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Az 1 Korinthus 6.12-13-ban Pál arról beszél, hogyan használjuk a testünket.
„Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem
adatom valakinek hatalma alá” (1 Korinthus 6.12)
Ez azt jelenti, hogy nem fogom megengedni a testi vágyaimnak, hogy uralkodjanak
rajtam.
A táplálék lényeges a testünk számára, de ha Isten szolgája akarsz lenni, akkor nem
engedheted meg magadnak, hogy a táplálkozás uralkodjon a testeden. Ha annyira
szereted az ételt, hogy az uralkodik rajtad, akkor sosem leszel Istennek egy hasznos
szolgája. Meg kell, hogy szabadulj ebből a szolgaságból. Ebben tud a böjtölés segíteni.
Nem csak a szellemünk, hanem a fizikai testünk is „Krisztusnak egy tagja” (1
Korinthus 6.15). Ezért sohasem használhatjuk azt semmilyen erkölcstelen célra. A
testünk az Úr kizárólagos használatára van: a szemünk, nyelvünk és minden más
testrészünk.
Egy csodálatos ígéret van a testünk számára Istentől, amire sok év óta támaszkodom:
„A test nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.” (1
Korinthus 6.13).
Ha azt mondod: „Úr Jézus a testem teljesen a tiéd, a fejemtől a talpamig: a szemem, a
nyelvem és minden más" és ha akarod azt, akkor az Úr teljesen birtokba veszi a
testedet. Ha a testedet megőrzöd a neki való szolgálatra mindaddig, míg Ő akarja, neki
kell, hogy szolgálj. Meg fogja óvni azt még a betegségtől is. Még akkor is, amikor a
fiatalembereknek már elfogy az ereje, de azok, akik a testüket az Úrnak adták repülni
fognak, mint a sas az égen.
A testünk ugyanakkor a Szent Szellem temploma is (1 Korinthus 6.19) – és ezért nem
szabad bemocskolni azt semmiféle módon. Ha nem dohányzol, nem iszol, vagy nem
követsz el házasságtörést egy templom épületében, akkor nem kell ilyen dolgokat
cselekedned a testeddel sem, mert a tested Isten igazi temploma és nem valamelyik
gyülekezeti épület.
„Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben,
amelyek az Istenéi” (1 Korinthus 6.20).
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Az 1 Korinthus 6.12-20 igeszakasz a Szentírás egyik legcsodálatosabb része, ami arról
szól, hogyan használjuk a testünket és Isten hogyan gondoskodik arról. Bátorítalak
titeket, hogy gondolkozzatok el ezen, mert egészséges testre van szükségünk annak
érdekében, hogy az Urat szolgáljuk.
Sok keresztyén beszél gyógyulásról, de az egészség jobb, mint a gyógyulás. A
megelőzés jobb, mint a gyógymód. Jobb kevesebbet enni és egészségesnek lenni, mint
nagyevőnek lenni és megbetegedni, aztán Istent kérni, hogy gyógyítson meg. Ne arra
kérd Istent, hogy legyen a te gyógyítód, hanem arra, hogy legyen a te egészséged. Add
neki teljesen a testedet és mondd azt: "Uram, te egészség vagy az én testem számára.
Mindaddig, míg azt akarod, hogy itt éljek a földön és téged szolgáljalak, a
rendelkezésedre állok és dicsőíteni foglak az én testemben, mert te megvásároltad azt
magadnak a kereszten. A testem egyedül a tiéd.”
A testünk olyan, mint egy ház, amit valaki más megvásárolt: az Úr Jézus. Ki kell
üresíteni ezt a házat és engedni, hogy a jogos tulajdonosa teljesen birtokba vegye azt.
Ha egy bűn folyamatosan ott él ebben a házban, akkor valaki más vásárolta meg azt.
Add hát át a testedet teljesen az Úrnak.
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