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NOBELS FREDSPRIS 2005 MIDT I BLINKEN:

IRANS PRESIDENT VIL
UTSLETTE ISRAEL SOM
GOG I MAGOGS LAND
Av Aril Edvardsen

Det Internasjonale Atomenergibyrået
(IAEA) og dets generaldirektør
Mohammed ElBaradei, fikk Nobels
fredspris i Oslo 2005.

Den pakistanske atombombes far,
Abdul Qadir Khan, solgte kjernefysisk
teknologi og materiale i mange år til
Iran, Nord-Korea, Libya og trolig også
til terroristorganisasjoner før han ble
oppdaget.
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Det kan synes som om de fleste
sekulære og kristne blader i Norden
ikke la særlig vekt på at det var Det
Internasjonale Atombyrået (IAEA)
i Wien, og dets generaldirektør
Mohammed ElBaradei som fikk
Nobels Fredspris i 2005. Under
utdelingsseremonien i Oslo Rådhus,
10. desember, ble ElBaradei utropt
som ”en uredd forkjemper” for
bruk av atom i fredens tjeneste, og
en motstander av atomvåpen.
På grunn av at Iran – det gamle
Persia har satt seg fore å utvikle
og anrike uranium, bør utdelingen
av Nobels Fredspris 2005, igjen
sette kampen mot spredning av
atomvåpen på kartet, mye sterkere
enn kampen var i 1950- og 1960årene.
I dag er terroristenes mål å slå
til mot storbyer i Europa og USA
med kjernefysiske, kjemiske og
biologiske masseødeleggelsesvåpen, som får oss til å tenke på
Bibelens apokalyptiske skrekkscener der ”folkenes byer faller”
(Åpenb. 16:19), med ”Gog-krigen
anført av perserne” (Esek. 38 og 39),
og den siste krig som kalles
”Harmageddonkrigen”
(Åpenb. 16:10-18), før Jesus kommer
igjen og oppretter sitt ”Tusenårige
fredsrike” (Åpenb. 19:11-20:3).
IAEAs Mohammed ElBaradeis
uttalelse: ”Det finnes nå et svartebørsmarked for kjernefysisk materiale
overalt, inkludert Malaysia”, burde
vekke alle.
Kristne forkynnere og bibellesere
bør igjen bli opptatt med å studere
og undervise bibelprofetiene, som

selvsagt ikke er ”Guds vilje”, men
GUDS FRAMTIDSKUNNSKAP OG
ADVARSLER TIL OMVENDELSE.

IRANS PRESIDENT: PERSERNES
MÅL ER UTSLETTELSE AV
STATEN ISRAEL
Irans president Mahmoud
Ahmadinejad har nå for alvor satt
Iran – det gamle Persia – på kollisjonskurs med resten av verden. I
løpet av vinteren 2005-2006 har
dette skjedd gjennom to uhyggelige
hendelser.
Først uttalte Irans president at
”staten Israel burde utslettes av
kartet”. Dette sendte sjokkbølger
både igjennom EU og USA, og alle
fredselskende nasjoner, som frykter
for atomkrig og bruk av masseødeleggelsesvåpen. Han påstod
samtidig at Hitlers Holocaust der 6
millioner jøder ble drept, har aldri
skjedd.
I januar 2006 brøt Iran med Det
Internasjonale Atomenergibyrået
(IAEA), som sammen med sin
generaldirektør, Mohammad
ElBaradei, mottok Nobels Fredspris
i Oslo i desember 2005. Perserne
brøt atomforhandlingene med de
tre EU land; Storbritannia,
Tyskland og Frankrike, samtidig
som de brøt IAEA-seglene på
produksjonsentrene for utvikling av
uran i Iran, og offentlig gjenopptok
anriking av uranium. Hva de har
gjort og holder på med i
hemmelighet kan man bare ane.
Nå har også Iran for lengst testet
Shahab 3-rakettene, som med letthet
kan nå Israel med kjernefysiske og
andre massødeleggelses-ladninger,
og gjennom kontakter med Nord-
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Kart som viser konstellasjonene i Bibelens Gog-krig i Esekiel kapittel 38 og 39. Gog i Magogs land og hans allierte er i
grønnfarge, mens kapitalistenes (kjøpmennenes) og Tarsis’ (Vestens) allierte, som støtter Israel er i blått.
Innfelt: Nobelprisvinner Mohammed ElBaradei.
Korea, frykter nå Europa og USA at
de snart vil ha Taepo Dong 2rakettene, som med letthet kan nå
hele Europa og deler av USA.
OPPTRAPPING TIL BIBELENS
GOG-KRIG
En av Israels forsvarministere, Shaul
Mofaz, sier til Time Magazine, at
dersom Israel blir angrepet vil landet
forsvare seg og sine innbyggere. Og
Israel har sikkert hemmelige atomvåpen. Kongressmedlemmer i USA
antyder at Israel har minst 100 atombomber.
Med Irans president Mahmoud
Ahmadinejads oppfordring til å
utslette Israel av kartet, har den

såkalte Gog-krigen som omtales i
Esekiel kapittel 38 og 39 ”i de siste
dager” kommet verden nærmere
inn på livet. Bibelske forkynnere
har i generasjoner advart mot
denne såkalte Gog-krigen. Selv har
jeg talt og skrevet om disse
kommende profetiske begivenheter
helt siden tidlig på 1960-tallet.
Troens Bevis hadde så sent som i
desember 2001 hovedoppslag om
at ”Gog-krigen er nær”. Og i mine
bøker ”Ørkenfolkene bøyer kne”
(1997) og ”Antikrist, Israel og Jesu
gjenkomst (1999) er det kapitler
som omtaler Bibelens Gog-krig og
setter den inn i profetienes
rekkefølge.

Bibelen kaller lederen for perserne
(6539) kusittene (3868), puteerne
(6316) og hele alliansen som
angriper Israel, for Gog i Magogs
land. Og ”Gog og Magog” blir i
Bibelen brukt som symbol for Guds
folks fiender.
GOG = AGAG
I jødisk tradisjon settes det
likhetstegn mellom Bibelens Agag
og Bibelens Gog. Dette sees tydelig
i den jødiske bibel, Septuaginta,
som jødene brukte mest på Jesu tid.
Denne greske Septuaginta (LXX)
oversettelsen av Det gamle
testamentet fra ca. 275 f.Kr., ble
også brukt av Jesus og de første
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Irans kjernefysiske anlegg i Natanz der Mohammed ElBaradei og IAEA oppdaget at perserne anriket uranium som
brukes for atombomber. Fra februar 2006 fjernet Iran alt IAEAs overvåknings- og konrollutstyr ved alle atomanlegg.
Innfelt: Iran har mange kjernefysiske anlegg. Dette er fra halvøya Bushehr ved Den persiske golf.

apostler. Det kan vi se fra alle
sitatene fra Det gamle testamentet
som brukes i Det nye testamentet.
I Bileams profetier om Israels
kommende Messias og konge, som
stiger opp som en stjerne fra Jakob,
anvender Septuaginta ordet Gog,
istedenfor Agag, og sier:
”Mektigere enn Gog skal hans
(Jakobs – Israels) konge være”
(4.Mos. 24:7 og 17-19).
Dette viser at Bibelens Gog og
Agag er identiske, slik også jødisk
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tradisjon og fortolkning hevder, og
symboliserer Gud og Guds folks
fiender.
GOG (AGAG) – GUDS
FIENDERS KONGETITTEL
Bibelfortolkere er enige om at
Agag, som her kalles Gog, var en
kongetittel blant folket Amalek, på
samme måte som Farao var en
kongetittel i Egypt.
I Bibelen var Amalek det første
folkeslag som angrep Israelsfolket

etter at de som et selvstendig folk
hadde dratt ut av Egypt. (Se 2.Mos.
17:8-16).
Siden da har Amalek og deres
konge Gog (Agag) stått som det store
symbol på Guds folks store fiender,
som kun kan beseires på åndelig
vis, gjennom hender som løftes til
Gud i bønn, slik Moses gjorde, og
opplevde Guds mirakuløse
inngripen.
Bibelen forteller: ”Herren sa til
Moses: Jeg vil helt utslette minnet
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Fra Irans tungtvannsfabrikk for framstilling av kjernefysisk materiale i Arak, sørvest for Teheran. De norske frihetskjemperne som ødela tyskernes tungtvannsfabrikk på Rjukan under 2. verdenskrig, hindret i siste øyeblikk at Hitlers
nazister fikk atomvåpen. Irans president Mahmoud Ahmadinejad nekter også for at det jødiske Holocaust har skjedd.
Innfelt: Irans president Mahmoud Ahmadinejad, som oppfordrer til utslettelse av staten Israel, prøver også å lure EU
og USA angående persernes kjernefysiske anlegg og anriking av uran for atomvåpen.
om Amalek over hele jorden. Så
bygde Moses et alter og kalte det:
JEHOVAH NISSI – Herren er mitt
seiersbanner. Og han sa: En hånd
er utstrakt fra Herrens trone!
Herren skal stride mot Amalek fra
slekt til slekt” (2:Mos.17:14-16).
Gjennom hele Bibelen står Gog
og Agag som symbolet på Guds
fiender. I 1.Sam. kapittel 15 gjør
kong Saul det fatale mistak med og
spare Agag, Amaleks konge.
I Esters bok ser vi at den onde

Haman som prøvde å utrydde hele
jødefolket var en ætling av denne
Agag. (Ester 3:1 og 10, Ester 8:3 og
5, Ester 9:24). Men planen ble
forhindret på mirakuløst vis,
agagitten Haman ble hengt i sin
egen galge.
I Esekiel kapittel 38 og 39 kalles
israelshaterne som angriper det
gjenopprettede Israel ”i de siste
dager”, for Gog.
Og i Johannes åpenbaring 20:710 kalles Guds siste fiender som

angriper Jerusalem etter Det tusenårige fredsrike for ”Gog og Magog”.
KORANEN OG GOG OG
MAGOG
Endog muslimenes Koran, som har
utdrag fra tre bøker de kaller
hellige – nemlig Torah
(Mosebøkene), Profetene med
Salmene, og Evangeliet – taler om
Gog som Guds fiender, og sier:
”Gog og Magog gjør stor ondskap
på jorden” (Surah 18:94).
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Det som nå skjer i Irak, Iran og Afghanistan, de områder
som i Oldtiden ble kalt Magogs land, har ført til mange
bestselgere på bok og videomarkedet om ”Gog i Magogs
land”.
Men Koranen sier også at når
Gog framstår, da nærmer Guds
sanne løfte seg. Dette er Koranens
løfte om at Jesus Messias skal
komme tilbake fra himmelen til
jord. Og Koranen sier: ”Når Gog og
Magog slipper igjennom, og
svermer hurtig over hver høyde, da
skal Det sanne Løftet nærme seg
(oppfyllelsen)” (Surah 21:96-97).
BIBELENS GOG – SYMBOLET
PÅ ISRAELSHATERNE
De siste måneders krig mot
terrorisme har vist oss ”kart” på TV
og i aviser som minner om
konstellasjoner og allianser, som
Bibelen beskriver hos profeten
Esekiel, slik det skal skje i ”endens
tid” (se kartet side 7 og 13).
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Det var Ayatollah Khomeinis revolusjon i Iran som førte
til at perserne hatet Israel, USA og Vesten, og har siden
vært den store støtte bak alle terroristgrupper.

Disse konstellasjoner og allianser
som vi nå ser ta form, viser oss at
Bibelens Gog-krig, kan stå like for
døren. Blant de ting som gjør en
slik krig uunngåelig på lengre sikt,
er at de fundamentalistiske
terroristene kan være i besittelse av
atomvåpen, biologiske og kjemiske
våpen. Disse masseutryddelsesvåpen ønsker de å bruke mot Israel
og alle nasjoner som støtter Israel.
Jeg er overbevist om at tiden til å
forberede seg for store profetiske
endetidsbegivenheter med apokalyptiske tilstander står for døren.
Dette burde få alle Jesustroende til
å våkne opp og satse alt på de evige
verdier, og på å evangelisere verden.
Nå gjelder det å ikke ”samle seg
skatter på jorden”, men anvende

alt vi eier og har, for å vinne evige
sjeler for himmelen, blant alle
folkeslag.
I Esekiel, kapittel 38 og 39:1-16,
leser vi at Israel blir angrepet av en
allianse anført av Gog i Magogs
land. Selve ordet Gog, som leder
angrepet på Israel, er vanskelig å
tyde på hebraisk. Men vi har sett at
Septuaginta oversettelsen fra ca.
275 f.Kr., som vårt Nytestament
alltid refererer til, bruker ordet Gog
på kong Agag i 4.Mos. 24:7, som
var jødenes store fiende i Gamle
testamentet. Trolig ligger det her et
ordspill, slik at Gog representerer
det store hat til Israel og jøder som
alltid har eksistert.
I de egyptiske leirtavlene fra det
14. århundre f.Kr. som ble funnet i
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IAEAs generaldirektør Mohammed ElBaradei sier: ”Det finnes nå et svartebørsmarked for kjernefysisk materiale
overalt, inkludert i Malaysia”. Derfor frykter mange av Vestens storbyer nå terrorangrep som på New York (t.v.) og
London (t.h.). Da kan Bibelens apokalyptiske profetier gå i oppfyllelse om at ”folkenes byer falt” (Åpenb. 16:19).

Amarna, brukes ordet ”Gagaya”
om ”de nordlige barbarer”. Dette
var folkeslagene som bodde fra
Mesopotamia og Persia og
nordover.
MAGOGS LAND – SENTRALASIA, AFGHANISTAN OG IRAN
Magogs land er lettere å forstå.
Disse områder lå nord for Israel,
der hvor de muslimske republikker
som var en del av Sovjetunionen
ligger i dag: Kasakhstan,
Kirgizstan, Tadsjikistan og
Aserbajdsjan – i tillegg til
Afghanistan. Persia og de fleste av
de andre områder som nevnes,
ligger også i området nord for
Israel. Vi vet at Kasakhstan er
verdens femte eller sjette største
atommakt på grunn av hva
Sovjetunionen etterlot seg der.
USA, EU, FN og hele verden, ikke
minst Israel, frykter nå for at dette
atomarsenal har blitt solgt til Iran,
Libya, Irak og Syria, som alle er ute
etter å få atomvåpen. Disse land
ruster opp som besatte, mens
Vestens USA og Europa, og
Russland, ruster ned. Terroristene
er også på jakt etter Kasakhstans
ødeleggelsesvåpen.
ISRAEL STOLER KUN PÅ SEG
SELV
Selv om Israel har nektet å bekrefte

eller avkrefte om de har atomvåpen,
så vet alle ”stilltiende” at Israel i
dag er en stor atommakt.
Israel som har Holocaust i minne,
hvor 6 millioner jøder ble massakrert,
vil aldri sitte stille å la seg utslette
på ny, bare for å tilfredstille verdenssamfunnets appeller om å holde
seg i ro, og stole på FN, USA og
EU. De kjenner også altfor godt til
FNs og Vestens ”innsats” i Kambodsja,
Bosnia og Rwanda til å stole på slik
”hjelp”.
Esekiel kapittel 38 forteller at når
Gog-alliansen fra nord, angriper
Israel, får de ”sympatierklæringer”
fra Vestens kapitalistland (kjøpmennene
fra Tarsis og alle deres unge løver),
og fra de arabiske kapitalistiske
handelsnasjoner, Sjeba og Dedan
(vers 13). Denne allianse blir Gogalliansens motpol.
Det er nettopp denne allianse vi
også har sett de siste år, der nettopp
arabiske stater på Den arabiske halvøy har støttet USA, Storbritannia
og NATO.
”BEGRENSET” KJERNEFYSISK
KRIG
Bibelen forteller at Gog – israelhaternes allianse vil angripe Israel.
Men da kommer ikke ”seksdagers
krigen” – men én dags krigen
(38:18 og 39:8).
Da bruker Israel atomvåpen, og

de fundamentalistiske muslimske
stater knuses totalt:
Bibelen sier: ”Jeg vil sende ild
mot Magog” (39:6). ”Jeg vil gå i
rette med ham med pest og med
blod, og med et skylleregn og
haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la
regne ned over ham og hans skarer
og over de mange folkeslag som er
med ham. Og jeg vil åpenbare min
storhet og min hellighet, og gi meg
til kjenne for mange folks øyne, og
de skal kjenne at jeg er Herren”
(38:22-23).
”Se det kommer. Det skjer, sier
Herren Gud. Det er dagen som jeg
har talt om.
Da skal de som bor i Israels byer,
gå ut og gjøre opp ild og holde den
ved like med rustninger og små og
store skjold, med buer og piler og
staver og spyd, og de skal holde ilden
ved like i sju år.
De skal ikke hente ved fra marken,
og ikke hogge i skogene, men med
rustningene skal de holde ilden ved
like” (39:8-10).
Når Israel vinner denne seier, vil
mange forstå, særlig de kristne,
men også muslimene, at verden går
inn i ”høyprofetiske tider”.
HENDELSER ETTER GOG-KRIGEN
FRAM TIL HARMAGEDDON
Med disse begivenheter i Midtøsten
”gir Gud seg til kjenne for mange
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Kart fra Time Magazine, så tidlig som 3. november 2003, viser Irans kjernefysiske produksjonssentra (de gulsvarte
ringer, i tillegg til rakettbaser for utskyting av Shahab raketter (som røde ringer og pilarer). De store, lange prikkede
linjene med de 3 røde runde ringer nederst t.h., viser de forskjellige raketters rekkevidde. Shahab 3-rakettene kan nå
hele Israel.
folks øyne” (Esek. 38:33) og Midtøsten blir aldri den samme igjen.
Vi har sett i Esekiel 39:9 at etter
Gog-krigens ”en dags krig” er over,
følger det i alle fall sju år, trolig
enda flere år.
I denne tiden fullbyrder Gud
åndsutgytelsen over alt kjød. Samtidig blir alle Middelhavs-landene i
Nord-Afrika og Midtøsten innlemmet
i EU (det nye ”Romerriket”), fordi
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de fanatiske muslimske fundamentalistenes makt er knust, og de moderate
arabiske og muslimske land kan
praktisere menneskerettighetene og
bli inkludert i EU.
Senere kommer Herrens dag, en
ny krig der Israel ikke bare blir
angrepet fra nord, slik som under
Gog-krigen, men ”alle hedningfolk
fra alle kanter” angriper Israel og
samler seg i Josafats dal

(Harmageddonslaget), der vinpressen
blir trådt ”i avgjørelsens dal”
(Joel 3:14-20).
SUPERMAKTEN OMKRING
MIDDELHAVET SKAPER FRED I
MIDTØSTEN
I tiden mellom Gog-krigen og
Harmageddon-krigen, som er på
minst 7 år, trolig mer, fullbyrdes
ikke bare Guds åndsutgytelse over
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alt kjød, men de politiske begivenheter rundt Middelhavet fører til
en fred i Midtøsten mellom Israel
og araberne i EUs regi.
I denne tiden må alle evangeliske
kristne ha våknet opp totalt, når de
har sett profetiene om Gogs fall blir
oppfylt. Da er det tiden til å fullføre
evangeliseringen av verdens unådde
folkeslag i verden for øvrig, og i
Nord-Afrika og Midtøsten i særdeleshet, FØR Dyret får sitt rike.
Når den siste evangeliets basun
har nådd det siste unådde folkeslag
på jorden, rykker Jesus sin Menighet
opp i skyer til Lammets bryllup
(Åpenb. 19:1-10).
DET SISTE SLAGET VED
HARMAGEDDON
Etter at Israels-folket har brent
rustninger i sju år etter Gog-krigen,
og renset landet (Esek.39:8-16), vi
vet ikke hvor lenge, kommer det en
ny siste krig (Esek.39:17-29).
Esekiel bruker identiske ord som
i Åpenbaringen kap. 19 når ”Dyret
og jordens konger med sine hærer
samler seg for å føre krig mot ham
(Jesus) som satt på hesten, og mot
hans hær” (19:19).

Øverst: Iran tester Shahablangdistanse raketter ved testsenteret
i Emamsharh.
I midten: Iranske atomforskere
anriker også uran ved atomanlegget i
Isfahan.
Nederst: USA og deres allierte i Vesten
passer godt med Gog-alliansens
motpol, som i Esek.38:13 kalles for
”Kjøpmennene (kapitalistene) fra
Tarsis, (som var Bibelens Vesten) og
alle deres unge løver”. De blir støttet
av ”Sjeba og Dedan” som var områder
på Den arabiske halvøy ved Persiagolfen. Kartet viser baser og utplassering av tropper fra USAs Vestlige
koalisjon, og kartet passer fullkomment til opptakten til Bibelens
Gog-krig.
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Da lyder det både i Åpenbaringen
19:17-19 og Esekiel 19:17-20 opprop
til alle fugler og markens villdyr
om å komme til ”det store måltid”
–og ete kjøtt av konger, fyrster,
kjemper, hærførere og alle krigsmenn.
Dette er hva Joel kaller for vinpressen som blir trådt i Josafats dal
(Joel 3:17-22). Dette er slaget ved
Harmageddon.

blant folkene, og alle folkene skal se
den dom som jeg har holdt, og min
hånd som jeg har lagt på dem.
Og Israels hus skal kjenne at jeg
er Herren deres Gud, fra den dagen
og i framtiden.
Jeg vil ikke mer skjule mitt åsyn
for dem, for jeg vil utgyte min Ånd
over Israels hus, sier Herren Gud”
(Esek. 39:21-22 og 29).

HELE ISRAELS HUS MOTTAR
JESUS MESSIAS
Da griper Gud inn. Jesus kommer
på Oljeberget og stanser galskapen
og åpenbarer seg for Israel, som
blir frelst som nasjon på en dag.
Hør hva Gud sier:
”Jeg vil åpenbare min herlighet

JESUS TAR
VERDENSHERREDØMMET
Åpenbaringen forteller det slik:
”Og Dyret ble grepet, og sammen
med det den falske profet, han som
hadde gjort tegn for Dyrets øyne,
og med disse tegn hadde forført
dem som tok Dyrets merke og

tilbad dets bilde. Disse to ble kastet
levende i ildsjøen som brenner med
svovel.
De andre ble drept med sverdet
som gikk ut fra hans munn som
satt på hesten. Og alle fuglene ble
mettet av deres kjøtt.
Og jeg så en engel stige ned fra
himmelen med nøkkelen til
avgrunnen og en stor lenke i sin
hånd.
Han grep Draken, den gamle
slange, som er Djevelen og Satan,
og bandt ham for tusen år”.
Da er Fredsriket her, og hele
Israels folk har kommet inn i Guds
fullkomne plan, og hele verden
opplever ”liv av døde”
■■■
(Rom. 11:15).

HISTORISK VIDEO PÅ DVD

”DEN LEVENDE JESUS
I ISLAMBYEN TANGA”
Pris kun

kr 100,+ porto

Ca. 1 1/2 time om mirakler og
skarers frelse i Aril Edvardsens
vennskapskorstog som gjorde at
swahili-byen Tanga i Tanzania
aldri ble den samme igjen.
Bestilles på Internett fra www.troensbevis.no eller via e-mail
til webshop@troensbevis.no. Ring (+47) 38 35 75 00, eller
skriv til Troens Bevis, 4480 Kvinesdal.
14

