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اإلخوة واألخوات األعزاءصباح الخير!

نحتفل اليوم بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل. يصادف هذا التاريخ االحتفال باليوم العالمي للحياة المكرسة، والذي يذكرنا
بأهمية الذين قبلوا الدعوة بإتباع يسوع عن قرب على درب المشورات اإلنجيلية للكنيسة. يخبرنا إنجيل اليوم أن مريم

ويوسف، بعد مرور أربعين يومًا على ميالد يسوع، قد صعدا بالطفل إلى الهيكل ليقدماه ويكرساه لله، كما تقتضي
الشريعة اليهوديّة. يشكل هذا الحدث اإلنجيلي أيقونة لتقدمة الذات من قبل الذين، كهبة من قِبل الله، يتشبهون بيسوع

العفيف والفقير والطائع.

تتعلق تقدمة الذات لله هذه بكل مسيحي، ألننا جميعنا مكرسين له بواسطة المعمودية. جميعنا مدعوون لتقديم ذواتنا
لآلب مع يسوع وعلى مثله، جاعلين من حياتنا تقدمة سخيّة، في العائلة، وفي العمل، وفي خدمة الكنيسة، وفي أعمال

الرحمة. إال أن هذه التقدمة تُعاش بشكل خاص من قِبل المكرسين، الرهبان، والعلمانيين المكرّسين، والذين
بنذورهم ينتمون لله بشكل كامل وحصري. إن هذا االنتماء للرب يسمح للذين يعيشونه بشكل حقيقي بأن يقدموا

شهادة خاصة إلنجيل ملكوت الله. فهم، بتكرّسهم الكامل لله، يسلمون أنفسهم بالكامل لإلخوة، فيحملوا نور المسيح
إلى حيث يكون الظالم حالكًا، وينشروا رجاءه في القلوب اليائسة.

 

إن األشخاص المكرسين هم عالمة الله في مختلف بيئات الحياة، إنهم الخميرة لنمو مجتمع أكثر عدالة وأخوّة، وهم
نبوءة مشاركة مع الصغار والفقراء. بهذا الشكل تُعاش وتظهر لنا الحياة المكرسة على حقيقتها: فهي هبة من لله، هبة

من الله للكنيسة، هبة من الله لشعبه! فكل شخص مكرس هو هبة من أجل شعب الله السائر في التاريخ. هنالك
حاجة كبيرة لهؤالء األشخاص، الذين يعززون ويجددون االلتزام بنشر اإلنجيل، وبالتربية المسيحيّة، وبالمحبة تجاه األشد

عوزًا، وبالصالة التأملية؛ وبااللتزام من أجل بالتنشئة اإلنسانية والروحية للشباب والعائالت؛ وبااللتزام من أجل العدالة
والسالم في العائلة البشريّة. فتخيلوا كيف سيكون شكل العالم إن غابت عنه الراهبات في المستشفيات، وفي الرسالة،

وفي المدارس! وكيف ستكون الكنيسة بدون الراهبات! سيكون من الصحب تخيله: فهن أولئك العطية، والخميرة التي
تدفع شعب الله لألمام. فما أعظم هؤالء النساء اللواتي يكرسن حياتهن لله، ويحملن رسالة يسوع في العالم.

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_WI5DGS9H


إن الكنيسة والعالم يحتاجان لشهادة محبة الله ورحمته هذه. والمكرسون، رهبان وراهبات، هم أيضا هذه الشهادة:
أن الله محب وبأن الله رحوم! لذا من األهمية بمكان أن نقدّر بامتنان خبرات الحياة المكرسة ونتعمّق في معرفة
مختلف المواهب والروحانيات. كما علينا أن نصلّي لكي يجيب العديد من الشباب بالـ "نعم" على دعوة الرب الذي

يدعوهم ليكرسوا ذواتهم له بالكامل من أجل خدمة مجانية لإلخوة؛ فهم يكرسون حياتهم لخدمة الله واإلخوة.

لهذه األسباب كلها، سيكون عام 2015 مكرسًا بشكل خاص للحياة المكرسة، كما قد أُعلن سابقًا. لنعهد منذ اآلن بهذه
المبادرة لشفاعة العذراء مريم، والقديس يوسف، اللذان، وكأبوين ليسوع، كانا أول من كرسهما له، ومن كرسا حياتهما

له.

ثم صالة التبشير المالئكي

 

أتوجه بالتحية للعائالت، وللرعايا، وللهيئات ولجميع الحجاج الذين أتوا إلى روما، من إيطاليا ومن العديد من بقاع العالم.
Villafranca de los Barros) أحيي بطريقة خاصة الطالب من إسبانيا والقادمين من فالنكا دي لوس بارروس وزافرا

e Zafra)؛ والذين يكنون محبة خاصة للطوباوية ستيفن بليسين (Stefano Bellesini)، والقادمين من فيرونا
(Verona)، والمؤمنين من تارانتو (Taranto)، وجوقات من توريف (Turriaco)، ومودينا (Modena) ومن محافظة

تارانتو.

يُحتَفل اليوم في إيطاليا بيوم الحياة، تحت عنوان "خلق مستقبل". أحيي وأشجع جميع المنظمات، والحركات، والمراكز
الثقافيّة الملتزمة بالدفاع عن الحياة وتعزيزها. واتحد مع أساقفة إيطاليا في تأكيد أن "كل ابن هو وجه الرب المُحب

للحياة وعطيّة للعائلة والمجتمع" (رسالة بمناسبة اليوم الوطني الـXXXVI  من أجل الحياة). ليشعر كل شخص، بدوره
وفي بيئته، بأنه مدعوّ ليحب الحياة ويخدمها، ليقبلها ويحترمها ويعززها، السيما عندما تكون ضعيفة، وبحاجة الهتمام

وعناية، منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي على هذه األرض.

أحيي الكاردينال المعاون في روما وجميع الملزمين في إيبارشية روما إلحياء هذا اليوم المُكرس للحياة. وأعبر عن
تقديري ألساتذة الجامعة الذين، بهذه المناسبة، نظموا مؤتمرات حول هذه القضايا الراهنة والمتعلقة باإلنجاب. شكرا

جزيال!

ويذهب فكري لسكان روما وتسكانا (Toscana) األعزاء، والمتضررين من االمطار التي تسببت في خلق بحيرات ماء
وسيول. فال تنسوا هؤالء اإلخوة المنكوبين، عبر تضامنا الملموس وصالتنا. أيها اإلخوة واألخوات األعزاء، نحن قريبون

جدا منكم!

أتمنى للجميع أحدًا مباركًا وغداء هنيئا! وإلى اللقاء!
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