
فلنذكر أننا في حضرة اإلله،
.و لنسجد إلسمه القدوس

تأمُّالت للمعلمين



.رأى دالسال في التربية وسيلة للخالص�
ية اهتمَّ دالسال ببناء جماعة مؤتمنة على ترب�

مين النشء و كان اول من فكر بإنشاء داٍر للمعل
.لتؤهلهم لهذا العمل 

كتب دالسال عدة كتب إلرشاد المربين منها �
.كتاب التأمالت 



تأمالت زمن الرياضة ستـّة عشر و تعطى
208إلى193األرقام من

دالسال  في تأمالته على الكتاب إستند�
يس المقدَّس و بخاّصة على رسائل القدّ 

.بولس الّرسول 
أودع دالسال المدارس و المربين للعناية �

.اإللهيَّة التي إستسلم لها طوال حياته
إعتبر دالسال أن كل ما حصل  له كان من �

.تدبير عناية هللا في حياته



ذ التلمي: خالص المعلـّم من خالص طالَّبه
.يشفع بالمعلـّم أمام هللا يوم الحساب

هللا
المعلِّّمالتلميذ



ال لذلك يصرُّ دالس
ـَّة على العالقة القوي

الـتي يجب أن تربط
لــّتي المعـلــِّّم باهلل وا

من خاللها يجب أن 
يسعى لخالص 

هذا  ما . طالَّبه
يظهر جليـّا ً في

198التــّأمل 



198تأمل 

كيفية قيام المربي بدور المالك الحارس
.لديانةعلى المعلـّم اللجوء الى هللا و تعلـّم ا1.

التـّأمل عليكم إذا ً أن تصعدوا كّل يوم إلى هللا ب
فال يجوز أن. و مطالعة الكتب المقدّسة

تجهلوا شيئأ ً من حقائق الديانة لكي
 على تنقلوها بأمانة تامـّة للذين إئتمنكم هللا

.  تربيتهم فيفهموها بدقـِّّة ووضوح



وأنا؟
متى ألتجىء الى هللا؟�
صـَّف؟هل فكـّرت يوما ً أنـَّه معي في ال�
ا ً هل حاولت يوما ً الّصعود إليه حابس�

ي؟غضبي واثقا ً أنـَّه سوف يساعدن
وه هل بحثت يوما ً عن وجه هللا في وج�

طالبي؟



لى على المعلـّم أن يدّل تالميذه ع.2
طريق الخالص

تؤنبوا الذين ال”فمن واجبكم أن 
قلعوا يسلكون مسلكا ً الئقا ً كي ي
عن سيرتهم السابقة، وأن 

تشجعوا الخائفين وتعضدوا 
الضعفاء، وتصبروا على 

ان فال يدعون للشيط”... “الجميع
“  لهم سبيال ً



وأنا؟
ما الذي شجـّعت طالبي على القيام به؟�
قام األم هل نبـّهت نفسي أنني في صفـّي أقوم م�

واألب وأن طالبي ال شعوريا ً يتأثرون بي 
ويحاولون تقليدي؟

لى هل أنا واع ٍ للمسؤولية التي يلقيها هللا ع�
ا بكل ما أنأناعاتقي ولكون هللا قد إختارني 

عليه للمساهمة بخالص النـّفوس؟
ماذا أفعل حيال هذا  األمر؟ �



على المعلـّم أن يجعل من تالميذه . 3
مسيحيين حقًا

لى لذلك عليكم حملهم بالحمـّية نفسها ع
نبذ الكذب و قول الحّق في مخاطبة”

“القريب
ض، أن يكونوا ذوي رفق ٍ بعضهم ببع” 

شفقاء متسامحين كما سامحهم هللا 
ما بالمسيح، محبين بعضهم بعًضا ك

“أحبهم هللا بالمسيح



هل أهُب ذاتي 
لروح ربّنا؟
بي هل أتصّرف مع طلّ 
بحسب ما يطلبه 

الّروح؟



أشكروا هللا نعمته التي أتاكم في عملكم،
إذ جعلكم شركاء في خدمة الّرسل، 

(199التأّمل )! واألساقفة والّرعاة العظام



أأتذّمر دائًما ؟

أم أشكر هللا على عطاياه؟

هل أشكر هللا
اها على الثّقة التي أعطاني إيّ 

بأن أهتّم بأوالده؟



ن إنّكم تمارسون عملً يوجب عليكم تليي
.  ولن تتمّكنوا من ذلك إال بروح هللاالقلوب، 



إسألوه أن يهبكم النعمة التي وهبها الرسل 
سكم القدّيسين وأن يفيض فيكم روحه ليقدّ 

(199التأّمل ). فتعملوا على خلص اآلخرين



هل أنا رسول حقًّا؟
ما هي الّرسالة  التّي أحملها؟



إن كان لكم حزم األب لصدّهم 
.  عن الّسوء أو انتشالهم منه



هم فينبغي أن يكون لكم حنان األّم للعطف علي
(10التأّمل ). ومدّهم بكّل خير تستطيعونه



قد إّن هللا باستخدامه إيّاكم
انتدبكم لتكونوا اآلباء 
الروحيين لمن تعلّمون،

فأنتم إذًا مختارون من هللا
لتلدوا التلميذ ليسوع 

المسيح، 
ولتلدوا يسوع المسيح في

(175التأّمل )قلوبهم 



ماذا أزرع في قلوب تالميذي؟
هل أسير معهم الدرب صوب يسوع؟



لّما كنتم سفراء المسيح
في عملكم

فعليكم أن تقوموا به 
كممثلين ليسوع المسيح

نفسه،
ذ فهو يريد أن ينظر التلمي

إليكم نظرتهم إليه،
و وأن يتلقوا تعليمكم كما ل

(195التأّمل ). كان هو يعلّمهم إيّاه



هل أنا ممثّل فعلّي ليسوع؟
؟هل يسوع هو مثالي األّول واألخير في عمله هذا



نّمي أنتم تغرسون وتسقون لكّن هللا هو الّذي ي“
.“بيسوع المسيح ويكّمل عملكم



هكذا، 
، متى اعترضتكم صعوبة في سيرة تلميذكم

ومتى وجد بينهم من ال يفيد من تعاليمكم، 
ومتى الحظتم منهم استرساالً في الطيش، 

لجأتم من غير تردّد إلى هللا، 
وطلبتم بإلحاح إلى يسوع المسيح 

أن ينفحكم بروحه،
(196).”لتتّموا بناء هللا“إذ إنّه اختاركم 



يحيا يسوع في قلوبنا إلى األبد


