
أبطال عيد الميالد



َمرَيمُ 

. ُطوَبٍة ِلَرُجٍل ِمْن َنسِل داُوَد اْسُمُه ُيوُسفُ َيُم، َمخأرَسَل هللُا الَمالَك ِجْبراِئيَل إَلى َبلَدٍة ِفي إقليِم الَجِليِل ُتدَعى الّناِصَرُة، إَلى َفتاٍة َعذراَء اْسُمها َمر 
«.ِِظيمًا، َوَلْن َينَتِهَي ُملُكُه أَبداً َسَيُكوَن عَ . ها أنِت َسَتحَبِليَن َوَتِلِديَن ابنًا، َوُتَسميَنُه َيُسوعَ »: َفجاَء إَليها ِجْبراِئيُل َوقاَل َلها

، َفليَْحُدْث ِلي َكمَا ُقْلتَ »: َفَقاَلْت َمريَمُ  (1:38لوقا )« .أنَا َخاِدمَةُ الرَّبِّ



يوسف

.  حتى انه يعتزم الطالق بهدوء لها . عندما سمع أن مريم كانت حامال ، كان يعرف أنه لم يكن الطفل له . كان يوسف رجال صالحا 
ما هو به فيها هو . يوسف، ال تخف أن تأخذ مريم امرأتك " قال المالك ،. قبل أن يتمكن من فعل ذلك ، ظهر له مالك الرب في الحلم 

" . اسمه يسوع ، ألنه سيوفر على الناس من خطاياهم . وقالت انها سوف تلد ابنا. من الروح القدس 

، َفأَخَذ اْمرَأتَهُ إلَ  (1:24متى . )ى بَيِْتهِ وَِعْنَدمَا اْستَيَْقَظ يُوُسُف ِمْن َنوِمِه، َعِمَل ِبُكِلّ مَا أَمرَهُ ِبِه َماَلُك الرَّبِّ



الرَُّعاِةُ

خبار ال تخافوا، ألن لدي بعض األ: "فقال المالك. وفجأة، َظَهَر لهم مالكًا براقاً . كان هناك بعض الرعاة في حقل مجاور يحرسون قطعانهم
."دٍ اذهبوا وابحثوا عن الطفل، فسَتجدونه ُمَقمًَّطا في ِقطٍع من القماش وُمْضَجًعا ِفي ِمْذوَ ! إنه قد ُوِلَد المسيح. السارة لكم

وَاِبّ  ِتي أعَلنَهَا َلهُمُ وَِعْنَدمَا رَآُه . َفانَطَلُقوا مُْسِرِعيَن، َوَوَجُدوا َمريَمَ َويُوُسَف وَالِطّفَل مَوُضوعًا ِفي ِمعَلِف الدَّ  الرُّعَاةُ، أخبَُروا الَجِميعَ ِبالرَِّساَلِة الَّ
(1:38لوقا . )الَماَلُك َعْن هََذا الِطّفلِ 



المالئكة

اَلمُ »: وفي تلك الليلة، امتألت السماء مع المالئكة يسبحون هللا قائلين ِذيَن يَُسرُّ ِبِهمُ الَمْجُد هلِل ِفي األعَاِلي، وََعَلى األْرِض السَّ ، ِللنَّاِس الَّ
(2:14لوقا )« .هللاُ 



ِسْمعَاُن َو َحنَّةُ 

وُح الُقُدُس َكاَن َعَلْيهِ . َوَكاَن ِفي َمِديَنِة الُقْدِس َرُجٌل اْسُمُه ِسْمَعانُ  وُح إَلى. َوالرُّ ْفَل َيُسوَع . َساَحِة الَهْيَكلِ َفَقاَدُه الرُّ َوِعْنَدَما أدَخَل األَبَواِن الطِّ
ِريَعُة، أَخَذُه ِسْمَعاُن َبْيَن ِذَراَعيِه، َوَسبََّح هللَا َوَقالَ  َما َما َتُنصُّ َعَلْيِه الشَّ ، أطِلْقِني أَنا َعبَدَك َفأموَت ِبَساَلٍم َكَما َوَعْدَت َوا»: ِلُيَتمِّ ْد َفقَ . ْْلَن َيا َربُّ

ُعوِب  «.َرأْت َعْيَناَي َخاَلَصَك الَِّذي َهيَّأَتُه أَماَم َجِميِع الشُّ

َمْت إَلْيِهْم ِفي ِتْلَك اللَّْحَِظِة َوَشَكَرِت هللاَ . َوَكاَنْت ُهَناَك َنِبيٌَّة اْسُمَها َحنَّةُ  ُفوَن َعلَ ثُ . َفَتَقدَّ َثْت َعِن الطِّفِل ِلُكلِّ الَِّذيَن َكاُنوا َيَتَلهَّ ى َتْحريِر مَّ َتَحدَّ
(38-2:25قا ول. )الُقْدسِ 



الحكماء

أدركوا ذلك يعني ولد الملك الجديد . في وقت الحق بعض الوقت ، ورأى الحكماء من دول بعيدة في الشرق نجم غير عادي في السماء
نِزَل َوَرَأْوا َفَدَخُلوا المَ . جاؤوا إلى بيت لحم و جدت المكان حيث كان يسوع الحية. لذلك ، فإنها سافر مسافة كبيرة لرؤية هذا الملك. لليهود

ِه، َفَرَكُعوا َعَلى األْرِض ساِجِديَن َلهُ  فَل َمَع َمْرَيَم ُأمِّ ُموا َلُه َهداياُثمَّ َفَتُحوا َصناِديَق ُكُنوِزِهْم، َوقَ . الطِّ .َذَهبًا َوَبُخورًا َوُمّراً : دَّ



للاُ 

وحيِّ الَفريِد لُه َتعالى ِفداًء لُهم، فال َخوَف على ِمن الَهالِك، ألّن َمصيَرُهم المؤمنيَن ِبهِ لقد أَحبَّ هللُا ُكلَّ الَبَشر حّتى إّنُه َضّحى باالبِن الرُّ
(3:16حنا وي. )داُر الُخلدِ 
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