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The Papal Encyclical for the Glorious Feast of Nativity 2016 

 

Az atya, a Fiú és a Szentlélek, az egy Isten nevében. Ámen. 

 

Boldog új évet és áldott karácsonyt! Gratulálok nektek Urunk Jézus Krisztus dicsőséges születése 

ünnepén. Karácsony ünneplése, ahogy azt az egész világ ünnepelte december 25-én, folytatódik 

az év elején, és a keleti kopt naptár szerint ünnepeljük meg mi január 7-én. Karácsony az öröm és 

boldogság megújulása. Karácsony történetében sok eseményt és személyiséget/alakot találok, de 

szeretnék kiemelni ezek közül két eseményt. 

 

A bölcsök messzi földről jöttek, követve a csillagot, amíg eljutottak Bethlehembe, hódoltak az 

újszülöttnek, és átadták ajándékaikat. Ez az ő útjuk vége volt. Ugyanakkor, a pásztorok látták az 

angyalt, aki a jó hírt közölte velük. A pásztorok eljöttek a jászolhoz, és meglátták a kisded Jézust 

anyjával. Ez az ő útjuk kezdete volt. Az egyik csoport volt a vég, a másik a kezdet. Az öröm 

kezdetét beteljesítette a név: “Emmanuel, velünk az Isten”. Ezért örvendezünk. Néhány szóban 

szeretnék elgondolkodni veletek Krisztis születésének legfőbb céljáról, vagyis az öröm átadásáról 

az emberiségnek. A történet minden részlete és személyisége/alakja a boldogság és öröm 

átadásáról szól. Az angyalokkal együtt mondjuk a dicsőítést: "Dicsõség a magasságos 

[mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!"  (Lukács 2:14). A 

“jóakarat az emberek iránt” kifejezés boldogságot és örömet jelent az embereknek. Urunk Jézus 

Krisztus azért jött, hogy örömet adjon minden szívnek. Az a kérdés, hogy melyek az öröm 

átadásának elemei? Hadd beszéljek nektek az öröm elemeiről. 

 

1- Az öröm első eleme a Születésben/Karácsonyban Szent Szűz Mária. Ő megörvendeztetett 

bennünket becsületességével és tisztaságával. Csak becsületes és tiszta lelkű ember tud 

megörvendeztetni másokat. Egészséges gyümölcs nem terem beteg fán. Az emberek öröme 

azoktól jön, akik tiszták, becsületesek és jámborak. 

 

2- A második elem a mágusok (bölcsek). Ők látogatásukkal és ajándékaikkal örvendeztettek meg 

minket. Amikor megérkeztek és átadták ajándékaikat, ez boldoggá tett bennünket. Az emberek 

másokat látogatásaik és figyelmességük által tudnak megörvendeztetni. A Biblia parancsa szerint: 

“Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal.” (Rómaiakhoz 12:15). Fizikailag és lelkileg 

megnyilvánuló ajándékaink, mint a szavak és mosoly, a legértékesebb és legkönnyebben elérhető 

ajándékok. 

 

3- A harmadik elem a pásztorok, akik azért örvendeztettek meg bennünket, mert éberek és 

becsületesek voltak. Egyszerű emberek, akik a sivatagban dolgoznak, és őrzik juhaikat. Meglátták 

az angyalt, aki a nagyszerű hírt hozta nekik. Jöttek sietve és hittel. Az emberek hitük és hűségük 

révén tudnak másokat megörvendeztetni. Hithű élet mindig boldogságot okoz másoknak, és 

megörvendezteti Istent, ahogy a szentírás mondja: “Légy hív mind halálig, és néked adom az 

életnek koronáját.” (Jelenések 2:10). 
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4- A negyedik elem, ami megörvendeztette az emberiséget a Születés/Karácsony történetében, 

Bethlehem. Bethlehem nagyon kis település volt, de ez a hely örömet adott nekünk, mert 

menedékké vált Szent Szűz Mária és a kisded, Urunk Jézus Krisztus számára. Az emberek örömet 

szerezhetnek másoknak, amikor menedéket nyújtanak számunkra, amint a Biblia mondja: 

“jövevény voltam, és befogadtatok engem;” (Máté 25:35). Minden embernek menedéket kell 

nyújtania a rászorulónak, a szegénynek és a kevésbé szerencsésnek. Az árváknak, az időseknek, a 

sérülteknek és minden rászorulónak oltalmat kell adni, ahogy ez Betlehemben is történt. Ma már 

Bethlehemet minden nyelven ismerik, mivel ott Urunk Jézus Krisztus menedéket talált. 

Bethlehemnek ez a büszkesége. 

 

5- Az ötödik elem, ami boldoggá tette az embereket, az angyalok, akik megjelentek, és ezt a 

dicsőítést énekelték: "Dicsõség a magasságos [mennyek]ben az Istennek, és e földön békesség, és 

az emberekhez jó akarat!"  (Lukács 2:14).  Ez az ének/vers vált az angyalok örömteli és szeretett 

előjelévé és hangjává. Az emberek megörvendeztethetnek másokat imádság, istentisztelet és 

dicsőítés által. Örömteljes istentisztelet örömöz okoz másoknak. 

 

A Születés/Karácsony története és Urunk Jézus Krisztus megtestesülése a mi megváltásunkat 

jelenti. Oly kivételes, hogy Krisztusunk adja meg a választ arra a kérdésre, hogy “Hogyan 

örvendeztethetünk meg másokat?” Elgondolkodhatunk ezen esemény részletein, hogy még több 

személyiséget/alakot és spirituális gyakorlatot találjunk arra, hogy hogyan szerezzünk örömet 

másoknak. 

 

Karácsony/Urunk Jézus Krisztus Születése alkalmából gratulálok minden kopt orthodox 

egyházunknak, minden püspöknek és lelkipásztornak, szerzetes-atyáinknak és nővér-anyáinknak.  

Gratulálok minden keresztény embernek, minden egyháznak, minden szolgálónak, az ifjúságnak, 

minden gyermeknek, és minden családnak. Gratulálok mindnyájatoknak a Kopt Ortodox Egyház, 

a Szent Zsinat és minden egyiptomi szervezete nevében. Gratulálok nektek szeretett gyermekeim, 

és áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok nektek. Krisztus áldjon meg benneteket minden 

jóval, örömmel, szeretettel és békességgel. Dicsőség Istennek. Ámen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


