
 رسالة ميالدية

 على وجه االرض، واسع نطاق على احتفاال األكثر األعياد من واحد هو الميالد عيد
اال  ،تقليديا   يوم عيد مسيحي أنه من الرغم على. شخص مليار ٢،٥ من به أكثر يحتفل
 عيد يوم ويأتي. كذلك المسيحيين غير من العديد قبل من واسع نطاق على به يحتفلأنه 

ما  مكان في ولكن. السمى التجارية به وتحيط التقاليد من بالكثير الحديث مرفوقا   الميالد
 الحاملين بعض مناال حتى. حقيقة معناه دفنت والضجيج الصخب كلبين و التقاليد في

بين شراء هدايا . الحقيقي األحيان، نفقد رؤية المعنى من كثير في المسيحي لإليمان
 ونسأل نقف أن علينا والعائلة، يجب وزيارة األصدقاءشجرة وتزيين المنزل  وتركيب
 الميالد؟ عيد هو ما أنفسنا

 في مذود قبل اسمه يسوع ولد هناك طفل كانببساطة أنه قد  يمكن أن يقول البعض
    أن من متأكد يهمني؟ أنا وبماذا هذا؟ علي ينطبق كيف ماذا بعد، ولكن عام. ٢٠٠٠
بعد  خطايانا يموت عن والذي سوف بالطبع،مخلصنا  هو إن الطفل سيقولون بعضكم

 أننا من الرغم على حتى. الكافي بعدالالى ذلك  يذهب ال هذا حتى ولكن صحيح،. ذلك
 زلنا ما األحيان من كثير فيإال أننا  ميالد المسيح،ب االحتفال هو الميالد عيد بأن نقر قد
 سواء. حد علىالفردية  للعالم ككل ولحياتنا الحدث هذا أهمية فهم في فشلن

أن نلقي  لنا" يجببالنسبة  الميالد لعيد الحقيقي المعنى هو "ما سؤال فعال  على لإلجابة
 .نتعلم منه أن يمكننا ذامانرى و األول الميالد عيد على نظرة

 :يسوع ميالد إعالن

ُرُكْم بِّفََرحٍ »فَقَاَل لَُهُم ٱْلَماَلُك: ' يعِّ ٱلشَّْعبِّ: أَنَّهُ ُولَِّد اَل تََخافُوا! فََها أَنَا أُبَش ِّ يٍم يَُكوُن لَِّجمِّ َعظِّ

ب   يُح ٱلرَّ ينَةِّ َداُوَد ُمَخل ٌِّص ُهَو ٱْلَمسِّ ْفال    .لَُكُم ٱْليَْوَم فِّي َمدِّ ُدوَن طِّ هِّ لَُكُم ٱْلعاََلَمةُ: تَجِّ َوَهذِّ

ْذَودٍ  ط ا ُمْضَجع ا فِّي مِّ  (١٢-١٠: ٢ لوقا) » ُمقَمَّ

كم ملفتة  تفوت أن السهل من أنه الواقع، في جدا، مألوفة كذلك؟ أليس مألوفة، اآليات
 ... كانت هذه االيات

 … اَل تََخافُوا

يمٍ  ُرُكْم بِّفََرحٍ َعظِّ  ...أَنَا أُبَش ِّ

 ...ُولَِّد لَُكُم ُمَخل ِّصٌ 

ْذَود  ...ُمْضَجع ا فِّي مِّ

ومهما كان  أحد، ال. كذلكنخططها  كان بمقدورنا أن لما بتلك الطريقة يسوع والدة
طبيب. تبن على  الوالدة و غرفة ال. مغارة في فقيرا  سيصل به الحال ألن يولد

 ليس هذا! تلك الفوضىكل ومع ! تلك الرائحةبو. من كل ناحية األرض، والحيوانات

التي قد  الوردية الصور عن د كل البعديبع األول الميالد عيد واقع لوالدة ملكية. مكانا
 !اليوم الميالد عيد على بطاقات تجدها

ار بدال  نجَّ واختار . فضل مذودا  على قصر ملكي. مختلف بشكل األشياء يرى هللا ولكن
 السماء هللا، خالق بدال  من أحتفال عالمي. لماذا إختار والدة هادئة وصمم. ملك،من 

 ؟كهذا الوضيع مثل مكان في ليولد ابنه أن يرسل واألرض،

 .مشابهة لهذا الوضع حياة يعيشون الذين لجميع األمل إلعطاء مذود في يسوع ولد ربما
 تنتن األحيان بعض حتى في. حالة فوضى في أمور حياتنا قد نصنع بالتأكيد نحن

 تتسلل الشتاء رياح تزال ال ما يمكن، أفضل عمل أننا نحاول من الرغم وعلى. أعمالنا
 .ظالما  و بردا   تزداد الليالي و حياتنا، زوايا إلى

وسنوات صعبة كثيرة مرت عليك وعلى اآلخرين  هللا؟ جدا  عن بعيدا كثيرة أتعيش أيام
 .لنا المدهشة الكلمات بعض ولديه...  يعلم ذلك هللا أتعيش فوضى عارمة؟ حولك؟

يمٍ أُ  ُرُكْم بِّفََرحٍ َعظِّ  ...بَش ِّ

 ...ُولَِّد لَُكُم ُمَخل ِّصٌ 

 :الميالد عيد من هللا عن نتعلم أن يمكننا ما

. "غامضالكوني ال الحدق" يشبه هللا الناس، من لكثير ويالرد، داالس كلمات باستخدام
  .ال ترف حدقة كونية – صامت هللا و نعانيو. شيء يحدث وال نصلي

 ونحن ال يمكننا حتى أنه الميالد عيد لنا يظهر. ذلك كل يغير الميالد عيد حسنا،
إنما قد . ذهول شخص يحدق فينا في مجرد فاهلل ليس. ليناإ هللا وصل هللا، إلى الوصول
 .طفل على هيئةوإلينا  وصل

يمكنني أن  ماذا إذا   لنا، هللا ليكشف يسوع جاء إذا: "يانسي فيليب المؤلفين، أحد يسأل
جزئيا  ) التالية الكلماتب السؤال هذا على ثم رد "األول؟ الميالد ذلك من هللا عن أعرف

 :( "يسوع الذي لم اكن اعرفه" حسب كتاب

 .متواضع

 لحين. طراءلإلكصيغة " "متواضع قد استخدم مؤلف أي يكن لم ميالد يسوع، تقريبا   قبل
من  وكأنه يبدوقد بشكل ال يمكننا الفرار من منه والذي و- الميالد حدث نقطة

 وال عاصفة هوجاء في ال األرض، جاء إلى جاء الذي هللا. متواضع هللا :-المتناقضات
 المجردة، بالعين ترى ال تكاد صغيرة خلية أصبح شيء كل صانعبل أن . كلةفي نار آ

 مذود. في نائمو مغارة فيفي النهاية  ولدبل و

يدرك ن أل لطبيعةكائن خارق ا الناس حتاجال ي حقيقة هي المسلمين، صرخة ،أكبر هللا"
 يسوع علمها التي الحقيقة هي هذه هللا متواضع،. "فيجيس نيفيل األب يكتب ،"مفهومها



نفسه  يظهر أن ختارإ وإمبراطوريات، يمكنه أن يأمر جيوش الذي القدير، هللا. "لإلنسان
 .تواضع هللافهذا يظهر  .في مذود مهترء ولد صغير، كطفل فلسطين في

 مضيئة المظلمة السماء أصبحت لحم بيت الخارج في يسوع؟ ميالد إعالن أعطي لمن
 The Lord of The   أو بوتر هاري من لرقميةا المؤثرات فرق. المالئكة من اآلالفب

Rings (الخواتم سيد)  رأى من ،ولكن. المشهد هذا مثلأمام  مذهولة  كانت ستسقط 

 يرعون الذين والفالحين األميين، الرعاة من قليل لعدد هذا كل كان المالئكة؟ وسمع
 تلك لرعاةل كانحيث . االجتماعية الطبقات مؤخرة فيهم "نكرة"  ،ملك لغيرهم قطعان
 النظاميين اليهود أنلكونكم دنسين ومعرضين لإلتساخ حتى  المتواضعة السمعة
 الساحاتب وال يسمحون لهم بالتواجد اال" الملحدين" مع جنب إلى جنبا ميشملونه
الحقا   عرف الذي ابنه، والدةب ليحتفلوا هللا من اختارهم هم واكان ولكن. للمعبد الخارجية

 ".الخطاة صديق"بـ 

 .هيلاالوصول  ممكن

 .هللااالنسان من  يقترب عندما األولية العاطفة هو الخوف الدينية، التقاليد معظم في
 ذاما .دذوم في رضيع كطفلحيث بدى  مفاجىء   ا  مظهر هللا جعل الميالد، عيد في ولكن
 ؟هالجسموفة بشذة على فالمل بأيديه وارجله ا  حديثد لوطفل  من خيفة أقل يكون أن يمكن
 .فيها الخوفتشتمل تعد  لم التي البشرب بطيرتل وسيلة هللا وجد يسوع، في

 .لتربية األسماك مالح ماء حوضكت إمتل عندما التجسد عن تعلمت: "يانسي يقول
 مختبر تشغيل ليع كان. سهلة مهمة لم تكن اكتشفت أنها حوض،هذا الب العناية خاللو

 الفيتامينات ضخقمت ب. األمونيامحتوى و النترات مستويات لمراقبة محمول كيميائي
. تكبر الصخور لجعل اإلنزيماتوكمية كافية من  السلفا وعقاقير الحيوية والمضادات

. البنفسجية فوق لألشعة ضهيوتعر والفحم، الزجاجية األلياف خالل المياهوقمت بتصفية 
على  تكونس كياسمأ أن عنهم، بدال   المبذولة الطاقةهذا  كل ضوء في عتقد،ست كنت
كانت  حوضال فوق يلوح ظليكان  مرة كل في، بل كذلك األمر ليس لكن .ممتنة األقل

 فقط واحدة" عاطفة" لي أظهرواقد . أقرب صدفة تغوص سريعا  لتختبئ داخلاألسماك 
 تظم،نحسب جدول م الغذاءارمي و الغطاء فتحأ أنني من الرغم على. الخوف: هيو

 على مؤكدة عالمةلهم  زيارة كل علىكان  همردإال ان و اليوم، في مرات ثالث
 كنت كياسمبالنسبة أل. الحقيقي بإهتمامي إقناعهم أستطع لم. تعذيبهمبللقيام   يتصميم
 وهارؤ الرحمة يأفعال. مفهومة يرغ أيضا أفعالي لهم، بالنسبة جدا كبير كنت. كإله

أن األمر  أرى بدأت تصوراتهم، لتغيير. دمارا   عتبروهاإ الشفاء في محاوالتي قسوة؛
 بلغة هميلإ "أتحدث"أن  و سمكة أصبح أن أودهو و :التجسد أشكال من شكال تطلبي

 ". يفهموها أن همناكبإم

 ولكن. طفال هللا يصبحأن  فكرة مع بالمقارنة ال شيء هي سمكة إنسانيصبح أن فكرة 
المادة قد أخذ شكال   خلق الذي هللا. لحم بيت في حدثالذي هذا  إلنجيل وبشارتهل وفقا

 مسرحي كاتب أن يصبح أو رسمته على نقطة صبحأ فنانهي مثل  ،من أشكاله
 على حقيقية، شخصيات باستخدام ولكن قصة، كتب هللا. الخاصة مسرحيته في شخصية
 .الحقيقي التاريخ صفحات

 .المستضعف

 انها. يسوععند ربطها ب وخاصة الكلمة،هذه  أكتب وأنا حتى أجفل أنا" يانسي، يكتب
على  مع الوقت تم تطبيقهاقد و قتال الكالب من ستمدةم اهان وربما ،بالفعل فظة كلمة

 لم يعد يسوع، الدةعن و قصص قرأت أن بعد. الظلم وضحايا الخاسرين المتوقعين
 ،ةقوأصحاب و األغنياء نحو يميل قد العالم أن من الرغم على أنه ستنتجأ أن إال يسعني

 رفع هولكن عروشهم من الحكام اسقطلقد . "المستضعف نحو يميلإال أن هللا 
هذا ما  ،"ينفارغ األغنياء صرف هولكن الجيدة األشياءب الجياعقد مال  . ينالمتواضع

 ".(الرب )تعظم نفسي Magnificat ترنيمتها  في مريم هقالت

ترجمتها لمصطلحات  هي تجسدفي " المستضعف" طبيعة إلدراك طريقة أفضل ولعل
 عن البحث إلى تاضطر مأوى، بال فيها، مرغوب غير أم. نا هذايومربطها ب يمكننا
وهي . استعمارية حكومة من ةمضنيال يةبالضري اتمطالبال لتلبية السفر أثناء مأوى
 من حالة في زالت وال عنيفة أهلية حروب من تحاول النهوض أرض فيتعيش 

 أو رواندا، الحديثة، البوسنة في لوضعل كبير حد إلى بهاشم وضع - االضطراب
بل ، آسيا فيأنجبت الطفل  اليوم، يولدون اللواتي العالم األمهات نصف مثل. لصومالا

 هذا أصبح. الذي حملته البنها تقبال قلاأل العالم من جزءفي ذلك ال ،هاغرب أقصىفي 
الموجودون في أي  الالجئينينتمي لها أكبر عدد من  التي القارة أفريقيا، في الجئا االبن

 أصبح الجئا  فيها. مكان أخر في العالم.

 عن العاطلينحتى و العمل عن والعاطلين ،ينالمنسي المحرومين، للمهمشين، مكان هناك
 .الميالد عيد في العمل

 الميالد؟ لعيد الحقيقي المعنى هو فما

ُ ناسال يعني أ الميالد لعيد الحقيقي المعنى . لبعض انبعض هدايا إهدئنا أو ينأخر يحبون ا
األكثر  هديةلل هللاإرسال بل ويعني  .لنا المحب هللا هو الميالد لعيد الحقيقي المعنى

 :على اإلطالق إدهاشا  وروعة

 ودود متواضع، هللا أن يعلمناو البشري، داخل الجسم دخل" الغامض الكوني حدقال"
 خوف، دون معانقته ايمكن وأنا أنت لذلك والمظلومين، للمضطهدين حصال ويظهر
 عليه حصلنا ما هذا. يسوع خالل منمقبولين لديه  نحن - بيته في مكان نال أن عالمين

 .محبة ابتسامة أصبح" الغامض الكوني التحديق" .الميالد عيد في

 !مبارك ميالد عيدمتمناياً 

 سومان -
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