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Consecințele consumului
de alcool


Dacă vrei totdeauna să fii însetat, fii bețiv; cu cât
vei consuma mai mult alcool, cu atât mai însetat de el vei
fi.
Dacă tu cauți să-i oprești pe prietenii tăi să te ajute
să crești în cunoașterea și practicarea Cuvântului lui
Dumnezeu, fii bețiv; pentru că asta le va anula tot efortul
lor.
Dacă vrei să distrugi toate eforturile de a face ce
este bine, fii bețiv; și nu vei fi dezamăgit, vei avea succes
în aceasta.
Dacă vrei să anulezi eforturile întregi rase umană
de a te ajuta să crești în caracter, reputație și prosperitate,
fii bețiv; și cu siguranță că vei reuși.
Dacă ești hotărât să ajungi sărac, fii bețiv; și în curând vei ajunge în zdrențe și falit.
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Dacă vrei ca familia ta să moară de foame, fii bețiv;
pentru că bețiile tale vor consuma toți banii de care ei au
nevoie să supraviețuiască.
Dacă vrei să te buzunărească hoții, fii bețiv; pentru
că asta le va face munca mai ușoară.
Dacă vrei să ți se fure tot ce ai, fii bețiv; pentru că
așa vei face pe hoți să te fure în siguranță mai deplină.
Dacă vrei să îți amorțești simțurile, fii bețiv; și în
curând vei fi la fel de insensibil ca un măgar.
Dacă vrei să ajungi nebun, fii bețiv; și sigur îți vei
pierde mințile.
Dacă ai dorința să nu te integrezi într-un mod rațional în societate, să fii util ei, fii bețiv; pentru că acest lucru îți va împlini acest obiectiv.
Dacă ești decis să te ucizi, fii bețiv; acesta este un
mod sigur de a-ți pune capăt zilelor.
Dacă vrei să dai pe față nebuniile și secretele vieții
tale, fii bețiv; pentru că toată viața ta va fi deîndată cunoscută de ceilalți.
Dacă crezi că ești prea puternic, fii bețiv; în curând
vei fi stăpânit de un dușman foarte puternic.
Dacă vrei să scapi de banii tăi fără să știi cum și
când s-a petrecut aceasta, fii bețiv; și banii tăi vor dispărea
mai curând decât îți vei da seama.
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Dacă vrei să nu îți mai rămână nici un ban după
toată truda ta, fii bețiv; și vei ajunge chiar incapabil să mai
produci ceva util.
Dacă ești hotărât să strici confortul casei tale, fii
bețiv; și foarte curând vei reuși să faci din casa ta un adevărat iad.
Dacă vrei ca totdeauna să fii puternic suspectat de
toți ca fiind hoț, fii bețiv; pentru că, deși rar te gândești la
asta, toți oamenii sunt convinși că aceia care se fură pe
sine și își fură familiile, cu siguranță vor fura și de la alții.
Dacă vrei să ajungi la mâna celor ce ți-au împrumutat bani, fii bețiv; în curând vei avea suficiente motive să
ocolești străzile publice și vei merge acasă pe căi lăturalnice.
Dacă vrei să ajungi o pacoste pentru societate și să
împovărezi această lume, fii bețiv; pentru că asta te va
face complet inutil, neajutorat, vei fi o pagubă pentru societate și o cheltuială pentru ceilalți.
Dacă vrei să ajungi să îți întoarcă toți spatele, fii bețiv; pentru că pentru oricine, a sta în apropierea unui bețiv
este mai neplăcută decât a sta lângă o grămadă de bălegar.
Dacă vrei ca familia și prietenii să te urască, fii bețiv; și în curând vei fi mai mult decât neplăcut lor.
Dacă vrei să fii o ciumă pentru societate, fii bețiv; și
vei fii ocolit de toți ca și cum ai fi infectat.
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Dacă nu vrei să ai caracterul tău schimbat, continuă să fii bețiv; și nu vei asculta la un sfat bun.
Dacă vrei să spargi geamurile, să stârnești cearta,
să îți zdrobești oasele, să cazi sub roțile căruțelor și să fii
călcat în picioare de animale, să ajungi în pușcărie, fii bețiv; și va fi o surpriză dacă nu vei avea succes la toate acestea.
Dacă vrei să ai parte de un viitor întunecat, fii bețiv; și în curând va fi mai întunecat decât îți poți acum
imagina.
Dacă vrei să îți distrugi trupul, fii bețiv; fiindcă beția este mama tuturor bolilor.
Dacă te gândești cum să faci să îți ruinezi sufletul,
fii bețiv; pentru că nu astfel nu vei avea nici o șansă să
ajungi în Rai.
În final, dacă vrei să ajungi la dezastru complet, în
privința stării tale, a trupului tău, și a sufletului tău, fii bețiv; și în curând vei descoperi că este imposibil să se
adopte un mijloc mai eficient de a ajunge la acest dezastru
– DEZASTRUL TĂU.
*

*

*

„Niciun rău de pe suprafața pământului” spunea
Lordul Bacon, „nu distruge atât de mulți oameni, și nu ruinează atât de multe averi, ca beția.”
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Beția distruge rațiunea, îneacă memoria, strică
frumusețea, slăbește puterea, încinge sângele, produce
răni incurabile atât în interiorul cât și în exteriorului trupului, este ca o vrăjitoare pentru simțuri, ca un diavol pentru suflet, ca un hoț pentru portofel, este însoțitoarea cerșetorului, suferința soției și lacrimile copiilor; face pe
omul puternic, slab, și cel înțelept, nebun. Bețivul este mai
rău decât un animal, pentru că este un sinucigaș, care bea
în cinstea sănătății altora, dar o distruge pe a lui. El este
mai râu decât un animal, din cauză că un animal nu s-ar
intoxica niciodată cu bună știință; pe când un bețiv consumă alcool știind bine starea de degradare în care va
ajunge, știe că aceste beții îl vor face să își piardă mințile
și să ajungă ca animal. Alcoolul face ca pornirile lui rele să
nu mai aibă limită; și, în timp ce este intoxicat cu alcool, el
comite fapte pe care, dacă ar fi treaz, s-ar înfiora numai la
gândul că el ar face așa ceva. Multe fapte rele au fost săvârșite și multe CRIME au fost comise de oameni plini de alcool.
Cutremură-te, dacă nu ai gustat vreodată această
băutură toxică. Gândește înainte de a pune paharul pe
buze. Amintește-ți că, consumând alcool, îți formezi un
obicei care te conduce la a face orice stricăciune la care ești
ispitit de natura ta nepocăită, iar aceste fapte sunt agravate de bețiile tale. Înainte să îți dai seama, te-ai putea
trezi din amețeala beției ca să descoperi doar că ai fost dovedit vinovat pentru infracțiuni la adresa legilor țării
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noastre, și o răzbunarea dreaptă va cădea astfel asupra capului tău; vei ajunge să îți fie scârbă de tine și vei fi dezgustător înaintea lui Dumnezeu.
Persistând în beție, cu siguranță că o să îți distrugi
sufletul și vei ajunge la pierzarea veșnică. Iată ce spune Biblia despre bețivi.
„Treziți-vă, bețivilor și plângeți.” - Ioel 1:5
„Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui
sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie
la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te
uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar; el
alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un
basilic.” - Proverbe 23:29-32
„Vai de cei ce dis-de-dimineață aleargă după băuturi
amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de
vin.” - Isaia 5:11
„Vai de cei tari când este vorba de băut vin și viteji
când este vorba de amestecat băuturi tari.” - Isaia 5:22
„Și faptele firi pământești sunt cunoscute și sunt
acestea: ...pizmele, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus,
că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui
Dumnezeu” - Galateni 5:19, 21
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Aceste afirmații ale Scripturii sunt îngrozitoare, și
vor fi fără îndoială împlinite pentru cine continuă în plăcerea alcoolului; el nu se poate bucura de iubirea lui Dumnezeu, și nu va fi primit în cer.
Depărtează-te, deci, complet de acest păcat. „Nu
atinge; nu gusta; nu pune mâna.” Singura cale certă pentru tine este ABSTINENȚA TOTALĂ. Nu vei cădea niciodată dacă vei persevera în abstinență. Oriunde și oricum
ar veni ispita la tine, „ocolește-o, întoarce-te de la ea și fugi
de ea”. Întoarce-te de asemenea de la orice păcat. „Încredințează-ți soarta în mâna Domnului” și El „îți va îndruma
căile.” O promisiune glorioasă îți este făcută, prin plata
păcatelor tale făcută prin jertfa lui Hristos pe cruce. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lu-mea, că a dat pe
Singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară,
ci sa aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). Predă-ți viața și tot ce
ești și ai în mâna Lui. El te va ghida prin viață, te va ajuta
să învingi pe orice dușman, și te va încununa cu victorie
în cer.
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