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عجوج و جموج، اسالم و روسیه
مقدمه ای بر عجوج و جموج و اسرائیل

تاریخ گذشته یهود و عرب که ارتباط بین اسالم و اسرائیل نه تنها در 
هر دو با ابراهیم ارتباط 

داشتند گفته شده ،بلکه در 
مورد آینده شان هم گفته شده 

بوجود آمدن قوم اسرائیل .است
ای بود یک حادثه 1948در سال 

که توسط پیامربان یهودمانند 
موسی، ارمیا، اشعیا و حزقیال 

 بوجود .پیش بینی شده بود
آمدن قوم اسرائیل وضعیت 

دشواری را برای بقیه 
بازماندگان ابراهیم که آن 
سرزمین را اشغال کرده اند، 

.بوجود آورده است
اعراب و یهود، دو گروه از 

هر دو بازماندگان ابراهیم، 
ه تنها سیاسی بلکه از نظر ن

مذهبی دیدگاه منحصر بفرد 
خودشان را نسبت به این مکان 

در زمان غیبت مردم .دارند
 بعد از میالد 70یهود، بعد از پراکنده شدن آا توسط رومی هادر سال 

 حتت فرماندهی آدریان، بقیه مردم 135حتت فرماندهی تیتوس و در سال 
 زمانیکه بازماندگان یعقوب به بنابراین.آن سرزمین را اشغال کردند

آا با خمالفت های مذهبی و قومی )حتت یک ملت(سرزمینشان برگشتند
 زمانیکه اسرائیل بعنوان یک ملت بوجود 1948 می 14در .مواجه شدند

 از اعراب فقط به خاطر اینکه منی خواستند به آمدند بوسیله پنج گروه
 اسرائیل در .ه قرار گرفتندیهودی ها اجازه استقرار بدهند؛ مورد محل

خمالفتها در .این جنگ پیروز شد و اورشلیم را پایتخت خود قرار داد
مورد موجدیت اسرائیل مهچنان ادامه پیدا کرد مانند مسلماا که 

.یکسری جنگ علیه اسرائیلی ها براه انداختند

این اولین بار نبود که یهودیان پراکنده شده با خمالفت و جنگ روبرو
در ( سال قبل هم وقتی توسط بابلی ها اسیر شدند 2500می شدند بلکه 

کوروش .با مهین خمالفتها روبرو شده بودند) قبل از میالد605-539سال 
بزرگ پادشاه ایران زمین ، مهان کسی که بابلی ها را در جنگ شکست 

3-1:1عزرا .(داد، به یهودی ها اجازه داد تا به سرزمینشان بر گردند
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زمانیکه یهودی ها به سرزمینشان برگشتند،با خمالفت هائی  از سوی )
مردمی که در زمان غیبت آا سرزمینشان و مناطق اطراف را اشغال 

به دنبال آن جنگ پیش آمد و تقریبًا مجعیت .کرده بودند، مواجه شدند
مشابه این جنگ )3:13اسرت () قبل از میالد486-465.(یهود از بین رفت

ای یهودی ها ادامه یافت تا  زمانیکه باالخره یهودی ها ها بر
.توانستند که دیوار و شهر اورشلیم را دوباره بسازند

در کتاب حنمیا ، در عهد قدیم 
در مورد رفتارها و جنگ های 

حتمیلی به یهودی ها که از طرف 
مردمی که سرزمین شان را 

اشغال کرده بودند، گفته شده 
اب گفته مهچنین در این کت.است

شده که برای حفاظت از این 
مردانی مششیر بدست از دیوار 

بیش از .آن پاسداری می کردند
 سال قبل، حنمیا در مورد 2400

خمالفت هائی که ما االن در 
دوره حال می بینیم را در 

شرح حال مردم کتاب خودش در 
.یهود نگاشته است

ھا و ھا، عموني، طوبیا، عرب سنبلطوقتي
رود و مي پیش كار بسرعتھا شنیدند كھشدوديا

 پا نمایند  بھ كنند و آشوب حملھ اورشلیمبھ چیدند كھ و توطئھ8 شدند، شود، بسیار عصباني دیوار تعمیر ميشكافھاي
)8-4:7نحمیا (. كار را بگیرندو جلو پیشرفت

شده است، ما می از طریق این دست نوشته که هزاران سال قبل نوشته 
بینیم که دقیقًا مهان آدم ها یعنی عرب ها و مسلمان ها که االن با 

.اسرائیل مشکل دارند، درگیر جنگ با یهودی ها بوده اند

 سال قبل از میالد دقیقًا این اتفاقات امروز یهود 2500حزقیال بیش از 
را پیش گوئی کرده بود، که پس از یک دوره جنگ و پراکندگی چطور

مانند یک ملت دور هم مجع می شوند، به سرزمینشان بر می گردند و از 
.طرف ملت های اطرافشان با  برخورد مواجه می شوند

 اسرائیل با یک محله گسرتده ای از طرف کشورهائی مانند ایران، لیبی، 
.اتیوپی و مردمی در مشال که مهان روسیه است، مواجه می گردد

آن روزهائی که حنمیا می زیست، با مشکالت بدتر اسرائیل در مقایسه با 
و عجیب تری که از طرف کشورهای مهسایه اش بوجود آمده ، مواجه شده 

این کشورهای مسلمان که دمشن اسرائیل هستند ، اسرائیل و یهود .است
عالوه بر مهسایگان اسرائیل که با .را از دید قرآن و اسالم می بینند

ری مثل ایران هم حرکات هتدید آمیزی نسبت به آا دمشنی دارند ، کشو
.اسرائیل از خود نشان میدهد مثال  به خاطر دست یابی به سالح امتی

جه است عدم داشنت مشکل دیگری که اسرائیل در حال حاضر با آن موا
دوست و متحد در دنیا است، حتی در اروپا به دالیل ذیل، سامی گرائی 

:بت به اسرائیل در دنیا وجود دارددر حال رشد است و شفقت کمی نس



http://www.truthnet.org/Farsi/Gog-Magog-Iran/index.htm 3

در اروپا مجعیت زیادی از مساماا وجود دارد که رای آا بر ضد -
.اسرائیل است

.کشورهای اروپائی به نفت کشورهای عرب و مسلمان احتیاج دارند-
اروپا پیشینه قدیمی در مورد کینه و دمشنی با اسرائیل و یهود -

.دارد
ارد که بر ضد اجنیل است و یهود هم اروپا یک فلسفه غیر اجنیلی د-

.مرکز توجه در اجنیل است

برای هر کسی که موقعیت و شرایط اسرائیل را از باال نگاه می کند 
چطور می .مانند یک شهر بی حفاظ و مرتوک با خمالفتهای زیادی است

 میلیون نفر در مقابل کشورهای 5توان از یک کشور کوچک با مجعیت 
 فقط در دوره اسرت و اد، انتظار رهائی و جنات داشت؟دیگر با مجعیت زی

حنمیا ، کسانی که این پیش گوئی ها را می فهمیدند، منتظر به وقوع 
نتنها بوجود آمدن یک ملت جدید .پیوسنت یک ملت جدید اسرائیل  بودند

پیش گوئی شده بود که حتی هزارها سال پیش  این دمشنی ها و حتی اسم 
43 الی 36 حزقیال در خبشهای .م پیش گوئی شده بودآن کشورهای مهاجم ه

در این خبشها .شرح کاملی در مورد موجودیت اسرائیل  وجود دارد
حزقیال سه مورد اساسی ذیل را در مورد اسرائیل که در دوره آخر 

:زمان رخ میدهد، شرح داده است

)36-37حزقیال (بوجود آمدن کشور اسرائیل از ملتهای خمتلف -
)38-39حزقیال (عجوج و جموج بدنبال تشکیل این کشورجنگ -
)40-43حزقیال (ساخنت معبد پس از شکست عجوج و جموج-

کشور اسرائیل و معبد

در کتاب اجنیل بطور آشکارا در مورد بوجود آمدن کشور اسرائیل و 
، در دوره آخر سومین مکان مقدس مسلماا در حمل ساخته شدن معبد سوم

ما میدانیم که معبد سوم باید در حمل کنونی .ته شده استزمان گف
.مسجداالقصی ساخته شود

قبل از ساخته شدن معبد سوم، اسالم فشار بر اسرائیل وارد می کند که 
دنیای اسالم اعالم .آا را از آجنا خارج کند تا معبد ساخته نشود

.می افتدکرده که در صورت ویران شدن مسجداالقصی جنگ جهانی به راه 
با اینحال آماده شدن برای ساخنت معبد سوم علیرغم هتدید های آا در 

 نفری از بنام 71ین آماده شدن یک گروه در طول ا.حال اجنام است
. سوم هستندغول تدارک دیدن ساخنت معبد مشسندرین،
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ه که حتی در اسرائیل یک موسسه برای ساخته شدن معبد سوم تشکیل شد
در ذیل .در حال بررسی و آماده منودن زمینه الزم جهت ساخنت معبد است

:متنی از این موسسه در رابطه با ساخته شدن معبد را می خوانید

 مقدس است و بررسی زمان حال و کار موسسه بررسی بر روی گذشته معبد
هدف از این فعالیتها شامل .قول در مورد آینده مردم اسرائیل

هدف اصلی این موسسه طبق گفته اجنیل، .ت، حتقیق و توسعه می باشدحتصیال
.ساخنت معبد مقدس بر روی کوه موریا در اورشلیم است

متام این برنامه ها و اهدافی که اسرائیل برای ساخنت معبد در نظر 
اعالم اخیر جامعه یهود .دارند از دید اسالم و مسلمان ها خمفی نیست

)NRP(یک کنیسه در حمل خالی بر روی کوه معبد با در مورد ساخنت
.انعکاس و اخطار از طرف جامعه مسلمان در اورشلیم مواجه شد

این تنها یک مثال کوچک از فشار بسیار زیاد و غیر باور بین گروه 
یهودی های ارتودکس و اسالم گرایان بنیادی  در مورد مسئله معبد 

  آرزو داریم، دست نوشته ها بدون در نظر گرفنت آن چیزی که ما.است
کامال  واضح است که معبد سوم ساخته خواهد شد و دنیا در مورد آن 

خدا از .خواهد شنید
طریق مردم اسرائیل بر 
مهه مردم ظاهر خواهد 
شد، از طریق مردم 

اسرائیل مسیح آمد و 
اسرائیل او را رد 

و در آخر دنیا ، .کرد
اسرائیل دوباره با 
این مسیح می آید ولی 
بار او را قبول 

.خواهند کرد

موجودیت اسرائیل و 
تولد دوباره او یک خبش 

مهم از کتاهبای عهد 
قدیم و جدید اجنیل می 

مسیح خود االم .باشد
کرد که او دوباره 
دیده خنواهد شد مگر اینکه مردم اسرائیل او را بعنوان مسیح خود 

.بشناسند

چند بار !سنگسار كردي  خدا را و رسوالن را كشتي پیامبران كھھري ش اورشلیم ، اي اورشلیم ، اياي»
. خود مي گیرد، اما تو نخواستي  خود را زیر بالھاي جوجھ مرغ ھمانطور كھ كنم تو را جمع فرزندانخواستم

 دیگر مرا نخواھید دید تا كھ شما بگویم را نیز بھاین39. مي ماندشما ویران شما برايو حال ، خانھ38
)39-23:37تی («. شما مي فرستد بپذیرید خدا براي را كھ باشید كسي آماده كھوقتي

مجع شدن مردم اسرائیل مانند یک ملت

لمقدمھ ای بر عجوج و مجوج و اسرائی
عرب کھ ھر دو با ابراھیم ارتباط داشتند گفتھ شده ،بلکھ در مورد ارتباط بین اسالم و اسرائیل نھ تنھا در تاریخ گذشتھ یھود و

یھودمانند موسی، یک حادثھ ای بود کھ توسط پیامبران1948بوجود آمدن قوم اسرائیل در سال .شده استآینده شان ھم گفتھ
وضعیت دشواری را برای بقیھ بازماندگان ابراھیم کھ آن بوجود آمدن قوم اسرائیل.ارمیا، اشعیا و حزقیال پیش بینی شده بود

د بوجوسرزمین را اشغال کرده اند،
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اسالم یک نقش اصلی را در مورد آخر زمان اجرا می کند مهانطور که با 
یل در مورد برگشنت پیش گوئی اجن)بازماندگان یعقوب (مردم اسرائیل

.مردم اسرائیل حتت یک ملت به سرزمین پدری شان خمالفت می کند
حزقیال خیلی واضح در مورد مجع شدن مردم اسرائیل در دوره آخر زمان 
پیش گوئی کرده است، با اینحال حزقیال تنها کسی نیست که این پیش 

 مجع هم در کتاب عهد قدیم و هم عهد جدید در مورد.گوئی را می کند
اسرائیل بعنوان یک .شدن مردم اسرائیل در آخر زمان صحبت شده است
:ملت به دالیل ذیل نیاز دارد که بوجود بیاید

خدا با ابراهیم در مورد سرزمین اسرائیل و بازماندگانش از طریق -
.عهد و پیمان حمکمی می بندداسحاق و یعقوب 

که مسیح را در هدف رستگاری شامل مجع شدن مردم اسرائیل است وقتی-
.آخر زمان قبول می کنند

.خدا از مردم اسرائیل برای قضاوت مهه مردم استفاده می کند-
دست نوشته ها نی گویند که معبد سوم یهود در حمل معبد دوم می -

باشد ، ما در صورتی می توانیم معبد سوم را داشته باشیم که 
.ادت کنندمردم یهود وجود داشته باشند و در سرزمین اسرائیل عب

 خدا در مورد ملت ها که علیه مردم اسرائیل مجع می شوند در دوره -
.آخر زمان گفته شده است

گفته های دست نوشته ها در مورد مجع شدن مردم اسرائیل

. خواھد ساخت ساكنسرزمینشان خواھد كرد و بار دیگر آنھا را برخواھد گزید و در ترحم اسرائیلخداوند بر قوم-
 خود  وطن خواھند كرد تا بھ كمك ایشان بھ جھانقومھاي2.كرد خواھند زندگي مھاجر در آنجا با ایشانبیگانگان
 قوم كھآناني.خواھند گرفت بردگي دیگر را بھ قومھاي داده ایشان خداوند بھ كھ در سرزمینياسرائیلقوم.بازگردند
. خواھند كرد خود فرمانروایي بر دشمناناسرائیل درخواھند آمد و بنيایشان اسارت بودند، خود بھه را اسیر كرداسرائیل

2-14:1اشعیا 

 را در آغوش كرد و آنھا پسرانت خواھمبسیج را جھان قومھاي مناینك«:فرماید مي اسرائیل قوم بھخداوند قادر متعال-
از تو ھا مانند دایھ و ملكھ پادشاھان23. را نزد تو باز خواھنـد آورد و آنانگذاشت خواھندبر دوش را ، دخترانتگرفتھ

 و كساني خداوند ھستم من كھ دانست خواھيآنگاه. را خواھند لیسید پایت، خاك زانو زده خواھندكرد و در برابرتمراقبت
«. كردنومید نخواھمباشد،  من بھ امیدشان چشمرا كھ
 ستمگر برھاند؟ حاكم را از دستتواند اسیران مي كسيدرآورد؟ چھ جنگ فاتح را از چنگتواند غنائم مي كسيچھ24

24-49:22اشعیا 

ان وطنش را بھ ایشاننمودهبر آنھا رحمت. بخشید خواھم را نجات كرد و اسرائیل خواھمیھودا را تقویت-
 ایشان خداوند، خدايمن. نكرده ام  را ترك ھرگز ایشانگویي خواھد بود كھ آنھا طوريوضعیت. گرداندبازخواھم

 شاد خواھد شد چناندلشان. خواھند بود شجاع جنگجویانيآنھا مثل7. كرد خواھم را اجابتایشان و دعايھستم
 خداوند  از آنچھ ایشاندل. خواھند شد خوشحالآورده یاد را بھ بركات اینانشانفرزند. شرابند مست گویيكھ

 داد و خواھم آنھا را نجاتمن. كرد خواھم جمع را فراخوانده ، دور ھمایشان8.گردید شاد خواھد است دادهانجام
 آنھا در آنجا  ساختھ ام ، ولي قومھا پراكندهمیان بذر درمثل را ھر چند ایشان9. زیاد خواھند شد گذشتھ مثلایشان
آشور باز آنھا را از مصر و10. خود برخواھند گشت  وطن بھ مانده زندهبا فرزندانشانآنھا. یاد خواھند آوردمرا بھ

 از میانوقتي11.ر خواھند ساخت  را پسرزمین آن تمام و ایشان مي آورم جلعاد و لبنان زمین و بھمي گردانم
 خواھد آشور مغرور، پسـت. كرد خواھم دریا را خشك اعماق را كنار زدهامواج عبور مي كنند من مشكالتدریاي
«. خواھد داد خـود را از دستمصر قدرتمند، قدرتشد و
 پیروي از من و ایشانسازم ميآنھا را قوي و  خود مي بخشم قوم خود را بھقدرت«:خداوند مي فرماید12

12-10:6 ذکریا «.خواھند كرد



http://www.truthnet.org/Farsi/Gog-Magog-Iran/index.htm 6

و آنھا 8 مي دھمباشند نجات شده پراكنده كھ و ھر جایي و مغرب خود را از مشرق قوم من باشید كھمطمئن-
 و  بود و با عدالت آنھاخواھم خدايمن ، و منآنھا قوم. شوندساكن در اورشلیم امنیت تا دركمال گردانمرا برمي
8-8:7 ذکریا . كرد خواھمآنھا حكمراني برراستي

 ھرسو پراكنده شما را بھمن.كنید در تبعید ھستید، فرار در بابل كھ كسانياي«: خود مي گوید قومخداوند بھ-
«. باز گردید اورشلیمحال ، فرار كنید و بھپس. شما را باز مي گردانم دوبارهساختم ، ولي

. است فرستاده روا داشتھ اند، و ستم بر شما ظلم كھ با قومھایي مقابلھ و بھبرگزیده مراخداوند قادر متعال8
 با ایشان9. خداوند ھستید چشم مردمكشما مثل است ، چون خداوند آزار رسانده شما آزار برساند بھ بھ كھكسي

فرستاده مرا خداوند قادر متعال كھ خواھید دانستآنگاه. كرد خواھمبرده ھایشان را مغلوب جنگید و ایشانخواھم
9-2:6ذکریا .است

:دبجاي اینكھ خداوند بھ ایشان بگویآنگاه!با وجود این، زماني میرسد كھ اسرائیلیھا مثل ریگ دریا بیشمار خواھند شد-
آنگاه مردم یھودا و مردم اسرائیل با ھم متحد 11»!زنده ھستیدشما پسران خداي«:خواھد گفت»شما قوم من نیستید«

خداوند بار چھ روز عظیمي خواھد بود آن روزي كھ.داشت و با ھم از تبعید مراجعت خواھند كردشده یك رھبر خواھند
11-1:10 ھوشع .ن گردانددیگر قوم خود را در سرزمین حاصلخیزشان ساك

: فرمود من بھ اسرائیلخداوند، خداي-
نظر لطف و یھودا خود اسرائیل بر قوم فرا خواھد رسید كھ زمانيچون3،  بنویسطوماري درام تو گفتھ بھھر آنچھ2

 زندگي شوند و در آن آن مالك آورد تا دوبارهز خواھمباام داده پدرانشان بھ كھ سرزمین این رابھ و ایشان انداختخواھم
،  تارومار كنم، بكلي كردم پراكندهمیانشان شما را در را كھ اگر قومھایي داد؛ حتي خـواھم و نجاتتان با شما ھستم من«.كنند

! و عادالنھمنصفانھ نمود، ولي خواھم مجازاتتان یقین،بلي. گذارد نخواھمتنبیھشما را بي برد؛ البتھ نخواھمشما را از بین
شھر . داد خود قرار خواھم را مورد لطفایشانھاي گرداند و خانواده باز خواھمشان سرزمین خود را بھ، خداوند، قوممن»

-30:1 ارمیا  خواھد گشتمانند گذشتھ،  شده بازسازي آنبنا خواھد شد، قصر پادشاھي بازھایش خرابھ بر روياورشلیم
3,11,18

 كرد؛  نخواھمكورھا و لنگھا را فراموش آورد؛ حتي را باز خواھم، ایشان جھان نقاط و از دورترین از شمال منچون-
جماعت. گرداندینجا باز خواھم ا را بھ، ھمگي رسیده حملشان وضع وقت را كھزناني و را نیز با كودكانشان جوانمادران
 را از كنار  زیاد، ایشان با مراقبتمن.آمد خواھند و دعاكنانریزان اشكایشان9. اینجا باز خواھد گشت بھبزرگي

«!ستا و او پسر ارشد من ھستم پدر اسرائیل نمود تا نلغزند، زیرا من خواھمھدایت ھموار و از راھھاي آبنھرھاي
 كھ خدایيھمان«: بگویید ھمھ برسانید و بھدور دست نقاط ھمھ را بھ خداوند را بشنوید و آن، كالم جھان مردماي10
نمود، ھمانطور كھ خواھـد محافظت خواھد كرد و از ایشان جمع را دور ھم، بار دیگر ایشانساخت خود را پراكندهقوم

10-31:8ارمیا .كند مي خود مراقبت از گلھچوپان

و معبد و كاھن، و حتي بدون بت این امر نشان میدھد كھ اسرائیل سالیان درازي را بدون پادشاه و رھبر، بدون قربانگاه-
3:4 ھوشع .بھ سر خواھند برد

 اطاعت شما دادم امروز بھ را كھفرامیني دل با تمامي نمایید و شما و فرزندانتان بازگشت خداوند، خدایتانو بسوي-
 تمام خواھد كرد و شما را از بیناو بر شما ترحم. خواھد داد نجاترا از اسارت شما خداوند، خدایتانآنگاه3كنید،

 باشید او شما را جمعدنیا ھم نقاطدورتریناگر در4. خواھد نمود جمع است كرده شما را در آنھا پراكنده كھقومھایي
 شما را  از پیشبیش، داده شما بركتاو بھ. شوید آن مالكگرداند تا دوباره بـازمينیاكانتـان سـرزمینو بھ5كندمـي

5-30:2 تثنیھ .خواھد افزود

دره «سپاھیان جھان را در 2گردانم،در آن زمان وقتي رفاه وسعادت را بھ یھودا و اورشلیم باز«:خداوند میفرماید-
خود، اسرائیل محاكمھ خواھم نمود، چون قوم مرا در میان جمع خواھم كرد و در آنجا ایشان را بخاطر میراث»داوري

2-3:1 یوئیل .مرا تقسیم كردندقومھا پراكنده ساختھ، سرزمین
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، ، حبشھرا از آشور، مصر، سودان خود قومو بازماندگان خود را دراز خواھد كرد  خداوند بار دیگر دست زماندر آن-
 برخواھدھا پرچمي قوماو در میان12. باز خواھد آورد اسرائیل بھدور دست جزایر و بنادر، و از تمام، حمات، بابلعیالم

12-11:11 اشعیا . خواھد كردجمعا و كنار دنیاند، از گوشھ شده پراكنده و یھودا را كھ اسرائیل و مردمافراشت

ال اعالم می ، حزقیعالوه بر این گفته ها 
کند که مردم اسرائیل در آخر زمان به 

سرزمینشان بر می گردند و این موجودیت به 
ما .قانون مسیح بر روی زمین اولویت دارد

باید به خاطر بسپاریم وقتیکه حزقیال این 
کلمات را نگاشته است ، اسالمی وجود 

نداشته است ولی بنابراین ما رد پای اسالم 
در این نوشته ها  می را نه به شکل اسالم 

.بینیم

 قبل از میالد در 592حزقیال در حدود سال 
کشور توسط بابلی ها این دوران اشغال 

او خودش یک اسیر در .استمطالب را نوشته 
در یک مدت کوتاه بعضی ها .بابل بود

اقدام به ساخنت معبد در دوران اسارت 
توضیحات حزقیال در دوره بابلی ها .کردند
نی ها ، دقیقًا یک پیش گوئی درو ایرا

.زمان حال است

شمنان، اسرائیل را محاصره می کنندد

: دھند گوش خداوند استجانب از كھ پیغامي این بھ و بگو كھ كن پیشگویي اسرائیل، براي خاكي انساناي
2 ، بھ شما را تارومار كردهاز ھر طرف3.دانند مي خودشان شما را از آنقدیمي، بلندیھاي كرده تو اھانت بھدشمنانت»

 خداوند  كھ من كالم، بھ اسرائیل ايپس4.اید قرار گرفتھ و تمسخر آناناند و شما مورد مالمت برده مختلفھايسرزمین
خدانشناسھاي قوم بوسیلھ مدتھاست كھ و شھرھایي مزارعھا،ھا و درهھا، واديتپھھا و كوهبھ! فرا ده گوشھستم

ور شده، شعلھ ادوم قومھا، بخصوص بضد اینمن خشم5:گویماند، مي و مورد تمسخر قرار گرفتھ شده شما ویرانھمسایھ
5-36:1 حزقیال . نمودند، تصرف من قوم بھبا اھانت و مرا با شادي زمین، چوناست

حزقیال یک تصویر از اسرائیل در مقابل بقیه ملت ها می کشد، خمصوصًا 
و مهچنین در مقابل گفته ملت .کشورهائی که اسرائیل را احاطه کرده اند

ها که به دوران گذشته بر می گردد  که جنگی را در مقابل سرزمین های 
.باستانی و کوه های اسرائیل بر می گردد

ئیل مادی استاین سرزمین، اسرا

 از اینكھمن:فرماید خداوند مي بگو كھاسرائیلھايھا و دره واديھا، بھھا و تپھ كوه و بھ كن، پیشگویي حزقیال، ايپس»
د مور قومھا این كھدھم مي شما قول بھ خودممن7. ھستم خشمگیناند سختكرده شما را تحقیر ھمجوارتانقومھاي

7-36:6 حزقیال .تحقیر قرار خواھند گرفت
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خدا از طریق حزقیال می خواهد که خواننده ها بدانند که این پیش گوئی 
دقیقًا به سرزمین اسرائیل شامل کوه ها ، رودخانه ها و تپه های آن بر 

و حال خداوند مشخصًا سرزمین اسرائیل را با کشورهای اطراف .می گردد
کشورهای .آا شرم خود را به مهراه خواهند داشت.ان مقایسه می کند

اطراف اسرائیل کشورهای مسلمان هستند که هتدید به ویران کردن اسرائیل 
.و پاک کردن او از روی زمین را دارند

قول خدا بھ اسرائیل

 خواھند آورد و شما بھھستید میوه من قوم شما كھ سبز خواھند شد و براي دوباره درختان اسرائیل در سرزمینولي
 بذر بپاشید، شما را بركت، در آن را شیار كرده زمین و وقتيشما ھستم ھمراهمن9. باز خواھید گشت خویشسرزمین

نھا را پر از ، آرا بنا نموده شده خراب و شھرھايدھم مي شما را افزایش، جمعیت در سراسر اسرائیل10.دادخواھم
 آباد گذشتھ شما مثلشھرھاي.سازم زیاد ميگاو و گوسفند شما را ھمھاي گلھ، بلكھ مردم فقطنھ11.كنم ميجمعیت

12. خداوند ھستم منكھ خواھید دانستآنوقت. ساخت خواھم، كامیاب داده بركت از پیش شما را بیشمنخواھند شد و
 متعلق سرزمینآن. شوید ساكن تا بار دیگر در آنگردانم باز ميتانسرزمین شما را بھ ھستید، من من قوم كھسرائیل ااي
12-36:8 حزقیال «. بمیرند شما از قحطي فرزندان گذاشتشما خواھد بود و دیگر نخواھمبھ

ند وعده می دهد که خداو.اسرائیل توسط کشورهای دمشن  حماصره شده است
نه تنها مردم به .مردم اسرائیل به سرزمین مادیشان بر می گردند

برای .سرزمینشان بر می گردند که حتی در وضعیت خود موفق خواهند شد
به ما گفته شده که " باال می خوانید که 12توضیح بیشرت در پاراگراف 

رت از بچه های اسرائیل باید بداند که من خداوند هستم و آا نه بیش
.داغدیده هستند

حال قول هایی که به اسرائیل داده شده است معلوم می کند که کشورهائی 
.که او را حماصره کرده اند کشورهای اسالمی هستند

چرا اسرائیل از سرزمینش رانده شد؟

اشغال سرزمین اسرائیل مشروط به قبول آاست ، بر طبق کتاب تثنیه ، 
 این مورد را قبول کند دوباره در بین کشورهای دیگر اگر اسرائیل

در طول تاریخ اسرائیل تنها دو بار پراکنده و پخش .پراکنده می شود
 قبل از میالد در زمان محله بابلی ها و بار 605-586شد، یک بار در سال 

. بعد از میالد70دوم در زمان محله رومی ها در سال 

 ، 8ستی پخش و پراکنده شدند طبق حزقیال بار اول اسرائیل خباطر بت پر
 خباطر رد کردن مسیح ، زمانیکه مسیح 70بار دوم در سال .34-7:30ارمیا 

دانیال کشته )53 ، اشعیا 26-9:25دانیال .(پادشاه را به دار آویختند
.شدن مسیح و ویران شدن معبد و اورشلیم را هبم ربط میدهد

نیا جمع شدند؟چرا اسرائیلی ھا از سراسر د
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.ایدكردهحرمت دیگر بي قومھاي را در بین شما آن كھ خود ھستم قدوس فكر نام بھمن
22  كار را  این، وليگردانم باز ميتان سرزمین بھرا دوباره شماگویم مي خداوند ھستم كھ بگو من اسرائیل قوم، بھپس»

.اید نمودهحرمت را بي قومھا آن شما در میان كھكنم خود مي قدوسر نامبخاط بخاطر شما بلكھنھ  خود را  نامعظمت23
 كھ دنیا خواھنددانست مردم، آنگاه ساخت شما آشكار خواھممیان كردید، درحرمت دیگر بيھاي قوم را در میان شما آنكھ
23-36:21 حزقیال .ھستم خداوندمن

مانیکه اسرائیلی ها مجع شوند خدا شکوه و پیروزی را دریافت خواهد ز
در حقیقت در بین کشورهای غیر مسیحی ، اسرائیل باعث شد که نام .کرد

پس کشورها باید بدانند که خدا اسرائیلی ها را .خدا بی حرمت گردد
خدا می خواهد که مردم او را بشناسند، بنابراین .دوباره مجع خواهد کرد

خدا در .ا از طریق اسرائیل خود را به ملت گم شده نشان خواهد دادخد
کتاب های عهد قدیم و جدید از خود بعنوان خدای ابراهیم، اسحاق و 

.یعقوب نام برده است

پرستش می کنداسرائیل  خدای مقدس را 

مدارک مشخص در مورد این پیش گوئی ها در دوره آخر زمان و قبل از آن 
  در مورد 38 الی 24در اینجا خبش های .مسیح در ادامه امده استبرگشنت 

او می گوید مشا را .قول خدا به مردم اسرائیل است هم مادی و هم لفظی
/فلسطین.(از بین ملت ها می برم و مشا را به سرزمینتان بر می گردامن

ت این مجع شدن اسرائیل که مربوط به جنبه مادی و فیزیکی آن اس)اسرائیل
در دوره "روح تازه "و "قلب تازه "با قول خدا در مورد دریافت یک 

.مسیحیت به اجنام میرسد

.گردانم باز ميتان سرزمین، بھ كرده دیگر جمع قومھاي شما را از میانمن  تا از  ریخت بر شما خواھم پاك آبآنگاه25
دل.نھاد شما خواھم در باطن تازه داد و روحي خواھم تازه شما قلبيبھ26. شویدپاك دیگر گناھان و تمامپرستيبت

 نھاد تا  خود را در شما خواھمروح27. دادخواھم شما بھ و مطیع نرم و قلبي گرفت را از شما خواھم و نامطیعسنگي
.نمایید مرا اطاعت و قوانیناحكام

28  شما را 29. شما خدايشوید و من مي منشما قوم. خواھید شد ساكن دادم اجدادتان بھ كھ اسرائیلشما در سرزمین»
29-36:24 حزقیال .دھم مي پایان قحطي، بھ شما داده بھ فراوان و غلھكنممي پاك گناھانتاناز ھمھ

ل داده شده به عهد و قول جدید که با کلیسا  پیوند زده شده است، قو
انکار کردن مسیح )26-11:22 ، رومیان 31:31ارمیا .(مردم اسرائیل است

9:26دانیال (توسط اسرائیلی ها باعث شد که معبد و اورشلیم ویران گردد
پیش .(در ادامه آن این مردم در بین مردم غیر مسیحی پراکنده شدند)

را که دادن روح مقدس به پس آا هنوز باید پیش بینی بعدی )گوئی مسیح 
.مردم اسرائیل است را دریافت کنند که هنوز به وقوع نپیوسته است

 شما خوشحال از نابود كردندر آنوقت نیز، ھمانگونھ است كرده شما شادي و افزودن كردن خداوند از احسانھمانطور كھ
 ملتھا از یك تمامي خداوند، شما را در میان64. خواھید گشتن ككنید ریشھمي تصرف كھخواھد شد و شما از سرزمیني

، پرستش پدرانتانشناختید و نھخود مي نھ دیگر را كھدر آنجا خدایان. خواھد ساخت دیگر پراكنده تا گوشھعالمگوشھ
63-28:63 تثنیھ .اند شدهساختھ و سنگ از چوب كھخواھید كرد، خدایاني
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بنابراین ما اکنون می بینیم که 
نقشش را در دوره آخر چطور اسالم 

خدا قول رهائی .زمان اجرا می کند
که .را به مردم اسرائیل داده است

این رهائی برگشتنشان به سرزمین 
پس اسالم در واقع .اسرائیلی ها است

ما باید به .با خدا در جنگ است
خاطر بسپاریم که این یک جنگ مقدس 

.و نه مادیاست 

در آن روز

 وطنتان شما را بھ، دوباره سازم را پاك گناھانتانوقتي«:فرمایدخداوند مي
 شیار خواھندھا دوبارهزمین34.كنمميھا را آباد  و ویرانھآورم مياسرائیل

این«: گفتو آنھا خواھند35 بایر نخواھند بود؛شد و دیگر در نظر رھگذران
 خرابشھرھاي! است شده عدن باغ ھمچـون بود، اكنون شده ویران كھزمیني
36».اند گشتھ و پر از جمعیت شده حصار كشیده و دورشان بنا گردیدهدوباره
 كھ مناند، خواھند دانست مانده ھنوز باقي كھ ھمجواري قومھاي تمامآنگاه

 محصول متروك و در زمینھاي را آباد كرده خراب شھرھايتمخداوند ھس
«.كنم مي عمل و بدانام را گفتھ این خداوند ھستم كھمن.امبار آورده بھفراوان

36-36:33حزقیال 

خدا اشکارا زمان برگشنت اسرائیل را به 
.سرزمینش با زمان رهائی ملت ها مرتبط میداند

 مهم است که دنیای اسالم چشم بر روز فهمیدن آن
که )1948 ماه می 14(تاسیس اسرائیل می دوزد

.در واقع روز عزای دنیای اسالم است

 که مجع شدن مردم 36در ادامه وعده های خبش 
 از آن به عنوان 37خبش ، حزقیال در اسرائیل به رهائی مرتبط شده است

.ده استبردن استخواای خشک شده در دره یاد کر

 ؟اسرائیل

.جا گرفتھ است ، خدا حزقیال را بھ عرش می برد ، بھ داخل دره استخوانھای خشک"روح خدا " دیدگاه حزقیال در 

 جا استخوانھا در ھمھ. بود، بردخشك پر از استخوانھاي كھاي دره او مرا بھ و روح خداوند وجود مرا دربرگرفتقدرت
 استخوانھا، آیا این خاكي انساناي«: گفت من بعد بھ3.استخوانھا گردانیداو مرا در میان. بودند شدهپخش زمینروي

 بھ فرمود كھ من بھآنگاه4».دانيمي خداوند، تواي«:گفتم» شوند؟اي زنده بگیرند و انسانھاي جانتوانند دوبارهمي
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دوباره تابخشم مي شما جان بھمن:گویداو مي5! دھید خداوند گوش كالم بھخشك استخوانھاياي«:استخوانھا بگویم
آنگاه. شوید تا زندهدمم ميدر شما روح.پوشانممي، شما را و با پوستدھم شما مي بھ و پيگوشت6. شویدزنده

«.خداوند ھستم من كھخواھید دانست
 یكدیگر  بھ ھر بدن و استخوانھاي برخاست سروصدایيناگھان. استخوانھا گفتم بود بھ خداوند فرموده را كھآنچھ7

اما .آنھا را پوشانید، استخوانھا ظاھر شد و پوست بر روي و پي گوشت، دیدمكردم مي نگاهحالیكھ درسپس8!پیوستند
 این بدنھاي دنیا بیاید و بھ بگو از چھار گوشھ روح بھ خاكيانساناي«: فرمود منخداوند بھ9. نداشتندبدنھا ھنوز جان

 بدنھا شد و  داخل و روح بود گفتمفرموده امر من خداوند بھ ھمانطور كھپس10». شوند زنده بدمد تا دوبارهشدگانكشتھ
10-37:1 حزقیال . دادند تشكیلبزرگري، ایستادند و لشك شدهآنھا زنده

خدا را نپذیرفتند و لغزیدند، هدیه جنات هدیه یهودیان از آجنا كه 
حال .دنیا قرار گرفت در اختیار سایر مردم اهلي غين بركات وجنات 

بزرگرتي نعمت هاي بیاورند، چه اميان مسیح به هم، اگر یهودیان 
)11:12رمیان (!دنیا خواهد شدمردم نصیب 

وضعیت مقدس اسرائیل

ما بصورت«:گویندھستند؛ آنھا مي اسرائیل استخوانھا قوماین«: فرمود من رؤیا را بھ این خداوند معنيسپس
:فرماید خداوند مي بگو كھ ایشان تو بھولي12». است برباد رفتھامیدھایمان و ھمھایم در آمده شده خشكاستخوانھاي

 مملكت و بھكنم مي شما را زنده و دوبارهگشایممياید شده در آنھا دفن شما را كھ اسارت قبرھاي، من اسرائیل من قوماي»
.گردانم بازمياسرائیل رادر شما قرار  خود روح14. خداوند ھستم من كھ، خواھید دانست من قوم، ايسرانجام13

 كھ قولي بھ خداوند ھستم كھ من خواھید دانستآنوقت.گردید بازمي خودتان وطن، بھ و شما بار دیگر احیا شدهدھممي
14-37:11 حزقیال «.كنم مي عملامداده

 میدهد برگشنت فیزیکی مردم اسرائیل به مهراه برگشنت روحی آا ، زمانی رخ
.که آا خدا را خواهند شناخت

یک ملت ، یک مردم واحد

اسرائیل برای مدت زیادی جدا بصورت پادشاهی مشال اسرائیل و  پادشاهی 
آا یک ملت خواهند شد در حقیقت متحد در زیر .جنوب یهود خنواهد بود

.فرمان مسیح ، مسیح مقدس که بر متام دنیا حکمرانی خواهد منود

مردم بقیھ بھ بود كھ این معنایش گرداند،روي خدا از ایشان وقتي !آورندایمان مسیح نیز بھ آنان كاش اي 
و پر شكوه باز گردند، چھ مسیح نیز بسوي اگر یھودیان حال پس .عطا كندایشان را بھ رو كرد تا نجات جھان 
و سایر انبیاء مردان ابراھیماز آنجا كھ 16!بازگردندزندگي بھ مردگان ود كھ خواھد بمانند این !خواھد شدعالي 

.باشندمقدسند، شاخھ ھا نیز باید مقدس درخت ریشھ ھاي زیرا اگر.نیز باید ھمانطور باشندخدا ھستند، فرزندانشان 
وحشي ، زیتونآنھا، شاخھ ھاي شدند و بجاي باشند بریده یھودیان كھ درخت این ھاي از شاخھاما بعضي 17
داد وعده و فرزندانشان ابراھیم خدا بھ كھبركاتي شما در آن اكنون پس .شدیدپیوند زده شما غیریھودیان یعني 

.مي شوندشریك اصلي درخت و مواد غذایي پیوند شده ، در شیره شاخھ ھايكھ ھستید، ھمانگونھ شریك 
فراموش .قرار گرفتھ ایدبریده ،شاخھ ھاي بجاي نبالید كھ این دچار غرور نشوید و بھ باشید كھ مواظب اما باید18

.ریشھشاخھ اید، نھ یك بلي ، شما فقط .ھستیداز درختجزئي كھ است این بھ شما فقط ارزش نكنید كھ 
«!استراضي خدا چقدر از من پس .باز شودمن براي شدند تا جایي ا بریده شاخھ ھآن«:بگوییداست ممكن 19
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این بھ نداشتند؛ شما نیز فقط خدا ایمان بھشدند كھ قطع دلیل این بھ یھودیان شاخھ ھا یعني آن .است درست 20
 زیرا اگر خدا بر21.از خدا بترسیدر نشوید، بلكھ مغروپس .داشتیدخدا ایمان بھآنھا پیوند شدید كھ بجاي دلیل 

.نخواھد فرمودنكرد، بر شما نیز رحم رحم درخت طبیعي شاخھ ھاي 
اما اگر .بسیار سختگیر است نافرمانانبھ او نسبت .سختگیر است حال و در عین ببینید خدا چقدر مھربان پس22

شما نیز در غیراینصورت .خواھد بودشما مھربان بھ بمانید، نسبت و دارید، ثابتابھ كھ و محبتي شما در ایمان 
22-37:15 حزقیال .شدخواھیدبریده 

اسرائیل متحد در زیر پادشاھی مسیح

 در طول این دوره و زمان  برگشنت مسیح کامال   در ذهن ها  است خباطر 
اشاره می نیا حکومت می کند،اینکه داوود  به یک پادشاه که بر متام د

حزقیال به این دوران حاضر اشاره . سال قبل مرده است3000داوود .کند
.می کند

خود درخت را مجددًا بھ ایشان خدا بازگردند، خدابكشند و بسوي دست از بي ایماني دیگر، اگر یھودیان از طرف 
او را نمي شناختیدو مانند را كھ خدا شما غیریھودیان 24.دھدانجام كار رااین بلي ، او قادر است .پیوند خواھد زد

پیوند زده خودش خوبدرخت طبیعت ، بھ و برخالف كرده محبت بودید، چنین وحشي زیتون درخت شاخھ ھاي
بازگرداند اولشان جاي  بھ ھستند،درخت این طبیعي شاخھ ھايرا كھ یھودیان است چقدر بیشتر، مایل پس .است 

!و در آنجا پیوند بزند

از بعضي كھ است درست .باشید، تا دچار غرور نشویدآگاه سّر الھيشما از یك عزیز، مي خواھم برادران 25
از عده آن كھخواھد یافت ادامھ تا زماني فقط حالت مي كنند؛ اما این عمل برضد انجیل حاضردرحال یھودیان 

اسرائیل قوم از آن ، تمام پس 26.بیاوریدایمان مسیحاست ، بھ خدا از ابتدا در نظر داشتھ كھ شما غیریھودیان 
.خواھند یافتنجات 

را ظاھر خواھد شد و یھودیان دھنده اينجات از شھر صھیون «:است آمده چنین آسماني مورد، در كتاب ھمین در
«.نمودخواھم را پاك ایشان خود گناھان وعده طبق منزمان در آن 27.خواھد دادرھایي از بي دیني 

خدا ھدیھ شد كھاست ، زیرا سبب شما بوده نفع امر بھ مسیحند؛ این انجیل دشمن یھودیان ازبسیاري اكنون 28
داد، و یعقوب و اسحاق ابراھیم خدا بھ كھ بخاطر وعده ھایيرحال ، یھودیان اما بھ.شما عطا كندخود را بھ نجات 

28-37:23 حزقیال .او ھستندمورد توجھ 

زمان اینجا خیلی مهم است ، زمانیکه ما سعی می کنیم نقشی که اسالم 
بازی میکند را بفهمیم ، آا خبشی از این تغییر و حتول هستند از 

ن به پادشاهی خدا ، زمانیکه برگشنت مسیح به این دنیا رخ پادشاهی انسا
.میدهد
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