
CIAŁO JEST DLA PANA, A PAN DLA CIAŁA

W 1 Liście do Koryntian 6:12-13, Paweł mówiąc o tym, jak mamy używać naszego ciała, pisze:
"nie dam się niczym zniewolić".

Żywność jest niezbędna dla naszego organizmu, ale jeśli chcesz być sługą Bożym, to nie możesz
być przez nią zniewolony. Jeżeli kochasz jedzenie do tego stopnia, że ono panuje nad tobą, to nigdy
nie  będziesz  użytecznym  sługą  Bożym.  Z  takiej  niewoli,  trzeba  się  jak  najszybciej  uwolnić.
Tutaj  może  być  pomocny  post,  bo  nie  tylko  nasz  duch,  ale  też  nasze  ciało  jest  "członkiem
Chrystusa" (1Kor 6:15),  dlatego nie wolno używać naszych ciał, do jakichkolwiek niemoralnych
celów. Każda jedna część naszego ciała, tj: oczy czy język, powinna być wykorzystana do użytku
Pańskiego.

Istnieją nawet  Boże obietnice odnosząca się  do naszych ciał.  Paweł  mówił  już wiele  lat  temu,
że  "Ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała" (1Kor 6:13). Jeśli mówisz: Panie, moje ciało jest całe
Twoje, od stóp do głów - moje oczy, język i wszystko co chcesz - to Pan będzie działał na korzyść
twojego ciała. Będzie utrzymywał twoje ciało w dobrej kondycji i zachowa je od choroby tak długo,
jak długo będziesz  chciał  mu służyć.  Bo nawet  młodzieńcy słabną,  lecz  ci,  którzy ufają  Panu,
nabierają siły, wzbijają się w górę niczym orły. 

Nasze ciało jest też świątynią Ducha Świętego (1Kor 6:19), a więc nie wolno nam go w żaden
sposób kalać. Jeśli nie palisz, nie pijesz i nie cudzołożysz wewnątrz budynku kościoła, to nie myśl,
że nie robisz żadnej z tych rzeczy w Kościele - bo prawdziwą świątynią Boga jest twoje ciało,
które nie ma nic wspólnego kościelnym budynkiem. "Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy
Boga w ciele waszym" (werset 20).

Dziewięć  wersetów  z  1  Listu  do  Koryntian  6:12-20,  to  również  jeden  z  najpiękniejszych
fragmentów Pisma, który mówi, jak powinniśmy wykorzystywać nasze ciała dla Boga. Chciałbym
was zachęcić do refleksji nad tym fragmentem, ponieważ aby dobrze służyć Bogu, należy mieć
zdrowe ciało.

Wielu  chrześcijan  mówi  o  uzdrowieniu,  lecz  zdrowie  jest  lepsze  niż  uzdrowienie,  bo  lepiej
zapobiegać niż leczyć. Lepiej mniej jeść i być zdrowym, niż chorować z obżarstwa i modlić się
o uzdrowienie. Nie proś Pana, aby był twoim uzdrowicielem, ale proś Go o zdrowie. Podporządkuj
Mu całkowicie swoje ciało i  powiedz: "Panie,  Ty dajesz zdrowie mojemu ciału,  dlatego jestem
do Twojej dyspozycji tak długo, jak długo chcesz abym żył i abym Ci służył. Będę wysławiać Cię
w moim ciele,  ponieważ odkupiłeś  je na krzyżu dla  siebie,  dlatego moje ciało należy teraz do
Ciebie".

Nasze ciało jest niczym dom, który kupił nam Pan. Musimy więc całkowicie udostępnić ten dom
jego pełnoprawnemu właścicielowi i pozwolić, aby mógł on nim w pełni dysponować. Samowolne
postępowanie w domu, który kupił ktoś inny, jest grzechem - dlatego oddaj swoje ciało, całkowicie
swojemu Panu.
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