
  گذشته در آينده شده است ،دونجھارمنبرد تحت نام  دينیکه در اساطير  )م.ق 15سده (نبرد مجيدو 
  
 

  از گاھشمار تاريخ ايران و جھان
  

جنگی بود ميان نيروھای مصری تحت فرماندھی فرعون توتمس سّوم و يک ائتالف کنعانی ) م.ق 15سده ( نبرد مجيدو
. نخستين نبردی می باشد که با جزئياتی قابل اطمينان به ثبت رسيده استاين . بزرگ تحت سرکردگی پادشاه کادش

و در اين نبرد انجام  )سرزمين پر ميوه( ھمچنين نخستين کابرد ثبت شده از کمان و نخستين جسد شماری نيز در مجيدو
گليفی بر روی بطور عمده از نوشتارھای ھيرو -تمامی جزئيات اين نبرد از منابع مصری به دست می آيد . گرفت

  ). اقصر امروزی(تاالرھای سالنامه ھا در نيايشگاه آمون در کارناک و تبس 

م دوران پادشاھی توتمس 23مين روز از نخستين ماه سّومين فصل از سال 21اين گزارش مصر باستان، تاريخ نبرد را 
ديگر انتشارات اين . م ميالد باشد.ق 1457آوريل  16بنابراين ادعا، تاريخ اين نبرد می بايست . سّوم، عنوان می کند

نبرد مجيدو با پيروزی مصريان ھمراه بود و منجر به . م جا نھاده اند.ق 1479م يا .ق 1482نبرد را در سال ھای 
پسامد اين اقدام ايشان، . آشفتگی در نيروھای کنعانی شد، که بمنظور حفظ امنيت خود به درون شھر مجيدو گريختند

  .ھر مجيدو بودمحاصره درازمدت ش

با برقراری دوباره نفوذ مصر در شام، فرعون توتمس سّوم دوران پادشاھی ای را آغاز نمود که در آن، امپراتوری 
  .مصر به بزرگترين گستره خود رسيد

  شورش کنعان 

دند در پايان دوران پادشاھی حتشپسوت، شھبانوی مصر، فرمانروايان محلی در ھمسايگی سوريه امروزی تالش می کر
توتمس سّوم، که در پی درگذشت نامادری اش حتشپسوت، پادشاه شد، مجبور بود که . تا يوغ برتری مصر را براندازند

  .بی درنگ با اين شورش درگير شود

نيروی اصلی و محرک در پشت اين شورش، . گشتند بر کرانه ھای فرات، متحد و ھمپيمان ميتانیکنعانيان با پادشاھی 
پادشاه مجيدو نيز با استحکامات . استحکامات نيرومند کادش، امنيت او و شھر را نگاه می داشت. پادشاه کادش بود

اين شھر در امتداد کناره . اھميت مجيدو ھميشه در موقعيت جغرافيايی آن بود. توانمند برابری، به اين اتحاد پيوست
مجيدو از اين موقعيت، بر مسير تجاری . باختری دره جزريل، درست آنسوی کوه کرمل و مديترانه، واقع است جنوب

  .نظارت داشت ميان دو روداصلی ميان مصر و 

  نبرد و محاصره 

آنھا، صبح . شب، نيروھايش را در نزديکی دشمن آراست اردوگاھی برپا کرد و در طی. توتمس فرصت را دريافت
امکان نداشت که پادشاه شگفت زده کادش بتواند خطوط مقدم خويش را به موقع بازگرداند، و . روز بعد، حمله کردند
نيروھاش شورشی او روی . حتی اگر اين کار را ھم می کرد اما کمک زيادی به وی نمی نمود. برای نبرد آماده گردد

ارتش مصر با آرايشی شامل سه جناح سازماندھی می شد که ھر دو . ين ھای بلند ھمجوار استحکامات شھر بودندزم
ترکيبی از موقعيت و شمار، توانايی مانور . فرعون، حمله را از مرکز آغاز کرد. جناح شورشيان را تھديد می کرد

. م شکست؛ صفوف آنھا بی درنگ از ھم فروپاشيدعالی جناح چپ ھمراه با يک حمله جسورانه، اراده دشمن را در ھ
  .آنھا در نزديکی شھر به درون آن گريخته، دروازه ھا را پشت سر خود بستند

دست زره را تصرف  200ارابه و  924آنھا در طی غارت، . سربازان مصری به غارت اردوگاه دشمن پرداختند
ھای پراکنده شورشی، دربرگيرنده پادشاھان کادش و بدبختانه برای مصری ھا، در طی اين آشفتگی، نيرو. کردند

بنابراين، فرصت . مجيدو، توانستند دوباره به مدافعان درون شھر بپيوندند و مدافعان، آنھا را از ديوار شھر باال کشيدند
  .تصرف سريع شھر، از دست رفت

فرستادند؛ شھر مجيدو مدت ھفت آنھا نيروھايی را به سرتاسر سرزمين ھا شورشی . مصريان شھر را محاصره کردند
  .ماه محاصره را تحمل نمود و سرانجام، سقوط کرد
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 1.929کمان،  502دست زره،  200ارابه،  924اسب نر،  6کره اسب،  191ماديان،  2.041اسير،  340ارتش فاتح، 
، از شھر و شھروندان گوسپند، و زره سلطنتی، ارابه و ديرک چادر پادشاه مجيدو را به ميھن خويش برده 22.500گاو، 

  .آن، چشم پوشيدند

  پيامدھا

با برقراری دوباره نفوذ : "ديويس نوشته است.ک.ھمانگونه که پاول. متصرفات مصر با اين لشکرکشی گسترش يافت
مصر در فلسطين، توتمس پادشاھی ای را آغاز کرد که در آن، مصر به بزرگترين گستره خود بعنوان يک امپراتوری 

آنھا . سّوم از پادشاھان شکست خورده خواست تا ھر يک، يکی از پسرانشان را به دربار مصر بفرستند توتمس." رسيد
در آنجا، آموزش مصری می ديدند و آنگاه که به ميھن خويش بازمی گشتند، با ھمراھی مصر، به فرمانداری می 

  . پرداختند

 نبرد مجيدو

 از شمال باختری تپه مجيدو نمای ھوايی

 م.ق 1457به احتمال تاريخ
 ، اسرائيلمجيدوموقعيت
 مصر پيروزینتيجه

 طرفين جنگ

 کنعانيان مصر
 کادش  
 مجيدو  

  
ميتانی

 فرماندھان

 کادش پادشاه س سّومتوتم

 نيرو

 نفر  10.000
 )نفر؟ 20.000به احتمال  (

 نيروھای مصری نامعلوم، به احتمال کمتر از

 تلفات و خسارات

 کشته، 83 نامعلوم
 اسير 340

 

به صورت پيشگويی جنگ صاحبان اديان معرفی شده و از اصل گذشته  و واقعی  انجيلیو  توراتیاين نبرد در اساطير  
به مسيحيان نظريات روحانيان مسلمين را نيز که ساده لوحانه بدين باور پيشگويانه از آينده . يگانه مانده استخود ب

با اين توضيح که چنين ارجاع تاريخ  .نقل ميگردد ماھنامه موعوددر اينجا به عينه از از زبان يک مسيحی گراييده اند 
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تعبير  قرقيسياکه در اساطير عھد اسالمی به نبرد موعودھا در ( يشکارکمدر مورد نبرد  چنينبازپسين ھمگذشته به روز 
بی  قرقيسيااز خود نام  :پيش آمده است که در آن به موجوديت امپراطوری برده داران جبار آشوری پايان داده شد) شده

ً يعنی شھر محل تنگاتنگ جمع شدن(  کارکميششک ھمان  دژ باستانی مستحکم  آخرين جنگ  مراد می باشد که) لفظا
قبل از ميالد بين سپاھيان بابلی تحت فرمان شاھزاده بخت النصر و  605منجر به نابودی آشور در آنجا در سال 

و  متحدين آشوری و مصری  لشکريان آشوری به فرماندھی آشور اوباليت دوم و متحدان مصری ايشان در گرفت
                                                                                      .                           شکست خورده و فراری شدند

)                                                                              ماھنامه موعود(  آيا واقعه آرماگدون پايان جھان است؟  

                                                                                                                                               ١٣٨٢مرداد  ٠١

  جرولد آست
   

  فاطمه شفيعي سروستاني : ترجمه

  :  اشاره  

وگو گفت  از آن  و مكاتب  و در ديگر اديان  نيست  و شيعه  اسالم  منحصر به  از موعود و آخرالزمان  صحبت  از آنجا كه
 الزاماً مطالبي.  بياوريم  آنھا را در مجله  از نظريات  بخشي  در ھر شماره  خداوند متعال  با عنايت  ايم بنا داشته.  است  بوده
د واز عقاي  گزارشي  تنھا عرضه  باشد و قصدمان مورد تأييد ما نمي  محتوايي  شود، از حيث منتشر مي  بخش  در اين  كه

 نگاھي  ھم  نوبت  و در اين  پرداختيم  آن  مصاديق  و برخي)  كريست آنتي(  دجال  به  قبل  ھاي در شماره. باشد مي  آراء ايشان
  . داشت  خواھيم  آسمان  در ديگر كتب  آرماگدون  اوصاف  به

 كتاب  از علماي  بعضي. پيوندند مي  ھم  به  است  كرده  معرفي  را آرماگدون  آن  مقدس  كتاب  كه  در محلي  نظامي  نيروھاي
 تجسم  آرماگدون  كه  نيست  تعجب  جاي  بنابراين. كند  بشر را نابود مي  امروزي  تمدن  آرماگدون  اند كه ادعا كرده  مقدس
  .گردد  جھان  پايان  بدترين

  آرماگدون  كلمه  معني 

 از محققان  بسياري.  است  گرفته  بود ريشه  قديم  در فلسطين  ھر مھميش  كه) مجّدو(» مگيدو«  از كلمه  آرماگدون  كلمه 
.دارد  غني  تاريخي  ناحيه  اين. باشد  شده  گرفته  »مجّدو  تپه«  معني  به»  ھرمجدون«از   آرماگدون  كنند كه فكر مي
از  قبل  سال  ز ميالد تا چھار صد و پنجاها  قبل  چھار ھزار سال  ، از تاريخ اشغال  دوره  ، بيست شده  انجام  ھاي حفاري

 بيت  شمال  مايلي 55و   شمالي  در اسراييل  »بندر حيفا«  مايلي 18در » مجّدو«. دھد مي  را نشان)  ع(  ميالد مسيح
  . است  واقع  المقدس

 ھاي بر كوه  مشرف  منطقه  اين.  است  بخشيده  اھميت  آن  به  از مساحتش  ، بيش)مجّدو(مگيدو   استراتژيكي  موقعيت
 مگيدو به  منطقه  ويژه  به  شمالي  فلسطين  در قديم.  است  نيز معروف  » اسدارلون«  روستاي  و به  است  شمالي  اسراييل
آفريقا،  قاره  سه  ميان  عبوري  جاده . داشت  نظامي  اھميت  »خيز حاصل  منطقه«  به  راه  ترين از شرقي  محافظت  علت
.بود  اسرائيل  قلمرو كھن  رسيد تحت مي  عربستان  صحراي  به  و از مشرق  مديترانه  درياي  به  از مغرب  يا و اروپا كهآس
 پل  اين. كرد مي  متصل  ھم  را به  قاره  سه  بود كه  استراتژيكي  ، سرزمين دريا و دشت  بين  ارتباطي  كوچك  منطقه  اين

  .بودند  جنگ  در حال  آن  آوردن  دست  دائماً بر سر به  نظاميان  بود كه  مھم  چنان آن  اي ، منطقه باريك

ھا گذرگاه  از اين  آمد و ميگدو از يكي مي  حساب  به  نظامي  مھم  ھاي گذرگاه  از قلمرو اسرائيل  ھايي قسمت  در گذشته
 از محققين  خاطر يكي  ھمين  به.  است  داده  رخ  آن  يا اطراف  منطقه  در اين  جنگ 200از   بيش  تاكنون. كرد مي  محافظت

  .  است  ناميده»  قرون  جنگ  سرزمين«را   آن

  ؟ است  كرده  بيان  واستراتژيكي  حياتي  سرزمين  اين  درباره  چيزي  مقدس كتاب آيا ؟ چيست  آرماگدون يا مگيدو  آينده

  آرماگدون  پيشگويي 



در  پيوسته  ھم  به  نظامي  نيروھاي  اينكه  در باره  اّما چيزي  شده  اشاره  آرماگدون  حنا بهيو  مكاشفات  در كتاب  اگر چه 
 و از اين  شده  مگيدو جمع  نيروھا در دشت  اين  كه  ذكر شده  ليكن.  است  نگرديده  كنند بيان مي  يكديگر حمله  به  منطقه
 كساني  چه  است  اين  سؤال. كنند مي  استفاده  بزرگ  حمله  براي  شدن  آماده  جھت  اي پھنه  عنوان  به  ھموار و وسيع  منطقه

  شوند؟ مي  در آنجا جمع  ھدفي  چه  و براي  اينكه  كند و باالخره مي  آنھا را جمع  كسي  شوند و چه مي  در آنجا جمع

و» خدا  عالم  كل  ـ پادشاه  ـ شيطان  جھان  پادشاه«: باشند  و مذھبي  سياسي  افراد از چند گروه  رسد اين نظر مي  به
ً به»  پادشاه«  كلمه  ذكر است  شايان. » رود فرات  از شرق   پادشاھي«  اطالق  رھبران  به  آن  امروزي  شكل  لزوما

  .باشد  ياد شده  رييس يا وزير  نخست جمھور،  رييس  عنوان  از آنھا به  است  ممكن  بلكه. شود نمي

 اشاره  آن  به  مكاشفات  در كتاب  كه  نيرومندي»  چھار پاي«  اند تا از قدرت پيوسته  ھم  ھا به از ملت  بسياري،  در تاريخ
 شود تشبيه مي  ھدايت  غير خدايي  نيروھاي  وسيله  به  كه  حيواني  اتحاد را به  اين  عظيم  خداوند قدرت. كنند  حمايت  شده
  . است  كرده

چھارپا  خود را به  و فرمانروايي  و قدرت  ذھنند  از يك«دھند  مي  اتحاد را تشكيل  اين  كه  كساني  آمده  مقدس  در كتاب
  ».خواھند داد

 مسكون  ربع  تمام  سازند و بر پادشاه را ظاھر مي  معجزاتي  ھستند كه  آنھا ارواحي  كه  است  ذكر كرده  مقدس  كتاب
  .آورند   روز فراھم  آن  عظيم  جنگ  آنھا را براي كنند تا مي  خروج

 نيروھاي  اين  شوند؟ از قرار معلوم مي  جمع  در آرماگدون  نظامي  چرا نيروھاي  كه  است  اين  سؤال
  . خواھد گرفت  را در دست  جھان  كنترل  كسي  دھند چه  نشان  شوند كه مي جمع منظوردرخاورميانه بدين نظامي

  !كنند مي  مسيح  عيسي  عليه  جنگ  به  نبرد با يكديگر شروع  جاي  ھر چند به

معموالً.  ايم خدا بروند، فكر نكرده  در مقابل  جنگ  باشند تا به  را داشته  اين  شجاعت  كه  در مورد افرادي  حال  ما تا به
 مسيح  خواھند كرد تا با عيسي  سعي  مردم  در واقع  سازد كه آشكار مي  مقدس  اّما كتاب. جنگند ھا با يكديگر مي انسان
در  كنند واميد دارند كه مي  طمع  بر جھان  فرمانروايي  ھا براي فريب  ، ديكتاتورھا و عوام پاياني  زمان  كنند در اين  جنگ
را نابود  ندگيقادرند ز  قدرتمند كه  آنچنان  ھايي سالح. آنھا پيروز شوند  كشنده  ھاي و سالح  عظيم  نيروھاي  مقابل
موجود  ھيچ«بكند   ھا مداخله را نفرستد تا در امور انسان)  ع(  مسيح  داند اگر عيسي  مي  كه  تنھا خداوند است.كنند
  .»  نخواھد يافت  نجات  اي زنده

   و آرماگدون  شيطان 

ايفا  در آرماگدون  نظامي  اينيروھ  را در گروه  اي برجسته  نقش  وجود دارد كه  ، رھبر قدرتمند ديگري صحنه  پشت
 نسل  و نابودي  ھا فريب انسان  دشمن  عنوان  او به  ھدف. دھد  مي  ھا را فريب ملت  تمام  »عصر  اين  خداي«. كند مي

  .  است  انسان

  .ھستند   فشھد  به  وي  رسيدن  براي  اي وسيله آيند مي  گرد ھم  زمان  پايان در  كه  انبوھي  لشكريان رسد مي نظر  به

 را بفريبد؛ زيرا كه  متكبر جھان  تا رھبران  داده  فرصت  شيطان  خداوند به  كه  است  دانند آن ھا نمي ملت  كه  اّما چيزي
  .گيرند  دست  را به  جھان  قادر خواھند بود كنترل  جنگ  كنند با اين فكر مي

.خواھد شد   وارد جنگ  شده  خم  از ويراني  كمرشان  كه  خورده  بفري  ھاي ملت  خداوند خود با آن  مقدس  كتاب  آيات  طبق
 انسان  دھد و خداوند به مي  او آنھا را فريب  كه  كساني  و نه  شيطان  نه  است  خود قادر مطلق  خواھد كرد كه  خداوند ثابت

  .نخواھد داد تا خود را كامالً نابود كند   اجازه

 آيند، ھدف گرد مي»  قادر مطلق  روز خداي  آن  عظيم  جنگ«در   چگونه  سپاھيان:  خوانيم يم  كه  زماني  مقدمه  با اين
  .شود آشكار مي  آرماگدون

و خداوند... رسد روز خداوند فرا مي! كنيد  نظاره«: كند مي  توصيف  چنين  را اين  بحراني  زمان  نيز اين  نبي  زكرياي



از  كه  زيتون  او بر كوه  روز پاھاي  جنگيد و در آن  در روز جنگ  كه  چنان. واھد نمودخ  ھا جنگ قوم  با آن  آمده  بيرون
  .خواھد ايستاد   است  اورشليم  مقابل  به  مشرق  طرف

  آيند مي  گرد ھم  نظامي  نيروھاي 

 شدن  مشتق  كس  را ھيچچ  كه  آور است كند و تعجب مي  روشن  آرماگدون  را در باره  ديگري  فرضيه  مقدس  تفسير كتاب
 يا گروه  دسته  شدن  جمع»  معني  به  كه» گاداد»  عبري  از كلمه  يعني.  است  در نظر نگرفته  را از منظر دوم  مگدون
 معني  به  كه» ماگد»  بنابراين.شود مي  ساخته  اسم  فعل  به» ما»  حرف  كردن  با اضافه  عبري  در زبان.  است  سربازان
 در نتيجه. »)مذكر(او   براي»  معني  به» و«شود و پسوند  مي  ساخته  است  سربازان  گروه  شدن  جمع  براي  محلي

  .شوند مي  جمع  در آن  سربازان  گروه  كه» او  از آن  محلي«

«: گويد مي  چنانكه. كند مي  مجسم  و جنگ  تھاجم  را براي  و تداركاتشان  فرمانروايان  خداوند اين   نبي  يوئيل  در كتاب
 مردان  نيرومند را پيدا كنيد، بگذاريد تمام  مردان! شويد  آماده  جنگ  ، براي)جار زنيد(كنيد   اعالم  اقوام  را در ميان  اين

 خود در مقابل  ھاي شمشيرھا و اره  خود را در مقابل  ھاي گاو آھن. بيايند  اورشليم  بگذاريد تا به. آيند  بيرون  جنگي
  .» ھستم  قوي  بگويد من  بگذاريد ضعيف. ھا خرد كنيد نيزه

و  تسليحات  ساختن  را به  كشاورزي  ابزار آالت  ساختن  امكانات  كه  در جايي  رھبران  كند كه مي  اشاره  فوق  پيشگويي
  .دارند خود بر مي  از توليدات  دھند دست افزار تغيير مي  جنگ

 ديگر مناطق  خود به  پيشروي  و به  شده  جمع  اند در آرماگدون كرده  را اشغال  دشت  اطراف  تمام  كه  در حالي  سپاھيان
  .خواھد داد  رخ  اورشليم  ، در اطراف تر از مگدون پايين  مايل 55  واقعي  اّما جنگ. دھند مي  ادامه  مقدس  سرزمين

در  شوند ولي  جمع  در آرماگدون  خواھد داد تا سپاھيان  هخدا اجاز.  نيست  ستيزه  تر از يك بيش  بزرگ  جنگ  در واقع
 او و رھبران  و مزدوران  شيطان  به  دادن  با اجازه. خواھد كرد  خود حكومت  كه  وجود نخواھد داشت  ترديدي  پايان
) ع(  عيسي  حكمراني  مانع  كه  لشگريان  آن  ، به)خدا(با او   جنگ  ھا براي ملت  درآوردن  حركت  به  براي  خورده  فريب

، بزرگ  جنگي  نشانه  ، آرماگدون بنابراين. با او نابود شوند  در جنگ  فقط  خواھد داد كه  خواھند شد، اجازه  بر اورشليم
 و اطراف  در اورشليم  نظامي  جنگ.  خير و شر است  نيروھاي  ميان  بلكه  نظامي  نيرومند و اتحادھاي  ھاي ملت  ميان  نه
  .  در خواھد گرفت  آن

  : است  پيوسته  ھم  به  جنگ 

، در آن  در طول  كه  زماني. افتد  مي  اتفاق» روز خدا»  عنوان  به  زمين  تزلزل  زمان  دھد كه مي  توضيح  مقدس  كتاب
  .دھد   خدا پايان  او بر عليه  سركشي  خواھد شد تا به  مداخله  امور انسان

 به)  اورشليم(  ھا بيدار شوند و به دھيد ملت  اجازه«: فرمايد خداوند مي  نبي  يوئيل  ، در كتاب كر شدهذ  پيشگويي  در ادامه
 آوريد؛ زيرا كه  را پيش  داس.  نشست  خواھم  اطراف  اقوام  ھمه  ميان  داوري  براي  در آنجا من. بيايند   ژھوت  روستاي
. است  شما عظيم  شرارت  اند، زيرا كه لبريز شده  شراب  ھاي خمره  زيرا كه كنيد؛  بياييد، پايمال.  است  رسيده  حاصل
  .  است  قضا نزديك  ؛ زيرا روز خداوند در وادي قضاوت  در وادي! ھا ھا، جماعت جماعت

با  د كهخواھد آم  بيرون  شمشيري  و از دھانش. روبرو خواھد شد  لشگريان  با بيان  خويش  در بازگشت)  ع(  مسيح  عيسي
 پرندگان). 15:19  مكاشفه(كند  را، زير پا لگد مي  قادر مطلق  خداي  خشم  شراب  او خود خمره... زند ھا را مي امت  آن

  .جنگيدند غذا دھند )  ع(  مسيح  با عيسي  كه  افرادي  شوند تا به مي  جمع

200تا حدود   آن  پيشروي  كند كه مي  اشاره 14: 20  مكاشفه.نخواھد بود  اورشليم  اطراف  منطقه  ظاھراً كشتار محدود به
  .يابد مي  ادامه  مايل

   صلح  ، مقدمه آرماگدون 

 طغيان  بشر بيھودگي.   است  پادشاھان  او پادشاه. خواھد شد  ھا شناخته انسان  منجي  عنوان  به  سرانجام)  ع(  مسيح  عيسي 
، تا آفتاب  از مطلع  زيرا كه«:  است  كرده  خدا صحبت  عظيم  قدرت  در باره  نبي  مالكي. خواھد كرد  بر ضد خدا را درك



  .» خواھد بود  ھا عظيم امت  در ميان  من  ، نام مغربش

 كه  است  سال  ھزاران  شده  اشاره  بقرنتيان  در كتاب. شود مي  بشرشناخته  حكمران  بزرگترين  عنوان  خداوند به  در پايان
 او خلق  را براي  زمين  كه انسان  خود براي  برنامه  بر اجراي  خدا مبني  عصر ـ با وجود پيشگويي  اين  يـ خدا  شيطان
  .  است  ھا جا زده انسان  خداي  عنوان  ، خود را به كرده

 زمين  نظير بر روي بي  و كاميابي  سابقه بي  از صلحي  افتد انسان مي  اتفاق  اين  كه  اند، زماني ذكر كرده  اكثر پيامبران
  .  است  شده  داده  وعده  انسان  به  قبل  سال  از ھزاران  صلح  اين. خواھد برد  لذت

 با پايان  اتفاق  اين. باشد مي  انسان  رستگاري  براي  اي ، مقدمه است  شيطان  نيروھاي  نابودي  نشانه  كه  در حالي  آرماگدون
شوند مي  جمع  مشخص  و فريبكار در مكاني  حريص  ھاي انسان  كه  است  در آرماگدون.  است  ھمراه  انسان  سوء داوري

  .دھد  اند پايان ھا ايجاد كرده انسان  آنھابراي  كه  ھايي مصيبت  بتواند به)  ع(  تا مسيح

وجود ندارد تا  انسان  ايبر  ديگري  راه  دھد، متأسفانه مي  نابھنگام  ومرگ  ، درد، ويراني ترس  خبر از پايان  آرماگدون
  .سازد   جاري  جھان  را در اين  كند تا صلح  دخالت  بايد در امور انسان  خدا باالخره. را بياموزد  درسش

 را عوض  جھان  اين  و مذھبي  ، تربيتي ، سياسي ، اقتصادي اجتماعي  سيستم  عيسي  حضرت  نبي  دانيال  سخنان  طبق
  .كند  خدا بنا مي  و روش  راه  يبر مبنا  كند و جھاني مي

  .شود  مي  او بر انسان  از تاثير گذاري  كند و مانع را اسير مي  شيطان  مسيح  دھد كه مي  ، نشان روز اصالح  عاليم

او را  شوند تا حقيقت  مي  را نشناختند، زنده  واقعي  خداي  كه  افرادي  تمام  كه  است  از زماني  آخر، حاكي  روز بزرگ
  .آورند   دست  را به  رستگاري  كنند و فرصت  درك

 فريب  خداوند رھبران  كه  است  و محلي  است  عظيم  سپاھيان  شدن  جمع  براي  مكاني  بلكه.  نيست  جھان  پايان  آرماگدون
  .خواند فرا مي  با خود در اورشليم  حتمي  در جنگي  شكست  را براي  خورده

 خود ادامه  زندگي  به  انسان.  است  ھمه  براي  و كاميابي  صلح  نويد ھزار سال  ھا، آرماگدون نانسا  فراتر از نابودي
 در زير پادشاھي  دھد، زمين ھا نويد مي ملت  و تمام  زمين  حاكم  عنوان  را به)  ع(  مسيح  حكومت  خواھد داد و آرماگدون

  .گردد ور مي  غوطه  خدا در صلح
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