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  (92:  3يو )أصدقاء العريس : إرسالية ُمعدى الطريق
I-إرسالية ُمعدى الطريق  

.آخراأليامشعبالربللتحركاتالفريدةفى"ُمعدىالطريق"يُجهز -أ

يأوفقىوتقممجقلالح قيثال قا آخقراأليقامالذىسيجهزالطريققللقربفقى"ُمعدىالطريق"تنبأإشعياءعن -ب

.فىمجده(مكلاألم)بشرعندمايراهكل

يَّةِ " بِّ : َصْوُت َصاِرٍخ فِي اْلبَرِّ وا طَِريَق الرَّ ُمووا فِوي اْلفَْروِر . أَِعدُّ ََِِواقَوِّ لَ ِِ بِّ َويَوَرا ُ . ..َسوباِلً   وُد الورَّ ْْ ُُ َم ََ ْْ  ُكو ُّ فَوالُ

 (5–04:3إش)".(يلالربال ا فىمج) َجِمالْا   (كلاألمم)بََشٍر 

.اانهوالتتحيمالجزئىله،فقدكنلهذهالنبوةكانيوحناالحعحدانعربو -ج

يَّةِ »: قَالَ " الَاُء الََّبِيُّ : أَنَا َصْوُت َصاِرٍخ فِي اْلبَرِّ ْْ بِّ َكَما قَاَل إَِش ُموا طَِريَق الرَّ (1:33يو)" «قَوِّ

،خراأليامآي وعفىلشعبالربكىي تجيبوابشكلصحيثعدوايُالطريقللرببأن"ُمعدىالطريق"يجهز -د

تبقلبدايقةاألمقورنقا كإرسقاليةرححقةلل"عدىالطريققمُ"يُقيمهللاإسالية.وذلكبأنيُعلنواخططهلهذاالوتم

جحيعهقاتُعبقرعقنمحبقةوحكحقةيالتق(.تضاءهللا)أوسلبية( هضة)يةسواءإيجابآخراأليامالخاصةبالحك فة

.هللا

لألمقورومووقوعيتهمفقىإسقتقباحاألحقداثوث،يفققدالك يقرينمنرقورهمعندماتبدأاألحداثالعنيفةفىالحد -ه

-أ هاتعبيرعنالححبةوالحكحة-الكتابىلألحداثفهومهؤالءالذينيرونالحأما.كتعبيرعنمحبةوحكحةهللا

الحقاومقةأوبدالًمقنمقاصدهمعالربفىتتحيمسيحكنهمأنيضعواتلوبهمفىتصحيمعلىالحشاركةاإليجابية

(.الحرجمحايفعلهالرب)والشعوربالخوفواإلرتباكوالع رةااإلهحاح

معنقى"ُمعدىالطريق"سيشرح.الذىسي يرفيهالربهوإتفاقشعبهمعهإرادياًكشركاءفىالعحل"ال بيل" -و

.األحداثالقادمةتبلأنيُطلقهاالروحعلىم توىالعالمكله

إ هقمي قبقونبخطقوةواحقدةمقا.كلقهفقىالعقالم"تريبقاًجقداً"ماسيعلنهالروح"اآلن"نونإ همالُرسلالذينيعل -ز

.أليامخرابحفهومجديدعنهللاوخطتهآل"ُمعدىالطريق"يأتى.سيُطلقهالروحتريباً

َْبُوَك فََكاْلَف تُبَاِري  اْلُمَشاةِ إِْن َجَرْيَت َمَع " ََْت ُمَْ اْلَخاْل َ فَأَْت َمُ  فِي  السًََّمِ بَِطحا  فِي أَْرِض ؟ َوإِْن ُك ْْ  ِكْبِريَاءِ فََكاْلَف تَ

؟ (13:5إر)"األُْرُدنِّ

بنقاءمقنلقمترهقرالحكحقة.حتقىتبقدأاألحقداثالشقديدةفقىالرهقور"ُمعدىالطريق"لنتفهمالجحوعإرسالية -ح

.الفُلكوتم وححتىبدأالحطرفىالهطوح

وعقا،،:فعلىسبيلالح احهم.احىالحياةينادونبرسالةمحددةفىمختلف و"ُرُسل"هم"ُمعدىالطريق"إن -ط

إعالميين،تُجار،أومتشفعين،وهؤالءالقذين،(إ تر م)،ُكتَّاب(مغنين،عازفين،مح لين،إلخ)مبشرين،فنا ين

األمهقات)فقىالبيقميُتلحذونآخرينبالحتابعقةالشخصقيةالفرديقةفقىالكني قةأوال قوقأوال قكنالجقامعىأو

."(ُمعدىالطريق"مني تخدمهمالربكـمنأهموا وسيك
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II- ُمعدى الطريق"سبع مبادئ الهوتية عن إرسالية" 
أكبرأعدادمنالبشرسقتحيا.فىالجيلالذىسيأتىفيهالربثا ية"ديناميكيةفريدة"ستكونهناك:المبدأ األول -أ

فىهذاالجيل.وسيتطلبهذاتركيزوفهمفريدمن وعه(.وتوةالشيطانتوةهللا)فىوتمأعرمإ،هاراتالقوة

.هذاهواألمرالجديدالغيرم بوقالذىتنبأعنهإشعياء.سينتقلالتاريخإلىمرحلةالُحلكاأللفى

َِووا" َُوا بِ لاِلَّواِت َواْلفَووِديَماُت الَ تَمَوأَمَّ ُكُروا األَوَّ ْْ ا َصووانَِع أَْمور. الَ تَو َْ َْبُوتُ . َجِديوودا  ا  َهئَََو ِرفُونَوو؟ُ؟. اآلَن يَ ْْ :03إش)"أاَلَ تَ

11-11)

.آخراأليامسيؤكدالروحالقد علىإعالناآلبفى:المبدأ الثانى -ب

بالحنققانوالشققوق)كققالعرياالححققبسققيؤكدالققروحالقققد علققىاألشققكاحال الثققةلجحققاحي ققوع:المبوودأ الثالوو  -ج

.(القداسة)الذىيحكمبقوا ينهللاوكالقاوىالعادح،لينلرلحةويفوزبالضالذىيواجهااوكالحلكالقوى،(لشعبه

وجحعلحكا تها،إرجاعالوصيةاألولى:أ شطةغيرم بوتةللروح3سيشاركُمعدىالطريقفى:المبدأ الرابع -د

.(16؛رؤ1–1؛رؤ6رؤ)،وإطالقأحكامهللاالحصاد

فقىالبريقةوهكقذايحكقنهمهقمأنيُعقدواإلرسقاليةُمعقدىالطريقق(ُمقَقَدَماً) بَقيقومهللابإعدادمُ:المبدأ الخامس -ه

سيت مهذابشعورواوثبالتكليفاإللهقىوالهويقةكُحعقدللطريققلي قتحرأمينقاًعلقىالحقدى.آخرينليومالرب

(.35–11:33دا)البعيدولينحوفىالفهم

.(11–6:1مم)حياةالصومبنعحةهللاكحا رىفىأسلوبقبدأنيحياُمعدىالطريال:المبدأ السادس -و

فهميفهحوندورحركةالصالة.آخراأليامفىسياقحركةالصالةفىيتمتدريبهمُمعدىالطريق:المبدأ السابع -ز

:30؛إش1–11:1؛لقو1:0؛رؤ5:1؛رؤ33:11رؤ.)لذايبنقونبيقوتللصقالةآخراأليام بوةفى

(1–36:6؛إش13–03:14؛إش11–34:11؛إش1–36:1؛إش16–10

III-ُمعدى الطريق"املثال أو النموذج إلرسالية  :حياة يوحنا املعمدان" 
(.5-04:3إش)كحقاتنبقأآخقراأليقاميوحناالحعحدانهوأووثم احفىالكتابالحقد لُحعدىالطريقفى -أ

لقدحصلناعلىتوجيهاتوإلهقامفقائقالقيحقة.عربونلخدمةُمعدىالطريق-لفائدتنا-القد دأعطاهالروحلق

.منخالحخدمته

لللخدمقةالتقىووقحموعلحقمطريققهللابكقلجقرأة،وحنابأنلهتلبمشتعلومصباحمضوصفي وعي -ب

ورسالةُمعد(القلبالحشتعل)طريقلقدجحعبينأسلوبحياةُمعدال.همرفضواي وعوأ ارتللذينعنسوءف

.(الحصباح)الطريق

َراجَ َكاَن ُهَو " وا بَُِوِرِ  َساَعة   (الخدمة) اْلُمَاِلرَ  (القلب) اْلُموقَدَ  السِّ ُْ ِِ (5:35يو)".َوأَْنمُْم أََرْدتُْم أَْن تَْبمَ

الَْوَن الَ أَْسُكُت " ِْ ُْ أَْجِ  ِص َهوا  (الرب)ِم مَّوى يَْخوُرَج بِرُّ ََ ُْ أَْجِ  أُوُرَشَاِلَم الَ أَْهوَدأُ  َِا  َكِضوالَاءٍ َوِم ٍٍ َوَخًَُصو َكِمْصوبَا

(63:1إش)".يَمَّفِدُ 
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؛ولقميُعقدأحقدالطريققللخدمقةلميُطعأحدتطهللابهذاال بقات.وصفي وعيوحنابأ هأعرمرجلفىالتاريخ -ج

.عحدانبهذاالتكرياكحافعليوحناالح

ََّا: اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ " ََ ُْ يُو َُ الََِّساِء أَْعظَُم ِم َُ ِم َُ اْلَمْولُوِدي َمَدانِ  لَْم يَفُْم باَْل ْْ (11:11مم)"...اْلَم

؛لكني وعيؤكدلناأنأسلوبحياةوخدمقةيضرمقاصدهللافىالنهايةتاحرجاحإسرائيلعنهأنبهشيطانو -د

.أمامعرشالدينو ةال يةبرأعسيُيوحنا

ََّا الَ يَأُْكُ  َوالَ يَْشَرُب فاَلَفُولُوونَ " ََ ْنَسواِن يَأُْكوُ  َويَْشوَرُب فاَلَفُولُوونَ . فاِلوِ؟ َشواْلطَانَ : ألَنَّ؟ُ َجاَء يُو ِِ ُُ ا ا : َجواَء اْبو ََ ُهوَو

َُ َواْلُخطَوواةِ  وواِري َْشَّ َْ ْا لِ ُْ َخْمووٍر ُمِحوو ي َرتْ ْكَمووةُ َواْلحِ . إِْنَسوواَن أَُكوووَل َوِشوورِّ َِووا (بققر ) تَبَوورَّ ُْ بََاِل ال حققرةالبعيققدة) ِموو

(11-11:11مم)".(الحدى

سنة34طواحتمإعدادهلقد.عرفيوحنامنذشبابهأ هُمعدلطريقالربفىالبرية،كحاتُعلنكلحةهللاشكبال -ه

.إستحرتحوالىسنتينفقطهلخدمةعام

لالح قيثةديناميكيقةفريقدةفقىمقايخقت بحجقوامقعهللابطريققأعدالنا ليتجاوبيوحنا–صوتأ ا .1

.أماصوتُمعدىالطريقفيُخبربأمورآتيةبوووحوتوةوجرأة.األوح

،كقانالبقدلقهأنيُعقدفقىالبريقة"صقوت"أدركهويتهفىالخدمةفىكو هيوحنا–البريةصارخفى .3

".البرية"وإطالتهفىسياقإعدادهيتمماإنالصوتالُحِعدللطريقدائحاً.بالصوموالصالة

طريقق"فقا يُعقد. اومةأن جعلكالموأفعاحهللاواوحةوبدونأىمُعلينا–م تقيحةبلهإصنعواسُ .3

".للحعلوماتالنبوية

.ُمعدينللطريقوالذينسيكو ونصوٌتولياصدىيُقيمهللا -و

.فىالبريةتطبيقاتفىالكتابالحقد خاصةبالوجود0توجد -ز

يَّةِ قَْد " َمة  فِي اْلبَرِّ ْْ ُْ  َوَجَد نِ ْْ َُ ِسْرُت ألُِريَح؟ُ ... الشَّ ال َِ (31:3إر)".إِْسَرائاِلُ  

ا " َْ ُْ َهئَََ َِالَِك َِا إِلَى  أَتََمََّفُ ُْ بِ َه َْ يَّةِ َوأَ َِا اْلبَرِّ لِوَ  ا. ..ي ُهََاَك َوِهَي تَُغَِّ ...  َوأاُلَِطرُ ََ بُّ َويَُكوُن فِوي  ْلالَوْوِم يَفُووُل الورَّ

(16-3:10هو)"...« َرُجَِي»أَنَِّ  تَْدِعالَََِي 

البريققة"عققاشيوحنققا.أسققلوبحيققاةيت ققمبالصققوموال ققعىلحقابلققةمققعهللافققىالبريققة–القلققبتوجققه .1

.(الكلحةبالصالةوالصومتراءة")كأسلوبحياة

إلقخ،تتحقدثعقن..شعوب،ُمُدن،كنقائا،خقدمات.جفافتبلإ طالقالروحالقد –الحالةالروحية .3

.تبلالنهضة"سنواتالبرية"إختبار

.موسمغيرعادىمناأللمي بقإطالقهللالوعوده–الرروفالصعبة .3

.عاشيوحنافىبريةحقيقيةفىصحراءاليهودية–الحوتعالجغرافى .0

IV-حياته، وخدمته، وتشبهه بيسوع: صورة يوحنا املعمدان 



ONETHING CONFERENCE 2008 – MIKE BICKLE 
Forerunner Ministry: Friends of the Bridegroom (John 3:29)                                                                                           PAGE 4 

 

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

ُْ أَْجِ  َصومَ " ٍُ فََرَا  ِم ُْ؟ُ فاَلَْرَر ِْي يَفُِف َويَْسَم َِْريِس الَّ ا َصِديُق اْل َِْريُس َوأَمَّ َُِو اْل َُْروُس فَ َْوِريسِ ُْ لَ؟ُ اْل . ْوِت اْل

ا قَْد َكَم َ  َْ ي َه َِ (3:31يو)".إَِا  فََر

أمقاميوحناكانالبدأنيعرفوافلكىيفهحوا".منلهالعرو فهوالعريا"وصفيوحنامشاعري وعبالقوح -أ

.ويقفيوحنامنكانيحيا

َِاُعْرَس اْلَحَمِ  قَْد َجاَء، " (11:1رؤ)" .َواْمَرأَتُ؟ُ َهالَّأَْت نَْرَس

.؛وعدههللابعرو مهيأةفىآخرالتاريخالطبيعىللبشري وعلهعرو فىتلبه–الذىلهالعرو  .1

.،ورغبةمشتعلة حوشعبهإنلهتلبمحبعطوف–فهوالعريا .3

.وصفيوحناخدمتهوأسلوبحياتهكصديقالعرياالذىيقفوي حعه -ب

ي قعىلجقذبإ تبقاهومشقاعرالعقرو لقه،لكقنيهي هقاالفقىكقلزفقاف"اإلشبين"–صديق الْريس .1

فقى"أ ف قهم"تحدثبولاعنخدماتهؤالءالقذينيعرقونويعروقون.لت تقبلإحتواءالعريالها

العريا،النا الستقباحأحضاني وعكقيجهزونأصدتاءالعريا(.31–3:11؛فى0:5وك3)

.والعرحىويقووهملي لكوافىالوصيةاألولى

.ُمكرساًومولياًكلإهتحامهليقففىمحضرهللافىالصالةوتراءةالكلحة–الْى يفف .3

بِّ َوَرأَى" َِِس الرَّ ْْ ُْ َوقََف فِي َم ُْ أَْصَغى لَِكََِممِِ؟ َوَسِمَع؟ ألَنَّ؟ُ َم (33:11إر)"َوَسِمَع َكََِممَ؟ُ؟ َم

" َُ ي ِْ َْةَ اْلَمًَئَِكةَ الَّ ْب َْةَ أَْبَواقٍ  يَفِرُوَن أََماَم للاِ َوَرأَْيُت السَّ (1:3رؤ)".َوقَْد أُْعطُوا َسْب

.لي تجيببكلطاعةوبغضالنررعنأىمكافأة–ويسمْ؟ .3

.اعرالفرحالتىيشعربهاحيني حعصوتالعريايصفيوحنامش -ج

.فىاإلعالنعني وعكالعرياينحو–ب ببصوتالعريا .1

يتقققوىبققالفرحباسققتقباحإعققالنالعققرياحتققىوسققطمصققاعب–إذنفرحققىتققدكحققل...يفققرحك يققراً .3

.البريةأسلوبحياة

.يةالشعوبسيح ثالروحالقد ُمعدىالطريقليتكلحوابوووحوتوةلكشفخط -د

ِي أَنَا " ةَ لَِكَََّ فّا  َوبَأْسا   َمآلَن قُوَّ ََ بِّ َو ٍِ الرَّ فُوَب  أِلَُخبِّرَ ُرو ْْ ْنبِ؟ِ يَ َْ (3:1مى)".بَِخِطالَّمِ؟ِ َوإِْسَرائاِلَ   بِ


