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 صورة اهللا 
 مارك روس بقلم  

 نقرأ إنه، ووضع األساس للك ما ي�. شكيلاخللق والت عنهو قصة مث�ة  املقدس نا من كتاب االفتتايح األصحاح
َْدءِ "   رف بالظالم، بينما اكن روح اهللا ي وُمغلَّفى باملاء غطَّ ، مُ خر�ًا وخايلًا األرض، ي أوطننا يف الكون،  اكن "يِف ابلْ

من الليل، واملياه وانلهار ب� فصل و  لألرض ومألها. أيام اخللق، أعطى اهللا شالًك  حلول مع). ٢ اآلية فوق املياه (
يف السماء لفصل انلهار عن الليل،   أنوارأسفل. مأل اهللا هذه العوالم بوضع  من  املياه  وأسفل، وايلا�سة  من  املياه  و  فوق

ة ىلع  حيَّ  اكئناتاألرض  جلب من، ومن فوقوطيور تط� يف السماء  من أسفليف املياه  �سبح ةحيَّ  اكئناتوخلق 
 . �سانخلق اهللا اإلة،  آخر من الاكئنات احليَّ لق نواًع خبالعمل توَّج اهللا ا، . أخ�ً ايلا�سة

بل  ، فحسب لقمن عمليَّة اخل  �خ الفعل األهو يقع ىلع هذا املخلوق. لم ي�ن هذا  األحداثمن الواضح أن تر�� 
زت عليه   للغاية. ومهم  م�َّ يشء  مامنا هنا أ .ر�ع القصة بالاكملتر�َّ

خلوق، صانع امل غ�  اجلميع    . يقف اهللا وحده رب خلوق�: اخلالق واملالاكئنات إىل فئت� أساسيتَّ لك    صحاحم األقسَّ يُ 
ة حيَّ اكئنات  . بعض �لوقات  ُمتغ�ِّ ، وواعتمادي،  مؤقَّتو  و�اتلايل �دود،،  �لوق  السماوات واألرض. لك يشء آخر

. مثل أعضاء املجموعة  �سان). من ب� هذه املجموعة هو اإل٣٠  اآليةاحلياة (   �سمةفيه  �عضها  و (نباتات وحيوانات).  
). يم�ن  ٢٨، ٢٢ اآلياتض (األر مأل �، ون يتاكثرأ وا، أن ي�ون مثمرً  يعدُ ، وذكًرا وأنىث �ساناإل ُخلَق اآلخر�ن، 

لك أوجه   مع). ول�ن لخإ.. .رضعهمتو ا اإلناث صغارهت�  اجل�، و يغطِّ اذلي يُ مالحظة أوجه �شابه أخرى (الشعر 
ً اإل�سان �عله مُ ما عن التشابه اليت يم�ن مالحظتها، هناك يشء   ا تماًما عن مجيع املخلوقات األخرى. تم�ِّ

املخلوقات   جاءت ). ثم ١١ اآلية (  ىلع ايلا�سة اهللا تنبت  جعلها  يتال ات ة ألول مرة مع انلباتذكر الاكئنات احليَّ  تم
 ).  ٢٤  اآليةووحوش األرض ( حافاتوالز وابلهائم)، ٢٠ اآليةاليت تعيش يف ابلحار والطيور اليت تط� يف اهلواء ( 

ش� إىل أنه يف ح� أن � .  األحداثىلع    قو�ةهذه العبارة عرش مرات وترتك بصمة  ر  تكرَّ . تكأجناسها  صنوعةو�ها م
من   "اعئالتلك "�شِّ وسمات مشرت�ة، دليها  �مواعتهناك إال أن ة، احليَّ  الاكئناتب� مجيع  ا كب�ً  اًع هناك تنوُّ 

س واألنواع. ل�ن الغرض الرئييس من هذه العبارة ليس  ا جن، كما هو احلال يف اتلمي� احلديث ب� األاألشياء
 ة األخرى.احليَّ  اكئناتمجيع المع   برشال  ملقارنة ة الالزمةاخللفيَّ  توضيح بل ؛العل� باتلصنيفتعر�فنا 

كر هذا انلمط عرشة  . إن ذِ جناسها ا ألة وفقً خلق الاكئنات احليَّ يف  وجود اهللا اإل�سان، كرس انلمط امل خلقعندما 
اإل�سان. لم    لقخُ يح جديد، ول�ن حدث يشء �تلف تماًما عندما    اكئن ع ظهوره مع ظهور لك  �علنا نتوقَّ   تمرا 
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، جناسها ة. فاإل�سان ال ينت� باتلايل إىل أاحليَّ   الاكئناتا ألي نوع آخر ب�  اإل�سان وفقً   لقُ�   كما لم"كجنسه".    لقُ� 
  نواًع ليس  إن اإل�سانديثة، حة لغة علميَّ و�مكننا القول ب املخلوقات األخرى.مهما اكنت أوجه التشابه بينه و�� 

أن  ما يُث� ادلهشة هو ). ٢٦ اآلية ( اكئن يح آخرة. فاإل�سان ال �شبه أي احليَّ  الاكئناتجنس مع� من  ضمن ا معينً 
اإل�سان، مثل اهللا، هو اكئن  ف). imago Dei( ىلع صورة اهللا �لوقفهو " اهللا، نوع "أو  "لطبيعة"ُخلق وفًقا اإل�سان 
ا يف جوهر إل�  �شرت�ون مجيعً  أو أقانيم  ، هو ثالثة أشخاصالحًقا الكتاب املقدس  حوضِّ اهللا نفسه، كما ي .شخيص
و�شرت�ون معها   األخرى   خلوقةالاكئنات امل  متشابهون مع)  م، و� هذا الصدد (كما يف غ�ه ات�لوق  فالبرشواحد.  

هما هللا. هذا الشبه خاص جدً ا شبه أنهم ىلععن البرش هو  املهمء اليش. ل�ن يف اخلصائص  عن   دلرجة أنه يم�ِّ
. اهللانوع" "أو  "حبسب "طبيعة�لوق ؛ بل نسه ا جلوفقً لم ُ�لق مجيع املخلوقات األخرى اليت صنعها اهللا. فاإل�سان 

 . كشبهه صورة اهللا ىلع  اإل�سان لقخُ بعبارة أخرى، 

  ،سماءوطيور ال ،ىلع سمك ابلحر بالتسلُّطاألرض،  لكقدًرا من السيادة ىلع  ، فقد ُمنحصورة اهللا ألن اإل�سان ىلع
إىل   اللكمات). �ش� ٢٨ اآليةف بإخضاع األرض ( لكَّ ). كما أنه مُ ٢٨ اآلية(  حيوان يدبُّ ىلع األرض و�  ابلهائم،و

ل�ن  واإل�سان،  قد�حتت  يشءلك ُجعل ). ٨-٥ اآليات( ٨ مزمور ، كما يوضحري تصا انموقف  بل إىل �م،احل 
ح.  يف املشهد  ليس هلما ماكنالطغيان واالستغالل   و�تله يف    اهللا  أن �ذو حذواإل�سان  ىلع    أن  ٢٥–٤:  ٢ت�و�ن    يوضِّ

أن  اإل�سان    ىلع  اهللا،  هأبد  ). ما ١٥،  ٨:  ٢(  ها افظهناك يلعملها و�  وضع اإل�سانيف عدن، و  اهللا جنةألرض. زرع  ا  ىلع
من  اهللا  ثم طلب). ١٠، ٨، ٥: ١سماء واملياه حبار (داع اجل� و ؛يلًال ا والظلمة نهارً اهللا انلور �افظ عليه و�نميه. داع 

 ). ١٩: ٢ة اليت صنعها (احليَّ  لك الاكئنات أن �س�ِّ اإل�سان 

د البرش  هل طر�قته اخلاصة يف اتلأ�يد ىلع تفرُّ  ٢فإن ت�و�ن ىلع الرغم من عدم استخدام مفردات الصورة والشبه، 
أن ي�ون    ا دً ، أعلن أنه ليس جيِّ جنة عدنمن الرتاب ووضعه يف    �ساناهللا اإل  جبلة. عندما  احليَّ   اكئناتب� مجيع ال

اليت صنعها ميع احليوانات  جباهللا    أىت ). بعد هذا اإلعالن،  ١٨:  ٢(نظ�ه    ا عينً م  لق هلر اهللا أن �قرَّ   لك،. ذلدهوح الرجل  
الرجل؟ ملاذا لم �لق اهللا املرأة ىلع الفور؟   أمامملاذا هذا العرض من احليوانات ل�ن ها. تلرجل، من أجل �سميإىل ا

ْد ُمِعينًا قصة: "الأحداث  رِّك ادلافع اذلي �القصة هو يف الواقع  يف رسد ة عطا قم و�أنه بدوي ما  ا نِلَْفِسِه فَلَْم َ�ِ مَّ
َ
َوأ

 ).  ٢٠ اآلية " (نَِظَ�هُ 

. لم يتشار�ونها معهم اليت قد اخلصائص ا إىل احليوانات، مهما اكنت � أن البرش ال ينتمون حقً  األساسيَّة انلقطة
م معهيمكن،  هجنسمن نفس    �لوقآدم،    مجيع احليوانات ُمع� نظ�  ي�ن هناك ب� . وهكذا،  دعوة اهللا هل   ه أن يتمِّ

:  ١( كشبهه اهللا صورة لقت ىلعخُ ). مثل آدم، ٢٣ اآلية( هوحلم من حلمه عظم من عظام اليت �رأة، ملاهللا ا خلق
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اهللا أول  خلق . ضعوها �مألوا األرض وُ� يك يثمروا و��رثوا وعمل اهللا ل حتقيقيف  ا مًعا يعملواكن عليهم أن ). ٢٨
الرجل واملرأة اآلن أن ىلع إىل الوجود من خالهلم. ما فعله اهللا،  يأتوا ، ول�ن مجيع البرش اآلخر�ن سوف ذكر وأنىث

موه   . كشبههىلع صورة اهللا  لقا خُ   إذ، يتمِّ

وا يل ؛ )٥: ٣ا باهللا (صبحا أ�رث شبهً ا إىل أن يُ ة، سعيً ومن املفجع أن الرجل واملرأة ابتعدا عن اهللا ووقعا يف اخلطيَّ    م�ِّ
ا ُهْم َ�َطلَبُوا  من ىلع الرغم .صورة اهللافتشوَّهت اخل� والرش.  ب�أنفسهم ب مَّ

َ
أن اهللا َصنََع اإل�سان ُمْستَِقيًما، أ

    ).٢١-١٢: ٥ يةهة (رومشوَّ مُ الهذه الصورة  أيًضا محل   و�سلهم .)٢٩: ٧(جامعة   اْخرِتَااَعٍت َكِثَ�ةً 

ة اليت ترت�ز  ة احلياة البرش�َّ ا للحفاظ ىلع قدسيَّ  ال يزال اكفيً وما تبىقَّ الاكمل، فإن صورة اهللا لم تُفقد بومع ذلك 
ح ت�و�ن  كما  .صورة اهللا ىلع  عاقبيُ  عتداء ىلع صورة اهللا، ذللك �ب أناهو  يءربالاإل�سان قتل أن  ٦: ٩يوضِّ

لحياة الرب�ئة. عندما نصبح  آخًذا لحياة، وليس أن ي�ون واهبًا للصورة اهللا باعتباره اإل�سان ىلع باملوت. القاتل 
ة حياتنا إن اعدًة ما �شملنا.  ة اليتاحلماية اإلهليَّ نفقد ومع هدفنا يف احلياة  فإننا نتعارض قتلة،  بالنسبة إىل  ا جدً  م�َّ

 .)٣٢- ٢٨: ٢١خروج  ؛ ٥: ٩(ت�و�ن    إ�سانيُقتل إذا أودى حبياة يوان احل   دلرجة أنه حىت هللا

  (يعقوب أوئلك اذلين ُخلقوا ىلع شبهه  نلعن    ن�ب أ  فال   �رتم اهللا ونبار�ه ب�لماتنا،�ب أن  عالوة ىلع ذلك، كما  
�ب أن �ب األزواج زوجاتهم كما أحب املسيح الكنيسة   .صورة اهللا ىلع ةرت�ز لك األخالق اإل�سانيَّ ت). ٩: ٣

ألم  ا ةب�إن ). ٤: ٦أوالده (مع كما يفعل الرب  هم و�علِّموهمأوالد  أن يؤدِّبوا �ب ىلع اآلباء ). ٢٧-٢٥: ٥(أفسس 
األرض العدل واإلنصاف املوجودين    سادة �ب أن يعكس    ).١٣:  ٦٦املعز�ة (إشعياء  �بة اهللا    شبهصورة و  � املعز�ة  

كب�،   فينا إىل حدٍ هت صورة اهللا ة قد شوَّ ىلع الرغم من أن اخلطيَّ  .) ١: ٤؛ كولويس ٩: ٦(أفسس السماوي  سيديف ال
ح� �سلك بهذه انلعمة، يرى   ).١٠: ٣؛ كولويس ٢٤: ٤(أفسس د تلك الصورة نعمة اهللا يف املسيح تتجدَّ إال أنه ب

دوا وانلاس أعمانلا الصاحلة  ، سنعيش إىل األبد  خالصنا �تمل  ي عندما  ).١٦: ٥(مىت   واتي يف السما اذل انا أب�مجِّ
 . ا هللاشكرً  .نوعه"طبيعته" أو "" شعبه من  حيث سنصبح حًقا  )،٢٢-٢١(رؤ�ا  مجده ب مكتس�اهللا  �رضيف 

  

يف  )Erskine Theological Seminaryلالهوت (ة إرسك� �ليَّ ب ظا�ادلكتور مارك روس هو أستاذ الالهوت انل
 .)Let’s Study Matthew(  "مىت إ�يل نلدرس "  ف كتابؤلِّ وهو مُ  بوالية ساوث اكرويلنا. كولومبيا،مدينا 
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 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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