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!أَصدقائي
اليوم لقاءنا مميّز

لقاء مع قأنه 
الطّفل يسيع 
اد و النّجم الّذي ق

المجيس لثلمغارة



عيِد الميالد، َدبَل 
، المجوس رادبوا النّجوم
ورأوا النجم وتِْبعوه 

ووَحن كيف 
ونتطر هذا العيد؟ 
ما هي النجم الّذي 

يقيدوا إليه؟





نا على 
ُّ
من يدل

المولود ؟ اإلم، 
اقأب، المعلّم، 
الصديق؟ أين 
فل  َيولد الطِّ

في يَسوع؟ هل 
نا بيتوفي دلوبنا  

؟عوفي الَعالِم أجمَ 





مع المجيس، 
سنفكّر ماذا 
يد  سنقّدُم لثلميل

ًدا كي وعيش ميال
مامًرا؟ 





ثُلُب بِدايَة، َسأَط
كروا إِلَيُكم أن تف

بكل ما عندكم 
من هدايا 

وأشياء جميثلة 
..تحتفظين بها



لنفكّر
ماذا سأقّدم 

الى المحتاجين
وهم في وضع 
كيسيع في 

المغارة ؟





:لُِنَروِّم
يعميراواتا تعا يس



مرنتاه، 
يسوع، ملّي الدني مجد تعا 

السما، بيقول الروح، جايي يسوع
.   درّب العيد، بعرس السما

كان في نور ضواّ البيت جيت 
بالميالد، وصوت عم بيقول بحب

جيت لألطفال، للمجوس، .  كتير
.المساكينكرمالللرعيان، جيت 



ي أَحبائي،نعيُش فيا 
بلٍد مليء بالمشاكلِ 
ُر والهموِم، فيه تتعسَّ 

نَعيش . الحياة
ل
ُّ
َمِة منغمسين في الظ

وِن إلى لَ تَرُمُز قأنَّها 
.َخطيَئتِنا

في لرّب نَرُفُض  اَفنحُن 
أن نَرُفضُ ُكّلِ مرٍّة 

، في ُكلِّ  َمرٍّة ُنِحبَّ
.ُنساعدأن نَرُفُض 



، َهَكذاَن ُكنّا ُمجَتِمعيَوإِذا 
نا اليوم فألن نجما يقودُ 

ا نتِظُرنيَ الرَّبُّ . الى الطريق
ه حبَّ يَمَنَحنا لَِكي 
ِه َهذلِذا، في . وُغفرانَه

 ََ َنسيُر اللَّحظَِة بِالّذاتِ 
".نوِرهنَحَو 



عُب الّسالِكُ اُم َمعً ُوَروِّ  في الشَّ
أبَصَر الُظلَمِة 

.عظيًمانوًرا 



لنصغِ مًعا الى
هذه القصّة



وٍم وصلت منال وَهى إلى البيت بعَد ي
...دراَّيٍ طويٍل 

وَهى الثانية في السنة الثانويةمنال  
..الثالثةفي السنة المتوَطة 

 لت منال وَأإلقاء التحيّة تقدمت وبعد
ي أّمها مبلًغا من المال مشاركة منهما ف
حملة التبرّع، في َبيل المحتاجين

.بمناَبة عيد الميالد

كيف وعطي من 
ذواتنا؟





 نَظرَة إليها اقأّم نظرت
.  ُتجْبهاولم اَتغرابٍ 

اما م":فألّحت منال دائلًة 
أن عادتِك ليس من 

أما . طلبًا كهذاترُفضي 
تشفقين على عْدتِ 

«؟الفقراء 

 ،ة الشفقبلى، أجابت اقأم
ا أمّ . ما زالت تحرّك دلبي

أنتما فأين دلبكما من 
لشفقة؟ا

"؟" ماما ماذا تقولين



ا  يا منال من الّسهل جدًّ
منذُ . التبرَّع بماِل اآلخرين
ماما "ِصَغركما وأنا اََمُع  

َهذا ال " …أعطينا، بابا أعطينا

ي ُيلِزُمكما بشيٍء وال يَعن
من أنّكما َشفوَدتان، تَبرّعا
مالِكما الخاص، 
من مصروفِكما



 الوالدة، وَفكّرتا بكالمِ اقأختان انصرَفت
،وتداولتا فيه

َعنْته منما وَفِهَمتا 

.  وضميرإيقاِظ إحساسٍ 

ِر أكٍل أموعن االْمتِناعِ على فاتَّفقتا 
.  وترفيهوشربِ 

اءٍ وَحرمتا نفسْيهما للتّبرّع بسخ

ناتجةً حًقا فتكوُن الهديُّة 

.  بذل ذاتحّبٍ وعن عن 





 ن اقأّم مهكذا تمكّنت
ذي أن تكوَن النّجَم ال
...يقوُد الى النّور

 لقد أحدثت صحوًة
الّضمير وأنمت في 

ي فروَح العطاِء الَحّق 
.  ابنتيها



هل أنا مثَل منال وَهى؟-
د؟هل من نَجٍم يقوُدني في هذا العي-
وأنا هل َأتبَُع هذا النّور؟-

النسأل ذواتن



؟غيِرهم الُمتبرّعيَن بمالِ من ألْسُت -

بِة بمنبـه أّي مشـروعِ عطاٍء ُدمُت - ََ ا
العيد ؟ 

عطي أبِفرحِ الَعطاء كأنّي هل شعرتُ -
؟الرّب ذاته 





نجيلِ بإِ واآلٍن أستعين 
قأرى ( 12-1متى )

ور كيف نسير نحَو الن
مع المجوس



ا ُولَِد يسوُع في بَيَت لَحِم ال1 يهوِديَّة، في ولمَّ

وَرشليَم أيَّاِم الَملِِك هيروُدس، إِذا َمجوٌس ددِ 
ُ
ُموا أ

ذي َملُِك اليهوِد الَّ أَيَن ”: ودالوا2ِمَن الَمشِرقِ 
جِْئنا ُولِد؟ فَقد رأَينا نَجَمه في الَمشِرق، ف

 هيروُدس، فلمَّا بلََغ الَخبَُر الَملِكَ 3. ”لَِنسُجَد لَه 
وَرشليمُ 

ُ
هااِْضطََرَب واضطََربَت َمعه أ

ُّ
َفَجَمَع 4. ُكل

ْعبِ   ُكلَّهم واََتْخبَرهمُعظَماَء الَكَهَنِة وَكَتبََة الشَّ
:أَين ُيولَُد المسيح



، “ةاليَهوِديَّ بَيَت لَحِم في ”: فقالوا له
رّاً وتَحقَّ 7 َِ َق ِمْنهم فَدعا هيروُدُس الَمجوَس 

لَهم إِ 8. في أَّيِ َوْدتٍ ظَهَر النَّْجم ََ لى ُثمَّ أَْر
ْفِل فابَحثوا عاِْذَهبوا ”: بَيَت لَحَم ودال ِن الطِّ

خبِروني قأذَهَب أَنا بَْحثاً َدديقاً، فإِذا َوَجْدُتموه فأَ 
.  ”أَيضاً وأََُجَد له 



ِمعوا َكالَم الَِملِك َذَهبوا39 ََ ا  وإِذا الَّنْجُم .فلمَّ
مُ  هم حتَّى بَلََغ الَّذي رأَوُه في الَمشِرقِ يََتَقدَّ

فُل فَودَف فَ  فلمَّا 10. وَدهالَمكاَن الَّذي فيه الطِّ
َودَخلوا 11. ِجّداً أَبَصروا النَّْجَم َفِرحوا َفرحاً َعظيماً 
ّمِه َمريم

ُ
فَل مع أ َجَثوا له ف. الَبيَت فرأَوا الطِّ

َدوا إِليه َذهباً َاِجدين، ُثمَّ فَتحوا َحقائِبَهم وأَهْ 
وِحَي إِليِهم في الحُ 12. وبَخوراً وُمرّاً 

ُ
لِم أاَلَّ ُثمَّ أ

ريقٍ آَخَر يَرِجعوا إِلى هيروُدس، فانَصَرفوا في طَ 
.إِلى باِلِدهم



اُم َمعً ُوَروِّ 
 لُِخطايَ َكلَِمُتَك ِمصباحٌ 

َونوٌر لَِسبيلي



إِنَّه جاَد نَّ هللَا أَحبَّ العالََم حتَّىإ
َك ُكلُّ َمن بِابنِه الَوحيد لَِكي ال يَهلِ 

ُة اقأَبِديَّة ُيؤِمُن بِه بل تكوَن له الحيا
ِل ابنَ  َِ ه إِلى العالَم فإِنَّ هللَا لَم ُير
َص بِه العالَملِيَديَن العالَم بل لُِيَخلَّ 



اُم َمعً ُوَروِّ 
ر بميالدك يا ربي بتكب

المحبة 



يا ربّي، بتِكبر المحبّةبميالدك 
بتمَّحى الخطايا، بكّل الّدني

وبتضوي ليالينا، الفيها خوف وعتمة
وبيشرق ضو علينا، من شمَسك الغنية

بميالدك يا ربّي، ضوَّا الّدني
أَطفال اللي ناموا، يحلموا بهديه

ببالن غنية، اجراس واعياد-
عطيهن َالمك، حنانك عيديِّة
بارك كّل والدنا، ودلوبنا وأعيادنا

بميالدك يا ربّي ضوَّا الدني



حد وهثلق بدُّو كّل وا
صِ يرجع لذاته ويَفح
ِل ضَّميِره ِمن ِخال

األسئثِلِة  التي 
سيطرُحها يسيع 

...  وفُسه عثلينا



ِّ تعالوا يا مباركي أبي »هل َيقول لنا يسوع  ي قأَن
 َغريباً ُجعُت فأَطَعمُتموني، وَعِطشُت فَسَقيُتموني، وُكنتُ 

جيناً وُعرياناً َفكَسوُتموني، وَمريضاً فُعدُتموني36فآويُتموني،  ََ ، و
.  «إِلَيَّ فجِئُتم 

طَعْمناك أَو َرّب، متى رأَيناَك جائعاً فأَ يا »: اقأَبرارهل َنجيبه مع 
اناً ومتى رأَيناَك غريباً فآويناك أَو ُعري38َعطشاَن فَسقيناك ؟ 

جيناً فجِئنا إِ 39فَكَسوناك ؟  ََ «؟لَيكَ ومتى َرأَيناَك مريضاً أَو 

نعُتم َشيئاً ِمن ُكلَّما صَ : أَدوُل لَكمالَحقَّ »: هل َنسمعه ُيجيُبنا
غار، فلي دد  «ُتموهَصَنعذلك لِواِحٍد ِمن إِخوتي هُؤالِء الصِّ



َمسيح؟بكّلِ محتاج يَسوَع الأرى  َحقًّا َهل 

َهل أرى يسوع باالنسان الجائع والمريض 
والسجين؟

عطيه من ودتي وم
ُ
ن هل اهتمُّ بالَمريض وأ

مصروفي كي أَفرَِّحه؟



بها اليقت من ِ 
 ِمن ُيفكِّرُ الَصمٍت 

يَنُه ُكلُّ واِحٍد بجديد  
وبيَن نَفسِه في

َحياتِهُظلماتِ 
ي بالَخطايا الّتأّي )

.(ارتََكبها





وا، بَعَد أَن َفكَّر
يَروا، َوَفَحْصنا َضم

بيدعينا مار بيلس
َعهُ حتى وصثلِّي مَ 

ة حتى وَعرف َمَحبَّ 
ربنا إلنا



14

.

فِمنه 15،أَْجثو على ُركبََتيَّ لآِلبلِهذا »
ََرٍة اََمها ف

ُ
َماِء تَسَتِمدُّ ُكلُّ أ ي السَّ

لى وأََأَُله أَن يََهَب لَكم، ع16واقأَْرض، 
َعِة مْجِده، أَن تَشَتدُّ  ََ وا بِروِحه، ِمقداِر 

وأَن ُيقيَم 17، لِيَْقوى فيكُم اإِلنساُن الباِطن
تَّى إِذا ما المسيُح في ُدلوبِكم باإِليمان، ح

ِستُ  َّ م علَيها،تأَصَّلُتم في الَمحبَّة وأ
دَّيسين أَمَكَنكم أَن ُتدركوا مع َجميعِ الق8

ول والُعُلوُّ وال
ُّ
.  ُعمق،ما هو الَعْرُض والط



الَّتيَمحبََّة المسيحِ وتَعِرفوا 19
تَفوُق كلَّ َمعِرفة، 

.  َكَمالبُِكّلِ ما في هللِا منفَتمَتلِئوا 
ه العاِملَِة فينا، ذاَك الَّذي يَسَتطيُع، بُِقوَّتِ 20

ما نَسأَُله أَو يَبُلَغ ما يَفوُق كثيًرا ُكلَّ أَن 
لَه الَمْجُد في الَكنيسِة 21نَتَصوَُّره، 

المسيحِ يسوع على َمدى َجميعِ وفي 
آمين. اقأَْجياِل والدُّهور



ّب من حعبَرنا لََقد 
الذات الى محبّة 
المسيح وإلى 
ر االنفتاح على االخ

.واإلهتمام به
الُعبوُر هَو َهذا 

ِد التََّجدُّ َعالَمُة 
؟...َوالميالد الثّاني



نعم هذه السنة 
!سوعميالد يَنعيُّد 

...رغم كّل شيء

عيٌد أكثر َيكون 
ا صمًتا وأكثر عمقً 
ل يشبه الميالد اقأو
حين ُولد يسوع 

.وحيًدا



كن ولأرضيّةٍ بال أضواءَ 
لحمٍ بيتَ مع نجمةِ 

دروبَ ضيء بوَِعها تُ 
.حياةال

ة ملوكيّ بال احتفاالتٍ 
فيه ولكن بتواضعٍ نشعرُ 

شتفتّ كالمجوس نناأنّ 

مع النّجم،  وكالرّعاة
عن الحقيقةنبحث 



ميًعا لَِنسَتقبِْل جَ 
هذا في العيد 
َعالَمة الَحياة 
والمحبّة، َعالَمةَ 

الَفَرحِ َوالنّورِ 
ْتنا ونَشعِشَع بيو
ُء ُكّل بِاقأنواِر َوُنضي
...يّةالزّيَنة الميالدِ 





واتِنا مَع ذَ ُمتصالِحيَن 
، ومَع إخوتِنا، ومَع للّا 

تلَو ُيمكُِننا اآلَن أن ن
َة أوالِد بُِكّلِ ثِقٍة صال

، للّا، صالَة اإلخَوةِ 
يح يسوع الَمسَصالَة 

البَشر،وُكّل 
َصالة اقأَبانا





ِة َع تَرنيمَ نَخُتُم لِقاَءنا مَ 
«لَيلَة الميالد»



غُض لَيلَة الميالد ُيَمّحى البُ 
لَيلََة الميالد ُتزهُر اقأرضُ 
لَيلَة الميالد ُتبِطُل الحربُ 

بُ لَيلََة الميالد يَنُبُت الحُ 



ميالٌد َمجيٌد  
َوعاٌم َسعيٌد 

يَّةِ ِة الّدينِ ِمن َمرَكِز التَّربِيَّ 
بَيِن لُِرهباوِيَِّة الَقثل

األَقَدَسين ومن كل 
معثلم 


