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Цей розділ піднімає питання про споживання ідольських жертв. Ця
проблема, як і інші, що згадуються в цьому листі, здається є тими
питаннями, які будуть адресовані Павлові.
Проблема
В світі, в якому жили Коринтяни, багато м'яса, що купувалося на ринках, було саме
тим м'ясом, що приносилося в жертву і посвячувалося ідолам. Для деяких християн
це питання було досить делікатним, до міри того, що вони почували себе
забрудненими та скомпрометованими цим м'ясом. Інші віруючі не бачили в цьому
проблеми, тому звернулися до Павла за порадою.
Знання
Здається, що деякі християни пишалися своїми знаннями та здобуттям. Та Павло
запитує про те, чи є знання основою прийняття добрих рішень. Він зауважує, що наші
рішенням мають базуватися на любові, і коли ми щиро любимо людей, ми будемо зі
співчуттям і розумно реагувати на їхні проблеми. Деякі люди мають уявлення про
проблеми, але вони не обов'язково будуть загальновизнаними. Біблія навчає нас, що
є лише один Бог, який виявив себе через Господа Ісуса Христа. Тому ідоли та інші так
звані "боги" є фальшивими і не мають сумління. Однак, хоча це і так, на людський
розум і свідомість можуть впливати речі фальшиві і нам потрібно це зрозуміти.

Свідомість
Бог нагадує нам, що у нас є свідомість і, що до увірування, певні речі
розвивали нашу свідомість. Батьки, культура, досвід, знання, все це
вплинуло на роботу нашої свідомості. Коли ми стаємо християнами,
нашій свідомості потрібно пройти через процес навчання та розуміння,
що правильно і що не правильно у світлі Слова Божого. Для декого це
займе багато часу, через звички та мишлення, яке глибоко закорінилося,
особливо в тих, хто вже в літах приходить до Христа.
Думати про інших
Вкрай важливо будувати особисті стосунки та життя перед Богом. Ми
хочемо знати, що приємне Богові і що Його ображає. Ми відкриватимемо,
що наближає нас до Бога і що формує бар'єр між нами та Господом. Все
це впливатиме на нашу поведінку, як християн. Але Біблія також навчає,
що наша поведінка впливає на інших в тілі Христовому. Ми вчимося один
від одного і маємо бути чутливими один до одного та знати один одного.
Ми несемо відповідальність за свої особисті рішення, але наші рішення
не повинні стати каменем спотикання чи причиною падіння інших. Тому,
заради інших, треба утримуватися від дій, які не є проблемою для нас,
але які, як ми знаємо, є дуже великою проблемою для когось іншого.
Нам потрібна мудрість, щоб розрізняти питання, які є предметом совісті
від питань,про які чітко навчає Біблія, що правильно і що неправильно.

Павло говорить про тих, котрі мають слабку віру, що хоч їхнє розуміння
може бути неправильним, все одно вони грішитимуть, якщо робитимуть
те, що вважатимуть неправильним.
Ми повинні уникати зверхнього ставлення до цього і розуміти, що
спонукати брата чи сестру впасти у гріх, є набагато серйознішою
проблемою, ніж наша думка про певне питання.
Павло робить висновок, що хоча для нього це зовсім не проблема їсти
м'ясо, що приносилося в жертву ідолам, він не буде його їсти, щоб не
спонукати до падіння брата чи сестру.
Питання для роздуму:

1.Наскільки ми мотивовані любов'ю, коли прагнемо вирішити проблему в
житті церкви чи в житті конкретного брата чи сестри в Христі?
2. Подумайте про свою совість. Який вплив отримала вона від вашого
виховання, і наскільки більше зараз вона керується словом Божим?
3. Наскільки ми чутливі до слабкостей інших в тілі Христовому?
4. Чи готові ми заради інших людей утримуватися від того, що не
ображає нас, та ми знаємо, що буде ображати їх?
5. Коли у нас виникають проблеми сумління, скільки ми молимося і
шукаємо Бога, щоб уникнути небезпеки безпорадності?
Божих благословінь
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