
ONETHING CONFERENCE 2010 – MIKE BICKLE 
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 جمئ يسوع نعلنوطريق ُيالعدى ُم

I- املقدمة 

أؤمنأنهناكمنهم أييماااليمومسمير ا.يسوعأننانعيشفىبدايةأيامالجيلالذىسيعودفيهالربرأييفى -أ

أنما.أنير اعودةيسموعسنتينمنعمرمنه منعمره أ 02ـاله فىأنيكونوامنيمكن.عودةيسوع

.قدرأنيعرفبتأكيدالأيدي الأعل 

علمنمجماالمربالطريمقي عمدممنهمومعمدالطريمق م .عدىللطريقفىالجيلالمذىسميعودفيمهالربسيقي م  -ب

.رتبطةبصورةمباشرةبهاأليداثالفريدةالم  

االرضقصمىأل"رايمهبرسمالة"يرفعمواخراأليمام ممنسميعد االنمانبمأنآعدىالطريقفىتنبأأشعيااعنم  -ج

.الكامللخالصيسوعظهاراإلعلنت

ايَة َ اْرفَُعوا ...  طَِريَق الشَّْعبِ  َهيِّئُوا" ةْعب الرَّ ََةَر ىِلَة  .(المم ل)لِلشَّ َْ ا الةرَّ ق دَةْأ َْ ََ ََْْةِ   َْْدَصة  اََْر ِ ُهةَو ِِ دُولُةوا 

ا : ِصْهيَْونَ  ََ (00-20:02أش)" .ِجَزاُؤهُ ََْماَمهُ وَها ُْْجَرتُهُ َمَعهُ . ُمَخلُِّصِك آت  ُهَو

سمتقبا يسموعفمىتقدمأممامالمربمعمدللطريمق يعمدالنمانإلم المالكجبرائيلأنيويناالمعمدانسيكونتنبأ -د

.(02:2 أش0:02 يو01-0:00ول)مجيئهاأل  

ُم ََْماَمهُ  " تِهِ وُِْروِح ىِيلِيَّا يَتَقَأَّ (0:01لو)."  ُمْستَِعّأاً َاً لَِكْي يَُهيَِّئ لِلرَّ ِّ َشعْ .. . دُوَّ

 بينمماربماالنفمونأعلنمجايسموع.نأنيأتواليسوعالكثيريمناديا كمبشر أعديويناالشعببخدمتهكنبى -ه

.(00:0؛01-2:2؛لو1:00مت)براليياة الصوم الصالة:منه تالميذبتعليمه للملكوتصانعا 

.يسوعليعلنواقد مهالرسلذهبوالمدنعديدةأمام - 

لُوا دَْريَ ً لِلسَّاِمِريِّيَن َحتَّ  وفََذَهَُوا ُرُسلً ْجِهِه و ََْمامَ (يسوع)َْْرَسلَ و" ََ واَد (1:20لو)".لَهُ  يُِعأق

عنمدما.سمتقبا يسموعاال   ممنأعمد االنمانإلىالقمرنعمدىرريمقالمربفمم الرسمل كانيويناالمعممدان -ز

مثلماأعلنمعدى.خراأليامآعدىالطريقفىاأل  يعطينانورعنيياةم الطريقفىالقرنعدىنتأمليياةم 

خراأليمامعمنمجماآعنمجايسوعاأل  قبلالوقتهكذاسيعلنمعدىالطريقفىالطريقفىالقرناال  

.يسوعالثانىقبلالوقت
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همالالابطمرككثيمرةسميعمل .المسميافمىالعمال عدادمعدىللطريقمنتيماراتمختلفمةممنجسمدإبدأهللافى -ح

من كتاب ممثلين موسيقيين مرنمين فنانين عالممرسليناإل المعلمين الرعاة مختلفةمنه المبشرين

مكان الجامعات علىصناعةتالميذبقيادةمجموعاتصغيرةفىالكنائسركزالكثيرينسي .كانالعملامأفى

يعلممنابنمائه ه  مالثرينالمعدىرريقمنتعلي منزلىابنائه يعلموناألمهاتالذينبعضستكون.العمل

علىمجموعةمنالنخبها الصفوةبلهىقتصرةعدىالطريقليستمخدمةم .أثاره يعنمجايسوعالثان

.نفسةلهاأنيعددعوةمتايةلكلمنيرغب

II-منخدمة يسوع على األرض ىف حقبتني من الز 

مجيئمه يجبعليناأننتأمليقبتينالزمانالممرتبطتينبمجيئمهاأل  "خدمةيسوععلىاألرض"لنفه كما  -أ

لمذل علينماأنال.سمتمراريةديناميكيمةبيمنه إهنماك.خدممةيسموععلمىاألرضتشمملهمذيينالنقبتمين.الثانى

.بلكقوةيسوعنفسهاظاهرةفىزمنينمختلفيننراه منفصلين

النقبمةالثانيمةتبمدأ.تمتدخال كلتاريخالكنيسمة .نصف واتنقبةالزمناأل لىبدأتبخدمتهلمدةثالثسي -ب

.ليهابيومالربإيشار يتمتدخال المل االلف نصفقبلمجيئه باأليداثالفريدةخال الثالثسنين

همذاممننصمف خمرثالثسمنينآطلقأعظ معجمزاتخدممةيسموععلمىاالرضممنخمال كنيسمتهخمال ست  -ج

 يمو1:02ممي).التىتشابهماأرلقهخال موسي "الضدالمسيا"عجائبضد طلقأياتعندماي .الدهر

00:00)

ُروِجَك ِمْن َْْرِ  ِمْصَر ُِْريِه َعَجائِبَ " َُ (1:02مي)" .َكأَيَّاِم 

ََْهاو ا ُهَو َْْيضاً فَاََْعَماُل الَّتِي َْنَا َْْعَملَُها يَْعَملُهَ " (00:00يو)" .يَْعَمُل َْْعظََم ِم

ظهماراتالقموةالفريمدةإبسمبب(01:02لمو)"نسمانبمناإلإأيمام"ـأشاريسوعالىاأليمامالتمىتسمبقمجيئمهبم -د

.فىتاريخالكنيسةالتىستفوككلماسبق 

ْْةِن اِنْنَسةانِ َكَما َكاَن فِي َْيَّاِم نُةوح  َكةَذلَِك يَُكةوُن َْْيضةاً فِة" ْْةُن .. . ي َْيَّةاِم ا َكةَذا يَُكةوُن فِةي اْليَةْوِم الَّةِذه فِيةِه يُْظَهةُر ا

(22-01:02لو)" .اِنْنَسانِ 

سمتعلنبالكاممللكملاالمم فمىااليمداثالفريمدةالمرتبطمةبمجيئمهالتىيققهمايسموعفمىمجيئمةاأل  ست الغلبة -ه

منخالله  أرلققوةالر حالقدنفىشعبه.سنقابليس المرض يةفىمجيئهاال  دفعثمنالخط.الثانى

.بفاعليةفىهذاالدهريالثر افىاالم  ليعيشوافىغلبةعلىالخطية

تخيمل.النياةاثنااالملم األلفمىكما غلبتهفىكلمجا ظهرعلنا نهي عندمجيئةالثانى يأخذخطوةاعمقبا - 

 ينمو بالكامملكملمجما فمىالموت يطرحالشيطانفمىالنمبسينمايقي كلمالمنمنطلقهابالقدرةالتىسي 

مجماالتخدممةههمذ...الزراعة طقسال  النيواناتجددكلشاالمجتمع يزيللعنةالخطيةمنالخليقةبأني 

.يسوععلىاألرضفىالمل االلفى
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سمنةممنتماريخ0222بقوتمهالمعلنمةعلمىممدارفوائمدمجمايسموعاأل  بممايتصملفقم علمىيركزالمبعض -ز

هذينالنقبتينمرتبطتينببعض.البعضيركزعلىفوائدمجايسوعاأل  بمايتصلبمجيئهالثانى .الكنيسة

تنوىقوةخالصةالمعلنمةعلمى التىعلنكلمشورةالربعليناانن .ايدةفىمقاصدالربالعظيمة كنقيقة

.(01 02:02؛2:02أع)الزمنالنقبتينمنهذيناالرضفىكلمن

يالمسمتقبليةفمتعمدالغيمرمسمتعدينليقبلمواخدممةيسموع علنمجايسوعخدمةمعدىالطريقت بتعريفبسي  -ح

رممالكخدمممةيسمموعالناليممةعلممىالسمميرفممىقمموةالممر حالقممدنإلزمنممةاألخيممرة ريممدةاأللديناميكيممةالفاسمم  

 .األرض

III- عدى الطريق ىف حقبتني من الزمنيعيش م 

ةكيميلدينامأليمداثاننبينمايسمتعد يعيشوابقوةفىالملكوتاآل.المستقبل ناضرفىالعدىالطريقيعيشم  -أ

كيلمتفريمدةيفيهمادينامالتىسيندثلسنواتالتىتقودالىعودةالربير اأهميةا.يةقبلعودةيسوعالمستقبل

غضمبابلميسالشمديدضمدالجمنس يفوكسمفراألعمما فىالتاريخبللر حالقدناعظ سكي.سلبية ةيأيجاب

."ضدالمسيا"ـسكبعلىمملكةالالتىت النادةأيكامهللا يالبشر

معدىالطريقفمى.ميراثناهوأننعيشفىكما قصدهللاللنقبتينمنالزمن.يينئذ نعليناأالنختاربيناآل -ب

.يصنعواتالميذ ييشفواالمرض ايسوعالثانىبينمايربنواالضا خراألياميعلنوامجآ

فمىنفمسالوقمتيعلنموافوائمدمجيئمه يلفريدةالمرتبطمةبمجمايسموعالثمانعدىالطريقعلىااليداثايالكدم  -ج

.قداسة يسير افىيب الفقيرايساعد  يشفواالمرضى األ  بينمايربنواالضا 

عدلكمما قصمدهللاسعىلينياكما قصدالرباألنبينماي قعاشفىيقبتينمنالزمنرريينوحمثا لمعد -د

بعدعقمودكثيمرةمستقبال لطوفانسيندثعدفل عظللغيرمالمنيناألنبينماكاني وسكبنفسةف.فىالمستقبل

.(0:2ب 0؛00:21؛مت00:1عب)

ِْْن اِنْنَسانِ  َما َكانَْت َْيَّاُم نُوح  َكَذلِكَ و" (00:21مت) ".يَُكوُن َْْيضاً َمِجيُء ا

IV- معدى الطريق يعدو الغري مستعدين 

المدعوةعلميه هلكنمنيشعر ابهذ .المرتبطهبهاأليداث مجايسوعالثانيلجميعبدعوةليعلنوااليشعرا -أ

المقدنماسميندثقبمليعلنوامنالكتاب .رةنينالوافه عنمايقولةالكتابعناألزمنةاالخيانيستعد ابأ

يسماعد االنممانأنيتجما بوامممعيسموعبطريقممةل.األضممطهاد  الخمداعآخممراأليمام األيكممامنهضمة:أنينمدث

الساعةونوافىأتفاكمعمايصنعةفىهذهخراأليامليستطيعواأنيكنةبأنيقدمواله فه عنخطتةآلصني

 .منمقا متهابدال 
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 رتوقعمماته يممتغيلبالتنديممد .نيسمموعسمميعودلمملرضكملمم الملمموكنيخبممر ه أبممأسممتعدينيعممد االغيممرم  -ب

 .لليداثالفريدةالمرتبطةبمجيئهترجمته 

 التشممويش سمميكونواأكثممرعرضممةأنيستسمملمواللخمموفلفهمم لممماينممدثفممىاأليمماماألخيممرةفقممدالنممانااأذ -ج

 .مايقولةالكتابعناأليداثفىهذهالساعةسيجعله يخطئوافىقرارته الجهلعن .الخداع  المسا مة 

سمينتاج.يكمتمه موضموعيته فمىرؤيمةجمما هللا سميفقدالكثيمرينمنظموره بينماتتكشفاأليداثالدامية -د

عممدىسمميأتيم .يكمتممه يفهممموااأليممداثكتعبيممرعممنمنبممةهللانأنيممر امممايممادثمممنمنظمموركتممابي النمما

 .خراأليامالفريدةآالطريقبفه لنبهللافىسياكايداث

V-لطريق يقدموا فهم عن أحكام اهللمعدى ا 

مممنيسميئوافهم أيكممامهللا.زالمةكملمممايعموكالمنبمةإهممو"ضمدالمسميا"ـالقصمدممنأيكممامهللاضمدمملكمةالمم -أ

يسماعد االنمانعلمىفهم منبمةهموأنعمدىالطريمقم  ايمدةممنأد ار.ستياا الغضبمنهمايعانونمناإلس

 .يسوعفى س أيكامة

 رااما"لماذا"نقدم.ناأننقدماألسبابيجبعلي.أيكامهللاضدمملكةالضدالمسيايقيقةأننعلنليسكافى -ب

 .يداثاأل

فكمرفمىأب.غماهليوقمفالطهللايتمدخلاآلثارالمرتبطهبألالفكرفى.توقفالظال خلصالمظلومينأيكامهللات  -ج

يقدمهللاريمةللطغاهفى س أيكامهللا.أيكامهللاتعبيرعنيبهألبنائه.ذااأرفالهياليتدخلليمنعرجلمنإ

(02:1أش)منخال األيكام"والَر اْلَعْألَ  اْلَمْسُكونَ ِ  ُسكَّانُ  يَتََعلَّمُ ".نالواالريمةاتابوا إذ

IV- نفوسهم ىف الكلمة عدى طريق الرب يعدواُم 

 خدمةفىر حالصالةمعالصوم منخال دراسةالكلمةالربمععمقالربيعد انفوسه بالعدىرريقم  -أ

.الخدمةبمواهبالر حالقدنتعل .اآلخرين

أصمناحفمىالكتمابالمقمدنيركمزعلمىمجما022أكثمرممنهنماك.عليه أنينموافىفهمه للكلمةالمقدسمة -ب

 فممىخدمممةيسمموعفممىمجيئممهاأل  أناجيمملالتممىتسممردلنمماةاألربعمم.األيممداثالمصممايبةلممذل  انىيسمموعالثمم

عممن022تركممزاألصممنايات.للفممدىمممنالخطيممةتركممزاألناجيمملعلممىخدمممةيسمموع.أصممناح11مجموعهمما

.ظهرملكهالكاملعلىكلاألم عنخدمتهعندماي األزمنةاألخيرة

شمخصيسموعيعلنموا  ذاتالكتمابالمقمدنأنهم ممنعتبارإأصناحبد ن022مليهالكثيرمنشعبالرب -ج

أصمممناحعمممناألزمنمممةاألخيمممرة022ممممذكراتمجانيمممةعمممن.ذاتمممهمثممملاألناجيممملقممموةالمممر حيعلنمممواذاتمممه 

www.MikeBickle.org

http://www.mikebickle.org/
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خيمرةلكمىيسمتطيعواأنيعلنوهماولمةالكلممةالمقدسمةعمناألزمنمةاألعدىرريقالربيعطوا قتلفه ماتقم  -د

01-0:01؛يال02-00:1؛22-00:22؛دا22:00؛02:02؛أر00-20:02أش.)خرينلآل

(02:01؛2-00:2 رؤ00-0:01؛أع01:00؛مت2-0:2ال؛م

.رسا أيكامهإدراكمقاصدةالمنبةفىفوكربيعىإلطىهللاشعبهفه خرااليامسيعآأرمياأنفىتنبأ -ه

رِ  فِي. دَْلَِهِ  َمقَاِصأَ  َويُقِيمَ  يُْجِرهَ  َحتَّ  الرَّ ِّ  َغَضبُ  يَْرتَأق  َِ " َِ  (02:02أر)".فَْهماً  تَْفَهُمونَ  اََيَّامِ  آ

خرسيفنصالكلمةلينا فه آيعتبرأ بمعنى سيفكر(عدىرريقالربم )أستمرأرميافىالتنبالأنرسلهللا - 

.خراأليامآاأيكام راعنقلبهللا

رِ  فِي. دَْلَِهِ  َمقَاِصأَ  يُقِيمَ  َوَحتَّ  يَْفَعلَ  َحتَّ  الرَّ ِّ  َغَضبِ  ُحُموق  يَْرتَأق  َِ " َِ (00:22ار) ".تَْفَهُمونََها اََيَّامِ  آ

IIV-ذن وحينئاإلعداد للشراكة مع يسوع اآل 

الفريمدةللزمنمةكةمعمهفمىاأليمداثالبعضيستعدليرتب فىالشمركةممعيسموعاآلنبمد نالتفكيمرفمىالشمر -أ

هناكتنماقضفمى.راعىكلشايينئذعدادألنيسوعسي الذىيستخدموههوعدمالناجةللالمنطق .األخيرة

دممةفمىشمراكةممعيسموعاآلنليغيمر االعمال رفمىالخعدادللسيير ااإليتياجالنقيقىلإل.رريقةالتفكيرهذه

كةممعيسموعفمىالسمنواتالتمىتسمبقلمقدارأعظ منالخدممةبشمرعدادنيفكر اخطأاننالسنابناجةلإللك 

.مجيئه

 بماألخصفمىاأليمادثكلمريلةممنعملمهفمىهمذاالمدهر المدهراآلتمىيريديسوعالشراكةمععر سهفى -ب

ممنخمال صملواتظمالمينيوقمفالمثلممايشمفىالمرضمى . التمىسمتندثقبملمجيئمهلعال غيرشكلاالتىست 

.سيفعلبالمثليينئذآلناقديسيه

شمدةالنيماهفمىهمذاالديناميكيمةالفريمدة .عدادللشراكةمعيسوعفىاألزمنةاألخيمرةمثلممانفعملاألناإلعلينا -ج

.طلبفه أعمقتالوقتست

IIVI-طالق احكام اهللاعة من أجل الرمحة وليس إلىف هذه الس نصلى  

مثلما.لضدالمسيالالمظلومينبأنيقضىعلىمملكةالظلمةينقذخراأليامأنهللاآيصلىالقديسينفىعلن سي  -أ

رمالكأيكمام كمذل سيصملىالقديسمينإل(00-1خمر ج)الهالم صلىموسىإلرالكأيكامهللاضدفرعون

.ةلضدالمسياهللاضدمملكةالظلم

سمنوات½2رالكأيكامهللاضدمملكةالظلمةلضمدالمسمياهموفمىلوييدالذىيصلىفيهالقديسينإلالوقتا -ب

قمدقلموبه سمتكونالهمالكين.الظلممةلضمدالمسمياالهالم ركزعلمىمملكمةكمامهللاسمت أي.فىهذاالدهراألخيرة

.بةتنجرتفىكراهيةهلللدرجةعدمرغبته فىالتو
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عليناأننصلىأنريممةهللاتغلمبالدينونمة.اليصلىالقديسينفىهذاالدهرمنأجلأيكامضدأم غيرباره -ج

رمالكإفمىهمذاالوقمتالنصملىممنأجمل.رمالكمنأجلالخالص النريمة اإلفىاألم الفاجرهبينمانصلى

.أيكامهللابللمنعها

IX-رجاء األمم ىف آخر األيام 

.األرضلنتنتهمى لكمنمملكمةابلميسعلمىاألرضسمتنتهى(0:02تي)سوعتسمىالرجااالمباركعودةي -أ

همذا.(02يمارؤ)لقىالشيطانفىالسمجن كملالقموانينالشمريرة القمادةاألشمرارسيسمتبدلوابممنهم أبمرارسي 

 بمررخماابسماامفتويةألم ستستمتعا.ليمل كلاألم سيأتىيسوعشخصيا .أعظ رجاانتصورهلمستقبلنا

؛1-00:2أش)مسبوكإذيت تنقيةاألرض الماا الجو تمتلااألرضبظر فجنةعمدنممنجديمدغير
.(00-01:2؛22:22؛20:01؛يز20:2؛22:0-1

اسمتمراريةهنماك.ئمهبعمدمجيستختبرالكنيسةتقدمعظي لملكوتهللاقبلمجايسموع لكمنسمتتقدمأعظم جمدا  -ب

يتم العممليعوديسوعلي نضج .النصرةالتىسيالسسهابعدعودتهديناميكيةبينتعبنا أنتصارتناقبلعودته 

.سنة0222التىاشتركتفيهالكنيسةعلىمدار

X-  أمر الرب يسوع شعبه أن يعرفوا اجليل 

الجيملالمذىسميعيشليمرىكملهمذهاأليمداث.بمةأمريسوعجيل ايمدممنالممالمنينأنيعرفمواأنعودتمهقري -أ

.يجبأنيعرفأنمجايسوعقريب(00العالماتالتىتنبأبهايسوعفىمتى)

َْْوا ِ  َعلَ  دَِريب   َْنَّهُ  فَاْعلَُموا ُكلَّهُ  َهَذا َرَْْيتُمْ  َمتَ  َْْيضاً  َْْنتُمْ  َكَذا"  .ُكلقةه َهةَذا يَُكةونَ  َحتَّة  اْلِجيلُ  َهَذا يَْمِضي َِ ...اََ

ا لِكَ  َوَْمَّ َماَواتِ  َملَئَِك ُ  َوَِ  ََْحأ   ِِْهَما يَْعلَمُ  فَلَ  السَّاَع ُ  َوتِْلكَ  اْليَْومُ  ََ (22-00:22مت)" .َوْحَأهُ  َِْْي ىَِِّ  السَّ

أنلكنيمكمنلممنيعيشموافمىالجيملالمذىيعمودفيمهالمرباليقدرأيدأنيعرفاليوم الساعةلمجايسوع  -ب

.يعرفواأنه الجيلاألخير ياليظواالعالماتالكتابية

علينماأننصمر.عمالنشخصمىإلميسعمنلعلىماليظةالعالماتالكتابية علىأننافىهذاالجييستندرأيي -ج

.عالنشخصىعنموعدمجيئهإليسعلىننامستندعلىمايقولهالكتاب يمايكونإأن

12:02؛ممز20:02؛عدد02-02:02ت )سنة022الى02نابي حمالجيلفىالكتابالمقدنيترا -د

(02:02تم ).أجيما 0سنةا 022سرائيلفىمصرإتكل موسىعنعبودية(1:2؛اع0:01مت؛

.سنة022ـشارللجيلبلذاقدي 

اِْة ِ  اْلِجيةلِ  َوفِةي َسةََ    ِمئَة ِ  اْرَْة َ  فَيُةِذلقونَُهمْ  لَُهةمْ  تَْعََُأونَ َويُْسة لَُهةمْ  لَْيَسةتْ  اْر    فِةي َغِريَا َسيَُكونُ  نَْسلَكَ  انَّ "  الرَّ

(02-02:02ت ) ."َهُهََا الَ  يَْرِجُعونَ 
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يوننايمكنلناأننرفععبريقنعرفانهعندما.مطالبونأنيعرفوهمنيعيشوافىالجيلالذىيعودفيهالرب -ه

.نرىأنخالصناقريب 

ةْمِو َواْلقََمةِر َوالَقُجةوِم َوَعلَة  اََْرِ  َكةْرُ  َُْمةم  َوتَ " ةْو    ...ُكوُن َعلََمةات  فِةي الشَّ ََ َْْشة  َعلَةْيِهْم ِمةْن  ُُ يُ َوالََّةا

ْْةَن اِنْنَسةاِن آتِيةاً فِةي َسةَ اَْ   ِْقُةوَّ   وَ  ... َواْنتِظَاِر َما يَةأْتِي َعلَة  اْلَمْسةُكونَ ِ  َِْصةُروَن ا َوَمتَة  .َمْجةأ  َكِِيةر  َوِحيََئِةذ  يُ

ْْتََأَْْت َهِذِه تَُكوُن فَاْنتَِصَُوا َواْرفَُعوا ُرُؤوَسُكْم ََنَّ نََجاتَُكْم تَْقتَِر ُ  (01-00:02لو) ."ا

نبهنات تجاهاتعالماتأليداث عالماتإلتنبأالكتابعن.منددةتجاهاتإ رب يسوعموعدمجيئةبأيداث - 

ونالعنما ييناأل لمىفمى تكمتفىنفسالوقتفىأننااالعال تجاهااتتسارعهذهاإلبينم.مجايسوعموعدل

.الذىيقودلعودةيسوعالفريدعليناأننفه اننافىالزمنالتاريخىاألخبار

تتسمارعاألخيرةالتىتقودلعالماتاأليداثبعضالتطوراتالالزمةاإلتجاهات أغلبأل  مرةفىالتاريخ -ز

.فسالوقتفىاننااالعال فىن


