




الَِّذي ُيِريُد أَنَّ َجِميَع النَّاسِ "  
َيْخلُُصوَن،  

” .َوإَِلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ُيْقِبلُونَ 
)4:2تى1(                   



نهى الكتاب المقدس بوضوح شديد 
...  عن كل مايتسلط على اإلنسان  

: وفى هذا يقول القديس بولس الرسول 
.  ُكلُّ األَْشَياِء َتِحلُّ لِي، لِكْن َلْيَس ُكلُّ األَْشَياِء ُتوافِقُ "

 ) "ُكلُّ األَْشَياِء َتِحلُّ لِي، لِكْن الَ َيَتَسلَُّط َعَليَّ َشْيءٌ 
)..12:6كو 1(                                                   

رأى الدين المسيحي فى اإلدمان



:ويقول أيضاً  
.ُكلُّ األَْشَياِء َتِحلُّ لِي َلِكْن َلْيَس ُكلُّ األَْشَياِء ُتوافِقُ "     

“ُكلُّ األَْشَياِء َتِحلُّ لِي َوَلِكْن َلْيَس ُكلُّ األَْشَياِء َتْبِني          
) ..23:10كو1(                                                   

  
؟.. فهل السيجارة أو الخمر او المخدرات 

أم تدمر؟! تبنى ، ! توافق 



فمن 
أين 
يأتى 

! الضرر ؟ 

...وحق وجمال هللا قد خلق كل خير 



  
َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِمَلُه "  

َفإَِذا 
ا  "  ُهَو َحَسٌن ِجّدً

)31:1تك(

ه  .فاإلدمان هو العادة الُملِحَّ
.اإلعتياد على شىء وعدم اإلقالع عنه  

ويطلب المدمن 
..فى هذا الشىء لذته  



.والعادة هي ميل متكرر 
.. تبدأ بخيوط حريرية ثم تتحول بعد قليل الى خيوط حديدية  

..وتبدأ العادة تحكم المدمن وتسيطر علية 

ولإلدمان آثار خطيرة على الصحة الجسدية والنفسية
..بل وعلى أمن المواطنين .. وقوام األسرة ونمو المجتمع  



ُكْم َهْيَكلُ ِهللا،                        أََما َتْعَلُموَن أَنَّ
)16:3كو1(" َوُروُح ِهللا َيْسُكُن فِيُكْم؟                   

:  وترفض أن ُيِضراإلنسان بالجسد 
إِْن َكاَن أََحٌد ُيْفِسُد َهْيَكلَ ِهللا َفَسُيْفِسُدهُ هللاُ،"

ٌس الَِّذي أَْنُتْم ُهوَ   )17:3كو1( "ألَنَّ َهْيَكلَ ِهللا ُمَقدَّ

المسيحية تقدس الجسد

 



أعطى هللا اإلنسان أسمى مافى الوجودنعم  
 الحرية واإلرادة ، 

.وميزه بها عن كل المخلوقات 



دور الكنيسة القبطية فى حماية النشىء من المخدرات 

ينبغي أن نتكاتف جميعنا بكل قلوبنا وإمكاناتنا       

لحماية الوطن من مخاطر اإلدمان 

  1990لدينا بأسقفية الخدمات العامة منذ عام 
مركزا نشيطاً لمكافحة التدخين واإلدمان     

..)مركز الحياة االفضل (بإسم             



:وتدور أنشطة المركز حول ثالثة محاور 

:  محور التدريب وإعداد القادة  -2

: محور التوعية والوقاية  -1

:محور العالج والتأهيل  -3



دور رجل الدين
ولكنها تقبل المدمن .. إن كانت الكنيسة ترفض اإلدمان

ولكن الخاطىء محبوب جداً ،... إن كانت الخطية خاطئة جداً 
فباب التوبة مفتوح للجميع                   

أَْكَثَر ِمْن تِْسَعٍة بَِخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوبُ تفرحأيضاً فالسماء"  
، ) 7:15لو " (َوتِْسِعيَن َباّراً ال َيْحَتاُجوَن إِلَى َتْوَبةٍ    

اءُ ”:ويقول السيد المسيح ).13:9مت (” َطبِيٍب َبِل اْلَمْرَضىإِلَىالَ َيْحَتُج األَِصحَّ
).17:2مر(“                   ما جئت ألدعو أبراراً بل خطاة الى التوبة "& 



الرجاءوهو باب 
ها أَناذا َقْد َجَعْلتُ " 
أََماَمَك َباًبا َمْفُتوًحا 

”         َوالَ َيْسَتِطيُع أََحٌد أَْن ُيْغلَِقهُ  
.)8:3رؤ(                     

يظن المدمن أنه صار مرفوضاً ممن حوله ،قد  •
وأن كل األبواب صارت  مغلقة 

يجب أن نشعرة أن هناك باباً مفتوحاً دائماً ،  



هذا المؤتمر بأهدافه ورسالته ،                       
كل تطور علمي وطبي للحد من خطوره                     

..  إستخدام المخدرات                 
.كل هذه األمور رسالة رجاء لكل مدمن                  

"   لكن أنت أهم.. تبطيلك مهم :  " وهذا الشعار 

هو رسالة رجاء ، 



..فأنت مهم 
. ألنك إنسان                

..  مهما كنت بعيداً  
..   أنت مهم ومقبول                 

حافظ على نفسك وعلى صحتك 
وعلى صحة أسرتك وعلى مجتمعك 

”من اإللتهاب الكبدي الوبائي ، من اإليدز"



فالحد من مخاطر إستخدام المخدرات
ليس لتشجيع المدمن أن يستمر فى  

.. اإلدمان  
فهذا قطعاً مرفوض 

لكن لمساعدته 
.. حتى تقوي عزيمته وإرادته



نصلي لكل إنسان مدمن

من قيوده أن يتحرر 
  

وينطلق إلى األفضل
الرجــاءفهذه رسالة 

.لكل مدمن 
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