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 بيت اهللا 
 ل. ماي�ل مورالز بقلم 

ة من ىلع قمة جبل سيناء إىل خيمة االجتماع الُمقامة حديثًا، مغطية بيت اهللا بدخان عندما انتقلت سحابة اهللا انل�ِّ 
عِلنَت ذروة تعامل اهللا مع البرش. ٣٤: ٤٠ه (خروج ئكثيف وتمأله ببها 

ُ
هذا املشهد اجلليل، ينت� سفر اخلروج  ب)، أ

. فضًال عن أن خيمة  ٣ا، لقصة طرد اإل�سان من جنة عدن املذكورة يف ت�و�ن تًا ووسطيًّ ، حىت و�ن اكن مؤ�َّ حبلٍّ 
 د عرب شخص �سوع املسيح وعمله. االجتماع املمتلئة ببهاء اهللا اكنت ظل احلل انلهايئ هللا هلذا الطر

ة خيمة االجتماع (واهليلك الحًقا) يف الكتاب املقدس، سيكون من املفيد أن نأخذ نقطت� يف  ل أهميَّ و�ن نتأمَّ 
، اكنت خ

ً
ُوِ�يَّ  ستائرٌ شقٌق أو مة االجتماع بيت اهللا، �ل ُسكناه. ياالعتبار. أوال

ْ
ْسَما�

َ
رُْجَوانو )زرقاء( ةأ

ُ
 يَّةأ

نها أرها بومصنواعت كث�ة من اذلهب اخلالص، واحلجاب اذلي يفصل ب� �ليت اخليمة يصوِّ   ،ةز�َّ مِ رْ وقِ   )ةبنفسجيَّ (
 قرص امللك القدوس. 

ك� مع  واتلطه� الالزم� للسُ   مت طقوس ذباحئها الكفارةَ ثانيًا، اكنت أيًضا خيمة االجتماع الطر�ق إىل اهللا، إذ قدَّ 
مراحل ل�خول    من ثالِث   انتقالٍ إىل اهللا ىلع أنه ينطوي ىلع    اذلبائح الطر�َق   ظام نل  البسيطةالعامة  م انلظرة  اهللا. تقدَّ 

ما اكنت تبدأ العبادة    ة. اعدةً ة ثلالث ذبائح أساسيَّ الطقوس ادلينيَّ عن طر�ق  عها  تتبُّ   يم�ن  رض اهللا، أي "رحلة"�إىل  
يل غفران اهللا وتطه�ه. ثم يتبعها  ارة، نلدة ىلع احتياج البرش إىل الكفَّ ؤ�ِّ دة ىلع ادلم والمُ شدِّ بذبيحة اخلطية، المُ 
سة بالاكمل هللا. دة ىلع حرق اذلبيحة بأ�ملها بعد إزالة ج�ها، اليت اكنت ترمز إىل حياة مقدَّ شدِّ ذبيحة املحرقة، المُ 

سة مع أرسته وأحبائه يف �رض اهللا. د بتناول وجبة مقدَّ تعبِّ لطقس بذبيحة السالمة اذلي فيه �تفل المُ و�نت� ا
 م رحلة اذلبيحة، إىل القداسة، من ثم تنمو القداسة إىل رش�ة فرح مع اهللا. علِّ ارة، كما تُ تقود الكفَّ 

ن خالق السماء واألرض  م�ِّ خيمة االجتماع، ما يُ ، اكنت عالقة ب� إرسائيل باهللا �فوظة وتنمو بنظام ذبائح  بإ�ازٍ 
ل، دعونا  روعته عمق مثل هذا القصد و  الستيعاب مدىك� وسط شعبه و� رش�ة معهم.  من السُ   يف مع�    نتأمَّ

ً
أوال

محله  اذلي قصدوهو ال  — مة االجتماع يف سياق هدف اهللا من اخلليقة ثم بصفته جوهر عهد اهللا مع شعبهيخ
 مه. الرب �سوع املسيح وتمَّ 
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 : اخلليقة وخيمة االجتماع

 أن الكون نفسه ُخلق يلكون بيت اهللا   فهمر�ما يبدأ ال 
ً

الرئييس دلور خيمة االجتماع والقصد منها بإدراك أوال
اثلانوي  ث هذا ابليت باخلطية واملوت، صار ابليت ة �رش�ة معه. ل�ن بمجرد أن تلوَّ �ستمتع البرش�َّ فيه حيث 
 واخلليقة، وهذا هو احلال تماًما.   خيمة االجتماعع املرء قدًرا من اتلماثل ب�  ا. ذللك، يتوقَّ ت رضور�ًّ واملؤقَّ 

  أيام، ثمَّ  واملياه) يف ستةِ  ،واألرض  ،طوابق (السماء من ثالثةِ  اهللا بانيًا بليٍت  ٣: ٢-١: ١ر قصة اخللق يف ت�و�ن صوِّ تُ 
ر الكون كثً�ا عرب الكتاب املقدس بأنه بيت اهللا،  السبت. وحًقا، يُصوَّ   ستمتًعا براحةِ به مُ   بمجرد انتهائه منه، �ستقر

ُف َعَاليِلَُه مثل خيمة و السماوات اسط هو ابلم املزمور إن اهللا رنِّ س. ىلع سبيل املثال، يقول مُ وهيلكه املقدَّ  الُْمَسقِّ
رسد  ا ب� كما الحظ لك من املفرس�ن القدماء واملعارص�ن تواز�ً  ).٢٢: ٤٠؛ راجع إشعياء ٣-٢: ١٠٤(مزمور  بِالِْميَاهِ 

اخلمسة، بما فيها من لغة الرب�ة واتلقد�س املستخدمة لوصف  موىس  يف أسفار خيمة االجتماعو اخللق أحداث
 االنتهاء من العمل فيهما. 

السبت، هناك باملثل سبعة يوم ووصلت إىل ذروتها يف  أيام)، فقرات (ىلع سبعةِ  و�ت يف سبعِ رُ  اخللقو�ما أن قصة 
السبت    �رش�عةإىل ذروته    ث السابع احلديصل  �)، و٣١-٢٥(خروج    خيمة االجتماعة �رسد إرشادات بناء  إهليَّ   أحاديث

ن نهو مَ  "روح اهللا"). و١٨-١٢: ٣١(انظر خروج  ٣-١: ٢إىل سبت اهللا يف ت�و�ن  ش� مبارشةً �  يتال بناء من  يُم�ِّ
 ). ٥-١: ٣١) أو خيمة االجتماع (خروج ٢: ١بيت اهللا سواء الكون (ت�و�ن 

يف ت�و�ن    ذكوراالجتماع، خاصة يف ايلوم الرابع املر�زي املمصطلحات خيمة  قصة اخللق  �ستخدم    باإلضافة ذللك،
ة، اليت �ش� إىل  . إذ أن لكمة "أنوار" يف اللغة العرب�َّ ، ىلع الرغم من عدم وضوح ذلك يف الرتمجات العر�يَّة١٩-١٤: ١

ة إىل رُسج منارة  اخلمس موىس  الشمس والقمر والكواكب وانلجوم، � ذاتها لكمة "رُسج" اليت �ش� دائًما يف أسفار
�  ة، اليت ت�ون فيها األنوار أو الرُسج عالمات، خيمة االجتماع. و�املثل، فإن لكمة "أوقات" يف اللغة العرب�َّ 

 ة. ينيَّ ادل  ها اخلمسة مرادف ألعياد إرسائيل أو احتفاالتموىس مصطلح يف أسفار 

ع البرش بامتياز الكهنوت بأنه هيلك ضخم فيه يتمتَّ تصف هذه اخلواص، مع يوم السبت اذلي �تم الروايت�، الكون  
بمثابة دعوة إىل   اليت تعملمع لك اخلليقة، بما فيها الشمس والقمر وانلجوم  —ب إىل اهللا بالعبادة والرش�ة للتقرُّ 

 جتماع،خليمة اال  ابلناء اثلاليثبيت من ثالثة طوابق السماء واألرض واملياه، ينعكس ىلع    باعتباره العبادة. فالكون  
عرش اهللا يف السماء. ذلا، فالقصد من اخلليقة هو أن �س�ن اهللا والبرش يف بيت   بالطقدس األقداس وفيه يقابل 
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هو ىلع الرش�ة مع اهللا بما أن ايلوم السابع    راحة السبت  دشدِّ �،  الُعظ�"  اإل�سان  "اغية. و�ون ذلك  مًعا   اهللا يف رش�ة
س اذلي الوحيد   ). ٣: ٢بأ�مله (يف سفر اتلكو�ن  تَقدَّ

، بتصو�ر جنة عدن بأنها خيمة االجتماع )، تزداد تفاصيل صورة ١٦: ٤- ٤: ٢جنة عدن (ت�و�ن  رسد أحداثيف 
، بما يف ذلك املنارة اليت ىلع  خبيمة االجتماعقة تعلِّ جنة عدن يف ملء احلياة المُ  بهاء قدس األقداس األول. يتج�َّ 

ياة؛ حزقيال احل حزقيال ىلع نهر    هيلكن رؤ�ة  ياة يف جنة عدن (كما تتضمَّ هيئة شجرة اليت قارنها ابلعض �شجرة احل 
م �شلٍك مشابه يفيف قوهل "ماشيًا"، املوصوف يف جنة عدن،  أن حضور الرب  ). كما ١٢-١: ٤٧ خيمة االجتماع   يُقدَّ

(ت�و�ن    " عبد و�طيعي). وأيًضا، تصو�ر عمل آدم يف اجلنة، اذلي يرُتجم أفضل إىل "١٢-١١:  ٢٦؛ الو��  ٨:  ٣(ت�و�ن  
إبلاس  الالكم عن). وحىت ٨-٧: ٣آخر يلصف عمل الالو�� يف خيمة االجتماع (عدد  يف موضعٍ  �ُستخَدم)، ١٥: ٢

 ).١٣:  ٨؛ الو�� ٢١: ٣يف إبلاس موىس للكهنة (ت�و�ن  ر ظهوره الحًقا كرَّ يت اهللا آلدم وحواء 

  قو�ة   مالئ�ة  —كرو�يم  ال هة �و الرشق، وعقب طرد آدم وحواء، وقف  وجَّ اكنت جنة عدن، ر�ما بأ�رث وضوح، مُ 
سة يف العالم القديم.  قدَّ هذه خواص ا�سمت بها مداخل األما�ن المُ و )، ٢٤: ٣مدخل اجلنة (ت�و�ن  حلراسة —

ارة داخل  طاء الكفَّ غ ق باحلجاب واخلمسة اذلي ظهر فيه الكرو�يم مرة أخرى يتعلَّ   موىس   ن الوحيد يف أسفارأما املاك 
 ). ٣٨: ٣  عدد ؛ ١٨-٩:  ٢٧) اذلي أيًضا اكن يواجه الرشق (٣١، ١: ٢٦ ؛ ٢١-١٨: ٢٥(خروج  املس�ن

 ،وذبائح ،و�هنوت  أمتعة،نه من (بما تتضمَّ االجتماع  ة من هذه التشابهات يف أن نظام خيمةل انلقطة األساسيَّ تتمثَّ 
وطقوس)، اذلي هو عطية من اهللا، اكن املقصود منه اسرتداد كمال اهللا للخليقة، واتلأ�يد ىلع قصده   ،وتقو�م

اهللا،   بمجد خليقة جديدة متلئة  ٣٤: ٤٠ل حر�ة �د السحابة فوق اخليمة يف خروج مثِّ ك� وسط البرش. ذلا تُ للسُ 
خيمة   ا، يعد القول بأن الكون اكن مس�ندور آدم جديد يف هذه "اخلليقة". الهوتيًّ بهارون و�سله يقوم  حيث

قيم خيمة االجتماعاألول هللا بمثابة إدراك أن  االجتماع
ُ
عكس اخلليقة، وأن قدس األقداس مثَّل جنة  تل تقد أ

مثل كرة   خيمة االجتماعاكن نظام  أخرى،بعبارة  دة.ة �دَّ عدن، وأن الكهنوت مورس باملنصب بصفتهم �رش�َّ 
ة.  ذلا اكن، ىلع سبيل املثال، كتمل خبليقته البرش�َّ م داخل الكون، ونموذج طقيس للخليقة  ةُمصغرَّ  صورة ة، ثلجيَّ 

-١: ٢١ ؛٧-٦: ١٠( أن يمتنعوا عن انلوح ) و٢٣-١٧: ٢١ال بد أن ي�ون الكهنة أصحاء و�ال عيب جسدي (الو�� 
 يف جنة عدن مع اهللا.  نتصو�ر حياة اإل�سا يف  من دورهم ذلك جزًءا اكن  ، حيث )٣

 واخلليقة تقودنا إىل ثالث مالحظات مهمة.  خيمة االجتماعكما أن املقارنة ب�  
ً

، �د مع� الطقوس يف ر�طها  أوال
قصة طرد اإل�سان   من سفر اتلكو�ن. يف يوم الكفارة باتلحديد، �د رسد األحداث األو�باخلليقة، و�اتلحديد مع 

آدم، غر�ًا إىل جنة عدن عرب املدخل اذلي �رسه   شبيه هجه رئيس الكهنة، كونمن جنة عدن معكوسة؛ إذ يتَّ 
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وهذا بدم الكفارة. يف يوم اخلر�ف   — من خالل احلجاب املطرز بالكرو�يم إىل قدس األقداس أي —الكرو�يم 
قِ ابُْعِد املقدس هذا، قد ُ�يت خطايا شعب اهللا عالنية "كَ  ) إذ يُطلق تيس  ١٢: ١٠٣" (مزمور لَْمْغِرِب ا ِمنَ  لَْمرْشِ

ا من ر، طقسيًّ صغَّ ، حيث مس�ن اهللا والكون المُ ا نفسه خيمة االجتماع رتطهَّ تعزاز�ل إىل الرب�ة باجتاه الرشق، و
 فساد خطايا إرسائيل.

ر سوى  واخلليقة أن ثمار طقوس يوم مثل يوم الكفارة، اليت ال تطهِّ  خيمة االجتماعح أيًضا التشابه ب� ، يوضِّ ثانيًا 
ي الكون. و�عد هذا جزًءا  أذاتها للبيت األص� هللا، اخلليقة  ىلع مستوى دث حت ر، ال بد وأن صغِّ نموذج الكون المُ 

ا يمنعه من اخلدمة  ، ممن �سل الوي اكتبها اعر الرب �سوع من أنه ليس  ل  �وِّ رسالة العرباني�، اليت فيها  هدف  من  
ر  بنموذج الكون الُمصغَّ  ودةا، لاكنت ذبيحته وخدمته �دإن اكن الرب �سوع الو�ًّ ف :ةة، إىل رضورة منطقيَّ الكهنوتيَّ 

نموذج فردوس السماء (قدس  إىل بدخوهل، ال  (أال وهو، اهليلك). مع ذلك، أ�مل الرب �سوع يوم الكفارة احلقييق
ذلك ليس بدم تيوس وعجول، اذلي أناب  حًقا، لقد دخل "السماء عينها"، و — احلقيىق إىل الواقع األقداس)، بل

 ). ٢٨-٢٣، ١٥-١١: ٩(عرباني�  عن حياة البرش، بل بدم نفسه 

دت  رت بعمل املسيح الكفاري وجتدَّ اخلليقة قد تطهَّ حيث  ، عندما �لق اهللا السماء اجلديدة واألرض اجلديدة،  ثاثلًا 
يف بيت خليقة اهللا   اهللا  ، ألن شعب اهللا سيس�ن معلن ي�ون هناك حاجة إىل هيلكٍ  ،الروح القدسبن�ان 

 ب� اخلليقة واخلليقة اجلديدة.  اليت فرتةتان للاجلديدة. فخيمة االجتماع واهليلك اكنا مؤقَّ 

 : العهد واهليلك

، خارج اخلليقة والزمن، الكتاب املقدسق، من خالل مة االجتماع يف اتلار�خ، ىلع املرء أن يدقِّ خيإلدراك أهمية 
ر عهدالوعد يف دة، تلك الرغبة املعلنة �و رغبة اهللا الُمحدَّ  ُ َشْعبًا، الُمتكرِّ

َ
: "َوُهَو َسيَْسُ�ُن َمَعُهْم، َوُهْم يَُ�ونُوَن هل

  املقدس  الكتاب أ�اء مجيع يف ا،جزئيًّ  أو ا لكيًّ  األقسام، ثاليث  الوعد هذا ريتكرَّ ". لَُهمْ  إِلًَها َمَعُهمْ  يَُ�ونُ  َ�ْفُسهُ  هللاُ ا وَ 
يف نهاية سفر   ة باملجد،املمتلئ ت خيمة االجتماعقَ استُبِ  لقد  حًقا،. والفداء اخللق هدفو العهد، جوهر باعتباره 

ْسُ�َن يِف وََسطِ 
َ
ْسُ�ُن  ٨:  ٢٥ِهْم" (خروج  اخلروج، بإعالن رص�ح عن وعد العهد يقول: "َ�يَْصنَُعوَن يِل َمْقِدًسا ِأل

َ
)، "َوأ

ُ�وُن لَُهْم  
َ
اِ�يَل َوأ نَا    إِلًَها، َ�يَْعلَُمونَ يِف وََسِط بَِ� إرِْسَ

َ
�ِّ أ

َ
يا  إِلَُهُهمُ   لرَّبُّ اأ ِ

َّ
ْخرََجُهمْ   ذل

َ
رِْض   ِمنْ   أ

َ
ْسُ�نَ   ِمرْصَ   أ

َ
. وَْسِطِهمْ   يِف   ِأل

نَا 
َ
  سيفدي  حًقا  اهللا أن معلن� العهد، عالقة إىل رمًزا  اهليلك األنبياء استخدم والحًقا ). ٤٦-٤٥: ٢٩" (إِلَُهُهمْ  لرَّبُّ ا أ

). أما يف العهد ادلاودي، يرتفع دور  ٢٧-٢٦:  ٣٦ سبيل املثال، حزقيال  ىلع  انظر(  وسطهم  يف  و�س�ن  سهمو�قدِّ   شعبه
 اهليلك يف خطة اهللا للفداء إىل الصدارة منفرًدا. 
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، أي يب� هل هللا داود عن رغبته يف إقامة بيت دائم ادلائم، عربَّ  موضع سكناهر اهللا جبل صهيون يلكون بعدما اختا 
علن أن داود غ� مناسب بلناء اهليلك ألنه سفك دماء كث�ة، قد صدر هذا املنع يف  ٧صموئيل  ٢هيالًك (

ُ
). و�ذ أ

ل من مس�ن اهللا  ). و�ما أن اتلحوُّ ٣: ٢٨، ٨: ٢٢أخبار  ١؛ ٣: ٥ملوك  ١سياق حرو�ه الستكمال امتالك األرض (
ل إىل اهليلك ادلائم اكن القصد منه إرساء مفهوم االستقرار، ذلا اكن الشخص األ�سب ابن داود وور�ثه،  املتنقِّ 

 من احلروب) بلناء اهليلك. و�مع� أعمق، �ش� رد ااستقرار اخلالفة الفعَّ   حكمهسليمان، اذلي عكس  
ً

لرب  الة (بدال
ة  ىلع داود إىل أنه يف انلهاية، اكن يف ذهنه ابنًا غ� سليمان، و�ذلك بيتًا غ� هيلك سليمان. �ستخدم اللغة العرب�َّ 

 م ىلع املفرس�ن االستناد إىل سياق انلص تلحديد املع� الُمراد. اللكمة ذاتها ىلع "بيت" و"اعئلة"، ذلا يتحتَّ 

داود مع� اللكمة ذاتها من "بيت" إىل  ىلع اهللا رد  . مع ذلك، غ�َّ هللااء بيتًا بنإىل شتاق داود ا، ٧-١: ٧صموئيل  ٢يف 
نَّ 

َ
ة. ثم وعد اهللا بأن ابن داود هو من سيب�  ملكيَّ  أرسة أو مليك بيت أي ،)١١ آية" (بَيْتًا  لََك  يَْصنَعُ  لرَّبَّ ا"اعئلة": "أ

 ؟ "اعئلة" أو" بيت: "اآلية هذه يف اللكمة هذه  من املقصود  ما  هنا  لالهتمام املث� السؤال أما ). ١٣ آية " (ْسِ� "بَيْتًا ِال 
  السابقة   من مالحظاته  ناهيك  اعئلة،  إىل  ي حجر  بيت  من  للكمة ا  مع�  يفاذلي قام به الرب    األخ�  لاتلحوُّ   إىل  بانلظر

إن أوجزنا  عكس اذلروة القصصيَّة نواًع ما األمر )، سيكون ٧-٥ق باملع� األول (آيات ا فيما يتعلَّ غ� املبايلة �سبيًّ 
 هدف القصة يف فكرة أن ابن داود سيب� بيتًا من احلجر. 

) باعتباره حدثًا �ش� يف حد ذاته  ٨ملوك  ١بل، �سمح اتلالعب باأللفاظ الغ� بتحقيق أو� ببناء هيلك سليمان (
  �س�ن فيه اهللا أن �سوع املسيح، ابن داود، سيب� الكنيسة هيالًك من حجارة حية، و�يتًا  : روعةً إىل حقيقة أ�رث 

ألهل بيت اهللا، فصاروا أبناء اهللا، ونالوا   جاءر العهد اجلديد اخلالَص بأنه  ). يصوِّ ٢٢-١٩:  ٢(أفسس  القدوس  بروحه  
 ). أي أن شعب اهللا بيته واعئلته. ١ :٣يوحنا  ١؛  ٨- ٣: ٣ ؛١٣-١٢: ١(يوحنا  بروحه القدوس  امليالد السماوي 

 : املسيح واهليلك

شخص الرب  حول يلك بوصفه اعئلة اهليلك بوصفه بيتًا إىل اهلديدة ومن اجل ليقة اخل ليقة إىل اخل ل من  يتمر�ز اتلحوُّ 
:  ١بيننا وأعلن �ده ( أو "س�ن" "خيَّمة إ�يل يوحنا أن االبن صار جسًدا و" �سوع املسيح وعمله. نقرأ يف افتتاحيَّ 

ك�  د، صار االبن الرسمدي هيالًك، أي أن جسد �رش�ته هو �ل سُ من اكتب املقال). باتلجسُّ  ترمجة بترصف، ١٤
رت ذبيحة شخصه ىلع صليب اآلالم عن  اهللا. فبصفته اهليلك، يعد الرب �سوع أيًضا الطر�ق إىل اهللا. لقد �فَّ 

مةً خطايانا،   يل القديمة. وىلع �و مالئم للغاية، قاد صلب املسيح إىل تمز�ق اهللا حلجاب اهليلك  نظام ذبائح إرسائ  ُمتمِّ
- ١٩:  ١٠إىل اهللا (عرباني�    "َطِر�ًقا َكرََّسُه نَلَا َحِديثًا َحيًّا "خالل حجاب جسد �سوع، فُتح    ومن  —)  ٣٨:  ١٥(مرقس  

٢٢ .( 
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، عرب طبيعته البرش  — البرشاملسيح و�قيامته وصعوده، أدخل 
ً

إىل   —به بعمل الروح القدس ة، وثانيًا عرب �َّ أوال
 ١اهللا حجر الزاو�ة هليلكه اليح ( جعله اؤون، ل�ن فردوس سماء اهللا. وحًقا، �سوع هو احلجر اذلي رفضه ابلنَّ 

املختارة،  ع شعب اهللا، مثل األحجار الكر�مة كب، يتجمَّ الُمنسَ  القدس ). و�الروح٢٢: ١١٨؛ مزمور ١٠-٤: ٢بطرس 
  اجلماعيَّة اهللا املجتمع للعبادة  شعب — املسيح تلأسيس بيت اهللا واعئلته. و�ا للعجب، صارت الكنيسة ب احتاد يف

، يصل موضوع اهليلك يف الكتاب املقدس  فحتًما ).  ١٦:  ٣كورنثوس    ١(  اهللا القدوس   اهللا اذلي �سكنه روح  هيلك  —
 إىل عقيدة االحتاد باملسيح.

ر  ظهِ ك� �رش�ة مع شعبه يف العالم املخلوق. كما يُ ة يف السُ لة والرسمديَّ  اهليلك إىل رغبة اهللا املتأصِّ يف انلهاية، �ش� 
  فائقة املعرفة واملحبة  — ذروتها  وه يباملسيح اذل االحتادو هلذه الرغبة،ة موت الرب �سوع املسيح األعماق اإلهليَّ 

عي� اإليمان إىل   باملجد ةاملمتلئ  خيمة االجتماعه وجِّ ت). فمن خالل عدسيت اخلليقة والعهد، ١٩-١٧: ٣(أفسس 
). يدفع املجد  ٢١هيلك وأورشليم اجلديدة (رؤ�ا  ورؤ�ا يوحنا عن الكنيسة انلازلة من السماء اليت وصفها بأنها مدينة  

  َوُهوَ  نلَّاِس،ا َمعَ  هللاِ ا ُهوََذا َمْسَ�نُ وي العظيم اذلي يقول: "ذاته أذ� اإليمان إىل اإلنصات إىل الصوت السما 
ُ  يَُ�ونُونَ  َوُهمْ  َمَعُهْم، َسيَْسُ�نُ 

َ
  اخلليقة  بيت وداخل). ٣: ٢١ رؤ�ا " (لَُهمْ  إِلًَها  َمَعُهمْ  يَُ�ونُ  َ�ْفُسهُ  هللاُ ا وَ  َشْعبًا، هل

—   أمةو  عرصاهللا من لك    شعب   —ر واحلمل هيلك الكنيسة، وستص� الكنيسة  القدي  اإلهل   الرب   سيكون   اجلديدة،

 . اهللا اهللا. حينها سندرك ملء احلياة مع اهللا يف بيت هيلك

 

يف   قس للتعليمو  لالهوت ة جر�نفيل املشيخيَّ ة لكيَّ ة يف أستاذ ادلراسات الكتابيَّ هو ادلكتور ل. ماي�ل مورالز 
 Who Shall Ascend the(  "من يصعد إيل جبل الرب؟ف كتاب " . وهو مؤلِّ )PCAبأم�� ( ة الكنيسة املشيخيَّ 

Mountain of the Lord?( . 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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