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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. En Gud. Amen. 

 

Gott Nytt År och God Jul! Jag gratulerar er till den förhärligande födelsehögtiden för vår herre 

Jesus Kristus. Att fira Julen så som en stor del av världen gör den 25:e december fortsätter med 

det nya kalenderåret och följs av födelsehögtidens firande enligt  östlig koptisk kalender den 7:e 

januari. Födelsehögtiden innebär förnyelse av människans glädje och lycka. I berättelsen om 

födelsen möts vi av många händelser och flera personer, men jag vill betona två viktiga händelser 

för er. 

 

De vise männen kom från fjärran land, följande stjärnan tills de kom till Betlehem, där de tillbad 

den nyfödde och sedan frambar sina gåvor. Detta var slutet på deras resa. I motsvarighet såg 

herdarna ängeln, som gav dem det stora glädjebudet. De kom till krubban och såg barnet Jesus 

med hans moder, och detta var början på deras resa. För den ena gruppen blev resan till ända, och 

för den andra gruppen började resan här. Glädjen börjar med namnet, som sägs i Bibeln: 

“Emmanuel, Gud är mitt ibland oss.” Så hade glädjen kommit till oss. Jag vill därför med några 

enkla ord fundera med er över en av den viktigaste innebörden av Kristi födelse, och det är att ge 

glädje till mänskligheten. Alla detaljer och händelser i berättelsen är till för att ge lycka och glädje 

och jubel. Vi lovsjunger med änglarna i födelsehymnen: “Förhärligad är Gud i höjden, frid på 

jorden och människorna till ett gott behag.” (Lukas 2: 14) Uttrycket “människorna till ett gott 

behag” betyder lycka och glädje till människan. Vår herre Jesus Kristus kom i sin födelse för att 

ge glädje till varje hjärta. Frågan är nu: Vad innebär detta att ge glädje? Låt mig tala med er om 

glädjens grunder. 

 

1- Den första glädjen vi mötte i födelsen är den heliga Maria. Hon gav oss glädje i sin helighet och 

renhet. Ingen kan glädja andra, om inte han eller hon själv är helig och ren. Den goda frukten kan 

omöjligen komma från ett dåligt träd. Folkets glädje kommer enbart genom de rena, fromma och 

heliga. 

 

2. Den andra glädjen är Magos (tre vise män), vilka gladde oss med deras besök och deras gåvor. 

När de kom för att frambära sina gåvor medförde de lycka och glädje till oss. Man kan glädja andra 

genom besök och aktning. Enligt Bibelns bud: “Gläd er med dem som gläder sig, och gråt med 

dem som gråter” (Rom. 12: 15). Att offra en materiell eller moralisk gåva, såsom goda ord eller 

leenden, är en väldigt dyrbara gåva, och den är möjlig för alla och envar. 
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3- Den tredje glädjen är herdarnas. De gav oss lycka genom deras vakande och trogenhet. De var 

mycket enkla människor, som vistades i öknen med att föra sin fårflock till bete. De såg ängeln 

som bebådade dem med det stora glädjebudskapet. De kom med hast och vakande i trohet. Man 

kan glädja andra med sin trohet och lojalitet. Ett troget liv gläder alltid andra  Och det gläder Gud 

också, såsom skriften säger: “Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona” 

(Uppenbarelseb.2: 10) 

 

4- Det fjärde, som gladde mänskligheten i berättelsen om födelsen, är byn Betlehem. Den var en 

väldigt liten by, som man inte hade hört talas om förut, men denna by gladde oss när den gav rum 

och skydd åt jungfrun Maria till att föda det lilla barnet, vår herre Jesus Kristus. Man kan glädja 

andra med att ge dem fristad och skydd, såsom skriften säger: “Jag var främling, och ni tog emot 

mig” (Matt. 25: 35). Var och en borde erbjuda skydd åt de behövande, de fattiga och andra mindre 

lyckligt lottade, som har svårt att göra sig hörda. Föräldralösa, äldre, handikappade och alla 

behövande borde få hjälp, såsom skedde i Betlehem. I dessa dagar är byn Betlehem på var tunga 

eftersom den gav skydd åt vår herre Jesus Kristus. Den bär stolthet över detta. 

 

5- Det femte som ger lycka till människan är änglarna, som uppenbarades och lovsjöng denna 

hymn och gladde oss med dessa ord: “Förhärligad är Gud i höjden, frid på jorden och människorna 

till ett gott behag!” (Luk. 2: 14) Denna vers har blivit till ett glädjerikt och älskat kännetecken och 

till röst för änglarna. Man kan glädja andra genom bön, tillbedjan och hymner. Tillbedjan i glädje 

kan glädja andra. 

 

Berättelsen om födelsen och vår herre Jesu Kristi inkarnation är till människans frälsning. Den är 

så unik att vår Kristus i sin födelse kan besvara frågan “hur kan vi glädja andra?” Ni kan fundera 

över denna unika händelse i all detalj, och finna en förebild man kan använda i andlig träning till 

hur man kan glädja andra.   

 

I vår herre Jesu Kristi födelsehögtid gratulerar jag alla våra Koptiska Ortodoxa Kyrkor i hela 

världen, alla fäder, biskopar och präster, munkar och mödrarna nunnor. Jag gratulerar alla kristna 

folk, alla kyrkostyrelser, alla tjänare, alla ungdomar, alla barn och alla familjer. Jag gratulerar er 

alla i den Koptiska Ortodoxa Kyrkans och den Heliga Synodens namn och genom alla 

organisationer i Egypten. Jag gratulerar er, mina älskade barn, och jag önskar ett Gott Nytt År och 

en glädjerik Födelsehögtid. Må Kristus välsigna era liv med all godhet, glädje, kärlek och frid. 

Förhärligad är Gud. Amen. God Jul! 

 

 

 


