Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet
Titeln är från Uppenbarelseboken 13:1 och de två första verserna lyder, 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.
En parallell till Johannes beskrivning av sin syn finner vi hos Daniel och hur han
från sin syn skildrar samma händelse. Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om
natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade
stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar
trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio
horn.
Det betyder alltså att detta
vilddjur är en bild på ett rike,
en monsterliknande inrättning,
ett kraftfullt imperium som
inledningsvis
kommer att
styras av tio toppolitiker med
obegränsad makt. Vi kommer
att få se hur ett nytt Romarrike
tar form.
Läser vi något längre fram i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel ser vi också att
vilddjurets makt till stor del handlar om ekonomi och kommer genom "märket"
att helt kontrollera människornas vardag.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.
Allt mer talar nu för att det är detta vilddjur vi nu ser växa fram i Europa där
fundamentet är Europeiska Unionen (EU) och dess monetära union (EMU) som
under cirka 65 års tid utvecklats till dagens organisation. När man runt
millennieskiftet introducerade en gemensam valuta utan en gemensam
finanspolitik blev detta orsaken till att vi nu ser EU och eurosamarbetet som en
koloss på lerfötter.
Idag inser majoriteten av ledande europapolitiker detta misstag och starka
krafter jobbar nu intensivt för att ändra på dessa förutsättningar och ur resterna
skapa ett nytt kraftfullt romarrike. Tiden är i rådande situation knapp och en
genomgripande fundamental lösning måste till på kort tid. Ett dilemma är dock
att meningarna är delade om hur man skall nå fram till en federation som bland
annat syftar till att initialt uppnå en gemensam finanspolitik och sannolikt någon
form av gemensamt försvar.
Tyskland är den nation som varit och är mest kritisk till
halvhjärtade lösningar där det ena stödpaketet efter det
andra håller igång de ekonomiska respiratorerna i det
ena landet efter det andra. Förbundskansler Angela
Merkel har nu tillfälligt fått ta ett steg tillbaka genom
införandet av direktrekapitalisering av krisbankerna med
hjälp av ESM-medel samt stödköp av statsobligationer.
Det vill säga huvuddragen i den uppgörelse som nåddes
under de sista junidagarna rullar fortsatt på i de gamla
hjulspåren men inriktningen mot en radikalt förändrad
politik kan dock skönjas. Den tyska regeringen har
också vid ett flertal tillfällen gjort klart sin inställning.
Man vill inte ge fortsatt understöd till krisländer utan att i
utbyte få en övergripande kontroll över finanspolitiken,
med andra ord i förlängningen en regelrätt europeisk
förbundsstat.

I samband med det senaste toppmötet presenterades också en väg mot ett
fördjupat samarbete inom EU. Idéerna som nyligen introducerades på
Europeiska rådets webbplats har tagits fram av vad som redan kallas "de fyras
gäng". Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy, Europeiska
kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso, eurogruppens ordförande
Jean-Claude Juncker samt Europeiska Centralbankens ordförande Mario
Draghi (Se bilden nedan i nämnd ordning).

I rapporten påtalar de fyra nödvändigheten av både en bankunion, en
skatteunion och en politisk union. Förslaget innebär således bland annat att
länderna relativt snart skall överge kontrollen över sina egna budgetar. Barroso
sade vid en presskonferens i samband med toppmötet att "Ett stort steg framåt
är nu nödvändigt".
Vi ser nu allt tydligare hur europaeliten sviker sin egen befolkning och kommer
att blockera de beslut som tidigare skötts på nationell nivå och istället ge plats
till antidemokratiska krafter att styra utvecklingen. Detta är en väg som i
förlängningen otvivelaktigt kommer att leda fram till ett Europas Förenta stater,
ett återuppstått totalitärt Romarrike.
Hur lång tid denna process tenderar att ta kan vi dock inte veta. Ledande
ekonomer talar nu om en risk för att misstagen från 1930-talets ekonomiska
katastrof nu kommer att upprepas. Troligt är att tiden rinner EU-ledningen ur
händerna och att en "frälsare" måste beträda arenan för att reda upp i kaoset
och presentera den "geniala lösningen" på extremt svårlösta problem.
I Daniel 7:8 kan vi läsa om den
fortsatta utvecklingen. Men medan
jag såg på hornen fick jag se hur
ett annat horn sköt upp mellan
dem, ett litet horn som stötte bort
tre av de förra hornen. Det hornet
hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade
skrytsamt.
Det återuppståndna Romarriket kommer således inte att få sin fullbordan förrän
Antikrist tar plats på scenen. Han kommer då att välkomnas av både eliten och
massorna. Eliten har samtyckt till att skapa det nödvändiga finansiella och
politiska kaoset och människorna är lättade över att slippa känslan av den
osäkerhet smärta och ångest som nu kommer att eskalera. Bibeln ger oss facit
redan innan händelseutvecklingen ägt rum, tidtabellen är dock svårare att sia
om.
Mvh Rune

Alla Euro

