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Wielu  jest  uwięzionych  w  pułapce  przez  demona  alkoholu.  Zniszczone
rodziny,  zrujnowane  kariery,  zniszczone  życie,  wstyd  i  hańba
pochłaniające młodzież i osoby starsze  pochłonięte żalem z powodu złego
działania alkoholu. Czy jesteś jedną z tych osób, czy znasz kogoś w takiej
sytuacji? Jeśli ta osoba lub ty sam nie jesteś martwy, wciąż jest nadzieja,
tylko jeśli możesz przyjść pod Krzyż Kalwarii i porozmawiać z Jezusem
Chrystusem.

Biblia mówi o dwóch rodzajach wina. Jeśli ktoś nie uzna tego, ciężar dowodu
spoczywa na nim, wyjaśniając wielką sprzeczność. Istnieją dwa rodzaje cydru.
Jest słodki cydr, który nie został sfermentowany. Jest również na całym świecie
fermentowany twardy cydr. W Nigerii mają wino palmowe, które uzyskują z
drzew  palmowych.  Jest  niesfermentowane.  Ale  przez  większość  czasu
pozwalają mu fermentować, tak zwane starym winem. Niektórzy nazywają to
słodkie  wino  i  wino  fermentowane.  Fermentowane  jest  stare  i  oczywiście
alkoholowe.

Potem zrozumiałem pełniej nazwy, których użył Jezus, gdy powiedział, że wlewają nowe wino do nowych bukłaków.
Nowe  wino  jest  niesfermentowane.  Można  go  umieścić  w  nowych  skórach  wieprzowych.  Podczas  fermentacji
rozszerzało się,  co powodowało rozciąganie świńskiej  skóry.  Następnie świńską skórkę można używać tylko do
starego wina, które jest już sfermentowane, ponieważ pękłoby, gdyby się bardziej rozciągnęło (Łk.5:37-39). Dla mnie
był to wyraźny dowód, że istnieje różnica między starym winem a nowym winem. Słowo Boże mówi nam, abyśmy
nie patrzyli na wino, które porusza się samo (bulgotanie) w kielichu. Wylej nowe wino i samo się nie porusza; nie
tworzy koralików. Sfermentowane wino tak. Sfermentowane wino nie jest używane do kosztowania, ponieważ jest
ostre i gorzkie. Smakuje nieprzyjemnie i jest używane do  efektów. Stare wino nie ma wartości odżywczej. Jezus
zrobił dobre wino. To było lepsze niż stare wino.

Kiedy Jezus robił chleb, nie robił starego, czerstwego chleba. Nie możesz udowodnić, że Jego chleb był chlebem
zakwaszonym. Kiedy stworzył rybę, nie stworzył zgniłej ryby. Czy oskarżasz Jezusa o złamanie Jego przykazania,
które mówi: „Nie patrz na sfermentowane wino”? Kiedy Jezus wyraził zgodę na małżeństwo, nie stworzył czegoś, co
jest  znanym  niszczycielem  domu,  czyli  alkohol,  który  odpowiada  za  miliony  rozwodów  każdego  roku.  Nie
odważyłbyś się oskarżyć tego, który uwalnia człowieka od alkoholu, będącego w branży jego wytwarzania.  Kiedy
stworzył świeże, słodkie i dobre wino, było to upomnienie i dezaprobata dla starego wina. Zastąpił stare nowym.
Alkohol nie ma wartości spożywczej. Głosiłem młodemu człowiekowi i zapytałem go, czy uważa, że  palenie jest
grzechem? Powiedział: „Nie, nie uważam”. Więc nie modliłbym się za niego. Bóg nie obiecał, że odpuści nam nasze
grzechy,  jeśli  ich  nie  wyznamy  (1  Jan  1:9).  Właśnie  dlatego  miliony  ludzi  nie  są  uwolnione  od  grzechu.
Usprawiedliwiają samych siebie. Niektórzy twierdzą, że dobrze jest pić sfermentowane wino, ponieważ zagraniczni
chrześcijanie  piją  je.  Kiedy przekraczasz  granice,  powinieneś  być  misjonarzem i  nauczać  ludzi  świętego  życia.
Niektórzy mówią, że piją sfermentowane wino podczas pobytu za granicą, więc nie obrażą niektórych chrześcijan,
którzy tam piją. To jest niepoprawne. Jezus Chrystus w USA jest taki sam jak na całym świecie i Jego słowo się nie
zmienia.

Jeśli pijesz, aby nie obrażać niektórych osób w jednym kraju, dlaczego nie żuć tytoniu, aby nie obrażać innych w
innym kraju? Dlaczego nie mieć pięciu żon jak w Nigerii, ponieważ niektóre wyznania zielonoświątkowe praktykują
poligamię? Wielu ludzi było obrażonych na Jezusa, ponieważ mówił im, jak mają żyć. Przestali już z Nim chodzić
(Jan 6:61-66). Czy jesteś lepszy od Jezusa? Czy możesz ulepszyć Jego doktrynę? Z powodu Słowa obrażono pewną
grupę (Mat.13: 20-21). Są nasieniem, które spadło na kamienisty grunt. Mam nadzieję, że spadłeś na dobry grunt.
Niektórzy twierdzą, że można pić, jeśli jest się  umiarkowanym. Czy byłoby w porządku być umiarkowanym wobec
morderstwa, kłamstwa, kradzieży, tytoniu lub cudzołóstwa? Bycie umiarkowanym oznacza całkowite powstrzymanie
się  od grzechu i  nie  popadanie w skrajność z  uzasadnionymi rzeczami,  takimi jak jedzenie,  spanie i  mówienie.
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Umiarkowani pijący mają gorszy wpływ na naszą młodzież, aby pili więcej niż pijacy. To jest zły przykład.
Jeśli sprawimy, że nasz słabszy brat potknie się, popełnimy grzech (Rzym.14: 2). Pewna liczba młodych ludzi, na
których  masz  wpływ,  aby pili  wino,  zostaje  alkoholikami  i  rozwodnikami.  Niektórzy  twierdzą,  że  picie  jest  w
porządku, ponieważ jest legalne.

Bóg  powiedział,  że  biskup  nie  powinien  oddawać  się  winu. Jeśli  powiedział  diakonowi,  aby  nie  popełnił
cudzołóstwa,  czy to oznaczało,  że członkowie mogliby to zrobić?  On chciał,  aby biskup był przykładem dla
wszystkich dzieci Bożych. Bóg nie ma dwóch klas ludzi, jednej świętej, a drugiej bezbożnej.  On nie ma względu
na osoby. Wszyscy chrześcijanie są w królewskim kapłaństwie. Oni są świętym narodem. Ci, którzy są oddzieleni dla
Niego, nie mogą pić sfermentowanego wina (Liczb 6:3). Musimy być oddzieleni od tych wszystkich rzeczy (II Kor.
6:14). Wino to szyderca, pamiętaj o przestudiowaniu Przypowieści Salomona 20:1-3.

Samson miał  moc z  Bogiem.  Nie  wolno  mu było  pić  wina  (Sędziów 13:4-14).  Bóg szczególnie  pobłogosławił
Rekabitów za to, że nie pili mocnych trunków, czyniąc z nich przykład dla nas (Jer. 35: 6). Jan Chrzciciel przyszedł
głosić  świętość  i  czyste  życie.  Nie pił  wina.  Święty lud  Boży nie  pije  mocnego trunku (Kpł.10:  9-10).  „Kiedy
będziecie wchodzić do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli!
To jest  ustawa wieczysta dla  wszystkich waszych pokoleń,  abyście rozróżniali  między tym co święte,  a  tym co
świeckie, między tym co nieczyste, a tym, co czyste.” Duchowni, którzy dotykają sfermentowanego wina, łamią
przykazanie Boże (Kpł.10: 9).

Pijak nie odziedziczy królestwa Bożego.  Niektórzy twierdzą, że wino jest  w porządku, ponieważ jest używane
podczas wieczerzy Pańskiej. Nie można stwierdzić, że sfermentowane wino było kiedykolwiek używane podczas
Komunii świętej przez Jezusa lub Jego uczniów. Owoc winorośli był rodzajem Jego krwi. Alkohol jest rodzajem
zniszczenia. Słowniki medyczne nie klasyfikują alkoholu jako żywności. Ma puste kalorie i przepracowuje wątrobę.
Nie może naprawić ani pomóc w rozwoju organizmu.

Niektórzy twierdzą, że nie piją wystarczającej ilości wina, aby zaszkodziło. Najmniejsza ilość alkoholu wpływa na
mózg  i  spowalnia  rozsądek.  Mózg  jest  centrum  twojego  całego  układu  nerwowego.  Zapobiega  samokrytyce  i
samokontroli, szczególnie podczas jazdy. Alkohol nie jest środkiem pobudzającym. Niektórzy twierdzą, że poprawia
to ich wzrok. To tylko zakłóca interpretację obrazu, gdy dociera on do mózgu. Następnie zaburza mięśnie i regulację
oka, czasami powodując podwójne widzenie. To faktycznie przytępia mózg i sprawia, że ryzykujesz. To wpływa na
twoją decyzję i spowalnia czas reakcji. Czy chciałbyś, aby twój pracownik pił, czy twój pilot, czy maszynista w
pociągu, lekarz czy pastor? Obniża to twoją czujność i ostrożność. Niektórzy twierdzą, że wino jest w porządku,
ponieważ  Paweł  powiedział  Tymoteuszowi,  aby  używał  wina.  Tymoteuszowi  powiedziano,  żeby  używał  go  ze
względu na żołądek. Sfermentowane wino powoduje problemy żołądkowe. Sprawia, że ludzie chorują (Ozeasza 7:5).
Nie jesteś Tymoteuszem, ani nie masz problemów z żołądkiem, chyba że sobie tego życzysz. Alkohol powoduje
delirium (majaczenie). Powoduje przedwczesną śmierć. Niektórzy twierdzą, że to pomaga im być bardziej zręcznymi.
Nie możesz szybko podjąć decyzji,  jeśli  masz najmniejszą ilość alkoholu.  Utrudnia to apetyt  i  trawienie.  Działa
drażniąco na kwas żołądkowy i żołądek. Twoje ciało powinno być świątynią Boga, więc po co wrzucać do niego
alkohol i dym? Jeśli wiemy, że most jest zepsuty i nie ostrzegamy człowieka, jesteśmy winni jego śmierci, gdy
wpadnie do rzeki. Więc ostrzegamy.

Rozbija domy i  powoduje rozwody.  Daje to fałszywe poczucie bezpieczeństwa i  zniekształca perspektywę. Daje
złudzenie wyższości i wpływa na szybką reakcję lub kontrolę mięśni. Ponieważ zachęca do ekstremalnych zachowań,
zmniejsza ostrożność i  powoduje morderstwa i  gwałty.  Alkoholizm jest  chorobą z  własnej  winy.  Siedemdziesiąt
procent alkoholików zaczęło pić w wieku dojrzewania. Ponad połowa z nich umiera poniżej 50-tki. Pan mówi, co
siejesz, to będziesz zbierać.  Bycie pijakiem dla towarzystwa wpływa na ludzi bardziej niż zwykły pijak. Wiele
niebezpieczniej jest dzisiaj, kiedy mamy szybkie samochody, samoloty, pociągi, bomby i pociski oraz leki na receptę
dostępne dla wszystkich, w tym także pod wpływem alkoholu.

Teraz, aby stawić czoła alkoholowi jako chorobie, potrzebujesz boskiej pomocy w podejmowaniu kroków. Te
kroki mają wyznać, że nawyk jest grzechem. Bóg powiedział, że przebaczy ci twoje grzechy, jeśli je wyznasz {1
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Jan:8-10. Przebaczenie  jest  ważnym krokiem. Niektórzy próbują  zreformować się  na  własną siłę.  Stare sprawy
muszą zostać uregulowane. Bóg nie tylko wybaczy twoje grzechy, ale oczyści cię od wszelkiej nieprawości (1 Jan
1:9)} Staniesz się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie i wszystko stanie się nowe (2 Kor. 5:17). Po tym kroku
jesteś czysty i przyozdobiony. Musisz współpracować z Panem. Nie oczekuj, że Bóg zrobi wszystko, a ty nic nie
robisz.  Kiedy Bóg zobaczy,  twoje  staranie,  On ci  pomoże.  Kiedy zrobisz,  co  w twojej  mocy,  On zrobi  resztę.
Będziesz Go szukać i znajdziesz, kiedy będziesz Go szukać całym swoim sercem (Jer. 29:13).  Niektórzy mówią,
że to im się podoba, ponieważ zapominają o swoich kłopotach. Sfermentowane wino jest szydercą.

Twoje ciało jest świątynią Boga (1 Kor. 6:19). Twoje ciało jest święte (1 Kor. 3:17). Bóg nie chce, abyś go skalał. On
chce, abyście przedstawili swoje ciało jako żywą ofiarę, świętą i godną uznania dla Niego (Rzym. 12:1). On chce
mieszkać w twoim ciele. Jezus nauczał, że to, co wychodzi z serca, to zanieczyszcza człowieka. To kiedy stajesz się
skłonny w swoim sercu do przyjmowania tytoniu, alkoholu, środków odurzających lub czegokolwiek, co nie jest
dobre dla twojego ciała, stajesz się nieczystym. To grzech, gdy tylko masz skłonność w swoim sercu, by pic zanim
dostanie się to do twoich ust. Bóg nakazuje ci oczyścić się z wszelkiej nieczystości ciała (2 Kor 7:1). Zrób to, a On
obdarzy cię łaską. Jego łaska jest wystarczająca. Jego przykazaniem dla ciebie jest, aby wszystko co czynisz,
było ku chwale Boga (1 Kor.10:31). Czy możesz pić mocny trunek lub palić ku Jego chwale?

Diabeł czerpie z tego chwałę, dopóki nie zrezygnujesz. Czy możesz wygrać więcej dusz, używając tego? Jedna dusza
jest warta więcej niż cokolwiek na świecie. Jezus oddał Jego życie za ciebie. Jezus jest naszym przykładem (1 Piotr
2:21).  Powinniśmy podążać  Jego  śladami.  Czy  Jezus  piłby,  paliłby  lub  żuł  tytoń?  Powodem,  dla  którego
niektórzy ludzie nie chcą porzucić nawyku, jest to, że im się to podoba. Kochają to bardziej niż Jezusa, inaczej
zrezygnowaliby. Chcą służyć Panu i trzymać się tego nawyku. Są dwulicowi. Są niestabilni na wszystkich swych
drogach (Jakuba 1:8). Widzą podwójnie. Jeśli ich oko jest pojedyncze, całe ich ciało będzie pełne światła (Łk.11:34).
Bóg jest światłem (1 Jan 1:5). Jeśli twoje ciało jest pełne Boga, nie ma miejsca na bezbożne nawyki, aby pozostały w
twoim ciele. Jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy wiarę (1 Jan 3:21). Wpraw wiarę w czyn. Biegnij do Jezusa
Chrystusa, odpuść alkohol i palenie i wołaj do Niego o litość.

Potrzebujesz podstawy (kręgosłupa) i siły woli. Jeśli ktoś może zrobić to dla człowieka, może uczynić coś dla Pana.
Czy to możliwe, że chcesz się zadowolić i po prostu pozostać przy papierosie lub alkoholu? Firmy alkoholowe mylą
się. Mówią, że to spełnia. Sam fakt, że zawsze sięgasz po kolejny, dowodzi, że nie spełnia. Dotyczy to każdego
nawyku. Powinieneś pamiętać, jak Jezus cierpiał za ciebie. Jeśli tak, nie rozumiem, jak możesz odmówić poświęcenia
czegoś dla Niego. Mówisz, że nie możesz zrezygnować z alkoholu. Załóżmy, że człowiek zostaje zbawiony i mówi,
że nie może porzucić cudzołóstwa. Czy to usprawiedliwiłoby go w Dniu Sądu? Naucz się mówić „Nie”. To jest
powód, dla którego dziewięćdziesiąt procent ludzi ma nawyk. Najmądrzejszy człowiek, który żył, powiedział: „Jeśli
grzesznicy cię wabią, nie waż się iść, Księga Przysłów 1:10”. Jesteś winien większości swoich pokus, ponieważ
trudno ci powiedzieć „Nie”.

Nie próbuj ograniczać tego. Wiele osób jest jak człowiek wspinający się ze studni. Kiedy zbliża się do szczytu,
spada  z  powrotem  na  dół.  On  ma  całą  wspinaczkę  do  zrobienia  od  nowa.  Nie  próbowałbyś  ograniczyć
morderstwa, kłamstwa, kradzieży cudzołóstwa lub innych grzechów. Spróbuj pościć ze swoją modlitwą. To zabija
pożądanie ciała. Kiedy naturalna siła słabnie w twoim ciele, moc Boga jest silniejsza. Kiedy jesteś słaby, jesteś silny.
Duch Święty mieszka w twoim ciele. Niech grzech nie panuje w twoim śmiertelnym ciele. Jeśli żyjesz według ciała,
umrzesz. Wysławiaj Boga swoim ciałem, unikaj alkoholu z miłości do Boga.

Wyznaj Bogu wszystkie twoje grzechy na kolanach, On cię usłyszy i wybaczy.  Bądź napełniony Duchem. To jest
przykazanie  (Efezjan  5:18).  Kiedy  duch  nieczysty  opuszcza  twoje  ciało,  pozostajesz  pusty,  wymieciony  i
przyozdobiony (Mat.12:44), niektórzy ludzie pozostają puści. Próbują dopasować rozum do diabła. Tego nie możesz
zrobić. Musisz być napełniony Duchem. Postaw znak „Brak wolnych miejsc”. A kiedy ten nieczysty duch powróci,
nie może wejść. Bóg daje ci władzę nad całą mocą wroga. Otrzymasz tę moc po wejściu Ducha Świętego (Dz.1:8).
Bez mocy Ducha Świętego w twoim życiu, aby pomóc ci w walce, jesteś jak żołnierz bez broni. Jeśli pijesz alkohol,
stopniowo  pozwalasz,  aby  mały  nierozpoznany  demon  wpłynął  na  ciebie.  Prędzej  czy  później,  w  miarę
kontynuowania  spożywania  alkoholu;  mały  demon  rośnie  wraz  z  tobą,  stając  się  twoim  dominującym
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demonem. Straciłeś kontrolę i nie wiesz o tym. Musisz uciec do krzyża Jezusa Chrystusa po pomoc, nim będzie
za późno.Uważaj i bądź trzeźwy.

Wiele miesięcy po zbawieniu człowieka nagle czuje on, jakby nie był zbawiony. Jeśli mówi, że nie jest zbawiony, to
nie jest. Masz to, co mówisz (Mk.11:23). Wiele miesięcy po uwolnieniu od alkoholu możesz nagle ulec pokusie.
Pragnienie może nagle powrócić. Nie mów: „Mam to z powrotem”. Cytuj to Pismo Rzymian 6:14: „Albowiem
grzech nie powinien nad wami panować, bo nie jesteś pod prawem, lecz pod łaską” i módl się. Przeciwstaw się
diabłu, a on ucieknie od ciebie. Przeciwstawiaj  się temu. To nie  jest  naturalne pragnienie.  To moc szatana by
przeciwdziałać tobie. Jeśli się z tym nie zgodzisz; jeśli wytrzymasz, odejdzie za kilka minut. Będziesz silniejszy niż
kiedykolwiek. Możesz iść latami bez tej ponownej bitwy. Cały czas rośniesz. Wkrótce jesteś tak silny duchowo, że
jesteś o wiele większy od tego, że ci to nie przeszkadza. Szukaj namaszczenia Ducha. Pozostań napełniony Duchem.
Jeśli jesteś pełen namaszczenia, w twoim ciele nie ma miejsca na alkohol. Jarzmo zostanie zniszczone z powodu
namaszczenia (Izajasz 10:27). Namaszczenie, które otrzymałeś od Pana, trwa w tobie. Niezależnie od tego, czy to
czujesz, czy nie, to jest tam. Jezus jest z tobą zawsze, aż do końca świata (Mt. 28:20). On nigdy cię nie opuści ani nie
zostawi. Rzymian 8:35-39: „Kto oddzieli nas od miłości Chrystusa? … Ale we wszystkich tych rzeczach odnosimy
pełne zwycięstwo, dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani
Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym.”

Nie wydawaj swoich pieniędzy na alkohol lub tytoń. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, a
waszą pracę na to, co nie nasyci? (Izajasza 55:2). Twoja siła jest twoim życiem. Twoje życie jest częścią Boga. To jest
boskie. Grzechem jest marnowanie pieniędzy Boga. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, wszystko, co masz, należy do Pana.
Nie jesteś swoją własnością. Jesteś kupiony za cenę. Skup się na Panu. Nie wierz w reklamy, które kłamią na temat
alkoholu. Bezczynny umysł to pracownia diabła. Miej umysł zajęty czymś wartościowym. Wtedy nie będziesz tak
bardzo kuszony. Oddaj swoje drogi Panu, a twe myśli zostaną ustalone. Sposobem na porzucenie myślenia o złym
nawyku jest zastąpienie tej myśli dobrymi myślami. Zapamiętaj Filipian 4:8. Zrób, co mówi. Wtedy pomyślisz o tym,
co jest czyste, uczciwe i prawdziwe.

Spójrz na alkohol jak na grzechotliwego węża, który przychodzi i owija się wokół ciebie. Nie traktuj diabła miło.
Jeśli kochacie świat, nie ma w was miłości Ojca (1 Jan 2:15). Jeśli wyjdziesz ze świata i będziesz oddzielony, On cię
przyjmie; jeśli nie dotkniesz nieczystej rzeczy (2 Kor. 6). Nie czekaj dłużej. Ten nawyk jest jak wielki wąż, który cię
otacza. To rośnie każdego dnia. Wkrótce będzie wystarczająco duży, aby wycisnąć z ciebie życie.

Wiele ludzi uczy swoje dzieci używania alkoholu i tytoniu. Wiele dzieci rodzi się płacząc, z pragnienia i sięgania
po  te  rzeczy.  To  jest  w  ich  krwi.  Zmień  swoich  towarzyszy.  Módl  się  tą  modlitwą:  „Nie  wódź  nas  na
pokuszenie”.  Wiele osób pójdzie tam, gdzie aniołowie nie  mają odwagi stąpać.  Nie mają oni ochrony. Nic
dziwnego, że ulegają pokusom. Łączą rozum i siłę z diabłem. Przestań biegać ze starymi współbiesiadnikami. Jeśli
wejdziesz  między wrony,  musisz  krakać  jak  i  one.  Jeśli  dasz  im znać,  gdzie  stoisz,  nie  będziesz  się  już  nimi
przejmować. Nie musisz ich opuszczać; oni cię opuszczą. Powiedz im, że masz dosyć starych nawyków. Powiedz im,
że masz lepsze towarzystwo i lepsze zajęcia. Sposobem na odejście od starych współbiesiadników jest znalezienie
lepszych, którzy ich zastąpią.  Przykro mi to powiedzieć, istnieje wielu potajemnie pijących alkohol, zarówno
wśród wierzących, jak i niewierzących. Muszą oni żałować i porzucić te śmiertelne nawyki, które są potężną,
niszczycielską bronią szatana.

Zapamiętaj pismo święte. Zwyciężasz przez krew Baranka i słowa twojego świadectwa. Powiedz, co Bóg mówi. Złóż
świadectwo o tym, co On czyni. Biblia jest Słowem Jego świadectwa. Zapamiętaj Łukasza 10:19. To, co mówisz,
staje się częścią ciebie. Mów prawdę. Przeczytaj  i  powiedz: „Mogę robić wszystko przez Chrystusa, który mnie
wzmacnia”. „Ten, który jest we mnie, jest większy niż ten, który jest na świecie”, „Nic nie jest dla mnie niemożliwe”.
Ojcze Niebieski, przejmuję władzę i panowanie nad każdym złym duchem, który przychodzi przeciwko mnie,
w imię Jezusa Chrystusa amen.

Część tego przesłania jest wzięta z Książki kazania W.V. Grant zatytułowanej „Przerwij Ten Nawyk”.
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