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HUVUDSÅRET 

 

 

 

 

MINA TANKAR 

EU-drömmen är på väg att bli en mardröm. Ni förstår, att i Uppenbarelseboken har vi Draken 

(Lucifer/ Satan) som står och tittar medan ett odjur kommer upp ur havet av nationer, med tio 

horn och sju huvuden. De tio hornen representerar de tio hornen hos det sista odjuret, som är 

den Europeiska Unionen (EU), för EU får makt från den tio nationernas Västeuropeiska 

Unionen (WEU). De sju huvudena är de sju imperier/ riken som kontrollerat det Heliga 

Landet medan judarna kallat det sitt hem. De är Babylon, Assyrien, Egypten, Persien, 

Grekland, Romarriket, och det återuppståndna Romarriket. Enligt min åsikt, och anledningen 

till att jag håller mig till [tolkningen om] dessa riken är för att de regerade medan judarna var i 

sitt land, från Abraham år 2000 före Kristus ända till år 70 e.Kr. och den Romerska 

Diasporan. Efter Diasporan år 70, kommer inte tidslinjen med i räkningen igen förrän år 1948, 

då Israel återigen blev en nation. Vid den tiden reste sig också Rom upp ur de bitar hon brutits 

upp i – som Frankrike, Spanien, Tyskland, etc. Därför är EU de sista dagarnas odjur. 

 

Satan har haft sina odjur, som är imperier/ riken, över hela jorden, ända sedan det första riket 

Akkad i Mesopotamien. För varje rike som fallit, har Satan använt sig av ett annat, som Gud 

har tillåtit att resa sig. I de sista dagarna kommer EU att vara det odjur som kommer att föra 

världen till det episka Babels Torn- ögonblick då människosläktet en sista gång denna 

tidsålder kommer att utmana Helig Gud. Många amerikaner vill vara som odjuret, EU, och vi 

i Amerika blir snabbt allierade med odjuret. I EU kommer ett annat litet horn, kallad 

Antikrist, att resa sig. Antikrist, ofta även kallad Odjuret, kommer att leda EU och världen 

mot det episka slaget vid Harmageddon. Tillbedjan som beskrivs i Uppenbarelseboken 13 



kommer att inkludera Antikrist, EU/ Väst, och den Falske Profeten på olika sätt, men alla 

kommer att vara instrumentala i den slutliga tillbedjan av Draken, Lucifer. 

 

Allt kommer inte att gå väl. EU kommer att ha/ få ett huvudsår. Nu är jag av övertygelsen att 

det kan innebära Antikrist, eller EU, eller kanske båda två. Hur som helst, så kan vi ha EU:s 

ekonomiska kollaps – huvudsåret – och ankomsten av EU:s nya ekonomiska system med 

odjurets märke, samtidigt med ankomsten och renässansen av Antikrist, som också skulle 

kunna utgöra ett läkt huvudsår. 

 

[Övers. komm. Huvudsåret skulle också kunna utgöra det ’sår’ som efter andra världskriget 

delade Tyskland mitt itu, och som sedan ’läktes’ mirakulöst, och därmed bäddade för EU-

Romarrikets återuppkomst.] 

 

Alla ekonomier  måste vara knutna till en kommoditet, som guld, eller de papperspengar du 

har i fickan. När allt detta försvinner, så blir den enda kommoditeten av värde du själv. Du 

kommer att tvingas ge dig själv över till Antikrist och hans odjurssystem, som får sitt stöd av 

den falske profeten. Jag ser den falske profeten som på många sätt jämställd med Antikrist. 

Jag ser det inte som den Katolska Kyrkan, för den falska kyrkan på jorden – katolsk och 

protestantisk – kommer att underkuvas av Antikrist i den sista tiden. Vid denna tidpunkt, 

skulle den falske profeten kunna vara en inflytelserik figur i världen, såsom en amerikansk 

president. Det är han som kallar ned eld från himlen, och som har makten att tvinga alla in i 

ett nytt ekonomiskt system. En amerikansk president skulle kunna göra det. 

 

[Övers. komm. Eller kanske Påven, i alla fall? Se hur han förespråkar det nya ekonomiska 

systemet.] 

 

Därför mina vänner, har vi odjuret inför oss i EU, och Antikrist måste komma från en av de 

tio nationerna i EU, vilket är den Västeuropeiska Unionen (WEU). WEU kommer att ge sin 

makt till EU i tid innan Antikrist reser sig. Tiden får avgöra om vi är där, och om vi är det, så 

spelar det ingen roll hur många toppmöten EU har, för EU-drömmen kommer att dö, och när 

den återuppstår, kommer det att bli en mardröm ingen kunnat föreställa sig. Vad EU inte kan 

besegra militärt, kommer det att göra ekonomiskt. Var redo, förlita dig på Herren, Han 

kommer snart, och Han har redan övervunnit denna värld. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Uppenbarelseboken 13:1-18 

 

Vilddjuret från havet 

1 Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och på sina 

horn tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en 

leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin 

makt och sin tron och stor myndighet. 

 3 Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår 

hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 och man tillbad 

draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: 

"Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 

 



5 Och åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra 

så i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och 

hans tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga 

och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 

Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok 

som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 

 9 Den som har öron må höra. 10 Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i 

fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig 

de heligas uthållighet och tro. 

Vilddjuret från jorden 

11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men 

talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden 

och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör 

stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.  

 

14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på 

jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett 

svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och 

med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.  

 

16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke 

på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har 

märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har 

förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 

sexhundrasextiosex. 

 


