رسالة امليالد 2017
األصدقاء األعزاء ،

نتوقــف يف موســم امليــاد هــذا ،يك نشــكر ونســبح
اللــه املحــب وكثــر النعــم  ،الــذي أنعــم علينــا
مبجــيء يســوع املســيح ،والــذي اســتطعنا بواســطته
أن نعــرف طبيعــة محبــة اللــه الحقيقيــة .فباملســيح
نعــرف أن حــب اللــه ميتــد ويصــل إىل جميــع أبنــاء
البــر ويحتضنهــم ،كــا نعــرف أيضــا أن اللــه يرغــب
يف أن ينتــر العــدل بــن البــر وأن يعيشــوا بســام
مــع بعضهــم البعــض  .إن محبــة اللــه للبرشيــة قــد
بلغــت أوجهــا يف مدينــة القــدس .القــدس التــي هــي
بحاجــة ماســة اىل إظهــار وإعــان محبــة اللــه  .لقــد
أقــ ّر األقويــاء مصــر القــدس .أولئــك الذيــن لديهــم
القــدرة ولكنهــم ال يدركــون « مــا الــذي ميكــن عملــه
مــن أجــل الســام» إنهــم ال يدركــون أن قوتهــم ال
تســتطيع أن تجلــب الســام إىل مدينــة القــدس.

خــال موســم امليــاد هــذا ،ومــع نهايــة عــام آخــر ،نجد
أنــه مــن املناســب أن نجــدد التزامنــا للعمــل مــن أجــل
تحقيــق العــدل والســام لشــعبنا الفلســطيني وذلــك
بالرتكيــز عــى ثالثــة قيــم جوهريــة يف حياتنــا املســيحية
وهــي  :اإلميــان ـ والرجــاء ـ واملحبــة .
ان حياتنــا يف هــذا العــامل تتطلــب اإلميــان .اإلميــان ليــس
فقــط باللــه  ،بــل اإلميــان بأنفســنا وباآلخريــن بحيــث
نســتطيع معــا ،وبالتصميــم واملثابــرة  ،أن نعمــل مــن
أجــل تحقيــق العــدل وتحريــر شــعبنا الفلســطيني.
كــا نحتــاج أيضــا إىل اإلميــان حتــى نحــارب اليــأس ،

وفقــدان الشــعور مــع اآلخريــن  ،وخيبــات األمــل التــي
تكتنفنــا  .إننــا نحتــاج إىل اإلميــان حتــى نــدرك أننــا ال
نكافــح يف امليــدان وحيديــن بــل نعمــل مــع اللــه مــن
أجــل تحقيــق الســام والعــدل لجميــع أبنــاء الشــعب
يف أرضنــا .
إن حياتنــا تتطلــب الرجــاء .الرجــاء الــذي ال يعتمــد
عــى مــا يجــري مــن تغ ـرات يف الظــروف اليوميــة مبــا
فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات بــل الرجــاء املتجــذر
يف اللــه ،والــذي مــن خــال عملــه فينــا مينحنــا النــر
عــى الظلــم والقمــع وســوف ينــر الحــق والصــدق
عــى كل زور وخــداع .
إن حياتنــا تتطلــب املحبــة  ،ليســت املحبــة لآللهــة التــي
نبتدعهــا ونعبدهــا  ،بــل املحبــة للــه الحــي  ،اللــه الــذي
يدعونــا باملحبــة أن يخــدم الواحــد منــا اآلخــر ،املحبــة
التــي نخــص فيهــا إخوتنــا وأخواتنــا الذيــن يعانــون مــن
الظلــم واملعانــاة التــي يفرضهــا عليهــم إخوتهــم البــر
بسياســاتهم وأطامعهــم يف كل مــا يتبــدى مــن األنظمــة
السياســية واالقتصاديــة غــر العادلــة .
وعــر هــذه التوت ـرات الحياتيــة املزعجــة نجــد أنفســنا
قــد وصلنــا إىل امليــاد ونحــن نســعى إىل االنتعــاش
والتجديــد  .إن مشــهد الطفــل مــع أمــه يف مغــارة
متواضعــة يحــرك فينــا مشــاعر اإلميــان والرجــاء واملحبــة
 .داعــن اىل اللــه أن يعضدنــا بحبــه وســامه يف موســم
امليــاد هــذا ويرافقنــا خــال الســنة القادمــة .

من مركز السبيل يف فلسطني نتمنى لكم مجيعا عيدا جميدا وعاما سعيدا

القس نعيم عتيق
رئيس مجلس أمناء مركز السبيل

Sabeel Christmas Message
from Jerusalem 2017
Dear Friends,

During this Christmas Season, we pause to give
thanks and praise to the gracious and loving
God for the coming of Jesus Christ through
whom we have come to know God’s true
nature of LOVE. In Christ we know that God’s
love extends to all people and embraces all. We
know that God wills for people to live in justice
and peace with one another. God’s love for
humanity culminated in the city of Jerusalem.
Jerusalem today is desperately in need of the
manifestation of God’s love. Jerusalem’s fate
is being decided by the powerful, by those
who can, who do not realize “what makes for
peace”. They do not realize that their power
cannot bring peace to the city of Jerusalem.
During this Christmas season, and at the end
of another year, it is appropriate to renew
our commitment to the work of justice and
peace for our Palestinian people by focusing
on three essential qualities of our Christian
life, namely, FAITH, HOPE and LOVE.
*Our life in the world demands faith. Faith,
not only in God, but also faith in ourselves
and others, that together with determination
and diligence, we can persevere in striving
for justice and liberation for the Palestinian
people. We also need faith to fight despair,
apathy and disappointments. We need

faith to realize that we are not struggling
alone, but we are laboring with God for the
achievement of peace with justice for all the
people of our land.
*Our life demands hope. Hope that is not
dependent on the ups and downs of the
daily changing circumstances. Hope, that
is anchored in God, who working in us, will
ultimately give us victory over injustice and
oppression, and will vindicate truth over
falsehood and deceit.
*Our life demands love. Love, not for the
gods we create and worship, but the love of
the living God; the God who calls us in love
to serve one another. Love, especially for
our brothers and sisters who are oppressed
and suffering from the policies and greed of
their fellow human beings, as can be seen in
unjust politics and economics.
Amid life’s vexing uncertainties, we come to
Christmas seeking refreshment and renewal.
There is something about a baby with his
mother in a humble setting that stirs within
us deep thoughts and feelings of faith, hope,
and love. May God’s love and peace shown
at Christmas sustain us throughout the
coming New Year.

Sabeel wishes you a Merry Christmas and a Happy
New Year from your brothers and sisters in Palestine
Rev. Naim Ateek
Chair of Sabeel Board

