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Arabic – Nativity 2023 

 

 الرسالة البابوية لعيد الميالد المجيد 
 

 .باسم اآلب واإلبن والروح القدس اإلله الواحد. آمين
 

، وأود أن أرسل  ل  الهننئة ن  أر  نرل  2023أهنئكم جميعاً بعيد الميالد المجيد وبداية عام جديد 
ت والكنائس القبطية الموجودة في ل  المسلللكو ةي في أف يقيا واسللليا وأوروبا وأسللله اليا  إلى ل  اإليبارشللليا

وأن يكا الشللمالية وأن يكا الجنوبيةأ أود أن أهنئكم جميعاً باسللم المجمم المقدك لسكنيسللة القبطية اسرةو لسللية  
م الشلل اي، وباسللو السللنة  وباسللم ل  اساباا الني  في نرلل أ  ننج الجميم بعيد الميالد المجيد باسللو الهقوي

 .لينك ن  ل  عام 29القبطية؛ سنة الشنداء والني  اهف  به يوم 
 

في عيلد الميالد  هقلابل  نم نوااث لةي ة، ولك  ن  أشللللن  الموااث الموجودة في هلنا العيلد أ نلا  نلادي  
(أ بيح لام ا ية صلللوي ة نومورة  ي   2ي  5باسلللو النبوة أن بيح لام ليسلللح الرلللو ا في ينو ا  ني ا  

يح عسى أرضلنا وفي  نع وفة بالم ة، ولكننا صلارت أشلن  ا ية في العالم، وصلارت خفه   بميالد السليد المسل
 .هنا المزود الروي أ ولسمة "الرو ا" خسفح  ظ  ا إلى اسشياء الروي ة في ارة الميالد 

 
أوالًي أ نلا  هقلابل  نم النجم، والنجم لملا  عسم ا له في السللللملاء يبلدو صللللوي اً جلداً باسللللو ر يهنلا عسى  

ندنا يهواث المجوك لس احة في أةناء  اسر أ ولك   جم الميالد لان له ألة  ن  صفةأ ا ه يها ك ةم يهواث ع
رحسهنم الطويسةأ لان النجم ن شللداً وهادياً لسمجوك الني  أخوا ن  بالد المشلل ي لكي نا يقدنوا هداياهم النهو 
والسبلان والم أ لك  نلا ينمنلا في هلنا اسن  وجود النجم اللني ي فم  ظ  لا إلى السللللملاءأ ا له يشللللي  إلى الايلاة 

ميالد خبدو بننا النجم وهي خ سللل  رسلللالة  او الني  عسى اسر  أن خكون حياخنم  السلللماويةأ لقن ارلللة ال
سللللماويةأ والاياة السللللماوية حياة نحلللليئة، و اهاجنا عسى اسر  لةي اًأ فاسر  خمهسج بال طية والشلللل  

يةأ القديس والمفاسلد الكةي ةأ عندنا ي خفم اإل سلان إلى فوي ناسقاً لالنجم يرلي  نني اًأ هني هي الاياة السلماو
يوحنا  هبي الفم له عبارة رائعة يقولي "أن خكون شللمسللاً أو ام اً أو حهى  جماً، المنم أن خكون في السللماءأ" 
فالشلمس خ نز لن سلان المشلنور جداً، والقم  ل ا  شلن ة، والنجم لن سلان المومور نة   جم الميالد أو نة  

 .السماءا ية بيح لامأ المنم أن يعيش اإل سان حياخه في 
 

اسن  الةا يي والني   اي في نوااث الميالد ونشلللاهد الميالد حسلللو الهقسيد القديم هو شلللج ة الميالد؛ 
شللج ة الميالد شللج ة دائمة ال حلل ة خنل  ا بالمزنور اسول الني  رللسيه لفاخاة لسمزاني  عندنا  قول ع   

سى نجاري المياي الهي خعطي ةم ها في اإل سللان الني يسللي  في ا يا ه ا ه "يكون لالشللج ة المو وسللة ع
(أ الشج ة خ س  لنا رسالة أن خكون حياخك نةم ة؛ 3ي  1حينه وورانا ال يندة  ول  نا يرنعه ينجح"  نزنور  

حياخك اول العام نةم ة بالفحليسة ونةم ة بالسلي ة الاسلنة، أو نةم ة بالعالاات الطيبة  او ل  إ سلان، وأيحلاً  
في اسر  خعسمنا الةبات والنموأ لما ا نا دائماً خ نز إلى السلللماء فني خ  و إلى   شلللج ة الميالد شلللج ة ةابهة

 .السماء ن  عام إلى عام، وعندنا خنمو خ فم راينا واسبنا إلى السماء
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اسن  الةالثي في رسلللائ  الميالد العديدة  هقاب  نم ا ية بيح لامأ عندنا  هو القديس يوسلللث النجار  
ولم يجدا نكا اً في بيح لام بسللبو اإلحرللاء والهعداد الني لان نوجوداً في  لك الواحأ   نم أننا القديسللة ن يم

  ا أن بيح لام لسنا لا ح نزدحمة، ليس فينا نكان، ولك  صلللاحو البيح أشلللار عسينما بوجود المزودأ لم 
بوجود المزود،  ك   عسم أن المزود يمك  أن يكون نكان لسحلللليافةأ فنو لسايوا ات فقل، ولك  أشللللار عسينما  

وخجنو أن يقول لنماي ليس عندي نكانأ هنا ظن ت صلورة اإل سلان ال ادم، أو الاياة ال ادنةأ الاياة ال ادنة 
الهي خ دم اآلخ ي  يجو أن خهجنو أن خقولي ليس عندي، أو ال يوجد، أو لسمة الأ هو أوجد هنا المزود، و ا   

ولساملار ولبع  الايوا لات اسخ اأ وهلنا المزود صللللار   طسا عسيله نزود، ولكنله حظي ة لسايوا لات، لسةور
نكا اً دافئاً نني اً النعاً نشللنوراً في العالم لسهأ وصللارت هناك خدنة ادننا صللاحو البيح وال  ع ، اسللمه، 
ولكنه ادننا بمابة وح  نشلكسةأ ال ادم هو الني يسلهطيم أن يا  نشلكسة ويهجنو دائماً أن ي ف  اسباً ل دنة 

نسلاعدة اآلخ ي أ ولنلك صلارت بيح لام ليسلح الرلو ا في ينو ا، ا نا صلارت نشلنورة في  اآلخ ي  أو
 .العالم لسه

 
هني هي رسلائ  الميالد، النجم ي نز الى الاياة السلماوية، والشلج ة خ نز الى الاياة المةم ة، والمزود  

يسلة وفي ل  إيبارشلية، ولك  اآلباء  ي نز الى الاياة ال ادنةأ هني ال سلائ  أود أن أادننا الى الجميم في ل  لن
اسسلاافة واآلباء المطار ة واآلباء الكننة ونجالس الكنائس والشلمانسلة، ولك  الشلعو ونننم الشلباط واسافال  
في ل  لنيسللللة وفي ل  نكلان يهواجد فيله اسابلاا وهم ياهفسون بعيلد الميالد في هنا اليومأ خايلاخي ونابهي لكم 

ر  القلديس نلارن اس للاروال بالد لا العزيزةأ أهنئكم جميعلاً وأرجو لكم لل  جميعلاً ن  أر  نرلللل ، ن  أ
 Happy New Year and Merry Christmas  .خي  في العام الجديد 

 
 
 


