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إخويت وأخوايت االحباء 
عيــد امليــاد املجيــد هــو عيــد املحبــة والفــرح والســام، 

الحيــاة  مــن صعوبــات  بالرغــم  ســنوياً  بــه  نحتفــل 

ــا  ــا وأحباءن ــا وميــأ أهلن ــاد ميلؤن ومآســيها. إن روح املي

بشــعور الفــرح واالبتهــاج. أَلَــم تبــر املائكــة الرعــاة 

بفــرح عظيــم وتنــادي بالســام واملحبــة لجميــع 

النــاس؟ نعــم عيــد ميــاد املســيح يبعــث فينــا 

الفــرح ويجــّدد فينــا األمــل والرجــاء لحيــاة افضــل 

يعمهــا الســام والوئــام يف بادنــا ويف العــامل 

ــع.  أجم

ــاد  ــد مي ــاين الســامية لعي ــل باملع ــإذ نتام ف

وغطرســة  بأنانيــة  نقارنهــا  املســيح 

ــا  ــه يف وقتن ــن ميثّل ــك وم ــرودس املل ه

الحــارض. فــا هــي بعــض الــدروس 

التــي يجــدر بنــا ان نســتنتجها يف 

ــا  ــوء احوالن ــى ض ــد وع ــذا العي ه

الحــارضة.  

ــكان اوالً ــاء الس : إن احص

فرضــه  الــذي 

اوغســطس  االمرباطــور 

بــان يُكتتــب النــاس يف 

ــرب  ــي، أج ــم األص بلده

ومريــم  يوســف 

مــن  يســافرا  ان 

ــت  ــارصة اىل بي الن

)مســافة  لحــم 

اكــر  تبعــد 

مائــة  مــن 

وستني 

كيلومرتاً( 

ــا  ــم العــذراء يف أيامه ــت مري ــا كان ــة وبين يف ظــروف صعب

االخــرة مــن الحمــل. يذكرنــا هــذا باملشــقات التــي يعيشــها 

شــعبنا الفلســطيني تحــت االحتــال. ففــي كل مــرة تقــّر 

ــا   ــدم مآربه ــدة تخ ــني جدي ــة قوان ــة االرسائيلي ــا  الحكوم فيه

الخاصــة، فانهــا تُجحــف بحــق شــعبنا الــذي يتحمــل املعانــاة 

ــس  ــا يجل ــان، بين ــوق االنس ــاكات حق ــات وانته والصعوب

املّرعــون االرسائيليــون خلــف مقاعدهــم املريحــة غــر 

ــن.  ــوق اآلخري ــان وحق ــة االنس ــان كرام ــني بامته مبال

هــذا مــا حدث عندمــا اتخــذ قــادة الحركــة الصهيونية 

ضــد  القــرارات  ارسائيــل  دولــة  بعدهــم  ومــن 

ــل  ــب ب ــم فحس ــس ه ــطيني، ولي ــعب الفلس الش

ــور،  ــال بلف ــون امث ــون صهيوني مســيحيون غربي

ــرارات بتقســيم فلســطني  ــن اتخــذوا الق والذي

وتشــتيت شــعبها وســلبه أراضيــه، وبهــذا 

حّولــوا حيــاة أهلهــا اىل جحيــم ظانـّـني خطــأً 

ــه.  ــون مشــيئة الل ــك يحقق ــم بذل انه

ــاد ثانياً:  ــة املي ــرأ يف قص نق

ســمع  عندمــا  أنــه 

هــرودس امللــك عن مولد املســيح 

اضطــرب هــو وجميــع ســكان 

ــان  ــدو للعي ــه. يب ــدس مع الق

ــم  ــاء ه ــوك والرؤس ــان املل ب

ــون  ــم يرتعب ــاء ولكنه أقوي

مــن اي أمــر او شــخص 

يهــدد كيانهــم ويُقــّوض 

ــرودس  ــلطتهم. فه س

ملجــرد  اضطــرب 

عــن  ســاعه 

مولــد املســيح. 
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ــة ومــن كل  ــر الحي ــد مــن اصحــاب الضائ العــامل يشــعرون بالتهدي

انســان ميتلــك الشــجاعة لرفــع صــوت الحــق فينــادي بتحقيــق 

العــدل. فقــوة الحــق تتمثــل برؤيــة األمــور كــا يجــب ان تكــون وكا 

يرضاهــا اللــه. هــذه الصــورة تنطبــق ايضــاً عــى اوضاعنــا الحــارضة. 

ــة.  ــق العدال ــاء الظاملــون يخشــون مــن ظهــور الحــق وتحقي فاالقوي

ــاً  ــزدادون بطشــاً واجرام ــون كهــرودس ي ــا يخافــون ويضطرب وعندم

كــا فعــل هــرودس بقتلــه اطفــال بيــت لحــم. 

  رغــم هــذا كلــه علينــا  أن نتذكــر دامئــا  حضــور اللــه ثالثاً:

املحــب واملخلّــص واملحــّرر، الــذي  يهتــم بالفقــراء 

واملظلومــني. رســالة امليــاد هــي خــرب ســار عــن إلــه محــب وعــادل 

ارســل لنــا مخلّصــاً ومحــّرراً ليقــول لنــا ال تخافــوا، اللــه معكــم 

ولــن يرتككــم. اللــه يعمــل بواســطتنا لنشــهد للحــق ولنقــاوم الــر 

ــاف.  ــدل واالنص ــع الع ــاهم يف صن ولنس

يف هــذا العيــد نضــع رجاَءنــا يف طفــل امليــاد، يف صاحــب العيــد، يف 

ــش  ــلحة البط ــا ال بأس ــا ومحررن ــو مخلصن ــيح فه ــرب يســوع املس ال

والعنــف وال بطمــس الحــق ودفــن الحقيقــة وانــكار حقوق االنســان. 

بــل بالعمــل مــع اللــه الظهــار الحــق وصنــع العــدل وتقديــم املجــد 

واالكــرام الســمه القــدوس . 

يف هــذا يكمــن أســاس الســام واالمــن لجميــع ســكان بادنــا 

ــع.   ــامل أجم وللع

القس نعيم عتيق 
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