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20-17:6 عب:القراءة

 بامرين حتى  18بقسم توسط قضائه تغّير عدم الموعد لورثة كثيرا اكثر يظھر ان هللا اراد اذ فلذلك 17
 الموضوع بالرجاء لنمسك التجأنا الذين نحن قوية تعزية لنا تكون فيھما يكذب هللا ان يمكن ال التغير عديمي
 يسوع دخل حيث  20  الحجاب داخل ما الى تدخل وثابتة مؤتمنة للنفس كمرساة لنا ھو الذي  19  امامنا
.االبد الى كھنة رئيس صادق ملكي رتبة على صائرا الجلنا كسابق

9-7:20 يش

 جبل في حبرون ھي .اربع وقرية افرايم جبل في وشكيم نفتالي جبل في الجليل في قادش فقدسوا 7
 وراموت رأوبين سبط من السھل في البرية في باصر جعلوا الشروق نحو اريحا اردن عبر وفي  8  .يھوذا
 اسرائيل بني لكل الملجإ مدن ھي ھذه  9  .منّسى سبط من باشان في وجوالن جاد سبط من جلعاد في

 امام يقف حتى الدم ولي بيد يموت فال .سھوا نفس ضارب كل اليھا يھرب لكي وسطھم في النازل وللغريب
.الجماع

http://scripturetext.com/hebrews/6-17.htm
http://scripturetext.com/hebrews/6-18.htm
http://scripturetext.com/hebrews/6-19.htm
http://scripturetext.com/hebrews/6-20.htm
http://scripturetext.com/joshua/20-7.htm
http://scripturetext.com/joshua/20-8.htm
http://scripturetext.com/joshua/20-9.htm


 في المذكورة الملجأ ُمدن أھميَّة ھي ما عن يتسائل البعض
يشوع؟

والمسيح؟ الملجأ ُمدن بين العالقة ھي وما

 لذلك ملجأنا، المسيح النبوة بروح تعكس ھذهِ  الملجأ ُمدن
.أتعابه من ويستريح يطمئن أن الرب شعب يستطيع

ل معي تعالوا  إلى ُتشير وكيف الست الملجأ ُمدن في نتأمَّ
.المسيح
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:األولى الملجأ مدينة

 )Kedesh( قادش

البر مدينة أو المقدَّس المكان وتعني•
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 كو 2( والغفران البر ننال المسيح إلى نأتي عندما•
 )13:2 كو و 21:5

A place in the extreme south of
Judah (Joshua 15:23).

http://www.christnotes.org/bible.php?q=Joshua+15:23
http://bibleatlas.org/full/kedesh.htm


:األولى الملجأ مدينة

 )Kedesh( قادش
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يغفرھا أن يستطيع ال والمسيح خطية من ھناك ليس•

ث من ھناك ليس•   ُيزيله أن يستطيع ال والمسيح تلوُّ

يرفعه أن يستطيع ال والمسيح سقوط من ھناك ليس•



:الثانية الملجأ مدينة

  )Shechem( شكيم

الراحة مكان وتعني•

ملجأنا طول الحياة: المسيح

 )5:15 لو و 28:11 مت( ِمنكبيه على يحِملُنا المسيح•

وحنون أمين كراعٍ  أوجاعنا يحِمل الذي المسيح•

A city in Samaria (Genesis 33:18), called also
Sichem (Genesis 12:6), Sychem (Acts 7:16),
close to mount Gerizim.

http://www.christnotes.org/bible.php?q=Genesis+33:18
http://www.christnotes.org/bible.php?q=Genesis+12:6
http://www.christnotes.org/bible.php?q=Acts+7:16
http://bibleatlas.org/full/shechem.htm


:الثالثة الملجأ مدينة

 )Hebron( حبرون

الشركة مكان وتعني•
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  )3:1 يو 1( المسيح في هللا مع الشركة•

ين يأوي الذي المسيح• ً  الُمشردِّ  مكان لھم ليس والذين روحيا
الشريِّر الحاضر العالم في أنيس أو

A city in the south end of the valley of
Eshcol, about midway between Jerusalem
and Beersheba.

http://bibleatlas.org/full/hebron.htm


:الرابعة الملجأ مدينة

  )Bezer( بيزر

واألمين الحصين المكان وتعني•
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المسيح في الذي األمان•

 )10:18 أم( المسيح في لنا التي النصرة•

A city of the Reubenites; one of the three cities of refuge
on the east of Jordan (Deuteronomy 4:43; Joshua 20:8).

  )33-27:14 مت( المسيح في لنا التي الثقة•

http://www.christnotes.org/bible.php?q=Deuteronomy+4:43
http://www.christnotes.org/bible.php?q=Joshua+20:8
http://bibleatlas.org/full/bezer.htm


:الخامسة الملجأ مدينة

 )Ramoth( راموث

الُمرتفع المكان وتعني•
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)10-4:2 أف( المسيح في الذي المقام•

 )12:2 أف( المسيح في لنا الذي الرجاء•

A Levitical city in the tribe of Issachar
(1 Samuel 30:27; 1 Chronicles 6:73).

http://www.christnotes.org/bible.php?q=1+Samuel+30:27
http://www.christnotes.org/bible.php?q=1+Chronicles+6:73
http://bibleatlas.org/full/ramoth.htm


:الخامسة الملجأ مدينة

 )Ramoth( راموث

ملجأنا طول الحياة: المسيح

 وھذا –)5-3:2مر( المسيح في لنا الذي الغفران•
 ُسلطان( العالم ھذا من اإلنتقال تبعات له األمر

ته إبن ملكوت إلى )الشيطان )الروحية الرفعة( محبَّ

... السماويات في معه وأجلسنا ...•



:السادسة الملجأ مدينة

 )Golan( جوالن

الُمفرز المكان وتعني•
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المسيح في التي التجربة على الغلبة•

)17-15:2 يو 1( العالم عن اإلنفصال•

City of Bashan (Deuteronomy 4:43), one of
the three cities of refuge east of Jordan.

http://www.christnotes.org/bible.php?q=Deuteronomy+4:43
http://bibleatlas.org/full/golan.htm


:السادسة الملجأ مدينة

 )Golan( جوالن
  )11و10:8 يو( العالم؟ عن اإلنفصال يعني ماذا•
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العالمية الِكبرياء عن اإلنفصال
الجسدية الَشھوة عن اإلنفصال

العالمية الُشھرة عن اإلنفصال



:وأبعادھا الست الُمدن

البر مدينة أو المقدَّس المكان –)Kedesh(  قادش
   الراحة مكان –) Shechem(  شكيم

الشركة مكان  –)Hebron( حبرون
 واألمين الحصين المكان –) Bezer(  بيزر

الُمرتفع المكان –)Ramoth(  راموث
الُمفرز المكان –) Golan( جوالن
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 .النه جعل الذي لم يعرف خطية خطية الجلنا لنصير نحن بر هللا فيه  21:5 كو 2

  .واذ كنتم امواتا في الخطايا وغلف جسدكم احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا  13:2كو
 
  .تعالوا الّي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال وانا اريحكم 28:11مت

  .واذا وجده يضعه على منكبيه فرحا  5:15لو
 

 .الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركة معنا. واما شركتنا نحن فھي مع اآلب ومع ابنه يسوع المسيح  3:1 يو 1
 
  .اسم الرب برج حصين. يركض اليه الصّديق ويتمنّع  10:18أم

 . فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت ھو فمرني ان آتي اليك على الماء.فللوقت كلمھم يسوع قائال تشجعوا. انا ھو. ال تخافوا 33-27:14مت
ولكن لما رأى الريح شديدة خاف واذ ابتدأ يغرق صرخ  .فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي الى يسوع

ولما دخال السفينة سكنت  .ففي الحال مّد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل االيمان لماذا شككت .قائال يا رب نجني
والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن هللا.   .الريح

ونحن اموات بالخطايا احيانا مع المسيح. بالنعمة انتم  هللا الذي ھو غني في الرحمة من اجل محبته الكثيرة التي احبنا بھا 10-4:2أف
ليظھر في الدھور اآلتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا   واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع  .مخلّصون

الننا نحن  ليس من اعمال كي ال يفتخر احد  .النكم بالنعمة مخلّصون بااليمان وذلك ليس منكم. ھو عطية هللا .في المسيح يسوع
 عمله مخلوقين في المسيح يسوع العمال صالحة قد سبق هللا فاعدھا لكي نسلك فيھا.

. انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل وغرباء عن عھود الموعد ال رجاء لكم وبال اله في العالم 12:2أف

واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعدما نقبوه دلّوا   .وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعة 5-3:2مر
 .فلما رأى يسوع ايمانھم قال للمفلوج يا بنّي مغفورة لك خطاياك .السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه

 الن كل ما في العالم شھوة الجسد وشھوة العيون .ال تحبوا العالم وال االشياء التي في العالم. ان احب احد العالم فليست فيه محبة اآلب 17-15:2 يو 1
 .والعالم يمضي وشھوته واما الذي يصنع مشيئة هللا فيثبت الى االبد .وتعظم المعيشة ليس من اآلب بل من العالم

فقالت ال احد يا سيد. فقال  .فلما انتصب يسوع ولم ينظر احدا سوى المرأة قال لھا يا امرأة اين ھم اولئك المشتكون عليك. أما دانك احد 11و10:8يو
. لھا يسوع وال انا ادينك. اذھبي وال تخطئي ايضا
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