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Dzisiaj jest czas krzyżowania
Brian Kocourek
Dzisiaj wieczorem znowu będę mówić z tego samego akapitu 47 kazania brata
Branhama. Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, o którym mówiliśmy zeszłą
niedzielę.

47 Otóż, Ono nie może zostać zmieszane. Ono nie będzie skrzyżowane z niczym
innym. Ono nie zostanie skrzyżowane. Dzisiaj mamy wielką erę krzyżowania zwierząt,
ziarna, pszenicy - osiągają produkt o lepszym wyglądzie, lecz on nie jest dobry. Ono
jest zepsute, nie ma w nim życia, jest umarłe, nie może się reprodukować; ono jest
martwe, ponieważ wszystko co mamy na ziemi dzisiaj w swojej oryginalnej postaci
jest Mówionym Słowem Boga.
Otóż, ubiegłej niedzieli skupialiśmy nasze myśli na ostatniej części tego akapitu,
gdzie on powiedział: wszystko co mamy na ziemi dzisiaj w swojej oryginalnej postaci
jest Mówionym Słowem Boga… i spojrzeliśmy na Życie Nasienia i oryginalną formę,
wskazując na oryginalne życie. Lecz dzisiaj wieczorem pragnąłbym skupić nasze myśli
na kwestii krzyżowania, o której on tutaj wspomina. Więc pozwólcie, że przeczytam
wam jeszcze raz ten akapit, żebyśmy mogli skupić nasze myśli na tym.

47 Otóż, Ono nie może zostać zmieszane. Ono nie będzie skrzyżowane z niczym
innym. Ono nie zostanie skrzyżowane. Dzisiaj mamy wielką erę krzyżowania zwierząt,
ziarna, pszenicy - osiągają produkt o lepszym wyglądzie, lecz to nie jest dobre. Ono jest
zepsute, nie ma w nim życia, jest umarłe, nie może się reprodukować; ono jest martwe,
ponieważ wszystko co mamy na ziemi dzisiaj w swojej oryginalnej postaci jest
Mówionym Słowem Boga.
Więc, dzisiaj wieczorem chciałbym skupić nasze myśli na tym temacie, ponieważ
jest środa wieczór, i możemy pochylić nasze głowy i skupić się nad tym. Także
chciałbym mówić o tym, bo to posuwa się naprzód za tym, gdzie był zmysł brata
Branhama, kiedy on rozbudowywał to kazanie, a w końcu myślę sobie, że trzeba mówić
na ten temat, ponieważ jest pewna kwestia, nieco sprzeczna lub kontrowersyjna wśród
niektórych w tym poselstwie, odnośnie tego, co powinniśmy jeść a co nie. To kazanie
nie dotyczy tego, którą stronę mamy obrać. To kazanie ma pokazać wam, że ten
problem jest rozpraszaniem planu Bożego i jest wykorzystywane przez diabła, żeby
ludzie przestali się skupiać na nauce Chrystusa, a odwrócili się do rzeczy bardziej
ziemskich i cielesnych.
Otóż, brat Branham atakuje tutaj hybrydyzację, bo kiedy dwie formy życia
mieszają się, lub dwa nasiona, potomstwo nie jest genetycznie w stanie reprodukować
to samo życie, jak oryginał. Mówiąc inaczej, podstawową cechą hybrydyzacji jest to, że
dalsze generacje są bez potomstwa. Dlatego niebezpieczeństwo, jakie widzimy jest
takie, bo nie istnieje prawdziwe życie z potomstwa hybrydy, więc nie posiada także

prawdziwej wartości odżywczej. Wszystko to jest wielkim nadmuchanym mnóstwem a
małą substancją.
Więc, zauważcie, on mówi: Dzisiaj mamy wielką erę krzyżowania zwierząt, ziarna,

pszenicy - osiągają produkt o lepszym wyglądzie, lecz to nie jest dobre. Ono jest
zepsute, nie ma w nim życia, jest umarłe, nie może się reprodukować.
Zatem gdzie powstał spór w tym poselstwie, że niektórzy nauczają, iż nie mamy jeść
żadnego mięsa, a jednak nie mówią niczego o innych hybrydach, które przynoszą
śmierć. Dlatego, niektórzy nie będą jeść żadnego mięsa, podczas gdy inni trochę mięsa,
i jeszcze inni nie będą jeść żadnego mięsa, a patrzą z góry na pozostałych.
Argument ten wywodzi się z paru cytatów, ale szczególnie z tego jednego.
W kazaniu brata Branhama On się troszczy a co ty? 63-0721 on ostrzegał ludzi
przed stanem życia, szczególnie w odniesieniu do łańcucha żywnościowego. On
powiedział:

96 Otóż, co nam przyniosła nauka? Może będziecie teraz zaszokowani na chwilę.
Nauka przyniosła nam choroby, śmierć i dolegliwości. Byliście nauczani tylko o jednej
stronie tego obrazu. Lecz on ma dwie strony. Wy powiecie: "Nauka wynalazła to, tamto
i jeszcze coś innego". Dobrze, przyznam wam ten przywilej. Lecz spójrzmy na to z
drugiej strony. Nauka przyniosła nam choroby. Nauka przyniosła nam niemoce,
śmierć. 97 Patrzcie. Naukowe krzyżowanie pokarmów i innych rzeczy przyniosło
śmierć tej generacji. Ono sprawiło, że ludzie są tacy miękcy i delikatni, że mężczyźni i
kobiety są jakby z kupy błota i nie mają żadnej sztywnej struktury w sobie. Stali się
jakby stertą miękkich meduz. Nie potrafią żyć bez klimatyzacji; inaczej giną. Nie
potrafią grać baseballa. Jeżeli go ktoś gdzieś trąci, uśmierci go - w ringach bokserskich
i tym podobnie. Mężczyźni i kobiety są tacy miękcy, że ich to zniekształca. 98 Oni dają
zastrzyki tą hybrydą bydłu i teraz przeniosło się to do ludzi, jak mówią sami
naukowcy, i to jest powodem zboczenia i zniekształcenia ludzi. Bowiem jeśli krowa jest
krzyżówką, względnie jakikolwiek pokarm jest hybrydą, ten pokarm wytwarza
komórki krwi, a komórka krwi jest waszym życiem. Widzicie, co to sprawiło? I potem w
mięsie - oni wstrzykują te zastrzyki do mięsa, a obecnie zostało udowodnione, że te
zastrzyki oddziałują na ludzi. Naukowo! 99 Oni opryskują pola tym DDT, jak to
widziałem niedawno, a obecnie mamy w tej miejscowości osiemset chorych ludzi, z
powodu spożywania jajek. Czy sobie przypominacie przed laty, kiedy na początku kiedy tu mieliśmy ten mały budynek, ja prorokowałem i powiedziałem: "Stanie się w
dniach ostatecznych: Nie mieszkajcie w dolinie i nie spożywajcie jajek". Mam to
zanotowane w mojej książce. Pomyślałem, że to ma coś z tym wspólnego, poszedłem
więc i zajrzałem do niej. "Nie spożywajcie jajek". Było to dawno temu - w 1933 roku.
Obecnie jajka zawierają w sobie coś, i ja widzę, jak naukowcy mówią, że człowiek
mający ponad pięćdziesiąt lat nie powinien wcale spożywać jajek, ponieważ to jest
najbardziej szkodliwa rzecz dla serca, którą można spożywać. Choroby... 100 Mleko dawniej było ono naszą najbardziej zrównoważoną dietą; mleko. Lekarze ci powiedzą:
"Wystrzegaj się go". Ono jest przyczyną fistuły i wszystkiego innego. Jest to ta sama

ludzka istota, która je pijała i żyła długie lata, i wcale nie znała fistuły, lecz
krzyżowanie i tak dalej naruszyło strukturę ludzkiej istoty tak, że jest niczym więcej
niż stertą błota - kulą - siedliskiem chorób. Co tego dokonało? Nauka. 101 Spójrzcie. To
spowodowało, że geny u mężczyzny i kobiety zostały osłabione - spowodowały cielesną
słabowitość ludzkiej istoty na skutek genów oraz przyrost ilości spastycznych dzieci o
trzydzieści procent. Rodzi się również coraz więcej mongoloidów. I ta słabowitość ludzi
na skutek hybrydyzacji pokarmów, które spożywamy, by żyć - one osłabiają ciało i to
jest przyczyną choroby raka, umysłowych chorób i wszelkiego rodzaju dolegliwości,
które znajdują siedlisko w ludzkim ciele z powodu jego słabowitości. Ludzie naukowo
niszczą samych siebie, bo odstępują od Bożego planu. On powiedział: "Niech każde
nasienie zrodzi według swego rodzaju". 102 Czy widzicie, gdzie się znajdujemy?
Mógłbym to kontynuować dalej; nasz czas upływa jednak. Lecz zauważcie, co jest
przyczyną tego? Nauka przyniosła śmierć, choroby i zniszczenie. 103 I widziałem
niedawno - rozmawiałem z moim dobrym przyjacielem, doktorem Vayle siedzącym
tutaj, o pewnym artykule mówiącym o tym, że ludzie są uśmiercani penicyliną. W
rzeczywistości nie chodzi tu o penicylinę; chodzi o zanieczyszczenia, które przedostają
się do penicyliny, kiedy ją produkują. Są to wielkie projekty i machinacje, przynoszące
zysk. Lekarze stosują ją czasami, choć sami nie znają nawet chemicznego wzoru
aspiryny, a ojcowie wysyłają ich do uczelni, aby mieć specjalistów w tej czy innej
dziedzinie, a oni nawet nie wiedzą, jak wyleczyć bóle brzuszka u dziecka. Więc co
mamy? Chciwość, naciąganie kogoś (wyłudzanie pieniędzy), względnie coś podobnego.
Nie ma już niemal staromodnego wiejskiego lekarza, który przychodził i rozmawiał z
człowiekiem, i pocieszał go, i zrobił wszystko, co mógł. Oni usunęli zupełnie Boga z
widowni, ponieważ udali się swoją własną drogą. Oni zbagatelizowali Boga, żeby Go
całkiem usunąć z widowni. Tutaj to mamy zarazki nie mogą jej zniszczyć? Lecz te
rośliny z cieplarni, te hybrydy musicie opryskiwać przez cały czas. Wielu z was czytało
moje poselstwo "Skrzyżowana religia" - muszą je ciągle opryskiwać i opiekować się
nimi, i tak dalej. Lecz zauważcie, prawdziwa autentyczna roślina nie musi być
opryskiwana; ona jest oryginałem. 105 Co sprawia, że choroba wchodzi do ludzkiego
ciała? Czy to ciało...? Jak mi powiedział mój drogi przyjaciel, lekarz - nie chciałbym
teraz wymieniać jego nazwiska, lecz on jest bardzo miłym bratem. Czytał mi niedawno
z czasopisma lekarskiego, z pewnej książki w jego gabinecie, w którym on przechowuje
wszystkie te fajne książki i najnowsze wiadomości z medycyny. Chodzi o słabowitość.
Zauważacie, że każdy naprawdę... Mówicie, że wasze ciało jest wyczerpane, więc
bardzo szybko przeziębicie się. Co jest przyczyną? Jest to słabowitość waszego ciała,
więc wasze gruczoły wydzielają śluz, a w nim znajdują siedlisko zarazki kataru, i
macie katar. Lecz gdyby to ciało było mocne, ono by odrzuciło te zarazki kataru; nie
mogłyby go tknąć. 106 Widzicie zatem, kiedy Bóg stworzył człowieka na początku, on
był odporny na każdą chorobę. Rozumiecie? Lecz niedowiarstwo i nauka... Nauka i
wykształcenie było pierwszą rzeczą, która oddzieliła człowieka od Boga i ciągle go
odsuwa.
Więc, niektórzy przeczytają, że brat Branham jak gdyby ostrzega ludzi, żeby nie
jedli mięsa, lecz naprawdę nie wierzę, że jedzenie lub niejedzenie mięsa jest tym, na

czym skupiał się brat Branham tutaj. Tak br. Branham mówi nam o
niebezpieczeństwie dla ludzkiej rasy, jakie powoduje krzyżowanie pokarmów, ale on
nigdy nie mówi nam, byśmy nie jedli tego. On tylko mówi nam tutaj, że każdym razem,
kiedy człowiek myśli, że może ulepszyć sposób Bożego działania, to tylko zakończy się
śmiercią i zniszczeniem.
To nie jest ostrzeganie Ducha Świętego do kościoła, żebyśmy nie jedli takiego
rodzaju pokarmów. To prorok pokazuje nam, że oryginał jest całkiem odmienny od
tego, co uczynił człowiek.
W kazaniu PYTANIA I ODPOWIEDZI 64-0830E Bracie Branham, gdy prorokujesz
o tym: Nie będziecie jeść jajek, nie mieszkajcie w dolinie - czy to proroctwo było tylko
dla ciebie, albo dla zgromadzenia? Dobrze. 177 Przed laty, około trzydzieści lat temu
podałem proroctwo, że w ostatecznych dniach stanie się tak, że będą choroby między
zwierzętami, wśród bydła, i jajka - nawet w jajkach. I stanie się, że będą jajka, które
się nie będą nadawać do spożycia. Również dojdzie do tego, że ludzie, którzy żyją w
dolinach... Przypomnijcie sobie teraz ,ja to prorokowałem wówczas przed trzydziestu
laty, że się to urzeczywistni, iż ludzie, żyjący w dolinach - że ja będę prosił chrześcijan,
aby się wyprowadzili z dolin i żeby nie spożywali... Różne mięsa i tym podobne rzeczy
będą trujące. Będzie niebezpiecznie (ja wierzę tak, jak to widziałem) dla ludzi żyć w
dolinach. 178 Otóż, to było, zanim oni mieli pył radioaktywny, albo wiedzieli cokolwiek
o radioaktywnym pyle. Lecz to był Duch święty, który mnie ostrzegał. A właśnie
obecnie nawet u naszego bydła (widzicie, że znikło z rynków) dlatego, że opryskiwano
środkiem DDT - coś przedostało się do krów. 179 Zwróćcie znowu uwagę, wszystko to
krzyżowanie i inne rzeczy, które oni czynią, powodują absolutny upadek ludzkiej rasy.
"Trzydzieści procent" - dwadzieścia do trzydzieści procent, jak mówi Readers Digest
"pacjentów w szpitalach zostaje tam umieszczonych z powodu lekarzy". Oni podają
człowiekowi lekarstwo, żeby coś z niego wydostać, a ono wprowadza do niego coś
innego. 180 A czy zwróciliście uwagę na jajka? W ubiegłym roku setki przypadków w
Louisville i Jeffersonville zachorowało, i zostali przyjęci do szpitala, bo wymiotowali z
powodu spożywania jajek, które kury w tej dolinie tutaj... Te jajka z tej doliny
zawierały radioaktywny pył. I trujące chwasty, i tak dalej, wszystko jest zakażone. 181
Lecz tutaj to właśnie masz, mój bracie. Ja wierzę całym moim sercem, że to jest
napisane w Piśmie świętym, że żaden pokarm nie powinien być przyjmowany, jeżeli
nie jest przyjmowany z dziękowaniem, bowiem on zostaje poświęcony przez Słowo
Boże i przez modlitwę. Rozumiecie? Jeżeli to spożywacie, powiedzcie: "Panie Jezu, Ty
przygotowałeś ten pokarm dla mnie. Teraz przez wiarę ja poświęcam ten pokarm, by
wzmocnił nasze ciała". Potem to spożywajcie, albowiem wszystko, co czynimy, czynimy
we wierze.
Więc widzimy, że chociaż było nam dane ostrzeżenie przez Ducha Świętego, że te
dolegliwości i proces krzyżowania będzie tutaj w ostatecznym czasie, jednak to będzie
na tak rozległej skali, iż to wpłynie na wszystko, co jecie, a nawet na leki, które
zażywacie. Więc kiedy brat Branham mówi: 181 Lecz tutaj to właśnie masz, mój

bracie. Ja wierzę całym moim sercem, że to jest napisane w Piśmie świętym, że żaden

pokarm nie powinien być przyjmowany, jeżeli nie jest przyjmowany z dziękowaniem,
bowiem on zostaje poświęcony przez Słowo Boże i przez modlitwę. Rozumiecie? Jeżeli
to spożywacie, powiedzcie: "Panie Jezu, Ty przygotowałeś ten pokarm dla mnie. Teraz
przez wiarę ja poświęcam ten pokarm, by wzmocnił nasze ciała". Potem to spożywajcie,
albowiem wszystko, co czynimy, czynimy we wierze.
Więc, chcę, żebyście zauważyli, iż on mówi, że powinniśmy to jeść, ale upewnijcie
się, że pomodliliście się za to. Jeśli mamy uniknąć wszystkiego, o czym nadmienił w
tym i wielu innych cytatach na ten temat, nie moglibyśmy jeść mięsa, jajek, ryb,
kukurydzy, pszenicy i innych warzyw w wyniku tego, ani nie powinniśmy pić mleka,
lub nawet wody z powodu wszystkiego, co jest domieszane do tego.
Mądrość kontra wiara 62-0401 Ta ziemia jest sama łonem. Gdzie Bóg kładzie Swoje

nasiona? 79 Gdzie są kładzione nasiona? Do łona. Bóg kładzie nasiona... A co czyni
człowiek? Jak diabły w łonie. On zdeformuje dziecko, jeżeli potrafi; to właśnie uczyniły
diabły na ziemi - krzyżowanie - robią stworzenia, które nie były takie. Ja to lepiej
zostawię; nigdy nie dojdę do reszty tego, co mam tutaj zanotowane. Wy wiecie, co mam
na myśli. Dlatego właśnie jest to zdeformowane stworzenie, które zostanie lada chwila
odrzucone. Bóg z tym skończył. świat jest cały wypaczony, wszystko jest złe. Potoki są
zanieczyszczone, powietrze jest zanieczyszczone - brud, smród.
Więc nawet powietrze, którym oddychamy, powoduje, że ludzie cierpią na raka i
rozedmę i wszystkie inne stany oskrzelowe i układu oddechowego. A czym to jest? To
jest Eden Szatana, a to nam pokazuje, że wszystko żywe się właśnie przygotowuje na
spalenie. Zatem, wszyscy wiemy, że Alfa musi się powtórzyć w Omedze. Więc co
nastało w Alfie, musi się stać w Omedze.
W kazaniu Arcydzieło 64-0705 P:98 brat Branham powiedział: Całe prawdziwe

życie, jakie było w źdźble, kłosie i plewie, skupia się teraz w ziarnie, gotowe na
zmartwychwstanie, gotowe na żniwo. Alfa stało się Omegą. Amen. Pierwsze przyszło
na sam koniec i to ostatnie jest pierwsze. Nasienie, które weszło w to na początku,
przebyło ten proces i stało się ponownie nasieniem.
Dlatego jeśli widzimy, że ktoś wynosi się w zborze ponad innych jako problem w
Alfie, wtedy wiemy, że to się musi znowu powtórzyć w Omedze. Więc jeśli chcemy
wiedzieć, jak z tym mamy sobie poradzić w naszym czasie, musimy się popatrzeć
wstecz, jak apostoł Paweł uporał się z tym w swoim czasie.
Więc otwórzmy nasze Biblie w Rzymian 14 rozdział i przeczytam wam to z
tłumaczenia New International Version, ponieważ słownictwo jest tak dobre i
stosowne na ten czas.

Rzymian 14:1 A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów
odnośnie spornych spraw. Więc apostoł Paweł mówi nam tutaj, że on będzie mówić o
tym, jak mamy postępować w takich spornych przypadkach.

2 Jeden wierzy, że może jeść wszystko, lecz inny, który jest słaby we wierze, jarzynę
jada.
Otóż, oto, gdzie jesteśmy dzisiaj. Jeden mówi: tylko jarzyny, a inny mówi: wszystko
jest dobre. A problem jest taki, że obie strony są uparte w tym, w co wierzą. Lecz
zauważcie, skąd bierze Paweł taki argument. On nie staje po ani jednej stronie, lecz
raczej ostrzega wierzących, żeby byli ostrożni, co czynią z ich osobistymi uczuciami w
tych sprawach.
Więc on mówi: 3 Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je,
niech nie osądza tego, który je; albowiem Bóg go przyjął.
Otóż mamy dwa przeciwstawne poglądy na temat jedzenia mięsa we wczesnym
kościele. Lecz Paweł nie ostrzega ich, żeby jedli lub nie jedli. Jego ostrzeżenie dotyczy
tego: co robisz z tym czemu wierzysz, i jak to wpływa na działanie Ducha Świętego
pośród was. Zatem, pamiętajcie, że Duch Święty zstąpił w dół jako Gołębica i on
zstępuje tylko na charakter baranka, ponieważ gołębica i baranek mają taką samą
naturę. Więc stąd Paweł czerpie ten temat i prawdziwe inne problemy, które
rozdzielają kościół.
Wiele lat temu w roku 1979 brat Vayle opowiadał mi o baptystycznym kościele, iż
rozdzielił się, bo jedna część powiedziała, że musisz jeść tylko miód, a cukier w ogóle
nie. Inni mówili: nie, cukier jest w porządku, więc kościół zakończył się rozdzielając się
z powodu tego prostego problemu. A jeśli diabeł może sprawić rozłam z tego powodu, to
wskazuje, że oni już opuścili swoją Wiarę. Otóż, kiedy problem może wpłynąć na taką
grupę ludzi jak ta, to przedstawia, że nie są skoncentrowani na nauce i odchylili się od
Prawdy.
Zauważcie, że Paweł tutaj mówi do tych, którzy osądzają i potępiają lub do tych,
którzy patrzą z góry na innych. 4 Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi,

czy pada, do pana swego należy; ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. 5
Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo;
niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. A to jest właśnie to. Musisz być zupełnie
przekonany w swoim umyśle.

6 Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem
Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu. 7 Albowiem nikt z nas dla siebie
nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; 8 Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli
umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. 9
Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować.
Widzicie, że kościół usunął Chrystusa z wizerunku i opuścił swoją pierwszą miłość.
To jest napomnienie do kościoła w Efezie lub do efeskiego wieku kościoła. Oni opuścili
swoją pierwszą miłość, która jest nauka Chrystusowa. To właśnie oznacza Efez.
Rozluźniony i dryfujący, a więc oni opuścili swoją pierwszą Miłość, Objawienie Jezusa

Chrystusa, a wkroczyli do humanistycznych zagadnień, takich jak mięso lub bez
mięsa.
Potem Paweł powiedział: 10 Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu

pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. 11 Bo
napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano I wszelki język
wyznawać będzie Boga. 12 Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu.
Widzicie, Paweł mówi, Spójrzcie ludzie, skupcie się i przestańcie patrzeć z góry
jeden na drugiego i zaprzestańcie osądzać siebie nawzajem. Tylko upewnijcie się, że
wasze motywy są właściwe, a wszystko będzie działać na daleką metę. Nic nie może

ciebie oddzielić od Miłości Chrystusowej. A Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu
tym, którzy mają Miłość Bożą i są powołani zgodnie z Jego Zamiarem.
Dalej on mówi: 13 Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby

nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. 14 Wiem i jestem przekonany w
Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste; nieczyste jest
jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. 15 Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się
twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością; nie zatracaj przez swój pokarm
tego, za którego Chrystus umarł. 16 Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie
będzie powodem do bluźnierstwa.
Więc to wszystko przychodzi przez Miłość, czy tak? Jeśli czynię coś, co jest trudne
do zrozumienia dla moich braci i sióstr, dlaczego czyniłbym to; przynajmniej nie
czyniłbym tego w ich obecności. Wiele lat temu stawiałem czoła temu przypadkowi z
pierwszej ręki, kiedy uczęszczałem do kościoła, gdzie ludzie byli bardzo młodzi a
duchowo byli niemowlętami, ponieważ nie byli karmieni nauką Chrystusa. Nosiłem
drewniaki, bo podobały mi się, i czułem się w nich dobrze. Pewnego dnia przyszła do
mnie żona pastora i powiedziała, że jest obrażona, bo ubierałem się w to, co, jak ona
powiedziała, należy do kobiet. Powiedziałem tutaj, że drewniaki pochodzą ze
Skandynawii, a tam damskie drewniaki są zamknięte ponad obcasem, a męskie są
otwarte jak te, które nosiłem, ale powiedziałem: niemniej jednak, jeśli cię to obraża, że
noszę drewniaki, nie będę ich nosił, a takie powinno być nasze nastawienie. Widzicie,
to jest słaby chrześcijanin, który nie może ustąpić miejsca dla innych, którzy mają
inny pogląd, lecz dojrzały wierzący powie: Bóg nie patrzy na każdy detal twego życia,
On patrzy się na stan twojego serca. A tak powinno być z każdym z nas.
Na koniec Paweł mówi: 17 Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz 1)
sprawiedliwość i 2) pokój, i 3) radość w Duchu Świętym.
Otóż, moglibyśmy zająć całe kazanie, głosząc na temat tych trzech spraw, a
prawdopodobnie pewnego dnia tak moglibyśmy zrobić, ale potem widzimy, jak Paweł
mówi:

18 Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom, 19 Dążmy
więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu.

Zatem, co to znaczy. To znaczy, staraj się robić wszystko, abyś utrzymał pokój i
podtrzymywał wszystkich.

20 Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego.
Więc, Słuchajcie!!! Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. A co sobie myślą ludzie, że
robią, kiedy produkując pokarm, nie skupiają się na Nauce Chrystusa. Czy jedzenie
mięsa lub niejedzenie mięsa może sprawić twoją przemianę ciała? Prości bracia i
siostry? Całkowite napomnienie Pawła tutaj miało jeden zamiar, by ludzie skupiali się
na Chrystusie.
Potem on mówi: Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka,
który przez jedzenie daje zgorszenie.
Patrzcie, to jest wszystko w porządku, dopóki twoje jedzenie nie sprawia komuś utratę
jego wiary. Nie żyjesz dla siebie, a na pewno nie jesteś jedynym dotkniętym, kiedy
umierasz, więc zacznij żyć dla innych, żeby Chrystus mógł żyć przez ciebie.

21 Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by twego brata
przyprawiło o upadek. 22 Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem.
Pozwólcie, że powtórzę to wam, ponieważ, to jest to nastawienie, które było w
Chrystusie. 22 Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy
ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Niechaj zmysł Chrystusa
przebywa w was. 23 Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie

postępuje zgodnie z przekonaniem; wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest
grzechem.
Módlmy się…

