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عجوج و جموج، اسالم و روسیه
قسمت دوم

الینقش اسالم در دن
امروز چیست؟ هدف ائی 

اسالم در این میان 
چیست؟ این سواالت به 
ذهن کسانی می آید که 

در حال حاضر نزاع بین 
اسالم و جهان غرب را 

ما .نظاره گر هستند
نظاره گر یک سری در 
گیری اسالم  در سراسر 

تیم و دنیای امروز هس
کاری هم از ما ساخته 

.نیست

برای مثال، در اروپا ما می بینیم که در کوزوو، در جنوب روسیه، 
یا در عراق جنگ بین شیعه و سنی که با مداخله .چچن ها هستند

یا هند و پاکستان که .امریکا و اروپا برای هببود اوضاع مهراه است
م با هم در کشاکش و جنگ هر دو کشوری جمهز به انرژی امتی هستند مدا

 وارد جنگ با حزب اهللا شد که از طرف 2006اسرائیل در سال .هستند
ایران ملت یهود را هتدید می کند و در .ایران و سوریه محایت می شد

.حال جمهز شدن به  سالح امتی است

ای مسلمان نیز ھستیم کھ ھم مھم تر ھمھ این جنگ ھا کھ ملت ھا را در بر گرفتھ است ، ما شاھد تھدید تروریست ھ
 برای کسانیکھ پیش این جنگ ھا از کجا ھدایت می شوند؟.کشورھای مسلمان  و ھم کشورھای غربی را تھدید می کنند

)آرماگدون (گوئی ھای انجیل را دنبال می کنند، این جنگ در خاور میانھ فقط یک راز نیست، این ھمان جنگ بزرگ 
.ھداست کھ در اسرائیل رخ مید

 سال قبل ، در بین بقیھ پیامبران انجیل در مورد متولد شدن 2600حزقیال ، .معجزه ملت اسرائیل را نمی شود تخمین زد
در ادامھ حزقیال )36-37حزقیال .(دوباره مردم اسرائیل و جمع شدن آنھا از کشورھای مختلف  سخن گفتھ است

این حادثھ در )38-39حزقیال .(وباره متولد شده حملھ خواھند کردتوضیح داده کھ چطور ملت ھای دیگر بھ این مردم د
.کتاب انجیل تحت عنوان جنگ بین عجوج و مجوج در دوره آخر زمان نام برده شده است

اگر . مورد، نقش اصلی را در مورد اسالم و یھود و ھمچنین مسیحیت بازی می کنددر اینجنگ بین عجوج و مجوج 
ایج متفاوتند، ولی ھر سھ این دین ھا قضیھ عجوج و مجوج را با عنوان یک واقعیت مھم در دینشان چھ سناریو ھا و نت

عجوج و مجوج چیست؟ و چھ چیزی در این میان درگیر است؟.می دانند
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؟جنگ عجوج و مجوج چیست

سرائیل کھ دوباره جمع شده بطور خالصھ، این جنگ در آخر زمان رخ خواھد داد زمانیکھ یک سری کشورھا بھ مردم ا
 حملھ می کنند ، شامل 39 و 38این کشورھا کھ بھ اسرائیل تحت گفتھ حزقیال بخشھای .اند ، حملھ خواھند کرد

در بین کشورھای مسلمان ، یک پادشاھی .کشورھائی می شود کھ یا مسلمان ھستند و یا با اسرائیل دشمنی آشکار دارند
ین مجوج  در شمال است کھ عجوج در سرزم

خوانده می شود و خیلی ھا اظھار می کنند کھ این 
کشور ھمان روسیھ کنونی است کھ خودش را در 
آینده جز متحد کشورھای مسلمان کھ ضد اسرائیل 

.ھستند خواھد دانست

خدا کھ از طریق حزقیال حوادث را پیش بینی کرده 
این ملتھائی را کھ بر علیھ اسرائیل بپا می است، 

این جنگ اسرائیلی ھا . شکست خواھد دادخیزند را
را مستحکم می کند و آنھا را برای جمع شدن در 

این جنگ بھ دنیا .سرزمین خودشان آماده می کند
یادآوری می کند کھ چرا اسرائیل در طول این 

حزقیال .( سال گذشتھ بھ اسارت گرفتھ شد2000
39:28(

می  کسانیکھ انجیل و پیش گوئی ھای آن را دنبال 
کنند،زمان این اتفاق و حوادثی کھ بھ دنبال آن رخ 

.میدھد را می دانند

؟چطور دنیا بھ جائیکھ االن ھست رسیده است

.برای اینکھ بدانیم کھ دنیا کجا دارد می رود، اول مھم است کھ بدانیم چطور بھ این جائی کھ االن ھستیم رسیده ایم
. در سرزمین اسرائیل در آخر دنیا بھ اوج خود میرسد سالھ است کھوضعیت دنیای امروز نتیجھ تاریخ ھزار

خداوند است کھ در دست نوشتھ ھا ھم در عھد قدیم و ھم عھد جدید، اسرائیل از ھمان ابتدا قسمتی از برنامھ پیش گوئی 
 موسی در .ه استکامًال واضح آمده است کھ چطور بازماندگان ابراھیم، یعقوب و اسحاق بھ سرزمین فلسطین متصل شد

.کتاب تثنیھ آورده است کھ کھ سرزمین اسرائیل بھ بازماندگان ابراھیم و یعقوب وعده داده شده بود

 بسببدھد، بلكھ شما نميبھ را سرزمین و درستكار ھستید این خوب شما قومي اینكھ بسبب وجھ ھیچخداوند بھ
9:5 تثنیھ .كند كار را مي این است داده و یعقوب و اسحاق ابراھیمپدرانتان بھھ كھایي وعده و براي اقوام اینشرارت

در دوره آخر زمان ، اسرائیل ھمان ملت جمع شده، بھ سرزمین موعودش بر می گردد و با اسالم وارد جنگ می شود ھمان 
برای فھمیدن حقیقت نگاھی بھ تاریخ  . اشغال کردندکسانیکھ بعد از رانده شدن اسرائیلی ھا توسط رومی ھا، سرزمینشان را

:اسرائیل کھ با حوادث حال پیوند خورده است، می اندازیم

اسرائیل در این سرزمین بوجود آمد

ابراھیم، اسحاق و یعقوب داده شده ھمانطور کھ این سرزمین بھ )کوه معبد.(کوه موریا بھ ابراھیم وعده داده شد-
)7-12:1آفرینش .(بود

. سال در مصر، موسی فرزندان اسرائیل را بھ سرزمین وعده داده شده برد400بعد از -
اگر آنھا از خدا اطاعت کنند بر تمام مردم )28-30تثنیھ .(خداوند برکت و نفرین را بر مردم اسرائیل قرار داد-

.وندروی زمین برکت داده خواھند شد و اگر نافرمانی کنند از سرزمین شان رانده می ش
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داوود بھ فرمان خدا دستور ساخت معبد را بر روی کوه موریا داد، سلیمان معبد را ساخت  و خدا ان را تطھیر کرد -
.و قول داد کھ اگر معبد ویران شود مردم اسرائیل از سرزمین شان رانده خواھند شد

با رستگاری و اطاعت  بر می خدا بھ مردم اسرائیل قول داد کھ علیرغم رانده شدن از سرزمین شان ، بھ آنجا -
.گردند

اسرائیل بھ زور از سرزمینش رانده شد

 در اسارت بابلی ھا-

و پادشاھی در )یھود( بعد از میالد بھ دو گروه تقسیم شد، پادشاھی در جنوب586اسرائیل بعد از سلیمان در سال -
یران شد ، بھ دنبال آن پادشاھی شمال در سال پادشاھی جنوب از سرزمینشان رانده شدند و معبد و)اسرائیل(شمال 
 قبل از میالد بھ یھودی ھا اجازه داد تا بھ سرزمینشان 539کوروش در سال . قبل از میالد از بین رفت722

.برگردند و معبد را بسازند
در اسارت رومی ھا-

 دوباره ویران شدو مردم از  بعد از میالد، معبد33 بعد از میالد، بعد از کشتھ شدن مسیح در سال 70در سال -
 سال طول کشید، تبعید اسرائیلی ھا توسط رومی ھا در 70 کمترین تبعید از سرزمینشان .سرزمینشان رانده شدند

. سال یک ملت مستقل شدند2000این اولین بار بود کھ اسرائیلی ھا بعد از . بھ پایان رسید1948ماه می سال 
. بعد از میالد طول کشید165-63 سال از سال 100 می باشد کھ حدود آخرین پادشاھیشان مربوط بھ مکابین

بقیھ مردم در زمان غبت اسرائیلی ھا سرزمینشان را اشغال کردند-

 در اسارت بابلی ھا-

زمانیکھ اسرائیلی ھا و یھودی ھا توسط آسیریان ھا و بابلی ھا بھ اسارت گرفتھ شدند، مردم از سرزمین ھای -
 قبل از میالد بھ یھودی ھا اجازه برگشتن بھ سرزمینشان 539زمانیکھ در سال .یل اشغال شده آمدندمجاور بھ اسرائ

توسط پادشاه ایران داده شد،مردمی کھ سرزمینشان را اشغال کرده بودند حاضر بھ برگرداندن اراضی و استقرار 
و کشورھای اطراف سعی کردند کھ اسرائیل مجبور بھ جنگ شد تا بتواند سرزمینش را پس بگیرد .آنھا نبودند

.یھودی ھا را از بین ببرند

در اسارت رومی ھا-

ھمانند اسارت زمان بابلی ھا، زمانیکھ مردم یھود بھ زور توسط رومی ھا از سرزمین اسرائیل رانده شدند، در -
 بازماندگان بھطول مدت غیبتشان کشورھای اطراف سرزمینشان را اشغال کردند و موقعیت این سرزمین را کھ 

در بین این کشورھا بودند کسانیکھ از بازماندگان ابراھیم و .ابراھیم ، اسحاق و یعقوب داده شده بود، از آنھا گرفتند
ھمین مردم باور کردند کھ بھ .مردمی کھ این سرزمین را اشغال کردند بعدًا مسلمان شدند.اسحاق بودند نھ یعقوب

.آورده شدند از طریق بازماندگان ابراھیمسرزمین ابراھیم ، اسحاق و یعقوب،

اسرائیل بھ سرزمینش برگشت-

 بعد از بابلی ھا-

 بعد از شکست بابلی ھا توسط کوروش کبیر، بھ یھودی ھا اجازه داده شد تا بھ سرزمینشان برگردند و معبد را از نو -
پادشاھی کوتاه مکابین ھا  با ) قبل از میالد539-163( سال بعد بھ یک کشور تبدیل نشد400اسرائیل برای .بسازند

.رومی ھا وارد اورشلیم شدند و تا آنجا را با خاک یکسان نکردند از آن خارج نشدند.ورود رومی ھا بھ پایان رسید
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بعد از رومی ھا-

انی اول اسرائیل تنھا زمانی توانست کھ یک کشور بشود آنھم وقتیکھ امپراطوری مسلمان عثمانی در جنگ جھ-
از دیدگاه مسلمانھا ، اسرائیلی ھا سرزمینی را کھ بھ آنھا تعلق داشت از آنھا گرفتند و بھ ھمین دلیل .شکست خورد

اروپائی ھا و .مسلمان ھا می خواھند کھ این سرزمین را حتی بھ زور ھم کھ شده از اسرائیلی ھا پس بگیرند
تلفی تقسیم کردند و در نتیجھ بھ مردم یھود بعد از جنگ امریکائی ھا امپراطوری عثمانی را بھ کشورھای مخ

.جھانی دوم اجازه دادند کھ بھ سرزمینشان بر گردند

 خدا جھانیان را قضاوت می کند-

 قضاوت بابلی ھا-

از طریق .دخدا از بابلی ھا برای قضاوت مردم و اسرائیلی ھا استفاده کرد کھ در نتیجھ بھ ویرانی کشورھا انجامی-
.اسرائیل خداوند ھمھ مردم را قضاوت کرد

 قضاوت رومی ھا -

ھم معبد و ھم شھر ھمانطور کھ در .بعد از اینکھ مسیح از طرف اسرائیلی ھا انکار شد، خداوند آنھا را داوری کرد-
در .ح یک کشور شناختھ شده بوداسرائیل قبل از مسی. سال قبل از حادثھ آمده بود، ویران شدند600کتاب دانیال ، 

پایان دنیا خدا  مردم را بخاطر اینکھ اسرائیلی ھا را انکار کردند و یھودی ھا را از بین بردند، داوری خواھد کرد، 
مسیح توسط اسرائیلی ھا انکار شد ، .اسرائیل برای مسیح گریھ خواھد کرد کھ او با شکوه و عظمت بر می گردد

.رائیل با راستی و قانونمندی حکومت خواھد کردعیسی مسیح بر مردم اس

 خداوند اسرائیل را تحت قدرت مسیح بنیاد می نھد-

اسرائیلی ھا تحت یک کشور پایھ گذاری شدند و در اولین بار آمدن مسیح بھ آنھا این فرصت داده شد کھ او را قبول -
یش گوئی ھای دست نوشتھ ھا طبق  اینکھ مسیح برای گناھان این مردم مسیح را رد کردند ، او را کشتند و پ.کنند

)9:26 و دانیال 53اشعیا .(بشر خواھد مرد، بھ واقعیت پیوست
اسرائیل کھ در روزھای آخر دوباره بنا نھاده می شود، دوباره این شانس را دارد کھ مسیح را بپذیرد، ھمانطور کھ -

مردم یھود کھ توسط سایر کشورھا احاطھ شده اند، عیسی مسیح را .ستدر کتاب دانیال ، ھفتھ ھفتادم ، گفتھ شده ا
)32-31,25:31-24,29 ،متی 10-3,9-12:1ذکریا .(صدا می زنند کھ او با شکوه و عظمت بر می گردد

بھ شکل یک ملت بنا نھاده خواھد شد و ھمھ کشورھا از  تحت فرمان مسیح در ھنگام برگشتن مسیح، اسرائیل-
)10-43:1 ، حزقیال 21-14:9,17ذکریا .(خواھند کرد و او پادشاه جھان خواھد شدمسیح اطاعت 

اسالم تھدیدی برای اسرائیل

ھمھ امروزه .صد سال قبل ھیچ تھدیدی از جانب اسالم برای اسرائیلی ھا وجود نداشت، چون اسرائیلی وجود نداشت
.شم و غضب دارند و آنھا را مدام تھدید می کننداینھا تغییر کرده است، االن مسلمانھا بھ اسرائیل خ

.اصل این خشم و غضب ھا علیھ اسرائیل و یھود بھ زمانھای دور برمی گردد، زمانیکھ محمد از مکھ بھ مدینھ فرار کرد
خشم محمد علیھ آنھا در قران انعکاس .در مدینھ یھودی ھا ادعای پیامبری او را قبول نکردند و او را مسخره کردند

 بیلیون نفر ھستند 1.3جمعیت دنیا را کھ %20مسلمانھا امروزه، بیش از .یافت و از آن طریق بھ مسلمان ھا  منتقل شد
.را تشکیل میدھند
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در حال .کشورھای مسلمان اطراف اسرائیل با شکست خوردن در پنج جنگ بزرگ ، مخالف وجودیت آنھا ھستند
ایران می باشد کھ درصدد نابودی اسرائیل می باشد و حال حاضر ھم حاضر بزرگترین تھدید جھان اسالم از طرف 

.مشغول ساختن سالح اتمی می باشد

از آنجائیکھ وجود اسرائیل در حالھ ای .این تھدید ھمچنان ادامھ پیدا خواھد کرد مگر اینکھ یکی از دو طرف پیروز شود
.بھ فھمیدن موارد پیش گوئی ھا دارداز ابھام است، نتیجھ گیری در مورد اسالم و اسرائیل نیاز 

معبد مسجداالقصی:برنامھ پیش گوئی خدا

سومین مکان مقدس اسالم در قلب اورشلیم قرار دارد، مسجداالقصی  یک مکانی است کھ بر طبق گفتھ ھای اسالم ، 
.مبران انجیل دریافت کردمکانی کھ او در آنجا دستور دعوت بھ اسالم را از خدا و پیا.محمد از آنجا بھ بھشت رفت

مسجداالقصی مکانی است کھ برای یھودی ھا ھم خیلی مھم است، کھ بر طبق انجیل خدا از اسرائیل خواست تا معبدی 
.تنھا در این مکان است کھ اسرائیلی ھا می توانند برای خدای ابراھیم، اسحاق و یعقوب قربانی کنند.در آن مکان بسازد

ما دو گروه مردم داریم کھ ھر دو ادعای یک مکان .ا در دنیای امروز بھ وجود آورده استکھ این مورد یک مشکل ر
.ھنوز بر طبق کتاب انجیل، معبد سوم در این مکان باید ساختھ شود.را می کنند

ئی کھ از آن جا.بنابراین اگر قرار است کھ معبد سوم  ساختھ شود ، پس مسجداالقصی یا این مکان مقدس باید جابجا شود
اسالم بعنوان یک تھدید بزرگ علیھ اسرائیل و ساختن معبد است ، پس در ابتدا الزم است کھ اسالم از صفحھ بیرون 

.رود تا معبد ساختھ شود
جنگ پیش بینی شده در انجیل ھمان جنگ عجوج و مجوج است، کھ این جنگ اشاره بھ نبردی بین معبد و مسجداالقصی 

.است

 مجوجزمان جنگ عجوج و

زمان این جنگ کھ اسالم را بعنوان یک بخشی از کشورھای متحد در بر می گیرد ، کھ باعث شکست اسالم می شود و 
در این دوره، کھ طبق گفتھ دانیال دوره ھفت سالھ است، ساختن معبد شروع .این وقایع در ھفتاد ھفتھ دانیال آمده است

.رانی استما میدانیم کھ این بدلیل زشتی وی.می شود
.شکست می خوردھمچنین ما میدانیم کھ یک دوره ھفت سالھ وجود خواھد داشت کھ ارتش عجوج و مجوج در آن 

ھا و چماقھا را سپرھا، كمانھا، تیرھا، نیزه شما را یعنيھاي سالح، تمام شده از شھر خارج اسرائیل شھرھايساكنان
 سال تا ھفت جنگيھاي سالحاین10. خواھد بود كافي سال ھفت ھیزمبراي خواھند كرد و این جمعدن سوزانبراي
 سالحھا احتیاج ایننخواھند برید، چون چوب نخواھند آورد و از جنگلاز صحرا ھیزم. خواھد كرد آنھا را تأمینآتش
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 را فرمودهخداوند این». خواھند نمود خود را غارتكنندگان غارت اسرائیلقوم. خواھد كرد رفع ھیزمآنھا را از لحاظ
.است
 و تمام جوج قرار دارد، براي مردهدریاي در شرق، كھ" عابرانوادي" در  در اسرائیلمن«:فرمایدخداوند مي11

 در سپاھیانش و تمامجوج. را مسدود خواھد ساخت عابران راه كھ بطوريكنممي درست بزرگي او گورستانسپاھیان
.گرددميتبدیل» جوج سپاھیاندره« بھ وادي آن خواھند شد و نامآنجا دفن

ھا جمع اسرائیليتمام13. سازند را پاكو زمین كنندھا را دفن جنازه اسرائیل خواھد كشید تا قوم طول ماهھفت12
14.بود خواھد نشدني فراموش روزي اسرائیل، براي من روز پیروزياین.خواھند كردواھند شد و اجساد را دفنخ

اند پیدا كنند  مانده باقي را كھبگردند و اجساديشوند تا در سراسر زمین مي تعییناي، عده ماه ھفت این از پایانپس
تا گذارند مي كنارش را ببینند، عالمتي انساني آنھا استخوانھر وقت15. شودپاك كامًال نمایندتا زمینو دفن

15-39:9 حزقیال .كنندببرند و در آنجا دفن» جوج سپاھیاندره« را بھ بیایند و آنكنندگاندفن

ساختھ شدن . آمده است43 تا 40حال چیزی کھ در ادامھ شکست عجوج و مجوج رخ میدھد در کتاب حزقیال در بخشھای 
حوادثی کھ در اینجا تشریح شده است، کامًال در .معبد کھ نشان دھنده شکوه خدا است کھ بر باالی کوه معبد نمایان می گردد

در این دوره مسیح بر تمام جھان حکمفرمائی .وان دوره مسیحیت شناختھ می شودمورد یک دوره در آینده است کھ تحت عن
.می کند

، چون معبد سوم مربوط بھ  آمده است مربوط بھ معبد چھارم می باشد 43 الی 40معبدی کھ در کتاب حزقیال در بخشھای 
(دوران زشتی ویرانی می باشد ھارم زمانیکھ تمامی جنگ ھا بھ پایان رسید معبد چ)9:27,12:11 ، دانیال 24:15متی .

معبد چھارم باعث امدن مسیح می شود ھمان کسی کھ با شکوه .ساختھ خواھد شد، کھ منظور ھمان جنگ آرماگدون می باشد
,31-24:29متی .(و جالل بر ھمھ مردم دنیا و اسرائیل حکمرانی خواھد کرد 25:31-40(

یلدوره ھای چھار معبد در کتاب انج

) قبل از میالد586 قبل از میالد الی 960(دوره معبد اول-1
 قبل از میالد ساختھ می شودو معبد توسط بابلی ھا بدلیل گناھان یھودی ھا ویران می 586توسط سلیمان در سال 

.گردد

) بعد از میالد70 قبل از میالد تا 516( دوره معبد دوم -2
  بعد 516دوباره ساختھ می شود و در سال بابلی ھا توسط پادشاه ایران زمین ،    معبد توسط یھودی ھا پس از شکست 

. بعد از میالد توسط رومی ھا ویران شد70وسپس معبد در سال .از میالد ساختن آن کامل شد

)معبد دوره آزمایش، آینده ( معبد سوم -3
اسالم بعنوان یک تھدید برای .ساختھ می شود    بعد از جابجا شدن مسجداالقصی و جنگ عجوج و مجوج  این معبد 

یک قرارداد ھفت سالھ برای اجازه ضد مسیحیان )9:27دانیال (اسرائیل از بین خواھد رفت و رھبر آینده دنیا خواھد آمد
.گرفتن  بھ عبادت در معبد و قربانی کردن امضاء می کنند

دیدگاه یھود در مورد عجوج و مجوج
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دی قضیھ عجوج و مجوج را کھ در دوره آخر زمان رخ میدھد را میدانند، کھ در آن تمامی مردم دنیا نویسنده ھای یھو
.عجوج و مجوج یک قضیھ اساسی و مھم  در دین یھودیت است.برای از بین بردن اسرائیل متحد می شوند

گ مجوج ، مسیح پسر یوسف ھم طبق دست نوشتھ ھا وجود دارد کھ بیشتر در مورد جنبھر حال یکسری موارد متضاد 
اسرائیل بعد از آن وارد دوران سختی می شود ، کھ با .کھ توسط یک غیر مسیحی بعد از ساختن معبد  کشتھ می شود

.آمدن پسر مسیح ، داوود کھ دشمنان را نابود می کند و فرمانروائی مسیح شروع می شود
دیدگاه مسلمان ھا از عجوج و مجوج

در آخر دنیا مسلمان ھا بر گروه عجوج و مجوج .امًال متفاوت از ھر دو دیدگاه یھود و مسیحیت استدیدگاه مسلمان ھا ک
در قران آمده است کھ الکساندر مقدونی کھ از . در قران می توان قضیھ الکساندر مقدونی را دنبال کرد.پیروز می شوند

در دوره .دن عجوج و مجوج از قسمت شمال می سازداو بنام ذوالقرنین یاد شده است، یک دیوار از آھن برای جدا کر
مشکل این است کھ عجوج .آخر زمان، مطابق گفتھ قران، عجوج مجوج آزاد می شوند و بھ جنگ با اسالم می پردازند

. سال قبل از تولد محمد نوشتھ شده ، بھ اسرائیل حملھ می کنند1000و مجوج طبق کتاب انجیل کھ 

.قومی را آنجا پیدا كرد كھ زبان نمی فھمیدندتا بین دو كوه رسید و 
.گفتند ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج در زمین فساد میکنند

آیا امكان دارد مالی در اختیار تو بگذاریم كھ بین ما و آنھا سدی بسازی؟  
.او گفت قدرتی كھ خدای من بھ من داده بھتر است

.بین شما و آنھا سد محكمی بسازمبا نیروی بدنی خودتان بھ من كمك کنید تا 
.گفت بدمید تا وقتیکھ آنرا گداختھ كرد.برای من قطعات آھن بیاورید تا وقتیکھ بین دو كوه را مساوی كرد

93-96سوره کھف آیھ .گفت برای من مس مذاب بیاورید تا روی آن بریزم

.و ممکن نیست مردم شھری کھ نابود کردیم دوباره برگردند
عده حق نزدیک شد و چشم کسانی و.تا وقتی کھ سد یاجوج و ماجوج باز شود و از ھر ارتفاعی بسرعت حرکت کنند

.ما ظالم بودیم.کھ ایمان نداشتند خیره گشت و گفتند وای بر ما، از چنین روزی غافل بودیم
 سوره .ھستید  و وارد جھنم میشویدبھ آنھا گفتھ میشود کھ شما و ھر چھ غیر از خدا عبادت می کردید سوخت جھنم 

95-98انبیاء آیھ 

دیدگاه انجیل در مورد عجوج و مجوج

دیدگاه انجیل در این مورد با ھر دو دیدگاه مسلمانھا و خاخام ھای یھودی متفاوت است، خاخام ھای یھود بھ موارد ذکر 
.سلمان ھا در انتھا برای خود پیروزی در نظر گرفتھ اندشده در انجیل بال و پر داده اند و آنھا را آراستھ اند و م

و ایران  در بین بقیھ کشورھا ، با اسرائیلی ھا دشمنی )مجوج (از دیدگاه انجیل، کشورھای بیگانھ مانند روسیھ در شمال
ی ، در آن کشور ارمنستان امروز.بقیھ کشورھا مثل لیبی و اتیوپی درحال حاضر جزء کشورھای مسلمان ھستند.دارند

)27:14حزقیال (.زمان برای بابلی ھا اسب و قاطر تھیھ کرده اند

: رسید من خداوند بھ نیز از جانب پیغاماین
 و توبال ماشك، پادشاه و بضد جوج بایست است شمال در سمت كھ ماجوجسرزمین، رو بھ خاكي انساناي»

 سوي و تو را بھگذارم مياتچانھ درقالب4. بضد تو ھستممن«:فرمایدداوند مي خ او بگو كھبھ. كنپیشگویي
5. خواھند داد تشكیل و نیرومندي بسیار بزرگ، سپاه شده تو بسیجمسلح و سواران پیادهسربازان.كشم ميھالكت
 از  جومر و توجرمھسرزمین لشكـر تمام6.اھند پیوست تو خو خود بھ سالحھاي با تمام ھم، و فوطكوش،پارس
6-38:1 حزقیال .خواھند شد تو ملحق دیگر، بھ از قومھاي، و نیز بسیاريشمـال
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عجوج در آخرین روز حملھ می کنند

اسرائیل )36-37حزقیال .(ارتشی از دشمنان اسرائیل در سال آخر دور ھم جمع می شوند تا بھ اسرائیل حملھ کنند
.بعنوان یک کشور بدون دیوار نامیده شده است کھ حملھ از جانب شمال می آید و قصد ویران کردن اسرائیل را دارند

! ببین جنگ شو و تدارك آماده، پس، تو رھبر آنھا ھستي جوجاي
8  حملھ اسرائیلسرزمینتو بھ. كنيبسیج خود را  نیروھاي خواھد شد كھ از تو خواستھ طوالني مدتیك ازپس»

 ساكن خود در امنیت و در سرزمین بازگشتھمختلفھاي سرزمین از اسارت آن مردم كھ كرد، سرزمینيخواھي
خواھید  بر آنھا فرود سھمگین طوفاني خواھید داد و مثل تشكیل بزرگ سپاھيپیمانانتھم تو و تمامولي9اند؛شده

«. را خواھید پوشاند اسرائیل سرزمینآمد و مانند ابري
 یكاسرائیل«: گفتخواھيو11 پروراند؛ در سر خواھي پلیديھاي تو نقشھ ھنگامدر آن«:فرمایدميخداوند10

 زندگي و اطمینان امنیت در كمالكھ را  قوم و اینروم ميآن جنگبھ! حصار ندارند و شھرھایش استدفاع بيمملكت
 از اند كھ پر شده و از مردميگشتھ آباد اینك بودند، ولي خـراب زماني كھ شھرھایي آنبھ12!برم ميبینكنند، ازمي

زیرا اكنون.كنم را اسیر مي و بسیاريآورم مي بدستفراوانغنایم وكنم مياند، حملھ دیگر بازگشتھسرزمینھاي
«. دنیاست بسیار دارد و مركز تجارتو گوسفند و ثروت گاواسرائیل
13  را  ایشاناموال و تا طال و نقرهاي خود آمدهآیا با سپاه«: تو خواھند گفت بھوتجار ترشیش، سبا و ددانمردم»
«؟ را با خود ببري و حیواناتشان كنيغارت
16و15 وخیزيمي كنند، تو بر زندگي خود در امنیت در مملكت من قوم كھزماني«:فرماید ميجوجبھخداوند 14

 تو را بھمن. خواھد افتاد دور اتفاق، در آیندهاین.پوشانيمي را ابر زمین و مثلآیي مي خود از شمال عظیمبا سپاه
 آنھا قدوسیت ھمھبھ تادارم برمي قومھا تو را از میان ھمھ بعد در برابر چشمان، وليآورمخود مي سرزمینجنگ

)16-38:7 حزقیال «. خدا ھستم من و تا آنھا بدانند كھ دھمخود را نشان

پیش گوئی پیامبران در مورد عجوج و مجوج

کھ بھ او اجازه داده شد کھ این حوادث )حزقیال (ل در آخر دنیا خدا بر روی زمین مشخص خواھد شد مانند پیامبر انجی
.خدا خودش از طریق زلزلھ، سیل، بارش سنگ، آتش و گوگرد  دشمنان را نابود می کند)17بخش .(را بازگو کند

.خداوند در آن روز پیروز و شکوھمند خواھد بود

، گفتم كرده پیشگویيات در بارهاسرائیل انبیاي یعني خدمتگزارانم توسط مدتھا پیش كھتو ھماني«:فرمایدخداوند مي
 مملكت كردن خراب براياما وقتي18. آورد خود خواھم قوم جنگتو را بھ بسیار بگذرد، سالھاي بعد از آنكھكھ

 زلزلھ روز در اسرائیل در آنكھام گفتھ و غضب با غیرتمن19. خواھد شد افروختھ من، خشم بیایياسرائیل
 خواھند خورد و ھا تكانصخره. و انسانھا خواھند لرزیدحیوانات تمامو در حضور من20. خواھد داد رخمھیبي

گرفتار خواھم ترسي ھر نوع، بھ جوج تو را ايگویم مي خداوند ھستم كھمن21.ریختحصارھا فرو خواھند
!، یكدیگر را خواھند كشت افتاده ھم جان تو بھربازان و سساخت  و  سھمگین، طوفانھاي با شمشیر، مرضمن22

 طریق اینبھ23. جنگید خواھمپیمانانت و ھم سربازانگوگرد با تو و با تمام و و آتش درشتھايآسا، تگرگسیل
«. خداوند ھستم من كھدانست داد و آنھا خواھند خواھم نشان جھان قومھاي ھمھ را بھ خویش و قدوسیتعظمت

23-38:17حزقیال 

در جنگ عجوج ،کالم .خدا مردم دنیا را دوست دارد، حتی کسانی را کھ با بازماندگان اسرائیل و انجیل دشمنی دارند
و اسرائیل از بابت .اه اسالم ویران می گرددخدا از طریق پیش گوئی ھای انجیل ، در وسط این مرحلھ رخ میدھد  و سپ

. سال طول کشیده است60تھدیدھای اسالم خالص می گردد کھ برای 

عجوج برای ھفت سال استفاده می کنداسرائیل از باقیمانده ھای اسلحھ ھای 
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 برای مدت ھفت سال آینده بھ دنبال شکست اسالم و روسیھ ، اسرائیل از سالح ھای آنھا کھ در آن سرزمین باقی ماندھاند
این دوره ھفت سالھ شامل این رویداد می گردد البتھ قبل از رسیدن دوره آزمایش سخت کھ خود آن ، .استفاده خواھد کرد

.دوره ای ھفت سالھ دارد

. شودحرمت بي من قدوس نامگذارمنمي و دیگرشناسانم مي خود اسرائیل قوم خود را بھ قدوس نام طریق اینبھ»
 روز داوريآن«:گوید خداوند مي8». ھستم اسرائیل قوم قدوسخداوند، خداي من كھ قومھا خواھند دانستآنگاه

.افتاد خواھد اتفاقام گفتھ كھ طریقي ھمان بھ چیز درستخواھد رسید و ھمھ
9 ھا و  سپرھا، كمانھا، تیرھا، نیزهیعني شما راھاي سالحام، تم شده از شھر خارج اسرائیل شھرھايساكنان»

9-39:7 حزقیال . خواھد بود كافي سال ھفت ھیزم براياین خواھند كرد و جمع سوزاندنچماقھا را براي

در ادامھ عجوج ومجوج چھ اتفاقی برای مردم مسلمان می افتد

 قبل از آمدن  ما میدانیم کھ غیر مسیحیان.یم کھ چھ اتفاقی برای مسلمانھا می افتداز طریق کتاب انجیل ما می توانیم بفھم
.پیمان صلح با ھم می بندند کھ این قرارداد تنھا برای سھ سال و نیم دوام می آوردمسیح،

و ادعا می کنند در ابتدای این قرارداد ، اسرائیلی ھا را فریب میدھند ، ھمین غیر مسیحیان بھ سمت یھود ھا بر میگردند 
قبل از این غیر مسیحیان می خواھند کھ  تنھا یک .کھ خدای آنھا ھستند و از تمام دنیا می خواھند کھ آنھا را اطاعت کنند

با شکست اسالم، آنھا کسانی را قصد پیوستن بھ آنھا را ندارند .کشور در جھان بسازند کھ تنھا تحت یک حکمران باشد
.یدھندمورد آزار و اذیت قرار م

.یل را بپذیرند و یا رھبری غلط حکمران ظالم را قبول کنندمردم روی زمین تنھا یک انتخاب دارند ، یا خدای اسرائ

 را  جوج شدن مجازاتھمھ. دادخواھم نشان طریق این خود را بھ و عظمت قومھا جاللدر میان«:فرمایدخداوند مي
.ھستم ایشان خداوند، خداي من كھ نیز خواھند دانست اسرائیلقوم22. استمن كار این كھخواھند دید و خواھند دانست

پس. بودند كرده خود خیانت خدايبودند، زیرا بھ خود تبعید شده گناھان بسبب اسرائیل قومخواھند برد كھقومھا پي23
 و آنانبرگرداندم را از ایشانرویم24. را نابود كنند ایشان دشمنانشان و گذاشتممبرگرداند خود را از آنان نیز رويمن

«. رساندم زشتشان و اعمال گناھان سزايرا بھ
 قدوسم نا براي را كھ و غیرتـيكنم مي رحمایشان و بردھم مي خود پایان قوم اسارت بھ اینكولي«:فرمایدخداوند مي25

 شونـد آنگاهساكـن در امنیـت خـود دور از تھدیـد دیگـران آنھا بـار دیگـر در وطـن وقتي26.داد خواھم نشانخود دارم
 و گردانم باز مي وطن بھ دشمنانشان را از سرزمینھاي آنان27.شـد نخواھند نخواھند كرد و سرافكنده خیانت مـندیگـر بـھ

 خداوند،  من كھ خواھند دانست منقومآنگاه28. ھستم قدوس من كھدھم مي قومھا نشان بھ ایشان، بوسیلھترتیبنبدی
سرزمین نفر از آنھا در یك حتيگذارم و نميگردانم و باز ميفرستم مي اسارترا بھ آنان كھ منم و این ھستم ایشانخداي

 خداوند  كھمن.گردانم برنمي خود را از ایشانروي و دیگر ھرگزریزم خود را بر آنھا مي روحمن29. بماند باقيبیگانھ
29-39:21 حزقیال «.امگفتھ را اینھستم

ن آنھا ایمان ضد مسیحیان کھ رھبری تمام دنیا را در دست گرفتھ اند،تمام مردم دنیا را مجبور می کنند کھ بھ خدائی بود
بیاورند و مسلمانھائی کھ از اسالم فرار می کنند تنھا یک شانس دارند و آن ھم قبول کردن مسیح بھ عنوان ناجی آنھا 

.است
کسانیکھ بھ مسیح ایمان دارند بھ خاطر اعتقادشان کشتھ خواھند شد ، ولی بھر حال آنھا راه خود بسوی بھشت را پیدا 

)11-6:9مکاشفھ .( دست می یابندکرده اند و بھ زندگی جاوید
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