Ima a magyar népért
48.hét
Alkoholizmus
Magyarországon kb. 500 ezer fő kemény alkoholista él, de a probléma ivók száma
meghaladhatja akár a több milliós nagyságrendet is.
Egyes korábbi gazdasági kutatások megállapították, hogy a szeszesitalból befolyó
adóbevételek elérik a 150 milliárd forintos értéket, de az alkoholisták gyógykezelése és a
termelésből való kiesése akár 700 milliárd forint hiányt jelenthet az ország számára.
Ennél azonban sokkal nagyobb az a szellemi és lelki kár, melyet a Sátán az
alkoholistákon keresztül okoz a társadalomnak. Gondoljunk csak az alkoholisták
gyerekeire és környezetére.

 Az alkoholizmusnak különböző fajtái léteznek. Vannak akik nem részegek, de
folyamatosan kis adagokban mérgezik magukat a teljes leépülésig. Van aki ezzel
szemben akár napokat vagy heteket is tiszta marad, azután kontrol nélkül totális
részegre issza magát. Vannak akik csak stressz hatására isznak, amolyan
probléma megoldásként. Őket nevezzük problémaivónak.
 A lényeg azonban az, hogy mindnyájuk függőségben él. Ez a függőség sok
esetben az életükbe kerül. Ha abba nem is, de a munkájuk, családjuk, barátaik,
emberi méltóságuk elvesztésébe gyakran.
 Az alkoholisták nem viccből isznak, nem nézhetjük le őket, nem jellemtelenebbek
mint bárki más. Jézus értük is meghalt, Jézus az ő életüket is képes
újjáteremteni.
 Az alkoholisták között a legkülönbözőbb társadalmi, vallási, etnikai csoport
képviselői jelen vannak. Közös bennük, hogy elhitték a Sátánnak, hogy a
bensőjükben feszülő problémák megoldására az alkohol alkalmas, de legalább is
eljuttatja őket egy olyan lelki állapotba, ahol feloldódnak a gondok. Ám ilyen
állapot nincs a lerészegedés útján, csak annak olykor felvillanó illúziója, mely
után nem marad más, csak a kietlen benső űr.

Imacélok
Imádkozzunk alkoholista embertársainkért, hogy a Sátán hazugsága lepleződjön
le, Jézus igazsága pedig ragyogjon fel az életükben.
Imádkozzunk, hogy az Úr törje szét bilincseiket, hogy Jézus igájába hajthassák
fejüket.
Imádkozzunk az alkoholisták eléréséért működő keresztény missziókért, hogy
frissen, minden szükséges anyagi és szellemi tőkével, átütő erejű munkát
végezzenek az Úr dicsőségére.
Imádkozzunk, hogy szeretet legyen a szívünkben az alkoholisták felé.

