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 تقديــم
 
 

اب، يستحق أن يكون كتاباا  مساتً، ، مكاا بالمواضايع ك  اا كل موضوع من مواضيع هذا الكت    
 .ورومانو كوارديني من ال،هوتيين المعرومين مي الًرن العشرين .مجتمعة

 
، ون يمكان أن ي سار ان  ان شرياق الكشاإ     منذ المًدمة، ينب ناا المللاإ ىلان ان اايماان سار 

مي ال صل األول، بأصل اايمان، وبعد أن  لذا يبدأ المللإ، .اال ي، ول ملمن وحده أن يستو به
يتحدث  ن الشخص الذي  المه كتاب مغ ق، ينتًل ىلن ان تاح اانساان   ان اايماان مان خا،ل 
انكتشاإ ب ضل العناية اال ية،   ن الرغا مما مي اانسان من مجانت صراع دائا باين الشا  

ح، كبول ،    .لساات أنااا أحياا، المساايف يحيااا مااي  واليًاين، حتاان يتحااول المالمن ىلاان ىنسااان يصار 
لماااذاال نن محتااوي اايمااان، وهااو مضاامون ال صاال اللاااني، لااي  تع يمااا أو كتابااا ، باال شخصااا ، 

ون يعنااي هااذا ان الماالمن ن يماار  بأامااات ىيمااان  مضاامون ال صاال  .يتجسااد مااي المساايف يسااوع
 ال صاال الرابااع ، ويااتا هااذا  اللالااث ، لكن ااا الحياااه تله ااه أن يحًااق تواانااا  بااين اايمااان والعماال

التواان ب ضل المحبة التي تصبف هي حياه المالمن  ال صال الخاام  ، ياذكي ا رجااع ن يعارإ 
المسااتحيل  ال صاال الساااد   ، ويًاادا لنااا أمل ااة معباارهً جاادارا  صااخريا  لمنحاادر تحر ااه الشاام  

، وتجتاحه الرياح ال وجاع التي تجرإ كل ما ل بينما، حين  .ي  صخرا  صي ا ، ويجمده البرد شتاع 
نا نندهش أماا سر الحياه !  .تتجذر بذره مي  مق أرض وتنمو، مإن 

 
وبعااد اسااتعراض األشااكال المخت  ااة لليمااان  ال صاال السااابع ، يتناااول مااي ال صاال اللااامن     

موضو ا  م ما  هو  المعرمة مي اايماان ، حاار مياه الم كارون والمتادينون، ودونات مياه مئاات 
و ااد بااات  .خاار ذلاا  رسااالة لًداسااة البابااا يوحنااا بااول  اللاااني مااي  العًاال واايمااان البحااوث، و 

واضااحا  اليااوا،  ان ىيمانااا  ن وا يياايا  لااي  باايمااان الحًياايًي، وان ل عًاال دورا  كبياارا  مااي  م يااة 
اا  جااوهر الحًيًااة  الكشااإ وصااون  ىلاان تعًاال ن يكت ااي بالنجريااات والتجريااد، باال يحاااول ت م 

لمن المرع بالو ائع واألشخاص اكلر مماا باألمكاار واألشاياع، ويب اا كماان  ماي النماو  و مً ا، مي
اايماني ب ضل الخبره الشخصية التي أساس ا  ، ة حب، وهذا ما يس ل   ان اانساان اايماان 
بالعًائد واألخذ بتعاليا الكنيسة، ألن الشخص بل  ، ة الحب ماي األساا  والً اب وال ادإ، ون 

نا بعد ذل  من خشر الجمود أو مشبات اننجراإ، نن اايمان الذي يمأل الوجاود هاو خوإ   ي
 .غذاع الحياه ومجددها

 
م،  جب أن يكون الموضوع الذي اختاره  ايانا اآلب حبيب هرما بانشترا  ماع اآلنساة      

ا هذا العمل أسيل جوري، موضو ا  م ما  يستحق انهتماا والتأمل، لذا مإني بكل شيبة خاشر أ د
 .ل ائده الًراع الكراا

 
 األب يوسإ حبي       
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 مقدمة المترجمين
 

     
ان ى اا،ن اايمااان هااو ماان جااوهر رسااالة الماالمن، وهااذا اا اا،ن هااو نتيجااة  اايش اايمااان     

ولكونااه متااداخ، مااع التاادين واللًامااات الدينيااة  .بت ا اال صااميمي يشاامل مراحاال  مريااة مخت  ااة
ومتألرا ببيئة الملمن، لذل  يعاني المالمن  أاماات ىيمانياة تشاتد أحياناا حساب األساباب المخت  ة 

الموجبة، كشبيعة  مل الملمن ومو  ه من المحبة والرجاع، متج ر مي الوا ع أشكال مخت  ة من 
  .اايمان 

 
 بار  ومن اجل ب وره اايمان مي م اهيا معينة تحميه من التعرض  ل عواصإ ال كرية والحياتية

الامااان، ج اارت العًائااد كمحاولااة ل كشااإ  اان انساارار اايمانيااة الكامنااة مااي الكتاااب المًااد ، 
 .والحية مي حياه الملمنين

 
ارتأينا ترجمة هذا الكتاب ال،هوتي المعاصر، لما ل موضاوع مان أهمياة، ول مللاإ مان دور     

ياد ونحان   ان أباواب األلاإ ىيجابي مي ال،هوت المعاصر، وكمسا ده بسيشة ألبناع جي ناا الجد
اللالث، كي نبصر جميعنا بعمق  ىيماننا، ونتجه نحو  مق الكيان الشخصي كاش ين  ان جواناب  

  .خ ية من ال للله اللمينة التي نم ك ا منذ ان تعمذنا
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 مقدمـة المؤلف
   

  : باستمرار  األناجيل مي نواجه
هذا :" يًول الًد  من  خ،ل ا، يتحر  الروح  التي وبك ماته أ مالييه هو و بكيانه رجل يج ر   
، يا تعالوا …  والحياه!  أنا هو الشريق، والحق،.…!"أنا مان يالمن “  … المتعباين! جمياع ىلي 
راجين  وناا   وصاحة  –النا  اخذوا بالم،حجة وان تراب وااصغاع وانندهاش  !سيحي!  بي

  .لكن ا لا  ي  موه،  مرح وا –ك ي ما موجدوا  –ل جسد والن   
 

 الاذي ذلا  هاو مان بصدق لي  ماوا بالشبع لبت   يل من ا واتب عوه حيلما ذهب، حيث كامحوا    
 .أحاديله تركت انشبا ا مي ا، ان  ان معاني ا ن تدر  حًا .لكن ا ن يًدرون يًول،

 
ًن مي الن اياة سارا غيار  ابال   ان  انه يحيا ويشاهد أ ماله تحدث أمام ا، ولكن كل شيع يب    

 .يصااإ الًاادي  يوحنااا مشاا دا سااريا يرمااا ىلاان هااذه الحالااة جياادا .انختااراق بالنساابة ل جماااهير
الت،ميذ ها مي البحيره والعاص ة  ني ة، ومجأه يج ر الارب   ان األماواي، يصارخون ىلياه ماي  

، ىذا كنات أناتد د ناي   تاي خوإ، لكنه يشمئن ا  ائ،ً  أنا هو   حينئذ يد وه بشر    يا رب
ىلي   بر المياه   ميجيبه يسوعً  تعال   يخري بشر  من الًارب و يناه مركاتان بعااا   ان 

وبعدها يرتب  بسابب العاصا ة مي ًاد سايشرته   ان   تحم ه، ان ا الماع،   ن  دميه الرب ميبسش 
يااا   ياال اايمااان، لماااذا ن سااه ليباادأ بااالغرق، لااذل  كااان   اان يسااوع أن يااأتي انًاااذه وهااو يًولً 

  . التش 
 

ب   كانت هكذا     ال تره التي  ضاها الرب   ن األرض، دا يا حشود تابعيه خ  ه، لكناه لاا يًار 
ذل  أول مره مع العنصره  ندما هيأ الروح الًد  حضاوره  لًد تغير كل    .مي الوا ع ىليه أحد

ضا ه يصال اانساان ىلان المسايف،  ا،وه ب  .مي الامن والتاريخ اانساني ليًود النا  ىلن الرب
  .  ن انه مي المسيف  والمسيف ميه

 
وانن نأمل أن نتحدث  ن هذا اايمان، لي  بالتوغال ىلان حاد كبيار ماي سار اصا ه اال اي،      

 .لكن كخبره نمت ك ا مي أن سنا ومي اآلخرين
 

يع كنجريياية اايماان اايمان بحد ذاته سر، ويجاب أن يصادق ب عال اايماان، لاي  هناا  شا    
الشبيعية التي ب ا و ن شريً اا يمكان انساتدنل   ان وجاود العاالا، أو اانساان ألن اا تنباع مان 
نعمة هللا الخ، ة، من هنا ن يمكن لليمان، أو باألحري ل مسيحي الذي يعايش اايماان أن ي ساير 

  .ىن بواسشة الكشإ اال ي
 
السر، ليست غايتناا   -ىلن حد ن ي ًد ميه بصيرته  –يمان ان كل ملمن يًدر مًش أن ي  ا باا   

انن التحدث  ن اايمان كسر، ولكن  ن  ، تنا به وما  د ن،حجه بخصوصه ميي أن سنا وماي 
اآلخرين، لي  بالشبع حاول   الجاناب الشبيعاي  نن الشبيعاة والنعماة هناا مايي تاداخل متماسا  

الذي باامكان اختباره، مع ذل  يبرا السياير األساا   ولكن بشأن ذل  الجانب –  ن نحو معًد 
 .لليمان بأس وب ك ذا مي التح يل
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 الفصل األول
 

 أصـل اإليمان
         

كًا ده  امية ن نستشيع الحديث بسا ولة، ىذ ان هناا  ساب،   الماذا يحدث  ندما يولد اايمان    
لكننااا نًصااد أن نضااع مخششااا لاابعض معااالا  .نااا كسااائر النااا  ديااده للنسااان  يصااير مي ااا ملم

  .الشريق التي بواسشت ا نأمل أن نجد شريًنا مي هذه المتاهة
 

ااه يحيااا  .ساانبدأ بالشااخص الااذي ن يع ااا شاايئا  اان هللا الحااي الاايذي يااتك ا ماان خاا،ل المساايف     ىن 
والتااماتااه الم نيااة،  باحتكااا  مباشاار مااع الحًيًااة، ومااع مواضاايع خبرتااه الداخ يااة والخارجيااة

 .وصرا ه ألجل أشيائه الضرورية، ورغباته مي الحياه واحتكاكه مع بًية النا 
 

  .ان هذه األمور تشغل حياتاه تماماا، معالماه كتااب مغ اق، ون يشاعر  اش بالحاجاة ىلان اآلخار    
ع  ربماا يكاون  ااد شاعر أحيانااا باان هنااا  أشاياع مًدسااة وسارية، ولكنااه  ااده مااا يتصاورها كشااي

ينتمي ىلن العالا المباشر بحد ذاته، حيث يعا  ميه ويجع اه مًدساا، أو ربماا يكاون  اد تضاايق مان 
أساائ ة معينااةً ان الحياااه بالنساابة لااه ساار مرباا ، وذلاا  ماان جااراع مااا تشرحااه ماان تسااالنت كااي  

أية ك مة  اد تساتعمل لوصاإ اتجااه البحاث الاذي يبادأ مماا هاو  رياب  ان . لماذاال  و ىلن أينال  
 .يه، ويستمر ىلن ما هو بعيدد هي صعبة الب وغىل
 

انه يعرإ بالتأكيد  ن وجاود يساوع الناصاري كشخصاية تاريخياة أيضاا ، ويع اا اناه كاان ذا      
ولكن هذا لاي  م ماا بالنسابة  -تألير كبير، وان النا  يتألرون به من الناحية الدينية حتن اليوا  

ماهلل ن ينات  أحادالا  جااهاه  .معجا أجاائ ا بشكل بدايات ماألشياع اآلتية من لدن هللا، هي مي .له
الصاانع، انااه يماا  الكائنااات الحيااة، ويش ااق الحركااة، ويبااذر البااذره، ومااي بعااض األحيااان تباادو 
األ مال اال ية اائ ة خارجيا، ولكن اا تواصال  م  اا ماي السار، وأحياناا  تج ار لانياة ماي مكاان 

وىلحاااح جديااد ىااع أيااة مشااك ة م ساا ية أو تعاماال مااع  خاار، واهبااة جديااة جديااده لصااراع أخ، ااي 
تلياار  أن يجااب الجديااده ان هااذه الحًيًااة . ، ااات ىنسااانية أشااد  واكلاار تكريسااا ومساالولية

 أ اوي، بشاكل لانياة ماره ساترجع ولكن اا تدمايع جانباا ، غرياب، لاا ىلي اا كشايع التسالل،وينجر
 . مًا،و  ًا من الداخل اكلر وحركة

 
هال ذلا  ممكانال هال هايذه هاي  الا شة  ن الشبيعة ال كرياة، ولكان هال هاذا كاذل  د تبدأ المن    

و نا اات  الكياإ تاواان ت ا  والحًاائق األساساية لألمكاار ال  سا ية أو الع مياية الالصوره الحًيًية
، متتواصل المنا شات ذهابا وايابا، ولكن بواسشت ا يحدث شيع  خرً ىذ الورلي األامنة الحياتي

 .مر المعني اكلر رساوخا، متصاير أهميت اا أوضاف، ومنشً اا اكلار خضاو اتكون حًيًة ذل  األ
 ان حًا .أخيرا ، ان معالية العًل بأكم  ا تتركا   ن الصراع أما ألج  ا، وىما ضد وجود الحًيًة

تحادث خ   اا  كشاشاات تخدا أيضا   لتتك ا ال كرية مالوجائإ تبدو، مما األمكار تعني بال عل اكلر
بالنساابة لبعضاا اد  ااد ياادور النًاااش حااول الًضااية األخ، يااة، مالضاامير  .مااقخباارات روحيااة ا 

المصوغ أساسا  والعادات األخ، ية تجد ن س ا مي صراع ماع روح الجما اة الجدياده التاي لادي ا 
مشالب ا، مًيد يضاشر أحادنا ىلان الادماع  ان ن ساه ضاد شايع غيار معاروإ، أو غيار ا تياادي، 

نًاوا ش بات البشولة والنس ، أو نكران الذات التي تبعث ااا اي و د  .والذي مع ذل  له ش باته
 .أو ربما هو شريق حياه نحن بصدده… جدا من الداخل 
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معيناة، أو أ اراإ مت اق    اادات هاو اآلن، حتان الخاصاة المارع  لحيااه الاداخ ي المعنن ىن      
ساالان، أو احتكاكااا  أو ربمااا يكااون  .  ي ااا،  ب اات كنمااوذي جيااد ومناسااب وكاماال لوجااود ال اارد
، أو باختصاارد  اد يكاون لناا وجاود …اجتما يا، أو م  وما أساساا  كالعائ اة، أو تًالياد الجما اة 

ىنساااني نتساا مه كحًيًااة، وتضااي ه التربيااة وتحاادده معاليااة الماارع الشخصااية التااي ل ااا مج رهااا 
يتجااهر بكوناه  شايئا .الخارجي المميا ومو ع ا ومعناها، وتحمل شيئا جديدا يج ر ماي الصاوره

س شويا، وحان يبدأ الصراع، أما ل محامجة   ن هذا النوع من الوجود من خي،ل اكت ائه الذاتييي 
  .المعتاد، وىما ل تضحية به

 
وكاامتراض  .مًاد يكاون هجومياا تااره، أو دما ياا تااره أخاري . د ي ترض الجدال أشكان مخت  اة

ال يبدو انه يسكن مي  بعدئذ ، ألنه بعد و تد يشرح مالسل .يبدو مضمونا، ولكنه يتبدد مي ما بعد
ضافد يصابف غامضاا ماره أخاري، لاا أخيارا   .السلال ماره أخاري مالشايع الاذي يبادو اناه  اد تو 
 .يصبف واضحا اكلر

 
تتناوب أو ات اننشغانت العميًة مع أو ات  دا انكتراث التامة، حيث ن ي بث الشخص أن     

د اليوا، ورامض وحتان  ادائي تجااه المشااكل الدينياةد يًادر أن يكاون ي  ا كيإ ان أحدا  هو بار
ولكنه لو ت  صاير، وبارغا كال هاذه التً باات وبعاد ماده  م حوجاة مان الاامن،  .متحمسا نحوها

والكنيساة أسسات بإرادتاه، وألبتات  .يتضف له أخيراً  ان هللا  موجود حًا، والمسيف  موجاود حًاا
 .معاليت ا الخ، ة مي التاريخ

 
اننتماع، لا تبوع  محاولته األولن بال شال وينحارإ بعيادا، ويتعارض  بنبضة الشخص يشعر    

لخيبة أمل بسبب الضعإ البشري الذي يجده هنا  من جراع المستوي اللًامي الواشئ،  وضايق 
ولكن من خ،ل الت صيل ينضا   اا نااع  .ااشراإ الروحي، ميًاوا بما هو غريب، أو متنا ض

الحًيًة التي تد وه، وهذا لي  مجرد ارتباش شرشي محسب  ندما يًدر الشخص أن  ويتجه نحو
 يت ذب مي ضوع تعا ب الخبرات ال،حًة، ولكن الًرار الن ائي الذي ن يمكن ىلغاله  هو الذي

  .يصنعه
 
ر هاذا التع اد يعبا .انه يًيد شخصيته بًيد الونع، ىذ ي صق كيانه الداخ ي بالحًيًة التي تواج ه   

 نه مي المجاهره باايمان، ويكتمال ب عال المعمودياة، ميادخل الم تادي الجدياد ىلان سار خ اق هللا 
اناه يحمال اآلن ماي داخ اه باذره الحيااه  . .األبدي مي   الاونده مان جدياد بالمااع والاروح الًاد 

ن لا الجديده، ويًإ مي مست ل الوجود الجديد، ىذ ىن  شك، جديدا ل وجود يحث   ن اادرا ، وم
ولكن ربما يكون الشخص الذي نتحدث  نه  د  .تبدأ حياه اايمان بجميع م مات ا متعدده الجوانب

نما مي اايمان، وله والدان ملمنان، وكاذل  مع ماوه، و اد اختر تاه الاروح المسايحية التاي ت اوح 
لًااد انًضاات ش ولتااه مااي جااو يحميااه ماان العااالا  .مي ااا شخصاايات التاااريخ المًااد  بشااكل واسااع

ماألشياع التي كان بتما  مع اا واألحاداث التاي اشاتر  مي اا، مسارت بمعنان  .لروحي المسيحيا
 .مسيحي سادته  نا ة باألشخاص األج،ع، والمحبين الذين شاشر ىيمان ا

 
بعد أن انًضت مرح ة الش ولة، انحل  غ،إ الحماية، وبدأت األماور تج ار كماا كانات   ان     

سيحي، وغالبا  ك  اتجاهه، ىذ  ابل أناسا ذوي ىيمان  خار دون حًيًت ا بمعال  ن أي معنن م
أي ا تناع ديني م ما يكن، موجد انه بإمكان ا أن يكونوا أصحاع، ونششين، ومللرين، بيل غالباا  
ما يكونون جديرين بانحتراا، م عمين بالشخصية، وأحيانا يكونون اكلر نب،، وأوسع رلياة مان 

 .لكنيسةأولئ  الذين  رم ا مي حضن ا
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لًد أدر  كا كانت غالبية الحضارات الًديمة  د م مت بروح مغايره ك يا  ل اروح المسايحية،     
أو حتاان معاديااة ل ااا، ومااع ذلاا  لااا يشاا  أحااد مااي تأليرهااا الااذي كشاا ت الحياااه العامااة والوجااود 

  .لجمي ةالجما ي ل بشرية النًاب  ن ن س ا من حوله، واكتشإ غناها واتسا  ا والًوه الخالًة وا
 

لًد صار حذرا من أ مال ا، وسامف لن ساه باأن يتاورش ماي صارا ات ا، ميتضاف لاه تادريجيا      
كيإ أل م ا   ي، بواسشة المشا ر المسيحية، وكيإ كان العاالا غريباا  ان المسايف، وكياإ بادا 

اليومياة ىلان  نجرتاه حساب والكنيساة المسايحي العنصار مج ار .العاالا غيار مكتارث تماماا لاه
واآلن اشارإ   ان اايماان،   .ال ائال بالعاالا مًارناة وشااذ وم جاور، ضاعيإ، شاياعد كشايعاأل

مما ته الرغبة كي يتحرر من ا، أو انه انحرإ  ن ا تدريجيا حتن انه لا يعاد يجادها هناا    ان 
ااش،ق، ولكن  ندئذ ربما بعد مده امنية م حوجة، صار وج اا لوجاه مع اا ماره أخاري بشاكل 

وكل شيع ذكاره حصال ماي المرح اة األولان كاان  اد تكارر ماي اللانياة باساتلناع  واحد أو بآخر،
المنا شات وحانت التًادا والتراجاع، ماان الخبارات المتناوباة ماي أن يتاألر المارع ويتًادا، كانات 
ذات مياه مخت  ة ألناه كاان أصا،  اد امت ا  كال شايع حًاا، أو ماي األ ال بادا اناه  اد معال ذلا ، 

لًاد ولاد ان تنااع لانياة   ان أياة حاالً هللا يصاير حًيًاة، والمسايف يصابف بالرغا مان كال ذلا ، 
جوهرا حًيًيا، والكنيسة تغدو نمعة مي مجد سرها ك ه، وأخيرا  تتا الخشوه األخيره حيث يربش 

 .ذاته لانية برباش اايمان
 

ال باهاايمان أما يكتشإ، وىما يعاد اكتشامه، ومي أية حالة يبًن انخت،إ غير مم       .كان التنب 
 د يكون المسيف أول مان  .هل هي األكلر مباشرهد أا األكلر حيويةال .مأية مسيحية يتا اختبارهاال

يواج ه المرع، ومن لا يري ميه الباحث جوهر كل شايع و وتاه ومجاده، ومان خ،لاه يجاد اآلب 
بة اساتمرارها أو ربما الكنيسة هي التي يكتش  ا ال رد أون ، حيث تجذباه صا،… ويًبل الكنيسة 

… و وه كل ما تا مه مي أن يكون بغنن مضمون ا الروحي، ولكن اا تشاير ىلان المسايف أيضاا   
أو ربما هو هللا الحي الذي ي وح  بل كال شايع مان خا،ل الاو ي وتصابف تادريجيا ت ا  الحًيًاة 

مًاش  والًداسة أوضف مي حانت ا النًياة التاي يمكان مًاش أن تلخاذ مان ماا المسايف، وماي الكنيساة
 .يتك ا المسيف بحرية دون  يد

 
ن توجاد هناا  شاارق موصاومة ىلاان هللا، م او يًااود اانساان حيلمااا يشااع، و اااده ماي شاارق      

م،ئمة ل  رد،  خذا  بالحسبان مياات الشخصية والمشامف الروحية واألو ات، والبيئة التي يعيش 
لكان  اد يحادث أن ن يكاون هناا  انًشااع مي ا، وبماذا يتألر، مالعناية اال ية تعمل مي األصل، و

 ن ىيماان ش ولتناا، وبالتأكياد يحسان بالتربياة المسايحية الحًيًياة الموج اة مباشاره نحاو تحًيايق 
نضوي م،ئا، أن ت دإ ىلن هذا الغرض، وبرغا ذل ، مان اايمان يمر دائما بأامات، واايمان 

 .أن يعاد ىنشاله بشكل تاا الذي يعاش سابًا مي بساشة جما ة العائ ة، وهذا ينبغي
 

يتعين   ن الشاب مي ألناع نموه أن يأخذ   ن  اتًه مسالولية اايماان، ما، يعاد، بعاد اآلن       
م او الاذي  .أبوه أو أمه أو المع ا أو الصديق أو البيئة ها المسلولون، ولكان هاو ن ساه المسالول

الك مة اال ية مي و يه، ىذ ماا مان  يجد ن سه وج ا لوجه مع المسييف والكنيسة، وهو الذي يسمع
  .أحد  خر يًدر أن يعمل وكي،   نه

 
  يه أن يستو ب ما تس ا حتن اآلن، ويًإ   ن أ دامه حام،   ن أكتاماه  ابع المسالولية     

التي ألًيت سابًا   ن اآلخرين، وكل هذا يمكن أن تصااحبه أيضاا   صارا ات صاارمة، وأناواع 
 .ش  وانستس،ا والك اح والب وغ والتم   والخساره مره لانيةشت ن من  دا اليًين وال
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ن ياال هنا  سبيل  خر نحو اايمان، ربما أكلرها صعوبة، مًد يكون المرع  د نشأ ملمناا ،      
ولكن مي محيش م مل، ىذ يعمل والداه   ن  الممارساة الدينياة  الخارجياة، ولكان كمساألة شاك ية 

وه ومدرسااوه غياار مكتاارلين، ىذ يعاادون العنصاار المساايحي جاااهره ىلاان حااد كبياار، ويكااون مع ماا
حون به لًد سمع الشاب الك مات حًا، وت ًاها ولكن مان  .تاريخية محسب، أو ن يعيشون ما يصر 

ان الع،مات والشخصايات  .دون أن يدر   أي معنن ب ا، م و تع ا األمكار ولكن لا يدر   وت ا
تجتاح حوله مخت إ اآلراع المتنا ضة، مًد   .وغير حًيًية المًدسة ج رت أمامه ولكن تبًن ج،

تعود منذ الش ولةد وجود  ًائد دينية مخت  ة ولا يتع ا معنن ان تناع الحًيًاي أو المش اق،  ربماا 
ألنه شاهد بشكل جيد جوانب مخت  ة، ألنه شاهد بصوره جيده الجاناب الضاعيإ ماي كال نجرياة 

 .أي دين ىيجابي معين يتش ب  التااما محددا  ىلن درجة اصبف شكوكيا اااع وجود 
 

ألجل تدمير هذا اايمان الذي غالبا لي  هو اكلر من مجرد ىيمان جاهري، ن يتش اب األمار     
و اد يضاحن باه ألجال الم،ئماة المجارده أو ألساباب شخصاية   اد تتبخار بسا ولة  .صدمة كبيره

ىحساسااا بااربااا  الااداخ ي، وان أي  حتاان ن تتاار  أي شااعور ىش، ااا، ومااا تبًاان لااي  تو ااا أو
تحس  بالذنب الديني، أو الشعور بتم    رارات م مة  لن تتخذ حتان اآلن، ولكان ببسااشة  ادا 
انكتراث والنياوع ىلن الش ، وحالة ك ذه تشبه أرضا  اح اة، حياث بإمكاان األشاياع الجدياده أن 

ان اا  .يع  صاار شااحبا ومارغااتنمو بصاعوبة، ماألمكاار والك ماات واألشاكال والحاواما وكال شا
أسوأ من الرمض الصريف والتجاهل التاا، و موما ان أرضاية ك اذه يجاب أن يسامف ل اا بالبًااع  

ومي حالة ك اذه، ينبغاي لناا أن  .دون ان تارع، أي  بل أن يعاد استعمال ا نستًبال بذره اايمان
هد يًدر أن يخ ق مره  أخري، ولاه نمار  الصبر واللًة بأن  هللا لن ي مل خ يًته، مالذي خ ق مر

مساواع أكانات  المساألة تتع اق  .الًدره بان يعشي نبضة جديده حتن ىن كان يبدو  م،  مساتحي،  
ب ذه الحانت النموذجية التي درسناها حتن اآلن أا ن، مان الشرق الملدية ىلان اايمااند متعادده 

 .كتعدد األشخاص
 

ا يبدو بالنسبة للنساان كتًادا ماي الصاراع نحاو األمااا، هاو   ن أية حال من األحوال، ىن  م    
والسابيل  .حًا د وه وتوجيه ال ي، ولكان هللا ياد و كال واحاد حساب شبيعتاه وبشريًتاه الخاصاة

الوحيد نن يصير الشخص ملمنا يعني دائما  الشيع ن سه، ىذ ت وح حًيًة أخري أمااا الشاخص 
  ان أياة حاال  اد نعبار  . المه الخاص، أمامه ومو هالذي انغ ق سابًا مي كينونته الخاصة ومي 

 . ن ا كحًيًة أخري تنتمي ىلن  الا  خر من  بل ومن بعد
 

هذا الوا ع وهاذا الشايع األبعاد مان نشا اهد يصايران  اكلار لباتاا وينماوان ماي الًاوه وتصاير     
 .الد وهحًيًت ما وص،ح ما و داست ما اكلير وضوحا ، ويتش بان ونع الشخص الذي شعر ب

 
ىن   رار ائتمان وجود ال رد الخاص ىلن الوا ع الغريب الذي ي و ه، وتضحية المارع باكت ائاه     

  .الذاتي الخاص واستً،ل  المه الخاص، سيكون أمرا  صعبا ، وهذا يعني صدمة ومغامره  ني ة
 
ينبغاي ل ان     مان هناا . ال المسيفً من امت   ن سه سي ًدها، ولكن من يعشي ن سه سايجدها   

أن ت ًد ذات ا أون  بإدراك ا ان  هنا  هدما  لانيا ، ومن لا   ي ا أن تادر  ان ماا وراع ذلا  يكمان 
واآلن يبدأ الصراع باين ال ادمين، ال اذين  اد يبًياان، ولماده شوي اة متضاادين، ىذ  .ال دإ الحًيًي

أن يساحب ىلان ن ساه  يسعن كل واحد من ما ىلن حرمان اآلخر  ينبوع حياته، وكل واحاد يحااول
  .الً ب والعًل والًوه والحياه

 
ىن  الصااراع بااين هااذين الًشبااين يعنااي تًاادا اايمااان،  م نااا  مجاااهر وتًاربااات  مشااتركة،     

وتناوب الشد وانسترخاع حتن يتاامن ك، الًشبين ليكونا ما نسميه الوجود المسيحي المعبر  نه 
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 ىمكانياات ماإن   وبالشبع، ." يحيا مي    المسيف لكن حيا،بواسشة ك مات الًدي  بول ً  لست أنا  أ
 مان " ياأتي مان هاو  اده والمسيف خاشئ، ولكنني  دو  دائما م و بالنسبة ىلن هللا با ية، الش 
اانساان  مناذ لاوره ماي العاالا هاذا من أنا .ىنساني هو ما يشابق أن أبدا   من اآلب ن يمكن " موق

 ىنساانا ، لاي  وهللا هللا، ماانساان لاي  ده حًيًية ىلان الوجاود،وح تأتي ذل    ن األول، و ،وه
اانساان  ماي هللا ووجاود هللا، ماي المسايحي وجاود مان تتاألإ  المسايحي ماهياة حيااه االات وماا

 أن مان وهاي اكلار ال  اا، الصاعبة الوحاده هاي هاذه .المسايف مي هي المسيحية ان حًيًة بمبرر
 .مجردهال الماهية الخبره مصش حات مي تشرح
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 الثاني الفصـل
 ومحتواه اإليمان

 
 

 نتًادا ماي الحيااه اايمانال، ورأينا كيإ نمو كي ية  ن السابق ىلن السلال ال صل مي تشر نا    
 هاو ماا باين الذي يأخذ مح ه والتغير نحوه، ن تاا المسيف،وكيإ خ،ل من يد ونا الذي هللا نحو
 .تحت من هو وما موق، من
 
 حالاة أونً نا شانا شاخص وجاروإ كال لشبيعاة وكيإ يتغير شبًا ذل ، يبدأ كيإ تك منا لًد   

 المسايف تً ياد جو كيإ نما مي الحياه، لا من متأخره مي مرح ة يأتي ىلن المسيف الذي الشخص
األدياان  أو الشا ، ماي جاو اليايذي ل شاخص وأخيارا   ىيماناه،  يأخاذ مسالولية وتادريجيا المحماي
ليصال ىلان  ىيمانه يجدد أن يجب الرميوا ال ارغية، أو الذاب ة باألمكار الدينية التي تًوده المخت  ة
 .ل معتًد  ي يا تحديد

 
هذا التنوع،  وسيش مي حتن الشرق،  وكيإ ان ه بمخت إ يأتي أن يجب هذا ان كيإ رأينا لًد    

 .هللا هنا  رجيان  يد وها ىلن ان دورها، ونصل ل ًول وال رص المواهب تعددية تلدي 
 
 نتحادث نًادر أن هال  :سلال يبرا واآلن .ىيماننا ننتبه ىلن موضوع ما حتن  اآلن نادرا لكن   
 الاايمان موضوع  ن التحدث بدون اايمان  ن
 

 وشاده ا تًااد جدياة مل ماا هاي الشاخص يالمن كبيار، مااذا شاأن ذا اناه لاي  : يال أخيارا   لًد    
 ل ًرار مناسب هو ال عل، الموضوع و مق الًوه النو ية، هو يًال الذي الم يا ييعالش الشخص،
  .مًش منه تأتي التي والتأكيدا ت الداخ ي

 
 واألشخاص، وحسب األامنة حسب تتغير  ديده ىيمانية مواضيع هنا  ان يا مون  خرون    

 الو ي وحياه ل عًل دينيةال الحالة األسا  هو الشيع ولكن الخاصة،  األمراد وجروإ ترتيبات
 .المًد  المش ق نحو الذكر  ن ة
 

  اماا   مو  اا  دينياا   لاي  ” اايمان يسمن مما اايمان، نحو الجديد الع د نجره ليست هذه لكن    
 التاي المعرماة هاو خ،صاة ماا كليارا، وكليارا المخت  اة المحتوياات بم،حجاة    يه التمرين يتا

 الاذي يم ا  التحسا  المسايحي ماي اايماان “ معرماة “ تبًن كنول المواضيع أساليب كل تمس 
 األجياال المخت  اةً  اددا   مان يعاانق شاام ة بركاة م  اوا لي  اايمان مانعتين، وخاصية مردية

 الجاواب واحاده، لحًيًة اسا الخ..والبوذي والولني الًديا واليوناني والمحمدي المسيحي اايمان
  .المسيف مي جاع لذيوا شخص ىلن هللا بواسشة المعشن

 
 انناا  نادما   ان  ا،وه متعصابة، ونجاره ضايًة ب كاره تبدو ل وه اة األولان، أشابه  ان هذه    

ىماا هاو محارر،   اند ااع وهاذا الشبيعياة،  النجار ااوياة من حتن نراها أن نًدر المسألة ندر 
  .يةالروح وال،مبانه ال كري ل ضعإ بسيشة  ،مة هو التسامف وأما ان  م  وا

 
 الكامال متضامنا حباه ولكان وتعاش اه مًاش، أ شن اآلخر لي  احتراماه الذي مل، لرجل  ل    

تجااه  البشار الواحاد أناواع مخت اإ تختباره  ااا شاعور هاو الحاب" كياناهً  وكال والان   الجساد
 نحاو  هو بشا    ، ربما سينجر ااش،ق   ن شخص أي أو  خر، ما أو شخص أنت، اآلخر،
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 تك اا مإناه ىذا البعماق تجرحاه الك ماات التاي يعشن تجااه أن يمكن جواب أي ن ن ، أل ويتحول
 ! ىش، اا شاخص لي، أو ىلن أي م،ئا بحب  اا اشعر ن أنا ! حادلا  مجردا   لي  حبي :”سيًول
 هاو الاذي الشاخص  ناد المراهناة هاي ت ا .“ معاه ويًوا ويسًش خاص ينتمي ىلن شخص حبي
 ن اايماان ان أ اول، أن يجاب  نادما ي  مناي حاان    الشاخص هاذا " بالمن تًادر ن والتي حبي،
 .  محتواه من ييُجي اأ

 
 ذلا  نحاو الحيااه حركة يلمن،والتصديق هو الذي بالشخص ويدر  محتواه، مي هو اايمان    
 ىلياه الناا  ويجاذب التج اي ماي يج ار الاذي ذلا  الحاي ىلان د اوه الجاواب انه نلمن، ميه الذي

 .بالنعمة
 

 لي  .المسيف مي ذاته  ن يكشإ الذي الحي ىن ه هللا ال.المسيحي اايمان موضوع ىذا ، هو ما    
 وأبو هللا هو الذي“ ولكنه هو بشريًة مختبرية، او غامضة حاسة مي ي  ا الذي  امة بصوره هللا

  الهكذا الم روا هللا شكل هو ما .“ المسيف يسوع
 

 اد ه مع كل الموجودات ميه منذ الًدا،  ،وه   نص لًد ويحرسه، خ ًه لًد العالا، يحب انه    
 ماي ويوجاد هللا، مي هللا ويعيش من الشخص يأتي .… نه مستًل ميه، يوجد لكن العالا لي  انه
الخ،ئاق  وكال شايع ماي كال هللا، يتج ان… لاي  هللا  اناه   ان  ا،وه اج ه من يكامف الذي ذل 
 يمكان ن الاذي الساري  الناور ماي يوجادو شايع خ ًاه، كال  ان مخت اإ اناه برغا ي مجده تع ن

ىضامة  ميه، ونحن مينا انه مكان، كل مي هو هللا  ريب، هو هللا…  ن سه هو والذي منه ان تراب
 هاو هللا … الشاخص نجار نًشاة مان مش ًة تًا ، وهي ن  جيمة  نه مسامة الشخص ىلن ان

  بناا  ان غرياب ىلان درجاة اناه ن  ان الارغا ما يا ول دمنا لكياننا ولوشننا األبدي أص نا والمكان
 … أمامه بالخوإ يخ ق

 
مل ماا ماي  واألسارار بالتنا ضاات مم اوعه لكن اا سا  ة،  ليسات لادينا الحاضاره هللا صوره ان    

 وتو ناا ىلان الماضاي، رغبتناا تغربناا   ان ل تغ ب وج دا   أساسا   يم   ىيماننا، ومي الو ت ن سه،
 ون مم اوع بمضاادات  الشاريعة وبالمخااشره ماايماان.وج  نا ومًاومتنا،  ربنا وبعدنا، معرمتنا

  .بالضبش هللا ألج نا انه بك مة، ىدراكه يمكن
 

ن أن اجل ومن      معنان وذا سا ،   ىيمانناا يصاير ميناا، اكلار معنان ذات هلل بسايشة صوره نكو 
 الحًيًية بساشةال بان التس يا يمكن اكبر  ي معنن وذات س  ة هللا  ن تصير صورتنا مل ما أوسع

 .بسيشا يصير ىيماننا أيضا   كذل  ي الوحده حياه مي ك يا تحتوي احتواع  
 

 لكناه بسايش ىيمان هو الًداسة، شريق مي هو من ينض  هللا حيث الناضجين أولئ  ىيمان ان    
 .البداية ن الن اية األلوان، شيإ  كل وضوح مي المتضمن ل نور تبسيش

 
 مان يخت ي الذي  الحي االه هذا هو من المسألة، بًرب ىلن هذه النجر   ينا يجب اآلن حتن   

 .وكيانه وتصرماته ومي ك ماته المسيف  اانسان  شخصية مي أمامنا
 
 الي   النجر م ي .نحوي وج ه يدير مأنه أحدا ، أد و  ندما ال.ماذا يشبه الهو من السلال يعني    

 والنجار نحاوي، انلت اات ماي ”أناا  “ بي ن سه يع ن لا لي، ن سه يع ن  ن  مانه نحوي، وانتباهه
  نادما نحوي ي ت ت به الذي الوجه نوع ما ال.ىذا  هللا هو ممن " أنت " أنييا أكون معي، والتحدث

 الالع،مة بينما أون  يعشيني يد وني ىلن أن اد وه، اد وه،والذي
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نامإ يتك ا، وهو ننصت ىلن يسوع معندما .سري  نصر ىذا ، هنا       ب اا التي الشريًة ن،حج ن 
 .وصوته وك ماته كيانه كل مي نحونا يتحول ”هللا ان  ونحوه،وكيإ بواسشته هللا يحب

 
 الذي هو بداية ج،لته  ن اآلب كشيإ يتك ا  ندما ىليه يسوع يشير الذي الوجه هنا  أون ،    

 مناذ الًضااع يصااحب الاذي ال ادإ نحاو واارشااد التو اع والسايشره، الخ اق شايع، كل ون اية
  .األبد

 
وباين  الشاخص باين الع، ة  ن هذه تعبر الرب ية مالص،ه .ىليه ويرجع منه يأتي شيع كل ىن      

  ندما "أنا"يسوعً  يًول  ندما يج ر وج ا  أيضا   لكْن هنا  ...ىليه والتي تشير األملال  اآلب،
 وماي واحاد، واآلب أناه دما يع انىرادتاه، و نا يعمال أو يستحضاره، أي  نادما أمااا اآلب، يًإ

أن ن أحد يع اا اآلب  يلكد حينما لانية أو مره ن سه ىلن ىراده اآلب بالشا ة، يخضع ن سه الو ت
 .انبن خ،ل من ىن
 

 بواسشة الك مة  " أو يد ن انبن انه المخت  ة، وانتجاهات المياات الوجه اآلخر ذو هو هذا   
 سيرسال الاذي " المعااي" ان المسايف ياتك ا  ندما وجه  خر هنا  أخري مره ...يوحنا الًدي 

 ويعشاي خاصاته مان سايأخذ والذي يسوع، حًيًة النا  ىلن  سيًود الذي الروح بواسشة اآلب،
 ويحم اوا “ يساوع الارب    وينشًوا “يًولواً أبا، اآلب  النا  أن سيع ي ا الذي ال ار  يش النا ،

 المتًدمين، انلنين خ،ل من ىدراكه ممكن نحو   ن مخت إال الوجه هو األخير هذا .الش اده  له
 .وجد ب ا التي الحركة هي مل ما ون سه ونجرته وج ه بمياات يخت إ  خر، شخص انه هذا،

 
ماي اآلخار، اآلب  واحادا   ان اا متضامنة بجانب اآلخر، يوجد مي ا وجه ن األوجه هذه كل لكن      
 انه مي األديان المًارنة، ل ك مة العاا المعنن بحسب "آلب ا " لي  انه أبو انبن، ألنه هو ما هو

 انبن ذل  أبو انه السماوات، رب الشعوب، مخت إ  ند  اآلب اال ي  تخيل مع يحشر ان   يجب
 .ىليه نصل أن نًدر انبن خ،ل من مًش انبن، خ،ل من مًش لنا ج ر انه المسيف، هو الذي

 
 لعمال حياتاه كرسات وكل من اآلب ويعود ىليه، يأتي ب، ومجدهابن اآل ن سه، ألنه هو انبن    

 انبان ياأتي  .المحباة ربااش بواساشة بأل اة متحدان الروح، اآلب وانبن مي أخيرا   ...ىراده اآلب
  .بالروح و مل ومكر    اش العذراع، مريا بواسشة محمون من اآلب  ىلينا بالروح

 
الوصاول ىلان اآلب  الممكان مصاار مان  ااد ىلياه، مان اآلب الاذي ىليناا الاروح انبان يرسال    

  الًاد  والاروح ان اآلب وانبان .لناا وأ شوا مينا، حاضرين الروح، وصاروا بواسشة وانبن
 واحاد، وخاالق لكان ا ىلاه واحاد، يخ ًاون ان ا اال ية ن س ا، الحياه وحده متمياون ىلن األبد مي

 .واحد ورب
 

 نحاو ولكان هللا اوجاه نحاو موجاه المسايحي اايماان االاه، اب ذ اايماندالتصديق يعني لذل     
 الواحاد  هللا ماع يوحادنا اناه شيع، كل يتوجه ىليه الذي " هو " ملل  هو اايمان .هو كما وج ه

المًد ،   يات الكتاب مي التي ت   المعالجات معنن هو ما .هللا شبيعة تنعك  معا، وهنا والل،لة
 ل اذه يمكان ن ،الالجديده الونده ،الالجديده تخ ق الحياه مان، والتيااي  ا ده تحت تنشوي والتي

 .جانبا تلخذ ولكن غامض كتعبير شا رية حاسة مي  ت  ا أن
 

 كياان وولاد الكياان  الًاديا، مات لًد .الخالق هللا رحا داخل من تتا أن تعني اايمان ونده ان   
 .جديد
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يمكان أن يساتعمل  الملماين ان ذلا  ويعناي ن ساه، هللا مان يأتي الجديده هذه الحياه تصور ان    
 باول  الًادي  لاذل  ياربش ملال هللا،   The same blood“  المشاتق مان مصاش ف التعبيار
  .اايمان الكامل تجسيد يج ر الذي الجديده الونده سر بالعماذ، اايمان

 
مي  يدخل المسييحيين ىيمان وبواسشة .األ د  ل لالوث الل،لة اال ي ىلن األ انيا النسب يمتد    

له ىلن  ما كل بلًة يس ا  انييه ج،لة اآلب، أماا ينحني حيث ابنته أو مع األب وابنه  ائ ية  ، ة
 ماانب .ن ساه انبان خا،ل مح  اا مان تأخاذ هاذه ك  اا  ويصال ىلان خاصاته، ىرادته اآلب ويًبل
ننجار ىلان   نادما  "المسايف ماي "  نادما نكاون لاه أب، الاذي  انبان م ي مًش،  يع ن مخ ي، انه
 " ناري "ماع اآلب و " لوجاه وج اا "سانكون وحادنا  نادها معاه، ونحب نشيع  ندما اآلب معه،

 .اآلب
 

 هو مالمسيف .هللا مع خاصة ي يئ  رابة خاصة، شبيعة له المسيف مع يوحدنا الذي اايمان ان    
 انه  ، والحياه الشريق والحق “ يرينا الذي سيدنا انه   كليرين بين األول من كي  المولود اخونا
 صاوره ميناا ويلسا  المتحولاة، بشبيعتاه ىليناا ين اذ الاذي لانياة، و ااا ماات ألج ناا الاذي الواحاد

       .أخري مره … الجديد الخ ق وحده مي وهو ملسسنا اانسان الجديد
 

 اناه و  بناا،  ً ناا ينيار يالاذ الواحاد ميناا، المعاي انه .مخت  ة الًد  بالروح ىيماننا مع، ة     
 الشاع ة وصارا نا، اناه بإيمانناا نعتارإ وان نصا ي، ناتك ا، وأن أن ويع منا ىلينا، المسيف يج ب

 .الحب ورباش والنور والعاص ة
 

 مخت اإ ماع ولكان  راباة رواباش وهنا  مخت  ة، ولكن بأشكال  اايمان أية حال، هنا    ن    
 يااال ن باالروح واايماان  خار، شايع باانبن يع، واايماانشا بااآلب اايماان اال ياة، األ اانيا
  .اآلخر ويخترق  ويكشإ يسند كل واحد اآلخر،  ن أحدها ي صل أن ن أحد يًدر ولكن مخت  ا ،

 
 مسألة واحد، وهي اله هي اال ية األ انيا مل ما ىيمانا  واحدا   تتضمن اايمانية هذه األشكال ان   

الم اهيا، ونرجع  غموض مخت إ من متحررين صرنا ك ما ماكلر اكلر لنا مألومة وتصير  ميًة
 حما اتناا أو حكمتناا وماق باأن يكاون   ان  ن كار كماا هاو، ن كماا ل  مناا الم ياأ ىلان اا ا،ن

 .اانسانية
 

 يصاير  أشاكان مخت  اة تأليرا اكلر كان وىذا ىناره، واكلر أوضف كان أ وي ىيماننا كان ك ما    
 ماع ولكناه .حيااه اايماان هاذه ووحده الناضجة والع، ات الصور مخت إ تلشر لتيا هللا ألوجه
 ان اآلب هاو يع موا أن ربما بيدون باآلب، باايمان يبدأ بعض ا مخت إ، هو األشخاص مخت إ

 .حماية اآلب تحت بس ولة أن  نكون يعني اايمان ىلي ا مبالنسبة مًش، انبن مي م  
 

يحساب  اآلخر...هللا   اوجه مخت إ وتستكشإ تدريجيا ستتشور ت   ايمانا بنًشة البداية ان    
 ...سايًوده ىلان اآلب والاروح والمسيف المًد  الكتاب مي وك ماته التاريخي، بشك ه أون  المسيف

 هاذا وماي الكنيسة، وصوت الًديسين وسيييماع الروح، بأ مال متيا أونً اللالث الشخص أخيرا  
  هاي التاي األبدياة  الضامانات ماان انحتماانت كل هذه وسش ومي اال ية، يدر  الًوه األس وب

 باايمان ىلن األبد  ن سه ت ي له ىلن ىلااا
 

 شبيعة واحد أ شن كل ماهلل هذه، كل مي  انون يوجد ن له، سيع نان واآلب انبن أخيرا ، ان    
 .يريد كما واحد أي ويد و الحياه، وشكل
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 الثالـث الفصـل
 

 اإليمان ـاتأزم
 

  ادتناا ىلان  نًشاة النًاشاات  ساما  مان نن بالسالال  ان كي ياة بادع اايماانال،  منا شتنا بدأنا    
ملمناا   ماإذا ساألت شخصاا .م ماه ممكان غيار العم ياة الحيااه لعايش الن اائي يبًن األصل محدده،
 ،ألن… تًنعناي الحًيًاة نن هاذه ماوراً  مسايجيب البالضبش نلمن لماذا ن سهً م ا   ن و ادرا  
 األخير الديني اانساني أو اانجاا اايمان ىمكانية مي أري ألنني … تجذبني  الًيمة ت   هذه أو
 باان أخير، ألمان وكتعريإ ايماني، األخير السبب ذل  لي  لكن ش ً   بدون يضيإ لا …”

هاي  ت ا  ماإن ملمناا، الشاخص يكاون لكاي .”.ألمان ىنني يعنيً  لكن ذل  ” حًا موجود المسيف
  اده يًدا الواحد   ن أن يًدر ل تأكيد،  . ً ية أو ن سية سوابق من مستنتجا   شيئا لي  انه البداية

 يستكشاإ  األمكاار األساساية أن ويساتشيع  بالبراهين، يتاود أو الت سير، ويجد لذل ، األرضية
 يمكان وكملال ن ودية،ل شبيعة الوج كبداية اايمان يبًن محدده، ولكن  بخبرات أو يبدأ الن سية،

 .شيع أي من يستنت  أن
 

 مًادمات مان ن ائياا استنتاجا ترسا التي المنشق  الا شريًة مع تًابل أي يختبر أن يمكن ن    
 ذل ، شريًة من امضل أو صباحا، النائا ن وض بنسبة كبيره شريًة  تشبه المعالجات ىن   .محدده
 تعبيار أي أو .ويولاد  ينياه وي اتف ينماو اايماان، هكايذا وجوده، ليبدأ أمه بشن من الش ل باوغ

 ماي يشارح ا يحااول أن الكال ذلا    ان حًيًياة،  بنااع   بداياة لاه ان حًيًاة   ان ل دنلاة نستعم ه
 .بس ولة ال شل تسبب أخ، ية مسيولوجية أو او منشًيية مصش حات

 
ن رجاال المنشااق، ىن  حًيًااة الكااون   ماان ك مااة كيااان، أي تكااون كيااان اانسااان هي  مااي  يااو   

 نوع ألي نًض هي "الجما ية   هذه ولكن ذات ا، جذورها مي حد ول ا " حياه جما ية " كحًيًة
  دا يمتد خ إ .النًية البداية من النوع هذا   ن تعتمد استعاره المنشًييي، ان ا تماما الت كير من

 وكل هللا،  مل هو ايمانأي ىن ا  :األ ميق اايماندالسر بداية يغ إ والذي هذا الغامض التألر
 الدينياة الًايا بواساشة المساببة مييياي ا العواشاإ الًادره   ان ومراحال ال كرياة المعشياات ت ا 

  .. م ه   التي تصاحب هللا أي    الحرمي الحًييًي مواد هي الًديسين، مع والت، ي
 

 وينيرناا، ويرسامنا، ي مسانا، ويحولناا، الذي اال ي العمل تألير هو كون الشخص ملمنا ، ىن      
 هناا ، ولكان المنشًي أن ين اذ الت كير أو الن ساني يًدر ون النعمة، سير مي محجوبا يبًن بينما

مان   لاذل  شبًاا لًاوانين محادده، وينماو مولاود م او النًاي، اانسااني الجاناب لاه اايماان أيضاا  
 مي ذل  بدأنا بعمل ابًاس اايمان، ونحن خبره مشك ة نحو خاصا وضعا تماما أن يتخذ المنشًي
 ماع اايماان معال رامًناا ماب ا، اختصاار اايماان ىلان تادين تجناب اجال ومن.نشوئ ا مع الع، ة

  .المتبادل اتكاله مش ًية محتواه،ونحجنا
 

 الشبيعياة ل سا و  والتراكياب الد يًاة،حيث ىن  الًاوانين هللا حًيًاة   ن يعتمد معل هو اايمان   
 هاذه النًشاة، وأراد حاول كليارا  مال المًاارن الادين    اا ولكان باه، لص ةا وليًة ليست الديني

 .ديني المسيحي ىلن شعور اايمان اختصار
 

 وهنا مًش، مع محتييواه الع، ة مي ت  ا أن يمكن هذه ولكن شبيعته، هو لنا، الم ا الشيع ان    
 يساتيًج أن بعاد يحادث ا مااذ :نًاشنا، ونساأل أن سانا نستمر مي د ونا واآلن .بتح ج هذه نخشش
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 محادد غيار ماناه منبه، انه ومع تاريخية، د هو مسألة"تاريخ لليمان " أساسا ، ان كون.اايمانال
 .م،ئمة مي شبيعة هو حي شيع وكل حياه ىنه وكامل،

 
ونماوه  وأاماتاه، ارت ا اه، وانخ اضاه، لاه مخت  اة، تشاور أشاوار ولاه م،ئاا اايماان أيضاا     

اانساان ومرديتاه  كال يتضامن متاريخاه .متعادده شبيعاة لليمان ل ا ،ئمة بالنسبة الم ان ال ادئ،
غيار  الًادر غماوض ماي م ًاودا اايماان يكاون تاأريخ مإن تأريخ، وكأي ومااجه و وته وضع ه

  ن  بحيث تسا دنا نسج  ا أن   ينا محدده لابتة معالا له التواريخ، بًية مع ولكن،وكما .المبالي
كال  أنمااش لًاد وجادت .ألصاالت ا الجاانبي الت ساير بادون المتنو اة، الحيااه ماي اشريًنا أن نجاد

 .انخات،إ واساعة الرلياة نًااش من خا،ل اغ اب ندرس ا أن ويجب اايمان، تاريخ األنواع مي
 ال.لليمان أامات وا ية أية هنا  أن سنا ميما ىذا كانت منسأل

 
 البيئة مي من تغير الملال، سبيل   ن يأتي، بعض ا ،.اغ ب األنواع المتعدده بالتأكيد هي ت      
 الحج أو من الشخص، العاياه   ن الرابشة مي ملل اننكسار اانسانية، من ىا اي األحداث أو

   ان انتباهناا نركاا أن يجاب .الاخ ..أو الروحياة المادياة انضاشرابات أو السايئ، أو مان الجيد
  .شكل لحياه اانسانية يرتغ التي المحدده بالحانت الملاره األامات

 
مة نحماي الش ولاة  بصادقً أن  يال لًاد      الوالديياين والمع ماين اهتمااا وان .المغاي   ة بالصايددد

   ن  ادرا حيتن يكون المحمي الجوي بالغ،إ الش ل احاشة الع وي ألغ ب البالغين والمو إ
 كااإ غير ذاته بحد ماا بالبالغينولكن انهت ك يا، الكريمة بالتأليرات محاش خشر بدون ينمو أن

 .الش ل من  بل ال عال الحاجة ىلن التعاون م نا  أيضا   الجو، هذا   ن والمحامجة ل خ ق
 

 تدر  الذي ميه الشريق شبًا ىلن تشوره الخاص ىن   الحماية هذه يخ ق الذي ن سه الش ل انه    
 ىن ._ مًاش ،  أو  يراهاا بغماوضن ائياا األشاياع أن ياري يًادر ن محادده نًشة خ إ _ الحًيًة
 بيئة تخ ق تحوي  ا، أو المعنن ل ا، تع يا وجودها بسبب حسب  واألحداث المواضيع ربش  اده

 واألسشوره، مالعالا الحًيًة مربكا، الداخل والخاري، يبدو يميل ىلن أن شيع مكل .حول ا محمية
  .لمسا دته حاضر شيع وكل وودي،  ائ ي بوجه ك  ا تبدو ل ش ل واألشياع معا ، ماجا واايمان

 
 األش اال، هاي مشوشاة خبارات مان الكليار ان والًين، مان األمر لاي  دائماا  هكاذا، نكون ولكي

يختبرون  ها .بعناية والمصور ل ش ولة المتناغا الوجود يعرإ ن الكلير وبعميير مبكر، ومتوتره
 ان   ان   ياي،وه المًصوده، غير والرغبات بالج ا مخت إ األنواعً األلا والشعور مشاكل من

 وممتاجاة متناغماة الحًاائق حيث ومحمية محدوده بيئة يتضمن الش ولة لوجود األساسي الشكل
 والان   والجساد واألحا،ا والحًيًاة والعاالا اآلتاي العاالا ماي الحيااه مربكاة تكاون ومي اا معاا ،

 .واألشياع
 

ا كاناات انخت،مااات مالشاايخص يجااب أن  ىن هااذه الحالااة ل عًاال، تًاارر ىيمااان الش اال، مم ماا     
وكاي نكاون متأكاديند ماان  .ي،حج اايماان ماي هاذا الش ال أو ذا ، و اد ولاد ماي   اد مان اللًاة

 .المشاكل تتجه نحو الج ور، ولكن تبًن م م ة أو مي حيره
 

م ي البداية يضعإ، لا يستيًج الحاما العجايا ماي الرجال الصاغير  .لا تأتي سنوات المراهًة    
بًوه  جيمة دائمة و ايمة تًوده نحو أولئ  من الجن  المًابل، وتلدي به ىلن البحث  ن العالا 

  .مي م ئه، وهو يبحث  ن  م ه المناسب والتشور مي شخصيته
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ان هذا النشاش يحتمل أن يوصإ بشرق مخت  ة، من وج ة نجرناا، رأيناا ان الشايع الم اا،      
ال،ن ائية، ويجبره   ن أن يايد ويوسع من وج اة نجاره، هو ان هذا النشاش سوإ يعرضه ىلن 

ومي  الو ات ن ساه ماان المراهاق  .لكي يستولي   ن العالا بأكم ه من اجل أن يت ا ل مع اايمان
  .يتمنن أن يكشإ  ن ن سه، و ن كيانه  ن شريق معارضته  لكل ما يجع ه مًيدا  أو محددا  

 
ة، خصوصاا وج اة نجاره المحادوده، حمايتاه الودياة، ىن المراهق سيعارض  مرح ة الش ول     

مًاد بادأ يشاعر باأن أمكااره  ديماة،  .الدإع المحيش به، واآلن اصبف هذا غيار محتمال بالنسابة لاه
  .س وكه ورمواه أصبحت جميع ا محدوده بالنسبة له،  لذل  يجب أن يتغ ب   ي ا أو ت ًن بعيدا

 
الدينياة والادوامع والصايا والًاوانين الدينياة وجميع اا  وهكذا مع حياه اايمان، ماإن  األشاكال     

  .كانت تعد ىلن اآلن س يمة، أما  اآلن مًد أصبحت غير ناضجة وش ولية وب يده ومربكة
 

ان س وكه الديني الكامل يدخل مي أامة من األامات التاي مان المحتمال أن تعبار  ان ن سا ا     
ض بصااوره أخ، يااة، أو مااي شااعور يعااارض  مااي شاارق مخت  ااة واسااعة كالنًااد ال كااري أو الاارم

ولكان  .الاخ…األجيال السابًة، أو مي تمرد ما، أو مي معارضة ضيًة لألس وب الساابق ل وجاود 
الشيع األسا  مي ملل هذه الحالة هو التغيار ماي الحيااه الداخ ياة التاي تبحاث  ان مجاال وتغيار 

  .ل وا عية الجديده مي  م ية كيان المولود
 

أل ل أهمية معرمة كيإ تعمل األامات بعيدا  مي الت اصيلً ممان المحتمال ان العًياده انه من ا    
ال  ساا ية تصاابف  ميًااة أو اكلاار ى نا ااا  ماان الناحيااة األخ، يااة، أو الكشااإ  اان الًاايا ماان خاا،ل 

 .انتصانت الجديده بين البشر
 

  ان  .حاو اايماانمن الممكن أن تلس  وتكشإ نماذي أو صدا ات  تًود ىلن س و  جدياد ن    
أية حالد  ندما يتغ ب   ن األامات ك يا، وهذا بدوره يًود ىلن صياغة جديده لوجود اايماان،، 

 .يبدو ان كل شيع ينحدر ىلن هذا الشيع
 

ان الشخص صغير السان، يادر  ان الادامع الحياوي الجاوهري ل اذا اننبعااث يجساد ميداناه      
لساا ل أن يكااون مااي اايماان شاايع ماان الحريااة واابااداع المناساب مااي الوا عيااة المساايحية، ممان ا

 .الشخصيين
 

ان اانسان سيدر ، ان جوهر اايمان لي  مشابًاا   ت سايره الش اولي، واناه سايخ ص ن ساه      
لاا  ىن  .من هذه األشياع،ويكشإ  ان أشاياع أخاري جدياده أ اوي واكلار م،عماة ايماناه الحاالي

نا أن نعد هذا انه صبغة نموذجية أو شديده الحماسة، ىن مي اايمان سينمو بصوره رائعة، ويمكن
 .اايمان هذا يكون شجا ا  وواسعا وأكيدا  

 
ان  اايمان يكشإ  ان شاجا ة الاروح التاي تمكناه مان ىنجااا  مال  جايا، واكتسااب  اوه      

مالحيااه التاي  ليسات معروماة مناذ حًباة شوي اة ويجاب أن تكاون بحاجاة  ىلان  . جيمة وحساساة
هاذا السا و  ينماو بسار ة ويساتمر لماده شوي اة أو  صايره مان الاامن، اساتنادا  .ع م اا جادا  شي

 .ل جروإ و وته الداخ ية، ىلن أن يدخل مي و ت األامات
 

ىن هذا النوع من اايمان، ككال الت اا ،ت الشابابيةد يم ا  شاعورا نحاو هاذا العاالا الواساع،      
ااه يتًااد باألمكااار والخيااال ويمااأل اايمااان يم اا   ااوه لكااي يعشااي ن سااه بأكم  اا ا ىلاان مانن ايااة، ىن 

 .انه لا ير الوا عية كما هاي   ي اا، ون موا اإ البشارية ون وجاودها ماي كال  سااوته  .بالجوده
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ماايمان غي ر جميع هذه األشياع بواسشة  وتي   به و ً ه،  حيث ك تي ما تمي،ن ىلن أن تصايرا 
وي كار انن عاالي باذات الصايغة، وبواساشة .أو يتجاه  ماا بسا ولة ملاليتين وتشبًا  أس وبا  معينا ،

ممارسااة الحريااة، يمكاان أن يكتشااإ هويت ااا الحًيًيااة، ولكاان لااا يااتا بعااد ىدراك ااا مااي صااورت ا 
   .الحًيًية أو األص ية

 
ان اايمااان يخ ااق شخصااية خاصااة تنااوي  ااصاا،ح  باار صااوره أصاا ية مناساابة تنشبااق   اان 

ان وجود هذا النوع ممااق، وكاذل  الكا،ا باين ساياق الاروح  .ر الخارجيالحًيًة المغيره ل مج 
  .والً ب هو مي ك ة والعالا الملالي مي ك ة أخري، لكن الوا ع األسا  بين انلنين لا يج ر بعد

 
ىن النشاااش ي ًااد حيويتااه، كتشااورات الحياااه اآلن،  وااذ ااان ل حياااه اصاابف كبياارا وأخااذت     

ومي  الو ت ن سه مان الحًيًة أصبحت معرومة اكلر، واألشياع أخذت  .ياتتتضاعل الًدره ل ملال
 .تج ر كما هي، كاانسان والملسسات والموا ع وحًيًة هوية الشخص ذات ا

 
ان انحباشات وخيبات األمل مي تاايد، متصبف الح ول الوسش التي تكره ال رد   ن أن ي يئ     

مان الملالياة اكلار مااكلر  اددا ، و اد تشاورت هناا  أاماة  ل ا مكانا مشمئنا و مولو ا ل اذا الناوع
جديده، ولكن اللًة أصبحت ضعي ة تدريجيا، لي  مان الصاعوبة رلياة الجاناب السا بي لألشاياع، 

ويمكان ل  ارد أن ياري .وىنما الصعوبة مي ىربا  الرغبة الشديده ماع اانجااا الباارع ماي النجااح
ي هذا الضوع يمكن أن تكون الملالية العجيمة غير بوضوح كيإ يصبف الوجود مب ما ولابتا، وم

ىن  معنان الوا عياة يعاارض  كال التاأليرات،  .مللره، والحركات  ديمة ال ائده مًدر ل ا أن تبًان
    .ون تس ا  التأليرات ىلن األخير

 
ان الخشر الذي ي دد  ندها، هو اكتشاإ الحًيًة، أي خشار الت كيار باأن  الحًيًاة هاي أ اوي      

ن الملاليااة، وبااأن الجااروإ العً يااة الراهنااةد هااي اصااعب ماان األمكااار، وان األنانيااة والتحًياار ماا
 .وال ضاضة هي اكلر حياه من جوده الً ب

 
مال رد  .ان ال رد الذي يتابع هدما تجريبيا نبي،د من المخاي أن يصبف ت كيره وهميا أو خياليا    

ا من سنوات المراهًة، وال تاه التاي ستصابف  ريباا الذي سيصبف  ريبا بالغاد يستحي  ند أية بًاي
ان الخشار الم ادد بالناياوع ىلان  .امرأهد تخجل مما هو باق من مج رها الخارجي ك تاه صغيره

 .الش د يتًوي مع الرغبة مي ىج ار النمو الحًيًي، وت   هي البركة
 

لياة اايماان  اد ح ات، و اد من الضروري تبيان ان اايمان هو األول مي هذه المعانااه، مملا      
لا من المحتمل أن ياأتي تغييار  .ج ر اايمان كأنه شموح  غريب ىلن العالا،  اش ي ومبالا ميه

مااي شاارق مخت  ااة، مالشاااب يصااير اكلاار راانااة مااي أمكاااره وأحاسيسااه، وسيصااير انتًاديااا يًاارأ 
 ..ي  اداته انجتما ية ، اته مع األشخاص اآلخرين، واكلر ملابره مي م نته، واكلر استًراع  م

  .الخ
 

مالشاخص يصال ىلان ب اوغ معاين ىذا حًاق اايماان  .ان اايمان يمكن أن يعبد بشارق مخت  اة    
ىنجااااا  رائعااا  ماان خاا،ل شخصااية واسااعة، ىن  الوا عيااة تًباال مااا هااو موجااود باادون أي استساا،ا 

 .سابق، مالًوه هي مي ىيمان ال رد
 

حريته متع ًة بالعاالا كشايع مولاوق باه، ماايماان يتجاذر بعماق هذا النوع من اايمان يجعل     
مي أساسه الخااص، ومان المحتمال أن يعاارض  وضاع الكينوناة الاذي ن ي تارض التواماق معاه، 
ولكن يخ ص ن سه من المعارضة وخيبة األمل المستمدتين اص  ما من الوا ع، ويلكد ن سه ضاد 
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ن يجد  نا ة  ميًة و اساية ل، تاراإ باان العاالا بيد ان أي شخص من المحتمل أ  .هذه الحًيًة
ن يوامًااه، وبااأن الصااراع موجااود مااي كاال مكااان، وان حياااه اايمااان ن ساا ا مااي صااراع ونضااال 
دائمين يمكن أن نوضف هذا الشيع مره أخري مي الشريًة اآلتيةً ان اايمان ينمو مي الرماياة، 

ان اللًااة والنجااااا  .ا ماااي وجااه الوا اااعوا شاااع معناان ل رماياااة يعنااي ان  العًياااده تلكااد ن ساا 
والمحامجة تدخل جميع ا مي اايمان، مالصراع متمس  بالحًيًة، ول محامجة   ن وضع ما حتن 

  . ندما تتحًق نتيجة ناجحة يمكن بصعوبة أن نتنبأ بالمستًبل الًريب والبعيد
 

أا امرأه، يعايش بإيماان ىن ملل هذا النوع من اايمان هو ل رد يتمتع بالنضوي سواع أكان رج،  
 .لابت بدون وها أو خداع، مالتشور ربما يكون مستمرا  ىلن  أ صن حد

 
ىذا استمر اايمان مي التشور، سوإ يأتي و ت  يعد الملمن ىيمانه ملال حًيًاة لابتاة محكماة     

ننتصار اكلر من الكل، انه بالتأكيد انتصار سيجع ه  يدامع  ن ن سه ضد حًيًة العالا، وبالتالي ا
  ي ا ملل  ول الًدي  يوحناً   ىيماننا انتصار   ن العالا    بمدي مواجبة اانسان وتوسعه مي 
 .اايمان، وهما حًيًتان موضو يتان، اتخذتا رماا من النسبية، انه ي ًد الوان والكلاماة والشا اة

ون تغيار ماي ان الًوه الجوهرية ل ملمن ليست هي السابب الارئي  هناا، ون  ششاه السارمدي، 
 وه الحب، ولكن اانسان الذي يصبف كبير السن يكون اكلر ىدراكا لألبدية، انه يتحار  بصاوره 
  ي ة، واألصوات التي تأتي من خ  اه تسامع مان  ب اه بصاوره امضال ان الات جا   ان السارمدية 

ن ساه ومن المحتمل ان الملمن ُي دئ التوتر  ن شرياق تضامين  .يسبب التغير مي وا عية الامن
 .وا عية ىيمانه، انه ن يحتاي ىلن أن ينشأ ن سه ضد ميل و سوه  الوجود

 
ان األشياع التي تجمع ن س ا بس ولة ليست تحت تاألير الساحر، ولكان مان خا،ل اانشاًا ات     

والمعارضات التي تًسا العالا، هنا  تبدأ بإج ار المعنن األ جا، ويصبف الوجود ش اما ويتشور 
 .حيث ال رد كبير السن يصير و ورا وينتًل ىلن النور األبدي انسجاا جديد،
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 الفصـل الرابـع    
 

 اإليمان والعمـل 
   

من الواضف  ىن كان الشخص ملمنا  م و يبادأ حيااه  .أونً  د ونا نجمع سير مكرنا البعيد جدا      
و من البوا ث العً ية، أو األمعال اارادية، ماايمان  ند بعض ا ن يستنت  من الماضي أ .جديده

  ن العك ، مالحياه الجديده تبدأ معه، الحياه التي تاأتي مان هللا مل ماا يعاي  .أو التأليرات الن سية
 ...الملمن ن سه

 
لًد تك منا حول محتوي اايمان، ورأينا كيإ أن الوجود الجديد يخ ق الع، اة الشخصاية باين     

كيإ تحدد بواسشة مًاب ة هللا ن سه، لكي يكاون اانساان ملمناا يعناي أن يكاون  الملمن وهللا، أي
وأخيارا ، درسانا معال حيااه اايماان ورأيناا أن لااه  ...ماي شاركة ماع اآلب وانبان والاروح الًاد 

تأريخا ، ولكْن مل ما هنا   تواريخ  ده لليمان كذل  هنا  ملمنون، ألنه  أي اايماان  يتضامن 
د، مإن اايمان ملل التواريخ له مراحل مخت  ة  مي ا تتغير ت اصيل الحياه، ومي كل شخصية ال ر

ما بين اْنلنين، هنا  أو ات لألامات، وكلير مما يًال  نه   الشكو   التي نًتنع بمًاومت ا، ل ا 
مي الحًيًة جانب ىيجابي جدا، نحن نعاني خمول وشد وتشويش الحياه الشبيعية، التنا ض بين ما 

معااااش داخ ياااا وتعبيااره الخاااارجي، و جاااا ال  ااا ن ساااه، وايجااااد التااواان تحااات مخت اااإ هااو 
األحوال،مإن  منا شة بعض   الشكو   الخاصة بالواحاد كماا هاي  ناد اآلخارين يجاب أن تكاون 

 .اس ل وملمره  أكلر ىذا م منا معناها الحًيًي
 

كا ل  ا كيإ أن اايمان يادر  أكلار ت     ماماا، وأن الًاول اآلتاي ل مسايف يجب   ينا اآلن أن نر 
يجب أن يخدا دلي نا   أ مل ما أ ول ل  وسوإ تري أن  مي الحًيًة  ، هذه تعني بوضاوح أناه 
ألجل مس  حًيًة اايمان،   ينا أن  ننجر ىلي ا من الخاري ولكن ندخل مي ا، لا سيتصبف جاهره 

  .لنا
 

سه مًش، ولكان م مناا بحاجاة ىلان مساا ده اايمان هو شيع يمكن أن ي  ا بواسشة اايمان ن     
ل وصول ىلان اصال اايماان، حياث يجاب   يناا أن نساتعمل تخاي،ت مرساومة مان خبرتناا، وأن 

كااا تراح، تًااول الجم ااة مااي التع اايا المساايحي   ىنااه بواسااشة  .نًااارن اايمااان بالمعرمااة الشبيعيااة
د ان تًاد بما أ  نه هللا  ، يبدو أنه يًتارح سا وية ماع معال الت مياذ الاذي يعتًاد بماا تاا اايمان نلك 

 .تع يمه بواسشة مع ا مبجل  هو أحسن من كل ىج،ل
 

ىن المًارنة  خاشئة بوضوح أكلر، واا ،ن يع منا ان تبار لوجود هللا وم كوته، نحن نلمن     
بالرسااالة ونلااق بالحًيًااة، ولكاان المًارنااة يجااب  أن تتضاامن الخشاار مااي أن ن  ااا بواسااشة هااذه 

 .سالة والحًيًة شيئا  يشبه معرمة الع وا الشبيعيةالر
 

شبًا لما  ب ه، هناا  أشاكال مخت  اة ل مساألة ول نباتاات ول حيواناات وكال شاكل يتواجاد بن ساه     
ولي  من الم ا ىن كنت أنا هنا  أو ن، أو كيإ يجب أن يكون ت ا  ي، ولكن المعرماة تتضامن 

 .ًة   الخارجية بعض التعاون والرلية من خ،ل هذه الحًي
 

، …ىن من أنا، أو ماا هاو ناوع الحيااه التاي أ ضاي، أو نشايع ياد وني ألتعامال ماع الحيااه     
تعتبر ملل بعض ان تبارات صعبة اادرا  والتعامل ماع السالال، ولاذل  هاي ىلان حاد ماا غيار 
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، لكان مان مأخوذه بالحسبان هناا، هاذه هاي  أكلار أو ا ال حالاة ل معرماة ماي كال الع اوا الشبيعياة
األمور حاسمة التعامل مع صوره اايمان والت كير بأن ا يمكن أن تكون شيئا  مستً،  يحترا، ماذا 
أكون أنا كشيع اختبرت خواصاه ويمكان أن تكاون  اد رتبات أو صان ت شبًاا  ل نجااا، ذلا  لان 

صاوره  يكون اايمان   ن أية حال، حتن ون ىذ هللا أ شاني بعض المع ومات بن سه، لاذل  ماان
 .ال دإ ون أبالية المعرمة يمكن أن تًودا ىلن الشرود

 
ىذا كانت المًارنة مش وبة، مد ونا نختار نو ا  خر من   المعرمة  التي هي أكلر  مومية مع    

اايمانً أي المعرمة التي ام ك ا لن سي، مي هذه الحالة يكون موضوع المعرمة لي  شيئأ جاهاا  
را با له، ألن     الموضوع  و  التابع  شيع واحدً و ما ا رمه ب ص  ا سابًا والذي أجد ن سي م

ىن لا أ ش ا بواسشة الخبره، ن أ ادر أن أ رم اا ألن اا  . ن ضميري هو ذاتي مي  م ية العيش
 ندئاااااذ غيااااار موجاااااوده، مااااان  نًشاااااة النجااااار هاااااذه أيضاااااا   العاااااالا الخاااااارجي واألشاااااياع، 

 بال كال شايع لادي ا وجاود موضاو ي يمكان أن  .واألشخاص،واألحداث التي تنال مياه خاصاة
يتحًق   ميا  ندما نستخدا التعبير، ولكن ا تحرا معناها مًش مي وجود كما أجد ن سي مي  ، ة 

 .مع ا
 

ىن  ااالا األشااياع واألحااداث  يحماال وجااودي ماامنااا  تشااوره، وتحااول وجااودي يعشااي معناااه     
 .  مي أي معنن له، مالعالا لن يكون موجوداىذا لا أكن أنا أحيا ميه أو أشار .ومركا الجذب

 
أ او ىلن الشيع الحًيًي أو حياه الحًيًة،   –لذل  ىذا أردت أن ام ا ما  الحًيًة مي كل هذا     

، وأن أوجد كي أكون  ادرا   ان معرماة ن ساي أو معرماة هاذا العاالا كماا لاو -ويجب أن  أمع  ا 
 .تحمل المسلولية   ن  اتًي، وأذهب بعيداكان    المي أنا ، ميجب أن أدخل ن سي، وأ

 
ك ما أكون أكلر تصميما ل عل ذل  أكون أحيا بًوه، والتحديد األكلر ل ذي ابحث  ن معرمتاه،     

ىن  موضوع هذه المعرمة يتكون مان انمتاداد الاذي أحياا .أسميا، ن سي مي العالا الذي يحيشني
*. 

ألمان ماي هللا الحاي، الواحاد واللاالوث، وماي  م اه  .هذه تعشينا صوره د يًة أكلار ل  اا اايماان
لكان لكاي يكاون هاذا العمال الاذي ألمان باه   .الخ ًي والخ،صاي المًاد ، واكتماال كال األشاياع
 .ان المسايحي ن ساه يملال جااعا مان العًياده .كام،، يجب أن أشار  مع ن سي الوجود المسيحي

لحائش باتجاهات د يًة مًش ولكن ا أمعاال   ممواضيع اايمان ليست  اتجاهات مكتوبة  اليا   ن ا
ىضامة ىلن ذل ، مان الشخص ينباه بوضاوح  .المجاهره باايمان  ل شخص الذي يلمن ويحيا ب ا

 النحو رما اايمان الذي يبدأ مع ك مة       أنا ألمن 
 

ىن المسيحي حاضر مي العًيده كشخص مد و  ىلن اايمان، ويجيب كشخص يعرإ  ويتو ع     
باختصااار كشااخص أسااا  ن  .أن يحيااا بحًيًتااه المساايحية التااي تلكااد با ترامااه باايمااان منااه

  .هو ن سه يملل جاعا  متكام، مع من يحيا مع ا . كمسيحي  يبار 
 

أخيرا ، ىن  موضوع  اايمان المسيحي، هو مًش ماهيته  أي معناه الخاص  مان خا،ل الرجاوع  
 .ىلن الشخص الذي يلمن به مًش

ل اآلباااع اليونااانيون لناااً ىن هللا مااي ال كاار المساايحي هااو لااي  هللا كمااا هااو يتصااور ن سااه يًااو    
هللا الذي به نلمن أو بد ة أكبر شبًا ىلن العًياده،  .ويج ر لن سه، ولكن هللا كما هو مي ص ة معنا

                                                           
ال نقرتح بوضوح نظرية معرفة شخصية، بالطبع، ان عامل األشياء موجود يف ذاته، مستقالً عين وعن حيايت. وما قلناه هنا ال يناسب شيئاً   *

عععا ل   مبعععى ر:ععر  –لوجعود   (، ولكععن الععامل الععد  فجععب ن سعل بععه، والععد  يعريت ويعععا  بواسععط ، والعد  يعطععل معععىKantمعع اععان   
 ال يتواجب ببوين، ويوجب ااثر جبية يّف واحلياة. -الوجود
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اه موجاود بادون أياة موجودياة    هللا الذي به  ألمن، هو الذي خ ًناي، هللا ليسات لاه حاجاة ماي ىن 
 .وا عية  شبعا

 
لكاان الكااائن ماات،اا  اان هللا الااذي خ ًنااي، ذلاا  ألنااه مااع كاال ان تبااار الناشاائ  اان السااياده      

باأنني أشاار  مان خا،ل توسايع  –وهذه ن تتا ماع وحاده الوجاود  -األسمن للله،   ي  أن اجاا
 .محدد  مي معنن ك مة   هللا ، منذ أن كان هللا الخالق

 
أو كال  تعبيار يجاب أن نساتعم ه   –  هللا أو  ان  ريناه haloك ا  ن هالاة  أنا ا رإ كي أت    

ان األخيار هاو سار  .اناه مسااو ىلان  ًياده اللاالوث المباار  ...لشرح شيع يسمو موق كل مكاره
انه ينًل ىليناا  ماق الت كيار الاذي ن يمكان التعبيار  ناه باالك،ا ل حيااه اال ياة التاي  .متساا تماما  

ألجل التأكيد ماذا يعني   اآلخر  أي  –خاصة من ن س ا  وليست بحاجة ىلن  خر ترسا حيات ا ال
هللا وحتان اآلن،  نادما أتك اا  ان اللاالوث المبااار  كمالمن، ن أتك اا  ناه كمجمو اة نجاوا ماان 
السماع، ولكن  أم ا بأن المبدأ األول والن اية األخياره ل وجاود المسايحي واايماان ماي هاذا السار 

لاي  الخا،ص باالعموا، ذلا   الاذي  -أناا ألمان -والخ،ص الذي ميه  ...ني أيضا  األسمن يتضمن
والًداسة التي ب ا أنا ألمن ليست الًداسة  موما ولكن  ت ا  هاي  التاي أناا  .بواسشته أنا خ صت

 .أراهن
 

كذل  هللا  مع كل شيع ن حاجة له بي، ىن ه يحيا ويسود مي ملع  داسته ووجوده الذي يعجاا     
هاذه هاي واحاده مان العًائاد التاي شايدت  .حدث  ن ما بادون العاالا الموجاود، أو الاذي أناا مياهالت

ولكان  .كجدران لتصون مكرتنا  ن هللا من الت وث ومن ىربا  وحاده الوجاود ومان ىرباا  العاالا
بما أن هللا  ضن منذ  األال خ ق العالا، وخ ًني منذ أن د اني ىلن الرجوع ىليه بواسشة اايمان 

سايكون العاالا ذلا   –المحبة، بما أنه شاع  الا أنا ميه ملمن يمكان أن أكتمال بوجاوده كمالمن و
لذل  سيكون ىيماني ىلن حاد  .الذي أراده ىليه  ندما حًا أكون ملمنا، وباايمان بالرجوع ىلن هللا

الحرياة  ال ًيار بواساشة ىن وجاودي اانسااني .ما متع ًا باي كاكتماال ن اائي ل عاالا كماا أراده هللا
أنا أتعارإ   ياه بواساشة معال اايماان كالواحاد الاذي  .المًدسة للراده اال ية متع ًة سرمديا به

سني   .يخ ًني ويخ  صني ويًد 
 

ولكان يعناي أناا  .لذل  ن يعني أن ألمن، أنه يواج ني شايع لابات ون اائي، والاذي أناا أم ماه    
ود مان اجال الوجاود الجدياد، يشاكر نعماة هللا، ىن المالمن المولا .*أختبر شخصيا الحًيًة المعاشة

ويكون مدركا  لن سه مي   ب هذا الوجود، ومدركا هلل كمن يمنف ويح ج ويًاود هاذا الوجاود نحاو 
شبًاا  لرساالة -سيكون مدركا  ل عالا كمن يصغي ىلن هذا الوجود، مان اجال أن يجاد هناا   .كماله

انااه يساات يد بشااده ىلاان حااد ان هااذا  .لااهخ،صااه واكتما - 8الًاادي  بااول  ىلاان روميااة  ال صاال 
 .انكتمال يجتذب  ريبا  

 
نحن نًدر أن نلمن بالوجود مًش ألنه موجود، وهو موجاود ألناه يادر  ن ساه، ويادر  ن ساه     

بًااوه اكباار، مال عاليااة األوماار لحضااوره هااي ىحساسااه بالكيااان واألوماار ان ااا ت اارض   يااه  باار 
 .اايمان

                                                           
ربما هو شيء اعتراضي لكي نفهم اإليمان كحاسة موضوعية، تعلق الفصل الثاني بالحاضر؛ يجب أن يزود بالدحض  الكدا ي لهد   *

على صورة واضحة لإليمان. جانب واضح ثانوي مححد، التهمة. لكن ألجل تجنب أي غموض، أشير بوضوح إلى أنني ألح هنا  قط 
      ل لك هو محتوم. بالنسبة إلى تلك المسألة، يعني اإليمان أوالً ورأسا اإليمان باهلل الحي ال ي يعتمح على نفسه.                     
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 خر، نصل ىلن الخاصية األص ية لليمان كماا يعبار  ان ن ساه  مره أخري، بواسشة شريق     

 نادما أ اولً ألمان بااهلل الاذي هاو  ادو  وك  اي .مي  دائره   بواسشت ا ترجع ال كاره ىلان ن ساه
ومان اجال  .تبًن هذه مجارد ك ماة لاي  ىن ، ىذا لاا ا مال شايئا  بخصوصا ا .الًدره، وتاا الجوده

الكامنة مي هذه الجم ة، يجب أن  أدرك ا ، وأن أضاع ن ساي  جعل ن سي وا ية ك يا  نحو الحًيًة
مي تما  مع هللا، وابحث  نه،  وامتف ن سي نحوه، ألنه يجب أن يجدني، وحينئذ ماي المواجاي ة 
التي هي ابتداع  من داخل ن سيد  اصل ىليه أخيرا ، حيث يسامف لاي أن ابصار  درتاه ولش اه، لاا 

ن  الًاوه وال شاإ ، ول اا معناهاا الحًيًاي، ألن اا ن تعناي ا مل مًش مي ت   الك مات التي تتضم
 .الًدره أو ال شإ  موما ، ولكن مع انحتراا لي ونحوي ونحو اآلخرين

 
خذ مل،   خر، العناية اال ية التي حددت كحب الحكمة، ب ا يدير هللا كل شيع، ليسات حكماة     

ره هللا هو حرية النا  التي وهبات ماع ن ب الششرن  التي ب ا يحر  الًشع   ن ال وح، ما يدي
 ،وه   ن ذل ، يعني ان كل مشروع األشياع يكتسب معنااه مان حًيًاة اناه ياذهب نحاو .الن و 

 .من خ،ل ذاتي و م ي .الكمال ذاته
 

 – موما  ن يوجاد شايع كالعناياة، ولكان بعاد أن أراد هللا أن ياد وني ىلان الوجاود، وخ ًناي     
ة التي ب ا أجد ن سي واستنبش ا، والتي ن أتخيل ن سي أنني مستًل  ن ت ا  مإنني أجد مًش العناي

العناية، ألنه مي ت   الحالة سأصنإ ن سي خ إ متناول ا، ا در مًش مان ال كاره المناسابة ل عناياة 
  .والتي أتصورها مناسبة دائما  

 
  يناا ل حجاة، .باة هللا لايمما اال هنا  ملاالً مح .يًال هذا بواسشة التعاون مع التدبير الذاتي   

أن نتر  جانباا  معنان الك ماات المعباره  ان ماا ن يمكان التعبيار  ناه، ممان أجال أن نكاون   ان 
اش،ع مره أخري من نًشة النجر الجديدهد كيإ ا ادر أن ألمان ماي هاذه المحباة، ىذا تركناي هللا 

لون أن أحباه باالرجوع ىلياه، غير مبال بيال، أنا ن ا در حًا  أن ألمن بكل  درتي بأن هللا يحبني 
  .أو باللوره ضد محبته

 
يجب   ي  أن احب هللا، كي أكون  ادرا    ن اايمان، مع اايمان الحي باأنني محباوب مناه،     

وأناا  .هنا  يجب مي األ ل أن أكون بداية محبة، أو رغبة مي تس ا نعمة كوني  ادر   ان محبتاه
  . نحو ذل  الذي ن سي تحبهألمن حًا  بأنني  د أُحببت من  بل هللا

 
وأنا موجود كمسيحي، ذل  ألن حياتي هي … أنا ا در أن ألمن مًش ىذا  أنا موجود كمسيحي     

ولكن هذه الحياه تشتمل   ن امتداد كبير لليمان، نن اايمان هاو  ايش و اي هاذا … مسيحية 
 …الوجود 

 
هد  يتعمااق ىيمااني      وتغ اق الادائره ماره أخاري، وبالتاالي كياايي   –مان هناا،  ك ماا أناا أحياا بًاو 

، انه لي  كام، ، ولكن ه حالة مستمره نحو  ألمن لي  نو ا من العمل الميكانيكي، ولكن ه  مل حي 
ان ا تتش ب ج دا   جيما ، ولكن  .ون يوجد ضمان حوله، ولكنه يجب أن يكتمل باستمرار.التكون

 .تستتر مي هذا تماما  الحًيًة العجيمة
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 الفصـل الخامـس
 

 اإليمان والمحبـة
 

لااي  هاادمنا تبساايش منا شااة اايمااان، أو اسااتبعاد  التااوترات والصااعوبات الشبيعيااة بسااببه مااي     
ىن  السر الذي يكمن مي أسا  كل شايع حاي ماي هاذه  .سيبيل الوصول ىلن جواب  اشع ون ائي

ها مان أي مكاان  مًياد باالوجود أنه يتع ق حًيًة بحياه تساتمد مصادر .الحالة هو سر  ديا التألر
لااذل     ينااا تو ااع مواج ااة التشاااب  المرباا  لمخت ااإ الًااوي والحااواما الساايكولوجية   .األرضااي
  .. الن سية 

 
  اان أيااة حااال، أن حًيًااة كااون الخيااوش تتشاااب ، والمسااتويات تتراكااب، والمسااببات والتااأليرات 

معنادما نتعامال ماع  .ه لناا كع،ماة ل حًيًاةالنامذه، ك  ا تادل   ان دوره الحيااه الحًيًياة، والجااهر
المشاكل األساسية ل وجود، من الم ا أن نخترق المشاك ة ل حصاول  اي ن أصا  ا لاا ىلان ا تاراح  
حل خارجي محسب، مالرسالة تنجا  موما مًش أكلر مماا أن تنجاا  بار البسااشة،وان أي واحاد 

و  ان العكا ، ىذا  كانات المشاك ة  .يم   ىدراكا لما حوله يتحس  مورا هذا ويصبف  اديا اللًاة
مربكة مي كال اتساا  ا، سانكون حينئاذ وا اين، انناا أمساكنا الحًيًاة، ونختبار ااحساا  المحادد 
بالًنا ااة حتاان لااو لااا نكاان  ااادرين   اان الوصااول ىلاان أي حاال محاادد مااي الحاا  الصااارا ل ااذا 

 .المصش ف
 

  ان حالتناا المجارده  كمالمنين ماع  الح ااج   -اكلار  مًاا مان الكال  –أخيرا  هناا  مشااكل     
 .مبعضنا   ن سبيل الملال لاه وج اة نجار .حجاي   ن األرض نًدر مًش أن نرجود ن أن  نحل

هاذا ان تًااد يًودناا ىلان  .مل،   ندما يًول نيومان  أن اايمان يعنيً  الًدره   ن تحمل الشا  
هاذا  . صاد  ، اة اايماان والمحباةحد واحد من هذه السيا ات التي مي ا مبدأ وتألير متشاابكان، أ

 .لي  سلان   ديا الجدوي
 

 ، يااربش الًاادي  بااول  اايمااان والرجاااع ك ع ااين 31مااي رسااالته ىلاان الًااورنليين   ال صاال     
حًاا،  .ولكن الرسول يوضف أن األ جا من هذين ال ع اين هاي المحباة .أساسيين ل حياه المسيحية

تبشا بعض ما ببعضال هل الرساول لايا يًال  يايات   دياده كيإ يًدر اايمان والمحبة   ن أن ير
 . بل هذه، أي أن المحبة هي ت   التي  تلمن بكل شيع، وترجو كل شيع 

 
ىن أول جاواب ياأتي ىلان العًال هاو ً المحباة تملال  ال.ما هي ىذا  الع، ة بين المحبة واايماان    

يًاة الحياة هلل، ولكان بماا أن هللا محباة، أن نلمند يعني أن نكون وا ين بالحً .أنًن تألير لليمان
ىن  وصاية محباة هللا ومحباة الًرياب كشايع واحاد يًودناا ىلان أن  .مالملمن يبادأ بالبحاث بسا ولة

يتحادث  .نكون مدركين بالعيش مي سابًة  ميًة  صوي نابعة من  ، تنا ماع هللا، أ ناي المحباة
وكاان  نادي  ..  يًاولً  3ً31ورنليين  الًدي  بول  دائما حول ا، م ي رسالته انولن ىلان الًا

 .اايمان ك ه حتن أنًل الجبال، وليست  ندي المحبة، م ست شيئا  
 

الًدي  يوحنا  يجمع كل شيع مي المحبة، لذل  مان الد وه الم حة ىلن المحبة تصبف الًانون     
يماان الاذي ن يوضاف أما الًدي  يعًوب مانه ن يتردد مي الًاولً باإن اا .األول ل حياه المسيحية

 .لاذل  يوجاد ماي الوا اع ناوع مان اايماان بادون محباة .ن سه مي األ مال الصالحة يبًان   ميتاا 
ولكن ما يًوله الرسول ب ذا الخصوص يرينا ماهية حالة اامراش مي كون  تلمن بأن هناا  ىل اا  

بااة هااو مماااوي أناات ت عاال، األشاارار  يلمنااون ويرتعشااون أيضااا ، ان اايمااان باادون مح .واحاادا  
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بالر ب، لذل  مالمحبة هاي التاألير األ اوي لليماان، وتنبلاق مناه ملال انبلااق الاورده مان الجاذع 
  .والجذور، ولكننا ما النا غير حاص ين   ي ا  ىن  بالرجاع 

 
هنا  مكره واحده تسيشر   ن الع د الجديد أكلر من أية مكره أخري، أ ني ان ذلا  اايماان      

  الهل هذه ليست واضحة أيضا   .ل المحبةيتواجد من خ،
 

ىذا كان ل محبة التألير الكبير مي اايمان، مان كون اا معالاة أو مريحاة، يجعال اايماان بادوره     
مخنوق، ىضامة ىلن ذل  مان الربش يمتد  ميًا،   ن المحبة أن تكون حاضره مي بداية اايمان، 

ليسات ت ا   نًشاة  .ب أن يم ا  جاذوره ماي المحباةماايمان الذي يتحدث  نه الكتاب المًد  يجا
الربش مع  خبرتنا اليومية، مأحيانا الشخص يجب أن يًول لآلخر مع العاا   ن تأكييد الحيرص  
  ن ما يًولً   أنا ألمن ب  ،  نًصاد أناه   ان الارغا مان كال التً باات كعادا الك اياة والتمليال 

ستند ىلن الجرأه بإصرار، ىن صاديًنا  ساينجف نحن ن .الخاشنع، مإن نا وا ون من  يمته كشخص
مي محاونته، ولكن شايئا  مان الرلياة الجريئاة تسات اا مو اإ المحباة  ألجال نجاره المحباة التاي 

 .تخترق    ب الكيان مًش
 

ن تاال هذه النجره وكأن  ا ليسات مجارد معال ميكاانيكي، مانحن ن ننجار ىلان حًاائق الوجاود     
نجر ىلن لاوح منشارح ماي الشرياق، وحتان ماي حالاة ال اوح، نحان نختبار  اانساني، كما لو كنا ن
هل لي   ا تيادياا  أن يحادث أنناا ن ًاد شايئا ، لاا نساأل أن سانا بعاد ذلا ً  ال.بوضوح ما يمت د هنا 
أن  ت رب منا هيأتناا العاماة أحياناا ، بينماا نحان مجبارون بعماق  بماا هاو  ال.كيإ كان ذل  ممكنا

ه الرليااة الر يًااة ن تعتمااد   اان كاال الت ا اال المساابب، والااذي يجع  ااا هاال جاااهر ال.لااانوي وم ااا
ما الذي يايد متحة الحجاب هنا ويسدها هناا ، ومان يساًش  ال.م  ومة هناد وليست م  ومة هنا 

ياري الواحاد شايئا  مان  الهال تنتماي الرلياة ىلان الحيااه ال.الضوع هنا، أو يادع الجال يساًش هناا 
العالا أما مي الدماع، أو الً رال كما يًول س ر األملال  ما ا م ه  الصراع الذي ي اا انشتبا  مع

معندما يري الواحد من خ،ل شيع، انه يحترق،  م كي يع اا  .ن ا  مه يتركني ن حار ون بارد 
أن ذل  الشيع الموجود يجبرني   ان أخاذه بالحسابان، ياو ج ماي  الخاوإ أو الرغباة، ويكرهناي 

 .تلير الت ا ل المضاد مي الواحد الذي يري ويع ا  ن العمل باختصار،  اده 
 

ماان هنااا أحيانااا، لااي  ماان مصاا حتنا أن نااري أشااياع محاادده لكااي نتاار  بعضاانا مااي الجاا،ا،     
ك ما نواجه بشخص من المساتحيل   .وبالمًابل نجيا لآلخرين أن يصبحوا واضحين وج يين جدا

يخدا أو يضاد تصميمنا  .اد وىما خصمنا  ادهلنا النجر ىليه   مع ال،مبانه  لرجل هو أما صديًن
 .وهو صاحبنا، خادمنا أو سيدنا، من هنا كل المواهب تستيًج حان

 
نًاادر أن ن ننجاار ىلاان رجاال باادون تصااور  .ىن   وبنااا وكاال وجودنااا الشخصااي يصاابف معًاادا      

لال بعاض منحن نشاهد أن سانا، ماع لًال وجودناا، متش  اين  بار ماا نبحاث  ناه م .األمكار العامة
 .األمكار التصورية الًب ية

 
حان الو ت اآلن لتذكر الحًيًة التي تحب، بعيدا  ن جع نا  مياناا ، مإن اا وحادها  اادره   ان     

 .متف  يوننا، الحب وحده يجع نا  ادرين   ن مشاهده اآلخر كما هو حًا
 

آلخار، والتبجيال، هنا  أنواع كليره من الحابً الحاب الشا واني  والرغباة ماي دما  أن سانا ماع ا
الخ، ولكن لكاي يكاون الحاب أصاي، وصااد ا،  يجاب  ...والتعاون  حب الصدا يية مييع ش باتييه،

أن يحترا الشخص اآلخر مي كماله، ويميا ميه حًه مي أن يكاون ن ساه، ويرغاب ماي أن يصابف 
 .ن سه اكلر ماكلر
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نحان   .كماا هاو حًيًاة بواسشة حده الذهن هذه مإن الحاب يانجف ماي مشااهده الشاخص اآلخار    
لًاد  .لسنا  ادرين   ن أن نًول ألي شخصً أنا ألمن ب   بدون أن نختبار ألج اه الحاب الملكاد

أدركنا اآلن احسن مما تعني الك مة، نحن نًدر   ن أن نلمن باهلل مي شريًة حياه ىذا أحببناه، ىذا 
 .تم كنا مي األ ل جاعا  من المحبة أو محبة م يأه

 
باهلل يعني أن تكون لنا  رلية محدده  له، ولكي نختبر حجما  لابتا  بأنه هنا ، وبأن لكي نلمن     

العالا موجود ويتمركا حوله، كما  ال الًدي  باول  ماي رساالته ىلان أهال رومياةً  ماإن ماا  ن 
     . 3ً:3يري من أمور هللا، أي  درته األالية وألوهيته، جاهره ل عيان منذ خ ق العالا   روا 

 
 .اهلل ينشئ ا من كل ما هو حولي،  وما أنا   يه، ومن األشياع التي تلس  بنية وجوديم

ولكن كا هي غامضة هذه المصاش حات!  ىن الشبيعاة ن تًادر أن تع ان هللا لناا بوضاوح بشريًاة 
  .ىبره البارومتر التي تشير ىلن ضغش ال واع، لكن  تًترحه كسر  مل ما هو كت سير

 
هااو يتحاادث ماان خاا،ل ىربااا  وتشااويش  .ث  اان هللا، ولكاان بشريًااة غامضااةىن العااالا يتحااد    

مباانصات ىلن ك ماته، يستشيع الشخص أن يسمع محاكااه الحكماة اال ياة، أماا اآلخار  .الخشيئة
مسوإ يدر  مًاش انخات،إ الباارد، أو ااراده المريضاة والمجرباة، ألن العاالا يع ان هللا ولكناه 

ر شك ه، ولكنه أيضا  اآلخر، المج اول المخ اي  هللا .يخ يه مي ذات الو ت هو بالشبع خالًه وصو 
بواسشة الشرير، ىضامة ىلن   األ مال  المست  مة، هي أشخاص، و االا األشاخاص، أو تااريخ 

كا هاو   ان نحاو مشاكو  مياه  –بما يبدو لي، أو يحصل مي   –األشخاص   ندما يتضمنني أنا 
  .كل هذا الك،ا اال ي

 
هذا سلال حيوي بالنسبة لي بشاكل مش اق أكلار مان أن يكاون هاذا أو  ذلا   ال. موجودهل هللا    

ىن  النجاره التاي أمت ك اا  ان هللا تعتماد   ان ماا يم ياه   باي، وماوهبتي  ألجال  .الشخص موجود
الح ج الذاتي، وت ا ل رغباتي ومًااومتي وخاومي ىش، اا أكلار مماا ىذا كاان سالال حاول وجاود 

 .األشخاص
 

ىربا  وجودي اانساني يرب  بحلاي  ان هللا ماي العاالا، وىذا العاالا ن ساه ياتك ا بغماوض  ىن    
مكيإ تكون  دره ااراده الرامضة بواسشة الشرير  ىلن مدي غير مًرر اخ ااع وتشاويه  – نه 

ساوإ يعااينون هللا   هاذه الحًيًاة هاي  ..من هنا  يلً   ان أنًياع الً ب .وخداع صوره هللا ن سه
 .مي العالا اآلتي مًش، بل هنا واآلنليست 

 
ىذا لا أت يأ ألن أحب  هللا، ن أ در أن    أراه ، مصورته ستأتي غامضة أكلر مأكلر وستخت ي     

مان نًشاة الرلياة اانساانية  ماأون و بال …  دا ذلا    .خ إ بًية األشياع، وتنت ي مي ال،شيع
 .ي والذي يش ب ذبيحةكل شيع   ينا أن نعترإ بوجود كيان أ جا من ن س

 
ا ، ن لتجن ب الصداا معه، ولكن ل بحاث ماي      كوني أحب، يعني أن  أت يأ ل،لتًاع باأل جا سمو 

اا، يتش ب ذل ، ىذا كنت  ادرا   ن أن أجد ن سي حًا    .سبيل ىدرا   أنه مًش مي  شية هذا الصدد
 . ن رليتهم ذا المو إ يو ج ميَّ كل الحديث  ن هللا،  ويجع ني  ادرا  

 
لكن هللا أ  ان ن ساه ماي شرياق مضابوش وخااص ماي يساوع المسايف لاذل    الاذي يراناي، ياري  

مي المسيف جاع النور ىلن العالا، أ ني أن هذا العالا خ ق بواسشة الي   ك مة   الذي هو   .اآلب 
حياد لاألب، ن سه كالمسيف، ولذل  يًول الرسول يوحنا مي ىنجي هً  رأينا مجده، مجاد المولاود الو

ي  .المم وع نعماة وحًاا    اه ونًاو  ألن هللا تحادث ورسا ه أوصا وا ك متاه ىليناا لنبناي  ًولناا، لنوج 
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لذل  وبدون أي كدر بسبب الش ، ومع ان تبار ىلن انبن،  الً  ن أحد يًدر أن يأتي ىلي  .  وبنا
أماا  ان المسايف،  .ه  و ن النور كتابًىن   الجا،ا لاا يدركا .ىذا لا يجذبه اآلب الذي أرس ني  

  .مإن نا نعرإ  ن األشخاص الذين لا يًب وه، ان ا  سوا   وب ا ضده
 

مالشارير ماااال  اادرا   .أخيرا   الً ان ك مة هللا ن ت  ا بدون الً ب الذي لُم ، والعًل الاذي مُاتف
سايف، ك ماة ىن كشإ هللا مي الم .بالتأكيد   ن شًه  تمايًه  من الً ب بالرغا من الج د المسنود

مكليارون   .هللا،  ألجل أن يكون مشاهدا  بواسشة الشخصد يتش ب  اساتعدادا  حياا ونعماة ومحباة
يمكن أن يتحدلوا  ن  العناية اال ياة، وشاخص المسايف أو الكنيساة، ولكان أساساا  ساوإ ينحناي 

ب أن يجا .وهو يغ ي نحو ذات األشياع،  دا حضور المحبة التي تمكنني من أن أري الشيع حًا  
تكون هنا  مي األ ل بداية المحبة، و  ي  أن أت يأ ل محبة ماي سابيل أن ألمان، ولكان كياإ ا ادر 

وهذا الوضع يمكن أن يوجاد حتان  بال   .الحاسا  *جئنا اآلن ىلن السلال ال أن أحب   بل اايمان
باة أن يصبف الموضوع مرئيا، ان ا حالة البحث  ن المحبة، البحث ما اال غامضاا، ولكان الرغ

  .مي التركيا   ن بعض األوجه
 

ىن البحااث واادرا  ي تحااان الً ااب ويضااعانه مااي الحركااة، ومااي المحبااة، أمااا العًاال مانااه       
ه ن سه  اده _ حتان  بال أن يكتشاإ الحًيًاة  نحاو ذلا   –يستًشب بمبدأ المحبة، ويمكن أن يوج 

 .ينما العًل ما اال بعيادا  ناهيًدر الً ب أن يكون  ريبا من هللا، ب .الذي هو مصدره وموضو ه
اناه ي اتف   باه ويصال ىلان  .ان حركة المحبة هذه، ت يئ الشخص ل عشية الك ية التي هي اايماان

 .الحًيًة، ويكسر  يد الًادره الذاتياة الخاصاة ويج ب اا حاول   مان يح اج ن ساه ساوإ يخسارها  
د حتان اآلن، لكان الاذي اناه لاي  ماي الوجاو ال.كيإ تحاوا المحباة حولاه ال.كيإ تحب األا ش   ا

سيتكون يوما ما مي دم ا هو المحبوب أون  و بل كل شيع بواساشة األا مان خا،ل نا ت اا ىلان 
تحم ه، لا هي تشعر مي ن س ا بشيع حي، وحب ا ينمو شرديا مع النمو الواضف ل ذا الجساا مان 

ا الش ال، من خ،ل هذه المحباة، تصابف وا ياة باذل ، وتالمن باإدرا  هادإ وجاود هاذ .خاصت ا
و ندما تج به ىلن العالا وتنجر ىليه وهو بين ذرا ي اد تكاون  يناهاا  اادرتين   ان  اكبار  ماق 

 .ل معرمة، نن   ب ا اجتاا من خ،ل   ب مدرسة الصبر والحب
 
اناه   .ان هللا مستًل وحر، انه  هو ذاته  جوهري، ولكنه ي ترض بالنسبة لي الشكل والج ور   

لكي   .م و يش ب بان يستًبل من  بل مكري وحياتي لكي يصير   ال ي   .  يهبالنسبة لي ما أنا 
 ال.انه هو   ولد ميَّ   كما يًاول سايد الحيااه الروحياة الألمن ك ياد أن يعني هذا ىن هللا صار ال ي
وأول معل ل محبة يتضمن ى شاع الذات ىلن هللا مي  –ولكن هذا السر يأخذ مح ه  مي المحبة مًش 

  .السرنور هذا 
 

ىن مو إ المحبة ي تف العيون استنادا ىلن اايمان، ومع الاامن تصاير  اوه هاذه المحباة اكبار     
يجب   ينا أن نًول، بان اايمان ينشأ مان المحباة، أو المحباة تنشاأ  .وتنمو وتكسب مي الوضوح
ي والممت ائ وأساسا  مان انلنين هما الشيع ن سه، أي ج اور هللا الحا .من اايمان   ن حد سواع

  .نعمة مي الشخص الحي

                                                           
قشدة ألكثدر المعطيدات الححيثدة نفسدها ان در يناقشه القحيس اوغسطينوس  ي )االعترا ات (، عنحما يشرح خبراته العميقة، ولمنا  *
(F.Klein,Une experience religieuse,Madeleine Semer Convertie et mystique 

(Paris1923))   
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من هنا ن نًدر أن نعمل شيئا لت ًين نمو ىيماننا اكلر من أن ن تف   بنا ىلن المحبة، لكي نصير     

أسخياع ىلن درجة كامية مع الرغبة تجاه وجود الكيان الذي يتجاوانا، والان تمناي المواج اة ماع 
  .المتعالي من اجل بذل ذواتنا له

 
تار الوضوحد مإن المو إ المب   ل ذي ن يخاإ ألجل ن ساه، ول اذي يعاي ان  شااع كي نخ     

  .الشخص لذاته هو، يستشيع أن يكون أ وي واكلر خ ًة من انحتواع الذاتي
 

لكن كل هذه كليرا ما تبًن مسائلد أرضية، يجب   ينا أن ن تف   وبنا لسر  المحباة الاذي ياأتي     
شته مي الذين تكون هذه المحبة كي مضي ة نهوتية، هي شا ة ىل ية مي من هللا، والمعشن لنا بواس

اناه سار  .الذين مي ا يع ن هللا ن سه بن سه، اآلب ل،بن، وانبن لآلب، وانلنان ماي الاروح الًاد 
 .ميه تتيف لنا النعمة ل مشاركة

 
  يناا أن نتمسا  ماي انه بواسشة هذا السر يحيا اايماان،  .هللا   معشن   لنا مي نعمة ومحبة    

  ينا أن ن رب من خشر كوننا غامضين ون   .هذا السر ىذا رغبنا مي تع ا معرمة اايمان الحي
 .مبالين ىذا  
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 السـادس الفصـل
   

 والرجـاء اإليمان 
 

    
 الخصوص وجه   نو المسيحية، ل حياه الجوهرية الع، ة اآلن، منا شتنا حتن بحلنا مي لًد    

 رأيناا .ذاتاه بحاد اايماان شبيعة   ن جديد ضوع يس ش هنا ومن .اايمان والمحبة الع، ات بين
 ىيماناا ان يعًاوب الًادي  يع ن كما بالنسبة له أساسية المحبة ان أي بالمحبةً يكتمل اايمان بأن

 ومعنان هللا حًيًاة اناايما يادر  بواساشت ا التاي الواضاحة النجره أن   غير .ميتا يعد لي  بحب
 من تمكننا المتبادلة الع، ة وهذه أحدهما اآلخر، يعاا واايمان المحبة .الحب مي حركة تًتضي
 .المسيحية ل حياه المشتر  الجذر رلية

 
يتع اق   أن ساناًكيإ بشكل ا مق، ونسأل الل،ث الع، ات هذه تح ي نا  مواص ة لنا ينبغي اآلن    

 األمكار المسيحية، لسائر الحال بالنسبة هو كما لآلخرال من ما كلُ  يعني ذاوما بالرجاعال، اايمان
 المترابشاة األشاياع حجاا مان األولياة ال ضي ة المسايحية مي المتمل ة نحرر نجرتنا   ينا أون  أن

  .األصي ي وغناها ونحيي ومرت ا تحيش ب ا التي
 

 تمااق بنيجر  ان تبار نأخذ  ندما حًيًة، المسيحي الرجاع هو ما نستو ب أن مًش بوسعنا    
 يدواً شيع معينن ج ي، وما من أي دون وال يالي من األياا تمر .اانسانية كمال الشبيعة أو  دا

 لوجودناا معنان  ن نبحث اننا .شيع ويت،شن كل يتغير ىذ الجمعيات، ون .العمل ون النا  ن
 المنامية ال رصة وحتن والضروره الًدرم.بيد اننا ن نحًًه أن يكون، يجب ما ندر  حيث سدي،
 خاداع ويًمعناا ساوع الحاج ميً رناا نحاب، ومماا أ مالناا  وممت كاتناا مان ما تجردناا غالبا ل عًل
 الحًااره كال ال اروب مان ماي ونرغاب أن سانا، نتحمال  أن بالاذ ر، ون يمكنناا نصااب.الان  

خ،ل اا   ينايا أن  مان التاي ياألخار الصاوره مان وج ناا نحاول ىذ يمياناا، والشر الذي والًباحة
 أو ماا  يماة أو ماا شايع امات،  كاأن يكاون متااح، باديل أي   ان أن سانا ون ًاي أن سانا، نادر 

 .خدا نا ألن سنا بمدي ذاته الو ت مي نشعر ذل ، برغا اننا، غير العالا، تحسن مي ىص،ح، أو
 

 المتنا ضاات وتتخ   اا  اا، تما -تماماا مساتحي، شايئا وليسات-هاذه  اانساانية شبيعتناا هال    
 أية ان اانسان   ن الن س ا   ن السيشره  ادره   ن غير وهي تموت، ل ا  أن ويًدر المعاناه،

 انه ن سه، ىن يحرر أن المرات حاول  نإ لًد.يكون ان   ينبغي المصير هذا بان دائما يعي حال،
  خار، جاناب شار  ماي  ماقا وبشكل يًع من جانب واحد، بال رار نجف ىذا حتن  ش،  ينجف لا

 والياأ ، ااحبااش مان باالرغا ولكان .مكاه متاين  ن يمكان الاذي يًياده ال اونذي الًياد ان حياث
 أن ن يمكان ك اذا تغييارا ان باالشبع، .  ياه هاو مماا امضل أن يكون موجود مي دائما مالضمير

النا   توصل كيإ تري، يا.  هللا “ يد ن شيع من أي هو أ صن، مما بل ذاته العالا بحد يحدله
 .الذل  لمعرمة

 
 واليذي يحيا ل بشر بعد أن و عوا مي الخشيئة،  المعشن األص ي الو د  ن يخبرنا اايمان ان   
 واألسا وب شبييايعة العاالا مان نعارإ ذل ،   ن مض، .ىاالته يتعذر نحو   ن البشر   وب مي

 والضغينة والًسوه  يدا انكتراثو الت اهات كل برغا – جوده ىل ية بأن هنا   ميه ينتجا الذي
 اننشبااع، ياتا التوصال ىلان هاذا كياإ تماماا نًاول أن صعب ألمر ، انه-تسود مي العالا   التي

 .مع، هكذا يكون لكنه واضحا، يصبف وكيإ
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 ال اداع هاي ان أكياده حًيًاة   باه ماي تكاون انستسا،ا، ماي اانسان بحالتاه و ي من بالرغا    
 هاذه مان هائال حادث شايع لًاد .له استعداد هو بل اآلن، حتن مسيحيا رجاع ذل  ن يعد سيأتي،
 ولاا يكرهاه ولاا العاالا  لاا يحتًار .ىليناا هللا  ن نجره لنا ليكشإ المسيف ىلن العالا جاع النًشةً

 .معال م يب مي األ الي ىليه من ينجر ولا أبدا، به يت، ب يكن
 
 أن لنا المعيار، وينبغي هذا والعشاع ومق األخذ مي هالحيا نشاركه أن يعني شيئا، نحب  ندما     

 بعياده مساامة مان لناا  ميل الخيار بنيا ة ىلن  ن يشعر انه ىذ يحبنا، هللا كون مكره جديي ة نًي 
 بواساشة أمامناا ذلا  لًاد  انكشاإ .معنان  اوي مان الك ماة يحبناا بماا  تحم اه اناه غيار محساب،
   ان هللا كاان لًاد .اخوتاه البشار الشايامل  ىااع همو  ا ومان ك ماتاه مان ذلا  ويج ار المسايف،
  .المسيف موت مي ذل  يتج ن كما حبه لنا، مي الحدود أ صن يتخشن نن استعداد

 
 صار ىنسانا، الذي ماهلل .نعيشه الذي العالا مي العالا  الع وي  ذل  شيع من يتج ن بالمسيف    

ن أن مي انستس،ا، حالت  من أن أمدي  نأتمن   "ولي أيضا   منا واحد ينشأ بيننا، ويًول لكل  أتمن 
 كال ان بارغا باه، ونلاق الو اد بإمكانياة هاذا نلمن وان الك مات هذه نسمع أن .خ،ص   أكون
 .المسيحي الرجاع هو هذا -الشيع  ذل  يعارض حولنا ومن داخ نا مي شيع

 
 أن   ينا يحبنا، بان هللا رإونعت وحالما ندر  الًدره، ك ي بالشبع ماهلل س ،، لكن األمر لي    

ا ىن محبته، مي ممكن شيع كل ان ذاته، مي الو ت نعتًد  اال اي بالعمال نسات ين ن يجب أن أنن 
 تعارض ل ضاياع  اد اانساان الوحي باان يخبرنا ىذ األهمية، بمنت ن هو يحدث هنا  مما ل  داع،

 العًباة يايال هللا ان ن يعناي  اداعال ولكان هللا كان األمر أمااا هكذا  ل خ،ص، مجال له يكن ولا
   ان يساتحيل كاان التاي الياد برا اة مان بناوع يجعل األمر  ممكناا أن أو بيده، ي وح أن بمجرد

 .اانسان الًياا  ب ا
 

جااا  وان انساتحالة، مان دخال ىلان متاهاات ىنساانا، ىذ اصابف لًاد تماماا، العكا    ان
 مي هللا ويًاوا  مشيئة  ًبة أن يكون مي ان يستمرغير ان اانس الداخل، من بت كيك ا  اا التعبير
 كما شيع كل حدث لًد .هذا األمر بوضوح تاا يبرهن ال ادي ميه ادخل الذي األس وب ان .ال داع
 يسمف لا الج،ا لكن شيع، كل ينير أن الًادر   ن السماوي النور أتن  د يوحناً الًدي  يص ه

 محبته لًوه معارضة داخ  ا مي تتً ًر التي أو التائ ة بالً و  سوه كانت لًد .يتغ غل ل نور بان
 مياه يكان لاا الاذي العناد ىلن الحاد غاية مي المًاومة كانت .بالدخول ل ا تسمف ال دائية، ولا تكن

 معالة غير ال دائية المسيف مشيئة بًيت اانسانية، الناحية من .مًش المسيف ىن  بموت ممكنا ال داع
 تصابف ال اداع، حياث هاو بعيناه ااخ ااق هاذا ان ذلا ، ماع .الً وب  سوه اأخ ت  ىذ  اش، شالما
 الج مة، تعاني ل ا من أن نبد  وحياته ونوره المخ ص محبة لكن الًيامة،  ،مة ال ايمة  ،مة

 .العالا مي الج،ا منيرا اننتصار أكيدا ، يكون مًش الًيامة وبعد الموت وراع ما انه ىذ
 

كاي يادخل ىلان  يماوت يحاب أن اناه أي الالمسايف لماوت الحًيًاي المعنن  ندر أن  سانا هل    
 مان ذلا  يتضاف حالتاه يائساة، كانت لًد هللاال  ين مي اانسان تائ ا كان كيإ نري وهل المجده
 يبًاون الاذين أولئا    ان نتبا هًيساتحيل الارب يًاول  نادما الغناي الشااب ماع الحاوار خا،ل

 الاذي مان ذا الت،مياذ يساأله لاا ومان م كاوت الساماع، خ واياد أن األرضاية بممت كاات ا متع ًاين
 هللا  ند مستشاع النا ،   ند مستشاع غير ما هو ً يسوع  ائ، ىلي ا يخ ص، مينجر أن يستشيع

 كان ىذا مي ما يحتضر رجل يسأله  ندما كشبيب ىلي ا ينجر انه أي "ىلي ا  نجر "  ،    يسوع
أن    يناا الحالاة هاذه ماي ولكان ...م ارته بعجا   ا   ن وهو ببساشة ىليه ينجر ممكنا،  ،جه
 .شبيب من اكلر هو من مع  ، ة مي نكون
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 شايع مساتشاع مكال الك ياة، أي  درتاه،  و وته لنا هللا محبة   ن يعتمد المسيحي الرجاع ان    
 لاالعاا بشاأن اد ااعات ا نجارا " الناا  لادي مساتشاع غيار هاذا"  بأن  هذا األمرً تعرإ لمحبة

 لاه  أي ل مسايحي ، معااد هاو العاالا مان شايع  ياأتي كال بأن   المسيحي الرجاع يشعر .والوجود
بارغا  ولكان .بلًاة الرجااع يتحًاق مناه الاذي اايماان ضامان ماي مًاش الم ضا ة هاي ممحباة هللا
ولكان   ماي العاالا أساا  لاه لاي  السبب ول ذا كل أمل أساسا ، ضد هو المسيحي الرجاع ذل ،مإن

 ن يمكن .من ا بالرغا يلبت ن سه ذل  ومع العالا اد اعات هي ما الحال مي يري ىذ مان،ااي مي
 .اايمان شأن شأنه  العالا   ن ينتصر  م و   نه، مش ًة ص ة له ألن   العالا يدحضه أن ل رجاع

 
 البارد شاتاع، ويجماده صاي ا الشام  تحر اه لمنحادر، صخريا جدارا الملال، سبيل   ن خذ،    

 باذره  ماي أو حباة ان  تجاذ رت حادث لو ولكن .كل شيع تجرإ التي الرياح ال وجاع حهوتجتا
 تنماو ال شاة الحيااه هاذه ناري نندهش   نادما صغيره،مكا نبتة ونمت األرض، من  ميق صدع

 ماذناا،   لحجاة م اي  المعنا يحدث ما هذا ل غايةد ألي  العناصر   دوانية جميع ان هنا ، حيث
 بملاباة ب اا،  م او ن يعتني  العالا  ان بيد هنا ، وتنمو العالا الخارجي من بذره ن وسنا مي تًع

 يبادو_ كماا الباذره العاالا هاذه ىااع الم دماة والريااح الًاار  والبرد والشم  الحار ة الصخره
الحيااه  هذه نمو د ا  ن البعد بعيدا كل _ اانسانية والع، ات والمجتمع والتاريخ والب د الشبيعة
   .يةالسماو

 
ساتجإ وساتتجمد  الباذره يجان باأن هاذه أن بالمرع ىلن  شيع  كل يلدي  د تماما، العك  و  ن

   ان ستنتصار"ال شاة  الحيااه هاذه باان اليًاين هو  الرجاع لكن بعيدا،  وستنجرإ ىلن الموت، 
 الرجيالخا العالا  ن لماذا نتحدث ولكن ." العالا انتصر   ن "الذي ذل  من تأتي ألن ا ،" العالا

 اكلر ك ه ذل  الداخ ي، تماه نا،  وارتباكنا  واش نا، أن سناً نحن، يعني شيع كل   بل  العالا  
   ن لننجر، .ل خشر  ال شة الحياه  هذه  وجود  يعرض  والعاص ة، ىذ والبرد الحر من ضررا
 حاداثوكاذل   األ باه  الًيااا نتجاهال ماا يحادث، ماا  وناري الملاال، ىلان ياوا مان أيامناا سابيل

 هذه   ن الح اج مي  جميع هذه األمور تس ا يا تري حد ىلن أي .حياتنا وال،مبانه مي واأل مال
 الحيااه الم ادده هاذه باأن الاو ي يعنيايي الرجااع  لكن وتعاياها، وتنميت ا ود م ا الحياه اال ية

 ت ا  رغابا وموق كل شايع الخاري، من اآلتية األخشار من بالرغا  وتنمو ستلابر  ميق بشكل
 .أمل كل ضد دائما مالرجاع، هو .الداخييل من  الناشئة المخاشر

 
 والًين نبًن حال، أية   ن بعجانا، نشعر  مل، من به  منا لما يوا كل ن اية مي ن ت ت  ندما   

 ماي امضال  بشاكل األماور  ساتجري ألن ساناً  اائ ين الاماان مان لماده ولو ك ه هذا من  بالرغا
 أن يًال اايمانال  نه يتحدث الذي ال داع أين أن سنا ً ونسأل الش  ينتابنا لا نوم الًادمة، المره

 .جديد ىنسان وسيولد النعمة ميَّ 
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 السـابع      الفصـل
 

 لإليمان المختلفة األشكال
 

 الهاو محتاواه وماا اايماان ينشاأ كياإ رأيناا .مخت  اة  راع من لليمان نتوصل أن حاولنا لًد    
 وأخيرا ،.مسيره تشوره مي اايمان يعاني ا التي واألامات شبيعته، يحدد المحتوي هذا ان وكيإ
 ان أيضاا    نحجناا .ج اة أخاري مان والرجااع والمحبة والعمل ج ة من اايمان  ، ة ما رأينا

ناا ت حصاناه ك ماا .حياة تاماة وحاده يملال اايماان  ب اذه يتع اق بماا باذل  نًاوا بالت صايل، مإن 
 .تكشإ  ن حًيًة اايمان بوضوح مشك ة كل مان لذل الوحده،

 
   ان كاي نكاون الشريًاةال باذات دائماا نالمن هل :التالي السلال أن سنا نسأل أن   ينا واآلن    
 المكاان كال مي الشريًة دائما بذات ن سه  ن النًاب يكشإ هل ولكن .دائا هو اايمان بأن يًين
 الأساسية وجود وحده برغا ،الملمن للنسان شتن   أشكان هنا  ان أا
 

 مخت  اة،أي ان هناا   دينياة معتًادات هناا  باان نكتشاإ أن أجال من السلال ن نشرح نحن    
 مشاك ة يليار مخت  اة، األمار الاذي  معتًادات باالشبع توجد ذل ، ىجابة   ن.ل دين مخت  ة أشكان
 ان.كتابناا حادود تماما يتجاواهذا  ان ىن   الالمسيحي هذه األديان واايمان بين الع، ة ما أخريً

 أن سانا نساأل وهناا .ن ساه المسايحي الموجود ضمن اايمان ذل  هو ذهننا يشغل الذي انخت،إ
 الكنيساة ماي يحياا الاذي اايمان المسيف، بواسشة مريدا  من هللا وحيا   اايمان كان ىذا مي ما حًا،

 .مخت  ة  يج ر بأشكال الذي الوحيد ل وحي والم سر الدليل الواحده،
 

 مان نوضاف أمكارناا أن   ينا ولكن جوابا، ذات ا بحد تستحق واضحة أهمية ذات المشك ة ان    
 اايمان حياه اايمان، ستتعرض أشكال  من مجمو ة وجود معند المسيحي، الملمن نجر وج ة

 نمشال حسب بلبات تنمو أن من بدن بشكل أو بآخر، تتألر  ان وذل  مي ل خشر –معين  ل رد –
 ماي الخااص نمشناا نشاور أن واجبناا مان بال لناا الحاق، ذلا ، نحان    ان مضا، .ب ايا الخااص
 لنادر  األما ، ماي الناا  وأولئا  الياوا ويك ايي مجارد التأمال ماي الناا  باه، ونتمس  اايمان
 .ن سه الواحد اايمان مي المخت  ة، العديده، الموجوده اايمان أشكال

 
 يحسب، أو أن ي كر،أو :  به وجوده الكامل متأصل مي  سانا  ىن الملال، سبيل لنأخذ،   ن

 ماي األخاذ أا ذاتاه باذل أكان ذل  ماي سيواع غال   به ان.  به من ينبع األسا  مدامعه يتصرإ،
  .يحب أن يمت ك مييا، كما يتمنن أن ويتمينن الوجود ولمن األشياع  يمة م يا مي ي كر بالمًابل،

 
 كان  ىذا مي  ما  لتعني أو  وا ع ي سيرها حًيًة أو صواب األسا  مي هي ما مسألة ان

 .ك ياا يًدماه بحباه شايع جادير  ان مياين اانساان يبحاث الناوع هذا الاأل جا ل حب مجال هنا  
 مع بانحتكا  انه ينمو ما، بل دامع  ن يبحث جاهاا شيئا   لي  الحب ان شالما ذل ،  ن  وضا

 يب اا  حالتاه أن لحباه يمكان ىلان معرميياية كيايإيساعن  ك اذا رجا، ماان خ،لاه، ومان هدماه 
يرضايه   أن ن يمكناه العالا ان أدر   د باايمان يعيني أن يكون يحجن أن حالته، م ي .الًصوي

 ماي يكمان لحباه التااا ل نماو الجاوهري وال ادإ   باه مي المجال الضييروري ل تحر  أبدا، وبان
 .المسيف

 
يعدها   بينما األمور ممكنا   من العديد له يبدو مبالنسبة مريده، اهمي  اايمان من الشكل  ىن  ل ذا    

 كالمشااكل ج ياا يبادو ماا ل اا   ان حايل ن  مشااكل تج ار  نادما .مساتحي ة أو صاعبة اآلخرون
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 الراساخة الاائ ة اانسانية الخ يًة أحب    الامان والمتناهيال،وكيإ األبدي كيإ خ ق هللا التاليةً
 األخياره  أي األرض  هاذه ماي ،وكياإ اج ارالاألرض هاي التاي تاراب،الاذره  ماين ال هاذه مي

 البًاع ىلن األباد وماع صار بوسعه ىنساناال،وكيإ أن يصبف هلل ممكنا كان ،وكيإالمًدسا   تاريخا
 م ايع بالًداساة جااها بجاواب ىيماان ك اذا يحجان  ناذا  - الاانسان أجل من بن سه ذل  ضحن  

 .اايمان من النوع بالنسبة ل ذا الجوهري الجواب هو هذا . األمور هذه يعمل هللا   ان م اده
 
 سبيل مع ن.من ا أيا   ما تصادإ األنواع األخري نادرا صعوبات النوع هذا يواجه أخري ج ة من

 هذا ن يستو ب ا  انخت،مات  وكل .واحداال ان  يكون كل شيع باامكان كيإ ن سه الملال، يسأل
  مان  دياده أمل اة ، وهناا الالواحاد انكتماال ماي ن ي ًاد أكم اهانن صايال ب الواحاد،وان الحاب

  .والًسوهال والخشونة الخشيئة من والكلير واأللا والحياه المضش ده، ال، دالة
 

 ذلا  الشايع الممكان هاو كااآلتيً اايماان من النوع هذا معايير تكون األخير، الم،ذ هذا مي   
 الجياد والشايع جييانب الحاب، من به اايمان يمكن ما هو الصائب والشيع يحًًه  الحب، الذي
    .وينمو يوجد أن من الحب يمكن الذي هو
 

 ش امته الحيب يمت   وان هللا، هو يحب من كون من حًيًة خاصة  دنلة المعايير هذه تتخذ    
 ل ًايا تًاديراتنا كل مي ويحدث  تحون أمق،  ين تييف ول ذا األس وب .ال،متناهية و درته المًدسة

 .المسيحية ل حياه بالنسبة جوهرية والتي تعد العالا بخصوص
 

  ان تااا ىلان البحاث بشاكل شخصايته تساتند الاذي الرجال ذلا  ماي لليماان  خار هنا  شكل    
 أيان ، ومانال،وما الوجاودالاألشاياع ماا هاي التالياةً بالصايغة السالال يج ر مبالنسبة  له .الحًيًة
 لكن ا  ًل، مسألة ليست مجرد له بالنسبة مالحًيًةال.غرضه  وما  ال.نمشه أو شك هال، ، ومااليأتي
 الاذي ال اواع وكاذل  غاياة، العًال با، يجاول غياره مان الاذي والضاوع الوجاود، تمياا التي ت  

 .تغذيه التي والماده يتن سه،
 

 بيسب التي ن يمكن ت سيرها األشياع وجود ان .ألنه يعيش ب ا مًش العًل  ىلن  الحًيًة يسعن    
يحياا  أن ك اذا لشاخص ن يمكان .ويا جايه يضاايًه األسباب والنتاائ  غموض ان كما له، الكآبة
 التي “ الحًيًة “ ان .الوجود حركة وحتمية المغاي األسا  ل وجود م ا  د أن يكون بعد ىن   حًا

 الذي يالماد اانجاا ولكن ا دائما، ىحرااها يمكن التي د ة الًانون العاا مجرد ليست  ن ا يبحث
 وهذا الم يب الضوع هذا ان يدر  حالما .ل نجاا المش ًة األسا  والحًيًة بحله والت سير يوامق

 ذاتاه، العاالا ماي ىلياه الب اوغ ن يمكن بشمأنينة العًل به ير د الذي الن ائي وهذا  الس،ا اانجاا
العاالا  حًيًاة نن لاي  ذلا  سابب ان .الاوحي اصا ه  مان أن يكاون نباد مان ويادر  أيضاا   اناه

ن  ذلا  ولكان .الحاي لللاه الحًيًاة  المًدساة مان  خر نو ا يتش ب الً ب بل نن ل غاية، محدوده
 . المنا بآنإ  المرات من وأنًن وا مق أسرع انه حيث  الا، أي من ينشأ أن يمكن

 
 ا اال ماي توغل أنه شخص ك ذا، م ذا يعني يلمن ولكي .به ونًبل ذل  نعرإ أن هو  اايمان 

   ان اصابف  اد أن يكاون يعناي كماا بواساشة المسايف، هللا لادن مان تاأتي والتاي المش ًة الحًيًة
 هاو هللا يعاي ان وان ونتاج اا، وأساباب ا المًاد  جوهرهاا ماي األسامن مباشر بالحًيًة  اتصال
 .النور

 
 ماته منوالذي تأتي أا لحجات، منذ ذكرناه الذي ذل   ن مخت  ا س وكا يس   اايمان هذا ان    

 حالاة مدنساة ومنا ضاة مي تحريات من مستمده معينة تًديرات تبدو  ندما أخريًممل، مصادر
  ن النور الناشئ من الس،ا مخت إ بنوع وتحجن العًل، العًيده تنامي مسألة  ندما أو ل وحي،
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 مصايره  اائا ارضاي شايع أو كل كائن يمنف وحده هو اايمان،الذي سر من ينبع الذي المًد 
 .لحًيًيا

 
 الخيار، ىذ ماي  مال الرغبة أدق، نحو   ن أو األخ، ية الملالية ت  م ا  خرون هنا  رجال    

  بيف، أو غير ناض ، هو ما كل و  ن نًص ا   ن يترمعوا وان الشر،  يتغ بوا    ن أن يتمنون
 م اا يجو اون ويعششاون .وناب،ع صااد ين يصابحوا أن يتمناون .شبيعت ا مواشن مي بذيع أو

 تش عاات ا  يادركون جادد، وألجال هاذا يصبحوا أناسا لانية مي أن الرغبة ل ا تكون ل عدالة، و د
  ن  الرغبة تح اها - جدا غريبة بأساليب وأحيانا من ا دائما، و يا لي  ولكن - أساسا   الحًيًية

 .ينتصروا ويتحولوا ويجددوها، وان أن س ا، يغيروا أن
 

بجمياع األناواع  والعًباات يعاارض المًاوماة ىذ كاماة، الجواناب نما  ياودا الحااما يواجاه هاذا    
 الصاحيحة الحيااه ان صاوره يتضاف حتن - الخاصة حدوده ويكتشإ معا، الداخ ية الخارجية أو

 . خار مكاان مان تاأتي أن نباد مان المحولاة الخ، اة والًاوه وىمكانياة التجادد ىلي اا، يشماف التاي
 هللا، اراده المتحسا  الاوحي هاو المساييف، الاذي مي اوالجوهري أمام  الخير الحًيًي ينكشإ
 يولد المسيف مع ال ًاع  هذا من .مستشا ا النا   ند غير مستشاع هو ما يجعل هللا بنعمة والذي
 ووصااياه مشاورته ت  ما  وان ملاال المسايف،   ان تعايش أن يعني تكون ملمنا، وكي .اايمان
 المحولاة، الخ، ة هللا  وه مع بتما  تعيش أن يعني املمن لتكون ب ا، نشق واألملال التي ومل ه

 .لمارها اال ية الًوي هذه تحمل أن   ن رجاع
 

 النجاا، ىذ  يرون  الوجاود تما اه اجل من األسا  هو البحث مان  خرين ألنا  بالنسبة أما    
 والنجااا اويتو اون بحماساة ل سا، المادمره، الًاوي ال، ً،نياة وت ادده والمتنا ضات، الت ككات
 واالاه المش ًاة، النجامية  المًدسة، والعدالة الًوه هللا  مي يكتش وا يلمنوا يعني أن أن .والوحده
 مو اإ هاو اايماان له،كذل  حريت ا الشخصية وان يخضعوا – موجود هو ما كل وسيد الحكيا
 ب ذه ان تراإ يعني اكم .ال عال ىلن األبد والًانون اال ي التنجيمية، الًوه هذه يًبل الذي العًل

 مسيره الخشأ مي من المعصومة الحًيًة وتتج ن ما يد و ىلن الش ، مي ا لي  التي الع يا الس شة
 ماا غالباا وب ارح هللا، بمشايئة يتع اق بماا الصاحيف الخياار خ،له  نصل ىلن ىمكانية من .التاريخ
 من الملمن النوع هذا ان .صاد ة وكذل  بحماسة الملمنين من مب ما لدي األنواع األخري يكون

 .المسيحية ل حياه النمشية المنجمة األساسيات يحتضن
 

 األشاخاص الاذين أولئا  ماي وبااألخص اايماان مان  خار نو اا  - ىضامة ىلن ذلا  - نواجه    
 مما .و صرها الحياه خاص لتً ب بشييكل  ميق ىدرا  لدي ا .أن س ا  ن التعبير   ي ا يصعب
 هاذا ياأتي أيان مان .ج، ل ا، ىذ يعدونه باألحري بالنسبة حًا ن يبدو وا عيا بالحًيًة   يه نش ق

 تعاب ومان ل حيوياة، ما اد مااي من نوع العيش ومن من الت رب رغبة من يأتي لع ه .الشعورال
 ذاكاره  ان بسار ة يغياب ماا يادركون األحاوال، حاال مان   ان أياة . خارال سابب مان أو الً ب

غير الحًيًية،  وص ت ا الحياه مصادمة وبالتحديد - العجمن لحيويةالًوي ا من الموهوبين الرجال
 مشاكوكا ن يعاد شايع الحياه،  ن كام ة خبره يعشي ا أن يمكن لما يتو ون أشخاصا  ك لنع ىن  

 ان اا كماا .ارواع جمائ ا   ان  اادر متماس   وي شيع بل تماما، محدد أو واضف ميه، أو غير
 بأن سا ا يشاعروا بالحًيًاة كاي المجارد، بالمج ر  ، ة أية ل ا ليست ىلن حًيًة  الب وغ يتمنون
 يبحلون كانوا ما وجدوا بادئ األمر  د يجنون ان ا  د م ي شوي،، شريً ا يكون ما غالبا .تماما
 هذا ىن يكتش ون  ندما اليوا يحين حتن الميل ل ًتال ومي المتعة، لمالة ومي العواشإ، مي  نه

  .ارضاي شيع أي يسده أن يمكن مكان ون كل مي هذا ال راغ يوجد نوى .ال راغ يخ ي بمجم ه
 الاذي الجاوهري الحًيًاي الكاائن م او الجرح، هذا ش اع   ن  ادر يدركون ان هللا وحده لا ومن
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هاي  التي - المتناهية الخ يًة من يجعل أن بإمكانه .الخارجي المج ر من ينًذنا أن وحده يستشيع
 .كامل ويجري ن ر الكسر يص ف وهنا .الحًيًية لحياهبا وا ية- محسب   حية نصإ

 
 ال تين يد م ما الحًيًية األصي ة، والحياه الحًيًة  الا مي الدخول يعني الحالة ب ذه  اايمان    

 نالمن كاي .الجديد شيع للنسان كل  هذا  كان :  اادرا  مشيئا  شيئا ااس اا ب ما مي الرجاع
 .مو ود    اادرا    هنا  حيث أن سنا نجد أن نستشيع نابأن لنا  نا ة تكون أن يعني

 
 اايماان ان .أشكال أخري وصإ يمكن ذل  ومع .مخت  ة أشكال تحت اايمان لنا  يُدا هكذا    
 ىلن اخات،إ  مخت  ان، ىضامة األولي والدامع المغادره  نًشة ولكن مكان، كل مي موجود ن سه

 ال ادإ ن يمناع هاذا أن   ىن   تتخاذ، التاي لشخصاية المخت  اةا ل،ختباارات شبًاا وذلا  المحتوياات
 اال ياة الحًيًاة مان وهكذا .هذه األشكال جميع واحدا محتويا ن سه يبًن أن من لليمان األسا 

 كال ان غيار تشابع ما، ال  اذين الكل  وانمات،ع حيث من مع، مريده من نو  ا هي تكتشإ التي
 يميكن هنا ومن.ال ردي المااي حسب الملمن ل  رد بالنسبة همباشر  س ل المنال لي  مي ا شيع

أو آلخار  ل ايرد   الشبيعياية  المسايحية  ن آلخر،والتعبير أو لجانب مشري حد  أن يكون لدينا
 هو وبعدئذ  يبًن األمر، مي بادئ يًنعنيا ل حًيًة الجائي اادرا  هذا مإن   اايمان، حياه بداية مي

 وصاعبة ل اا، بالنسابة غريباة ساتبًن ىضاامية ل اذه الحًيًاة ج اورات ةأيا ىن   .لليماان األساا 
 هذا كل ومي.خاصا ج دا وستتش ب لألامات والشكو ، معرضة انستيعاب  والًبول، وستكون

 م ياده خاصاة بًاوي الصعوبات،كما ستحت ج أيضاا   لكل مييرد، وستحدد دورها الشبيعة ستلدي
  .يًتضي األمر  ندما

 
 أن   يناا دائماا ألن   ذلا  النًياة، حالت اا ماي أبادا ن تتواجاد لليماان المخت  ة كالهذه األش ىن    

 يمت ا  أن الواحاد يمكان ل شاخص وهكاذا .ملالياة شخصايات مع ولي  وا عيين أنا  مع نتعامل
 باارا مان شاكل ل مارع يكاون ىذ بنسب مخت  اة، ولكن أو ربما جميع ا، هذه األشكال، من العديد

 لاه، هللا منح ا التي ال ردية الشبيعة مي لًة ىذا ، لكل شخص م تكن .الملمن  إبمو يتسا اايمان
 صاوره ألياة يخضاع يجع اه ون ليًوده ىلان هللا، أمامه ينكشإ هنا ، وشريًا   لحياته أساسا   ليجد

 .الخاري من ىجراع أي أو يستًبل  خر، أي شخص يعرض ا
 

  ناه، والحًيًاة يدامع الذي الخير وهيً أن كةمشتر ص ة اايمان من األشكال هذه  لكل ىن       
 تعاد التي ال وضن،  والحًيًة ساد   ن الذي ممكنا، والنجاا  يصبف  الذي والحب تضيع، التي

 هاذا مان.هللا مان الخاري مين تأتي ىذ العالا، الجوهرية ىلن هذا ىنجااات ا ن تعود ومع، .ىنجااا  
 العالا، هذا من ابعد  هو لما داخ ه   ن الرغبة مي مادائ اايمان من جانب كل يحتوي المنش ق،
الشاوق  هاذا يس كه أن يجب الذي الشريق ان والميل ىلن العباده، ىن   مًد  هو لما الشوق وكذل 
 .المخت  ة الممياه أشكاله كما ان  له انجتياا، صعب ىلن هللا

 
 معينة  درات أي هيمنة "البنية " م  وا  اخترنا لليماند المخت  ة هذه األشكال لوصإ كدليل    

   ان بوساعنا مكاان أدلة أخري، نسي خر أن بإمكاننا أيضا   كان .مع ا  تنسجا  التي والًيا ل ن  
 العاالا ماي بشاكل أولاي األخيار ي اتا .الرجال وىيماان المارأه ىيماان باين التميياا الملاال، سابيل

 ماي - األخيار ل اذا نوج ه  د مصش ف أي أو-وخصومه وهدمه  وم ماته  م ه مي الموضو ي،
 والاونده، والحبال، الوجاود، والصايروره، مي الحياه   ن مكرها بداهة تستحوذ األولن ان حين

مياه  الواحد يخضع معًد  الا مي العيش والتعاشإ، وتولي األمور، ومن لا والتربية، والحماية،
 ىيماناه من ماا واحاد كال يشاور البشاري الجان  مان الصن ين ان هذين .والرموا ىلن اايًا ات

يرباون  الذين ألولئ  بالنسبة واحدا شيئا اايمان تركيب سيكون  ...وبأس وبه الخاص الشخصي،
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 ويً ارون يًاات ون الاذين ألولئا  مخت اإ شايع لكناه  ويخادمون، ويساا دون ويش ون ويع مون
  .الخ   ....ويحكمون

 
شاكل   ماي تأليرهاا ل اا سايكون ذا  أو الناا ، النوع مان هذا مي أ ضاع كوننا حًيًة ان

  ناا، من صا، المجااورين بالناا  الخااص والتكري  نوع اايمان ميه يبدو  د ىلن حد  -ىيماننا 
 ماع يحادث  يناه هاذا .المسايحية ومخال اا  ل اروح نًاي  دائيايا،أو غيار حتن غريبا، أو يبدو و د

  والمساتويات جتماع،الم شارائف مخت اإ وماع الخاصاة، األ ماار وصا ات ا مخت  اة الجما اات
 د وتاه مضامون الدين بحد ذات ا حًيًة الذي تملل له الكاهن ىيمان ىن .والخ…والم ن  ال كرية

  ان  ويرتكاا العاالا ماي يعايش األخيار ىذ ىن   العاادي، الرجال ىيماان  ان سيتج ن بشكل مخت اإ
 هاو اوتخضاع ا ىلان ما معيناة، خصاائص تعاال  مخت  اة  ر اياة تحات الادين ويواج اه العاالا،
  . م ي

 
 الًاائا ذلاي  انخات،إ خاصة، بالتحديد لي ذا أهمية يبدو  خر نخت،إ انتباهكا ال ت أن أود   
األول  الناوع يمتااا .واايماان ال اارغ الاومير، أو المم اوع، اايماان همااً اايماان من نو ين بين

بالضاروره    اي ا اوجوبا واألمار لاي  اايمان، لمضامين ومباشر حي و ي لدي ا الذين بأولئ 
 “ المساألة تتع اق تعد لن الحالة ت   م ي   ميق، ذا ت كير أناسا   أو خاص بشكل أتًياع أن يكونوا

 حساسيايين أن يكوناوا الموهباة ماي معا، يمت كاون ان اا ىن   – بجديتاه ولكان اايماان،“  ببنياة
تتحدث ىلي ا،  مت ابر واألمكار واألحداث ماألشياع .يواج ونه شيع كل مي هو حي خصوصا لما

تع يماه  المسايف وت اصيايل ىن شاخص .يلمناون بماا يشاعرون ىذ ىيمان ا مع  ينه الشيع ويحدث
 وتعااي ا، مشاا رها، وتغمرهايا، وتخ اي ا، األماور تليار هاذه األبادي،كل المصاير وىمكانياات
 بغااره، ل عيان جاهره أو بسيشة ربما تكون مخت  ة مسال   بر ىيمان ا حياه تنمو كما وتب ج ا

 التي هي المسيحية الحًيًة  لكن -مألومة     دارجية سو ية رميعة، أو أو سشحية، أو  ميًة، أو
  .بشكل مباشر ومً ا وتعمل   ن دائما تمس ا

 
 األشياع أيضا   حالته، تتواجيد م ي .تماما مخت إ ال ارغ اايمان صاحب الشخص مو إ ىن       
 ماألهاداإ .مباشارا اختباارا ان ا ن تختبرهيا بيد ان هنا   يما   تدر  ىذ بارده، الروح  تبًن لكن

 وصارا ات وأ ماال حااما ماي يًحا ن ساه والعاا الذي ىلي ا، الوصول تا والًرارات  د محدده
 ولكان الغاياة، هاذه  ب اوغ  سايتا مياه، نشا  مما .خاص  ل تع د شعور من ما ولكن ج دا، يبذل

 بتعماد ولكان ويتصارإ األمكاار ويختاار وي  اا رإيعا مالشاخص غيار مكتارث، سايجل الشباع
 .مارغا الحيا ويبدو متألره، غير ال رد لشخصية األساسية متبًن الشبيعة  .مًش وانضباش وج د

 .ك مات مجرد الحًائق وتج ر ل و ائع  كلامة ليست
 

 مجاردم او  اللااني أماا باالملمن، الخااص ذل  األول هو المو إ بان المرع أون  ل ًول يميل    
 بل محسب سشحيا كي ذا، لي  حكما ان .الخ ...روحي وضعإ وبروده،  وكسل، اكتراث،  دا

 يتولاد األولان الحالاة ماي .خارجيي مخت إ مج ر تحت ولكن هنا أيضا ، حاضر ماايمان.اائإ
 أو وهمياا، جع اه تخااشر ماي ولكان والًييرب والغنن، الدإع تعشيه داخ ية خبرات  ن اايمان
 يادر  ال راغ هذا مي ذل ، ومع .بال راغ اللاني بينما يتسا المو إ .اائ ا أو ضح،، أو خدا ا،
 ان .باسال شايع هو  ينه الج اإ هذا غيره، لكن بأية لروح ن تتألر.كأسا  ين ع روحي معنن
  اد ك اذا مجادا مو  اا ان . جيماة براعه هذا ومي شو يي وبصعوبة، نحو   ن يتا ينجا ما كل
  .حًا ع أصييل وشريإلشي كبداية ي يد
 

 نجتااا ربماا .شايو ا اكلار الماو  ين هاذين من اللاني النوع اليوا يبدو ىذ م ا، انخت،إ ىن      
 تشير ىلن هذا والكنائ  الجديده الديني  ال ن  ان يبدو ال ًر،  ىيمان الغنن ىلن  ىيمان من مرح ة
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 لتغييار شااهد ان ا بل  متيًار الوسائل،با أو ل بدع، اختبار بمجرد ت سيرها يمكن ن بساشت ا ألن  
  ان اايمان يعبر  ارية، مارغة والجدران الغرإ تكون  ندما اايمان المو إ ىااع مي  ميق
 روحاي هاو  ما التعبير يأمل والسشوح الم ساع، الخالي والحيا ال راغ مي الذي الوا ع مي ذاته
ن  الذي اايمان انه .الت اصيل ومره مي ذاته ان ي ًد دون مي ا شائبة ن موضو ية مي يج ر كما

 لرماوا المتارإ انساتخداا بعاد األسااليب مًار بارغا  ي ن اننتصار ألنه  ادر ل د ا ىليه حاجة
 و اوده ىلان اليناابيع يتاوق ىلان تبسايش لليماان شاكل يج ار العصور الماضية، وأشكال وصور
 متتركاه شايع لكال مًناع ت ساير وجاودىمكانياة  أماا له، بالنسبة غريبا أصبف التنوع.الو ي والن
ل ن نحان شالماا اساتًامت ا،  ماع  وبسايشة مًياره شديدا ىلان حيااه شو ا يتوق .حائرا    هيايذه نحاو 

 المو إ هيذا مإن لليمان، األخري بشأن األشكال متعصبين نصبف ون خاص، النيا ة ىلن دين
  ان تبارات هذه جمييع تضاإو  المسيحية الخبره مي حيويا دورا يلدي ان وبوسعه حسن شيع

مارد،  كال و ادره ماااي حسب وذلي  مخت  ة، أشكال تحت اايمان يوجد واحدهً م مة ىلن حًيًة
 هاذه األشاكال، ىلان حاد تملال .المعينايين والعمار والناا  حياتاه ب ا، ووضع يتميا التي  والبنية
 والصعوبات ل موارد شبًا ل نمو خاصة صيغة تحدد اايمان، كما مي ا يعيش التي األرض معين،
 التعبير يتا هذه األشكال مي بان نًول و د .أمامه توضع التي واحد، والم مات كل ب ا يتميا التي
يًصادها  التاي لليماان، الجوهرية النواه لكن  واحد،  كل ىيمان يتخذها التي الد وه الخاصة  ن

 تمياات ،“ لمن سايدانيا سايخ ص، ولكان مان ن … يالمن مان “ يًاول  نادما المًاد  الكتااب
 .الخاصة هذه األشكال  ن بالضروره

 
 كال  ان المجارده “ وهويتاه “ اانساان، ناواه ان م ادهااً حًيًاة  ماي يكمن ذاته بحد اايمان    

 .الد يوه استجاب ىلن هذه  د وبأنه  البنيات، كل  ن النجر بغض هللا يد وها“    به لب ”و شيع
  .والونع شا ةبل ال  البنية اايمان أسا  لي 

 
 ل ناا  اساتعدادات تانعك  ان بالتحدياد اايماانً بشأن  خر استنتاي ل توصل ىلن  يًودنا هذا    

 ميل ىلن ىدرا  أي ديني، هنيا  مو إ الخصوص، وجه   ن .مت اوتة وبدرجات مخت إ بشكل
 حالة يم الاوال وسريع خ،ل المتناهي من  األبدي  المرئي الشيع وسش مرئي مي غير هو ما

 “ والتدبير النجاا “ او “ الجمال ون     العدالة او الخير“ ون “ الحق   لي  تحًيًه يتا ما ك ذه،
  كماا معاني اا، أوضاف ماي الك ماة هاذه اخاذين“ المًاد  الشيع   ولكن  ، دنيوية    يمة اية ون

او  المًد  ت ل شيعحام، كون ا ولكن ىلن حد أخري،  يا ىدرا  يتا .األديان المًارنة  توج  يا
 مان ماي ناوع الدينياة هيايذه الحساساية  تكمان .والنجااا والجماال المًدساة الحًيًاة أي  الشااهر
  .العاش ة التي تسمن  الش ًة   ونعمة التبجيل، أو انحتراا

 
 و ميايق وساعة المتميااهً    او صا ات ا ل وه ة انولن،  د تبدو هذه البنياة كباا ي البنياات، ل اا 

 أناسا   أو  بيا ره مبد ين أو خاص،  بشكل أشخاصا موهوبين مي ا نجد  د ورباشة، ددوتع وشده
 أن سا ا وهباوا  الاذين وأخيارا ،  اد نجاد أناساا    خارين مان التااماا، اكليير  الذين ها من  اديين
 -  والاروتين الصا اع و ادا والص اع المجد نواجيه الع وية والكد  .ااحسا   يعيييواه بتواضع
 نساأل  بعايد  ماي مايا ولكان، .والخشاأ الصاواب من وك، الس س ة الكام ة ل ًيا الكيي،ا، ياوبوج
 أو يحييدد  خ،ص وما بأجمعه هذا بين الىيمانا المسيف يسميه وما ك ه هذا بين ًما الع، ة أن سنا
  الالبشري الجن  ضياع

 
 ماع الحيااه التشاكي ية تكوين  ن بالتحري  من مكة مأو اتنا  . صوي أهمية ذو السلال هذا ىن     

 ان لناا كاان لاو ولكن .الخ.…و اجتميياع و  ا دينية م س ة شورنا  لًد دوما،  المتاايده الم،مف
 شبيعيين ملمنين وغير ج ة من  شبيعيون  هنييا  ملمنون  سيكون  دينية، بنيا ة اايمان نحدد
 كان األمار كاذل ، ىن ولكن لحالي،ا الو ت مي السائد  هو  ان هيذا الرأي حًا، .أخري ج ة من



 42 

 ناه  يتحادث الاذي اايماان كا،، .مناشاده أو مردياة موهباة مساألة ل ناا  رساالة المسايف ساتكون
 ضمن هي أي شيع وراع لمييا األساسية المض  ة األشياع ان .بالنيا ة ص ة أية له ليست المسيف

  اايماان  ي ايض .ساان ىلان هللاللن الاداخ ي الجاوهر مان وتنشأ مباشره الن سي  اادرا   مدي 
 لمخت اإ مسابًة اساتنادا ىلان  نايا ات وذلا  بنياات ماي موا  اه أو أ مالاه او مجااهره  حساب

 ماي يكمان اختيااره ياتا الاذي والًارار  خار، مي مكان المرع مي تللر هللا د وه ان غير األمراد،
 المخت  ة الميول   ن بناع   اايمان جسد يخت إ .وروح اايمان جسييد بين نميا  ربما . خر مكان

 مساتً ة م اي - روحاه مركا أدق بشكل أو - روحه أما اانسانية، والجروإ واأل مار واليدول
 اانساانية ال وياة باين خاالص لًااع هناا  - أصا، نحجناا كماا - العمق هذا النيا ات، ومي من

 .كامة وانسيتعداد يةالبن اخت،مات  خ،ل من جوهري شيع هو األسمن ال ًاع هذا ىن   وهللا،
  

 ىن   صاحيف .اايماان “ جساد “بل ىلان  ينتمي ىلن الروح م ذا الديني، المو إ بخصوص اما    
 معرضاا ىلان خشار يكاون باالموارد،  غايارا  مباد ا، غنياا، ك اذه، بنايا ة يتاي سا ىيماناا   هناا 

 حاد  و  ان  أيضاا    نحاو اايماان، بوساع ا تًاود أن بإمكان ا التي ن س ا النيا ة ان ىذ واضفً
 مبالغاة دينياة، غيار لابات يشاتاق ىلان انشبا اات شخصاا تعاال  و اد .الشار نحاو تًاود أن ساواع

 دامع هنا  لي  انه يعني و د  ًبة، الدينية النيا ة يكون غياب ومن ج ة أخري،  د .ومتعصبة
  والنايااهة صوااخا، باالونع ياتا ك اذا ىيماناا ان ذلا ، بارغا” خبره“ ون تألير ون  مق ون

ماا   لكال  مباشاره ل تًاويا  درتاه تكشاإ لليماان اال ي األصل ان ىضامة  ىلن ذل ، .والص،بة
 مي الكشإ اايمان سريع ان .الكالوليكية البيئة حتن أو  البيئة، من أو الت ًائية   ن الميول  ينشأ
  ان لمية،وىاالاة الًنااعالم ولاة العا وأشايائه وارتباشاتاه  ياوده وىج اار مياه مشاكو  هو ما  ن

 .الخارجية هذه النيا ات تميل ىليه ل غاية جيد بشكل مخ يي ا اايمان يكون أحيانا .األوهاا
 

  مسبًة، أو امتراضات معين مرد بحاجة ىلن امت،  الدينية النيا ة  مإن  صحيحا  كان وان    
 الاذي الشاخص حًا وجد نالديني، وا أو تخ ي الو ي تضعإ  د خاصة، لًامة تألير تحت ألن ا

 الًارار ان نتاذكر  أن  ذلا ،  مان  بالرغا   ينا لكن –   مًد     هو ما  ن انستغناع بوسعه
 يكون من ربما .والنيا ات تماما   ل ًاب يات الك ي النجاا هذا خاري يكمييييين باهلل الخاص األسا 

ماي  يحادث  لماا بشاكل تااا  عوا غيار ذاتاه ال ارد يكاون الاداخل،وحتن  اد ىلباته من غير الممكن
وهللا   شايع كال  ان المجارده اانساانية ال وية بين الًائمة الع، ة ولت   المسيحي داخ ه أو معناه

  ان كال المساتً ة الحيوياة المساألة .ن ساه اايماان موضاوع بالشبع هي األخيره المسألة هذه ان
 هللا ياد و من اا، ومن ابعاد رديةال  ميوله  ن النجر بغض الكائن،  ان  نعرإ  ان هي البنيات،

 مناا واحاد وكال  ائماة، هاذه الاد وه وباان والجاروإ، األوضااع كال   ان  ،وه استجاب، و د
 الاذين أولئا  حتان – “ البشار لكال هللا الخا،ص يتمنن “ بذل  الًياا و  يه يلمن أن باستشا ته

مضشرا   األخير الوضع هذا مي هن س يجد اانسان الذي ان ! الدينية الناحية من رديئا شيئا أو  وا
 يحجان أن حًاا يحااول وان الروحياة، النجار وج اة من م يئة بالتخ ي صعبة حياه يس   ىلن أن

 م او ب اذا نالمن أن .الج ااإ  ويبًان األسامن هذا كل برغا ملمنا  ين هللا مي مسيبًن باايمان
 يالمن ماي ان يساتشيع  ك اذا شخصاا ولكان برجااع، ممااوي ىيماان ومسألة ىيمان بالشبع مسألة
 .ذل  له مًش وينبغي الن اية
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 الثامـن   الفصـل
 

 اإليمان فـي المعرفـة  
 

 نياايوان  يحماال الااذي ال  ااا صااعب  م ااه مااي كااانتربري ماان انساا ا الًاادي  يًااول    
"Proslogium"     ما يأتي: 

 اايمان الس س ةً ننو يا م الجم ة هذه تكون."ىيمان دون خبره ن ولكن خبره، دون معرمة ن "
لاد الخباره وأخيارا   .ممكناة الخبره ويجعل البداية هو  الجم اة، هاذه م اا ماإذا  أسايع .المعرماية تو 

 كماا م مات وىذا .حياة تكاون مبوا اع األمار وحاده التاي واألحاداث الًاوي بنا ىلن مصال مستلدي
  .لليمان جانب جديد اكتشاإ   ن مستسا دنا ينبغي،

 
 يواجه الجروإ وب ضييل تنوع .بعد شيئا " يعرإ " ن "  ىيمانا "س ا أون  ان الًدي  يشرح    

 أن لاي ينبغاي أصا،، هناا موجوده المعرمة    “ مسألة ان بال عل، .ب ا ويلمن هللا اانسان ك مة
 ومي هللا رسل ش اده ومي وتع يم ا بأن مي الكنيسة م ادها األ ل ىلن نتيجة مي توص ت  د أكون

  ميًة، كانت م ما تتك ا، التي  اانسانية الحكمة أن نكت ي بمجرد   ينيا مسيف،ال يسوع شخص
 الدينياةً العاش اة مجارد مان  مًاا اكلار شايئا   هناا  ان ادر  أن يجاب .بالحكماية اال ياة ولكان

ماإن هاذه  ألنسا ا بالنسابة  ذلا ، مان باالرغا .الاماان ماي هلل ج اي ح اول موهباة ىل ياة، .بالتحديد
 بااهلل أن ألمان : خر شيع كل موق الم ا الًرار تًودني ىلن ذل  ىذ مًش، استعدادية هي المعرمة

 لاي، يًولاه ا بال ماا .باونع  باه والتااا واخضاع ىلان مشايئته وأصاغي ىلان د وتاه ياتك ا، الاذي
 اايماان، هاذا ولكان  .هللا هيي اصل اايمان لك مة الشا ة هذه .ذاته  ن لي يكشإ بما وارحب
 .محدده معرمة هنا  بالشبع، .محتواه اآلن ون ي  ا حتن  شييئا، بعد “ يعرإ “  انس ا ن حسب
 الاذي هللا باان اادرا  ان شالماا محتاواه، م اا  اد مدي معاين، مان أن يكاون والن لليمان، نبد
 الًرار، جوهر… ولكن باهلل يتع ق اانسان مي ما هو ومن هللا هو يعييييني ىدرا  مين هنا يتك ا

 الحاضر هنييا السر و بول المرع، ب ا يلمن التي البسيشة الك مة أسا  مي يكمن يمانواصل اا
  .جديده لحياه البداية وجع ه تح ج دون

 
 محتايوي اايماان، ماي المالمن يتوغال حياث باالنمو، بعدئاذ تبادأ المنغاراه الباذره مإن وهكذا    

 مشيئا شيئا يًتضي ا، يتًدا التي  باتالمتش وخان الداخ ي، وتركيبه العميق معناه ويسعن ىلن م ا
 مصش ف حسب العبور، يرغب مي . نه النًاب يكشإ بما الداخ ية ل معرمة البسيشة الشا ة من

 لي  بذل  ويًوا .“ GNOSISالمعرمة الروحية “ىلن ” PISTIS“ الالحكمة من الًديمة ال  س ة
 تن تف ىضامة ىلن ذل ، .منيره نعمة من قتنبل ىدراكية الع ا، بعً ية هذا يًيده الذي الشبيعي بال  ا
 ليست  .تنكشإ التي هلل الحًيًة هذه كل أوضف وبشكل وتستو ب اايمان ىلن نور  النعمة  ين

  .اايمان نمو سوي بشيع معرمة ك ذه
 

 الشايع وسابر الغاور مان الاوا عي باان تراب اي " الخباره " ماي تحادث المعرماة هذه ىن ان    
 ذاته يًدا م يئا بالحًيًة والًيمة، كالبر ا اايمان محتوي ينمو مًش الشريًة ذهب  .وتذو ه ولمسه
  . ينه الً ب مي ويتوغل واضف ىلن العًل نحو   ن

 
 مًاش بالمعاينن اانسااني ويتحاول ىلان معرماة .ىيماناا باأن يكاون اايماان ن يتو اإ ذل ، مع    

 هو أساسا   ىن  اايمان .المتشور الو ي تيجةن هي التي األسمن المعرمة حتن ىلن ت   ون ل ك مة،
 خالً اا للنساانية المتناهياة ىلان حًيًاة الايًج المدر ،والخضاوع المًد  غير اانسان هلل شا ة

 لغاره مان هناا  .و دماه حالاة اانساان الخااشئ اج ار  اد لذاتاه، كشا ه  ناد الاذي ومونهاا،
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 هللا لحًيًاة الشا اة  باول دائما اايمان نيمألها، ىذ يبً أن يستشيع شيع من ما التي انخت،مات
 اانساان أن   ان كاان ماا ىذا ساتمحن الشا ة ىن  هذه .البشرية نحوها تتوجه التي المدركة غير

 الوحيده مالمعرمة .هيمنة أو امت،كا   ستكون ك ذه حًيًة هللا، نن لحًيًة كام ة يتوصل ىلن معرمة
 .تمجيد الن   يتر  والذي  ن ا، ذكرناه الذي الًبول ذل  من تأتي تلس    ن الشا ييةً الممكنة
 اايماان اايمان، حساب شبيعاة مي المعرمة .الًدو  هللا الدائا ىلن حكا الذات تس يا مي وتتحًق
 حياة " معرماة " هي معرمة أصي ة، ذل ، من بالرغا اايمان يحشا حالما يًضي   ي ا وبا له،
 .والتوغل الداخ ي الحضور بمعنن

 
العًال الً اب ىلان  يميال  نادما .من صل بشكل رليت ما ن يمكن الشيئين هذين ان مرارا رناذك   
 هااج  مان النعماة، ومان تنباع التاي المحادده " المعرماة " مان ناور ب ضال الشا ة،ماذل  هاذه

 “ الًاوه ىج اار “ من الخبره، معين نيوع وهنا أيضا   أ من، أن يكون لليمان يمكن ن .اايمان
 وماع.الكال يملال ويشاور ياو ج ما يحمل اآلخر، نن مالواحد .يلمن من جوهريا ب ا يشعر التي
  .الضوع ي ًي ىذ غاية األهمية مي هيو انس ا الًدي   ول مان ذل 

 
 بأكم  ا حياه ذل  يًتضي ألن -  اا بشكل لي  .المعرمة بداية الخبره، هذه  ن اآلن سنتك ا    
 واألشاكال الحًاائق، ماع العايش تعناي بالنسابة ل مالمن ىن  الخباره .من اا معيناة جواناب بال -

 الضمير مي وح جه بأكم ه المحتوي هذا تبني وتعني ىيمانه، محتوي والًيا التي تملل واألحداث
 خياير  ماي ذات اا تكشاإ ومكره، ىلان أن المرع جروإ حياه مخت إ مي ىليه به، وال جوع والتأمل

 شالماا .بانمتراضاات الع مياة  ، اة أياة لاه لي  وا ع،ال مي اايمان، تع يا ان .المشاإ ل ملمن
 واحد  نصر ماي ان و نيدما ا رإ واضحة، مالمسألة وأخري، حسابية كمية بين الع، ة ام ا

 تاريخية مصادر تع مني و ندما ..أسيعن ىلن معرميية المايد ن معينا ، مركبا   يكون اخر بعنصر
 بياد.محساومة مالمساألة وذا ، هاذا و مل معينة حًبية مي  اش  يييد ما شخصا ان باللًة جديره

ن  حياا   و مًاا   ال  اا، صاعبة حًاائق يخاص هناا بالنسايبة لليماان، مالسالال كاذل  ان األمر لاي 
 يكشاإ  ياين  مًاد   ماق  ن أتك ا أن   ي   باألحري بل مًش، بشكل بشييع ن سه، ىن   يصإ

 هاو تماميييايا هذا والموا إً المعرمة من همحدد حانت انه يًتضي ىذ محدده، جروإ ن سيه مي
 كماا ببسااشة  ذل  بإمكاني  بول .اانسان يحب هللا اايمان ان لي يلكد وهكذا ." الخبره" معنن
 العمياق المعنان ان هاذا غيار.جادا ىااعه وديايا مو  اا يتخاذ الجاوده ك اي الارب ان الش ال ياري

 لاي أون  أن ينبغاي مياه التوغال اجال منو .نحيو بشيع أمامي   ن تنكشإ التأكيد هذا و وا ب
 بالمتنا ضاات، جادا م ايع والشار،  الخيار مان مااي  الاذي هاو الكائياين ذلا  اانساان، ماا ام اا

     .جدا ك ه  جيا ومع هذا يائ  تامه، غريب،
 

ن  باالشبع  .و يايدره وتحدياتاه اانساني الوجود  ن تخبرني أن الحياه ما   ن أتع ا أن يجب    
 ل  ارد  ممكناة اايمان وهي اس ل مي تكمن ىذ ىنسانية، حكمة مجرد  تح ج أن العبره ل ذه يمكن
 هاذه أ مااق يسابر أن وحاده يًادر   ان األخيار وهذا .كملمن مًش ويتصرإ ويحكا ينجر الذي

  .يحبني هللا العبارهً
 

 كال ياواأ ايشا ا    ان أن اايماان لمحتاوي األخاري بالنسابة ل عناصار ينشباق األمار كاذل     
 لاي تنكشاإ لاا ومن .حياتي وأهداإ وأسباب جروإ معا  ن مي تكون أن يجب .  ي ا وا تمد
يعاود  ال ضال .جااهره تصير الحًيًاة كما تحديدا اكلر الداخ ية و ، ات ا معنن ذا  مً ا ميصبف

  .النعمة لمره المعرمة المًدسة، اايمانً مي المعرمة تنمو بحيث ك ذه ىلن خبره
 

كاان  لاو .صرإ نجري بأس وب محسب استيعاب ا يمكن حًائق مجرد اايمان حًائق تليس      
 ذلا ، مان   ان العكا  .والدراساة البحاث شرياق  ان غورهاا سبر باامكان لكان األمر كذل ،
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 المصادر اناه   ان هللا ي دإ الان محددا  م، يست اا وهذا اايمان ب وغ اانسان الحًيًة، يعني
 والًاوي واال اماات المتش باات كال مساائل ولكان .بالحيااه ل اتحكا ساان  اوهاان ساينال .والن اية
 .المرع يختبرها الذي م موسة ىلن الحد تصبف الروحية

 
 كال  ،ماات ومغااي معنان مان أتحًاق ما لا معي ج بت ا التي الشريق خريشة حًا ن أم ا    

 يومرهاا األماان التاي اتىجاراع ان.مي اا سأضاع لًاة أياة معرماة أساتشيع وهكاذا المو ع، ورموا
 ومان .الًاارب ماتن ركوبي   ن حال مًش تحديدها يتا الصمود او التحر  واحتمانت ما  ارب
 ...ك متاي ماي تلبات ان  .  يناا أون  أن نختباره اايماان محتوي ىدرا  سبيل ومي المنش ق، هذا

 اال ياة ن العنايةيعاي ىل شيع يحدث كل الملال، ان سبيل   ن لي،  يل مإن " الحًيًة ستعرإ
 رسالة الجاا هذا سيبًن .الحياه هذه ت اصيل كل وموق اانسان بأكم  ا حياه موق هي هللا يد وىن  
   ن والشر الخير من أي ك،   لي، يحدث شيع بكل التأمل ا رر ىن   ندما اختبره، لا شالما ميتة

 الحادود صاعب ىلان ابعاد شبياقًالت صاعب لكناه الًاول س ل هذا ىن .هللا ان ما  يأتيان أساسا  من
 بالكسل وااهمال تتسا بعناد، به تتشبث ذل  ومع  جاها بشأن اليائسة اانسانية بالنسبة للراده

 هاذه حًيًاة تج ار باذل  معا،، أ اوا كذل  ىلن حد أتصرإ  ندما ىنني بيد .ومتكبره لائره لكن ا
 كال وباان .خاصاة م ماة هللا مان تس مت بأنني تماما مًتنعا أكون  ندما .اال ية العناية مي اللًة
 والحاان ال رح خ،ل ومن الو ي هذا مي بان مًش و ندما أدر  .تحًيً ا مرصة لي يًدا حدث

 اايماان هي حًيًاة بالضبش وهذه - وتسودني توج ني  وه وا يا بوجود اصبف وال شل والنجاح
 لًاد الخباره، مساألة ماي اايماان أمكاار تتجساد ىذ ل عياانً الخباره تج ار حين اا .اآلن نعني ا التي

  .المعرمة مي اايمان واكتسب محتواه،  ن النًاب وكش ت األمكار، ل ذه شبًا أرشدنا حياتنا
 

 العدالاة األسامن، مكاره الًيماة ب كاره لاي  باه ألمان الذي ماهلل .بالو ائع باألمكار بل ن ألمن    
  ماا وبجاداره يعبار " حًيًاي "ش فمصا  أن .حًيًاي هاو الًبيال، هاذا من شيع أو أي المًدسة،

 والناا  حًيًياة، هاي ب اا اصشدا والجدران التي حًيًية، هي ىلي ا استند التي ماألرضية يعنيه،
 هللا .حًيًياة األخاري هاي ت  مناي أو ت  يناي التاي العًال و اوه حًيًيون، ها مع ا أتشاجر الذين
 يبدو نجره مي الذي المًد  ذاته، بحد كائنا كونه مي هو حًيًة  .شتن شرق مي بالشبع - حًيًة

 مًاش، االه -اانسان  مكره لي  حًيًي، هو والمسيف .....والسيد الخالق .خاشئا  و ًيما   وجودنا
 حياا "األباد  والان والياوا هللا مي األم  ابن  انه غير م تًرا ىلن الًوه، مسيكون كذل ، م و كان
 مي لي  - ن  ، كل ومي الكنيسة مي حًيًي يخخيي،ل التار يمارسه الذي والتألير  ...وحاضرا

 باالروح الجدياده الاونده " ماي بال محساب، ب اا نمار التاي أو الخبارات األحاسييي  األمكار ومي
  .هللا أبناع نحو مجد " النمو" ، و" الًد 

 
 محتوي أدر  بونع أن لي بالنسبة أمن الممكن .الحًيًة هذه مي متمسكا تكون أن هو اايمان    
 التاي الم ماة الحًائق لي ما لا تنكشإ معه، تنسجا حياتي واجعل بشأنه، اهتا وان اايمان، ذاه

 المايَّ  يتج ان أن ىذا   ممكناا ألاي  - اج اي من يأت المسيف ألا ال.كذل  ألي   يحبني هللاال.يتضمن ا
 شاًةبم ابحاث أن   اي   يستحيل انه من بالرغا - ذل  ن يمكن أو يميكن أن سناًكيإ نسأل د ونا
 لحًيًتاه حسايا ىدراكاا الًادره، وك اي المحباة، ك اي هللا يمنحناي مشايئته، ماا لاا حساب هللا  ان

أن  أو ،" الخاالص لليمان" بالج د الصعب  كي ىليَّ  يحسن وىن  مإنه يعرإ بمحبته أن المًدسة،
  .خشاياي بسبب انختبار بعدالته ي رض   ي  

 
 ماا هذا .تصبف حًائق المًدسة الحًائق  مًاً خبراتال اكلر وهي أخري أيضا ، خبره هنا      
 ال كار،  االا تتر  ك ذه ان حًائق أي " اادرا  "  ن تك ا  ندما نيومان  الكاردينال     صده

 شوي،، و تا يستغرق  د هذا لكن . درا حًيًيا لتكتسب أو حيا وجودا لتصير ااراده أو النية، أو
 اايماان خدماة ماي  دياده ولسنوات يت ادون معينين أشخاصا ىن يبدو مًد .جدا شوي، و تا نعا،
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 هاو ىيماناه بال اايمان يحمل اانسان  لا يعد يوا ميه يأتي لا ومن .بعيد من متضايًين الخالص
ىيماان  مخت اإ هاو كاا ولكان " تنويرنا اجل من " مكتوب الجديد الع د ىن مضمون .يحم ه الذي

 ومااذا نكشإ  ماذا " بلبات نلمن " حيث والنائي لصعبا الشريق  ن األامنة ت   اانسان مي
 بعض مي ل موت دنوا ومش وا، وحتن و اوموا واضش دوا،  انوا .األامنة ت   مي النا  اليع منا

 لًاد .ساحًت ا او متحمساين، وجع ات ا وصادمت ا ماي ا الرت  د المًدسة الحًيًة ان ان األحيان،
  .لمن عتنا أيضا   هذا كتب

 
 مان ينماو ان لليماان ينبغاي تعنايً ان نباد مان العبااره هاذه كون مي منه واكلر ذاه كل ان    

 حاين ل عيان الذي يج ر لليمان، الداخ ي بالتاريخ  ، ة ذا نكون ان   ينا .الخبره ىلن المعرمة
 بعاض وماي ىيماناه، اليومياة، مضاامين حياتاه ماي ويواجاه، .ىيماناه هادإ ماع المالمن يتعاايش
 األ ماق المساتويات تبادأ حيث أوضف، وبشيكل أمامه  خر أو جانب  ن النًاب ينكشإ األحيان
 وا يا يصبف سواعً حد   ن أمر أو ا تراح   ن انه اايمان وينجر ىلن دامع بوضوح، بالج ور

 يجع اه كماا لاه،  الباا موامًاا   لحياتاه ويضاع ىيماناه، حساب حياتايه يوجاه .منه اايمان يتش به لما
 اايماان لاه يضامن وكياإ ىيماناه، يضامن ا التاي الًاوه ماا  ارماا كذا يصابفوه .لوجوده مًياسا
 والكلاماة الًاواا ماي يتغيار والرساالة والًصاة تسا متُه أون  كاالتع يا ماا .والد ييا واألماان اللبات

 العمال اانساانيةً الخباره ماع ل تواصال هاي األمور هذه جميع .حًيًة انه   ن ينكشإ والوان،
 أن .نعمة نن اايمان يعمل، الذي هو هللا هذا كل مي ولكن الجريئة، والًرارات والتحدي والحياه

 اايماان ىلان رباشاة شا ة تب ا هللا وأخيرا ، بر اية .المعرمة مي اايمان مضمون ينمي هللا نور
 نتاذكر أن مان الشا اة مكنتناا حياث حياة كحًيًاة يتج ان الًداساة ك اي بن ساه، مااهلل .سااره جأش
  .ون كر

 
برنااارد  الًاادي  يااد وه خاصااا شااك، ت تاارض اايمااان مااي المعرمااة ان يحاادث و اد    

 ان المباشاره،والتي يمكان بالخبره هللا معرمة أو ،" cognito Dei experimentlis"ك يرمو
ميماا ىذا كاان  ت اتا بمساألة الع مياة  التحًيًاات كانات .الروحاي  " ش ياق نحاو   ان   ي اا يش اق

 أا اساتلنائية ك اذه كانات خباره ىذا ومي ماا هللا،  ن مباشره خبره جودو  دا أو وجود باامكان
  يماة ذي كشيع الروحية بعض ا الخبره صور  د ...اايمان نحو الشبيعي الشريق مي موجوده
 مان ملير كشيع بعض ا ر ه حين مي… المسيحي  اايمان واستًامة نًاع   ن خشير غامضة،

 الموا اإ هاذه .الاخ ...دينياة كغراباة أو أو ل تسا ية ي،أدبا كموضاوع أو الن ساية، النجار وج اة
 ان بالتحدياد الضاميرً يم يه بما يستند ىلن الملمنين المسيحي الذي البرهان ت سير ت مل بأسرها

 الحب هو ." والوجود والحياه بالحركة نحجن " ميه أي  ريب، المسيف هللا ومي حي، اله هو هللا
 بوساعه نهاوتي منشًاي  يا  او   مية نجرية او العالا هذا مي  وه من وما -والنعمة  والحرية

 الذي يتس ا اايمان وجدية، بتواضع اتخذ الذي اايمان .تسره التي الن   مي التألير يمنعه من أن
 انًشاع دون لكنه ص ن يموت، الشوق هذا يجعل لا والذي الحب مي الشوق ىلن مباشره هللا من
 ن يكت اي الاذي -ماان اايماان اننتجاار شوي اة متاره تكان ام ما الرغباة، هاذه تحًياق اجال مان

 ش  ىلن ذل  دون يصل ك ذا ىيمان .الجوهر مي مرتكاا يبًن -هللا ابن بلًة بل المل تة بالًنا ات
 نعود ىلن ماا وهكذا .باايمان ملع من ببساشة ن ضل التك ا أننا ىن “  الروحي “ بي نًصده الذي
  .  دائما ىيمانا اايمان يبًن “ ل خاتمةً كأس وب جديد ومن لانية ذكره ينبغي والذي أص،  يل
 
اانساان  وغنياة تجعال  وية تكن م ما الخبره وكل المعرمة، حًل مي ما تًدا كل من بالرغا     

 أن لليماان ن يمكان كما اايمان، معرمة تبًن ك ذه معرمة مان الجسدي ىلن الروحي، من ينتًل
 المسايف، بواساشة الحًيًاة داخ نا هاذه مي نتًبل أن دائما   ينا .باشره   شالم المعرمة محل يحل

 والعمال بشا اة الساماع ماي تكمان متواضاعة وشاجا ة دائماا م متنا ان .هللا من الوحي ونست  ا
 .بجرأه
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 العقيـدة والكنيسـة: اإليمان
 

  اد لكاان -  الىيمانا  ماي الكنيساة تعني ماذا سئلً  د األولن الًرون مي يعيش ىنسان كان لو    
 امشاي التاي الاذي أتان  ، واألرض ال اواع هاي حم تناي، التاي األا هي  الكنيسة ان ربما أجاب
 – نحان ش ، دون من ..ىيماني يحيا مي الذي هو وىيمان ا تلمن، وحدها  الكنيسة ىن حًا .  ي ا
   يناا ك اذا، بمو إ ونًبل ن  ا نمامبي هذا الضوع، مي المسألة هذه ن نري– المعاصرين النا 

 التي ال ردية الحالي الو ت مي تنبلق الغرب، ومي .أخري نجر وج ة من المشك ة هذه نعال  أن
      .ن سه مي أساسه يجد كي المجتمع  يود ن سه من ال رد يحرر خ،ل ا من
 

 انشبا اا  ان شايتع اذ  ديده، جوانب مي األسن تبعث   ن  النيا ة هذه ان يعرإ جميعنا    
 كوننا برغا  ينه ىلن الخشأ الو ت مي تعرضنا ولكن ا الحًيًة، ىااع معينة مسارات وت تف مكرنا

 الميال هاذا نجار ان تباار نأخاذ ماي ذلا ،ان   ماع لناا ينبغاي شايئا  ماا، اضشررنا ىلان التراجاع  د
  .البداية كنًشة نوج ه حتن او ال ردي

 
 الذي لنا مو إ الملمن يروق أن جدا الشبيعي ممن اايمان، نصل ىلن جوهر ان نأمل  ندما    

 أجد هل او الألمن أن لي أينبغي هناال يتك ا هللا ألي  " وهيً ىن ضميره مي المشك ة هذه يواجه
 أن   ايَّ  أا اايماان، ماي الخشاوه أن اتخاذ أيجاب .… الشخصاية، نا اتي اتباع مي يبررني ما

 مسالولية اتخااذ يًارر ان ل ضامير مان نباد شريً اا تاي  اينال الوحاده .“ الذاتاي مي ناشئا أبًن
 – الًارار يصااحب ما ان يجاب التي وااراده هذه الخشوه، واللبات تتش ب ا التي الجرأه اايمان،

 الًرار اتخاذ من أحد بوسعه وما وحده، يًإ بانه ال رد يعرإ .اايمان يشيير ىلن جديية ك ه هذا
بإمكاان أحاد  م اي  و المهً وحياته ون سه اايمان بين الصراع  ن  يتغ ب   يه أن  . نه نيابية

  . نه بدن بذل  ان يًوا
 

 العالة والسيشره مي المتمل ة ن س ا المعاصره ال كره يلدي ىلن تأكيد  د تماما برمته هذا ان    
 من ،الشكل ب ذا انت الذي تتحدث :التالي السلال أن سنا   ن نشرح ان ينبغي ولكن .الن     ن
 ربا   لًد ! ك، بالشبع، الهللا من تس مته مباشره هل اا الذات  مستمد من هل هو الىيمان  يأتي أين

 ماي اايماان ممارساة مان ىيمانا  تسا مت لًاد .الكتاب وتع متايه مان مع ماو ، و  ما  والادا ،
مار يعاود األ بحتاة، موضاو ية وتعاليا معينة مضامين مجرد لا تتس ا.بيئت  تًاليد ومن خورنت 

 ىيمان  ولكن الحال، يكون  د كما اايمان ترمض أن أو هذه األشياع ىلن ىيمان تحي ول أن مي ىلي 
التوجياه  ان  .اآلخارين ىيماان والً ب، ال ذين اضشرما ب عال العًل من لكل ل حياه ذاته سبيل بحد

 من المع اايال وحاده التع ايا ماي اذ الساامع، ماي اايماان ياو ج   ان أن  ادر غير وحده التع يمي
 أي أو أو صاديً ، مع ما ، أو أم ، ىيمان ان .اايمان تو ج وتعاش  الحًيًة تحب  ندما ولكن

 دون مان ىيماان ا مي مع ا بادئ األمر،  شت مي .ىيمان  أو د الذي هو حول  من  خر شخص
 ماامل  .منتصابا ليًإ الًوه وجد محددا، وأخيرا ، واصبف ىيمان  نشأ لا ومن اايمان، تعرإ أن

  . خر ىيمانا اايمان يو د هكذا شمعة أخري ب  يب التماس ا  ند شمعة تشتعل
 

 باذره  كماا ينتااع الاروح، وي م  الً ب يجذب حيث اايمان، يصنع الذي هو هللا ان بالشبع    
  ينجار  صاوره من او ال ًاع ب ا يتا معينة شخصية من سما  ا، او يتا ما ك مة من جديده حياه
 بشاتن منه الخروي ن يمكن بشكل كإنسان متورش يد وه لكنه - ال رد يد و الذي هو ماهلل .ىلي ا
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 بيئتاه  ان المنعاال ماال رد اانساان للنساان هاو الشرياق ىلان هللا، .ل حيااه ال،اماة انرتباشاات
 أولئا  مو اإ ىيمانناا ماي نادر  أن   يناا تسا ل  هاذه انرتباشاات ان .موجود غير هو ببساشة
 والشريًاة اال ياة، الحًائق مع مونا ميه صور الذي مياألس وب استيًج اايمان،  ابواسشت الذين
 حيااه ماي م ماا   دورا أدت بادورها التاي والادوامع شااهره، حيااه مي اا أحاد األصاد اع تخيال التي

العياد  بياوا انحت اال ماي ماا  ائ اة تبادي ا التاي العاش اة  ميًاا، تاأليرا ميناا ياللر الاذي الشاخص
 ب اذا الشاكل، تصا ي أن أمناا ا تاادت الذي الشديد منتب ة ىلن ور  ا غير وهي لعميًةا والجدية

 ردود حتان او و ادا الحاب الحب مشا ر ذل  مي بما – هللا مي لًت ا من نالته الذي وااصرار
 أو انجتما ياة لبيئتناا ىضاامة ىلان العاادات الخاصاة الش ولاة، أجاواع تميا التي الم اجئة األمعال
  .المح ية التًاليد

 
 ماي   باا  د يو اد يد وه، من   ب مي اايمان يو ج الذي وهو اايمان يصنع الذي هو هللا ان    
   ان شايع دون حتان مان او بالك ماة اتصااله  ناد ين جار ال  ياب يجعال و اد .تماماا ميتاة بيئاة

 ي ع اه ماا هاذا أساساا   - " أش اان   اباراهيا يصانع ان انحجار هذه بين من  ادر هللا " .ااش،ق
 تتبع النعمة ولكن الاال ية الحياه تو ج ا أن النا   بل وك مات   وب ن ع هي ما ىذ الدواا،   ن

 حياتناا، تسا منا الاذين أولئا  بإيماان انتصاال خا،ل مان ىيمانناا ياو ج .اانساانية األشياع شريق
 شاده مان مياه بماا صاد الناوأ  ائ تناا تعيشاه الذي اايمان ان .المبكرين من ا وتع يمنا وتوجي نا
  .مينا يحيا يستمر ىلن أن خاصة وممياات

 
 لاو يحادث ل حجاة مااذا مًش ىلن أن نتصور بحاجة نحن .مستًل منعال وجود ايمان من ما    
 مجاأه يصابف أن العالا ان   ن بذل  ا ني ن .حولنا من الوجود  ن يتو إ أن ك ه لليمان كان

 المجاامة يلار ىلن حد حتن او مبإمكانه أن يحتدا  ، ة، يتضمن بذاته العداع ايماننا، نن معاديا
  .ا نيه ما ذل  لي  ....شيع بكل

 
 نكون ان حًا بإمكاننا هل .تامة نمبانه باألحري أو انكتراث،  دا من جوا د ونا نتصور    

 اايمان ان تع منا الخبره لكن هللا، مستحيل  ند نشيع البإيماننا نحت ج هل الك ذا جو مي ملمنين
 ماي جادا صغيره نبتة ملل الموت، سيجمد ىلن درجة ليولد، كان لو وحتن ك ذا، جو مي يولد لن
 الاامن مان يرجاع الذي حولنا، من ىيمان ىجمالية من حياته ىيماننا الشخصي يستمد .ج يدي ن ر

  .الكنيسة يعني هذا ان غير الحالي ىلن الماضي،
 

 وهاي الكامال ل مالمنين، المجتماع الك اي المجماوع م اي اايماان، مي نحن  تعني الكنيسة       
اايماان  بال " نحن " أن تًول يجب التي  مسيحية ص،ه مجرد ليست ان ا كما .الملمنة الجما ة

 .األماراد مان مجمو اة مجارد من أن يكون اكلر متساو بشكل مينا  مغرو  األخير وهذا .أيضا  
 الجما اة ي اوق شايع هاي الحًيًياة أو انجمالياة الجما ياة ان .جميعاا مان ا تنبعاث حركاة م اي

 الاذين النا  من مالمئات . ضو هو ميه مرد كل حيي هائل هيكل ان ا ىذ أمراد، لبضعة البسيشة
 مجتمعا يلل ون وها األمراد، مئات ىضامة مجرد كونه من اكلر   يمل ون كجما ة هللا أماا يً ون
 دنلاة انه   ن ل ك مة، المحض الذاتي المعنن مي بسيش معمجت مجرد وهنا ن نًصد حيا، ملمنا

 اصل المجتمع ىن ك،، األمراد، بسيشة اجتما ية لحياه احتياجات   ن ينشأ الذي م،ئمة ل شعور
 المجتمعياة خااري الحاجاات شايع مان يساتمد و يمتاه، ولباته السياق، هذا مي بصدده نحن الذي

  .أشير ىلن الكنيسة وهنا  خر، من شيع والًيمة اللبات دتستم ىذ  خر، شيع من تأتي حيث ل  رد،
     
 بضاعة " تحتضان لاي  كماا .البشارية وسش التاريخ مي المسيف غرس ا ملسسة هي الكنيسة ان

 البشاري الجن  لكن ا تحتضن –  ددية مجاميع مجرد هذه نن - " األمراد جميع حتن أو أمراد
 يوا مي جديده ونده والن الًداسة الكنيسة ىلن حياه  يتد .شموليت ا مي تكمن ماانسانية بأسره،
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 كانات لاو حتان بالبًااع، وسيساتمر م ماو  وا عاي شايع المسايحية انجمالياة هذه ىن .العنصره
 ىراده نتيجاة ليست مالكنيسة أ ضاع،  ددها ليص وا ىلن ل،لة  ل ولو األ داد ناحية من المسألة

اال اي،  الحكاا بموجاب  ائماة لكن اا المسايحي ل  رد جودو مجرد ان ا ليست كما البشر، مكره أو
  .المسيف مشيئة بموجب وخ ق وب ضل ملسسة مًدسة

 
 حتان مان يارمض " بس شان ال رد مع تتك ا ك،مه، لمره كون ا المسيف، أسس ا التي الكنيسة    

 مرد، لكل يحيةالمس الحياه نشياق ان ." الضرائب وجابي ولنيا   ل  بالنسبة م يكن الكنيسة، سماع
 وهاي مكانه، مي ا مرد لكل التي م ي الجو ة .البيت ن سه مي ىنما ساكنون غرباع، ن نعد م ي ا “

 وهاي الكال، يسا ا المًدساة الحياه وحده ومي.الذبيحة ومخت  ة مًدمة مناض ة، ملمنة، مجمو ة
 .حم ه الرحا الذي مي كان أن بعد الجسد

     
 ساماوات- يج ار مي اا  الجدياد الخ اق مبادا الوجاود، بجاذور هلل ئياةال دا الًاوه تع ًات الكنيساة مي

النعمة  ب ضل جديده أصبحت شبيعة مانن " جديده شبيعة نًول دائما  و د جديده، وارض جديده
  .مًش

 
 جيرن المعمودية ومي الك مة بشاره م ي .ملمن لكل الشاهره واألا  المسيف  رو  الكنيسة    

 األسرار المللرهً ان الع،مات .هللا لدن من تأتي حيث ل وجود جديده ياهح تج ر أحشالهاً تن تف
 ل حيااه المًدساة والًاوانين ل اا كال األشاكال ينتماي كماا ال ارد، ولي  ىلن حياه تعود ىلن الكنيسة

 .ال رد مي ا يتوغل التي الجديده
 

 خاصة الكنيسة مياه نايما ان  اايمان، بواسشة تعيش باألحري بل تلمن ذات ا بحد الكنيسة    
 بعاد ويتكاون م ايع باالتوترات وهاو واحادا، يبًان هاذا وماع ومتعادد الجمياع يحتضان م او باه،

 غيار أخري هياكل مي ويدر  ىيمان الكنيسة ينغر  .تامة وحده يجل ذل  برغا ولكن األمكار،
 لألاماات اناه يتعارض  كماا و جمتاه، انه  يتح ن بعمًه ىذ ال رد، ىيمان وهي أن والن   العًل
 ايماان الحيااه هاذه مي .األمور هذه لنخوض ب ذا الصدد لنا وهنا .األخري هي ب ا يتصإ التي

  .شتن أشكال المرع مي يشتر  الكنيسة
 

 تسانده وهاي التاي األرض م اي ال ارد، حيااه مناه تنباع الاذي األصا ي المبادأ هاي الكنيسة ان    
 دراساتنا ماي  ناد الشاروع مسامعنا يشرق الذي نعود ىلن السلال وهكذا - يتن س ا التي األجواع

 دون حياته يستمد ممن ا تتغ غل ىلن ال رد، حية وحده هي الكنيسة ن  مهً أن بعد بوسعنا يكن ولا
 ن سا ا تساحب حياث ال ارد  ن بعيده تكون ان بإمكان الكنيسة ولكن .السبب ىلن معرمة  الحاجة
 .وتاأمر وتحكاا وتمياا تع اا  نادما ت ع اه ماا هاذا .المًدسة المذبف بس شت ا من وتواج ه، بأسرها
 المسايف وسار اال اي التع ايا خا،ل مان وذل  ولي  مي ال رد، الجديده ىلن الكنيسة الحياه توكل

 .وتوالده اايمان لنًل الخ،مة ىلي ا توكل ذل  غرار و  ن والس شة المًدسة
 

 الاذي ىلي اا، والجاو نستند التي رضيةاأل وهي تحم نا التي م ي تماماً مادي الكنيسة دور ىن      
 محتاوي ال ارد مبواساشة  الكنيساة يعشان خ،ل اا، مان يعمال الذي هو بالتأكيد هللا ىن ميه، نعيش

 ممارساة وماي األماور، هاذه مع مة بحوات اا كال الكنيسة وتصبف .اايمان   ن والًدره اايمان
 لاو حتان األماراد خا،ل من ولي  اخ،ل ا وحده من هللا يعمل وهنا أيضا    اضيا تصبف الس شة
 بواساشة ال ارد، ىيماان   ان ويحكاا يع اا هللا ان .”وذكااع "موهباة   األشاخاص اكلار مان كاانوا

 والعشاار كالولني ل  بالنسبة م يكن حتن ىلن الكنيسة السماع من يرمض :"  ال حسبما الكنيسة،
".. 
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 مي ا يحيا هيذا األخير ان كما ملمن كل مي تحيا أن وهي - ل كنيسة المادوي المعنن هذا ان    
 شأن ذا حده خاصة، مشأن ا العًييده حالة مي يبدو – و وانين ا تع يم ا   يه ت رض وهي –

 يدر  ما، خشر او  ًبة تواج ه ولكين حالميا الحًيًة، وا يا أن يكون دون يعيش الذي الشخص
 م ي بالنسبة ل كنيسةً ر كذل ىن األم .ويصبف مسلون يتأمل ويغير مو  ه ىذ ي عل ما حين ا
 مل ما اايمان  الا مي ببساشة تحي ىذ الغني، اايمان خاصا محتوي و يا تعي أن دون تلمن
 مسيره مي النا  ي عل مل ما ىيمان ا تاريخ   ن الكنيسة تحي  الا األشياع،كما مي النا  يعيش
 يتع ق بما ما أامة تت ا ا أو العصر، تيار بخصوص سلال يج ر مجأه الشبيعية  ولكن حيات ا

و اب ية  النعمة بين الع، ة الملال، سبيل مع ن معينةً جما ات أو ألمراد بالمعتًدات الدينية
هو  كما الكنيسة تتعرض .الخ ....انمخارستيا لسر الجوهرية الشبيعة أو اانسان الغير شبيعية،

 هو مي وتدر  ما الجبن، بسبب ابواننسح ل خشر ىلن التراجع معرضة حياه ألية بالنسبة الحال
ول ًياا بذل ،  د توسع تع يم ا  .المعنن الصحيف لعًيده  اايمان من المعنن المايإ وتميا خشر،

بمايد من الد ة أو تًومه بتحديد مًد ، كرموا اايمان مي  انون اايمان الذي يت وه الجميع  بل 
تجرد الكنيسة أيضا   الحًيًة من الخشأ بما ت ًي المعتنًين ل دين المسيحي مي المعموذية، و د 

يتع ق بمسألة ما، وذل  بمنشق حاد، ومن لا نحجن بالعًيده  بالمعنن المحدد   شريعة اايمان 
the lex credendiا ده اايمان  ، .              

 
اه  ن أي تعني  العًيده   أن ىيمان الكنيسة  د اصبف مع، وا يا لذاتهً  أي أنه  د مصل معن    

مالعًيده ىذا  ليست بشيع سوي كنيسة ملمنة   بحيد  .م  وا خاشئ و دا لم  ومه معنن د يًا
ذات ا، مي ال حجة التي تحمي مي ا حياه اايمان بغاية الوضوح والًيوه  وت يرض   ن  ال يرد 

                                                                                                                                   .  ا ده اايمان 
 

ان  .ان هدإ العًيده دائما هو واحد أن وهو المحامجة من خ،ل ك يت ا،   ن سر الوحي       
وغير المدر ، رب كل الحًيًة والمستًل  يين  –ذل  الذي يأتي من لدن هللا الك ي الًداسة 

ن يدركه العًل البشري المجرد، نن هذا السر لي  خاري نشاق اانسان ن يمكن أ -العالا
وهنا تكمن المسألة الحرجة  .محسب، بل يرمعه  بعيدا  ن رضاه الذاتي ويضعه مي الخشأ

ان كل خشأ  ًائدي يتجه أساسا  ضد السيير،  .ل وحي، م و ذل  األمر الذي يلور ضده اانسان
وج ة نجر أو من أخري، ىلن أن تبجل سر الوحي  الذي  ويسعن دائما، بشكل أو بآخر  ومن

لي  ج يا   ن الدواا، وهكذا تنتشر البدع  ن شريق رجال متدينين ل غاية،  وهيا  أنيا  
يًصدون الشيع جيدا ويرون بنجره أ مق، ويج رون ل عيان ما كان غامضا ويكامحون ضد أي 

ن ومتحمسين، ول ذا غالبا ما نشعر  بالش ًة ىمًار ل حياه المسيحية أو أي سوع م ا ألمراد جادي
األها من ذل  ك ه هو أن  ممل ي ا  غالبيا  .وكأننا نميل ىلن كره الس شة التي تعارض ا –  ي ا 

جدا ما يكونون أناسا ن يستحًون انهتماا، وخ،ل الصراع، يبدو ان أسوأ السمات اانسانية 
ولكن ذل  ن  .ن مشمئا لي  من دون سببأن ك مة انرلدوكسية   د ا ترنت بمعن -ت رض

ل ما   ناه أ ،ه  ن ما هو حًيًي، أي أن غاية البدع األخيره، حتن ت   التي تنبلق  ن  يحو 
امضل الملسسات والتي تبدو مرتبشة بأنبل الص ات اانسانية، هي الًضاع   ن سر الوحيي 

                                                                                                                                  .المًد  وهكذا تبشل اايمان
 

مالوحي يعني أن ك مة هللا تتوغل مي العالا اانساني و  يه يجب أن ت وق العًال البشاري،        
البادع مان خا،ل تج ار  .ىن  أن هذا السامو هاو أساا  خ،صاه وم اا جادا أن يحاامج   ان السار

جروإ خاصة دائماً أي من أمكار وموا إ وأنماش وميول معينة ليوا ما، وبرغا ال كر العمياق 
والنًد اللا ب والدوامع النبي اة، ماي الن اياة،  نادما يعشاي األمكاار واأل ماال  ول اا، نجاد ان بنياة 

                                                                                                                                .حًيًة اايمان المكتن ة باألسرار  د تما ت
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غالبا ما ت ًن معنن ما ان العًائد هي مجرد ىدراكات وم اهيا بحتاة  .هذا ما تعارضه العًيده     
باالشبع ان  .ا ماي العًائادأن كل من يًول هذا يج ر اناه لاا ي  اا كال ما .لذل  ينبغي أن تبًن حي ة

العًائد تتضمن أمكارا ومًاصد مجرده، ولكن ان نجرنا  ن كلب كياإ أن ت ا  المًاصايد تصااغ 
معااا ، وكيااإ أن األمكااار المخت  ااة تتع ااق الواحااده باااألخري، نااري حينئااذ ىن ااا تكماان حااول الساار  

                                               .همالعًيده ما هي ىن حصن منيع وح ًة حامية لألصل ول عمق ول حيا .لتحميه
 

العًياده  تواجاه ال ارد، وهناا معارضاة الكنيساة التاي تشر ناا ل اا أ ا،ه، بإمكان اا أن تكشاإ      
و د يحدث أحد األمرينً أماا أن  .النًاب  ن ن س ا مي ضوع حاد  من نوع ما بما يتع ق باألمراد

تك ا حًا والمسيف مان خ،ل اا، متيًناا ومعترماا باأن   ياه أن يدر  الملمن ان الكنيسة هي التي ت
يخسر ن سه كي يجدها، أو أن يرمض كل شيع  وهكذا ين ار ىيماان ال ارد ماع المجتماع،  ولاي  
مع المجتمع مي دائره صغيره أو مي جما ة أو مي حركة ولكن مع ك ية الكنيسة الحية، ومان لاا 

 مااة ماان معناان،  يصاابف ىيمانااه  شاااذا  هيريسااي ، يصاابف ىيمانااه  مرديااا مااي أسااوأ مااا مااي الك
                                                                                        .  وتعني  خيار   hairesis باليونانية هيرسي   

 
ًبال ماا ولكن ىْن  أدر  أحد الذين يواج  ا  ارار ك اذا باأن األمار هاو مساألة اختباار، ماان ي     

يعرض   يه وىن كان بوسعه أن يًدا، وبكل صدق، التضحية الصعبة مي الغالب المتمل اة برأياه 
الشخصي  ينه مي مواج اة العًياده،  مًتنعاا باأن المسايف ن ساه مان ياتك ا ماي العًياده مان خا،ل 

  بكال صا،بة -ان ذل  الشيع  الذي يصشدا باه مان الخااري أون .هكذا تختر ه العًيده –كنيسته 
كالصااخره هااو الااذي تن اارد بااه الكنيسااة  ناادما تكااامف، وهااي ماااي  ماان أنااا  متوسااشي المًاادره 
والمحدوديااة ال كريااة وانسااتبداد والعنااإ و ناااد األمااراد الااذين يعامااون   اان أن يكونااوا   اان 

وهكذا تصبف العًيده جاعا  ن يتجاأ من  –صواب وينتصروا وكل ما  د يحدث مي حانت ك ذه 
من هنا مان العًيده هي التي تحدد حياته  .بالنسبة له بملابة ال ضاع والنجاا والًوه حياته، وتصبف

مي  جوانب ا كامة، وهي التي تد مه وتنير حياته كاألرض تحت  دميه والتي يستند ىلي ا الملمن، 
  .كجاع حي ميه يرشد خشواته مي العالا

 
اا مع العًيده جانبه ااذنلي ل غاي     ة، وربما يعاارض حكاا ومشاا ر ال ارد   ان  د يكون ل صدد

نحو  نيإ مع    ا ده اايمان  ، والحالة اانساانية التاي ينوي اا _ ولكان ناادرا  ماا تكاون هناا   
خبره ملكده ومعاية ل غاية كت   التاي مان خ،ل اا يتكائ المالمن   ان العًياده، وبا تمااده   ي اا 

  .يواجه العالا
 

حد  مباشر أو  دره  دوانية وىبدا يةد غالبا ما نجده معارضا  ان اايمان كمًدره شخصية ل    
بإمكاان هاذا األمار أن يحادث باالشبع، و اد  .ل عًيده التي تت ا بأن ا تلبش الحيااه المسايحية وتًت  اا

حدث مي الوا ع، ممات اايمان الحي، أو ربما لا يعد ناجحا  بعدد   ن ان تران بعنصار العًياده، 
وهذا ي سر لناا لمااذا  تحمال جمياع أولئا  المليادين ل عًياده مسالولية  .وحده ومن لا اجتاا سبي ه

  ال.كبيره جدا  
 

ان الوجااود التاااريخي  .باارغا ذلاا  ك ااه، ينبغااي أن يكااون ال اصاال الحاااد و اارار العًيااده  ائمااا      
ل كنيسة، الاذي يجتااا   ان نحاو متواصال مان الت ًائياة ىلان الاو ي والمسالولية التاي تنباع مناهد 

تضي ذل ، كما ان حياه ال ارد هاي األخاري تتش اب ذلا ، ألن اا م ماا تكان ت ًائياة الحيااه أماراد يً
 .حسنا ،م،بد من أن يأتي و ت ينبغي لنا ميه ان نًإ راسخين، ونختار ونتخذ مو  ا  ما

 
ان العًيده تعني حًيًاة صا ة اايماان  .يًتضي اايمان أيضا   نضوجا  ومياه وتًدما  مي السن    
ا ما  اش ا المرع وأدرك ا ىدراكا  م،ئما ، م دي مواج ة العًيده،  د يًع اايمان الت ًائي والحاي ىذ
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ولكن ان يج ر اايمان منتصرا   .مي أامة، وهنا   ينا أن نس ا أن سنا ل ذا   ن انه أمر ن محال
ر الاذي ن   ن الدواا، وان يشابه العًياده ميتش اب باذل  روح الًارار وو اي المسالولية والمصاي

يمكن ألي شيع ببساشة أن يحل مح ه، م ي   له ىذا  أن يخسر شا ته النابضة بالحياه بل   يه أن 
  .ي وا مًش مي جدية وألا النًاش

 .هكذا يتسع اايمان، وينض  حتن الن اية حيث تخترق العًيده تدريجيا  حياه الملمن وموا  اه    
 -باساتلناع لحجاات معيناة مان التحاذير –يااه المالمن تتغ غل مي داخ ه ىلن حد تللر مي اا   ان ح

  ن ان ا ن تعد  وه توجي ية مدركة او  ا ده،  بل اكلر من ذل    ن ان ا دليل مي الشريق نحيو  
  .حرية أسمن
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 الفصـل العاشـر
 

 اإليمان والكنيسـة: السـر
 

، رأينا كيإ ان ىيمان ال رد مرتبش بإيمان الالكنيسة بالنسبة ل ملمن لًد سألنا أن سنا، ماذا تعني    
الملمنين اآلخرين، ىذ ان مضامين اايمان تأتيه دائما من الملمنين اآلخرين، وبسبب ذلا  هناا  

ان هللا بالتأكياد هاو الاذي  .توتر مستمر ين رد به اايمان الذي ن ينبلق اصا ه مان ماا هاو ىنسااني
  .نه يو جه مي البشر، وهكذا ماانسان هو الشريق الملدي ىلن هللايو ج اايمان، لك

 
لمسنا أيضا   حًيًة، أن وهي ان ىيمان ال رد يتكون مي ىيمان الجما ة، واايمان ذاته  ائا مي     

الكنيسة  ين ا، ومي ال رد الذي ينتمي ىلي ا، ميلمن ال ردد وبه تلمن الكنيسة التاي ن تًاإ أماماه 
ان ا بضمنه، وهي  ائمة مي جذور ت   الحيااه اال ياة التاي تأتياه مان لادن هللا، حياث محسب، بل 

وأخياارا  نحجنااا كيااإ ان  .تكااون   األنااا  و نحاان   بالتحديااد، أي ال اارد والمجتمااعد وحااده حيااة
الكنيسة تحدد العًائد مي الدماع  ن ن س ا والصراع الاذين يواج اه ال ارد، وحاال  بول اا العًائادد 

  .سا  ايمانه الشخصيتضع األ
 

مي رسائل الًدي  بول  الرسول  .ينبغي لنا اآلن أن ننجر ىلن المسألة من وج ة نجر أخري    
ميبدو ان  .غالبا  ما يرتبش اايمان ارتباشا  وليًا  بالعماذ، ىلن حد يبدو ميه انلنان وكأن ما متمال،ن

عمااذ بغار  باذره، وتأليرهاا المباشار هاو   تعتمذ و تلمن  يًصدان الشيع ذاته، او  د يتملال ال
  .اايمان

 
انه لي  مجرد انضماا ال رد ىلن الجما ة، ون هو تكري  نلتاامه، كماا  ال.ماذا يعني العماذ    

انه لي   م،  يتا من خ،له تولي المجتمع مسلولية المعتنًين الجدد، ولكن  مي العماذ هنا  شيئا  
ماهلل يغر  بنية جديده ونشاشا  جديدا  ماي داخال  .بذره الحياه ا مق من ذل  بكلير، حيث تنغر 

اانسان الذي  اش ىلن ت   ال حجاة بوج اة نجار دنيوياة محضاة، وهكاذا تاو ج مياه حيااه جدياده 
بمعناها الخاص و انون ا الذاتي و وه ىدراك ا الخاصة ب ا، وكأن األمار بملاباة شاجره ذات لماار 

شبيعية حالما يشعم ا الماارع بشيع ما، أي انه يضع مي ا  نصرا  برية ُتنتاع بشده من بيئت ا ال
جديدا  من شيع  خر حي، وهكذا تستشيع الشجره الًديمة حمل لمار جديده، وهذه اللمار بادورها 

 .تعود ىلن الشجره الًديمة، ألن ا اكتسبت مًش حيوية جديده من شيع حي
 

ذ، باستلناع شيع واحد وهو ان انختراق مي  د يسا دنا هذا   ن توضيف ما يحدث مي العما    
العماااذ ا ًااد وا مااق حيااث ان محااور وجودنااا بالااذات، وجااذور الحياااه  ين ااا تً ااع وتغاار  مااي 

 .الحضن اال ي لتستًي منه حيوية جديده
 

لًد تا ذل  مع،  بوساشة المسيف، ىذ يولد اانسان ميه من جديد مان خا،ل الاروح الًاد  كاي     
من هنا يبني اانسان حياته الخاصة، ىذ يعمل ويلمن  .المسيف اال ية واانسانية يشتر  مي حياه

ويحب، بالشبع هو ن سه الذي يحيا، حيث تتج ن شبيعتاه اانساانية بأكم  اا وتتجساد ماي أ مالاه، 
  .لكن األها مي  ين هللا و األبدية هو شيع  خر

 
مًاش  .المسايف الاذي   ااا مياه –المسايف  ان الشيع الجاوهري حًيًاة، هاو النباع الجديادً حيااه    

حينما ي ب اانساان ن ساه بك يت اا ىلان المسايف الاذي ياد وه، ميصابف هاو المسايف حًيًاة، وهكاذا 
 .يتمناه هللا أن يكون
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ولكن كيإ لنا أن نصإ هذه الحالة للنسان المولود من جديدال بالتأكيد لي  ك رد منعال، بل      
لشبع   ن المساتوي الشبيعاي المحاض، لاي  الناا  مجارد أماراد مبا . ضو مي الكل مي الكنيسة

ونماذي معاولينً بل يًيمون  ، اات ماع بعضا ا بعضاا  دائماا ، وكال واحاد ن يجذباه اآلخارون 
ااون  يااودا ، وين اار ماان اسااتً،ليته الخاصااة، ولكاان تتج اان الوحااده مااي جميااع األمااراد وتعااانً ا  يك 

  .جميعا  
 

تًتضي المشاركة مي حياه جما ية، وبالتحديد الجن  البشري المصنإ ىن  الشبيعة اانسانية     
ىلن أجنا  و وميات و اائ،ت، مبموجاب هاذا الجاناب انجتماا ي ل وجاود، تسا ا اانساانية ماي 

هذا ما حدث ماي العنصاره  نادما يادخل الاروح الًاد  ماي مسايره تااريخ العاالا  .الونده الجديده
نا  بذل  التاريخ المسايحي،  وهاذا ماا يحادث كال ماره تتوجاه مي اا ك ماة اانجيال ىلان األماة    مدش 

ككل  ، مان خا،ل جمياع أمعاال العبااده التاي تشاتر  مي اا انبرشاية، هاذا ماا يتكارر ماي الاونده 
الجديده ل  رد نن هذا الكل هو مان ضامنه، و اد نًاول حتان بأناه هاو الكال ىلان الحاد الاذي تتجاه 

يااه انجتما ياة التاي تنبعاث مان هاذه الاونده الجدياده بماا يتع اق حياته نحو هاذا الكال، ىن  ان الح
وهذا بالتأكيد ما يجمع األماراد ماع بعضا ا  .بال رد، هي العنصر اآلخر ل حياه المسيحيةً الكنيسة

البعض، برغا كل شيع يبًن األمر بعيادا   ان األر ااا، شالماا يك اي   ان اجتماع واحاد أو الناان 
نجاد الصاوره الجدياده ذات اا ماي الكنيساةً المسايف ذات الًاوه  .الكنيساة باسا المسيف   أن يكوناوا

ولكن برغا الص ة اانسانية أو بااألحري  .الجديده والنعمة، والروح الًد ً الًوه الروحية  ين ا
اانساانية جاادا ، بإمكاننااا الًااول بااان الحياااه اال يااة هااي التااي تعماال مااي حياااه الكنيسااة، ماان خاا،ل 

 .ل تاريخ اج ورات ا ومن خ،
 

ان الذات المسيحية التي أسست   ن العماذ تنش ق ب عل اايمان نحاوه، والاذي مناه تنباع، بياد      
ان ا ن تًوا بذل    ن أسا  ال رد المنعال  ن اآلخرين بل تًود اآلخارين مع اا، ىذ تراماق كال 

  .واحد حتن ان لا تكن مع،    ن   ا بما يحدث جاهريا  
 

ن الكنيسة بإيمانه، أي ك،  من س شت ا ال عالة ون وذها، مالكنيسة  ائمة أمامه كما يواكب الملم    
ا  جمت ا متحتويه   ن نحو حاسا، واتسا  ا يوسع أمًاه  هي ىذ تحم ه وترهًه وتربيه بحيات ا أم 
وحكمت ااا تمنحااه  ا ااده ل حياااه وساا شان ا يوسااع نشاااق  م ااه، كمااا تعترضااه بشااك يات ا وُتًساايه 

وكل ما هو  نيإ أو أناني، أو  ا ، أو سو ي بشأن الكنيسةد له تألير مي ىيمان ال رد ببرودها، 
األمر الذي يجع ه أحيانا  م اما  بتعايا مكره هللا لي  مي ج،ا هاذا العاالا محساب، بال ماي جا،ا 

هذا وبالشبع، نمت   اندماع الن   الحر مي السر وج ا  لوجه مع هللا وحده، بيد ان  .الكنيسة أيضا  
 .الحديث ن يتا مي ال راغ، محيث يغر  جذوره تنغر  أيضا   جذور الكنيسة

 
أن نأمل تجاهل نًاش الضعإ المتأص ة هذه لن يكون  ،مة حب أو ونع، بل يكشإ النًاب      

مشالما كان اكلر المالمنين حباا  وونع  هاا أولئا  الاذين أدركاوا ىدراكاا   ميًاا   . ن سشحية ال رد
  .مللمة ل ذين الوج ين ل كنيسةال وية ال

 
يربش الًادي  باول  اايماان بالعمااذ ربشاا  حميماا ، ونجاد ارتباشاا  مماال،  ل ماا لادي الًدياي      

يوحناايا، وبالتحديااد بااين اايمااان وانمخارسااتيا مااي انصااحاح الساااد  ماان ىنجي ااه  ناادما يصااإ 
ذي ي باه اآلب، والاذي هاو بذاتاه، الو يد مي ك رناحوا، يتحدث الرب  ان   الخباا الحًيًاي   الا

 .سيعشن  من خ،ل الو ج، ويتناولونه مي السماع
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أن تلمن يعني أن تتغذي روحيا، وتنال الحياه اال ية التاي ت ب اا الك ماة، وهاذا ماا تك اا  ناه     
الرب مي البدع، ومن لا يتغير معنن ك،مه ىذ ان الخبا لي  المضمون الروحي ل رسالة محساب  

  .انمخارستيا المًد ، ون يعد   األكل   حًيًة اايمان، بل تحًيق لسر اايمان بل شعاا
يربش الًدي  يوحنا اايمان وغذاع انمخارستيا باألس وب ن سه الذي يربش ميه الًدي  باول      

اايمان بالعماذ، مأن تلمن وتأكل يعنيان، ىن جاا التعبير، صيغا  مخت  ة وحاانت مغاايره ل عمال 
ساسي ن سه،  مانتصال الحي للنسان ينش ق نحو هللا بالحًيًة الجوهرية كت   التي يمنح ا هللا األ

  .مي المسيف
 

ان شكل وجبة الشعاا يوحي بأنه لا تعد المسألة تتع ق باال رد، ماساتنادا  ىلان المعنان األصا ي     
عاون ماع بعاض المتنااولين لك مة   وجبة ، مإن ا تشير ىلن حادلة جما ية، أي أولئا  الاذين يجتم

  .لوجبت ا، وبذل  يصبحون واحدا ، شالما ل وجبة  وه خ ية لجمع شمل الضيوإ معا  
 

لًد كانت مكره الوجبة سائده مي األو ات الماضية حينما كان الناا  ماا االاوا وا اين ل معنان     
عا  مان النباوعه مًاد كانات حساا  داخ ياا ، وجاا .الجوهري الاذي يحتاوي هاذه الممارساات اانساانية

 .األص ية التي كتبت  ن الخ يًة، ومن حًائق ورموا الوجود التي تشير ىلن المسيف الك مة
 

هنا   ن مائده الرب، تتا النبوعه حيث يتناول الجميع الًوت المًد  الذي به يت حدون جميعا ،     
ىذ تبين كيإ ان البذور كما تص ه ال ًره الرائعة من كتاب تع يا الرسل انلني  شر  الديداخي ، 

العديده نبد  من أن تجتمع مع بعض ا كي تكون  شعة واحده من الخبا، وكياإ ان  صاير لماار 
هكذا أيضا   المسيف الذي يغذي كل .الكرا نبد  من أن يجري صبه بأكم ه ليصبف سي،  من الخمر

ًااة ال اارد الداخ يااة واحااد هااو حياااه الكنيسااة، ىذ يحيااا مااي جميااع هاالنع النااا ، ن مااي شااكل وحًي
  .محسب، بل أيضا   مي الصوره البناعه والًوه النابضة ل كل

 
ان اانسااانية التااي تعااد  وحااده تامااة، تصاابف بالمساايف مساايحية، أي وحااده هللا الحيااة التااي هااي     

واكلر من هاذا يعبار الًادي  اوغساشينو   ان مكاره جمي اة م ادهاا ان  .الكنيسة  جسد المسيف 
مالمسايف الاذي  .تبل المسيف لن سه بل ان المسيف هاو الاذي يتنااول ويتحاد بالمتنااولالمتناول ن يً

  .يحيا مي الكنيسة يًتبل ال رد باستمرار مي المشاركة بحياته، ك ما يحت ل بسر انمخارستيا
 

ان اايمان هو اتحاد اانسان باهلل بواسشة المسيف، ولكن لي  ال رد المنعاال هاو الاذي يتحاد     
يف هنااا، باال الوحااده التااي ن يملاال ال اارد من ااا ىن جاااعا ، ومااي المساايف ن سااه، ىذ ان جمياايع  بالمساا

 ،وه   ن ذل ، مان الع، ة معكوسة ىذ تصابف وحاده الكنيساة  .األمراد  يمل ون هذه الوحده معا  
  .الكام ة هي التي تمس  ال رد وتحم ه لتسير معه مي الشريق نحو هللا

 
 .اايمان الجما ي الذي ينعك  مي ضوع  خر، ا ني ماي السار المًاد  هكذا نحجن بعنصر    

وبشاكل  .اايمان لي  مع، ، أو مكاره، أو اساتعدادا ، أو سا وكا  محساب، بال يشامل جاوهر الوجاود
ان هاذه العم ياة اآلتياة مان لادن هللا هاي  .أدق، يعني ان اانسان المخ وق هو ماي شريًاه ىلان هللا

نسااان، وا نااي بااذل  الجديااده حيااث اجتياااح الحااب اال ااي، أو الحياااه التااي تترسااخ مااي جااوهر اا
اال ية التي ينبع من ا وجود جديد ب عل نعمة هللا، ومن لا يجعل اانساان المولاود مان جدياد هاذه 

 .العم ية خاصة به شخصيا  مي تواتر اايمان
 

 .ساد المسايف ودماهان اايمان حركاة تولاد باساتمرار ماي سار اساتحالة الخباا والخمار ىلان ج    
ولكن المسألة مي السار ليسات مساألة الوجاود ال اردي، مااهلل هاو الاذي يمسا  باانساانية بماا مي اا 
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ال رد، ىذ يستحوذ   ن ال رد، ولكن مًش مي الجما ة كوحده تامة، ويستولي   ن هذه الوحده أي 
  .الكنيسة كي يصل ىلن ال رد من خ،ل ا، أو يبدأ بال رد ليصل ىلن الكنيسة

يمكنناا الًاول ان هللا هاو الاذي يالمن  .ياور هللا اانسان الذي ماداه المسايف، ويعياده ىلان ذاتاه    
م ي  م ية الونده الجديده، وهب اانسان حياته برمت ا كي تصابف حيااه البشار،  .بمكانة اانسان

  .وهكذا باايمان من يصبف مسيحيا  يرجع ىلن هللا، ولكن حياه هللا هي التي تجذبه
 

د ونا ن ننسن المعنن انولي الًايوي  .ولكن ألي  اايمان مضي ة من   ال ضائل ال،هوتيةال     
ان ال ضاي ة التاي يختبرهاا هللا ماي اانساان ومان خ،لاه، هاي ذلا  النجاياح  .ل ك مةً مضي ة ىل ياة

 اي ن اناه الشاهر، أي النشاش البارا الذي يًدر هللا وحده   ن ب وغاه، والاذي يتضامن م اا ذاتاه 
 .وب عل ذل ، يمنح ا اياها، أي مضي ة اايمان، ىذ كأنه  يساكب ا   اي ا   .حًيًة شخصية مًدسة

 .ومن لا ها الذين يلمنون، أو باألحري هللا الذي   يلمن  ب ا
 

لكن نكون وا عيين اكلر ومتخ ين بذل   ن هذه التعابير السامية، نًول ببساشةً يخ ق هللا سر     
والااذي نااد وه اايمااان   اان األرض، يومااا مااا ومااي ضااوع  األبديااة، سيساامن هااذا   انتحاااد بااه،
 .  VISIONالسرًرلية  

 
ومع ذل ، لي  اايمان والرلية سوي ك مات مجرده أو رموا نسعن من خ،ل ا ىلان التعبيار     

والن ابد   ن ما هو غير  ابل ل تعبير، ماهلل  د أ شن لنا الًدره   ن المشاركة مي هذا السر اآلن
  . مين .اآلبدين

     
    
 
 

 
 
 
 
 


