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สาสน์ จากโป๊ ปคอปติกเนื่องในโอกาสวันสมโภชพระคริสตสมภพ ปี 2018
ในพระนามพระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าหนึ่ งเดียว อาเมน
พ่อขออวยพรทุกคนเนื่ องในวันปี ใหม่ ปี 2018 และขออวยพรลูกทุกคนเนื่องในวันสมโภชพระคริ สตสมภพอันรุ่ งโรจน์
วันสมโภชของพระ เยซูคริ สตเจ้าวันแรกซึ่งเราฉลองกันทุกปี
พ่อขอส่ งต่อคาอวยพรไปยังทุกคน ทั้งบรรดาพระสังฆราชมหานคร พระสังฆราช พระอัครสงฆ์พระสงฆ์
สังฆานุกร ผูอ้ ภิบาล ผูร้ ับใช้ สมาชิกสภาวัดและคริ สตชนชาวคอปติกทุกคนในศาสนจักรของเราทัว่ โลกและทุกแห่ งหน
ทั้งในยุโรป อเมริ กาเหนื อและใต้ แอฟริ กา เอเชี ยและออสเตรเลีย
พ่อขออวยพรทุกคนในโอกาสวันสมโภชนี้ คือวันสมโภชพระคริ สตสมภพอันรุ่ งโรจน์
คริ สต์มาสเป็ นวันสมโภชเริ่ มต้นของปี ซึ่งฉลองทุกปี
เป็ นวันที่เราระลึกถึงการทรงสร้างครั้งแรกเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับอีฟขึ้นมา พระองค์ให้พวกเขามีชีวิตอยูแ่ ละเริ่ มชี วิตที่ดีผา่ นพวกเขา
พวกเขามีความสุขกับชี วิตในพระเจ้าและใช้ชีวิตอย่างสวยงามบริ สุทธิ์
แต่เมื่อบาปเข้าสู่ชีวิตของพวกเขา พวกเขาได้ตดั สัมพันธ์อนั แข็งแกร่ งที่ได้ผกู ไว้กบั พระเจ้า อาดัมจึงเกิดความกลัวและซ่อนตัว อีฟก็ทาเช่นกัน
พวกเขาถูกไล่ออกไปให้พน้ สายพระเนตรของพระเจ้า
ต่อมามนุษย์เริ่ มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินตามความในพระบัญญัติและหลายชนชาติได้กระจายออกไปทัว่ โลก ทั้งแอฟริ กา เอเชี ยและยุโรปผ่านเชม ฮาม
และยาเฟท
การแผ่ขยายของมนุษยชาติทาให้เกิดบาป ความขัดแย้ง อาชญากรรมและความรุ นแรงต่อมนุษย์ดว้ ยกันเอง
เผ่าพันธุ์มนุษย์จึงกลายเป็ นเผ่าพันธุ์ที่มุ่งแต่ทาสงคราม ไม่ว่าจะเป็ นสงครามภายในและภายนอก เราถึงได้ยนิ ความขัดแย้งเกิดขึ้นบนโลกอยูบ่ ่อยครั้ง
ดังนั้นให้เราถามตัวเองว่า ทางแก้ปัญหาความขัดแย้งเหล่านี้ คืออะไร? แล้วมนุษยชาติควรเผชิ ญหน้ากับมันอย่างไร?
ซึ่งที่จริ ง ถ้าเราดูจากเรื่ องราวในวันพระคริ สตสมภพ เราจะสามารถพบคาตอบของคาถามนี้ได้
คาตอบสาหรับคาถามนี้ คือมนุษยชาติตอ้ งอยูใ่ นความคิดและจิตวิญญาณของความเป็ นเด็ก
พระเยซูคริ สต์ประสูติเป็ นทารกน้อยๆที่เบธเลเฮมในแคว้นจูเดีย หลังจากนั้นพระองค์กท็ รงเจริ ญวัยเป็ นเด็กวัยหัดเดินและเป็ นเด็กผูช้ ายในเวลาต่อมา
ดังนั้นทุกครั้งที่เราฉลองสมโภชวันพระคริ สตสมภพ เราฉลองความเป็ นเด็ก
เอาล่ะ เมื่อเราพูดว่าความเป็ นเด็กเป็ นคาตอบในการแก้ปัญหา แล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะ?
แน่นอนว่าพ่อไม่ได้หมายถึงความเป็ นเด็กแบบที่อยูใ่ นช่วงปี แรกๆของชี วิตมนุษย์เรา
แต่พอ่ หมายถึงจิตวิญญาณของความเป็ นเด็กและจิตวิญญาณที่เราจะพบได้ในเด็กทุกคน
ในรู ปไอคอนวันสมโภชพระคริ สตสมภพ แม่ของเราคือพระแม่มารี ยจ์ ะสวมผ้าสี ฟ้า อันหมายความถึงสวรรค์ช้ นั ที่สอง
ดาวดวงใหญ่บนผ้าของเธอเป็ นสัญลักษณ์ถึงความบริ สุทธิ์ของเธอทั้งก่อน ระหว่างและหลังให้กาเนิ ดพระเยซูคริ สต์

เธอโอบกอดเด็กทารกตัวน้อยผูท้ รงบังเกิดในเบธเลเฮมและพันด้วยผ้าอ้อมที่มีลกั ษณะคล้ายผ้าห่ อศพ
พระองค์เสด็จลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราและถวายพระองค์ในนามของคนทั้งโลก
ในรู ป ลูกจะพบสัตว์สองตัวอยูข่ า้ งรางหญ้า อันหมายความถึงชาวยิวและชาวต่างชาติ
ที่ดา้ นล่างของรู ปคอน ลูกจะพบกับลูกแกะตัวหนึ่งซึ่งใช้ถวายเป็ นเครื่ องบูชา
ลูกแกะตัวนี้ น้ นั เป็ นสัญลักษณ์ของเครื่ องบูชานิ รันดร์ ซ่ ึ งก็คือการถูกตรึ งกางเขนของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติ
อีกทั้งในไอคอน เราจะเห็นเงาช่วงคืนวันประสู ติของพระเยซูคริ สตเจ้าด้วย
ความเป็ นเด็กเป็ นคาตอบสาหรับปั ญหา ทั้งจากลักษณะและจิตวิญญาณของมัน
ในหนังสื อมัทธิวบทที่ 18 ได้กล่าวถึงสิ่ งที่พระเยซูคริ สต์ตรัสสอนแก่เราว่า "ถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็ นเหมือนเด็กเล็กๆ
ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลย"
(มัทธิว 18:3)
แล้วเราจะกลับคืนไปเป็ นแบบนั้นได้อย่างไรล่ะ?
การกลับคืนควรผ่านลักษณะที่ปรากฏในเด็ก ลักษณะเหล่านี้ พบได้ในบุคลิกต่างๆของเรื่ องราววันสมโภชพระคริ สตสมภพ
ประการแรก ให้เราดูที่ความเรี ยบง่ายของเด็ก
เราจะพบอย่างชัดเจนเลยในพวกคนเลี้ยงแกะที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารและทะเลทรายเพื่อต้อนฝูงแกะของพวกเขา
ทูตสวรรค์ได้ปรากฏกายและนาข่าวดีมาให้แก่พวกเขา ซึ่งพวกคนเลี้ยงแกะจะไม่อยูท่ ี่ใดที่หนึ่ งเป็ นการถาวร หากแต่จะย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ความเรี ยบง่ายนั้นจะอยูท่ ี่การเดินทาง สิ่ งที่ทานหรื อดื่มและที่อยูอ่ าศัยของพวกเขา
เพราะความเรี ยบง่ายนั้นคือทุกสิ่ ง คนเราต้องกลับคืนสู่ ความเรี ยบง่าย
ประการที่สองซึ่ งเป็ นลักษณะของเด็กคือการวางใจ ศรัทธาและความมัน่ ใจ เด็กๆจะเชื่ อทุกอย่างเพราะพวกเขาไร้เดียงสา
เราจะพบสิ่ งนี้ ได้ในเหตุการณ์ของเรื่ องราววันพระคริ สตสมภพเช่นเศคาริ ยาห์ผเู้ ป็ นปุโรหิ ตกับภรรยาของเขา นางเอลีซาเบธ
เมื่อเศคาริ ยาห์ได้ฟังคาประกาศของทูตสวรรค์แล้ว เขาได้แต่นิ่งเงียบเหมือนครรภ์ของเอลีซาเบธซึ่งก็เงียบเหมือนกัน
ในทานองเดียวกันก็ดูเหมือนท้องฟ้าจะเงียบด้วย
ถึงกระนั้นในเวลาอันสมควร
พระเจ้าทรงประทานบุตรชายผูย้ งิ่ ใหญ่แก่พวกเขา บุตรคนนั้นคือนักบุญยอห์นเดอะแบปติสต์ที่ในพระวรสารกล่าวถึงเขาเป็ นอันมาก
นักบุญเอลีซาเบธจึงได้กล่าวว่า "
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทาเช่นนี้แก่ขา้ พเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตร เพื่อว่าความอดสู ของข้าพเจ้าที่มีอยูท่ ่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้ นไป” (ลูกา
1:25) ดังนั้นเอลีซาเบธจึงมีท้ งั ความเชื่อ การวางใจและความมัน่ ใจ
ลักษณะประการที่สามที่เราพบในเด็กก็คือความบริ สุทธิ์ เด็กคือกระดาษขาวที่มีจิตใจบริ สุทธิ์ อย่างมาก
เราพบลักษณะประการนี้อย่างชัดเจนในแม่ของเราคือพระแม่มารี ย ์ ผูไ้ ด้รับสารจากทูตสวรรค์และตอบด้วยความบริ สุทธิ์ ยงิ่
“เหตุการณ์น้ นั จะเป็ นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใด?” (ลูกา 1:34)
เมื่อทูตสวรรค์ได้ช้ ีแจงแก่เธอว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์เดชของผูส้ ูงสุดจะปกเธอ
เพราะฉะนั้นองค์บริ สุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า" (ลูกา 1:35)
เราจะเห็นถึงความบริ สุทธิ์ และความถ่อมตนของเธอโดยตอบว่า “นี่แน่ะ
ข้าพเจ้าเป็ นทาสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นไปตามคาของท่าน” (ลูกา 1:38)
โดยเราจะเห็นลักษณะนี้ได้ในความเป็ นเด็กซึ่ งตอนนี้ โลกกาลังต้องการ

ลักษณะประการที่สี่เราพบในชีวิตของเด็กนัน่ คือสมบัติแห่งความสุขและการสรรเสริ ญ
อย่างที่เรารู ้ เด็กๆรักดนตรี บทเพลงและการร้องเพลง
ในเรื่ องราววันพระคริ สตสมภพ เราจะเจอตอนที่มีทูตสวรรค์ปรากฏกายด้วยความสุข
พวกเขายังเป็ นนักร้องประสานเสี ยงเพลงจากสวรรค์ที่เก่งมากเสี ยด้วย โดยร้ องสรรเสริ ญว่า:
“พระสิ ริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ท้ งั หลายที่พระองค์โปรดปรานนั้น!" (ลูกา 2:14)
มันเป็ นวลีที่เปี่ ยมด้วยความสุขและเสี ยงดนตรี
โลกต้องเรี ยนรู้เรื่ องดนตรี เพราะดนตรี เป็ นศิลปะที่ขดั เกลาจิตใจคนอย่างมาก
เมื่อคนๆหนึ่งเรี ยนรู้ดนตรี เขาจะสามารถไล่บาปออกจากตัวได้เพราะดนตรี ช่วยยกจิตใจคนให้สูงขึ้น
และเมื่อคนๆหนึ่งเรี ยนรู ้ดนตรี และเมื่อเขามีชีวิตที่มีความสุ ขอย่างมัน่ คงด้วยแล้วล่ะก็
เขาจะพบว่าชีวิตของเขานั้นช่างสวยงามเสี ยเพียงใดและเอาชนะทุกความขัดแย้งลงได้
ลักษณะประการที่ห้าเราพบในความเป็ นเด็กนัน่ คือสมบัติแห่ งปรี ชาญาณ
ลูกอาจจะถามพ่อว่า "ปรี ชาญาณเหรอ อย่างไรล่ะ? ปรี ชาญาณมันสาหรับผูใ้ หญ่ไม่ใช่เหรอ!"
หลายครั้งที่คาตอบและพฤติกรรมของเด็กๆนั้นแสดงถึงปรี ชาญาณที่ยงิ่ ใหญ่ บางทีปรี ชาญาณของเด็กๆอาจช่วยแก้ปัญหาของผูใ้ หญ่ได้ก็เป็ นได้
เราพบปรี ชาญาณในโหราจารย์ที่มาจากตะวันออกซึ่งมาเพื่อมอบของขวัญ 3 อย่างแก่พระเยซูคือทองคา กายานและมดยอบ
เราพบว่าห้าลักษณะในความเป็ นเด็ก ซึ่งเรื่ องราวในวันพระคริ สตสมภพเชิ ญเราให้ใช้ชีวิตอยูต่ ามลักษณะดังกล่าวนี้
ด้วยห้าลักษณะนี้ เราจะสามารถเผชิญหน้ากับทุกความขัดแย้งที่แผ่ขยายและกระจายออกไปทัว่ โลกได้
พ่อยินดียงิ่ ที่ส่งสาสน์น้ ี แก่ทุกคนและอวยพรทุกคนในช่วงแห่ งความสุ ขที่ยงิ่ ใหญ่ ซึ่ งเป็ นสาหรับทุกคน
บนแผ่นดินอียปิ ต์ของประธานาธิ บดี อบั เดล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี
เรายิง่ ยินดีมากขึ้นไปอีกสาหรับวันสมโภชนี้ เพราะเรากาลังจะเปิ ดโบสถ์ใหม่ในเมืองหลวงใหม่ซ่ ึ งอียปิ ต์กาลังสร้างอยู่
เมืองหลวงซึ่งกาลังสร้างนี้ เป็ นโปรเจ็คใหญ่ซ่ ึ งมีขนาดพอๆกับประเทศสิ งคโปร์ มันเป็ นโปรเจ็คระยะยาวที่มีความทะเยอทะยานอย่างยิง่
เมื่อปี ที่แล้วในปี 2017 ประธานาธิบดีอียปิ ต์ประกาศจัดตั้งโบสถ์และมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงใหม่บนแผ่นดินอียปิ ต์
ในวันสมโภชนี้เราได้ทาการเปิ ดเฟสแรกของอาสนวิหารแห่ งนี้ ซ่ ึ งมีชื่อว่าอาสนวิหารแห่ งพระประสู ติกาลของพระคริ สต์ร่วมกันกับประธานาธิ บดี
และกองทัพ รวมไปถึงบริ ษทั ด้านวิศวะกรรมซึ่ งรับโปรเจ็คนี้ ไว้ร่วมกันกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร ช่างเทคนิ คและคนงานอีกนับร้อย
สุขสันต์วนั คริ สต์มาส พ่อขออวยพรและร่ วมชื่ นชมยินดีกบั โบสถ์ต่างๆของศาสนจักรเราทัว่ โลก
พ่อขอให้พวกเราภาวนาอย่างไม่ลดละเพื่อสันติภาพและขอชี วิตอันสงบสุ ขจงแผ่ขยายไปทัว่ ทั้งโลก
พระสิ ริและเกียรติจงมีแด่พระเจ้าของเรา บัดนี้และตลอดไป อาเมน

