
FORERUNNER SCHOOL OF MINISTRY – MIKE BICKLE  
THE BRIDEGROOM GOD AND THE END-TIME PRAYER MOVEMENT                                                        

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

 العريس وحركة الصالة والعبادة فى األيام األخرية

I- ةحركة الصالة ىف األيام األخري 
هنان الثثيارما .التانيخ ىظامررةاللالةاواوالدبانلاعالا مادأعالثاني المسيحسيُقيمالروحالقدسقبلمجئ -أ

،111:9ما ،11–101:11ما ،6-69:1ما ،69:1،6،11ما )المؤشراتعال هاااىا ةالمال 
،1-16:1أش،19:1،9،6أش،11:6أش،19،11-14:14أش،11-16:10أش،6-146:9م 
11أش،11:11أش،41:19أش،11-41:10أش،11:1،10أش،16،16،11-10:19أش،11
10ز ،11-9:10ز ،1-1:1صاا ،17،11-1:11،خااؤ11:9أي،11:7أي،7-91:9أش،9:
،11-9:6،يؤ1:9،يؤ11-11:1،ماا 11:11ماا ،9-19:7لاا ،11:6ز ،11:10ز ،1:

.(11:17يؤ،19:9يؤ،19:7يؤ،14:19يؤ،6:11يؤ،1-9:1يؤ

يارعالا إعتانلالثث.عرخسلدخهإشاتين لدروساهىه مالكلهسالطننوأخضنً.ت جنًمالثنًالربخس عه عرخسمُ -ب

ىنلربخس عخستطيعأنخمالكبق تاهولثناه.،ولث ليسةدرخسلهإشتين لدروسهالتفثيرى خس عةمالكق ى

.ىه خبحثع عوقلرقيقيلوليسىقطعال أخدعنمالل.أخضنًخت  ألنختفنعلمدنن

وم المهام.عونخس عةدرخسى ةلاأليضإآخراألخنمواى هنن عوقلوطيدابي ررةلالةواوالدبنل -ج

مناااآلةالالالنانيالمحبالالثنمالالىيس عها .ى ىهمهاهالحقيقلونرختدثخ ،ىنلثثيرعونرة عال هاااإلأنيُ

.زلاأل

الاتومسلوقنتنًلفهاموم ررةلالدبنلاى األخنماألخيراخجبأنخقض اأةبح اج ءا رخدونأنخُهؤالءالاخ خُ -ل

لمانفنانيي ،وال عان ،والمتعافدي إلا ة،والمسابحي ،والدانزىي ،والسيةالقانلاالدبانلا.درخسنلعخس عةام

.ى عوقلرقيقيلمعشدبهى ررةلالةواى األخنماألخيراعندمنختومس امع ةإلهخرغبطنقتهم

حر قال بننثميتثالميح ويحر تثالموخُوهااخدن أن خُ."بيتاً للصالة"ي ه أنخث ي اخاله خلاألبدخللالمفد -ه

رتا .الرورا لهاؤالءالادويدبارعا ىهاااخُُمهاي بإسام أراداًخادع عندمن.قالبهىيطالقم ايلهعال األيض

خارى ةال.اسايتتبرونىارحىا بيا الةاواخ خحب نالربخس عم ةالقالابهممؤمني األممال"الغربنء"

.ى هاهالمدخنلالثننئسالمحاليلى أىمدخنلةج ءم بي الةوا

ُحُهْم فِي بَْيِت َصالَتِي َوتَُكوُن ُمْحَرقَاتُُهْم َوَذبَائُِحُهْم َمْقبُولَةًً  َ " لَةى َمةْببَِحي نَنب بَْيتِةي آتِي بِِهْم إِلَى َجبَِل قُْدِسي َوأُفَرِّ

الَِة يُدْ  ُعوبِ بَْيَت الصب (19:7أش)".َ ى لُِكلِّ الشُّ

خةاا خ رناانيظاانم،1-4ىاا ساافرالرؤخاان(.9:10ماا )ختاا   لدباانلارقيقياالىاا األيضةماانىاا الساامنء -و

وخليظنمالدبانلاالسامن.رخد أنتث نالدبنلاصحنرنتةي خُوختضحى هاهاإل.حسبقالب بالُمقنمالدبنلا

يؤ،14:1يؤ،6–1:9يؤ،4:9يؤ)ةاا اراا لشاات  مر،متم ساايق المااعهاا عباانلامسااتمرا
.ر لشتةيتهوأعمنلهتدويالدبنلاالمتمرة ار ل ه عبنلا(.1111

ةع ُ يُونةاًَ َو َ " لُةوب ْْ ًٍ َحْولََها َوِمْن َداِخةٍل َم ُ أَْجنَِح :  تَةَااُ  نََهةاراً َولَةْيالً قَائِلَةًً َوانَْربََعًُ اْلَحيََوانَاُت لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنَها ِستًب

(4:9يؤ)"«... قُدُّوسع قُدُّوسع قُدُّوسع »
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ِلَ َولَُهْم ُكلِّ َواِحٍد قِيثَاَراتع  َوانَْربََعًُ َواْلِعْشُروَن َشْيخاً أََمامَ " َْ ًً َجِديَدةً ...  اْلَح َْ وَن تَْرنِي ُْ (9-4:1يؤ)".َوُهْم يَتََرنب

ر الروحالقدسختحربأيواحالعروتتحر الموئثلوىته.لمنطقلمدينلتُغيرالدبنلاوالةواالمننخالرور  -ز

.وهااخجدلال عظبنإليجيلوةلأعمنلممالثل لهنتأثيرأعظم(.11110،10،11لا)بق اأعظم

خارىا آأةثارما أىةنتابلحرةالالدبانلاوالةاواىا األخانماألخيارا ع الجنيباأليض بأشدينءالنبةت  -ح

أشدينءعا أن ىتنبأالنب.لسمنوىلحرةلالةوادط أةثرمدال منتع الجنيباسفرالرؤخنخُ.الثتنبالمقدس

،19-14:14أش)ىْوسيقتعتْد  لى ال(91:1أش،14:1أش)وشدبههاهالحرةلستث نعوقلبي  
متواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلً (14:1أش،11-41:10أش،11:1،10أش،10:16،11أش،17:1أش،19:1

-91:9أش،14-14:11أش)مهدفةةً،(11-14:19،41:10أش) الْيةةً،(7-91:9أش)ومسةةتْرة
11).

،ىقادمفه منًجدخداًبنلنسبلإلسرائيلهااةنن. ةنلدرخسأمنمدبنلاددالجدخدلالةواوالالبُ أضنفأشدينءالنب -ط

التسبيحم .إعتنلشدبإسرائيلعال ىهم ةمالٍكق ىليسةث يهعرخسخرغبى عوقلرقيقيلمععروسه

.اإلعونع  ةدرخسه تسبيحخُنعئربنًرقيقينًخولىهم

يح مادع خ ألنيدطا ةنمالربنانإلا .ولث ى عوقلرميملمعشدبهلالدملىداللليسىقطى خرغبالرب -ي

"مداه"ولاالكىانح يدمال.يق مبههلله ينبعم ربننلاهىثلعمل.ألنيدملمع يث نمدع خ  قبلأن

ال صايلاألولا ها . بثالالقالابلحبامالثثيرخرخدأنخث نممس رنًلالدملمتجنهوًالمساحلل."عنده"وليس

ىقاطإلعادالخظا الثثيارأنالاروحالقادسخدمال.لع ىألنيحاب بثالقاديتننولايسألنيدمالبثالقاديتنن

.وحالقدسى الدملددعروسنًتعني اإلب والرنبدالًم أيهخُممالثلماليئلبنلدنمال 

الماساألعمان الداخالياللقال بنانتلالكىنلم سيق الممس رلوالترييمالممسا ح.الروحالبعرخله يوحم سيقيل - 

والابد خعادربقا ا"خس عخحباك"أردهمخدظ،قدشت 100,000لالمثنلى إستنلبهعال سبي. ردينتو

بقا اهاااشت 100,000يمىرخقالتسبيحع محبل خعدررخُولث عندمنهااالحقى هاهالالحظلإعون

.بنفسواردايفسالعت وق تسبيحلفتراتط خاللبنفسالعئىنلثلخستطيعأنخعدر.بدمقأةثرالحق

مالثثيرم المُ -ل ع  بلاولول  :11أخ11:1،1أخ19:17،1أخ6:11،1أخ1)سبحي النب خي والدنزىي ليَّ
:11يااح،1:10عاا ،11:4،11أخ16:11،1أخ1)سااتقباليي ألنخفدالاا ايفااسالعاائالقاانلاالمورااث(7

41)

تَنَبِّيِةةيَن بِاْلِعيةَداِن وَ " ُْ ةاَن َويَةةُدونُوَن اْل َْ ََ َوَهْي ًِ بَنِةةي آَسةةا ةةْيِل لِْلِخْدَمة َْ َسةةاُا اْل ََ ََ َداُوُد َوُر ةةنُو ِ َوأَْفةَر بَةةاِب َوالصُّ . الرب

ِل َحَسَب ِخْدَمتِِهْم َ َدُدُهْم ِمْن ِرَجاِ  الْ َوَكاَن  َْ بِّ  ...َع نَةاَا لِلةرب ِِ ةيَن اْل ِْ تََعلِّ ُْ ُكةلِّ اْلَخبِيةِريَن , َوَكاَن َ َدُدُهْم َمَع إِْخَوتِِهِم اْل

انِينَ  َْ انِيًًَ َونَ َْ (11:1،7أخ1)."ِميَتَْيِن َونَ

بِّ " لِِك َونَانَاَن النببِيِّ نَنب ِمْن  َوأَْوقََف الالبِويِّيَن فِي بَْيِت الرب َْ بُِصنُوٍ  َوَربَاٍب َوِ يَداٍن َحَسَب أَْمِر َداُوَد َوَجاَد َرائِي اْل

َ َ ْن يَِد أَْنبِيَائِهِ  بِّ اْلَوِصيًب (16:11أخ1)".قِبَِل الرب

ما عبانلايب خاللبداندخناليساتمراما ةالمصاواشافنعيلمُلرىاعخدع الربالثنيسلألنتدمالمدانً:تلخيص -م

(.،التاأثيرىا المجتماعيبحالنف س،يهضلالثنيسال)يماإليسنليلالدظم وعوقلرميملمع لتتم(بم سيق )

ىه أعظمم أنتث نىقطصوا.ىه صواألجلالحةنلبإستتدامالم سيق وينبدلم عوقلرميملمع 

عندمنيةاال ألجالإيسانلينتىانح (.إل .…،شفنء،برةل،رمنخل،إيشنل)ألجلإرتينجنتو روفشتةيل

.يةال م أجلإخترا اإليجيللالمدخنلأولألمل
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والمفتنحالرئيس لجدلالعبنبج ءاًما .سيُقنلرةنلاألخنماألخيراوررةلالةواوالدبنلام خولالعبنب -ن

.دبنلاتُقنلب اسطلىر التسبيحقنمإجتمنعنتلالةواوالهاهالحرةله أنتُ

II-نبوة يوحنا عن عمل الروح القدس ىف الكنيسة ىف األيام األخرية 
ورداماعى ىية ةنيسلاألخنماألخيرا.الت تة ةنيسلاألخنماألخيراواردام أهمالنب ات11:17يؤ -أ

.خرخدالروحالقدسأنخق لهوأنخفدالهمن

وُح " ْع فَْليَقُةلْ . «تََعا َ »: َواْلَعُروُس يَقُو َنِ َوالرُّ َْ ةاِهُد بَِهةَبا ... َوَمةْن يَْعََةْل فَْليَة ْتِ . «تََعةا َ »: َوَمْن يَْس : يَقُةوُ  الشب

بُّ يَُسوعُ . آِمينَ . «أَنَا آتِي َسِريعاً ! نََعمْ » (10-11:17يؤ)".تََعاَ  أَيَُّها الرب

.لقدسلالمؤمني ع ه ختهمةدروسختثالمالروحاماذا يقو  الروح ؟ -ب

وخةا يخ رنان.بق اوخننلىالدطانشألنخاأت الالدارخسخس عخأت  ثعفعلتالروحالقدسخماذا يفعل الروح؟

.خفدالهالروحمنخق لهوالثنيسلتننلىبنفسمن

ياساتل-1لتعافعمنعاغاللبن-1ممسا رلبانلروحالقادس-1:الثنيسلعمليلتبرينخ رننى هاهالنب اةيفخُ -ج

.ؤثراى الحةنلمُ-4ى ه ختهنةدروس

نأىالامخقال.ى األخنماألخيراوألولمراى التنيخ سترة الثنيسلى ةلالدنلمعال ه ختهنةداروسلالمسايح -ل

أو،الهيثاالاو،الجسااداو،الممالثاالاو،أخضاانًالااروحوالجااي ولاامخقاال"تداانل"والدنئالاالماا ساايق النالااروح

،جسااده،ساانتمتعلألباادبه ختناانةدنئالاال لثنناانو.ولثاا ساايحلالااروحعالاا الثنيساالةدااروسلالمساايح.الثهناا ت

.وةهن ته،هيثاله،ممالثته

.وةدروسلالمسيحيتتبرقالب (.9:17يو)نلق ته يتتبرعرش ة ايثةأبننءهلل -ه

خعاني بيتاه،،مانىا قالباهمدنانعاني ليُ)إلت اماهتجنهنان،جمنلاه،عال قالبخسا عتجنهنانرة يسنللالدرخستُ -و

تبادأمفها ميسانللالدارخس.تُحر قالباه(طنعل)ويلىدالننيح تجنههمحبلبقالبةنمل(عرشه،أسرايه،جمنله

ومالت م،خهتمبتيرين،خعني مدننخُقدِّيعمالننو،خفرحخس عبننوختمتعبنن.تهتجنهننبإختبنيعنطفلخس عويغب

.الدرخسمفه مى شه اييلبنلغليح يرى أىمُ.رينتننوختمتعبجمنليتجنهيجنرنناألبد

III- (91 ،14،41،14،16أش )العريس اهلل كأمام الغناء والتسبيح
وةننهاابمثنبلعمقجدخادلعادبإسارائيللفهام .لحبمخالقنن لغرضال.أعال أشدينءأنخنلقننه الدرخس -أ

:19راا ،1:1،1:14أي،1–11،91:1–14:4أش)الاااىلدخااهيغباالرقيقياالتجاانهشاادبهةاانلدرخس
خ ،11-14،19:1-6:11،11:1م ،1-11،1:1-1:1،1:7،14ه ،11-11،11،11:1-41
.(6،11:6،11:17-16:7يؤ،11-1:11أف،11:1ة ي1:16،1

وُس إِْسَرائِيلَ " هُ َوَولِيُِّك قُدُّ ُْ نُوِد اْس ُْ (14:1أش)".إِلَهَ ُكلِّ انَْرِض يُْدَ ى. نَنب بَْعلَِك ُهَو َصانُِعِك َربُّ اْل
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تسابحقبالأنتارىأوتعادربثمانلإطاو الونءغنتبدأى الختثالمع ررةلالدبنلاى األخنماألخيرا14دينءأش -ب

يوريانًاًزالا عانقروها مان(14-14:11أش)خننلىأشدينءإسرائيلأنتغنا وى يفسالسين .ه ع ل ل

.ثنملالسيقيم ررةللالةواوالدبنلاتريمرت خأت خوص (.14:1أش)

ي أَيبتَُها اْلَعاقُِر البتِي " ِْ ًِ أَْكثَةُر ِمةْن بَنِةي َذاِت . لَْم تَلِدْ تََرنب ْستَْوِحَشة ُْ َْ نَنب بَنِةي اْل َخة ْْ أَِشيِدي بِالتبَرنُِّم أَيبتَُهةا البتِةي لَةْم تَ

بُّ  (14:1أش) ".اْلبَْعِل قَاَ  الرب

تساتقبلسالتا (11-41:10أش)عالا مسات ىالدانلمختنباأأشادينءعا ررةالالدبانلاالتعافديل41دينءى أشا -ج

.(11-41:14أش)وتطالقأرثنملى يهنخلاألخنم(41:11أش)مجئالمسيح

بِّ أُْغنِيَةًً َجِديةةَدةً تَْسةبِيَحهُ ِمةةْن أَْقَصةةى انَْرضِ " َاائِةةرُ . َغنُّةوا لِلةةرب َْ ْنَحةةِدُروَن فِةي اْلبَْحةةِر َوِمْلةُاُْ َواْل ُْ لِتَْرفَةةِع . .. أَيَُّهةا اْل

 ُ يًب يَاُر البتِي َسةَكنََها قِيةَدارُ اْلبَرِّ بَةاِ  لِيَْهتِفُةوا. لِتَتَةَرنبْم ُسةكباُن َسةالِعَ . َوُمُدنَُها َصْوتََها الدِّ ِْ وِس اْل َُ بب . ِمةْن ُر لِيُْعَُةوا الةرب

َاائِرِ  َْ داً َويُْخبُِروا بِتَْسبِيِحِه فِي اْل ْْ ببةاِر يَْخةُر ُ . َم َْ بُّ َكاْل َُ َغْيَرتَةهُ  (مجائالمسايحالثاني ) الرب . َكَرُجةِل ُحةُروٍب يُةْنِه

تُّ ُمْنُب الدبْهرِ  .يَْهتُِف َويَْصُرُخ َويَْقَوى َ لَى أَْ َدائِهِ  َْ لبْدتُ . َسَكتُّ . قَْد َص َْ أَْخةِرُب أَْنفُُخ َوأَْنِخةُر َمعةاً . َكاْلَوالَِدِة أَِصيحُ . تَ

بَاَ  َواآلَكاَم َوأَُجفُِّف ُكلب ُ ْشبَِها َوأَْجعَ  ِْ ُف اآلَجامَ اْل (11-41:10أش)."ُل انَْنَهاَر يَبَساً َوأُنَشِّ

:عني ى ررةلالدبنلاى األخنماألخيراهنن خمسمننطقماليئلبنلتحدخنتستُ:م أقة األيض -ل

.تعملالج ي:الْنحدرون فى البحر .1

.تعملالمننطقالسثنييلعنليلالثثنىلومراة الم ايلى الج ي:الْاائر .1

.تعملالمدنالةغيراى البرخلوالمننطقالةحراوخل:البريً .1

.(قيداي)والسد لخل(سنلع)المدناإلسوميلى األيلن:قيدار وسالع .4

.المننطقالةدبلى تجمعالننسلالةواوالدبنلا:رَوس الْبا  .1

يساثنبلمجاد عالا شادبهإالتا تعامل،17-14تنبأأشدينءع ررةلالةواى األخنماألخياراىا أشادينء -ه

ومجائالمسايحغضابالعايطنن،،ماإللها نرثادبنلاى ةلالدنلم،معإزلخانلشاراإليسانن،إطاو االالوررةل

ةالهان(11-14:11أش)ىقديأىأشدينءه خملأعداء ومجائالمسايح(11–11114،17:11أش)الثني 

.حرة عال عظملوجمنلالمسيوالت تُمرتبطلبحرةلالدبنلاوالةوا

ُْونَ " تُوَن ِمَن اْلبَْحةرِ . ُهْم يَْرفَُعوَن أَْصَواتَُهْم َويَتََرنب بِّ يَُصوِّ ًِ الرب َْ بب . نَْجِل َ ظَ ةُدوا الةرب ِّْ َشةاِرِم َم َْ فِةي . لِةَبلَِك فِةي اْل

بِّ إِلَِه إِْسَرائِيلَ  ُدوا اْسَم الرب ِّْ ًً ِمْن أَ . َجَاائِِر اْلبَْحِر َم َْ ْعنَا تَْرنِي ِْ َِ انَْرِض َس داً لِْلبَارِّ »: ْطَرا ْْ ! يَةا تَلَفِةي»: فَقُْلةتُ . «َم

(19-14:14أش)".«النباِهبُوَن نََهبُوا نَْهباً . النباِهبُوَن نََهبُوا! َوْيلع لِي! يَا تَلَفِي

.(7-4191أش)أخانم7سنعل14ايبطأشدينءإعونالدرخسبحرةلالةواوالدبنلاى األخنماألخيراالمستمر -و
سارائيلتسابيحلىا ةالاأليضإةابحقيمالروحالقدسأس اياًى ةلالدنلملالدبنلاوالتعفعل تت ق رت تُسيُ

أسنسا إلساتمرايالةاوايهانياً(1-91:1أش)إستدونالثنيسلةدروسلالمسيحى .عندمنخأت المسيحثنييلً

.وليوً

بب يَُسةةرُّ بِةةِك َوأَْرُضةةِك تَِصةةيُر َذاِت بَْعةةلٍ . «بَُعولَةةًَ »َوأَْرُضةةِك تُةةْدَ ى « َحْفِصةةيبًََ »تُةةْدَ ْيَن " ُ   .نَنب الةةرب ةةا يَتَةةَاوب َْ نَنبةةهُ َك

ُجِك بَنُوكِ  اسةاً َ لَى أَْسةَواِرِك يَة .َوَكفََرِح اْلَعِريِس بِاْلَعُروِس يَْفَرُح بِِك إِلَُهكِ . الشبابُّ َ ْبَراَا يَتََاوب ةُت ُحرب ْْ ا أُوُرَشةلِيُم أَقَ

َوامِ  (متعفدي ) بِّ  َ تَْسةُكتُوا.  َ يَْسُكتُوَن ُكلب النبَهاِر َوُكلب اللبْيِل َ لَى الدب َو َ تَةَدُ وُْ يَْسةُكُت َحتبةى يُثَبِّةَت  يَا َذاِكِري الةرب

َعَل أُوُرَشلِيَم تَْسبِيَحًً فِي انَْرضِ  ْْ (7-91:4أش)".َويَ
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ةةًً َجِديةَدةً " َْ بِّ تَْرنِي ةوا لِلةرب ُْ بِّ يَةةا ُكةلب انَْرضِ . َرنِّ ةةي لِلةرب ِْ ةةُروا ِمةْن يَةةْوٍم إِلَةى يَةةْوٍم  .َرنِّ هُ بَشِّ َْ بِّ بَةةاِرُكوا اْسة ةةوا لِلةرب ُْ َرنِّ

نُوا بَيْ  .بَِخالَِصهِ  ائِبِهِ َحدِّ َْ ُعوِب بَِع يِع الشُّ ِْ ِْ بَْيَن َج ِد ْْ َْ (11-69:1م )".َن انَُمِم بِ

ائِبَ " َْ ًً َجِديَدةً نَنبهُ َصنََع َ  َْ بِّ تَْرنِي وا لِلرب ُْ ينُهُ َوِذَراُع قُْدِسةهِ . َرنِّ ِْ بِّ يَةا ُكةلب انَْرضِ . َخلبَصْتهُ يَ اْهتِفُةوا . اِْهتِفِةي لِلةرب

وا وَ  ُْ بِّ بُِعودٍ . َغنُّواَوَرنِّ وا لِلرب ُْ بِّ . بُِعوٍد َوَصْوِت نَِشيدٍ . َرنِّ لِةِك الةرب َْ اَم اْل ةوِر اْهتِفُةوا قُةدب لِةيَِعَّب  .بِانَْبَواِم َوَصةْوِت الصُّ

ْسُكونًَُ َوالسباِكنُوَن فِيَها َْ بَةاُ  لِ . اْلبَْحُر َوِمْلُاُْ اْل ِْ ْْ بِانَيَةاِدي اْل بِّ نَنبةهُ َجةاَا لِيَةِديَن  تُةَرنِّْم َمعةاً انَْنَهاُر لِتَُصةفِّ أََمةاَم الةرب

ًِ . انَْرضَ  ُعوَب بِاِ ْستِقَاَم ْسُكونًََ بِاْلَعْدِ  َوالشُّ َْ (6-69:1م )."يَِديُن اْل

ٍْ َكثِيَرٍةَ َوَكَصْوِت ُرُ وٍد َشِديَدٍة قَائِلًًَ " ٍع َكثِيٍرَ َوَكَصْوِت ِميَا ْْ ْعُت َكَصْوِت َج ِْ لَهُ ! َهلِّلُويَا :َوَس بُّ اْْلِ فَإِنبهُ قَْد َملََك الرب

(16:9يؤ)".اْلقَاِدُر َ لَى ُكلِّ َشْياٍ 


