
َكاَن ِلَمةُ َكاَن ِعْنَد ٱهلِل، وَ فِي ٱْلبَْدِء َكاَن ٱْلَكِلَمةُ، َوٱْلكَ .1

.ٱْلَكِلَمةُ ٱهللَ 

.َهَذا َكاَن فِي ٱْلبَْدِء ِعْنَد ٱهللِ .2

ْْ يَُكْن َشْيء  ِمم  ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبِغَْيِرهِ .3 .ا َكانَ  لَ

،فِيِه َكانَِت ٱْلَحيَاةُ، َوٱْلَحيَاةُ كَ .4 ِِ انَْت نُوَر ٱلن ا

ْْ ُُْدِركْ َوٱلنُّوُر يُِضيُء فِي ٱلظُّْلَمِة، وَ .5 .هُ ٱلظُّْلَمةُ لَ



َن ٱْلعَالَ .10 ِ ، َوُكو  ِْ ْْ يَْعِرْفهُ َكاَن فِي ٱْلعَالَ ُْ ُْ بِِه، َولَ .ٱْلعَالَ

ُُهُ لَ .11 ُِِه َجاَء، َوَخاص  ْْبَْلهُ إِلَى َخاص  َُ ْْ.

12. َ ا ُكلُّ ٱل ِذيَن قَبِلُوهُ فَأ ْْ ُسْلَطانًا أَْن يَِص َوأَم  يُروا ْعَطاُه

.أَْوََلَد ٱهلِل، أَيِ ٱْلُمْؤِمنُوَن بِٱْسِمهِ 

، وَ .13 ٍْ َِ ِمْن َد ، َوََل ََل ِمْن َمِشيئَِة َجَسدٍ اَل ِذيَن ُوِلُدوا لَْي

.ِمْن َمِشيئَِة َرُجٍل، بَْل ِمَن ٱهللِ 



ْينَا ل  بَْينَنَا، َوَرأَ َوٱْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسًدا َوحَ .14

َمةً  ٱْْلِب، َمْملُوًءا نِعْ َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما ِلَوِحيٍد ِمنَ 

.َوَحًّْا



26/12/22قراءات المْدمة 

.  ز هناجوزيف هو الُركي.  نسمع أوَلً قصة عيد الميالد وفًْا لما قاله مُى

نة من خالل المالك يُعلْ قبول وَلدة يسوع من الروح الْدِ والعناية بأما

.بمريْ ويسوع

امُة ، ليلة ص"ثْ نسمع ُرنيمة عيد الميالد األكثر شهرة باللغة الفارسية 

".ليلة مْدسة

.ثْ يلُْي رعاة بيت لحْ بالمالك الذي أعلن وَلدة المخلص يسوع

:  ثْ نسمع أغنية من المالئكة في حْول بيت لحْ ، غنُها إيريِ ويمي

".اسمعوا أغاني المالك البراقة"



ا ِوََلَدةُ يَُسوَع ٱْلَمسِ .18 ا : ايحِ فََكانَْت َهَكذَ أَم  لَم 

هُ َمْخُطوبَ  ُْ أُمُّ ْن ةً ِليُوُسَف، قَْبَل أَ َكانَْت َمْريَ
ِِ يَْجَُِمعَا، ُوِجَدْت ُحْبلَى ِمنَ  وحِ ٱْلُُْد . ٱلرُّ

ْْ يََشأْ فَيُوُسُف َرُجلَُها إِْذ َكاَن بَ .19 ا، َولَ  أَْن ارًّ

ايُْشِهَرَها، أََراَد َُْخِليَََُها .  ِسرًّ



ر  فِي هَ .20 ِ ِذِه ٱأْلُُموِر، إَِذا َماَلكُ َولَِكْن فِيَما ُهَو ُمَُفَك ِ ب  ٱلر 

ٍْ قَائِالً  َخْف وُسُف ٱْبَن َداُوَد، ََل َُ يَا يُ »: قَْد َظَهَر لَهُ فِي ُحْل

َْ ٱْمَرأََُكَ  َو ِمَن ٱل ِذي ُحبَِل بِِه فِيَها هُ أِلَن  . أَْن َُأُْخَذ َمْريَ
 ِِ وحِ ٱْلُُْد .ٱلرُّ

ُص َشْعبَهُ أِلَن هُ يَُخل ِ . ُسوعَ فََسَُِلُد ٱْبنًا َوَُْدُعو ٱْسَمهُ يَ .21

 ْْ .  «ِمْن َخَطايَاُه



ْ  َما قِ .22 ِ بِٱلن بِ َوَهَذا ُكلُّهُ َكاَن ِلَكْي يَُِ ب  ِ ٱْلَْائِلِ يَل ِمَن ٱلر  :ي 

نًا، َويَْدُعوَن ٱْسَمهُ ُهَوَذا ٱْلعَْذَراُء َُْحبَُل َوَُِلُد ٱبْ ».23

انُوئِيلَ  .عَنَاٱهللُ مَ : ٱل ِذي َُْفِسيُرهُ « ِعم 
ا ٱْسَُْيََْظ يُوُسُف ِمَن ٱلن  .24 ِْ فَعََل َكَما أََمَرهُ مَ فَلَم  ِ، ْو ب  اَلُك ٱلر 

.َوأََخذَ ٱْمَرأََُهُ 

ْْ يَْعِرْفَها َحُ ى َولََدِت ٱْبنَ .25 .ُسوعَ َوَدَعا ٱْسَمهُ يَ . َها ٱْلبِْكرَ َولَ



يَن يَْحُرُسوَن ِحرَ َوَكاَن فِي ُِْلَك ٱْلُكوَرِة ُرَعاة  ُمَُ .8 اَساِت بَد ِ

، ْْ ِِه ٱلل ْيِل َعلَى َرِعيُ 

، َومَ .9 ْْ ِ َوقََف بِِه ب  ِ أََضاَء َحوْ َوإَِذا َماَلُك ٱلر  ب  ، ْجُد ٱلر  ْْ لَُه

.فََخافُوا َخْوفًا َعِظيًما

ُْ ٱْلَماَلكُ .10 ْْ بِ !ََل ََُخافُوا»: فََْاَل لَُه ُرُك فََرحٍ فََها أَنَا أُبَش ِ

ٍْ يَُكوُن ِلَجِميِع ٱلش ْعبِ  :َعِظي

َْ فِي َمِدي.11 ُْ ٱْليَْو ْلَمِسيُح نَِة َداُوَد ُمَخل ِص  ُهَو ٱأَن هُ ُوِلَد لَُك

بُّ  ٱلر 



ُْ ٱْلعاََلَمةُ .12 ًطا ُمضْ َُِجُدو: َوَهِذِه لَُك َجعًا َن ِطْفاًل ُمَْم 

. «فِي ِمْذَودٍ 

ْمُهور  ِمَن ٱْلُجْنِد َوَظَهَر بَْغَُةً َمَع ٱْلَماَلِك جُ .13

ِ ُمَسب ِِحيَن ٱهللَ َوقَ  :  ائِِلينَ ٱلس َماِوي 

ُْ، لَى ٱأْلَْرِض ٱلس الَ ٱْلَمْجُد لِِلِ فِي ٱأْلََعاِلي، َوعَ ».14
ةُ  ِِ ٱْلَمَسر  .«َوبِالن ا



٢٣: ١، من انجيل متى ٢٠٢٢. ١٢. ٢٦عظة يوم 

.اخوُى اَلحباء

في ُْويْ مجيء يسوع ، يوجد الكثير من  اَلقوال وصور جميلة ، . 1
معنى الحياة أكثر من الحياة : "صادفت جملة للشاعر سُيفان زويغ

هذا .  معنى الحياة يحافظ على الحياة.  هذه الجملة ُروق لي". نفسها
معنى .  "ما أُعلمه وأعيد اكُشافه حيث أصبح اإليمان مهًما في حياُي

هذا صحيح بشكل خاص في عيد ." الحياة هو أكثر من الحياة نفسها
.الميالد



و شيء عيد الميالد باعُباره عيًدا إنسانيًا ه. 2

لكن .ليِ فْط في مرحلة الطفولة-جميل جًدا 

ى هذا اإلنسان يحمله معنى عيد الميالد ، المعن

د العذراء سُحبل وُل.  "" الذي يحمل حياُنا

مُى  ". )يسمونه عمانوئيل ، اى هللا معنا .  ابنا

٢٣: ١)



ما الذي يدور في ذهني ، . 2022فى عيد الميالد . 3

ما الذي يحركنا في نهاية هذا العاْ وكيف يمكن أن 

يحملنا معنى عيد الميالد في مواقف حياُنا؟

عندما أنظر إلينا نحن األلمان ، الذين كانوا وما زالوا 

أدرك أن أزمة -أنا واحد منهْ -يْومون بعمل جيد 

كورونا ، وحرب هذا العاْ في أوكرانيا وُغير المناخ 

.الذي نراه اْلن بوضوح ، قد غيرنا  وأزعجُنا



، نحن نعمل بدون 2022في عيد الميالد عاْ . 4

موجة كورونا كبيرة ،  مع قدر معين من الحماية 

نحن .  الحكومية ألزمة الطاقة،  كما كانت من قبل

نُوقع األزمة في األفق ، ونعلْ أن أشياء كثيرة 

-سُُغير إلى األسوأ ، خاصة نُيجة لُغير المناخ 

.ومع ذلك فإننا نعمل بشكل جيد اْلن



عندما أنظر إليكْ ، أيها الالجئون ، في كنيسُنا ، أدرك . 5

أن الحياة بالنسبة للكثيرين أصبحت اْلن أكثر أمانًا مما 

كانت عليه قبل بضع سنوات وأن الكثير منكْ يعملون أو 

لكن بعضكْ ليِ لديهْ وظيفة دائمة حُى بعد .  يدرسون

ُظل حياُك شاقة من نواح .  سنوات ويسُمرون في النضال

ومع ذلك ، فأنت .  كثيرة ، سواء كنت أكثر أو أقل نجاًحا

ُعيش بأمان أكثر من األشخاص في المواقف المأساوية في 

.كثير من األحيان في بلدانكْ اَلْ



كْ هو ." معنى الحياة أكثر من الحياة نفسها. "6

جميل عندما نشعر بالرضا ، عندما نسُمُع بالحياة ، 

ن ولك.  عندما نسُمُع باألشياء الجيدة الُي أعطيت لنا

هناك ما هو أكثر من الحياة الجيدة وهناك أكثر من 

واألهْ أن ابن .  الحياة الُي نكافح ونكافح من أجلها

اسُبدل مجده السماوي بمذود .  هللا صار إنسانًا

.مُواضع



لْد جاء يسوع لكي نجد فيه الراحة، ومنزًَل في . 7

ل َل ُرُاح حياُي في نفسي ، ب.  كل ُْلبات حياُنا

.   في من يأُي إلى حياُي في مذود في عيد الميالد

الطريْة الُي ولد يسوع بها ُوحي لي أن األمن 

وإَل ، .  واَلزدهار ليسا العوامل اَلساسية في الحياة

ما كان ليأُي إلى هذا العالْ بأي طريْة أخرى غير 

الفْر وانعداْ األمن؟



هنا ، في : لكنه قال لي قبل كل شيء. 8

هنا يمكنك .  مذودي ، سُجد الراحة لروحك

أنت هنا بأمان .  الراحة واكُساب قوة جديدة

أنت هنا محبوب ، .  ها أنت في المنزل.  ُاْ

هنا معنى .  أكثر مما ُسُطيع أن ُحب نفسك

سوف يساعدك .  إنه بجانبك.  هللا معك: حياُك

.أنت لست وحدك.  عندما ُكون في حاجة



هكذا يمكنني أن أبُهج مع يسوع . 9

مع يسوع يمكنني .  عندما أكون بخير

أيًضا أن أُعامل معها عندما ُصبح 

إنه .  الظروف غير مؤكدة أو ُظل صعبة

سندى ، الطفل في المذود ، عمانوئيل ، 

.هللا المُجسد



أفكر في .  مع يسوع يمكنني أيًضا الُْال والفوز. 10

هاجمه جيش أكبر وأقوى بوحشية ، .  أوكرانيا هذا العاْ

.  خاض هذا البلد قُاًَل ودفع المعُدي إلى الوراء جزئيًا

بالمثابرة والُصميْ على الدفاع عن وطنهْ ، حْق 

.  داألوكرانيون الكثير بالفعل ، حُى لو لْ ُنُه الحرب بع

رانيين معنويًا وسياسيًا ، ولكن أيًضا عسكريًا ، فإن األوك

.منُصرون في هذا الصراع غير المُكافئ



نحن أعضاء مجلِ .  حارب وانُصر مع يسوع. 11

إدارة الكنيسة، ناضلنا بشدة هذا العاْ من أجل مسُْبل 

غالبًا ما كان من .  مالي وهيكل ومجُمعي جيد لكنيسُنا

الصعب الدفاع عن أهداف المرء ضد المْاومة والُحدي 

في نهاية العاْ ، حُى لو كان .  المسُمر ليكون مبدًعا

على الرغْ من : الكثير لْ يُْ حلة بعد ، يمكنني الْول

الجهود العديدة ، كانت المعركة ُسُحق العناء ، فْد 

.حْْنا أهدافًا مهمة



بدون يسوع لْ أكن : أسُطيع أن أقول لنفسي. 12

بدون أن أكون راسخا فى .  ألسُطيع أن أفعل هذا

يسوع ، وبالُحديد معه ، ومن هناك أرسْ هويُي 

وبدون روحه الْدوِ الذي .  وقوُي وثُْي بنفسي

يمنحني المثابرة وقوة جديدة وأفكاًرا جديدة ، لْ يكن 

مع الطفل في المذود ، مع .  هذا الُطور اإليجابي ممكنًا

.يسوع يمكنني الُْال والفوز



لكن مع يسوع يمكنني أيًضا أن أقاُل ، . 13

حُى لو كان ذلك أكثر صعوبة ، وما زلت أفْد 

.   ، على سبيل المثال أحد أحبائي حُى الموت

أو يمكنني أن أُحمل هزيمة مهنية أو 

مرة أخرى ، َل أقع في .  شخصية مع يسوع

.أي شيء عندما ُُحطْ آمالي وأفْد الُْال



ه ، ثم أقع في ذراعيه ، ثم استلقي بجانب. 14

ويلة وأبكي إليه وأستلقي بالقرب منه لفترة ط

حتى ذلك الحين .  وأترك حبه يريحني

يعرف طريقة لي وسيتواصل السير بها 

.معي



مهما كانت نُيجة النضاَلت في حياُي ، . 15

في البداية هو .فإن النصر هو البداية والنهاية

عيد الميالد ، هو الطفل الذي ينهض من مجده 

السماوي إلى مذود ، إلى بؤسي ، إلى كفاحي 

هو هناك ، له الكلمة .وانُصاراُي وهزائمي

.األولى في حياُي



وسالمه أيًضا سيكون له الكلمة األخيرة في يوْ من . 16

األياْ ، عندما خضت كل المعارك في هذه الحياة ورايت 

.كل الخير والشر في هذا العالْ

سواء كنت فوت أو ُحت ، فزت أو خسرت ، فإن يسوع 

أنا محبوب ، أحصل على قوة جديدة ، .  يمنحني األمان

أنا عالق في يسوع وأنا آمن جًدا وفي .  لْد ساعدُني

لذا فإن معنى الحياة هو أكثر من الحياة نفسها ، .  سالْ
.وكذلك عيد الميالد ، آمين
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