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لتكن فرحة وسالم 
عيد الميالد 

(الكریسماس) معك

بدایة االخبار السارة
یا لھ من حدث غریب: مالئكة٬ أحـالم٬ 
نجم جدید٬ عذراء فقـــيرة وخطيبــــها. 
أغنياء وفقـــــــــــراء٬ متعلمون وغير 
متعلمين. كل ھؤالء تقابلوا عند المذود. 
النبــــــوات التى أعطاھا هللا القــــــدیر 
اصبحـت حقيقــة٬ والرســالة من مجئ 

عيسى (عليھ السالم) تم اعالنها.

المجوس والجمال
ھؤالء العلماء (المجوس الحــــــكماء) 
بـدأوا رحــلتهم الطویلة. ظلوا یتبــعون 
النجم . اخيرا وقـف حـيث كان عيســى 
موجـودا. دخـل المجـوس الـى المنـزل 
ورأوا الصبــى مع مریم. كان فرحــهم 
عظيما. فخروا على االرض وســجدوا 
لھ وفتحــوا حقائبــهم وقـــدموا لھ ھدایا 

غالية وثمينة.

یتألم ویموت ثم 
یقوم للحياة مرة 

أخرى

المخطوطات القدیمة 
 كل ھذا حـــدث لكى تتم النبـــوات التى 
سبق وقـالها كثير من االنبـياء االولين٬ 

بأنھ: 

وصفھ كان عجيبـا. ھو سـيكون مختلفا 
عن كل االنبياء. المالك قـال انھ یسـمى 

عمانوئيل الذى معناه "هللا بيننا"

 یولد من عذراء  

ینزل من السماء
یولد فى 

بيت لحم  

رئيس

السالم

یخلص الناس
من الخطية

مریم كانت مخطوبة
لرجل صالح یعمل نجارا. 

اسمھ یوسف.

وعندما ســـمع ان مریم تتوقــــع طفال٬ 
تضایق جدا وفكر ان یكســـــــــر اتفاق 
الخطوبــة. ولكن مالك هللا تكلم معھ فى 
حــلم قـــائال "التخف ان تتزوج مریم٬ 
الن الطفل الذى فى بــطنها حبـــل بـــھ 
بــروح هللا. فهى ســوف تلد ابــنا وانت 
تسـميھ عيسـى النھ سـيكون من یخلص 
النـاس مـن خطایاھـم" . ھنــا نــرى ان 
الغرض من حياة عيسى قد أعلن ایضا.

يوســــف

مــالك

هللا (سبحـــانھ وتعالى) ارســـل المالك 
الخاص "جبــریل" الى عذراء اســمها 
مریم فقـال لها " سـالم لك" انك وجدت 
نعمة عند هللا ھا انت ستحبـــلين بابــــن 
وتسـمينھ عيســى. ھو ســيكون عظيما 
ویدعى ابــن العلى و ســـوف یملك الى 

االبد وال یكون لملكھ نهایة.



ملك تلك المنطقة أعلن عن عمل "تعداد 
للناس" .  كان على كل واحـد ان یذھب 
ليسجل اسمھ فى مدینة آبـائھ. فكان على 
مریم ویوســف ان یســافرا الى مدینتهم 
فى بـيت لحـم.  كان موعد والدة الطقـل 
قـد اقـترب جدا.  ھناك لم یجدا مكانا فى 
فندق للمبيت ولكنهما وجدا مكانا حـيث 
تبــــيت المواشـــــى واالغنام.  فى ھذا 
المكان ولد الطفل الخاص عيســــــــى.  
مریم لفتھ بــعنایة فى بــعض المالبــس 
ووضعتـھ فـى المـذود الـذى تأكـل فيــھ 

المواشى.

بيت لحم

وفجـأة آالف المالئكـة ظهــروا ایضــا 
� فى  وكان یسبحون هللا قـائلين "المجد 
االعالى وعلى االرض سالم بين الناس 

الذین مسرتهم بالرب".

مالئكة

النجم الساطع

عندما ولد عيســــى ظهر نجم جدید فى 
الســـماء. رجال من الشــــرق (ایران) 
الذین یدرسون حـركة النجوم شـاھدوه. 
رأوا فـى ذلـك عالمـة مـن هللا ان ملكــا 
خاصـا ولـد: ملـك ذو كرامــة عظيمــة 

وسوف یسجد لھ البشر.

ولما مضت المالئكة اسـرع الرعاة الى 
بـيت لحـم حـيث وجدوا مریم ویوســف 
والطفل مضطجعا فى المذود فقـــــالوا 

الناس كثيرین كل ما رأوه.

الھدايافي المذود
فى عيد الميالد (الكریســـماس) یقــــدم 
الناس لبعضهم ھدایا كما فعل المجوس. 
الذین یؤمنون ویثقون بعيسـى یتذكرون 
الهدیة التى اعطاھا هللا لالنســــــــــان: 
مخلص ینتشــــلنا من حـــــفرة الخطية 

والعار والخوف.

ماليين
من الناس حول

العالم يحتفلون بعيد الميالد
ديسمبر.  حيث ھناك 25 فى يوم 

احتفاالت وشجرة عيد الميالد و القديس 
نيقوالوس واضواء المعة وھدايا و زينات 
وطفل  فى مذود للبقر الخ.  فيا له من تنوع 

غريب! فماذا وراء  كل ھذا؟  ھل  ھو  مجرد 
احتفال  لثقافة  معينة ام ھو حقا احتفال من هللا 

مبني على
قصة حقيقة؟

عيد الميالد ھو احـتفال المسيحــيين بــعيد 
ميالد يسـوع المسـيح (سـيدنا عيسـى عليه 

عاما 2000 السـالم). فقــد ولد من حــوالى 
مضت. منذ ذلك الحين ظھرت عدة تقاليد. 
فما الحقيقــة الجوھرية وراء عيد الميالد؟ 
ھنا نذكر ماذا حـد  فى االنجيل  الشـريف.

ماذا یعنى ميالد عيسى بالنسبة لى؟ لعلھ 
الشـــــخص الذى یمكنھ ان یخلصنا من 
قبـضة الخطية؟ ھل یمكنھ ان یقـهر قـوة 
الموت؟ من ھو؟ عندما كبــر ماذا قـــال 
عن نفسـھ؟ لكى نعرف االجابـة نحــتاج 

لقراءة االنجيل.

یمكنك ان تجد كل ھذا فى االنجيل الشــــــریف (العهد 
الجدید) فى متى و لوقا الفصل االول والثانى.

ھـــــذاأقـــــراء

االنجيل
الشریف

مريم
مریم كانت خائفة ولم تفهم. وســــــألتھ 

"كيف یكون ھذا؟ وانا لم أتزوج بعد".

أجابها المالك "الطفل سوف یولد بقـوة 
روح هللا. ولهذا السبــب ســـوف یدعى 

ابن هللا".

وھنــا فهمــت مریــم
ان ھــذا الطفــل لـــن
یكون من عالقــــــــة
جســــدیة ولكن یجب
فهمها بمفهوم روحي.


