
ّدينِيَّةالَمرَكُز التَّربِيَِّة 
ين ُرهبانِيَُّة الَقلبَينِ  ََ  اقأدَد

مُُ يُقَد ِّ



حضانةلِقاٌء ميالِديٌّ لل
َمَع المجوس



قاءنا َمرَحبا يا ْزغار، لِ 
ّد اليَوم َرح ْيكون حَ 

...أوكي! الْمغاَرة





ا نروح بَِهاللّقاء، بَْدن
د سج  مع المجوس نِ 

يَسوع للطِّفلِ هم لتمِ 
نحمل البشرى و

.الّساّرة



ناْطرين  شي
أو حدا بها 
الشهر؟



عيد الميالد



ناْطرينمين 
إِنتو

إِنّو يولَد 
؟بِالِمزَود



وعيَسالطِّفل 



ين كِّل الَمسيِحيّ برافو 
ْنطروا ِوالِدةبِالعالَم بَعُدن بيِ 
رمالنا كإجا َهالطِّفل يَلّي 

.َنِة2000ِمن أكثر ِمن 

لِد مين بيَعِرف َوين و  

؟ويَسوع ومين كان َمع



لَحم غاَرة بِبَيتمُولِد يَسوع ب
َمعو كان و 
ويوَفالعدرا إِّمو مريَم 





ه؟مين  إِجا زار 



المجوس إجو 
من بعيد



لّيالمجوس يَ إِنتووماليَ 
ريقَعم يمشوا عالطّ 
.  تابعين النّجمة



ف َرح ياَلّ َفرجوني كي
كيف رح تِطّلعوا 
بالنّجمة انت 
وماشيين حتّى 
تعرفوا الطّريق 





ن بتعرفوا كيف عرفوا إنّ 
الزم يلحقوا النّجمة؟
نا سمعوا شو بيخبّر
.الكتاب المقّدس



ا ُولِد يَسوع بِ بَيت لَحم ، َع إِيّام الَملِك لَمَّ
، هيرودوس، ُوِصل َع أوَرشليم، َمجوس
رق، وَعّم يِسَئلو :جايين من الشَّ

يَهود؟ َشفنا الطِّفل يَلّي ُولِد، َملِك الَوين 
رق، وجينا َت نِسجِ  .دلونِجمتو َع الشَّ





.  ي، توَقفواَبّدي ِمنُكن قَبل ما نَكفّ 
الكل وقف؟
وا ِإنُكن ِإنتويّّل امْحلوا النجمة واعِتبْ 

ل عا يسوعالّنجمة ,اللي بتدِّ
نَرتِّل وامشوا مع اجملوس ِِبلغرِفة ت

ملوك اجملوس: َسوا





!  هشو ِحلو يَ ّلي ْعِملنا
ا َحّد املغارَة َوَهلَّق رَجعوا قِعدو 

واختاروا جموس وامحلوه 
جملوس َت واعِتْبوا حاَلُكن َها

ْنَكّفي اإلخبار



هيرودوسالَملِك لَمَّا 
ِمع بِهالّشي ْنَصَدم َِ،

.  وأوَرَشليم كِالّ ْنَصدمت َمعو





َكَتبِة والَكَهنة َجَمع ِعندو كِّل رؤَا دام 
عب  أُلن الشَّ ََ . سي َوين َرح يولَد المَ و

بَيت لَحم اليَهوِديّ بِ دالو 





جاب الَمجوس بالّسرّ بََعت ،هيرودوسَاِعتا، 
.النّجمةيه عن التّاريخ اللّي ظََهرت فمنّن وتَحّقق 

:  وبَعُتن َع بَيت لَحم ودال



الدوه، روحو َفتشو ملي  َعن الطِّفل، وبَس ت»
«.َخبروني، َت روح أنا َكمان إَجِدلو



معو هالَحكي من الَملِك وراحو، كان َِ ت لَمَّن 
رق، ِرجعت تِ النِّجمة  مشي اللّي شاُفوا َع الشَّ

فلدِّداُمن، وِودِفت َفوق الَمطَرح اللّي في .  ه الطِّ





وفاتو َع . حَهلّلو من كِتِر الَفرَ النِّجمة، وبس شافو 
َجدولو البَيت، شافو الطِّفل مع َمريَم إِّمو، َركَ  ََ عو 
مولو َهدايا َدَهب، وبَ  .  .وخور ومرّ وفَتحو ْكنوُزن وَددَّ



هلق َحّطوا اجملوس ِِبملغارَة، 
م يعين ، وركعوا وْسِجدوا  راسنا شَوي ي ومنوطايدينا منضِّ

فل َيسوع، ِقّدام الطِّ
دوا املاما، بتساع: االعمال احللوة يلي بتعملوهاقدمولوا 

...   بتسمعوا الكلمة



وبعد ما قّدم كل واَحد 
أعمالوا احللوة ليسوع، 

!ِمْنَكّفي خنّب 
نعرف شو صاربدان 



الِحلِم تَنبيه بإِجا للمّجوس ومن بَعدا، 
، إِنُّن ما يِرَجعو َل ِعند هيرودوس
.وِرجعو َع بالُدن بِطَريق تاني



ما رجعوا لعند هيرودوس



ْلنا وهّلق خّلينا نوَقف كِ 
:  وهنلل ِمن َقِلْبنا

ُوِلد املَسيح، َهّللواي
ُوِلد املَسيح َهّللواي





ميالد َمجيد  
َوعام َسعيد 

يَّةِ ِة الّدي ِ ِمن َمرَكِز التَّربِيَّ 
هبانِيَِّة الَقل بَين لِر 
األَقَدَسين


