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De to Gog-Magog krigene – Esekiel 38 og 39 forklares 
 

 
Skriften forteller oss at det er to adskilte slag som involverer Gog-Magog koalisjonen. 

 

En av de mest utfordrende profetiene vi finner i Bibelen er Gog og Magog krigen, som blir 
beskrevet i Esekiel 38 og 39. Mange prekener, artikler og videoer har forsøkt å forklare dette 
endetids-slaget der en koalisjon med nasjoner vil angripe nasjonen Israel – som fører til at Gud på 
en overnaturlig måte griper inn og overvinner dem. Når finner denne krigen sted? Hva er formålet 
med denne konflikten? Denne artikkelen vil forklare timingen og den åndelige betydningen av Gog 
og Magog krigene. 
 

Nøkkelen til å forstå Gog og Magog profetien 
 

 
Det tar ganske mye tid med Guds Ord for å forstå den komplekse profetien i Esekiel 38 og 39. 
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Mye av forvirringen som oppstår når man skal prøve å forstå Gog og Magog krigen er at det språket 
som blir brukt i Esekiel 38 og 39 ser ut til å indikere to forskjellige tidspunkt i Israel i to forskjellige 
tidsepoker: Esekiel 38 beskriver Israel under Tusenårsriket der Jesus sitter på tronen – den tusenårige 
perioden på jorden som følger etter «Herrens dag», Antikrists styre og Harmageddon. Størsteparten 
av Esekiel 39 beskriver Israel ved starten av «Herrens dag» også kjent som Den store trengsel. Dette 
er et viktig moment å ta med seg for å forstå og klare å se skillet i profetien.  
 

Gog og Magog – analyse vers for vers 
 
Gog og Magog profetien er faktisk en serie på fem beskjeder som blir gitt direkte til profeten Esekiel 
fra Gud. 
 

1. Esekiel 38:1-13 – Herrens sinne mot Gog og hans arméer på grunn av deres angrep på Israel i 
løpet av Tusenårsriket. 

2. Esekiel 38:14-23 – Gud instruerer Esekiel til å overlevere en profeti til Gog angående 
angrepet i Tusenårsriket og deres nederlag ved Guds overnaturlige inngripen. 

3. Esekiel 39:1-16 – Guds profeti til Gog angående angrepet på Israel ved starten av Den store 
trengsel. 

4. Esekiel 39:17-24 – Herren instruerer Israel til å overlevere en profeti til fuglene i luften og 
dyrene på marken angående deres konsumering av de overvunne fiendene til Israel. 

5. Esekiel 39:25-29 – Guds angitte formål med Gog og Magog krigene. 
 

Esekiel 38 – Gogs angrep på Israel i Tusenårsriket 
 

 
Gud vil sende ild fra himmelen for å ødelegge Gog og Magog koalisjonen som angriper Israel. 

 

Mange mennesker argumenterer for at Gog og Magog krigen finner sted i enden av Tusenårsriket. Og 
dette er korrekt. Det mest grunnleggende beviset på det finner vi i Johannes Åpenbaring 20: 
 
«Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre 
folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som 

https://bibelogtro.wordpress.com/2016/11/14/tusenarsriket/
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/07/991/
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havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men 
ild fór ned fra himmelen og fortærte dem.» (Johannes Åpenbaring 20:7-9) 
 
Flere bevis finner vi i Esekiel 38: 
 
«Menneske, vend deg mot Gog i Magog-landet, storfyrsten over Mesjek og Tubal. Tal profetord 
mot ham. Du skal si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og 
Tubal. Jeg fører deg omkring, og jeg setter kroker i kjevene dine. Så fører jeg deg ut med hele din 
hær, med hester og ryttere, alle sammen i prektige klær, en veldig flokk med langskjold og 
rundskjold, alle væpnet med sverd……. 
 
Du skal trekke opp som et stormvær, du skal komme som en sky og dekke landet, du og alle 
troppene dine og mange folk med deg. Så sier Herren Gud: Den dagen kommer noe opp i ditt 
hjerte, og du tenker onde tanker. Du skal si: «Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot 
fredelige folk som bor trygt. Alle bor de uten murer. Bommer og porter finnes ikke.» Du vil rane og 
røve, ta bytte og rov og vende din hånd mot ruiner som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet 
fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods, der de bor på verdens navle.» 
(Esekiel 38:2-4 og 9-12) 
 
Disse avsnittene forteller rett ut at i den tiden Israel vil bli angrepet vil de bo «uten murer» og det er 
et «fredelige folk som bor trygt». Jerusalems murer er et nøkkelaspekt for israelittenes stabilitet i 
Det Lovede Land. Ettersom fiender har prøvd å sikre seg den hellige byen gjennom hele 
Bibelhistorien har de tolv stammene konstant vært tvunget til å konstruere og gjenoppbygge murene 
som beskyttet Guds by. Til og med i dag er Israel kjent for sitt forsvar som innebærer forsvarsmurer 
og et sterkt militær, da de er omringet av fiender. Den eneste perioden som vil være «uten murer» 
er i Tusenårsriket – når Satan sitter fengslet i avgrunnen og Herren Jesus Kristus vil herske over 
jorden fra Jerusalem. 
 

 
Jesus Kristus vil herske fra et gjenoppbygget og mye større tempel gjennom Tusenårsriket. 

 

Bibelen beskriver kongedømmet til Jesus Kristus som et enestående rike som bringer fred på jorden: 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

4 
 

I de siste dager skal det skje at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene 
og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.  
 
Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han 
kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra 
Jerusalem.»  
 
Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til 
plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til 
krig. (Jesaja 2:2-4) 
 
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet 
Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste. 
           
Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal 
gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over 
hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. (Jesaja 9:6-7) 
 
Israel skal ikke være truet for angrep: 
 
Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til 
havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være konge over hele jorden. 
Den dagen skal Herren være én og hans navn ett. Hele landet skal bli som Araba-sletten, fra Geba 
til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal ligge høyt på sitt sted, fra Benjamin-porten til stedet 
der Gamleporten var, til Hjørneporten, fra Hananel-tårnet til kongens vinpresser. Der skal det bo 
folk. Byen skal ikke være bannlyst lenger, Jerusalem skal ligge trygt. (Sakarja 14:8-11) 
 
Dermed er det veldig tydelig forankret, ved at vi lar Skriften tolke Skriften, at den eneste epoken som 
Israel vil dvele trygt og ikke trenger forsvarsmurer er gjennom Jesu (Fredsfyrsten) styre under 
Tusenårsriket. Dette er ytterligere styrket ved det faktum at i løpet av Tusenårsriket vil det ikke være 
noen satanisk innflytelse på jorden (da Satan vil bli satt i fangenskap i avgrunnen). Det er bare etter 
de tusen år, når Satan blir satt fri fra fangenskapet, at han gjør sitt siste forsøk på å egge opp til et 
verdensvidt opprør mot Gud – ved å rekruttere syndige rebeller rundt om i hele verden, som 
inkluderer Gog og Magog konføderasjonen, til å angripe Herren i Jerusalem: 
 
Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i 
alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets 
sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór 
ned fra himmelen og fortærte dem. (Johannes Åpenbaring 20:7-9) 
 
Dermed kan den første delen av Gog og Magog forstås ved en bokstavelig lesning av teksten, som et 
angrep som ble lansert ved slutten av Tusenårsriket 
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Del 2 – Profetien til Gog 
 

 
Gog er en tidligere inkarnasjon av Antikrist. 

 

Det er viktig å forstå at den siste halvdelen av Esekiel 38 er når Herren instruerer Esekiel til å 
profetere direkte til Gog. I dette avsnittet blir dommen over begge krigene nevnt: 
 
Derfor skal du tale profetord, menneske, og si til Gog: Så sier Herren Gud: Sannelig, den dagen, når 
mitt folk Israel bor trygt, da skal du få vite om det. Da skal du komme fra ditt sted lengst i nord, du 
og mange folk med deg, alle til hest, en stor flokk og en tallrik hær. Du skal dra opp mot mitt folk 
Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. 
Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på 
dem. (Esekiel 38:14-16) 
 
I avsnittet du nettopp leste blir det fortsatt referert til krigen på slutten av Tusenårsriket når 
Israelittene dveler trygt. Legg merke til at Gog kommer med «mange folk». Men i de neste versene 
skifter beretningen til å ta for seg dommen over begge krigene han har satt i gang mot Israel.  
 
Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels 
profeter? I år etter år profeterte de på den tiden at jeg skulle føre deg mot dem. Den dagen, når 
Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. I min sjalusi og 
brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels 
land. Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt 
kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte 
sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus. (Esekiel 38:17-20) 
 
Dette avsnittet gir mange forskjellige referanser til hendelser som skjer i løpet av Den store trengsel 
(Herrens dag) og Daniels syttiende uke – de siste sju årene før Jesu annet komme til jorden. Heller 
enn å handle om slutten av Tusenårsriket – blir det referert til hendelser som skjer rett før 
Tusenårsriket blir opprettet. 
 
I Esekiel 38:17 – spør Herren Gog: «Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine 
tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden at jeg skulle føre deg mot dem.»  
 
Dette tekstavsnittet som ofte blir oversett i kommentarer på Esekiel 38, er en skarp indikator til å 
hjelpe å forstå avsnittet. Septuaginta (den eldste bevarte oversettelsen av Det Gamle Testamentet 
og den som samsvarer mest til King James oversettelsen sier følgende): «Du er den som jeg talte til i 
tidligere tider, ved mine tjenere Israels profeter, i disse dager og år, for at jeg ville føre deg mot 
dem.» (Esekiel 38:17) 
 



Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv 
-full av historikk, spenning, mystikk, profetier, visdom, trøst og sannhet 

 

6 
 

Gog er en som blir referert til i Skriften av mange profeter. Så hvem kan dette være? Dette vil ikke 
være andre enn Antikrist – den sataniske falske Messias som vil herske på jorden i 3,5 år før Jesu 
annet komme. Men det som er veldig viktig å forstå om Antikrist, er at hans ånd har vært i flere 
ledere gjennom Bibel og verdenshistorien før hans siste rolle som hersker over hele jorden: 
 
Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har 
alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid. (1. Johannes 2:18) 
 
Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende 
bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, 
og det går sin undergang i møte. (Johannes Åpenbaring 17:10-11) 
 
For mer informasjon rundt dette, les Antikrist sin tilbakekomst 
 

Den første Gog og Magog krigen oppstår i Den store trengsel (Herrens dag) 
 

 
Den første Gog og Magog krigen sammentreffer med lyden av den første basunen i Johannes åpenbaring 8. 

 

I løpet av «Herrens dag» vil det bli jordskjelv så ødeleggende at fjell vil kollapse: 
 
Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en 
sørgedrakt, fullmånen ble som blod, og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne 
frukter drysser av et fikentre i storm. Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og 
hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. (Johannes Åpenbaring 6:12-14) 
 
Dette oppfyller profetien i Esekiel 38 som forteller at fjell vil riste så kraftig at de vil falle i sammen. 
Åpningen av det sjette seglet utløser katastrofale jordskjelv så verden skal få vite at Gud nå har satt i 
gang dommen over denne verden: 
 
For det kommer en dag fra Herren over hærskarene da alt som er hovmodig og høyt, alt som 
kneiser, skal fornedres, alle sedertrær på Libanon, så høye og kneisende de er, alle eiker i Basan, 
alle høye fjell, alle kneisende høyder, alle opphøyde tårn, alle festningsmurer, alle Tarsis-skip og 

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/14/antikrist-sin-tilbakekomst/
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alle herlige skuter. Menneskets stolthet skal bøyes og menns hovmod fornedres. Herren alene er 
opphøyd den dagen. Med avgudene er det slutt for alltid.  
 
Da skal folk gjemme seg i fjellgrotter og jordhuler for redselen Herren vekker, for hans storhet og 
velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk. 
 
Den dagen skal menneskene kaste fra seg til moldvarp og flaggermus avgudene av sølv og gull 
som de har laget seg og tilber. 
 
De skal gjemme seg i fjellhuler og bergkløfter for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde 
når han reiser seg for å slå jorden med skrekk. (Jesaja 2:12-21) 
 
Legg merke til i dette avsnittet at «alle høye fjell» faller ned sammen med «alle opphøyde tårn» og 
«alle festningsmurer» når Herren får jorden til å skjelve. Dette er akkurat det siste del av Esekiel 38 
forutsier som dom over Gog: 
 
Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. I min 
sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over 
Israels land. Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på 
marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal 
styrte sammen, berghyllene skal falle ned og alle murene falle i grus. (Esekiel 38:18-20) 
 
 
Den første Gog og Magog invasjonen vil bli møtt med et katastrofalt jordskjelv som innleder 
«Herrens dag»: 
 
Da kaller jeg sverd over ham på alle mine fjell, sier Herren Gud. Den ene skal rette sverd mot den 
andre. Jeg straffer ham med pest og blod. Høljende regn og haglsteiner, ild og svovel lar jeg regne 
over ham og hans tropper og over alle folkene som er med ham. Slik viser jeg meg stor og hellig og 
gir meg til kjenne for øynene på mange folkeslag. De skal kjenne at jeg er Herren.  
(Esekiel 38:21-23) 
 
Dette er den siste indikasjonen på at den første Gog og Magog invasjonen sammentreffer med at det 
sjette segl blir brutt. Når det sjuende seglet blir åpnet blir «det stille i himmelen» (Johannes 
Åpenbaring 8:1) – en tid for den siste advarsel før Guds vrede blir sluppet løs i basun og vredeskål-
dommene. Ved lyden av den første basun står Herren Jesus Kristus ved alteret i Himmelen og kaster 
et røkelseskar med ild mot jorden og basunen utløser den første dommen: 
 
Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på 
jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med 
alt det grønne gresset. (Johannes Åpenbaring 8:7) 
 
Dommen er nesten identisk med det som er profetert mot Gog. I Det Gamle Testamentet, inngikk 
også røkelseskar med ild og svovel som en del av straffen mot de som gjorde opprør mot Gud Ord. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=4+mos+16%2c1-39&type=and&book2=-1&searchtrans=
https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=4+mos+16%2c1-39&type=and&book2=-1&searchtrans=
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Esekiel 39 – Den første Gog og Magog krigen forklart 
 

 
Herren vil kjempe for Israel når Gog og Magog koalisjonen angriper. 

 
Den tredje delen beskriver angrepet til Gog og Magog før Tusenårsriket er opprettet: 
 
Du menneske, tal profetord mot Gog og si: Så sier Herren Gud: Se, jeg kommer mot deg, Gog, du 
storfyrste over Mesjek og Tubal! Jeg snur deg rundt og driver deg av sted. Jeg henter deg fra landet 
lengst i nord og fører deg opp på fjellene i Israel….. 
 
På åpen mark skal du falle, for jeg har talt, sier Herren Gud. Jeg sender ild mot Magog og mot dem 
som bor trygt på kystene. De skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant 
mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, 
Herren, er hellig i Israel. Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt 
om. (Esekiel 39:1-2 og 5-8) 
 
Angrepet til Gog og Magog i Tusenårsriket som vi leser om i Johannes Åpenbaring 20 involverer hele 
styrken til den rest av opprørere mot Gud som finnes på jorden. I den første invasjonen som vi har 
beskrevet tidligere bevarer Herren nærmere bestemt en sjettedel av Gogs styrker fra utryddelse. 
 
 I tillegg avslører Esekiel 39:7 formålet med den innledende Gog og Magog invasjonen: «Jeg vil gjøre 
mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer.» 
 
Slaget og Guds overnaturlige forsvar av Israel vil være begynnelsen på endetidens forsoning med 
Israel og Herren Jesus Kristus. Det vil bli starten på en åndelig oppvåkning der Israel igjen vil 
anerkjenne Bibelens Gud og Herre og Israels rest vil komme til en frelsende tro på Jesus Kristus. 
Dette kan du lese mer om her. 
 
At Guds navn «vanhelliges» er en referanse til falsk tilbedelse i tempelet: 
 
For judeerne har gjort det som er ondt i mine øyne, sier Herren. De har innsatt det motbydelige i 
det huset som navnet mitt er ropt ut over, og gjort det urent. De har bygd Tofet-haugene i Ben-

https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
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Hinnom-dalen, hvor de brenner sønnene og døtrene sine i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem, det 
har aldri vært i mine tanker. (Jeremia 7:30-31) 
 
I endetiden vil ikke Israel engasjere seg i hedensk religiøs tilbedelse, men vil vende tilbake til bibelsk 
judaisme. Det er jo helt tydelig at dersom dette som beskrives i Esekiel 39 hadde skjedd etter de 
tusen år som Jesus er konge på jorden og regjerer fra Jerusalem, ville jo ikke Hans navn være 
«vanhelliget». I Tusenårsriket vil Jesus bli tilbedt på riktig måte av israelittene, som vil bli ettertraktet 
av hedningene for deres bibelske visdom. Disse Bibelversene alene bekrefter at Gog og Magog 
konflikten i Esekiel 39 hender før Tusenårsriket i motsetning til det vi leser i kapittel 38 som 
omhandler er konflikt ved slutten av Tusenårsriket. 
 
Legg merke til at Herren også sier: «Dette er dagen jeg har talt om.» (Esekiel 39:8) Denne dagen er 
«Herrens dag» - Den store trengsel som er nevnt gjentatte ganger i Det Gamle Testamentet. Det er 
den epoken der kirken (de troende i Kristus) og Gud igjen vender sitt ansikt, sin nåde og medfølelse 
tilbake til Israel. 
 

Starten på Daniels syttiende uke 
 

 
Gogs våpen blir brent i Daniels syttiende uke. 

 

Da skal de som bor i Israels byer, gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både 
rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i sju år. De trenger 
ikke hente ved fra marken og ikke hugge av skogene, for de holder ilden ved like med våpnene. De 
skal plyndre dem som plyndret dem, og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud. (Esekiel 39:9-10) 
 
Når slaget er over vil israelittene bruke våpnene til fienden i sju år – som sammentreffer med Daniels 
syttiende uke, den spesifikke profetiske tiden som er skissert for Israels forsoning og 
gjenopprettelsen av tempelet i endetiden. Det faktum at våpnene vil bli brukt som brennstoff og de 
svært merkelige begravelsesinstruksene for Gog og hans hærer indikerer at det er et overnaturlig 
element knyttet til denne angrepsstyrken.  
 
 
 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/09/19/kommer-menighetens-bortrykkelse-for-eller-etter-den-store-trengsel/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
https://bibelogtro.wordpress.com/2018/03/12/hele-israel-skal-bli-frelst-endetidens-frelse-for-israel/
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Profetien til fuglene og dyrene 
 
Du menneske, så sier Herren Gud: Si til fuglene, alt som har vinger, og til alle ville dyr: Kom 
sammen, ja, samles fra alle kanter til det offeret som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på 
fjellene i Israel. Dere skal få ete kjøtt og drikke blod. Kjøtt av helter skal dere ete, og blod av 
jordens fyrster skal dere drikke, som var de værer og lam, bukker og okser, gjøfe fra Basan, alle 
sammen. Dere skal ete fett til dere blir mette og drikke blod til dere blir drukne av offeret som jeg 
slakter for dere. Ved mitt bord skal dere bli mette av hester og ryttere, av helter og alle slags 
krigere, sier Herren Gud. (Esekiel 39:17-20) 
 

Å bli spist av fugler og dyr ble i oldtiden sett på som den verste måten å lide nederlag på i en krig. 
Dette er referert mange ganger i Skriften. Som et eksempel truet både David og Goliat hverandre 
med dette før kampen der Goliat ble beseiret. Denne profetien er gitt for å indikere at Guds fiender i 
endetiden, Gog, Magog-styrkene, Antikrist og hans arméer osv. ville til syvende og sist lide denne 
skjebnen. Dette blir bekreftet i Johannes Åpenbaring: 
 
Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under 
himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! Dere skal få ete kjøttet av 
konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, 
både frie og slaver, små og store.» (Johannes Åpenbaring 19:17-18) 
 
Igjen, med nesten identisk språk blir profetien bekreftet. Siste del av Esekiel 39 legger også vekt på 
det overordnede poenget ved den første Gog og Magog-invasjonen: 
 
Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og 
min hånd som jeg legger på dem. Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den 
dagen og i all fremtid. (Esekiel 39:21-22) 
 
Den ikketroende verden vil nå få vite at Gud er finnes og hersker over jorden. Men, i tillegg vil Israel 
våkne opp av søvnen og komme til erkjennelse at Herren er «deres Gud, fra den dagen og i all 
fremtid.» Igjen, ved å studere Bibelen, ser vi tydelig at beseiringen av Gog og Magog er starten på 
Israels forsoning med Gud. 
 
Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse 
mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. Jeg 
gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem. (Esekiel 39:23-24) 
 

Herren forutsier forsoning 
 

 
Seieren over Gog og Magog-styrkene vil være starten på Israels forsoning med Jesus Kristus. 

https://bibelogtro.wordpress.com/2015/06/07/991/
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Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. 
Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot 
meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. Når jeg fører dem tilbake fra folkene og 
samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange 
folkeslag. (Esekiel 39:25-27) 
 
Lik en kjærlig far ender Esekiels syn med at Gud utdyper hvorfor Israel gikk gjennom lidelser og 
forfølgelser; på grunn av deres synd. Ved Jesu annet komme vil det forsonte Israel bli gjenforent i Det 
Lovede der de vil dvele i fred for tusen år. De vil leve i troen på Jesus Kristus som de en gang 
fornektet. Mange avsnitt i Bibelen taler om denne dagen: 
 
Måtte frelse komme til Israel fra Sion! Når Gud vender skjebnen for sitt folk, skal Jakob juble og 
Israel glede seg. (Salme 53:7) 
 
Så sier Herren: Se, jeg vil vende skjebnen for Jakobs telt og vise barmhjertighet mot hans boliger. 
Hver by skal bygges på sin ruinhaug, hver borg skal stå på sitt rette sted. (Jeremia 30:18) 
 
Dette var det absolutte formålet; Herren vil gjenopprette Israel og la dem bo trygt i Israel og i 
Jerusalem med Kristus som deres konge, sammen med alle deres trossøsken, som er akkurat den 
tilstanden Esekiel 38 beskriver at de befinner seg i (dveler i byer uten murer i fred og sikkerhet i 
Tusenårsriket). 
 
Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem 
igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. (Esekiel 39:28) 
 
Skriften viser oss at det snakkes om to forskjellige kriger i Esekiel 38 og 39. Disse to distinkte krigene 
der Gog og Magog går til angrep er adskilt med over tusen år. Det første angrepet finner sted ved 
starten på Den store trengsel og blir brått avsluttet ved at Herren Jesus Kristus kaster ild og svovel fra 
himmelen ned på jorden og den første basuns dom blir sluppet løs. Det andre angrepet vil finne sted 
ved slutten av Tusenårsriket, når det forsonte Israel dveler i sann fred. Satan vil gjøre sitt siste forsøk 
på å tilrive seg makten fra Gud, men vil mislyktes på et spektakulært vis. Djevelen vil få sin siste straff 
og Gud skaper en ny Himmel og en ny jord. 
 
  
 


