
 توضيح موجز لقدوم ومولد المسيح

 

يحتفل المسيحيون في عيد الميالد المجيد بمولد يسوع. وهم يعتقدون أن هللا قد تمثل في يسوع وصار 

  إنساناً وأتي الي عالمنا

يروى ان والدته وقعت في الحظيرة. وضعت مريم أم يسوع الطفل في المذود. وقد أشرق نجم هناك. 

 المالئكة أعلنت السالم بمباركة الرب. ويمثل هذا في كثير من الصور

عاش يسوع كإنسان ونشأ في الناصرة. وتعد حياة يسوع حياة مثالية.، أدرك الناس تدريجيا أنه عاش 

رب. وأوضح في الصور ملكوت الرب. ومن مملكة السالم والعدالة الكاملةتماما كما يتطلب ال  

 

ديسمبر وهو عشية عيد الميالد. كثير من الناس يذهبون في هذا اليوم في الكنيسة. تبدأ  24في 

وقت متأخر من المساء تفتح  الصلوات في فترة ما بعد الظهر. يمثل األطفال قصة الميالد بعد ذلك. في
كنائس أبوابها مرة أخرى مرحبة بالضيوفالعديد من ال  

 ويتناولون في المساء وليمة خاصة في بيوتهم

ديسمبر. يعد عيد الميالد المجيد عيداَ لكل العائلة 26ديسمبر و 25كذلك يستكمل االحتفال في يومي   

الناس  يتبادل اآلباء واألجداد واألطفال زيارة بعضهم البعض وتقديم الهدايا لبعضهم البعض. كما قام
 بزيارة يسوع بعد ميالده وإهداءه الهدايا

 

مولد يسوع هو مناسبة سعيدة. لذلك هناك العديد من أناشيد عيد الميالد والموسيقى االحتفالية. زينت 

 المنازل في كل مكان. هناك األضواء والشموع، والتي هي عالمة على أن يسوع هو النور في حياتنا

محتاجين والدعوة إلى المحبةولكن يسوع أخذ دائما رعاية ال   

 في هذا الوقت يكون هناك استعداد كبير بشكل خاص، لمساعدة اآلخرين 

تسمي االربعة أسابيع التي تسبق عيد الميالد تسمى المجيء او القدوم وهي تستخدم للتفكير 

 والتحضير. المجيء او القدوم تعني "وصول" ويشير ذلك إلى أن الرب يأتي إلى عالمنا

غالبا ما يتم وضع اكليال من فروع التنوب مع أربعة من الشموع الحمراء. التي يتم اضاءة واحدة  لهذا،
   منها كل يوم أحد من آحاد المجيء او القدوم. كلما أقترب موعد عيد الميالد، كلما زاد االشراق

يم المجيء او تم تصميم تقويم للمجيء او القدوم لمعرفة األيام حتى عيد الميالد. كثير تزخرف تقو

القدوم بزخارف عيد الميالد، التي تنطوي على أبواب صغيرة يمكن فتحها، ويختبئ وراء تلك األبواب 
 الصغيرة على سبيل المثال الصور واألمثال، والحلوى أو مفاجآت أخرى

وباإلضافة إلى ذلك، يتم اعداد حلوي تقليدية خاصة بأعياد الميالد كالكعك، وخبز الفاكهة وخبز 
زنجبيلال  


