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Павло має справу з проблемами, що існували в церкві в Коринті. Ці проблеми
залишаються питанням для багатьох у церкві сьогодні.
Питання суперечок
Павло дуже стурбований тим, що християни прагнуть легко вирішити питання у
світських судах, а не вирішують один між одним.
Ходіння по судах - це часто витрачені даремно цінні ресурси, які можуть бути
використані для інших цілей у справі Божій.
Це також складає на невіруючих враження, що християни, які повинні знати
краще, не можуть вирішити свої власні проблеми.
Суд над світом
Буде день останнього суду, який Бог оголосить Своєму світові.
Тут Павло каже нам дивовижну істину - що Божі визволені люди
відіграватимуть свою участь у цьому останньому суді, і будуть судити ангелів.
Зараз Бог дав людям владу практикувати правити в світі, який Він створив.
Однак, в цьому розділі ми бачимо, що Божі люди матимуть владу та судитимуть
набагато важливіші питання, ніж ті незначні, з якими ми зустрічаємося сьогодні!
Праведність
Якщо ви звертаєтеся до суду проти віруючого, це означає, що ви не можете
досягти справедливої згоди. Ви повинні бути готові пробачити, навіть якщо це
означає, що ви програєте в цьому питанні, тому що це буде більшим свідченням
для тих, хто не в Христі. До питання розпусти, злодійства, п'янства, наклепів,
грабежу потрібно підходити з розумінням, що це все для багатьох із нас, перш
ніж ми прийшли до Христа, було частиною звичного способу життя.
Незважаючи на наші гріхи, коли ми покаялися, Бог простив нас і зробив нас
праведними в Його очах, тому ми завжди повинні допомагати іншим йти до
цього. Це не означає, що ми маємо бути толерантні до гріха, але, так як Бог
виявив нам милість, ми хочемо виявляти милість до інших. Однак, ті, які не
розкаються в своїх гріхах, будуть осуджені Богом.
Сексуальна розпуста
Що стосується нашого ставлення до сексуальності, Біблія завжди стверджує
чистоту, самоконтроль та вірність. Тут Павло нагадує нам, що наші тіла є
членами самого Христа і храмами Святого Духа. Вони належать Богу, і Він хоче,
щоб ми були відповідальними та чистими в піклуванні про них. Те, що ми їмо і
як ми доглядаємо за собою, безпосередньо впливає на те, як ми здатні служити
Богові в цьому тілі, яке є дар від Нього. Коли ми зловживаємо нашими тілами
через аморальність, перелюб, сексуальність поза шлюбом або надмірне
споживання їжі та пиття, ми не тільки ставимо під загрозу здорові відносини з
іншими людьми, але ми також відкриваємо шлях хворобам та недугам, а це
означає, що ми таким чином не можемо служити Богові!

Павло вживає фразу: "Обоє будуть тілом одним", що стосується не тільки
фізичного єднання, а означає набагато глибші відносини, що мають місце в
результаті сексуальних стосунків. Ми покликані бути в єднанні з Христом. І
наші найглибші стосунки мають бути з ним, і як результат того, ми зможемо
досягати інших Євангелієм з цілісністю та праведністю.
Куплені ціною
Щоб врятувати нас від гріха та поєднати з Богом, повинна була бути заплачена
велика ціна. Тіло плоті було визволене та звільнене від влади сатани, через
пролиття крові Ісуса. Ми народилися знову, коли отримали Ісуса, як свого
Спасителя. Ми маємо вічне життя, Божий дух живе в нас і ми маємо стосунки з
Богом. Однак, ми постійно маємо протистояти вразливості цих тіл плоті, в яких
живемо. Ісус сказав: “Дух бадьорий, але тіло немічне.” Однак, якщо ми дійсно
віримо, що Ісус поніс наш гріх своїм тілом, що Він був розіп'ятий за нас, тоді,
коли ми отримуємо Його, як свого Спасителя, у нас не буде більше бажання
робити те, що буде коштувати Йому великої ціни визволення нас.
Питання для роздуму:
1. Чи вдаємося ми до світських способів врегулювання суперечок, чи ми готові
намагатися вирішити це молитовно і з покорою перед Богом?
2. Поміркуйте над тим, що ми з вами будемо інструментом на Божому суді. Як
це повинно вплинути на наше життя та ставлення до інших людей сьогодні?
3. Як ми можемо поліпшити турботу про свої тіла, які нам дав Бог?
4. Існує прямий зв'язок між нашим фізичним благополуччям і нашим духовним
благополуччям? Чи правильно ми це розуміємо?
5. Подумайте над тим, яку велику ціну Ісус заплатив, щоб врятувати нас від
гріха. Яка має бути наша відповідь на це?
Божих благословінь!
Рідчард Брантон

