
DARY BUDUJĄCE CIAŁO CHRYSTUSA

W 1  liście  do  Koryntian  12,  czytamy  o  darach  Ducha.  Widzimy  tutaj  funkcjonowanie  darów
w lokalnym zborze, czyli Ciele Chrystusa. Wielu chrześcijan mówi o darach Ducha nie rozumiejąc,
że  one  mają  być  wykorzystane  do  budowania  lokalnej  społeczności  Ciała  Chrystusa.  Dlatego
błądzą. Musimy starać się o dary Ducha, aby móc lepiej służyć innym (Łuk 11:5-13). Wiele osób
przytacza tylko pierwszą połowę 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, który mówi o darach, ale pomija
jego  drugą  połowę,  która  mówi  o  Ciele  Chrystusa.  Inni  przytaczają  drugą  połowę,  ignorując
pierwszą. Oni są tacy sami jak ci, którzy przytaczają drugą połowę 11 rozdziału (1Kor), ale nie są
posłuszni jego pierwszej połowie, ponieważ twierdzą, że to dzisiaj nie obowiązuje.

Jeśli chcesz prawidłowo zrozumieć działanie któregokolwiek daru Ducha, to zawsze należy patrzeć
na  niego  w  kontekście  służenia  innym  i  budowania  lokalnej  społeczności  Ciała  Chrystusa.
W 1Koryntian 12:13, Paweł mówi o uniwersalnym Ciele Chrystusa, o Kościele na całym świecie
(używając  słowa  „my”).  Ale  w  1Koryntian  12:27,  mówi  o  lokalnej  społeczności  w  Koryncie
(jesteście Ciałem Chrystusa).

Dary Ducha działają w Ciele Chrystusa tak samo jak narządy w naszym ciele. Nikt nie powinien
aspirować do bycia jakimś wybitnym narządem, jak ucho lub oko. „Jeśli całe ciało byłoby okiem,
gdzież byłby słuch? A jeśli całe ciało byłoby słuchem, gdzież byłoby powonienie? (1Kor 12:17).
Musi  być  też  nos.  Dlatego nigdy nie  można pragnąć  czyiś  darów. To Bóg określa,  kto  będzie
w Ciele Chrystusa okiem, a kto językiem. On może nie chcieć, abyś był tak widocznym organem
jak język. Może chce żebyś był jakimś niewidzialnym organem, takim jak serce, wątroba lub nerki.
Niewidoczne organy, też pełnią bardzo ważne funkcje. Niektóre części naszego ciała, np. podeszwy
stóp, są twarde i odporne na brutalne traktowanie, ale inne części, np. oczy, są o wiele słabsze
i znacznie bardziej delikatne, dlatego można je łatwo zranić. Jeśli wpadnie nam do oka jakiś pyłek,
to bardzo nam przeszkadza. Natomiast gdy nasze stopy są pokryte kurzem, to nie sprawia nam to
żadnego problemu.  Ponadto,  niektóre  nasze  organy są atrakcyjne,  podczas  gdy inne  nie  są  tak
atrakcyjne - dlatego je zakrywamy.

W Kościele  są  tacy  ludzie  jak  np.  kaznodzieje,  którzy  są  bardzo  widoczni,  bo  często  stoją  za
kazalnicą. Można powiedzieć, że są oni jak język. Ale większość innych członków Ciała Chrystusa
nigdy nie staje za kazalnicą, ale oni mogą się modlić o tych, którzy stają za kazalnica.

Takie osoby są niczym serce, które pompuje krew, aby usta mogły mówić. Te obydwa członki są tak
samo  ważne.  Usta  nie  mogą  mówić  bez  serca,  które  pompuje  krew.  Natomiast  serce  umrze,
jeśli usta nie będą się otwierać, aby jeść. Serce jest zależne od jamy ustnej, a jama ustna jest zależna
od serca. Więc jakikolwiek masz dar Ducha, to zawsze musisz pamiętać, że potrzebujesz swojego
brata, a on potrzebuje ciebie. On może być niewidzialnym narządem, takim jak serce, którego nikt
nie widzi i nikt nie docenia, bo nie jest tak widoczny jak oczy lub ręce.

Jest wiele darów Ducha, ale pomiędzy nimi musi być współpraca i nie może być żadnej rywalizacji.
Ktoś może być apostołem, inny prorokiem (12:28),  inny może mówić językami, a jeszcze inny
może mieć dar uzdrawiania. Wszystkie są równie potrzebne. Nikt nie potrzebuje daru innej osoby
i nikt nie może powiedzieć do drugiego: „Nie potrzebuję cię, bo mogę to wszystko zrobić samemu”
(12:21).



Czy twoja lewa ręka nigdy nie jest zazdrosna o prawą ręką? Prawa ręka może pisać ważne listy
i podpisywać rachunki, a lewa staje się zazdrosna i myśli: „Prawa zawsze wykonuje ważne rzeczy.
Ja nigdy nie dostaję żadnych ważnych zadań”. Wtedy może zamarzyć, aby pewnego dnia prawa
ręka trafiła do gipsu, aby mogła wtedy powiedzieć: „Teraz mam szansę, aby przejąć jej zadania”.
Jeśli teraz lewa ręka będzie podpisywać rachunki, to jak będzie wyglądać ten podpis i jaki bank
go zaakceptuje? Co może zrobić wtedy lewa ręka? Lewa może zrobić wszystko, co tylko możliwe,
aby jak najszybciej przywrócić prawą rękę do zdrowia, aby prawa ręka mogła podpisać ten czek.
Tak  powinno funkcjonować  Ciało  Chrystusa.  Kiedy widzisz  jakiegoś  brata,  który  jest  bardziej
obdarowany niż  ty,  to  musisz  pamiętać,  że  nawet  gdy będziesz  ciężko pracował,  to  nigdy nie
stworzysz takiej samej posługi, ponieważ to jemu Bóg dał ten dar. Wystarczy, że jeden członek
(prawa  ręka)  podpisuje  wszystkie  rachunki.  Wszędzie,  gdzie  jest  zazdrość  i  rywalizacja,  tam
wierzący nie rozumieją czym jest Ciało Chrystusa.

Ludzie czasami zadają mi pytanie: „Bracie Zac, dlaczego przez cały czas podkreślasz tylko czystość
i równowagę w organizmie?”. Ja wtedy odpowiadam: „A dlaczego nic innego, tylko nerki dbają
oczyszczanie krwi i równowagę chemiczną w organizmie? Bo taką funkcję powierzył im Bóg”.
To nie są wszystkie funkcje w organizmie, ale to są bardzo ważne funkcje. Jeśli nerki przestaną
ci działać, to umrzesz. Ale nerki nie mogą funkcjonować bez rąk i bez jamy ustnej, bo wzajemnie
się potrzebują. Ewangelizacja jest czymś takim jak ręka, która bierze ziemniaka i wkłada go do ust.
Włożenie  wierzącego  do  ciała  Chrystusa.  Ale  czy  to  wystarczy?  Nie.  Po  tym,  jak  znalazł  on
Chrystusa, musi się nim zająć ktoś inny. Ziemniak musi zostać pogryziony przez zęby, a następnie
trafić do żołądka, gdzie zostanie strawiony przez kwasy. W końcu po wielu procesach, staje się
częściami składowymi ludzkiego ciała. W ten sam sposób, musi zostać złamany nowy wierzący,
Musi stać się mały i nauczyć pokory, aby był przystosowany do służby w Ciele Chrystusa. 
W ten sposób staje się on użytecznym narządem w Ciele Chrystusa.

Ale załóżmy, że ziemniak pozostał w jamie ustnej lub w żołądku i nie został strawiony. Wtedy
po chwili go zwymiotujesz. Ewangelista musi oddać takiego neofitę pod opiekę proroka, pasterza
lub nauczyciela (Efezjan 4:11). Która z tych służb jest bardziej potrzebna? Chociaż wśród darów
istnieje  hierarchia  -  najpierw  apostoł,  później  prorok,  następnie  nauczyciel  (1Kor  12:28),
ale wszystkie dary są tak samo potrzebne. Dlatego nigdy nie należy próbować plagiatować cudzej
służby,  lecz  należy  współpracować.  Gdy  tylko  zrozumiesz  tę  wielką  prawdę,  to  całkowicie
pozbędziesz się zazdrości, rywalizacji i niepokoju.

                                                                                        Zac Poonen
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