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أأحبّائي أأعضاء ااإلكليیرووسس وواالمؤمنيین٬، 

"االيیومم االبتولل تلد  االفائق االجوهھھھر. ووااألررضض تقّدمم االمغاررةة لمن ال يیُدنى منهھ. 
االمالئكة مع االّرعاةة يیمّجدوونن. وواالمجوسس مع  االكوكب يیسيیروونن. ألنهّھ من أأجلنا 

وولد ططفٌل جديید. ووهھھھو ااإللهھ االذيي  قبل االّدهھھھورر." 
(االنّشيید االختامي لعيید االميیالدد) 

إإنّن هھھھذاا االنّشيید االجميیل٬، االذيي ووضعهھ االقّديیس رروومانوسس االُمنشد٬،  في االقرنن االّساددسس٬، يیعّرفف "ااإللهھ 
ااألززلّي" بأنهّھ االطّفل االجديید االذيي وُولد في مغاررةة بيیت لحم. وواالحقيیقة أأنّن فاتريي ااإليیمانن٬،  بل كثيیًراا من غيیر 

ا تحتضن ططفلهھا. ذذلك أأنّن االطّفل في  االمؤمنيین٬، ال يیتمالكونن من االتّعبيیر  عن فرحح عاررمم٬، حالما يیروونن أأّمً
حّد ذذااتهھ محورر جّذاابب. فَمن منّا يیرىى ططفال صغيیًراا بريیئًا ووال يیحبهّھ؟ 

هھھھذاا ما يیعنيیهھ عيید االميیالدد في نظرنا نحن االمؤمنيین: ططفل هھھھو هللا٬، ووهللا هھھھو ططفل. 
إإنّن ميیالدد يیسوعع  لَسرٌّ عميیق. فيیهھ يیتّخذ هللا جسًداا بشريیًّا٬، وويیصبح  ططفًال بريیئًا يیَسبي االقلوبب.  ما  أأعظم  
أأنن يیصبح هللا ططفًال! ذذلك أأنّن االطّفل ال حولل  لهھ ووال قّوةة. االطّفل ال يیملك ما يیداافع بهھ عن نفسهھ. إإنهّھ ررمز 

االّضعف.  ووفي ذذلك تكُمن  سيیطرتهھ على قلوبنا! 

اا٬، ددوونن أأنن  يیخيیفنا. يیدخلهھا بقّوةة االمحبّة٬، ألنّن � محبّة. االعالم  يیخضع  إإنّن ططفل بيیت لحم يیدخل قلوبنا تّوً
لُحكم االّسلطة ووااالقتداارر. ااّما  هللا االطّفل فيیحّرررنا٬، ليیحثّنا على أأنن نحبهّھ٬، ووأأنن نحّب معهھ جميیع االنّاسس. ووما 

عيید االميیالدد  سوىى سّر فرحح االمحبّة االمّجانيیة االتي تبذلل نفسهھا ططوًعا٬، ووتأبى أأنن تفرضض ذذااتهھا ُكرهھھھًا. 
من خاللل هھھھذاا االطّفل ااإللهھي٬، نرىى محبّة هللا٬،  وونتعّرفف على حبهّھ٬، ووبذلك نمسي نحن أأيیًًضا٬، عطيیّةَ حيیاةٍة 

جديیدةة. 
االمسيیح يیأتيینا كّل عامم ليیُعيید خلَق ططبيیعتنا االمعطوبة٬، وويیقوددنا إإلى االتألُّهھ٬، "ألنهّھ ااإللهھ االذيي قبل االّدهھھھورر." 

 لكم جميیًعا أأُعربب عن محبّتي٬،  ووأأططيیب اامنيیاتي٬،  في هھھھذاا االموسم االمبارركك٬، االذيي فيیهھ يیظهھر هللا في 
االجسد: بميیالددهه٬، وومالقاتهھ  سمعانن في االهھيیكل٬، ووااعتماددهه في نهھر ااألررددنن. وومن صميیم االقلب أأسألهھ أأنن 

يیمّدكم  بالصّحة االجيیّدةة٬،  لتوااصلواا االتّبشيیر بإنجيیلهھ٬،  ووليیُنيیر قلوبكم بحكمتهھ. 

مع ددعائي ووبركتي. 
خاددمكم في االمسيیح ااإللهھ٬، 

+ نيیقوالووسس سمراا٬، 
مطراانن نيیوتن للملكيیّن في االواليیاتت االمتّحدةة ااألميیركيیة
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