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مقدمه ای در مورد آخر زمان

مروری بر وقایع آخر -1
دنیا

آخر زمان چیست؟
دوره ای است که عیسی "آخر زمان"

مسیح طبق وعده اهلی بر می گردد تا 
.قضاوت در مورد انساا اجرا گردد

این دوره به چندین نام شناخته می 
"شود مانند روز "، "روز خدا:
"، "قوبروز سختی یع"، "رستاخیز 

روز "، "هفته هفتادم دانیال
".عزرائیل

 ، مکاشفهبر طبق کتاهبای دانیال و
دوره آخر زمان و داوری در پایان 

متام .سال هفتم اتفاق خواهد افتاد
خبشها ی دست نوشته اشاره به دوره 

بیشرت جزئیات این .آخر زمان دارند
 خبشهای  مکاشفهدوره داوری در کتاب

.ست  آمده ا19 الی 6
حادثه دیگری که در نزدیکی سال هفتم یا در آن دوره رخ 

 در این روز مسیحیان معتقد . است" عظیمشادی "میدهد
و بقیه مسیحیان .قبل از مرگ به هبشت فراخوانده می شوند

معتقد که در گذشته مرده اند نیز روح به بدنشان بر می 
گردد ودر پایان دنیا با مسیح با شکوه وارد هبشت می 

.شوند

، در آخر  مکاشفهدر طول مدت این هفت سال، بر طبق کتاب
این .زمان،قبل از آمدن مسیح بیشرت مجعیت دنیا می میرند
دوره در دنیا غیر موازی است و تنها یک بار رخ 

که شیطان منحرف شان در دوره آخر دنیا، کسانی را.میدهد
 را ، مهه کسانیکهمسیحیت و پیامربان دروغین غیر مثل کرده

؟آخر زمان چیست
الھی بر می گردد تا قضاوت در مورد دوره ای است کھ عیسی مسیح طبق وعده"آخر زمان"

یشناختھ ماین دوره بھ چندین نام.انسانھا اجرا گردد
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 بر روی 666که منکر اطاعت از مسیح شدند و عالمت 
.بدایشان حک شده، خواهند کشت

:مسیح در مورد این دوره از زمان می گوید

 دچار  مصیبيت چنان به روزها مردم در آنچون
 و هرگز  استندیده دنیا آنرا تاحبالخواهند شد كه

.خنواهد دید
 نكند، كوتاه را سختاي روزهدر واقع ، اگر خدا آن

 خدا حمض بدر خنواهد برد؛ ويل سامل جان انسانيهیچ
 خواهد  روزها را كوتاه خود، آنبرگزیدگانخاطر
22-24:21متی .كرد

ا رهربی شیطان به در پایان این دوره رستاخیز، یک ارتش ب
وجود می آید و در مکانی در 

آرماگدون دور هم اسرائیل بنام 
بدنبال قبول عیسی  .ع می شوندمج

 با  از هبشتبعنوان  مسیح ، عیسی
و قدرت و شکوه به مهراه فرشتگان 
قدسین برای پایه گذاری سلطنت 

غیر مسیحیان و .هزار ساله می آید
پیامربان دروغین مهگی در دریاچه 
آتش غرق می شوند و شیطان برای 
هزار سال غل و زجنیر می شود و 

 بدی گرفتار دریک موقعیت بسیار
.می شود

 مصیبتها، خورشید  از آنپس
 دیگر نور  و تار شده ، ماهتريه

 كه و نريوهایي فرو خواهند رخيتستارگان.خنواهد داد
.درخواهند آمد لرزه داشته اند، به را نگاهزمني

. ظاهر خواهد شد در آمسان من آمدن نشانهو سراجنام
 و متام عزا خواهند گرفتاسر جهان در سر مردمآنگاه
 آمسان  ابرهاي در میانكه دنیا مرا خواهند دیدمردم

30-24:29متی . مي آمي كننده خريه و شكوهي، با قدرت

متام ملتها مهگی توسط فرشته ها مجع می شوند تا پشت 
سرمسیح بایستند تا مشخص شود که چه کسانی وارد دوره 

(، معتقدین )46-25:31متی .(ند شدهزار ساله خواه
)کسانی که هم به کتاب عهد قدیم و هم جدید ایمان دارند
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در این دوره هزار ساله به مسیح بر مردم حکومت خواهند 
(کرد )7:27 ، دانیال 19:28متی .

 ، یوئیل 46:10 ، ارمیا 13:6،9 ،2:12اشعیا ( روز خدا 1
 ، اعمال 4:5 ، مالکی 14:1یا  ، ذکر2:1،11،31،3:14 ،1:15

)5:2 اول تسالونیکیان  ،2:20رسوالن 
 ، مکاشفه 13:24 ، مرقس 24:21،29متی ( روز رستاخیز 2

7:14(
)30:7ارمیا ( دوره سختی یعقوب 3
)9:27دانیال ( هفته هفتادم دانیال 4
)1:11هوشع ( روز عزرائیل 5
 ، اول 18-4:13ان اول تسالونیکی( روز شادی عظیم 6

زمانیکه شادی عظیم رخ میدهد سه ).54-15:50قرنطیان 
قبل از شادی :موقعیت قبل از هزاره وجود دارد شامل 

.اواسط شادی عظیم، بعد از شادی عظیمعظیم، 
پیشگوئی اجنیل

پیش گوئی بسیار ساده اجنیل در مورد آخر دنیا در مهان 
 می گوید که اوست  خدا در کتاب اجنیل.ابتدا آمده است

برای فهمیدن .تنها خدای جهانیان و کتاب اجنیل سخن اوست
رابطه بین کتاب اجنیل و دوره آخر زمان ، هبرت است که یک 

:سری سواالت پایه مانند ذیل پاسخ داده شود

 چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟-
 چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟-
چرا فهمیدن پیش گوئی اجنیل مهم است؟-
 چرا ما باید کتاب اجنیل را قبول داشته باشیم؟-

چرا خدا آینده را در گذشته نشان داده است؟

بسیاری از مردم در مورد پیش گوئی کتاب اجنیل در رابطه 
 دلیل اینکه خدا آینده .با دوره آخر زمان سوال می کنند

. در کتاب اشعیا آمده استرا در گذشته تشریح کرده است
:خداوند اعالم می کند که 

 ماننـد  و سرهایتـان سنگ مهچـون دهلایتان كهدانستممي
 مشا  برايخواستم مي آنچه بود كهاین5. است سختآهن
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 تا نگوئید كهدادم مشا خرب به از مدهتا پیش دهماجنام
5-48:4اشعیا .اند آا را جبا آوردهبتهایتان

تنها اوست که در .خداوند قائم به ذات و یگانه است
برای اثبات .مورد آغاز دنیا و آخر دنیا اطالع دارد

اینکه کتاب اجنیل کالم خداست، در برابر ادعاهای دروغ و 
پیش .کتاهبای نادرست، او آینده را در گذشته نشان میدهد

نکه کتاب اجنیل کالم گوئی اجنیل یک سند است برای اثبات ای
.خدا است

چگونه خدا اینده را در گذشته تشریح کرده است؟

من یا مشا از مداد یا خودکار به یک 
روش برای انتقال افکارمان بر روی 

اشخاص خدا از .کاغذ استفاده می کنیم
خاصی برای اینکه کالم او را به مردم 

 مانند .برسانند استفاده کرده است
ا که برای فرستادن نامه به خیلی از م

یک دوست ممکن از دستگاه تایپ استفاده 
خداوند اشخاص برگزیده ای را .کنیم

مانند ارمیا، اشعیا، دانیال، هوشع، 
متی و غیره انتخاب کرده است تا یک 

.این نامه کتاب اجنیل است.نامه برای خملوقاتش بنویسند
یت بشر اثبات اینکه این کتاب از جانب خدا برای هدا
پیشگوئی های ارسال شده است، موضوعات مافوق طبیعی آن و 

ان است و خمصوصٌا پیش گوئی در مورد اتفاقاتی است که در 
.آخر دنیا رخ میدهد

چرا فهمیدن پیش گوئی اجنیل مهم است؟

 را کھ فھمیدن پیش گوئی ھای انجیل بھ شما کمک می کند کھ اعتماد بھ نفس خودتان را رشد دھید و ھدفی
چطور شما می دانید کھ :از خودتان این سوال را بکنید کھ .خدا برای زندگی شما دارد را بھتر درک کنید

انجیل کالم خداست؟آیا برای شما جمع کردن مدرک برای این سوال مشکل است؟ پس، شما نیاز دارید کھ 
اخر را در ابتدا بھ ما یادآوری اتفاقات بھ این خاطر است کھ خدا .پیش گوئی ھای انجیل را درک کنید

.کرده است تا دلیلی باشد بر صحت سخنانش در انجیل
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چرا ما باید کتاب اجنیل را قبول داشته باشیم؟

از طریق پیش گوئی ھای انجیل ، با اعالم انتھای دنیا در ابتدا، سخنان خدا را میتوان 
مورد زندگی آخرت ما می بنابراین منطقی است کھ بھ آن چیزی کھ انجیل در .دید

در انجیل آمده است کھ ما طبق تصور خدا بھ منظور داشتن .گوید ایمان داشتھ باشیم
مسیح تنھا دو بار در مورد جھنم سخن گفتھ است و بقیھ .زندگی جاوید بوجود آمده ایم

.اش در مورد بھشت است

آیا شما قصد دارید کھ بھ بھشت بروید؟-
ھ بھ جھنم بروید؟آیا شما قصد دارید ک-
شما چگونھ بھ بھشت می روید؟-

از طریق این پیش گوئیھا ما می توانیم بھ چوابھائی کھ انجیل بھ تمامی این سوال ھای بشر پاسخ میدھد و 
.کتاب انجیل میدھد ایمان داشتھ باشیم
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موارد

زمانیکھ آدم و حوا در باغ عدن از فرمان خدا سرپیچی کردند، گناھشان  از بھشترانده شدن انسان
شیطان ، فرشتھ مغضوب شده، .باعث شد کھ انسان از بھشت رانده شود

شیطان حتی باعث شد .باعث شد کھ آدم و حوا از فرمان خدا سرپیچی کنند
. فرشتھ ھا از خدا نافرمانی کنند3/1کھ 

از .ز سرپیچی انسان خدا ھدف از رھائی را برای بشر تعریف کردبعد اھدف از رھائی
طریق بطن یک زن خدا ناجی برای بشر خواھد فرستاد کھ سر مار را کھ 

این ناجی ھمان )3:15آفرینش .(ھمان شیطان است را از بین خواھد برد
مسیح خواھد بود کھ از بازماندگان ابراھیم ، اسحاق و یعقوب و پادشاھی 

)7:14دوم سموئیل (.و داوود می باشدیھود 
او .خداوند از طریق پیامبرانش آمدن مسیح را بھ انسانھا خبر داده است)دو تصویر (مسیح  

کجا دنیا خواھد امد؟ حوادث مربوط بھ زندگی مسیح و مواردی کھ برای 
. سال قبل از تولدش گفتھ شد539ماه وسال مرگ مسیح .او اتفاق می افتد

ویر از مسیح بر طبق دست نوشتھ ھای قدیمی وجود دارد، یکی دو تص
.مسیح پادشاه است و دیگری مسیح خدمتگزار کھ می میرد

 و بر مردم با عصای مسیح پادشاه بر تخت داوود سلطنت خواھد کردمسیح پادشاه
مسیح پادشاه ھمان مسیح خدمتگزار )2مزامیر .(اھنی حکومت می کند
 و متی 31-24:29متی .(درت بار دوم بر می گردداست کھ با شکوه و ق

25:31-32(
مسیح خدمتگزار بھ این دنیا می اید و بوسیلھ مردم خودش یعنی قوم مسیح خدمتگزار

.(دانیال و اشعیا مرگش را پیش گوئی کرده بودند.اسرائیل انکار می گردد
 خواھد در پایان دوره سختی ، قوم اسرائیل)53 و اشعیا 9:26دانیال 

مسیح بھ پیش .فھمید کھ مسیحی خود را کھ بار اول آمده بود، انکار کردند
)10-12:9ذکریا .(قوم اسرائیل پشیمان باز می گردد

آنھا از جانب .قوم اسرائیل از بازماندگان ابراھیم ، اسحاق و یعقوب استاسرائیل و معبد
جام می گیرد، خدا برای آوردن رھائی برای انسانھا کھ توسط مسیح ان

اسرائیل برای بار اول مسیح را انکار می کنند ولی بار .انتخاب شده اند
.دوم او را قبول می کنند

داوود دستور ساخت معبد را در محل کوه موریا ، ھمان جائی کھ ابراھیم معبد
سلیمان پسر داوود معبد را . سال قبل از داوود، اسحاق را می برد1000

کھ .این اولین معبد است.بد سلیمان ھم معروف استمی سازد کھ بھ مع
بعدًا این معبد ویران می شود و برای بار دوم با فرمان کوروش ساختھ 

. بعد از میالد رخ میدھد70این ویرانی توسط رومی ھا در سال .می شود
سومین معبد ، معبد نھائی است کھ باید بر روی مسجداالقصی ساختھ 

.شود
 بعد از میالد ، زمانیکھ محمد ادعای پیامبری از 610اسالم در اوایل سال جداالقصیآمدن اسالم و مس

او در عالم بیداری دید کھ از اورشلیم ، باالی کوه .جانب خدا را کرد، آمد
بعد از مرگش جنگجویانش اورشلیم را فتح می .موریا بھ بھشت می رود

یکی از سھ مکان این مکان .کنند و مسجداالقصی را انجا بنا می کنند
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. بیلیون مسلمان است1.2مقدس برای 
.بر طبق انجیل این مکان باید ویران شود تا معبد سوم ساختھ شود

شادی عظیم بھ ما می گوید کھ مسیح از بھشت بر می گردد و پیروانش را شادی عظیم
کسانیکھ زنده می شوند بھ بدنھایشان بر می .بھ بھشت فرا می خواند

اول تسالونیکیان .(ن بخشی از اولین بازگشت روح بھ بدن استایگردند و 
)15:52قرنطیان و اول 4:15-17

قبل از ھفت سال سختی، کسانیکھ در مورد شادی اینده خبر دارند، در شادی قبل ازدوره  سختی
.مرتبھ دوم آمدن مسیح با او خواھند بود و با شکوه بر می گردند

دوره خوشحالی مربوط بھ اواسط 
سختی

در اواسط دوره سختی مسیح از بھشت بر می گردد و کسانیکھ او را می 
.شناسند با خود بھ بھشت می برد

بالفاصلھ بعد از پایان دوره سختی ، مسیح کلیسایش را ھدایت خواھد کرد شادی بعد از دوران سختی
)24:29متی .(و سپس با آنھا در بار دوم بر می گردد

دورھای کھ مسیح بر می گردد، زمین از بی عدالتی غوغا می کند کھ در دوره سختی
در طول تاریخ اتفاق نیافتاده بود،کھ دوره آن ھفت سال است و بھ سھ 

 و 30:7 و ارمیا 12:1 و دانیال 22-24:15متی .(قسمت تقسیم شده است
)9:27دانیال 

م یھود را از بین می پادشاه نھائی زمین مسیح خواھد بود و در نھایت مردضد مسیح
 توسط پیامبران دروغین کھ ادعای او را بیان او در مرتبھ دوم آمدنش.برد

می کردند ، کشتھ می شود و این پیامبران دروغین در دریای اتش غرق 
.خواھند شد

در پایان دوره رھبری روحی و معنوی ، کسانیکھ ضدمسیح ھستند مردم پیامبر دروغین
انھا دومین . اوردن آتش از بھشت ، فریب میدھندرا با معجزه ھائی مثل

.سقوط می کنند)جھنم (گروھی ھستند کھ با ضد مسیحیان بھ دره آتش
و قرار دادن .م. ق167عمل ویران کردن معبد توسط رومی ھا در سال غم و اندوه غیر قابل قبول

ابھ بر طبق مسیحیت در پایان دنیا حادثھ ای مش.مجسمھ زئوس بھ جای آن
ضد مسیحیان ھمان عمل رومی ھا را .این برای معبد سوم رخ خواھد داد

(دوباره تکرار می کنند  و 12:11 و 11:31 و 27-9:24 و 8:12دانیال .
)11 و مکاشفھ 24:15متی 

سیستم اقتصادی طبق پیامبر دروغین بر پایھ این بنا نھاده می شود کھ 666
و او .کھ زشتی را عبادت کندکسی حق خرید و فروش ندارد مگر این

.کسی است کھ توسط شیطان گمراه شده است
در عبری آمده است کھ یک منطقھ در شمال اورشلیم ھست کھ نبرد نھائی آرماگدون

مردم توسط شیطان در اورشلیم برای جنگ با مسیح .در آنجا اتفاق می افتد
 را نابود مسیح کھ از بھشت میآید آخرین ارتش زمینیان.جمع می شوند

)21-19:19 و 16:16مکاشفھ .(خواھد کرد
این یک دوره ھزار سالھ است ، زمانیکھ مسیح مانند یک پادشاه بر زمین دوره ھزار سالھ

در این دوره کتاب عھد قدیم و عھد جدید توسط .حکومت خواھد کرد
مکاشفھ .(مسیح بر مردم اجرا می گردد و ھمھ در آرامش خواھند بود

)9-11:6 و اشعیا 4-2:1 و اشعیا 29-19:28و متی 20:1-7
کسانیکھ بھ .این نظر وجود دارد کھ ما االن در دوره قبل از ھزاره ھستیمقبل از دوره ھزاره

.کتاب انجیل ایمان دارند بھ این قضیھ ھم معتقدند
این دوره بر می"نشانھ بودن "قبل از کلمھ ھزاره بھ "یک "حرف یک دوره ھزاره
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.گردد کھ در کتاب مکاشفھ نیز با آن اشاره شده است
این دوره بھ زمان حال بر میگردد کھ ما دوره ھزاره را پشت سر گذاشتھ بعد از دوره ھزاره

.پس ما االن در این دوره بھ سر می بریم.باشیم
آخرین مرحلھ انسانیت، در ادامھ زندگی جاودانھ، زندگی کردن با مسیح زندگی جاودانھ

.است و پشت سر گذاشتن دوزخ
مکان نھائی گمراھان، یعنی ضد مسیحیان و پیامبر دروغین در دریای دریای اتش

)15-20:14مکاشفھ .(اتش است
جھنم یک مکان انتظار .اصوًال جھنم برای شیطان و ھمراھانش می باشدجھنم

(است برای گمراھان قبل از داوری نھائی  و متی 20:11مکاشفھ .
25:41(

مطالعھ در مورد آخر دنیا

دوره حال بھ دوره کلیسا بر می گردد یعنی دوره ما کھ کلیسا نقش ھدایت دین شناسی  مذھبی
در گذشتھ و در زمان سختی ، اسرائیل ھدایت .مردم را بھ عھده دارد

(گروه انسان ھا را بر عھده می گیرد 11:25 و رومیان 2-1:1عبرانیان .
(

خدا تنھا یک قرارداد با بشر دارد ، قرارداد صلح و آرامش، این قرارداد قراردادیدین شناسی 
از زمان ادم شروع می شود و زمانیکھ مسیح بھ خاطر گناھان بشر کشتھ 

.می شود بھ پایان میرسد

مقدمه ای در مورد آخر زمان

ر دنیا وقایع آخعالئم و نشانه های-2

عالئم و نشانھ ھا قسمتی از زندگی ھر روز ما ھستند، آنھا 
و چطور بھ ما می گویند کھ کجا برویم ، چھ کار بکنیم 

عالمت ھا و نشانھ ھا  برای اطالع دادن بھ ما .رفتار کنیم
طراحی شده اند ، بنابراین ما می توانیم بھ وسیلھ آنھا و 

مثًال برای .اب کنیمزمانی کھ بھ ما داده شده است ، انتخ
عالمت خروج، قبلش بھ ما اطالع داده می شود کھ باید 
خارج شویم یا برای کسانیکھ باید از این عالمت استفاده 

برای مثال اگر شما دارید در یک اتوبان با شیب رو بھ .کنند
پایین رانندگی می کنید و بھ عالمت بھ پل نزدیک می شوید 

.ا بھ خطر می اندازیدتوجھ نکنید، مسلمًا خودتان ر

بھ یھودی ھای متعصب اخطار دو ھزار سال پیش، مسیح 
می کند کھ شما دارید راه را بھ خطا می روید و بھ عالئم 
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 سال بعد اورشایم و معبد ویران 37و در این دوره آنھا مسیح را مصلوب کردند و .موجود توجھ نمی کنید
.شدند

 باشد، مي سرخاگر عصر، آسمان. كنید ھوا را پیش بینيد وضع مي توانیشما خوب«: داداو جواب
. خواھد بارید بارانگویید كھ باشد، مي سرخ خواھد بود؛ و اگر صبح ، آسمانگویید فردا ھوا خوب

 كنید؟ زمان ھا را درك و نشانھ ھايعالئم چیزھا را مي دانید، اما نمي توانید اینچگونھ
3-16:2متی 

داوند بھ خاطر الطافی کھ بھ بشر دارد برای آنھا عالئمی قرار داده تا بوسیلھ آن مردم را در مورد خ
قبل از  اینکھ مسیح بھ این دنیا بیاید ، خداوند از طریق پیامبرانش .اتفاقاتی کھ می افتد از قبل خبر دھد

، قوم اسرائیل باید آماده برای یکسری نشانھ ھا در مورد مسیح بھ انسان ھا داد پس زمانیکھ فرزندش آمد
او مرده را شفا داد و خودش پس از مرگ زنده .مسیح کور، کر و الل را شفا داد.قبول کردن او می بود

قوم اسرائیل این .شد و بھ آسمان رفت، اینھا عالئمی برای قوم اسرائیل بود، او مسیح و ناجی آنھا بود
ا رد یا قبول کنند، آنھا رد کردن مسیح را انتخاب کردند و نتیجھ آن اختیار را داشتند کھ عالئم و نشانھ ھا ر

.این شد کھ دو ھزار سال سختی برای بازماندگان قوم اسرائیل بھ جا گذاشت

 سال قبل خبر 2500جبرئیل بھ دانیال بیش از .در آخر زمان، خدا دوباره با قوم اسرائیل پیمان می بندد
)9:24دانیال .(، و شھر اورشلیم مرکز توجھ در دنیا قرار خواھد گرفتمیدھد کھ مردمش ، قوم اسرائیل

در آخر دنیا، خدا مردم یھود را در سرزمین .آنھا ساعت پیش گوئی خدا را بھ اجرا خواھند گذاشت
.اسرائیل دور ھم جمع خواھد نمود

 قوم اسرائیل مانند یک نشانھ است-1

 ھا بسیار واضح و مبرھن یکی از نشانھ ھائی کھ در دست نوشتھ
ملتی بنام قوم اسرائیل خواھد می باشد این است کھ در آخر زمان 

حتی قبل از اینکھ قوم اسرائیل وارد این سرزمین شود، تحت .بود
موسی بھ قوم اسرائیل .رھبری موسی، آینده این قوم اعالم شده بود

ز ھمھ گفت کھ اگر مانند یک ملت از خدا اطاعت کنند، آنھا برتر ا
.ملتھا در طول تاریخ قرار خواھند گرفت

كنید، خداوند شما را قویترین اطاعت بدقتدھم شما مي امروز بھ را كھ خداوند، خدایتان فرامیناگر تمام
 دنیا خواھد ساختقوم

) قبل از میالد 1450(28:1تثنیھ 

ند پراکنده شدی ھااسرائیل
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قوم اسرائیل .ی ھا اخطار داد کھ اگر نسبت بھ خدا کفر بورزند، رنج خواھند کشیدموسی حتی بھ اسرائیل
.حتی قبل از اینکھ با موسی  وارد آن سرزمین بشود در مورد آینده اش مطلع شد

 تا گوشھعالم گوشھ ملتھا از یك تماميخداوند، شما را در میان
 خود  نھ دیگر را كھدر آنجا خدایان.خواھد ساختدیگر پراكنده

 از  كھ خواھید كرد، خدایانيپرستش، پدرانتانشناختید و نھمي
 را  آرامشقومھا روي آن در میان.اند شده ساختھ و سنگچوب

گریان و چشماني لرزان شما دلھایي خداوند بھنخواھید دید، بلكھ
 در خطر خواھد ئم شما دازندگي. خواھد داد پریشانو افكاري
 براي خواھد شد و امیدي سپري با ترسروزتان وبود، شب

بینید،  مي كھبخاطر آنچھ.داشت نخواھید صبح روشنایيدیدن
صبحگاھان. وجود شما را فرا خواھد گرفت و وحشتترس

67-28:64تثنیھ «!شد مي صبح كاشاي«:و شامگاھان»!شد مي شب كاشاي«:خواھید گفت

( سال بھد از انکار کردن عیسی بعنوان مسیح، ھمانگونھ کھ در کتاب دانیال 37 بعد از میالد، 70در سال 
پیش بینی شده بود، بیش از یک میلیون یھودی بدست رومی ھا و بھ فرماندھی امپراطور )9:26دانیال 

 یھودی دیگر را کھ از رومی ھا اطاعت 580000 سال بعد از تیتوس، آدریان 60.تیتوس کشتھ شدند
آدریان نام . ادریان اعالم کرده بود کھ تاریخ مردم یھود را از روی زمین محو می کند.نکردند را کشت

اورشلیم را تغییر داد و یھودی ھا حق بودن در آن سرزمین را 
لذا مردم اسرائیل توسط رومی ھا ھمانطور کھ موسی .نداشتند

.قبل از آن خبر داده بود، پراکنده شدند سال 1400در 

، آن رھبـر برگزیده كشتھ »ھفتھ«پس از آن دوره شصـت و دو
سپس پادشاھي ھمراه .خودشخواھد شد، ولي نھ بـراي

سپاھیانش بھ اورشلیم و خانھ خدا حملھ برده، آنھا را خراب
آخر زمان مانند طوفان فراخواھد رسید و جنگ و .خواھد كرد

.خود خواھد آوردا را كھ مقرر شده، باخرابیھ
) قبل از میالد 539(9:26دانیال 

 سال بعد توسط موسی پیش بینی 2000ریخ مردم یھود برای اتات
مردم یھود .شده بود کھ چھ اتفاقاتی برای قوم اسرائیل می افتد

بیزسانس، مسلمانھا، اروپائی انھا از دست ملتھائی مثل ھویت خود را حقظ کردند اما بھ خاطر لطف ملتھا 
 بھ قوم اسرائیل گفت  28:66موسی در کتاب تثنیھ بخش .ھا، روسھا و در آخر نازی ھا بسیار زجر کشیدند

 دیدنبراي خواھد شد و امیدي سپري با ترس و روزتان در خطر خواھد بود، شب شما دائمزندگي:"کھ 
." نخواھید داشت صبحروشنایي



http://www.truthnet.org/Farsi/end-times/ 11

لی ھا جمع  شدنداسرائی

واھند ع خل داد کھ بعد از پراکنده شدن انھا، در یک روز آنھا دور ھم جمموسی ھمچنین بھ قوم اسرائیل قو
.آنھا حتی بیش از پدرانشان ھم عقبت بھ خیر خواھند شد.شد و بھ سرزمین پدری خود بر می گردند

 شما  خداوند، خدایتان كھايبیگانھ قومھايافتد و شما در میان بی بركتھا و لعنتھا اتفاق این تمام كھھنگامي
 نمایید و شما و  بازگشت خداوند، خدایتانو بسوي2بیاورید یاد مرا بھ سخنان است آنجا راندهرا بھ

 شما را خدایتانوند، خداآنگاه3 كنید، اطاعت شما دادم امروز بھ را كھ فرامیني دلتمامي بافرزندانتان
 شما را در آنھا  كھ قومھایي تمامبین خواھد كرد و شما را ازاو بر شما ترحم. خواھد داد نجاتاز اسارت

تثنیھ .كند مـي باشید او شما را جمع دنیا ھم نقاطاگر در دورترین4. خواھد نمود جمع است كردهپراكنده
)الد  قبل از می1450(30:1-4

 سال قبل پیش گوئی شده بود، حتی قبل از اینکھ وارد سرزمین 3400اکنون جمع شدن قوم اسرائیل کھ 
اسرائیل شوند، یکی از مھم ترین پیش بینی ھائی استتکع در دست نوشتھ ھا در مورد آخر دنیا وجود 

حزقیال  می )2-3:1 ، یوئیل 37-36 ، حزقیال 16-11:10 ، اشعیا 30:3رجوع شود بھ ارمیا .(دارد
:نویسد 

 اسرائیل سرزمینتو بھ. كني خود را بسیج نیروھاي خواھد شد كھ از تو خواستھ طوالني مدت از یكپس
 خود در  و در سرزمین بازگشتھ مختلفھايسرزمین از اسارت آن مردم كھ كرد، سرزمیني خواھيحملھ

اند؛ شده ساكنامنیت
) قبل از میالد 592(12-38:8زقیال ح

بر طبق کتاب حزقیال بعد از یک دوره 
مردم اسرائیل "آخرین روزھا "طوالنی، در 

پس از یک دوره جدائی بھ سرزمین شان 
این مردم از یک ملت .بر می گردندطوالنی 

جدید کھ ملیتھای متفاوت دارندو مردمی با 
.دندفرھنگھای متفاوت ھستند، تشکیل می گر

این مردم با صلح و آرامش در شھر بدون 
این تشریح در .حصار زندگی خواھند کرد

حال حاضر تنھا شامل مردم اسرائیل می 
 سال 2000ملت یھودپس از .گردد

جدائی و پراکنده بودن، از بسیاری مردم ھا و 
این .ملتھا ھستند کھ دور ھم جمع شده اند

 برای ملت بازماندگان یھودی نام اسرائیل را
.جدید خود انتخاب کردند
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 برای ھمدردی با  یھودی توسط نازی ھای آلمانی، دنیا6000000، تعد از مرگ 1948در ماه می سال 
فلسطین نامی است کھ آدریان .بازماندگان کوچک یھودی ھا  ملیت آنھا را در فلسطین بھ رسمیت شناختند

مردم یھود ھم دوباره ھمان نام اسرائیل را برای کشور . سال قبل بھ سرزمین یھودی ھا میدھد1900حدود 
.جدید خودشان انتخاب می کنند

مرکز توجھ دنیا است قوم اسرائیل -2

عیسی مسیح با حواریون در معبد بود چند روز قبل از کشتھ شدنش
:بر روی صلیب کھ در مورد شھر اورشلیم گفت 

 را  پیامبران كھھري ش اورشلیم ، اي اورشلیم ، اياي»
چند بار خواستم!سنگسار كردي  خدا را و رسوالنكشتي

 خود را ھاي جوجھ مرغ ھمانطور كھ كنم تو را جمعفرزندان
 شما و حال ، خانھ38. خود مي گیرد، اما تو نخواستي زیر بال

 كھ شما بگویم را نیز بھاین39. مي ماندشما ویرانبراي
 خدا  را كھ باشید كسي آماده كھوقتيدیگر مرا نخواھید دید تا

39-23:37متی «. شما مي فرستد بپذیریدبراي

مسیح مخصوصًا در .اورشلیم  مکانی است  کھ مرکز قدرت یھود است و قدرتی کھ مسیح را انکار کرد
کھ اورشلیم بعد از اینکھ او را انکار مسیح می گوید .مورد ارتباطی کھ با این شھر دارد صحبت می کند

با اینحال مسیح بھ آنھا قول میدھد کھ بھ سرزمین اورشلیم در آینده .کردند در یک مدتی ویرانھ خواھد شد
.بر می گردند، وقتیکھ آنھا می فھمند کھ او ھمن مسیح بوده است

ھر برای تمامی ملتھا گفتھ بوده  سال قبل از تولد مسیح ، او در مورد اھمیت این ش520کریا ذدر کتاب 
یھودی ھای ایرانی ایمنی ایران را بھ  قبل از میالد ویران می شود، 586توسط بابلی ھا در سال .است

ذکریا ھمچنین گفتھ است کھ دنیا در یک روزی در آخر دنیا .برگشتن بھ آن شھر بدون دفاع ترجیح میدھند
.دعلیھ این شھر و بازماندگان یھود بپا می خیز

سایر شھرھاي و اورشلیم محاصره خود را براي سپاھیان كھ ھمسایھ قومھاي را براياورشلیم
 بر ضد اورشلیم جھانقومھاي تمام كھھنگامي3. زھر مي گردانم  كاسھیھودا مي فرستند، مثل

 را  بخواھد آن ھركسخت ، كھ سا خواھمعظیمي آنھا مانند سنگ را براي اورشلیم شوند، منجمع
 جنگ بھ را كھ قومھایي تمام كھ است اینزیرا قصد من«. شود مجروح دھد خود سختتكان

.نابود كنم مي آینداورشلیم

 اورشلیم مردمسوگواري
10  نیزه كھ ریخت ، و آنھا بر من خواھم اورشلیمساكنان را بر تمام و تضرع ترحم روحمن»

 تنھا فرزند خود عزا گرفتھ اند،  براي گویي خواھند نمود چنانكھعزاداري وزده اند خواھند نگریست
. است مرده پسر ارشدشان گویي كھ خواھند گرفتماتمو آنچنان
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) قبل از میالد 520(10-9 و 3-12:2ذکریا 

 روح مقدس دومین آمدن مسیح را زمانیکھ مردم اسرائیل حتی قبل از متولد شدن مسیح، ذکریا از طریق
(اسرائیل بار اول عیسی را بعنوان مسیح  انکار می کند .می فھمند کھ او مسیح انھا است ، را می بیند

مردم اسرائیل در روزھای آخر دنیا می فھمند کھ اشتباه کرده بودند و بھ مسیح )9:26 و دانیال 53اشعیا 
بھ من، کسی کھ مصلوبش "ذکریا می نویسد کھ مردم اسرائیل .تھ است ایمان می آورندکھ دوباره برگش

.نگاه خواھند کرد"کردند 

اھمیت اورشلیم در چیست؟

 سال پیش، ابراھیم بھ سرزمین اورشلیم فرستاده 4000 قبل از میالد، یعنی بیش از 2100در سال 
خدا با .زمین برای ھمیشھ بھ فرزندان او داده شده استخدا بھ ابراھیم می گوید کھ این سر.می شود

.ابراھیم، اسحاق و یعقوب در مورد این سرزمین عھد می بندد
 قبل از میالد، داوود یکی از بازماندگان ابراھیم این شھر اشغال شده را آزاد می 1000در سال 

سلیمان دستور میدھد کھ بعد از آن خدا بھ فرزند داوود، .کند و آن را پایتخت کشورش می سازد
.معبد را بر باالی کوه موریا بسازد

 قبل از میالد، بابلی ھا شھر و معبد را ویران می کنند و ھفتاد سال بعد معبد دوباره 586در سال 
.ساختھ می شود و بھ یھودی ھا اجازه داده می شود کھ بھ آنجا بر گردند

 را ویران می کنند و آن را امپراطوری روم  قبل از میالد، رومی ھا شھر اورشلیم 63در سال
.قرار میدھند

 بعد از میالد، عیسی مسیح توسط رومی ھا بھ صلیب کشیده می شود33در سال .
 بعد از میالد، یھودی ھا علیھ رومی ھا قیام می کنند و سعی می کنند کھ یک 132در سال 

. یھودی  کشتھ می شوند580000کھ توسط آدریان شکست می خورند و پادشاھی بوجود آورند 
 شھر را دوباره می سازند و اسم آن را آلیا و بعد یھودیھ و در نھایت فلسطین م گذارندھا رومی.
 بعد از میالد، پادشاه روم کنستانتین مسیحی می شود و اعالم می کند کھ خودش و 325در سال  

نروائی مادرش ھلن است اورشلیم و مکانھای مقدس دیگر کھ تحت فرما.کشورش مسیحی ھستند
.ھمچنان غیر مسیحی می مانند

 بعد از میالد، مسلمانھا شھر اورشلیم را از رومی ھا می یرند و اعالم می کنند کھ 638در سال 
.این شھر متعلق بع مسلمانھاست

 بعد از میالد، مسلمانھا مسجداالقصی را بر روی کوه موریا در محل معبد می 687در سال 
.م می کنند کھ اسالم دین نھائی و حقیقت است و اعالسازند

 89 بعد از میالد، اروپائی ھای مسیحی اورشلیم را از مسلمانھا پس میگیرند و 1099در سال
.سال بعد شھر تحت رھبری ساالدین قرار می گیرد

 بعد از میالد، یھودی ھا شروع بھ مھاجرت بھ اورشلیم می کنند تا خود را برای 1865در سال 
.ح آماده کنندمسی
 بعد از میالد، شھر اورشلیم از تسلط اتاترک رھا می شود1918در سال .
 یھودی توسط نازی ھا در 6000000 ، بعد از کشتھ شدن بیش از 1948در ماه می سال 

 با اعالم کردن اورشلیم بعنوان یک کشور بین المللی توسط سازمان ملل، شھر یھودی ھلوکاست،
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ص می شود ھمان روز پنج کشور عربی بھ کشور جدید اسرائیلی ھا حملھ می کنند و در .ھا مشخ
قسمت شرقی .یھودی ھا اعالم می کنند کھ اورشلیم پایتخت مردم یھود است.جنگ را می بازند

.اورشلیم با کوه معبد تحت کنترل عرب ھا می ماند
 سلط قسمت شرقی اورشلیم بعد از حملھ مسلمانھا بھ اسرائیل یھودی ھا توانستند ت، 1967در سال

 سال برای اولین بار بعنوان یک کشور 2000اسرائیل بعد از گذشت .و کوه معبد را بدست بگیرند
.مستقل توانست بر معبد کنترل کند

1 بیلیون مسلمان ، 3/1.(امروزه، اورشلیم برای نصف مردم دنیا یک شھر بسیار مھم است
دنیا شاھد است کھ مشکالت بین ) میلیون یھودی 20 بیلیون پروتستان و 1بیلیون کاتولیک، 

.مسلمانھا و یھودی ھا، کلید صلح دنیاست
 افزایش فشار در اورشلیم بوسیلھ گروه ارتودکس ھا ، مسلمانھا و مسجداالقصی را از ھم جدا می

.کند ساختن مجدد معبد باعث می شود کھ اورشلیم بھ مرکز توجھ دنیا تبدیل گردد

در پایان دنیا ارتش ھای تمامی .د روزی کھ ملتھا علیھ اورشلیم بپا می ایستند خبر میدھدذکریا در مور
.(کشورھا بھ سمت اورشلیم حرکت میکنند و در شمال در دره مگیدو بنام لشگر عظیم جمع می شوند

در انیجاست کھ مسیح انکار شده مردمش را نجات میدھد، سپس آنھا بھ سوی او بر )16:13مکاشفھ 
)12:10ذکریا .(می گردند

 آمدن معبد سوم-3

مسیح زمانی کھ داشت معبد را بھ سمت کوه الیو ترک می کرد بھ حواریونش در مورد حوادثی کھ برای 
.اورشلیم و معبد رخ میدھد، خبر داد

 خدا خارج مي شد، شاگردانش از خانھ عیسي كھھنگامي
. خدا ببرند خانھ ساختمانھايدیدنآمده ، خواستند او را بھ

 ویرانساختمانھا چناناین«: گفت  ایشان بھاما عیسي2
«! نخواھد ماند باقي سنگ روي سنگخواھند شد كھ

2-24:1متی 

 بعد از 70در اینجا مسیح بھ آنھا ھشدار میدھد کھ در سال 
ا ویران میالد زمانیکھ رومی ھا حملھ می کنند ، معبد و شھر ر

.می کنند و یک میلیون یھودی جان خود را از دست میدھند
صحبت می کند، تنھا معبدی کھ می تواند بر روی مسجداالقصی ساختھ مسیح ھمچنین در مورد معبد سوم 

:مسیح در مورد انتھای دنیا می گوید.شود
 دنیا بھشدند، آنگاه باخبر آن از رسید و ھمھ جھان مردم ھمھ گوش بھ انجیل مژده وقتيسرانجام

.آخر خواھد رسید
15  در جاي است ، ببینید كھ نوشتھ درباره اش نبيدانیال را كھ چیز وحشتناك آن وقتيپس»
،( را بداند این كند تا معني توجھ خوبخواننده) است برپا شدهمقدس
15-24:14متی 
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ین ویرانی سخن می گوید کھ عواقبش بصورت رنج و سختی در تاریخ مسیح ھمچنین در مورد زشتی ا
.بشر خواھد بود

 و ھرگز  استندیده دنیا آنرا تابحال دچار خواھند شد كھ مصیبتي چنان بھ روزھا مردم در آنچون
.نخواھد دید

22  بدر نخواھد برد؛  سالم جان انساني نكند، ھیچكوتاه را سخت روزھايدر واقع ، اگر خدا آن»
. خواھد كرد روزھا را كوتاه خود، آنبرگزیدگان خاطر خدا محضولي

22-24:21متی 

پوئل در نوشتھ ھایش در مورد ضد مسیحیت و آخر دنیا مطالبی را آورده است و در مورد ساختھ شدن 
حتی در مورد آخر دنیا قبل از .معبد ھم نوشتھ است
.فتھ استویرانی معبد دوم گ

 شما فریب مي خواھند، بگویند؛ وليبگذارید ھر چھ
. را نخورید ایشانسخنان

 روز  نشود، آن دو رویداد واقع تا اینبدانید كھاما
خدا بر پا خواھد  بر ضدنخست ، شورشي:نخواھد آمد

 است  شورش این عامل كھ مرد جھنميشد؛ دوم ، آن
 بھ مربوط كھاو با ھر چھ4.كرد، ظھور خواھد

وارد حتي. خواھد نمود و خدا است ، مخالفتدین
 خدا خواھد شد، و در آنجا نشستھ ، ادعا خواھد كرد خانھ

. خداستكھ
4-2:3دوم تسالونیکیان 
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"در کتاب مکاشفھ و دانیال بھ .زیکھ پوئل آنرا بھ روز خدا ، روز آخر دنیا، رجوع میدھدرو"روزی "
چیزی کھ شخصًا در این روز انجام می شود وارد .یعنی غیر مسیحی اشاره شده است"مرد گناھکار 

کھ پوئل در مورد خیلی از چیزھائی.شدن بھ معبد بر روی کوه موریا است و ادعای خدائی بودنش است
مشکل در مورد این پیش گوئی ھا تنھا این . صحبت کرده، گفتھ است24:15مسیح در مورد آن در متی 

.برای ساختھ شدن معبد یھودی ھا باید مسجداالقصی خراب شود.است کھ معبد باید ساختھ شود

د کھ برای بسیاری از یھودی ھا فکر می کنن.امروزه یک حرکت فعال برای ساختھ شدن معبد وجود دارد
بسیاری از یھودی ھای متعصب فکر .رھائی و نجات اسرائیل برای ھمیشھ باید مسجداالقصی خراب شود

و .می کنند کھ باید ھر چھ زودتر معبد سوم ساختھ شود چون حقشان است و طبق فرمان خدا نیز است
.استخیلی ھا ھم ادعا می کنن کھ مشکالت اسرائیلی ھا بخاطر عدم ساختن معبد سوم 

برای اینکھ این اتفاق بیفتد، اسالم باید قدرتش بھ اسرائیلیھای .ساختن معبد سوم ظاھرًا کار ساده ای نیست
.معبد سوم تنھا با جنگ علیھ مسلمانھا ساختھ می شود.ترسان منتقل گردد

 معبد توسط  بھ ما می گوید کھ توافق نامھ این9:27بھ ھمین دلیل دانیال در بخش ھفتاد ھفتھ دانیال در 
 عھد و پیمانی کھ بھ اسرائیلی ھا اجازه میدھد کھ معبد را .خیلی از ارتش ھا و کشورھا انجام خواھد شد

.آمده است"دوران سختی "یا "ھفتھ ھفتادم "بسازند در 

ص زیادي پیمان یك  باشد، مانع مي بندد، ولي وقتي نصف این مدت گذشتھ»ھفتھ اي«این پادشاه با اشخا
آلـوده خواھـد ساخت، ولـي سرانجـام سپس این خرابكار، خانـھ خـدا را.دیم قربانیھا و ھدایا خواھـد شدتق

«.آنچھ براي او مقرر شده بر سرش خواھد آمد
9:27دانیال 

 آمدن عجوج و مجوج-4

 شدن معبد مسلمانھا از اھمیت مسجداالقصی خبر دارند و اینکھ اگر مسجد خراب شود، فضا برای ساختھ
 سال قبل دیده شده 2500لذا این حملھ مسلمانھا بھ اسرائیل ، از نقطھ نظر حزقیال در .سوم مھیا می شود

.بود
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خدا بھ اسرائیل می گوید کھ انھا باید دوباره جمع شوند تحت یک ملت بعد از یک مدت پراکنده شدن 
 قبل از میالد اسیر می 597 شھر بابل در سال حزقیال توسط بابلی ھا در.طوالنی  و معبد را از نو بسازند

. خدا بھ حزقیال می گوید کھ در مورد آینده اسرائیل و مردم دنیا بنویسد.شود
حزقیال .آنھا دوباره دور ھم جمع می شوند"آخر دنیا"در این پیغام خدا بھ مردم اسرائیل می گوید کھ در 

. توضیح میدھد37 و 36مختلف در بخشھای در مورد جزئیات برگشتن اسرائیلی ھا از کشورھای 

 بعد از جمع شدن مردم اسرائیل ، حزقیال در مورد 39 و 38در بخش 
.خبر میدھد"آخر دنیا "حملھ بھ اسرائیل در 

 خود را  نیروھاي خواھد شد كھ از تو خواستھ طوالني مدت از یكپس
 كھ كرد، سرزمیني خواھي حملھ اسرائیل سرزمینتو بھ. كنيبسیج
 خود  و در سرزمین بازگشتھ مختلفھايسرزمین از اسارت آنمردم

38:8حزقیال اند؛ شده ساكندر امنیت

در طول تاریخ تنھا دو بار است کھ اسرائیلیھا جمع شدند و بھ 
سرزمینشان بر گشتند، یک بار در زمان کوروش پادشاه ایران زمین ، 

 قبل از میالد، و دفعھ دوم جمع 539ابلی ھا در سال بعد از شکست ب
.شدن حال مردم اسرائیل است

حزقیال در مورد کشورھای کھ دشمن اسرائیل می شوند و آنھا را می 
 او مشخصًا در مورد ایران و گروه عجوج و .ترسانند، نام برده است

.ان روسیھ استکھ کشوری کھ در شمال است ھم.مجوج کھ در شمال ھستند ، گفتھ است

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

 و گذارم مياتچانھ درقالب4. بضد تو ھستممن«:فرماید خداوند مي او بگو كھبھ. كنپیشگویيتوبال
 و  بسیار بزرگ، سپاه شده تو بسیجمسلح و سواران پیادهسربازان.كشم مي ھالكت سويتو را بھ

6. تو خواھند پیوست خود بھ سالحھاي با تمام ھم، و فوطكوش، پارس5. خواھند داد تشكیلنیرومندي
خواھند  تو ملحق دیگر، بھ از قومھاي، و نیز بسیاريـال از شم جومر و توجرمھسرزمین لشكـرتمام
6-38:1حزقیال .شد

و ادعا می کند کھ برای .ایران یکی از ثروتمندترین کشورھای نفتی است کھ منابع طبیعی ھم زیاد دارد
اختھ روس ھا راکتور اتمی س.داشتھ باشدرسیدن بھ اھداف انرژی صلح آمیز می خواھد کھ راکتور اتمی 

با اینحال روسیھ موافقت کرده است کھ راکتور با سوخت .اند ولی ھنوز با سوخت اتمی فعال نشده است
)IAEAآژانس بین المللی انرژی اتمی، .(بسازد

اسرائیل و امریکا در صورت رسیدن ایران بھ سالح اتمی قصد .ایران دشمن قسم خورده اسرائیل است
.حملھ بھ آن را دارند

 ایران اعالم کرده است کھ اگر اسرائیل بھ سمت مسجداالقصی حرکت کند، بھ اسرائیل حملھ می ھمچنین
:مشکل اسرائیل در حال حاضر این است .کند
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آیا آنھا باید صبر کنند کھ ایران بھ سالح اتمی برسد و بعد بھ ان حملھ کنند؟
ند؟آیا آنھا باید بھ ایران حملھ کنند و بقیھ کشورھا را ناامید کن

گفتھ "آخر دنیا" سال قبل، حزقیال در مورد این جنگ ھا بین مردم اسرائیل و دشمنانش در 2500بیش از 
حزقیال ھمچنین در مورد مردم نوشتتھ است کھ در این روز این پیش گوئی ھا را می بینند کھ بھ .بود

.حقیقت پیوستھ است

من. خواھد افتاد دور اتفاقآینده، دراین.پوشاني را ميمین ابر ز و مثلآیي مي خود از شمال عظیمبا سپاه
 تا بھدارم برمي قومھا تو را از میان ھمھدر برابر چشمان بعد، وليآورم خود مي سرزمین جنگتو را بھ

«. خدا ھستم من و تا آنھا بدانند كھ دھمخود را نشان آنھا قدوسیتھمھ
ات در باره اسرائیلانبیاي یعني خدمتگزارانم توسط مدتھا پیش كھتو ھماني«:فرمایدخداوند مي17

. آورد خود خواھم قوم جنگبسیار بگذرد، تو را بھ سالھاي بعد از آنكھ كھ، گفتم كردهپیشگویي
17-38:16حزقیال 

 را باز خواھند کرد و کتاب حزقیال را و می روزیکھ این وقایع بھ حقیقت می پیوندد، مردم کتاب انجیل
میبینند کھ خدای اسرائیل خدای واقعی است کھ روس .چیز را کنترل می کندبینند کھ خدای اسرائیل ھمھ 

.ھا و مسلمان ھا با او بھ نبرد بر خواستند

 كھو آنھا خواھند دانست داد خواھم نشان جھان قومھاي ھمھ را بھ خویش و قدوسیت عظمت طریق اینبھ
38:23حزقیال «. خداوند ھستممن

و در ادامھ پس از شکست عجوج و مجوج در سرزمین اسرائیل ، حزقیال در مورد ساختھ شدن معبد  می 
جنگ با عجوج و مجوج )43و40حزقیال .(گوید و زمانیکھ شکوه خداوند بھ این معبد نازل می شود

علیرغم میل شدید مسلمانھا بھ از بین بردن .مان ھا براحتی ویران شودباعث می شود کھ مسجد مسل
بعد از این جنگ و شکست خوردن مسلمانھا و پیروزی اسرائیل ، .اسرائیل، آنھا شکست می خورند

.کھ این در ھمان دوره سختی انجام می گردد.اسرائیل شروع بھ ساختن معبد سوم خواھد نمود


