
Av Aril Edvardsen
Alle som i vår tid følger med i
verdensnyhetene om Midtøsten,
Israel og Iran, og samtidig kjenner
til Bibelens omtale av Gog i Magogs
lands angrep på Israel ”i de siste
dager” i Esekiel, kapittel 38 og 39,
begynner nå ”å lese skriften på
veggen!”

Dette store angrep på Israel
med ”ild og svovel”, som lager ”et
kraftig jordskjelv over Israels land”,
(Esekiel 38:14-22), kalles for ”én-
dags krigen”, og ledes av persere
og en koalisjon nord for Israel.

Israel blir da støttet av Vestens
kapitalistiske land, og noen av
Vestens allierte land på Den arabiske
halvøy, ifølge Esekiel 38:11, som
kaller disse: ”Folk fra Sjeba (Saba)
og Dedan, og kjøpmennene
(kapitalistene) fra Tarsis (Vesten)
og alle deres unge løver”.

Denne ”én-dags krigen”, fører til
en utveksling av ”ILD”, også mellom
de to store motpolene, Gog i Magogs
land og Vestmaktene, for Bibelen
forteller at ”ILD SENDES MOT MAGOG,

OG (OGSÅ) MOT DEM SOM BOR TRYGT

PÅ ØYENE( I VESTEN). Esekiel 39:6
bruker ordet ”YI”(339), som på
hebraisk, ifølge J. Vernon McGee
betyr ”attraktive bebodde kontinenter/
kystland”, og ikke ”øyene”, som den
norske bibeloversettelsen bruker.

En slik skrekkscene som Bibelen
her beskriver i Esekiel, kapittel 
38 og 39, kan bryte ut før man
aner det, når FN-soldater og EU-
soldater plasseres i tusentall ved
Israels nordgrense, for å hindre
landene Syria og Iran, nord for
Israel, i å infiltrere Libanon med
våpen og raketter. Irans utvikling
av atomteknologi bidrar nå også
til dette skrekkbildet.

Denne apokalyptiske skrekkscene
blir enda mer virkelig, og skaper
stor frykt til og med hos EUs og
USAs ledende statsmenn, og i de
fleste FN-land, når man vet hva
Irans 3 øverste ledere har uttalt
om Israel:

PERSIAS ØVERSTE LEDERE:
ISRAEL MÅ UTSLETTES
Irans nåværende president
Mahmoud Ahmadinejad, som
fornekter at Hitlers holocaust
skjedde, sier: ”Israel må utryddes
av kartet!”

Irans øverste leder, Ayatollah
Ali Khamenei, som er sjefen for
Irans mektig Religiøse Råd, sier:
”Kreftsvulsten som kalles Israel må
rykkes opp med roten fra Midtøsten-
området”.

Irans religiøse leder, nr. 2,
tidligere president Ayatollah Ali
Akbar Hashemi-Rafsanjani, som
leder ”Interesserådet for rett

dømmekraft”, som gir råd til Irans
øverste leder, og har fullmakt til å
justere parlamentets vedtak, har
sagt: ”Israel må igjen forvente å bli
adspredte vandrere på jorden, når
denne blindtarm blir operert bort fra
vårt område, og fra Den muslimske
verden”. Og denne Rafsanjani
regner Vestens observatører endog
som en av Irans moderate ledere. 

Sitatet fra disse 3 øverste iranske
ledere er sitater fra Irans egen
offisielle ”Iran Press Service” (IPS).

Da president George W. Bush
ble spurt om USA vil hjelpe Israel
dersom landet blir angrepet av
Iran, sa han, ifølge avisen
Telegraph: ”Israel er vår allierte, og
vi har en sterk forpliktelse til å
hjelpe Israel. Vi vil forsvare Israel
dersom landets sikkerhet blir truet”.

GLOBAL FRYKT FOR IRANS
ATOMPROGRAM
Generaldirektør Mohammed
ElBaradai og Det Internasjonale
Atombyrå (IAEA) ble tildelt Nobels
Fredspris for 2005, blant annet på
grunn av IAEAs arbeide med å
overvåke og prøve å stanse Irans
atomprogram.

Irans atomprogram var egentlig
”hemmeligholdt” helt til mars 2005,
da Ayatollah Ali Akbar Hashemi-
Rafsanjani innrømmet at Iran i 
18 år hadde utviklet et hemmelig
kjernefysisk program, ved å søke
utstyr og materialer på ”svartebørs-
markedet”.

Det har etter hvert blitt kjent at
Pakistans atombombes far Dr. Abdul
Qadir Khan, som ble avslørt i å selge
kjernefysisk teknologi og materiale
til terrororganisasjoner, og til Iran,
Libya og Nord-Korea, begynte å
hjelpe Irans atomprogram fra midten
av 1990-årene.

Iran hevder at de trenger å utvikle
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IRANS PRESIDENT VIL FREMPROVOSERE DEN 12. IMAMS
GJENKOMST GJENNOM EN APOKALYPTISK VERDENSKRIG:

BIBELENS GOG ANGRIPER
ISRAEL I ”DE SISTE DAGER”

Irans president Mahmoud Ahmadinejad
taler i FNs hovedforsamling. Han vil
utslette Israel fra kartet, og frem-
provosere en apokalyptisk verdenskrig,
som skal bringe Irans shiamuslimers
Mahdi (Messias) – Den 12. Imam,
tilbake til jorden for å skape fred og
gjøre alle til muslimer.



kjernefysisk teknologi for fredelig
kraftindustri. Men resten av verden
stoler ikke på Iran, som har noen
av verdens største oljekilder, og
som prøvde å hemmeligholde sitt
atomprogram helt til 2005.

I januar 2006 brøt Iran med IAEA,
og samtidig brøt perserne ”atom-
forhandlingene” med de tre EU-land;
Frankrike, Storbritannia og Tyskland,
på samme tid som de brøt IAEA-
seglene på sine produksjonssentre
for anriking av uran. FNs Sikkerhets-
råd gav da Iran en frist innen 
31. august 2006, til å stanse og
nedlegge sitt atomprogram, dersom
de skulle unngå sanksjoner. EU-
landene var sterke pådrivere bak

denne FN-resolusjonen, trolig fordi
Iran nå har Shahab langdistanse-
raketter som kan nå det meste av
Europa med kjernefysiske strids-
hoder.

IRAN IGNORERTE TIDSFRISTEN
31. AUGUST 2006
Rapporten som IAEA (Det Inter-
nasjonale Atombyrå) framla for FN

31. august i år, konkluderte med at
perserne igjen avviser og ignorerer
FNs Sikkerhetsråds krav om å stanse
anrikingen av uran, og stoppe sitt
kjernefysiske program. Tvert om
måtte IAEA rapportere at Iran både
gjenopptok og startet en utvidet
anriking av uran torsdag, 29. august.

Fristen som FNs Sikkerhetsråd,
EU og USA hadde satt for at Iran
skulle gi opp sitt atomprogram
med anriking av uranium for å
unngå sanksjoner, og boykott var
den 31. august 2006. Denne dagen
kom og gikk uten at noe skjedde.

Irans president Mahmoud
Ahmadinejad holdt både en presse-
konferanse og en tale, der han totalt
avviste kravet fra verdenssamfunnet.
Han slo fast at Iran ville fortsette
sitt kjernefysiske program ved sine
store atomanlegg, og skjelte ut USA,
Storbritannia og Vesten fordi de
gikk Israels ærend, og hevdet at
ingen hadde rett til å forlange noe
slikt av en selvstendig stat. Han sa

31

ring gratis med misjonsabonnementet -  se  www.troensbevis .no

President Bashar Assad av Syria (t.v.) og president
Mahmoud Ahmadinejad av Iran (t.h.) er allierte i støtten
til Hisbollah. Den 15. august 2006 uttalte han til den
egyptiske avisen ”Al Usbu”: ”Syria er klar til krig mot
Israel. Syria og Hisbollah kan klart se konfrontasjons-
dagen nå nærmer seg”.

Irans vitenskapsmenn arbeider på spreng med å utvikle
sine forskjellige typer langdistanseraketter, og har også
kontakt med Nord-Koreas rakettutbygging og atom-
program som videreformidler sin teknologi til Iran.



at Iran fortsatt var rede til videre
forhandlinger, fordi Irans atom-
program har bare fredelige hensikter.
Men få nasjoner, og ingen eksperter,
vil stole på slikt, når Iran, ifølge
CNN, skjulte sitt atom-program for
resten av verden i 18 år.

IRANS ATOMPROGRAM MÅ
STOPPES FOR ENHVER PRIS
Uken før fristen gikk ut, den 31.
august, holdt Iran en massiv militær-
øvelse, for å vise hele verden at

perserne kan forsvare seg mot angrep
på deres kjernefysiske anlegg. Irans
muslimske ledere truet med å angripe
Israel dersom USA prøver på dette.

President Ahmadinejad sa i sin
tale den 31. august at Iran ikke vil
la seg skremme til å stanse sitt
atomprogram. Lignende uttalelser
kom fra motsatt hold, der ledende
politikere i FN, EU og USA svarte
med at Irans trusler heller ikke
skremmer dem. President
Ahmadinejad gjentok igjen det som

verden har blitt sjokkert av, at
staten Israel har ingen rett til å
overleve, og bør fjernes fra kartet.

FN`s generalsekretær Kofi
Annan, som besøkte Teheran den 3
september 2006 for personlig å få
Irans ledere til å etterkomme FN`s
tidsfrist og krav om stans av
landets atomprogram, måtte forlate
Iran tomhendt. Allikevel sa han at
det var positivt at president
Ahmadinejad hadde fortalt ham at
Iran var villig til å fortsette
forhandlinger med FN, hvis bare
FN godtok at Iran fortsatte
anrikingen av uran og fortsatte
utviklingen av sitt atomprogram.

Noen dager senere sa lederne i
EU, anført av president Chiraq, seg
villige til og fortsette forhandlinger
med Iran, til tross for at perserne
ikke hadde etterkommet
tidsfristen.

For å redde ansiktet sa Kofi
Annan på en stor pressekonferanse,
før han forlot Teheran tomhendt, at
Hitlers Holocaust, som de iranske
topplederne har fornektet, var et
historisk faktum som ingen kunne
fornekte. Men en av Irans
statsråder, som også hadde ordet på
pressekonferansen, sa straks at
”Holocaust var blitt storlig
overdrevet”. Så nå fortsetter Iran
sitt kjernefysiske program mens de
kanskje tilbyr 2 måneders stans i
anrikingen av uran. Og FN og EU
bare ”prater”, slik Chamberlain
gjorde inntil Hitler startet Den 2.
verdenskrig. 
Fra USA har kjente militære ledere
nylig uttalt at dersom ikke FN
klarer å sette sine sanksjonsvedtak
mot Iran ut i praksis, på grunn av
Kinas og Russlands store
økonomiske interesser i Iran, så
kan USA se seg nødt til å angripe
og bombe de kjernefysiske
anleggene i Iran. Dette gjør faren
for atomkrig enda større.
En ledende general i Israel uttalte
også nylig at israelske bombefly
kan nå Iran innen 45 minutter, og
Israel anskaffer seg nå krigsskip
som kan avfyre langdistanse-
raketter.
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Irans langdistanseraketter som kan skyte ut vel 1 tonns kjernefysiske strids-
hoder. Shahab-1 og 2 og 3 er allerede operative. Shahab 4, 5 og 6 utvikles nå.

Shahab-3 har en rekkevidde på 1300 – 1500 km og kan nå Egypt og Israel.
Shahab-4 har en rekkevidde på 2000 – 2800 km. Shahab-5 har en rekkevidde
på 3500 – 4300 km og kan nå hele Europa. Og Shahab-6 (som ikke er vist
her) har en rekkevidde på 5500 – 5600 km og kan nå hele Europa, Asia og
Afrika.



IRANS RELIGIØSE LEDERE 
HAR INGEN RELIGIØSE
BETENKELIGHETER MOT BRUK
AV ATOMVÅPEN
President Ahmadinejad har
gjentatte ganger utfordret FNs
autoritet, og sagt at FNs
medlemsland har like lite rett til å
vedta sanksjoner mot Irans
atomprogram, enn det Vestens
kolonimakter hadde til å herske
over landene i Den tredje verden
under kolonitiden. Og Irans
religiøse ledere hevder at bruken av
kjernefysiske våpen kan godtas fra
et islamsk synspunkt, og sier at
”når hele verden er utstyrt med
atomvåpen, finnes det ingen
religiøse betenkeligheter mot å
bruke masseødeleggelsesvåpen
dersom noen prøver å angripe
Iran”.
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Øverst: Den religiøse ekstremist og
fanatiker, president Mahmoud
Ahmadinejad, som nå venter på
Madhien (Messias), Den 12. Imam,
sees her i bønn foran bildet av
Ayatollah Khomeini, som startet den
ytterliggående islamske revolusjon i
1979, da Sjahen ble styrtet.

I midten: Irans religiøse leder nr. 2,
tidligere president Ayatollah Ali
Akbar Hashemi-Rafsanjani (t.v.) og
den nåværende president Mahmoud
Ahmadinejad (t.h.) har begge krevd
at ”kreftsvulsten Israel” og ”blind-
tarmen Israel” må fjernes fra Midtøsten.
Begge sier at Islam godtar atomkrig.

Nederst: Bibelen sier: ”Løft øynene
og se: Der kommer de fra nord”.
(Jerem. 13:20) President Ahmadinejad,
sammen med Irans militære styrker,
som er en strengt voktet hemmelighet.
Men en studie gjort av University of
Phoenix viser at Irans hær er den
femte største i verden med 540 000 i
sin stående armé, i tillegg til at ca.
17,7 millioner mellom 15-49 år kan
mobiliseres på kort varsel.
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BIBELEN: ENDETIDENS TO
SISTE KRIGER FØR FREDSRIKET
KOMMER
Slik jeg forstår Bibelen kan det bli
to store kriger i endens tid. I tillegg
til at vår tids terrorister har som
mål å slå til mot storbyer i Europa
og USA med kjernefysiske, kjemiske
og biologiske masseødeleggelses-
våpen, som får oss til å tenke på
Bibelens apokalyptiske skrekk-
scener der ”folkenes byer faller”
(Åpenb. 16:19), taler Bibelen om at
Israel blir angrepet fra nord, kalt
”Gog-krigen anført av perserne”
(Esek. 38 og 39). Deretter, helt til
slutt, kommer den siste krig som
kalles ”Harmageddonkrigen”,
(Åpenb. 16:10-18), før Jesus
kommer igjen og oppretter sitt
”Tusenårige fredsrike” 
(Åpenb. 19:11-20:3).

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 og mars 2006 hoved-
oppslag 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 denne lederen for
perserne (6539), kusittene (3638)
– dagens sudanesere, og puteerne
(6316)  – dagens libyere, og hele
alliansen som angriper Israel, for
Gog i Magogs land. Og ”Gog i Magog”
blir i Bibelen alltid brukt som symbol
for Israels fiender.

GOG = AGAG, JØDEFOLKETS
FIENDER
I jødisk tradisjon settes det likhets-
tegn 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
brukt av Jesus og de første kristne,
og denne bruker ordet Gog, i stedet
for Agag i 4.Mos. 24:7 og 17-19.

I Esters bok kalles jødenes store
fiende Haman, som ville utrydde
jødefolket, for en ætling av denne
Agag (Gog). Ester 3:1 og 10, Ester
8:3 og 5 og Ester 9:24).

I de egyptiske leirtavlene fra det
14. århundre før Kristus, som ble
utgravd i Amarna, kalles ”de nordlige
barbarer” som levde i Persia,
Mesopotamia og områdene norden-
for, for ”GAGAYA”.

GOG – FIENDEN FRA NORD
Min far, Kåre Edvardsen, som var
sterkt interessert i det profetiske
ord om Israel og Midtøsten, sa ofte
til meg i 1960-1970 årene og i
begynnelsen av 1980-årene, at faren
for Israel kommer ikke fra verken
Egypt i sørvest, Saudi Arabia i sør,
eller Jordan i øst, men storangrepet
på Israel nærmer seg når det blir
uroligheter ved Israels nordgrense,
Gog i Magogs land, kalles i Joels
bok for FIENDEN FRA NORDEN. Og
det finnes en mengde bibelsteder
om ”ulykke fra nord, en veldig
ødeleggelse” (Jerem. 6:1)

Mange av disse profetiene ble
oppfylt, da Nebukadnesars hærer
fra nord ødela Jerusalem og bort-
førte jødefolket til Babylon, ca. 586
f.Kr. Men flere av disse skrift-
stedene er ”tidløse” og uten tidsfrist,
og kan knyttes til Gog og persernes
angrep på Israel fra nord ved årenes
ende (Esek. 38:8), så som: ”Hør det
kommer en melding og et kraftig
drønn fra landet i nord”. 
(Jerem. 10:22) Eller: ”Så sier Herren:
Se vannet stiger fra nord, og blir
en flommende elv. Den over-
svømmer landet og alt som er i det,
byene og dem som bor der.
Menneskene klager og skriker, alle
som bor i landet jamrer”. 
(Jerem. 47:2)

Nå samles soldater fra mange
folkeslag i Libanon, for å demme
opp for infiltrasjon og våpen fra

nord, fra land som Syria og Iran, som
finansierer og utruster Hisbollah.
Bibelen forteller mange steder at
soldater og hærer fra alle folkeslag
skal samle seg i dette området til
det siste slaget i Midtøsten. 
(Joel 3:14-17)

GOG I MAGOGS LAND
ANGRIPER ISRAELS LAND
Perserne og deres allierte kommer
altså fra nord, ledet av Gog i Magogs
land. På eldgamle ”bibelske” kart
var Magogs land områdene fra
Svartehavets østkyst og østover til
områdene øst og sør for Kaspiahavet,
nesten helt til Pakistan. Områdene
sør for Magog ble kalt Persia, dagens
Iran, og selve Magogs land, området
nordenfor Iran, består i dag av 
de muslimske republikkene
Aserbadsjan, Turkmenistan,
Usbekistan, Kasakhstan,
Kirgizstan, Tadsjikistan og
Afghanistan.
Bibelen forteller at Gog i Magogs
land skal angripe et gjenopprettet
Israel i ”endens tid”, etter at jødene
har vendt tilbake til sitt gamle land
”i de siste dager”.

Bibelen beskriver Gog-krigen
slik, og sier til Gog i Magogs land,
og hans allierte:

”Når lang tid er gått, skal du bli
mønstret. Ved årenes ende skal du
komme til et land som er utfridd
fra sverdet. Dets folk er samlet fra
mange folkeslag, opp på Israels
fjell, som stadig hadde ligget øde.
Men nå er det ført ut fra folkene,
og de bor der trygt alle sammen.

Dit skal du dra opp. Som en storm
skal du komme, som en sky skal
du være til å skjule landet, du og
alle dine skarer og mange folkeslag
med deg.

Så sier Herren, Herren: På den
dag skal tanker stige opp i ditt
hjerte, og du skal tenke ut en ond
plan og si: Jeg vil dra opp mot et
land med åpne byer, jeg vil komme
over fredelige folk som bor trygt,
som alle sammen bor uten murer,
og verken har bom eller porter, for
å rane og røve og ta hærfang, for å
vende din hånd mot ruiner som er
bygd opp igjen, og mot et folk som
er sanket sammen fra folkene, som



har samlet seg fe og gods, som bor
på jordens navle.

Sjeba og Dedan og kjøpmennene
fra Tarsis og alle deres unge løver
skal si til deg: Kommer du for å
rane og røve? Har du samlet dine
skarer for å vinne hærfang, og for å
føre bort sølv og gull, for å ta fe og
gods, for å vinne et stort bytte?

Derfor skal du profetere,
menneskesønn, og si til Gog: Så
sier Herren, Herren: Se på den tid
når mitt folk Israel bor trygt, skulle
du da ikke vite det?

Da skal du komme fra ditt land,
fra det ytterste Norden, du og
mange folkeslag med deg, alle
sammen ridende på hester, en stor
skare og en tallrik hær.

Og du skal dra opp mot mitt folk
Israel som en sky og skjule landet.
I de siste dager skal det skje. Da lar
jeg deg komme over mitt land, for
at folkene skal lære meg å kjenne,
når jeg for deres øyne helliger meg
på deg, Gog!
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Øverst: Irans langdistanseraketter
som kan nå Israel og hele Europa
med kjernefysiske ladninger, sammen
med bildet av Ayatollah Ali
Khamenei, Irans øverste leder, som
uttaler: ”Kreftsvulsten som kalles
Israel må rykkes opp med rot fra
Midtøsten-området”.

I midten: IAEAs generaldirektør
Mohammed ElBaradai, som fikk
Nobels Fredspris for 2005, har
arbeidet intenst med å få stanset
Irans kjernefysiske program, til
ingen nytte.

Nederst: Siste: Iran har nå lang-
distanseraketter som kan nå det
meste av Europa med atombomber.
Derfor har EU, med Frankrike,
Storbritannia og Tyskland i spissen,
våknet opp og støtter nå USAs og
Israels kamp for å hindre Iran i å få
kjernefysisk teknologi og atomvåpen.
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ÉN-DAGS KRIGEN
Men på den samme dag, den dag
Gog kommer over Israels land, sier
Herren, Herren, da skal min harme
stige opp i mitt åsyn.

Og i min nidkjærhet, i min
brennende vrede sier jeg: Sannelig,
på den samme dag skal det komme
et stort jordskjelv over Israels land.

Havets fisker og himmelens
fugler og markens dyr og alt det
kryp som rører seg på jorden, og
alle mennesker som bor på jorden,
skal skjelve for mitt åsyn. Fjellene
skal ramle og bergveggene styrte
ned, og hver en mur skal falle til
jorden.

Og jeg vil kalle på sverdet mot
ham på alle mine fjell, sier Herren,
Herren. Den enes sverd skal vendes
mot den andre.

Jeg vil gå i rette med ham med
pest og med blod, og med et
skyllregn og haglsteiner. Ild og
svovel vil jeg la regne ned over
ham og hans skarer og over de

mange folkeslag som er med ham.”
(Esek. 38:8-22)

”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”. (Esek. 39:8-
10)

Når Israel vinner denne seier vil
mange forstå, særlig de kristne,
men også muslimene, at verden går
inn i ”høyprofetiske tider”.

Profeten Joel forteller også om
Israels seier over Gog-alliansen fra
nord, og sier: ”Herren svarer og
sier til sitt folk: ”FIENDEN FRA

NORDEN vil jeg drive langt bort fra
dere, og jage ham til et tørt og øde

land – HANS FORTROPP TIL HAVET I

ØST, HANS BAKTROPP TIL HAVET I VEST.
Stank skal stige opp fra ham, en
motbydelig lukt. Alt for store ting
har han satt seg fore”. (Joel 2:18-
20)

Havet i øst må her være
Persiabukten og Indiahavet, og
havet i vest må da være
Middelhavet eller Svartehavet –
akkurat det området hvor Magogs
land og Perserriket lå på Joels tid
og Esekiels tid fra ca, 592 til 570
f.Kr.

HENDELSER ETTER GOG-KRIGEN,
FRAM TIL HARMAGEDDON
Med disse begivenheter i
Midtøsten ”gir Gud seg til kjenne
for mange folks øyne” (Esek.
38:33) og Midtøsten blir aldri den
samme igjen. 

Vi ser i Esekiel 39:9 at etter Gog-
krigens ”én-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 EUs Euro-
Med riket, (Europa og
Middelhavsriket), de ekstreme
muslimske fundamentalistenes
makt er knust, og de moderate
arabiske og muslimske land kan
praktisere menneskerettighetene og
bli inkludert i EU, lik et nytt
Romerrike som gjenoppstår.

Senere kommer Herrens dag, en
ny krig, der Israel ikke bare blir
angrepet fra nord, slik som under
Gog-krigen, men ”alle
hedningefolk fra alle kanter”
angriper Israel og samler seg i
Josafats dal (Harmageddonslaget),
der vinpressen blir trådt ”i
avgjørelsens dal”. (Joel 3:14-20)

APOKALYPTISK
MASSEUTRYDDELSESKRIG
SKAL BRINGE TILBAKE IRANS
12. IMAM, SOM ER MAHDIEN
(MESSIAS)
Den britiske avisen ”Financial
Times” forteller nå at Ukraina har
vedgått at russiske våpenhandlere
allerede i 2001 solgte 12 av

Rekkevidden av langdistanserakettene som Iran allerede har og er i ferd med å
få, viser hvorfor vår moderne verden, og Bibelens profetier om ”endens tid”,
regner perserne i Iran som en fare for masseutryddelse på jorden.



Ukrainas langdistanseraketter til
Iran. Disse AS-15 rakettene har en
rekkevidde på ca. 3000 km. og
hver rakett kan utstyres med 200
kilotonns atombomber, som er 10
ganger kraftigere enn hva man
slapp ned over Nagasaki, Japan i
1945. Disse rakettene, sammen
med de langstrekkende Shahab-
rakettene, kan nå størstedelen av
Europa.

Mange av verdens nyhetsbyråer
ser nå mye alvorligere på
atomtrusselen fra Iran, etter at
president Mahmoud Ahmadinejads
proklamasjoner de to siste år, som
viser at han er en farlig religiøs
fanatiker. Presidenten tilhører den
mest ytterliggjørende gren av Islam
i Iran, men får stor støtte av landets
religiøse toppledere.
President Ahmadinejad mener at
han har fått en guddommelig
misjon med å bringe Den 12.
Imam, som kalles Mahdi, tilbake til
jorden. Dette kan bare skje ved å
fremprovosere en apokalyptisk
verdenskrig, som vil føre til at den
12. Imam kommer tilbake og
bringer fred til hele jorden, der alle
blir muslimer. Presidenten tror at
dette vil skje innen to år, og han
forteller nå i en video som sirkulerer
i Irans moskeer, at han kjente Mahdiens
sitrende nærvær i FN, da han talte i
FNs hovedforsamling i oktober 2005.

37

ring gratis med misjonsabonnementet -  se  www.troensbevis .no

Øverst: President Mahmoud
Ahmadinejad hånet FN og verdens-
samfunnets tidsfrist 31. august, som
de satte for at Iran skulle stanse
utviklingen av sitt atomprogram og
anrikingen av uranium.

I midten: Iran tester Shahab lang-
distanseraketter.

Nederst: President og religiøs
fanatiker Mahmoud Ahmedinejad,
kysser i ærbødighet hendene til Irans
ledende ayatollaher mens han venter
på verdenskrise og Den 12. Imam.
Mannen i midten er Irans øverste
leder Ayatollah Ali Khamenei.



Irans shia-muslimer lærer at
Madhien (Messias), Den 12. Imam,
er en ætling av profeten Muhammed,
ved navn Muhammed Ibn Hassan,
som ble født på 800-tallet. De lærer
at Allah tok vare på Den 12. Imam
ved å skjule ham for verden da han
var en ung mann. Og gjennom et
”Harmageddon” skal Madhien,
Den 12. Imam, komme igjen til
jord og gjøre alle til muslimer.

LØFT ØYNENE, VÆR VÅKEN
OG SE: DER KOMMER DE FRA
NORD
President Ahmadinejad ønsker ikke
bare å utrydde Israel fra kartet, men
den 22/11-2005 sa han i en tale til
30 provins-guvernører: ”Jeg vil
stanse kristendommen i dette landet!”
Han holdt denne talen like etter at
Ghorban Tori, enda en av Irans kristne
pastorer var blitt myrdet, og 10 andre
kristne fra byen Gonvad Kavus, øst
for Kaspihavet var blitt torturert.

President Ahmadinejad sier, ifølge
Associated Press (AP), at ”Israel
har nå trykket på startknappen for
sin egen utslettelse ved å angripe
iranstøttede Hisbollah i Libanon”.

President Mahmoud Ahmadinejad
uttalte også på Det islamske topp-
møtet i Putrajaya, Malaysia, den 3.
august 2006, der 95 muslimske
nasjoner var samlet:

”Hovedproblemet for Den
muslimske verden og Midtøsten er
sioniststaten Israels eksistens, og Den
islamske verden må nå mobilisere for
å utslette og fjerne dette problemet”.
(AP)

I et møte mellom Sudans president
Omar al-Bashir, og Irans øverste
leder Ayatolla Ali Khamenei, roste
Sudans president Irans anriking av
uran som en stor seier for Den
islamske verden. Ayatollah Khamenei
på sin side, støttet av president
Ahmadinejad, lovte å dele sin kjerne-
fysiske teknologi med Sudan, som

ifølge president Bashir også nå
overveier å starte utvikling av sitt
atomprogram. Ifølge Esekiel 38:5
skal Sudan (hebraisk: kusittene,
3868) være en del av Gog-alliansen,
som angriper Israel sammen med
perserne.

Enhver som vil være tidsaktuelt
oppvakt eller bibelsk profetisk
orientert i vår urolige tid, bør følge
profeten Jeremias’ oppfordring om
å følge intenst med på det som nå
skjer i områdene nord for Israel:
”Løft øynene og se! Der kommer
de fra nord”. (Jerem. 13:20)

Og Jeremias var profetisk våken,
og han forteller: ”Herrens Ord kom
til meg for andre gang: Hva ser du?

Jeg svarte: Jeg ser en kokende
gryte, den heller hitover fra nord.
Da sa Herren til meg: Fra nord skal
ulykken slippes løs!” 
(Jerem. 1:13-14). 
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IRAKISK TOPPGENERAL GEORGE SADA
ÅPENBARER SADDAMS HEMMELIGHET: 
Nye kilder stadfester Bibelens profeti om at
masseutryddelsesvåpen finnes skjult ved
elven Eufrat.

FØLG MED! 
HOLD DEG PROFETISK 
OPPDATERT GJENNOM 

TROENS BEVIS. SPRE 
BLADET BLANT FAMILIE 

OG VENNER!

Iran kan forhandle, men aldri stoppe sitt atomprogram, sier sjefsforhandler Ali Larijani.




