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Przemówienie Papieża na Święta 2018 roku
W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2018 roku oraz Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
pierwsze święta, które obchodzimy każdego roku.
Przekazuję też życzenia wszystkim ojcom metropolitów, biskupom, prezbiterom. Diakoni,
ministranci, słudzy, członkowie rad nadzorczych kościołów i wszyscy koptyjscy chrześcijanie w
naszych kościołach są wszędzie na całym świecie, W Europie, Ameryce Północnej i Południowej,
Afryce, Azji i Australii. Wszystkim Wam składam życzenia świąteczne z okazji święta
chwalebnego Narodzenia Pańskiego.
Boże Narodzenie to nowy początek obchodzony każdego roku. Pamiętamy pierwsze działanie,
kiedy to Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im istnienie i rozpoczęło się dobre życie przez nich.
Cieszyli się życiem w Bogu i żyli tym pięknym i czystym życiem. Ale kiedy grzech wkroczył w
ich życie, złamali swój silny związek, który związał ich z Bogiem. Adam stał się pełen lęku i ukrył
siebie, podobnie jak Ewa. Zostali odrzuceni od Boga. Ludzie żyli i rozmnażali się w ziemi zgodnie
z przykazaniem, a wiele narodów i ras rozprzestrzeniło się po całym świecie. Do Afryki, Azji i
Europy poszły Szam, Ham i Jafet. Ludzkość rozprzestrzeniała się, podobnie jak grzech, konflikty,
przestępczość i ludzka przemoc. Ludzie weszli w ciągłe wojny zarówno wewnętrzne jak i
zewnętrzne. Słyszymy o wielu konfliktach na świecie. Zadajemy sobie pytanie: jakie jest
rozwiązanie w obliczu tych konfliktów? Jak powinna się z nimi mierzyć ludzkość?
W rzeczywistości w historii Narodzenia możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na
to pytanie jest taka, że ludzkość musi żyć w myśli i duchu dzieciństwa. Jezus Chrystus urodził się
w Betlejem w Judei, małym dzieckiem. Potem dorastał jako małe dziecko, potem młody chłopiec.
Za każdym razem, gdy obchodzimy Narodzenia, obchodzimy dzieciństwo. Można powiedzieć, że
dzieciństwo jest rozwiązaniem problemu. W jaki sposób? Oczywiście nie mam na myśli
dzieciństwa, pierwszych lat ludzkiego życia, ale mam na myśli ducha dzieciństwa i ducha, które
znajdujemy u każdego dziecka.
Na ikonie Narodzenia, nasza matka, Matka Boska w niebieskich ubraniach, reprezentuje drugie
niebo. Wielkie gwiazdy na jej ubraniach symbolizują jej dziewictwo przed, w trakcie i po
urodzeniu. Ona obejmuje to małe dziecko, które urodziło się w Betlejem i owinięte w pieluszki,
które wyglądają jak ubrania grobu. Przyszedł, aby umrzeć i ofiarować siebie w imieniu całego
świata. Obok żłóbka znajdujemy dwa zwierzęta przedstawiające Żydów i pogan.

Dzieciństwo jest rozwiązaniem problemu poprzez jego cechy i ducha. Biblia w Ewangelii
Mateusza rozdział 18 wspomina, że nasz Pan Jezus Chrystus uczy nas: "Jeśli nie nawrócicie się i
nie staniecie się jak małe dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". (Mateusz 18: 3). Jak
wrócimy? Powrót powinien odbywać się poprzez cechy przejawiające się u dzieci. Cechy te
znajdują się w wielu osobowościach w opowieści o Narodzenia. W dolnej części ikony znajduje
się zdjęcie jagnięcia, które było ofiarowane jako ofiara. Było ono symbolem wiecznej ofiary, która
jest ukrzyżowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa dla odkupienia ludzkości. Na ikonie widzimy
odcienie nocy narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Po pierwsze, spójrzmy na prostotę dzieci. Przekonamy się, że bardzo wyraźnie przejawia się w
prostych pasterzach, którzy byli na pustyni i na pustyni, aby wypasać swoje trzody. Anioł ukazał
się im i przekazał im radosną nowinę. Pasterze nie żyją w jednym miejscu. Przemieszczają się z
miejsca na miejsce. Jednak prostota jest pokazana w ich podróży, jedzeniu, piciu i mieszkaniu.
Prostota jest wszystkim. Osoba musi powrócić do prostoty.
Drugą rzeczą, która charakteryzuje dzieci, jest zaufanie, wiara i zaufanie. Dziecko wierzy we
wszystko ze względu na swoją niewinność. Znajdujemy to w wydarzeniach i historiach
Narodzenia, takich jak Święty Zachariasz, który był kapłanem i jego żoną Elżbietą. Kiedy kapłan
Zachariasz wysłuchał proklamacji anioła, zamilkł jak łono Elżbiety, które również ucichło.
Podobnie niebiosa wydawały się milczeć. Jednak we właściwym czasie Bóg dał im
najwspanialszego syna, zrodzonego z kobiety, Jana Chrzciciela, o którym wiele mówi Pismo.
Św. Elżbieta, w swoim oświadczeniu, powiedziała: "Spojrzał na mnie, aby odebrać mi hańbę
wśród ludzi". (Łk 1:25) W ten sposób Elżbieta miała wiarę, zaufanie i ufność.
Trzecią cechą, jaką znajdujemy u dzieci, jest czystość. Dziecko to biała strona, charakteryzująca
się niezwykłą czystością serca. Tą cechę znajdujemy w naszej Matce Dziewicy, Najświętszej
Maryi Pannie, która otrzymała zwiastowanie anioła i odpowiedziała mu z wielką czystością.
"Jak to możliwe, skoro nie znam człowieka?" (Łk 1:34). Anioł jej odpowiedział: "Duch Święty
zstąpi na ciebie, i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też Święte, który się narodzi, będzie
nazwany Synem Bożym". (Łk 1:35). Na to rzekła Maryja "Oto służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa Twego" (Łk 1:38). Tą cechę znajdujemy w dzieciństwie. Świat potrzebuje
teraz tej cechy.
Czwartą cechą, jaką znajdujemy w życiu dzieci, jest atrybut radości i uwielbienia. Jak wszyscy
wiemy, dzieci uwielbiają muzykę, piosenki i śpiew. W opowieści o Narodzeniu znajdujemy
historię aniołów, którzy pojawili się z radością. Byli jak wielki chór w tej niebiańskiej pieśni z
tymi słowami: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania!" (Łk
2:14). Jest to potężna fraza pełna radości i w której jest muzyka. Świat musi się uczyć muzyki,
ponieważ muzyka jest bardzo wyrafinowaną sztuką. Kiedy człowiek uczy się muzyki, może
odrzucić grzech, ponieważ muzyka podnosi ludzkie zmysły. Kiedy człowiek uczy się muzyki, a
kiedy żyje w ciągłej radości, odkrywa, że jego życie jest pięknym życiem i że potrafi
przezwyciężyć wszystkie konflikty.
Piątą cechą, którą znajdujemy w dzieciństwie, jest atrybut mądrości. Pytasz mnie: “Mądrość, ale
jak? Mądrość jest dla dorosłych!” Wiele razy małe dzieci w swoich odpowiedziach i zachowaniach
wykazują się wielką mądrością. Być może mądrość dzieci pomaga rozwiązać problemy dorosłych.
Znajdziemy mądrość w Mędrcach, którzy przybyli ze Wschodu, aby ofiarować swe dary ze złota,
kadzidła i mirry.

Te pięć cech znajdujemy w dzieciństwie. Historia Narodzenia wzywa nas do życia w nich. Dzięki
nim możemy stawić czoła konfliktom, które są powszechne i powszechne na całym świecie.
Cieszę się, że mogę Wam przekazać to przemówienie i życzyć Wam tej wielkiej radości, która jest
dla wszystkich. Na ziemi egipskiej z prezydentem Abdelem Fattahem Al-Sisi, jesteśmy jeszcze
bardziej radośni, że podczas tej uczty otwieramy nowy kościół w nowej stolicy administracyjnej,
którą buduje Egipt. Ten kapitał, który jest zbudowany jako bardzo duży projekt w wielkości kraju
takiego jak Singapur, jest długoterminowym i bardzo ambitnym projektem. W ubiegłym roku
prezydent Egiptu ogłosił rozpoczęcie budowy największego kościoła i największego meczetu w
Egipcie w stolicy administracyjnej.
W to święto otwieramy pierwszą fazę tej katedry, która nazywa się Katedra Narodzenia Chrystusa,
z prezydentem, I ze wszystkimi bliskimi w siłach zbrojnych oraz w firmie inżynieryjnej, która
przyjęła ten projekt z firmami budowlanymi, inżynierami, technikami i pracownikami w setkach.
Wesołych Świąt. Moje najlepsze życzenia i pozdrowienia dla wszystkich naszych kościołów na
całym świecie. Proszę o nieustającą modlitwę o pokój i spokojne życie na całym świecie.
Niech będzie chwała Bogu i cześć na wieki wieków, Amen.

