




Ce trebuie să ştii despre 

Întâlnirea Mondială a Familiilor… 
Prima Întâlnire Mondială a Familiilor a fost aranjată în 1994. Următoarele 
întâlniri au fost la Rio de Janeiro (1997), Roma (2000), Manila (2003), Va-
lencia (2006), Mexico (2009). Următoarea va fi la Milano în Italia în 2012. 

Dar despre ce este vorba la o astfel de întâlnire? Papa decide că toate 
familiile trebuie să aibă o zi liberă, duminica. Familiile să nu lucreze, copi-
ii să poată fi împreuna cu părinţii şi rudele, şi să meargă împreuna la 
biserică. Papa doreşte să menţinem ritmul natural a săptămânei, ca să fie 
echilibru între muncă şi odihnă. El sugerează să descoperim adevărata 
semnificaţie a respectării duminicii, ziua familiei. 

Este interesant, că ONU şi Vaticanul cooperează ca ziua familiei să fie 
ţinută duminica. Familiile să se odihnească in această zi, să fie împreuna 
cu copiii, şi să meargă la biserică. Vedeţi strategia? Papa doreşte să de-
clare duminica ziua de odihnă a familiilor din lume! Nu se exprimă deschis 
că doreşte ca duminica să fie zi de odihnă a tuturor, ci spune că dumi-
nica este ziua familiei. 

Papa doreşte 
să declare 

duminica ziua 
de odihnă a 
familiilor din 

lume!

© frontpage: sxc|Krzysztof Chmielewski, sxc|gilderm,  sxc|Berkeley Robinson,  sxc|Billy Alexander, p. 2: sxc|Krzysztof 
Chmielewski, p. 3: Creative Commons Attribution 2.5 Brazil License, p. 4: sxc|Berkeley Robinson, sxc|skyro, 
p. 5: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, Ernest Laemmel, p. 7: sxc|Billy Alexander, sxc|Anu-Liisa 
Varis, sxc|iudit, p. 8: sxc|Rodrigo Lozano, sxc|Robert Digby, p. 11: sxc | Kriss Szkurlatowski, p. 13: sxc|Geri-Jean, 
sxc|abcdz2000, p. 14: sxc|beriliu, p. 15: sxc|abcdz2000, sxc|david simmonds, Zenodot Verlagsgesellschaft mbH, 
sxc|Kevin Cloutier, sxc|eyebiz. 



Şi în EU

EU încearcă să adopte o lege, care „va proteja duminica ca zi de 
odihnă a săptămânei”. Propunerea legii a fost declinată de Parlamentul 
European. Episcopi, preoţi şi sindicate încearcă să adune un million de 
semnături, ca propunerea să fie preluată din nou in Parlamentul Europe-
an. Un paragraf al Tratatului de la Lisabona spune, dacă se aduna un mil-
lion de semnături pentru preluarea propunerii, Parlamentul European va 
vota pentru acceptarea legii. Numărul semnăturilor creşte rapid, fiindcă 
protestanţii apostaţi şi catolicii vor ca duminica să fie zi de odihnă. Se 
pare că această propunere va fi preluată încurând, şi o să fie votată de 
Parlamentul European. Ei vor o lege, care protejează duminica ca zi de 
odihnă a săptămânei. 

Alianţa Europeană pentru Duminică

Alianţa Europeană pentru Duminică este o reţea de Alianţe Naţionale pentru 
Duminică, sindicate, organizări a societăţii civile şi comunităţi religioase comise 
să sensibilizeze valoarea unică a timpului liber organizat în societăţile noastre 
europene. Doresc să aibă duminică liberă, la fel ca şi papa. Ei cooperează să 
întărească rolul duminicii ca zi de odihnă în Europa… chiar şi în lume. 

La 20 iunie 2011, 65 de organizări a societăţii civile, sindicate şi biserici au 
lansat Alianţa Europeană pentru Duminică la un eveniment al Comisiei 

Prima lege în legătură cu 
duminica a fost în anul 321 
Î.Hr. Împăratul Constantin 
i-a unit pe cei, care urmau 
cultul soarelui în prima zi 
a săptămânei, duminica, 
cu cei, care au început să 
sărbătorească învierea lui 
Isus, tot duminica. Ei au nu-
mit ziua duminică (Sunday) 
ziua soarelui (sun).



Europene a Economiei şi a Comerţului (CEEC) în Bruxelles. În Declaraţia 
Fondatoare „Împreună pentru ore decente de lucru”, semnătorii com-
it să protejeze şi să promoveze duminicile fără lucru şi ore decente de 
muncă în întreaga Europa. Lansarea a fost parte a unei conferinţe pentru 
experţi despre impactul muncii de duminică asupra sănătăţii, siguranţei şi 
integrării sociale a oamenilor lucrători. 

Membrii Alianţei cer ca legislaţiile europene si naţionale să protejeze mai 
tare viaţa privată a muncitorilor, să încludă dreptul de a fi împreună cu 
familia în timpul liber, să aibă timp petru angajament social şi civil, şi pen-
tru cultură. Alianţa îndeamnă EU şi statele membre să ia măsuri legisla-
tive şi politice ca să promoveze aceste ţeluri care înclud dreptul la ore 
de muncă limitate, regularea sfârşitului de săptămână, a concediilor şi a 
acordurilor colective. Chiar şi invită alţi participanţi să se alăture Alianţei 
şi să promoveze idei la nivel politic.

Stres – avem nevoie 

de o zi de odihnă pe săptămână

In societatea secularizată şi stresată în care trăim, mulţi oameni lucrează 
şi la sfârşit de săptămână. Aceasta este posibil prin lucru în schimburi şi de 
aceea este nevoie de o zi de odihnă. Aceasta a fost ideea chiar de la 

EU încearcă să 
adopte o lege, 

care „va pro-
teja duminica ca 

zi de odihnă a 
săptămânei”.



început. Putem citi că Dumnezeu a lucrat în şase zile şi S-a odihnit în ziua 
a şaptea. A sfinţit şi a binecuvântat ziua a şaptea de odihnă (Gen. 2:1-3). 
Ziua de odihnă vine de la creaţie. 

Biblia ne spune care este ziua a şaptea a săptămânii. Aceasta este 
menţionată şi în envaghelii. Ziua când Isus a murit pe cruce se numeşte 
ziua pregătirii, sau ziua înainte de sabat. Următoarea zi se numeşte sabat, 
ziua a şaptea, ziua în care Isus s-a odihnit în mormânt. Iar următoarea zi, 
când Isus a înviat din morţi, se numeşte prima zi a săptămânii. Aceasta 
este duminica noastră. Deci sabatul, sâmbăta, a şaptea zi în Biblie este 
ziua noastră de odihnă. Este ziua de odihnă a Creatorului. Este ziua de 
odihnă a lui Hristos. Biblia spune că Isus a creat totul (Ioan 1:1-3, 14). Biblia 
spune că Fiul Omului este Domnul sâmbetei, şi sâmbăta a fost făcută 
pentru om (Marcu 2:27, 28). 

Mulţi spun că sâmbăta a fost creată pentru evrei, dar Abraham, care este 
considerat tatăl evreilor, a apărut în istorie cam la 1500 de ani după creaţie. 
Deci sâmbăta a fost făcută pentru tine, pentru mine şi pentru toţi oamenii.  

Ziua de odihnă nebiblică a papei

Când papa spune că duminica să fie ziua de odihnă a familiilor, vorbeşte 
de o zi falsă, care de fapt nu este scrisă în Biblie. Duminică (în engleză 
Sunday) înseamnă ziua soarelui (sun), şi nu ziua Fiului (Son). Prima lege în 
legătură cu duminica a fost în anul 321 Î.Hr. Împăratul Constantin i-a unit 
pe cei, care urmau cultul soarelui în prima zi a săptămânei, duminica, cu 

Se vede clar că 
catolicii se bazează 

pe întărirea 
respectării duminicii, 

şi vor să fie aşa 
peste tot în lume. În 
acest caz libertatea 

religioasă va fi în 
pericol.



cei, care au început să sărbătorească învierea lui Isus, tot duminica. Ei au 
numit ziua duminică (Sunday) ziua soarelui (sun). Dar, au rămas oameni 
care au ţinut ziua biblică a odihnei, adică sâmbăta, a şaptea zi, care ţine 
de la apusul soarelui vineri seara, până la apusul soarelui sâmbătă seara 
(Gen. 1:19; Neem. 13:15-21). Din acest moment a apărut diferenţa dintre 
ziua de odihnă din Biblie şi ziua de odihnă făcuta de om, duminica. Biblia 
spune că acest conflict se va întări când se apropie sfârşitul. Tu decide 
pe cine urmezi: Dumnezeu Marele Creator, sau fiara, şi îi vei primi semnul 
pe frunte (Apoc. 14:6-12).

Ziua de odihnă 
îşi are originea 
în Creaţie, nu 
de la învierea 
lui Isus sau cul-
tul soarelui.

Ideea sugerată de Papa de la Roma nu este cea corectă, când 
el vorbeşte despre ritmul natural al săptămânii. Domnul a ales o zi de 
odihnă, şi omul a ales o zi de odihnă. Noi trebuie să alegem între cele 
două autorităţi. Mulţi spun că nu este diferenţă între alegeri, dar Dum-
nezeu a ales o zi pe care a binecuvântat-o ca zi de odihnă, şi aceea zi 
este Sfântă. Biserica Catolică a schimbat ziua de odihnă la un consiliu 
bisericesc în 336 Î.Hr. cănd au decis că sabatul este ziua învierii. 

Dies Domini

Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea au scris o carte împreună, numită 
“Dies Domini”, în care dovedesc că „Creştinitatea a simţit că are au-
toritate să transfere semnificaţia sabatului ca ziua învierii.” (punct 63). Ei 
au spus, că schimbarea zilei de odihnă este un semn sau o dovadă a 
autorităţii lor divine. Ei şi-au dat această autoritate prin ei însuşi. Papa, 
Vaticanul suportat de ONU, episcopi catolici şi protestanţi apostaţi au 
început procesul de întroducere a duminicii ca zi de odihnă in lume. Vor 
ca duminica să fie ziua familiei peste tot în lume. Ca întreaga lume să-i 



urmeze, ca pe o autoritate. Tu ce vei face? Urmezi pe Isus, sau pe papă, 
păgânismul şi protestantismul apostat?

Pentru că asta a spus preotul 

Mulţi protestanţi cred că duminica este ziua corectă biblică de odihnă, 
pentru că preotul sau pastorul a spus aşa. Un protestant adevărat va lua în 
considerare Cuvântul Bibliei ca autoritate asupra lor.  Va ţine cont că dum-
inica este o zi nebiblică de odihnă, alegând ziua de odihnă a lui Isus. Totuşi 
mulţi protestanţi vor merge alături de catolici în acest lucru important.

Prin forţă sau de conştiinţă 

Se vede clar că catolicii se bazează pe întărirea respectării duminicii, şi 
vor să fie aşa peste tot în lume. În acest caz libertatea religioasă va fi în 
pericol. Toţi trebuie să aibă dreptul de a urma pe Dumnezeu în conformi-
tate cu conştiinţa lor. Dar când se impune o altă zi de odihnă decât ceea 
ce este scris în Biblie, se presionează ceva ce este împotriva convingerii 

Dacă respectarea duminicii 
devine o lege pentru toate famili-
ile din lume, libertatea religioasă 
va fi în pericol! 



persoanei respective. Este o regulă forţată, ceva ce este tipic pentru Uni-
unea Europeană şi legislaţia internaţională, şi ceva ce suprascrie legea 
naţională. Aceasta se va întâmpla şi cu religia. Marile consilii bisericeşti 
manipulează dreptul individului de a urma Dumnezeu în conformitate cu 
conştiinţa lui. Dacă respectarea duminicii devine o lege pentru toate fa-
miliile din lume, libertatea religioasă va fi în pericol. 

Ziua de odihnă

Am văzut deja, că duminica nu este ziua originală, corectă de odihnă. 
Ziua originală şi corectă a odihnei este descrisă in cele Zece Porunci. Este 
a patra poruncă, care este următoarea: „Adu-ţi aminte de ziua odihnei, 
ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar 
ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea 
zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica 
ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care 
rămâne la tine, pentru că Domnul a creat cerul şi pământul, marea, şi tot 
ceea ce este în ea, şi S-a odihnit a şaptea zi: Domnul a binecuvântat ziua 
odihnei, şi a sfinţit-o.” (2 Mose 20:8-11).

Biserica Catolică a schimbat textul de mai sus in catechism şi foloseşte 
duminică în loc de zi de odihnă. De aceea doreşte papa ca oamenii să 

Pentru că DOM-
NUL a creat cerul şi 

pământul, marea, şi 
tot ceea ce este în 
ea, şi S-a odihnit a 
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menţină această zi de odihnă. Biblia spun că întreaga lume va urma fiara 
şi va merge după autoritatea papală. (Apo. 13:3). Vorbim despre sistemul 
catolic, dar pentru că papa este liderul sistemului, in acest text vom cita 
activităţile şi discursurile lui.

Papa derutează oamenii

Ziua de odihnă îşi are originea în Creaţie. Nu de la învierea lui Isus sau cul-
tul soarelui. Aproape lumea întreagă a crezut preoţilor când au prezentat 
duminica ca zi de odihnă. Mulţi au început să numească duminica zi de 
odihnă. Din 1 ianuarie 1973 editori din multe ţări au schimbat zilele calen-
darului, şi au plasat duminica ca ziua a şaptea în calendarul lor. Dar noi 
am văzut, că sâmbăta (sabatul) este a şaptea zi a săptămânei, ziua de 
odihnă a lui Isus şi a Bibliei. Papa induce în eroare oamenii cu o zi de odihnă 
nebiblică şi falsă, şi majoritatea oamenilor îl cred fără a investiga Cuvin-
tele lui Dumnezeu. Inşelăciunea s-a răspândit, şi se va răspândi şi mai mult. 
Va ajunge la o culminare decisivă, pentru că puterea papală forţează ca 
duminica să fie ziua de odihnă pentru toate familiile. Prezentarea duminicii 
ca ziua familiei este un lucru meschin, deştept, căci aşa va fi acceptată 
mult mai uşor ca zi de odihnă. Acesta este primul pas de a duce în eroare 
pe creştini, că este o duminică sfântă. Când vom ajunge la acel punct, vor 
urma noi restricţii în legătură cu duminica, ca zi de odihnă. Aşa lucrează po-
litica. Fac o lege, şi după aceea mai fac noi legi pentru a întări prima lege.  

Aceasta este alegerea 
credinţei tale. Pe cine 
urmezi şi serveşti? Pe cine 
consideri autoritatea 
asupra ta? Pe Dumnezeu 
sau papa? Vei fi loial 
Creatorului, sau oamenilor 
care sunt împotriva legii 
lui Dumnezeu? Aceasta 
este alegerea care se află 
în faţa noastră!



Papa sau Hristos?

Papa dă impresia, că el este vicarul lui Hristos aici pe pământ. Dar acest 
titlu a fost dat de el însuşi. Când Isus S-a înălţat la cer, El a trimis Duhul Sfânt 
Să-i ia locul. (Ioan 16:7) Papa ia locul lui Hristos şi ca iertătorul păcatelor. 
El se pune în locul lui Isus, în templul Lui, şi se comportă ca Dumnezeu ( 
2 Tes. 2:3-8). Papa crede că el poate să ierte păcatele, dar Isus spune: 
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin 
Mine.” (Ioan: 14:6). Numai Isus Hristos iartă păcatele noastre (1 Ioan 1:9). 
Papa crede că rugăciunile noastre trebuie să se adreseze prima dată 
Fecioarei Maria, după aceea lui Isus şi Tatălui. Ei pune papa pe primul 
plan, şi nu ţin cont de Isus. Putem vedea că puterea papală a schimbat 
şi cele Zece Porunci în catechismul lor (compară catechismul catolic cu 
cele Zece Porunci a lui Dumnezeu, aşa cum se află în Ieşirea capitolul 20, 
versurile 3-17), şi chiar şi ziua de odihnă. Aceasta este falsificarea cea mai 
mare din istorie. 

Martin Luther: 
Papa are 
semnele 
Antichristului 
pe el. 

Antichrist

Papa este un reprezentant fals a lui Isus. Luther şi reformatorii protestanţi 
au avut dreptate când au prezentat papa şi sistemul papal ca antichrist. 
Papa reprezintă altceva, decât Isus. Isus a fost prietenul şi servitorul tutu-
ror. N-a avut un loc unde să-şi pună capul, iar papa călătoreşte peste tot 
în pompă, şi se comportă ca un domnitor. 

Papa se află în spatele ideii unei Noi Ordini Mondiale. Vor să aibă control 
global, şi Biblia dezvăluie că este puterea cu argint şi aur. Ei domnesc 
asupra regilor pe pământ, şi toţi oamenii sunt înşelaţi de către vrăjitorii lor. 
(Apoc. cap. 17 şi 18). 



Când papa invită familiile să descopere adevărata semnificaţie a 
duminicii, el nu respectă cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu, şi ziua de 
odihnă a lui Isus. Isus spune: „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” (Ioan 
14:15). Aceste cuvinte se adresează nouă tuturor având în vedere situaţia 
în care ne aflăm. 

Du-te la Hristos cu păcatele tale – nu pa papă 

Înţelegi tu ce a făcut Isus pentru tine? Îţi dai seama de dragostea pe care 
o are pentru tine? „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) Isus a fost primul care te-a iubit. Şi-a oferit viaţa 
ca noi să moştenim viaţă eternă. Să nu acceptăm acest cadou? Cadoul 
Salvării?

Biblia spune că păcatul este acelaşi ca transgresiunea legii. Când nu 

Nici papa nici Fecioarea Maria nu 
poate ierta păcatele: „Eu sunt Calea, 
Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la 
Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan: 
14:6).



ţinem cont de cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu, păcătuim. Suntem 
păcătoşi. Creatorul a dat aceste legi creaţiilor Lui. Legea este pentru noi. 
Biblia spune că noi toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de Slava lui Dumnezeu 
(Rom. 3:23), dar spune că dacă mărturisim păcatele noastre şi cerem 
iertare de la Isus, El ne va ierta. Aşa este scris în Biblie: „Dacă mărturisim 
păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să 
ne curăţească pe noi de toată nedreptatea.” (1 John 1:9). Dacă facem 
acest pas, nu vom mai fi păcătoşi (dar bineînţeles putem cade din nou 
în păcat dacă nu suntem destul de apropiaţi de Isus), ci curăţiţi de toată 
nedreptatea. Isus totdeauna ne iartă când venim la El, ne mărturisim 
păcatele şi cerem iertare. Aceasta este posibil pentru toată lumea: pen-
tru papă, pentru Obama, pentru tine şi pentru mine. 

Când îl iubim pe Isus

A spus vreodată papa să nu mai sărbătorim duminica nebiblică, ci Să-l 
urmăm pe Isus, şi să ţinem ziua Lui de odihnă? Nu. Presionează duminica 
ca zi de odihnă legală. Catolicii şi protestanţii apostaţi predică Să-l iubim 
pe Dumnezeu. Dar ei îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu respectă porun-
cile Lui? Biblia ne dă răspunsul: „Întru aceasta cunoaştem că iubim pe fiii 
lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile Lui. Căci 

„Fiindcă atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, că 

a dat pe singurul Lui Fiu 
pentru că oricine crede în 

El, să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)



dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; şi porun-
cile Lui nu sunt grele.” (1 Ioan 5: 2, 3). „Cel ce zice: L-am cunoscut, dar 
poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află. Iar 
cine păzeşte cuvântul Lui, întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumn-
ezeu este desăvârşită. Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El. Cine 
zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să 
umble.” (1 Ioan 2:4-6). Aici putem citi că cel, care spune că-l iubeşte pe 
Dumnezeu, dar nu respectă poruncile lui, este un mincinos. 

Omul nelegiuirii - păcătosul crede că se află 
asupra Domnului

Biblia vorbeşte astfel despre marea putere a antichristului: „se va da pe 
faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de 
tot ce se numeşte Dumnezeu, sau se cinsteşte cu închinare, aşa încât să 
se aşeze el în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu.” 

“Iar cine păzeşte cuvântul Lui, întru 
acela, cu adevărat, dragostea lui Dum-
nezeu este desăvârşită. Prin aceasta, 
cunoaştem că suntem întru El. Cine zice 
că petrece întru El dator este, precum 
Acela a umblat, şi el aşa să umble.” 



(2 Tes. 2: 3, 4) Această putere este numită şi cea 
fără legi. Cuvintele lui Dumnezeu dezvăluie cine 
este marea putere a antichristului, şi noi să nu ne 
alăturăm de el.  Numai Isus poate ierta păcatele. 
Doar Isus este Salvatorul. Când am spus „da” lui Isus, 
El a promis să trimită Duhul Sfănt, să fie sursa de pu-
tere a vieţii noastre. Cu puterea Lui în noi, avem pu-
tere să nu minţim, să nu furăm, şi să sfinţim sâmbăta. 

Ultima mare alegere

Alegerea este în faţa noastră. Îl urmăm pe Cel 
care a creat cerul şi pământul şi tot ceea ce se 
găseşte pe el, sau urmăm „fiara şi îi primim semnul 
pe frunte”. Aceasta este alegerea credinţei tale. Pe 
cine urmezi şi serveşti? Pe cine consideri autoritatea 
asupra ta? Pe Dumnezeu sau papa? Vei fi loial 
Creatorului, sau oamenilor care sunt împotriva legii 
lui Dumnezeu? Aceasta este alegerea care se află 
în faţa noastră! Dumnezeu să te ajute Să-l urmezi şi 
să-L ai ca autoritate asupra ta. 

Salutări de la prieteni, 

Abel şi Bente Struksnes
Vestrumsbygda 26, 
2879 Odnes, Norge

www.endtime.net



www.endtime.net


