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رسالة من األب أغابيوس

ُولد المسيح...
حقاً ُولد...
هللويا
قصة الفداء
ّ

قصة رمزية نستخلص منها عرب ًة ميالدية قد تنفعنا للخالص.
هذه ّ
يُقال عن حطّاب جمع الحطب من الغابة ،ويف يوم شتاء قارس ق ّرر أن يُرضم املوقد
بالحطب يك يستدفئ.

الم َع ّدة للموت
بعد دقائق الحكيم هذا بدأ بمداعبة هذه المنس ّية ُ
والحريق واضعاً فمه عىل فوهتها نافخاً فيها من نسمته أنغاماً ّ
خل ًبة.

ي ف� هذا العدد
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مهمة  NCFامليالدية
خالل الزيارات ،تم توزيع نسخ من الكتاب املقدس
وصلوات ومسابح صالة باإلضافة إىل الشوكوال
والحلوى...
السالمة األساسية لألوالد عىل الطرقات
التأكد من أن لدى األوالد فهم جيد ألسس سالمة
الطرقات عندما يبدأون التجول دومنا أن تكون
بصحبتهم.
ميكن لألوالد املحافظة عىل األشجار
األشجار تؤمن الطعام والوقود واألدوية
واألوكسجني .ماذا ميكننا فعله لرند املعروف؟

لكن حطبة واحدة طلبت بإرصا ٍر ّأل يلقيها يف النار .فأجابها بالنفي بأنها غري نافع ٍة
وهي ُم َع ّدة لهذا الغرض .رجته بأنها ما زالت ج ّيدة وقوامها ج ّي ٌد وهي ال تحب
اللّهب والحريق.
لك ّنه انتهرها وشتمها قائالً إنك ال تساوين شيئاً وال مثن لك.
جليل عىل خط الحوار وطلب من الحطاب هذه الخشبة املنس ّية،
هنا تدخّل شي ٌخ ٌ
فكان الرفض س ّيد املوقف .فام كان من الشيخ إالّ أن عرض مبلغاً من املال يك
يشرتيها .والحق يُقال أن الحطاب طلب مبلغاً أكرب حتى قبل العرض مك ّررا ً عىل
مسامع هذا الشيخ الحكيم إنك دفعت مثناً باهظاً ملا ال يستحق كل هذا.
لكن ما إن استلم الشيخ هذه الحطبة حتى استل سكيناً وبدأ بحفرها وقص أطرافها
وتنظيفها ،مام استدعى الحطبة أن ترجوه بأن يرتكها دون كل هذه اآلالم .فكان
الشيخ يقول لها برفق انتظري قليالً مكمالً عمله
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مهمة  NCFالميالدية ٢٠١٤

للسنة السادسة عىل التوايل ،قام متطوعو مؤسسة ناجي رشفان
اإلنسانية بزيارة بعض املستشفيات املنتقاة يف بريوت وجونية
يف الرابع والعرشين والخامس والعرشين من كانون األول مبهمة
وحيدة بالغة األهمية أال وهي -االحتفال بعيد امليالد املجيد مع
الذين ليس باستطاعتهم االحتفال به يف منازلهم .فقد حظي
املرىض وعائالتهم واملمرضات واألطباء والطاقم الطبي برمته
العامل يوم امليالد املجيد بفرصة االحتفال بالعيد بالتهليل
والصلوات والفرح!
لقد تعاونت مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية مع األب ميالد سق ّيم
من رعية الصليب وكنيسة القديس يوحنا بولس الثاين وفرسان
مريم العذراء -بزمار ،واألب جوزيف سويد من كنيسة القديسة
تقال يف سد البورشية فامتألت العديد من املستشفيات بالرتانيم
امليالدية والصلوات واألمل!
قال األب سق ّيم« :كانت لحظة جد مميزة للشبيبة الذين شاركوا
من رعيتي ليعيشوا هذه الخربة الفريدة من نوعها بينام كان
آخرون من رفاقهم مأخوذون كلياً بالتسوق ولف الهدايا!»
خالل الزيارات ،تم توزيع نسخ من الكتاب املقدس وصلوات
ومسابح صالة باإلضافة إىل الشوكوال والحلوى للجميع ،كام قام
الفريق بلعب ألعاب دينية مع املرىض الذين يحتفلون مبيالد
السيد املسيح.
«لقد كانت فرحة املرىض واملمرضات عارمة برؤيتنا وقد استغرقنا
وقتاً كافياً ببقاءنا للتحدث يف كل غرفة وكل قسم ،مام جعل
زيارتنا أكرث روعة وبهجة ،».قال األب سويد.
قالت هويدا جرجس من فريق مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية
«كان ذلك أحد أجمل أيام هذا املوسم ،وكنت أمتنى لو كان
باستطاعتي أن أعيش هذه الخربة يومياً»

ميالد مجيد!

الصور اىل اليمني (من األعىل إىل األسفل)
األب ميالد سق ّيم وفريق  NCFيزورون قسم العناية الفائقة( )١األب ميالد
سقيّم وفريق  NCFينشدون هللويا يف غرفة أحد املرىض( )٢األب جوزيف
سويد يبارك طفالً مريضاً( )٣األب جوزيف سويد وفريق  NCFيزورون
غرفة أحد املرىض()٤
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مرسح  NCFللميالد
تقوم مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ( )NCFكل عام بنرش روحانية
عيد امليالد املجيد للعديد من األيتام والعائالت املعوزة عن طريق دعوة
املؤسسات الخريية واملؤسسات التي ال تبغي الربح لحضور مرسحية
ميالدية .مل يكن عام  ٢٠١٤مختلفاً .فقد متت دعوة  ٧٤٠ولدا ً من عدة
مناطق لبنانية ،وقد عرضت أربع مرسحيات لتحقيق مهمتنا .لقد تعاونت
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ( )NCFمع األب الياس مارون غاريوس
واألب جوزيف سويد واألب سمري الياس والجمعية املسيحية يف الحدث
و أبرشية طرابلس والكورة للروم األورثودكس وجمعية النهضة الخريية
العمرانية يف أميون.
أما الجمعيات التي دعيت فهي رعايا سيدة الحدث (الحدث) ومارتقال
(سد البورشية) اىل جانب فرسان مريم العذراء ورعية سيدة البشارة (جل
الديب) وبيت العناية اإللهية وجمعية رسالة حياة.

وقد أثنى األب غاريوس ،مؤسس بيت العناية اإللهية  ،عىل عمل
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية مهنئاً رئيسها ،السيد جورج رشفان ،عىل
حبه وتفانيه لقضية دعم أفقر الفقراء أثناء نرش كلمة السيد املسيح.
لقد كتبت وأخرجت املرسحية جويس أبو جودة ،إحدى متطوعاتنا
املتفانيات وقد قام بالتمثيل عىل املرسح  ١٩مراهقاً من مدرسة األحد.
قالت جويس« :إن أمنيتي الوحيدة هي أن أكون متفرغة من أعامق
قلبي كل عام للعمل مع مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية يك أنرش كلمة
السيد املسيح من خالل مرسحيايت امليالدية ،ألنني ال استطيع أن أتخيل
عيش روحانية عيد امليالد بأية طريقة أخرى! شكرا ً مؤسسة ناجي رشفان
اإلنسانية للسامح يل بأن أكون جزءا ً من هذه الربكة!»

ميالد مجيد!

`

مشهد من املرسحية (يف األعىل)
خطاب األب غاريوس الختامي (إىل اليمني)
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نور العالم
خبزنا اليومي

إنضم إلينا لتصلك
أخبارنا ورسائلنا امللهمة
اليومية! إضغط عىل  Likeعىل
صفحتنا عىل الفيسبوك!

يف الجمهورية التشيكية وأماكن أخرى ،يتضمن احتفال عيد امليالد
ما يسمى «كريستنجل ».إن الكريستنجل هي عبارة عن برتقالة،
متثل العامل ،مع شمعة موضوعة يف أعالها لتمثل السيد املسيح،
نور العامل .رشيط احمر يلف الربتقالة ممثالً دم السيد املسيح.
توضع أربع عيدان أسنان مع فواكه مجففة عرب الرشيط إىل داخل
جوانب الربتقالة ،ممثلة فاكهة األرض.
إن هذه املساعدة املرئية البسيطة متثل بشدة الهدف من وراء
مجيء السيد املسيح -ليجلب النور إىل الظلمة وليفدي عاملاً
منكرسا ً بذرف دمه.
خالل رسد يوحنا لحياة املسيح ،يصف التلميذ يسوع بنور العامل.
فقد كتب عن املسيح« :كان النور الحقيقي الذي ينري كل إنسان
آتياً إىل العامل» (يوحنا  .)١:٩مل يأيت املسيح الذي هو النور ليخرتق
ظلمة عاملنا فحسب ،بل هو أيضاً «حمل الله الذي يرفع خطية
العامل!» (ع .)٢٩
فكر باألمر! لقد أصبح طفل بيت لحم املسيح الحي القائم من
األموات الذي خلصنا من خطايانا .لذا يعلمنا يوحنا أن «نسري يف
النور كام هو يف النور» (١يوحنا .)١:٧فليجد كل من اخترب خالصه
سالم السري يف نوره.
املسيح الطفل املولود حديثاً أصبح نور العامل وحمل الله.
املصدرodb.org:

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

أقوال يستشهد بها!
"ال تسأل الله أن يرشد خطاك إذا مل تكن
راغباً يف تحريك قدميك".
-ديل بارتريدج

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أنشأت مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
خالل العمل اإلجتامعي .تعمل املؤسسة لتحسني نوعية حياة أفقر الفقراء من جميع األعامر سواء
الذين يتمتعون بصحة جيدة أو الذين يعانون من مشاكل صحية ،وخاصة الذين يعانون من إصابات
دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية وغريها ،عن طريق الرتويج للقيم املسيحية.
إذا كنتم تحبون العمل الذي تقوم به مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وترغبون باملساهمة به ،نحن
ندعوكم ألن تصبحوا أعضاء يف املؤسسة .الهدف هو املشاركة يف أفكارنا ونشاطاتنا يف بالدكم.
الرجاء اإلتصال بنا للمزيد من املعلومات.

info@najicherfanfoundation.org
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أ
كيف نعلم الوالد السالمة
أ
ش
الم�
الساسية عىل الطرقات أثناء
ي
السالمة عىل الطرقات

ال يتمتع األطفال بنفس املقدرة عىل تقدير
املسافات والرسعة واتجاه ضجة السري واآلليات
كام يستطيع املراهقون واألشخاص البالغون .لذا،
انه ملهم جداً التأكد من أن لدى األوالد فهم جيد
ألسس سالمة الطرقات عندما يبدأون التجول يف
الشوارع املحلية وشوارع املدينة دون ما أن تكون
بصحبتهم.

فرس لألوالد ملاذا االنتباه لبعض األشياء عند امليش
مهم .هذا ال يعني مصادر الخطر البديهية مثل
السيارات الرسيعة ،لكن األخرى األقل وضوحاً
مثل السيارات اآلتية فجأة من وراء املنعطفات أو
اآلليات التي ال تتوقف عند ممرات املشاة.
علّم أوالدك القواعد األساسية عن أن يكونوا من
املشاة بينام ما تزال متيش معهم ،يك يشعر الولد
أن الكثري من هذا املفهوم هو طبيعة ثانية .بهذه
الطريقة ،عند مجيء الوقت الذي يبدأ فيه طفلك بامليش يف الشوارع
وعربها دون مساعدتك ،ال يجب عىل أي من قوانني الشوارع للمشاة
أن تكون مبثابة مفاجأة له.
إطبع يف ذهن األوالد الحاجة الدامئة إىل التوقف قبل أن تطأ
أقدامهم الطريق .يف كل مرة يقفون فيها ،قل لهم أنه يجب عليهم
أن ينظروا يف اإلتجاهني واالستامع لآلليات التي ليس باستطاعتهم
رؤيتها .دربهم يك يستعملوا كل من أعينهم وسمعهم معاً عندما
يتفحصون حركة السري.
اجعل أوالدك يتعلمون كيف يتواصلون مع السائقني من خالل النظر
قبل أن يعربوا الطريق .هكذا ميكنهم التأكد من أن السائق قد الحظ
وجودهم.
أطلب من أوالدك أن يتعلموا ويطيعوا كل إشارات السري .ساعدهم
يك يتعلموا معاين إشارات الطرقات والسري عندما متشون سوياً؛
فكلام أبكروا يف التعلم ،كلام سهل األمر عليهم الحقاً .العب معهم
ألعاب تسلية بإشارات السري ،مثل «إين أستطلع» أو «أحزر معنى
اإلشارة» الخ .هنئهم إذا نجحوا بذلك.
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علّم أوالدك أن يتوخوا الحذر عندما ميرون قرب الطرقات الخاصة،
خاصة الطرقات املخبئة واملحجوبة .ذكرهم أن األشخاص الخارجون
من املمرات ال يستطيعون الرؤية جيداً وال يفكرون دامئاً بالتنبه
لوجود أوالد مارين وحتى أنهم ال يخففون رسعتهم أحياناً .األمر
نفسه ينطبق عىل األزقة وزوايا الشوارع .ارص دامئاً أن يبقى طفلك
متنبهاً وأن ال ينتظر من السائقني أن يفعلوا األمر عينه.
تأكد من أن أوالدك يعلمون مخاطر العبور بني السيارات املركونة أو
اآلليات األخرى .قل لهم أنه ال يجب عليهم القيام بهذا األمر ألنهم
ال يستطيعون رؤية سيارة قد متر برسعة بقرب الثغرة التي يحاولون
العبور من خاللها ،باإلضافة إىل عدم قدرتهم أن يروا بوضوح ما
يجري يف الجهة املقابلة من الطريق.
علّم األوالد أن يعربوا الطرقات دامئاً عند ممرات وتقاطع املشاة،
فس لهم أن التمرين
حتى عندما يعني ذلك امليش ملسافة أطولّ .
مفيد لهم وانه دامئاً من األفضل أن يكون املرء آمناً من أن يكون
آسفاً وكل ذلك بسبب قادومية ثانوية.
املصدر/http://www.wikihow.com:
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زاوية الصالة

لقد عاد يوم الفرح،
ف
الرب ي� الامسء،
يتوج سنة أخرى ب�لسالم
واحلب،
ً
دعنا حقا نتذكر ميالد
يسوع،
ف
يك نشارك ي� ت� يان�
املالئكة،
وفرح الرعاة،
وسود املج وس.
ج
رو�ت لويس
بقمل بستيفنسون

يف حفرها وثقبها وهي ترصخ من األمل والجواب إنتظري إنتظري .زاد هذا الشيخ يف الحفر امل ُع ّمق
طالباً منها الصرب.
بعد دقائق استعذب الحطاب عمل الشيخ ولكن الحكيم هذا بدأ مبداعبة هذه املنسيّة امل ُ َع ّدة
خلب ًة جاعالً لها رونقاً
للموت والحريق واضعاً فمه عىل فوهتها نافخاً فيها من نسمته أنغاماً ّ
وجامالً أخّاذا ً ،فأعجبت الحطاب واملا ّرة أجمعني إذ غ َدت “ناياً” عظيامً يخرج أصواتاً وأنغاماً جميلة
لدرجة أن األبدان تقشع ُّر عند سامعها.
قال الحطاب ماذا فعلت بها ،هذا فائق الحسن والجامل هل ميكنني اسرتجاعها؟ فأجاب الشيخ كال
خاصتي”.
وألف كال “هذه ّ
قصتنا مع املسيح يسوع .هذه هي عربة امليالد ،فنحن كلنا كنا يف الخطيئة مرميني للموت
هذه هي ّ
والحريق والنار .لكن املسيح أىب أن يرتكنا فأىت إىل أرضنا طفالً جليالً أعظم من حكامء وشيوخ
الدنيا أجمعني .اشرتانا بثمن عظيم ،دفع نفسه ُمتنازالً من علياء مجده و ُمتّخذا ً ج ِْسدانيتنا كصليب
“تجسد اإلله يك يتأله اإلنسان” دفع دمه مثناً منذ لحظة ميالده
ُم ّر ،من أجل أن يرفع طبيعتنا.
ّ
بالجسد .صعد إىل السامء بعد أن أصلحنا عاملاً أن هذه الدنيا قد تكوينا قليالً وتشذِّبنا ورمبا قد
ت ُش ِّحل بقسو ٍة نُتؤاتنا .ولكن يف النهاية سنصبح أعظم مبا ال يُق َّدر من نايات العامل بأجمعها .فنغدو
باملسيح ُمتَ َم ْسحنني ينفخ فينا الروح القدس نغمة مجده عاملني “أن آالم الدهر الحارض ال ت ُقاس
باملجد العتيد أن يُستَعلَن فينا”.
فنصدح أنغاماً وأناشيد ملكوت ّية سامويّة إله ّية به ّية ت َُس ِّبح الله الذي تنازل باألقمطة كاألكفان
تجسده.
ُمشرتياً إيانا بدمه الكريم عرب ّ
ُولد املسيح ...حقاً ُولد ...يك نولد نحن فيه فنتح ّول إىل نغامت إلهيّة ت ُبدئُ فينا مسرية امللكوت
منذ اآلن .آمني.
األب أغابيوس نعوس – كنيسة النبي الياس للروم األورثودكس -الرابية -املطيلب
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 ٧طرق تمكن الوالد من المحافظة عىل الشجار
املحافظة عىل البيئة

اللعب والخلق من القاممة

يحب املستكشفون الصغار اللعب بعلب الكرتون وكراتني أوراق املرحاض
وكراتني فوط املطبخ الورقية -باإلضافة إىل علب األحذية .ميكن للعلب أن تصبح
قالعاً ومراكز عمليات األبطال الخارقني .أما كراتني أوراق املرحاض فقد تتحول
إىل نواضري وأوان إلطعام الطيور وكراتني فوط املطبخ الورقية إىل مجهر ومنظار
للمراقبة.

استعر وتشارك وتربع بالكتب

إننا نطالع الكثري من الكتب ،هذا يعني أطناناً من الكتب -مام يعني الكثري من
الورق .تشكل املكتبة خيارا ً عظيامً باملقارنة مع رشاء الكتب الجديدة ،كام هو
حال األصدقاء املستعدون ملبادلة الكتب .بدالً من االحتفاظ بالكتب عندما يكرب
األوالد وميتنعون عن قراءتها ،تربع بها ملحل بيع كتب مستعملة أو للمكتبة أو
لدورات املطالعة.
إذا كنت من هواة الطبيعة والبيئة ،من املرجح أنك تقوم اآلن ببعض األشياء
لالهتامم بالكوكب -يف يوم األرض العاملي ويف كل يوم .كجزء من تلك الجهود،
فلنناقش طرق متكّن األوالد من املحافظة عىل األشجار.
تغطي الغابات ثلث مساحة األرض تقريباً ،مبا فيه حوايل  ٧٠٠مليون أكر +يف
الواليات املتحدة فقط .إنها تشكل موطناً لتشكيلة كبرية من النباتات والحيوانات،
وتؤمن الطعام والوقود واألدوية واملزيد للناس يف جميع أنحاء العامل.
لكن لعل االمر األهم هو أن الغابات تؤمن لنا األوكسجني وتضمن أن حرارة
األرض مالمئة للعيش .ماذا ميكننا فعله لرند املعروف؟ إليكم بعض الطرق
البسيطة التي متكن األوالد من املحافظة عىل األشجار.

إن وسيلتنا املفضلة للتعبري عن تقديرنا لألشجار والغابات هي بقضاء الوقت
معها .قم بزيارة منتزه محيل أو وطني -حيث العديد منها يحتوي عىل محميات
من الغابات.

استعمل الورق بحكمة

ابق داخل املمرات

ميكننا إنقاذ األشجار من القطع بالتقليل من استعامل الورق .كيف بإمكان
األوالد املساعدة؟
• اجعل مكاناً للورق الذي ميكن استعامله مجددا ً .خصص مكاناً يف منزلك للورق
الخايل من الكتابة عىل جهة واحدة ،ثم استعمله مجددا ً قبل إعادة تدويره .اعهد
هذه املسؤولية لألوالد!
• استعمل بقايا الورق (يفضل أن يكون ورق قد أعيد تدويره أيضاً) للتلوين
والرسم والرسومات التخطيطية الخ.
• استعمل كال جهتي الورق (هذا مفيد للفروض املدرسية).
• استعمل محارم مصنوعة من القامش وليس من الورق.
• اخرت علبة وجبة غداء من النوع الذي ميكن إعادة استعامله بدالً من كيس
ورقي ،والتي تكون كاملة املحتويات مع أوعية قابلة إلعادة االستعامل وأوعية
معدنية ومحرمة مصنوعة من القامش وقنينة مياه ميكن إعادة استعاملها.

ازرع شجرة

بالرغم من أن زرع األشجار هو نشاط مرغوب يف يوم األرض العاملي ،إال أن
الخريف هو موسم زراعة األشجار والشجريات .استفرس لتتأكد من انتقاء
الشجرة املناسبة للمساحة التي لديك.

قم بزيارة الغابة

عندما تقوم بزيارة الغابات ،ابق داخل املمرات املحددة .إن هذا سيقلل من
تأثريك عىل املساحات الربية ،محافظاً عليها لألجيال املقبلة.

ترصف عىل غرار سمويك
أتتذكر الدب سمويك؟ فهو مازال موجودا ً ،يقدم املساعدة ملنع حرائق الغابات-
والتي هي ،عىل فكرة ،إحدى أكرب األخطار عليها .إن رسالة الدب سمويك تستحق
عناء التكرار:
• أنت الوحيد القادر عىل منع حرائق الغابات
• توخ الحذر من الحرائق دامئاً
• ال تلعب بعيدان الكربيت أو القداحات أبدا ً
• راقب نار املخيم دامئاُ
• تأكد من أن نار املخيم قد انطفأت متاماً قبل أن تغادر
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كيف أتذكر ناجي...

وهذه رسالة أبرقها ناجي عرب الربيد اإللكرتوين
إىل أهله يف أثينا:
«عندما أكون بعيدا ً عن بعض األشخاص،
أفتقدهم أكرث وأدرك كم أحبهم .وإن
سألتم أنفسكم مرارا ً وتكرارا ً «ملاذا وملاذا»،
فستجدون الجواب بأنفسكم .تتساءلون
دامئاً من تكونون .ومن خالل أسلوب الحذف
تتوصلون إىل الجواب التايل :لست جسدا ً،
فام أنا؟ لست روحاً ،فام أنا؟ بات عيل أن ال
أعترب األشياء مضمونة ومتوفرة دامئاً وخصوصاً
عائلتي .فإن قمت باستغالل مريض من أجل
الحصول عىل يشء ما ممن يحبونني ،سيصلون إىل
مرحلة ميلّون مني ويتجاهلونني .فإذا ً يجب أن
أعترب نفيس شخصا عادياً طبيعياً وليس ذو إعاقة.
كام أنني أعتقد أن الوهم هو إنكار أو تجاهل
للحقيقة .واضطراب الذهن يص ّور الوهم عىل أنه
حقيقة .فوهم الكامل أعطاين حافزا ً لبذل مجهود

أكرب .والوهم هو ما يستفيد منه البرش يف الحياة.
والكلمة املفتاح للحياة هي الوعي أو اإلدراك.
إدراك من نكون ...من نكون حقا .فعىل املرء أن
يراقب أفكاره ويتنبه لها وإن مل يستطع فعل ذلك
مبارشة ،يجب أن يراقب ما يتف ّوه به ويفعله.
فعندما يقول إنه يف حال حسن ويبان ذلك فعالً،
يعني أنه يحكم السيطرة عىل أفكاره.
كنت أعرف أنني بحاجة إىل اإلسرتخاء وإىل أن ال
أدع أفكاري تسيطر عيل .وهذا يسمى السيطرة
عىل الذات .فأنا أعيش يف حالة من اإلحباط وال
أحد يدرك حقا ما يف داخيل يف مرحلة ما .مل يستطع
الناس واألطباء أن يُدخلوا األمل إىل قلبي ،ولكنني
منحت نفيس فرتة قصرية للتعايف كلياً  .أعرف أنني
ال أتقبل أنني لست ناجي السابق».

Merry Christmas
مجيدand
Happy
وعام سعيد
 New Yearميالد
to all of
ناجيour
readers...
اإلنسانية
رشفان
fromمن مؤسسة
NCFق ّرائنا...
إىل جميع

PeopleAre
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Born To
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!Shine
هي نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركز عىل الروحانيات والصحة .إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني قرائنا حول التحديات

الصحية والحد من انتشار األمراض ،مع حثهم عىل عيش حياة أفضل مبنية عىل القيم املسيحية .هذه النرشة مهداة للناس من جميع األعامر ،أولئك الذين يتمتعون بصحة
جيدة والذين يعانون من مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
لقد تم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أي معلومات غري دقيقة.
تود مؤسسة ناجي رشفان أن تنوه بعمل أفرادها املتفاين التطوعي وتخص بالذكر ماريان دبس ،املحامي كامل رحال ،املحامي هارولد ألفاريز ،زينة قسطنطني  ،جويس
أبو جودة ،ريتا قسيس ،مارلني نرصاين ،دياال غسطني نرصاين ،دميا ربيز ،األب جوزيف عبد الساتر ،األب جوزيف سويد ،رين قسيس ،األب إيليا شلهوب ،أثينا وكريستينا
جورجوتاس ،فالرييا دي بروفينسيا ،نبيل خوري ،فيوليت نخلة ،روالن خوري ،وجميع املتطوعني امليدانيني الذين يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من
خالل منشآتهم ،كنائسهم ،مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ.
هذه النرشة متوفرة باللغة العربية ،االنكليزية ،اليونانية ،االيطالية ،الدمناركية ،الفرنسية ،االملانية ،الربتغالية واالسبانية .إن إدارة مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية واملوظفني
ممتنون جدا ً لجهود رؤساء التحرير املتطوعني لرتجمة وتحرير هذه النرشة إىل لغات باألخص كرستينا مونفييل واألب كارلو بيويب للغة االيطالية ،ايزابيل بوغوسيان للغة
اليونانية ،ليوبولدين تيوفانوبولس للغة االملانية ،ماريا غوريت للغة الربتغالية ،مرييام صليبي للغة الفرنسية ،األستاذة ليديا والسفري اليخاندرو دياز للغة االسبانية ،رويل
ليكامن للغة الدمناركية ،سوسن بشارة للغة العربية.
الشرتاكاتكم ،تعليقاتكم واقرتاحاتكم ،الرجاء اإلتصال عىل هاتف +961 0)4( 522221 :؛ info@najicherfanfoundation.org
النارش :مجموعة CCM؛ مستشار التحرير :جورج ك رشفان؛ رئيس التحرير :كريستينا بيطار ضاهر؛ الرتجمة والتعريب :سوسن بشارة وسعاد جبور بشارة.
التصميم :الدائرة الفنية ،مجموعة  ،CCMالواليات املتحدة األمريكية؛ املساهمون :سنا رشفان وكييل نيمتز
© مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية  ٢٠١١جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.
www.najicherfanfoundation.org
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