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Gog, demonen från förr 

 

MINA TANKAR 
 

Iran provskjuter missiler som kan nå Israel, Förenta staterna stärker sin militär i Persiska 

viken och regionala militärer är på ´stand by´ för eventuella fientligheter inför stängningen av 

av Hormussundet av Iran. Vi måste se på händelserna inte genom våra ögon, men så mycket 

vi kan genom Guds ögon. 

 

Gud säger oss att i de sista dagarna skall en allians av Ryssland, Iran, Turkiet, Libyen, norra 

Sudan och några andra mindre allierade kommer att angripa Israel medan väst, Saudiarabien, 

och förmodligen Jordanien kommer att stå och se på medan bara Gud kommer till Israels 

försvar. Nu när världens ekonomier befinner sig i katastrof kommer väst och dess allierade 

inte att försvara Israel av rädsla för ekonomiska repressalier från något krig. Oavsett vad som 

kan hända i dagarna och månaderna framöver, om profetian kommer att uppfyllas snart, kom 

ihåg hur alliansen kommer att ställa upp. Jag vet inte när Gog / Magog kriget kommer att 

hända inom Guds plan, men jag vet att det kommer. Allt kommer samman, och såret i EU 

kommer att bli av och bli botat, Gog / Magog kriget, förödelsens styggelse av Antikrist 

kommer, avfallet i kyrkan och moralkollapsen kommer alla tillsammans som det goda Ordet 

förutsagt. [Ohlins: vi delar inte Brians syn på såret i Europa. Vi tror att det var Berlinmuren 

som vi tar upp i Ändens tid.] 

 

Jag är inte av den bestämda åsikten att Israel kommer att attackera Iran, men om de gör det, 

då måste alliansen ovan attackera eller hämnas. Israel är en nation som i huvudsak lever i fred 

eftersom de inte är i krig. Det är ett land av byar utan murar eftersom vi inte bygga murar runt 

våra städer längre, och när Gog / Magog sker, kommer det att leda till en andlig väckelse inte 

bara i Israel utan i många delar av världen. Jag tror att Gog faktiskt är en demon som har 

placerats i den ryska sfären i tusentals år. Precis som det demoniska inflytandet i Persien 

försökte hålla tillbaka ängeln från att nå Daniel, då demonen hette Persiens furste, så tror jag 

att den ryska demonen kommer att föra styrkorna till det heliga landet i Guds tid. 

 

EU: s kris är krisen innan såret kommer, iranska militära övningarna bara ett ytterligare steg 

mot Magog kriget, Damaskus förbereder sig för Jesajas förstörelse, kyrkan är i de sista 

dagarnas avfall, och den sanna kyrkan sprider evangelium om riket i ”de fyra hörnen”. Mina 

vänner, om vi vill erkänna det eller inte, Jesus kommer, och skyltarna är där. Om du behöver 

lära känna Jesus vänd om till honom i ditt hjärta. Vad har du att förlora? Tiden får utvisa, men 

jag kan redan känna Lammets bröllopsmåltid. Herrens spis har den himmelska chokladen redo 

att föras ut, inte sant? Lite skämtsamt, men i verkligheten är det närmare än många av oss 

inser. 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/700/gog__the_demon_of_old


 

Bro. Brian 

 

BIBELVERSER 

 

Hes 39:1  Du människobarn, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren, HERREN: 

Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och Tubal.  

2  Jag skall föra dig omkring, driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr 

och låta dig komma till Israels berg.  

3  Där skall jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra hand.  

4  På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig. Jag 

skall ge dig till föda åt rovfåglar av alla slag och åt markens djur.  

5  Du skall falla ute på marken, ty jag har talat, säger Herren, HERREN.  

6  Jag skall sända eld över Magog och över dem som bor i trygghet i kustländerna, och 

de skall inse att jag är HERREN.  

7  Jag skall göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel, och jag skall inte mer låta 

mitt heliga namn bli vanhelgat. Folken skall inse att jag är HERREN, den Helige i 

Israel.  

8  Se, det kommer, ja, det skall ske! säger Herren, HERREN. Detta är den dag som jag 

har talat om. 

 

NYHETSLÄNK 

 
http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=4919 
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