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Paglalahad ng Diyos ng Drama ng
Katubusan 

 “Ang Pagtanggi sa Gog at Magog” 
 Ezekiel 38-39

Wayne J. Edwards, Pastor
Ayon sa Propesiya sa Bibliya, magkakaroon ng tatlong pagtatangka upang wasakin
ang bansang Israel sa pagtatapos ng edad:

Ang digmaang Awit 83 - isang "panloob na bilog" ng mga bansang Arabo na
darating laban sa Israel, pangunahin sa labas ng paghihiganti, upang lipulin ang
mga Hudyo mula sa mundo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2029.4-13
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%209.22-33


Ang digmaang Isaias 17 - dahil sa banta ng Syria laban sa Israel, sisirain ng Israel
ang sinaunang lungsod ng Damasco sa isang araw.

Ang giyera ng Gog-Magog - Hahantong ang Russia sa isang bagong koalisyon ng
mga bansang Arabe upang salakayin ang Israel, hindi lamang upang lipulin ang
mga Hudyo, ngunit upang makuha ang mga bagong natuklasang reserba ng langis.

"At sa gayon, ipapakita ko ang Aking kadakilaan at Aking
kabanalan, at ipakilala ko ang Aking Sarili sa paningin ng

maraming mga bansa. At malalaman nila na ako ang
Panginoon.
Ezekiel 38:23

Ang ibig sabihin ni Ezekiel - "Ang Diyos ay nagpapalakas"
Si Ezekiel at ang kanyang asawa ay dinala bilang mga bihag sa Babilonya kasama
ang higit sa 10,000 iba pang mga Hudyo upang maglingkod bilang mga alipin.

Sinabi ni Ezekiel, habang siya ay "kabilang sa mga bihag sa tabi ng ilog Chebar, ang
langit ay nabuksan sa kanya, at nakakita siya ng mga pangitain ng Diyos."

1. Sino sina Gog at Magog? - Ezequiel 38: 1-6

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.23
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.1-6


"Gog" - ang pangalan ng isang pinuno ng militar at pampulitika.

"Magog" - ang lupa kung saan nagmula ang pinuno. Kinikilala ng mga historyanong
Hudyo ang lupa na iyon bilang Russia.
Konklusyon - sa pagtatapos ng panahong ito, isang diktador ng Russia ang
magtatayo ng isang diplomatikong at koalyong militar na lalaban sa bansang Israel.

·        " Rosh" - Russia

·        “Mesheck / Tubal ” - 
            Moscow at Tobolsk - 

 dating kabisera ng Siberia

·        "Persia" - Iran

·        "Cush" - Ethiopia - Sudan

·        "Put" - Libya at Algeria

·        "Gomer" - Turkey

·         "Beth Togarmah" - 
             ang "stans" ng dating Unyong

Sobyet .

Ang mga bansa ay nagulat sa aksyon na "Gog" laban sa Israel:

"Sheba at Dedan" - Saudi Arabia
"Mga Merchant ng Tarshish" - Great Britain

"Young Lions" - Amerika, Australia, Canada

2. Kailan ang Gog-Magog War? Ezekiel 38:16
Vs 16 - "Magaganap ito sa mga huling araw" - ang mga huling araw ng panahong
ito, ngunit bago ang Ikalawang Pagparito ni Jesucristo.
Vs 8 - kapag ang mga Hudyo ay "natipon mula sa maraming mga bansa sa mga
bundok ng Israel, na matagal nang naging ilang!" Ang Israel ay nag-iisa mula sa AD
70 hanggang 1948. Mula noon, higit sa 3 milyong mga Hudyo ang bumalik sa Israel.

Vs 8 - kapag ang Israel ay "dinala pabalik mula sa tabak" at "tumahan nang ligtas!"

Vs 11 - kapag ang Israel ay isang " lupain ng mga walang pader na nayon" -
posibleng pagkatapos ng giyerang Awit 83 .

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.16


Ezequiel 39: 9-12 - dahil ang mga Hudyo ay paalisin mula sa Israel sa kalagitnaan
ng Kapighatian, ang giyerang "Gog-Magog" ay dapat magsimula ng hindi bababa sa
3 ½ taon bago ang simula ng Kapighatian para sa kanila na sinusunog ang mga
kagamitan ng digmaan para sa 7 taon.

3. Ano ang layunin ng Digmaang Gog-Magog? Ezekiel 38
Ang napapanahong banta laban sa Israel ay ang Russia -

Pinondohan ng Russia ang bawat giyera laban sa Israel mula pa noong
1948.
Ang Russia ay nagsuplay ng sandata para sa mga kaaway ng Israel.

Na-load ng Russia ang mga reactor ng nukleyar ng Iran, at binago ang
kanilang mga sandata ng giyera.

Mula nang gumuho ang Unyong Sobyet noong 1991, ang Russia ay
nakabuo ng mga ugnayan sa militar sa lahat ng mga bansang Islam,
kabilang ang Iran.

Ang mga "Ruso" ay nagmula sa tribo ng Magog sa pamamagitan ng mga Scythian –
na laging kalaban sa Israel.

Papayagan ng Diyos na dumating ang "Gog" laban sa Israel, ngunit sa totoo lang,
"Gog" ay haharap sa "Diyos"!

"At sa gayon, ipapakita ko ang Aking kadakilaan at Aking
kabanalan , atipakilala ko ang Aking Sarili sa paningin ng

maraming mga bansa. At malalaman nila na ako ang
Panginoon. 

 Ezekiel 38:23

4. Sino ang nanalo sa Gog-Magog War? Ezekiel 38: 18ff
Isang lindol ay magaganap na napakalakas na "ang lahat ng mga kalalakihan na
nasa ibabaw ng lupa ay manginig sa aking harapan!"

Ang populasyon ng mga bansa na makakalaban sa Israel ay higit sa 500-
milyon. Kung 10% lamang sa kanila ang nasasangkot sa labanan, iyon ay magiging
50-milyong mga sundalo laban sa 700-libo ng Israel.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.9-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.23
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2038.18ff


Gayunpaman, ang Diyos Mismo ang makikialam upang makamit ang Kanyang mga
hangarin.

Ang isang "umaapaw na ulan" ng mga hailstones ay mahuhulog, na susundan ng
mga bola ng apoy - nasusunog na asupre at asupre.
Malaking pagkalito ay mahuhulog sa mga hukbo ng Israel kaya't babaling sila sa
kanilang sarili o tatakbo mula sa labanan.

Ang Diyos ay magpapadala ng parehong mga apoy sa "Magog" -
nangangahulugang ang mga bansa kung saan nagmula ang mga hukbo.

At aking ilalagay ang aking kaluwalhatian sa gitna ng mga
bansa, at makikita ng lahat ng mga bansa ang aking kahatulan

na aking isinagawa, at ang aking kamay na aking ipinasa sa
kanila. 

 Ezekiel 39:21

Inilalarawan ng Ezekiel 38-39 ang pagtatapos ng Radical Islam.
Milyun-milyong Muslim ang aabandona ang relihiyon ng Islam at ipahayag ang
kanilang pananampalataya kay Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas at
Panginoon.

" Kaya, ang sangbahayan ni Israel na ako ang Panginoon
nilang Diyos sa araw na yaon!" 

 Ezekiel 39:22

Ang pariralang iyon - "Kung gayon malalaman nila na ako ang Panginoon" ay paulit-
ulit na 60 beses sa Ezekiel.

Sa araw na iyon ay ibubuhos ng Diyos ang Kanyang Espiritu sa mga tao ng Israel,
ang mga nalalabing milyon-milyon ay "maliligtas sa isang araw"!
Ang Digmaang "Gog-Magog" ay nagsisimula sa Oras ng Kapighatian at
nagpapalitaw ng pagpapakilala ng Antikristo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.21
https://biblia.com/bible/nkjv/Ezek%2039.22


Dahil ang pag-agaw ng iglesya ay dapat mangyari bago maipahayag ang Antikristo,
gaano tayo kalapit sa katapusan ng panahong ito?

Kung ang pagdagit ng Simbahan ay naganap ngayon, malalaman ba ng mga mahal
mo, na maiiwan, kung bakit ka nawawala?


