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رسالة السبيل بمناسبة عيد الميالد المجيد،

إخويت وأخوايت االحباء

عيــد امليــاد املجيــد هــو عيــد املحبــة والفــرح والســام،
نحتفــل بــه ســنوياً بالرغــم مــن صعوبــات الحيــاة
ومآســيها .إن روح امليــاد ميلؤنــا وميــأ أهلنــا وأحباءنــا
بشــعور الفــرح واالبتهــاج .أَلَــم تبــر املالئكــة الرعــاة
بفــرح عظيــم وتنــادي بالســام واملحبــة لجميــع
النــاس؟ نعــم عيــد ميــاد املســيح يبعــث فينــا
الفــرح ويجـ ّدد فينــا األمــل والرجــاء لحيــاة افضــل
يعمهــا الســام والوئــام يف بالدنــا ويف العــامل
أجمــع.
فــإذ نتامــل باملعــاين الســامية لعيــد ميــاد
املســيح نقارنهــا بأنانيــة وغطرســة
هــرودس امللــك ومــن ميثّلــه يف وقتنــا
الحــارض .فــا هــي بعــض الــدروس
التــي يجــدر بنــا ان نســتنتجها يف
هــذا العيــد وعــى ضــوء احوالنــا
الحــارضة.

اوالً

 :إن احصــاء الســكان
فرضــه
الــذي
االمرباطــور اوغســطس
بــان يُكتتــب النــاس يف
بلدهــم األصــي ،أجــر
يوســف ومريــم
ان يســافرا مــن
النــارصة اىل بيــت
لحــم (مســافة
تبعــد اكــر
مــن مائــة
وستني
كيلومرتا ً)

يف ظــروف صعبــة وبينــا كانــت مريــم العــذراء يف أيامهــا
االخــرة مــن الحمــل .يذكرنــا هــذا باملشــقات التــي يعيشــها
شــعبنا الفلســطيني تحــت االحتــال .ففــي كل مــرة تقــ ّر
فيهــا الحكومــة االرسائيليــة قوانــن جديــدة تخــدم مآربهــا
الخاصــة ،فانهــا تُجحــف بحــق شــعبنا الــذي يتحمــل املعانــاة
والصعوبــات وانتهــاكات حقــوق االنســان ،بينــا يجلــس
رشعــون االرسائيليــون خلــف مقاعدهــم املريحــة غــر
امل ّ
مبالــن بامتهــان كرامــة االنســان وحقــوق اآلخريــن.
هــذا مــا حدث عندمــا اتخــذ قــادة الحركــة الصهيونية
ومــن بعدهــم دولــة ارسائيــل القــرارات ضــد
الشــعب الفلســطيني ،وليــس هــم فحســب بــل
مســيحيون غربيــون صهيونيــون امثــال بلفــور،
والذيــن اتخــذوا الق ـرارات بتقســيم فلســطني
وتشــتيت شــعبها وســلبه أراضيــه ،وبهــذا
ح ّولــوا حيــاة أهلهــا اىل جحيــم ظانّــن خطـأً
انهــم بذلــك يحققــون مشــيئة اللــه.

ثانياً:

نقــرأ يف قصــة امليــاد
أنــه عندمــا ســمع
هــرودس امللــك عن مولد املســيح
اضطــرب هــو وجميــع ســكان
القــدس معــه .يبــدو للعيــان
بــان امللــوك والرؤســاء هــم
أقويــاء ولكنهــم يرتعبــون
مــن اي أمــر او شــخص
يهــدد كيانهــم ويُقـ ّوض
ســلطتهم .فهــرودس
اضطــرب ملجــرد
ســاعه عــن
مولــد املســيح.
إن رؤســاء

العــامل يشــعرون بالتهديــد مــن اصحــاب الضامئــر الحيــة ومــن كل
انســان ميتلــك الشــجاعة لريفــع صــوت الحــق فينــادي بتحقيــق
العــدل .فقــوة الحــق تتمثــل برؤيــة األمــور كــا يجــب ان تكــون وكام
يرضاهــا اللــه .هــذه الصــورة تنطبــق ايض ـاً عــى اوضاعنــا الحــارضة.
فاالقويــاء الظاملــون يخشــون مــن ظهــور الحــق وتحقيــق العدالــة.
وعندمــا يخافــون ويضطربــون كهــرودس يــزدادون بطش ـاً واجرام ـاً
كــا فعــل هــرودس بقتلــه اطفــال بيــت لحــم.

ثالثاً:

رغــم هــذا كلــه علينــا أن نتذكــر دامئــا حضــور اللــه
املحــب واملخلّــص واملحــ ّرر ،الــذي يهتــم بالفقــراء
واملظلومــن .رســالة امليــاد هــي خــر ســار عــن إلــه محــب وعــادل

ارســل لنــا مخلّصــاً ومحــ ّررا ً ليقــول لنــا ال تخافــوا ،اللــه معكــم
ولــن يرتككــم .اللــه يعمــل بواســطتنا لنشــهد للحــق ولنقــاوم الــر
ولنســاهم يف صنــع العــدل واالنصــاف.
يف هــذا العيــد نضــع رجا َءنــا يف طفــل امليــاد ،يف صاحــب العيــد ،يف
الــرب يســوع املســيح فهــو مخلصنــا ومحررنــا ال بأســلحة البطــش
والعنــف وال بطمــس الحــق ودفــن الحقيقــة وانــكار حقوق االنســان.
بــل بالعمــل مــع اللــه الظهــار الحــق وصنــع العــدل وتقديــم املجــد
واالك ـرام الســمه القــدوس .
يف هــذا يكمــن أســاس الســام واالمــن لجميــع ســكان بالدنــا
وللعــامل أجمــع.
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