


 

1ديسمبر   
 

فإذا كنت . مليٌء بأصوات عيد الميالدالعالم 
تستمع بأذنيك المجردة، فسوف تسمع الترانيم 

واألجراس والضحك، اما إذا كنت تنصُت 
بأذنيك الداخلية، فسوف تسمع أجنحة 

المالئكة والصوت العميق الُمقدس للصمت، 
.والهمس النابض بالحياة في الكلمِة األبدية  



 

2ديسمبر   
 

مليٌء بمشاهد عيد العالم 
الميالد، إذا نظرت بعينيك 
المجردة، سترى األشجار 

المزينة باأللوان الزاهية 
والنجوم المبهرة والشموع 

الملتهبة، ولوحة تمثل مريم 
العذراء حول المذود الذي 

إذا نظرت . ولد فيه يسوع
بالعين الداخلية، سترى 
.نجمة بيت لحم في قلبك  



 

3ديسمبر   
 

تستطيع أن تتذكر أنك هل 
تمنيت شيئًا مرة بإلحاح وكان 
يبدو أن ذلك الشيء؟ وعندما 

تحقق ذلك الشيء وجدته أفضل 
مما توقعت؟ إن مثل المميز 
مستحياًل هذه الهدية الرائعة 

وهبنا اهلل إياها في عيد الميالد 
. األول  

 
نظر اهلل إلى كل قلب إنسان 

كان قد خلقه، وكل قلب سيأتي 
بعده، وعرف ما يحتاجه قلب 

فاستجاب اهلل لنا . كل منا
استجابة تامة ووهب هذه 

اإلجابة للعالم أجمع، كانت هذه 
اإلجابة هي السيد المسيح عليه 
!السالم، روح الحب وكلمة اهلل   



 

4ديسمبر   
 

المتعة الناشئة عن بعث البهجة في حياة اآلخرين، إن 
وعن حمل أعباء بعضنا البعض، والتخفيف من عناء 

اآلخرين، واحتالل القلوب والنفوس الخالية بواسطة 
.العطايا السخّية هي ما تجسد لنا سحر عيد الميالد  

 
!اْلِغْبَطُة ِفي اْلَعَطاِء َأْكَثُر ِممَّا ِفي اأَلْخذِ    



 

5ديسمبر   
 

يستطيع أن يقدم له فقيٌر مثلي؟ماذا   
 إذا كنت راعي، سأقدم حمالً 

 إذا كنت رجاًل حكيمًا، لقمت بدوري
.لكن الذي أستطيع تقديمه هو قلبي  



 

6ديسمبر   
 

هداياك في فترة عيد الميالد إفتح 
لكن ُكْن شاكرًا على مدار العام 

.على الهدايا التي تلقيتها  
 

عندما نسير في طريق اإلمتنان، 
تتالشى السلبية ونشعر أننا غير 

نحن . مقيدين بقواعد وحدود الحياة
أحرار في اإلستمتاع بالحياة إلى 

أقصى حد، بغض النظر عن الحالة 
.الراهنة لمحيطنا  

 



 

7ديسمبر   
 

إذا كان هناك وقٌت 
مناسٌب من السنة 

للتفكير بعظمة اهلل فهو 
موسم عيد الميالد 

الرجل الحكيم . المجيد
وجد الطفل يسوع من 
خالل تتبع النجمة، 

نحن أيضًا نستطيع أن 
نجده إذا هّدأنا أنفسنا 

.وبحثنا  
 

َسَتطُلُبوَنِني َوَتِجُدوَنِني  
ِحيَن َتطُلُبوَنِني ِبُكلِّ 

يسوع -. ُقُلوِبُكمْ   



 

8ديسمبر   
 

العطاء يمكن أن يكون ماديًا مثل هدية نقدية لشخٍص محتاج، لكن العطاء الحقيقي هو أكثر من ذلك، إنه يمتد 
.ليشمل أنفسنا بمعنى أن نكون معًا في السراء والضراء  

 
.ال َتمَنِع الَخيَر َعِن الَِّذيَن َيحتاُجوَن إَليِه، ِعْنَدما َتُكوُن قاِدراً   



9ديسمبر   
 

ال يهم حقيقة أننا ال نعلم التاريخ المؤّكد لوالدة 
في . ال سيد المسيح، ما يهم هو أنه قد ولد

خضم نشاطاتنا التي تشغل أوقاتنا دعنا 
نتوقف لنفكر في الشخ ص الذي ولد وعاش 

.لينشر الخير في كل مكان  



 

10ديسمبر   
 

كم منا يتذكر أن عيد الميالد هو 
السّيد )ذكرى مولُد شخصًا ما 

وتوقف ليفكر بما يريدنا هو ( المسيح
 أن نفعل به؟

 
إذا كنت تبحث عن فكرة لهدية لعيد 

:ميالده، خذ بعين اإلعتبار التالي  
 

ال يمكنك . أخبره بمقدار حبك له• 
.أن تفعل هذا كفاية  

عبر عن حبك للعائلة واأل • 
ال تعرف أبدًا من قد يحتاج . صدقاء

.ل سماع ذلك  
توا صل معهم ب . أعطي للفقراء• 

إسم يسوع وادعوهم ليتشاركوا في 
.روح عيد الميالد  

تصالح مع هؤالء الذين تحمل • 
.الضغينة لهم  

 
هذه السنة ، لنفعل شيئًا ل صاحب 

!عيد الميالد  



 

11ديسمبر   
 

عيد الميالد ليست خصوصية 
محصورة بالهدايا والزخارف 

والحفالت فقط، بل تتجلى من 
خالل ما نعطيه لآلخرين من 

العطاء النابع من القلب . قلوبنا
ُيّظِهُر بوضوٍح تقديرنا وامتناننا 
.الحقيقي لجميع ما أعطانا اهلل  

 
َفْلُنَقدِّْم َذباِئَح التَّسِبيِح الّداِئِم هلِل، 
أِي التَّعِبْيَر الشََّفِويَّ َعِن اعِتراِفنا 

.ِباإليماِن ِباْسِمهِ    



 

12ديسمبر   
 

عيد الميالد المجيد مميٌز 
ألننا نستمتع ليس فقط بما 
صنعه الرب للعالم بأسره، 
. بل لما صنعه لنا شخصياً 

بصفاٍت ” أعاد طالءنا“هو 
جديدٍة لم نكن لنستطيع أن 

هو باركنا . نعطيها ألنفسنا
و أعطانا . بهذا القدر

سالمًا كما وعدتنا 
نحن تحّولنا . المالئكة

.بفضل عيد الميالد المجيد  
 

َفأنُتْم َتْعِرفوَن النِّعَمَة الَِّتي  
َفَمَع . أظَهَرها َيُسوُع الَمِسيحُ 

أنَُّه كاَن َغِنّيًا، صاَر َفِقيرًا 
ِمْن أجِلُكْم، ِلَكْي َتِصيُروا 

.أغِنياَء ِبَفقِرهِ   



 

13ديسمبر   
 

 ليلة صامتة، الليلة المقدسة
كل شيء هادئ، كل شيء 

 مشرق
جولة األم العذراء والطفل 

 الخاص
الرضع المقدسة حتى 

 العطاء ومعتدل
 النوم في سالم السماوي

السماويفي سالم النوم   
 

َفَوَلَدِت ابَنها الِبكَر، َوَقمََّطْتُه 
َوَوَضَعتُه ِفي ِمعَلٍف 

ِللدَّواِب، إْذ َلْم َيُكْن َلُهما 
. َمكاٌن داِخَل الخانِ   



 

14ديسمبر   
 

إآله المحبة، ساعدنا على تذكر والدة السيد المسيح، التي نتشاركها عبر أغاني المالئكة وفرح 
دع . اغلق باب الكراهية وافتح باب المحبة في جميع أنحاء العالم. الرعاة وعبادة الحكماء

فلتملئ . نّجنا من الشر ببركة المسيح. الِود يلف كل هدية، واأُلمنيات الطيبة تلف كل تحية
.عقولنا بالتقدير واإلمتنان، وقلوبنا بالتسامح  



15ديسمبر   
 

يذّكرنا بميثاق القوس 
الكمال، والذي هو 

وُيجّسد . المحبة
اإلكليل كل األشياء 
الجيدة المتعلقة بعيد 
الميالد للذين لديهم 
عيوٌن ترى وقلوٌب 

فهو يشتمل على . تفقه
اللونين األحمر 

واألخضر وعلى إَبر 
النباتات دائمة 

الخضرة المصّوبة 
اما . نحو السماء

القوس فيخبرنا بقصة 
.  المودة تجاه الجميع
حتى شكله رمزي، 

حيث أنه ُثميل األبدية 
لحب والطبيعة الدائمة 

. الرب  

 



 

16ديسمبر   
 

األخضر هو اللون اللون 
الُخضَرة . الثاني لعيد الميالد

الدائمة العظيمة بلونها الذي 
اّما . ال يتغير ُثمتل األمل

قمتها فُتشير نحو السماء 
كتذكير بأن افكار اإلنسان 

ينبغي أن تتجه نحو السماء 
.كذلك  

 
َركُِّزوا َتفِكيَرُكْم َعَلى اأُلُموِر 
السَّماِويَِّة، ال َعَلى اأُلُموِر 

.األْرِضيَّةِ   



 

17ديسمبر   
 

عيد الميالد هو عيد المحبة، وعيد إن 
البهجة، وعيد العطاء والمشاركة، كما 

أنه عيد لّم الشمل والضحك مع العائلة 
ولكنه . واال صدقاء، وعيد تبادل الهدايا

.بصفة خاصة عيد المحبة  
 

.َواْعَمُلوا ُكلَّ ما َتعَمُلوَنُه ِبَمَحبَّةٍ   



 

18ديسمبر   
 

نتذكر أن قلب عيد الميالد هو قلٌب ِمعطاء، قلٌب دعونا 
والدة الطفل يسوع؛ . واسع ومفتوح يفكر في اآلخرين أوالً 

عنت التدفق إلى عالم مريض بدواء المحبة الشافي، 
تحت كل . الذي هذَّب رغبات القلب منذ الفي سنة تقريباً 

كومة منتفخة بالهموم هناك قلٌب ينبض ببهجة عيد 
.الميالد  



 

19ديسمبر   
 

الميالد هي فرصة ألن نحذو حذو الطفل الذي ُطرح في المذود ثم عيد 
.َكُبر ليصبح ذلك الشخص الذي ذهب الى كل مكان وهو يفعل الخير  

 
يسوع -. أِحبُّوا َبعَضُكْم َبعضًا َكما أحَبْبُتُكْم أنا: َوَهِذِه ِهَي َوِصيَِّتي َلُكمْ   



 

20ديسمبر   
 

الميالد باٍق لألبد، وليس يومًا واحدًا فقط، ألن المحبة والمشاركة والعطاء ليست أشياء نطرحها ونضعها في عيد 
إن ما تفعله من خير  . صندوق فوق الرف مثلما نفعل باألجراس والمصابيح الكهربائية و األشرطة الملونة

. لآلخرين هو خيٌر تفعله من اجل نفسك  
 

الَكِريُم َسُيصِبُح َغِنّيًا، َوَمْن . ُهناَك َمْن ُيعِطي ِبَسخاٍء َفَيزداُد، َوُهناَك َمْن ُيصِبُح َفِقيرًا أِلنَُّه ال ُيعِطي َكما َيْنَبِغي
.ُيِعيُن َغيَرُه ُهَو أيضًا َسُيعانُ   



 

21ديسمبر   
 

ال تجعل لماذا 
بعيد الميالد شيئًا 
استثنائيًا جدًا هذه 

السنة بإرسال 
بطاقة، او اجراء 
مكالمة، أو القيام 
بزيارة، أو إرسال 

هدية ألُناٍس 
تعرفهم والذين 

يعانون من الَوحدة 
؟ اليس هذا هو 
المعنى الحقيقي 

 لعيد الميالد؟
 

ِإَذْن، ُكلُّ َما  
ُتِريُدوَن َأْن ُيَعاِمَلُكُم 

النَّاُس ِبِه، 
َفَعاِمُلوُهْم َأْنُتْم ِبِه 

يسوع -. َأْيضاً   



s 

 

   22ديسمبر
 
 
 
 
 

2 



 

23ديسمبر   
 

ليس كل أحد لديه نعمة 
العائلة السعيدة، سقفًا 

يأويه، أو حتى ما يكفي 
لنصلي . من الطعام

لهؤالء المرضى، 
الوحيدين، الحزانى، أو 

الفقراء ولنظهر تضامننا 
من خالل التواصل معهم 
لنعرض مساعدتنا على 

.قدر استطاعتنا  
 

انًا  انًا َأَخْذُتْم، َفَمجَّ َمجَّ
!َأْعُطوا  



 

24ديسمبر   
 

هذا الغطاء  -الميالد عيد 
ال سحري الذي يلف نفسه 

حولنا، هذا الشيء غير 
.  الملموس ال شبيه بالعطر

من الممكن أن ينسج نوبة 
عيد الميالد . من الحنين

يمكن أن يكون يومًا للوالئم 
أو للصالة ولكن سيبقى دائمًا 

يومًا نفكر  -يومًا للذكرى 
. فيه بكل شيٍء أحببناه يوماً   

 
امأُلوا ُعُقوَلُكْم ِبُكلِّ ما ُهَو 

َحقٌّ، َوُكلِّ ما ُهَو َنِبيٌل، َوُكلِّ 
ما ُهَو َقِويٌم، َوُكلِّ ما ُهَو 

طاِهٌر، َوُكلِّ ما ُهَو َجِميٌل، 
َوُكلِّ ما ُهَو َجِديٌر ِبالَمديِح، 
َوُكلِّ ما ُهَو فاِضٌل، َوُكلِّ ما 

.ُهَو َممُدوحٌ   



 

25ديسمبر   



Text on page 22 is courtesy of Aurora Productions. All other quotations are from Motivated magazine and the Bible. 
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