
 ۲۰۲۰رسالة رئاسیة بمناسبة الیوم القبطي العالمي 
 ۲۰۲۰یونیو  ۱صدر في 

الذین أبعث بأطیب تمنیاتي باحتفال سلمي ومبارك لمالیین المسیحیین األقباط في الوالیات المتحدة وحول العالم    
 بالیوم القبطي العالمي. یحتفلون

أكبر  مساھمات وتراث ب الحتفالوھو فرصة للعالم ل -الیوم القبطي العالمي األول ب االحتفال شھد العام الماضي    
نحتفل بالیوم القبطي   إذھذا العام،   .، وبالتحدیات المستمرة التي تواجھھاي الشرق األوسطمجموعة مسیحیة ف

العالمي الثاني، ندرك الدور الحیوي الذي یلعبھ اإلیمان والصالة والخدمة في حیاتنا، خاصة ونحن ال نزال نواجھ  
اإلیمان من كل ركن من أركان العالم في  ننضم إلى أھلإننا   التحدیات التي یفرضھا وباء الفیروس التاجي الجدید.

فقدان   یحزنون على  أولئك الذین    یعزي  لكي و  ،یضع یده الشافیة على أولئك الذین یحاربون الفیروس   لكي �    الصالة
 صدیق أو أحد أحبائھم. 

    ً أ األساسي لمجتمع وإعادة تأكید التزامنا بتعزیز ھذا المبد ،وقت لالعتراف بأھمیة الحریة الدینیة والیوم ھو أیضا
في   ومن المفجع أن الكثیر من الناس في جمیع أنحاء العالم یواجھون االضطھاد بسبب إیمانھم.  حر والدفاع عنھ.

، خالل خطاب في األمم المتحدة، دعوت قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد لجمیع الھجمات ۲۰۱۹سبتمبر 
ً كونھم یمارسون ضد المواطنین لمجرد  كومیینالحغیر والممثلون الحكومیون  التي یشنھا   عبادتھم وفقا
ال ینبغي ألحد أن    لقد تحدتھم أن یعملوا على منع التھدیدات وأعمال العنف ضد أماكن عبادتنا المقدسة.   لمعتقداتھم.

 یخاف على سالمتھ في دار عبادة في أي مكان في العالم.

اضي،  وبتوجیھ مني، عقدت وزارة الخارجیة اجتماعھا الوزاري الثاني للنھوض بالحریة الدینیة في الصیف الم   
عن الزعماء الدینیین، وحددوا   من الحكومة والمجتمع المدني، فضالً  والجھات المعنیةحیث شارك الدبلوماسیون 

 ً وضمان المزید من االحترام  ،الدیني في جمیع أنحاء العالموالتمییز ملموسة ومجدیة للقضاء على االضطھاد   طرقا
 ،ستخدم كل أداة تحت تصرفنا لضمان أن یشعر كل رجلیجب أن نضمن أننا ن   لحریة الدین والمعتقد للجمیع.

 بغض النظر عن المكان الذي یعیشون فیھ.  -للعبادة وفقاً لضمیرھم ومعتقداتھم  االطمئنانوطفل باألمان و ،وامرأة

بارك  فلی   بالھدف واإلیمان.  اً متجدد  اً یوفر للمحتفین شعور    آمل أن یكون االحتفال الیوم ملیئاً بالصالة والفرح، وأن   
 هللا كل واحد منكم. 
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