Mužove (božie) dimenzie"

Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v
spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.
2.Tim 3, 16

!
!
Kresťanský muž…nie pijan (1Tim 3,2 a Titovi 1,8)
!

V prvom rade Biblia neučí, že piť alkohol je zlé :-)
Slovo, ktoré Pavel tu použil znamená, že muž nemá “dlho sedieť pri víne”, neužívať ho
nadmieru.
SZmluva, aj Pavel hovoria o nebezpečenstve podľahnutiu vínu, lebo mení úsudok a
konanie človeka.
-SZmluva pozná 2 výrazy pre víno: jajin - kvasená šťava obsahujúca alkohol (141x v
SZmluve) riedená pred pitím vodou, alebo aj slovo šekar, alkoholické víno, ale neriedené.
a výraz tíroš (38x v SZmluve) sa vždy používa na nekvasenú hroznovú šťavu bez
alkoholu.
-v NZmluve je to oinos pre alkoholické aj pre nealko

!

Prečo Biblia varuje pred alkoholom?
1M 9,20-27 -príbeh Noeho, spravodlivého človeka, vyvoleného, ktorý preži potopu…
vysadil vinicu, pil z nej opojné víno a došlo k nemravnosti, ktorá bola kliatbou celej rodiny,
syna Kenána.
Podobne aj Lótove (1M 19,31-38) dcéry opili otca, aby mohli mať potomstvo (ich deti
počaté týmto incestom sa stali prarodičmi Moábcov a Amóncov, národov, ktoré Boh dal
vykynožiť) Pre alkohol stratil svoju rodinu, potomkov, vyhynul.
-Boh zakázal piť alkohol aj kňazom slúžiacim v chráme
-existovala skupina Nazirejcov - mužov, ktorí celý svoj život zasvätili Hospodinovi, “…nech
sa zdrží vína i opojného nápoja, nech nepije vínny ocot ani ocot z opojného nápoja, ani
nech nepije nijakú hroznovú šťavu, nech neje ani čerstvé alebo suché hrozno. Po celý čas
svojho nazirejstva nech neje nič, čo pochádza z vínneho kmeňa, ani jadro ani šupu. Po
celý čas jeho nazirejského sľubu nech neprejde britva po jeho hlave. Kým sa neskončia
dni, na ktoré sa zasvätil Hospodinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave.
Po celý čas svojho nazirejstva pre Hospodina nech nepristúpi k mŕtvemu.”

!

Príslovia 20,1: “Od vína je človek posmešník, od opojného nápoja krikľúň. Nezmúdrie nik,
kto sa od nich potáca.” Alkohol vedie človeka k tomu, že sa vysmieva nie ľuďom, ale
vysmieva sa božím normám, pohŕda Bohom. Pr 23,29-34:“Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto
sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho
vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno, ako
červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzie ako had a štípe ako
zmija. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo
sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara.”

!
!

Prečo je dobré nepiť aj keď nie som pijan?
1.) môžu ma pozorovať ľudia, ktorí majú problém s alkoholom a keď vidia, že aj ako
kresťan pohárik neodmietam, pomyslia si, že keď to môžem ja, môžu to aj oni. Pre teba je
to príležitostný pohárik, ale pre nich to môže znamenať povolenie piť, odobrenie ich života.
-Rim 14. sa píše o slobode: Pi a jedz, ak nemáš s tým problém. Ale pamätaj na to, že ak
svojím konaním pohoršuješ iného človeka, ktorý vidiac ťa (príležitostne) piť zanevrie na
Boha, kresťanstvo, lebo aj kresťania pijú, tak to je zle. “….Preto snažme sa o to, čo vedie
k pokoju a vzájomnému budovaniu. Pre pokrm neskaz dielo Božie! Všetko je síce čisté,
ale je na škodu človeku, ktorý ho požíva s pohoršením. Dobre je nejesť mäso a nepiť víno
a nerobiť, na čom sa brat uráža.” (Rim 14,19-21)

!

2.) alkohol ťa môže nebadane zviesť, “Kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol!” (Gal 6)
je veľa ľudí, ktorí sí si povedali: Mne sa to nestane! A stalo sa.
- napr. v tzv. “7 smrteľných hriechoch” sa nehovorí o opilstve, ale o obžerstve. Je
obžerstvo horšie ako opilstvo? (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a
lenivosť.) Ale pod obžerstvo sa dá pripísať aj opilstvo, drogová závislosť, fajčenie…
pretože rovnako ako alkohol ti tieto veci zabraňujú slúžiť Bohu tak, ako by to chcel.

!

-Izraelci v mnohom odpadli od Boha, pretože odmietli jeho vysoké normy ohľadne
alkoholu, krivo svedčili, zle súdili…to sa im stalo osudným.

!

Následky:
-dnes môžme sledovať aké rôzne naše závislosti, slabosti nám zväzujú ruky, keď chceme
niečo konať: ľudia nám neveria, poukazujú na naše zlyhania, nedôverujú (politika, Slota…)
Hoci by sme chceli niekoho poučiť v niečom, môžme byť odmietnutí, lebo nám vyhodia na
oči, že my sami nie sme dosť morálne čistí - ťažko sa hovorí o Bohu, keď vidia ľudia náš
nezriadený život (vodu káže a víno pije….)

!

V NZmluve: pri poslednej večeri pili učeníci víno alko, či nealko? Pravdepodobne nealko:
1.) v súvise s VP Lukáš používa “plod vínnej révy” a to boa nekvasená šťava, bez alko.
2.) v čase poslednej večere bolo zakázané, aby bolo čokoľvek kvasené v dome, kvas
znamenal hriech (Mt 16,6.12) preto jedli nekvasené chleby, spojitosť s útekom z Egypta…
(2M 12,14-20)
3.) kňazi v SZ nemohli piť alkohol pri konaní služby, a tak ani JK ako veľkňaz to nerobil

!

Všetko, čo robíte, robte na slávu Božiu!
(1Kor. 10,31)

