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!People Are Born To Shine
لقد ُولِدنا ليسطع نورنا

رسالة إخبارية متجذرة يف اإلميان املسيحي خلقت إللهام ودعم جميع الناس،
بغض النظر عن الجنسية والعرق والدين.

نشاطات املؤسسة

الحفلالموسيقي
"ليسطع نورك"
مساحة بني اليونان ولبنان.

للسنة الثانية  ،نظمت مؤسسة ناجي رشفان هذا الحفل االستثنايئ بناء عىل الرؤية التي كتبها ناجي
رشفان" :الناس يولدون للتألق".
متيز الحدث بالتنوع املوسيقي العاملي اليوناين ،الذي أحيته امليزو سوبرانو ألكساندرا غرافاس ،إىل
جانب جوقة نيا سمريين ليسيوم للشباب بقيادة كاترينا فاسيليكو واملغنية أوليفيا غارسيا من اململكة املتحدة.
يعود ريع هذه األمسية الفريدة لجمعية إليزا لحامية األطفال من العنف ولجمعيّة األطفال باماكاريستوس.

يعود ريع هذا الحفل املميز ملساعدة جمعية إليزا لحامية
األطفال من العنف و لجمعية األطفال باماكاريستوس.
حرض الحفل حشد كبري من الشخصيات السياسية والدبلوماسية ،الفنانني ،األكادمييني ورجال األعامل.
أقيم الحفل نهار االثنني  ٢٠ترشين الثاين  ٢٠١٧يف مبنى ميغارون األثيني لإلحتفاالت يف قاعة
دمييرتيس مرتوبولوس -الذي يصادف عيد مولد الحبيب ناجي.
تم تخصيص هذه األمسية الرائعة لهدف خريي بحت وهومساعدة األطفال .قدمت الكسندرا
غرافاس برنام ًجا من ّوعاً يتض ّمن أغانٍ ملؤلفني يونانيني بارزين ،باإلضافة إىل أغاين عديدة من رصيدها الدويل.
رحلة شاعرية غنائية من بلدان عديدة كاليونان ،املكسيك ،الصني ،لبنان ،فرنسا وأملانيا ،أ ّدت الفنانة العاملية
بصوتها أغانٍ من مختلف الحضارات والثقافات.
ISSN 1792-2607

"قمنا بتنظيم هذه األمسية الخريية تكرمياً لذكرى ناجي رشفان ،الذي انتقل من بيننا يف عام 2008
إثر مضاعفات بسبب حادث سري عىل دراجة نارية عام  1996يف اليونان .حارب ناجي من أجل حياته ،طوال
 ١٢عاماً ،وغيابه ترك فراغًا كب ًريا يف حياة عائلته وأصدقائه .لقد تم تأسيس مؤسسة ناجي رشفان الخريية
لتكريم ذكراه ".يقول جورج رشفان والد ناجي يف كلمته أمام الحضور.
ليسطع نورك تكملة عىل الصفحة ٦
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طوال سنتها الثانية ،سوف تتأرجح طفلتك باستمرار بني
االستقالل املطلق والتشبث بك.

مثانة مفرطة النشاط

يتم تشجيع استخدام األعشاب الطبيعية واملكمالت الغذائية
عند املرىض الذين يعانون من النشاط املفرط يف املثانة.

تقرير عالمي لوضع السالمة عىل الطرق

ملحة عن الوضع العاملي للسالمة عىل الطرق  ،مع تسليط
الضوء عىل الثغرات والتدابري الالزمة لتحقيق التقدم عىل
أفضل وجه.

فيما يتع ّلق بالبيئة

عندما يتعلق األمر بالعناية باألرض والبيئة ،ابدأ املحادثة
من...
www.najicherfanfoundation.org
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تربية األطفال

مقطع مطبوع بإذن

النفس خالل
ر
التطو
ّ
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أ
السنة الوىل
طوال سنتها الثانية  ،سوف
تتأرجح طفتلك ذهابًا وإيابًا
ما بني االستقالل عنك
والتشبث بك.

طفلتك تستطيع اآلن امليش وفعل أشياء بنفسها ،لديها كبرية ،فهذا سيجعلها تشعر بعدم األمان وتصبح أكرث تعلّقاً ِ
ِ
بك.
القدرة عىل االبتعاد عنك واختبار مهاراتها الجديدة .ولكن يف
ِ
طفلتك يف أن تصبح
اإلبتعاد عنها لفرتات صغرية يساعد
الوقت نفسه ،ال تشعر باالرتياح عند وجودها مبفردها ،ولكونها
فرد منفصل عنك وعن أي شخص آخر يف العامل .خصوصاً عندما أكرث استقاللية .سيولّد اإلبتعاد شعورا ً بالقلق ورمبا تثري ضجة عندما
تكون متعبة ،مريضة ،أو خائفة ،فإنها بحاجة لوجودك قربها ترتكيها ولو لبضع دقائق فقط .لكن اإلعرتاض سيكون مخترصا ً.
ِ
طفلتك من هذه االنفصاالت ،لكن
قد تكونني األكرث انزعا ًجا من
لتهدئتها ودرء الشعور بالوحدة.
ِ
إبقائك بقربها،
حاويل أال تظهري لها ذلك .إذا استطاعت ببكائها
رصف باملثل يف املستقبل .ال تحاويل أن تتسلّيل
من املستحيل التنبؤ متى ستدير ظهرها لك ومتى تهرع فستستمر بالت ّ
إىل أحضانك .قد يبدو أنها تتغري من لحظة إىل أخرى ،أو قد تبدو بهدوء ،فإنها قد تصبح أكرث تعلّقًا وأكرث قلقاً ألنّها لن تعرف متى
ِ
خروجك وعديها بالعودة،
ناضجة ومستقلة لعدة أيام قبل أن ترتاجع فجأة .قد يولّد ذلك ستختفي عنها .عىل العكس ،ق ّبليها قبل
ِ
شعورا ً متبايناً ِ
عودتك ،حييها بحامس وك ّريس اهتاممك الكامل لها لفرتة من
لديك :ما بني الرغبة باستعادة تلك الطفلة ،وما وعند
بني عدم الرغبة بسامع تذ ّمرها وإزعاجها .قد ت ُعترب هذه الفرتة الوقت قبل االنتقال إىل اهتاممات أو أعامل أخرى .عندما تفهم
ِ
ِ
طفلتك أنك سوف تعودين وتواصيل حبها دامئًا ،ستشعر باملزيد
طفلتك تختلط
املراهقة األوىل .ومن الطبيعي ج ّدا ً أن مشاعر
بسبب نشأتها وحول فكرة اإلنفصال ِ
عنك .تذكري أن أفضل من األمان.
طريقة ملساعدتها عىل استعادة رباطة جأشها هي االهتامم بها
وطأمنتها عند الحاجةِ .
رصف كفتاة
املصدرAmerican Academy of Pediatric :
إياك أن تسخري منها يك تت ّ
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الصحة الجسدية

مقطع مطبوع بإذن

التحكّ م بالمثانة المفرطة النشاط

مع أ
والمكمالت
عشاب
ال
ّ
املبادئ التوجيهية التي وضعتها جمعية
املسالك البولية األمريكية تنادي بتغيري منط الحياة
والسلوكيات كعالجات أساسية للسيطرة عىل مثانة
مفرطة النشاط .فعىل هؤالء األشخاص اختيار
العالجات الطبيعية مثل التغيريات الغذائية وإدارة
السوائل .مرىض أخرون يتعلّمون تقنيات التحكم يف
املثانة مثل التبول املجدول واملتأخر والبطويل .تويص
املبادئ التوجيهية أيضاً التحكّم بالوزن ،التوقّف
عن التدخني ،والسعي الستشار ٍة ص ّحية .كام تش ّجع
األشخاص باستخدام األعشاب الطبيعية واملك ّمالت
الغذائية.
 ٣٣مليون شخص يف الواليات املتحدة يعانون
من مثانة مفرطة النشاط .وفقا ملؤسسة رعاية املسالك
البولية ( ، )UCFفإن املثانة املفرطة يف حد ذاتها
ليست مرضاً ،بل مجموعة من األعراض البولية .من
األعراض األكرث شيوعاً هي الرغبة املفاجئة وغري القابلة
للسيطرة عىل التبول .وفقاً لـ  ، UCFفإن  40٪من
النساء و  30٪من الرجال يف الواليات املتحدة يعانون
من هذه األعراض.
ومع ذلك ،تق ّدر املؤسسة أن حاالت املثانة
املفرطة النشاط ميكن أن تكون أعىل يف الواقع ،ألن
العديد من األشخاص الذين يعانون من هذه الحالة ال
يلتمسون العناية الطبية .ووفقاً للمؤسسة ،فإن بعض
املرىض يشعرون بالحرج ،يف حني ال يعرف اآلخرون
كيفية مناقشة الحالة مع أخصائيي الرعاية الصحية
والبعض االخر ال يعلمون ما هي العالجات املتوفرة.
ميكن أن تكون املثانة املفرطة النشاط
عالمة حمراء تخفي أمراضاً أخرى مثل السكري،
والباركنسون ،والقصور الكلوي ،والتصلب املتعدد .كام
ميكن ربط هذه الحالة بعوامل أخرى مثل الجراحات
الطبية ،الوالدات أو األدوية.
املصدرnaturalnews.com :
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إنضم إلينا لتصلك
أخبارنا ورسائلنا امللهمة
اليومية! إضغط Like
عىل صفحتنا عىل الفيسبوك!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

غوشا-جينيك-غان

أثبتت دراسة عىل الحيوانات ،أن هذا املزيج من األعشاب
الصينية التقليدية مينع نشاط املثانة ،حيث قام العلامء بفحص  42فأرة
مصنفة ضمن مجموعتني :مجموعة غوشا-جينيك-غان واملراقبة .وكشفت
الدراسة أن تقلصات املثانة كانت خفيفة وأقل تواترا يف مجموعة العالج
مقارنة مع املجموعة األخرى .ونرشت النتائج يف مجلة جراحة املسالك
البولية.

حرير الذرة

منذ فرتة طويلة يستخدم حرير الذرة يف الطب التقليدي لتخفيف
تهيج املثانة وسلس الليل.

مستخرج بذور اليقطني

ُعرفت هذه املستخلصات لفائدتها يف تحسني حالة املثانة املفرطة
النشاط والتبول ليال .يف الواقع ،كشفت دراسة نرشت يف مجلة الطب
التقليدي والتكمييل أن املستخلصات ساعدت يف تحسني األعراض البولية
لدى املشاركني بعد  12أسبو ًعا من اتباعهم هذه املكمالت.

فيتامني د

أظهرت دراسة أجريت يف عام  2010أن ارتفاع مستويات فيتامني
(د) قد يقلل من خطر اضطرابات قاع الحوض مثل ترسب املثانة لدى
النساء .ووجدت دراسة نرشت يف املجلة األوروبية للتغذية الرسيرية أيضا
أن مستويات فيتامني (د) لها تأثري يف بداية أعراض الترسب يف املثانة لدى
املرىض املتقدمني يف السن.
املثانة تكملة عىل الصفحة ٦
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السالمة عىل الطرقات

مقطع مطبوع بإذن

التقرير العالمي لوضع السالمة
عىل الطرقات

 2030التي اع ُتمدت مؤخرا ً :خفض العدد اإلجاميل
للوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث املرور
بحلول عام  2020إىل النصف.

أصبح هذا التقرير ممكنا من خالل
التمويل من مؤسسة بلومربغ الخريية ،و هو
الثالث يف السلسلة ،ويقدم ملحة رسيعة عن حالة
السالمة عىل الطرق يف جميع أنحاء العامل ،ويسلط
الضوء عىل الثغرات والتدابري الالزمة لتحقيق
التقدم عىل أفضل نحو.
املصدرwho.int :

يف السنوات الثالث األخرية ،قامت  17دولة بتنفيذ بغضاً من قوانني السالمة عىل
الطرقات كمثل قانون وضع أحزمة األمان ،القيادة تحت تاثري املخدرات أو الكحول ،تجديد
الرسعة القصوى ،وضع الخوذات أثناء قيادة الدراجات النارية ،ووضع األطفال يف املقاعد
املخصصة لهم.
بينام كان هناك تقدم نحو تحسني ترشيعات السالمة عىل الطرق وجعل املركبات
أكرث أماناً ،يبني التقرير أن وترية التغيري بطيئة للغاية .ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة
لتحقيق الهدف املرجو للسالمة عىل الطرق الذي ينعكس يف خطة التنمية املستدامة لعام

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟

أُ ِ
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي .هدفنا األسايس هو تسبيح الله من
نشئَت ّ
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+9614522221 :

www.najicherfanfoundation.org

زاوية الصالة

يشري التقرير العلمي لوضع السالمة عىل الطرقات  - 2015الذي يعكس معلومات
من  180دولة  -إىل أن إجاميل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف العامل قد استقر
عند  1.25مليون شخص يف السنة ،مع أعىل معدالت الوفيات يف البلدان املنخفضة الدخل.

طوىب لك اي عذراء فاطمة ،السيدة
الطاهرة القلب ،ملجاان وطريقنا
إىل هللا!
كحاج للنور ،الذي أيتينا من
يديك ،أشكر هللا على األب ،
الذي يعمل يف اتريخ البشرية
يف كل زمان ومكان.
كحاج للسالم هنا ،يف هذا
املكان ،الذي أعلنتيه ،أق ّدم الثناء
للمسيح ،ملك السالم ،وأان
أتوسل للعامل الوفاق بني مجيع
الشعوب.
كحاج لألمل ،الذي يوقظه الروح،
لقد جئت كنيب ورسول لغسل
أقدام اجلميع ،غلى نفس الطاولة
توحدان.
اليت ّ

— البااب فرنسيس يف فاطمة

مقتبس!

"الفرح يجعلنا نريد الغوص
اىل أعامق األشخاص من
حولنا".

_ شاون أيكر
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الحفاظ عىل البيئة

مقطع مطبوع بإذن

خمس طرق لبدء حوار عن البيئة
لست بحاجة ألن تكون خب ًريا لتهتم باألرض.
قدمت األرض الكثري من النعم اىل البرشية .التفاعل هو
رقصة متناغمة بشكل جميل .ولكن البرش أخذوا منها ومل يق ّدموا يف
رض واملد ّمر عىل البيئة.
املقابل .بدأنا نرى تأثري البرش امل ّ
ارتفعت معدالت انقراض األرض والغابات برسعة مذهلة.
كام أن البرش يقضون عىل أنظمة املياه العذبة ،والغازات السامة تزيد
مبعدالت مخيفة بسبب استعامل املواد الكيمياوية الزراعية.

اإلنسان هو املسؤول عن العديد من الكوارث التي أثرت عىل
البيئة .إن انسكاب الفحم الحجري يف والية تينييس ،والترسب النفطي
لرشكة بريتيش برتوليوم يف خليج املكسيك ،واالنسكاب النفطي يف
حرب الخليج ليست سوى بعض من الكوارث البيئية التي أدت إىل جيدة .عندما تطرح املشكلة من هذا املنظار ،فإنك تفتح محادثة
تآكل البيئة الصحية.
يستمع إليها األشخاص .إن السموم التي متتصها البيئة من خالل
املنظفات الكياموية والسيارات واملصانع ،موجودة يف طعامنا من
املعلومات ساحقة ،لكنك لست بحاجة ألن تكون
ّ
متخصص خالل الرتبة املحملة باألسمدة الكياموية ،واملاء املل ّوث الذي تسقى به
إلحداث تأثرييف البيئة .املناقشات هي وسيلة ممتازة للمساعدة يف املحاصيل .من خالل معالجة موضوع البيئة من الزاوية الصحية ،يفتح
تحفيز وتعزيز التعاون .إليك خمسة طرق لبدء محادثة عن العناية أعني الناس .إدعم حديثك باألبحاث ،فالعديد من هذه القضايا تسبب
باألرض والبيئة.
األمراض مثل الرسطان والربو والتهابات الجهاز التنفيس العلوي.

ابدأ من خالل مجموعة يف املدرسة

الحديث عن املستقبل

التط ّوع

التل ّوث مكلف جدا

إذا كنت طالباً ،ابدأ مبجموعة يف املدرسة .ال يهم إذا كنت
عادة ما نفكّر بالحارض وليس باملستقبل ومبا نرتكه كإرث
يف املدرسة الثانوية أو الكلية .املدرسة تشكّل منصة رائعة للوصول إىل للجيل القادم .هل فكّرنا بأنّنا نق ّوض مستقبل أطفالنا؟ ماذا نرتك لهم
مجموعة كبرية من الناس ،وتفعيل النشاط يف املجموعات.
سوى أرض منهارة ،مل ّوثة ومد ّمرة.
تجنيد أشخاص تعرفهم أو ال ،لقضاء بعض الوقت لإلهتامم
باألرض وتجميلها .تطوع لتنظيف البحر ،تنظيف القاممة أو إزرع
األشجار والنبات .طرق التطوع لدعم البيئة عديدة ،مثل جمع األموال
لحامية األنواع املهددة باالنقراض ،أو التربع باملوارد ملساعدة املنظامت
التي ال تبغ الربح عىل اإلستمرار.

البيئة النظيفة تساعدنا عىل العيش بشكل
جيد

إن البيئة النظيفة مهمة ج ّدا ً للعيش بشكل جيد وبص ّحة
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أخربهم أن التل ّوث يكلّف املال ،إذا كنت ترغب يف جعل
الناس يستمعون إليك 20 .مليون طن من القاممة البالستيكية التي
تدخل املحيطات كل عام ،تقتل الحياة البحرية فيام يق ّدر بنحو 13
مليار دوالر سنوياً .عدد كبري من بيننا ال يكرتثون ملا يحدثه البرش من
رضر عىل البيئة .يعتمد اقتصادنا ومستقبل مجتمعنا عىل التغيريات
التي نجريها اآلن .من الصعب أن تجعل الجميع يشعرون باملسؤولية
تجاه الرضر البيئي ،ولكن ميكنك اإلستمرار باملحادثة.
املصدرbeliefnet.com :

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION
املثانة تكملة الصفحة ٣

كابسايسني

وفقا لدراسة يف مجلة الجمعية الطبية يف تايالند  ،إن استخدام
هذا املركب القائم عىل الفلفل الحار بإمكانه أن يكون خيارا ً فعاالً وغري
مكلف لعالج املثانة املفرطة النشاط.

غانوديرما لوسيديوم

هذا املستخرج العشبي يأيت من رشق آسيا .وجدت دراسة أن
هذا املك ّمل فعال يف تحسني األعراض لدى الرجال الذين يعانون من مشاكل
يف املسالك البولية .باإلضافة إىل ذلك ،وجد الباحثون أنه ال يسبب تأثريات
جانبية ضارة عند املرىض .ونرشت النتائج يف املجلة اآلسيوية للذكورة.

هيدروكسيد املغنيسيوم

حسنت أعراض سلس البول عند
أظهرت دراسة صغرية أن هذه املك ّمالت ّ
أكرث من نصف املشاركات اإلناث .ونرشت النتائج يف املجلة الربيطانية
ألمراض النساء والوالدة.

امليزو سوبرانو اليونانية ألكسندرا غرافاس مع املغنية
املنفردة أوليفيا غرسيا وجوقة الشباب بيا ليسيوم بقيادة كاترينا فاسيليكو.
ليسطع نورك تكملة الصفحة ١

"قمنا بتنظيم هذه األمسية الخريية تكرمياً لذكرى ناجي رشفان ،الذي
انتقل من بيننا يف عام  2008إثر مضاعفات بسبب حادث سري عىل دراجة نارية
عام  1996يف اليونان .حارب ناجي من أجل حياته ،طوال  ١٢عاماً ،وغيابه ترك
فراغًا كب ًريا يف حياة عائلته وأصدقائه .لقد تم تأسيس مؤسسة ناجي رشفان
الخريية لتكريم ذكراه ".يقول جورج رشفان والد ناجي يف كلمته أمام الحضور.
"تستند القيم األساسية للمؤسسة عىل األولويات التي عاشها ناجي
من خالل إميانه املسيحي ،وتحسني الصحة وتعزيز التعليم ".وأضاف" :الهدف

الرئييس ملؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية هو تحسني نوعية حياة األطفال،
املراهقني والبالغني ،بخاصة املترضرين من إصابات دماغية من ج ّراء حوادث
السيارات أو الدراجات النارية".
رائعة.

انتهى الحفل بالتصفيق الحار من الحضور ،الذين غادروا مع ذكريات
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إلهي ساعد�ن
ي
الصحة النفسية

يقول الكتاب املق ّدس" ،لقد مات ثم قام ".ما
معنى هذا؟
الكل "...وما
ويقول الكتاب أيضا" ،أب ضابط ّ
معنى هذا أيضا؟

الجسد والروح_مريئ وغري مريئ_ هذا يعني أن البرش
مك ّون من طبيعتني (جسدية وروحية) .الغري مريئ هو قوة
تستطيع تحريك العامل وقادته.
من بني األمثلة الكثرية:
اإلنرتنت :مح ّرك كل يشء اليوم ،غري مريئ وغري مميت
-١
الكهرباء :مح ّرك كل يشء اليوم ،غري مريئ ومميت
-٢
الالسليك :مح ّرك غري مريئ
-٣
اإلتصاالت :مح ّرك عدة أشياء ،غري مريئ وغري مميت
-٤
الروح :مح ّرك اإلنسان والجسد
-٥
ألله :مح ّرك كل يشء ،معطي كل يشء مبجانية
-٦
الروح القدس :مح ّرك غري مريئ
-٧
اإلميان :مح ّرك غري مريئ
-٨
الحب :مح ّرك غري مريئ
-٩
األمل :مح ّرك غري مريئ
-١۰
الحزن :مح ّرك غري مريئ
-١١
الفرح :مح ّرك غري مريئ
-١٢
الثقة :مح ّرك غري مريئ
-١٤
هذه القوى الغري مرئية تح ّرك الحواس الخمس.
وهذه الحواس غري مرئ ّية.

نتيحة :ألله هو مح ّرك كل يشء ،ومن خالل
إرادته ،وواهب كل مت ّيز يف الحياة_ جميع
املواهب مثل الصوت الجميل .يُناديهم البرش
بالنجوم املم ّيزين.
لذلك ،عندنا ميوت الجسد ،تصبح الروح حرة
وترجع لخالقها من دون ثقل الجسد ،من دون
مرض ،من دون وجع ومن دون حزن ،فتعيش
طليقة مثل الحلم .خارج موازين الحياة والزمان
واملكان .ح ّرة طلسقة تابعة لغري املوازين القدمية
التابعة لناموس الجسد.
النتيجة :هذا يثبت أن الروح ال متوت إطالقاً بل
تنطلق من جديد.
_ألفرد البيطار
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خبزنا اليومي

مقطع مطبوع بإذن

فقط بالصالة

أثناء عالجها من الرسطان ،اتصلت يب صديقتي يف وقت متأخر
من الليل .سارعت إليها ،وحزنت ج ّدا ً النزعاجها الغري املسيطر عليه،
أصل بصمت .ربّاه ،ماذا يفرتض يب أن أفعل؟
وذرفت دموعي وبدأت ّ
رصاخها فتّت قلبي .مل أستطع إيقاف أملها أو تحسني حالتها أو
ايجاد كلمة واحدة مشجعة .لكني كنت أعرف من يستطيع املساعدة.
عندما كنت أبيك مع صديقتي ،تعرثت يف صاليت ،همست مرارا وتكرارا،
"يسوع .يسوع .يسوع".
همدت رصخاتها لتصبح أنني وشخري ،حتى هدأ التنفس .لقد
أثارين صوت زوجها .قال" :إنها نامئة"" .سنتحدث غ ًدا".
خلدت إىل فرايش ،وأنا أبيك الصالة يف وساديت.
يشارك الرسول مارك قصة شخص آخر يريد مساعدة حبيبته.
أحرض والد يائس ابنه املعذب إىل يسوع (مرقس  .)17 :9تسلّل الشك
إىل قلبه ،حيث أن وضعه ميؤوس منه (عرشين )22 -واعرتف بحاجته إىل
يسوع لتمكني إميانه (ع  .)24األب وابنه اختربا الحرية والسالم عندما دخل
احسا بالطامنينة (.)v. 25-27
يسوع ّ
من الطبيعي أن نرغب بالقيام باألشياء الصحيحة وأن نقول
نحب الوجع .لكن املسيح هو الوحيد
الكلامت املناسبة عندما يقايس من ّ
القادر عىل مساعدتنا .عندما ندعو باسم يسوع ،فإنه يساعدنا عىل االميان
به واالتكال عىل قوة حضوره.
يسوع .يسوع .يسوع .أه  ،كم نحتاجك يا يسوع.
اسم يسوع هو الصالة القوية التي تقودنا إىل حرضته.

باإلميان كل يشء ممكن.

مرقس 9:23
أملصدرodb.org :

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

كيف أتذكر ناجي...

فعندما خرج من الغيبوبة شعر ناجي وكأنه معلق يف
مرحلة املطهر .وعندما أخذ يبحث عن معنى كلمة “املطهر”،
اكتشف أنها تعني مكان أو وضعية عذاب .صحيح أنه مل يعد يتعذب
بنفس الطريقة التي سيطرت عليه بعد الحادث وخالل فرتة العالج
ولكنه مل يكن سعيدا .فعىل الرغم من أنه تعاىف بنسبة  %٨٠ال زال
يعاين من محدودية جسدية؛ مام جعله يعيش حالة عاطفية
محدودة .وناضل كثرياً من أجل بلوغ السعادة مرة أخرى .ولعل
محبة أصدقائه وعائلته وصلواتهم تخلق أعجوبة أخرى .فالهدف
الذي يعيش من أجله هو أكرث ما كان يعذبه ويدفعه إىل التساؤل
ملاذا ما زال عىل قيد الحياة وما املفرتض به أن يفعله .وهذه رسالة
أبرقها ناجي عرب الربيد اإللكرتوين إىل أهله يف أثينا:

كنت أعرف أنني
بحاجة إىل اإلسرتخاء وإىل أن ال
أدع أفكاري تسيطر عيل .وهذا
يس ّمى السيطرة عىل الذات.
فأنا أعيش يف حالة من
اإلحباط وال أحد يدرك حقا ً
ما يف داخيل يف مرحلة ما .مل
يستطع الناس واألطباء أن
ُيدخلوا األمل إىل قلبي،
ولك ّنني منحت نفيس فرتة قصرية للتعايف كلياً .أعرف أنني ال أتقبل
أنني لست ناجي السابق”.

“ عندما أكون بعيدا عن بعض األشخاص ،أفتقدهم أكرث
وأدرك كم أحبهم .وإن سألتم أنفسكم مرارا ً وتكرارا ً “ملاذا وملاذا”،
فستجدون الجواب بأنفسكم .تتساءلون دامئا ً من تكونون .ومن
خالل أسلوب الحذف تتوصلون إىل الجواب التايل:

ففي بداية تواجده يف كندا ،خضع ناجي لألشياء القدمية ذاتها أي
مل الذهاب
شتى أنواع العالج والعيش يف حالة من الصرب الحقيقيّ .
إىل مراكز مختلفة إلعادة التأهيل .وعىل الرغم من أنه يتح ّمل العالج
اليومي ،أغضبته فكرة العالج النفيس العصبي .فكان يعتقد أنه ال
يحتاج إىل مساعدة عىل املستوى الذهني .وعندما وافق أخريا ً أن
يقصد معالجاً نفسياً عصبياً يف مونرتيال ،أدرك فائدة الكالم عن
مخاوفه وهمومه .واكتشف أن نهجه القديم الذي ال يق ّدر معنى
األشياء له أثر سلبي ومد ّمر عىل تق ّدمه .لألسف كان يدرك متاماً ما
عليه فعله ليب ّدل حالهّ ،إل أنه مل يستطع إيجاد الطريقة األمثل
والنظام األفضل للقيام بذلك .وشكّلت رغبته يف اإلستقالل مح ّفزا ّ
ملتابعة العالج .وبات يتطلع إىل اليوم الذي يصبح فيه قادرا ً عىل
العيش متّكال عىل نفسه .وإذ كان يفكّر برسعة ميض الوقت ،صب
جم اهتاممه عىل أن يصبح كامالً جسديّاً ليك يحقق سعادة نفسية.

لست جسدا ً ،فام أنا؟ لست روحا ً ،فام أنا؟ بات عيل أن ال
أعترب األشياء مضمونة ومتوفرة دامئاً وخصوصا ً 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 ً عاديا ً طبيعيا ً وليس ذو إعاقة .كام أنني أعتقد أن
الوهم هو إنكار أو تجاهل للحقيقة .واضطراب الذهن يص ّورالوهم
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.

(مأخوذ من كتاب ناجي“ :الصرب الحقيقي” ص)٢٣-٢٢ .

Are Born
!To Shine
LesPeople
gens sont
nés pour
!briller
هذه نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركّز عىل الروحانيات والص ّحة .إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني ق ّرائنا حول التحديات
الصحيّة والحد من انتشار األمراض ،مع حثّهم عىل عيش حياة أفضل مبنيّة عىل القيم املسيحية .هذه النرشة مهداة للناس من جميع األعامر ،أولئك الذين يتمتّعون بصحة
جيّدة والذين يعانون من مشاكل صحية ،والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع ،ناجمة عن حادث ،سكتة دماغية ،الخ.
مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أيّة معلومات غري دقيقة.
لقد ت ّم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن ّ
وتخص بالذكر إزابيل بوغوسيان ،ماريان دبس ،املحامي كامل ر ّحال ،املحامي هارولد ألفاريز ،زينة
تو ّد مؤسسة ناجي رشفان أن تن ّوه بعمل أفرادها املتفاين التط ّوعي
ّ
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 و كريستينا جورجوتاس ،فالرييا دي بروفينسيا ،نبيل خوري ،فيوليت نخلة ،سوسن بشارة ،روالن خوري ،ليوبولدين تيوفانوبولس وجميع املتطوعني امليدانيني الذين
يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من خالل منشآتهم ،كنائسهم ،مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ...
يتوفر هذه العدد باللغات العربية واإلنجليزية واليونانية والهولندية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية واألملانية .إن إدارة املؤسسة واملوظفني ممتنون جدا لهذه الجهود
من رؤساء املحررين الذين يتطوعون لرتجمة وتحرير الرسالة اإلخبارية إىل عدة لغات وهي إيزابيل بوغوسيان للغة اليونانية ،كريستينا باتلر للغة الربتغالية ،مرييام صليبي
وريتا أبوجوديه للغة الفرنسية ،الربوفيسور ليديا والسفري اليخاندرو دياز للغة اإلسبانية ،هاييك ماير للغة األملانية ،رويل اليكامن للغة الهولندية ،لينا رزق الله وريتا أبو
جودة للغة العربية.
الشرتاكاتكم ،تعليقاتكم واقرتاحاتكم ،الرجاء اإلتصال عىل info@najicherfanfoundation.org
النارش :مجموعة CCM؛ مستشار التحرير :جورج ك رشفان؛ رئيس التحرير :سنا رشفان؛ الرتجمة والتعريب :ريتا أبو جودة.
التصميم :الدائرة الفنية ،مجموعة  ،CCMالواليات املتحدة األمريكية؛ ريتا أبو جودة NCF ،لبنان .املساهمون :سنا رشفان وكييل نيمتز.
© ٢٠١٨مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية .جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.
www.najicherfanfoundation.org
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