
مقدمة

 نظرة على آلهة 
العالم الوثنية

في ربيع عام ١٩٩8 تمتعنا أنا وزوجي مع أبناء عمومتنا بجولة 
الصين  في  يوًما  عشر  اثنا  وقضينا  األقصى  الشرق  في   سياحية 
وكوريا الجنوبية وإلىابان، وألننا كنا مع مجموعة سياحية فقد زرنا 
عدد من معابد بوذا. رأينا أقدم بوذا، أكبر بوذا، وبوذا الُمبجل، رأينا 
بوذا الذي تمت سرقته في المعركة، وبوذا الذي دمرته النيران لكن 
أُعيد ترميمه، وطُلب منا التبرع حتى يمكن طلء تمثال لبوذا بالذهب، 
رأينا بوذا الخاص باالمبراطور وذاك الذي يُخص عامة الشعب، رأينا 
العابدين وهم ينيرون الشموع ويوقدون البخور، وهم يُصلّون ويقدمون 
آنية الطعام وباقات الورود أمام ألهتهم. وبمرور الوقت انتهت جولتنا 

وقد رأينا أنا وزوجي ما يكفي من أصنام لمدى الحياة، أم لم نرى؟

وقد سعدنا بعودتنا ألمريكا والتي هي دولة ذات أساس مسيحي، 
التي زرناها، ال يوجد في أمريكا  الدول األسيوية  النقيض من  فعلى 
أصنام في كل جانب لنخصص لها أياًما نوقد فيها البخور والمصابيح 
آللهتنا. فليس لدينا معابد ضخمة تقدم فيها أنية األرز .. أو مقابلها لدينا 

أصابع البطاطس المقلية.
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أنهم  استفتاء  في  األمريكيين  من   %76 اعتبر  الــواقــع،  وفــي 
أََماِمي”  أُْخــَرى  آلَِهةٌ  لََك  يَُكْن  “الَ  تماًما١  األولى  الوصية   يتبعون 
اننا  نقول  الوصية األولى،  نأتي على  ذكر  )خروج ٣:٢٠(. فعندما 

نؤديها على أفضل وجه، أليس كذلك؟

أنا أتخيل لو أنك مثلي فستميل للتفكير في األصنام بالطريقة التي 
وصفتها للتو. فاألصنام هي شيء خارجنا؛ شيء أجنبي، شيء تلتقط 

معه صوًرا في المعابد البعيدة، شيء تتعجب منه.

اآللهة التي في قلبنا

الكتاب في متى ٢٢.  الُمرجفة في كل  الوصايا  أحد  إلى،  بالنسبة 
التهامه  ُعزًرا  ليجد  ساعيًا  ليسوع  فريسي  أتى  كيف  أذكرك  فدعني 
النَّاُموِس”  فِي  اْلُعْظَمى  ِهَي  َوِصيٍَّة  أَيَّةُ  ُمَعلُِّم،  بالهرطقة. وسأله “يَا 
نَْفِسَك،  ُكلِّ  َوِمْن  قَْلبَِك،  ُكلِّ  ِمْن  إِلَهَك  بَّ  الرَّ تُِحبُّ  يسوع:   فأجاب 
ــْظــَمــى.  ــُع ــى َواْل ــ ــةُ األُولَ ــيَّ ــَوِص ــِذِه ِهـــَي اْل  َوِمـــْن ُكـــلِّ فِـــْكـــِرَك. هـ

)متى ٢٢: ٣7-٣8(.

ربما أنت مثلي وقد قرأت هذه الوصية العديد من المرات حتى فقدت 
تأثيرها. اذهب اآلن وأعد قراءة هذه الوصية وفكر بعمق معي للحظة. 
إنها ليست أقل من محبة وعبادة كاملتين.  ما هي وصية الرب هنا؟ 

1  George Barna, The Barna Report 1992-93, an Annual Survey of Lifestyles, 
Values, and Religious Views )Carols Stream, 3.: Christianity Today, Inc., 
1993(, 113 quoted in R Kent Hughes, Disciples Of Grace )Wheaton, 3.: 
Crossway, 1993(, 29. 
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وبمجرد التوقف للتفكير بعمق في هذه الوصية البالغة األهمية، بدأت 
أشعر يعدم االرتياح. ويجب علّي أن أسأل نفسي،

هل أحبه حقًا بكل قلبي، أم هل توجد محبات أخرى في قلبي   ·
تستولي على انتباهي؟

هل أعبد ألهة أخرى أم أنه دائًما وفي كل وقت السيد األعلى   ·
الذي له كامل حبي وتكريسي؟

وعندما أفكر بهذه الطريقة أجد أن عبادة األصنام أكثر من المعابد 
البوذية والبخور وأنية األرز. فعبادة األصنام تختص بالمحبة - محبتي 
له، محبتي لآلخرين ومحبتي للعالم. وعندما أفكر في عبادة األصنام 
بهذه الطريقة أجد أني ال أختلف كثيًرا عن هؤالء الشعوب التي رأيتها 

في المعابد البعيدة.

حياة خالية من األصنام

هذا الكتاب ألجل هؤالء الذين يرغبون في أن يعيشوا حياة التقوى 
المعتادة.  الخطية  ُمحبط متكرر ضد  أنفسهم في صراع  لكن يجدون 
العادة  نفس  تسقط في  دائًما  نفسك  تجد  الذي  أنت  الكتاب ألجلك  هذا 
السيئة، نفس الضعف الُمحرج، نفس العبودية للخطية التي رغبت أن 
تتحرر منها من سنوات كثيرة مضت. في هذا الكتاب سنتعلّم أن عبادة 

األصنام توجد في صميم كل خطية نتصارع معها.
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مليء  المقّدس  الكتاب  أن  سنجد  فيه،  وتفكر  تتوقف  وعندما 
األصنام.  عبادة  في  تسقط  أمــم  وحتى  أشخاص  عن   بالقصص 
وفي الواقع أنها الخطية األكثر مناقشة في كل الكتاب المقّدس. تقول 
رسالة كورنثوس األولى ١١:١٠ أن قصص العهد القديم مثاال ألجلنا 

وأنها “ُكتِبَْت إِلْنَذاِرنَا”.

راحيل،  قصة  هي  األصنام  عبادة  عن  القصص  أول  من  واحدة 
جًدا  بارزة  األصنام  عبادة  مع  راحيل  مشكلة  وألن  يعقوب.   امرأة 
في قصة حياتها، فسنتعرض كثيًرا إلى حياتها في هذا الكتاب ونرى 
لقصص  يمكن  أيًضا كيف  تُنذرنا. وسنرى  أن  لسقطاتها  يمكن  كيف 
تُخبرنا وتكشف  أن  المقّدس  الكتاب  حياة آخرين -رجااًل ونساء- في 
لنا عن آلهتنا الكاذبة في عصرنا هذا. سوف تلحظ في بداية بعض 
القصص  هذه  الغامق،  األسود  باللون  مكتوبة  مقاطع  اآلتية  الفصول 
حدث.  قد  ما  في  اعتقادي  لكنها  مباشرة،  المقّدس  الكتاب  من  ليست 

ويجب أال نتخذهم بتدقيق كالكتاب المقّدس لكن فقط كوسيلة للشرح.

وألن الكتاب المقّدس هو كلمة هللا ألوالده، ألوالده الذين يعرفهم 
الموضوع  هذا  في  بكثرة  تعليم  لوجود  سببًا  وجود  من  فلبد  بالتمام 
بهذه  ليست  األصنام  عبادة  أن  لنا  يبدو  أنــه  من  الرغم  على   ...
مذنبين  غير  أنهم  يقولون  األمريكيين  من   %76 أن  )تذكر   األهمية. 
في هذا الصدد(، وكلما تقرأ أكثر ستكتشف أن عبادة األصنام مازالت 
لإلسرائيليين  تُمثلها  كانت  التي  المشكلة  بحجم  اليوم  مشكلة   تُمثل 
في القديم، وفي الواقع أنها تُمثل مشكلة أكبر - ألننا دائًما صنّفنا عبادة 
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األصنام بأنها شيئًا يقع خارجنا )تماثيل حجرية صغيرة( بداًل من شيئًا 
يحيا في داخل قلوبنا.

الحب  مركز  يتشابه  كيف  نــرى  ســوف  القادمة  الفصول   في 
حاسمة  أسئلة  تعبده؟  الذي  ومن  تحبه؟  الذي  من  العبادة.  مركز  مع 
التي تعيش  الكاذبة  متصلة ببعضها. سوف تتعلّم كيف تعرف اآللهة 
في قلبك، وفي أفكارك وفي عواطفك. وبعدها سوف تتعلّم طريقة هللا 

لتحريرك من أصنامك بقوة تقديسه.

ذات  هو  واألصنام  الخطية  مع  أن صراعي  تعلم  أن  أريدك  وأنا 
نتصارع  جميعنا  راحيل  فمثل  راحيل.  صــراع  ذات   -  صراعك 
بداًل  شيء  أي  ما،  أحد  أو  ما  شيء  في  ورجاءنا  ثقتنا  وضع   مع 
غضب  أو  وقلق  وخوف  ضعف  في  أنفسنا  ونجد  الحقيقي.  هللا  من 
ومرارة وشكوى. في وسط هذا الصراع، أؤمن أن صوت هللا ينادينا 

بوضوح وحب جالبًا لنا نوًرا وتحريًرا.

نصل  حتى  سيستمر  الخطية  ضد  صراعنا  أن  من  الرغم  وعلى 
يريدنا  فهو  القداسة.  في  نمونا  على  يعهد  بذاته  هللا  فإن   السماء، 
أن نخوض هذه المعركة في صفه، وهو قد منحنا أسلحة لنستخدمها 
في هذا الصراع. وإحدى هذه األسلحة التي أعطاها لنا هي المعرفة. 
ليست المعرفة المكونة من حقائق ليس بها حياة، بل حس واعي بحقيقة 
هللا  وأمانة  األصنام/األوثان  وعبادة  الخطية  مع  الشخصي   صراعنا 

في تتميم خلصنا.
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قداسة الميكروويف

أال تُحب وسائل الراحة كالميكروويف؟ فقط ضع فيه إناء الطعام 
أفضل  أصبحت  فالحياة  فوري.  عشاء  على  ستحصل  بتشغيله   وقم 
في منازلنا بعد اختراع الميكروويف. فيمكنني أن أقوم بإذابة الطعام 
التشتيت يُصبح  الكثير من  ... ومع  قبل عشر دقائق فقط من إعداده 
ذلك بركة حقيقية. فل يمكننا إال أن نتمتع بكل وسائل الراحة الحديثة، 
أعطني هذا سريًعا!  الفورية،  الثقافة  لكنفي وسط هذه  أليس كذلك؟! 
يعمل  أن  يجب  أن هللا  للعتقاد  نميل  مريًحا!  يكون  أن  األفضل   من 
يا رب  الخطايا وقّدسني سريًعا  أزل مني  الطريقة،  بذات   في حياتنا 

إذا لم تمانع.

إن عمل هللا في حياتنا قد يكون بطيئا في بعض األحيان. ويعرف 
هللا  عمل  إن  أو  صغر(  )مهما  التغيير  بعض  أن  المسيحيون  جميع 
 الذي هو تقديسنا هي عملية ممتدة. هذه العملية تشمل التعلّم )ما أمل 
أن تقوم به هنا( والنمو والسقوط  والتغيير والتمسك بالحق مرة أخرى 
االعتبار،  كله في  ذلك  كله. مع وضع  العمر  القداسة عبر   واكتساب 
وحده  فاهلل  قراءته.  بمجرد  مقّدسا  الكتاب  هذا  يجعلك  أن  تتوقع  ال 
يستطيع أن يقدسك من خلل عمل الروح القدس، فاهلل لن يعمل وفقًا 

ألسلوب حياتنا المتسرع.
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الرجاء في المسيح وحده

أنا  التي  بالحقيقة  ــرك  أذّك دعني  مًعا،  الرحلة  هذه  نبدأ   ونحن 
على يقين أنك تعلمها بالفعل. هللا يُغيّر القلوب. فقد تعهد أبونا السماوي 
للحياة والتقوى.  الواقع، هو قد أعطانا كل ما هو   الحب بنمونا. ففي 
النعمة.  في  ولننمو  أصنامنا  لنحارب  نحتاجها  أداة  كل  أعطانا   لقد 

وليس هذا فقط بل أنه وضع كل مصادر السماء لتنفيذ هذا الهدف.

يُكفّر عن خطايانا،  الذي  شفيعنا  المسيح،  يسوع  أعطانا  لقد   ·
ويحررنا من عبودية الخطية، ويشفع فينا.

للحقيقة،  ويقودنا  فينا  يسكن  الذي  القدس  الروح  منحنا  لقد   · 
الرغبة  تعطينا  التي  النعمة  اإللهية،  نعمته  علينا  سكب   لقد 

في أن نفعل مشيئته ونصبح مرضيين أمامه.

لقد أمدنا بكلمة الحق: الحق الذي يضيء قلوبنا إلى كل الحكمة   ·
ذلك  فعل  وقد  أمامه.  مرضي  بشكل  لنتغير  نحتاجها  التي 
لتحقيق الهدف النهائي وهو تغييرنا - وكل ذلك ألجل مجده!

اثنا عشر يوًما في زيارة أصنام الشرق.  في عام ١٩٩8 قضيت 
أنت أيًضا قد بدأت رحلة لكنها من المحتمل أن تتخذ أكثر من اثنا عشر 
يوًما . . . لذا تجهز لهذه الرحلة وافرح بمعرفة أن هللا سوف يستخدم 
كلمته وروحه ليكشف عن أصنامك ولينمي في داخلك حب وتكريس 

كامل بداخلك - وهذا كله ألجل مجده ومدحه!





الفصل األول

أنت وأصنام راحيل
أَيَُّها األَْوالَُد اْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم ِمَن األَْصنَاِم.

يوحنا األولى 21:5
قال زوج راحيل “هيا احزمي حاجياتك.”١

سوف  للرحيل،  مستعدين  تكونوا  أن  يجب  واألوالد  وليئة  أنت   
راحيل  أحبت  لقد  مستعدة!”  لست  لكني  اآلن؟  “الليلة؟  الليلة.  نغادر 
استمتعت  كما  والديها.  بجوار  الحياة  ببركة  استمتعت  لكنها  زوجها 
تسير  تكن  لم  األمــور  أن  من  الرغم  على  العائلت  بقرب   راحيل 
في سلم دائًما. فقد بدا كما لو كان هناك صراًعا مستمًرا بين زوجها 

ووالدها. واآلن ما كانت تخشاه دائًما قد حدث.

“ال تنسى عباءتك يا يوسف” قالت راحيل. “توقف عن التشاجر 
أنا  كنا  التي  الطريقة  وبنفس  حاجياتك”.  واجمع  األوالد  بقية  مع 
 وأنت سنقوم بها، جمعت راحيل كل أثاث البيت الهامة بالنسبة إليها. 
قلبها.  في  رعشة  وَسرت  الجديد  الواقع  أدركت  ذعرها  وسط   وفي 

١  يمكنك أن تمضي وقتًا لقراءة قصة يعقوب، وراحيل، وليئة، والبان لو أنها ليست مألوفة لديك بدايةً 
من تكوين ٢٩.
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أنا سأغادر البيت حقًا ... كل شيء قد عرفته. كيف يمكن أن أعرف 
سأكون  كنت  إذا  أعرف  أن  يمكن  كيف  الكافية؟  العناية  سألقى   أنّي 
في أمان؟ كيف يمكنني أن أستمر بدون حماية والدي ... بدون آلهته؟ 
وعلى ذلك، عندما ترك والدها البيت وذهب للعمل في الحقل، ذهبت 
إلى منزله وسرقت أصنام منزله منه. وعلى الرغم من أنها لم تدرك 
ذلك في وقته، فإن أفعالها ستعرض عائلتها للخطر وستؤدي إلى فعل 
بوضع  األصنام  هذه  قامت  األمان،  تجلب  أن  من  وبدال  آخر.  خداع 

العائلة في خطر. وبدال من أن تباركها، أصبحت لعنة.

قصة مألوفة

الرغم  وعلى   .٣١ تكوين  في  راحيل  سرقة  قصة  كلنا  قرانا  لقد 
الكتاب  في  األصنام  فيها  تُذكر  التي  األولى  المرة  هي  هذه  أن  من 
الفعل  هذا  جسامة  وتجاهل  عنها  التغاضي  السهل  من  فأنه  المقّدس، 
ونتائجه: لقد سرقت راحيل من والدها. لقد أخذت آلهته. لقد خدعت 
زوجها وعرضت عائلتها للخطر. وعندما سألها البان والدها الحقًا 

عن اختفاء أصنامه، قامت بخداعه مرة أخرى.

وقد تساءلت كثيرا لمإذا اعتقدت راحيل أنها يجب أن يكون لديها 
تفعل  أن  تريد  كانت  لمإذا  لها؟  تعنيه  كانت  الذي  ما  األصنام.   هذه 

ما فعلت؟ لمإذا كانوا بهذه القوة في حياتها؟

لإلجابة عن هذه التساؤالت، دعنا ننظر إلى حياة راحيل. نحن نعلم 
وَرِة َوَحَسنَةَ  ا َراِحيُل فََكانَْت َحَسنَةَ الصُّ أن الكتاب المقّدس يقول : “َوأَمَّ
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اْلَمْنظَِر” )تكوين ١7:٢٩(. وبلغة اليوم كانت راحيل شديدة الجاذبية. 
وقد عرفت راحيل دون شك انه إذا جئنا علي ذكر المفاتن النسائية فإنها 
سوف تتغلب على أختها ليئة تماًما. وبالتأكيد قد استمتعت باألفضلية 
يعقوب  عينا  وقعت  فعندما  للغاية  جميلة  كانت  لقد  لها.  كانت  التي 
عليها ألول مرة، عرف أن هذه هي التي سوف تكون له. وفي أول 
 لقاء لهما أسرت قلبه حتى أنه خدم والدها أربعة عشر سنة ألجلها.٢ 
قضاها  التي  السنوات  أن  حتى  بشدة  يعقوب  أحبها  قد  الحقيقة   وفي 
في العمل ليأخذها لنفسه “َكانَْت فِي َعْينَْيِه َكأَيَّاٍم قَلِيلٍَة” )تكوين ٢٠:٢٩(. 
هذا تكريس حقيقي! ومع بدايةً مثل هذا فستتوقع أن بقية حياة راحيل 
 ... تتمتع بحب زوجها  لقد كانت جميلة، وكانت  تام.  نعيم   كانت في 

ما الذي يمكن أن تريده أيًضا؟

“هب لي بنيًنا!”

الذي  ما  بيّنة.  السؤال  هذا  على  االجابة  أصبحت  الوقت  بمرور 
مكتوفة  تجلس  أن  إال  يسعها  يكن  فلم  بنين!  أيًضا؟  تريده  أن  يمكن 
 األيدي بينما أنجبت أختها األكبر ليئة ستة ابناء ... وهي مازالت عاقًرا. 
وفي كل مرة يبكي أحد هؤالء األطفال وكلما يلعب يعقوب مع أحدهم، 
فلبد أن غيرة راحيل كانت تشتعل. فلبد أنها كانت ممتلئة بالغضب 

والشفقة على الذات حيث شعرت أن موقعها المميز يتضاءل.

أَُموُت”  فَأَنَا  َوإاِلَّ  بَنِيَن،  لِي  “َهْب  يأس  بكل  أخيًرا  وقد صرخت 
٢  في مثال رائع عن الزرع والحصاد، يعقوب الذي خدع أباه، خدعه حماه.
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 .)١-٢ )تكوين٣٠:  هللاِ؟”  َمَكاَن  “أَلََعلِّي  بغضب  يعقوب   فأجاب 
طريقة  غيرت  أنها  حتى  جًدا  قوية  األطفال  في  راحيل  رغبة  كانت 
بإنجابها  يتحكم  كان  من  هو  يعقوب  أن  تعتقد  بدأت  فقد  تفكيرها. 

ووضعها وحياتها بدال من هللا.

الرغم  بنعمته. وعلى  ابنًا لراحيل  المعين، أعطى هللا  الوقت   وفي 
وقد  قانعة.  تكن  لم  أنها  إال  والدتــه  بفرح  مؤقتًا  امتألت  أنها  من 
)تكوين ٣٠:٢4(  آَخَر”  اْبنًا  بُّ  الرَّ “يَِزيُدنِي  قولها  في  قلبها   انكشف 
حتى اختيارها السم يوسف والذي يعني “دعه يضيف آخًرا”. فلم تكن 

راحيل مكتفية بما باركها هللا في والدة يوسف. لقد أرادت المزيد.

تحتضر  كانت  وألنها  بالنهاية،  أخرى  مرة  راحيل  حبلت   وقد 
في والدة ابنها أسمته ابن أوني والذي يعني “ابن حزني”. فالذي عبدته 
لها. والذي  الموت  انتهى بأن جلب  البركة  لها  أنه سيجلب  واعتقدت 
اعتقدت أنه سيكون مصدرا للسعادة جلب لها الحزن عوًضا عن ذلك. 
أن هذا يبعث على السخرية، أليس كذلك؟ فالمرأة التي صرخت “َهْب 

لِي بَنِيَن، َوإاِلَّ فَأَنَا أَُموُت” ماتت أثناء الوالدة.

وكما ترى فإن راحيل حتى قبل سرقتها ألصنام أبيها كانت تعبد 
األصنام. فقد كانت رغبتها في إنجاب بنين مثل أختها ليئة أهم شيء 

في حياتها. كان شيئًا تعتقد أنها يجب أن تملكه، وذلك كان إلهًا لها.
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آلهة راحيل

االهتمام،  دائًما مركز  كانت  راحيل  أن  التخيل  الصعب  من   ليس 
 وقد سارت الحياة دائًما كما أرادت. وربما لم تعتد أبًدا أن تكون ليئة 
أصبحت  لها  ما حدث  وكل  عقمها  وبسبب  عليها.  أفضلية  موقع  في 
قبل.  من  تختبره  لم  شيئا   - تُقهر  ال  مشكلة  مع  مواجهة  في   راحيل 
اعتقدت  لقد  موضعها.  لتحمي  خطوات  تتخذ  أن  من  خافت   لقد 
 أن آلهة أبيها ستكون بركة لها بطريقة ما، لذلك أخذتهم. ربما اعتقدت 
بعيدا  كان  لكنه  كلها،  األرض  يسود  إلهًا  هناك  يكون  أن  يمكن  أنه 
الحياة  ليوفر  به  تثق  أن  تستطع  لم  لراحتها.  تطويعه  يمكن  وال   جًدا 
 - االنصياع  سهل  أضعف  إلــه  إلــى  تحتاج  كانت  رغبتها.   التي 
إليه.  تحتاج  ما  يمنحها  إلهًا  تريد  كانت  به.  تتحكم  أن  يمكنها   إله 
إلهًا  تريد  كانت  تخبئه!٣  أن  يمكن  تسرقه؛  أن  يمكن  إلهًا  تريد  كانت 

يمكن أن تضعه في حافظتها.

أصنام منزلي

بينا كنت أفكر في قصة راحيل، تساءلت عن أصنام منزلي. تساءلت 
بحثًا  إليها  ألجأ  منزلية  أصنام   - داخلية  أوثان  أية  لدي  كان  إذا   عما 
عن سعادتي وأمني. ما الذي أرغب فيه بشدة حتى أن قلبي يصرخ 

٣  »َوَكانَْت َراِحيُل قَْد أََخَذِت األَْصنَاَم َوَوَضَعْتَها فِي ِحَداَجِة اْلَجَمِل َوَجلََسْت َعلَْيَها. فََجسَّ الَبَانُُكلَّ اْلِخبَاِء 
َولَْم يَِجْد.َوقَالَْت ألَبِيَها: »الَ يَْغتَْظ َسيِِّدي أَنِّي الَ أَْستَِطيُع أَْن أَقُوَم أََماَمَك ألَنَّ َعلَيَّ َعاَدةَ النَِّساِء«. فَفَتََّش 

َولَْم يَِجِد األَْصنَاَم« )تكوين ٣١:٣4-٣5(
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حتى  أحــوزه  أن  يجب  الذي  ما  أمــوت”،  فأنا  إال  أو  ذلك  لي  “هب 
 تكون الحياة ذات معنى أو سعيدة؟ لو كانت إجابتي عن هذا السؤال 

بأي شيء خلفًا عن هللا نفسه، فهذا الشيء سيكون بمثابة إلهًا لي.

فعلى الرغم من أننا ال ننحني لتماثيل مصنوعة من الحجر وال نقدم 
آنية الطعام أمام آلهتنا، إال أننا نعبد أصناًما بطرق أخرى. وقد علق 

جون كالفن على ذلك عندما كتب:

“عندما يخبرنا )موسى( أن راحيل سرقت أصنام أبيها، فهو يتحدث 
عن َشٍر كان شائًعا. ومن هنا يمكننا أن نفهم أن هذه هي طبيعة اإلنسان 

... أنه مصنع األصنام الدائم.4

األفكار،  األصنام هي  فقط، كل،  تماثيل حجرية  األصنام  فليست 
الحقيقي.  هللا  من  بدال  نعبدها  التي  والتوقعات  األشــواق  الرغبات، 
األصنام هي تلك التي تجعلنا ننسى هللا الحقيقي في بحثنا عن ما نعتقد 

أننا نحتاجه.

آلهة العهود

التي  العلقة  مع  المزيفة  اآللهة  هذه  لدينا مع  التي  العلقة  تتشابه 
اآللهة  هذه  إلى  نتطلع  نحن  عدة.  طرق  في  الحقيقي  هللا  وبين  بيننا 
لتباركنا. فراحيل كانت لتقول لو أن لدّي بنين مثل أختي ليئة سأكون 

4  John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, 2 
vols., Library of Christian Classics )Philadelphia: Westminster, 1960(, 1:108.
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تقية  أو زوجة  لدي زوج  كان  إن  أنه  نقول  أن  يمكننا   سعيدة. ونحن 
يكون  أن  وبالتأكيد  سعيًدا.  سأكون  دراسيًا،  متميزين  أوالدي  أن  أو 
لدينا علقات صالحة وتقية بركة ومصدر للسعادة وال يوجد أي شر 
في طلبهم. لكن إذا كانوا هم مصدر فرحنا ... لو احتلوا المركز األول 
الً َملَُكوَت هللاِ”  في حياتنا، إذا هم آلهتنا. ولهذا قال يسوع “اْطلُبُوا أَوَّ
شيء  كل  حياتنا،  في  األولى  األولوية  له  هللا  أن  فلو   )٣٣:6 )متى 
البركات  أهمية هذه  تقل  الصحيح. وعندها سوف  آخر سيتخذ مكانه 

المحبوبة وسيأخذ هللا موضعه الصحيح في قلوبنا.

دعنا ننظر بأكثر قربًا كيف أن عبادة آلهة مزيفة تتلعب بحياتنا.

“هب لي زوًجا تقًيا، أو أّني أموت”

لقد اعتقدت جيني أن الطريق الوحيد لسعادتها هو أن يكون لديها 
إلى رجل مسيحي والذي كان يذهب  تقي. وقد كانت متزوجة  زوج 
معها إلى الكنيسة لكنها أرادت زوًجا يصلّي معها بانتظام وأن يكون له 
وقت صلة مخصص مع العائلة. وقد وافقتها أنه ستكون بركة عظيمة 
له أن يكون قائد أكثر تقوى. وقد حاولت تشجيعه على أن يجد رجاال 

آخرون يساعدونه على النمو.

وعندما عرفت جيني أكثر، رأيت أن رغبتها في زوج تقي كانت 
أموت” سادت  فأنا  إال  أو  تقيًا  لي زوًجا  فكرة “هب  لها.  إلهًا  بمثابة 
وقامت  لطفًا  أكثر  كانت  لو  أنها  ظنت  األحيان  بعض  وفي  عليها. 
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بعمل العشاء الذي يحبه فسوف يكون مجبًرا لفعل ما تريد. وفي أيام 
عنه.  نفسها  مانعة  وتجهم  وغضب  إحباط  في  تستسلم  كانت   أخرى 
ومثل راحيل كانت مقتنعة أنها لن تجد السعادة حتى تتحقق توقعاتها. 
وجاء اليوم الذي أخبرتني فيه أنها سوف تهجره. وتركته هو والكنيسة 
وكان آخر ما سمعته أنها لم تعد تتبع المسيح بعد. ومثل راحيل كانت 

رغبتها سببًا في تدميرها.

رغبات ُموقرة

كيفية  التعلم  هو  المزيفة  العبادة  في  األساسية  األجزاء  من  واحد 
الحصول على آلهة مزيفة لتعطينا ما نريده. ففي األساس نحن نصنع 

عهوًدا معهم ونتوقع أن يكونوا بركة لنا إذا سلكنا بطريقة معينة.

تفكر  فقد  لك  إلهًا  هي  الجيدة  الصحة  أن  لو  المثال،  سبيل   فعلى 
أبًدا.  تمرض  فلن  متوازنًا  يوم وكان طعامك  تدربت كل  لو  أنك   في 
أنك  لو  تفكر في  فقد  إلهًا لك،  ولو أن امتلكك لعمل ذات معنى هو 
األول دائًما على مكتبك ودائًما تفعل أكثر مما هو مطلوب منك فإن 
رئيسك سيكون مجبًرا لملحظتك وحماية عملك. من فضلك ال تسيء 
 الفهم. فأنا لست أقول أنه من الخطأ أن تقومي بعمل عشاء جيد لزوجك 
الدافع هو محبة هللا  أن  لو  باجتهاد.  تعمل  أن  أو  تتدرب جيًدا  أن  أو 
ومحبة اآلخرين فكل هذه األشياء تصبح جيدة. لكن هذه األفعال تصبح 
ترضي  أن  من  بداًل  رغباتك  لتشبع  باألساس  تفعلها  انك  لو  خاطئة 
هللا  محبة  هو  صالح  شيء  أي  لفعل  الصحيح  المقّدس  فالسبب  هللا. 

واآلخرين.
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أعرف  أن  يمكنني  كيف  حسنًا  تتساءل:  أتخيلك  أن   يمكنني 
 إذا ما كنت أعبُد البركات التي أرغب بها أو أعبد هللا؟  على الرغم 
من أننا سوف ننظر إلى هذا السؤال بعمق أكثر في الفصول القادمة 
لكن دعني ألخصها لك بهذه الطريقة: لو أنك تريد أن تفعل الشر لتحقق 
هدفك أو أنك تفعل الشر عندما ال تحصل على ما تريد، عندها ستكون 

رغبتك اتخذت مكان هللا وستكون أنت بمثابة عابد لها.

خاطئة  بطريقة  غاضبة  كانت  لقد  راحيل؟  أخطأت  كيف   تذكر 
من زوجها ، وسرقت آلهة بيت أبيها وخدعت عائلتها. لم تكن قانعة 
بمولد يوسف لكنها أرادت المزيد. لم تكن راحيل عابدة أصنام بسبب 
رغبتها في البنين لكنها كانت عابدة أصنام ألن رغبتها في البنين كانت 
كانت  أَُموُت”  فَأَنَا  َوإاِلَّ  بَنِيَن،  لِي  “َهْب  قلبها.  رغبات  وأشد  أعمق 

صرخة لعابدة أصنام.

المحبة  أن  يسوع  قال  فقد  العظمى،  الوصية  في  أخرى  مرة  فكر 
األولى في قلبك يجب أن يكون مركزها هللا. وأي شيء آخر غير ذلك 
هو عبادة أصنام. لو أنك تعمل باجتهاد شديد في وظيفتك ولم تحصل 
هللا  تعبد  كنت  إذا  عمما  استجابتك  تظهر  فسوف  بعد،  ترقيتك   على 
وظيفتك؟  مــن  أهمية  أكثر  لــه  ومحبتك  هللا  هــل  ــا.  وثــنً تعبد   أو 
وشاهد  بتجاهلك  قام  لكنه  لزوجك  جيد  بعمل عشاء  قمت  أنِك  لو  أو 
عن  وبحثت  وتجهمت  وصرخت  فغضبت  لينام،  ذهب  ثم  التلفاز 
 طرق لعقابه، فيمكنِك أن تعرفي أن محبتك هلل ليست المحبة األساسية 

في حياتك.
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لعنات أكيدة

إن في الطبيعة العهدية للعبادة أن تصدق أن إلهك يمكن أن يباركك 
أو يلعنك. لقد َصّدقت راحيل أن عقمها كان لعنة ال يمكنها أن تتقبلها. 
ونحن نعرف هذا ألنها كانت مستعدة لتتخلى عن أي شيء حتى قداستها 
لتتجنب هذه اللعنة. وهذا ما تفعله األصنام دائًما في قلوبنا. فنحن نبيع 
ذواتنا لهم ونصدق أن خسارتنا لهم هي محنة ال يمكن تحملها - لعنة. 

ولهذا هم في غاية القوة في حياتنا.

وبالتأكيد هناك لعنة في عبادة األصنام لكنها ليست ألننا لم نحصل 
على ما نريده، لكن اللعنة هي أن نثق في شيء آخر بدال من هللا ليجعلنا 

سعداء. انظر إلى إرميا ١7: 6-5:

: بُّ هَكَذا قَاَل الرَّ

ُجُل الَِّذي يَتَِّكُل َعلَى اإِلْنَساِن،  َمْلُعوٌن الرَّ

 َويَْجَعُل اْلبََشَر ِذَراَعهُ، 

بِّ يَِحيُد قَْلبُهُ.  َوَعِن الرَّ

َويَُكوُن ِمْثَل اْلَعْرَعِر فِي اْلبَاِديَِة، 

َوالَ يََرى إذا َجاَء اْلَخْيُر، 

يَِّة،  ةَ فِي اْلبَرِّ بَْل يَْسُكُن اْلَحرَّ

أَْرًضا َسبَِخةً َوَغْيَر َمْسُكونٍَة.
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بدال  ما  شــيء  على  يتكل  الــذي  اإلنسان  في  تلحظه  الــذي   ما 
 من هللا؟ ال يشبع أو يكتفي أبًدا. يَُكوُن ِمْثَل اْلَعْرَعِر فِي اْلبَاِديَِة، والُعليق 

يَِّة. ما الذي يمكن أن يكون أكثر سوًءا من ذلك؟ فِي اْلبَرِّ

الرغم  وعلى  سنوران،  صحراء  في  بجولة  مؤخًرا  قمت   وقد 
الصحراء  هذه  كانت  حديثًا،  أمطرت  وقد  الربيع  وقت  كونه  من 
 مقفرة. وظل المرشد يخبرنا أن نكون حذرين ألنه ال يوجد أية نباتات 
ينمو  الحقيقة كل شيء  ففي  الصحراء.  هذه  في  أو حيوانات صديقة 
هناك يكون من الخطر االقتراب منه. فقد كان إلحدى نباتات الصبار 
بلمسها  حتى  قمت  إذا  والتي   - ميكروسكوبية  خطاطيف  بها  أشواك 
سوف تمسك بك. نبات صبار آخر كان له أشواك بطول ثلثة بوصات 
طبقات  أربعة  خلل  بيسر  تدفعها  أن  يمكن  أنك  حتى  للغاية   حادة 
المسكونة.  غير  األرض  البرية،  هي  هذه  الجينزية.  األقمشة   من 
وعلى الرغم من أني استمتعت بالرحلة القصيرة إال أنني أعترف أني 
كنت في غاية السعادة بالصعود إلى السيارة والعودة إلى الحضارة. 
تأكيد.  بكل  باستمرار  فيه  أعيش  ان  أرغب  مكان  اي  تشبه  لم  فهي 
ويعلّمنا الكتاب المقّدس أنه عندما يكون مركز ثقتي وحبي هو ذاتي 
 ... تماّما  هناك  نعيش  فنحن   - هللا  عن  بدال  شيء  أي  أو   ورغباتي 

في الصحراء.

أليس  الصحراء،  في  الحياة  على  أُجبر  أن  لعنة  تكون  وسوف 
 كذلك؟ فالشخص الذي يثق أو يحب شيئا أكثر من هللا هو تحت اللعنة 
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يلحظ  ال  أنه  حتى  يريده  ما  على  التركيز  شديد  يكون  سوف  ألنه 
الجيدة عندما تحدث. فكل ما يستطيع أن يراه هو ما يريده.   األشياء 
الرب وأصبح يحب شيئًا آخر  بعيًدا عن محبة  قلبه تحول  وهذا ألن 
على حب  راحيل  تحوز  أن  الممكن  من  كان  ولهذا  الرب.  من  أكثر 
زوجها الكامل وأن تلد ابنًا صحيًحا وتقول “أريد المزيد”. قد عاشت 
صحراء  في  عاشت  لقد  طريقة،  من  بأكثر  الصحراء  في   راحيل 
من صنع رغباتها. لقد كانت حياتها مزرية، حزينة، فارغة ويائسة. 
هللا.  نعصى  ولهذا  اكتفائنا  عدم  في  السبب  هي  األصنام  عبادة  فإن 

ويقول Calvin أن قلوبنا هي مصنع لألصنام.

ادفن أصنامك

سعيدا  تكون  سوف  بأصنامها؟  بالنهاية  راحيل  فعلته  الذي   ما 
يعقوب  أمر  فقد  شجرة.  تحت  ُدفنوا  قد  يكونوا  ربما  أنهم  علمت  إذا 
اْلَغِريبَةَ  عائلته بالعودة إلى هللا. فقال يعقوب لعائلته: “اْعِزلُوا اآللَِهةَ 
اآللَِهِة  ُكلَّ  يَْعقُوَب  فَأَْعطَْوا  ثِيَابَُكْم...  َوأَْبِدلُوا  َوتَطَهَُّروا  بَْينَُكْم  الَّتِي 
يَْعقُوُب  فَطََمَرَها  آَذانِِهْم،  فِي  الَّتِي  َواألَْقَراطَ  أَْيِديِهْم  فِي  الَّتِي  اْلَغِريبَِة 
نأمل  أن  يمكنا  )تكوين ٣5: 4،٢(.  َشِكيم.”  ِعْنَد  الَّتِي  اْلبُْطَمِة  تَْحَت 
أن راحيل تخلت عن آلهتها المزيفة طاعة ألمر زوجها. وعلى الرغم 
من أنها ماتت بعد ذلك بقليل لكن ال يوجد سبب للعتقاد أنها تمسكت 
بأصنامها رغم أمر زوجها. فربما خلّصها هللا من اعتقادها بأنها تحتاج 

أحًدا آخر بدال منه - وربما حول قلبها لتثق فيه وحده.
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يدفن  سوف  أنه  تعلم  وأنت  اليوم  تستريح  أن  يمكنك  أيًضا  أنت 
لنداء  -بنعمته-  استجبت  إذا  أخرى  شجرة  أسفل  المزيفة  أصنامك 
يدفن  أن  يمكن  فبقدرته  أصنامك.  عن  بالتخلي  السماوي   الــزوج 
 ... اإلطــلق  على  شجرة  وأمجد  أروع  تحت  الكاذبة  آلهتك   كل 

هذه الشجرة التي على جبل الجلجثة.

هل قصة راحيل لها صلة بنا؟ نعم بكل تأكيد - ألن عبادة األصنام 
يجب  اليوم.  كنيسة  حتى  استمرت  المشكلة  فهذه  معها.  تنتهي  لم 
أَْنفَُسُكْم  اْحفَظُوا  األَْوالَُد  نتذكر كلمات يوحنا األخيرة “أَيَُّها   علينا أن 
يوحنا  تحذير  يكون  وسوف   )٢١:5 األولى  )يوحنا  األَْصنَاِم”  ِمَن 
جدوى  بل  المزيفة  العبادة  من  “نتحذر”  أو  “ننتبه”  لـ   الرسول 

ما لم نفهم كيف أن قلوبنا هي مصنع األصنام.

اتحادنا  ففي  الصليب.  عند  المزيفة  آلهتنا  ندفن  ألن  يدعونا   فاهلل 
مع يسوع المسيح الذي ُعلق على خشبة الجلجثة نجد القوة التي بها 
نغلب عبادتنا لألصنام وندفن آلهتنا في األرض المشبعة بالدماء تحت 

صليبه.

الذي  هللا  هو  القلوب.  ُمغير  هو  بالقلوب  العارف  وحــده  فــاهلل 
كل  يعرف  كما  نفهم،  أن  يمكننا  مما  أكثر  بالتمام،  ويحبنا  يعرفنا 
القلب.   يغير  الذي  هو  فهذا  محبتنا.  في  تحتله  الذي  والمكان   رغباتنا 



26     أصنام )أوثان( القلب

ويقول كاتب العبرانيين:

ُعْريَاٌن  َشْيٍء  ُكلُّ  بَْل  اَمهُ،  قُدَّ ظَاِهَرٍة  َغْيَر  َخلِيقَةٌ  َولَْيَسْت 
َوَمْكُشوٌف لَِعْينَْي ذلَِك الَِّذي َمَعهُ أَْمُرنَا. . . ألَْن لَْيَس لَنَا َرئِيُس 
َشْيٍء  ُكلِّ  فِي  ٌب  ُمَجرَّ بَْل  لَِضَعفَاتِنَا،  يَْرثَِي  أَْن  قَاِدٍر  َغْيُر  َكَهنٍَة 
ْم بِثِقٍَة إِلَى َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي نَنَاَل َرْحَمةً  ِمْثلُنَا، باِلَ َخِطيٍَّة.فَْلنَتَقَدَّ

َونَِجَد نِْعَمةً َعْونًا فِي ِحينِِه. )العبرانيين 4: ١٣، ١4-١5(

وكل رغبة في قلوبنا إن كان وثنية في أصلها وإن كان وثنية بسبب 
حبنا غير الطبيعي لها معروفة ألبينا. كل شيء “ُعْريَاٌن َوَمْكُشوٌف” 
أمامه، هو يعرفنا بالتمام. فهو يعرف أن في كل مرة نضع شيئًا قبل 
منه نحن نحب هذا الشيء أكثر مما نحبه هو، ولو أن هذه هي نهاية 
الكتاب  أن  أليس كذلك؟ لكن حمًدا هلل  لليأس،  األمر فسوف نتعرض 
لضعفاتنا.  يرثي  كهنتنا،  رئيس  العزيز،  مخلّصنا  أن  ويقول   يستمر 
يمكننا  حتى  منه،  نقترب  أن  ويرجونا  الضعيفة  عبادتنا  يفهم   فهو 
شديد  في  فنحن  ِحينِِه”.  فِي  َعْونًا  نِْعَمةً  َونَِجَد  َرْحَمةً  “نَنَاَل  أن 
 ... ألصنام  عبادتنا  مع  صراعنا  في  وعونه  لرحمته   االحتياج 
بالتمام. وأنا  وهو قد وعد بإعطائهم. لذلك ضع ثقتك ورجاءك عليه 
عالمة أنه سيُظهر كم هو رئيس كهنة أمين، مانًحا إياك العون الذي 
تحتاجه حتى يكون لك قلب وحياة ُمتمركزة بالتمام على حبه وعبادته.

فعندما تجد نفسك في قلق، وفي غضب، وفي خوف مثل راحيل، 
يمكنك أن تستريح عالًما أنك ال تحتاج أن تلجأ إلى صنم أو أن تبحث 
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لك  ُمتاحين  ونعمته  هللا  فرحمة  ذاتــك.  لتصون  أخرى  طريقة   عن 
تخطو  أن  يمكنك  بشخصه.  مضمون  الموعود  وعونه   - لحظة  كل 
قادر  من  أكثر  وهو   ... تعبده  الذي  ما  ويعرف  يعرفك  هو   ...  إليه 
على تشديدك في وقت احتياجك. لذلك تقدم واقترب إليه بثقة. سوف 

تجد أنه يفيض عطفًا وهو أكثر من قادر على تعضيدك وتغييرك.

للمزيد من األفكار

١. فكر في قصة راحيل وليئة، لو أنها غير مألوفة لك.، باستطاعتك 
المزيد  على  تعرفت  هل   .٢٩ تكوين  في  بدايتها  تقرأ   أن 
من حياة راحيل وليئة؟ وكيف أن تعاملت هللا معهما تُعزيك 

وتُشجعك؟

الخطية.  مع  فيها  تتصارع  التي  حياتك  مناطق  في  فكر   .٢ 
وعبادة  المعتادة  خطيتك  بين  صلة  أي  ترى  أن  يمكنك  هل 
األصنام؟ لو توجد هذه الصلة، قم بكتابتها. لو لم تُجد ال تيأس، 

فسيُعينك هللا على رؤية ما إذا كانت تُوجد أصنام في قلبك.
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٣. هل يوجد أي شيء في حياتك تعتقد أنك يجب أن تحصل عليه؟ 
كيف يمكنك أن تُكمل هذه الجملة: “هب لي ____ أو أنّي 

أموت” هل تبحث عن أي يعقوب أرضي ليُشبع ذاتك؟

قلبك  أن  كيف  لفهم  رغبتك  فيها  تُظهر  تَعهُد  صلة  سجل   .4 
قد يصنع األصنام.


