
NAUKA I OBSERWACJA

"Gdy Jezus chodził nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i jego brata Andrzeja,
którzy zarzucali sieci w morze; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich:

Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi." (Mk 1:16-17) 

Wzdłuż wybrzeży Galilei były setki rybaków, jednak Jezus nie zwrócił się do nich wszystkich. Powołał tylko
czterech - Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być świadkami Chrystusa, lecz
do posługi w pełnym wymiarze czasu, trzeba być indywidualnie powołanym przez Boga. Nie wystarczy
mówić:  "Ja  chcę być  ewangelistą  lub nauczycielem."  Również dzisiaj,  Bóg suwerennie  powołuje  swoje
sługi, lecz to On musi cię powołać i wyposażyć do takiej służby. W Ciele Chrystusa każda służba w jest
ważna, podobnie jak dla człowieka każda część jego ciała. Niektóre elementy naszego ciała, takie jak twarz
można zobaczyć,  podczas gdy inne, takie jak nerki i wątroba są dla nas niewidzialne. Również w Ciele
Chrystusa niektóre rodzaje służb są bardziej widoczne od innych.

"Uczeń jest uczniem i naśladowcą. Przez całe życie musi chodzić za Jezusem i uczyć się od Niego."

W Ewangelii Mateusza 11:29, Jezus powiedział: "Uczcie się ode Mnie." On też powiedział: "Pójdź za Mną".
Są to dwie rzeczy, które uczeń ma do zrobienia. Uczeń ma się uczyć i naśladować. Przez całe swoje życie
musi iść za Jezusem i uczyć się od Niego. W wojsku maszerują na komendę "Na lewo marsz, na prawo
marsz,  na  lewo marsz,  na  prawo marsz."  Jednak,  jeśli  maszerujący będzie  chciał  maszerować  tylko  na
komendę "W lewo, w lewo, w lewo, w lewo", to nie będzie to żadna nauka !!! Aby umieć wykonywać
komendy, trzeba uczyć się naśladowania Chrystusa, aż do czasu Jego powrotu. 

Prawdziwy uczeń Jezusa, najpierw się uczy teorii, a następnie praktykuje to, czego się nauczył. Jeśli uczeń
nie praktykuje tego, czego się uczył, to będzie ''produkował'' takich jak on - chodzących na jednej nodze.
Nigdy nie można mówić, że zbyt mało poznaliśmy, bo uczenie się od Jezusa trwa do końca życia.

Druga część tego wersetu jest obietnicą. "Jeśli pójdziecie za Mną, to uczynię was ..". Pomyśl o tych słowach,
"Uczynię was." To jest jak tworzenie naczynia przez garncarza. Garncarze nie robią wszystkich garnków
takich samych. Bóg również nas różnorodnie kształtuje. Dlatego nigdy nie proś Boga o taką posługę, jaką ma
już inny brat. Bóg nigdy tego nie zrobi, ponieważ On nadaje każdemu swojemu naczyniu wyjątkowy kształt.
Jeśli będziesz szukać służby, takiej jak czyjaś, to będziesz tylko utrudniać Bóg kształtowanie twojej osoby.

Wielokrotnie  mówiłem ludziom w moim kościele:  "Nigdy nie  naśladuj  czyjejś  posługi,  ponieważ  Bóg
potrzebuje kogoś wyjątkowego i chce żebyś to był Ty". Bóg potrzebuje jednej osoby takiej jak ja, w swoim
Kościele, i jednej osoby takiej jak ty.

Jeśli zastosujemy się do zaleceń Pana, wtedy On sprawi, że na odpowiedzialnych funkcjach będą ci, którzy
mają tam być. W przypadku ludzi z Ewangelii Marka 1:16-17, byli oni kształtowani pod kątem łowienia
ludzi. W Twoim przypadku może to być coś zupełnie innego - być może pomóc w kościele. Niektórzy są
powołani,  aby robić  to  samo  co  apostołowie,  inni  aby być  prorokami  a  inni  ewangelistami,  którzy są
rybakami ludzi. Niektórzy, jak Paweł, mogą być wszystkim na raz: apostołami, prorokami, nauczycielami,
pasterzami i ewangelistami. Jednak jest to bardzo rzadkie, aby jedna osoba otrzymała te wszystkie dary.
Większość z nas ma zwykle tylko jeden dar. W pierwszych dniach apostołowie musieli mieć aż tyle darów,
ponieważ wtedy było mało ludzi powołanych, lecz wraz z rozwojem Kościoła, Bóg rozdawał dary coraz
większej ilości osób. Jednak jakikolwiek jest Twój dar, zasada pozostaje wciąż ta sama: "Ja Uczynię ciebie."
Dlatego musimy pozwolić, aby Pan uczynił z nas to, czym chce żebyśmy byli.

                                                                                                          Zac Poonen
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