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People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

الناس، جميع  ودعم  إللهام  خلقت  املسيحي  اإلميان  يف  متجذرة  إخبارية  رسالة 

والدين. والعرق  الجنسية  عن  النظر  بغض 

لقد ُولِدنا ليسطع نورنا!

املجلّد ١٠ • العدد ٣٥

امتألت األماكن بالتراتيل الميالدية، 
بالصلوات واآلمال الجديدة!

ي هذا العدد
�ف

صديق جورج المفّضل
ي سأفعل ما بوسعي لجعل ذلك الرجل المسن 

قررت حينها أن�ن
"جورج" سعيداً.

ي العالم
السالمة عىل الطرق �ف

أن  إىل   )WHO( العالمية  الصحة  لمنظمة  تقرير جديد  يش�ي 
تزايد مستمر، حيث  ي 

�ن المرور  الناجمة عن حوادث  الوفيات 
بلغت الوفيات السنوية ١،٣٥ مليون شخص.

اء  كيف نوقف تصّحر الغابات الخ�ف
يجب أن نتحرك عىل الفور للحد من قطع الغابات، إذ يقّدر 
ي غضون 

اء أنه سيتم تصح�ي الكرة الأرضية من الأشجار �ن الخ�ب
٣٠ عاًما.

www.najicherfanfoundation.org

عيد الميالد

رسالـة الميالد 
٢٠١٨

كانت فرصة، لأليتام واملسنني واملرىض وعائالتهم واملمرضات واألطباء وفرق الرعاية الطبية   
التي تعمل خالل عيد امليالد، لالحتفال بالهتاف والصلوات والفرح!

األب  بريوت،  أبرشية  من  روجيه رشفان  األب  مع  الخريية  ناجي رشفان  مؤسسة  تعاونت   
إييل خليل، األخت فريجيني. امتألت جميع األماكن التي زرناها برتاتبل عيد امليالد، بالصلوات واآلمال 
الجديدة! خالل الزيارات، تم توزيع الصلوات، الشوكوالتة، الحلويات والهدايا عىل كل شخص يحتفل 

مبيالد يسوع.

قال األب روجيه: "إن االستامع إىل قصصهم هو مصدر ارتياح لهم".  

وقالت ريتا أبو جودة من فريق مؤسسة ناجي رشفان: "يف العطاء عرفت السعادة الحقيقية".  

وهي  كريستيل،  قالت  الفريدة."  التجربة  هذه  أخوض  األوىل  للمرة  مدهش،  "إنه شعور   
طالبة جامعية متطوعة.

د! �ي لاد م�ج م�ي

األّول،  كانون  شهر  وخالل  التوايل،  عىل  التاسعة  للسنة 
مع  بالتعاون  الخريية  رشفان  ناجي  مؤسسة  فريق  قام 
ودور  األيتام  ودور  املستشفيات  يف  بجولة  متطوعني، 
واحدة-  مهمة  يف  لبنان  وجبل  بريوت  يف  املسنني  رعاية 
لالحتفال مبيالد يسوع مع البعيدين عن منزلهم وأحبائهم.
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رسالـة الميالد ٢٠١٨

مشاهد من
رسالـة الميالد ٢٠١٨
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دروس الحياة
مقطع مطبوع بإذن

أفضل صديق لجورج:قصة من وحي الميالد

املجاورة. كان اسمه جورج، وكان رجالً مسناً، يومئ برأسه تحية عندما يرانا. 
كان عيد الشكر عندما انتقل إىل جوارنا، كنا نحرض البقالة، عندما سألته أمي 
عام إذا كان لديه خطط لقضاء اإلجازة، فأجاب بالنفي وبأنه سيقضيها مبفرده، 

حينئذ ذكرت والديت بأن منزلها مفتوح للجميع عشية عيد امليالد.
"أرجو أن تنضّم إلينا" ، قالت له والديت، فهز رأسه بالنفي.  

وقال "أظّن أنني لن أكون رفيق جيد، لقد فقدت زوجتي منذ بضعة   
قالها  حال!"  أي  عىل  لك  "شكرًا  وانرصف.  بالدموع  عيناه  وامتألت  أشهر." 

وذهب إىل شقته وأغلق الباب بهدوء.
أنني  اليوم  ذلك  منذ  فقررت  ذلك،  قال  عندما  نصفني  قلبي  فُطر   
سأبذل قصارى جهدي لجعل هذا الرجل الكبري السن والذي يدعى جورج، 
سعيًدا. توالت األشهر، ويف طريق العودة من املدرسة إىل البيت، كنت أقطف 
زهرة أو نبتًة ألتركها عىل باب منزله. ذات مرة وجدت قرشة الزيز فوضعتها 
وغادرت، ومل أعرف ما إذا كان يحبها، ولكنني وجدت هذا رائع. مل أخرب جورج 
أبًدا أن الهدايا التي تسقط عىل بابه كانت مني، وأنني كنت أرسع إىل شقتي 
املجاورة. كنت أحرض كل أنواع األشياء التي أجدها يف طريقي من املدرسة 

ألتركها عىل باب جورج.
  عندما جاء الثلج، كنت أكتب رسائل وأتركها عىل عتبة بابه: "مرحبا 

جورج!" مع وجه مبتسم.
اعتقدت حقا أنني كنت خبيثة ومل أكن أعرف أنه كان يعرف أنني   
العام  نهاية  ربيعي جميل، قرب  يوم  بابه. ذات  األشياء عىل  من يرتك هذه 
الدرايس، وحني كنت عىل وشك وضع وردة برية عىل عتبة باب جورج، عندما 

فتح الباب.
"مرحبا عزيزيت" ، قال مبتسامً. لقد شعرت بالحرج والذهول.  

"مرحبًا"، قلت له بخجل.  

أنا طفلة وحيدة ألمي نعيش لوحدنا. عشنا   
لشقة  مقابلة  املدينة  الستينات يف شقة صغرية يف  يف 
خالتي وأوالدها. كل سنة، ليلة امليالد، تدعو أمي كل 
بيتنا  يف  معنا  امليالد  بعيد  لإلحتفال  الوحيدين  الناس 
لقاء   هو  امليالد  بأن  والديت  تؤمن  للجميع.  املفتوح 
األحبة يف األعياد وال أحد يجب أن يكون وحيًدا، ولو 
العامل  لتدعو  الجريدة  يف  إعالن  لوضعت  استطاعت 

كله.
ما خال  الصغرية،  شقتنا  من  غرفة  كل  كانت   
غرفتي، مقتظة باملحتفلني ليلة عيد امليالد. كان النوم 
ألن  أغفو،  أن  أحاول  كنت  ولكنني  مستحياًل،  أمراً 
يبقني  الاليئ  الصغريات  للفتيات  هدايا  يرتك  لن  سانتا 
مستيقظات )أو هكذا قيل يل(. بينام كنت أستلقي يف 
فرايش، كنت أتساءل كيف يعرف سانتا أن كنت نامئًة 
ويرتك  يتسلل  كان  وكيف  الضوضاء،  كل  وسط  ال  أو 
الكبار  يبدو، رشح يل  الهدايا مع كل من حوله. وكام 
مل  األطفال  فقط  سانتا،  يعرفون  بأنهم  أعرفهم  الذين 

يكن من املفرتض أن يسرتقوا النظر.
كل عام، يف منتصف الليل، تخرجني أمي إىل   
غرفة املعيشة لفتح الهدايا التي تركها سانتا ثم الهدايا 
من األصدقاء املجتمعني عندنا. كان تقليد عيد امليالد 
له سحره ومثري للغاية، وأظن بأنني كنت أسعد طفلة 

يف املدينة.
عيد  عشية  املفتوح"  "البيت  تقليد  استمر   
امليالد، حتى عندما انتقلنا إىل الضواحي. كنت يف الثانية 
شقتنا  كانت  السادس.  الصف  ويف  عمري  من  عرشة 
وأشجار  زهور  ذات عشب مشّذب، حديقة  الجديدة 
املجّمع  تدير  أمي  كانت  مبارشة.  بابنا  أمام  جميلة 
السكني، وكجزء من راتبها، عشنا يف شقة جميلة مؤلفة 
من غرفة نوم واحدة. يف عيد امليالد األول هناك، دعت 
أمي أي شخص، يقيض عيد امليالد لوحده، تعرفت عليه 
الاليت يعملن يف  العمل، والفتيات  الجريان وزمالء  من 

املتاجر، وساعي الربيد... والقامئة طويلة.
عندما كنت طالبة يف املدرسة الثانوية، انتقلنا   
للعيش يف شقة من غرفتني نوم يف نفس املجمع، كان 
من الجيد أن يكون يل غرفتي الخاصة. مل ميض وقت 

طويل عىل انتقالنا، حتى انتقل جار جديد إىل الشقة
الصديق املفّضل تكملة عىل الصفحة ٦



THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

PEOPLE ARE BORN TO SHINE  |  4

السالمة عىل الطرقات
مقطع مطبوع بإذن

تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية يسلط 
ي لمعالجة انعدام 

الضوء عىل التقدم غ�ي الكا�ف
السالمة عىل طرق العالم

عىل  التنقل  مقابل  ندفعه  مقبول  غري  مثن  هي  الوفيات  "هذه   

ملنظمة  العام  املدير  غيربيسوس،  أدهانوم  تيدروس  الدكتور  الطرقات"يقول 

لها حلول  املشكلة  العمل، هذه  للتقاعس عن  العاملية. "ال يوجد عذر  الصحة 

مثبتة. هذا التقرير هو دعوة عاجلة للحكومات والرشكاء التخاذ إجراءات كبرية  

لتنفيذ هذه التدابري."

اإلجاميل  العدد  يف  الزيادة  من  الرغم  عىل  أنه  التقرير  هذا  يوثّق   

للوفيات، فقد استقرت معدالت الوفيات بالنسبة لحجم سكان العامل يف السنوات 

األخرية. هذا يشري إىل أن الجهود الحالية للسالمة عىل الطرق يف بعض البلدان 

ذات الدخل املتوسط   والعايل قد خففت من الوفيات.

الخريية  لألعامل  بلومربغ  ورئيس  مؤسس   ، بلومربج  ر.  مايكل  قال   

واإلصابات:  السارية  غري  لألمراض  العاملية  الصحة  ملنظمة  العاملي  والسفري 

"السالمة عىل الطرقات هي قضية ال تحظى بأي اهتامم كام يجب- وهي حًقا 

للسياسات  العامل. ميكن  أنحاء  األرواح يف جميع  إلنقاذ  العظيمة  فرصنا  إحدى 

القوية  التوعية  الذكية، وحمالت  الطرقات  وتصميم  التنفيذ،  التوعوية وخطط 

للعموم، أن تنقذ حياة املاليني عىل مدى العقود املقبلة ".

يُعزى إحراز التقدم يف بعض البلدان وإىل حد كبري، يف ترشيع أفضل   

حول املخاطر الرئيسية مثل القيادة برسعة وتحت تأثري الكحول، وعدم استخدام 

أحزمة األمان، وعدم وضع الخوذات الواقية عند قيادة الدراجات النارية، ووضع

أمانًا  أكرث  تحتية  بنية  لهم؛ يف  املخصصة  املقاعد  األطفال يف 

الهوائية  الدراجات  مثل األرصفة واملمرات املخصصة لراكبي 

مثل  للسيارات  محسنة  معايري  وضع  يف  النارية؛  والدراجات 

والكبح  االستقرار  يف  اإللكرتوين  التحكم  تفرض  التي  تلك 

املتقدم ويف تعزيز الرعاية بعد تحطم املركبات.

يف  ساهمت  قد  التدابري  هذه  أن  التقرير  ويوثق   

تخفيض الوفيات الناجمة عن حوادث املرور يف 48 دولة من 

البلدان ذات الدخل املتوسط واملرتفع. ومع ذلك، مل تظهر أي 

دولة ذات دخل منخفض انخفاًضا يف إجاميل الوفيات، ويعزى 

ذلك إىل حد كبري لعدم وجود هذه التدابري. 

يف الواقع ، ال يزال خطر الوفاة عىل الطرق املرورية   

يف  منه  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  أضعاف  بثالثة  أعىل 

 26.6( إفريقيا  يف  األعىل  املعدالت  الدخل.  املرتفعة  البلدان 

لكل 100،000 نسمة( واألدىن يف أوروبا )9.3 لكل 100،000 

للتقرير،  السابق  اإلصدار  منذ  أخرى،  ناحية  من  نسمة(. 

سجلت ثالث مناطق يف العامل انخفاًضا يف معدالت الوفيات 

وغرب  وأوروبا  األمريكتان  املرور:   حوادث  عن  الناجمة 

املحيط الهادئ.

who.int :املصدر

يشري التقرير الجديد الصادر عن منظمة 
العاملية )WHO( إىل أن وفيات  الصحة 
حوادث الطرق يف ارتفاع مستمر، حيث 
يبلغ عدد الوفيات السنوية 1.35 مليون. 
حول  عاملياً  الحايل  الوضع  التقرير  يربز 
أن   2018 لسنة  الطرقات  السالمة عىل 
املرور  حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات 
األطفال  لوفاة  الرئييس  السبب  هي 
بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  والشباب 

٥-٢٩ سنة.
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الحفاظ عىل البيئة
مقطع مطبوع بإذن

كيــف نوقــف التصّحــر؟

لسنوات، أّدى قطع الغابات إىل تدمري أجزاًء كبرية من غابات كوكبنا. إن أحد   
أكرب التحديات الرئيسية للحكومات ولدعاة حامية البيئة عىل حد سواء، هو كيفية وقف 

إزالة الغابات حتى ال تصبح الظروف البيئية الحالية أسوأ.

لقرون  ولكن  بالغابات.  مغطّى  األرض  سطح  معظم  كان  السنني،  مئات  منذ   
سكنية  مناطق  بناء  أجل  من  الغابات  ويحرقون  األشجار  يقطعون  الناس  كان  مضت، 
السنني، كان هناك حاجة إىل مزيد من  وإنشاء قرى، ومبا أن عدد السكان منا عىل مر 
التوّسع والتطّور. ذات يوم، كانت الزراعة املصدر الرئييس لدخل األرسة، لكن الناس نفذ 
صربها من الدخل البطيء يف ظل منو عدد السكان الرسيع، مام زاد حاالت الفقر والبحث 
عن مصدر للامل إلطعام أنفسهم وأطفالهم، كل ذلك شّكل قلقاً لدى الحكومات يف جميع 

أنحاء العامل.

التصنيع بسهولة، والذي  تبني  الناس يف  بدأ  العرشين،  القرن  بحلول منتصف   
كان يوصف بأنه الطريق السهل للخروج من الفقر والبطالة واإلنتاج البطيء. بالتأكيد، 
املقابل كان ال بد  التنمية وخلق فرص عمل مع ظهور صناعات جديدة، يف  تم تحفيز 
من التضحية بالغابات واملساحات الخرضاء يف مقابل النمو الرسيع للمصانع والصناعات 

املختلفة.

منذ الثورة الصناعية، انخفض إجاميل مساحات الغابات عىل األرض بشكل كبري،   
لقد أثّر ذلك عىل التنوع البيولوجي، وعىل التغريات املناخية الشاملة والتعرية البيئية.

لقد حان الوقت إلبطاء أو إيقاف التصّحر، يكون هذا ممكن إذا أجمع سكان   
األرض عىل هذه املبادرة الفردية.

كيف نوقف التصّحر
دعاة حامية البيئة والرثوة الحرجية يطالبون الناس والحكومات بالترصف فوراً   
بشأن املشكلة املتعلقة مبامرسات إزالة الغابات املستمرة يف جميع أنحاء العامل. والرسالة 
هي: ميكن وقف إزالة الغابات عندما يصبح الناس أكرث وعياً بالرضر البيئي. وهذا يعني، 

لترسيع الجهود املبذولة لوقف التصّحر، يجب أن تبدأ املبادرات من كل فرد فينا.

ميكن  التي  أهمية  األكرث  املساهمة   
عىل  الطلب  تقليص  يف  املساعدة  هي  تقدميها 
كام  الغابات،  قطع  عىل  تعتمد  التي  املنتجات 
التدوير  إعادة  برامج  إىل  بالدعوة  البدء  ميكنك 
األشجار  من  مصنوعة  الورقة  واملشاركة فيها. 
هناك  اليوم  واألحراج.  الغابات  يف  تعيش  التي 
صناعات تركز عىل إعادة تدوير الورق حيث تتم 
منتجات  إىل  وتحويله  املستخدم  الورق  معالجة 
املامرسة  هذه  انترشت  إذا  جديدة.  ورقية 
كوكبنا. عىل  األشجار  عدد  قطع  فسينخفض 

جميع  يف  الحكومات  عىل  ينبغي   
التي  الترشيعات  بتنفيذ  البدء  العامل  أنحاء 
إذ  الغابات.  إزالة  عملية  قاطع  بشكل  متنع 
املخالفة،  األطراف  عىل  العقوبات  فرض  يجب 
األشخاص  عدد  سينخفض  الطريقة،  بهذه 
للغابات. والحرق  القطع  متارس  التي  والرشكات 

التصّحر تكملة عىل الصفحة ٦

صالة من أجل السالم

ميلء  قلبي  إن  األب،  الله  أيها 

بالفوىض واالرتباك.

يف  أغرق  أنني  لو  كام  أشعر   

بالخوف  ميلء  وقلبي  ظرويف 

واالرتباك. 

والسالم  القوة  إىل  حًقا  أحتاج 

فأنت وحدك قادر أن تهبهام يل، 

فأنا اخرتت الراحة فيك.

 باسم يسوع، أصيل، آمني.

  ~ ماري ساذرالند.
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وقال: "أعلم أنك كنت ترتكني يل الرسائل والهدايا، "وهذا   
يعني الكثري بالنسبة يل. وجدت نفيس أنتظر هذه الهدايا الصغرية 
بفارغ الصرب. ليس لديك أي فكرة عن مدى السعادة التي قدمتها 
لقد  الدخول؟"  يف  ترغبني  هل  املاضية.  القليلة  األشهر  يل خالل 

ترددت. مل أكن أعرفه جيداً. ليس كفاية.
"اخربك شيئاً؟ رمبا ترغبني أنت وأمك يف أن تكونا ضيفتي   
عىل العشاء يف أي وقت. أنا أحرّض جيّداً الفلفل الحاّر! "لقد قبلنا 
دعوته للعشاء، فقد كان عىل حق- لقد صنع الفلفل الحار اللذيذ. 
وهكذا، بدأت صداقتنا، وقد حرض جورج إىل املنزل املفتوح عشية 
عيد امليالد، عىل الرغم من أنه بقي لفرتة قصرية فقط. كنا نذهب 
للتنزه أحياناً عندما أعود من املدرسة، ومن وقت ألخر كان جورج 
لتناول  وأمي  يصحبني  آخر  وحيناً  معه  الغداء  لتناول  يصحبني 
العشاء عندما يكون لديها متسع من الوقت. عندما كان يسافر، 
أنا  ويحرض يل هدية صغرية.  بريدية  بطاقة  دامئًا  يل  يرسل  كان 

أحبه.

  عندما كان عمري 19 عاًما وكنت يف الكلية، تلقيت مكاملة من 

أمي تخربين بأن جورج دخل إىل املستشفى. عندما ذهبت  

       لزيارته، أضاءت وجهه ابتسامة.  

           "هذه هي أفضل صديقة يل"،  

      قال ألخيه والرت، وعرّفنا  

           ببعض. رأيت والرت  

            فوجئ بهذا اللقب  

الجميل"أفضل               

           صديقة" الذي أطلقه 

         أخوه عىل مراهقة. لقد 

كان رشف يل، ولكنني كنت      

صديقي. بشأن  للغاية  قلقة            

الصديف املفّضل تكملة الصفحة ٣

الجافة  والغابات  املطريّة  الغابات  حامية  الحكومات  عىل   
ويجب إعالنها محميات وطنية، حتى ال تستطيع أي رشكة من مّسها، 
عىل  الحفاظ  ميكن  بحيث  وطنية  متنزهات  إىل  تحويلها  ميكن  كام 

الحالة العامة لهذه الغابات. 

إعادة التحريج
قطع  كان  إذا  الغابات.  إلزالة  الضد  هو  التحريج  إعادة   
الغابات مبثابة جرح للطبيعة، فإن إعادة التحريج هي عملية الشفاء 
املطلوبة، بحيث تتم إعادة زراعة الغابات باألشجار، ويف غضون بضع 

سنوات فقط، تكون الغابات قد منت وعادت للحياة من جديد.

ال ميكن تجنب قطع الغابات يف بعض الحاالت- ولكن ميكن   

البيولوجي.  البيئة والتنوع  سلبياً عىل  أثراً  تنظيمها بحيث ال تحدث 
بإعادة غرس شجرة  يلزم  برنامج  القطع ووضع  إبطاء عملية  وميكن 

جديدة مبقابل كل شجرة مقطوعة.

إذا مل يترصف أهل األرض عىل الفور، سوف تختفي الغابات   
عن سطح األرض وتتصّحر الكرة األرضية يف غضون ثالثني عاماً، بحسب 
القاسية  الجوية  كالظروف  كارثية  تغريات  وستحدث  الخرباء،  تقدير 

والفيضانات واالنهيارات األرضية.

ساعد يف وقف إزالة الغابات اآلن قبل فوات األوان.  

https://EzineArticles.com/expert/Nathalie_Fiset/20773  :املصدر

and http://EzineArticles.com/510045

التصّحر تكملةالصفحة ٥

قابلني والرت خارج الغرفة وأعطاين األخبار التي كرست    

يف  منترش  الرسطان  طويل،  وقت  لديه  "ليس  أخرى.  مرة  قلبي 

جسمه."

بعد أن جمعت نفيس، عدت إىل الداخل للجلوس مع   

جورج لفرتة من الوقت، كنت أريد إخباره بالكثري، ولكن كان من 

له كم كان  للغاية. قلت  األمل سيئاً  التحدث، كان  الصعب عليه 

يعني يل، وكم أحببته، أمسك بيدي، كانت قبضته ضعيفة ولكن 

دافئة. قال: "أفضل صديقة". ابتسم واستسلم للنوم. كانت تلك 

آخر مرة رأيته فيها.

بعد وفاته و يف عشية عيد امليالد، طرق بابنا وقد كانت   

باقة جميلة من أزهار عيد امليالد والصنوبر، موجهة إىل أمي ويل.

أتأكد  الرسالة: "قبل موته، طلب جورج مني أن  تقول   

من حصولكام عىل هذه الهدية عشية عيد امليالد. كان يقول إن 

صداقتكم ساعدته يف أصعب األوقات من حياته. شكرا لكونكام 

خرية األصدقاء ألخي. بارك الله بكام يف عيد امليالد هذا، ودامئاً. 

والرت".

عشية كل عيد ميالد، ويف كثري من األحيان خالل العام،   

أنظر إىل السامء وأقول مرحباً يا صديقي جورج. إن قلبي ميتلئ  

أن  قبل  لنا  رتبها  التي  الجميلة  الهدية  هذه  تذكرت  كلاّم  فرحاً 

يقول ليلة سعيدة للعامل. بدأت صداقتنا بكل بساطة، مع هدية 

صغرية عىل عتبة الباب، وأصبحت واحدة من الصداقات الجميلة 

جداً يف حيايت.

dailygood.org Originally published on Kindspring.org :املصدر

تابعونا ألخبار يومية
ورسائل ملهمة!

أحب صفحة الفيسبوك
 الخاصة بنا!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

https://www.facebook.com/NajiCherfanFoundation
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مقطع مطبوع بإذنخبزنا اليومي

الرسول

"عندي رسالة لك!" امرأة تعمل يف املؤمتر الذي كنت أحرضه   
سلّمتني ورقة، وتساءلت عام إذا كان ينبغي عيّل أن أكون متوترًا أو 
متحمًسا. ولكن عندما قرأت، "لديك ابن أخ!" علمت أنه عيل أن أفرح.
ميكن للرسائل أن تجلب أخباًرا جيدة أو أخباًرا سيئة أو حتى   
كلامت تحٍد. يف العهد القديم، استخدم الله أنبيائه لتوصيل رسائل أمل 
أو احكام، ولكن عندما نعيد النظر عن كثب، نرى أن حتى كلامته يف 

األحكام كانت تهدف إىل التوبة والشفاء والعودة.
يظهر كال النوعني من الرسائل يف مالخي ٣ عندما وعد الرب   
بإرسال رسوالً أمامه ليمّهد له الطريق. أعلن يوحنا املعمدان عن مجيء 
الرسول الحقيقي، يسوع )راجع إنجيل متى ٣: ١١( - "رسول العهد" 
)مالخي ٣: ١( الذي سيحقق وعد الله. لكنه سيترصف "مثل النار التي 
تنّقي أو تغسل كالصابون" )آيات ٢(، ألنه سوف يطّهر أولئك الذين 

يؤمنون بكلمته. أرسل الرب كلمته لتطهري شعبه ألنه يريد خريهم.
ابنه  لقد أرسل  الله هي رسالة محبة وأمل وتحرير.  رسالة   
الوحيد ليكون رسواًل يتحدث لغتنا- أحيانًا برسائل تقويم، ولكن دامئًا 

برسائل أمل، ميكننا أن نثق برسالته.

يا ريب يسوع املسيح، ساعدين، ليس فقط يف 

فهم رسالتك ولكن ليك أعيشها.

مشاركة  يف  مساعدتك  الرب  من  أطلب  الجديد،  العام  يف   
أخباره الجيدة مع اآلخرين.

تأّمل:
القديم، عن رجل يعني  العهد  كتب مالخي، آخر كتاب يف   
اسمه "الرسول". اعتقد مالخي أنه معارص لعزرا ونحميا، خدم لليهود 
أعيد  قد  املعبد  أن  من  الرغم  عىل  البابيل.  املنفى  من  عادوا  الذين 
بناؤه )عزرا ٦: ١٤-١٥(، فقد تم تشويه خدمة املعبد وتضحياته لعدة 
أسباب: عدم احرتام الخشوع لله، وتقديم تضحيات ملطخة )مالخي 
١: ٦-٩، ١٢-١٤(، و إهامل متعمد للعرش )٣: ٨-٩(. واألسوأ من ذلك 
الزوجية  املختلطة والخيانات  الزيجات  الكهنة قد تدنسوا بسبب  أن 
يف  فشلوا  قد  الرب"  "رسل  مبثابة  كانوا  الذين  الكهنة  ألن   .)١-١٦  :٢(
وظيفة الكهنوت )٢: ٧-٩(، يتحدث مالخي عن "رسول" املستقبل الذي 
حدد  عام،  أربعامئة  بعد   .)١  :٣( العهد"  "رسول  لـ  الطريق  سيمهد 

يسوع يوحنا املعمدان كذاك الرسول )متى ١١: ٩-١٠؛ ١٧: ١٢-١٣(
_ك.ت. سيم.

odb.org :مصدر

"»هأَنََذا أُرِْسُل َمالَِك َفُيَهيُِّئ الطَِّريَق أََماِمي. 

يُِّد الَِّذي تَطْلُُبونَُه،  َويَأِْت بَْغَتًة إىَِل َهْيكَلِِه السَّ

َوَمالَُك الَْعْهِد الَِّذي تَُسُّوَن ِبِه. ُهَوَذا يَأِْت، 

َقاَل رَبُّ الُْجُنوِد«" ) مالخي 3: 1(

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟
أُنِشئَت مؤّسسة 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: 9614522221+

www.najicherfanfoundation.org

"السقوط هو جزء من الحياة. 

النهوض من جديد هو عيش الحياة."

_ جوزي ن. هاريس

مقتبس!
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People Are Born To Shine!Les gens sont nés pour briller!
هذه نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركّز عىل الروحانيات والصّحة. إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني قرّائنا 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.
لقد تّم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن مؤّسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أيّة معلومات غري دقيقة.

توّد مؤسسة ناجي رشفان أن تنّوه بعمل أفرادها املتفاين التطّوعي وتخّص بالذكر إزابيل بوغوسيان، ماريان دبس، املحامي كامل رّحال، 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 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.
 info@najicherfanfoundation.org  الشرتاكاتكم، تعليقاتكم واقرتاحاتكم، الرجاء اإلتصال عىل

النارش: مجموعة  CCM؛ مستشار التحرير: جورج ك رشفان؛ رئيس التحرير: سنا رشفان؛ الرتجمة والتعريب: ريتا أبو جودة.
التصميم: الدائرة الفنية، مجموعة  CCM، الواليات املتحدة األمريكية؛ ريتا أبو جودة، NCF لبنان. املساهمون: سنا رشفان وكييل نيمتز.

©٢٠١٨ مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية. جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.

People Are Born To Shine!

كيف أتذكر ناجي...
الصحية.  الرتكيز عىل حالته  أيًضا  ناجي  الوقت، قرر  خالل هذا   
أقلع عن التدخني وبدأ يتناول املزيد من الوجبات املغذية. لقد أظهر هذا 
غذايئ  نظام  يتّبع  الثانوية،  يف  بعد  كان  عندما  قبل  من  العزم  من  النوع 
ويتدرّب يف النادي الريايض. اآلن لديه هدف مامثل حيث أن النتيجة تعتمد 

عىل قدرته الجديدة يف الرتكيز واستخدام االنضباط الذايت.
لقد أدرك اآلن أن انتقاد والحكم عىل اآلخرين يؤدي إىل انتقاد   
أنجز  أنه  نفسه وشعر  تلقاء  لقد فعل كل يشء من  الذات.  والحكم عىل 
األشياء ألنه كان يشعر بقيمته الذاتية. استند يف فكرة اإلنجاز عىل صفاته 
الداخلية عوضاً عن املمتلكات الخارجية، من خالل السامح لعقله باالسرتخاء 
من أجل الرتكيز، أنشأ واقًعا افرتاضيًا، جمع هذا الواقع بني حقيقة إعاقته 

وحلم الشفاء.

"يف املايض ، كنت أقول دامئًا أن حيايت انتهت وأن األمر 
قد انتهى يا رجل.

ولكنني اآلن أقول، لقد بدأت الحياة للتو".

برتقب كبري، خطط ناجي لزيارة أثينا خالل شهر يوليو من عام   
1999. كان وصوله مليئًا باألصدقاء القدامى واألنشطة القدمية والذكريات. 
هذه الذكريات حرّيته وأحزنته. كان يحلم بالعودة إىل ما كان عليه سابقاً، 
ولكن عىل قدر ما كان متحمساً لذلك، كانت الحقائق باردة وصعبة. كان 
ناجي أفضل بكثري ويتحسن بوضوح، لكنه مل يكن قد عاد كام كان قدمياً أو 

حتى الشخص الذي كان يأمل أن يكون. عىل األقل ليس بعد.
خالل هذه األسابيع يف اليونان، احتفظ بدفرت يوميات، ويف أحد   
األيام كتب "أريد أن أكون أفضل من ناجي الذي كنتُه سابًقا، ليس بالرضورة 
جسدياً، ولكن بالتأكيد أكرث حكمة. لقد تعلمت الكثري من هذا الحادث. 
الرتكيز  هي  قبل  مثل  تقريباً  ألعود  أتبعها  أن  يجب  التي  األساليب  أحد 

املكثف من أجل أن أصبح أقوى من قبل."

للعودة  متحمًسا  ناجي  كان   
إىل حياته يف أثينا، لكن حامسه تحّول 
يتنازعه  عاطفي  ارتباك  إىل  باضطراد 
واألماكن  الناس  وحارضه.  ماضيه  بني 
شكلت  حياته  من  السابقة  واملواقف 
مشاعره.  وعىل  عليه  ساحقاً  ضغطاً 
يستطيع  أنه  تذكر  ما  بني  لقد طاف 
مل  بالفعل،  فعله  ميكنه  وما  فعله 

تجلب له الرحلة املتعة والراحة أو الرضا التي يحتاج.
 ،1999 أغسطس  "يف  مذكراته:  يف  كتب  الرحلة،  هذه  خالل   
تحسنت صحتي بحوايل ٪85 أكرث. لننىس األمر، سأميش الطريق كله. عندما 
تفعل شيئاً، إفعله بشكل صحيح، فقط إفعل ذلك، فقط إفعل ذلك. قلت يف 
نفيس، أعِط نفسك سنة أخرى وأنظر النتيجة. بدأت أقّدر الحياة، وأصبحت 
أقّدر قيمة األشياء، وأخرياً توقفت عن أخذ الناس كأمر مفروغ منه. يف يوم 
من األيام، استيقظت وأدركت أنني وجدت عىل هذه األرض وأنقذت مرات 
عديدة لسبب ما وألكون جزًءا من هذا العامل. يف املايض، كنت اقول دامئًا أن 
حيايت انتهت وأن األمر قد انتهى يا رجل. إنني اآلن أقول، لقد بدأت الحياة 

للتو".
استيقظ  األيام،  أحد  ويف  جديًدا.  إنسانًا  وأصبح  الكلامت،  بهذه  آمن  لقد 
و  الحياة.  بقيمة  أو  الجيدة  بالصحة  إذا قورن  ليس شيئاً  املال  أن  وأدرك 
هذا اإلكتشاف يتناقض مع مراهق األمس الذي كان يعتقد بنظام "الرغبة 
واإلكتساب". هذه الفلسفة الجديدة قدمت له االستقرار العقيل والنفيس 
التنظيمية،  مهاراته  فتحسنت  حوله.  من  واألشياء  الناس  قيمة  وتقدير 

واحتفظ بجدول أعامل يسجل فيه برنامجه اليومي.

_من كتاب ناجي "الصرب الحقيقي" صفحة ٢٤.

)مأخوذ من كتاب ناجي: “الصرب الحقيقي”(


