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من المحرر
قبل عدة �سنوات وخالل اقامتي وعملي يف ال�شرق الأو�سط ،ق�ضى
�ساعات عديدة خالل مو�سم العيد بتجميع مناظر
معل ٌم �صدي ٌق يل
ٍ
معقدة مُ َتثل ميالد امل�سيح ،حيث كان يقوم بجمع اجلوز ،اجلذوع،
وخماريط ال�صنوبر من حتت الأ�شجار يف منطق ٍة حرجي ٍة قريب ٍة
ا�سطبالت �صغري ٍة ،مذاود،
حيث كان يحب �أن يتنزه وحتويلها �إىل
ٍ
�أغنام ،حمري ،ومتاثيل عيد امليالد التي �أُلب�ست قطع ًا من القما�ش.
مرات ولكني مل �أ�ستطع ا�ستخال�ص
حاولت ن�سخ ت�صاميمه عدة ٍ
�شيءٍ يوازي ت�صاميمه املبتكرة .لقد كانت بب�ساطة عبقرية!
ال�صف ّية ،مع كل تلك
�ألهمني ما يعر�ضه يف املمر امل�ؤدّي �إىل قاعته ّ
الإ�ضافاته اجلديدة واملعقدة.
كنت مبهور ٌة بكيف ّية ت�صويره لك ّل م�شهدٍ من م�شاهد ميالد امل�سيح
بتفا�صيله الفريدة وال�صغرية للذي كان يحدث يف الإ�سطبل �أو يف
احلقول املحيطة به ،وقد ملأين العجب.
تغيرّ الكثري منذ ذلك احلني يف حياتي ال�شخ�صية ويف العامل
�أجمع وخا�ص ًة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ّ
امل�ضطربة .ومع ال�صراع
املحتدم وال�صعوبات الإقت�صادية �أو ان�شغاالت احلياة العادية
احلقيقي لعيد
�أ�صبح من ال�سهل تفويت املتع الب�سيطة واملعنى
ّ
امليالد �إ َّال �إذا تو ّقفنا ونظرنا من حولنا.
لي�س من ال�ضروري �أن يكون ما يثري �إعجابنا �شي ٌء مبهر ٌج �أو
�ضخ ٌم ،من املمكن �أن يكون �شيئ ًا ب�سيط ًا مثل م�شاهدة املذاود
ال�صغرية التي �صنعها �صديقي ذلك العام .عيد امليالد هو وقت
�سحري و�إنني �أتطلع لإيجاد �شيءٍ مميز هذا العام ي�ساعدين على
جتربة معجزة عيد امليالد مر ًة �أخرى.
�أمتنى �أن تكون املقاالت يف العدد املميز من "امل�شوقة" مبنا�سبة
عيد امليالد ملهم ًة لكمّ ،
وبغ�ض ال ّنظر عن الظروف التي جتدون
�أنف�سكم فيها �سوف ت�ساعدكم على جتربة القليل من عجائب عيد
امليالد �أي�ض ًا.
عيد ميالد جميد!

كري�ستينا لني
للم�شوقة
عدد خا�ص من امل�شوقة

ضوء الشموع

بقلم �آبي مي ،بت�صرف

“�إحياء الذّ كرى ،مثل ّ
ال�شمعة،
ي�ش ّع �إ�ضاءة �أكرث يف فرتة عيد امليالد”
– ت�شارلز ديكنز ()1812-1870

ا�شعل هذه ال�شمعة على �أمل...

ال يهم حقيقة �أننا ال نعلم التاريخ امل�ؤ ّكد لوالدة ال�سيد امل�سيح ،ما يهم هو �أنه قد ولد.
يف خ�ضم ن�شاطاتنا التي ت�شغل �أوقاتنا دعنا نتوقف لنفكر يف ال�شخ�ص الذي ولد وعا�ش
لين�شر اخلري يف كل مكان.

ا�شعل هذه ال�شمعة �شاكر ًا...

�أفرا ٌح و�آال ٌم ،جناحاتٌ وف�ش ٌل� ،إجنازاتُ وخيباتُ �أمل ,ال�سنة املا�ضية �أ�صبحت الآن
خلفنا .لنتقدم لهذه اخلربات جميعا بال�شكر معرتفني �أن اهلل �أراد لنا منها خري ًا.

�أُ�شعل هذه ال�شمعة متذكر ًا...

		

�صلوات تذكاري ٍة خالل الأيام التي ت�سبق عيد امليالد ،لوحدنا �أو برفقة
من املعتاد عقد
ٍ
�أحد ،لنتذكر ه�ؤالء الذين رحلوا قبلنا.

�أُ�شعل هذه ال�شمعة مت�ضامن ًا...

لي�س كل �أحد لديه نعمة العائلة ال�سعيدة� ،سقف ًا ي�أويه� ،أو حتى ما يكفي من الطعام.
لن�صلي له�ؤالء املر�ضى ،الوحيدين ،احلزانى� ،أو الفقراء ولنظهر ت�ضامننا من خالل
التوا�صل معهم لنعر�ض م�ساعدتنا ورفقتنا على قدر ا�ستطاعتنا.

�أُ�شعل هذه ال�شمعة م�صلي ًا...

�سن ٌة جديد ٌة على و�شك �أن تولد .لرنفع �آمالنا وتطلعاتنا �إىل الرب �إلهنا ونثق به لي�سري
معنا على الطريق القادم.
�إم�شي معي ،يا �إلهي
يف �أحلك الليايل ويف الأيام امل�شرقة
كن �إىل جانبي ،يا �إلهي
�أم�سك بيدي وقدين يف طريقي
ا�ستيل وايت ()2011-1925www.motivatedmagazine.com
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ماذا يمكن أن
يحب صاحب
العيد؟
بقلم �سكني قومار

�أنا �أحب عيد ميالدي وكل �شيء يرافقه خا�ص ًة مكاملات
التربيك العديدة ،الر�سائل الن�صية ،ر�سائل الربيد
الإلكرتوين ،الأمنيات على الفي�سبوك وبطاقات املعايدة
التي ت�صل من الأهل والأ�صدقاء .يف ذلك اليوم كل �شيء
يدور حويل -طعامي املف�ضل� ،أين �أحب �أن �أذهب ،ماذا
�أحب �أن �أفعل ،مبدئي ًا ك ّل ما �أريده� .أحب �أن �أ�ستمتع
بعظمة “فتا ُة عيد ميالد”.
للأ�سف� ،أنا �أعرف �شخ�ص ًا �أ�صبح يومه املميز هذا �أق ّل
ارتباط ًا به.
اليوم� ،أ�صبح عيد امليالد عبارة عن ا�سرتاحة من العمل،
وقتٌ للت�سوق ،و�سبب لإجتماع الأقارب .الزينة ،تبادل
الهدايا ،وحفالت جتلب الإثارة والفرح ولكن روح عيد
حد كب ٍري ب “روح العطلة”.
امليالد ا�ستبدلت اىل ٍ
جتاري
مركز
ٍّ
قر�أت مر ًة عن ٍ
طفل �صغ ٍري رافق جدته �إىل ٍ
بكم الزّينة ،الألعاب ،والتقليد
يف عيد امليالد وذهل ّ
املطابق ل�سقيفة �سانتا كلوز .بعد �أن قام با�ستيعاب
املنظر ببطء ،التفت الطفل �إىل ج ّدته و�س�أل�“ :أين
الطفل ي�سوع؟”.
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وبريق
�س�ؤال الطفل هذا له معنى عميق ،و�سط واجه ِة
ِ
عيد امليالد احلديث ،هل �أ�صبحنا نن�سى ال�سبب
احلقيقي لهذا املو�سم؟ كم منا يتذكر �أن عيد امليالد هو
(ال�س ّيد امل�سيح) وتوقف ليفكر
ذكرى مول ُد �شخ�ص ًا ما ّ
مبا يريدنا هو �أن نفعل به؟
�أنا مت�أكد ٌة �أنه ت�أثر بكمية الوقت والطاقة التي ن�ض ّيعها
يف التزيني و�شراء الهدايا ملحبينا على هذه الأر�ض،
ولكن كم �سيكون �سعيد ًا لو قدمنا له هو هدية عيد ميالد!
�إذا كنت تبحث عن فكرة لهدية لعيد ميالده ،خذ بعني
الإعتبار التايل:
•�أخربه مبقدار حبك له .ال ميكنك �أن تفعل هذا
كفاية.
•عرب عن حبك للعائلة والأ�صدقاء .ال تعرف �أبد ًا من
قد يحتاج ل�سماع ذلك.
•�أعطي للفقراء .توا�صل معهم ب�إ�سم ي�سوع وادعوهم
ليت�شاركوا يف روح عيد امليالد.
•ت�صالح مع ه�ؤالء الذين حتمل ال�ضغينة لهم.
هذه ال�سنة  ،لنفعل �شيئ ًا ل�صاحب عيد امليالد!
عدد خا�ص من امل�شوقة

1,001
هدية
ليسوع
بقلم ت�شيل�سي دويل

مل تكن ال�شرارة ال�سحرية موجود ًة يف عيد امليالد
ال�سابق .لقد انزعجت من جميع الإعالنات التي

اجتاحت مدينتنا يف ال�شهور ال�سابقة .فقدت حما�سي
مكان ما بني الإعالنات الرباقة يف املجالت وال�شعور
يف ٍ
لدي �شي ٌء لأقدمه .مل �أكن مت�شوق ًا لتزيني
�أنه ال يوجد ّ
�شجرة عيد امليالد ومل �أكن �أريد ال�شعور بالذنب والتوتر
املرافق الناجت عن ال�ضغط والإ�ستعجال جلعل كل �شيء
له معنى .ولكن هذه ال�سنة كانت خمتلفة ،ففي الواقع
بد�أنا التح�ضريات يف �شهر متوز.
�إذ ًا ما الذي اختلف ؟
يف ذلك الوقت جئنا �أنا والأطفال بخطة تق�ضي بتقدمي
 1,001هدية لي�سوع امل�سيح* مع اقرتاب عيد ميالده
ونقوم ب�إر�سال ب�ضعة هدايا له منذ ذلك احلني .اجلزء
اخللفي من باب مطبخنا مغطى بقوائم وجداول والآن
هنالك العديد من مئات العالمات واملل�صقات التي تدل
على الهدايا التي قمنا ب�إعطائها له م�سبق ًا.
هنالك قائم ٌة بالأعمال احل�سنة التي قمنا بها جتاه
ت�سجيالت �صوتي ٍة
الآخرين ،وهنالك قائمة �أخرى ل�صنع
ٍ
ر�سائل
لق�ص�ص ب�سيطة للأطفال ،وهنالك قائم ٌة لكتابة
ٍ
تفرح قلوب الأ�صدقاء .هذه لي�ست �سوى القليل من
الهدايا التي نقوم مبنحها لي�سوع امل�سيح يف عيد امليالد.
www.motivatedmagazine.com

هذه ال�سنة بد�أ مو�سم عيد امليالد لدينا قبل عدة �شهور
و�إنه ل�شعور رائع .لي�س هنالك �شعور بالإ�ستعجال،
ال�ضغط ،الذنب ،ونق�ص يف الرتكيز .نحن ن�صل �إىل
�أهدافنا ون�ستغل �أوقاتنا لنجعله هو والغري �سعداء.
القوائم �أ�صبحت تقريبا مليئة وعندما ت�ستكمل متام ًا
�سن�ضع كل قائم ٍة يف علبة هدي ٍة ملفوف ٍة حتت ال�شجرة.
انها هدايا من القلب ،كل واحد ٍة مت ّثل الوقت ،احلب،
واجلهد الذي نعرف �أ ّنه �سيكون �سعيد ًا لتل ّقيه.
نحن نعرف م�سبق ًا ماذا �ستكون �أول هدية من قائمة
ميالد ب�سيط ٍة� .سن�شعلها ملدة
ال � -1,001شمعة عيد
ٍ
دقيق ٍة كل يوم خالل �صلواتنا لغرينا حول العامل .هذه
ال�صلوات هي �أي�ضا هداي ًا ن�ستطيع تقدميها للذي قدم
لنا كل �شيء.
ري مثلي؟
ماذا ي�ستطيع �أن يقدم له فق ٌ
�إذا كنت راعي� ،س�أقدم حم ًال
�إذا كنت رج ًال حكيم ًا ،لقمت بدوري
لكن الذي �أ�ستطيع تقدميه هو قلبي.

* ال تقلق �إذا مل ت�ستطع جعل �أهدافك بهذا العلو ،ممكن �أن تكون � 101أو 51
�شيئ ًا .اجعلها �أهداف ًا ميكن الو�صول �إليها وذات معنى لو�ضعك.
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أحذية
عيد الميالد

بقلم �ستيف هارت�س (كفيف منذ الوالدة) ،بت�صرف

مو�سم عيد امليالد  -من دون �شك مو�سمي املف�ضل من ال�سنة -

وهي ت�شعر ب�أنها �أكرث قوة مما كانت عليه لفرتة طويلة .يف

يحمل العديد من الذكريات التي ال تن�سى ولكن �أكرث موا�سم

ملنا�سبة ما
�إحدى �أيام �شهر كانون الأول كانت تخبز �شيئ ًا
ٍ

�أعياد امليالد التي ما زالت عالقة يف ذاكرتي هي عامي 2002

يف اليوم التايل� ،أذكر �أن الرائحة ملأت �شقتنا .مت �ضبط

و 2003اللّتان تربطهما �أغنية ب�سيطة.

ً
خا�صة بعيد امليالد على
حمطة تذيع �أغاين
املذياع على
ٍ
مدار اليوم� .ضمت الالئحة يف الغالب تراتيل خفيفة مثل

ً
خا�صة �سنة  2002منا�سبة �سعيدة .لقد
كان عيد امليالد
�أُعلن قبل عدة �شهور �أن والدتي �شفيت من مر�ض ال�سرطان
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“Jingle Bell Rock”، “Santa Claus is Coming
 ”to Townالخ .ثم فج�أ ًة تغري ج ّو الأغاين ب�شكلٍ كبري
عدد خا�ص من امل�شوقة

عندما ظهرت �أغنية لفتت انتباهي .وهنا توقفت ع ّما الأغنية “حذاء عيد امليالد” .كم كان واقعي ًا ظهورها يف
كنت �أفعله لأ�ستمع �إليها( .عرفت الحق ًا �أن الأغنية كانت مثل هذا الوقت!
بعنوان “حذاء عيد امليالد” -ت�أدية نيو�سونغ).
ب�سبب ت�أثرنا بهذه الأغنية قمنا �أنا و�أخي على الفور
جميل من الأحذية لأمي يتنا�سب مع مقا�س
زوج ٍ
رجل وجد نف�سه يف طابو ٍر ٍ
الأغنية تتحدث عن ٍ
طويل يف ب�شراء ٍ
ب�شكل كب ٍري .غادرتنا
متجر خالل �أم�سية عيد امليالد حماو ًال �إنهاء م�شرتيات قدمها متام ًا وجعلها ذلك �سعيد ًة ٍ
ال ّلحظات الأخرية للعيد� .أمامه كان طف ٌل �صغري مي�سك (ج�سديا على الأقل) بعدها ب�أ�سابيع.
بزوج من الأحذية ،بادي ًا عليه �أ ّنه ال �ش�أن له يف هذا املتجر
ٍ
�أبد ًا .قال عندما جاء دوره للمحا�سبة �أنه �أراد �شراء احلذاء اليوم ،ت�ساعدين هذه الأغنية اجلميلة على النظر �إىل ما
لوالدته املري�ضة التي مل يتبقى لها الكثري من الوقت� .أرادها بعد اجلانب امل�شحون من مو�سم الأعياد بجميع ن�شاطاته،
�أن تبدو جميلة يف حال توفيت تلك الليلة .و�ضع الولد جميع خططه ،وحت�ضريات احتفاالته ،لقاءات العائلة وما �إىل
الفكة التي بحوزته على املن�ضدة ولكن �أمني ال�صندوق ه ّز هنالك .عندما يبد�أ الن�شاط الكثيف بالتهديد ب�إ�صابتي
كاف .التفت الولد ونظر �إىل باجلنون �أجد نف�سي �أنقاد للإحباط ف�أ�سمع �صوت �أمي
ر�أ�سه وقال له �أن املبلغ غري ٍ
بتو�سل فقام الرجل الذي وراءه يف ال�صف بدفع يهم�س يل (تذ ّكر �أغنية “حذاء عيد امليالد”).
الرجل ّ
الباقي من املبلغ ومل ي�ستطع بعدها ن�سيان نظرة الولد التي
يتال�شى التوتر والإحباط مع هذا التذكري و�أقدر نعمي
ارت�سمت على وجهه عندما �شكره ورحل.
العديدة .افكر بعائلتي و�أحبائي الذين ما زالوا على قيد
خدي .احلياة وب�صحة جيدة ف�أ�شكر اهلل على حياتي و�صحتي
بينما كنت �أ�ستمع �إىل الأغنية انهمرت الدموع على ّ
ٌ
حمظوظ لوجود �أمي �إىل جانبي وتخيلت �أي�ض ًا� .أقدم �صالتي لكثريين من الذين يجدون �أنف�سهم
�أدركت كم �أنا
كم �س�أ�شعر باحلزن لو ُكنتُ مكان هذا الطفل ال�صغري يف ظروف م�ؤملة خالل مو�سم الأعياد ،كما ح�صل للطفل
الذي على و�شك �أن يخ�سر والدته .بقيت الأغنية معي يف الأغنية� ،أو كما ح�صل معي �أنا وعائلتي عام .2003
ترافقني لبقية مو�سم عيد امليالد �إىل �أن تال�شت �أخري ًا �أطلب من اهلل �أن يقودين �إىل ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�أن
يعطيني الفر�صة لأكون م�صدر راح ٍة لهم .هوعاد ًة يقوم
مع �إقرتاب دخول العام اجلديد.
بذلك.
خالل عام  2003عاد مر�ض ال�سرطان لأمي و�أخذت
حالتها ت�سوء ومع حلول عيد امليالد كانت يف دار رعاية ذهب ال�شعور بالتوتر الذي يرافقني عند اقرتاب م�سابقة
وقام املوظفون ب�إعالمنا �أن ال�شيء الوحيد الذي الغناء التي ال �أ�شعر ب�أين جاه ٌز لها والإنزعاج الذي �أ�شعر
ي�ستطيعون فعله هو حماولة توفري الراحة لها حتى به عندما يتم ّ
غ�ض النظر عن التفا�صيل املهمة وجميع
النهاية .فى �إحدى الأيام كنتُ ذاهب ًا للتب�ضع مع �أخي الهموم املماثلة ،و�أنا �أ�سعى بب�ساطة لتقدير حقيق ِة �أنني
ميالد �آخر.
م�ستمعني للمذياع �أثناء القيادة .فج�أة ظهرت نف�س على قيد احلياة وقادر على الإ�ستمتاع بعيد ٍ
www.motivatedmagazine.com
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باليه السماء
بقلم كريت�س بيرت فان جوردر ،بت�صرف

يف �صباح عيد امليالد كنّا �أنا وزوجتي ن�ستمتع ب�إ�سرتاحة

"اتبعوا الطيور ...فهم �أ�سياد ال�سماء ،لذا �إفعلوا ما

لنهاية �شهر كانون الأول املتعب .كان املنظر من �شرفة

يفعلون .هي بتلك الب�ساطة! ...لقد �أدركت �أن الطيور ال

ٌ
ٌ
ٌ
حماطة بجبالٍ تغطيها الثلوج -
قدمية
بحرية
فندقنا -

تطري يف دوائر .هي تلتف ولكن لي�س ب  360درجة كاملة.

مثا ّ
يل ولكن ما جذبني كمراقب طيو ٍر متعط�ش هو ما كان

كل لفة خمتلفة وهي تت�أقلم وتتحرك با�ستمرار �إىل حيث

يحدث يف الأعلى.

التيار �أقوى �أو حتى ب�ضع مئات الأمتار �إىل اجلانب لإيجاد
قوة رفع �أف�ضل .كلما حت�صل على فر�صة للتحليق مع طري

ٌ
بتزامن
كبرية من طيور الزرزور تقرتب وتدور
أ�سراب
� ٌ
ٍ

حاول متابعته قدر الإمكان .تبقى الطيور املحلقة تلقائي ًا

جمموعات �صغريةٍ ثم تتوحد
متكامل .كانت تنق�سم �إىل
ٍ

مظلي
ممكنة حتى مع مالحقة ط ّيا ٍر
يف الأعلى لأطول فرتةٍ
ٍ
ٍّ
مزعج لها ،لذلك هنالك دائم ًا �شيء تتعلّمه".
ٍ

مر ًة �أخرى� .صعدت ،انحدرت ،التفت ثم حامت ك�أنهم ج�سد ًا
جهة
واحداً .غريت الأ�سراب �أ�شكالها ب�صورةٍ م�ستمرةٍ مع ٍ
ت�شكيلة
ال�سرب تلتقي بالأخرى ثم تنق�سم لتك ّون
ٍ
واحدةٍ من ّ

بالعودة ليوم عيد امليالد و�إطاللتنا على العرو�ض البهلوانية

جديدةٍ تطري يف اجتاهات معاك�سة .العر�ض دام لأكرث من

الرائعة :ظهرت وك�أن الطيور ترق�ص ب�إجاللٍ خلالقها،

ثالثني دقيقة.

وعدت بالذاكرة لأول جوقة مالئكية لتمجيد مولد امل�سيح:
ٌ
ال�سماوي
"فج�أ ًة كان هناك مع املالك
جمموعة من اجلند ّ

وفقا لبع�ض علماء الطيور رق�صة الباليه ال�سماوية هذه هي

م�س ّبحني اهلل قائلني" :املجد هلل يف العلى وعلى الأر�ض

ب�سبب �سعي الطيور لإيجاد موجات هواءٍ دافئة خالل ف�صل

امل�سرة" (لوقا )2:13-14
ال�سالم وللنا�س ّ

ال�شتاء .ت�ستطيع الطيور مواكبة هذه التيارات ل�ساعات.
لويز كراندال ،بطلة العامل ال�سابقة بالهبوط باملظالت

ً
أجنحة
دعونا نن�ضم للمالئكة بالتّ�سبيح هذا العيد� ،ضع �

والتي تقوم بالتزلج مع ن�سرها املدرب �سريع الطريان لتح�صل

وحلّق باجتاه ال�سماء.

على �أف�ضل النتائج ،تن�صح املتزجلني قائلة:
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ترنيمة
عيد الميالد
بقلم ناتايل �آن فولب ()1991-2011

ماذا يتبادر �إىل ّ
الذهن عند التفكري بعيد امليالد؟

كذلك؟ الأهداف تنحرف عن م�سارها قلي ًال ،قدوتنا
طي الن�سيان؟ هل منر بجانب الآخرين من دون قول �أي
كلمة �أو نظرة لطيفة اجتاههم عندما يعربون طريقنا
من�شغلني ب�أنف�سنا كثري ًا عنهم؟

كثري ًا ما مت �سرد احلكاية املعروفة عن �سيئ الطباع
“�سكروج” البخيل خالل ال�سنوات العديدة منذ ن�شرها
لأول مرة من قبل ت�شارلز ديكنز عام � .1843أ�صبحت
الق�صة للعديد من النا�س رمز ًا لعيد امليالد املجيد
ولكن مع معرفة معظمنا لق�سوة قلب �شخ�صية “ايبنزر
�سكروج” ،كم من م ّرة نقوم بتطبيق الدرو�س التي
�أخذناها من احلكاية على حياتنا ال�شخ�صية.

ال يجب �أن ننتظر حتى ن�صبح متطرفني ب�أنانيتنا مثل
“�سكروج” قبل �أن نقرر �أن ن�صنع تغيري ًا� .ألن يكون
من الرائع �إذا نظرنا نظر ًة �صادق ًة كل عيد ميالد �إىل
حياتنا ،و�إىل �أ�شياءٍ من املا�ضي ،وعلى ما نفعله يف
احلا�ضر ،و�أهدافنا للم�ستقبل ونرى ما �أ�صبح يهمنا
حق ًا؟

ربمّ ا هدايا� ،أ�شجا ٌر دائمة اخل�ضرة� ،أ�ضواء� ،أبواق،
طعام لذيذ ،والدة ال�سيد امل�سيح ،العام اجلديد ،ومن
املحتمل للعديد من النا�س “ترنيمة عيد امليالد”.

جذري نحو
ب�شكل
حبكة الق�صة تغيرّ بائ�س ًا بخي ًال
ّ
ٍ
الأف�ضل .قبل حتوله كانت ال�شخ�صية عك�س جميع
ال�صفات اجليدة التي ميثلها عيد امليالد -املحبة،
الإح�سان ،ال َن َية احل�سنة ،الكرم ،ال�شعور والإهتمام
به�ؤالء من حولنا .بينما تكون �شخ�صية “�سكروج” متثيل
مبالغ به ل�صفات البخيل �إال �أنه قد يكون �أي�ض ًا �صفة
واحد منا.
جمازية للبخل املوجود يف كل ٍ
هناك القليل من الأنانية يف داخل كل منا� ،ألي�س
www.motivatedmagazine.com

ب�أخذ ي�سوع قدو ًة لنا ،ميكننا �أن ن�أمل بعك�س بع�ض هذه
ال�صفات التي �ست�سعدنا وتبارك ه�ؤالء من حولنا وجتعلنا
�أ�شخا�ص ًا �أف�ضل.
لنجعل هدفنا – لي�س فقط يف عيد امليالد� -أن ن�أخذ
خطوة للوراء ونقيم حياتنا وقيمنا وندرك ما هي القوة
الدافعة جلميع �أفعالنا .دعونا نتذوق كل حلظة بينما
نحظى بها ون�ستفيد لأق�صى حد من كل فر�صة مل�ساعدة
�إن�سان �آخر لأنه بجانب منا�سبات خا�صة �أخرى هذا
�شيء يعطينا والآخرين ر�ضاء �أبدي ًا.
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تسع نصائح
موسمية للنجاة

�أقوال
م�أثورة

بقلم �آبي ماي ،بت�صرف

هناك العديد من الأ�شخا�ص املحظوظني الذين .3

ي�ستمتعون بالإحتفاالت ،ي�ست�شعرون طعم الإ�سرتاحة من
العمل ،يتلذذون مبتع الطهي ،يثمنون الذكريات ال�سعيدة
�أو ي�صنعون منها اجلديد والإ�سرتخاء ب�صحبة العائلة
والأ�صدقاء .ولكن احلال لي�س كذلك للجميع .عيد
امليالد ميكن �أن يكون من �أ�صعب �أوقات ال�سنة له�ؤالء
ب�شكل ما.
الذين يعانون ٍ
بالطبع لي�س عيد امليالد هو املذنب ولكن �آمالنا من هذا
املو�سم قد ترهقنا .ه�ؤالء الذين يعي�شون لوحدهم �أو
خ�سروا م�ؤخر ًا �أحد �أحبائهم ميكن �أن ي�شعروا بالعزلة
ب�شكل �أكرث حدة� .آخرون ممكن �أن يتقيدوا بالتوتر
ٍ
املادي وامل�صاريف الزائدة .العديد من الأهل ذوي النية
احل�سنة يجدون �أنف�سهم مرهقني ج ّراء �شراء الهدايا،
اخلبز ،والتنظيف.
هذه ت�سعة ن�صائح مو�سمية مل�ساعدة كل من يعاين:
ّ 1 .1
نظم وقتك� :ضع خط ًة ل�شهر كانون الأول قبل
�أن تخرج عن ال�سيطرة ب�سرعة .خ�ص�ص �أيام ًا
للتّ�س ّوق ،التزيني ،ا َ
خلبز ،والإحتفال وترك بع�ض
الوقت للأمور غري املتوقعة.
ً
ميزانية مل�صروفك :ق ّرر كم ت�ستطيع �أن تنفق
�2 .2ضع
والتزم بحدودك .كن خالق ًا بهداياك.
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.4
.5

.6
.7

.8
.9

الغذائي .ل�ست
3احتفل بحدود� :إنتبه لنظامك
ّ
م�ضطر ًا �أن تقبل كل دعوة �أو �أن ت�أكل جميع ح ّبات
ال�شوكوالتة (احللوى) يف العلبة.
ّ 4
توقف :جمادل ٌة �صغري ٌة ممكن �أن تف�سد جت ّمع ًا
�سعيد ًا .خذ نف�س ًا عميق ًا .هذا �أي�ض ًا �سيم�ضي.
5توا�صل� :إذا من املمكن �أن تكون لوحدك يف عيد
امليالد� ،إبحث عن رفق ٍة من خالل التّط ّوع ،دعوة جار،
موائد لإطعام املحتاجني يف مركز جمتمعي.
�أو تنظيم ٍ
�6إ�سمح لنف�سك �أن “تكون” :من املمكن �أن ال يكون هذا
مو�سمك لتفرح ،ال ب�أ�س بذلك ،هنالك وقتٌ لكل �شيء.
جرب �شيئ ًا جديد ًا :جت ّنب توتر �أعياد امليالد
ّ 7
ب�شكل خمتلف هذا
ال�سابقة من خالل القيام بالأمور ٍ
العام .على �سبيل املثال ،تناول الطعام يف اخلارج بد ًال
من حت�ضري ع�شاءٍ كبري� ،إلعب �ألعاب الطاولة بد ًال من
م�شاهدة التلفازُ ،زر �صديق ًا بد ًال من البقاء يف املنزل.
8كن لطيف ًا مع نف�سك :عيد امليالد هو وقتٌ للعطاء
وال يعني ذلك �أن ال تعطي القليل من الوقت لنف�سك.
منا�سب من ال�سنة
�9إبحث� :إذا كان هناك وقتٌ
ٌ
للتفكري بعظمة اهلل فهو مو�سم عيد امليالد املجيد.
الرجل احلكيم وجد الطفل ي�سوع من خالل تتبع
النجمة ،نحن �أي�ض ًا ن�ستطيع �أن جنده �إذا ه ّد�أنا
�أنف�سنا وبحثنا.
عدد خا�ص من امل�شوقة

إعادة طالء المالك
مقتب�سة من ق�ضية ويلفريد بيرت�سون

رف
طفل �صغ ٍري على ٍ
مت و�ضع متثال املالك املم�سك بيد ٍ
متجر للقطع القدمية .وكان ّ
مغطى بال�سخام
مهمل يف ٍ
ً
والغبار� ،ضائعا بني فو�ضى اجلرار والأطباق والزينة.
�إكت ََ�شف التمثال رج ٌل كان ي�ستطلع املكان وجاءه �إلهام:
�سينقذه من الن�سيان ،يرممّ ه ،وي�ضعه يف مكان ذا قيمة
بني زينة عيد امليالد.
أبي�ض نا�صع يف
ك�سى الرجل املالك والطفل
ٍ
بدهان � ٍ
ور�شة عمله يف قبو منزله .ثم قام بطالء �أجنحة املالك
و�شعر الطفل ال�صغري بلون ذهبي المع .كل �ضرب ٍة من
الفر�شاة �صنعت �سحر ًا� ،إختفى التمثال القدمي املغطى
بال�سخام وظهر التمثال اجلديد وال�ساطع .حت ّول التّمثال
�شيئ ي�ش ُّع جما ًال .
�أمام عينيه �إىل ٍ

جاء حام ًال ر�سالة حمب ٍة و�أمل .بالن�سبة للعائالت،
هي ت�ستمر بال�سعادة واملو ّدة ال ّناجتة من الإحتفال مع
�أحبائنا.
عيد امليالد املجيد ممي ٌز لأننا ن�ستمتع لي�س فقط مبا
�صنعه الرب للعامل ب�أ�سره ،بل ملا �صنعه لنا �شخ�صي ًا.
ب�صفات جديد ٍة مل نكن لن�ستطيع �أن
هو “�أعاد طالءنا”
ٍ
نعطيها لأنف�سنا .هو باركنا بهذا القدر .و�أعطانا �سالم ًا
كما وعدتنا املالئكة.
نحن حت ّولنا بف�ضل عيد امليالد املجيد.

ف ّكر الرجل بينما كان يطلي� :ألي�س هذا ما يحدث للنا�س
يف عيد امليالد املجيد؟ ي�صلون �إىل نهاية ال�سنة مغطيني
بغبار من املعاناة ثم يلهمهم عيد امليالد ليعيدوا طالء
�أنف�سهم باحلب والفرح وال�سالم.
فن طالء املالك! هذه مهمتنا ملدى احلياة� :أن ال نبقى
�أبد ًا مغمورين يف بغبار والرتاب بل �أن ننه�ض بعد كل
�سقطة.
�إعادة طالء املالك! نحن بحاج ٍة لأن ال نفقد قيمنا،
�أحالمنا ،و�أهدافنا .ن�ستطيع دائم ًا �أن جنعلها ت�شع م ّر ًة
�أخرى مبجد الأمل املتجدد.
هذه الق�صة تذكرين كيف ت�أخذ احلياة وهج ًا خا�ص ًا
طفل �صغ ٍري
بفرتة عيد امليالد املجيد .هي تبد�أ ب�أعجوبة ٍ
www.motivatedmagazine.com
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سحر عيد
الميالد المجيد

�أقوال
م�أثورة

Notable
Quotes

عيد امليالد -هذا الغطاء ال�سحري الذي يلف نف�سه حولنا ،هذا ال�شيء غري امللمو�س ّ
ال�شبيه
بالعطر .من املمكن �أن ين�سج نوبة من احلنني .عيد امليالد ميكن �أن يكون يوم ًا للوالئم �أو لل�صالة
ولكن �سيبقى دائم ًا يوم ًا للذكرى -يوم ًا نفكر فيه بكل �شيءٍ �أحببناه يوم ًا� – .أغو�ستا اي .رندل
مفتوح على م�صراعيه ويفكر بالغري �أو ًال.
قلب
ٌ
قلب معطاءٌ ،
لنتذكر �أن قلب عيد امليالد هو ٌ
دواء املحبة ّ
ال�شايف يف الذي غيرّ جميع
والدة الطفل ي�سوع تعترب �أهم
ٍ
�صب َ
حدث يف التاريخ اذ ّ
�أنواع القلوب حلوايل �ألفي عام – .جورج ماثيو ادام ()1962 – 1878
بزينة
مليء مبظاهر عيد امليالد� .إذا نظرت بعينيك اخلارجية �سرتى �شجر ًا مز ّين ًا
ٍ
العامل ٌ
ً
مبهرجة� ،شموع ًا م�ضاءة ،و متاثيل م�شهد والدة امل�سيح� .إذا نظرت بعيونك
زاهية ،جنوم ًا
َ
ٌ
أخوذة مقتب�سة من �آنا ماي نيل�سون
جنمة بيت حلم بقلبك - .م�
الداخلية �سرتى
لن�سمع مو�سيقى عيد امليالد...
�صوت بوق الفرح والبعث،
َ
ليحاول ٌّ
أغنية يف قلوبنا،
كل منّا ،ب� ٍ
�أن يجلب ال�سالم جلميع النا�س – .ملدريد ال .جاريل
روح عيد امليالد -املحبة -تغري القلوب واحلياة -بات بون (مولود .)1934
مرة
مرة جتعل اهلل يحب الآخرين من خاللك ...نعم ،هو عيد امليالد كل ّ
هو عيد امليالد كلّ ّ
تبت�سم لأخيك ومتد له يدك .االم يرتيزا (.)1997-1910
الرب على امل�ساعدة التي �أعطاك �إياها
ل�شخ�ص �آخر كلّما ا�ستطعت،
كن مالك ًا
ٍ
ٍ
كو�سيلة ل�شكر ّ
مالك �آخر - .ايلني �إليا�س فرميان
عيد امليالد يكون حق ًا عيد امليالد املجيد عندما حتتفل به من خالل �إعطاء �ضوء احلب لأولئك
احلاجة �إليه .روث كارتر �ستابلتون (.)1983-1929
أم�س
ِ
الذين هم يف � ّ
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