ًا مباشرة على سطور ملتوية :من خالل معارضي
يكتب هللا أيض
اإليمان ليسوع الحقيقي.
الالهوت بحسب يسوع الحقيقي!
ربما كان يسوع الحقيقي أكثر من مجرد صحفي استقصائي نموذجي
(كما نقول اليوم)  -وكان عليه أن يموت بسببه .بعد ذلك تم
ًا من قبل خصومه  ،إذا جاز التعبير.
تزويره تمام
هناك عدد غير قليل من منتقدي الكنائس  ،وكذلك لإليمان
المسيحي بشكل عام  ،الذين يقولون إن الدين المسيحي كله
عبارة عن خيال فارغ  ،وبالتالي فإنه من الوهم إلى حد ما ،
أنه في األساس كذب وخداع.
من الواضح أن هذه االنتقادات ترتد إلى حد كبير أو حتى إلى حد
كبير من الالهوتيين وممثلي الكنائس اآلخرين  -في كثير من
ًا.
األحيان ال يبدو أنهم ينتبهون لها وال يهتمون بها أيض
يستمرون كما لو أن كل شيء يبحثون عنه ويعلنونه قد تم
تأجيله.
لكني أعتقد أنه من بين هؤالء المنتقدين للدين المسيحي
والكنيسة علماء جادون للغاية يجب بالتأكيد أخذهم على محمل
الجد .أليس من الممكن أن يتوافق مع حسن اإليمان باهلل أن نثق
ًا ،
ًا سيظهر إليماننا وبالتالي للكنيسة أيض
في أن شيًئا إيجابي
بمجرد أن نتورط مع مثل هؤالء النقاد الجادين؟
أفكر في ثالثة منهم على وجه الخصوص:
 ، Karlheinz Deschner (1924-2014) .1الذي حصل على األقل على درجة
علمية في الالهوت والفلسفة والدراسات األدبية والتاريخ -
ًا بدرجة الدكتوراه .في كتابه "اإليمان الباطل  -الخلفية
وأيض
الحقيقية لتعاليم الكنيسة" يصف (مثل اآلخرين بالمناسبة) أن
معظم المعتقدات انتحال من الديانات القديمة غير المسيحية ،
مثل الوالدة من عذراء أو اإلنجاب من قبل األب اإللهي  ،بنوة هللا ،
وإليك ثالث صور لتوضيح أن
"حقائق اإليمان" المسيحية
األساسية هي سرقة أدبية من
الديانات األخرى:
فسيفساء "أوروبا مع زيوس
متنكر في زي ثور" موجودة
في المتحف الوطني في
نابولي .لست بحاجة إلى
تضمين صورة للتاريخ
الموازي في العهد الجديد
لـ "بشارة مريم".
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وظيفة الفداء البن هللا  ،المعجزات  ،حتى صلب اإلله  ،إقامة
الموتى والقيامة  ،احتفاالت العبادة بالخبز والخمر.

إيزيس على شكل طائر عند استيقاظ أوزوريس  ،الذي هلك في
محاربة الشر ثم زار أرواح الموتى في العالم السفلي لمدة
ثالثة أيام  -ارتياح في معبد سيتى األول الجنائزي في أبيدوس
(مصر)  -هو قصة قيامة يسوع فال شيء جديد.
إن ارتياح صعود
اإلمبراطور أنطونيوس
بيوس وزوجته فوستينا
موجود في متاحف
الفاتيكان (قمت
بتصوير الجبس
المصبوب في المتحف
الروماني الجرماني
في ماينز) .من
المؤكد أنك على
دراية بلوحات صعود
المسيح وحتى صورة
مريم.
 .2عالم الهنديات الدنماركي كريستيان ليندتنر ()2020-1949
بمعرفته المهنية باليونانية والالتينية واللغات الهندية
القديمة السنسكريتية والبالية .في كتابه "أسرار يسوع
المسيح"  ،يصف ليندتنر أن العهد الجديد هو بشكل واضح سرقة
أدبية من النصوص البوذية الهندية القديمة " -قوادة" بـ
"إدخاالت" من األساطير النموذجية في الغرب وكذلك من اليهودية.
يشرح ليندتنر ذلك بحقيقة أن الرهبان البوذيين أرادوا خلق
البوذية للغرب  ،لكنهم فقط الفلسفة البوذية هي التي تهمهم
وبالتالي قاموا ببناء هذه البوذية في "إطار" (خارجي) شائع
في الغرب .ومن ثم فإن "البطل البوذي" في البوذية بالنسبة
للغرب هو يسوع الذي اخترعه البوذيون  ،وهكذا توصل ليندتنر
إلى جوهر "يسوع هو بوذا" .مزيد من المعلومات حول Christian
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 Lindtnerعلى https://unser-mitteleuropa.com/in-memoriam-
( /dr-phil-christian-lindtner-1949-2020أو أسهل في البحث
إذا أدخلت  ”google: “Christian Lindtnerو “Unser
 "Mitteleuropaأوروبا ").
 .3الباحث التلمودي اليهودي اإلنجليزي هيام ماكوبي (-1924
ًا في مركز الدراسات اليهودية
ًا أستاذ
 ، )2004والذي كان مؤخر
في جامعة ليدز .في كتابه " ، "Der Mythenschmiedيتعامل
ماكوبي مع هذا "الوافد الجديد" بول  -ويصف  ،من بين أمور
أخرى  ،كيف عرفته "القصص" والطقوس عن يسوع منذ طفولته في
طرسوس  ،وهي مركز رئيسي ألتيس و يدين أدونيس  ،وبالتالي خلق
ًا جديً
دا تماً
ما ليس له أي عالقة أو على األقل ليس له عالقة
دين
كبيرة بيسوع الحقيقي .تماً
ما كما يقول ليندتنر "يسوع هو
بوذا"  ،كان ماكوبي  -استناً
دا إلى بولس  -يقول "يسوع أتيس".
ما اكتشفه هؤالء العلماء الثالثة الناقدون سيكون في الواقع
ناقوس الموت إليماننا المسيحي .ألنه يتعلق بأهم العقائد التي
تتكون منها إيماننا.
ولكن ليس مساء كل يوم!
النصيحة الحاسمة حول ما كان عليه السيد المسيح اآلن وما الذي
ُتل بقسوة شديدة  ،وصلتني بشكل مذهل إلى
التزم به ولماذا ق
"( Knolleburekaffقرية زراعة بنجر السكر") غرب كولونيا (كما
ُ
يزرع أكثر من بنجر السكر) أعيش مع جار  ،مزارع .استأجر ذات
مرة إحدى شققه في "االنهيار" المقابل في الحقول إلى قواد ،
أي إلى محترف في عالم  ، demiوتحدث معه عن "مجال عمله".
وعندما تحدث إليّ في مرحلة ما  ،توصلنا إلى استنتاج مفاده أن
القصة الشهيرة لكيفية إنقاذ يسوع لخاطئ من الرجم في إنجيل
يوحنا هي بوضوح قصة عقاب من عالم  .demiألنه متى يحدث أن يتم
ًا
القبض على امرأة متلبسة "تفعل شيًئا كهذا"  -وأن هناك أيض
"صيادون" يركضون مباشرة إلى المحكمة عندما يعلمون أن هذا
بالنسبة للشخص الذي تم القبض عليه  ،فإن عقوبة اإلعدام
تعني ؟ هذا ال يحدث أبً
دا على أي حال  ،ما لم يتم ترتيب شيء
ما عن عمد هنا .عرف يسوع كل هذا بالتأكيد .ألنه كان  -ربما
من عمله السابق كباني منزل في فريق بناء عائلي في المنطقة
ًا للعاهرات وموظفي الجمارك (أو أفضل محصلي
بأكملها  -صديق
الضرائب) وقد تحدث معهم بالتأكيد عن مشاكلهم .ولهذا السبب
تعلم  ،على سبيل المثال  ،كيف تم ابتزاز النساء في الدعارة
 بعد "محاكمة شاهدين" لقصة سوزانا الجميلة في ملحق كتابدانيال" :إما أن تمارس الجنس معنا (وهو ما يعني دخولك إلى
الدعارة في ذلك الوقت) أو  ،إذا رفضت  ،فسوف نبلغك بالمحكمة
ونقول إننا ضبطناك تمارس الجنس مع شاب هارب لذلك لم يكن
أمام المرأة الجذابة سوى خيار الدعارة أو الموت ضد مثل هؤالء
الرجال  -لذلك ال توجد فرصة .ومع الخاطئة في إنجيل يوحنا ،
ًا بشكل واضح :كانت بالتأكيد عاهرة وخرقت
كان الوضع مختلف
بطريقة ما قواعد اللعبة في "وظيفتها"  ،ال نعرف ما هو ذلك ،
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ًا  ،ويجب أن يعاقب اآلن على ذلك .ربما
ًا أيض
ولكن هذا ليس مهم
كانت قد حجبت إيصاالتها الصحيحة ولم تسلمها بشكل صحيح؟ ربما
ًا بخطب يسوع وأرادت ترك وظيفتها؟ لهذا ،
كانت قد سمعت أيض
قام "حمايتها" (أو القوادين) بإعدادها بحيث تم القبض عليها
وهي تمارس الجنس مع خاطب (كانت قصة مرتبة  ،حتى يتمكن
الخاطب من الهروب دون أن يتم اكتشافها) وبالتالي يجب
ً
خاصة على التحذير من " نساء الحماة األخريات "حتى
معاقبتها -
ال يلقن مثل هذه النكات أيضا ...

إذا فسّرت صورة "يسوع والخاطئ" بشكل صحيح  ،فإن الرسام لوكاس
كرانش األكبر رسمها .أ )١٥٥٣-١٤٧٢( .نفس الرأي للقصة في
إنجيل يوحنا كما أفعل  ،أنها قصة جريمة .أعتقد أنه ال يمكنك
رسمها بشكل أوضح إذا كنت تعتبر المجرمين األغبياء المتمنين
مجرمين ؛ على أي حال  ،ال يبدون مثل الرسل األخالقيين .واالثنان
ً" في الخلف على اليمين هما
"السادة الحكيمون األكبر سنا
الالهوتيون والفالسفة النموذجيون ذوو الروح العالية (وربما
ًا) الذين يرون السطح فقط وال (يريدون)
معظم الصحفيين أيض
ًا  .بهذه الطريقة  ،يمكن للمجرمين
معرفة ما يتم لعبه حق
ًا أن يستمروا في فعل ما يريدون وكيف يريدون .صورة
دائم
رائعة! أعرف بالفعل سبب رسم هذا لي في فيتنام!
لقد الحظ يسوع اآلن هذا السلوك الوحشي  -وندد في الخطب
العامة" :ضد الخطيئة  ،ضد المنافقين  ،من أجل الحب" .لذا
فقد عبث مع الشيطان القوي الواضح  ،كنا نقول "المافيا"
اليوم .لذلك كان عليه أن يموت من أجل ذلك.
لذلك لم يكن السيد المسيح مؤسسًا للدين كما يصفه العهد
الجديد  ،ولكنه ما يشبه الصحفي االستقصائي مثل الصحفيين
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االستقصائيين بيتر آر دي فريس (هولندا)  ،ويان كوتشياك
وعروسه مارتينا كوسنيروفا (سلوفاكيا)  ،ودافني كاروانا
جاليزيا (مالطا) وجمال خاشقجي (السعودية) في زماننا وعصرنا.
لذا فقد اكتشف المكائد اإلجرامية فيما يتعلق بالدعارة والمال
(مناطق العمل النموذجية للمافيا  ،شارك مسؤولو السلطات أو
نظروا إلى االتجاه اآلخر) "في الموقع" ثم في غياب وسائل اإلعالم
المعتادة اليوم في الخطب العامة التي تم نشرها  -والتي
ً.
أصبحت فيما بعد تافهة  ،عظات تقية إلى حد ما لم تؤذي أحدا
وكيف حدث هذا "االنتحال في العهد الجديد"؟ األمر في الواقع
ِّن فكرة نصف العالم الذي ارُ
تكب ضده
بسيط للغاية بمجرد أن تكو
ًا  ،بالطبع ،
يسوع .ألنه بموت يسوع  ،لم تمت أفكار يسوع أيض
ًا لفترة طويلة بما فيه الكفاية  ،وبالتالي كان لديه
تحدث علن
ًا أتباع .وبعد وفاته بدأ بعضهم في التفكير .لم يعجب
أيض
معارضو يسوع ذلك على اإلطالق .ولكن كيف يجب أن تقاوم هذا من
أجل "نزع فتيل" قلق يسوع بشكل فعال؟ نحن نعلم اليوم مشكلة
مماثلة في حذف الملفات الموجودة على محركات األقراص الثابتة
في أجهزة الكمبيوتر .إذا قمت بحذفها بالنقر فوق وظيفة "حذف"
 ،فإن المحتوى ال يزال موجوً
دا بالطبع  ،ولكن لم يعد بإمكانك
العثور عليه .لكن هناك برامج للعثور عليهم مرة أخرى .يتم
حذف شيء ما بالفعل فقط إذا تم استبدال المحتوى المراد حذفه
بمحتوى جديد .وهكذا كان األمر مع التزام يسوع  -لذلك تم
إعطاؤه "محتوى جديد"  -مفهوم من كل هذه السرقات األدبية من
الديانات األخرى  ،والتي نعرفها اليوم باسم "العهد الجديد".
ً
ً
وبنيانا ليسوع الحقيقي ،
إعالنا
لذلك فإن العهد الجديد ليس
ولكنه مناورة تحريف بارعة ضد يسوع الحقيقي واهتماماته  -مع
وسائل الوقت الذي كانت فيه هذه السرقات األدبية لقصص اآللهة
والبوذية.
ًا في
ًا رئيسي
ومن الواضح أن هذا "الوافد الجديد" بول لعب دور
هذا الحذف وإعادة الكتابة  ،ألنه جاء بفكرة القيام بموت
تضحية أراد هو نفسه أن يفدي البشرية من أي شيء ..
ًا أن نقاد ديننا الثالثة الذين تم االستشهاد بهم
هذا يعني أيض
في بداية هذا المقال محقون تماً
ما في انتقاداتهم  -فقط حل
ًا قليالً عما تخيلوه.
المشكلة قد يبدو مختلف
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا
شيء  ،ما يعنيه اكتشاف يسوع الحقيقي بالنسبة
اإلنترنت تحت عنوان " "Jesusideologyعلى موقع
ًا بعدة لغات
 - www.michael-preuschoff.deأيض
ًا .)www.google .com
أفضل برنامج ترجمة حالي

 ،وقبل كل
لنا اليوم على
الويب
(مترجمة بـ

لكن يمكنني بالفعل سماع النقاد يقولون :لنفترض أن قصة حلقة
الخطيئة من يوحنا  8هي في الواقع قصة نصف عالمية للعقاب ،
لذا فهي إشارة إلى يسوع الحقيقي .لكن كيف يمكن للمرء أن
يقلب الالهوت التقليدي بأكمله من دليل واحد؟ ال يسعني إال أن
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أقول أنه في حالة غير واضحة  ،يمكنك إعادة بناء قضية بشكل
جيد للغاية من دليل واحد جيد! وحالة يسوع غير واضحة للغاية
ًا  -ال أحد يعرف من كتب العهد الجديد (على أي حال  ،لم
حق
ًا) ،
يكونوا تالميذ ليسوع أو غيرهم ممن اختبروا يسوع شخصي
ُتب وكيف نجح في "التحقيق" .الناس" لجلب.
ولماذا ك
وفوق كل شيء :بالعودة إلى التزام يسوع الحقيقي  -أي إلى
ًا تماً
ما  ،فلن
"أيديولوجية يسوع"  -سيبدو ديننا بالطبع مختلف
ًا للعقيدة أو االعتقاد
ًا للكهنة أو العلماء  ،أو دين
يكون دين
وبالتالي ال يوجد دين قوة أو حكم أكثر أهدافه الرئيسية هي
التسامح والعزاء عن الحياة اآلخرة  ،ولكن اتباع نهج أخالقي
للغاية للحياة مع قواعد معقولة للعبة .وستكون هذه القواعد
المعقولة للعبة بحيث يمكن للجميع قبولها  ،خاصة عندما يتعلق
األمر باألخالق الجنسية .ومع ذلك  ،يجب أن يكون على علم بها
منذ الطفولة .وأعني بكلمة "الجميع" المسلمين  -في تجربتي
كمعلمة  ،فإن فتياتهم هم األكثر اهتماً
ما .ال يمكننا الوصول
إلى "القديم" على أي حال  -لكن يمكننا الوصول إلى الشباب!
بالطبع :بشكل عام  ،من الصعب الحصول عليها في البداية ،
ولكن إذا انتصرنا على شبابنا المسيحيين  ،فستنتشر الكلمات -
ًا بين الشباب المسلم!
وخاصة في عصر اإلنترنت لدينا  -أيض

ًا ترقية النساء
وإليكم شيًئا من واقع اليوم :كيف يمكن حق
والفتيات بدالً من التغيير الغبي الصريح للغة.
في الواقع  ،لقد قيل الكثير عن مشكلة التغيير :إن إعادة
ما وغير ضرورية تماً
البناء هذه هي فوضى غير منطقية تماً
ما
ًا ما تكون فوضى سخيفة للغة األلمانية .من المفترض (مثل
وغالب
الكلمة السحرية  )abracadabraتحقيق المزيد من المساواة بين
الجنسين وبالتالي مزيد من التقدير للمرأة .لكن التجربة هي
أنها ببساطة ال تعمل مع "لغة الكلمات السحرية"  ،ال يمكن للغة
أن تحقق مثل هذه الترقية  -ألنها ليست سوى العكس :يؤدي
الواقع المتغير  -إذا كان ضرورً
يا على اإلطالق  -إلى حدوث
تغيير في اللغة .لذلك علينا االهتمام بتغيير الواقع بشكل
مختلف!
ومع الزوال  ،يتم دفع خنزير جديد عبر القرية مرة أخرى -
ًا وما يحتاج إلى
بهدف أن يبقى كل شيء على حاله مع ما يهم حق
تغيير! وينبغي أن يكون هو نفسه في البلدان األخرى  -مع أي
"بذار أخرى" غير فعالة في الواقع لتقدير حقيقي للمرأة.
ربما ينعكس ما أعنيه بشكل أفضل في المحادثة التي أجريتها مع
ًا من بدء
والدة أحد الطالب والتي أجريتها بعد وقت قصير نسبي
"مسيرتي المهنية" كمدرس في مدرسة مهنية بمناسبة يوم األبوة
واألمومة :لذا فقد أمضتني سنوات عديدة في يوم األبوة واألمومة
سألت عن الهدف من صفي الديني .ثم أنا  ،إلى حد ما ،
ًا" :جميع الفتيات مصابات بالفصام بطريقة ما ".إنهم:
مستهتر
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ًا  ،أمام األشخاص غير المؤذيين والجنة ،
"؟؟؟" أنا" :حسن
ًا على معرفة مفيدة بالطبيعة
الذين يحصلون من خاللها أيض
ًا  ،يريدون أن يلهموا بأخالق
البشرية والرجال الذين هم حسن
جميلة  ،وهي "عارية على الشاطئ"  ،فهم مرعوبون .لكن المشكلة
 ،وهي ممارسة الجنس مع جميع الشركاء المشكوك فيهم في كثير
ًا صدمة مدى
من األحيان  ،والتي في بعض األحيان تمنحهم أيض
ًا" .و"  ،قالت األم ،
الحياة  ،فهم يريدون ويفعلون ذلك أيض
"ماذا تريد أن تفعل اآلن؟" أن تقوم الفتيات ببعضهن البعض
"األم :إذا استطعت أن تفعل ذلك  ،فأنت جيدة!"
ما الذي يحدث بالفعل هنا؟
ًا  ،كائنات أخالقية
الشيء هو أننا بشر بطبيعتنا  ،وخاصة جنسي
عالية  -وهذا من شبابنا  ،وخاصة الفتيات .وألنهم ال يتعلمون
ًا على أدمغتهم من
أي أخالق محددة  ،فقد حصلوا هم أيض
الطبيعة  ،فهم يتبنون األخالق العرفية في مجتمعهم  ،وهي األخالق
الزائفة للعداء الجسدي  ،لذلك يتعلمون منذ الطفولة أن
يكونوا جسدهم .يشعر بالخجل من .ألنه من الواضح أن األجزاء
التي تميزهم عن الجنس اآلخر هي شيء ال يفضل المرء إظهاره
لآلخرين  ،أي يجب أن يكونوا شيًئا سيًئا .ألنه من الواضح أن
األجزاء التي تميزهم عن الجنس اآلخر هي شيء ال يفضل المرء
إظهاره لآلخرين  ،أي يجب أن يكونوا شيًئا سيًئا.
ومن هنا العار! لكن الحياة تستمر  -وفي وقت ما سيكون الجنس
ً للشباب ،
ًا موضع اهتمام .في الواقع  ،سيكون كافيا
اآلخر أيض
ًا في نوع من "مرحلة اإلعالن"  ،أن يجدوا الشريك
الذين هم دائم
المناسب لهم  ،وأن يراهم ويظهروا  -إنها لعبة غير ضارة
تماً
ما للتعرف على بعضهم البعض .لكن هذا غير ممكن  -مثل هذا
السلوك غير المؤذي يصبح مستحياًل من خالل التربية على العداء
تجاه الجسد أو حتى في العار .ألن التحرر من العار سيكون عادة
عاهرة  -وأنت لست عاهرة وال تريد أن تكون كذلك .ألن ذلك من
شأنه أن يتعارض مع األخالق السامية ...
ًا ألن االتصال الجنسي يجب أن يكون يوً
ما ما
اذن ماذا تفعل؟ نظر
على أي حال  ،ومنذ ذلك الحين  ،كما يقول الجميع  ،ال يعمل
بشكل جيد مع الجميع  ،تقول الفتيات ألنفسهن" :لنفعل ذلك بعد
ًا إلى تقرير المصير
ذلك! بعد كل شيء  ،هو اليوم ينتمي أيض
ًا عن
الجنسي وهو عالمة على التحرر الناجح .ويتحدث الجميع أيض
ًا تماً
ًا إلى
ما  -كإشارة أيض
حقيقة أنه بل يجب أن يكون طبيعي
ً
أن الشخص طبيعي وصحي" .لذلك يبدأون  -وغالبا مع شركاء غير
مناسبين  -كموضوع في المحادثة مع كانت األم.
لكن هذا االلتواء في األخالق  ،وهو في الواقع متعة غير ضارة
وشيء طبيعي تماً
ما (إذا قمت بذلك بشكل صحيح فقط) وما هو غير
ضار  ،وما يفعله الشباب أو من األفضل عدم القيام به ،
اعتماً
دا على الموقف  ،يجب أن يتحول األخالق الجنسية مقلوبة في
حضاراتنا .في زمن يسوع  ،تم ثني الفتيات والشابات ذوات
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الطاقة اإلجرامية العالية عن األخالق الطبيعية العالية من خالل
األساليب اإلجرامية الصريحة  -اليوم يتم برمجتهن في أخالق
زائفة مع الالمباالة وعدم التعاطف من خالل التالعب .لوضع شيء ما
ًا من الشباب  -والمشاركة  ،ستكون هذه مهمة ديننا -
هنا  -بدء
ًا لفكر يسوع .سيؤدي ذلك بعد ذلك إلى تقرير المصير الجنسي
وفق
ًا إلى التحرر الحقيقي  ،ال سيما مع الفتيات
الناجح وأيض
وبالتالي مع النساء المتأخرات  -إذا تغلبن  ،من ناحية  ،على
العداء ومن ناحية أخرى انخرطن في االتصال الجنسي فقط حيث
ًا .ينتمي  ،أي في األسرة (ألن األطفال يمكن أن
يكون ذلك طبيعي
!ينشأوا في هذه العملية  -واألطفال ينتمون إلى عائلة)
وللعار :إنه يأتي فقط ألننا ال نعيش أخالقنا الطبيعية  -وهي
أحادية الزواج .وإذا عشنا هذه األخالق الطبيعية  ،فإن العار
ًا  ،إذا جاز التعبير  ،مثل كابوس سيء .الطريقة
سيختفي تلقائي
للحصول على هذه األخالق الطبيعية هي جعل الفتيات أكثر ذكاً
ء
بهذا المعنى!
عن ُ
ُل لوكاس كراناش األكبر ، Ä
مث
الذي كان رساً
ًا  ،سمع
ما وإنساني
ًا ،
ُري ينتميان مع
أن األخالق والع
نعم  ،ربما تكون األخالق الحقيقية
ًا مع
ممكنة فقط إذا تم دمجها أيض
العري (بالطبع فقط عندما تكون
مناسبة) .وخير مثال على هذا
المزيج هو تصوير المواطنة
الرومانية لوكريشيا  ،حتى لو
ً
محزنا .لقد تعرضت
كان مصيرها
لالغتصاب وعانت من هذه التجربة
المروعة  ،التي كانت بريئة منها
 ،لكنها لم تعد ترغب في التعايش
معها  -حتى أنها قتلت نفسها.
لذلك اعتبره الرومان مثااًل لألخالق .وبهذا المعنى لديها لوكاس
كراناش األكبر .أ .رسم.
ًا
ولكن في ضوء هذا التالعب الفخم  ،فإن هراء الزوال هو أيض
مناورة تحويلية مثالية .المزيد حول هذا الموضوع في
هنا على وجه الخصوص الكتاب www.michael-preuschoff.de ،
 "Jesusideologie".اإللكتروني
مايكل بريوشوف  ،ديبل-.ثيول .ومعلم الدين في المدرسة
المهنية ط ، .R .البريد اإللكترونيhpreuschoff@gmx.de :
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cهذا الكتاب " Venusdienst - Karin Freiwald - Meine Jahre als
 - Venusdienst( "Hureسنواتي كعاهرة) لفت انتباهي صديق عندما كان
ًا
على اإلنترنت .وأثناء قراءتي لها  ،صادفت  -بالصدفة البحتة  -مقطع
(الصفحتان  34و  )35مقتبسًا من موقع الويب الخاص بي:
ًا حجة حول
على موقع إلكتروني ( )www.basisreligion.deوجدت مؤخر
موضوع الفاسقات تصف جذور سلوك معين بجدارة شديدة :نحن ندرك من هو
في الواقع غير أخالقي هنا .كيف كانت مثل هذه الفتاة في الماضي؟ ألم
يتعلم منذ الصغر أخالق العبيد بكل أنواع المحرمات والمخاوف  ،مما
يعزز غبائه وسذاجته؟ ألم ُ
ًا على االعتقاد بأن العار هو
يجبر دائم
خالصة كل األخالق  ،ولم يتم إرساله في االتجاه الخاطئ وجعله يشعر
بالفضول بشأن المزيد؟ "
ًا أن أكون فخورة بحقيقة أن عاهرة  ،أي امرأة ،
أعتقد أنه يمكنني حق
إذا جاز التعبير  ،متخصصة  ،تتفق معي (أي عالم الهوت!) أ أرسلت في
االتجاه الخاطئ .إن حاالت اإلساءة التي يكثر الحديث عنها اليوم هي
بالتأكيد سيئة للغاية  ،لكنني أعتقد أنها ليست سوى غيض من فيض:
ببساطة ليس لدينا مناخ ثقافي صديق لألخالق  -واألديان هي المسؤولة
بشكل أساسي عن هذا! ألنه منذ الطفولة  -وخاصة من خالل األديان  -ال
يتعلم الناس أي أخالق حقيقية  ،ولكن فقط األخالق الزائفة  ،أي العار
ًا) .يجب أن تأتي األخالق الحقيقية  ،خاصة مع
(أو العداء الجسدي أيض
الشباب  ،خاصة مع الفتيات الالئي ما زلن بدون "تجارب جنسية" ،
والذين يوجد معهم بالتأكيد فضول معين  ،ولكن ليس (حتى اآلن) أي
تكرار  ،يجب أن يأتي من الوعي وليس من مالبس السباحة أو البيكيني .
لكن في مثل هذا الوعي بالتحديد  ،ال مصلحة لألديان على اإلطالق .وال
يوجد بحث حول هذا من األديان أو أي شيء آخر  ،لكن يمكنك القيام
!بشيء هنا
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