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Pápai  üzenet az Úr dicsőséges születése ünnepére, 2020. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, az egy Isten nevében. Ámin. 

 

Köszöntelek benneteket kedveseim a 2020-as Újév és az Úr dicsőséges születése ünnepén, 

amikor Jézus Krisztus Urunk születésének örvendünk, aki megtestesült az emberi nemzetség 

üdvösségére. 

Köstöntöm az összes kedves testvéremet minden egyházmegyében a világ kopt orthodox 

egyházaiban. Köszöntöm a metropolita és püspök atyákat, pap atyákat, diakonusokat, elöljárókat 

és az összes kopt hívőt. Köszöntöm a fiatalokat, gyermekeket, ifjakat és időseket. Boldog ünnepet 

kivánok nektek. 

 

Az Úr dicsőséges születése ünnepén, ezen az ünnepen amit minden évben megünneplünk 

a Krisztus születésétől számított naptár szerint. A születéssel kapcsolatban több eseményről 

emlékezünk Ezek egyike az hogy a keleti bölcsek megérkezésük után három ajándékot nyújtottak 

át. Ezek az ajándékok az ember életét jelképezik. Az ember életének napjai hasonlóak az aranyhoz, 

a tömjénhez és a mirhához. Krisztus Urunk születése által és annak történetén keresztül Isten 

három ajándékkal ajándékoz meg bennünket. A dicsőséges születés történetében megmutatkoznak 

azok az  ajándékok, amelyeket Isten ad nekünk. Ezeket az ajándékokat azért adta Isten az emberi 

nemzetségnek, hogy az ember visszaszerezze  emberi méltóságát Az emberi létezéshez hozzá 

tartozik az emberi méltóság, amely nagyon értékes. Az Úr születésének ünnepén most három 

ajndékról szeretnék megemlékezni. 

 

Elsőként arról, hogy az emberi méltóság úgy valósul meg, ha az ember átéli a szeretetet. 

Amikor befogadja, átéli és másoknak adja a szeretetet, akkor a szereteten keresztül valósul meg az 

emberi méltóság. Emlékezzünk a mindnyájunk által kedvelt eseményre: A Pásztorok akik 

tanyáztak a vidéken, , kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerű életmódot 

folytattak szerényen, de mégis átélték a szeretetet a nyáj és az emberek iránt. Oly anyira hogy Isten 

megbízta őket azzal hogy elsők legyenek akik megkapták az Úr születésének hírét. Az angyal 

megjelent nekik, köszöntötte őket mondván: “Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, 

amely az egész nép öröme lesz”. (Lk2:10) Ezek a pásztorok a szeretetet élték és adták. És mikor 

megkapták az angyali üzenetet, siettek Bethlehembe a jászolhoz és örvendeztek a jászolban 

született gyermeknek  és ezzel a látogatással fejezték ki buzgó szeretetüket. Ez egy tanuságtétel 

számunkra a szeretet kifejeződéséről, és az állandó gyakorolásáról. 

 

A második ajándékot a keleti bölcsek látogatása jeleníti meg. A bölcsek keleti zarándokok 

voltak, akik erre az alkalomra érkeztek nagyon távolról. Nagy tudású csillagászok voltak. Amikor 

látták az égen azt a bizonyos csillagot felismerték, hogy ez az Igazság Ura születését jelenti. 
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Ők jóra vágyók voltak és határozott döntést hoztak, amikor a csillag követésével 

megkeresték Krisztus születése helyét, és arra törekedtek, hogy jót tegyenek. Így eljöttek 

napkeletről, megérkeztek a jászol elé és találkoztak a “Király”-al akinek ajándékokat adtak. 

Egyaránt akartak jót kapni és adni. Jót tettek amikor eljöttek meglátogatni a gyermek Jézust és 

amikor az ajándékaikat adták: az aranyat, a tömjént és a mirrhát. Összefüggésben ezzel a jelenettel, 

a jótéteményekre emlékezve, gondoljunk Bethlehem lakóira és a jászol tulajdonosaira is, akik 

befogadták ezt a szegény asszonyt, Mária Szűzanyánkat és Józsefet, az ácst,  Mária pedig 

mindenórás kismama volt sehol nem volt hely számukra Jeruzsálem nagy városában, sem a kis 

városban,  csak ez a jászol. Ezek az emberek jót tettek. Így lett a második isteni ajándék az, amely 

képessé tesz arra, hogy jót tegyünk mindenkor. A második ajándék a jótétemény [képessége]. 

Adjunk hálát a jóttevő Istennek – ahogyan az imáinkban is szerepel.    

 

A harmadik ajándék a szépség megtapasztalása. Krisztus Úr születése egy szépséges 

látvány. A legszebb benne az angyalok kórusa, akik megjelentek az égen harsogva, énekelve és 

kiáltva: “Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez 

jóakarat.”(Lk2:14). Ez a himnusz és ez az örömteli kiáltás A szépség kifejeződése volt A szépség 

megragadó erő, amelyet megtapasztal az az  ember, aki Istennel él. Isten Krisztus születésekor 

feltárta számunkra a szépséget, Megtanított arra, hogy gyönyörködjünk a szépségben, és 

ajándékozzuk a szépséget. A természet szép, a föld termése amit fogyasztunk, szép. Amit látunk 

az égbolton nappal és éjjel, szép. Szépek az évszakok, amelyeket megélünk, a téltől tavaszig, a 

nyártól az őszi napokig. Szép napok. Az emberi élet napjaiban ott rejtőzik az Istentől kapott 

szépség ajándéka. 

 

Három ajándék: szeretettel élni, jóságot adni és szépséget megpillantani Ezt a három 

ajándékot szemléljük a születés történéseiben. Az Úr születése egy új kezdet. Az Úr születése egy 

új öröm. Az Úr születése egy új üzenet minden ember számára. Általa kezdhet mindenki egy újjabb 

évet, amelyben dicsőítheti Istent. 

 

Köszöntelek mindannyiótokat ezekben a boldog napokban Köszöntelek benneteket az Úr 

dicsőséges születése alkalmából. Szeretetemet és üdvözletemet küldöm minden szeretett 

testvéremnek az egész világon. Köszöntelek benneteket Egyiptom földjéről a Kopt Orthodox 

Egyház nevében, az anyaegyház nevében, a szent zsinat összes atyáinak szeretetét küldve nektek. 

és Egyiptom földjén élő kopt egyház minden atyáitól és üdvözletet küldök a mi ősi 

történelmünkből amely folytatódik minden egyházunkban szerte az egész világon Az Úr legyen 

veletek! Boldog Új Évet és Áldott Krisztus Születése Ünnepet kivánok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


