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إن فرح النجيل يمل قلب الذين يلتقون بيسوع وحياتهم
بأكملها ،فالذين يستسلمون له لي)خل!صهم يتحر!رون من
الخطيئة ،ومن الحزن ومن الفراغ الداخل !ي ومن العزلة.
لن أتعب أبد@ا من تكرار كلمات بنديكتوس السادس عشر
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خارجنا ويطرح نفسه على أعماقنا .ولكن!ه خارجنا.
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لم يكن بإمكاننا التفكير بها ،وهي هنا الن.
المسيحي!ة هي حدث هذه البشارة .بشارة ليس
بها ،أ !ول وقبل ك !ل شيء ،بل كونها تظهر لي
علمة لها :حداثة جذري!ة ،حداثة مطلقة ،ما كان لها أن تكون
وهي موجودة الن ،ما كان لها أن تكون لن!نا لم نف !كر بها،
لم يكن بإمكاننا التفكير بها ،وهي هنا الن.
المسيحي!ة هي حدث هذه البشارة .بشارة ليس لن!ني أشعر
بها ،أ !ول وقبل ك !ل شيء ،بل كونها تظهر لي :إن!ه شيء
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