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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 ٣٧

ال تفرض أفكارك على األخرين،
دعهم يطلبون المساعدة والنصح.

ي هذا العدد
�ف

بالنسبة للرضاعة الطبيعية
منهّن  العديد  ولكن  الطبيعية  الرضاعة  يردن  الأمهات  معظم 

يتوّقفن عن ذلك باكًرا لنقص الدعم.

من  المزيد  تناول  عىل  تحّثك  عجاب  للإ ة  مث�ي صحية  أسباب 
الكوىس

ما هي الفوائد الغذائية للكوىس؟

التصّحر يهّدد كوكبنا 
ي إزالة الغابات وفقدان التنوع 

يقول البابا فرانسيس إن الرسعة �ف
ي كل دولة يهّدد مستقبل الكوكب.

البيولوجي �ف

ي خطر! 
الشباب �ف

ي إزالة الغابات وفقدان يموت 
يقول البابا فرانسيس إن الرسعة �ف

العدد الأك�ب من الشباب من جّراء الحوادث عىل الطرقات أك�ث 
يدز... ية / الإ وس نقص المناعة البرسث مّما يموتون بسبب ف�ي

www.najicherfanfoundation.org  

دروس الحياة

ي الحياة 
دروس مهمة �ف

نتعّلمها متأخرين

طول  عىل  املهّمة  الدروس  والتقاط  والسقوط،  النهوض  يف  نستمر  حياتنا  طوال   

الطريق. بعض هذه الدروس تأيت من التجربة، ولكن هناك دروس أخرى نتعلمها من خالل 

مشاهدة اآلخرين أو قراءة الكتب. ولكن بغض النظر عن مقدار ما نتعلمه من الكتب، هناك 

فرق كبري بني الخربة العملية والنظرية. وهناك العديد من دروس الحياة التي ال ميكننا تعلمها 

حتى نواجه مواقف معينة يف حياتنا.

قد يقول معظم الناس أن هناك بعض الدروس التي تأيت متأخرة للغاية، وتجذب   

انتباهنا وغري ُمتوقّعة. فيام ييل بعض أهم الدروس التي يتعلمها األشخاص بالطريقة الصعبة.

امِش طريقك الخاص
يحب الناس أن يدينوا اآلخرين، هذا الضغط ميكن أن يجعلك بعيًدا عن املسار الذي   

بدأت يف نحته ملستقبلك. ال تتدّخل يف تطلعات اآلخرين وال تدع أهداف وأحالم شخص آخر 

تؤثر عىل رؤيتك للحياة، إنه طريقك عليك أن تقرر أين يأخذك واملدة التي يستغرقها حتى 

تبلغ هدفك.

الحياة تجربة تعليمية مستمرة...
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ال ترتدد عندما يجب عليك الترصف
أكرث  يف  اليوم".  "اغتنام  يقصد  قديم  روماين  مثل  هناك   

الشجاعة. هذا  الثقة أو عدم  الترصّف سببه عدم  األحيان، فشلنا يف 

عام  التساؤالت  من  قفص  يف  ويضعنا  قدًما  امليض  من  مينعنا  الرتدد 

قد يحصل. كلام شعرت أن الوقت قد حان للعمل، إفعل ذلك بغض 

النظر عن النتيجة، سوف ينتهي بك األمر بتعلّم درس جديد.

جرّب ما تعلمته
بغض النظر عن مدى اعتقادنا بأننا نعرف عن موضوع ما،   

الفهم  مستوى  من  نتأكّد  فقط  املعرفة  تلك  نستخدم  أن  بعد  فإنه 

نتعلّم  الطالء وأن  بالتأكيد، ميكننا أن نقرأ عن  الذي منتلكه.  الفعيل 

فقط  ولكن  إلخ...  األلوان،  ولوحات  الفرشاة  وأنواع  التقنيات  جميع 

عندما نأخذ قامًشا ونبدأ بالطالء حينها نضع معرفتنا لإلختبار.

ال تأيت األشياء الجيدة بسهولة
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل حياة جيدة مع حياة مهنية   

تعمل  أن  فيجب  بالثقة،  جديرين  وأصدقاء  عاطفي  ورىض  ناجحة 

بجد. يلعب الحظ دوًرا يف حياتك ولكن الباقي يعود ملجهودك اليومي 

وقدرتك عىل التعلم من أخطائك. ال تفكر للحظة يف أن شخًصا آخر 

سوف يخوض معاركك أنت بنفس القوة والتفاين كام تفعل.

ال ترتّدد أبدا يف املحاولة مرة أخرى
حتى عندما نكون مستعدين جيًدا، فهناك إحتامل أن نفشل   

ويسقط  بأكمله  السباق  يقود  أن  للريايض  ميكن  هدفنا.  تحقيق  يف 

فقط قبل خط النهاية ويخرس، هذا ال يعني أّن عليه أن يتوقف عن 

للمنافسة  أكرب  العكس من ذلك عليه أن يعمل بجّد  املنافسة. عىل 

القادمة، والنتائج ستظهر يف نهاية املطاف.

اعتني بصحتك باكًرا
أقىص  إىل  أجسامنا  استنفاذ  ميكننا  يافعني  نكون  عندما   

الحدود يوًما بعد يوم ونشعر أنه ال ميكن أن ميسنا أي سوء ونحن ال 

نقهر. ومع ذلك، كلاّم تقّدمنا يف العمر فإن الرشب والتدخني وتناول 

الوجبات الرسيعة تؤثر سلبًا عىل صحتنا. إبدأ بتطوير عادات صحية 

تزال شابًا وبصّحة جيّدة، داوم عىل فحوصات منتظمة مع  بينام ال 

طبيبك وطبيب األسنان من أجل منع املشاكل يف املستقبل.

قّدر قيمة كل لحظة
يف  نكون  فعندما  نعتقد،  مام  أرسع  بشكل  متر  الحياة   

العرشينات من العمر نعتقد أنّنا سنبقى هناك إىل األبد، ولكن قبل 

أن تدري يكون قد فات األوان عىل األشياء التي أردت القيام بها يف 

شبابك. عش حياتك إىل أقىص حد ألن الحياة قصرية وال نعرف أبًدا ما 

الذي يخبّؤه الغد.

عش ودع غريك يعيش
يرتكبون  أنهم  نرى  عندما  الناس  مساعدة  نحاول  ما  كثريا   

خطأ، هذا النوع من السلوك ميكن أن يقودنا إىل جميع أنواع املشاكل 

وسوء الفهم، األفضل أاّل نفرض أفكارنا عىل اآلخرين، دعهم يسعون 

بعيًدا والسامح  البقاء  إنّه ملن األفضل  لطلب مساعدتنا وتوجيهاتنا. 

لهم بطلب مشورتك وإاّل سوف تبدو متطّفاًل.

تكّيف مع أهدافك
يف بعض األحيان نشعر أن هذا هو الوقت املناسب التخاذ   

إجراءات ووضع الخطط موضع التنفيذ ثّم ندرك أننا كنا عىل خطأ. 

من املهم تحليل موقفنا الحايل بدقّة وكيف ميكن ألنشطتنا أن تؤثّر 

عىل مستقبلنا. من األفضل أحيانًا تأجيل هدف معني أو حتى تغيريه 

االستفادة من  ا يف مدى  مهّمة جدًّ التوقيت  مؤقّت، فمسألة  بشكل 

الخطوة القادمة أو عدمه.

لكل فعل يقابله رد فعل معاكس
فّكر يف  معيّنة،  بطريقة  تترصف  أو  ما  شيئًا  تقول  أن  قبل   

العواقب، ميكن أن يكون الشخص االخر غري مستعد لسامع الحقيقة 

الجيدة.  نوايانا  النظر عن مدى  بغض  يستجيب إلشارتنا،  لن  أنه  أو 

تعامل مع كل كلمة بحذر.

هي  حياتك  كقواعد.  وليس  كإرشادات  النصائح  هذه  خذ   

حياتك وأنت تعرف ما هو األفضل لك.

theladders.com:املصدر

مقطع مطبوع بإذن



  3  |  www.najicherfanfoundation.org

الصّحة الجسدية

بالنسبة للرضاعة الطبيعية...
الرضاعة الطبيعية مفيدة للرضيع كام لألم فبإمكانها أن تقلّل 
والطويلة  القصرية  الصحية  الحاالت  بعض  حدوث  خطر  من 

األجل لكل منهام.

يتوقفن  منهّن  الكثري  لكن  الطبيعية،  بالرضاعة  يرغنب  األمهات  معظم   
باكراً بسبب نقص الدعم، لكن بعض العوامل تُحدث فرقًا فيام إذا كان األطفال 

يرضعون رضاعة طبيعية أم ال وحسب فرتة الرضاعة أيًضا.

الرضاعة الطبيعية هي استثامر يف الصحة، وليس مجرد قرار حياة.
قلّت املخاطر عند الرّضع الذين يرضعون من الثدي:

• الربو
• البدانة

• داء السكري من النوع ٢
• التهابات األذن والجهاز التنفيس

)SIDS( متالزمة موت الرضع املفاجئ •
• التهابات الجهاز الهضمي )اإلسهال / القيء(

• التهاب األمعاء والقولون الناخر لألطفال الخدج

ميكن للرضاعة الطبيعية أن تساعد يف تقليل مخاطر األم من:
• ضغط دم مرتفع

• داء السكري من النوع ٢
• رسطان املبيض
• رسطان الثدي

cdc.gov :املصدر

مقطع مطبوع بإذن

"توّفر الرضاعة الطبيعية فوائد صحية ال مثيل لها للرّضع 

الرّضع،  لتغذية  الرسيري  الذهبي  املعيار  إنها  واألّمهات. 

حيث حليب الثدي مصّمم بشكل فريد لتلبية االحتياجات 

من  املزيد  بذل  علينا  يجب  للطفل.  املتنامية  الصحية 

يخرتن  الاليئ  لألمهات  وآمنة  داعمة  بيئات  لخلق  الجهد 

الرضاعة الطبيعية."

-دكتور. روث بيرتسن، مديرة قسم التغذية والنشاط البدين

 والسمنة يف مركز السيطرة عىل األمراض

األمهات  صحة  عىل  الطبيعية  الرضاعة  أهمية  إىل  "بالنظر 
ا أن نتخذ إجراءات لدعم الرضاعة  واألطفال، إنّه ملن املهم جدًّ
الطبيعية. فقط من خالل دعم األرسة واملجتمعات واألطباء 
وأنظمة الرعاية الصحية وأرباب العمل سنكون قادرين عىل 

جعل الرضاعة الطبيعية الخيار السهل."

-دكتور. جريوم م. آدمز، جراح عام بالواليات املتحدة
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مقطع مطبوع بإذنالتغذية

ة  أسباب صحية مث�ي
عجاب تحّثك عىل  للإ

تناول المزيد من الكوىس
الفاكهة  القرع.  عائلة  - هي عضو يف  - سكواش صيفي  كوىس   
الفوائد  هي  ما  ولكن  الغذائية.  العنارص  يف  أعىل  عادة  تكون  الداكنة 

الغذائية للكوىس؟

يحتوي الكوىس عىل صفر دسم وهو غني باملاء واأللياف. كام   
أنه يحتوي عىل كميات كبرية من الفيتامينات B6، الريبوفالفني، الفوالت، 
املغذيات  عىل  ويحتوي  واملنغنيز.  البوتاسيوم  مثل  واملعادن،   ،K و   ،C
الكوىس غذاء  املضادة لألكسدة واملضادة لاللتهابات. هذا يجعل  النباتية 

غني باملواد الغذائية يجب أن تدرجه يف نظامك الغذايئ.

الفوائد من أكل الكوىس

يحسن الهضم
الجهاز  يف  املشاكل  من  وغريها  اإلمساك  من  يقلّل  الكوىس   
كبرية  كميات  عىل  ويحتوي  املاء  من  عالية  نسبة  عىل  يحتوي  الهضمي. 
الهضمي  للجهاز  الرضورية  األخرى  املغذية  واملواد  والشوارد  األلياف  من 
الصّحي. االستهالك املنتظم للكوىس ميكن أن يساعد أيًضا يف تجّنب القرحة، 

القولون العصبي ورسطان القولون.

يبطّئ الشيخوخة
الحرة  والجذور  السموم  نشاط  عن  ناتجة  الشيخوخة   
هذه  تقليل  ميكن  السنني.  مّر  عىل  الجسم  لها  يتعرض  التي  وااللتهابات 
املضادة  واألطعمة  األكسدة  مضادات  طريق  عن  وااللتهابات  السموم 
النباتية  واملغذيات  لألكسدة  املضادة  باملواد  غنية  الكوىس  لاللتهابات. 
املضادة لاللتهابات، والتي تساعد عىل تخليص الجسم من الجذور الحرّة 

وااللتهابات الزّائدة.

يخفض مستويات السكر يف الدم
الدم ومرض السكري هي املشاكل  ارتفاع مستويات السكر يف   
)غري  بالكربوهيدرات  غني  غذايئ  نظام  اتباع  بسبب  سوًءا  تزداد  التي 
الصحية( وانخفاض يف األلياف. من خالل تضمني الكوىس يف نظامك الغذايئ، 
الكربوهيدرات  تناول  تقليل  أيًضا  ميكنك  األلياف.  تناول  من  تزيد  فأنت 
ألنك ستشعر بالراحة لفرتة أطول. هذه التغيريات يف النظام الغذايئ ميكن 
أن تساعد يف تقليل مستويات السكر يف الدم وزيادة حساسية األنسولني.  

األنسولني  من  كبرية  كميات  يتطلب  يعد  مل  جسمك  أن  هذا  يعني  قد 
تشري  السكري.  مبرض  اإلصابة  خطر  يغري  أن  ميكن  هذا  السكر.  ملعالجة 
الدراسات إىل أن تضمني ٣٠ جراًما عىل األقل من األلياف يف نظامك الغذايئ 

اليومي يقلل من خطر اإلصابة مبرض السكري بشكل كبري.

يدعم الدورة الدموية الصحية والقلب السليم
باأللياف  الدهون والصوديوم، ولكنها غنية  الكوسىى منخفضة   
الدموية  الدورة  عىل  الحفاظ  عىل  تساعد  الخصائص  هذه  والبوتاسيوم، 
عىل  الحفاظ  يف  املرتفع  والبوتاسيوم  الصوديوم  انخفاض  يساعد  صحية. 
الكوىس تخفض  السكريات يف  مثل  األلياف  أن  ضغط دم صحي يف حني 
للحفاظ عىل  بالتآزر  املزيج  هذا  يعمل  الدم.  يف  الكوليسرتول  مستويات 
وصحة  السليم  الدم  لضغط  رضوري  أمر  وهو  الجيدة،  الدموية  الدورة 

القلب.

يحسن صحة العني
املغذية  واملواد  األكسدة  ملضادات  جيًدا  مصدًرا  الكوىس  يعترب   
النباتية التي تحمي الصحة، مبا يف ذلك فيتامني C وبيتا-كاروتني واملنغنيز 
يف  خاص  بشكل  مفيًدا  ولوتني  زياكسانثني  يعد  واللوتني.  والزياكسانثني 
الحرة.  الجذور  مكافحة  خالل  من  وتحسينها  العني  صحة  عىل  الحفاظ 
هذا يقلل من خطر االصابة بظروف العني املرتبطة بالعمر مثل الجلوكوما 

وإعتام عدسة العني، وتنّكس البقعة الصفراء.

يعزز الطاقة
نظرًا ألن الكوىس مصدر غني بالفيتامينات ب، وخاصة الفوالت   
والريبوفالفني و B6، فقد يساعد ذلك عىل زيادة إنتاج الطاقة يف الجسم. 
ب  فيتامينات  إىل  الجسم  يحتاج  املزاج.  ويحسن  التعب  من  يقلل  هذا 
للربوتني والتمثيل الغذايئ للكربوهيدرات، تساعد هذه الفيتامينات أيًضا 

يف وظائف املخ املختلفة مبا يف ذلك اإلدراك.

فقدان الوزن
إشارة إىل أن الوزن الزائد يف الجسم ينتج عادة عن االستهالك   
هذه  الكوىس  فوائد  جميع  السكرية،  واألطعمة  للكربوهيدرات  املنتظم 
مثرية لإلعجاب، لذا حاول إضافة املزيد إىل وجباتك وإذا استطعت حاول 

زراعتها.

foodrevolution.org:املصدر
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مقطع مطبوع بإذنالحفاظ عىل البيئة

يقول البابا إن التصّحر يهّدد كوكبنا

يقول البابا فرانسيس إن إزالة الغابات بالشكل الرسيع الذي يحصل وفقدان التنوع   
البيولوجي يف كل دولة من العامل يجب أاّل نتعامل معه كقضايا محلية منفصلة ألنها تهدد مستقبل 

الكوكب.

والتي  العامل،  أكرب جزيرة يف  رابع  زيارته إىل مدغشقر،  نداًء يف  البابا فرانسيس  وّجه   
تقول معاهد البحوث ووكاالت اإلغاثة إنها فقدت حوايل ٤٤٪ من غاباتها عىل مدار األعوام الستني 
وخشب  الورد  من خشب  القانونية  غري  هوالتصديرات  فداحة  الجرمية  هذه  زاد  وما  املاضية، 
بالفقر املستمر وطويل األجل، وكذلك  الفساد املسترشي، وربطه  األبنوس. ركز فرانسيس عىل 

الصيد الجائر والتصدير غري القانوين للموارد الطبيعية.

"إن تدهور هذا التنوع البيولوجي يهدد مستقبل البالد واألرض، وطننا املشرتك"، قال   
البابا.

"جري  الربازييل  الرئيس  األمازون، رفض  منطقة  يف  بعد حرائق ضخمة وقعت مؤخراً   
إنها كانت قضية  الزراعية، قائالً  الدولية بشأن سياسته لتوسيع األرايض  بولسونارو" االنتقادات 

محلية.

"إن الغابات األخرية مهددة بحرائق الغابات والصيد الجائر والقطع غري املقيد لألرايض   
الحرجية القيمة. وقال البابا فرانسيس إن التنوع البيولوجي للنباتات والحيوانات مهّدد باالنقراض 

والتصدير غري القانوين." قال البابا فرنسيس.

وأضاف البابا أنه يجب إنشاء وظائف لألشخاص ألّن سبل العيش تلحق الرضر بالبيئة   
لذلك لن يروه الوسيلة الوحيدة للبقاء.

"ال ميكن أن يكون هناك نهج إيكولوجي حقيقي أو جهود فعالة لحامية البيئة دون   
تحقيق العدالة االجتامعية القادرة عىل احرتام الحق يف الوجهة املشرتكة لخريات األرض، ليس فقط 

لألجيال الحالية ولكن أيًضا لألجيال القادمة."

reuters.com  :املصدر

صالة ملنكرسي القلوب

، قلبي محطم لكنك  يا رب 

محطمة،  روحي  قريب. 

كلمتك  املنقذ.  أنت  لكنك 

تنعشني  إنها  أميل.  هي 

وتريحني خاصة اآلن. روحي 

الحياة  أنفاس  لكنك  تجذع، 

أنت  عوين،  أنت  بداخيل. 

لكنك  ضعيف  أنا  صخريت. 

املحزونني،  تبارك  أنت  قوي. 

تباركني  بأنك  واثق  وأنا 

ما  كل  مع  عائلتي  وتبارك 

من  تنقذين  سوف  نحتاجه. 

من  املظلمة،  السحابة  هذه 

باسم  تسعدين  ألنك  اليأس 

يسوع، آمني.

الة
ص

ال
ة 

وي
زا
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بسبب  ميوتون   ٢٩  -١٥ بني  ما  الشبان  من  كبريًا  عدًدا  إن   
حوادث السري أكرث من مرض نقص املناعة، املالريا، السّل والقتل. هذا 
يعني أن حوادث الطرق تشكل تهديًدا خطريًا للشباب بغض النظر عن 

مكان وجودهم.

ماذا نعرف؟
اإلحصاءات واضحة وليس هناك شك يف أن األزمة التي تواجه   
الشباب حقيقية للغاية: إصابات حوادث الطرق هي السبب الرئييس 
الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و٢٩ عاًما. أكرث من  الشبان  للوفاة بني 

٣٠٪ من القتىل والجرحى يف حوادث املرور أقل من ٢٥ سنة.

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل
املرور  إصابات  بسبب  حتفهم  لقوا  الذين  الشباب  معظم   
وهم  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يف  يعيشون  الطرق  عىل 
الدّراجات  وراكبي  املشاة  محّصنني-  الغري  الطريق  مستخدمي  من 
وراكبي الدّراجات النارية ومستخدمو وسائل النقل العام. يؤثر الوضع 
االجتامعي واالقتصادي لألرسة عىل احتامل تعرّض طفل أو شاب صغري 
خلفيات  إىل  ينتمون  الذين  فأولئك  سري،  حادث  يف  اإلصابة  أو  للقتل 
فقرية اقتصاديًا، يف كل من البلدان الغنية واألكرث فقراً، هم األكرث تعرًضا 

للخطر.

الذكور
بني  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  نصف  من  أكرث   
الذين  من   ٪٧٣ و  عاًما   ٥٥ و   ١٥ بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األفراد 
الضحايا هم يف ذروة  أن  يعني  الذكور. وهذا  فقدوا حياتهم هم من 
الحياة وغالبا ما يكون املعيل لعائالتهم. ميكن لخسائرهم دفع أرسهم 

أكرث إىل الفقر.

ملاذا الشباب يف خطر متزايد؟
لخطر  الشباب  لتعريض  رئيسية  عوامل  ثالثة  تتضافر   
حوادث املرور يف جميع أنحاء العامل: العمر، نقص الخربة والجنس )بني 
السائقني، الشباب الذين تقل أعامرهم عن ٢٥ عاًما هم عىل األرجح 
إىل  باإلضافة  هذا  العمر(.  هذا  يف  اإلناث  من  يقتل  ما  أضعاف  ثالثة 
العوامل التي تعرض جميع الفئات العمرية لخطر أكرب، مبا يف ذلك عدم 
القانون وتهالك  إنفاذ  الطرق وعدم كفاية  وجود قوانني للسالمة عىل 

الطرق واملركبات.

يجب علينا أيًضا مراعاة "السياق البيئي" - عىل سبيل املثال،   
املشاة  الطرق مثل  احتياجات جميع مستخدمي  تلبي  التي ال  الطرق 
واألطفال؛ املشاة وراكبي الدراجات الذين يشاركون الطريق مع حركة 

مرور اآلليات؛ عدم كفاية إنفاذ قوانني السالمة.
cdc.gov :املصدر 

مقطع مطبوع بإذنالسالمة عىل الطرقات

ي خطر!
الشبان �ف

تابعونا ألخبار يومية
ورسائل ملهمة!

أحب صفحة الفيسبوك
 الخاصة بنا!

www.facebook.com/
najicherfanfoundation

عوامل الخطر الرئيسية

فيام ييل عوامل الخطر التي تساهم يف 

إصابات املرور عىل الطرق بني الشباب:

عدم وضع الخوذة

الرسعة

القياده تحت تاثري الكحول

عدم وضع حزام األمان

القيادة املشّتتة
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مقطع مطبوع بإذنخبزنا اليومي

نظيًفا مغسوٌل 

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

"الحياة تُفَهم بالنظر إىل الوراء؛ 

ولكّنها تعاش إىل األمام. "

_ سورين كريكيجارد

إقتباس!

مل أصدق ذلك. كان قلم جل أزرق قد أخفى نفسه يف ثنايا املناشف البيضاء ونجا من يف آلة غسل   
بت املناشف البيضاء  الثياب، لينفجر يف آلة تجفيف الغسيل. كانت البقع الزرقاء القبيحة يف كل مكان وُخرِّ

فأي كمية من التبييض ستكون قادرة عىل إزالة هذه البقع الداكنة.

بينام كنت أرِسل عىل مضض املناشف إىل كومة الخرق، تم تذكريي برثاء إرميا الذي كتبه نبي   
العهد القديم والذي يصف اآلثار الضارة للخطيئة. برفض الله واالنتقال إىل األصنام )إرميا ٢:١٣(، أعلن إرميا 
أن شعب إرسائيل قد تسبب يف وصمة عار دامئة يف عالقته مع الله: "عىل الرغم من أنك تغسل نفسك 
بالصابون وتستخدم وفرة من مسحوق التطهري، وصمة عار من الذنب الخاص بك ال يزال أمامي"، يعلن 

الرب اإلله" )v. 22(. لقد كانوا عاجزين عن التخلص من األرضار التي لحقت بهم.

من املستحيل إزالة وصمة خطايانا مبفردنا، لكّن يسوع فعل ما مل نستطعه من خالل قّوة موته   
وقيامته، "يطّهر ]املؤمنني[ من كل خطيئة" )١ يوحنا ١:٧(.

حتى عندما يكون من الصعب تصديق ذلك، يتمسك بهذه الحقيقة الجميلة: ال يوجد أي رضر   
من جّراء الخطيئة ال يستطيع يسوع إزالتها متاًما. إن الله مستعد وجاهز للتخلص من آثار الخطيئة ألي 

شخص يرغب يف العودة إليه )آية ٩(. من خالل املسيح، ميكننا أن نعيش كل يوم يف حرية وأمل.

—ليزا م. سمرا
odb.org :املصدر

أين تذهب بذنبك؟ كيف 

ميكنك أن تعيش بشكل 

مختلف اليوم مع العلم 

أن موت يسوع لديه 

القدرة عىل إزالة الذنب 

و "وصمة" خطيئتك 

بالكامل؟

 دم يسوع يغسل وصمة 

الخطيئة.

تأّمل وصالة
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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.

©٢٠١٩ مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية. جميع حقوق النرش والتوزيع محفوظة.

People Are Born To Shine!

كيف أتذكر ناجي...

طوال سنوات عالجه، احتفظ ناجي بدفتر وأراد كتابة كتاب عن   
مقدمة  في  هذا  ووضع  كتاباته  تحرير  في  بدأ   ،١٩٩٨ عام  في  تجربته. 
جميع األنشطة األخرى. اقتربت هذه العملية من تحقيق هدفه المتمثل 
في كتابة كتاب يصف األحداث التي أدت إلى الحادث وغيبوبته وعالجه 

وشفائه.
 

"أعرف الكثير من الحاالت األخرى التي كانت تعاني من حاالت   
مماثلة – وحاالت أسوأ حتى- ولكن لم يتحدث أي منهم عن ذلك بالفعل. 
لقد فعلت ذلك لمجرد إخراجها وإعالم الجميع بما مررت به. واألهم من 
ذلك كله، أنني أريد أن أساعد جميع الذين يواجهون الموقف الذي كنت 
فيه. األشياء في هذا الكتاب شخصية للغاية، لكن كان علي فقط أن أتركها 

وأعبِّر عن الطريقة التي أشعر بها."

المشي  علّموه  الذين  للمعالجين  وكرَّسه  الكتاب،  أنهى  أخيرًا،   
والشخص الذي علّمه التنفس والتحدث من وسط جسده. في النهاية فهم 

كلمات والده: "الصبر فضيلة. هناك وقت لكل شيء. ال تخافوا."

حالة الواقع هي حالة تقوم على واقع أو حقيقة. عندما يعيش   
الشخص في الواقع تكون الظروف المحيطة به عملية وصادقة وحقيقية. 
هذه الظروف ليست مريحة أو ممتعة دائًما، لكن االنزعاج يتطلب االنتباه 
وقوة الوعي. عندما يصبح الموقف مؤلماً بما فيه الكفاية ، يُجبر المرء على 
إسقاط حجاب الوهم الذي يحجبنا بكل رحمة عن كل ما نتمنى أن ننسى.

كتب ناجي شرفان هذه الكلمات لعائلته في أثينا. "أنت تعرف   
لدغات  تعلم؟  هل  ولكن  واقعة.  حقيقة  أصبحت  لي  بالنسبة  الحياة  أن 

نتيجة  الكلمات  هذه  كانت   ." الواقع 
كانت  التعب.  عن  نجم  سيئ  لمزاج 
دائم  تذكير  بمثابة  المزاجية  تقلباته 
بمدى تغير حياته منذ وقوع الحادث. 
كلما كان حزيًنا أو مكتئبًا ، فكر في 
نفسه ، "لذا ، كل شخص لديه مشاعر 

اآلخرين  بوجود  يعترف  كان  لقد  هذا."  مثل 
وتفهمهم ، أنه من نواح كثيرة ، كان مثل أي شخص آخر. بدأ يشعر أن "كل 

واحد منا لديه قربه مع الله."

للتعامل مع ظروف  الالزم  التصميم  ينبثق من  كان شابًا مفّكرًا   
اختيار  حياته. لقد ناضل من أجل احتواء اإلحباط ولكن كان لديه عادة 
المعارك إلطالق التوتر المحاصر في جسده وعقله. لقد كتب قائالً: "كان ال 
بد من التخلي عن شخص ما". من خالل السباحة والتنفس والتأمل ، كان 

يتحكم في مزاجه.

)مأخوذ من كتاب ناجي: “الصرب الحقيقي”(

في النهاية فهم كلمات والده: 
"الصبر فضيلة. هناك وقت لكل 

شيء. ال تخافوا."


