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 سر معرفة یمكننا ،االحتفال ھذا فيو المسیح. السید یسوعبال احتفالٌ  جیدالم المیالد عید
ً  فیھا شعلن لحظة إنھا الشر. أظھر بین حتىو العادیة األشیاء ثنایا في الخیر وجود  شمعا
 فیھ یحضر عالم في الحیاة ھلإ وجودب لالحتفال فرصة المیالد عید الظالم. عتمة في

  .بكثرة الموت

 نحتفل .وجودنا تضيء هللا عظمة بأن إیماننا نجدد المیالد، عیدب نحتفل ،كمسیحیین نحن
ً إنسان دلوُ  الذي المسیح، یسوع طریق عن حدث قد ھذا نأل  یحتمل ما كل مع ،امرأة من ا
ً  یكمنان نذیلال ضعفالو حبال من ذلك    الوالدة. حدیث طفالً  كونھ في فطریا

ً  یصبح أن لإلنسان أخرى وسیلة توجد ال  نحنو .طفالً  الً أو یكون أن بعدما إال إنسانا
 من رعایة إلى حتاجن ،واللباس الطعام إلى حتاجن ،الحیاة آخرون ناھبی ،أطفاالً  بصفتنا
 رلمخاطاو العنف من الحمایة إلى حتاجن اآلخرین، من نتعلم أن حتاجن حولنا، ھم

.ما مكان في ما، شخص إلى االنتماء إلى حتاجن .واألمراض  

 أشخاص ھم .ھممستقبلو لحاضرھم ھائلة إمكانیات یمتلكون الیوم األطفال من العدید
 األطفال ھؤالء واجھی معولم.ال ناعالم وفي ھم،ناوطأو تھماومجتمع مأسرھ في معتبرون
 إلى منھم البعض یتعرض تھدیدات. وكذلك ومخاطر، تحدیات العالم دول كل في أیضا
 ألي ینبغي ال تجربة وھي ،مغیرھ إلیھا یتعّرض التي تلك من أشدّ  ومخاطر تحدیات
 العنف أعمالو الصراعات بسبب مخاطرالو تحدیاتال ھذه حدثوت .أبداً  یعیشھا أن طفل

 ومالی األطفال من العدید الضعیفة. ھمونفوس عقولھم تستھدف التي الھجمات من وغیرھا
 الحرب منذ اھشھدن لم بأعداد ،المحمیة ومجتمعاتھم منازلھم من وافرّ  نالجئو ھم

  الثانیة. العالمیة

 جمیع لنا تنقل یسوعال لوالدة اإلنجیلیة الروایات إن إذ ،هللا ابن المسیح قصة أیضا هوھذ
 تھدیداتالو ھائلةال مخاطرال عن فضالً  والحب، الرعایة :اإلنسان حیاة من جوانبال ھذه
 األطفال جمیع ھقتلب ایاالخط أكبر ارتكب "ھیرودس" الملك الحیاة. إلیھا تتعّرض التي
 أصبحف .حكمھل تھدید أي على لقضاءا أجل من وذلك ،یسوعال فیھا ولد التي المنطقة في
  مصر. في الجئین وعائلتھ یسوعال

 تلبیة في الكنائس دور على نؤكد فإننا العالمي، الكنائس مجلس نع ممثلین صفتناوب
 والحمایة الرعایة یقدم من طلیعة في كوننل البعض بعضنا نشجعو األطفال. احتیاجات



ً  الفئات ألكثر  من المزید نقدم أن نریدو الجئین.الو الجرحى خاصةبو بیننا، ضعفا
 تھاوحمای تھاورعای الكنائس ودّ  قعالوا أرض على دجسّ ن كي الصدد، ھذا في المساھمات
.لألطفال  

 عن رائع تعبیر رسوماتھم لحم. بیت أطفال من المیالد عیدب التھاني تأتینا ،العام ھذا
 تعترض التي تھدیداتالو القیود عن وتعبیر یسوع،ال رأس مسقط في الحیاة جمال
 فإن ،الیوم لحم بیت سیاق وفي .ھوأسالك ھجدرانب المستمر االحتالل بسبب حیاتھم

 في تبعثھ الذي األمل مع ھذا یتوافقو جمعاء. لبشریةا نفوس في األمل حیيت رسوماتھم
 أغلى یبدو األمل ھذا فإن األطفال، عیون خالل منو لحم. بیت في یسوعال والدة نفوسنا

ً قاشرإ أكثرو قیمةً   في یعیشون الذین األطفال لجمیع وذلك ،مضى وقت أي من ونقاءً  ا
 ملكةلم شوقٌ  كلھمو ،العالم أنحاء جمیع وفي األعمار جمیع من البشر لجمیع خطر،
  السالم. أمیر

 ولد الذي الطفل مملكة السالم، أمیر مملكة عالماتب لحم بیت أطفال یُشعر أن هللا ندعو
 مألی أن هللا ولندعو كنا، أینما المجید المیالد بعید حتفلن دعونا الجمیلة! مدینتھم في
 لتحقیق المشترك سعینا في خطانا دویسدّ  ألبنائھ هللا یكنّھا التي ةرعایالو حببال لوبناق

والسالم! العدالة   
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