
قّصة من حياة 

القّديسشفيعنا 

-دالساليوحنّا 

بسبب 

المرض، وصل 

ُدالسال للموت



من بعد ما رجع ُدالسال من

ة رانس ع باريس بآخر سن

، قّرروا األطبّا ما 1690

.تيسمحولوا يقوم من التّخ



ومع أنّو جسمو باألساس 

ر قوي وصلب، لكن، على أث

ة، الّسهر الّطويل بالّصال

والّركوع المتواصل على 

،البالط



والنّوم على لوحة باردة، 

"  داء المفاصل"أصابو 

.  وصار جسمو كتير ضعيف



مرض الّروماتيزم اللي 

ّدة صابو لدالسال بيضرب ع

مفاصل بجسمو، األمر اللي

ما بيسبِّّب وجع رهيب، و

ُكنبيعود فيه  .يحّرِّ



بالفترة اللي انحكم ع 

دالسال يبقى بالفرشة، 

نُدن طبيب  بيمرق عِّ

،لدالساهولّندي، بيفحص 



عليه عالج وبيعرض 

ع الّشِّ  فا غريب، أو بيسّرِّ

.للموتبيوّدي أو 



، بما أنّو في إحتمال يموت

حة تقبَّل دالسال سّر مس

وتوّجه للفرير. المرضى

يللي محاوطين تختو 

:بهالكالم 



حدين مع بوّصيُكن تضلّوا متّ 

بعض، وعيشوا الّطاعة 

وبسبب ضعف ". الكاملة

جسمو، ما قدر دالسال 

البركةيعطي الفرير 



كلو فمس،طلبوها منّويللي 

إيدو واحد من الفرير 

وساعدو ت يرفعا، وهيك 

.حصلوا ع البركة



أّما العالج اللي اقترحوا 

ان أنّو الّطبيب الهولنّدي، فك

دوا دالسال على كرس ي يمّدِّ

.بتشبه الّشواية



حّطوا تحتها حطب عم 

ّب يشتعل، وبيرموا عليه ح  

العرعر اللي بيعطي لهيب

،بيتغلغل بين الثّقوب



نفُّس وبيساعد الّروايا ع التّ 

.وبيقّوي عروق الجسم



ع كان مريضنا عم يتلقّى

ضهرو حرارة محرقة، 

وكمان كان مغّطى بلحاف 

وحرام لضبط الحرارة 

.بجسمو



بعد وقت قصير، حميت 

، الغرفة وصارت متل الفرن

ل والّدخان اللي بيخنق جع

.التّنفُّس مستحيل



ا والكرسي اللي نايم عليه

دالسال صار حامي لدرجة 

ما قدر لمسو األخ يللي عم

.فيهيعتني 



م دالسال اللي كان عم يتألَّ 

تماًما متل اللي عم 

يحترقوا، أو متل القّديس

و لوران، كان عم يفتح تمّ 

:بس ت يقول 



إلهي، "

ًكا، ليُكن  هللا ُمبار 

ًكاليُكن  ".الرّب ُمبار 



نجح العالج وساعد دالسال

ة ت يشفى أسرع، وبعد عدّ 

أسابيع صار قادر يقوم 

يّة .بأعمالو العادِّ



قّصة من حياة 

شفيعنا القّديس 

يوحنّا دالسال

ال يريدان لّصان 

دالسالكبّوت 



، 1694وال1693بال

كترت األخبار عن 

رق، اللّصوص وقّطاعي الطّ 

و، من والّسرقة والنّهب، ألنّ 

،رجّهة، األمن ما كان متوفَّ 



ومن جّهة تانية، هول كانوا 

سنين المجاعة، وكان في 

س حاجة ُملِّّحة لألكل واللب

مّما دفع بعض األشخاص 

.لأعمال التّخريب والقتإلى 



ال بيوم من اإليّام، كان دالس

راجع مشي وحدو من 

لي باريس إلى دير اإلبتدا ال

.كيلومتر3بيبعد 



قبل ما وصل عالّدير 

متر بس، بيحّس 100ب

وتو فجأة أنّو حدا مسكو بكبّ 

.محلّومن ورا ووقّفو 



وا وبيشوف لّصين قبض

و عليه وبدُّن يشيلو عنّ 

ر كان البرد كتي. الكبّوت

قوي، واللّصين بحاجة 

.للّدفى



عُن ، فبدون ما يتخانق م 

وتو،كبّ ترُكن دالسال ياخدو 

: وقلُّن

".خدوه إذا بدُكن ياه"



وأّول ما مسك اللصين 

افوه الكبّوت وتفّحصوه، ش

ي كلّو مرقَّع، عتيق، مهر

.قيمةوبال 



فانزعجوا ورميوا الكبّوت

ع كتاف دالسال، وراحوا 

مستغربين ومتأثرين من

.الفقربلوغو هالّدرجة من 



دالسال ما استحى يلبس 

وما . تياب مخزقة ومقطبة

كان عندو مشكلة يكونوا 

.لفقراتيابو شبيهين بتياب ا



اتو هّوي اللي بعدين بكتاب

:سوع بيعلِّّمنا إنّو الرّب ي

بعيلة فقيرة ولد -

ّب - الفقر والفقرا ح 

ن معُن ولبس متلُ عاش -



ع المتواضوهّوي الرّب -

 !!!

ت ريت منفهم أنّو ملكوويا 

!! ن الّسما هّوي للمتواضعي



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

:دالساليوحنّا 

دُالسال 

والمُحتال



لي بفترة الفقر الّشديد ال

ا مرقت فيه فرنسا، وكانو

نّو بجمعيّة ا إلخوة يعانوا مِّ

الفرير، كان أوقات يجي 

حالُنشباب يعملوا 



عم بيفّكروا يصيروا 

فرير ت يحتالوا رهبان 

صاحب القلب الكبيرعلى 

األب ُدالسال 

.طريقةبشي ويسرقوه 



اب بيوم من اإليّام، بيجي ش

محتال من باريس مبيَّن

.  الةعليه كتير بيحّب الصّ 

طلب من ُدالسال اإلذن ت 

. فريريصير 



انبسط ُدالسال بهالّشب

بّو ل با. وح  لو لكن ط وَّ

ر  بعد ما يستعجل، إالّ وقرَّ

ما يكون فحص دعوة 

. هالّشب ودقَّق بأهدافو



ّب بيعطي ُدالسال موعد للش

و ت يجي يقابلو ويحكي مع

الً   باليوم بيجي الشبّ . ُمط وَّ

ّل والّساعة المعيّنين بك

.إنضباط



اب ومثَّل بكل نجاح دور الشّ 

. اللي راغب يصير راهب

ع كبير، أظهر وبما أنّو ُمخادِّ

كّل حماس وأسمى 

.العواطف



اقتنع ُدالسال بأمرو، 

رك وصدَّقو لّما قلّو أنو ت

شنطة تيابو بمكان مش 

زملو كتير بعيد، وأنّو رح يل

.  يجيبهاليرة ت يروح 17



ي وتصديقًا لكالمو، بيعط

ُدالسال ساعة من نُحاس 

ع متل الّده ب كر هينة بتلّمِّ

.دهبوبيقللو أنّها ساعة 



لمعان هالّساعة بالعتم 

ال كافي ت يشعر ُدالسكان 

باألمان من جّهة هالّشب 

قو . ويصّدِّ



من هيك، 

المبلغ المطلوب، عطاه 

ليرة بتعيّش جماعة 17

!!!إيّام 8الّدير ل



أخد المحتال المصاري 

وما ... مبسوط وراح

نطر ُدالسال ... رجع

ا رجوعو إيّام وإيّام، ولمّ 

تأكَّد من خداعو، 



بدون غضب، بيعذرو 

: ول سالم بقلبو بيقوبكّل 

هالشّب كان بحاجة "

وهالحاجة . للمصاري

دفعتواللي هّي 



يقوم بتمثيل ت 

". من هالنّوعخدعة 

حلو كيف ُدالسال شو 

!القالو عذر لهالمحتال 



هالّسالم بقلبو شو 

ك ت  ما زعل كيف تضحَّ

! عليه شخصيًّا 

حلو، متلو، ما ناُخد شو 

! ن اإلشيا شخصيّة وما ندي



شو حلو يكون عنّا نظرة 

يسوع لكّل إنسان 

وضع، ولكّل 

!!محبّة ورحمة نظرة 



ة قّصة من حيا

يس القدّ شفيعنا 

-لدالسايوحنّا 

ما في عنّا 

للعشاشي 



ي منالق" فوجيرارد"بمدينة 

.  ردير اإلبتدا لرهبنة الفري

اللي ودير اإلبتدا هّوي الّدير

ب يللي بيتنّشأوا فيه الّشبا

.هبنةعم يطلبوا ينضّموا للرّ 



، كان عدد 1698بسنة 

طالب، 40هالّشباب نحو 

ّل شايف فيُّن ُدالسال ك

هَّالت الالزمة ت  الُمؤ 

،ينممتازيصيروا معلِّّمين 



ة ويربّوا األوالد التّربي

ا وكان بوقته. المسيحيّة

تُن، هّوي اللي مستلم تنشئ

.سنة47وكان عمرو 



بوا وكانوا الفرير، يللي تع

بالخدمة، يجوا هنّي كمان ع

احوا هالّدير المقدَّس ت يرت

دَّدوا روحيًّا و جسديًّا ويتج 

.ُدالسالبرفقة ب يُّن الّروحي



رير وإيّام الفرص، كانوا الف

يجوا يعملوا رياضات 

شوا روحيّة بهالّدير ت ينع

.الّرهبانيّةحياتُن 



وهونيك كمان، كان ُدالسال

منين يفتح إيديه وقلبو للمؤ

اللي عم يجوا ت ياخدوا 

نّو،نصيحة  مِّ



ولألشخاص اللي عنُدن 

صعب وما بيمشوا طبع 

.بالقّوة وال بالّلطافةال 



عم بأحد اإليّام، كان ُدالسال

يتحدَّث مع أحد كهنة 

وعم Laonكاتدرائيّة

حيّة يرشدو بالّرياضة الّرو

.يللي منظَّملو ياها



بيدّق عالباب الفرير 

إنّو سال الطبّاخ، وبينبِّّه ُدال

ت ما عنُدن وال شي بالّدير

.اليومياكلوه بعشا 



لخوف ما ب يَّن ع ُدالسال ال ا

وال الدَّهشة، بل بالعكس

ف شوية انزعاج ألنّو توقَّ 

حديثو مع الخوري 

.  بالّرياضة



اختلى شوي لوحدو، 

ألهلل صالة حاّرة ورفع 

نّو ما ينسى خِّ  .ّدامووطلب مِّ



: وقال لألخ الّطبّاخ 

ما لقيت حّل من هلّق إذا 

.لربع ساعة، رجاع لعندي



ن وراح الفرير الّطبّاخ مط مَّ

وكان بعدو فايت . بالو

عالمطبخ لّما سمع حدن عم

.بيعيّطلو



راح بسرعة وفتح الباب،

يرة وقّديش كانت دهشتو كب

لّما لقى إنسان غريب 

ل، جايبلُن سلّة مليانة أك

.احدبتكفّي ألكتر من عشا و



للي شكر كتير حامل الهديّة ي

خص ما قبل يبوح بإسم الشّ 

.األكلاللي مقدَّم 



ورجع الفرير الّطبّاخ 

بسرعة ت ينقل الخبر 

متين لُدالسال يللي قال هالكل

".اليكن الرّب مباركً : "بس 



أّما الخوري يللي كان مع 

من قّوة ُدالسال، فتأثَّر كتير

صالة ُدالسال ومفعولها 

.الّسريع



وعّدة مّرات نقل هالخبر،

أثَّر وبكّل مّرة كان يرجع يت

.ارعن جديد بالّشي اللي ص



حلنا ث قة هالحادثة بتوّضِّ

هلل أ. ُدالسال الكبيرة بأهلل

ّدام ! و أكيد ما رح ينسى خِّ



شو حلو نوصل لهالمرحلة 

نطلب من أهلل: بالّصالة 

رب وما نستغ! واثقين فيه 

! أنّو عطانا اللي طلبناه 



قّصة من حياة 

شفيعنا القّديس 

يوحنّا دالسال

1600تأمين 

!وهم جدًّا فقراء ليرة 



جود بيت اإلبتدا يللي كان مو

وكان " فوجيرارد"بـ 

ب دالسال يستقبل فيه وي دّرِّ

ين الّشباب الجداد يللي حاب

فرير،يصيروا 



ما عاد يساع العدد الكبير

ل وص. من الّطالب الجايين

عدد اإلخوة لألربعين، 

.للّستينكم سنة، وبعد 



عن بيت بلَّش دالسال يفتِّّش

لقى بيت . تاني أكبر

ت البي"مناسب، بيسّموه 

1600، أجارو "الكبير

.ليرة



بس من وين بدو يدبِّّر

ل هالمبلغ ؟ أهلل ساعدو، أوّ 

شي بواسطة خوري 

Saint Sulpice،



يللي زاد، كرمال هالهدف، 

معاشات الفرير يللي عم 

بيعلموا برعيتو، 



شي بواسطة إحدى وتاني 

خير الّسيّدات يللي بتعمل

نلو مبلغ  400ورح تأّمِّ

.لألجارليرة كّل سنة 



وهيك نقل دالسال فرش 

البيت من فوجيرارد إلى 

".  البيت الكبير"

من خوري وبطلب 

Saint Sulpice،



ت  مِّ ها على السيّدة نفستكرَّ

ليرة 7000دالسال بمبلغ 

ا وهيك قدروا يصلحو. زيادة

.   ويرتبوا البيت الجديد



سَّعوا  ر المعبد الزغيوو 

.صار كنيسةت 

" رالبيت الكبي"بس أصبح 

يه صالح للّسكن، نقلوا عل

اإلبتدا،دير 



نيسان 18وهالّشي كان ب 

وكان عمر دالسال . 1698

بعد شهرين، .سنة47

"شارتر"بيزوُرن مطران 



الّدير الجديد وبيبارك 

سِّ  ت والكنيسة اللي تكرَّ

.انإسم القّديس كاسيعلى 



وهيك سكن المبتديين 

ير، بالّرهبنة، مع عدُدن الكب

سكنوا الّدير الجديد 

.  إرتياحبكّل 



كان في مساحةوبهالّدير 

واسعة، وهواء نضيف، 

.وهدؤ وتقوى



وهيك أظهر الرّب 

بيعتني بأمور أنّو 

. عم يشتغلوا لمجدويللي 



قادر يفتح وأنّو 

النّاس، قلوب 

يعملوا خير معُن، ت 

ن  يًّاويساعدوُّ .ماّدِّ



قّصة من حياة 

:سالداليوحنّا شفيعنا القّديس 

تالميذ الفرير 

عالقدّاس بيروحوا 

يبإنضباط وترتبكلّ 



دالسال )1700بأّول سنة 

،(سنة50الـكفّى ما بعد 

Mr Ponton، يللي عم

يدرس دروس الهوتيّة 

بباريس، 



ة بيمرق بالّصدفة برعيّ 

Saint Sulpice،

. وبيزور مدرسة الفرير

وهونيك، شو كانت حلوة 

!هالمفاجأة اللي ناطرتو 



الي حوشاف، هّوي ومتأثَّر، 

ولد من االوالد 100

الّشرسين والمنحرفين 

والّطايشين، رايحين بكلّ 

. انضباط وترتيب عالقّداس



ّل فاتوا عالكنيسة، وقعد ك

نُّن محلّو بصم ت واحد مِّ

وكانوا . وإحترام وتقوى

قين رائعين الفرير اللي مراف

.  األوالد ومنتبهينلُن



Mrتأثَّر  Ponton كيف

بالنّظام والحزم، قدروا 

الفرير يأثّروا على والد

د ، مولودين بروح التّمرُّ



ن والنّتيجة كانت جلوسُ 

بهالمكان المقدَّس بكلّ 

.حشمة وإحترام وتقوى



ت ب العمق كّل هالمشاهد أثَّرِّ

Mrعلى  Ponton، ومن

هالوقت أخد قرار يبلِّّش

قة رسالة التّربية على طري

 Calaisبمدينتوالفرير 



ةً أنّو هّوي الل ي وخاصَّ

يصير خوري رعيّة رح 

Calais، بعد ما يتقاعد

. عّمو



بيكتب رسالة ل ع ّمو

الخوري، اللي بعمر 

الشَّيخوخة، صار عميد 

.Calaisكهنة مدينة 



خبار تأثَّر العّم كتير ل هاال

،Saint Sulpiceمن 

يّ  و وانبسط بمقصد إبن خ 

بنقل هالتّربية ذاتها ع 

Calais.



م وصار العّم هّوي يللي ع

و ت يبعت المكاتيب إلبن خيّ 

يتواصل مع األب ُدالسال

ة مدرس"ويستعجلو بفتح 

.Calaisبـ " مسيحيّة



ة وبالواقع، بلَّشوا اإلخو

الفرير رسالتُن بمدينة

Calais ،بعد كم شهر بس

، 1700تّموز سنة 19ب



وع الّسريع كانوا صفوف

المدرسة عم يمتألوا 

وهيك، بفضل . باألوالد

،Saint Sulpiceتالميذ 



 Calaisحصلوا تالميذ 

بّين فرير من على ُمر 

إخوة المدارس "

".المسيحيّة



ام ال بّد من النّظام واإلحتر

ي ت نتقدَّم بالحياة ونعط

.  إنطباعات جيّدة



انشاهلل ننما أكتر وأكتر 

بهالفضيلتين، ونكون 

الّسبب لخير أكبردايمن 

.  ولشّر أقلّ 



قّصة من حياة

يس القدّ شفيعنا 

-دالساليوحنّا 

40ُدالسال والـ

فلس بالجارور



ن لّما انتقل دير اإلبتداء م

"  البيت الكبير"

"  فوجيرارد"بمدينة 

مار أنطونيوس، لحّي 



استلم أحد اإلخوة الفرير 

ت نقل أثاث البيمسؤوليّة 

من الّدير القديم للّدير

.الجديد



ة هالفرير ما انتبه بالبداي

ة أنّو المصاري مش متوفر

قت ي عو، حتّى صار و  دفع م 

الحساب للعّمال وسائقي

.استأجرُهنالعربات اللي 



راح ساعتها عند ُدالسال 

تو، حزين، خبَّرو عن مشكل

وترّجاه ت يالقي 

طريقة ت يحصلوا شي 

.  عالمبلغ المطلوب



ع، ألنّو، إذا تأّخروا بالّدف

يكونوا العّمال رح 

!  مزعوجينكتير 



لّما وازداد قلق الفرير 

معو ما عرف أنّو دالسال 

، "ال دهب وال مصاري"

إنّما رح يلتجي 

".  للعناية اإللهيّة"



ت  هالكلمة األخيرة رّجعِّ

و كان الُطمأنينة ع قلبو، ألنّ 

يعرف أنّو األب دالسال 

الحنون كان يحصل على 

.يللي بيريدو بالّصالة



!  مرق نهار وما تأّمن المبلغ

فرجع األخ الوكيل 

دالسال عطالن هّم إلى 

. جديدعن 



نّو يحاول يالقي وطلب مِّ

شي طريقة ت يرضي 

. استأجُرنالمعلمين اللي 



قام بلَّش دالسال 

الحارك بالّصالة، ع 

.األخ إلى أعمالوورجع 



ورجع هالفرير 

اه بالّدقة واإلنتبالمعروف 

بجمع األغراض 

لِّت وبنقلهاللي  .افضَّ



وبلحظة، بيخطر ع بالو 

ة يتطلَّع بخزانة مفتوح

فّضوها من قبل، كانوا 

وعلى أساس تركوها 

.  فاضية



حتّى هّوي بذاتو كان 

الّ تفّحصها عّدة مّرات لئ

.  يكون بقي شي بداخلها



ويا لدهشتو لّما شاف 

!  مصاري بقلب جارورها

40والمبلغ هّوي بالّضبط

فلس، أّي المبلغ الطلوب

! لتسديد الحسابات



وأكيد فهم لمين الفضل 

وراح! بحصولو ع هالنّعمة

لعند دالسال ت يشكرو، 

: فقلّو دالسال 



د شوف كيف أهلل بيساع" 

!".  يهيللي بيحّطوا ثقتُن ف

نعم، ما استغرب دالسال 

كيف ربنا دبّر 

!حاجاتُن تسديد 



ن دالسال  آم 

: كلمة يسوع واختبر 

أطلبوا تجدوا، "

".  يُفت ح لكمإقرعوا 



وهّوي ذاتو يسوع، 

اتنا لليوم، بيسمع طلببعدو 

سألو وبيلبّيها، وبيريدنا ن

نّو .  ونطلب مِّ



عوا تفبكّل تواضع وإيمان، 

يسوعمن نصلّي ونطلب 

فعالً ونختبر حاجاتنا، 

يرة ربّنا ومحبتو الكبقدرة 

نّا !  لكّل واحد مِّ



ا وقّديش رح يكون فرحن

إلهنا كبير ألنّا اختبرنا أنّو

!  فينابيهتّم فينا وبيعتني

.آمين



قّصة من حياة 

شفيعنا القّديس 

يوحنّا دالسال

شفاء ولد 

عمصاب  بالصَّر 



، كان بمدينة 1703بسنة 

بالمدرسة، بالمدرسة 

القريبة المعروفة بإسم 

، "مدرسة البيوت الزغيرة"

ولد مسكين، 



عندو من زمان مرض 

ع، يعني بيص ر  ير راسو الصَّ

يوجعو كتير وبيوقع 

.عاألرض



شفق عليه دالسال، وصار

هدو يهتّم فيه ويعمل كّل ج

شرب وبيعطيه ت ي. ليشفيه

شراب، ما حدا عرف من 

.شو مركَّب



السال كتار اللي فكَّروا أنّو د

عمل حالو عم يعطيه شراب

راب دوا، لكن بالحقيقة هالشّ 

مش دوا، 



بل عمل حالو دالسال عم 

و دوا ت ما ينعرف أنّ يعطيه 

ر الّشفاء اللي رح بيصي

هّوي بفضل صلواتو 

.  وإماتاتو



لّي نعم، كان دالسال عم بيص

د، ويعمل إماتات لشفاء الول

وهيدا رح يكون الّدوا 

.  الحقيقي الفعّال



بس يللي ما قدر دالسال 

يخبّيه هّوي أنّو الولد

المريض ارتاح بسرعة 

وجع الّراس، من 



وما عاد عم يوقع عاألرض 

ع،  ر  من نوبات الصَّ

.شفي الولد تماًمايعني 



سنين، 10وبعد أكتر من 

إجا هالولد اللي صار شاب 

صار وبصّحة جيّدة جدًّا، و

يمدح ويشكر دالسال، 



ويعلن بكّل وضوح 

دالسال هّوي أنّو 

شفاه، اللي 

.هاللي إلو فضل عليوهّوي 



لّصالة بيعلِّّمنا دالسال أنّو ا

بإيمان للمرضى بتقدر 

ل عمل تشفيُّن، وأنّو ما نعم

خير ت نبيّن، 



لكن يكون عنّا الحكمة 

نحافظ على تواضعنا ت 

نسعى وما 

.يزقفولنا النّاست 



قّصة من حياة 

شفيعنا القّديس

:دالساليوحنّا 

سجين 

الباستي



كان في كاهن محبوس 

بفرنسا بسجن الباستي 

(Bastille)

.   جرم سياسيبسبب 



هالكاهن بحاجة لكاهن وكان 

.إعترافوتاني ت يسمعلو 

عت بيقوم حاكم الّسجن بيب

ف ورا دالسال ت يجي ويعّرِّ 

.الكاهن المحبوس



كان الكاهن المحبوس 

.  لقلببوضع تعيس بيلّوي ا

وكان شكلو الخارجي تعيس

:قد وضعو الّداخلي 



تيابو موسخين لدرجة 

ن، بقى معروف لونُ إنّو ما 

األبونا توب البس 

لّها مخزقةلكن  .بدلتو كِّ



شاف ُدالسال منظر 

المعتَّر، هالكاهن 

ع تأثَّر  كتير، دمَّ

.الّسجين المسكينوغمر 



ومن بعد ما سمعلو 

ي واعتنى متل الب  إعترافو 

، نفسو العميقةبجروحات 

ر  .يداوي كمان جسدوقرَّ



وبسرعة، بيتبادلوا 

: بيناتُن التياب 

السَّجين لبس 

ُدالسال، تياب 



ولبس ُدالسال 

جسمو الضعيف ع 

المخزوقة التياب 

كان البسها الّسجيناللي 

.والمغموصة بالوسخ



حو حالو ُدالسال بمشلولّف 

العريض وطلع من الّسجن

بدون ما حدن ينتبه 

ب دَّل تيابو كيف 

.الكاهن المحبوسمع 



ُدالسال اللي عاش 

ة التّرتيب وعالنّضافع 

والمظهر الحلو، 



قّديش سيطر ع قرفو 

رة وقديش كانت فرحتو كبي

ألنّو ساعد بشفاء عضو

ة  متألِّّم من أعضاء كنيس

.  المسيحيسوع 



يا دالسال، خلّينا نوعى

حضور يسوع بكّل ع 

ةً باألفقإنسان  ر وخاصَّ

واألضعف واألقرف، 



ن بكالم يس : وع وخلّينا نآمِّ

إّن ما فعلتُموه مع أحد "

غار، ف لي إخوتي هؤالء الّصِّ

لكالم ، ونطبّق ها"قد فعلُموه

.  آمين. بحياتنا



سنة مع 300

د، قلٌب واح: ُدالسال 

التزاٌم واحد، حياةٌ 

من أقوال : واحدة 

: شفيعنا القّديس



س، إنتوا هيكل هللا الُمقدَّ 

بّ  اسمعوا صوتو الُمحِّ

ن هّوي بانتظاركُ . والحنون

.  نت تشعروا بمحبتو إللكُ 



اطلبوا من مريم العدرا 

تساعدُكن ت تحبّوا 

ن أهلل، وتصير قلوبكُ كلمة 

مسكن لكلمة الرّب، 

.تُكنبتضووا بكّل حياوهيك 



اطلبوا من مار يوسف 

.  يكون شفيع إلُكن

نّو إنكن تحبّ اطلبوا  وا مِّ

بّ  و، يسوع متل ما هّوي ح 

.ت تصيروا مخلّصين



كّل شي بدُكن تعملوه، 

تحّطوا فيه الرّب، الزم 

يكون عملُكن ت 

.  ومقدَّسمبارك 



ما تنسوا دايًما تعلنوا 

:بقلوبُكن وبصوتُكن 

لنذُكر أنّنا في حضرة"

". ولنسُجد لهُ الرّب 



: وقال ُدالسال 

ن توافقو بين غيرتكُ الزم 

لخدمة الكنيسة 

. لخدمة الوطنوغيرتُكن 



إذا :بخدمة الكنيسة 

يحيّين خلّيتّوون يصيروا مس

عليم حقيقيّين خاضعين لت

.الكنيسة ولكلمة اإلنجيل



بتعليُمن:بخدمة الوطن 

يّة القراءة والكتابة وكّل بق

الزم تجمعوا بين . المواد

.ليكون عملُكن ناجح2الـ



من أولى اإلهتمامات 

ة التّربية المسيحيّ هّي 

.  التّعليم المسيحيأو 

ديّة اإلهتمام فيّا كأنّها هالزم 

.ذمن الرّب لقلوب التاّلمي



يش الزم نع: ُدالسال بيقول 

اإليمان مطرح ما منكون، 

نحنا وبالمدرسة، 

وبالبيت، نحنا 



نحنا ومع رفقانا، 

اإليمان ألنّو 

ة الهويّة الحقيقيّ هّوي 

.لّسالي بالعالملكّل 



بالمدرسة اللّساليّة، 

ل، منعيش كلمة اإلنجينحنا 

نا من خالل الّشهادة بمحبّت

ليسوع ولكلمتو، 



ومن خالل مساعدتنا 

شخص لكّل 

.إلنابحاجة 



سوع بالمدرسة اللّساليّة، ي

هّوي عم . حاضر معنا

عم بيعلِّّمنا نحّب، هّوي

الم مع كّل بيعلِّّمنا نعيش السّ 

.فينايللي عم بيهتّموا 



هّوي عم بيعلِّّمنا 

كّل المعلمين نحترم 

.وأهلناورفاقنا 



بالمدرسة اللّساليّة، 

ة، منعيش روح األُُخوّ عم 

نحنا إخوة بالمسيح 

.لبعضنا البعض



عم منعيش الخدمة 

خالل خدمة الفقرا من 

عم منعيش . والمحتاجين

.صالتنااإليمان من خالل 



والقداديس اللي منشارك 

ش ومنعي. كّل أسبوعفيّا 

قى اإليمان خاّصةً لّما منلت

بيسوع وجًها لوجه 

.باإلنجيل


