
 

 

GUDS ORD ÄR LEVANDE OCH VI LEVER I DET JUST NU 

MINA TANKAR 

I Guds ord beskriver Daniel det sista imperiet på jorden som det 4:e odjuret. De 

andra är Babylon, Medo -Persien och Grekland. Det sista riket är Rom eller det 

återuppståndna Romarriket eller EU. 

Det är dessa riken som Daniel får uttydningen på i Nebuchadnezzar's dröm. Den 

statyn är 60 alnar och 6 alnar bred. Irenaeus, som studerat detta ser Antikrists 

nummer här 666. Du ser bilden I att NÄR Noa var 600 år. Antikrist är den slutliga 

fasen på det avfall som startade med Änglarnas inblandning under Noa och nu rakt 

igenom EU där allting får sitt slut. 

I Daniel så skall det sista imperiet vara Järn och Lera blandat. Alltså en del starka 

nationer och en del som är svaga. Daniel talar specifikt om Western European Union 

(WEU) som just har 10 nationer (Tån på statyn) och det är dessa som har makten I 

EU. Men WEU:s makt har sakta förts över till EU, och det är också uppfyllelse av 

profetia. Wickus' hemsida har en bra kommentar på det här. 

I WEU så har vi svaga nationer som Grekland och Portugal men även starka som 

England, Tyskland och Frankrike. Sedan har vi medelstarka som Spanien, Italien, 

Holland, Belgien och Luxemburg. Järnet och leran visar sig mer i ekonomisk styrka 

än i militär. 

EU kan inte kontrollera världen militärt, men det kan det ekonomiskt. I Upp 13 om 

den falske Profeten som kan tänkas vara en stark ledare i världen som USA:s 

president sägs att han kommer att ge Antikrist ännu större makt. 

Västmakterna kommer att samarbeta för att kontrollera världen igenom ekonomin i 

vilddjurets märkes system. När nu EU sjunker ner under skuldbördorna och går i 

konkurs så kommer EU:s Antikrist och den falske Profeten (Vem han nu är?) föra 



fram EU/USA och världen ifrån den ekonomiska ruinen rakt in i vilddjurssystemet 

med märket och detta kommer att starta i EU. (Wilkerson skriver detta i Synen) 

Om EU kastar in världsekonomin i en dödsspiral så är det också EU som kommer att 

läka skadan och se ut att upprätta världen igen. Den stora förvirringen kommer att 

vara den att märket kommer att se ut att kunna vara den lösning världen behöver 

och kunna skänka en trygghet. Men det är inte sant för det kommer bara att skynda 

på processen och det blir ännu värre. Det enda som kommer att rädda människan 

kommer att vara Herren Jesus Kristus och hans himmelska Rike. 

Jag tror att MF Globals konkurs var som Bear Stearns konkurs strax innan Leahman 

Brothers. (Som startade Finanskrisen) Spaniens/Italiens konkurs kommer troligen 

vara det som direkt för in Antikrist och Vilddjurets märke och sytem. 

Var står Israel? Jo mitt I allt detta för rapporter kommer att Mellanöstern börjar 

närma sig totalt kaos. Jag känner på mig att Israel kan bli indragen i en konflikt som 

bara snabbar på EU:s ekonomiska fall.  

Israel kommer givetvis att få skulden, och när Antikrist och den falske Profeten 

kommer fram så kommer de inte att skylla på EU eller USA utan på Israel. 

Man kommer att lägga skulden på alla som inte böjer sig för deras nya Socialistiska 

system som sedan kommer fram på jorden genom vilddjurets märke. Man jag och 

mitt hus vi vill tjäna Herren inte detta system.  Broder Brian 

Bibelställen: Daniel kap 7,9,11 &12 och Upp 13 
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