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Cara 
Mempertahankan 
Kristus di Hati Natal 

Tetap fokus pada Yesus di musim liburan ini.

Setiap tahun di kalangan Kristen biasanya ada diskusi hangat tentang Natal. 
Pembicaraan tentang bagaimana hari raya keagamaan menjadi terlalu sekuler, 
terlalu berpusat pada belanja, dan tidak lagi pada kelahiran Yesus. Kebanyakan 
orang Kristen menyadari hal ini dan tidak lagi tahu bagaimana keluar darinya! 
 
Berikut adalah beberapa tip untuk menjaga ketertarikan kita pada Yesus. Tidak 
diperlukan studi teologis, hanya beberapa ide untuk mengingatkan Anda dan keluarga 
serta teman Anda tentang arti sebenarnya dari kelahiran Yesus. Jadi begitulah, beberapa 
tips sederhana untuk menghormati kelahiran Yesus.

RAYAKAN KELAHIRAN KRISTUS SEBAGAI SEBUAH KELUARGA
Ini akan memungkinkan Anda untuk meninjau keadaan jiwa kita, bukan daftar 

belanjaan kita. 

NYALAKAN LILIN PADA KESEMPATAN INI
Dengan demikian, anak-anak Anda akan merasa lebih peduli dengan acara ini. 

Terlibat dalam bacaan dan diskusi keluarga dan buat rencana yang memungkinkan Anda 
membuat keputusan itu menjadi kenyataan.

Di Nomor Ini
Detail menarik tentang roti jahe
Mungkin, berbagai jenis berbagi asal yang 
sama.   

Ajari anak Anda untuk mengucapkan terima 
kasih atas hadiah Natal
Beri anak Anda kesempatan untuk berlatih.

Natal yang bertanggung jawab terhadap 
lingkungan
Kiat hemat energi yang akan menempatkan 
Anda di urutan teratas daftar manis Sinterklas di 
musim liburan ini.

Mengemudi dengan Aman Musim Liburan Ini
Musim liburan membawa sejumlah tantangan 
yang mempersulit berkendara yang aman.

www.najicherfanfoundation.org
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KESEHATAN EMOSIONAL

KRISTUS melanjutkan di halaman 7

KUTIPAN DICETAK ULANG DENGAN IZIN

Jangan terbawa oleh setumpuk hadiah dan 
kue, alih-alih fokuslah pada hal yang benar-
benar penting - kelahiran Yesus Kristus.

Buletin yang berakar pada iman Kristen, dibuat untuk menginspirasi dan mendukung semua 
orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, dan agama.

Orang Dilahirkan Untuk Bersinar!
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NUTRISI

Pengetahuan Menarik 
tentang Roti Jahe
Roti jahe adalah produk makanan 
manis yang dibumbui dengan 
jahe dan biasanya menggunakan 
madu atau molase daripada gula. 
Makanan roti jahe bervariasi, 
dari kue basah hingga kue jahe. 
Jenis yang berbeda mungkin 
memiliki asal yang sama.

Awalnya, istilah gingerbread merujuk pada 
manisan jahe. Itu adalah gula-gula yang terbuat 
dari madu dan rempah-rempah. Gingerbread sering 
digunakan untuk menerjemahkan istilah Perancis 
pain d’épices atau istilah Jerman Lebkuchen atau 
Pfefferkuchen.

Gingerbread diperkenalkan ke Eropa pada tahun 
992 oleh biarawan Armenia Gregory dari Nicopolis. 
Dia mengajar membuat roti jahe kepada orang 
Kristen Prancis.

Pada abad ke-13, roti jahe dibawa ke Swedia 
oleh imigran Jerman. Pada abad ke-15, di Biara 
Vadstena, biarawati Swedia memanggang roti jahe 
untuk meredakan gangguan pencernaan pada tahun 
1444.

Dokumen penjualan pertama kue jahe berasal 
dari abad ke-17. Mereka dijual di biara, apotek 
dan pasar petani, di alun-alun kota. Di Inggris abad 
pertengahan, roti jahe dianggap memiliki khasiat 
obat.

Di Inggris, roti jahe bisa merujuk pada kue atau 
sejenis kue/biskuit yang dibuat dengan jahe. Cookie 
biasanya berbentuk manusia roti jahe. Orang-
orang roti jahe pertama kali dikaitkan dengan 
Ratu Elizabeth I, yang dikatakan telah menyajikan 
patung-patung itu kepada pejabat asing. Namun hari 
ini, mereka biasanya disajikan pada hari Natal.

Di Jerman, roti jahe dibuat dalam dua bentuk: 
bentuk lunak yang disebut Lebkuchen dan bentuk 
yang lebih keras, terutama terkait dengan karnaval 

dan pasar jalanan, seperti pasar Natal di banyak kota di 
Jerman.

Di negara-negara Nordik, bentuk kue jahe yang paling populer adalah 
pepperkaker. Ini adalah kue tipis dan sangat rapuh yang dikaitkan dengan 
periode Natal.

Di Swiss, kue jahe yang dikenal sebagai “biber” biasanya adalah kue 
jahe persegi panjang setebal tiga perempat inci; dengan isian marzipan.

Di Belanda dan Belgia, roti jahe yang lembut dan rapuh yang disebut 
Peperkoek, Kruidkoek atau Ontbijtkoek biasanya disajikan untuk sarapan 
atau siang hari, diiris tebal dan sering diolesi mentega.

Di Polandia, roti jahe dikenal sebagai pierniki. Yang paling terkenal 
disebut roti jahe Toruń, roti jahe tradisional Polandia yang diproduksi 
sejak Abad Pertengahan di kota Toruń.

Di Rumania, roti jahe disebut turtă dulce dan biasanya ditutup dengan 
lapisan gula.

Di Brazil, jenis kue yang mirip dengan roti jahe dikenal sebagai pão de 
mel, bisa sebesar kue kopi, atau seukuran gigitan, dan biasanya dilapisi 
cokelat.

Ada juga roti jahe variasi lokal yang sangat populer di Bulgaria. 
Ini disebut меденка (“terbuat dari madu”). Secara tradisional, 
biskuit berukuran sebesar telapak tangan, bulat dan pipih, dilapisi 
dengan lapisan tipis cokelat. Bahan lainnya termasuk madu, 
kayu manis, jahe, dan cengkeh kering. Itu juga dibuat di Karakol. 

Sumber: confectionarychalet.com
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Waktu terbaik untuk 
mengajari anak Anda 
mengucapkan terima kasih 
atas hadiah yang diterima 
selama liburan sebaiknya 
dilakukan jauh-jauh hari.

TUNJUKKAN CARA MENERIMA 
HADIAH DENGAN KATA-KATA DAN 
TINDAKAN YANG TEPAT 

Anda dapat memperkenalkan sebuah pelajaran 
tentang menerima hadiah dengan mengatakan, 
“Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang 
harus dilakukan ketika Anda menerima hadiah. 
Tunjukkan dengan kata-kata yang tepat.

BERI ANAK ANDA KESEMPATAN 
UNTUK BERLATIH 

Pengulangan sangat penting bagi anak kecil 
untuk mempelajari praktik sosial. Anda perlu 
memberi anak Anda banyak latihan sebelum dia 
mendapat hadiah. Jadilah kreatif.

BERIKAN DORONGAN 
SECARA SPESIFIK SAAT 
ANAK ANDA MENGINGAT 
TEKNIK ETIKET YANG BENAR 
JANGAN MENGKRITIK ATAU 
MEMPERMALUKAN ANAK ANDA 
DI DEPAN UMUM JIKA DIA LUPA 
TEKNIK ETIKET

Ingatlah bahwa anak kecil membutuhkan 
banyak latihan. Ulangi pelajaran nanti. Berikan 
lebih banyak kesempatan untuk berlatih.

Sumber: livingmontessorinow.com

PENGASUHAN

Cara Mengajari Anak Anda 
Mengucapkan Terima Kasih 

Untuk Hadiah Natal

Ayah penyayang, 
bantu kami untuk mengingat kelahiran Yesus, sehingga 

kami dapat membagikannya dalam nyanyian para 

malaikat, kegembiraan para gembala dan pemujaan 

para Majus. Tutup pintu kebencian dan buka pintu 

cinta di dunia. Semoga kebaikan menemani setiap 

hadiah dan harapan baik dengan setiap salam. 

Bebaskan kami dari kejahatan dengan berkat Kristus, 

dan ajari kami untuk bersukacita dan murni hatinya. 

Semoga pada pagi Natal kami bahagia menjadi anak-

anak Anda, dan pada malam Natal, di tempat tidur 

kami, kami dapat memikirkan rasa terima kasih, 

terima kasih dan pengampunan, atas kasih Yesus.

— ROBERT LOUIS STEVENSON
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Hijau adalah salah satu warna tradisional 
pada waktu Natal, tetapi hijau yang kami 
pikirkan adalah warna yang menghormati 
lingkungan. Berikut adalah daftar beberapa 
tips ramah lingkungan dan hemat energi 
yang akan menempatkan Anda di urutan 
teratas daftar Sinterklas di musim liburan 
ini. 

GUNAKAN LAMPU LED 
Dioda pemancar cahaya kecil ini menggunakan energi 80% 

lebih sedikit dan bertahan 10 kali lebih lama daripada bola 
lampu pijar, plus dingin saat disentuh. 

BATASI PENCAHAYAAN
Nyalakan pohon Natal hanya saat Anda berada di dalam 

ruangan untuk menikmatinya. Matikan dekorasi luar ruangan 
di malam hari sebelum Anda pergi tidur atau gunakan 
pengatur waktu.

KIRIM KARTU ELEKTRONIK 
Ganti kartu pos dan surat dengan kartu elektronik dan 

kurir untuk menghemat kertas dan perangko. Ini juga akan 
mengurangi karbon karena menghilangkan bahan bakar yang 
digunakan untuk mengangkut surat biasa.

TOKO DARING 
Beli online, daripada bakar bensin cari kado natal. 

BERIKAN HADIAH HIJAU 
Pertimbangkan untuk memberikan hadiah ramah 

lingkungan atau buatan sendiri kepada mereka yang ada di 
daftar belanja Anda. Hadiah hijau yang dibeli meliputi: barang 
hemat energi; buku-buku tentang kehidupan ekologis; sepeda; 
izin transit; sertifikat gratis untuk toko makanan kesehatan 
atau restoran organik; keanggotaan dalam pertanian organik 
atau koperasi; donasi kepada organisasi yang mendukung 
lingkungan.

Hadiah buatan sendiri meliputi: makanan yang dipanggang 
dan makanan lainnya- lukisan dan foto- tembikar dan 
keramik- menjahit dan merajut- ornamen buatan tangan- 
proyek pertukangan.

KEMASAN HADIAH EKOLOGIS 
ABeli bungkus kado yang terbuat dari bahan daur ulang 

- Buat bungkus kado Anda sendiri dari kain dan bahan 
lainnya - Simpan kertas kado dari kado yang Anda terima 
untuk digunakan tahun depan - Gunakan kembali kotak 
untuk pengiriman dan kado, daripada membeli yang baru - 
Daur ulang kertas kado dan kotak sebagai gantinya, daripada 
membuangnya.

POHON NATAL HIJAU
Kunjungi perkebunan pohon Natal setempat dan tebang 

Cara Liburan Natal Sehat Yang 
Menghargai Lingkungan

PERGI HIJAU KUTIPAN DICETAK ULANG DENGAN IZIN

pohon Anda sendiri. Cobalah mencari perkebunan 
pohon organik tanpa pestisida untuk mengurangi 
racun di rumah Anda. Pilihan yang lebih hijau adalah 
dengan membeli pohon Natal yang hidup dan kemudian 
menanamnya di taman Anda setelah liburan selesai. 
Buat dekorasi alami 
Daripada membeli ornamen plastik, karangan bunga, 
dan dekorasi yang diimpor dari luar negeri, buat sendiri 
dari pohon cemara, holly, kerang, batu sungai, dan cabang 
berdaun hijau, semua musim.

MEMBUAT DEKORASI ALAM 
Daripada membeli ornamen plastik, karangan bunga, 

dan dekorasi yang diimpor dari luar negeri, buat sendiri 
dari pohon cemara, holly, kerang, batu sungai, dan cabang 
berdaun hijau, semua musim. 

DAUR ULANG DEKORASI
Setelah liburan, pastikan untuk mendaur ulang pohon 

Natal Anda dan dekorasi alam lainnya daripada mengirimnya 
ke tempat pembuangan sampah.

KURANGI PERJALANAN 
Antara belanja, perjalanan mengunjungi kerabat, hiruk 

pikuk pesta dan aktivitas lainnya, musim liburan seringkali 
melibatkan banyak perjalanan yang menambah lebih banyak 
polutan ke atmosfer. 

MENGHEMAT ENERGI 
Meskipun menghemat energi adalah ide yang bagus setiap 

saat sepanjang tahun, sangat penting untuk melakukannya 
selama liburan, mengingat musim dingin yang panjang akan 
datang. Berikut adalah beberapa cara untuk menurunkan 
tagihan energi Anda sambil menyelamatkan lingkungan: 
• Batasi penggunaan cerobong asap, sumber api, dan 
pastikan untuk menutup katup, saat api benar-benar padam. 
• Turunkan termostat saat Anda tidur atau jauh dari 
rumah, atau atur jadwal yang dapat disesuaikan. 
• Ganti bola lampu pijar dengan lampu neon kompak 
untuk mengurangi tagihan lampu Anda hingga 75%. 
• Menyekat loteng Anda adalah cara terbaik untuk 
mengurangi tagihan pemanas dan pendingin Anda.

Sumber: todayshomeowner.com
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Musim liburan membawa sejumlah keadaan 
yang membuat berkendara yang aman menjadi 
sulit. Selama musim ini, mungkin ada kondisi 
cuaca yang keras, siang hari yang terbatas, dan 
pengemudi di daerah yang jarang dilalui. Berikut 
adalah enam cara mengemudi dengan aman dan 
cerdas di musim liburan ini.

1. RENCANAKAN KE DEPAN
ASebelum Anda bepergian, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik. Ini 

sangat penting untuk mengemudi musim dingin. Periksa cuaca sebelum Anda 
pergi untuk memastikan jalan bisa dilewati. Dan jangan lupa pengikis kaca 
depan!

KESELAMATAN JALAN

6 Tips Berkendara Aman 
Di Musim Liburan Ini

KUTIPAN DICETAK ULANG DENGAN IZIN

2. TETAP SEGAR DAN WASPADA
Pastikan Anda cukup istirahat 

sebelum perjalanan panjang. Rencanakan 
perjalanan agar Anda bisa bergiliran di 
setang dan beristirahat secara teratur agar 
tidak mengantuk saat berkendara.

3. PERHATIKAN KECEPATAN 
ANDA 

Beri diri Anda cukup waktu dan jarak 
untuk bereaksi terhadap kecelakaan lalu 
lintas. Untuk setiap peningkatan kecepatan 
1%, risiko kecelakaan pengemudi 
meningkat sebesar 2%, risiko cedera 
serius meningkat sebesar 3%, dan risiko 
kecelakaan fatal meningkat sekitar 4%. 

4. BERKENDARA DENGAN 
AMAN

Peningkatan lalu lintas selama liburan 
dan kondisi jalan musim dingin bisa 
berbahaya. Biarkan pengemudi yang tidak 
sabar dan agresif melewati atau melewati 
Anda terlebih dahulu, untuk memastikan 
keselamatan sesama pengendara dan 
untuk mengendalikan situasi.

5. JANGAN BERKENDARA 
DALAM KEADAAN RUSAK

Jika Anda berencana untuk minum, 
jangan mengemudi! Tunjuk pengemudi 
yang sadar saat Anda sangat ingin minum 
saat liburan.

6. HINDARI GANGGUAN
Mengirim atau membaca teks 

mengalihkan pandangan Anda dari 
jalan selama lima detik. Mengemudi 
membutuhkan perhatian penuh Anda. 
Saat ingin melakukannya dengan aman, 
menepilah di pinggir jalan atau cari rest 
area terdekat agar bisa menggunakan 
ponsel.

Sumber: motus.com
KLIK BERGABUNG DENGAN KAMI 

untuk berita dan pesan inspirasional!

SUKAI HALAMAN FACEBOOK KAMI!



www.najicherfanfoundation.org  |  6

La mengosongkan dirinya, mengambil rupa 
seorang hamba, menjadi seperti manusia. — 

Filipi 2:7

Bayangkan: Dia yang mengeluarkan pohon aras dari biji-bijian, 
berbentuk embrio; Dia yang menciptakan bintang mengambil 
kehidupan di dalam rahim; Siapa pun yang mengisi langit hanya 
menjadi titik pada USG. Yesus, Allah alam semesta, menjadi tidak 
ada (Filipi 2:6-7). Sungguh pemikiran yang luar biasa!

Bayangkan pemandangannya: Dia lahir di desa petani, 
di antara para gembala dan malaikat serta cahaya terang di 
langit. Lagu pengantar tidur pertamanya adalah mengembik 
binatang. Lihat dia tumbuh dalam kebijaksanaan dan 
perawakan: seorang pemuda, mengejutkan gurunya dengan 
jawaban yang benar atas pertanyaan besar; seorang pemuda 
di sungai Yordan, mencari persetujuan Bapa-Nya di surga; 
dan di padang pasir, saat dia melawan kelaparan dalam doa. 
 
Lihat dia meluncurkan misinya; ubah dunia: sembuhkan 
yang sakit, sentuh penderita kusta, maafkan yang najis. Awasi 
dia berlutut di taman, sedih dan tertahan, sementara teman 
terdekatnya melarikan diri. Awasi dia diludahi, dipaku di dua 
tiang kayu, dosa dunia di pundaknya. Tapi lihat, ya lihat, saat batu 
menggelinding, kubur kosong berdering berongga, karena Dia 
hidup!

Perhatikan dia naik ke tempat tertinggi (ay. 9). Perhatikan 
namanya memenuhi langit dan bumi (ay.10-11).

Pembuat Bintang ini yang menjadi titik pada USG. Dia adalah 
anak Natal kami.

—Sheridan Voysey
Sumber: odb.org

ROTI HARIAN KAMI

Anak Natal
KUTIPAN DICETAK ULANG DENGAN IZIN

Dapat Dikutip!
“Di jantung musim dingin, aku 

akhirnya mengetahui bahwa musim 
panas yang tak terkalahkan tertidur 

di dalam diriku.”  
— Albert Camus

BERPIKIR DAN BERDOA
Akan seperti apa kehidupan dan 

sejarah jika Yesus tidak pernah lahir? 
Doa atau puisi apa yang dapat Anda 

persembahkan untuk berterima kasih 
kepada Tuhan?

 Yesus, terima kasih telah menjadi manusia 
sehingga saya bisa diampuni-diampuni.

Apakah Anda akan melanjutkan pekerjaan YNC?

Yayasan Naji Cherfan didirikan setelah kematian Naji Cherfan. Tujuan 
utama kami adalah untuk memuji Tuhan melalui kerja komunitas. 
Yayasan ini bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
termiskin dari masyarakat miskin, dari segala usia, baik yang sehat maupun 
yang bermasalah kesehatan, maupun yang menderita kerusakan otak dari 
jenis apapun, akibat kecelakaan, stroke, dll., sambil mempromosikan nilai-
nilai Kristiani.
Jika Anda menyukai pekerjaan NCF dan ingin terlibat, kami mengundang 
Anda untuk menjadi anggota Dewan Direksi kami. Tujuannya adalah untuk 
berbagi inspirasi dan aktivitas kami di negara Anda. Silakan hubungi kami 
untuk informasi lebih lanjut di +961 (0) 4 522221.

 info@najicherfanfoundation.org  

HTTP://ODB.ORG
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KRISTUS kelanjutan dari halaman 1

TULIS NATAL, BUKAN SINTERKLAS
Ini akan membantu Anda untuk membagikan 

makna Natal yang sebenarnya kepada orang lain dan 
akan menjadi perbuatan baik di mata Tuhan.

PANGGANG KUE PADA ACARA INI
Ini akan membantu kisah Natal menjadi hidup 

dengan cara yang nyata bagi anak-anak kecil. 

MEMBACA ALKITAB
Membaca kisah kelahiran dalam Alkitab akan 

membantu Anda mengingat semua detail kecil dari 
kelahiran ini. Bacalah dengan saksama. Jadi Anda akan 
lebih membenamkan diri dalam bacaan ini. 

HIASI POHON NATAL DENGAN 
ORNAMEN “KRISTEN”

Untuk menghias pohon Natal Anda, alih-alih bola 
perak mengkilap dan barang-barang buatan lainnya, 
gunakan kandang Natal, malaikat; dan ini akan 
membantu Anda mengungkap arti sebenarnya dari 
pesta tersebut. 

KIRIM KARTU UCAPAN “KRISTEN”
Biarlah itu ayat-ayat dari Alkitab, sehingga Anda 

akan bangga membuktikan kepada teman-teman 
Anda bahwa Anda siap merayakan kelahiran Kristus 
dan bukan kedatangan Sinterklas.

KURANGI DAFTAR BELANJA ANDA
Memberi hadiah adalah cara yang bagus untuk 

mengingat bahwa Allah mengutus Putra-Nya ke bumi. 
Tinjau daftar Anda dan ganti hadiah dengan apa pun 
yang dirasa sesuai. Pertahankan orang-orang yang 
paling pantas mendapatkan perhatian Anda. 

MENGUNJUNGI TEMAN ATAU 
SAUDARA YANG SAKIT ATAU TIDAK 
BISA PULANG

Mereka yang sendirian atau sakit tidak boleh 
dilupakan, agar Yesus dipuaskan. 

SIAPKAN CRÈCHE DI RUMAH ANDA
Kandang Natal adalah simbol penting Natal. Itu 

menggambarkan saat Maria dan Yusuf memasuki 
kandang dan melahirkan Raja, Yesus Kristus.

MEMAAFKAN SESEORANG
Yesus datang untuk mengampuni dosa-dosa kita, 

dan kita juga berkewajiban untuk mengampuni. 
Tinjaulah dengan penuh doa siapa dan bagaimana 
mengampuni, apakah itu seseorang yang perlu Anda 

minta pengampunan atau saat pribadi antara Anda dan Tuhan. 

RELAWAN UNTUK MEMBANTU PARA TUNAWISMA
Menjadi sukarelawan di tempat penampungan, memberikan donasi, atau 

berkomitmen untuk menjadi sukarelawan di tahun mendatang. Ini akan 
membantu Anda mempelajari kebaikan, kerendahan hati, dan rasa hormat 
terhadap orang lain.

MENGHADIRI MISA PADA MALAM NATAL ATAU HARI 
NATAL

Dengan kewajiban keluarga mungkin sulit menemukan waktu untuk pergi 
ke gereja, tetapi jadikan kunjungan gereja sebagai urusan keluarga sehingga 
sebelum makan malam Natal Anda memiliki waktu untuk merenungkan 
betapa Yesus mengasihi Anda.

UNDANG SEORANG TEMAN KE GEREJA
Jika Anda memiliki seorang teman baik yang tidak pergi ke gereja, atau 

seorang teman yang membutuhkan “penolong” rohani, ajaklah mereka untuk 
datang ke gereja bersama Anda. Ini membantu membangun hubungan Anda 
dengan mereka sambil membagikan Firman Yesus yang menakjubkan.

IKUTI KALENDER LITURGI
Sukacita kelahiran Kristus tidak terbatas pada satu hari saja. Faktanya, 

Adven menandai awal, bukan akhir dari tahun liturgi. Setelah Natal, 
pikirkan tentang bagaimana Anda membiarkan musim kalender 
liturgi membentuk perjalanan iman Anda di tahun mendatang. 
Mempertahankan Kristus saat Natal sangat mudah jika Anda berusaha 
sedikit. Keyakinan Anda harus selalu mengalahkan segala sesuatu yang 
sekuler tentang liburan. Jangan terbawa oleh setumpuk hadiah dan kue, alih-
alih fokuslah pada hal yang benar-benar penting - kelahiran Yesus Kristus.

Sumber: beliefnet.com
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Halaman 29

Pada 8 Juni 1999, Naji Cherfan menulis kata-kata ini dan mengirimkannya melalui faks 
ke seorang teman di Yunani: 

“Ketika saya berada di Kanada, saya menyadari bahwa penyakit saya dapat ditanggung. 
Padahal tangan kiri dan kaki kanan saya tidak berfungsi 100%. Lagi pula, tidak ada orang 
yang sempurna. Aku sangat beruntung. Beberapa orang tidak memiliki kaki atau tangan. 
Saya harus menerima keadaan ini dan berusaha untuk meningkatkan diri saya sebanyak 
mungkin, berbahagialah dengan diri saya terlebih dahulu dan kemudian melakukan yang 
terbaik untuk maju. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat dicapai oleh pikiran saya.”

Sepuluh tahun setelah cedera otak 
yang merampas penglihatan, ucapan, dan 
kemampuan bergeraknya, pemuda ini 
telah mewujudkan mimpinya. Dia belajar 
bahwa kesabaran adalah kebajikan dan dia 
memanfaatkannya dengan baik. Perjalanan 
dari kecelakaan dan terapi koma, menuju 
kehidupan normal, berlanjut untuk Naji 

Cherfan.

“Mereka bisa karena 
mereka pikir mereka 
bisa.” 
— Virgil

Bagaimana Saya Ingat Naji…
Kutipan dari buku Kesabaran Virtual

Virtual Patience

A Life Changing Event 

Told by Naji Cherfan 
to Karen Solomon 

Orang Terlahir Untuk Bersinar adalah buletin elektronik dari Naji Cherfan Foundation yang ditujukan untuk spiritualitas dan kesehatan. 
Tujuan People are Born to Shine adalah untuk mengedukasi pembaca kami tentang masalah kesehatan dan pencegahan penyakit, sekaligus 
menginspirasi mereka untuk hidup lebih kaya dan berkelimpahan dengan dipandu oleh nilai-nilai Kristiani. Buletin ini ditujukan untuk orang-
orang dari segala usia, orang dengan kesehatan yang baik, orang dengan kondisi medis dan orang dengan cedera otak jenis apa pun, akibat 
kecelakaan, stroke, dll.
Konten telah dipilih dengan cermat dari sumber yang dianggap dapat diandalkan dan akurat untuk memberi Anda kabar baik untuk 
kesehatan dan kesejahteraan spiritual… Namun, Yayasan Naji Cherfan tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat. 
NCF ingin menghargai kerja keras para sukarelawannya, terutama Tn. Kamal Rahal, Tn. Harold Alvarez, Joyce Abou Jaoude, Marleine 
Nassrany, Dima Rbeiz, Reine Kassis, Nabil Khoury, Roland Khoury, Camille Cherfan, Rémy Kfoury, Michel Idul Fitri dan semua 
relawan lapangan yang mendukung NCF dalam menyebarkan sabda Yesus melalui lembaga, gereja, rumah sakit, lembaga, dll. 
Edisi ini tersedia dalam bahasa Jerman, Inggris, Arab, Spanyol, Prancis, Yunani, Belanda, dan Portugis. Manajemen dan staf NCF 
sangat berterima kasih kepada para editor yang dengan sukarela menerjemahkan atau mengedit buletin dalam beberapa bahasa, 
khususnya Profesor Lydia dan Duta Besar Alejandro Diaz untuk bahasa Spanyol, Isabelle Boghossian untuk bahasa Yunani, Mireille 
Abi Nader untuk bahasa Bahasa Prancis, Roly Lakeman untuk bahasa Belanda, Lina Rizkallah dan Rita Abou Jaoude untuk bahasa 
Arab.
Untuk berlangganan GRATIS, silakan mendaftar melalui situs web kami: www.najicherfanfoundation.org atau hubungi kami di +961 
(0) 4 522 221. SEMUA materi di situs web kami GRATIS untuk diunduh.
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Orang Dilahirkan Untuk Bersinar!


