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�لمسيحية �حلة من �لحقائق 	لى �لخيا� (٨)١٢

�لذ� قامت عليه �ملسيحية �أل��  للدفا� عن �حلق  �لكتا" !��سة حتليلية موثقة  هذ� 
�لنقية �ل6 صد� ֲדا �ملسيح �لناصر� عيسى بن مرمي � كما ,نه بيا( يكشف �حلقيقة 

�ل6 حجَبها ّجتا� �لدين �BاسرA �خلال<، >بانية �لترهيب �,صحا" صكو: �لغفر�(.
�لعقائد �ملسيحية قد �كتسبت صو�ִדا �حلالية من خالN عملية تغيM ممتدA على تا�يخ  ��حلق ,( 
�لتغيM تلك، �ختا�  تقريًبا. فبدال من �خلوX Y جد�N ال Uاية لـه حوN عملية  �ملسيحية كله 
 �[ �باإلضافة  ��لعقل.  �ملنطق  `ّك  على  ��ختبا�ها  �حلالية  �ملسيحية  �لعقائد  !��سة  �لكاتب 
 ،aلثالو�  ،A�لكفَّا� �ملسيح،   Aكبنو هامة  مسائل  �لكتا" eث  هذ�   X ّمت قد   gخر,  hموضوعا

�ملجيj �لثاi للمسيح.
هذ� عزيز� �لقا�r باختصا� شديد هو `توg هذ� �لكتا" �لقيِّم: "�ملسيحية �حلة من �حلقائق 
]� �خلياN" حلضرA مM>� طاهر ,vد (�vه �هللا �vة ��سعة). ��,h ,سرA "�لتقوg" نشرt على 
�آل�نة   X  Mبشكل خط نشطت  �ل6  �لو�سعة  �لدعاية   �[ نظر�  متسلسلة   hحلقا ع{  صفحاִדا 
�ألخAM صوًتا �صو�Aً �كتابًة ُبَعيد �لدما� �لذ� حّل - �ال يز�N �ّل - باملسلمني �,��ضيهم من 
ِقبل "�لدجاN".. �لقوg �ملا!ية للمسيحية بالتو�طؤ مع �لصهاينة. �مما ال شك فيه ,( هذ� �لكتا" 
بيا( ُحبٍّ صا!� �لص للمسيح ��ملسيحيني X �يع ,�اj �ملعمو�A. كما ,نه �سالة حّب �م، ألنه 
يقو!هم ]� حقيقة َمن �ّبو(، �ما �ّبو(: �ملسيح �حلق، ��ملسيحية �حلقة. �لقد �( �أل��( أل( ُتف� 

�ملسيحية �حلّقة َضالNَ من حّرفها �ضّيعها، �لتعو! بأجيا�ا �عاملها كّله ]� هد�ية �" �لعاملني.
�قد حصل شر� نقل �لكتا" ]� �للغة �لعربية للكاتب �لسو�� �ألستا� `مد منM �إل!ل� ���جعه 

"gللغة ��لدين. "�لتقو� X جلماعة �ملتضّلعني� jُثّلة من ,بنا

حـمد  أ هر  طا ا  ز مر ة  حلضر
( سعة ا و حـمة  ر ىل  تعا هللا  ا محه  ر )

 � د  عو ملو ا ملسيح  ا و ي  ملهد ا م  ما إل ا نا  لسيد بع  ا لر ا خلليفة  ا

�لفصـ� �لخام�
	حيا� �� قيامة!

�ملوتى  من  يسو�  قيا�  سينا�يو   )[
يطر� �لكثM من �ملشاكل. �قد ّمتت 
�لسابق،  �لفصل   X بعضها  مناقشة 
 hآل( ]� عناصر �تعقيد�� Nنتحو�

 .gخر,
قبل  يسو�  �هن  طبيعة  �آل(  ,مامنا 
�لصلب، �بعد ]حيائه من �ملوتى. لقد 
عا! �هنه ]� �حلياA ثانية بعد ,( تعطل 
 Nلسؤ��� .Nليا aثالثة ,يا� �ثال Aملد
هنا: ما �لذ� �دa للدما� (�ملخ) 

فعًال عند �ملوh؟ 
هنا: ]�ا� على نقطة ��حدA  على 
�ملسيحيني  �لطب   j�}خ بني  �ألقّل 
�لّدما�  ظل  لو  ,نه  �ملسيحيني   Mغ�
 hتزيد على بضع !قائق ملا Aميتا ملد
��نتهى �ألمر ]� �ألبد. �حاملا يتوقف 
بالتحلل.  يبد,  �ملخ  فإ(  �لد�  جريا( 
�لصلب، فال   jثنا, يسو�   hفإ�� ما
يع� �لك ]ال ,( قلبه قد توقف عن 
�لنبض �� يعد يز�ِّ! !ماغه بالد�، �,( 
�هكذ�  فوً��.   tبعد  hما قد  !ماغه 
قد  كله  حياته  نظا�   ), من  بد  فال 
توقف عن �لعمل، �]ال ملا ,عِلن ,نه 
قد ماX� .h مثل هذt �حلالة، فإننا 
 Nلتعقيد حو� X نو�جه مشكلة غاية

إحياء أم قيامة!
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فهم حياA يسو� �ملسيح �موته.
بّيّنا،  كما  �ملسيح  يسو�   hمو  )[
يع� مغا!�U Aًائية لنفسه �لسما�ية، 
 ), ميكننا  كما  ��حه،   )[  �,
�لقفص  من   h�حتر قد  ندعوها، 
كا(   ��[� �لبشر�.   tجلسد �ملا!� 
�ألمر كذلك، فإ( ]حياtj ال بد �,( 
�لسما�ية ��ִדا ]�  يع� عو!Aَ نفسه 
قد  كانت  �لذ�  ��ته  �ملاّ!�  �جلسم 
تركته ���jها قبل ثالثة ,يا�. ]( مثل 
حركة  سُتعيد  للر��   A!لعو�  tهذ
 Aملا!ية �جتعلها تدّ� مر� Aساعة �حليا
,خرg. �لكي �دa مثل هذ� �ألمر 
ال بّد ,( تعو! خاليا �لدما� �ملنحلة 
بدَّ  ال  كما   ،Aفجأ  Aحليا�  �[ ��مليتة 
�لكيميائية   hلعمليا� تنعكس   ),
�هذ�  بأكملها؛  �لسريع   Nلال�ال
يتضمن مشكلة هائلة، �ستظّل حتدًيا 
 X �ملتخصصني  للمسيحيني  !�ئًما 
�لكيمياj �حليوية ليجد�� �ا حالًّ ]( 
 Nال�ال�  hعمليا �نعكا¢  �صف 
�جلها>  !�خل  بكاملها  �لكيميائية 
�لعص� �ملركز�، �و ,بعد من ]!��: 
خياN �لعلماj مهما ,طلقو� له �لعنا(! 
�لو ,َ( �لك حدa فعًال لكا( حًقا 
من  �تسخر  �لعلم   gتتحد  Aمعجز
�لقو�نني �ل6 �ضعها �هللا � بنفسه. 
�لكنها تكو( معجزA غM قا!�A على 

حل هذt �ملشكلة.
فقط  يع�  لن   jإلحيا� هذ�  مثل   )[
]حياj خاليا �جلها> �لعص� �ملركز� 
فحسب، بل X �لو�قع ]حياj تركيبتها 
,يًضا! ح¥ لو مت بناj �خلاليا نفسها 
من جديد �]عا!ִדا ]� �حلياA - متاًما 
كما كانت من قبل - فإUا ستكو( 
من   Aجديد ¦موعة  �حلقيقة   X
�خلاليا، خالية من ,ية ��كرA سابقة. 
 A!عا[ �لضر���  من  �سيكو( 
 hملعطيا� مع �يع  كاملة،  تصنيعها 
�ملتعلقة eياA يسو�، �ل6 كانت قد 

ُمحيت من �هنه بعد موh !ماغه!
�حلياA كما نعرفها تتألف من �لوعي 
 X �ملخز�نة   hباملعلوما �ملمتلئ 
�لدما�.   X �لعصبية  �خلاليا  باليني 
 �[ بعدها  ُتقسم   hملعلوما� تلك 
 X �تشابًكا  تعقيًد�  ,كثر   jجز�,
صو�A معلوماh م{¦ة ُتحصل من 
تلك  ُمحيت  فلو  �خلمس.  �حلو�¢ 
,يًضا.   Aحليا� النعدمت   hملعلوما�
يسو�  !ما�   jحيا[ فإ(  �لذلك 
م{مج  !ماٍ�  �تصنيَع   jبنا سيع� 
 )[�  !Aجديد �بتركيبة  جديد  من 
 jبكيميا عالقة  له  ,يًضا  �لتعقيد  هذ� 
بقية جسد يسو� �ملسيح. فمن ,جل 
 ªمب تفعيل  من  بد  ال  �جلسد   jحيا[
�يع   A!ستعا� بعد  هائل  كيميائي 

 .Nال�ال� عملية   X  A!ملفقو� �ملو�! 
�لعظيمة   Aملعجز� tمثل هذ aد�e�

 :Nي{> �لسؤ�
�بأّ�   Aحليا�  �[ ُ,عيد  �لذ�  من 
 X كا(  �لذ�  �لبشر  هل  جوهر؟ 
 �,  ،Aحليا� �لذ� عا! ]�  يسو� هو 
�لسبب  �ذ�  فيه؟  كا(  �لذ�  �إلله 

ز على ,»ية فهم ��h يسو�. نركِّ
كلما كا( هنا: ما يدN على فشل 
,� تر!! يسو� X ]بد�j قو�t �خلا�قة 
�لزعم   �[ �ملسيحيو(  جلأ  �هللا  كابن 
,نه فشل ,� تر!! بصفته بشًر� �ليس 
لنا كل �حلق  فإ(  �ا. ��ذ� ً[ بصفته 
X ,( نسأN �,( ُنحّد! بوضو�: ,ّ� 
جزj منه، كا( بشًر�، �,ّ� جزj منه 

كا( ]ً�ا؟ 
يسو�   X  iإلنسا�  jجلز� تر!!   )[
يتطّلب عقًال بشرًيا ككيا( منفصل 
 jعن عقل يسو� �إلله. عندما ّمت ]حيا
�لبشر�  �لعنصر  كا(  فقد  �لدما�، 
X يسو� هو �لذ� مت ]حيا¬t، أل( 
eاجة  ليس  ليسو�  �إل�ي  �لكيا( 
]� !ما� ما!� ليدعمه. ��لك أل( 
كمجر!  عمل  قد  �لبشر�  �لكيا( 
]قامته   Nخال �إل�ي  للكيا(   jعا�
 X aكما �د ،Y�لسابقة على �أل�
فإ(  �لذ�،   .iلر�حا� �لوسيط  حالة 
]حياj يسو� ال يع� ]ال ]حياj صفته 
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 A!ا تستحيل عوUلبشرية، ��ل6 بد��
��حه ]� �جلسد ��ته!

مقبوًال،  �لسينا�يو  هذ�  يكن  فإ�� � 
عويصة  مشكلة  نو�جه  سو�  فإننا 
يسو�   �[ َنعزَ�   ), �هي:   ،gخر,
عقلني   Y�أل� على  حياته   Nخال
�ي، [ بشر� �عقل  مستقلني: عقل 
]� يشغل �لعقال( �حلّيز نفسه، �لكن 
كال»ا مستقل X حد ��ته �منفصل 
هكذ�  �ألمر  كا(   ��[�  .tMغ عن 
 jحيا[ مسألة  !��سة   A!عا[ فيجب 
يسو� كي نتمكن من فهم طبيعتها 

�حلقيقية بوضو�. 
 ), jيو ليس على �ملر�هذ� �لسينا X
يفهم ,»ية ]عا!A بناj �لدما� �لبشر� 
�لبشر�.  للعقل  ]ا! `لٍّ  ,جل  من 
نتخيل عيسى �ّل   ), ]الَّ  �ما علينا 
بالبقايا  مليئة  �جمة   X جديد  من 

�ملنحّلة من !ماِ� ُمضيفِه �لسابق. 
كلما تعمقنا X هذt �ملشكلة ,طّلْت 
كل   X بر¬�سها   gخر, مشاكل 

مقا� جديد!
!ما�   �[ �تا°  �إلنسا(  عقل   )[
كأ!�A لتفكtM. �,ما ما يتعلق بوظائف 
�جلسد �ملا!�، فلو �عتقدنا ,( �لعقل 
 Nكيا( منفصل قائم بذ�ته، فهذ� يد
على ,( �لعقل ��لر�� شيj ��حد. 
�بأ� �سم ,شرنا ]ليه، عقًال كا( ,� 

��ًحا، فإنه ميكن ,( ُيعّد قا!ً�� على 
تنقطع  عندما  ح¥  منفصًال،  �لعيش 
 ��[ �لكن  �لبشر�.  بالدما�  صلته 
كا( على �لعقل ��لر�� ,( يسيطر� 
على �جلسد �لبشر�، ,� ,( يتأثر� مبا 
�دX a نطاقه �ملا!�، عندئذ ب 
,( تكو( هنا: عالقة قوية بني �لعقل 
�]الَّ  ��لدما�؛  �لر��   �, ��لدما�، 
فإUما ببساطة ال يستطيعا( ,( يؤّثر� 
,� �ّركا ,� يضبطا �لعملياh �ملا!ية 
��لذهنية ��لعاطفية X �إلنسا(. هذ� 

,مر غM قابل للنقا³.
 A!حا مشكلة   �[ يقو!نا  �هذ� 
,خرg، �هي: هل �لذ� ُيدعى �بن 
�هللا eاجة ]� !ما� ليسيطر به على 
�جلسد؟! �هل هو يعتمد على !ما� 

ماّ!� للقيا� بعملياته �لفكرية؟!  
�حلد�!  �يع  يتجا�>  كا(   ��[
 hلبشرية، �كا( لديه جها> عمليا�
 X له مثيل  �فريد ال  تفكM مستقل 
�لكو( كّله �لذ� خلقه هو، ]�( فإ( 
عو!A ��� �هللا ]� �جلسد �لبشر�، 
 jبنا ُتعيد  �لبشر،  �إلنسا(  عقل  مع 
حالة شاA�ّ عجيبة لشخصيٍة مز!�جة، 
�بطريقتني متضا�بتني للتفكM؛ ]� من 
�لبشر�  �لعقل  يكو(   ), �ملستحيل 
��لر�� �لبشرية متحَدين مع عقل �هللا 
!�ئم  �ختال�  ´ة  سيظل   .t!جو��

 hتصا!ما مع   ،Mلتفك� عملي6  بني 
مريرA للموجاh �لدماغية. �مبا هذ� 
نو� جديد من �لشيز�فر�نيا �لر�حية 

(�النفصا� �لر�حي)!
 jبنا نعيد  !عونا  �لك،  قلنا   ), بعد 
 .gيو بأكمله من >��ية ,خر�لسينا�

بعد ,( !�ست �ملسيحية ببعض �لعمق 
خلًطا  هنا:   ), نتيجة   �[ �صلُت 
 hملصطلحا� بعض  فهم   X سائًد� 
مدلوالִדا،  �ستيعا"   )�! �تطبيقها 
عليها  تنطبق  ال  �ل6   hحلاال�  X
بالفعل. فاملفاهيم �ألساسية �ملسيحية 
يكتنفها ضبا" كثيف من �لتشويش 
 hملصطلحا� ببعض  �لتطبيق   jسو�
 (Revival)  "jإلحيا�" مثل: 
�للذ�(   (Resurrection) �"�لقيامة" 
�مال( معنيني �تلَفني متاًما. ]� هنا 
عند  قصًد�   jإلحيا�  Mتعب �ستخدمنا 
 �[ يسو�   A!عو ]مكانية  مناقشتنا 
�حلياA ثانية. �كما قد �,ينا بوضو� 
كلمة  فإ(  �لسابق،  �لنقا³  من 
"�إلحياj" تع� عو!A �يع �لوظائف 
 hملو� بعد  �لبشر�  للجسد  �حليوية 
- مثلما كانت قبل ,( متوh. �لكن 

"�لقيامة" هي ظاهرA �تلفة متاًما.
�لسوj �حلظ، فإ( �لكنيسة �ملسيحية 
- X �يع ,�اj �لعا� - كانت هي 
 X :تبا�ال� هذ�  �ملسؤ�لة عن خلق 
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 Ajبإسا ��لك  �ملسيحيني،  ,�ها( 
 Nباستبد�  Mلتعاب�  tهذ  Nستعما�
بعضها ببعض، ,� على �ألقل، بنسبة 

معª ,حدها ]� �آلخر.
قيامة يسو�  �ملسيحيني  يفهم معظم 
 Aمر  Aحليا�  �[  Aقفز �كأUا  �ملسيح، 
ثانية جلسدt �لبشر� �لذ� كا( قد 
طبًعا  �ملزعو�!  موته  هجرX t حلظة 
�ن ال نو�فق على هذ�! ��تفظ eّقنا 
بأ( نصف تلك �للحظة بأUا كانت 
موًتا.  �ليست  عميقة  غيبوبة  ¦ّر! 
�ملسيح  يسو�  قيامة  فهم  متَّ   ��[�
فإ(  صحيحة،   A�بصو �تطبيقه 
�ملصطلح "قيامة �ملسيح" ال ميكن ,( 
تع� عو!A ��حه ]� �جلسد �لبشر� 
�لذ� كانت قد هجرته حلظة  ��ته، 

 .hملو�
خلق  يع�  ]منا  "�لقيامة"   Mلتعب�  )[
هذ�  مثل   )[ جديد.  Bا��  جسم 
طبيعته،   X ��حًيا  يكو(  �جلسم 

فيه.  �لنقية  للر��  كبوتقة  �يعمل 
لالستمر��  ُتخلق  �لر��   tهذ�
�يسميه   .hملو� بعد   Aللحيا �ألبد� 
�لبعض جسًد� فلكًيا ,� جسًد� Bا�ًيا، 
��لبعض يدعونه Athma ,� ��ًحا. 
�ألسا¢   ªملع� فإ(  شئت  مبا  ه  �َسمِّ

يبقى هو هو. 
جسٍد  َخلق  على  تنطبق  "�لقيامة" 
طبيعتها،   X �ألثMية  للر��  جديد 
�ليست:  تكر�ً��،   Nنقو� �ليست، 
�لبشر�  �جلسد    �[ �لر��   A!عو
�ملنحّل ��ته، �لذ� تركْته قبل �لك.

مطوًال،  بوُلس  �لقديس   aحتد لقد 
مستعمًال هذt �ملصطلحاh ��ִדا عن 
يؤمن،  �كا(  �ملسيح.  يسو�  قيامة 
بقيامة  بل  فقط  يسو�  بقيامة  ليس 
�ُيَعّد�(  ميوتو(  �لذين  �لبشر  �يع 
,هًال، عند �هللا، أل( ُيمنحو� �جوً!� 
 )[ .Aجديًد� �شكًال جديًد� من �حليا
�لر�� تبقى كما هي، ,ما  شخصية 

مقامها فيتغّير. �عند �لقديس بولس، 
قبو�ا،  ب  عامة   Aظاهر  tهذ فإ( 
�]الَّ فال يبقى ´ة معª للمسيحية ,� 

ين! �لدِّ
,هل   �[ بولس  �لقديس  �سائل   )[
بعمق،  ُتد�¢   ), ب  كو�نثو¢ 
 tذ� مركزية   Aقاعد تشّكل  ألUا 
تتر:  ال  �لرسائل   tهذ  )[� �ملسألة. 
¦اًال للشك، عند� على �ألقل، ,نه 
قد  عيسى   ), بولس   aحتد كلما 
شوهد حيًّا بعد حا!ثة �لصليب، فقد 
عن   Yغمو  )�!� بوضو�   aحتد
 X ·طر   �� فقط؛  �قيامته  قيامته 
 h!يسو� قد عا ���هنه ,بًد� ,( �
]� جسدt �لبشر� �لفاi، �,نه كا( 
ما!ية.   A�بصو  hملو� من  ,حيي  قد 
بولس  للقديس  فهمي  كا(   ��[�
غM مقبوN لدg بعض �جاN �لدين 
يعترفو�   ), �عليهم  �ملسيحي، 
نفسه  ناقَض  قد  بولس  �لقديس  بأ( 

إمنا يع� خلق جسم سماوي جديد. إن مثل هذا اجلسم يكون  التعب! "القيامة"  إن 
روحًيا 6 طبيعته، ويعمل كبوتقة للروح النقية فيه. وهذه الروح ُ+لق لالستمرار األبدي 
للحياة بعد املوت. ويسميه البعض جسًدا فلكًيا أو جسًدا سماوًيا، والبعض يدعونه 

ه مبا شئت فإن املعC األساس يبقى هو هو.  Athma أي روًحا. وَسمِّ
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���ياته  بعض   X ضح ألنه�� بشكل 
 ،Aيسو� �جلديد Aعلى �ألقل عن حيا
فهم  قد  ,نه   X للشّك يتر: ¦اًال   �
حياA يسو� �جلديدA على ,Uا �لقيامة، 
�جلسد   �[  Aحليا�  A!عو �ليست 
�لبشر� �لذ� يقاN عنه بأ( ��حه قد 

ُحبسْت فيه.
�لعهد  من  �لنصو<  بعض  يلي  فيما 
�لك  عن   aتتحد �ل6  �جلديد 
�سالته   X بولس   Nيقو بوضو�. 

�أل�� ]� ,هل كو�نثو¢ ٦: ١٤:
 ،hملو� من  �لر"  ,قا�  قد  "��هللا 

�سيقيمنا �ن ,يضا بقد�ته!"
 X تعاليمه   X بولس،   Nيقو كما 
كو�نثو¢  ,هل   �[ �أل��  �سالته 
ما   ٤٢-٤٤ �لعد!   ،١٥ �إلصحا� 

يلي:
 :hألمو�� قيامة   X  Nحلا� "�هكذ� 
 Mغ �يقا�  منحال،  �جلسد  ُيز�� 
¦يد�،  �يقا�  مهانا،  يز��  منحل، 
يز��  قويا،  �يقا�  ضعيفا،  يز�� 

��حيا.  جسما  �يقا�  ما!يا،  جسما 
فهنا:  ما!يا،  جسما  هنا:   ), فبما 

,يضا جسم ��حي."
�لرسالة   X بولس   Nيقو �كذلك 
نفسها، �إلصحا� ١٥، �لعد! ٥٢-

:٥٤
فيقو�  �لبو�،   X ينفخ  سو�  "فإنه 
�ن،  �,ما   .Nال�� بال   hألمو��
�لقابل  �جلسم  �ذ�  بد  فال   .Mفسنتغ
�ذ� � ،Nيلبس عد� ��ال ), Nلال�ال
�لفاi ,( يلبس خلو!�. �بعد ,( يلبس 
 iهذ� �لفا� ،Nهذ� �ملنحل عد� ��ال
كتبت:  قد  �ل6  �لكلمة  تتم  خلو!�، 

«�بُتلع �ملوX h �لنصر!» 
�لثانية  �يقوN بولس ,يضا X �سالته 
 ،٥ �إلصحا�  كو�نثو¢،  ,هل   �[

�لعد! ٨ ما يلي:
���ضو(   ،)�[ ��ثقو(  "فنحن 
عن  مغتربني  نكو(   ),  gباألحر

�جلسد �مقيمني عند �لر"."
حالًّ،  تنتظر  بقيت  �ل6  �ملشكلة   )[

 �[ بولس  �لقديس   A�شا[ عن  تنجم 
���ية �ملسيحيني �أل��ئل: كيف شوهد 
فلو  �لصلب.  ]ثر   tسدÀ حًيا يسو� 
,( �لقديس بولس قد فهم ,( يسو� 
ُمصيًبا  يكو(  فقد  ُبعث  قد  كا( 
طبًعا، �]( "�¬ياt" �لشخصية ليسو� 
به، ميكن ,( ُتشرحا على   Nالتصا��
 A�سا¢ مصطلح "�لقيامة"، مثل >يا,
�آلخر  �لعا�  من  ميت  ��ِ� شخص 
 tشكله �مظهر �Mًله شكل يشبه كث
��تباًكا   ), يبد�  �لكن   .hملو� قبل 
ما قد حصل جر�j �خللط بني نوعني 

من �أل!لة. 
 A!لشها�  X ننظر   ), علينا  ,�ًال 
�ملسيح  حو��يو  ֲדا   �!, �ل6   Aملبّكر�
 )[� ،tحترمو�� tنفسهم �لذين ,حبو,
�ملسيحية   �[ �نضمو�  قد  يكونو�   �
بعد �Bًيا. �ال بد ,( يكو( �لقديس 
بولس قد ,ساj فهم �لك �لدليل ألنه 
يتحدa بوضو� عن عيسى �شكله 
�لبشر� �جسد ما!� eيث ال ميكن 
تفسtM على ,نه قيامة. �إلثباh �لك 
ليس على �ملرj ]ال ,( يرجع ]� حا!ثة 
حو��ييه،  بعَض  عيسى  فاجأ  حني 
�إلصحا�  لوقا  ]جنيل   X نقر,  حيث 

٢٤ �لعد! ٣٧-٤٣ ما يلي:
"�لكنهم، لذعرهم �خوفهم، تو»و� 
«ما  �م:   Nفقا شبحا.  ير�(  ,Uم 

ناقَض  قد  بولس  القديس  بأن  يع�فوا  أن  فعليهم 
نفسه بشكل واضح ألنه ! بعض رواياته على األقل 
 ! للشّك  ي�ك ,اًال   . اجلديدة،  يسوع  حياة  عن 
القيامة،  أنها  على  اجلديدة  يسوع  حياة  فهم  قد  أنه 
يقال  الذي  البشري  اجلسد  إ>  احلياة  وليست عودة 

عنه بأن روحه قد ُحبسْت فيه.
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تنبعث  �ملا��  مضطربني؟  بالكم 
يد�  �نظر��  قلوبكم؟   X �لشكو: 
 iملسو� بنفسي.  هو  فأنا  �قدمي، 
حلم  له  ليس  �لشبح  فإ(  �حتققو�، 
 Nقا  �[�  .«Ä تر�(  كما  �عظا� 
 �[� �قدميه.  يديه  ,��هم  �لك، 
�لفر�  من  مصدقني   Mغ >�لو�  ما 
هنا  «,عندكم  �م:   Nقا �متعجبني، 
Bك  قطعة   tفنا�لو يؤكل؟»  ما 

مشو�. فأخذها ,مامهم �,كل."
قاطع  بشكل  تنفي  �لر��ية   tهذ  )[
�تتحدa عن عيسى  �لقيامة؛   Aفكر
هو  ,نه  يوضح:   ),  Nا�� �هو 
�باجلسد  نفسه  �لبشر�  �لشخص 
�ملا!� نفسه؛ �ليس ��ًحا ,� شبًحا، 
كما ,نه يعتمد على �لطعا� ��لشر�" 
 ), ,يًضا  ُيظهر  �هذ�  حًيا.  لبقائه 
يتحدثو(  كانو�  �أل��ئل  �ملسيحيني 
كلما  فإUم  �تلفني.  شيئني  عن 
 hملو� من  عيسى   A!عو عن  حتدثو� 
�ملشككو(  ���َجههم   Aحليا�  �[
حوN سخف هذt �لفكرA، لََجُئو� ]� 
فكرA �لقيامة �ل6 كا( ميكن شرحها 
بشكل فلسفي �منطقي. تقدِّ� �سالة 
كو�نثو¢  ,هل   �[ �أل��  بولس 
بشكل خا<، فرصًة ممتا>A لد��سة 
 jملر� يضع  حني  للعيا(  ميثل  مأ>� 

قدميه X قا�بني �تلفني.

 hليل مو�جها! �[ A!بالعو ،�Mًخ,�
�ملسيحيني �أل��ئل مع عيسى �ملسيح 
ال يبقى ,مامنا خيا� ]ال ,( نعتقد بأ( 
 Mعيسى �لذ� ظهر ]ثر �لصلب لكث
من حو��ييه �,صدقائه �ملقّربني �لذين 
حتدa ]ليهم �صاَحبهم، Å �نسحب 
من �ملكا( �لذ� شهد عملية �لصلب 
��يد� ��يد� �X معظم �ألحيا( حتت 
ستا� �لليل، � يكن بالتأكيد شخًصا 
بل  �لقيامة)؛   ªمبع) �ملوتى  من  قا� 
من  ,ُنعش جسدًيا  ]ما  كا( شخًصا 
�ملوتى؛ ,� ,نه � يكن قد ماh ,صًال 
�]منا ,ُنقذ بشكل ]عجا>� من حالة 
قريبة من �ملوh. لقد كا( قريًبا جًد� 
من �ملوh بصو�A ميكن مقا�نتها eالة 
 .hحلو� بطن   X �هو  يونس  �لن� 
�لر,�   ),  X عندنا  شك  ´ة  �ليس 

.Nلر,� �ملقبو� tهو �حد Mألخ�
�لكي نسهل على �ملسيحيني �جهة 
�فتر�ضية  حالة   Yسأعر نظرنا، 

مشاֲדة. 

��لقصة ��ִדا تتكّر� X حياتنا �ليومية 
على صعيد �لو�قع. 

شخص  ]عد��  `ا�لة  متت  لقد 
بالصلب، �سا! �لظن ,نه ماh نتيجة 
لذلك. �لكن بعض ,صدقائه �ملقربني 
�شاهد��  بعد.  فيما  شاهد�t ميشي 
��ضحة   A�بصو �لصلب   hعالما
�لقبض  عليه  ُيلقى   Å  ،tجسد على 
 �[ �ُيقّد�  �لقانو(  باسم  من جديد 
�لعا�  �ملحكمة مع طلب من �ملدعي 
�ملحا�لة   X hملو� ,فلت من  قد  ,نه 
�أل�� إلعد�مه، �ألجل تنفيذ �حلكم 
عليه ب ,( ُيصلب ثانية. �فيما بعد 
ُيد�فع �لك �لرجل عن نفسه مؤّكًد� 
 Aملر� X hللمحكمة ,نه كا( قد ما
�أل�� �هكذ� حتققت غاية �لقانو(، 
 jبقضا �ملوتى  من  �آل(  قا�  ,نه  �مبا 
�لسابق  �ُحلكم  فإ(  �هللا،  من  خا< 
بإ!�نته ب ,ال ُينفَّذ من جديد، ألنه 
�,نه  متاًما   Aجديد  Aياe �آل(  يتمتع 
�الفة  ,ية   Aحليا�  tهذ  X يرتكب   �

فإنهم كلما حتدثوا عن عودة عيسى من املوت إ> 
احلياة وواَجههم املشككون حول سخف هذه الفكرة، 
ُئوا إ> فكرة القيامة الT كان ميكن شرحها بشكل  َجلَ

فلسفي ومنطقي. 
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Nلقانو(! 
�اللتما¢،  هذ�  �ملحكمة  قبلت   ��[
ثانية،  ُيعاقب  لن  ,نه  �لو�ضح  فمن 
عليها  عوقب  قد  كا(  جرمية  على 

سابًقا.
لو حدa مثل هذ� �حلا!X a `كمٍة 
 Yقا  gلد� مسيحي،  بلٍد   X ّما، 
فما  مسيحيني،  �`ّلفني  مسيحي، 
 t�حلكم �لذ� ميكن ,� ب ,( ُيصد�

�ملحلفو( حسب تصو� �لقا�r؟ 
�]�� ُ�فض �لتما¢ �ملتهم �ُحكم عليه 
بالصلب ثانية، فعلى ,ّ� ,سا¢ ميكن 

ت{ير هذ� �حلكم؟
من �لو�ضح ,( ,ّ� قاY سليم �لعقل 
- سو�j ,كا( مسيحًيا ,� غM مسيحي 
- ��ملحّلفني سليمي �لعقوN لن يعبئو� 
 Aبالتما¢ �ملتهم بأنه قد عا! ]� �حليا
ثانية بعد �ملوh. ]( مثل هذ� �حلكم 
�لدي�،  يقو� على ,سا¢ �ال�يا>  ال 
بل  �ملحد�!.  �جلنسي   �, �لعرقي   �,
هو عاملي بطبيعته، �ال ميكن إلنسا( 
 X لعقلية، ,( يفّكر� tيتمتع بكامل قو�
ُحكٍم غM هذ�. �بالتاÄ يرفض �لفهم 
�ملتهم  باإل�ا� !عوg هذ�  �لبشر� 
ثانية؛   Aحليا�  �[ �عا!   hما قد  بأنه 
�لن ُيقبل منه سوg ,نه كا( قد جنا 

!Nبشكل من �ألشكا hمن �ملو
حالة   X بالضبط   aحد ما  �هذ� 

قضية  تكن   � فهي  عيسى.  �ملسيح 
�لعو!A ]� �حلياA بعد �ملوh، كما � 
تكن بعًثا X قيامة، بل كانت مسألة 
جناA من �ملوh حسب �ملنطق ��لعقل 

�لسليم.
 Aحليا�  �[ يسو�  جسد   A!عو  )[
eيث  �ملسيحية،   X ,ساسي  �كن 
يضطر �ملرj ]� �لتحّر� عن �ألسبا" 
�حلقيقية ���j �لك. ��لر��ية كلها ال 
تقو� على منطق سليم على ما يبد�! 
 A!لعو� �ملزعو�  �بن �هللا  ملا�� ·تا�   �[
]� قفصه �لبشر� ثانية بعد ,( Æلَّص 
يؤخذ   ), ميكن  �كيف  مرA؟!  منه 
 hلك ك{ها( يقي� على ,نه قد ما�

فعًال، Å عا! ]� �حلياA؟!
لقد سبق ,( eثت هذt �لناحية بقد� 
من �إلسها"، �لست ,حا�N �لتأكيد 
 ), ,�جو  �لكن�  ��ִדا،  �لنقطة  على 
,لفت �نتباt �لقا�r ]� سؤ�N حيو� 

�خر له صلة باملوضو�.

لت هذt �لفكرA �ملنافية للعقل  ملا�� تأصَّ
�منت  �ملسيحي   hلالهو� علم   X
بعد عيسى  قليلة  تد�ا خالN قر�( 
ليصبح ,حد ,�كا( �لعقيدA �ملسيحية، 
  hلالهو� صر�  ينها�  بد�نه  �لذ� 

�ملسيحي بأكمله؟!
�ملسيحيني   Nعقو  �[ لنصل  سنسعى 
��جهو�  �لذين  �,فهامهم  �أل��ئل 
 Å حل.  �ا  يوجد  ال  يكا!  ُمعضلًة 
ُنسب  �ل6  �لظر��   jبنا  A!بإعا نبد, 
عن  �تلف  شكل  �ملسيحية   �[ فيها 

حقيقتها. 
هذt �لطريقة قد تكو( ,سهل علينا كي 
نفهم بعمٍق ,كثر ما َبَنْته �ملسيحيُة �ما 
�لتأمل  ب  �ل6  �حلقيقة   )[ هدمْته. 

فيها بدقة هي ببساطة كما يلي: 
فعًال   hما قد   � عيسى  كا(   ��[
نظر   X  )�[ فهو  �لصليب،  على 
�بوضو�  سيظهر  �ليهو!�  �لشعب 

,نه كذ�" (��لعيا� باهللا).   

األوائل  املسيحيني  عقول  إ>  لنصل  سنسعى 
وأفهامهم الذين واجهوا ُمعضلًة يكاد ال يوجد \ا 
حل. b نبدأ بإعادة بناء الظروف الT ُنسب فيها 

إ> املسيحية شكل dتلف عن حقيقتها. 


