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لكن
كثريون ىم الناس الذين يؤمنوف باهلل الواحدّ .
أيضا يروف من ادلستحيل أف
كثًنين منهم ً

فمجرد القوؿ إ ّف
يصًن هللا إنسانًا بشخص يسوع ادلسيحّ .
هللا يستطيع أف ينزؿ إىل األرض ويقاسي كل ما نقاسيو من
عذاب ،ىو يف نظرىم فكرة ال ميكن فهمها .لكنّنا نالحظ
أ ّف الذين يعارضوف فكرة تأنّس هللا ،غالبًا ما يؤمنوف بأشياء
فهمها أصعب .فهم مثالً يقبَلوف اآلية اليت تقوؿ "إ ّف
يبدو ُ
هللا خلق االنساف على صورتو ومثالو( "....تكوين )63 61
ٍ
كائنات بشريّة مثلنا أف تكوف على صورة هللا؟
فكيف ميكن
إننا نعرؼ ذواتنا وندرؾ ضعفنا .وال ر يب أ ّف كاتب ِسفر
أيضا يعرؼ ما الطّبيعة البشريّة .فكيف لو
التكوين كاف ىو ً
االدعاء؟ كيف ميكن لروح هللا الذي
أف ي ّدعي مثل ذلك ّ
أوحى بالكتاب ادلق ّدس أف خياطبنا بتلك الكلمات؟ ومع
كل سللوؽ يعكس شيئًا من هللا
ذلك فنحن على يقٌن أ ّف ّ
الذي خلقو .وأ ّف حضور هللا ىو الذي جيعل األشياء كلّها
متماسكة يف الوجود ،فهي دبثابة مرآة تعكس لنا صورة
اجملرات والكواكب السيّارة
اخلالق .فقوى الطبيعة ادلتجلّية يف ّ
يدؿ ،يف رأي كثًن من
واجلباؿ واحمليطات – كل ذلك ّ
فعم جبالؿ هللا "
النّاس ،على قدرة هللا وعظمتو" ،فالكوف ُم َ
الشاعر جًنارد مانلي ىوبكِنز .كما يرى
على ح ّد تعبًن ّ
أدؽ األجساـ احليّة
غًنىم أ ّف حكمة هللا واضحة يف تركيب ّ
ونظاـ البيئة .ومجيع العلماء ،من عهد اإلغريق إىل القرف
اعتهم "النّسبة ال ّذىبيّة" (1.214أو
احلادي والعشرين ،ر ْ
شّت األشياء
نظاما خفيًّا كامنًا يف ّ
 ،)φاليت تعكس ً
كالذرات ،وادلوجات الدماغيّة والفنوف التصويريّة وادلوسيقى.
ّ

شّت العصور أ ّف ىذا النّظاـ يُثبت وجود
وقد رأى النّاس يف ّ
كل ما يف الكوف بدقّة ال ُذبارى .وإذا نظرنا
هللا الذي خلق ّ
خاص مييّزه
إىل االنساف لوجدنا أ ّف هللا ينعكس فيو على ضل ٍو ّ
عن سائر ادلخلوقات .صحيح أ ّف هللا يتجلّى حبكمتو وقدرتو
مجيعا
لكن االنساف وحده ينفرد عنها ً
يف مجيع الكائناتّ ،
بكونو مرآة حيّة ينعكس فيها هللا يف صميم كيانو .فالعهد
اجلديد يعلّمنا أ ّف هللا زلبّة .واحلاؿ أ ّف االنساف ىو الكائن
يب فتظهر فيو زلبّة هللا .ما ىو
الوحيد القادر على أف ّ
يب ألنّو على صورة هللا
االنساف؟ ىو الكائن القادر أف ّ
الذي ىو زلبّة.

احلب ،وعلى
خيولنا القدرة الفطريّة على ّ
إ ّف َخ ْلقنا على صورة هللا ّ
معرفة اخلًن واعتناقو .ودبا أ ّف هللا يهب حبّو للخ ْلق رلّانًا ،كذلك منَ َح
احلب أو ميتنعّ .أما
االنسا َف ادلخلوؽ على صورتو احلريّة َ
ليهب ّ
خل ُقنا على مثاؿ هللا فيعين شيئا آخر .إنو يعين أنّنا اُ ِ
عطينا القدرة
ً
َ
بعضنا مع بعض ومع هللا ،وأف نسعى إىل
التامة على أف نتواصل ُ
ّ
متاما على مثاؿ خالقنا.
الكماؿ لنكوف ً
البشري
ويقوؿ القديس إيريناوس يف ذلك 6عندما خلق هللا اجلنس
ّ
الرضيع يولد لينمو ويصبح
كاف االنساف يف عهد الطّفولة .وكما أف ّ
اجملازي .كاف
رضيعا بادلعىن
بشري كاف ً
ّ
بالغًا ،كذلك اجلنس ال ّ
اضحا أنو قادر أف ينمو .لكن مل ي ُكن من ادلضموف أنو سيفعل.
و ً

صورة ومثال

كسر املثال

ال ـ

مسيحيّوف الذين يؤمنوف أ ّف هللا ثالوث ،يروف
أف العالقة القائمة بٌن اآلب واالبن

حب
القدس ىي يف صميم هللا .فاهلل ىو إذًا ُ
الروح ُ
تبادؿ ّ
وّ
احلب ادلتبادؿ ليس منغل ًقا على ذاتو ،بل يشمل اخللق
وىذا ّ
صميم كياننا .فقد
كلّو .وعليو ميكن القوؿ إ ّف "التّواصل" ىو
ُ
ُجعِلنا لنتواصل بعضنا مع بعض ،ويف ال ّدرجة األوىل مع هللا
خالقنا .ليس االنساف إ ًذا خليقة هللا فحسب ،بل ىو ُخلِق
عموما إ ّف هللا خلقنا لنعبده
يف هللا وألجل هللا .وميكن القوؿ ً
حب.
عن ّ
قاؿ هللا"6لنصن ِع االنساف على صورتنا كمثالنا" ()62 61
لقصة خلقنا الواردة يف ِسفر التّكوين.
تلك كانت ادلق ّدمة ّ
ويرى كثًن من آباء الكنيسة ،ومنهم إيريناوس ،أ ّف ىنالك
تدؿ على ما ضلن عليوّ ،أما
فالصورة ّ
الصورة وادلثاؿّ .
فرقًا بٌن ّ
ادلثاؿ فيشًن إىل ما ميكن أف نصًن.

فــ

ِسفر التّكوين يروي لنا أف عالقة االنساف
وحواء إىل أف
خبالقو انقطعت .فقد طمح آدـ ّ

يصبحا ِ
"مثل هللا" ،مع أنو كاف قد ح ّذرمها أهنما سيموتاف إ ْف عصيا
ُ
فتغًنت عال قتهما باهلل
أوامره .لكنّهما انفردا بالرأي ومل يثقا باهللّ ،
إىل األبد .بيد أ ّف صورة هللا بقيت مطبوعة يف االنسافّ ،أما مثالو
البشر أف يبلغوا الكماؿ الذي
فتشوه إىل ح ّد أ ْف أصبح زلاال على َ
ّ
خص الوحيد القادر على ربقيق الطبيعة البشريّة
شاءه هللا .فكاف ّ
الش ُ
بكماذلا ىو ابنو الوحيد ،صورتو األزليّة " 6الذي ىو صورة هللا غًن
السموات وما
الكل ،ما يف ّ
ادلنظور ،بكر كل خليقة .فانو فيو ُخلق ّ
الكل بو ولو قد ُخلق ...النّو
على االرض ما يرى وما ال يرىّ ...
كل ادلِلء( ".كولوسي )15-11 61
فيو ُسر هللاُ اف َِيل ُّ
ليتمم كماؿ
وىكذا يتّضح أ ّف كلمة هللا ،صورة اآلب ،تأنّس ّ
ادلتصوفٌن" 6لػمػّا أراد هللا أف
الطّبيعة البشريّة يف ذاتو ،كما قاؿ أحد ّ
ينظر إىل وجهو أرسل يسوع إىل العامل".

احدا منّا أمكنو أف يُعيد إلينا ادلثاؿ
ولػ ّما صار ابن هللا و ً
اإلذلي الذي فقدناه ،وأصبح يف مقدورنا – ضلن الذين ُخلقوا
ّ
على صورة هللا – أف نستأنف رحلتنا ضلو ربقيق األُلفة مع
الرب
هللا يف ادلسيح "رجاء رلدنا"
(كولوسي ّ .)63 61
ّ
حب هللا لنا.
يسوع ادلسيح وحده يكشف حقًّا مدى ّ
ومجيع الذين لبسوا ادلسيح بادلعموديّة وصانوا ّاربادىم معو
سيتحولوف إىل شركاء يف الطّبيعة اإلذليّة" ( 6بطرس )8 61
ّ
يسميو اآلباء الق ّديسوف تألّو
التحوؿ الذي ّ
على مثالو .وىذا ّ
السعي
ىو الغاية القصوى حلياتنا كمسيحيٌّن ،كما أنّو أيضا ّ
تتم إالّ يف
لبلوغ تلك الغاية .الرحلة اليت نباشرىا ىهنا لن ّ
ال ّدىر اآليت.

ترميم املثال
إ ّن

عمل التألّو يبدأ بادلعموديّة .وإذا جعلنا من
ئيسي يف حياتنا،
منهج التّقوى اذلدؼ الر ّ

فإنّنا نكوف قد أربنا لنعمة ادلعموديّة أف تواصل ذلك العمل
الرب
فينا .لذا نبذؿ وسعنا لنتقيّد بالوصايا العشر وبأوامر ّ
وبالسًن سًنة
الصوـ و ّ
الصالة و ّ
الذي يثّنا على ّ
الصدقة ّ
محيدة متوافقة مع حياة الكنيسة .كما أ ّف عمل التألّو ينشط
فينا ،إذا كنّا نعي حضور هللا يف قلبنا ويف سًنتنا كل حلظة.
يشجع ىذا الوعي ،ادلواظبة على تالوة صالة يسوع" 6
وّشلا ّ
أيها الرب يسوع ادلسيح ابن هللا ،ارمحين أنا اخلاطئ" .وبذلك
نكتشف معىن قوؿ القديس غريغوريوس السينائيِ 6
"ص ْر ما
ّ ّ
يكف عن
إسع َ
لتجد َمن ىو فيك .أص ِغ إىل َمن ال ّ
أنتَ .
سلاطبتك .إمتلك َمن ميتلكك".
وحادلا نباشر إيداع حياتنا كلّها للمسيح اإللو ،نستطيع أف

نفهم قوؿ السيّد ادلسيح"6كونوا كاملٌن كما أ ّف أباكم
(مّت  )84 61وذلك على ضوء
السماوي ىو كامل" ّ
ّ
أصلزت كذا وكذا فأنا أسًن ضلو
أعمالنا ،قائلٌن يف أنفسنا" 6إف ُ
الرب".
الكماؿ يف نظر ّ
ولعل أفضل دليل على أننا نتق ّدـ يف مسًنتنا إىل التألّو  ،ىو
ّ
أ ْف ضلاوؿ أف نتشبّو بادلسيح اخلادـ ،على ضلو ما حثّنا عليو
الرسوؿ" 6ليكن فيكم من األفكار واألخالؽ ما ىو
بولس ّ
أيضا يف ادلسيح يسوع ،الذي إ ْذ ىو يف صورة هللا ،مل يعتد
ً
اختالسا ،لكنّو أخلى ذاتو آخ ًذا صورة عبد،
مساواتو هلل
ً
صائرا يف شبو البشر .وإ ْذ ُوجد كبشر يف اذليئة ،وضع ذاتو
ً
(فيليب )4-1 66
طائعا حّت ادلوت ،موت ّ
وصار ً
الصليبّ ".
تأصلت فينا أخالؽ يسوع ،من تواضع وطاعة وخدمة
وكلّما ّ
أيضا حياة هللا ،ومنَت زلبتنا لآلخرين ،بل للخلق
 ،متثّػلَت فينا ً
كلّو ،وذبلّت فينا أفكار يسوع ،وأصبحنا ما ضلن 6أناس ييوف
الساكن فيهم ويشاركونو يف طبيعتو اإلذليّة.
حبياة هللا ّ

ُخلِقنا على صورته
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