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Lähde: https://www.youtube.com/watch?v=V-Hnls6UCAI

Alkoholin käyttö – Raamatun kysymyksiä Michael Pearlin mukaan

Okei, olen Michael Pearl ja olen täällä vastaamassa kysymyksiinne Raamatusta. En ole nähnyt näitä
kysymyksiä. Jared saa ne kaikki tietokoneelta. Arvelen, että saat ne sieltä, vai mitä Jared? Joten, 
minä odotan kysymystä. Antakaa se minulle. 

-Onko sosiaalinen juominen lainkaan hyväksyttyä kristitylle? -Miksi niin monet opinkappaleet 
opettavat, että alkoholi on synti, vaikka Paavali kertoo Timoteukselle, että hän voi juoda vähän 
viiniä?

No, jopa tänään lääkärit ja lääketieteen asiantuntijat kertovat meille, että pieni määrä viiniä on 
hyväksi vatsallesi. Hän kertoi Timoteukselle, ettei juo enää vettä vaan vähän viiniä vatsan takia ja 
toistuvien vaivojen takia ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle. Timoteus oli nuori julistaja. 
Paavali kirjoitti hänelle, kuinka hänen tulee käyttäytyä. Nyt, miksi Paavalin mielestä oli 
välttämätöntä, että Timoteukselle oli annettava lupa juoda hieman viiniäkin? Ja olla juomatta vettä. 

Selvästikin Timoteus oli saanut jonkinlaisia vatsaoireita, koska siinä sanotaan vatsasi takia ja 
toistuvien vaivojen takia. Ehkä hänellä oli [mikä] tai jokin niistä veden kautta välittyvistä taudeista. 
Ja pieni määrä viiniä rauhoittaisi hänen vatsaansa. Ja sitä käytettiin lääkinnällisiin tarkoituksiin. 

Se ei ole sama asia, kun Timoteus menee paikalliseen pubiin myöhään illalla julistettuaan 
evankeliumia. Ja istuu siellä miesten kanssa ja kumoaa muutaman - tiedättehän. Ja kertovat tarinoita
ja juttuja. Ja jos ajattelet, että ne ovat samoja asioita.  Älä vastaa tyhmälle hänen hulluutensa 
mukaan, ettet olisi hänen kaltaisensa sinäkin. Raamattu kertoo meille hyvin selvästi, että älä 
humallu viinistä. Se tarkoittaa liiallista määrää. Vaan täyttykää Pyhästä Hengestä. Nyt, kieltääkö 
Raamattu viinin juomisen? Ehdottomasti ei. Jeesus joi viiniä. Jeesus teki viiniä. Timoteukselle 
kerrottiin, että hän voi juoda vähän viiniä. 

Mutta kotitekoinen viini, jota juutalaiset tekivät ilman lisättyä sokeria ja hiivaa, jotka meillä on tänä
päivänä. Se on matalan alkoholiprosentin viiniä. Joskus sellainen viini sisältää vain 1,5% alkoholia. 
Joten koko perhe saattoi osallistua viinin juomiseen ruokailun yhteydessä. Mutta viinin nauttiminen 
lounaalla juomana osana ruokavaliotasi ja terveyttäsi on hyvin eri tilanne, kun kokoonnutaan yhteen
seurapiirihenkilöiden kanssa ja juodaan. Kysymys ei ole oikeasti: pitäisikö sinun juoda sosiaalisessa
ympäristössä? Vaan kysymys on: pitäisikö sinun olla siinä sosiaalisessa ympäristössä, missä 
juomisesta tulee pääasia? 
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Joten, Raamattu sanoo myös, että juopolla on osansa tulijärvessä, jossa palaa tuli ja tulikivi. Kun 
henkilö juo mitä tahansa alkoholipitoista juomaa tarkoituksenaan muuttaa tietoisuuden tilaansa. Se 
tarkoittaa: rentoutuakseen. Tai tullakseen iloiseksi. Tai juhliakseen. Silloin hän on humalassa. Ja kun
henkilö on muuntuneessa tietoisuuden tilassa, hän ei peri Jumalan valtakuntaa. 

Tämä jae ja opetus ei ole kaikille. Tämä on vain Raamattuun uskoville.
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