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الرسالة البابوية لعيد الميالد المجيد
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد .امين.
في بداية العام الجديد  ، 2019اهنئكم جميعا بعيد الميالد المجيد وارجو للجميع كل خير وكل بركة في كل مكان .ارسللللللل نئ ي
القلبية و نئة كل الكنيسلللة هنا في مالللر ال جميع الباا الموارسة وا سلللا ة .وال كل ا باا الك نة والشلللمامسلللة وكل ال دام
وال ادمات والراخنة ومجالس الكنائس ،وال كل الشلللباا وايالللا ال كل الشلللعف وكل ال ا  ،وال كل كنائسلللنا القبوية في
سللائر ارات العالم ،في امريكا الشللمالية والجنوبية واوربا وافريقيا واسلليا واس ل راليا ،وفي كل الماكن ال ي ي واجد ب ا كل الذين
يح لون بعيد الميالد المجيد بحسف ال قويم الشر ي.
بعد ان خلق هللا السسان  ،اراد له ان يكون اسساسا كامالا يعيش في اسساسية كاملة  ،فاعواه وزوده بكل المواهف الكثيرة .ولكن هذا
السسان بل ال وية وكسر وصية هللا وعاش في الظلمة .وهذه الظلمة ال ي سسمي ا "الظلمة الروحية" عاش في ا السسان بعد ان
كان ي م ع بالحرية وبالحف وبالوصللللللية  ،اخ ار ان يعيش في ال راغ واليأس وال وية .ف قد الرجاا وعاش في الحبا وام دت
ال وية واس شللللللرت ال كل العالم .كما هو مك وا في الك اا المقدس" :اذ الجميع اخوأوا واعوزهم مجد هللا" (رومية .)23 :3
واس ارت اسسللاسية السسللان وفقد اهم ماعنده وهو اسسللاسي ه .وصللار السسللان رويدا رويدا وجيالا بعد جيل ي قد اسسلاسي ه ويجف عنه
الحف الذي عويه هذه اإلسساسية .واصبح السسان جائعا ا ال الحف .وهذا الجوع ال الحف جعله يعيش في هذا ال راغ الكبير رغم
قدم العالم بكل وسائل ال واصل الم عددة بين ا راف المسكوسة.
إذن ما هو العالج؟
كان العالج هو الحف .ان يأ ي من يقدم له الحف وان يأ ي حبا ا فيه .فجاا السيد المسيح كما يقو السجيل المقدس" :هكذا احف هللا
العالم ح بذ ابنه الوحيد لكي لي لك كل من يؤمن به بل كون له الحياة البدية" (يوحنا  .)16 :3وجاا السيد المسيح يقدم لو ا ا
وحناسا ا وحبا ا .وكان الللللده من كل هذا ان يرجع السسلللللان ال اسسلللللاسي ه .ولم يكن هناك سلللللبيالا ال ان ي واجد هللا معنا .فالللللار
عماسوئيل "هللا معنا" والكلمة صللار جسللدا ا وحل في وسللونا .لم يرسللل هللا مالكا ا ولرئيس مالئكة ول سبيا ا ول رجل سللياسللة ول
سللل يرا ا ولكنه جاا بن سللله سه يحف السسلللان بالحقيقة وليس بالكالم فقط .ولذلك سحن سح ل بعيد ميالده في كل سلللنة .و جدد هذه
المناسبة سنا سجدد الع د باهلل الذي ا ي حبا فينا ليقدم الحف لكل اسسان.
في الميالد المجيد سراه يحف القرية الاللريرة بيل لحم  ،ويحف المدينة الكبيرة اورشللليم .سراه يحف الرعاة المنسلليين وسللط زحام
البشلللر وفي س س الو ل سراه يحف المجوس الذين عاشلللوا في بالد بعيدة عن الي ودية وعن اورشلللليم .يحف العذراا ال اة ال قيرة
والي يمة ويحف في س س الو ل المراة الم رملة حنة النبية .يحف يوسللف النجار الشلليو الو ور حارس سللر ال جسللد الل ي ويحف
ايالا ا الشليو الو ور القديس سلمعان الذي اس ظر مجيا السليد المسليح  .لقد احف هللا السسلان وجاا لكي يشلبعه من الحف  ،الحف
الذي اح اجه السسان لكي يعود ال اسساسي ه.
لذلك في عيد الميالد المجيد  ،يرسل هللا حبه لك وال كل اسسان .فيقو لك :ان هللا ليس بعيداا عنك  ،هو ل ينساك ابدا .ويؤكد لكل
واحد منا ان هللا ل يكره اسسلللاساا .هو يكره خوية السسلللان ولكنه يحف السسلللان ذا ه .هو يبح عن كل واحد .هو جاا لكي يمألك
رجااا ا وفرحا ا و ليالا .هللا بالحف يعيد لألسسان اسساسي ه.

ولذلك اي ا الحبيف في كل مكان اح رس ان يجف لبك من الحف .واح رس دائما ا ان يكون لبك دافئا بالحف الذي يقدمه المسللللليح
لك .مع ان المور العالللرية ال ي س عامل مع ا ووسلللائل ال واصلللل الواسلللعة الموجود حاليا ا جعلل العالم رية صلللريرة  ،لكن من
كثرة عامل السسللللان مع اآلت  ،جف لبه من الحف وازدادت ضللللع ات كثيرة امام السسللللان .ازداد ضللللع ه في عال ا ه وحبه
لآلخرين وحبه للحياة .وهناك ازدياد في العنف والجريمة والرهاا  ،وفي ال كك السللري  ،وفي السحرافات الم عددة  .كل هذا
يحدث لن لف السسان جف من الحف.
إن مناسبة عيد الميالد هي فرصة ورسالة لكل واحد فينا ن يأ ي ويشبع من هذا الحف  ،كما يقو السيد المسيح في عظ ه عل
الجبل " :وب للجياع والعواش ال البر (ال المسيح وال الحف) فاس م يشبعون" (م .)6 :5
اهنئكم اي ا الحباا ب ذا العيد وب رحة الميالد المجيد وال ي س ذكر في ا احبااسا الش داا الذين ي رحون اياا ا بوجودهم في السماا.
وس ذكر الم اابين وس الي من اجل ش ائ م .وس الي من اجل سالم العالم كله .س الي من اجل بالدسا م ار ومن اجل كل اسسان
ومن اجل كل كني سة ومن اجل كل خدمة .وس الي ان ير سل هللا هذا ال رح لكل واحد كما قو اس شودة الميالد المجيد" :المجد هلل
في العال وعل الرض السالم وبالناس المسرة" (لو ا .)14 :2
حيا ي وكل امنيا ي لجميعكم  ،راجيا ا لكم اياما ا مقدسة في هذا العالم الجديد .وفرحة الميالد مأل لوبكم جميعا ا لكي س ويعون ان
نقلوا هذا ال رح وهذا الحف لكل واحد في كل المج معات ال ي عيشللللللون في ا .ليبارك هللا في حيا كم وفي كل ما م د اليه ايديكم
ولل نا كل مجد وكرامة من اآن وال ا بد ،امين.

