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 SESOBELليه منعيد عيد الـ

بعيد البشارة ؟

ليه أساس هالبيت هّوي ست البيت ؟

سة الـ SESOBEL منها إيفون شامي، هي ست البيت، العدرا،  مؤسِّ
اليل اختارت هالعيد إللها تَيْكون عيد تكرميها بهالبيت.

عيد من خاللو، سنة ورا سنة،
منعمل جردة عىل بصامت حضورها مبسريتنا يوم ورا يوم،

بصامت حضورها أمام التحديّات يليل بتفرضها علينا معركة الحياة،
واستمراريّتنا بخدمة والدنا وأهلهم.

إذا مرنجع  لتاريخنا، منشوف إنّو هالبيت تأّمن ب 25 آذار،
و مش رح إجرد كل العجايب اليل عشناها وال نزال عم نعيشها 

بهالتاريخ، تَنأّمن بالوقت املناسب اإلمكانيات 
اليل ما فينا نتخىل عنها لخدمة والدنا.

 ،SESOBELسة ال تَـام طّول عليكم، ست البيت العدرا هي مؤسِّ
هي اليل مرافقتو، هي اليل عم بتأّمن اإلمكانيات لتحقيق حلمها

 عىل والدنا، وهي اليل سهرانة عىل كل عيلة.

وهيدا ملسناه باملايض، وعم نلمسو بتحديات الحارض الصعب،
وهيدا بيخلّينا ما نخاف من املستقبل، ألن يف مني سهران علينا، عىل 

والدنا، عىل عيلنا، إن كنا مصابني أو معافني بخدمتهم.

العالمة إنو ست البيت هي دايرة هاملرشوع، هالبيت، هالعيلة، 
هي اليل عم بتأّمن اإلمكانيات الالزمة لتحقيقو، والعنرص البرشي 

جوهري مبيداننا، بحياتنا.
هي اليل بعتتني لوالدها، هي اليل نّقت فاديا هالصبية الحلوة 

املهضومة، هاإلم اليل عارت ست البيت قلبها، حياتها، عيلتها، متن 
خاللها تعّب لكل واحد منا حنانها.

وهي ست البيت اليل طالبة من فاديا ييل عم تكب باملسؤولية،
فاديا الحاملة الشعلة، تضل الفرحة مضّواية بحياة كل واحد منكم، 

زغار وكبار، معافني ومصابني.
إيفون شامي 
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مــن القـلــب أكبــر تحيــة وأكبر شــكر 
ألحلــى وأعظــم هديــة قدمتهــا أمنــا العــذراء ألوالدنــا، وهيــي إنتو...

10 سنة إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء

شكراً... على كل هذه السنين !
عل مدى سنني العمر، رافقتونا، وكنتوا داميا حدنا !

آمنتوا بأوالدنا وبقضيتهم، وكملتوا معنا املشوار حتى نأمن لهم حياة كرمية وفرح ورجاء.

25 ســنة حــب،  30 ســنة كــرم،  35 ســنة تفـانــي،  40 ســنة رســالة، 
10 ســنين إيمــان، وبعــد أكتــر وأكتــر... 15 ســنة إلتــزام،  20 ســنة عطــاء، 

أّيها الزمالء الممّيزون،  
سّت البيت إمنا و إم هالبيت اختارتكم لتكونوا حّد والدها العزيزين على قلبها واللي هّيي بتحّبهم كتري.  

والرجاء  ونقّية  صادقة  وحمّبة  عادي  مش  عطاء  وعندو  وزانت  عندو  منكم  واحد  إنّو كل  شافت   
مَعشَعش يف قلبه.

مشكلة  حتّدي، كل  صعوبة، كل  وهيك كل  وَحدّكم،  معكم  وكانت  حياتكم،  وعّبت  حّبتكم  البيت  سّت 
واجهتوها كان محلها أسهل ألنكم اتكلتوا عليها وهيك عطاؤكم َزهّر وعطركم طيَّب األنفاس.

اي عدرا، بطلب منك تضّلي مرافقة هالزمالء املمّيزين، كل أفراد عيلة سيزوبيل ليكونوا دامياً عالمة رجاء وفرح 
وحمبة لكّل شخص بيلتقى فيهم.

بطلب منك تغمريهم كلهم بِنَعِمك، حتّبيهم وتشكريهم عا طريقتك، طريقة سّت البيت.
من القلب شكر خاص ومميَّز لكل واحد منكم.

    
فاداي صايف - مؤّسسة إستمرارية سيزوبيل        
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 30 ans, une réalité expérimentée, 
Une mission de vie

 Me voilà après ces 30 ans, aux pieds de la Ste Vierge

 pour la remercier de cette joie incomparable qu’elle

 m’a donnée de vivre selon la parole de Jésus, de vivre

 une réalité expérimentée dans ma grande famille

 SESOBEL, avec chacun de vous, vous tous, mes amis,

mes collègues. 

وجـــودي هـــنا هبــذه املســرية، انبــع مــن حمـبّـــة هللا يل واخـتـيـــاره، 
أعـيـــش كـلمتـــه وقـّوتـــه  وِمــن مـحـبّـــِة كـــّل واحـــد منكــم حــى 
وفـرحـــه. ِمــن أهـــّم مــا عـشـتـــه، هـــو أنّــه ليــس هـــناك مــن حـــياٍة 
سـهـــلٍة، بال ممارســـة كـــّل ما يـطلبـــه هللا ِمن ثـقـــة وحـقـيـقـــة، ألنّـــه 
يُـحـبّـــنا وحنـــن أبـــناءه. ألّن الّصـعــوبـــات واأللـــم هـــما ظـــروف 

حـياتـيّـــة، أسـاسـيّـــة لـصـّحـتـنـــا 
الـّروحـيّـــة والعـاطـفـيّـــة.

الســيزوبيـــل،  عـائـــليت  يف 
ُشــفـيـــُت مــن أمـــراض كـثيـــرة، 
الـقـلـــق،  الـــّذات،  ُحـــّب 
الـنّـفـــس املـُرهفـــة…، َعـرفـــُت 
وأهـمـيّـــتها  احلـــياة  قـيـمـــة 
خـضعـــت  ألّن  بـجـوهـــرها،  

لثـقافـــة ممـيّـــزة: ثـقـافـــة العـقـــل، ثـقـافـــة النّـفـــس وثـقـافـــة القـلـــب. 
أنـــتمي إىل  الــيت جـَعـلتـــي  املـؤسَّســـة  هــي روح  الثـقـافـــة  هــذه 
روحهــا، وأرى نفســي وحـــيايت بـنـظـــرٍة جـديـــدة. نـظـــرة حـيـــاٍة 
ِمـــن ُمـخـتـاريـــها عـــلى درب  أرادتـهـــا مـريـــم يل، حـــّى أكـــون 

إبـنهـــا يســـوع.
شكـــًرا لـــِك اي مـريـــم، شكـــًرا لـــَك اي يـســـوع ومار يـوســـف،

شكـــًرا لكـــم جـمـيـًعـــا، فـــرًدا، فـــرًدا، ألنّـكـــم سـمحـتـــم يل أن 
وأخـدمـكـــم.  أحـبّـكـــم 

شكـــًرا لـــِك ُمـديـــريت فـاديـــا علــى مــا سـمحـتــــي وأعـطَيـــِت يل 
ــّوة. ــة وقــ مــن ثـقـ

شكـــًرا لـــِك اي إيـفـــون ألنّـــك جعـلتـــي مــا أنـــا عـليـــه اليـــوم، مــن 
فـــرح ورجـــاء احلـيـــاة.

كـرمــــل اخلـــوري

ذ

30ans30 سنة كـرم
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 Faire partie du SESOBEL n’est pas
par hasard...

 30 ans déjà dans cette institution aussi noble et
 humaine, j’ai vécu la moitié
 de ma vie où j’ai appris de
 Yvonne comment partager
 la vie humaine et l’amour
 de Dieu à travers des
 enfants en situation de
handicap.

 Faire partie du SESOBEL
 n’est pas par hasard…
 Merci mon Dieu pour tout
  ce que tu me donnes de grâces et de patience pour le
bien-être de l’enfant handicapé et de sa famille.

 Tout au long de ces années, j’ai cheminé avec plus
 qu’un responsable, que chacun m’a aidé à progresser et
 à être plus mature toujours dans le but et les objectifs
dont je me suis engagée, mission du SESOBEL.

 Je suis fière de l’influence des enfants et des jeunes dans
 ce cheminement ; j’ai bien sûr rencontré beaucoup
 des obstacles et des difficultés mais comme je compte
 toujours à « Set El Beit » et au Saint Esprit (le souffle
 de Yvonne Chami) j’ai pu dépasser tout problème
 vécu dans ma petite famille ainsi que dans ma grande
famille SESOBEL.

 Je cherche toujours à être cette petite pierre qui
 peut soutenir et soulager les autres dans toutes les
 circonstances. Je souhaite la continuité et la réussite
 pour SESOBEL comme je prie Dieu de garder cet
esprit de solidarité dans la vie en équipe.
Sincèrement,

Samira Kahwaji

يــا عدرا، ما إلنا غريك، 
ما بدنا غريك



ذ

25ans

شــكراً يا رب عىل نَِعِمك
25 ســنة مضت...

علــى  وأهلــي  ريب  أشــكرك 
إىل  ووقوفــك  حبيــايت  وجــودك 
خــالل  مــن  حِمَــي  يف  جانــي 
أشخاص عملوا معي وأشكرك 
خــالل  مــن  جراحــي  لشــفاء 
جراحاتــك. احلاملــن  أبنائــك 

نِعَمــك  أرى  رب  اي  إجعلــي 
الكثــرية يف حيــايت الــيت مل أفعــل شــيئا ألســتحقها، بــل هــي مــن 

فيــض حمّبتــك يل اي نبــع احلنــان.
ابرك اي رب هــذه املؤسســة والعاملــن فيهــا وكــن ســندها يف 
خدمــة أوالدهــا الذيــن أبمــّس احلاجــة اىل العطــف واحلنــان.

أشــكرك اي أيب علــى نعمــة احليــاة الــيت أعطيتــي إاّيهــا.
أشــكرك اي أيب علــى كل يــوم جديــد تعطيــي إايه.

أشــكرك اي أيب مــن أجــل عنايتــك يب رغــم انشــغايل عنــك.
أشــكرك اي أيب علــى حمّبتــك وقبولــك يل بــكل أخطائــي.

أشكرك اي أيب على كل مرة حبثَت هبا عي وأرجعتي حلضنك.
أشــكرك ألنك أيب... أحّبك.

 إبنتــك مــريان بــو عيــد

هــون الرب بدو ياين كون
مســرييت  عــن  شــهادة  أعطــي  مناســبة  يف  ِبكــون  مــرّة  كل 
أان  ابلصدفــة  مــش  إنّــو  اإلحســاس  نفــس  حبــّس  ابلســيزوبيل، 
موجــودة هباملؤّسســة. ابلرغــم إّن كنــت البنــت الزغــرية هلالعيلــة 
علــى مجيــع  مــن خدماهتــا  إســتفيد  الفرصــة  عنــدي  اللــي كان 
التأهيليّــة اإلنســانّية والروحيّــة... وال مــرة  األصعــدة : الطبيّــة، 
كنــت فّكــر إنـّـو جيــي هنــار وكــون متلــي متــل أي شــخص موظّــف 

وشــبيبتنا. لــوالدان  األفضــل  يوّصــل  ات  مســؤولّياتو  عنــدو 
بيعنــوا  ابلســيزوبيل  ســنة   25

: مــن  ُيصــى  ال  عــدد 
قــّدام كلمــة  ابحلــب  الشــعور 
»بوجنــور جورجيــت« مــن أحــد 
الشــبيبة...  أو كلمــة »جوجــو 
حببــك«  طالعــة مــن القلــب مــن 

أطيــب »مــرمي«.
الشــعور ابلفرح قّدام كل بســمة 

ولــد مــن والدان أان وعــم ّصــورو... 
الشــعور ابلفخــر قــّدام طباعــة رســائل للعرابــن منخــّر فيهــا 

عــن تقــّدم والدان... 
الشــعور ابملســؤولّية إّن أعطي دامياً األفضل بشــغلي ات توصل 
رســالتنا ألبعــد مــكان ضمــن شــغلي برانمــج التبّــي اخلارجــي... 

الشــعور ابلراحــة النفســّية إن مــا عــم بشــتغل مــع موظّفــن 
وإّنــا مــع أفــراد صــاروا مبعــزّة أهــل بيــيت وكلنــا هدفنــا واحــد، هــّوي 

»فــرح رغــم الصعوبــة« مــع والدان وشــبيبتنا.
الشــعور حبضــور الــرب بــكل مــرة منمــرق بصعوبــة، ضيقــة أو 
إحبــاط، وفجــأة بينفتــح ابب عــر أشــخاص ربنــا بيحطّــن علــى 

طريقنــا ات يذّكــران بكالمــو : »ال ختــف، أان معــك«.
ابملختصــر، داميــاً حبــّس إنـّـو مــش أان اللــي اخــرت ويــن كــون، إّنــا 
هــون الــرب بــّدو اين كــون، وبشــكرو علــى نَِعمــو كل هالســنن 
وخاصــة عالنعمــة اللــي حّطهــا بقلــب »إيفــون شــامي« ات تكــون 

شــعلة الرســالة، احملبــة والرجــا اللــي مكّملــة مــع مــدام صــايف...
ســيـزوبيــل... إنـــِت مــّي وفـــيّـي.

جورجيت أواقيان
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25 سنة حـب

 إنــِت معنا، نحنا ما منخاف 
جّمعينــا بقلب عيلتك



ذ

20ans 20 سنة عطاء

ذ

25ans

مــن 25 ســنة فتــت علــى الســيزوبيل وكنــت غريبــة عــن كل 
هالعامل. كنت جايي وهديف فّتش على وظيفة بس ات عّي وقيت.

انقَبلــت ومــا عرفــت ليه...فجــأة لقيــت حــايل بعــامل جديــد 
علّيــي وعلــى مشــاعري. ابألّول خفــت، بعــد فــرة  رفضــت 

وفّكــرت وّقــف، بــس مــا بعــرف ليــه، كّفيــت.
مرقــت اإلاّيم والســنن وصــاروا 25... 

هالعــامل الغريــب صــار كل حيــايت وهاملؤّسســة عيلــيت ويللــي 
ركيــزة  ُأسســها  حيــايت،  قانــون  قانوهنــا  صــار  أهلــي.  فيهــا 

مبسرييت وإمياهنا مبدئي األّول.
فيهــن  تعّلمــت  ســنة   25
تعّرفــت  مهنيًّــا...  وتطــّورت 
حيــايت  غــرّيوا  أشــخاص  علــى 
نظــريت  غــرّيوا  أطفــال  وعلــى 
بقــّوة  صلّــي  عّلمــون  وإميــان. 
دقيقــة،  بــكل  لــريّب  وإتضــرّع 
بفرحي، حبزن، ابلصعوابت...

25 ســنة قّضيتهــا مبؤّسســة بفتخــر إنتمــي إهلــا وبفتخــر كــون 
ســامهت ولــو جبــزء زغــري بضحكــة ولــد مــن والدهــا. تعّرفــت 
آمنــوا  جمتمــع  ســّتات  مســامهن،  متطّوعــن،  زمــالء،  علــى 

بقضيّــة الســيزوبيل وبيعملــوا املســتحيل ليســاعدوان.
والدان  قضيّــة  النضــال كرمــال  مــن  تعبــت  ومــا  ســنة   25
وشــبيتنا اللــي صــارت قضيّــيت، حقوقــن اللــي صــاروا مطالــي، 
اللــي صــاروا مهّــي وفرحــي...  تطــّورن وصّحــن وضحكــن 
معــن كــرت وتغــرّيت، عّلمــون الفــرح، الضحــك، العطــاء، 
احملّبــة، اإلميــان، الوفــا، وأهــم شــي دلّــون علــى درب الصــالة 

وعلــى حــرارة اإلميــان وقــوة مفعوهلــا حبياتنــا.
بعد 25 ســنة، أان بعدن هون... بوقف حدكن وبشــكركن 
فــرداً فــرداً، أصدقائــي، زمالئــي، مدرائــي، أعضــاء اللجــان، 
وخبــص  ايه  قدمتــويل  يلــي  كل  وشــبيبتنا...على  والدان 
بشــكري »لســت البيــت« يلــي مــن خاللكــم تعرفــت عليهــا 

وكافأتــي وحققتلــي رغبــايت وكرتلــي عيلــيت.
بقــدر كفــي  دام  مــا  يوقفــوا،  رح  مــا  الـــ25  إنّــو  بوعدكــن 
إبيــد  إيــد  حلــى  ومعكــم  حدكــم  واقفــة  ضــّل  رح  املشــوار 

الصعوبــة«. رغــم  »فــرح  ومنعيــش  أهدافنــا  منحّقــق 
جانيــت مطر

إيد بإيد منحّقق أهدافنا
متــل احللــم صــريل ۲۰ ســنة ابلســيزوبيل!...

الــوالد  ثقــة مبشــروع مســاعدة  بّلشــت وكنــت كلّــي  ابألول 
معــى  عّلمــون  هــّي  الســنن  مــرور  ومــع  إبعاقــة،  املصابــن 
احملبــة احلقيقيــة حبيــايت اليوميــة 

الســيزوبيل. وخــارج  داخــل 
إشــيا كتــرية مرقــت، انس كتــار 
مرقوا، فّلوا أو بقيوا، بس األهم 
ســّت  »مــرمي  مــع   هالرســالة 
البيــت« مــا وقفــت وال حلظــة.

علــى  أهلل  إشــكر  بــدي 
وبــّدي  أواًل،  هــون  وجــودي 
إشــكرو كمــان علــى وجــود  »روال جنــم« و »ماغــي مــدّور« 
مصــدر  ابلبــداايت كانــوا  يللــي  خــوري«  »كارمــل  ومــدام 
النتيجــة. هليــدي  هلّــق  وصلــت  حــى  إيل  وتعليــم  تشــجيع 

عطيت من قلي وابملقابل »السيزوبيل« عطان ثقة، واألكثر 
والدان يّللــي عبّــويل قلــي فــرح وقيمــة للتضحيــة. 

ريتــا ابراهيم

والدنا علّموين معنى املحّبة الحقيقّية
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25 سنة حـب

«لن تســقط شــعرة من رؤوســكم إالّ بــإراديت»
هيــك متــّت إرادتــك اي رب مــن 20 ســنة بقلــب عيلــة انتميــت اليهــا 
وترعرعــت فيهــا. الســيزوبيل مؤّسســة، بيــت، عيلــة مليانــة دفء، 
العيلــة، إم ويب وأخــوة قلــوب  إنــِت  طمأنيــة وســعادة. ســيزوبيل، 
مفعمــة ابحلــب والطهــارة. هــون 
تعّلمــت كتــري مبســرييت اإلنســانّية 
اليــوم وكل  واملهنيّــة وبشــكر ريب 
مــع  وعايشــة  موجــودة  إن  يــوم 

هــاألرض.  ماليكــة 
ســبب  هــّي  وشــبيبتنا  والدان 
إكــر  خلّــون  هــّي  وجــودان، 
وإنــى ابحلكمــة واملعرفــة. بنحــي 
الســما  األمــوات.  بــن  مــن  القــامي  احلــّي  يســوع  إنتــو  قدامكــن، 

هللويــــــا... هللويـــــا  هللويــــــا  هــون...  مــن  بتبلّــش 
رانيــا أيب خنــول



الســيزوبيل هّوي وســام رشف فخورة فيه
بــس  وابلعمــر  ابلزمــن  طويــل  وقــت كتــري  ســنة،    20

واحــد. هنــار  قصــري كأنــن  أليل كان  ابلنســبة 
ابلســيزوبيل  شــغلي  إنــو  وبعــدن  حــّس  داميــًا  كنــت 
مغامــرة.  يف  اخلياطــة،  مبشــغل  موقعــي  مــن  وابلتحديــد 
مــا بيوقــف عنــد وال  يــوم يف شــي جديــد، احلمــاس  كل 
علــى  بيقــوى  ابلعكــس  بيــزول  مــا  والنشــاط  صعوبــة، 
ويكــون  مــّي  املطلــوب  أّمــن  إقــدر  مهّــي  بيصــري  الروتــن، 

الــّكل. يرضــي  اإلنتــاج 
إن  حســّيت  مــّرة  وال 
عمــل،  برانمــج  نفــّذ  عــم 
فريــق  حننــا  ابلعكــس، 
بــكل  ملتــزم  متضامــن، 
مــع مســؤولة  العمــل  قوانــن 
عبــد  ريتــا  مــدام  هيّــي 
بفــّن،  منشــتغل  الســاتر، 
وكمــان  وترتيــب،  دقّــة، 
شــغلنا ممّيــز ألنّــو قســم مــن 
الشــبيبة املصابــة إبعاقــة برافقنــا خــالل هنــاران وبتســاندان 
حــّى ولــو أبعمــال بســيطة بــس مهّمــة ألهنــا بتضيــف معــى 
لــكل قطعــة منعمــال. إبتســامن وأايديُــن الطاهــرة بيخّلــوان 
ومثابــرة. بعزميــة  لألفضــل  داميــًا  ونســعى  شــغلنا  نقــّدر 

داميــًا بقــول حلــايل، اللــي خــاّلن أصُمــد  20 ســنة هــوي 
شــي صــالة  وأهــّم  معــا،  شــامي وخــريت  إيفــون  مبــادىء 
»ســت البيــت« اللــي علّمتنــا ايهــا، هيــدي الصــالة هيّــي 

ســالحي ابإلايم الصعبــة وأوقــات الضيــق. 
الســيزوبيل  هــّوي وســام شــرف فخــورة فيــه وانشــاهلل إبقــى 
فــرد مــن هالعيلــة وضــّل إقــدر أعطــي مــن قلــي وابملقابــل 
إرجــع عــّي حــّب وإميــان ات إســتّمر بفــرح ويكــون وجــودي 

فّعــال وُمرضــي. عقبــال كل ســنة...
هنــى برشـــا
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20ans20 سنة عطــاء

ســيزوبيل... عيلتــي التانيــة
احللــم...  متــل  مرقــوا  ســنة  عشــرين 

مــي كــون خــارج  بيطلّــب  شــغلي 
منــع  مــا  هالشــي  بــس  املركــز، 
عشــتا  اللــي  األحاســيس  كل 
هبالعشــرين ســنة. عالقــيت بزمالئــي 

لبعضنــا  وحمّبتنــا  مميّــزة  داميًــا  كانــت 
خّلتنــا نصــري أخــوة. وحبكــم شــغلي لفــرة 

كســائق لقســم من والدان وشــبيبتنا، تقّربت مّنن وصارو متل والدي.
بتمــّى االســتمراريّة للســيزوبيل اللــي صــارت عيلــيت التانيــة وبطلــب مــن 
أهلل يقّدملــي الصّحــة ات ضــّل أعطــي مــن قلــي وإســتمّر مــع هالعيلــة.
طــون خوري

هيــدا الســؤال كنــت داميــاً إســألو لـــّما كــون عــم صلّــي. لـــّما النــاس 
يللــي حواليّــي بيقولــويل: »ليــه بعــد مــا تزوجــيت؟ حــرام مضيعــا حياتــك 
علــى هالــوالد بــدل مــا تتجــوزي!« لـــّما فتــت عالســيزوبيل عرفــت 
يســوع شــو بــدو مــي. هيــدي هّيــي رســاليت، إّن كــون الســند إلُــن.

هــّي عّلمــون كيــف إمحــل صليــي 
البســمة  خلّــي  كيــف  بفــرح، 
التعــب،  كل  رغــم  وجــي  ع 
مقابــل، كيــف  بــال  حــّب  كيــف 
بعيــون.  يبــّن  يســوع  خلّــي 
إّن كــون  رســاليت،  هيّــي  هيــدي 
رســولة املســيح عــاألرض. يســوع 
بــكل واحــد مــن والد الســيزوبيل 

عــم يــرم مــن غرفــة لغرفــة، يعلِّــم املعلمــة التواضــع، التضحيــة، العطــاء، 
احلــّب، األخــّوة، األمومــة، الفــرح... ابآلخــر، مــا فيّــي مــا إشــكر 
الســيزوبيل وكل القّيمــن عليــه واملســؤولن علــى كّل يللــي قدمــويل 
ايه وعلــى وقفــن معــي ومســاندتن إليل ويللــي خّلــون كل يــوم بعــد 
يــوم إكــر ابملســؤولية واحملبــة. هيــدي هيّــي رســاليت، إّن كــون مــع 
يســوع مــن خــالل الــوالد. »حلمــت أن احليــاة ســعادة، اســتيقظُت 
فرأيــّت أن احليــاة خدمــة. أردُت أن أخــدم، فرأيــُت أن اخلدمــة هــي 

الســعادة«. )األم تريــزا(

«يا يســوع شو بّدك مني؟؟»

جيــزال زوين



ســيزوبيل، رسالة سالم وأمل وإميان

دخويل عالسيزوبيل خربطيل كّل حسابايت

مــن املمكــن أن يكــون إلتزامــي يف املؤسســة عنــد إنضمامــي اليهــا 
ألّول مــرة هــو صدفــة، إندفــاع الشــباب أو حاجــة إىل العمــل...

ُأخــرى  مــرة  عــوديت  ولكــن 
يكــن  مل  ســنوات  ســت  بعــد 
ســوى كامــل اإلرادة واحلريــة، 
إذاً احلريــة هــي قــدرة اإلنســان 
جتعلــه  الــيت  الطريــق  إبختيــار 
انضجــاً، واضحــاً، واثقــاً مــن 
فــأان  البــال.  وهــادئ  نفســه 
علــى  يــوم  كل  اهلل  أشــكر 
مســؤولّييت مــع شــبيبتنا الــيت تعطيــي إندفاعــاً، وداعــًة، اتــزاانً 

والكبــرية. الصغــرية  ولعائلــيت  حليــايت  مضافــة  وقيمــة 
ســاحمون إذا مل أزهــر يوًمــا حيــث مــا زرعــت. فأنتــم دائًمــا كنتــم 

رســالة ســالم وأمــل وإميــان يف حيــايت. أحبكــم مــن كل قلــي.
نــدى يزبك 

متــل كل العــامل، جيــت علــى الشــغل حــى أّمــن ســند مــادي 
لعيلــيت مــع زوجــي وحــى عــّد 
ات  ببــطء  بتمــرق  اللــي  اإلايم 
وإقبــض  الشــهر  آخــر  جيــي 
دخــويل  لكــن  املعــاش. 
كّل  خربطلــي  عالســيزوبيل 
املــادة،  قبــل  حســاابيت... 
الفــرح،  أحســب  صــرت 
الســالم، احلــب والســند اللــي 
متــرق  اإلايم  صــارت  لزوجــي.  خســاريت  بعــد  خاصــًة  عشــتو 

لقــّدام. وانشــاهلل   15 صــاروا  والســنن  بســرعة 
بشــكر  هبالعيلــة،  وجــودي  نعمــة  علــى  أشــكر  مــن  بعــرف  مــا 
الكبــري  الشــكر  وبيبقــى  اإلدارة...  زمالئــي،  وشــبيبتنا،  والدان 
لـ»ســت البيــت« اللــي بفضــل مرافقتهــا بتــدوم النعــم علــى اجلميع.
كايت أبــو حنــا

ذ
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15 سنة إلتزام

بالسيزوبيل  مشواري 
15 ســنة... مرقــوا متــل احللــم. ربيــت، كــرت، جتــّوزت وبنيــت عيلــي 
هبالبيــت. رح خّركــن قصــة زغــريي بتلّخــص بدايــة مشــواري بســيزوبيل : 
القصــة بتحكــي عــن صبيّــة كانــت تشــتغل مبحــل تطلّــع مصروفــا، 
عــن  ملـّــا خــّرا  غــرّيال حيــاات جبملــة وحــدي  تعرفــت علــى زميــل 
هالعيلــة. خــرّا إنــو بيشــتغل شــغلة اتنيــة مبحــّل مــا يف يوصفــو إال 
ابلعيلــة احملبّــة، العيلــة اللــي بتحافــظ علــى والدا، ومــن كــم مجلــة 
بّلشــت حشــريّة هالصبيّــة تزيــد وكّل يــوم تطلــب مــن زميــال خيــّرا 
عــن هالعيلــة حلــى إجــا هنــار وســألتو إذا فيــا  تكــون فــرد منــا. 

املشــوار.  بلّــش  وهيــك 
حبــب  أان.  هيّــي  هالصبيــة 
بضــّل  اللــي  هالزميــل  اشــكر 
»جهــاد  ابخلــري،  إذكــرو 
جرايــل« يللــي زرع فيّــي روح 
إتعــّرف  مــا  قبــل  ســيزوبيل 
منهــا.  فــرد  وكــون  عليهــا 

ابلتعبــري  شــاطرة  مــي  ميكــن 
ابلكتابــة وال شــاطرة ترجــم أحاسيســي لكلمــات علــى ورق. 
كل مــا إمســع حــدا عــم يكــي عــن »ســّت البيــت« بقــول 
وحســّيت  النهــار  إلجــا  موجــودة  إنــو  متأّكــد  بقلــي كيــف 

حــّدي.  بوجودهــا 
ومتــل كّل يــوم ببلّــش هنــاري حبكــي فيــه ســّت البيــت وبطلــب 
منّــا حتــط بــن إيديهــا والد هاملؤّسســة وحبــب قــاّل لـ»ســت 

البيــت« أان بنتــك وحيــايت كاّل بــن إيديكــي. 
 حبــب أشــكر كّل شــخص وقــف حــّدي حبيــايت وبطلــب مــن 

»ســت البيــت« ختّليــه بــن إيديهــا. 
الرا أســـمر

ألنّك ملكة املستحيل 
وألن ابنك الحي ما بريفضلك يش
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Un parcours remarquable

Je resterais à côté de mes petits

 Tenir ma plume pour traduire et manifester la chaleur
de mes sentiments sur papier, n’était pas du tout aisé. 

 Quoi dire face à des situations qui m’ont sculptées et
m’ont offert ma vraie identité !

 Vivre la responsabilité
 auprès de nos enfants et
 jeunes tout au long de 15
 ans ressemble pour moi
 à une jeune fille passant
 dans un beau jardin pour
 cueillir la plus belle rose,
 mais en fait, ne sachant
 laquelle choisir et laquelle
était la préférée.

 Chacun de nos enfants m’a appris une leçon, une
 sagesse et m’a soumis à une nouvelle épreuve de la
 vie. La vie d’équipe m’a vraiment enrichie et la Sainte
Vierge m’a surtout soutenue. 

 Je vous aime mes chers enfants que je me mettrai
 coeur et âme à votre service et continuer à écrire la
suite de ma légende philanthrope. 

 Ce parcours n’aurait pas été facile sans la présence et le
 soutien d’une équipe spéciale, d’un directeur distinct
 et laborieux. Un Merci ne suffit pas pour révoquer
toute personne qui m’a aidée à être ce dont je suis.

Lara Jabbour

Quinze ans déjà... Quinze ans déjà !!! Quinze ans ???  
 Le temps passe comme
l’éclair...

 Les personnes changent
 comme les nuages au ciel.
 Tout en continuant ma route
 avec mes chers qui sont
 forts comme la sainte Mère
 même dans le changement
 de l’univers, je resterais à
côté de mes petits artistes travailleurs au SESOBEL. 

Carla Bou Gebraël

15 سنة إلتزام

Pourquoi je suis toujours là ?
 Après 15 ans de travail à SESOBEL, il est naturel de se
poser la question : Pourquoi je suis toujours là ?

 Le premier sentiment ou la première image qui saute à
 mes yeux c’est un enfant, un jeune ou même un adulte
 attient d’un «Handicap», porté par sa mère ou son
 père. Ce scénario, m’a vite appris les meilleures leçons
 de la vie. Ce scenario, est le seul cordon qui m’attache
 à SESOBEL, cette institution «mère» qui reçoit ces
familles blessées. 

 Face à ce scenario, et en réponse à mon profil
 professionnel, j’avais un plan unique en tête : faire de

 mon mieux là où je suis
 et prendre action dans
 le présent. Malgré que le
 traitement qu’on propose
 n’est pas curatif, j’étais
 convaincue que je suis
 appelée à offrir le meilleur
 traitement disponible.
 Ceci rejoint l’esprit du
 SESOBEL, qui m’a offert

 une large opportunité pour développer ma carrière
 et faire même des études approfondies dans mon
 domaine. Le SESOBEL était mon parrain et les enfants
 que je traite, avec leurs parents, étaient le seul motif
 pour pouvoir suivre et continuer mon parcours, et le
sont toujours. 

 Ce cheminement était et sera toujours accompagné
 par des hauts et des bas, des déceptions, des hésitations
 et des peurs, d’une part et de multiples opportunités et
 propositions ailleurs, d’autre part. Mais j’ai l’impression
 que je suis inlassablement guidée pour répondre au
 besoin du premier scénario, toujours en tête, et d’agir
 en fonction. C’est là où je retrouve la réponse à ma
 première question.
 Après 15 ans, je remercie, les enfants avec qui j’ai
 travaillé aussi bien que leurs parents. Pour moi, ces
 familles sont une richesse, elles m’ont modélisée à tous
 les niveaux. Je remercie le SESOBEL d’être toujours
 disponible pour leur rendre service. Je prie le Seigneur
 de guider mes pas dans le quotidien.

Abir Massaad



عهد حب ووعد
وجــودي ابلســيزوبيل عمــرو 24 ســنة. مــا كان صدفــة لكــن 
رغــم كل  حلــوة  يلّــي كانــت  هالتجربــة  عيــش  حــى  إختيــار 

منواجههــا. اللــي  الصعــوابت 
بشــكر ســت البيــت اللــي دعتــي لكــون فــرد مــن أفــراد هالعيلــة. 
يللــي  الشــامي  إيفــون  بشــكر 
زرعــت بقلــي احلــب، العطــاء، 
خــالل  مــن  واإلميــان  اإللتــزام 

فيهــا ومحلتهــا. آمنــت  قضيّــة 
يلــي  وشــبيبتنا  والدان  بشــكر 
بــدورن منحــون الفــرح والســالم 
قلوبــن  مــن  النابعــة  واحملبــة 
مبشــاعرها. والصادقــة  الطاهــرة 
روالنــد كريدي

بهالبيــت يف محّبة وصدق وإميان
علــى  رجعــت  ســنة،   15 مــن 

الســيزوبيل...
وأحلــى شــعور هــّوي ملــا ترجــع 
علــى بيتــك، مــش ألنــو ابلبيــت 
ما يف شــغل، وما يف مســؤولية، 
وما يف مشــاكل وال صعوابت، 
بــس ألنــو ابلبيــت يف حمبــة ويف 

صــدق ويف إميــان.
واملســؤولية  متعــة،  بيصــري  الشــغل  هيــدا ســالحك،  وإذا كان 

حتــّدي. والصعــوابت  أمــل،  واملشــاكل  رســالة، 
واليــوم، وبعــد 15 ســنة، بشــكر ريب علــى هالبيــت، وبشــكر 
فــرح  نــزرع  ســوا  منضــل  وانشــاهلل  اســتقبالو،  علــى  هالبيــت 

نعمــة. وحنصــد 
غــادة طنوس

ذ
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وألنــك إمنا ما منحاف من الصعوبات
ما عمرك بتخيبي أمل اليل بيتكل عليِك

واتّكلنا، علمينا نضّل نتكّل عليِك،

ســيزوبيل... ضّوي بالدين كالّ
إمتحان صعب إنّو حتكي عن شعور بداخلك... واألمتحان 
اللّــي  احلكــي  ملـّــا  األصعــب 
عــن  خيــّر  رح  تقولــو  بــدك 
حالــك. شــو بــّدك تقــول عــن 
عيلــة بتحبّــا وعــم تنمــى فيــا ؟

SESOBEL عــم تكــري بقلــي 

وقلي عم يكر فيكي. الشمعة 
مــا بتخســر مــن نــورا اذا ضــّوت 
قيمتــا.  بتكــر  ابلعكــس  غــريا، 
انشاهلل مشعتك بتضّل مضوايّة. كري، حلقي وضّوي ابلدن كاّل.
جــوال القواب



العدرا اختارت وجودي بالســيزوبيل
ملــا جيــت أكتــب شــهادة عــن حيــايت ابلســيزوبيل، رجــع علــى 
شــعاركن  إنتــو   : األشــخاص  أحــد  مــن  مــرق  ســؤال  راســي 

املســنودة  املكســورة  الشــمعة 
؟  اجلالســة  الشــمعة  علــى 

بوقتهــا جــوايب كان نعــم بــكل 
بقــي  الوقــت  مــع  بســاطة. 
أان   : حبيــايت  بيــردد  الســؤال 

منهــن؟ مشعــة  أى 
الشــمعة املكســورة اللــي بفــرة 
مــن حيــايت حباجــة لســند اخــيت 

تضيــف  حــى  تواضــع  بــكل  املنحنيــة  الشــمعة  أم  ؟  اجلالســة 
شــعلتها الشــمعة الصغــرية؟

وهللــق بعــد مــا لقيــت اجلــواب. معقــويل كــون اإلثنــن ســوا !!
مش مهم اجلواب. املهم إن هون ألن العذراء اختارت وجودي 
رســالة  الصغــرية.  عيلــيت  مــع  لرســاليت  وأضافــت  ابلســيزوبيل 
جديــدة وعيلــة كبــرية، وقيــم عديــدة حليــايت: معنويّــة، ماديّــة، 
عاطفيّــة، روحيّــة، اجتماعيــة... املهــم إنـّـو رغــم الصعــوابت اللــي 
مرقــت وبعــد رَح متــرق حبيــايت، أان مكّملــة،  وللعــدرا بقّلهــا: »أان 

مشعــة إبيديكــي، نّوريــي حــى إمحــل نــورك ويــن مــا كنــت«.
رنــدا لّيون

ذ
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لنقابل بعضنا البعض بابتســامة
مــن نَِعــم هللا علــى اإلنســان أن يكــون ضمــن عائلــة. كيــف 
حمبــة هللا  هدفهمــا  عائلتــن  يكــون ضمــن  عندمــا  ابألحــرى 

االنســان. وخدمــة 
إّن الفــرة الــيت قضيتهــا يف هــذه املؤّسســة كانــت ابلنســبة يل 
وال تــزال غنيّــة بــكّل مــا فيهــا مــن جهــود بُِذلَــت وإجنــازات 
مــن خالهلــا ابلعمــل  تعّمقــت. ســعدُت  حتّققــت وعالقــات 
مــع أصدقــاء وزمــالء ال بــل أخــوة. وجــدُت فيهــم اإلخــالص 
يف العمــل، الصــدق يف القــول، الوعــي ابملســؤولية واحلــرص 

علــى اجلــودة بــروح فريــق واحــد. 
معكــم  العمــل  منحــي  لقــد 
املســتوى  علــى  يل  مكســباً 
اإلنســان، املهــي والشــخصي. 
العمــل هبــذه املؤسســة  عّلمــي 
االنصهــار مــع اآلخــر والشــعور 

ابلفــرح. 
هــذه  يــدمي  أن  هللا  أســأل 
حمبــة،  مــن  فيهــا  مبــا  املؤسســة 
ســّت  فــرد، ألن  لــكل  قــدوة  تكــون  حــى  وإنســانّية  عطــاء 
هبــا  يقتــدون  اللذيــن  األشــخاص  طريقنــا  يف  تضــع  البيــت 
أمثالكــم. فأنتــم أصحــاب األايدي البيضــاء واجلنــود اجملهولــون 

عظيمــة.  أبعمــال  تقومــون  ألّنكــم 
لكــم مــي كّل الشــكر والتقديــر وملؤّسســة ســيزوبيل وعلــى رأســها 
العمــل  وفريــق  خــوري  والســيدة كرمــل  صــايف  فــاداي  الســيدة 

الكامــل وأخــّص ابلذكــر الدكتــور جوزيــف احلــداد وعائلتــه.
فلنقابــل بعضنــا البعــض اببتســامة، فاالبتســامة بدايــة احلــب 
والتقديــر  واالحــرام  احلــب  ذاك  قلــي  يف  أمحــل  وســأبقى 

شــكراً.  للجميــع... 
رنــدا عبــد النور

نعمل الــيل علينا ونرتكلك حصتك
حّصة ست البيت


