Alkohol
Na začátek pár otázek:

- Co je to alkohol? - Kdo je alkoholik? - A jak se dá alkoholik rozpoznat?

Aktivita: pokus se vyhledat aktuální informace o alkoholu a o tom jak se čl. může stát alkoholikem.

Z knížky Roye Harrisona Problémy dětí:
Alkohol - problém
Až 15 % nehod v práci, 33 % dopravních nehod a 55 % přijetí do nemocnic k psychiatrické léčbě
zapříčiňuje alkohol. Bylo dokázáno, že má podíl na většině rozvodů a zločinů. V našich evropských zemích je
alkohol velký problém. Alkoholici tvoří 5 % obyvatelstva (každý pětadvacátý). Ve Francii zemře každý rok
19 000 lidí na cirózu jater, způsobenou zneužíváním alkoholu. Mnoho dětí začíná pít alkohol mezi 10. a 13.
rokem. Někteří křesťané říkají, že mají svobodu pít, protože o tom mluví Bible.(1. Tim 5, 23). Soudí se, že víno,
které se pilo za biblických časů, obsahovalo méně než 3 % alkoholu, protože židovský zákon dával jasné
instrukce – smíchat jeden díl vína se třemi díly vody. Dnes je voda v našich domovech pitná a dosažitelné
alkoholické nápoje jsou mnohem nebezpečnější a opojnější.
Alkohol – odpověď na problém
Já osobně jsem abstinent z následujících tří důvodů:
a) Riziko stát se závislým na alkoholu – statistiky říkají, že z každých 10-ti lidí, kteří začnou pít, se jeden
stane závislý na alkoholu. Kdyby jste měli doma psa, který kousne každého desátého člověka, dlouho
byste si ho nenechali.
b) Nebezpečí ovlivnění druhých, aby začali pít podle mého příkladu – dítě, které mě vidí brát si alkohol,
může následovat můj příklad a postupně se stát závislým.
c) Varování Bible – „Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne
jako had a štípne jako zmije“ (Př 23, 31 – 32)
2. Čtení textu:

1. Korintským 6, 12 – 13

3. Otázky k textu:
- Proč nám Bůh dovoluje všechno?
- Je pití alkoholu hříchem? Je to to, co neprospívá?
- Jak nás může alkohol zotročit? (Iz 5, 11) Jak se můžeme bránit?
- Jak si může satan použít alkoholika?
4. Naučení biblického verše:

1. Korintským 6, 12

5. Diskuse:
1. Pití alkoholu je podle tebe: špatné, dobré, nepřemýšlím o tom. Proč?
2. Kdy (při jakých příležitostech) je podle tebe, přípustné pít alkohol?
3. Co si o tom myslíš? – alkohol je stejná droga jako tráva, kokain nebo heroin.
4. Co si o tom myslíš? – dospívajícím by mělo být dovoleno pít pivo a víno.
5. Co si o tom myslíš? – dospívající by měli zkusit alkohol, aby věděli, jaké to je.
6. Jaké jsou některé důvody, proč lidé začínají pít?
7. Jak jinak se mohou zabavit dospívající bez alkoholu?
6. Výklad:

Proč je Bůh jednoznačně proti alkoholismu. Může si křesťan dát to pivko dvě či víc?

Hra: Farář, Vikář, Diakon, paní farářová a kostelník – farář začíná „Když jsem šel z kazatelny tak jsem potkal
číslo pět…..já jsem potkal číslo……kdo se zapomene, nebo se splete je kostelník.

