ród³em ob³êdu grzechu.

Gdy w ¿yciu stajemy czasami przed trudnym zadaniem zmiany
pogl¹du, który wyznawali�my przez wiele lat, a potem stwierdzi-
li�my, ¿e nie ma on podstaw Pisma �wiêtego, pomy�lmy o �w.
Pawle. Ile¿ pracy musia³o go kosztowaæ przekszta³cenie swojego
sposobu my�lenia tak, by z prze�ladowcy staæ siê zwolennikiem
Chrystusa i Jego nauki.

Kiedy podejmujemy wa¿ne ¿yciowe decyzje pomy�lmy o wy-
borze Macieja. Nie zapominajmy nigdy o pozostawieniu Bogu
pustego losu, by mia³ On szansê pokazania nam swego trzeciego
wyj�cia z sytuacji, zupe³nie innego od tych dwóch, które dajemy
Mu do wyboru.

Pomy�lmy wreszcie i o tym, ¿e ubiegamy siê o zaszczyt stania
siê czê�ci¹ Nowego Jeruzalem. Na pewno nie bêdziemy stanowiæ
jego fundamentu. Mo¿e nie bêdziemy filarami. Czasami wydaje
nam siê nawet, ¿e tak niewiele potrafimy, tak niewiele znaczymy
wobec osi¹gniêæ innych wspania³ych chrze�cijan. Wspomnijmy
wtedy na ostatni, dwunasty fundament �wiêtego miasta. Tak dale-
ki od dumnej chwa³y strzelaj¹cych w niebo wie¿, a jak¿e wa¿ny.
Czêsto bywa tak, ¿e najbardziej widoczne elementy budowli spe-
³niaj¹ jedynie ma³o wa¿ne funkcje dekoracyjne. Prawdziwa si³a
konstrukcji oparta jest na elementach ukrytych i czêsto wcale nie-
zbyt piêknych. Wyjêcie takiego elementu budowli wymaga grun-
townej przebudowy, podczas gdy zmiana szczegó³ów dekoracyj-
nych, to tylko drobny zabieg kosmetyczny. Mo¿e nie jeste�my zbyt
piêkni i okazali w tym, co czynimy dla Chrystusa, ale mimo to
mo¿emy siê okazaæ wa¿niejszym elementem muru Nowego Jeru-
zalem ni¿ inni �ozdobni� chrze�cijanie.

Pomy�lmy, jak wiele wysi³ku zada³ sobie Bóg, by znale�æ od-
powiedniego cz³owieka na urz¹d dwunastego aposto³a. Mo¿emy
byæ pewni, ¿e je�li Bóg nas wybra³, to uczyni³ to z niemniejszym
namys³em i ¿e równie¿ nam chce powierzyæ wa¿ne zadania. Nie
bójmy siê przyj¹æ tej misji. Nie w¹tpmy w moc Bo¿¹, który wy-
bieraj¹c nas wiedzia³ o naszych s³abo�ciach i niedostatkach. Z uf-
no�ci¹ z³ó¿my nasz los w Jego rêce, �a Pan bêdzie z dobrym!� (2
Kron. 19:11).
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