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O Fim de Gog e Magog
Quando Gog e Magog tiverem expulsado os
muçulmanos para suas fortalezas e refúgios, e
quando virem o sangue em suas armas, que
retornará do céu, tomarão isso como evidência de
sua vitória iminente sobre os muçulmanos.
Entretanto, naquela noite:

"Jesus e seus companheiros implorarão a Deus e Deus enviará contra eles (Gog e Magog) vermes
que atacarão seus pescoços; e de manhã, todos perecerão." (Saheeh Muslim)

Sem saber que o bando já foi destruído, os muçulmanos em suas fortalezas chamarão
por um voluntário para observar o que o inimigo está fazendo. O voluntário, sabendo que
provavelmente morrerá, descerá para encontrar todos mortos, deitados uns sobre os
outros. Ao retornar, ele gritará: 'Ó muçulmanos, alegrem-se! Deus foi o bastante
contra nossos inimigos!'[1]
Quando Jesus e o povo que se refugiou no Monte Tur descerem, encontrarão a mesma
cena, sem um único lugar da terra ao seu redor livre do mau cheiro de corpos
apodrecendo. A situação será tão repugnante e perigosa para a saúde que Jesus orará a
Deus novamente, e Ele enviará enormes pássaros para carregá-los[2] e jogá-los no mar
onde o sol nasce.

As Consequências
Depois disso, Deus enviará uma chuva intensa e purgativa que penetrará em tudo,
com duração de quarenta dias. Ao contrário do Dilúvio[3], essa chuva torrencial será
benéfica, por que:
"A terra será lavada até que pareça um espelho. Deus então ordenará a terra: 'Traga seus frutos
e restaure suas bênçãos.'" (Saheeh Muslim)

Os muçulmanos permitirão que seu gado e criações pastem novamente e eles
engordarão de uma forma que nenhuma vegetação os tinha engordado antes.[4] Pomares
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produzirão frutos de tamanho e qualidade nunca vistos antes, e o gado produzirá um leite
de excelente qualidade em enormes quantidades, suficiente para que ninguém
experimente qualquer tipo de escassez.[5]
Os benefícios, então, do advento de Gog e Magog, será a dizimação dos não-crentes,
deixando o mundo para uma nação de crentes e alimento em abundância depois da terra
ter absorvido todos os corpos decompostos dos mortos causados por sua invasão e
posterior extermínio. Por um período a riqueza será tão abundante que as pessoas não
serão capazes de encontrar a quem dar caridade.[6] Abu Hurayrah relatou que o Profeta,
que a misericórdia e bênçãos de Deus estejam sobre ele, disse:
"... e não haverá Jizya. O dinheiro será abundante de modo que ninguém o aceitará (em
caridade)." (Saheeh Al-Bukhari)

A redução do número de homens não será benéfica, causando um grande desequilíbrio
na taxa entre os sexos. As mulheres excederão os homens em números, possivelmente
devido às baixas na guerra, como foi o caso na Alemanha depois da Segunda Guerra
Mundial.[7]

O Reino e Morte de Jesus
O reino de Jesus, que Deus lhe conceda paz, será pela Lei que Muhammad, que a
misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, trouxe. Isso está de acordo com a
Aliança que Deus fez com todos os Seus profetas. No Alcorão, é dito:
Quando Deus aceitou a promessa dos profetas, disse-lhes: "Eis o
Livro e a sabedoria que ora vos entrego. Depois vos chegou um
Mensageiro que corroborou o que já tendes. Crede nele e
socorrei-o." Então, perguntou-lhes: "Comprometer-vos-eis a
fazê-lo?" Disseram: "Comprometemo-nos." Ele disse: "Testemunhai,
que também serei, convosco, Testemunha disso." (Alcorão 3:81)
O reino de Jesus, portanto, será de acordo com a Aliança com Deus, e isso é suportado
por uma explicação do dito do Profeta, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam
sobre ele, por Abu Hurayrah, quando relatou uma pergunta que ele fez aos seus
companheiros. Ele disse:
O Mensageiro de Deus disse: "O que fariam se o filho de Maria descesse em seu meio e os
liderasse como um de vocês?"

Um dos companheiros, Ibn Abu Thib, perguntou:
O que significa 'Ele os liderasse como um de vocês'?

Abu Hurayrah respondeu:
"Ele os liderará de acordo com o Livro de seu Senhor, exaltado e louvado seja Ele, e o Caminho
de seu Mensageiro, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam sobre ele."[8]
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Seu reino será marcado por respeito mútuo, paz e prosperidade entre as pessoas. Em
outro hadith, Abu Hurayrah disse:
"Rancor, ódio mútuo e inveja desaparecerão e quando ele (Jesus) convocar as pessoas para
aceitarem fortuna, ninguém aceitará." (Saheeh Al-Bukhari)

A falta de rancor entre as pessoas será absoluta, não relativa, por pelo menos sete
anos, quando duas pessoas serão instigadas a sentir ódio[9] e a palavra entre elas será
'paz'. De fato, a religiosidade e piedade serão a ordem do dia, porque para cada pessoa:
"Uma única prostração para Deus (em oração) será melhor do que o mundo todo e tudo que ele
contém." (Saheeh Al-Bukhari)

O próprio Jesus não somente governará e julgará pela Sharia islâmica, mas também
completará todos os pilares islâmicos. O Profeta do Islã disse:
"Por Aquele em Cujas mãos está a minha vida, o filho de Maria certamente invocará o nome de
Deus para o Hajj ou Umrah[10] ou ambos no vale de Rauha (um vale próximo de Medina)." (
Saheeh Muslim)

Então, quarenta anos após sua segunda vinda ele morrerá, e os muçulmanos
realizarão a oração fúnebre por ele.[11] E esse é o momento ao qual Deus se refere no
versículo corânico:
"Nenhum dos adeptos do Livro deixará de acreditar nele (Jesus),
antes da sua morte..." (Alcorão 4:159)
Se Deus quiser, todas as pessoas serão de um único Livro naquela época.

Conclusão
Como podemos ver, o retorno de Jesus a Terra será um evento verdadeiramente
magnificente, cercado por incidentes verdadeiramente magnificentes, tão magnificentes
que podem parecer fantasias. Jesus chegará em um momento no qual o mundo estará em
necessidade real da Ajuda Divina. De fato essa Ajuda Divina virá com Jesus, mas algumas
das tribulações daqueles dias serão tão grandes que nem mesmo ele será capaz de
enfrentá-las, fugindo para os topos das montanhas com seus seguidores. Somente Deus
será capaz de salvar a humanidade naquele momento. Não obstante, a Ajuda Divina não
somente colocará um fim às grandes tribulações enfrentadas pela humanidade desde o
princípio dos tempos - o Falso Messias e Gog e Magog - mas também virá para mostrar a
verdade sobre Deus, colocando um fim em toda a falsidade, com todos se unindo sob a
verdadeira religião de Deus.
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[1] Musnad Ahmed.
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[2] Saheeh Muslim
[3] O Dilúvio que desceu sobre o povo de Noé.
[4] Musnad Ahmed
[5] Saheeh Muslim
[6] ibid
[7] A escassez de homens foi tão aguda que a conferência internacional da juventude ocorrida em
Munique em 1948 sugeriu a poligamia como uma solução para as mulheres sozinhas.
[8] Saheeh Muslim
[9] Saheeh Muslim
[10] Essas são a Peregrinação Maior e Menor ao Santuário Sagrado em Meca, a primeira um
pilar ritual obrigatório do Islã.
[11] Abu Hurayrah narrou que o Profeta, que Deus o louve, disse: "Ele (Jesus) viverá na terra
quarenta anos e então morrerá. Os muçulmanos orarão por ele em sua oração fúnebre." Em
Musnad Ahmed e Abu Dawood
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