
Vilddjurets märke



Matteusevangeliet 4:8-9
”Därefter tog djävulen 
honom upp på ett 
mycket högt berg och 
visade honom alla riken 
i världen och deras 
härlighet. Och han 
sade: "Allt detta vill jag 
ge dig, om du faller ner 
och tillber mig."”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 13:1-4



Jesus Kristus Antikrist
Kommer upp ur vattnet i 
början av sin verksamhet

Matt 3:16 Upp 13:1

Verkar i 3 ½ år Luk 3:1, 21; Joh
2:13, 5:1, 6:4, 11:55

Upp 13:5; Dan 
7:25

Dog och uppstod 1 Kor 15:3-4 Upp 13:3

Får tillbedjan efter 
uppståndelse

Upp 5:13-14 Upp 13:3

Sitter på sin faders tron Upp 3:21 Upp 13:2

Namn i pannan Upp 14:1 Upp 13:16-17



Daniel 7:1-7, 15-17



Daniel 2 Daniel 7

Babylon

Medie-Persien

Grekland

Rom



Reformatorerna om Antikrist
”Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, 
Cranmer; på 1600-talet, Bunyan, 
översättarna av King James Bibeln och 
de som publicerade Westminster- och 
baptisttrosbekännelsen; Isaac 
Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan 
Edwards… dessa män bland otaliga 
andra, såg alla det påvliga ämbetet 
som antikrist.”

Michael de Semlyen, All Roads Lead to Rome, s. 205, 1991 



Uppenbarelseboken 13:5-10
”Och åt vilddjuret 
gavs en mun som 
talade stora och 
hädiska ord, och det 
fick makt att göra så i 
fyrtiotvå månader.”

Svenska Folkbibeln



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa



Uppenbarelseboken 17:15
”Och han sade till 
mig: "Vattnen som 
du såg… de är folk 
och människomassor 
och folkslag och 
språk.”

Svenska Folkbibeln



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom



Påven tar över västroms politik
”Ur ruinerna av det 
politiska Rom 
framträdde det stora 
moraliska imperiet i 
sin väldiga skepnad i 
form av den romerska 
kyrkan.”

A. Flick, The Rise of the Mediaeval Church, s. 150



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande



Canossavandringen

”The Investiture Controversy”, Encyclopaedia Britannica

”Där [vid Canossa], 
mitt i vinterns snö, 
stod Henrik i tre 
dagar som en 
botgörare tills 
påven tog emot 
honom och hävde 
bannlysningen.”



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande

5. Hädar Gud

a. Säger sig vara Gud

b. Förlåter synder



Förlåter synd
“Gud själv är skyldig att rätta sig 
efter hans prästers dom och 
antingen inte förlåta eller förlåta 
allt efter som de antingen vägrar 
eller skänker syndaförlåtelse.... 
Prästens uttalande kommer först 
och Gud anammar den.” 

Alphonsus Liguori, Dignities and duties of the priest, s.9



Säger sig vara Gud
”Ledaren av katolska kyrkan 
definieras enligt tron som 
Jesu Kristi ställföredrädare… 
Påven anses som den man 
som på jorden representerar 
Guds Son, som ”tar platsen” 
av den Andra Personen i den 
allsmäktiga Treenigheten.”

Påve Johannes Paulus II, Crossing the threshold of hope, s. 13, [1994]



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande

5. Hädar Gud

a. Säger sig vara Gud

b. Förlåter synder

6. Förföljer Guds folk



Förföljer Guds folk
“Att den romerska kyrkan har 
utgjutit mer oskyldigt blod 
än någon annan institution 
som någonsin existerat bland 
mänskligheten, kommer inte 
att ifrågasättas av någon 
protestant som har en 
tillräcklig kännedom om 
historien.”

W.H.E. Lecky, History and Influence of Rationalism in Europe, s.16, 1865 



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande

5. Hädar Gud

a. Säger sig vara Gud

b. Förlåter synder

6. Förföljer Guds folk

7. Regerar i 1260 år

8. Får ett dödligt sår



Antikrists regeringstid
3,5 tider (år) – Dan 7:25, 12:7 Upp 12:14

42 månader – Upp 13:5, 11:2

1260 dagar – Upp 12:6, 11:3

3,5 år = 42 månader = 1260 dagar



När fick påvedömet makt?
“I mars 538 övergav 
goterna belägringen av 
Rom. De höll ut i norra 
Italien i två år till, men 
framemot våren 540 höll 
de bara fästet i Ravenna. 
För att rädda situationen 
gick Witigis med på att 
abdikera, och de gotiska 
hövdingarna erbjöd 
Belisarius tronen.”

Encyclopaedia Britannica, Art.”Witigis”



Regerar i 1260 år

538 1798

1260 år

Justinianus besegrar östgoterna



När förlorade påvedömet makten?
”En sista våg av religions-förföljelse 
bröt fram under 1700-talets sista år. 
Napoleon störtade Kyrkostaten och 
förde påven Pius VI till Frankrike, 
men den gamle mannen överlevde 
inte denna behandling. Allt tydde 
på att påvedömet stod inför sin 
upplösning.”

Carl Henrik Martling, Kyrkans tjugo sekel, s. 297



Avfallet i 1260 år

538 1798

1260 år

Justinianus besegrar östgoterna Napoleon avsätter påven



Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande

5. Hädar Gud

a. Säger sig vara Gud

b. Förlåter synder

6. Förföljer Guds folk

7. Regerar i 1260 år

8. Får ett dödligt sår

9. Ledarens namns tal är 
666



Svenska Bibelsällskapet
"Sifferuppgifter och talförhållanden har 
i NT ofta symbolisk innebörd... Ett 
beräkningssätt utgår från att varje 
bokstav i alfabetet har ett talvärde. 
Bokstäverna i ett ord eller ett namn 
kunde därför läsas som siffror; 
siffrornas summa var ordets eller 
namnets tal. Troligen är detta nyckeln 
till "odjurets tal" (se Upp 13:17)" 

Svenska Bibelsällskapet, Bibel -82, Uppslagsdel: "talmystik, talsymbolik", s. 450





Kännetecken för Antikrist
1. Är ett rike 

2. Uppstår i Europa

3. Uppstår ur Rom

4. Får världsvitt 
inflytande

5. Hädar Gud

a. Säger sig vara Gud

b. Förlåter synder

6. Förföljer Guds folk

7. Regerar i 1260 år

8. Får ett dödligt sår

9. Ledarens namns tal är 
666

10. Dödliga såret läker



Uppenbarelseboken 13:10
”Den som för till 
fångenskap, skall 
gå i fångenskap. 
Den som dödar 
med svärd, måste 
dödas med svärd.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 13:10-12



Vilddjuret från jorden
1. Ett rike/nation

2. Träder fram vid ändens tid (omkring 1798)

3. Kristna karaktärsdrag

4. Uppstår i ett obefolkat område (inte i 
Europa)

5. Ingen kung

6. Får världsvitt inflytande



Amerikas Förenta Stater



Luther om samvetsfrihet

D’Aubigné, History of the Reformation band 7, kap. 8

“Om jag inte blir överbevisad med 
hjälp av de skriftställen jag har 
citerat och om de således inte 
binder mitt samvete med Guds ord, 
så kan och vill jag inte återkalla, 
eftersom det är farligt för en kristen 
att tala mot sitt samvete. Här står 
jag och kan inte annat. Gud hjälpe
mig! Amen!”



Luther om statskyrkor

D’Aubigné, History of the Reformation band 14, kap. 6

”Vi vill hellre dö tio gånger än 
se att vårt evangelium skulle 
bli orsak till att en enda droppe 
blod utgöts. Vi bör vara såsom 
lamm som förs bort för att 
slaktas. … Ni kan inte försvara 
vår lära. Var och en måste tro 
på eget ansvar och egen risk.”



Pilgrimsfäderna på 1600-talet

Ellen White, Stora striden, kapitel 16, s. 217

”Önskan om samvetsfrihet gav 
nybyggarna mod att trotsa 
farorna på den långa sjöresan 
och att hålla ut under alla de 
motgångar och faror som mötte 
dem i ett obebott land. Med 
Guds välsignelse skulle de 
grundlägga en mäktig nation 
på Amerikas kuster.”



Roger Williams – 1600-talet
“Allmänheten eller 
myndigheterna kan föreskriva 
människor deras förpliktelser mot 
varandra. Men när de försöker att 
sätta upp regler för människors 
plikter mot Gud går de längre än 
de har tillåtelse till. Då kan ingen 
känna sig trygg.”

Carlos Martyn, The Life and Times of Martin Luther, band 5, s.340



Rättighetsförklaringen 1776
”Kongressen skall ej 
stifta lag avseende 
inrättandet av 
religion, eller 
förbjuda den fria 
utövningen därav; 
eller inskränka 
yttrandefriheten, 
eller pressfriheten”

Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et.al., Bill of Rights, Artikel 1



”I emigrationen från Sverige 
till Nordamerika från mitten 
av 1800-talet till tidigt 1920-
tal lämnade ungefär 
1,5 miljoner svenskar 
Sverige och flyttade främst 
till USA. … Den svenska 
statskyrkans dominans var

Utvandrarna från Sverige

Wikipedia, Emigrationen från Sverige till Nordamerika



illa omtyckt… Berättelser från 
tidigare svenska emigranter 
beskrev livet i Mellanvästern 
positivt och hyllade religiös 
tolerans, politisk frihet och 
alla tillfällen som gavs för att 
förbättra sin 
levnadsstandard.”

Utvandrarna från Sverige

Wikipedia, Emigrationen från Sverige till Nordamerika



Uppenbarelseboken 12:16
”Men jorden 
hjälpte kvinnan, 
den öppnade sin 
mun och svalde 
floden som 
draken sprutade 
ur sin mun.”

Svenska Folkbibeln



Uppenbarelseboken 13:11-15



Vilddjurets bild

Ellen White, Stora striden, s. 427

””Vilddjurets bild” betecknar 
den form av en avfällig 
protestantism som uppstår, 
när de protestantiska 
samfunden söker hjälp hos de 
borgerliga myndigheterna för 
att tvinga annorlunda 
tänkande att följa deras 
dogmer.”



Uppenbarelseboken 13:16-17



Inopererade chip i kroppen?

TV4-nyheter, Nyhetsmorgon 2014-12-08

”Allt fler 
personer väljer 
frivilligt att 
operera in chip 
som lagrar 
data.”



Uppenbarelseboken 14:1



5 Mosebok 6:6-8
”Dessa ord som jag i dag ger dig 
befallning om, skall du lägga på 
hjärtat. Du skall inskärpa dem hos 
dina barn och tala om dem när du 
sitter i ditt hus och när du går på 
vägen, när du lägger dig och när du 
stiger upp. Du skall binda dem 
som ett tecken på din hand, och de 
skall vara som ett band till 
påminnelse på din panna.” Svenska Folkbibeln



2 Mosebok 13:9
”Och det skall vara för 
dig som ett tecken på 
din hand och som ett 
påminnelsemärke på 
din panna, för att 
Herrens lag må vara i 
din mun. Ty med stark 
hand har Herren fört 
dig ut ur Egypten.” GT-82



Daniel 7:25
”Denne skall tala mot 
den Högste och 
ansätta den Högstes 
heliga. Han skall sätta 
sig i sinnet att 
förändra heliga tider 
och lagar, och de skall 
ges i hans hand under 
en tid och tider och 
en halv tid.” Svenska Folkbibeln



Hesekiel 20:20
”Håll mina 
sabbater heliga. 
Låt dem vara ett 
tecken mellan mig 
och er, för att ni 
skall inse att jag är 
HERREN, er Gud.”

Svenska Folkbibeln



2 Mosebok 31:16-17
”Israels barn skall hålla 
sabbaten och fira den släkte 
efter släkte som ett evigt 
förbund. Den är ett evigt 
tecken mellan mig och Israels 
barn, ty på sex dagar gjorde 
HERREN himmel och jord, 
men på sjunde dagen 
upphörde han med sitt arbete 
och vilade.” Svenska Folkbibeln



Sabbatsfirande i den tidiga kyrkan

John Ley, Sunday a Sabbath, s. 163

“Från apostlarnas tid fram 
till kyrkomötet i Laodicea
[364 e.Kr.] fortsatte den 
judiska sabbaten att 
helighållas, vilket kan 
bevisas från många 
författare, trots kyrkomötets 
påbud mot att göra det.”



“Kristna får inte judaisera 
genom att vila på sabbaten. 
Utan de måste arbeta på den 
dagen och i stället ära Herrens 
dag [söndag]. Och om de kan, 
ska de vila då som kristna. 
Men om man kommer på 
någon med att judaisera, låt 
honom vara förbannad från 
Kristus.”

Kyrkomötet i Laodicea, 364 e.Kr. Canon 29

Kyrkomötet i Laodicea 364 e.Kr.



Keltiska kyrkorna
“Det verkar ha varit sed i de 
tidiga keltiska kyrkorna på 
Irland och Skottland att fira 
lördagen, den judiska 
sabbaten, som en vilodag från 
arbete. … De följde det fjärde 
budet bokstavligt på den 
sjunde veckodagen – den dag 
som Herren låg i graven.”

James Moffat, The Church in Scotland, s. 140



Kyrkomöte i Norge, 1435
“Den första saken angår upptäckten av 
helighållandet av lördagen. Det har 
påträffats av ärkebiskopen i Øre, att 
man på olika platser i riket … har 
dristat sig att anta och hålla… 
lördagshelg… Det är strängeligen 
förbjudet – heter det – i kyrkolagen, att 
någon skulle hålla eller införa 
helgdagar, utanför dem som påven, 
ärkebiskopen eller biskopar fastställer.”

Rudolph Keyser, Den norske kirkens historie under katholicismen, s. 488



Hussiterna - Böhmen
“Erasmus vittnar om att 
dessa böhmer till och 
med så sent som på 1500-
talet inte bara firade 
sjundedagssabbaten 
noggrant, utan de 
kallades också 
sabbatarier.”

Robert Cox, The Literature of the Sabbath Question, band.2, s. 201, 202



”Fråga: Vilken dag är 
sabbatsdagen? 
Svar: Lördag är sabbatsdagen. 
Fråga: Varför firar vi söndag 
istället för lördag? 
Svar: Vi firar söndag istället för 
lördag för att den katolska 
kyrkan överförde högtidligheten 
från lördag till söndag.”

Peter Geiermann, The Convert's Catechism, s. 50 (1957)

Vad säger Rom?



”Fråga: Hur bevisar du att [katolska] 
kyrkan har makt att påbjuda festdagar 
och högtider? 
Svar: Genom att förändra sabbaten till 
söndag, vilket protestanterna 
godkänner… eftersom de genom att 
helighålla söndag erkänner kyrkans 
makt att införa festdagar och att 
förklara det som synd att bryta dem.”

Henry Turberville, An Abridgment of the Christian Doctrine, s.58, (1649)

Vad är Roms märke?



”Kyrkan står över 
Bibeln och denna 
överföring av 
sabbatsfirande är 
bevis på den saken.”

The Catholic Record, London, Ontario, 1 september 1923

Vad är Roms märke?



Uppenbarelseboken 13:3
”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”

Svenska Folkbibeln



”Helig allians – Hur 
Reagan och påven
konspirerade för att 
assistera Polens 
solidaritetsrörelse 
och påskynda 
kommunismens fall”

Time Magazine, 1992-02-24, Carl Bernstein

USA och påvedömet



Johannes Paulus II:s begravning, 2005

USA och påvedömet



”Barack Obama och påve 
Franciskus har träffats för 
första gången under 
högtidliga former i 
Vatikanstaten. – Jag är en stor 
beundrare, sa Barack Obama. 
… President Obama är den 
nionde presidenten som har 
gjort ett officiellt besök hos 
Vatikanen.”

Dagen, 2014-03-27, Jacob Zetterman

USA och påvedömet



”Påve Franciskus höll 
i dag ett historiskt tal 
i den amerikanska 
kongressen. Det var 
första gången som 
den katolska kyrkans 
överhuvud talade 
inför kongressens 
båda kamrar.” SVT-nyheter, 24 september 2015

USA och påvedömet



Dödliga såret läker

Ellen White, Stora striden, s. 539

”Protestanterna betraktar numera 
katolicismen med betydligt större 
välvilja än tidigare. I de länder där den 
romerska kyrkan inte har makten och 
där katolikerna intar en mer försonlig 
inställning för att vinna inflytande, 
växer likgiltigheten för de läror som 
skiljer de protestantiska 
kyrkosamfunden från den romerska



Dödliga såret läker

Ellen White, Stora striden, s. 539

hierarkin. Det blir allt vanligare att 
man anser, att det på väsentliga 
punkter inte råder några större 
meningsskiljaktigheter som man 
tidigare menade. Om vi därför gjorde 
några mindre eftergifter, skulle det 
leda till bättre relationer med den 
katolska kyrkan.”



Rom kan inte förändras

Påve Gregorius VII [1073-1085], Dictatus Papae

”Alla furstar ska kyssa påvens 
fötter. … Han har rätt att avsätta 
kejsare. … Ingen bok eller 
kapitel ska anses kanonisk utan 
hans auktoritet. … Han själv kan 
inte dömas av någon. Den 
romerska kyrkan, har aldrig 
felat och kommer aldrig att fela 
till evig tid…”



Rom förändras inte

Ellen White, Stora striden, s. 540

”Påvekyrkan kommer aldrig att frångå 
sina anspråk på ofelbarhet. Alla dess 
förföljelser mot dem som förkastat 
kyrkans dogmer, betraktar den som 
riktiga. … Om de hinder som 
borgerliga myndigheter nu lägger i 
vägen, avlägsnades och den romerska 
kyrkan finge tillbaka sin tidigare makt, 
skulle dess tyranni och förföljelse 
snabbt återupptas.”



Rom förändras inte

Josiah Strong, Our Country, kap. 5, par. 2-4

”I en rundskrivelse av den 15 augusti 1854 
sade påven Pius IX: ‘De meningslösa och 
vilseledande doktriner eller fantasterier som 
försvarar samvetsfriheten är en högst 
skadlig villfarelse — en pest som ett land 
framför allt må frukta.’ I sin rundskrivelse av 
den 8 december 1864 bannlyser samme påve 
‘dem som hävdar samvetets och den 
religiösa gudstjänstens frihet’ och ‘alla dem 
som påstår att kyrkan inte bör använda 
våld’.”



Rom förändras inte

Times, 11 juli 2007

”Vatikanen har beskrivit protestantiska och 
ortodoxa trosuppfattningar som “inte riktiga 
kyrkor” i ett dokument som blev publicerad 
med påvens fulla auktoritet. … Dokumentet sa 
att den ortodoxa kyrkan led av ett ”sår” eftersom 
den inte erkände påvens överlägsenhet. Såret 
var ”ännu mer djupgående” i protestantiska 
samfund, lade det till. Det var ”svårt att se hur 
titeln ’kyrka’ möjligtvis kunde tillskrivas dem”, 
sa uttalandet från ”the Doctrine of the Faith”-
församlingen. Romersk katolicism var ”den 
enda sanna Kristi kyrka”.”



”Ledaren för Evangeliska 
kyrkan i Tyskland sade 
också att båda sidor måste 
vara villiga att ge och ta 
lite… och att hans kyrka 
skulle inte beskriva Luther 
som en "orörlig hjälte som 
aldrig gjorde något fel””

NRK Nyheter, 2011-09-26, “Strides om paven tillga Luther”

Dödliga såret läker – lutheraner
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“Högkyrkligheten har tagit sig många former, 
men framför allt blivit synlig i gudstjänsten. 
Svenska kyrkan har anpassat sig till 1960-talets 
romerska liturgireform: mässa med prästen 
vänd mot församlingen, tre textläsningar, 
alternativa nattvardsböner, korstecknande, 
frågor och ljus vid dopet, julnattsmässa och 
mycket mer. Sådant som förr väckte 
proteststormar är i dag allmängods.” 

Kyrkans Tidning, Jonas Jonson, biskop emeritus, Strängnäs, 2010-06-09

Svenska kyrkan blir mer katolsk



”Metodister och katoliker 
reparerar en historisk klyfta –
Större harmoni bland kristna, 
ett huvudmål för påve 
Benedictus påvedöme, tog ett 
steg framåt i söndags när 
metodistkyrkor gick med i en 
milstolpsöverenskommelse som 
[tidigare] har fört katoliker och 
lutheraner närmare 
tillsammans.”

Christianitytoday.com, 2006

Dödliga såret läker – methodister



“Så protesten har varit över i 
15 år. Och jag är lite fräck 
här, eftersom jag utmanar 
mina protestantiska 
pastorskollegor: Om det inte 
finns någon mer protest, hur 
kan det finnas en 
protestantisk kyrka? Kanske 
vi alla är katoliker igen!”

Tony Palmer, anglikans biskop, tal inför hundratals pingstledare, 2014-01-21

Dödliga såret läker



“Påven Franciskus har 
blivit den första påven att 
besöka en pingstkyrka i 
sina ansträngningar att nå 
ut till evangeliska kristna, 
som utgör katolicismens 
största konkurrent om 
kristna själar runtom i 
världen.” Huffington Post, 2014-07-28

Dödliga såret läker – pingst



”Livets ords grundare – Ulf 
och Birgitta Ekman – har 
beslutat sig för att bli 
katoliker och upptas i 
katolska kyrkan. … idag 
berättar de om den både 
långa och svåra processen, 
om hur synen på katoliker 
och katolska läror har 
förändrats och om deras 
starka attraktion till katolska 
kyrkan.” Världen idag, 2014-03-09, Lukas Berggren

Dödliga såret läker – pingst



”Som protestant har 
jag varit influerad av och 
anammat en gängse anti-
katolsk retorik och i vårt 
tidigare skede både skrev 
och uttalade jag mig 
negativt och sårande om 
den katolska kyrkan. Detta 
är något som jag idag 
verkligen beklagar och 
ångrar.” Dagens Nyheter, 2014-03-09

Dödliga såret läker – pingst



”Det var första gången på 
nästan tusen år som påven 
och patriarken träffades. 
Den kristna kyrkan delades i 
en östlig och en västlig del år 
1054. – Äntligen möts vi. Vi 
är bröder, sade den 79-åriga 
påven när han träffade den 
69-åriga patriarken på 
flygplatsen i Havanna.”

Vasabladet, 13 februari 2016

Dödliga såret läker – orthodoxa



”Den 31 oktober kommer 
den argentinskfödde 
påven Franciskus till 
Lund på ett unikt besök 
för att delta i Lutherska 
världsförbundets möte. 
Sammankomsten i Lund 
är historisk. Det blir 
första gången någonsin SVT-nyheter, 25 januari 2016

Påven besöker Sverige
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som katoliker och 
lutheraner firar 
reformationen 
tillsammans. Mötet 
anknyter till 500-
årsjubiléet av 
reformationen, som 
högtidlighålls i hela 
världen 2017.” SVT-nyheter, 25 januari 2016

Påven besöker Sverige
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”Europeiska söndagsalliansen är ett 
nätverk av nationella söndagsallianser, 
fackföreningar, frivilligorganisationer 
och religiösa samfund som åtagit sig 
att öka medvetenheten om det unika 
värdet av synkroniserad fritid för våra 
europeiska samhällen. Söndag och i 
allmänhet, anständiga arbetstider, står 
i fokus för våra kampanjer.”

www.europeansundayalliance.eu

Europeiska söndagsalliansen



”Låt söndagen bli en arbetsfri 
dag. Den uppmaningen riktar 
Europeiska kyrkokonferensen 
till EU-länderna… I uttalandet, 
som antogs enhälligt, uppmanas 
EU:s ministerråd 
(medlemsländerna) och 
Europaparlamentet att

Kyrkans Tidning, 2009-03-26, Tom Hansson

Europeiska söndagsalliansen



i förhandlingarna om ett nytt 
arbetstidsdirektiv förbjuda 
söndagsarbete. Motsvarande 
vädjan har framförts av 
Europeiska biskopskonferensen 
(Comece), Protestantiska 
kyrkan i Tyskland (EKD) och 
Church of England (CoE).”

Kyrkans Tidning, 2009-03-26, Tom Hansson

Europeiska söndagsalliansen



Uppenbarelseboken 12:17
”I sitt raseri mot 
kvinnan gick draken 
bort för att strida mot 
de övriga av hennes 
barn, mot dem som 
lyder Guds bud och 
håller fast vid Jesu 
vittnesbörd.”

Svenska Folkbibeln



De tre änglarnas budskap


