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الرسالة البابوية لعيد الميالد المجيد لسنة 2018
باسم االب واالبن والروح القدس االله الواحد  ،امين.
اهنئكم بالعام الجديد  2018واهنئكم بعيد الميالد المجيد  ،اول االعياد السيدية التي نحتفل بها كل عام.
اقدم تهنئتي الى الجميع  ،الى كل األباء المطارنة واألباء االساقفة  ،األباء الكهنة القمامصة والقسوس ،الى كل
الشممممممامسمممممة والددام والدادماض  ،الى اعةممممماء وارائنة مجالض الكناكض  ،وايةممممما الى كل الشمممممع الق طي
المسمميحي في كناكسممنا المنتشممبر ع ب االر في كل مكان .في اوربا وامبيكا الشمممالية والجنوبية وايةمما في
افبيقيا وفي اسيا وفي استباليا.
اهنئكم جميعا بهذا العيد  ،عيد الميالد المجيد .وعيد الميالد هو بداية جديدر نحتفل بها في كل عام  .نتذكب
الدليقة االولى عندما ئلق هللا آدم وحواء  ،واوجدهما وبدأ بهما حيار طي ة .كانا يتمتعان بالحيار مع هللا  ،وعاشا
هذه الحيار النقية الجميلة .ولكن عندما دئلت الدطية الى حياتهما  ،تفككت العالقة القوية التي تببطهما باهلل
وصممممار آدم ئاكفا خ ومدت ئا خ وصممممارض حواء بالمدل  ،وطبدا من امام هللا .وعاش االنسممممان وتكاثب في االر
حسمم الوصممية .وامتدض الشممعوو واالجناس واالمم في االر في اماكن كديبر  ،في افبيقيا وفي اسمميا وفي
اوربا  ،سام وحام ويافث .وانتشب االنسان وانتشبض معه الدطية .وانتشب الصباع وانتشبض الجبيمة وانتشب
العنف .وصار االنسان في حبوو مستمبر  ،دائلية او ئارجية ونسمع عن الصباعاض الكديبر جدا في العالم.
ونعود فنتساءل ماهو الحل امام هذه الصباعاض؟ كيف يواجهها االنسان؟
الواقع اننا في قصة الميالد يمكن ان نجد اجابة عن هذا السؤال  .واالجابة عن هذا السؤال تتمدل في ان االنسان
يج ان يعيش في فكب وروح مبحلة الطفولة .لقد جاء السممميد المسممميد مولودا في بيت لحم اليهودية  ،ر ممميعا
صغيبا وطفال وص يا  .وفي كل مبر نحتفل بالميالد  ،نحتفل بالطفولة  .ويمكن ان نقول ان الطفولة هي مفتاح
الحل  ،كيف؟  ،ط عا ال اقصمد بالطفولة االعمار االولى لسمن االنسمان ولكن اقصمد روح الطفولة وال باءر التي
نجدها في كل طفل.
في ايقونة الميالد نجد ان امنا العذراء مبيم في مالبسممممممها الترقاء تع ب عن السممممممماء الدانية .والنجوم الك يبر
الموجودر على هذه المالبض تبمت الى بتوليت ها ق ل الميالد واث ناء الميالد وب عد الميالد  .هي تحتةممممممن هذا
الب مميع الطفل الصممغيب  ،مولود بيت لحم  ،وتجدون انه مقمط باقماط تشمم ه الكفن  ،فهو جاء ليموض  ،وليقدم
نفسه عن العالم كله  .وتجدون بجوار المتود حيوانان يمدالن اليهود واالمم .وفي اسفل الصورر تجدون صورر
للدبوف الذي كان يقدم كذباكد  ،رمتا الى الذبيحة الداكمة  ،ذبيحة وصمممل ربنا يسممموع المسممميد من أجل فداء
ال شبية  .ونجد الصورر تتمتع بظالل الليل حيث كان ميالد ربنا يسوع المسيد .

الطفولة مفتاح للحل بصفاتها وببوحها .والكتاو المقدس في انجيل معلمنا متى  18يذكب ان ربنا يسوع المسيد
يعلمنا" :ان لم تبجعوا وتصمممممميبوا مدل االوالد فلن تدئلوا ملكوض السمممممممواض" متى  . )3 :18كيف نبجع؟
البجوع يكون من ئالل الصمممفاض التي يتمتع بها االطفال .وهذه الصمممفاض تمدلها شمممدصمممياض كديبر في قصمممة
الميالد .
اوالخ دعونا أن ننظبالى صفة ال ساطة التي يتحلى بها االطفال .سنجدها وا حة جدا في البعار ال سطاء الذين
كانوا في ال بية وال ادية يبعون قطعانهم  .وظهب لهم المالك وائ بهم بال شبى السعيدر  .والبعار ال يعيشون
في مكان واحد  ،يتنقلون من مكان الى مكان  .ولكن ما يغلف حياتهم هو ال سمممممماطة في تبحالهم  ،في م،كلهم ،
في مشببهم  ،في سكناهم  .ال ساطة هي كل شيء  .يحتاج االنسان أن يعود الى ال ساطة .
االمب الداني الذ ي يتميت به الطفل الصمممغيب هو صمممفة الدقة وااليمان واليقين  .انه يصمممدم كل شممميء من ئالل
بباءته .نجد ذلك في احداث وقصممممممال الميالد مع القديض اكبيا الكاهن واوجته اليصمممممماباض  .اكبيا الكاهن
عندما استمع الى بشبى المالك الذي بشبه  ،نجده صار صامتا مدلما كان رحم اليصاباض صامتا خ ومدلما كانت
ت دو السمممماء ك،نها صمممامتة .ولكن في الوقت المناسممم اعطاهم هللا ابنهما اعظم مواليد النسممماء يوحنا المعمدان
ي لينتع عاري من
الذي تكلم عنه الكتاو كديبا  .ونجد القديسمممة اليصممماباض تقول في ع ارر قوية "الذي نظب ال ع
بين الناس" لوقا  ، )25 :1هكذا كانت اليصاباض لديها نعمة التصديق والدقة واليقين .
الصممممفة الدالدة التي نجدها في االطفال  ،هي صممممفة النقاور  .الطفل صممممفحة بيةمممماء  ،يمتاا بالنقاور الشممممديدر
وبالطهارر  .وهذه الصممممفة نجدها وا ممممحة جدا في امنا العذراء مبيم التي تلقت بشممممارر المالك وكانت اجابتها
على هذه ال شممممممارر تتميت بنقاور بالغة" .كيف يكون لى هذا وانا لسممممممت اعبف رجال" لوقا  .)34 :1وعندما
يشممممممبح لها المالك "البوح القدس يحل عليك وقور العلي تظللك  ،لذلك المولود منك هو قدوس ابن هللا" لوقا
 .)35 :1نجدها في نقاور وفي اتةممممماع تقول "هوذا انا امة البو ليكن لي كقولك" لوقا  .)38 :1هذه الصمممممفة
نجدها في الطفولة .العالم يحتاج الى هذه الصفة اآلن .
الصمممفة البابعة التي نجدها في حيار االطفال ايةممما خ  ،صمممفة الفبح والتسممم يد  .فنحن نعبف ان االطفال يح ون
الموسممميقى  ،واالياني  ،والتبنيم  .في قصمممة الميالد نجد مشمممهد المالككة الذين ظهبوا بفبح مدل جوقة ك يبر
بصوتهم السماكي وكلماتهم المةيئة التي تقول" :المجد هلل في االعالي وعلى االر السالم وبالناس المسبر"
لوقا  .)14 :2انها ع اراض ممتوجة بالموسمميقى تشممع بالفبح العجي  .العالم يحتاج ان يتعلم سممب الموسمميقى
النها فن رفيع يهذو مشممماعب االنسمممان  .فال يقتبو من الدطية النه مبهف الحض يعيش بفبح داكم متغل ا على
كل صباعاض الحيار حيث يجد ان الحيار امامه جميلة جداخ.
الصفة الدامسة التي نجدها في الطفولة هي صفة الحكمة .تس،لني كيف الحكمة؟ ان الحكمة من صفاض الك ار.
في كديب من االحيان نجد الصمممغار تصمممدر في تصمممبفاتهم وفي اجاباتهم حكمة بالغة الى الحد الذي يسممماعد في
حل م شكالض الك ار .الحكمة نجدها في المجوس الحكماء الذين اتوا من الم شبم لكي ما يقدموا هداياهم الذه
والل ان والمب.
هذه الصمممممفاض الدمسمممممة  ،هي صمممممفاض نباها في مبحلة الطفولة  .تدعونا قصمممممة الميالد أن نعيش فيها  .وبها
نستطيع ان نواجه الصباعاض التي تعم العالم وتنتشب في العالم .

انا سمممعيد ان ارسمممل لكم هذه البسمممالة واهنئكم بهذا الفبح العظيم الذي يكون للجميع  .ويتيد سمممعادتنا في هذا
العيد اننا على ار مصمب مع سميادر البكيض ع د الفتاح السميسمي نفتتد كنيسمتنا الجديدر في العاصممة االدارية
الجديدر التي ت نيها مصب  .هذه العاصمة التي ت نى كمشبوع دم جدا يةارع في مساحته مساحة دولة مدل
سنغافورر  .وهو مشبوع ممتد ومشبوع طموح للغاية .ولكن السيد البكيض المصبي في العام الما ي 2017
اعلن عن بدأ انشماء اك ب كنيسمة واك ب مسمجد على ار مصمب في العاصممة االدارية .وها نحن في هذا العيد
نفتتد المبحلة االولى من هذه الكاتدراكية التي نسميها كاتدراكية ميالد المسيد مع سيادر البكيض الذي اوفى بما
وعد  ،وشممكبا لكل االح اء في القواض المسمملحة وفي الهيئة الهندسممية التي ت نت هذا المشممبوع  ،وايةمما معهم
شبكاض ال ناء والمهندسين والفنيين والعمال وهم بالمئاض .
كل سمنة وحةمباتكم طي ين  ،تمنياتي وتهنئتي للجميع في كل كناكسمنا ع ب العالم كله  .راجيا الصمالر داكما من
اجل السمممالم ومن أجل ان تعم الحيار الهادكة كل ارجاء االر  .اللهنا كل مجد وكبامة من االن والى االبد ،
آمين.

