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تُق ّدم الكنيسةُ اجلامعة لكنيستِنا ولعاملنا تسع َة عشر أخا وأختًا ٍ
كمثال حلياتنا كرسل
ً
ِ
وغدا .وكطوباويني ،فإهنم يسبقوننا يف طريق الشهادةِ املطلوبة من كنيستنا يف أرض اجلزائر
اليوم ً
نطلب شفاعتَهم .فإهنم،
األول بدماء الشهداء .ميكننا اآلن أن
اليت ار َتو ْ
ت منذ القرن ّ
َ
كشهداء ،يتابعون رسالتَهم ألهنم يشرتكون أكثر من أي ٍ
وقت مضى يف عمل الرب الذي
تأكيدا لدعوة
الروح القدس دو َن
ٍ
انقطاع يف القلوب .ميكننا أن نرى يف تطويبهم ً
يقوم به ُ
ب منّا األب األقدس (يف زيارة األعتاب الرسولية يف شهر آذار
كنيستنا بأن تكون ،كما طَلَ َ
عددهم تسعة عشر،
عام َّ ،)2015
"سر حمبة املسيح" لكافة الشعب حيث َزَرعها الربُ .
وأمساؤهم هي:هنري وبول هيلني ،وإستري وكاريدادا ،وجان ،وأالن ،وشارل وكريستيان،
وأجنيل-ماري وبيبيان ،وأوديت ،وكرسيتيان ،ولوقا ،وكريستوف ،وميشيل ،وبرونو ،ووسليستان
وبول ،وبيري .مل تُسلَب حياهتُم منهم ،كما قالت األخت بول-هيلني قبل ِ
موهتا بوقت قصري:
ْ
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"يا أبت ،قد وهبناك حياتنا" .وهبوا حياهتم هلل وللشعب الذي ََجَ َعْتهم احملبة هبم .ميكننا أن
نصلي إليهم ونطلب منهم نعمة األمانة لكنيستنا يف ِ
إمتام رسالتِها.
َ

عهد ٍ
لبت حيا ُهتم يف نفس الوقت
أخوة مع شعبناُ .س ْ
دمهمَ ،
سفكوا َ
وختَموا بذلك َ ّ
لبت فيه حياة األلوف من إخواهنم وأخواهتم اجلزائريني الذين وهبوا حياهتم خمتارين
الذي ُس ْ
إماما قُتلوا ألهنم رفضوا
األمانة إلمياهنم باهلل ولضمريهم ،وحمبة بلدهم .وكان من بينهم ً 114
ترب َير العُنف .كما ال ننسى إخواننا الكرواتيني االثين عشر الذين ذُحبوا ألهنم مسيحيون.
أتت لتأخ َذهم يف غرفة أخرى ،وهنا قال األول" :أنا مسلم من البوسنة"،
توقّفت اجملموعة اليت ْ
ينطق بالشهادة .قام بذلك مث أشار إىل رفاقه وقال" :كلّنا
فطلبوا منه أن يُ َ
ثبت ذلك وأن َ
مسلمون هنا" .وهكذا جنوا من املوت .كتب رهبا ُن تبحرين يف مقال( :إن سكتنا ستتكلم
احلجارة) ،بتاريخ  22كانون الثاين عام " :1994كان الثالثة اآلخرون مسيحيني ،واستطاعوا

بفضل رفيقهم املسلم أن يعودوا إىل بلدهم ساملني .تقول السورة القرآنية" :ومن خلّص نفسًا
كمن خلّص َجيع الناس" (القرآن  .)23 ،5مل نستطع الصمت عن هذا األمر".

اسم الكاردينال دوفال .فقد
ُميكننا أن نضيف إىل جمموعة الشهود هذه َ
سمًرا على الصليب يصلّي
كان أثناء هذه السنوات السوداء ،وعلى مثال مرمي العذراءُ ،م ّ
كل ذلك هلل .وقد ساعدت مرميُ العذراء ،املمتلئة من الروح القدس،
ويدعم
َ
ّ
ويشجع ويق ّدم ّ
يصمد حىت النهاية يف مشاع ِر احملبة واملغفرة .فقد ساعد الكاردينال دوفال،
ابنَها على أن
َ
ومعه املطران تيسيري ،إخواننا وأخواتنا على الثبات يف األمانة ،أل ّن هذه كانت وتبقى رسالةَ
الكنيسة ،أي أن تشهد حملبّ ٍة تصل إىل بذل احلياة يف سبيل من ُُتب.
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مدعوون إلى القداسة ككنيسة
يرسل الطوباويون التسعة عشر إىل كنيستنا دعوًة َجاعية ،كما يرسلون عالمة إىل
معا
كنيستنا .يقول لنا البابا فرنسيس خبصوص إخواننا رهبان تبحرين أهنم "استع ّدوا ً
كل واحد من شهدائنا التسعة عشر بشخصيّ ِته
للشهادة" ( .)G&E 141حيتف ُ
ظ ُّ
ِ
معا كشاهدين
املميّزة ،وميكن أن
ننجذب إىل صورة أحدهم .لكن الكنيسة تق ّدمهم لنا ً
َ
ٍ
معا نعمةً كنسيّة من
حملبة أعظمْ ،
منت من خالل احملبة اليومية البسيطة .إ ّهنم يش ّكلون ً
خالل موافقتِهم على البقاء بقرب أصدقائهم يف أملهم ،ويف زمن احملنة الذي كان وما زال
َ
اب كنيستِنا اليوم .فالكنيسة ليست كنيسةً إن مل تكن كنيسةً يف شعبها بأكمله ومعه.
جو َ
وهي قريبةٌ من اجلميع دون متييز ،على مثال شهدائنا .فهم تسع َة عشر وينتمون إىل
َجيعا؟ ّأهنم بذلوا حياهتم يف
عائالت رهبانية خمتلفة .ما هو العنصر الذي جيمع بينهم ً
حمبة الشعب اجلزائري وخدمتِه .فقد كانت حياهتُم مرتبطةً بنوٍع من العهد حبياة الذين كانوا
يشار َ
كوهنم حياهتَم .هذه هي دعوةُ كنيستنا منذ زمن القديس أغسطينوس ،وهي دعوةٌ
نصبح قديسني ،فمن
بقوة الكاردينال دوفال غداة استقالل البالد .وإن أردنا أن َ
أك ّدها ّ
ِ
لكل واحد
خالل عيش هذه الدعوة بصدق ،وهي دعوة كنيستنا منذ البدء .كان ميكن ّ
من شهدائنا التسعة عشر أن يطبّ َق على نفسه كلمات األب كريستيان دي شريجيه يف
وصيته" :أرغب يف أن تتذ ّكر َجاعيت الرهبانية وكنيسيت وعائليت أين وهبت حيايت هلل وهلذا
البلد" .كانت حياة شهدائنا مبثابة ٍ
أمانة يومية هلذه اهلبة ،وهي تتطلّب أمانتَنا حنن اليوم.
معا على درب القداسة .فتطويب إخواننا
يقول لنا شهداؤنا يف اجلزائر أننا نسري ً
وأخواتنا نعمةٌ َجاعية تدعونا َجيعا – ومعا – إىل القداسة .فهم يأخذون ِ
بيد كل واحد
ً
ً
ٍ
تبذل ذاهتا يف العمل اليومي.
منا ويسريون به يف الكنيسة على طريق حياة ُ
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يسريون يف طريق القداسة العادية .كثريون منا عرفوهم .كانوا بسطاء وأخويّني ،وكان هلم،
كما لنا ،نقائص منها عدم الصرب والغضب واإلمهال وتقلّب املزاج وغري ذلك ...كلّمتنا
األخت أوديت عن صالهتا" :أطلب من املسيح
أتعرف عليه كل يوم
يف هذا الوقت النعمة بأن ّ
كل مناسبة تواجهين كي أختلى عن ذايت ،وأن
يف ّ
ِ
ُهدم .أأكد لكم أنه
أقبل أن أ َ
أُسك َ
ت طبيعيت و َ
مينحين هذه النعمة كل يوم ،وأين أجد صعوبةً
أتعرف عليه وأترك له حرية العمل .أف ّكر
يف أن ّ
يف هذا الوقت باخلصوص يف احلياة اجلماعية.
علي أن أقوم بالكثري من اجلهد يف هذا اجملال،
ّ
ُتمل اآلخرين ،بل يف مساعدهتم على احملبة وعدم احلكم على غريهم،
وليس فقط يف ّ
وعلي القيام بكل ذلك" (رسالة
وأن ال أكون موضع ّ
تذم ٍر أو أ ٍمل لآلخرين .األمر ٌ
صعبّ ،
يف  25نيسان عام .)1954
أين كانت القداسة إ ًذا؟ كتب األخ ميشيل يف رسالة ما" :لست بطالً ،أنا ال

شيء" (رسالة شهر آب عام  .)1954وهبوا حياهتم هلل ولإلخوة يف حياهتم اليومية.
سر نعمة املعمودية .فهي جتعل منا ابناءً وإخوة .وهبوا حياهتم وانتهى األمر.
هذا هو ّ

وهبنا اهلل احليا َة كي نعيشها ونبذهلا يف حياتنا اليومية .يستشهد األب األقدس يف رسالته

بالرسالة إىل العربانيني اليت تذ ّكرنا أننا " حمُاطون بسحابة عظيمة من الشهود" ()3

أشخاصا قريبني منا .من
ويضيف" :وبني هؤالء الشهود ميكن أن جند ّأمنا أو ج ّدتنا أو
ً
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املمكن أن مل تكن حياهتم دوما كاملة ،ل ّكنهم ،بالرغم من ِ
نقائصهم وهفواهتِم ،تابعوا
ً

مسريهتم وحصلوا على رضى الرب" (.)3
َ

أي شخص
كان الطوباوي شارل دي فوكو يرغب يف أن " يعيش بشكل يستطيع ُّ
أمرا أخالقيًّا.
أخا له" .هلذا السبب ،ليست القداسة ًّ
يعتربه ً
آخر أن َ
كما من الفضائل أو ً
أساسها بذل الذات ،بقوة الروح القدس .ليست القداسة نقطةَ وصول بل
القداسة حياة ُ
سر املعمودية ،وبالنسبة للرهبان
السري يف هذه الطريق والعيش ً
يوما بعد يوم نعمة ّ
والراهبات ،نعمة تكر ِ
يسهم.
هل نرغب يف أن نصبح قديسني؟ نقول عندما نصلي الصالة الربانية" :ليأت
ملكوتك ...لتكن مشيئتك ...هل نرغب يف ذلك يف حياتنا ومن خالل حياتنا؟ دعوتنا
ِ
كل واحد منا
ً
َجيعا هي القداسة .وهي دعوة كل إنسان .ال تتحقق احلياة إال إن بُذلت .و ّ
مدعو إىل أن يبذل حياتَه .خيتلف شكل هذه اهلبة حسب الدعوة اخلاصة لكل إنسان.
ّ
ِ
ِ
مدعوون إىل بذل حياهتم يف احلياة اليومية الروتينية.
لكن
َ
اجلميع ّ
مروا هبا .لكن
قد نشعر باخلوف من حياة بعض القديسني بسبب احملن اليت ّ
املعمدين إىل القداسة .يقول اجملمع" :اجلميع
اجملمع املسكوين الفاتيكاين ج ّدد دعوة َجيع َّ
مدعوون إىل القداسة ،كما جاء على لسان الرسول" :فإن مشيئة اهلل إمنا هي
يف الكنيسة ّ
تقديس أنفسكم" (تسالونيكي ( )3 ،4نور األمم  .)39هنالك َجلة من األسقف
القديس أوسكار رومريو الشهيد من السلفادور ،استشهد هبا البابا وميكن أن تُنرينا .يتكلّم
مهمني يف كنيستنا ،مع العلم أن ما يقوله عن األمهات
عن األمهات اللوايت هن أعضاء ّ
أيضا على األمهات املسلمات أو أمهات أي دين آخر ...األمومة
املسيحيات ينطبق ً
األبوة.
طريق قداسة ،كما ّ
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يقول األسقف القديس اوسكار رومريو أن األمهات يعشن الشهادة من خالل
مستشهدا باجملمع
األمومة .قال يف جنازة كاهن قُتل،
ً
الفاتيكاين الثاين" :جيب أن نكون مستعدين َجيعًا للموت

يف سبيل إمياننا ،حىت لو مل ميحننا الرب هذا الشرف...
بذل الذات ال يقتصر فقط على الشهادة أو القتل .بذل
الذات والتحلي بروح الشهادة يعين العطاء يف تتميم
الواجب بأمانة ،يف الصمت ،يف الصالة .يف صمت احلياة
اليومية .بذل الذات ببطء؟ نعم ،كما تبذهلا األم اليت تقبل
احلياة يف رمحها دون خوف وببساطة شهادة األمومة ،مث
تلده وتغ ّذيه حبليبها وتربيه وهتتمّ به حبنان .هذا هو بذل الذات ،هذه هي الشهادة".
طريق القداسة هي نقاط احملبة البسيطة يف احلياة اليومية .وهو ما يهيئ النفس للحظات
يُصبح فيها العطاء أكثر صعوبة ،وقد يصل إىل معاناة تشبه معاناة الصليب.

الوثيقة الوحيدة املعروفة لألخت أجنيل ماري هي جواهبا على أسئلة جملس رهبنتها
العام سنة  .1994ها هي:
" .1منذ مىت ِ
أنت يف اجلزائر ،وملاذا؟ منذ شهر أيلول  1959لالهتمام باأليتام يف
بوزاريعة .أما اآلن فأنا أعيش مع الفقراء يف بلكور.
 .2أكتيب مباذا تشعرين أمام َجيع هذه األحداث اليت ُتصل يف البالد وتؤثّر يف حياة
كنيسة اجلزائر" .أتأمل لذلك وأشعرُ بالعجز ،وأصلي إىل سيدة الرسل.
 .3ما هي أصعب األمور بالنسبة لك يف هذا الوقت( .ال جواب).
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عم والعزاء كي تعيشي هذه الظروف؟ يف القداس اليومي
 .4من أين جتدين ال ّد َ
والصالة واملسبحة الوردية وصداقة الناس.
 .5ف ّكري حبرية يف هاتني اإلمكانيتني :البقاء أو املغادرة ،مع ذكر األسباب اليت تأيت
إىل ذهنك ،دون أن متنعيها أو ترفضيها .أختار البقاء يف اجلزائر (اجلوانب اإلجيابية
– والدوافع الشخصية) كي أشهد للمسيح وال أشعر باخلوف ألين معه ومع
مرمي العذراء.
جوهر ما عاشه شهداؤنا :االهتمام باآلخرين،
أعتقد أن هذه الشهادة ختتصر
َ
القوة من الصالة ومن الصداقة .وهذه نعمة من اهلل
وباخلصوص األكثر حاجة ،وهنل ّ
ِ
ِ
ومعا ،بالعمق الروحي والصويف حلياتنا اليت هي يف
كل واحد مبفرده ً
لكنيستنا :أن َ
يشعر ّ
النهاية حياةٌ بسيطة وعادية .عشنا هذه النعمة يف السنة املشرتكة بني خمتلف األبرشيات
عددا من شهادات احلياة واليت بدت كصفحة
يف اجلزائر قبل مخس سنواتََ .جَ ْعنا حينئذ ً
دون يف حياتنا اليومية.
جديدة من سفر أعمال الرسلُ ،كتبت يف اجلزائر .ما زال
اإلجنيل يُ ّ
ُ
معا يف كتابة صفحات جديدة .كانت
حياتُنا فقط جتعل اإلجنيل ذات مصداقية .فلنستمر ً
حياة شهدائنا صفحة من هذه الصفحات اجلميلة .كتب األسقف بيري كالفريي عن األخ
هنري واألخت بول هيلني" :عاشوا وماتوا كمعلّمهم .عاشوا حىت النهاية بذل حياهتم حمبةً

ٍ
باهلل وبالبشرية .طلبوا أن يُدفنوا يف هذه األرض اليت َزرَعوا فيها ،بصمت وتواضع ،بذورَ
األمل لشباب اجلزائر .هم فخر كنيستنا ونرى فيهم ما نريد أن نعيشَه مع شعب اجلزائر
ما دام األمر مُتاحًا"( .مقطع من افتتاحية جريدة "ملاذا"؟ يف الرباط عام .)1994
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قداسة من يعيش بقربنا
ميكن أن تش ّكل رسالة األب األقدس "افرحوا ابتهجوا" دليالً لنا يف هذه السنة
الراعويةكي نسري بعزم يف درب القداسة .لدينا انطباع أن هذه الرسالة البابوية ُكتبت
خصيصا من أجلنا ومن أجل كنيستنا ،فهي تسلّط الضوءَ على قداسة شهدائنا.
ً

حب من
مكتوب على األيقونة التذكارية لشهدائنا" :ما من حب أعظم من ّ
يبذل نفسه يف سبيل أحبائه" .تدل هذه اجلملة على طريق القداسة اليت سار عليها

شهداؤنا .وهي تذكرنا بدعوتنا إىل القداسة .يقول األب األقدس أنه كي يصبح اإلنسان
قديسا ،ليس من الضروري أن يكون أسق ًفا أو كاهنًا أو راهبًا أو راهبة ،وال أن ميوت موتًا
ً
ِ
مدعوون إىل القداسة من خالل القيام بأعمالنا اليومية
عني ًفا .يقول األب األقدس ":حنن ّ
حب أن أرى القداسة يف شعب اهلل الصبور :يف الوالدين الذين يربّون
مبحبة" ،ويُضيف" :أ ّ
أوالدهم مبحبة كبرية ،يف الرجال والنساء الذين يعملون لتأمني اخلبز لبيتِهم ،عند املرضى،
عند الراهبات املتق ّدمات يف
السن واللوايت يستمرر َن يف
ّ
االبتسامة .أرى قداسة الكنيسة
يف هذه املسرية الثابتة واملستمرة،
يوما بعد يوم ...هكذا هي غالبًا
ً
قداسة الذين يعيشون بالقرب منّا
انعكاسا حلضور اهلل،
ويش ّكلون
ً
وبتعبري آخر ،الطبقة الوسطى من
القداسة" ( .)7القديس هو من يرى قداسةَ أخيه ويتغ ّذى منها.
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قداسة من يعيش بقربنا هي حقا ما كان درب قداسة إخواننا وأخواتنا .يدعو شهداؤنا
باب الشخص اآلخر .تتغ ّذى
كنيستَنا أن تكون كنيسة قريبة ،كنيسة تفتح أبواهبا وتقرعُ َ
حياهتم ،األشخاص الذين يدخلون بيتَنا
حياتُنا من حياة األشخاص الذين نشارُكهم َ
وندخل حنن بيتَهم .قد نتفاجأ بذلك ،مع أنه حقيقي .فقد استطاع شهداؤنا التسعة عشر
أن َيروا قداسة جرياهنم وجاراهتم ،قداسةَ األشخاص الذين
كانوا يشاركوهنم يف نشاطاهتم وخدماهتم و ِ
أوقات راحتِهم.
كانت صلواهتم مليئةً بالنظر إىل حياة اآلخرين .كانوا
يقدمون يف احتفاهلم باإلفخارستيا جري َاهنم ورفاقَهم
وأصدقاءَهم وشعبَنا بأكمله .نعم ،كان قُ ّداسنا مليئًا
باألشخاص!

مث يضيف األب األقدس" :القداسة هي اللقاء بني ِ
ضعفك
اجملال لنعمة اهلل كي
وقوة النعمة" .ترك إخواننا وأخواتنا َ
تعمل فيهم من خالل حياهتم اليومية .ويُضيف األب
نرتك النعمة
"لكل طري ُقه اخلاص" .هذا يعين أن َ
األقدسٍّ :
ض َعه اهلل يف داخل كل
تعمل فيناكي يَظهر
أفضل ما َو َ
ُ
ُ
ف كلّ واحد طريقَه اخلاص
يعر
أن
هو
"املهم
منا.
واحد
َ

ويُربز أفضل ما عنده ،أي ما وضعه اهلل فيه بشكل
خاص" ،فقد خلقنا اهلل على صورته ومثاله .ما هي مالمح

وجه املسيح اليت جيب أن تنعكس يف حيايت؟ أستشهد هنا ب"جوهرة" صغرية من األخ
عمه عن معىن تواجد
ميشيل املتواضع ،وهو أحد رهبان تبحرين السبعة الذي كتب إىل ابن ّ
الرهبان يف تبحرين" :ليتنا نكون َجيعُنا كزهرة األقحوان ...زهرة متواضعة ختتبئ ...وهلا

رائحة مُساملة .أف ّكر بطفل امليالد ...فزهرة األقحوان تشبه األمور الصغرية اليت تبدو دون
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أمهية ،لكنها تنشر السالم .كزهر احلقول .نعتقد أن ال رائحة هلا ،لكنها جمتمعةً تنشر
حبج أبرشي إىل دير تبحرين شعرنا بعط ِر الدير الذي ما زالت دعوته
عطرًا"...وعندما قمنا ّ
عطره اخلاص.
تساعد كل واحد منا لكي يعطي َ

موقفان :االستقبال والسماع

استقبل اجلزائريون إخوانَنا وأخواتِنا الشهداء ،واستضافوهم يف قلوهبم .االستضافة
عنصر يف تقليد الكتاب املقدس .واالستقبال يقود إىل االستضافة .لنذكر استقبال إبراهيم
ٌ
يف بلوط ممرا" :رفع إبراهيم طرفه ونظر فإذا ثالثة رجال يقفون أمامه .فلما رآهم بادر
للقائهم من باب اخلباء وسجد إىل األرض" (تكوين  .)5-2 ،18رّكز َجيع األنبياء على
أيت العريان
أمهية االستضافة" :اكسر للجائع خبزك وأدخل البائسني املطرودين بيتك وإذا ر َ
أكسه وال تتوارى عن ِ
حلمك" (أشعيا .)7 ،58
ُُ
لنتأمل يسوع الذي يستقبل ويكشف باستقباله عن استقبال اهلل اآلب .يستقبل
إيل" (مرقس  )14 ،10واخلطأة " هذا الرجل
يسوع الصغار" :دعوا األطفال يأتون ّ
يستقبل اخلطأة ويأكل معهم" (لوقا  )15،2واألشخاص الذين يعانون من صعوبات:
إيل أيها املتعبون واملثقلون وأنا أرحيكم" (مىت  .)28 ،11ويقول يف تعليمه أن َمن
"تعالوا ّ
عت فأطعمتموين وعطشت فسقيتموين وكنت
يستقبل اآلخر إمنا يستقبله هو" :ألين ُج ُ
غريبًا فأويتموين ( )...احلق أقول لكم كلّما فعلتم ذلك ألحد إخويت هؤالء الصغار فلي
قد فعلتموه" (مىت  35 ،25وتابع).
بعضا كما
يدعو مار بولس إىل االستضافة كما فعل املسيح" :فليتّخذ بعضكم ً
أناسا أضافوا مالئكة
اختذكم املسيح" (روما  ،)7 ،15و"ال تنسوا ضيافةَ اآلخرين أن هبا ً
وهم ال يدرون" (عربانيني .)2 ،13
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أحضر كل شيء بكل
كثريا عندما يزورنا الناسّ .
كتبت األخت كاريداد" :أفرح ً
قليب وكل نفسي .الرسالة يف نظري هي االستعداد والفرح
واالستقبال( "...مقابلة للنشرة اإلقليمية للراهبات األغوسطينيات
عام .)1989
لكن االستضافةَ جيب أن تكو َن متبادلة .كلمة "ضيف" يف
اللغة الفرنسية تعين الشخص املستقبِل كما تعين الضيف .هذا يعين
تقبال من طَر ِ
أن من يستقبِل هو يف نفس الوقت موضع اس ٍ
ف
ُ
َ
الضيف .االستضافة عمل ثقة ،ألين عندما استقبل ال أعلم مسب ًقا الشخص الذي
يقتصر فقط على االنتماء القبلي أو االجتماعي أو الوطين.
االستقبال ال
استقبل ،كما أن
َ
ُ
وإن كان األمر ،كما يقول كريستيان شيسيل":إن التعاطف مع اآلخر ميكن أن يكون من

ضمن أول الكلمات يف لغة إسالمية-مسيحية ،ألنه تعبري عن خربة مشرتكة بني اهلل
واالنسان تسمو عن الكلمات واألمناط الفكرية .لذا فالتعاطف مع اآلخر هو أساسًا خربةُ
نعمة ،مثرة عمل الروح القدس الذي يعمل يف قلب كل إنسان ،وبالتايل يف قلب اإلنسان
املؤمن .أليس التعاطف مع اآلخر أول كلمة وأوّل عالمة تدل على االلتزام مع اآلخر ومن
أجله ،مهما كان دينه؟" (تأمل يف يوم الرسالة يف اجلزائر العاصمة يف  21تشرين األول

عام .)1994

ما هو أساسي يف رسالتنا هو أن يستقبلَنا اآلخر عندما نستقبلُه حنن يف قلبنا ويف
حساسون حلرارة
حياتنا .فاالستقبال ال يقتصر على تقليد خاص .حنن يف اجلزائر ّ
االستقبال .ومع ذلك ،أعتقد أن اإلجنيل يدعونا ،يف اتباعنا للمسيح وبتشجيع من
شهدائنا ،أن نعيش هذا االستقبال حىت تفريغ الذات .أن تستقبل اآلخر يعين أن تكون
يشعر أن بييت هو بيته .هكذا يستقبلنا
أقبل أن َ
ً
حاضرا لوجوده بشكل كامل .أي أن َ
11

يسوع .ال بل ،عندما استقبل اآلخر ،وبالذات اآلخر الصغري واهلش والبعيد واملرتوك ،فإين
يسوع نفسه ،وهو يستقبلين يف نفس الوقت.
استقبل َ

ضرورة المرور بالصليب
ال خيفي البابا أن القداسة تضعنا يف منطق العطاء والصليب ،يف مفارقة لفهم
ٍ
ُتمل اإلذالل ...فنحن ال
السعادة ،ال تنفي الصعوبات وتتضمن تنازالت وتدعو إىل ّ
خنتار صليبَنا .التواضع هو أن نقبل الصليب الذي يأتينا كي نستمر يف احملبة ،وهذا ما
فعله إخواننا وأخواتنا الشهداء حىت النهاية .أن تفتح بابَك ،وتقرع باب اجلار ،هذا هو
طريق القداسة بأفراحه وصلبانه .هكذا كتبت األخت أستري" :مثايل الكامل هو يسوع.
نبعت احلياة" (من جهد
فقد تأ ّمل وواجه صعوبات ،وانتهى بفشل الصليب الذي منه ْ
التمييز اجلماعي  ،7-6يف شهر تشرين األول عام .)1994
ليس استقبال املسيح دون شروط فقط ،بل إنه يصل إىل استقبال العدو ،أي
استقبال الشخص الذي يرفضين .ليس األمر عاطفيًّا .االستقبال هنا يعين أن جنعل لآلخر
مكانًا يف قلبنا ،حىت لو رفضين هو يف قلبِه .االستقبال هو عمل اخلالص ،واملشاركة يف
12

خالص املسيح ،هو أن نكشف لآلخر أن اهلل حيبّه حىت لو كان هو ال حيبين .لننظر إىل
يسوع يف العشاء األخري .يستقبل املسيح يف غسل األرجل يهوذا الذي كان على وشك
سينكره .يستقبلنا املسيح كي يصبح هو ضي َفنا" .إن مل أغسل
أن خيونَه وبطرس الذي
ُ
رجليك فال نصيب لك معي".
صليب يسوع يعلّمنا أن هنالك
مؤخرا ،يف عيد ارتفاع الصليب ،أن
َ
مما قاله البابا فرنسيس ً
يف احلياة حلظات فشل وحلظات انتصار ،وأنه ال ينبغي أن خناف من "األوقات السيئة"اليت
يشع عليها نور الصليب الذي هو عالمة انتصار اهلل على الشر .فالصليب الذي
ميكن أن ّ
هو عالمةٌ خارجية عن الفشل يصبح عالمةَ انتصار.
يقول البابا أن التأمل يف الصليب الذي هو عالمة اإلنسان املسيحي ،يعين
أيضا .يقول البابا" :جيب أن ال
بالنسبة لنا التأمل يف عالمة الفشل ،ويف عالمة االنتصار ً
التأمل يف الصليب كعالمة فشل .يستعمل مار بولس يف كالمه عن الصليب
خنف من ّ
ٍ
كلمات قوية ،ويقول إن املسيح أفرغ ذاتَه وأصبح هو خطيئةً ومحل خطايانا وَجيع خطايا
خيش بولس من إعالن هذا الفشل ،وهذا ما
جمرما .مل َ
"ممس َحة"ً ،
العامل .أصبح املسيح َ
أيضا عالمة
ميكن أن يلقي النور على حلظاتنا املؤملة ،حلظات فشلنا ،ألن الصليب هو ً
انتصار للمسيحيني".
يتّجه فكري إليكم أنتم ،إخواين وأخوايت أبناءَ هذا البلد ،أنتم الذين ترَك َكم
أقرباءكم األحباء .فأصعب أنواع العنف هو الذي يأيت من أقرب األقرباء .يرتفع الصليب
كبريا .استقبال يسوع يف حياتنا
عادة يف اللحظة اليت نشعر فيها اخلذالن بينما يكون حبنا ً
قد يقودنا إ ىل ذلك .ولن مينعنا أحد من إعالن اإلجنيل ُتت شكل غسل األرجل .هذا
هو درب الصليب الذي غالبًا ما نعيشه بصمت.
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أيضا ،طالب بالد ما ُتت الصحراء ،واملهاجرين واإلخوة
يتّجه فكري إليكم أنتم ً
ترتددوا يف طلب
اقف عنصرية .ال ّ
واألخوات الذين يقبعون يف السجون .قد تواجهون مو َ
شفاعة شهدائها التسعة عشر ،شهداء احملبة .سيساعدونكم كي ال جتيبوا على العدوانية
مبثلها ،كي ال تسمحوا أن تدخل املرارة قلوبَكم .ال ميكننا أن ننام واملرارة يف قلوبنا .أيها
اإلخوة واألخوات الذين تعانون أكثر من غريكم ،اعلموا أنكم يف قلب شهادة كنيستنا،
اجلاد يف سبيل الصالح .وهذا النوع من الشهادة صامت ،يبدأ يف الصالة
شهادة العمل ّ
وجها من صالحك" (حبسب
لنكرر هذه الصالة" :اجعل يا رب من حياتنا ً
ويستمر فيهاّ .
صالة موريس زونديل) .يدعونا املسيج إىل أن نعيش فيه وبه حياة احملبة اليت ختلّص العامل
بقوة" :هدم (املسيح) الغضب يف جسده"
وتنجينا من الشر .هذا ما قاله مار بولس ّ
(أفسس .)4 ،2
أيضا أن نشكر اهلل على انتصاراتنا الصغرية والكبرية .فاالعرتاف الرمسي
ولنتعلّم ً
بإخواننا وأخواتنا اجلزائريني تتّجه حنو هناية سعيدة .يشعر البعض أنه أصبح بإمكاهنم أن
يعيشوا يف حرية أكرب .ويستطيع بعض الطالب والطالبات اإلفريقيني أن يقيموا عالقة
صداقة،ويهدموا بذلك بعض احلواجز اليت كانت تفصلهم عن اآلخرين .أتأثّر أحيانًا
بشهادة بعض مؤمنينا القابعني يف السجون الواقعة يف حميط العاصمة .فهم يستطيعون،
وحّراسهم.
بطيبتهم ،أن حيصلوا على صداقة رفاقهم ُ

فرح التطويبات

تعيش كنيستنا حلظات هشاشة كبرية .لكن تطويب إخواننا وأخواتنا يذ ّكرنا أننا
نود أن نراهم اليوم معنا .ومع ذلك فَ ُهم بينَنا.
زمن نعمةُ .خطفوا منّا بينما كنا ّ
نعيش َ
وسنشهد خصوبة تضحيتهم عندما حنتفل بتطويبهم .كما سيقوم إخواننا وأخواتنا
إماما رفضوا ترب َير العنف ،عاملني بذلك أهنم خياطرون حبياهتم .ويف
املسلمون بتكرمي ً 114
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نفس املناسبة سنف ّكر بالكثري من الصحفيني والفنّانني وال ُكتّاب واملف ّكرين واآلباء
واألمهات البسطاء الذين ثبتوا يف إمياهنم ويف صالح ضمريهم .ويف هذا اإلميان ،كثريُا ما
ذكروا اهلل الرمحن الرحيم .أما بالنسبة لنا ،فاملسيح هو الذي كشف لنا عن وجه اآلب
الرحيم.
سريمحون" (مىت .)7 ،5
"طوىب للرمحاء فإهنم ُ
تتضمن املغفرة ملن كانوا يصنعون
كانت حياة شهدائنا ّ
الشر .هذه املغفرة اليت تكلّم عنها األب كريستيان،
رئيس دير تبحرين يف وصيته ،ما زالت تثمر مثار الشفاء
والسالم للجميع .وغالبًا ما نسمع شهادات تُشري إىل
ذلك .كتب األخ هنري فرجيس" :تُثري كلمة اهلل قلبنا

وانتباهنا .فنحن نعيش يف الرجاء .وهتيّؤنا حركاتنا
البسيطة جدا للقاء ما فُقد .وإثارة الكلمة هذه تدفعنا
إىل أن نعيش التطويبات وحقيقة امللكوت بشكل أعمق".

يوما بعد يوم" .ال ختف أيها
مدعوون إىل جتديد موافقتَنا على العيش بالثقة ً
حنن ّ
حسن لدى أبيكم أن يعطيكم امللكوت" (لوقا  .)32 ،12فرح
القطيع الصغري ،فقد ُ
كنيستنا هو فرح التطويبات" .يعطينا األب األقدس يف رسالته التطويبات دليالً للقداسة.
"الفقر بالروح ،هذه هي القداسة"" .التصرف بوداعة وتواضع :هذه هي القداسة"" .البكاء
مع اآلخرين ،هذه هي القداسة" .ومع ذلك ،ينبّهنا البابا" :ال ميكننا أن نعيش ذلك ما
وحيررنا من ضعف األنانية والرفاهية والكربياء" .يا له من
مل يغمرنا الروح القدس ّ
بقوتهّ ،
طريق فرح! هذا الفرح الذي نراه يف إخواننا وأخواتنا القريبني منا هو عالمة امللكوت.

15

الحوار الروحي
زمننا احلاضر هو زمن الشهادة .قد يشعر البعض باحملدودية يف التعبري عن إمياهنم.
لكن ال حدود لشهادة احلياة .لنذكر حياة يسوع اخلفيّة يف الناصرة م ّدة ثالثني سنة ،حياة
ابن النجار البسيطة .حياتنا هي الشهادة الوحيدة ذات املصداقية لإلجنيل .وجيب على
الوجود اإلهلي الذي يسكننا يف الداخل.
شع
َ
وجوهنا أن تُ ّ

مهمة يف هذا الطريق.
أسيزي إالّ نقطةٌ ّ

أيضا شهادة
يرتك لنا شهداؤنا ً
احلوار الروحي .مل ي ُكن التسعة عشر
أعضاءً يف رباط السالم ،وهي
جمموعة لقاء ومشاركة وصالة بني
مسيحيني ومسلمني .لكنهم كانوا
يتمتّعون بروح هذا احلوار يف قلبهم
ويف صالهتم .إنه درب إنساين يُعاش
يف كل ِ
عمقه الروحي .وما لقاء

كتبت األخت أوديت يف عام " :1981أعتقد أيضًا أن حبثَنا التأملي يف وجه
حيدث يف الصمت
اهلل يف ذاته طريق مميّز للقاء مع اإلسالم يف حوار ديين ،كثرياً ما
ُ
واالحرتام واالنتباه لآلخر .حنن الذين وضعهم اهلل وسط شعب خمتلف ،علينا أن نقبل يف
داخلنا ،ويف حياتنا اليومية البسيطة ،ما تبحث عنه الكنيسة ،وأن جنسّده يف إعمال عادية
خمفية وجمانيةُ ،تمل يف ثناياها احملبة والتواصل .جهدٌ صامت حنو اهلل يف مشاعر
االنتظار ...ويف الرجاء ،مع قلب منفتح دومًا على اآلخر ،ومنتبه لطريقه اخلاص ...من
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خالل زمن قد يطول ،ومن خالل بطء الصداقة وكنوزها"(رسالة بتاريخ  1تشرين األول
عام .)1981
فهم ما ندعوه اليوم يف الكنيسة احلو َار بني األديان .فاملوضوع ليس
قد يُساء ُ
اقتناص األشخاص وال اعتبار َجيع الديانات طري ًقا للخالص .الوسيط واح ٌد وهو يسوع
املسيح .وما حدث على اجللجلة وموت يسوع وقيامته هو مركز تاريخ خالص العامل.
يهب
الروح القدس يعمل يف قلب َجيع البشر" .الروح ّ
لكن َ
حيث يشاء ،وتسمع صوته ّإال أنك لست تعلم من أين
يأيت وال إىل أين يذهب .هكذا كل مولود من الروح" (يوحنا
املهم هو ما حيدث يف قلب كل إنسان ،يف طريقته
ّ .)8 ،3
سر أركع أمامه.
لتوجه إىل اهلل .قلب كل إنسان ُّ
اخلاصة يف ا ّ
نص اجملمع الفاتيكاين خبصوص
ميكن للجميع أن يقرأ َّ
احلوار مع املسلمني (وليس احلوار مع اإلسالم)" .تنظر
الكنيسة باحرتام اىل املسلمني الذين يعبدون اإلله الواحد،
احلي والقيّوم والرحيم والقادر على كل شيء ،خالق السماء
واألرض" (يف زمننا رقم .)3
كل ديانة .فاإلسالم يرفض اهلل
ال شك أن َ
تقدمي اإلميان باإلله الواحد خيتلف يف ّ
الذي هو أب والذي يسمح املسيح لنا بأن نعرفه (وأن نلد فيه ثانيةً) ،اإلله الذي هو حمبة
سر ما يعمله اهلل
جتسد وأصبح قريبًا منّا يف عمق اعماقنا .لكن املسيحي ال ميلك َّ
والذي ّ
إيل اجلميع" (يوحنا .)32 ،12
يف القلوب" .وأنا إذا ارتفعت عن األرض جذبت ّ
كل واحد ،ال بل جيب عليه ،أن يعرف اإلسالم كما يعلّمه املسلمون.
يستطيع ّ
يهتم باألحباث احلالية حول كيفية نشوء اجلماعة املسلمة وتاريخ
كما ميكن للبعض أن ّ
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نيب اإلسالم وتاريخ تفسري القرآن وتاريخ األحاديث .يكتب باحثون
اإلسالم وتاريخ ّ
ِ
مطب االبتعاد
مسلمون وغري مسلمني عن هذا املوضوع .لكن هذه األحباث قد تُوقعنا يف ّ
عما دعاه جان حممد عبد اجلليل (مغريب ارت ّد إىل اإلميان باملسيح) "اجلوانب الداخلية
ّ
لإلسالم".
مسرحية بيري وحممد اليت تتكلّم عن الصداقة واحلوار بني بيري ،أخينا األسقف،
حممد على إيقونة التطويب.
وصديقه حممد توضح بشكل َجيل هذا احلوار الروحي .يظهر ّ
نضمه إىل صالة تسبيحنا.
أعتقد أنه ميكننا أن ّ
ح ّذر األسقف بيري كالفريي يف احلوار بني األديان ،من املقاربات اليت هي
مقاربات سطحية .فعندما نتكلم عن ابراهيم أيب األنبياء ،فهو ليس نفسه يف ديانتينا .مث
ماذا عن "عيسى" أي يسوع؟ املراجع الكتابية اليت يستشهد هبا القرآن ال تأيت يف نفس
كثريا ال تتضمن
الرتتيب ،مما ّ
يغري معناها أحيانًا .كما أن وحدانية اهلل اليت يرّكز القرآن عليها ً
خربة اهلل الذي هو ثالوث.
ومع ذلك ،فاإلسالم يدخل يف التقليد الكتايب الذي ُحيييه اإلميا ُن باهلل .وأكرب
املتصوفون املسلمون .وإخواننا الذين نلتقيهم يف رباط السالم ينتمون
شهود على ذلك هم ّ
إىل هذا التيار.
أخريا ،اننا كمسيحيني ،ال حنتكر احملبة .كثريُا ما أتل ّقى درو ًسا
جيب أن نضيف ً
ويسرين أن أذكر العاملني يف
يف احملبة من قبل بعض املعاونني والذين يعملون يف بيوتناّ .
الكاريتاس ويف املكتبات وباقي اخلدمات .يقول يوحنا الرسول" :من أحب فهو من اهلل
شهود هنا على احلياة اليت بُذلت كي تساعد اآلخرين
ويعرف اهلل" ( 1يوحنا  .)7 ،4حنن ٌ
يف طريق احلياة والسعادة .يَدين األخ كريستيان دي شارجيه بدعوته ،ال بل حبياته،
عمل اهلل يف القلوب من
لشخص جزائري مسلم خاطر حبياته وفقدها من أجلهّ .
نتأمل يف َ
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خالل بيوت جرياننا .كان شهداؤنا حيبّون الكالم عما كان يساعدهم على احلياة يف حياة
األشخاص املتواجدين حوهلم والذين كانوا حيبوهنم.
نتأمل يف عمل اهلل يف قلوب إخواننا
ميكننا من خالل انصياعنا لنفس الروح أن َ

نقبل األشخاص الذين يدعوهم نفس الروح إىل االنضمام إىل كنيستنا
املسلمني ،وأن َ
كي حيملوا اسم يسوع .فاحلوار يف احلقيقة يدعونا إىل "االحتجاج لكل من يسألكم

ُحجج الرجاء الذي فيكم" ( 1بطرس  .)15 ،3ليست شهادتنا ضد دين اآلخر ،هي
نعيشه ،حمبّة تشمل اجلميع دون
شهادةُ ما تطلبُه حمبة املسيح اليت أفيضت يف قلوبنا أن َ
استثناء ،حىت األعداء.

19

مع مريم والروح
كان بإمكان شهدائنا التسعة عشر أن يتبنّوا كلمة األخ هنري" :أعيش ذلك
يومًا بعد يوم ،يف التواضع اليومي ،كمرمي العذراء"(نص حول خربته الروحية يف أرض
اإلسالم ،عيد امليالد عام .)1989

وكي نعيش يف الطاعة الثابتة والصبورة للروح القدس ،جند مرمي العذراء إىل جانبنا.
كانت ملرمي العذراء مكانةٌ كبرية يف حياة شهدائنا .ومرمي العذراء مثينةٌ يف استقبال األبناء
تساعدنا يف االقرتاب من اإلسالم الداخلي.
ألهنا ال متيّز بينهم .ميكن ملرمي العذراء أن
َ
فهي بالفعل أيقونة َجيلة للنفس املسلمة اليت تبذل ذاهتا بثقة (راجع " مرمي يف نظر
يسرين أن أتأمل يف اإلميان املسلم األمهات اللوايت يأتني لطلب شفاعة مرمي
اإلسالم")ّ .
يقمن بذلك يف لورد ويف سيدة احلراسة يف مرسيليا.
العذراء فيبازيليك سيدة أفريقيا ،كما َ
مرمي العذراء ّأم .وهي تعطي النعمة جلميع الذين يصعدون لزيارهتا يف سيدة
أفريقيا .وهي بالنسبة لنا أم كنيستنا اجلزائرية وأم أبرشية اجلزائر العاصمة .أعتقد أنه ال
ميكننا أن نرتك مرمي العذراء جانبًا إن أردنا السري جب ّد يف طريق القداسة .إن كنا نريد ح ًقا
أن نصبح قديسني ،لنسلّم دفّةَ حياتنا ملرمي العذراء .لنأخذ شعار البابا القديس يوحنا
بولس الثاين" :كلّي ِ
رشدنا وترافقنا يف طريق االستسالم
لك يا مرمي" .فهي تسري قبلَنا وتُ ُ
دوما .تُعلّمنا مرمي
الواثق ملشيئة ابنها ،وذلك ليس فقط يف اللحظات املهمة يف احلياة ،بل ً
ندع ابنَها يعمل فينا.
العذراء أن َ
كان أخونا هنري فريجيس يتعلّم ،على يد مرمي العذراء ،ما كان مؤسس اإلخوة
ِ
يوما" :ملاذا تبقى يف
املرمييّني يتمنّاه جلميع إخوته :التواضع والبساطةُ .سئل األخ هنري ً
سور الغزالن؟ :فأجاب" :ألن دعويت املرميية تتناسب جدا مع هذه احلضور املختفي
واخلدمة املتواضعة ،ووض ِع األساس ملا سيكون عليه هذا البلد الشاب يف املستقبل مع مرمي
20

نص آخر" :تبدو مرمي العذراء ،مع
أيضا يف قلب اإلسالم" .ويضيف يف ٍّ
املوجودة هي ً
يوحنا املعمدان ،قريبةً من شكل حضورنا ككنيسة يف مشال أفريقيا ،وكأننا نعيش معها زمن
انتظار اهلل".
أن نكون مع مرمي العذراء يعين أن نكون مع الروح القدس بسبب العالقة احلميمة
اليت تربط مرمي العذراء بالروح القدس ،ألهنا "ممتلئة نعمة" .ينبغي أن ت ّكرر كنيستُنا بشكل
مستمر كلمة "هاأنذا" اليت قالتها مرمي العذراء" :ليكن يل حبسب قولك" .الكنيسة خادمة،
وتأيت خصوبتها السريّة من الروح القدس.
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خاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
هل نريد أن نصبح قديسني على غرار شهدائنا؟ هم إيقونة لكنيستنا ،وتش ّكل
حياهتم بالنسبة لنا دعوة إىل جتديد قبولنا لدعوتنا الكنسية يف اجلزائر .دعوة الكنيسة هي
دوما يف سبيل الشعب الذي ُزرعت فيه ،وذلك منذ شهداء القرون األوىل.
أن تبذل ذاهتا ً
هنالك تعبريٌ َجيل لألخ كريستيان دي شريجيه يقول" :هكذا أحّب اهلل هذا الشعب حىت
أنه أعطاه ابنه ،هكذا أحب اهلل هذا الشعب حىت أنه أعطاه كنيسته" .تبذل الكنيسة
حنب اآلب وأن اآلب
يعلم شعبُنا أننا ّ
حياهتا يف ،ومن خالل بذلنا حنن حلياتنا .جيب أن َ
حيبّه من خالل حمبته جلميع سكانه.
يبدو يل أن شهداءنا يسلّطون الضوء ،يف حياهتم وموهتم ،على معىن احتفالنا
تدل على دعوة الكنيسة .ويف
السرية .فكلمات اإلقخارستيا ّ
باإلفخارستيا وخصوبتها ّ
وضح شهداؤنا معناها .كانت األخت اوديت
اإلفخارستيا تقبل كنيسة اجلزائر َ
دعوهتا اليت ّ
تقول" :ترك لنا يسوع دليالً على إرادته يف أن يبذل حياته" .هذا هو جسدي الذي يبذل

من أجلكم .هذا هو دمي الذي يراق من أجل الكثريين" .وهذا الدليل تذكري للكنيسة
ولكل واحد منا" :اصنعوا هذا لذكري"( .نص من األخت أوديت يف  16تشرين الثاين

عام .)1994

سري .فقد
شعب
يف كل احتفال باإلفخارستيا ،هنالك ٌ
ٌ
حاضر بأكمله بشكل ّ
ويتكرر
كان العامل كلُّه
حاضرا عندما ق ّدم يسوع ذاته لآلب على الصليب .القداس واحد ّ
ً
حاضرا يف القداس
لست
سر هذا القداس الوحيدُ .
باستمرار ،وما احتفالُنا باإلفخارستيا إال ّ
ً
منفتحا ،على األقل يف الفكر ،على َجيع إخواين ،هلذا السبب نرغب يف
إن مل يكن قليب ً
أن نذكر إخواننا وأخواتنا يف صالة املؤمنني .فجريانُنا والقريبون منا وزمالؤنا معنا يف
عرب عن بذل الذات والذي نشكر اهلل عليه.وعندما نق ّدم
القداس .حاضرون يف كل رم ٍز يُ ّ
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هذه الرموز ،ونق ّدم إخواننا وأخواتنا معها ،إمنا نق ّدم حمبة املسيح .وعندما نتش ّفع ،نتّحد
بصالة املسيح" :أيها اآلب ،أريد أن يكونوا معي حيثما أكون" (يوحنا .)24 ،17

ث أن أصبح طريق ِ
أمانتنا على خُطى
أيضا" :إن حَدَ َ
كتبت األخت أوديت ً
َ ُ
يسوع ،وباتصال مع إخواننا اجلزائريني الذين يرغبون يف وجودنا فيما بينهم ومعهم كبذور
حلياة متجدّدة وسالم أخوي ،أن يتقاطع (هذا الطريق) لواحدة منا حنن الثالثة ،مع العنف،
فلن نصبح شهيدات ،بل ،على مثال الكثريين من اجلزائريني الذين قُتلوا ،جنودًا يف تاريخ
البشر ،ضحايا كالكثريين غرينا ،لقوى ظالمية تتصارع ،واليت ال تعترب احلياةَ البشرية ذات
قيمة .ال شيء هنائي بعد ،وقد تتدخّلَ عناصرُ جديدة وتُلزمنا برتك هذا احلي أو حىت
هذه البالد .لكن ما يسُ ُكن اليوم يف داخلنا ويعطي معىن حلياتنا ،هو السالم والفرح كي
نبقى هنا"" ،به ومعه وفيه""(.نص من األخت أوديت وأختني صغريتني يف كوبا يف 17
تشرين الثاين عام .)1994

حتما أن نفعل كما فعلوا ،بل أن حنب كما أحبّوا يف
اتباع َمثَل شهدائنا ال يعين ً
إجياد احلرية اليت يعطيها الروح القدس .فنحن نعيش يف فرتة أخرى من حياة البلد والعامل
والكنيسة .لكن الروح نفسه يدفعنا ،ألن عطش بين البشر كبري كعطش املسيح.
يوما
يا شهداء اجلزائر ،أُطلبوا لكنيستنا ،من خالل كل مؤمن فيها ،أن تكونً ،
شاهدا أصيالً حملبة املسيح.
بعد يومً ،
 +األب بول
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هبة الحياة
نص مكتوب بخط يد األخ الطوباوي لوك  8 ،مارس 1994
" من يريد أن خيلص حياته يفقدها ،وأما الذي يفقد حياته يف سبيلي فإنه خيلصها" إجنيل مرقس ()35,8
الغرض من هذه اجلملة " خيلص حياته  «:اهلل يريد لنا "احلياة" .ختليص حياتنا ،هو إدخاهلا يف مكاهنا الصحيح؛
مشكلتنا هي أن نكون موجودا حبق ،وهذا يعين أن نكون مربوطني (…) .معضلة احلياة املسيحية :اخلوف أو
اإلميان .إنه اإلميان هو الذي خيلص وليس اخلوف .اإلميان هو الوثوق بشخص ما أو شيء ما خارج عنا" .املخاطرة
حبياتنا " ليس هلا قيمة« .بسبيب" :أن نفقد احلياة من اجل املسيح يعين" التضحية هبا عن احلب" .اخلالص يأتينا من
اآلخرين الذين هم لنا مبثبت وجود اهلل الذي يدعونا إىل احلياة .إذا كان اإلميان خيلص ،فذلك ألنه حيول نظرنا إىل
آخر ،وبالتايل خيلق عالقة متزقنا عن عزلتنا القاتلة .كلما نرتك اهتمامنا ألنفسنا ،لرعاية شخص آخر ،نعيش هذا
اإلميان ،الذي هو ،رمبا عن غري قصد ،اإلميان باهلل "أن نفقد حياتنا من أجل املسيح".
من خالل تلقينا احلياة من اآلخرين ،جند حقيقتنا األصلية :مل مننح حياتنا بأنفسنا  -إن الرغبة يف إنقاذها تضعنا يف
خالف مع خلقنا .إذا كنا نريد أن نكون سعداء ،فإننا نذهب مباشرة إىل خيبة األمل ،إىل الويل" .إذا كنت تريد أن
سعيدا " .وال بديل من جانبنا إال باهلبة .ومقابل هذه اهلبة ال يتعلق بنا .هنا مكان
أحدا ً
سعيدا ،فاجعل ً
تكون ً
اإلميان احلاسم :القفزة يف الفراغ .إهنا ليست مسألة االعتقاد بأن اآلخر سوف يعيدنا ،أو أنه سيكون لدينا مكافأة،
فهذا سيكون اإلرادة إلنقاذ حياتنا بأنفسنا .إذا كان اآلخر ال جييب ،فهذا ليس مهم ،فإننا جند احلياة يف اهلبة نفسها.
"فقدان حياتنا" :املسيح ال يعيش لنفسه فقط ،من اجل ذلك جند خالصنا يف العيش من اجله .وهذا يعين من اجل
خواته الذين هم اخوتنا ايضن.
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