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  مع أن المسيحية لم تهتم كثيراً بوضع شرائع محددة فى أمور الحياة اليوميـة، إال أنهـا حرصـت علـى         
  :أمرين

  

 :أن تكشف مكامن الخطأ وجذوره، وتطالبنا برفضه واإلقالع عنه...  
 : تمأل جنبات قلب اإلنـسان باإليجابيـات   أن تدلنا على طريق النعمة اإللهية الغافرة الغامرة، التى 

  .المحببة، والفضائل البناءة
  

 
  

، بمعنى أنه اعتبر وصايا اليهوديـة وصـايا مبدأيـة     ""جاء السيد المسيح    
  :لهذا قال مثالً... وبدائية، تحتاج إلى استكمال وعمق

  

?" )   أى شرائع التوراة وتعاليم رجال اهللا .(

 ".  
?" 

 ".  
?" 

 ".  
?" 

 ".  
  

فبعد ... يم، بل أكملها، وغاص بنا إلى عمقها، وتسامى عليها        وهكذا لم يلغ السيد المسيح شريعة العهد القد       
وبعد أن كان يهرب من الزنا الفعلى، صار يهـرب  . أن كان اإلنسان يتحاشى أن يقتل، صار يجتنب الغضب   

  .وبعد أن كان يضبط نفسه فى اإلنتقام، صار يعاتب ويحب. من النظرة الشريرة
  

مسيحية شرائع محددة؟ السبب أنها فضلت أن تعطى اإلنـسان          هذا تمهيد ضرورى لنعرف لماذا لم تقدم ال       
  .نوراً إلهياً، ومقاييس مقدسة، يتعرف بها على الرأى السديد، والموقف السليم، والتصرف الحسن
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  ...قدمت المسيحية لنا ثالثة مقاييس هامة، نتعرف بها على األمور، ونميز بها الصواب من الخطأ
  

١-"  ".  
٢-"  ".  
٣-"  ".  

  

 على سـاحة    ومن هذه المنطلقات الثالثة ندرس التدخين، أو الخمر، أو المخدرات، أو أى شئ جديد يطرأ              
  :وذلك من خالل ثالثة أسئلة... الحياة

  

   هل هذا األمر يوافق أوالد اهللا، أم ال يوافقهم؟-١
   وهل هذا األمر يبنى اإلنسان، أم يهدمه؟-٢
  ! ثم هل هو يتسلط عليه أم ال؟-٣

  

 
  

وعليهم أن يقدموا   ... بة للجميع إذ أنهم ينبغى أن يكونوا صورة حسنة، وقدوة طي        ...  ال يوافق أوالد اهللا    -١
  .أفضل أنموذج للناس

 كحقيقة علمية ثابتة يكتبونها اآلن مضطرين على كـل  )(...  وال يبنى اإلنسان -٢
فالتدخين ال يبنى صحة اإلنسان بل يهدمها، كما أنه يهدم اقتصاديات اإلنسان، ويـدمر   ... علبة سجائر 

  ..إرادته
  

ولكـى  ... ، إذ يقلل من األكسجين ويكثر من أول أكسيد الكربون داخل الجسمين يؤثر على    التدخ -أ
مما يجهد عضلة   ... تأخذ األنسجة كفايتها من األكسجين، يضطر القلب لبذل جهد أكبر وضربات أكثر           

  .القلب ويصيبها باألمراض
  .ستمر، وهذا ثابت طبياً بالسرطان، نتيجة االلتهاب الهادئ المزمن الم ويصيب -ب
  . بالضعف، نتيجة الدخان المتصاعد عليهما بتأثير ضار ويصيب -ج
 أيضاً، تصاب بالقرحة، إذ يهيج الدخان المبلوع الغشاء المخـاطى للمعـدة، فتفـرز حـامض          -د

شاء المخاطى، مما   األيدروكلوريك استعداداً لطعام قادم، ولكن المعدة خالية، فيبدأ الحامض فى أكل الغ           
  .يحدث قرحة بجدار المعدة

  ...، واالمفزيما ذلك باإلضافة إلى -هـ
  ... ومتاعب الهضم -و
  . فى بطن أمه يتأثر بدخان أمه أو أبيه بل حتى -ز

  

(أو ) (لهذا خصصت أماكن للمدخنين وأخرى لغير المدخنين، وصرنا نسمع عن   

(.  
  

  . سنوات فى المتوسط من عمر غير المدخن٨ومعروف علمياً أن عمر المدخن أقل 
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(ومعروف أن التدخين يتسلط على اإلنسان، ويصير اإلنـسان       ... )( والمؤشر األخير هو     -٣

(       ًومع أن التدخين كان يعتبر قديما ،)(ر يعتبر اآلن  صا)( ... وللعادة سـلطانها ...
ذلـك  )...  (Addمن كلمة   ) ) "Addiction"وكلمة  ... ولإلدمان أخطاره المدمرة  

ألن مدمن السجائر يحتاج دائماً أن يزيد من الجرعة التى يأخذها من النيكوتين، ليصل إلى االحساس                
  .هذا معروف علمياًو... والنيكوتين سم قاتل. المطلوب

  

بمعنى أنه جريمة اإلنسان فى حق نفسه ... وهكذا تحسم المسيحية قضية التدخين كخطأ يقترب من الخطيئة
  ...وجسده وأسرته، ومن يعايشونه، بل حتى ربما للجنين فى بطن أمه

  

  : ولدينا فى اإلنجيل آية هامة وخطيرة تقول
  

" )الجسد( ، ".  
  

 خطير، لمن يهمل فى صحة جسده، ويفسد هذا الهيكل اإللهى الذى بنـاه إلهنـا          )(إذن، فهناك   
  .العظيم

  

  : وما ينطبق على التدخين ينطبق على الخمر والمخدرات
  

?"  ".  
?"  ".  
?"  "

.  
?"  ".  
?"  ".  

  

 
  

فهو يعتمد على قوة إلهية قادرة ومغيرة، مع إرادة بشرية مقتنعة بضرورة التخلص مـن        )... (وهو  
  . والنعمة السمائية المتساميةالشر والخطأ، وأقتناء القوة اإللهية المقدسة،

  

لهذا فنحن نؤمن بشركة العمل اإللهى مع العمل اإلنسانى، النعمة اإللهية والجهد البشرى، لذلك فكل ما يلزم 
  : اإلنسان المدخن أو المدمن عموماً هو

  

  . اقتناع صادق بالخطأ، وضرورة اإلقالع عن التدخين-١
  ...أو صداع) ( موقف أو  عزيمة صادقة وقوة إرادة ال تلين أمام-٢
  ... شركة حية مع اهللا، طالبين معونته فى هذا الجهاد-٣

  

   : ولعل أكثر ما يؤلمنا هو
  

  . إن مبيعات السجائر قلت فى الدول الغنية المتقدمة، وازدادت فى العالم الثالث الفقير-١
  .لمدخنين لدينا مليون أمريكى أقلعوا عن التدخين، بينما يزداد عدد ا٤٠ إن حوالى -٢
  . أن الدولة تدعم السيجارة مضطرة أمام عوامل اقتصادية واجتماعية-٣
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  . إن المرأة فى مصر بدأت تدخل فى حلبة التدخين المدمرة-٤
 بدأ الشبان والشابات فى استعمال الشيشة، وهى تحمل كل مخاطر التدخين، باإلضافة إلـى إمكانيـة                 -٥

  ).(اإلصابة بالدرن 
  

  ذلك فنحن نشتاق إلى حملة حادة ضد التدخين، من خالل الندوات خصوصاً للفتيان والـشباب، ليـشبوا                 ل
وكذلك من خالل الدراسـات العلميـة       ... أقوياء الشخصية ال يتأثرون بأصدقاء السوء، وال بإغراء الشيطان        

خصوصاً إذا . األطباء، ورجال الدينمن خالل القدوة وبالذات بين اآلباء واألمهات، و... المقنعة ألبنائنا وبناتنا
، وبعض الوالـدين يـدخنون   )(الحظنا أن نسبة كبيرة من األطباء، مازالت تدخن      

) ...(    الرب يحفظ أجيالنا مـن كـل اآلفـات
  .المدمرة لحياتهم


