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25 سنة حب 30 سنة كرم 35 سنة تفاني

جينا كيروز
سهيال عطوش
كريستيان فهد
ديدي صفير
يوالند شبلي
روال نجم

أنطوانيت أبي رزق
جيزيل كرم
ماي جبر

وليــد حداد
عايــدة حداد

نايــال تامر
جانين شــليطا
ريمــا منصور

دوال فخــري
ســابين غانم
جولــي عازار
كارال نجيــم

وليــد فحمة
جوهينــا صاجي
نهــال معّوض
ســوزان سميا

جيســي خليل
دايــزي ضو
ريتا كّســاب
بيتينــا عّواد

مــن القلــب أكبر تحية وأكبر شــكر 
ألحلــى وأعظــم هديــة قدمتــا إمنا العذراء لوالدنــا، وهّيي إنتو...

10 سنين إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء

... على كل هالسنين !
ً
شكرا

على مدى سنين العمر، رافقتونا، وكنتوا دايمًا حدنا !
آمنتوا بوالدنا وبقضّيُتن، وكملتوا معنا المشوار حتى نأمنلن حياة كريمة وفرح ورجا.

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

» ال بَد للنور أن يشع بعد الظلمة «

أيها الزمالء أفراد هالعيلة الحلوة عيلة سيزوبيل،
السنة مؤسسة سيزوبيل عم بتعيد عيد ال 45 سنة. بحب بهالمناسبة إتوجه لكل أفراد وفريق العمل لعّبر عن 
إمتناني العميق إللتزامكن، ثقتكن باإلدارة، لجهودكن المستمرة ولمحبتكن لوالدنا واحترامكن المطلق لعيلن.

بفضلكن قدرنا نعمل فرق بطريقة تعاطينا مع األزمة مع والدنا وأهلن. كل واحد منكن حّط كل إمكانياتو 
ووقتو وجهودو وحّبو لتقدر رسالتنا تكمل وتعطي أحال نتيجة والشكر األكبر بيبقى لمريم ست البيت اللي 

جامعتنا سوا حول قضية الولد المصاب بإعاقة وأهلو.

لكل الزمالء المكّرمين هالسنة، شكر كبير من القلب لشهادات الحياة اللي عبرتوا فيا بكل صدق وشفافية 
الصعوبات  بخاف واجه  ما  متلكن  أشخاص  أحلى هدية، ألنو مع  لتزامكن. هيدي إللي  واإ عن محبتكن 

والتحديات ألنكن حدي.
لتزامكن ومحبتكن لكن اللي بقدر عليه هو إحملكن بصلواتي وأطلب  أوعى تفكروا إني بنسى تضحياتكن واإ
من العدرا تكافيكن على طريقتا، تعّبي قلبكن دايمًا فرح ورجا وحب وتضل سهرانة عليكن وعلى هالبيت 

ليضّل يفوح مّنو عطر محبتا لوالدنا وأهلن.
فاديا صافي – رئيس ومدير عام
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30 سنة كرم35 سنة تفاني

مسيرة 35 سنة من أجمل أيام 
إختبار يفوق الوصفحياتنا أنا و وليد

30 سنة كرم 35 سنة تفاني

1 أيلــول 1985 أول »نعــم« قلناهــا لدخولنــا عيلــة 
ســيزوبيل.

8 أيلــول 1991 تانــي »نعــم« قلناهــا لدخولنــا العيلــة 
الزوجيــة.

وكلمــة »نعــم« كانــت مباركــة مــن ربنــا اللــي بالســما، 
ــة هــو  ألن نجاحنــا أنــا ووليــد بحياتنــا الزوجّيــة والعملّي
ثمــرة شــو تعّلمنــا مــن هالمؤسســة مــن حــّب ومحبــة 
خــالص ومســؤولية، وبفضــال فهمنــا معنــى الحيــاة  واإ

الحقيقــي.
ســيزوبيل كانــت بيتنــا الكبيــر اللــي حّضنــا بــكل مراحــل 

حياتنــا، بأوقــات الفــرح وبأوقــات الحــزن،
وعيلتنــا  بيتنــا  عنــا  صــار  الكبيــر  هالبيــت  وبفضــل 
وُأُســس هالمؤسســة  ِقَيــم  علــى  رّبيناهــا  اللــي  الزغيــرة 

أفــرادا. أحــد  نحنــا  إنــو  منفتخــر  اللــي 

كلمة شكر وتحّية من القلب لكل فرد بهالعيلة.
وحــارب  ســاهم  شــخص  لــكّل  وتقديــر  إمتنــان  كلمــة 
لتبقــى هالمؤسســة شــمعة عــم تنــّور دروب ااّلخريــن.

عايدة و وليد حداد

أي  بفــوق  اختبــار  بســيزوبيل...  مّضيتــن  ســنة   30
وصــف...

مــن خمــس ســنين كان اليوبيــل الفّضــي، مــن خمــس 
ســنين لليــوم والصعوبــات عــم تزيــد واختبــارات جديــدة 
عشــناها الحلــوة والمــّرة، مواجهــة الصعوبــات، تحــّدي 

المســتحيل بإيمــان كبيــر. 
شعار هالسنة لسيزوبيل آية من إنجيل يوحنا )1:5(: 
»النور في الظلمة يسطع، والظلمة لم تقَو عليه«

هــو  المؤمــن  ألن  ســيزوبيل،  وروحيــة  إيمــان  هيــدا 
ابــن النــور، وبيعــرف إنــو الخالــق، حتــى الليــل خلقلــو 

كواكــب ونجــوم بتضــوي عتمتــو.
»من له المسيح ال تدركه الظلمة«

حقيقة حلوة... ليش بعد في ناس بتفّضل الظلمة ؟! 
صحيــح وبــاء Corona  صــاب الرئتيــن، والصحيــح 
كمــان إّنــو صــاب المنخــار اللــي شــمخ وعــاّل! وتجّمــل 
العيــون  عــن  غابــت  لمــا  ومنافســات!!  بعمليــات 
مــن  انكســر منخــارو  اللــي  المســيح  والقلــوب صــورة 
شــّدة الضــرب وشــّلعت جســدو مســامير كربــاج الحقــد 
ضعفــو...  مــن  اإلنســان  لينشــل  والتجّبــر،  والظلــم 

وأنانيتــو...   قلبــو...  قســاوة  تكّبــرو... 
مــع  تزّهــر  بتضــّل  رح  الصعوبــات،  اشــتّدت  مهمــا 
ســيزوبيل ومريــم ســت البيــت :  إيمــان، رجــا، فــرح، 

وســالم... عطــاء 
         كريستيان فهد
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أَرْدُتهــا قــواًل، ولكــن َطَلــْب الكتابــة أتــى قبــاًل...
ثالثــون ســنة َمضــت كلحظــة بــرٍق باألمــِس القريــب... 

قيــل،  لقــد  أوالدنــا...  عــن  أتكلّــم  لــن  تحديــدًا  اليــوم 
لهــم... الحــّب  كّل  دائمــًا  وســنقول  وُيقــال 

ست البيت وأنا

نـــعــــــم

كلمــة »نعــم« هــي بأكتــر األحيــان تعبيــر أو جــواب 
رضــى عــن أمــر معّيــن أو جــواب ثقــة وتأكيــد.

لّمــا قلــت »نعــم« وبّلشــت عملــي بســيزوبيل، كانــت 
بــدي  يللــي ناطرنــي وكان  معرفتــي محــدودة بالعالــم 

يللــي تعّلمتــو بالجامعــة بأحســن طريقــة. طّبــق 

قلــت »نعــم« مــن دون مــا أعــرف أبعــاد هالكلمــة ومــدى 
أهمّيتــا وااللتــزام يللــي بتطّلبــو. بــس مــش غلــط... ألّنــو 
يمكــن العــدرا كمــان مــا كانــت بتعــرف أبعــاد الـ»نعــم« 
وأهّميــة جوابــا. بــس قالتــا عــن ثقــة ومــا شــّكت بيللــي 

انطلــب مّنــا.

بهالـــ30 ســنة صــارت الـــ »نعــم« بتحمــل ثقــة وحــب 
لــكل ولــد وعيلــة وترّســخ إيمانــي بإّنــو كّل إنســان خلقــو 
اهلل وســّلمو رســالة. انشــاهلل كــون وابقــى وفّيــة للرســالة 

ولوالدنــا وأهلــن. 
جيزيل كرم

ســأتكّلم عــن تجربــة شــخصّية... مــررُت بهــا بزمــان 
ليــس ببعيــد. الــكّل يعلــم )والحمــدهلل(، أننــي قــد أجريــُت 
خــالل الســنتين الماضيتيــن ثــالث عملّيــات جراحّيــة 

فــي كتفــي )والحمــدهلل زمطنــا(.

»بــال طــول ســيرة«، لقــد الحظــُت مؤخــرًا كــم كنــُت فــي 
عالــم آخــر خــالل اســتعداداتي للجراحــة فــي كّل مــّرة.

لقــد أتتنــي أختــي بمســبحة صــالة ووَضَعتهــا بَيــدي، 
للعــذراء  أيــار  شــهر  تســاعية  أّمــي  وأعطتنــي  كمــا 
مريــم. مــن الغريــب، أّننــي فــي كّل مــّرة لــم أتكّبــد عنــاء 

الصــالة أو رفــع نّيــة صغيــرة قبــل النــوم:
ترجعــي  مــا  يمكــن  الندامــة،  فعــل  بنــت؟  يــا  شــو   -

للدني. وَلووو«. 

حتــى أثنــاء نزولــي إلــى قســم الجراحــة، كنــُت أوّدع  
الجميع »بالتنكيت« والضحك. عند الوصول إلى قسم 
الجراحة، يأتيك الطاقم الطبي: أسئلة، وضع المعّدات، 
اإلســتعداد للبنــج... وجــوه تمــّر بالذاكــرة وننســاها...

عنــد الجهوزّيــة، وقبــل ثــواٍن مــن »الغيبوبــة«، أرانــي 
أغمــض عينّيــي وأتمتــُم بصمــٍت داخلــي: 

»يــا عــدرا مــا إلنــا غيــرك، مــا بدنــا غيرك، 
إنــِت معــي وأنــا مــا بخاف...«

ألغيــَب بعدهــا وأصحــو علــى مقلــٍب ثــاٍن مــن العــودة 
إلــى الحيــاة...

لــم تذهــب الثالثــون ســنة ُســدًى... حتــى أصبــح أوالدنــا 
وســّت البيــت َعَصــَب حياتنــا فــي الوعــي والالوعــي.

يحيــا الحب...
أنطوانيــت أبــي رزق
30 ســنة من عمري
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مــا بقــدر إحكــي عــن 30 ســنة بســيزوبيل مــن دون 
مــا إحكــي عــن ميرنــا، إيلــي، شــربل، عــالء، ســوزان 

وكليــر... 

ســّن  مــن  رافقتــن  وزغــار،  هّنــي  مــن  بعرفــن  شــباب 
المراهقــة، كانــوا كلّــن شــغف، حــب وشــوق للمعرفــة... 
وهيــدا الشــي مــا كان فّيــي مــا جــاوب عليــه إاّل بنفــس 
حــب  فــي  كان  ألنــو  أكيــد  الحــب  والحــب،  الشــغف 
تســاؤالتن  علــى  رد  عــم  كــون  وشــغف  إلُــن،  كبيــر 

هتماماتــن... واإ
الســنين اللــي كنــت مرّبيــة مُعــن مطبوعــة بذاكرتــي ألّنــا 

ســنين مــن الفــرح بالنمــو مــع بعــض.

بعدا إجت مسؤولية جديدة : مشغل ما قبل الطباعة، 
المســؤولّيات  بحــب  بطبعــي  ألنــو  إنبســطت  كتيــر 
تحّديــات  ِفيــا  كان  المســؤولّية  هيــدي  بــس  الجديــدة، 
وصعوبــات كتيــرة وكان بــّدا مهــارات جديــدة... بــس 
هالتحديــات والصعوبــات كانــوا نقطــة تحــول بتطــّور 
المشــغل، والعمــل علــى إعــادة تطويــر قــدرات الشــباب 
كل حــدا حســب طاقاتــو ورغباتــو وبّلــش مشــوار جديــد 
ودورات  تحديــات،  حــب،  شــغف،  مغامــرات،  كّلــو 

تدريبّيــة إللــي وللشــباب...

كنــت عــم شــوف الشــبيبة كيــف عــم تكبــر وتنمــا قدراتــا 
مــن الناحيــة العمليــة واإلنســانية، وكنــت عــم شــوف 
الفــرح، الرجــا واألمــل بعيونــن، كنــت عــم حــّس فيــن 

أضعــاف وأضعــاف...
أنــا بالمقابــل كان عــم ينعكــس هالشــي علــى شــغلي، 
وكان دايًمــا هّمــي جــاوب علــى طموحاتــن، وســيزوبيل 

كانــت دايمــًا حّدنــا بــكّل خطــوة... 

بختصــر المشــوار30 بســنين حــب، مغامــرة، شــغف، 
عطــاء، شــفافية بالتعاطــي...

واحــد  كّل  لرافقتــا ألن  الشــبيبة   لــكّل   كبيــر  شــكر 
منكــن عّلمنــي وكّبرنــي. إندفاعكــن، نشــاطكن، حّبكــن 
للمعرفــة، وشــغفكن إنكــن تتقّدمــوا بحياتكــن المهنّيــة، 

شغف ما بيخلص

شــفافيتكن، إمتنانكــن... كانــوا يعطونــي زخــم وتصميــم 
وحــّس بالمســؤولية تجــاه كّل واحــد منكــن. كان همــي 

نســانيتو. إّنــو كّل واحــد منكــن يكبــر بطاقاتــو واإ

شربل عّلمني العطاء المتفاني وبصمت،
كلير عّلمتني إنو الحب هو إمتنان للقلب،

عالء عّلمني التسامح،
ميرنا عّلمتني الصدق، 
إيلي عّلمني الشغف...

أكيــد ســيزوبيل اليــوم فخــورة فيكــن وبــكل واحــد منكــن، 
ألنــو ســيزوبيل بتكبــر معكــن وفيكــن.

بــكّل  تذّكرنــي  كانــت  لــي  مــدام درغــام  إشــكر  بحــب 
أحاديثنــا ســوا إّنــو أســاس رســالتنا والدنــا، وبشــكر كل 
األشــخاص اللــي اشــتغلت معــن... ومــا فينــي إنكــر 
فضل ســيزوبيل بشــخص مدام صافي، يلِي حضنتني 
وحّطــت ِثَقتــا فّيــي وأّمنتلــِي األرضّيــة المناســبة، وكانــت 
عــم بتّابــع  كل واحــد مــن الشــباب وتســاعدو حتــى 
وصلــوا  قــدروا  حتــى  وأحالمــو،  طموحاتــو  يحقّــق 
لهالدرجــة مــن الحريــة، المســؤولية، والثقــة بالنفــس.

نقــل لــكّل شــخص جديــد عــم  وعــد إّنــي تابــع الرســالة واإ
بفــوت علــى عيلتنــا أهميــة اإليمــان بــكّل شــخص َلِيْنمــا 

ويوصــل إّنــو يحقــق حالــو شــو مــا كانــت طاقاتــو.

جينا كيروز
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بعــد 30 ســنة شــو معقــول الواحــد يقــول عــن محــل 
أنــواع  كل  فيــه  عــاش  بيتــو،  مــن  أكتــر  فيــه  عــاش 

والتجــارب. والخبــرات  المشــاعر 
30 ســنة تحّملنــا فيــا بعضنــا بحلــوا، بمــّرا، بصعوباتــا 

وبفرحــا.
زعلنــا...  حّبينــا...  اشــتغلنا...  تعبنــا...  فرحنــا... 

كّفينــا...  بــس  بكينــا...  غضبنــا...  تكاســلنا... 
كّفينــا ســوا... أنــا مــا قــدرت إتــرك هالعيلــة المحّبــة وال 
هّيــي تخّلــت عنــي... ســوا كان هدفنــا األول خدمــة 
الشــباب والصبايــا ومســاندتن علــى تخّطــي صعوبــات 

الحيــاة واليومّيــات.

وعلــى  محبتّــن  علــى  هالعيلــة  مــن  فــرد  كل  بشــكر 
بحاجــة.  كنــت  وقــت  بحياتــي  وجــودن 

كــون  ســمحلي  وشــبيبة،  زمــال  مــن  فــرد  كل  بشــكر 
بحاجــة. كان  وقــت  وحــّدو  بحياتــو 

شــكر للقّيميــن علــى هالمؤسســة، علــى تعُبــن وتفانُيــن 
وعطــاؤن يلــي بــال حــدود، وانشــاهلل العنايــة االلهّيــة، 
يلــي حاضنــة ورافعــة مؤّسســتنا مــن وقــت مــا المــالك 
بشــر إيفــون ونــّورال طريقــا علــى هالرســالة الســماوية، 

تضــّل هّيــي الراعيــة والحاميــة والمباركــة لهالبيــت.

بحبكــن كلكــن... يعنــي كلكــن ... إنتــو قيمــة مضافــة 
علــى حياتــي.

سهيال عطوش

سيزوبيل قيمة مضافة 
من القلبعلى حياتي

بعــد مــرور 30 ســنة علــى وجــودي بســيزوبيل بــدي 
إشــكر إمنــا العــدرا ألّنــا حّطتنــي بهالعيلــة يلــي عشــت 
التضحيــة،  األخــّوة،  التضامــن،  المحبــة،  معنــى  فيــا 
خــالل  مــن  قــّدر  وخّلتنــي  الرجــا  اإليمــان،  المثابــرة، 

والدنــا وشــبيبتنا القيــم الحقيقيــة بالحيــاة.

القلــب...  مــن  كلمــة  بقــول  هالعيلــة  مــن  فــرد  لــكل 
بحبكن. 

يوالند شبلي



07 - 30 سنة كرم

SESOBEL... 30 ans ! 
UN CHEMIN DE DEPASSEMENT VERS UN CHEMIN DE MATURITE

30 ans vécus au cœur d’une mission 
qui ne touche pas seulement le plus 
vulnérable de la société au niveau du 
handicap, mais aussi d’une mission 
qui touche toute personne, quels que 
soient son âge, son poste, ses études, 
son niveau social… et qui est à la 
recherche de sa propre identité, de 
sa propre vérité d’être, en tant que 
personne humaine à l’image de Dieu.

30 ans sur ce chemin qui a commencé 
par un dépassement de soi qui a fait 
fructifier la joie dans ma vie, une joie 
intérieure vécue au quotidien, qui a 
trouvé sa source et son aboutissement 
en Jésus.

30 ans vers un voyage intérieur qui 
m’a menée vers une maturité étrange 
mais profonde; étrange car elle n’est 
pas basée sur les connaissances ou 
le savoir que j’ai acquis, ni sur les 
expériences que j’ai vécues, mais 
plutôt sur ce parcours interne, où le 
»Moi« disparait pour laisser place au 
silence, à la présence de Jésus, la 
présence à l’autre à Toi, mon frère, 
enfin pour laisser la place à l’Amour 
dans un don de soi sans limite.

Merci à chaque personne, enfants, 
parents, équipe, amis, que j’ai rencontrés 
tout au long de ces 30 ans; Merci pour 
cette leçon d’amour que vous m’avez 
donnée.
La vie est belle quand elle devient 
amour; ma vie est devenue belle car 
elle est comblée d’amour. 

Roula Najm

UNE HISTOIRE TOUTE SIMPLE

30 ans d’amour et d’appartenance à 
cette merveilleuse famille
Quand je dis famille je dis : 

«Amour, Entraide, Fidélité et 
Dévouement«

Une multitude de souvenirs m’a 
envahi le cœur et a marqué mon esprit 
du premier jour jusqu’à date. Mon 
cheminement au sein de cette famille 
m’a appris à apprécier  chaque moment 
vécu, de donner de moi-même sans 
rien attendre en retour, de vaincre les 
difficultés, de se dépasser et d’affronter 
les épreuves plus dures de la vie.

30 ans d’amitié. Une amitié mature 
fondée sur des affinités, une confiance 
sans réserve, une complicité qui sera 
confirmée à la fois par des moments 
de partage heureux, mais aussi de 
partage  difficile de notre existence.

SESOBEL, ma deuxième famille, une 
famille qui m’a soutenue dans les 
moments les plus difficiles de ma vie, 
une famille exemple de Bienveillance 
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LA BONNE SEMENCE

Quoi dire après 30 ans d’engagement 
dans une mission où la parole de Dieu 
est vivante ? 
Les mots ne suffisent pas pour 
exprimer ma sincère gratitude envers 
chaque membre de ma grande famille 
SESOBEL: 
Yvonne pour sa foi et son combat 
perpétuel pour la cause de nos enfants 
et leur famille. 
Fadia pour la beauté et la générosité 
de son cœur qui illumine son entourage 
avec la tendresse d’une mère pleine 
de compassion. 
Micha pour son dévouement et son défi 
pour que l’impossible devient possible 
et son encouragement pour nous faire 
grandir. Avec son cœur bienveillant, 
elle m’a donné l’opportunité d’avancer 
dans des domaines inexplorés. 

Carmel pour son regard attentif et 
ses petits soins afin de subvenir aux 
besoins de chaque membre de cette 
famille avec respect et dignité. 
Rania pour la confiance qu’elle a en moi 
et son esprit ouvert avec une capacité 
d’adaptation à n’importe quelle 
situation réceptive pour l’amélioration 
du service. Elle m’a aidé à acquérir 
des compétences supplémentaires 
pour le bien-être de nos enfants. 
Les enfants et les jeunes pour m’avoir 
fait vivre la joie malgré la souffrance et 
l’amour sans mesure. 
Chaque membre de cette famille, qui 
main dans la main s’entraide à aller 
plus loin, en donnant le meilleur de soi 
dans un esprit de complémentarité. 
Ainsi le »moi« est devenu »nous«.
Merci à Set El Beit, de m’avoir guidée 
à faire partie de cette grande famille 
pour vivre l’amour, la joie, la paix, 
la simplicité et la sérénité dans la 
plénitude de Dieu le père.    

Merci SESOBEL d’être la terre fertile 
qui donne la bonne semence. De tout 
cœur, je vous aime tous. 

May Rizkallah Jabre

et de Foi profonde qui nous anime tous 
malgré nos imperfections, nos périodes 
de découragement mais aussi nos 
joies. A cette famille je prie Dieu d’être 
toujours à ses côtés, de lui donner plus  
de prospérité.
Je suis fière d’être membre de cette 
famille en espérant avoir laissé une 
trace positive durant ces 30 années. 

Dédé Sfeir
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25 سنة حب

المستحيل ُممكن بمحّبة
ست البيت

ِمــن َبعــد 25 ِســنة بِخدمــة الُطفــل الُمصــاب بإعاقــة 
ِبَجميــع   » »َأَحــبَّ ِفعــل  َتصريــف  ّعّلمتونــي  وأهلــو، 

والضمائــر.  َيــغ  الصِّ
ِكّل شــي عِملتــو ألنــو بحبَّــك إنــت وِكّل شــي تعّلمتــو 
إنــَت  بِحّبُكــن  بَحالــي ألّنــي  وِهــي وَطوَّرتــو  ُهــّو  ِمــن 

نــِت. واإ

ــو ِبِفِعــل الحــّب مــا  آمنــت فيُكــن وبُقُدراتُكــن وعِرِفــت إّن
فــي شــي مســتحيل. معُكــن الُمســَتحيل ُممِكــن بَمَحبِّــة 

العــدرا »ِســّت الَبيــت«. 
بَحياتــي،  الُصعوبــات  إتخّطــى  علَّمنــي  إلُكــن  ُحّبــي 
اآلالم  َبعــد  ِمــن  إّنــو  َعلَّمتونــي  التحــدي...  َعلَّمنــي 

قيامــة. فــي  المحبــة  بفعــل 

حبَّيتُكن وبًحّبُكن وَرح ضّلني ِحّبُكن مدى الُعمر.

سوزان بو عبود سميا

الفرح الحقيقي هّوي هون
مع والدنا وشبيبتنا

25 ســنة... أهــّم شــي تعلمتــو فُيــن إّنــو مــا نخــاف 
نتّــكل ونســّلم أمرنــا لربنــا.

مــا واجهنــا  إّنــو شــو  بســيزوبيل  مــن عملــي  تعّلمــت 
نستســلم. مــا  ومشــاكل  مــن صعوبــات  بالحيــاة 

تعّلمت إّنو إتّكل على العدرا ألّنا دايمًا ما بتخّيبنا.

تعّلمــت الصبــر وطــول البــال وأعــرف كيــف إتعامــل 
مــع مشــاكلي العائليــة بهــداوي ورجــا.

كل يوم بهالـ25 ســنة كان فرح حقيقي بس أكتر شــي 
بيبســطني لّمــا يمرقــوا لعنــدي الصبــح والدنــا وشــبيبتنا 
ويســألوني »شــو األكل اليــوم؟« بنســى كّل همومــي 

بــس شــوفن.

بشــكر عيلــة ســيزوبيل علــى احتضانــا إللنــا وعلــى كل 
الدعــم والمحبــة اللــي بتقّدملنــا يــاه.

جهينا ساجي

25 سنة حب
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إنني أفتخر بانتمائي لعائلة 
سيزوبيل

أكــن  لــم  مــن 25 عامــًا  البيــت  هــذا  عندمــا دخلــُت 
أتوقّــع أن أســتمّر وأن أنتمــي إلــى هــذه العائلــة. ولكــن 
ِقَيــم عائلتــي الصغيــرة مــع قيــم عائلتــي  لّمــا تالقــت 

واإلســتمرارية.  اإلنســجام  كان  الكبيــرة، 

اإلحتــرام  بفــرح،  العطــاء  حــدود،  بــال  الحــّب  فهنــا 
أفضــل  لتقديــم  الجماعــي  العمــل  اإلنســان،  لحقــوق 

عائلتــه.  مــع  بإعاقــة  المصــاب  للطفــل  خدمــة 

وُســلِّْمت  نضجــت  َكِبــرت،  العائلــة  هــذه  كنــف  فــي 
يســعني  ال  الســنين  مــرور  بعــد  اليــوم  مســؤوليات. 
ســوى أن أقــف وقفــة تحيــة وتقديــر لهــذه المؤسســة 
والمســؤولين فيهــا، وأشــكر كل َمــن ســاندني وأعطانــي 
الفرصــة ألكبــر وأنّمــي قدراتــي. والشــكر األكبــر يبقــى 
لســت البيــت التــي اختــارت أن أكــون فــردًا مــن هــذه 

العائلــة. 

لهــذه  بانتمائــي  أفتخــر  أننــي  وأرّدد  أقــول  أخيــًرا، 
العائلــة، عائلــة ســيزوبيل.  

نهــال معوض

UN AMOUR RAYONNANT

Rédiger un témoignage durant cette 
période est difficile. De 1996 à 2021, 
25 ans... Un quart de siècle et l’histoire 
continue.

En mars 1996, je ne pensais pas 
qu’un jour, après 25 ans, on va me 
demander d’écrire un témoignage pour 
les 25 ans passés à SESOBEL.

Aujourd’hui je regarde ces années 
passées dans ma seconde famille 
et je remercie Dieu parce qu’il a mis  
SESOBEL sur mon chemin.

Un amour rayonnant par la flamme 
d’une bougie qui soutient toutes les 
personnes qui rencontrent cette famille.

OUI SESOBEL, Merci pour tout.

Walid Fahmi

25 سنة حب
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 إفعل ما تستطيع، بما تملك،
وأينما تكون

تعلمــت مــن خــالل الـــ20 ســنة اللــي مّضيتــا بســيزوبيل 
إّنــي قــّدم كل مــا بملــك مــن قــدرات، طاقــات، مشــاعر 
اللــي  الســامية  وأحاســيس لخدمــة رســالة هالمؤسســة 

آمنــت ِفيــا مــن أول يــوم زرتــا.

بــدي  إذا  عمــري،  نــص  تقريبــًا  يعنــي  ســنة   20
إســتعرضن ببســاطة، كانــوا ســنين أكتــر شــي مليانيــن 
بالفــرح والحــب الحقيقــي اللــي كنــت عــم عيشــو كل يــوم 

مــع شــبيبتنا ووالدنــا. 

كتيــرة  صعوبــات  فــي  كان  اكيــد  بهالســنين  كمــان 
وتنّقلــت بأقســام عــدة ومــا بنكــر إّنــو حّســيت بضعــف 
بأوقــات كتيــرة، ومــّرات بالفشــل واإلحبــاط حتــى لدرجــة 
فــي مــرات حّســيت حالــي مــا عــم فيــد متــل مــا الزم 
رســالتنا وعيلتنــا والزم إنســحب لحــّد مــا اإليــام برهنتلــي 

العكــس. 

كل هيــدا الشــي مــا خاّلنــي إستســلم ودفعنــي ألعمــل 
قــدر  المســتحيل إلقــدر أخــدم مؤسســتنا بغيــر طــرق واإ
إخلــق مــن الفشــل قــوة وحافــظ علــى تفانّيــي مــن أجــل 
المســاعدة وخدمــة الغيــر وتقديــم األحســن لســيزوبيل.

مطرحنــا  يكــون  مــا  ويــن  إّنــو  تعلمــت  شــي  وأهــم 
بالمؤّسســة فينــا نقــّدم األفضــل لنكــون مفيديــن علــى 
شــرط نكــون عــم نقــّدم كل مــا عّنــا، مــن كل قلبنــا، بــكل 

الســكت. شــفافية وعلــى 
نايال تامر

20 سنة عطاء

متا
ّ
 فرح ورجا... فضائل تعل

بسيزوبيل

20 ســنة بعيلة ســيزوبيل، مرقوا مليانين فرح ورجا... 
مليانيــن تعب وعطاء.

ســيزوبيل  إدارة  ياهــن  علمتنــا  فضائــل  ورجــا،  فــرح 
تجّســدوا مــن خــالل مرافقتــن الروحّيــة والمعنوّيــة علــى 
كّل األصعــدة، تعــب وعطــاء ممزوجيــن بالراحــة ألّنــو 
عملنــا قــرب الشــبيبة ممكــن يكــون متعــب بــس الفــرح 

اللــي مناخــدو أكتــر بكتيــر.
ســيزوبيل،  عيلــة  الكبيــرة،  عيلتــي  علــى  اهلل  بشــكر 
وعلــى اإلدارة يلــي هّمــا تكــون حدنــا وتســاندنا خاصــًة 

الصعبــة. بهالظــروف 
بشــكر اآلنســة أنيتا الحاج يلي بتخّلينا نتجّدد بعطاءنا 
ودايًمــا بتشــجعنا لنكــون األفضــل ونعطــي أحســن مــا 
عّنــا. وبــّدي أشــكر اآلنســة ماغــي مــد ور علــى مرافقتــا 
إللــي يلــي كانــت وبعــدا الســند والعيــن الســهرانة وعلــى 
كّل مجهــودا يللــي بذلتــو معــي حتــى إتقــّدم. عّلمتنــي 
ّنــو مــا فــي مســتحيل قــدام أي  التفانــي بــدون تذّمــر واإ

صعوبــة منواجهــا.
بشــكر فريــق عمــل التوّحــد علــى كّل لحظــة منقّضيــا 
ومنتوّحــد...  منتســاعد  ومنزعــل،  منضحــك  ســوا... 
بــّدي أشــكركن فــرًدا فــرًدا والشــكر الكبيــر لمريــم ســت 

البيــت.
ريما ابراهيم

20 سنة عطاء
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العمر غفلة

بــكّل ضميــر مرتــاح، بســمح لنفســي قــول ّإنــو يّلــي مــا 
بيشهد عالحّق بيكون شاهد زور. وأنا شخصيًّا ما فّيي 
مــا إشــهد علــى شــفافّية وســّرية ومصداقّيــة ســيزوبيل، 
مــن ناحيــة إهتمــام هالعيلــة بــكّل شــخص مّنــا، وأنــا كنت 

وحــدة مــن هاألشــخاص بيــوم مــن اإليــام.
»قــل لــي مــن تعاشــر، أقــول لــك مــن أنــَت«. وبعــد 20 
ســنة مــن عمــري، شــرف كبيــر إللــي إّنــي كــون بنــت 

هالقضّيــة يّلــي هّمــا الكرامــة واإلنســانّية.
مــا فــي حــدا دّق بــاب ســيزوبيل إاّل مــا كانــت مؤّسســتنا 
متــل مســبحة القديســة مــاري ألفونســين يّلــي َنَشــِلتو مــن 
نّص البير ورّجعتلو فرحة الحياة بكرامة وراس مرفوع. 
يّلــي بآمــن بكرامــة والدنــا، مــش غريــب أبــدًا إّنــو يآمــن 
فــرد منــا. وبــس نحكــي عــن اإلنســانية،  بكرامــة كل 
منقصــد والد أهلل يلّــي اختارنــا إّنــو نخدمــن بعيوننــا. 

بــس قــول »ســيزوبيل«، أكيــد مــا بقصــد مبنــى وبــواب 
وحيطــان... بقصــد أيقونــة العــدرا يّلــي بتســتقبلني كل 
صبــح، بقصــد طفــل بــراغ الموجــود بكنيســتنا وناطرنــي 
كل يــوم إتصّبــح فيــه، بقصــد اإلدارة الكريمــة الســهرانة 
الماليكــة  بقصــد والدنــا  تفاصيــل حياتــي،  علــى كل 
يللــي بيوصلــوا كل يــوم بــكّل فــرح وحمــاس،  بقصــد 
األهــل يلّــي عيونــن بيحكــوا ناطريــن قّشــة نجــدة وأمــل، 
بقصــد األصحــاب األوفيــاء يّلــي منوقــف حــد بعــض 

ومنســند بعــض بصمــت.
أهلل يقّدرنــي تــا كّمــل بهالمســيرة يلّــي اخترتــا بــكل شــرف 

وأمانــة. بحبكــن كتير
جانين شليطا

15 سنة إلتزام

عطاء من القلب

علــى  ســنة   15 ومرقــوا  الحلــم  متــل  كانــت  البدايــة 
وجــودي بمؤسســة ســيزوبيل عشــت ِفُيــن وكأّنــي بيــن 
أهلــي بالمحبــة، المشــاركة والتعــاون مــع زمالئــي يللــي 

بكنلّــن كّل اإلحتــرام والحــب.

دخولــي عالمؤسســة وبدايــة مســيرتي المهنّيــة فيــا كان 
بســبب وجــود شــخص العــدرا عالمدخــل، وهيــدا الشــي 
شــّجعني وشــّدني حتــى إتعــّرف علــى هالمؤسســة ألن 
مــا كان عنــدي فكــرة عــن رســالتا وأهدافــا. ولّمــا ســألت 
عــن رســالة ســيزوبيل فهمــت إّنــو العــدرا بــدا يانــي كــون 
أشــخاص  مــع  بّلشــت  مــن هالمجموعــة وهــون  جــزء 

ووالد عطيونــي أكتــر مــا أنــا عطُيتــن.
ّنــو مــا  وهالشــي خاّلنــي القــي كل المصاعــب هينــة واإ
ذا الواحــد بــدو يشــرح  فــي شــي مســتحيل بهالدنــي، واإ

بطــول الشــرح.

أنــا بشــكر كّل شــخص وقــف حــّدي بالمؤّسســة وبــّدي 
أشــكر كّل ولــد اشــتغلت معــو وعطانــي القــوة ودايًمــا 
الشــكر الكبيــر إلّمــي العــدرا، ســبب هالنعمــة الحلــوة 

بحياتــي.
دوال فخري

20 سنة عطاء
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مت كتير
ّ
بسيزوبيل تعل

15 ســنة مرقــوا بســرعة كتيــر بــس الوقــت مــا بينعــد 
بالســنين.

بهالمؤسسة تعّلمت كتير...
معــي  شــخص  كل  وقــّدر  إحتــرم  ِحــّب،  تعّلمــت 

وملتزميــن. شــبيبة  والد،  مــن  بهالعيلــة 
تعّلمت حّط ثقتي بست البيت يللي ما بتترك والدا.

تعّلمــت إنــو باإليمــان والصــال كل مســتحيل بصيــر 
ممكــن.

تعّلمت إّنو اإللتزام هو مفتاح القوة.
تعّلمت إّنو الرجا هو اللي بيعطينا األمل.

تعّلمــت إنــو أنــا بقلــب عيلــة بتســاند، بتدعــم، بتكّبــر، 
وبتهتم. 

هــّوي  تحــّدي  إتعلّــم ألّنــو كّل  إبقــى  15 ســنة ورح 
درس والتحديات كتار... 

جولي عازار

15 ans a SESOBEL, 
et alors?

Après l’obtention de mon diplôme 
universitaire, j’ai répondu sans aucune 
hésitation à une annonce de travail 
diffusée par SESOBEL ; un travail 
d’assistante sociale avec un salaire 
très minime par rapport à ce que le 
terrain de travail offrait. 

`

Malgré cela, j’ai accepté, j’ai été 
attirée par ce monde, par cette famille, 
par cette mission. Quoique ce soit, je 
voulais y adhérer. J’ai eu ma première 
expérience et on m’a proposé un 
nouveau poste, une nouvelle aventure. 
On m’a donné toute la confiance 
pour tenir un poste très délicat celui 
d’accueillir les nouvelles familles et 
représenter l’image de SESOBEL. De 
jour en jour, l’expérience a grandi et 
les chances étaient là.
Travailler 15 ans pour la même 
organisation a tendance à susciter 
l’étonnement. On dit que l’époque 
où nos parents effectuaient toute leur 
carrière dans la même entreprise est 
terminée. Moi, j’ai pu le faire.
Durant ces 15 années, j’ai trouvé 
mon épanouissement personnel et 
professionnel, chaque matin je venais 
avec enthousiasme au travail, j’ai eu 
la chance d’être heureuse et je le suis 
toujours.
Aujourd’hui, je promets à nos enfants 
et leurs parents de défendre leur cause 
là où je suis. Je m’engage envers ma 
famille de SESOBEL à continuer le 
chemin en diffusant notre mission et 
nos valeurs partout.

Carla Njeim  
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اختبارات كتيرة عشتا

خــالل 15 ســنة بســيزوبيل، اختبــرت وقايــع مختلفــة، 
وأكتــرا حلــوة، مّنــا عاطفيــة، مثــاًل وقتــا حّبيــت واهتّميــت 
بريتــا، شــربل، محمــد...، اجتماعيــة، مثــاًل وقتــا قلــت 

مبــروك لجوزيــف، لســينتيا... 
اختبــرت نجاحــات كتيــرة، مثــاًل وقتــا كنــا نمثــل ســيزوبيل 
ــة والعالميــة... أو حتــى شــخصّية،  بالمؤتمــرات المحلّي
مــا بقــدر إنســى إّنــو أنــا تزّوجــت وصــار عنــدي 3 بنــات 

خــالل هالـــ15 ســنة... 
ــو الــزوادة يلــي أخدتــا ويلــي جّربــت وعــم  بــس األهــم إّن
جّرب ورح ضّل جرب انشــرا هّيي الروحّية. أنا ما عم 

بعطــي مواعــظ بــس عــن جــد إّنــو:

- مســيرة الكــون هــي ورشــة عمــار ملكــوت اهلل، يعنــي 
فــرح،  بمثابــرة،  العمــل  هــّوي  وجــودي  مــن  الهــدف 

الهيــكل. لــرّب  تضامــن، محبــة وتواضــع 
-  الحيــاة دروب، أنــا بنقّــي دربــي بــس الالفــت إّنــو 
بــكل موقــف اهلل إلــو حكمــة، بــس نصلــي منفهــم حكمتــو 

ومنعيــش إرادتــو.
- ســعادتنا بهالعالــم مــش للعاَلــم، لــو كّنــا مــن هــون، كّنــا 
منبقــى هــون. المهــم إنــَت وبهالعالــم إنــو توقــف مــع كل 
ذا طلــب  خــّي، إذا بــدو يمشــي حــدك مّشــيه قدامــك، واإ

تمســكو بايــدو، امســكو بالتنيــن.
بيربــط  يلــي  الحبــل  ألّنــا  العيلــة  هّيــي  نعمــة  أهــّم   -
ذا انهــارت العيلــة يعنــي  البشــرية ببعضــا عبــر الزمــن، واإ

انهــار مشــروع الــرب.
سابين غانم

10 سنين إيمان

سيزوبيل العيلة

بنــت 21 ســنة متخّرجــة جديــد، دقّيــت بــاب هالبيــت، 
فكــري القــي شــغل، لقيــت عيلــة ناطرتنــي!

إيــه ســيزوبيل، عيلــة حضنتنــي بمرحلــة صعبــة مــن 
عّلمتــن،  صحيــح  اللــي  والدا  ع  أّمنتنــي  حياتــي، 
كّبرتنــي  عيلــة  كتيــر.  منــن  تعّلمــت  بالحقيقــة  بــس 
وطّورتنــي مهنيًّــا وفكريًّــا... كانــت الّســند وبعــدا...

قلبــي  عّنــك،  إحكــي  لّمــا  فخــر  كلنــي  ســيزوبيل، 
إســمك. ألفــظ  لمــا  بيرقــص 

ســيزوبيل، إنِت شــعلة، نورك ضّوى ألبعد مدى.
إنــت رســالة، أجيــال وأجيــال عــم تكبــر علــى مبــادءا.

إنــِت وطــن، بقلــب كتيــر ناس.

10 ســنين، شــكري إلك قليل 
10 ســنين، حّبــي إلــك كل يــوم بيزيــد 

.SESOBEL نتمائــي أكيــد 10 ســنين، واإ
 

جيســي خليل
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شو حلوة المحّبة

بلقائــي األول مــع مــدام خــوري، ركضــوا يســتقبلوني 
كتيــر والد مــن والدنــا، وبوقتــا وبســبب خوفــي وجهلــي 
كان كّل تركيزي إنو يرفضوني للوظيفة، وكان رّدي 
ألهــل بيتــي »مــا بشــتغل بهالمطــرح، ولــو... انقطعــوا 

الوظايــف بالبلــد«.

لموعــد  موعــد  ومــن  عّذبِتــك،  بــاألول  مــدام صافــي 
أجلِتــك. كانــت حججــي كتيــر كتيــرة، ولــو كنــت عارفــة 
أني رح حبك كتير، كنت عالموعد جيت أبكر بكتير 
ِمــن بعــد تأجيــل دام أســابيع.  بيــوم، نطرتينــي للســاعة 
6 وبعفويــة وتواضــع قمتــي مــن محلــك وقعدتــي حــدي. 
ضحكِتك، فرِحك، عيوِنك ومحبِتك تركوا فّيي إنطباع 

كبيــر ولحياتــي كانــوا نقطــة تحــّول أكبــر بكتيــر.

بســرعة كتير كبيرة قطع 10 ســنين لوجودي بيناتكن 
وبســرعة كتيــر كبيــرة ِفّتــوا عقلبــي، حّبيتكــن وحّســيت 
باإلنتمــاء.  بشــكل غريــب وال مــرة حســيت إنــي جايــي 
بشــكل  بتوقيــت.  أو  بــدوام  وبيخلــص  واجــب  أّدي 
بمشــروع  فيكــن وصرتــوا جــزء مهــم  تعّلقــت  غريــب 

حياتــي لــو أد مــا اختلفــت أشــكالو.

كنتــوا  تقّبــال.  واإ عاإلعاقــة  إلتعــّرف  الطريــق  كنتــوا 
قشــع قدراتــو. كنتــوا  الطريــق إلفهــم أهميــة اإلنســان واإ
كنتــوا  بكنيســتي.  الروحــي  لنمــّوي  والمحّفــز  الدافــع 
المثــال اللــي خاّلنــي إكتســب نعمــة الصبــر والتواضــع 
والهــدوء. كنتــوا المثــال اللــي أغنانــي بالحــب والفــرح 
والســالم وخــاّل المحبــة تكــون أســاس كّل عمــل َبْعملــو 

بيومياتــي ونقطــة إنطالقــة ألهدافــي.
أنــا  مّنــي،  نتــو  واإ منكــن  أنــا  بقــول،  بفخــر  وهــّأ 
نتــو  واإ بمّثلكــن  أنــا  بتشــبهوني،  نتــو  واإ بشــبهكن 
عــن  لعّبرلكــن  بتكفّــي  مــا  كلماتــي  كل  بتمّثلونــي، 

متناني.  محبتي واإ

بشــكِرك كتيــر، مــدام صافــي، علــى محبِتــك، ثقِتــك، 
عفويِتــك وصدِقــك.  بشــكر اهلل والعــدرا ســت البيــت 
بشــكر  بيناتكــن.  كــون  وأّصــروا  اختارونــي  ألّنــن 
والدنــا وشــبيبتنا علــى إيمانــن ومحبتــن الكبيــرة. بشــكر 
ســيزوبيل وفريــق العمــل وزميلــي العزيــز إيلــي طــوق 

أنــا كتيــر  بقلكــن  فّيــي وســاندتوني.   ألنكــن وثقتــوا 
بحبكــن وبــكل مــرة بلتقــي بحــدا منكــن بحــّس بمحبتــو 

المتبادلــة إللــي. شــو حلــوة المحبــة !
ديزي ضو

 سيزوبيل مدرسة لنكون
أشخاص أفضل

أول مــا خّلصــت جامعــة، كانــت الحيــاة مــش ســايعتني، 
مهــم  شــي  وأعمــل  أوصــل  كيــف  هّمــي  كل  وكان 

بحياتــي، شــي إلــو معنــى. 
بس أهم نقطة كنت مركزة عليا إّنو وين ما روح وشو 

ما إشتغل يكون أهلل قريب مني.
بعد عدة أشغال بأماكن مختلفة، وصلت على سيزوبيل 

ولفتني شعار »سيزوبيل مدرسة لحياة أفضل«.
أنــا بقــول ســيزوبيل مــش بــس مدرســة لحيــاة أفضــل، 
لنكــون  أفضــل،  أشــخاص  لنكــون  مدرســة  ســيزوبيل 
أمهات أفضل، لنكون عم نرّبي والدنا بطريقة أفضل،

لنكــون أدوات لمســتقبل أفضــل، واألهــم مــن كل شــي 
نقشــع إّنــو نحنــا بعالــم، مــع كل ظروفــو الصعبــة، فينــا 
بالمحبــة يلــي ســيزوبيل بتعّيشــنا ياهــا، نخلّــي نظرتنــا 

للعالــم أفضــل وأحلــى. شــكرًا ســيزوبيل.
ريتا كّساب
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شو هّيي الحياة بدون رسالة؟

الحيــاة رحلــة، مشــوار، طرقــات ِكاّل مفــارق وزواريــب 
متشــعبة...! وهيــك وّصلنــي مشــوار الحيــاة بالصدفــة 

علــى هالبيــت. 
علــى عيلــة ســت البيــت ووالدا المليانيــن محّبــة وحنــان 

وفــرح رغــم كل الصعوبــات. 

بالصدفــة  بصيــر  شــي  فــي  مــا  يمكــن  كمــان  بــس 
بيرســملنا  اهلل  لســبب!  بصيــر  شــي  كل  بالحيــاة، 
ذا نحنــا صّفينــا قلوبنــا،  طرقــات وبيعطينــا إشــارات واإ
مــن  بالرغــم  فّتحنــا عيوننــا، عّمقنــا ســمعنا وصِغينــا 
نقــدر  معقــول  والمشــاكل،  الخارجــي  العالــم  ضجــة 
بالطريــق.  كتيــر  نَضيــع  مــا  بــال  ونوصــل  نســمعو 

لهيــك أنــا بــاألول وباألخيــر بشــكر ربــي وســت البيــت 
علــى  بشــكرن  شــيء.  كل  علــى  شــربل  والقديــس 
هالعيلــة الحلــوة اللــي صــرت جــزء مّنــا وصــارت جــزء 
ال يتجــزأ منــي. بشــكرن علــى كّل ســنين الخدمــة مــع 

أطفــال رّجعولــي الفرحــة لقلبــي. 

ولآلنســة لوســي إدلبــي بقــاّل شــكرًا مــن القلــب وبحّبــك 
كتيــر، إنــِت عملتيلــي فــرق كبيــر بحياتــي. اهلل وســت 

البيــت يحموكــي دايمــًا. 

لــكّل فريــق عمــل وحــدة التدخــل المبكــر بقّلــن بحبكــن 
اهلل  البصــر...  بلمــح  قطعــوا  ســنين  وعشــر  كتيــر 

يباركوكــن. البيــت  وســت 
ومــدام  الحــاج  أنيتــا  واآلنســة  إدلبــي  لوســي  اآلنســة 
كرمــل ومــدام صافــي بشــكركن علــى كل شــي عملتــوا 

معــي، وعلــى كل موقــف وقفتــوا حــدي.

بطلــب مــن ســت البيــت ترعاكــن وتعطيكــن الصّحــة، 
القــوة واالســتمرارية.

بيتينــا عواد

مني يف غري ست البيت

هيّي بتعرف تشكركن

إنتو فرّحتوا والدا

وهيّي رح تفرّحكن

يبارك ألله فيكن

والعدرا تحميكن

إنتو يا أطيب أصحابا


