
 كنٌسة التعاون المعمدانٌة

 

Deer’s Reflection of a 
Believer 

 

 

ٌَّل إنعكاس لُصورة المؤِمن اإل  

 

 



ٌَّل إنعكاس لُصورة المؤِمن  اإل

 

                             2-1:42 مز   :القراءة

 ٌا إلٌك نفسً تشتاق هكذا المٌاه، جداول إلى األٌل ٌشتاق كما 

 وأتراءى أجًءُ  متى .الحً اإلله إلى هللا إلى نفسً عطشت .هللا

 .هللا قدام

 7:2 نش   

 ول تٌقظن ألّ  الحقول وبأٌائل بالظباء أورشلٌم بنات ٌا أُحلفُكنَّ  

 .ٌشاء حتى الحبٌب تنبهن



ٌَّل إنعكاس لُصورة المؤِمن  اإل

ث التً الصور من العدٌد هللا كلمة لنا ُتقدم   عن تتحدَّ
 .الحقٌقً المؤمن مع األٌل تشاُبه

 فً الذي المؤمن اإلنسان َجمال تعِكس الُصور وهذه 
 .المسٌح

ل   .الُصور هذه بعض فً سنتأمَّ
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 :األولى الصورة

طاهر حٌوان األٌل 
 

 قرعة تجعلوا ول اجسامكم تخمشوا ل .الهكم للرب اولد انتم -1:148 تثنٌة
 لكً الرب اختارك وقد الهك للرب مقدس شعب لنك 2 .مٌت لجل اعٌنكم بٌن

 تأكل ل 3 الرض وجه على الذٌن الشعوب جمٌع فوق خاّصا شعبا له تكون
 والٌل 5 والمعز والضأن البقر .تأكلونها التً البهائم هً هذه 4 .ما رجسا

 البهائم من بهٌمة وكل 6 .والمهاة والثٌتل والرئم والوعل والٌحمور والظبً
 ٌجترّ  مما تأكلوها فال هذه ال 7 .تاكلون فاٌاها وتجترّ  ظلفٌن وتقسمه ظلفا تشق
 تشق ل لكنها تجترّ  لنها والوبر والرنب الجمل .المنقسم الظلف ٌشق ومما
 .لكم نجس فهو ٌجترّ  ل لكنه الظلف ٌشق لنه والخنزٌر 8 .لكم نجسة فهً ظلفا
 .تلمسوا ل وجثثها تأكلوا ل لحمها فمن

 

http://scripturetext.com/deuteronomy/14-2.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-3.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-4.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-5.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-6.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-7.htm
http://scripturetext.com/deuteronomy/14-8.htm
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 :األولى الصورة

ح الطاهرة الحٌوانات من األٌل• ٌُمٌزها .بأكلها الُمصرَّ  حسب ف
 :أمران الشرٌعة

تجتَّر أنها  ًصار الذي للمؤمن صورة ذلك فً وه 
 ٌتغذى أي ٌجتر أن ٌمٌزه وأصبح طاهراً، باإلٌمان
 جٌداً، وٌهضمه هللا، كلمة هو الذي الروحً، بالطعام
 .منه وٌستفٌد به، باستمرار وٌنشغل

 «.هللا بالٌمان بٌسوع المسٌح الى كل وعلى كل الذٌن ٌؤمنونبر » 22:3رومٌة 
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 :األولى الصورة

ح الطاهرة الحٌوانات من األٌل• ٌُمٌزها .بأكلها الُمصرَّ  حسب ف
 :أمران الشرٌعة

الُظلف ٌشِّق إنه  التقوي المؤمن لسلوك صورة 
 .ومجده هللا ٌرضً وبما العالم عن بالنفصال المقدس

لن ناموس روح الحٌاة فً المسٌح ٌسوع قد اعتقنً من ناموس » 2:8رومٌة 

 «.الخطٌة والموت
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 :الثانٌة الصورة

بٌة ٌة والَوْعَلةِ  المحبوبة الظَّ  19:5 أم – الزهِّ

ه لماذا•  والوعلة؟ بالظبٌة محبوبته الحكٌم ٌُشبِّ

ٌُمٌزها ما .أهم لشًء بل المخلوقات، تلك جمال إلى بالنظر فقط لٌس 
 الذي العالم هذا وفً .والحٌاء الخفر من جمٌلة أنثوٌة صفات من

 قلبهم وقسى الشر أفسدهم الذٌن الناس وبٌن الخطٌة، شوهته
 وٌنتظر نعمته، جّملتهم الذٌن إلى النظر من الرب ٌلتذ كم وضمٌرهم،

 والحٌاء الرقة من النعمة فً األدبٌة الفضائل ٌُظهروا أن منهم
 .والحتشام

 الودٌع الروح زٌنة الفساد العدٌمة فً الخفً القلب انسان بل» 4:3 بط 1

 «.الثمن كثٌر هللا قدام هو الذي الهادئ
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 :الثالثة الصورة

؛8:12 أخ 1 ؛18:2 صم 1 – السرٌعة الحٌوانات من األٌل 
 14:8 نش

 8:12 أخ 1

 جبابرة البرٌة فً الحصن الى داود الى انفصل الجادٌٌن ومن 8
 وجوههم ورماح اتراس صاّفو للحرب جٌش رجال البأس
 .السرعة فً الجبال على كالظبً وهم األسود كوجوه

http://scripturetext.com/1_chronicles/12-8.htm
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 :الثالثة الصورة

 والُسرعة الِخفَّة فً األمثال مضرب خاصة بصفة والظبً•

ونحن .الحقٌقً المؤمن أمام سباق هناك أٌضاً  هكذا 
 (السباق) الجهاد فً بالصبر ُنحاضر» أن ُمطالبون
  أسعى» بولس وقال .(2:12 عب) «أمامنا الموضوع

 فً الُعلٌا هللا دعوة جعالة ألجل الغرض نحو (أركض)
 .(14:3 فً) «ٌسوع المسٌح

 

 حٌاة بل والتراخً، التكاُسل حٌاة لٌست هنا حٌاُتنا إذاً 
 .الُمستمرٌن والسباق الركض
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 :الرابعة الصورة

2:42 مز – الماء إلى وحاجته األٌل 

 
 . هللا قدام واتراءى اجًء متى .الحً الله الى هللا الى نفسً عطشت  2

ٌّل» وكلمة•  ٌدل مما المؤنَّث، بصٌغة َوَردت اآلٌة هذه فً «األ
 ٌزٌد مما الطبٌعً، الضعف ذات األنثى هو هنا الُمراد أن على

 .إلٌه وتعطشها للماء حاجتها

 

س هللا، إنسان هكذا • ة بحاجته ٌُحِّ  ما فحقاً  .الرب إلى الُملحَّ
 .إلٌه أحوجنا وما بدونه، أضعفنا

http://scripturetext.com/psalms/42-2.htm
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 :الخامسة الصورة

8:2 نش – ُمتسلِّق حٌوان األٌل 

 

 .التالل على قافزا الجبال على طافرا آت هوذا .حبٌبً صوت

بة أرجل لها والوعول والظباء األٌائل•  .الجبال تسلُّق على ُمدرَّ

 

 .آخر نوع   من أرُجل هناك لكن•

 

 .الزكً الدم سفك الى وُتسرع تجري الشر الى ارجلهم» 7:59 أشعٌاء
 «.وسحق اغتصاب طرقهم فً .اثم افكار افكارهم
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 :الخامسة الصورة

بة أرُجل لها األٌائل أما•  ُتجٌد إنها .الجبال تسلُّق على ُمدرَّ
 (14:8 نش ؛8:2 نش ؛6:35 إش) القفز

أٌضاً  تشٌر كما المؤمن، أمام التً الجسٌمة المهام إلى ُتشٌر والجبال 
 كان إذا وماذا .(12:15 ٌش ؛7:4 زك) والمشكالت الصعوبات إلى

 ٌتشبه إنه ارتقاؤها؟ سهالً  لٌس التً بالصعاب ملٌئاً  المؤمن طرٌق
  قال لكنه الصعاب، أنواع بكل ملٌئة شبابه فترة كانت الذي بداود

ًَّ  ٌجعل الذي اإلله»   مز) «ٌُقٌمنً مرتفعاتً وعلى كاألٌائل رجل
 .(19:3 حب ؛33:18

  
 

حٌنئذ ٌقفز العرج كالٌل وٌترنم لسان الخرس لنه قد انفجرت فً البرٌة 

 .مٌاه وانهار فً القفر
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 :السادسة الصورة

5:3 نش ؛7:2 نش – الشدٌدة وحساسٌته األٌل 

اسة الحٌوانات من هما الظبً وكذلك فاألٌل•  بأي تتأثر التً جداً  الحسَّ
ِرد ولهذا .غرٌب صوت   الشعري التعبٌر هذا النشٌد سفر فً مرتٌن ٌَ

  تنبهن ول تٌقظن أل الحقول وبأٌائل بالظباء أورشلٌم بنات ٌا أحلفكن»
 .«ٌشاء حتى (األصل حسب ـ الحب)

 

اسة الرب مع شركتنا وهكذا •  ل أرعن أو طائش تصرف وأي للغاٌة، حسَّ
د ع أن أستطٌع ل لكننً .الشركة تلك ٌقطع هللا ٌُمجِّ  اإلٌمان أشجِّ

 الرفعة أجل من والعمق التمٌٌز نستطٌع بواسطته الذي ذلك بل الشعوري،
 .الروحٌة
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 :السابعة الصورة

21:49 تك – للحرٌة وعشقه األٌل 

بة أٌلة نفتالً»• ٌَّ  .«حسنة أقوالً  ٌعطً مس

 

س كم .الصٌاد َشَرك فً وقع إذا األٌل بؤس أشد ما  وٌشعر بالخوف ٌُحِّ
 .المٌاه جداول إلى والعودة الحرٌة إلى فٌتوق بالنزعاج

 

 وفك حرٌتها لها أعاد َمنْ  الحبٌسة األٌلة تلك إلى جاء أنه افترضنا وإذا
 كان أنه افترضنا ولو حٌنئذ؟ بالسعادة األٌلة تلك ستشعر كم .وأطلقها قٌودها
 .عندئذ ستقول كانت ماذا تتكلم، أن بوسعها
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 :السابعة الصورة

للحرٌة وعشقه األٌل  

 أن ٌقدر المؤمن فإن تتكلم، أن األٌلة بوسع لٌس كان إن لكن•
 محضره وفً له، وٌسجد لٌشكره حرره الذي الرب إلى ٌرجع
 ٌغنً الناس إلى متجهاً  محضره من ٌخرج ثم حسنة، أقوالً  ٌعطً
 :كأٌوب حاله لسان وكأن .الفداء وصاحب الفداء عن بٌنهم

  
 

 «.علٌه أجاز ولم المستقٌم وعوجت اخطأت قد فٌقول الناس بٌن ٌغنً» 27:33 أي

 15:2 العبرانٌٌن سفر فً عنه ُتكلم الحرٌة ٌعشق الذي والمؤمن
ٌُعتق»  تحت حٌاتهم كل جمٌعا كانوا الموت من خوفا الذٌن اولئك و

  .ٌسوع المسٌح فً التً الحرٌة أروع وما أجمل ما «.العبودٌة
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 :السبعة الُصور

 

طاهر حٌوان األٌل  

بٌة  الزهٌة والَوْعَلةِ  المحبوبة الظَّ

السرٌعة الحٌوانات من األٌل 

الماء إلى وحاجته األٌل 

متسلق حٌوان األٌل 

الشدٌدة وحساسٌته األٌل 

للحرٌة وعشقه األٌل 


