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 اإلختبار احلقيقي لكنيسة األيام األخرية: املعركة من أجل أورشليم
I- من أجل أورشليم ةفهم املعرك 

هيمنأهمالجبهاا .المعركةمنأجلاورشليمهيمعركةروحية،سياسية،وحربيةللسيطرةعلىأورشليم -أ

سانتنهيفطاععتاجمجامالمساياالعااميعتاجماماك يليملااعلاىكالا ر وم ا .فيالروحاليومالحربية

3-02:1رؤما.إبليسفيالسجن

َماَء َمْفتُوَحةً، َوإَِذا فََرٌس أَْبيَُض َواْلَجالُِس َعلَْيِه "  ...ثَْوبِههِ َولَهُ َعلَى ...  يَْحُكُم َويَُحاِربُ  ...(مسوع)ثُمَّ َرأَْيُت السَّ

َِ َوَرَب ابَْربَههابِ : اْسههٌم َمْكتُههوبٌ  ََ ابَْرِ  َوأَْناَههاَمُ ْم  (ال ااجالمساايا)َوَرأَْيههُت اْلههَوْحَ  ...  َملِههُ  اْلُملُههو َوُملُههو

ِهِّ   (ال اجالمسايا)فَقُهَِِض َعلَهى اْلهَوْحِ  . .. (مساوع)ُمْجتَِمِعيَن لِيَْصاَُعوا َحْرباً َمَع اْلَجالِِس َعلَهى اْلفَهَرِس  َوالاَِّ

ِِْريهتِ . ..اْلَكذَّاِب  فَقَهََِض َعلَهى الت ا هيِن، ... الَكهاً َوَرأَْيهُت مَ ...  َوطُِرَح ااِلْثاَاِن َحيَّهْيِن إِلَهى بَُحْيهَرِا الاَّهاِر اْلُمتَّقِهَبِا بِاْلِك

ههْيََّاُن، َوَْيَّههَب ُ أَْلهه َ  َْ َعلَْيهههِ ، َسههاَة   اْلَحيَّههِة اْلقَِبيَمههِة، الَّههِذ  ُ ههَو إِْبلِههيُس َوال َّ َِاِويَههِة َوأَْ لَهه ... "  َوطََرَحهههُ فِههِّ اْل

 (32:1-00201رؤ)

.المعركةمنأجلأورشليمسنكونالمعركةالحاسمةإلمهاءحملةهرمججون -ب

َب  ...َوأَْنَمُع ُكلَّ ابَُمِم َعلَى أُوُرَشلِيَم لِْلُمَحاَربَِة " تِْلهَ  ابَُمهَم َكَمها فِهِّ يَهْوِ   َويَُحهاِربُ  (المجمالعاامي)فَيَْخُرُج الرَّ

(3-202:زك) "َحْربِِه يَْوَ  اْلقِتَالِ 

.المعركةمنأجلاورشليمهيالط يةا ساسيةلنتطيةوإعجادكتيسةا ماما خيرةفيطاعةالمسيا -ج

َِا َوالَ َ ْضَن أَْو " َشٌِّْء ِمْن ِمْثهِل َذلِهَ ، بَهْل تَُكهوُن ُمقَبََّسهةً َوبِهالَ لَِكِّْ يُْحِضَرَ ا لِاَْفِسِه َكاِيَسةً َمِجيَباً، الَ َمنََس فِي

(22::اف)." َعْيب  

دورالكتيساةمتماوفايالكعافاة.المؤمتينمنا مامسايكونلهامدورهاامجاجاافايالمعركاةمانأجالأورشاليم -د

مُصرأن طفالكتيسةالكناب.لذامجبعليتاأنمفهمهذهالمعركة.وا هميةكلماإقنربتامنوقتمجمالرب

الهاجفا علاىفايخجماةهللاار هللاإلساراييلهاو.هاواإلخنباارالحطيطايلطاعنتاا.م مطاصجهللاإلساراييل

.محنمحبهلذامرمجانمعملمامعملههوومحبمامحبه.طاعةالطيادةالسيادمةليسوع

II- وديةليم بعدما تقبله القيادة اليهع سيحكم من أورشويس 
كا السالطهعطاىلاهمانقبالمانهامفايمر،ولكتهسيتنظرحناىمُبالطوةلنمكخذالُملاعلىإسراييلمسوع -أ

هاوألا ممفساه.قادةإسراييلأنمحكامعلايهمهو تبكبكمهلنمعودإلىأورشليمحنىمطلبمته.علىا ر 

 .بهذهالتبوة

َِ ... يَا أُوُرَشلِيُم " ا  أََرْمُت أَْن أَْنَمَع أَْوالََم َُ لَُكهْم َرَرابهاً . َولَْم تُِريُبوا ...َكْم َمرَّ : بَن هِّ أَُْهوُل لَُكهمْ . ُ َوَذا بَْيتُُكْم يُْتهَر

ب  : إِنَُّكْم الَ تََرْونَاِِّ ِمَن اآلَن َحتَّى تَقُولُوا ٌَ اآلتِِّ بِاْسِم الرَّ (31-3:2:3مت) ."ُمَِاَر
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ساوفمحكاممساوعمانأورشاليمفطاعبعاج وباة.نلهذاالعهجم هللاكاوطنهمالممعلينالرسمييقادةإسراييل -ب

(.0:-0123اع)ملكهمإسراييلودعو همإليهأنمكون

ب  " الَّهِذ   ...َويُْرِسهَل يَُسهوَ  اْلَمِسهيَ  . فَتُوبُوا َواْرِنُعوا لِتُْمَحى َرََّايَاُكْم لَِكِّْ تَأْتَِِّ أَْوَْاُت اْلفَهَرِج ِمهْن َوْنهِه الهرَّ

َِا هللاُ بِفَهمِ  َماَء تَْقَِلُهُ إِلَى أَْزِماَِة َرم  ُكل  َشِّْء  الَّتِِّ تََكلََّم َعْا يِسهيَن ُمْاهُذ الهبَّْ رِ  يَْاَِِغِّ أَنَّ السَّ ".َنِميهِع أَْنِِيَاِِهِه اْلقِب 

(0:-0123اع)

ناى كاونأورشاليم حاتقياادةلأورشاليموحلنمُطرحإبليسفيالسجنإلا بعاجالبلباةفايالمعركاةمانأجا -ج

 .وعتجمامحجثذلا،سيحكممسوععلىإبليسبالسجندونأىوقفلنتفيذالعطوبة.مسوع

 لفايخطاةالارب خارا ماام،مانخا"العبارة"بكمهاا312:3مناىالمسيافيسنب لمبوةإلإبليسمسعى -د

إذاظهار .أنكلمةمسوعالتبومةكاذباةمرمجأنمُعبِتإبليس.بولمسوعالملاالسعيلمت قادةإسراييلمنق

ا يجيةإبلايسهايقنالإسانر.مبوةمسوععلىامهاكاذبة،فلنمسنطي مساوعأنمساجنإبلايسعلاىأماهكااذب

 .العرقاليهوديكلهأوأنمطودهمأنمععروافيالمسيالجرجةأنالمطبلوهكملكهم

 :إسنرا يجيةإبليس خرا مام شملالسيطرةعلىأورشليمبشكلأكعرفاعلية -ه

 (.عمل حالفم ال جالمسيا)خجاعأسراييل خذع مةالوحش .0

 .بحيثالموججأحجمجعوهإلىحكمأورشليمكملاقنلالبطيةمنالعرقاليهودي .:

 .ضمانأنمطودإسراييلأنمععروافيالمسيالجرجةأنالمطبلوهكملكهم .3

سينمعكسماحجثفيعاجن.،سيُججدمسوععبرا ر كلهاحالةجتةعجنبعجمامُطرحإبليسفيالسجن -و

مكاونواضاا ماماااعلاىا ر حناىمجي اهه مماو المساياإبلايس،ولكاناإلمنصاارلان(.8-320 ا)

(.:022،عب:022كو)العامي

هاومساعىلنفجيارأورشاليمولايس.ججولأعمالإبليسالرييسيوهللا بههوالسعيإلىالبطااءخاارجالساجن -ز

،"جحاةالتا"إبليسليسٌمهاجدمانقبالالخاجما الروحياة.،منخ لاإلرهاب(الخجما الروحيةالمعروفة)

.ُمتفصلينعنالمعركةمنأجلأورشليممههللاالباامامكونهؤالءالخجموذلا 

III- ر قصد اهلل األزيلوحم 
واضااعاالمخاارقحياثوجاودهللا:السهماء.فايمجي اهمعاااسيجم مافيالسماءومااعلاىا ر مسوع -أ

.المادمةسيساحا البشرمةو،والعواطفالعواملاإلمساميةإخنبارالعالمالماديحيث:ابر .علتاا

فَاَا بِِسر  َمِ يئَتِهِ " ََ  ... إِْذ َعرَّ َماَواِت َوَما َعلَى ابَْرِ ، فِهِّ َذا اف)." لِيَْجَمَع ُكلَّ َشِّْء  فِِّ اْلَمِسيِ ، َما فِِّ السَّ

120-01)

.ةااللفياأورشليمالججمجة،وكذلافيأورشليمفيعرشهسيكون.لاا لفيحكمكلا ممفيالمُممسوعسوف -ب

(.ا رضيةأورشليم)بنداودإكعلىا ر سيحكمو(الججمجةأورشليم)بنهللاكإالسماءا نمسوعفيمملا

0؛0:-0220كاو؛00-:12؛فاي012:8مات،3:-020:أف)هاذمنالمجاالينفايانسالطهكليلإف دُوقج
(.012:0رؤ)ةا لفيكورشليمبنصلالججمجةو أورشليمهذاالوقتسوف ت لفي.(8:-2202:كو
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ُُ . فَِحياَئِذ  يَْجلُِس َعلَى ُكْرِسِّ  َمْجِب ِ  ...َوَمتَى َناَء اْبُن اإِلْنَساِن فِِّ َمْجِبِ  " َويَْجتَِمُع أََماَمهُ َنِميُع الَ ُعوِب فَيَُمي ه

ُِْم ِمْن بَْعض   (:3-302:2مت)..."بَْعَض

َمهاِن يَُسهَموَن " َُّ ب  إِلَهى  أورشهليمفِِّ َذلِهَ  ال َِها ُكهَل ابَُمهِم إِلَهى اْسهِم الهرَّ ب  َويَْجتَِمهُع إِلَْي َوالَ  أورشهليمُكْرِسهَِّّ الهرَّ

يرِ  ر  ِِِم ال   (0:23ار)".يَْذَ ُِوَن بَْعُب َوَراَء ِعاَاِم َْْلِِ

َِاَوَعْرُش هللاِ َواْلَحَمِل " (::32رؤ)"يَُكوُن فِي

IV- وإسرائيل أورشليمضب ابليس ضد غ 

.كالمسياإسراييللحكممسوع جعوان كونهتاكبطيةمؤمتةمرمجإبادةالشعباليهوديبحيثالممكنإبليس -أ

يساعىلناجميرسإبلايس(.صاورة تاينفاى)إبلايسهاجمهااساراييلبكمهااامارأةإلمسنخجمصورةمبوماهموحتا

(1-8203،زك:0-:0320رؤ.)مناإلبادةالكاملةبطرمطةفوقالطبيعيةهاإسراييل،ولكنهللاسيحمي

ا َرأَى الت ا ينُ " ََِب اْلَمْرأَاَ  (ابليس) َولَمَّ  الَّتِِّ َولََبْت ااِلْبَن الهذََّكرَ  (البطيةمنإسراييل)أَنَّهُ طُِرَح إِلَى ابَْرِ ، اْضََّ

هر  ...  (مسوع) ِْ َِا َوَراَء اْلَمْرأَِا َمهاًء َكاَ فََغِضهَب الت ا هيُن َعلَهى اْلَمهْرأَِا، َوَذَ هَب ...  (إضاطهاد)فَأَْلقَِت اْلَحيَّةُ ِمْن فَِم

َِا  َِاَماُ يَُسهوَ  اْلمَ  (الكتيساة)لِيَْصاََع َحْرباً َمهَع بَهاِِّْ نَْسهلِ رؤ)".ِسهي ِ الَّهِذيَن يَْحفَُُهوَن َوَاهايَا هللاِ، َوِعْاهَبُ ْم َشه

0320:-0:)

،231:،ار02:2:مت.)كذاهللايرالمؤمتينفيالنارمخإسراييل،الكتيسة،ووقتنكونأشجسالعظيمةال يطة -ب

(:2:ؤ،م122ح 

ِْْت " ْْتِ ... َوفِِّ َذلَِ  اْلَو ةٌ إِلَى َذلَِ  اْلَو ْ  لَْم يَُكْن ُمْاُذ َكانَْت أُمَّ ُنهَل ...  يَُكوُن َزَماُن ِضي ...  (الما ك)فََسهِمْعُت الرَّ

هْعِب . (ث ثاةساتينومصاف) إِنَّههُ إِلَهى َزَمهان  َوَزَمهانَْيِن َونِْصه    َحلََ  بِاْلَحِّ  إِلَى ابَبَهبِ  ُْ أَْيهِب  ال َّ فَهَِِذا تَهمَّ تَْفِريه

(:::020دا)" .اْلُمقَبَِّس تَتَِم ُكَل َ ِذ ِ 

ٌْ عَ " يٌم لَْم يَُكْن ِمْثلُهُ ُمْاُذ اْبتَِباِء اْلَعالَِم إِلَى اآلَن َولَْن يَُكونَ بَنَّهُ يَُكوُن ِحياَئِذ  ِضي (02:2:مت)" ُِ

يٌم َولَْيَس ِمْثلُهُ " ُِ ْ  َعلَى يَْعقُوَب َولَِكاَّهُ َسيَُخلَُّص ِمْاهُ . بَنَّ َذلَِ  اْليَْوَ  َع ُْْت ِضي (231:ار)" َوُ َو َو

تحنمعلمأنف.والعلثالمنبطيسيطبلالخ صللطنلعلعينالعر سينعلىالشعباليهوديإبليسمنيجةهجوم -ج

ثلاثاليهاودبإساراييلأمهامقبلاوامساوعفياهشاهجلاممكانهتااكوقات ماهفايالمسانطبللها حطيا هذهالتبوة

.كالمسيا

َب أَنَّ ثُْلثَْيِن ِماْ " َِاَويَُكوُن فِِّ ُكل  ابَْرِ  يَقُوُل الرَّ ِْقَى فِي َوأُْمِرُل الثَْلَث فِِّ الاَّاِر  .َِا يُْقَََّعاِن َويَُموتَاِن َوالثَْلَث يَ

ُُِم اْمتَِحاَن الذََّ بِ  ِة َوأَْمتَِحاُ ُِْم َكَمْحِص اْلفِضَّ  (1-8203زك)"  ... ُ َو يَْبُعو بِاْسِمِّ. َوأَْمَحُص

،أورشاليمفايمهوديمعيشونحالياا011111حوالي(.202:زكرما)فيا سرأورشليمسوف ؤخذمصف -د

 ؤخاذالمجمتاةساوف.الشعباليهوديقجمنم رحيلهفيا زمةالطادمةمن311111مصلالىقجوبالناليما

.اسراييلمسوعشخصيااسيخلصفيهخل السياقالذيوهذاسيمؤقناا

هْعِب  ...لِْلُمَحاَربَِة فَتُْؤَرُذ اْلَمِبياَةُ  أورشليمَوأَْنَمُع ُكلَّ ابَُمِم َعلَى " ِِِّْ َوبَقِيَّهةُ ال َّ َويَْخُرُج نِْصُ  اْلَمِبياَِة إِلَى السَّ

(202:زك)" .الَ تُْقََُّع ِمَن اْلَمِبياَةِ 
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،03-::00،0:2-00200اش)منالسجنإط قالمكسورمنمسوعالسراييلسنشملءانإرساليةأكجأشعيا -ه

مجمفطعقبل)منجوامباضطهاداسراييلالكنابمصفجامباا(.:-2،0200:-2،2221:-::،:-:022

،عاا00-01200،هاو1:-2231:،22-332:1،حا 2:-3231ار)وجودهمفايالساجنب(العاميالمسيا

(.02-0121،زك1:-0123،صف:-023،مؤ821-02

باً لِل َّْعِب " ِْ ِِْس اْلَمأُْسهوِريَن ِمهْن ... َونُهوراً لَُُِمهِم  (إسراييل)َوأَْنَعلَُ  َع لِتَْفهتََ  ُعيُهوَن اْلُعْمهِِّ لِتُْخهِرَج ِمهَن اْلَحه

َُْلَمةِ  ْجِن اْلَجالِِسيَن فِِّ ال ُِوٌب َوَمْسلُوبٌ  (أسراييل)َولَِكاَّهُ َشْعٌب .. .بَْيِت الس  َِْب اْاَِّيَب فِِّ اْلُحفَِر ُكلَههُ َوفِهِّ . َمْا

ِاً َوالَ ُمْاقِذَ . اْلُحُِوِس اْرتََِأُوابُيُوِت  ِْ (::::-:022اش) "َااُروا نَ

V-  أورشليمدور األمم يف املعركة من أجل

الوقوفما بالابالكتيساةااماهمط(.:320زكرما)أنمطفم أوضجاسراييلإماطررمجمي أنالهللاجبرسيُ -أ

"كوري نبووم"(.:20:،32-228،33200:،2:،:02:،دا:020رؤ)إسراييلفياضطهادهمالمطبل

لطياادةمساوع سانجيبوهاىعر الكتيسةإلىالت ا نسوف .م اسراييلفياالضطهادفىالوقوفمعال

،:32 اس:،022 اي0)عاناالمماانسير جونينطهرونولكنآخرمنسكعيرون(.20-302:2منى)فيهذا

(.::-1200:رو

(:320زك)"َحَجراً ِمْ َواالً لَِجِميِع الَ ُعوبِ  أورشليمَويَُكوُن فِِّ َذلَِ  اْليَْوِ  أَن ِّ أَْنَعُل "

مكاونساوفإساراييل(.01201؛00200رومية)مسوعالمؤمتينمنا ممسيعملواإلهللاارةإسراييللمعرفة -ب

خطارللحيا تامعر يحجثومحنسهذا.يااروحمنا ممالمؤمتينهلكنممالرهللابةفيالحصولعلىمالجمها

نتباكون،الباذاءوشافاءالمرضاى،ومم ااعفة)؛معج ا معلإمليااوقتالفرارملجكللشعباليهودياللنوفير

 .الخوففيمواجهةالمو عجمو،النطوى(الخ

ِِمْ " ِِْم َااَر اْلَخالَُص لَُُِمِم إِلَ اَرتِ لَّتِ َُ (00200رو)"بَْل بِ

الحااب،الجاارأة،والطااجرةعلااى،فيااهرؤمااةومظاارةروحيااةفااوقالطبيعيااةبلطساانميالسااياقالااذيهااالصاا ة -ج

 .منحركبحبم خيا نوعتجيذومحنبشكلدايمموالص ةوالصنطلب الحربالروحية.النصرف

َِ . أورشليماْسأَلُوا َسالََمةَ " (::020م )"لِيَْستَِرْح ُمِحَِو

للوقاوفكلياةجعوالكتيساةالم ن؟ماذاممكتتيأنأفعلا ن؟هللاادوريوماه":مسكلالروحالطجسالسؤال -د

 .فياوقا ال يطةالعظيمةالُمطبلةنوم إسراييلا 

جال ع ماة  صارمحا مبوماهجرم اةعلانالاربمنطلابأنم.اساراييلودولالنصارمحا التبوماهالاىمعلن -ه

(.:-0221اش)إسراييل

ُُِكمْ " وا َشْعِِِّ يَقُوُل إِلَ َُ وا َع َُ ُوا َْْلَب . َع َِها َْهْب ُعفِهَِّ َعْاههُ  أورشليمطَيِ  َِاَمَ ا َْْب َكِمهَل أَنَّ إِْثَم "َونَاُموَ ا بِأَنَّ ِن

(:-0221اش)

ار)سراييلحناىمنساتىلجميا ا مامساماعهاسنطبلارسالةحولمُبتىمواإلع نللص ةومحنمكخذموقفاا -و

 .سراييلإلعنمطاصجهللامملألشهادة صرمحا مبومهجرم ةعلنالربمنطلبأنمُ.(230-01:
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بَ " ُعوا َسهِ ُحوا َوُْولُهوا. َرن ُموا لِيَْعقُوَب فََرحاً َواْ تِفُهوا بِهَرْأِس الَ هُعوبِ : بَنَّهُ َ َكَذا َْاَل الرَّ َرل هْص يَها َرَب : َسهم 

اِِهِر اْلَِِعيهَبِا َوُْولُهوا.. . إِْسَراِِيلَ َشْعََِ  بَقِيَّةَ  َُ َِها ابَُمهُم َوأَْرِِهُروا فِهِّ اْلَج ب  أَيَ ُم إِْسهَراِِيَل : اِْسَمُعوا َكلَِمةَ الهرَّ ُمَِهب 

(01-230:ار)".يَْجَمُعهُ َويَْحُرُسهُ َكَرا   ََِّْيَعهُ 

وساوف كااون.واظهاارالحابإلساراييلحاربالروحيااةلنحومالا شاياءفايعاالمالااروحكعلانهاذاومحانمُ -ز

الُمطرربكمامةهذامعلتون،وجرأةفيأول االذمنان،سلطوإع ناعظمكليةالفهمفيالكتيسةالالتنيجةزمادة

 .اإللهي

يَْونَ " ِْ َْْصى ابَْرِ  ُْولُوا اِلْباَِة ِاه َب َْْب أَْرََِر إِلَى أَ اُ  ُ . ُ هَوَذا ُمَخل ُصهِ   ت  »: ُ َوَذا الرَّ َُ َ ها أُْنَرتُههُ َمَعههُ َوِنه

ُِْم . «أََماَمهُ  ب  « »َشْعِاً ُمقَبَّساً »َويَُسَمونَ ْيَن . «َمْفِبي ِّ الرَّ ُِْجوَراِ « »اْلَمَّْلُوبَةَ »َوأَْنِت تَُسمَّ  ".«اْلَمِبياَةَ َ ْيَر اْلَم

(:0-:0020اش)


