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  (22 – 6:  22رؤ )أن تكون شاهدًا أمينًا :ُمحبى احلق
I- صراع آخر األيام حول حقيقة من هو يسوع  

الحف ففىومعلنفا لذاوقف يسفوعبااتفا .فىآخراأليامستكونهناكصراعاتشديدةحولحقيقةمنهويسوع -أ

.قبلة،وذلكإلدراكهشدةالتحدياتالم (االجسدعلىاألرضوهو)جيله

ِسيِحَوَ " َاْلم  (1:5رؤ"...َالشَّاِهِدَاأل ِمينَِِمْنَي ُسوع 

:أمثلةأخرىلشهود،(3:11؛رؤ1:5رؤ)يسوعالشاهداألمين -ب

 (11:3،7رؤ)الشاهدين

 (9؛1:2رؤ)يوحنا

 (22:1؛رؤ19:12؛رؤ12:11،17؛رؤ6:9رؤ)هؤالءالذينسيقتلوافىآخراأليام

 (15:5رؤ)لشهادةخيمةا

نَّا،الَِّذيَ" ِهدَ يُوح  ِسيِحََش  َاْلم  ِةَي ُسوع  ه اد  بِش  ِةَهللاَِو  لِم  ه َُبِك   َ ااَ َم  ِاَْىُاْد   َ...ََبُِكلِّ ِةَالَُّ َِياا  نَّااَُنْناُفَ ِاَْاْلي  أ ن ااَيُوح 

ِمْنَأ ْجِلَ ِةَهللاَِو  لِم  َِمْنَأ ْجِلَن  ةَِب ْطُمس  ه اد  (9–1:2رؤ)"...ََي ُسوعَ َش 

ةَ " ه اد  َش  ةَِ  إِنَّ وُحَالنُّبُوَّ َُ َ  ْ َِه (19:12رؤ)".ي ُسوع 

أُْ ِطَْ" س  اِهد يََّو  َي ْومااًَ  يُ  ن بَّآِنَأ ْلفاًََلِش  ِساُِّين  ِمئُ  اْيِنَو  ُ ا َ.َ..َو  م  او  ى ُهم  اه اد  ااَش  م  ََى مَّ ُُ ْح َ...َ(ضفدالمسفي )  ااْلو 

ي ْغلِبَُ ْاباًَو  اَح  ع ُهم  ي ْصن ُعَم  اس  ي ْقُُلُُهم  اَو  (11:3،7رؤ)".ُهم 

ل بُو َُ" ُهْمَغ  ِلََ(الشيطان)و  م  ِمَاْلح  ىِِهمَْبِد  ه اد  ِةَش  لِم  بِك  ْوتَِو  َُّ َاْلم  ي اى ُهْمَح  ل ْمَيُِحبُّواَح  َ.َ..الُِّنِّيُنَ..َ.َ،َو  َلِي ْصن ع  ه ب  ذ 

َ ع  ْاباًَم  اي اَهللاِ،َوَ َ(هؤالء)ح  ص  َو  َي ْحف ظُون  ُهْمَالَِّذين  ةَُِ ْند  ه اد  ِسيحََِش  َاْلم  (12:11،17رؤ)".ي ُسوع 

ىَ" ْكا  س  ْاأ ةَ  أ ْيُفَاْلم   َ يِسينَ و  ِمَاْلقِدِّ ِمََِمْنَد  ِمْنَد  اءَِو  (17:6رؤ)".ي ُسوعَ َُشه د 

.فىآخراأليامسيصدقاعضالمؤمنينتعاليمكاذاةعنشخصيسوع -ج

"َ وح  َالاُّ ل ِكنَّ ِايحاًَو  ةَِإِنَّاَُُ ِاَْ:َي قُوُلَص  ياا  ِِ ااِن،ََاأل ْزِمن اِةَاأل  اِنَاِميم    َ ََ اْومع ََى اابِِعينَ ي ْاى ادُّ ى ع االِيم  الَّةًَو  ِِ احااًَُم و  َْ أ 

، ي اِطين  ائُِاُهمَْ..ش  م  ةًَض  ْوُسوم  (2-1:1تى1)".م 

ريقتففهيجففأأن حففأ اط.حففولحقيقففةمففنهففويسففوع،وكيفف  حبففهآخففراأليففامسففتتركاالصففراعاتفففى -د

عنالحأهوافالوالءيجأأنيكونتعبير ا.الوالءللح الذىظهرفىيسوعى هةحبمإن.واشروطههو

علنليسوعال .فىالكتابالمقدسوليسيسوعالذىتصفهالنظرياتالبشريةعنهم 

.لكلمتهةأمينةهوأنتكونشاهدتهإنتكلي يسوعاألخيرلكنيس -ه

ِايعاًَهىََِ(يسوع)ه اَأ ن اَ" اَاْلِكُ اا َِ.ََْس  ِةَه اذ  َنُبُاوَّ ال  َْاو  اْنَي ْحف اأَُأ  ََ(مفكك)أل نِّاََْ.طُاوب  َلِم  ىِا   و  ِْ َإِ اع  م  َو  ع ا   َم  ْبادع   

َ الَّاِذين  اَاْلِكُ اا َِاأل ْنبِي اِء،َو  َه اذ  ال  َْاو  َأ  َلِاْ.َي ْحف ظُاون  َ اال  اَاْلِكُ اا َِ»:َو  ِةَه اذ  اِلَنُبُاوَّ َْاو  ل ا َأ  ى ْخاُِْمَ   أ ن ااَي ُساوُع،َ..،الَ 
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ال ِنَْ ْلُفَم  س  َْ َََِأل ْشاه دَ أ  اْلع اُاوُ َي قُاوال نَِ..َل ُكاْمَبِه اِذِ َاألُُماو وُحَو  الااُّ ُعََأ ْشاه دَُأل نِّاَْ.َ..َ«ى ع االَ »:َو  اْنَي ْسام  َم  لُِكالِّ

اَاْلِكُ ا َِ ِةَه ذ  َنُبُوَّ ال  َْو  َِيُدَهللاَُ:َأ  اَي  ل  َه ذ  َِيُدَ   َي  دع َأ ح  ان  اَاْلِكُ اا َِإِْنَن  ْكُُوب اةَ  ِاَْه اذ  ب اِتَاْلم  ا  َِّ َُِال ل ْي   َ.َ اان  إِْنَن  و 

َي ْحِذفَُ دع ي ااةََِأ ح  َُِمْنَِسْفِاَاْلح  ِةَي ْحِذُفَهللاَُن ِصيبُ  اِلَِنُ اِ َه ِذِ َالنُّبُوَّ َْو  َي ُساوعَُ.َهِماينَ ..َِمْنَأ  َأ يُّه ااَالااَّ ُّ "َ...َى ع اال 

(22–22:6رؤ)

:المذهأاإل سا يابعنيسوعيرفضهاأصحبكبةأمور -و

لفميقبفم.طلقفةومنهفاأنلفهكفمأمفماألرضطبيعتهاإللهيةواالتالىحقهفىوضف المعفاييروالمبفادلالم :أوالًَ

.عنالبروالمحبة(المذهأاإل سا يأصحاب)يسوعوجهة ظرهؤالء

.الطري الوحيدللخكصهويسوع:ثانياًَ

.دينالخطيةفىكمالعصوروفىاألاديةكمالحكمةوالمحبةلي يسوعله:ثالثاًَ

إنمحبةالح .إنمحبةالح ليستفقطفىاإللتصاقاه،ولكنفىالوقوفاثباتللدفاععنهمهماكل األمر -ز

واغفضالنظفرعفنمفدىإختكفهفاعفنتتطلأاإللتفااماقبفولاألفكفارالجديفدةطالمفاتتفف مف الكتفابالمقفدس

.لفيةالدينيةالخ

"َ َاِمْثمَِأل نَّ ُلَ  ق طََِْساَّ َي ْعم  يُْسُ ْعل ُنَاأل ثِيُمَ.َ..َاآلن  ِحين ئٍِذَس  ََ...َ(ضدالمسفي )و  اْيط اِن،َبُِكالِّ اِلَالشَّ ِييئُاَُُبِع م  الَّاِذيَم 

اِذب ٍة، َن  ائِب  ي  بِآي اٍتَو    ٍة،َو  ِديع ِةَاِمْثمََُِوَّ  ِ َ بُِكلِّ قَِّأل نَُّهْمَل ْمَ...ََو  اْلح  بَّةَ  ح  (12-2:7تس2)"...ََي ْقب لُواَم 

أصفحاب ظريفة.علفىكراهيفةيسفوعومحبفةالخطيفة"المثيرةللدهشةوالعجفأ"سراإلبميشممقدرةاإل سان -ح

.يؤمنونأناإل سانصال وارلمناألساس،لهذايكرهوندينو ةوقضاء المذهأاإل سا ي

د عَُا ْلق ْلُبَ" ِْ ََِمنََْأ  ُهو  ٍءَو  ْْ َش  ْنَي ْعِا ََُُُن ِييسَعُنلِّ (17:9إر)".م 

لُِّمون ُكْمَإِل  َ" ي ْقُُلُون ُكمََِْضيقٍَِحين ئٍِذَيُس  ََو  ى ُكونُون  ِمَأل ْجِلَاْساِمْو  ِميِعَاألُم  َِمْنَج  ين  ِِ َ.َُمْبغ  ثِياُاون  ِحين ئِاٍذَي ْعثُاُاَن  و 

َُِ يُْبِغ ُهْمَب ْعِاًَو  ُِ َب ْع لُِّمون  يُس  ُهْمَب ْعِاًَو  ُِ َب ْع (12-21:9مت)".ون 

سفنراه سفاناإللكنكمفالظهفورخطيفة.آخراألياميتعاممالبعضاسذاجةفيمايتعل افهمهملعم الخطيةفى -ط

(.9:21رؤ)علنا فىتصرفاتاألشرار حواعضهمالبعضفىهذاالوقتم 

ْنَ" ى ابُواَ   الَ  ُْلِِهمَْو  ْنَََ  الَ    ْنََِهمَِْسْحاَِو  الَ    ْنََِزن اُهمَْو  الَ    ِِهمَْو  (9:21رؤ)".ِسْاَُ 

؛رؤ16:6؛رؤ13:7؛رؤ11–7:13؛رؤ11–6:9رؤ)أولخطيفففةعلفففىاألرض:َُااال .1

(.19:2؛رؤ11:21؛رؤ17:6

–16:13؛رؤ11:11؛رؤ15–13:3رؤ)عبففادةشففيطا يةخفيففةسففوفتمفف األرض:سااحا .2
11).

:11رؤ؛17:2؛رؤ16:13؛رؤ21–9:22رؤ)شفاذةيقويهفاالشفيطانجنسيةممارسات:زن  .3
(19:2؛رؤ3

(.امعاداةالساميةيةقوا ينالناز)جديدةظالمهاداف السرقةإضطهادوقوا ين:ساَة .1
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.ستصمالخطيةألعلىدرجاتهافىالجيمالذىسيأتىفيهالرب -ي

ِاَمَ " ِِ َو  َِْه ُِِهْمَِ ْند  ع اِصْْمل ك  اِمَاْلم  (1:23دا)"َ...َى م 

.ستتكابرالخطيةلدرجةأ هاستفوقكمعن كانفىأيام وح -ك

اِنََ ْدَ" َاالْنس  اَّ َش  َانَّ اىَالاَّ ُّ  َ ثُاَ و  ََن  اَُهو  َُِانَّم  َََِ ْلبِ ا ََِاْ ك  وُّ َُنلََّى ص  انَّ ِضَو  َْ َُنالََّي اْومٍَ َِْاال ياع ِتََ...َِشااِّ اد  و   س 

َهللاَِ ام  ُضَام  َْ ُضَظُْلمااال َْ ِتَاال اْمُ ال  (11–6:5تك)".و 

–2:1مفا)لحبهوحقهستكرهاألمميسوعوتهيجغضبا ورفضا (.13:1،1رؤ)سي عبدضدالمسي منكمأمة -ل
3)

ب فَِ" ِِ غ  ََو  بُ    ِ ُمَ  أ ى  َغ  (11:11رؤ)"َ...األُم 

ستعممالكثيرونإرادتهمإف.رورةألن خل روحاإل سانتتمت اكرامةوإرادةحرةالقضاءوالدينو ةهماض -م

إن.حفأأوأن كفرهلهفاتبعفاتو تفا جحريتنفاففىإختيفارأن  إن.خفرينالحف واآومحبفة الحرةلكراهيفة

.ؤبرفىاآخرينتإختياراتناهىأمرهامهللو

II- يصورة يسوع النبوية ىف الوح 
.الذينرفضوهمواجهةوالذينقبلوهتعايةهىفىالصورةالحقيقيةليسوع -أ

"َ ا  نَِْألُب شِّ س ح  َم  َالاَّ َّ َأل نَّ َّْ ل    َ يِِّدَالاَّ ِّ وُحَالسَّ اِنينَ َُ س  ََاْلم  ْسابِيِّين  َلِْلم  ِسِايَاْلق ْلِبَألُن اِدي  َُمْنك  ل نَِْأل ْ ِصب  س  َْ أ 

َ َِين  أُْسو لِْلم  ُِْقَو  َ.َبِاِمْطال قَِبِاْلِع ْقبُول ةٍَألُن اِدي  ن ٍةَم  ََبِس  بِي ْوِمَاْنُِق امٍَلِلاَّ ِّ ََ(2-61:1إش)َ"َ...ِمل ِهن اََو 

،إ هي عدللسنةالمقبولة.المحبةإ هعاياعليهومتأصمفى.هوفىقلأيسوع(الضيقةالعظيمة)إنيوماإل تقام -ب

لكاأللفى)سنةالتحرير .سيظهرحبهلكمالعالموالذىفيه(الم 

"َ اااَب اااُلَلِب اِساا   اااَعم  مَّ ِة َُمح  ااا  ائِِسَاْلِمْعص  ااد  َن  ثِي ابُاا   ة ََو  ااا  ِطْئااُُُهْمَ(األمففم)  ُدْسااُُُهمََْ...ََ ااْدَُدْسااُفَاْلِمْعص  و  اابَِْو   ِ بِغ 

ل ا َثِي اابِْ.َبِغ ْيِظْ ِصيُاُهْمَ     َ ال بِِساَْ  ُاشَّ َم  َ.َ  ل ط ْخاُفَُنالَّ َأل نَّ اِةَ ِاََْ ْلبِاْي اْوم  ََ اْدَأ ى افَْوَ َالنَّْقم  َّْ ْفاِديِّ م  ان ةَ  ..َ.َس 

بَِْ  ِ ْاىُُهمَْ  ُدْسُفَُشُعوباًَبِغ  أ ْسك  (6-63:2إش)"...بِغ ْيِظََْو 

الحصفادجمف يعطيناسفرالرؤياالصورةالكاملةليسوعكالعريس،والملك،والقاضىالذىي علنوي ظهفرقوتفهلي -ج

.وي نقىاألرض

ِسيحَِإَِ" َاْلم  بِيد  َُ(ليسوع)َ،َالَِّذيَأ ْ ط ا َُإِيَّا َُهللاَُْ ال ُنَي ُسوع    َ (1:1رؤ)"َ...،َلِيُِاي 

إنمحبفة ظهفرتوتقفوت.يعفوقمحبتفهيكش سفرالرؤياخططيسوعكالعريسوالملكالفذىيفدينكفممفا -د

ففىمواجهفةهفؤالءالفذينقفاوموااعنف افميعفوقالحفأ،ادينو ةيسوعالعادلفةوالمحفررةوالتفىت ايفمكفممفا

أعم درجاتمنالناسفىأكبرعددللوصولإلىا عنفالوسا مأقمسيستخدم .يسوعوقيادتهةحبموكرهوا

.الحأ

.والحأوالغيرةعريس،شغوفاعروسه،ممتلئاالرحمةيسوعهو .1
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.ولمصلحةشعبهل اديسوعهوملك،يتدخملينقذاألرضاالسيطرةعلىاألمملمجد  .2

رؤ)الحفأففىكفماألرضيواجفهالكراهيفةالعميقفةهللوللحف ليؤسفسيسوعهوقاضىحكيموعادل، .3

(19:2؛رؤ7–16:5؛رؤ15:3

ال(.21–19:11رؤ)دينكفممقفاومىالحفأسفنجدهاففىإنأوض صفورةليسفوعكعريسفناالملفكالفذىي ف -ه

الفذى"يسفوعأرمجفدون"الفذىيفأتىاالسفكموالمسفرةلكفممفنيقبلفه،وافين"لمفيكديسفوعا"يوجدتناقضاين

.يواجهاعن كممنيرفضحبه

"َُ َِ ا يُح  بِاْلع ْدِلَي ْحُكُمَو  اِدَاً،َو  ص  َ...ََيُْد   َأ ِميناًَو  ْابِلع َُمُ س  ُهو  مٍَو  ْغُموٍ َبِد  يُاْد   َاْساُمَُُبِث ْوٍ َم  هللاَِ»،َو  اةَ  لِم  َ«ن 

َوَ َ... ْْ اٍضَلِك  َم  ْيفع َُِي ْخُاُجَس  ِا َ ِمْنَ  ِم ِْ امَ َي  َُِاألُم  ِدياٍد،َ.َبِا اُهْمَبِع صااًَِماْنَح  اي ْا   َس  ُهاو  ةَ و  اا  ْعص  َي اُدوُ َم  ُهاو  و 

ءٍَ ْْ َش  ل  َُنلِّ   ََِ ِبَهللاَِاْلق اِد  ِ غ  ِطَو  خ  ْمِاَس   ِ.ََُِ ل ا َث ْوبِا ل اَُُ   ْكُُاو َع...َو  َم  لِاُ َاْلُملُاو َِ:َاْسامع -19:11رؤ)"م 
21)

III- كيف نرى قضاء اهلل ىف الضيقة: 
.وخكصهوحقهأحكامضدهؤالءالذينيكرهون –منخكلكنيسته–ستفرحكمالسماءحيني طل يسوع -أ

فماذايفهمونعنأحكام ؟

أ ْيُفَ"  َ ََُِ...و  ْح ل  َاْلو    َ ُهْمََ...َاْلغ الِبِين  َى ْانِيمَ و  ىِّلُون  ُموس  يُا  ِلََ ائِلِينَ َ...َةَ  م  اْلح  ةَ  ى ْانِيم  ةعَ»:َو  ِظيم  ِييب ةعََ   َو   

ءٍَ ْْ ا َش  ل ا َُنالِّ   َ َُ َُاْلق اِد لُ  َاْمِ َأ يُّه اَالاَّ ُّ الُ   َأ ْ م   ْ اِدل اةعَ.َِه اقَ َ   ح  ََو  َطُُاَُا    ْ تَْ...َِها ََ اْدَأُْظِهاا  ا   ام  َأ ْحك  رؤ)"أل نَّ

15:2-1)

إن.ئاحفأسفيعمميسفوعكفمشف.ل حكفامهفىإطكق،قيادةيسوعالثمرالكاممليرواسيفرحكمالقديسينحين -ب

.يعلنهالوحىالمقدسيجأعليناأن حكماغيرماال.ايمكممعوقاتالحألديهغيرةعظيمةلي 

اِءََ ائاِلًَ" ثِيٍاَ َِْالسَّم  ْمٍعَن  اِدل ةعَ.َ..َه لِّلُوي اَ:ج  َو    ق  َُُح  ام  َأ ْحك  ة َأل نَّ اْلع ِظيم  انِي ةَ  ََّ َال ان  (3-1119رؤ)"،َإِْذََ ْدَد 

VI- يسوع حيذر الكنيسة من اخلداع والضالل ىف آخر األيام  
االَُّكمَْاْنظُااُاواَالَ " ِِ اادَعَيُ َبِاْسااِمَْ.َأ ح  ااي أْىُون  َس  ثِيااِاين  َن  االُّونَ َ...  ااإِنَّ ِِ يُ ثِيااِاينَ َو  ثِياااَُ..َ.ن  ن  ب ااةَع ذ  ي قُااوُمَأ ْنبِي اااُءَن  َو  ون 

لُّونَ  ِِ يُ ثِيِاينَ َو  َُّا َ...َن  َح  ائِاب  ي  اةًَو    ِظيم  َهي ااٍتَ   يُْعطُاون  و  ب اةَع ذ  أ ْنبِي ااُءَن  و  ب اةَع ذ  اُءَن  اح  ي قُوُمَُمس  َُس  الُّواأل نَُّ ِِ ل اْوََيُ

َأ ْيِاًَ َِين  َاْلُمْخُ ا (25-5،11،21–21:1مت)".أ ْمك ن 

وهفذااإلتجفاه،(قفوةوصفكحالبشفر)المفذهأاإل سفا ييفاتالتفىتقرما هناكإتجاهمتاايدفىالكنيسة حفواإلي -أ

يشفعر.قاضفىالملك،ووال،عريسالهويسوع. والحياةاألاديةي كرموي بجمالمتعةالوقتيةعلىحسابقداسة

.تفتقدللحأأومتطرفةهذهاألحكامالكثيروناالحرجمنأحكاميسوعكقاضىكمالوكا ت

.هىشكممنأشكالالنبواتالكاذاة،السكموالرخاءفىوقتالقضاءاإللهىالقادمعلىاألرضالوعودا -ب

ال ِمَاأل ْنبِي اءَِ" ُعواَلِك  ى ْسم  ْنَ  ِمَالاَّ ََِّ...َالَ  َبُِاْؤي اََ ْلبِِهْمَالَ    لَُّمون  ََ اْوالًَ.َيُ  ك  َالااَّ َُّ:َ]لُِمْحُ قِاِايَََّ اائِلِين  ي ُكاوُنَ:ََ اال 

َُِ![َْمَس ال مَعل كَُ ْنَي ِسيُاَ َِِْ ن اِدََ ْلبِ َم  َلُِكلِّ ي قُولُون  اَ :َ]و  ل ْيُكْمَش  ي أْىَِْ   أ ىَ[.َالَ   َ َو  ْيلِاِسَالااَّ ِّ َ ِاَْم  َ ف  ْنَو  َُم  أل نَُّ

ِمع   س  َُِو  ُِ لِم  ْنَأ ْصغ  َلِك  ُ َم   ُُ لِم  َن  ِمع  س  َُّ َيُْياََِ...َو  َح  ُبَالاَّ ِّ  ِ َغ  ي ْاى دُّ َُِالَ  ََ ْلبِ ق اِصد  َم  يُقِيم  َو  ِاَاأل يَّاِمَ.َي  ِِ  َِْه



ONETHING CONFERENCE 2008 – MIKE BICKLE 
Lovers of the Truth: Being a Faithful Witness (Rev. 22:6-20)    PAGE 5 
 

International House of Prayer of Kansas City    ihopkc.org 
Free Teaching Library    mikebickle.org 

َ  ْهماًَ اُاوا.َى ْفه ُمون  َب ْلَُهْمَج  ِسِلَاأل ْنبِي اء  َْ ع ُهاْمَب اْلَُهاْمَى ن بَّاأُوا.َل ْمَأُ لَّاْمَم  ب اُاواَ.َل اْمَأ ى ك  ِْ ْيلِِساَْأل   َ فُاواَ ِاَْم  ل اْوَو  و 

ْعبَِْ ْنَط ِايَبِك ال ِمْش  وُهْمَ   دُّ  َ ِديءَِو  (22–23:16إر)."قِِهِمَالاَّ

ففىمفدفونفهفويكشف لنفاالكبريفاءاإل سفا ىوالخفوفال.ةينظفرالسياسفالالح هومنط غيرسليممنوجهة -ج

.أعماقنا

ُدوا" ح  َ الُواَج  َو  َ:َالاَّ َّ َُهو  اَ ل ْيس  ل ْين اَش  ي أْىَِْ   الَ  ُجو اًََو  الَ  ْيفاًَو  ىَس  ن ا  الَ  (5:12إر)".و 

ْعبِْ" لُّواَش  َس ال مَعوَ َس ال مَع:ََ ائِلِينَ َأ ض  (13:12حا)".ل ْيس 

ُاجَِ" َبِالسُّ لِيم  ش  َُ َأُو ُُ ِّ َأُ ُ  ِديِِّهمََِ،أ نِّْ َْ ل  َُد   َ اِمِدين  َاْلي  ال  ج  اَُِبَالاِّ أُ   َ ََُِْلُوبِِهمَْ,َو  يُْحِساُنَ:َاْلق ائِلِين  َالَ  َالاَّ َّ إِنَّ

يُسَِوَ  (1:12ص )."َئالَ 


