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Срце пијанице је станиште демона

СТРАДАЛНА СТРАСТ

Пијанство рађа све погубне страсти – сви преступи већином се врше у пијаном стању.
Они који желе да се избаве од ове погубне страсти треба усрдном молбом да
прибегавају Господу, који је лекар душе и тела.

Често многи домаћини наивно мисле да уколико направе богате гозбе за своје
пријатеље, да тиме чине неко добро дело, неку „задужбину“. Међутим, такви домаћини
својим разметањем само навлаче на себе грех.
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Они су налик на цара Ирода, који је пировао у пијанству и преједању, а пир му се
завршио прељубом и убиством. Цар Ирод је и учинио прељубу са својом снахом, јер се
опио. У пијанству је наредио да се одсече глава Јована Претече.

Неки философ је рекао једном: Лоза рађа три грозда, тј. три чаше вина. Прва је за
здравље човека, друга за весеље, а трећа је за пијанство.

Многе су недаће пијанства. Пре свега, вино мути мозак и помрачује ум. Пијаница не зна
шта говори и шта ради. Он се не устеже ни од чега, ни од најсрамнијих речи и дела.
Пијаница не зна да чува тајну, он се лако распаљује похотом и постаје сличан
животињама.

Пијанство је извор јарости, расправа и свађе. Пијанац је пргав, а понекад и крвави
убица. Пијанство подрива здравље, телесно и душевно. Оно наводи на расипање имања
до просјачког штапа.

Већ је мудри Соломон у Старом завету осудио овај порок, а у Новом завету пише:
„Пијанице неће наследити Царство Божје“ (1. Кор. 6, 10). Али све ово досад речено
против пијанства не значи да ми хулимо на вино, које је Бог дао човеку за здравље и
весеље. Свети Јован Златоусти је рекао да је вино добро, али не и пијанство.

Не треба бити ни против угошћавања сродника и пријатеља, које се врши из пунога срца
и братске љубави. Ако нема расипања, онда такво угошћавање није забрањено, није
грешно. Грех би био само у преједању и пијанчењу.

У Еванђељу се препоручује да на Задушнице спремимо гозбу за сироте и убоге, треба да
однесемо понуде онима у тамници, слепима и хромима. За такву гозбу Христос је обећао
стоструку награду на небу, у Небеском Јерусалиму где ће Господ позвати на вечну гозбу
све оне који су се покајали и држали Његове заповести.
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Као ватре треба се бојати ове страсти, од које је много људи страдало. Пијаница убија и
душу и тело: од пића сва његова унутрашњост изгори и он умре пре времена, и због тога
је он исто што и самоубица, па се као такав лишава хришћанског посмртног молитвеног
чина и затрпава се у земљу као неразумна животиња. Он убија и своју породицу,
трошећи на пиће имовину. А душа његова баца се у пакао огњени, где ће бити плач и
шкргут зуба, вечни црв и најгушћа тама.

Пијанство рађа све погубне страсти; сви преступи већином се врше у пијаном стању;
срце пијанице је станиште демона. Они који желе да се избаве од ове погубне страсти
треба усрдном молбом да прибегавају Господу, који је лекар душе и тела, и у свима
невољама да просе Његову помоћ, да чешће похађају богослужење у храму и чине
милостињу сиромашној браћи.

Преузето са:&nbsp;https://www.bastabalkana.com/
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