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 إرسائيل اهللا احلقييق 
 ب�ك بارسنس بقلم 

ة  يف خدمات العبادة املسائيَّ سفر اخلروج  ل ة اعم� ونصف  ملدَّ   ًرا من دراسةٍ ؤخَّ أندرو، انتهينا مُ   د�سالقيف كنيسة  
صعوًدا وهبوًطا ىلع ة،  من مرص، عبوًرا ببحر سوف، ثم اجتياز الرب�َّ   االنتقالحيث    هائلة. لقد اكنت رحلة  يوم األحد

ة تلحر�ر اهللا إلرسائيل من أرض  جبل سيناء، ثم �و أرض املوعد. منذ ابلداية، الحظنا أن أحد األسباب الرئيسيَّ 
أن ب� إرسائيل سيتحرَّ  ببساطة  لم ي�ن  العبوديَّ مرص  الرب.  رون من  ة، ول�ن سيتم حتر�رهم من أجل عبادة 

إرسائيل يلعبدوه. شعب  ص  خلَّ الرب  ف.  الرب   عبادةبل ب  ،من مرص  ق أساًسا باخلروجاخلروج ال يتعلَّ   سفرببساطة،  
مع    ة قصَّ توافق  ت اخلروج  المُ   ةالشامل  ة الالهوتيَّ   ةالقصَّ سفر  وا قدَّ للكتاب  للكتاب    ربى الكُ   ةالشامل  ة قصَّ لس، 

 من أجل العبادة.  اخلالص ة، بل الص من العبوديَّ اخل د رَّ ُ�  تس ليسقدَّ المُ 

ة إهلنا  ءات ووعود وخطَّ نبوَّ   متمَّ ود به قد  ا املوع ي�شف الرب �شلك �يد، خالل لك العهد اجلديد، كيف أن املسيَّ 
؛ انظر  ١٧  :٥؛  ١٥-١٣:  ٢ كيف أن املسيح هو إرسائيل اهللا احلقييق واألعظم (مىت  إ�يل مىتَّ   يعلن .  ث األقانيمثلَّ المُ 

:  ٣عرب يف املياه (و).  ٢نزل إىل أرض مرص وصعد منها (مىت  فهو  إرسائيل يف حتقيقه.  ما فشل  �ح في) اذلي  ١:  ١١  هوشع
ي ب�ل لكمة خترج من فم اهللا  ض إلغواء عبادة يشء آخر غ� اهللا وحده، وتقوَّ ة، حيث تعرَّ �َّ واجتاز الرب  ،)١٧-١٣

(حرفيًّ حتدَّ   ثمَّ ).  ١١-١:  ٤( و�يليا عن رحيله  لوقا  ا ث مع موىس  انظر  "خروجه"؛  يُ ٣١  :٩،  و�ينما اكن  ة  ر قصَّ �رِّ ). 
:  ٢ابن داود األعظم (  م وظائف امللك وانليب، حيث خدم كملك من �سل داود اذلي هو أيًضا إرسائيل يف شخصه، تمَّ 

 ). ٢٢-١٥: ١٨؛ انظر تثنية ٢٤-٢٣؛ ١٩-١: ١١) و�نيب أعظم من موىس (٧ صموئيل ٢؛ انظر ٣١-٢٧: ٢٧؛ ٥: ٢١؛ ١٢ ،٢

يف ذروة عمله. لقد اع� من السيب �سبب موته ىلع الصليب    ه، وأتممدفعه لألمام، وتار�خ إرسائيل ر �سوع كرَّ لقد  
). هناك،  ٥١  :٢٧؛  ١٣-١:  ٢٦(املذبوح خروف الفصح كهنة أعظم و)، حيث قام أيًضا بدوره كرئيس ٥٠-٣٢:  ٢٧(مىت  

من سيب املوت بقيامته، وأقام هيلك جسده    دَّ )، ول�ن يف ايلوم اثلالث اسرُت ٤٠  :٢٧؛  ٦١  :٢٦هيلك جسده (  َض قِ نُ 
)١٠-١:  ٢٨) اليت � حتقيق خطة اهللا لشعبه احلقييق إرسائيل  للهيلك اجلديد، كنيسته،  الزاو�ة    ١) وأصبح حجر 

لك سلطان يف السماء وىلع    هل  �سوع املسيح اآلن   ة ووعده، ألنَّ خطة اهللا السياديَّ   مقاومة). ال يم�ن  ٨- ٤:  ٢  بطرس 
 ة. أخذنا إىل أرض امليعاد السماو�َّ يلاألرض، وهو معنا حىت نهاية ادلهر، وسيعود كملك نلا 
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تيبوتلوك، والرايع الرئييس لكنيسة سانت أندروز  هو رئيس حتر�ر �لة   )@BurkParsons(  ادلكتور ب�ك بارسنس 
كتاب قص�  يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، وعضو هيئة اتلدر�س يف خدمات يلجون�. شارك يف ترمجة وحتر�ر "

 .بقلم جون اكلفن) A Little Book on the Christian" (عن احلياة املسيحيَّة

 

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