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Papa Francisc în România între 31 Mai și 2 iunie 2019.

...ne putem aștepta la noi semne și minuni pentru ultima generație?

  

SANCTUARUL MAICII PREACURATE DE LA ȘUMULEU CIUC
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Pe 13 Mai 1917, trei 
copii păstori: Lucia dos 
Santos, Jacinta Marto și 
Francisco Marto au avut 
o viziune în care au vă-
zut o doamnă asemenea 
Fecioarei Maria, care 
le-a spus : ”Eu sunt 
Doamna Păcii. Eu vin 
din cer". Ea avea un 
Rozariu în mână și le-a 
cerut să spună Rozariul 
în fiecare zi pentru ca 
pacea să fie adusă în 
lume.

Pe 13 Octombrie 1917, 
cei trei copii înconjurați 
de o mulțime de 70 000 
de oameni, au fost mar-
tori la o nouă apariție. 
Apoi, "Maria", a spus: 
"Eu sunt Doamna  
Rozariului." Acest lu-
cru indică faptul că "ea" este catolică 
sau îi sprijină pe catolici, deoarece 
mulți catolici folosesc Rozariul.

100 de ani de la Apariția fecioarei Maria la Fatima:
...ne-am putea aștepta noi la semne și minuni în România?

De atunci încoace, 
mulți oameni au fost 
martori la aceste 
apariții Marianice de 
la Fatima și din alte 
locuri din lume. As-
tăzi, papa și mii de 
oameni călătoresc la 
Fatima (Portugalia), 
locul ce are legătură cu 
Aparițiile Marianice. 
Oamenii aduc cereri 
"Mariei" în rugăciune 
iar din când în când, 
"Maria" vorbește cu 
ei, dându-le anumite 
mesaje. "Maria" se 
descrie ca fiind profe-
tul timpului din urmă, 
din ultima biserică a 
rămășiței lui Dum-
nezeu, trimis fiind de 
Dumnezeu pentru a 
oferi îndrumare speci-
ală bisericii Lui în ulti-

mele zile. Mai mult, se spune că ea, ca 
mijlocitor al nostru, duce rugăciunile 
poporului lui Dumnezeu înaintea Lui. 

Când va veni în România, Papa Francisc va vizita Sanctuarul Maicii Preacurate 
de la Șumuleu Ciuc ,situat la marginea orașului Miercurea Ciuc, în Transilvania.
Moto-ul vizitei sale este "Să Mergem Împreună!" Logo-ul vizitei, în albastru și  
auriu, descrie un grup de români care merg pe jos sub o imagine a Fecioarei Maria.  
Potrivit unei declarații emise de Biroul de Presă al Sfântului Scaun, prin acest logo 
este invocată îngrijirea și protecția Fecioarei Maria față de poporul român. Dar cine  

este de fapt Fecioara Maria?
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Prin urmare, în mod special în rândul 
Catolicilor, ea este considerată ca fiind 
un mijlocitor între Dumnezeu și oa-
meni. "Maria" descoperă că mari dez-
astre și pedepse vor veni asupra lumii.
În vremurile grele ce au să vină, ea îi 
îndeamnă pe urmașii ei să-și găsească 
refugiul în grija ei protectoare.
"Acesta este momentul în care toți 
trebuie să-și găsească refugiul în 
mine", spune ea, "pentru că eu sunt 
Chivotul Noului Legământ."
Ea, de asemenea, transmite mesaje și 
profeții referitoare la viitor și ne cere 
să-i urmăm sfatul. "Am deschis cartea 
pecetluită pentru voi," spune ea, "așa 
că taina acestei cărți poate fi dezvălu-
ită." (The Thunder of Justice - Tunetul 
Dreptății, de Ted și  
Maureen Flynn).
 
Cu ocazia Zilei Mariei, pe 13 octom-
brie 2013, statuia originală a Doamnei 
noastre de la Fatima a fost adusă la 
Vatican cu o mare procesiune. Papa 
Francisc a așteptat statuia în afara 
Vaticanului, iar când procesiunea s-a 
apropiat de papa, el s-a apropiat de sta-
tuie și a sărutat-o. Papa Francisc o con-
sideră pe "Maria" ca Doamna păcii, și 
"susține că Maria este sursa speranței 
noastre." (Times, 31/05/2016).
 
În cuvântarea Papei Francisc din Piața 
Sfântul Petru, i-a invitat pe cei prezenți 
să mediteze la privirea Mariei. El a 
spus: "Ea se uită la noi toți, la fieca-
re dintre noi... Ea se uită la noi ca o 
mamă, cu sensibilitate, cu milă, cu 
dragoste. La fel L-a privit și pe copi-

lul Isus, în fiecare moment al vieții 
ei... Când sunteți obosiți, descurajați, 
copleșiți de probleme, priviți la Ma-
ria." Apoi statuia a fost adusă în Vati-
can.
Astfel apare întrebarea: "Trebuie să 
privim la Isus sau la "Maria" atunci 
când avem probleme și avem nevoie 
de ajutor?" Isus a spus: "Veniți la 
Mine toți cei osteniți și împovărați și 
Eu vă voi da odihnă. Luați asupra 
voastră jugul Meu și învățați de la 
Mine că sunt blând și smerit cu inima 
și veți găsi alinare pentru sufletele 
voastre. Căci jugul Meu este lesne de 
purtat, iar povara Mea este ușoară”. 
(Matei 11:28-30)

Trebuie să fie "Maria" co- 
răscumpărătorul (co-mântuitorul) 

și mijlocitorul nostru?

Catolicii au început o campanie in-
tensă, promovând o nouă dogmă în 
Biserica Catolică pentru a o proclama 
pe Maria CO-MÂNTUITOR (Co-re-
demptrix) și MEDIATOR (Mediatrix) 
al oricărui har, și avocat în favoarea 
poporului lui Dumnezeu. (The Bulletin 
with Newsweek, Sept. 2, 1997). Vedem 
astfel în mod clar, că există o puternică 
mișcare în cadrul Bisericii Catolice 
care încearcă să o înalțe pe "Maria" la 
același nivel ca și Isus Cristos.
 
Papa Francisc spune că Maria este 
Mama harului și a menționat cuvintele 
unui vechi imn: "Bucură-te Maică a 
milei, Mama lui Dumnezeu, Mama 
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iertării, Mama speranței, Mama haru-
lui și Mamă plină de bucurie sfântă." 
(Catholic News Agency (CNS), 1  
ianuarie, 2016).

În legătură cu aceasta întrebăm: "Este 
Maria, Mama iertării? Unde putem 
găsi acest lucru în Biblie?"

Când Catolicii dau "Mariei" poziția 
de co-mântuitor și mediator ce duce 
rugăciunile noastre înaintea lui Dumn-
ezeu și când ea este avocatul și refugiul 
nostru, aceasta este o mare înșelătorie 
și o încercare  îndrăzneață de a lua lo-
cul lui Isus Cristos care Însuși respinge 
în mod clar acest gând, atunci când 
spune: "Eu sunt calea, adevărul și 
viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât 
prin Mine." (Ioan 14:6).

Motivul pentru care Isus poate spune 
acest lucru, este că El, prin moartea 
Lui, a deschis calea către tronul lui 
Dumnezeu. Păcatul îi separă pe oameni 
de Dumnezeu, iar când omul a păcătu-
it, a fost condamnat la moarte, pentru 
că "plata păcatului este moartea" 
(Romani 6:23).

Dar Dumnezeu a deschis o cale de 
scăpare: "Într-adevăr, atât de mult a 
iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat 
pe Fiul Său, Unicul născut, ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă 
viața veșnică." (Ioan 3:16).

Dacă L-am alege pe Iisus ca Singurul 
Stăpân al vieții noastre, El o va face, 
pentru că prin jertfa Sa a luat păcatele 

noastre asupra Lui. Prin urmare, ni se 
spune următoarele în 1 Timotei 2:5 : 
"Căci unul este Dumnezeu și unul 
singur este mijlocitor între Dumnezeu 
și oameni: omul Cristos Isus.”

Prin urmare, doar prin Isus Cristos, 
care este Singurul Mijlocitor între Tatăl 
și oameni, avem acces la tronul lui 
Dumnezeu. (Ioan 3:17 și 14:6).

"Împărăteasa Cerului"

Biserica Catolică consideră că Maria 
a fost luată de vie la ceruri. Papa a dat 
Mariei numele de "Împărăteasa Ceru-
lui" și prin urmare, a instituit sărbătoar-
ea "Împărăteasa Cerului". Pe pagina de 
internet a Bisericii Catolice am găsit 
următorul anunț: "În legătură cu cel-
ebrarea înălțării Fecioarei Maria la 
cer, va fi o procesiune pe străzile din-
tre bisericile St. Hallvard și St. Olav 
din Oslo (Norvegia). Îi încurajăm 
pe toți oamenii să-și rezerve această 
după-amiază pentru a lua parte la 
procesiune de pe străzile din Oslo cu 
rugăciune și cântări în onoarea  
Mamei noastre care ne conduce."

Aici se afirmă că ei cred că Fecioara 
Maria este cea care îi conduce. Dar 
cine trebuie să fie conducătorul nos-
tru? Isus spune: "Eu sunt Păstorul cel 
bun... Oile Mele ascultă glasul meu 
(și) Mă urmează." (Ioan 10:11, 27).

Isus este Cel care ar trebui să fie con-
ducătorul nostru. Maria a murit în urmă 
cu aproape 2000 de ani și niciunde în 
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Cuvântul lui Dumnezeu nu găsim scris 
că ea ar fi fost luată la cer. Totodată nu 
găsim scris nici faptul că ea ar trebui 
să ne conducă, ori că noi ar trebui să 
ne rugăm ei pentru a ajunge la Isus . 
Aceasta este o invenție Catolică! Maria 
spunea că ea însăși avea nevoie de un 
Mântuitor. Citim aceasta în Luca  
1:46-47: "Maria a spus: 'Sufletul  
meu îl preamărește pe Domnul și 
duhul meu se bucură în Dumnezeu, 
Mântuitorul meu'"

Maria a trimis oamenii la Isus și nu la 
ea însăși. În legătură cu nunta din Cana 
ni se spune: "Mama lui Isus a spus 
slujitorilor: „Faceți tot ce vă va spune 
El”.” (Ioan 2:5).

În multe lucruri, Biserica Catolică 
se lipește de tradițiile sale în loc de 
Biblie. Acest lucru este trist, pentru 
că mulți oameni sunt îndepărtați de 
învățătura lui Cristos (Matei 18: 6-7). 
Prin urmare, nu este ciudat faptul că 
există mai multe curente de credință, 
căci bisericile care se acopere într-o 
mantie creștină, se lipesc tot mai mult 
de tradițiile și învățăturile nebiblice, 
decât de Biblie. Pe Isus trebuie să Îl 
urmăm și pe nimeni altcineva, pentru 
că nu există nici o altă cale de mântuire 
decât prin El.

Pot oare “Maria," Papa sau 
preoții , să ierte păcatele?

Biserica Catolică și Papa, care vor să o 
înalțe pe "Maria," învăță de asemenea, 
că Papa și preoții pot ierta păcatele. 
Totodată, în anumite culte apostaziate 
protestante și alte religii, printre care, 
Francmasonii - oamenii pot să meargă 
la preot pentru spovedanie, iar după 
mărturisirea păcatelor, li se spune: 
"Păcatele tale îți sunt iertate." Când 
examinăm această practică, se pune cea 
mai importantă întrebare: Să mergem 
la "Maria," la Papă sau preoți (oameni 
căzuți, muritori) sau la Isus Cristos 
pentru a primi iertarea păcatelor noas-
tre? Biblia arată clar că atunci când 
păcatul este înfăptuit, părțile implicate 
trebuie să își facă dreptate între ele.  Ea 
spune: "Fiți atenți cu voi înșivă! Dacă 
fratele tău păcătuiește, mustră-l, iar 
dacă se convertește, iartă-l." (Luca 
17: 3-4).

Un preot sau un Papă nu are nimic 

Image: Korea.net (Wikimedia Commons)
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II-lea s-a dus la Fatima pe 2 Mai 1982 
și s-a rugat în fața imaginii Fecioarei 
Maria, mulțumindu-i pentru protejarea 
vieții lui. Este trist că liderii lumii dau 
oamenilor exemple greșite în acest fel, 
care îi îndepărtează de adevărul lui 
Dumnezeu.

Vom cita în continuare părți ale porun-
cii a doua din Biblie, părți pe care Bi-
serica Catolică le-a scos din Catehism 
- o înșelăciune pe care Protestanții 
apostaziați ai lumii au acceptat-o: 
"Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo 
înfățișare cu cele care sunt în ceruri, 
sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, 
sau cu cele care sunt în apele de sub 
pământ!... Să nu te închini lor și să 
nu le slujești..." (Exodul 20:4-6).

În ciuda acestei declarații clare ale Bi-
bliei, vedem cum Papa și alții ca el se 
întorc la "Maria" și imaginile ei.

Care va fi poziția noastră?
Aparițiile "Mariei" sunt într-adevăr 

de-a face în mod direct cu un astfel de 
caz. După ce lucrurile sunt puse în or-
dine cu cei nedreptățiți, este necesar a 
merge la Domnul în rugăciune, pentru 
a obține iertarea finală. Isus ne spune să 
ne rugăm astfel Tatălui nostru ceresc: 
"și ne iartă nouă greșelile noas-
tre, precum și noi iertăm greșiților 
noștri." (Matei 6:12). Iar Ioan spune 
în felul acesta:  "Copiii mei, vă scriu 
acestea ca să nu păcătuiți. Dar dacă 
cineva a păcătuit, avem un apărător la 
Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept."  
(1 Ioan 2:1-2).

Doar prin Isus Cristos poate păcăto-
sul obține iertare și acces la tronul 
lui Dumnezeu. Singur Isus este Mân-
tuitorul nostru, Mijlocitorul nostru 
și Avocatul nostru. La El trebuie să 
mergem cu păcatele noastre. Când ne 
recunoaștem păcatele, ne pocăim și ne 
întoarcem la El pentru a primi iertarea, 
El ne dă această promisiune: "Dacă 
ne mărturisim păcatele, el este fidel și 
drept ca să ne ierte păcatele și să ne 
curețe de orice nedreptate." (1 Ioan 
1:9). 

Ar trebui să ne rugăm la "Maria"?
Atunci când privim la cuvintele "Ma-
riei," menționate mai devreme, este 
înspăimântător să vezi cum își înalță 
propria ei poziție și atrage atenția la 
ea însăși. Încurajarea de a găsi refugiu 
la ea și a se ruga ei, este acceptată de 
mulți care se întorc la chipurile Fecioa-
rei "Maria" în căutare de har și pentru 
a-i cere să mijlocească în favoarea lor 
înaintea Fiului ei și înaintea Tatălui.

După atentat, fostul Papă Ioan Paul al 
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uimitoare! Dar care va fi poziția noas-
tră când ne vom confrunta cu astfel de 
descoperiri? Sunt aceste mesaje într-
adevăr ceea ce vrea Domnul să dea de 
ultimei generații sau sunt falsificări ale 
adevărului?
Să ne întoarcem la Biblie, din moment 
ce vorbim aici despre descoperiri așa 
zise a fi de la Domnul. Dumnezeu are 
cu siguranță ceva de spus cu privire la 
această problemă.

Biblia arată clar că în ultimele zile 
vor veni atât prooroci adevărați cât și 
mincinoși, iar Biblia ne cere să mer-
gem: "la lege și la mărturie!" (Isaia 
8:20) pentru a afla ce este bine și ce 
este rău. De asemenea Biblia ne dă 
acest sfat: "Așadar, îi veți recunoaște 
după roadele  lor."  
(Matei 7:15-20).
Biblia mai spune: "să nu dați crezare 
oricărui duh, ci verificați duhurile 
dacă sunt de la Dumnezeu." (1 Ioan 
4:1).

Există două aspecte principale pe care 
vom încerca să le examinăm și să le 
dovedim prin Cuvântul lui Dumnezeu:

1) Chiar este Maria, mama lui Isus, cea 
care s-a descoperit a fi ? Este Fecioara 
Maria moartă ori vie?
2) Sunt mesajele ei în armonie cu Cu-
vântul lui Dumnezeu?

Este Fecioara Maria moartă sau vie?
Să examinăm prima noastră întrebare. 
Ce spune Biblia despre ce se întâmplă 

când o persoană moare? Hai să arun-
căm o scurtă privire la câteva versete 
din Scripturi: "Cei vii știu că vor 
muri, dar cei morți nu știu nimic. Nu 
mai este pentru ei niciun profit, căci 
amintirea lor a fost uitată... Tot ce 
găsește mâna ta să facă, fă cu puterea 
ta! Căci nu  este lucrare, rațiune a 
lucrurilor, cunoaștere și înțelepciune 
în locuința  morților, înspre care tu 
mergi." (Eclesiastul 9:5-6 și versetul 
10).

"Nu vă puneți încrederea în cei pu-
ternici, în fiii oamenilor, care nu pot 
să mântuiască. Suflarea lor trece, iar 
ei se întorc în țărână și în aceeași zi 
se destramă planurile lor." (Psalmii 
146:3-4).

"Nu morții te vor lăuda pe tine, 
Doamne, nici toți cei ce coboară în 
împărăția tăcerii, ci noi, cei vii, Îl 
binecuvântăm pe Domnul de acum 
și până-n veac. Aleluia." (Psalmii 
115:17-18).
Există mult mai multe texte, dar Biblia 
ne-a dat deja o imagine clară a faptului 
că atunci când oamenii mor, nu se duc 
nici în rai, nici în iad, ci sunt în mor-
mintele lor, devenind încet țărână.

Când Lazăr prietenul lui Isus a murit, 
a fost pus în mormânt. El a fost mort, 
nimeni nu ar fi putut comunica cu el! 
Apoi Isus s-a dus să-i viziteze surorile 
Marta și Maria. Lazăr era deja mort de 
4 zile și Isus s-a dus la mormânt împre-
ună cu mai multe persoane, iar acolo 
cu voce tare a spus: "Lazăr, vino afa-
ră!" Și Lazăr a ieșit din mormânt (Ioan 
11:43-44).
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Maria mama lui Isus a fost și ea o 
ființă umană, deci, la fel se întâmplă 
și cu ea:  "Nu morții te vor lăuda pe 
tine, Doamne." În primul rând, la 
înviere, despre care Biblia ne spune 
că va avea loc în legătură cu cea de-a 
doua venire a lui Cristos, cei care au 
urmat cu credincioșie pe Domnul vor fi 
înviați din mormintele lor pentru viața 
veșnică. Biblia ne spune astfel: "De 
fapt, vă spunem aceasta după cuvân-
tul Domnului: noi, cei vii, care vom 
rămâne până la venirea Domnului, 
nu vom trece înaintea celor morți, 
pentru că însuși Domnul, la porunca 
[divină], la strigătul arhanghelului și 
în sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, va 
coborî din ceruri și cei morți în  
Cristos vor învia mai întâi, apoi noi, 

cei vii, care vom fi rămas atunci, și 
vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca 
să-l întâmpinăm pe Domnul în văzduh 
și astfel vom fi cu Domnul pentru tot- 
deauna.” (1 Tesaloniceni 4:13-18)

Steagul Uniunii Europene
Drapelul Uniunii Europene este de cu-
loare albastru cu 12 stele galbene într-
un cerc. Într-un ziar olandez Catolic 
"Middelares en Koningin," din aprilie 
1974, găsim titlul: "Sub protecția 
Mariei." Printre altele, se spune: "Noi 
Catolicii, întotdeauna, când vedem 
culoarea albastră, o percepem ca pe 
culoarea Reginei Cerului" (aceasta, 
de asemenea, este numită culoarea al-
bastră a Mariei). Pe amprenta EURO 
găsim, de asemenea, cele 12 stele, 
atât pe monede, cât și pe bancnotele 
de hârtie. Nu contează cât de mulți 
membri va avea UE, întotdeauna vor 
fi 12 stele. De ce doar 12 stele? De ce 
nu numărul țărilor aderate? Sunt multe 
indicii la faptul că cele 12 stele de pe 
cercul drapelului UE își au inspirația 
în cultul fecioarei Maria din biserica 
Catolică. În Biserica Romano-Catoli-
că, Regina Cerului, Maria cu cele 12 
stele în jurul capului ei este un motiv 
bine-cunoscut. Găsim același motiv în 
ferestrele cu vitralii din Catedrala No-
tre Dame de la Strasburg. Drapelul UE 
este un simbol al Mariei și găsim acest 
motiv în mozaic, pe farfurii de cupru, 
etc. Găsim aceeași imagine și în cartea 
Apocalipsei, în al 12-lea capitol, dar 
aici are un sens complet diferit. Acolo, 
cele 12 stele sunt un simbol al celor 12 
ucenici ai lui Isus, care stau în calitate 
de reprezentanți ai Bisericii Creștine a 
lui Dumnezeu și a unei biserici curate a 
timpului sfârșitului, "fără să aibă vreo 
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pată sau rid sau ceva asemănător,  
ci (să fie) sfântă și neprihănită."  
(Efeseni 5:27).

Imperium Marium

Pe 9 septembrie 1978, Episcopul Gra-
ber a declarat: "Am susținut o Europă 
Mariană Internațională.... Ne rugăm 
și cerem în pace ca Occidentul să mai 
poată fi o dată, ce a fost: un "Impe-
rium Marium" (Împărăția Mariei).
Un articol din Europa, despre drapelul 
European, care constă într-un cerc for-
mat din 12 stele pe fond albastru, are 
titlul; "Europa, Maria, Pace." Acest 
articol explică faptul că drapelul  

European este un simbol al Mariei și că 
Uniunea Europeană va fi un domeniu 
al Mariei.
Malachi Martin în cartea «The Keys of 
This Blood» "Cheile acestui Sânge" și, 
de asemenea, în cartea lui Ted și Mau-
reen Flynn: «The Thunder of Justice,» 
"Tunetul Dreptății" spune că semne și 
minuni înălțând-o pe Maria vor anunța 
Noua ei Ordine Mondială sub condu-
cerea Papei. Acest lucru va promova o 
perioadă de pace, potrivit dezvăluirilor 
Binecuvântatei Fecioare Maria.
Sub titlul: "Timpul Împlinirii," ziarul 
Catolic din Statele Unite, a confirmat 
următoarele: "După o mie de ani de la 
desfășurarea unui plan divin, Dumne-
zeu, potrivit dezvăluirilor Binecuvân-
tatei Fecioare Maria va inaugura noi 
timpuri pentru lume. Printr-o serie de 
evenimente umane, naturale și supra-
naturale, se spune că mult așteptata 
"Perioadă de Pace", care a fost pro-
clamată la Fatima în 1917, este pe 
cale să aibă loc."

Spiritismul

În lumina acestui adevăr, Biblia ne 
avertizează puternic cu privire la  
ființe care au murit dar care apar în  
formă umană. Astfel de manifestări  
le numim spiritism sau învățătura  
despre nemurirea sufletului. Biblia 
ne dă această instrucțiune: "Să nu fie 
la tine nimeni... descântător, nimeni 
care să cheme spiritele, fermecător și 
nici cel care cheamă  morții. Căci este 
abominabil (urâciune) înaintea  Dom-
nului oricine face aceste lucruri." 
(Deuteronomul 18:10-12).
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În Biblie avem de asemenea un exem-
plu al felului în care Cel Rău se mani-
festă ca o persoană moartă. Ne gândim 
la momentul când Saul era în război cu 
Filistenii. El L-a părăsit pe Dumnezeu 
și a mers la o vrăjitoare pentru a obține 
informații despre rezultatul războiului. 
Saul știa că era greșit să meargă la o 
vrăjitoare, dar era disperat și deghi-
zându-se, s-a dus oricum să o vadă. La 
cuvântul vrăjitoarei, Cel Rău a apărut 
sub forma profetului Samuel, care a 
murit cu mulți ani înainte de acest eve-
niment. Această formă, care semăna 
cu Samuel, a venit  din pămînt și nu 
din ceruri de unde se presupune că ar 
fi plecat Samuel după moarte. Iar Cel 
Rău vine cu un mesaj referitor la război 
(1 Samuel 28:3-20). Într-un mod simi-
lar, Cel Rău se manifestă și astăzi sub 
chipul persoanelor decedate. Dar, de 
fapt acesta este Diavolul și îngerii lui, 
care o personifică (imită) pe "Maria" și 
mesaje date vor părea atât de aproape 
de adevăr, încât numai cei care cunosc 
Scripturile și au Duhul Sfânt ca ghid 
al lor, vor fi capabili a discerne binele 
de rău. Scripturile spun că, în timpul 
din urmă, Satana va lucra hotărât, "cu 
toată puterea și (cu) semne și minuni 
mincinoase" (2 Tesaloniceni 2:9; 2 
Corinteni 11:13-15).

Prin urmare, ne putem aștepta la mai 
multe "apariții ale Mariei" în timpul 
ce ne stă în față și, din păcate, vedem 
că mulțimi de oameni sunt înșelați și 
vor fi înșelați în viitor, prinși de aceste 
manifestări demonice. Suntem convinși 
că sunt mulți oameni cinstiți care sunt 
înșelați și mulți care văd aceste semne 
și minuni, cred că acest lucru este de la 

Dumnezeu. Dar și Diavolul poate lucra 
prin semne și minuni și, de asemenea, 
prin agenții săi. Da! Biblia ne spune că 
ei vor face chiar vindecări în numele 
lui Isus. Isus a spus: "Nu oricine îmi 
zice „Doamne! Doamne!” va intra 
în împărăția cerurilor, ci acela care 
împlinește voința Tatălui meu, care 
este în ceruri. Mulți vor spune în ziua 
aceea: „Doamne!  Doamne! Nu am 
profețit în numele tău, nu am alungat 
diavoli în numele tău și nu  am făcut 
atâtea minuni în numele tău?” Atunci 
le voi declara: „Niciodată nu v-am  
cunoscut. Îndepărtați-vă de mine, voi 
care săvârșiți  nelegiuirea!”"  
(Matei 7:21-23).

Singura protecție reală împotriva aces-
tor decepții înșelătoare este o legătură 
adevărată și strânsă cu Tatăl nostru  
Ceresc și o cunoaștere profundă a  
Cuvântului lui Dumnezeu.

Cea mai mare dezamăgire?

Satana va încerca întotdeauna să con-
trafacă profețiile biblice. Biblia spune 
clar că "Satana însuși se preface că 
este un înger al luminii" (2 Corin-
teni 11:13-15) și că vor apărea profeți 
falși. Satana știe bine că Isus va veni 
din nou, și la fel cum (Satana) crează 
false apariții Marianice, el va falsifica, 
de asemenea, cea de-a doua venire a 
lui Cristos. Acest lucru va fi o mare 
înșelăciune. Acum,  marele amăgitor 
va face să se arate ca și când Cristos 
ar fi venit. "În  diferite părți ale pă-
mântului, Satana se va prezenta, între 
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oameni, ca o  ființă maiestuoasă, de o 
strălucire orbitoare, care se aseamănă 
cu  descrierea Fiului lui Dumnezeu 
dată de Ioan în Apocalipsa (Apocalip-
sa 1:13-15). Slava care-l înconjoară 
nu este întrecută cu nimic de ceea ce 
ochii omenești au văzut vreodată. În 
văzduh răsună strigătul de biruință: 
“A venit Cristos! A venit Cristos!” 
Oamenii  se aruncă la pământ în 
adorare înaintea lui, în timp ce el își 
ridică  mâinile și pronunță asupra lor 
o binecuvântare, așa cum Cristos îi  
binecuvânta pe ucenicii Săi când era 
pe pământ. Glasul lui este plăcut, mie-
ros și melodios. Într-un  ton amabil și 
plin de simpatie, el prezintă unele din-
tre adevărurile  cerești pline de har, pe 
care Mântuitorul le-a rostit; vindecă 
bolile  din popor și apoi, în asemăna-
rea caracterului lui Cristos pe care 
și-a  asumat-o, pretinde că a schimbat 
Sabatul în duminică și poruncește  
tuturor să sfințească ziua pe care el 
a binecuvântat-o. El  declară că ace-
ia care stăruie să sfințească ziua a 
șaptea hulesc numele  lui, refuzând să 
asculte de îngerii trimiși la ei cu lumi-
nă și adevăr.

Aceasta este amăgirea cea mai pu-
ternică, aproape copleșitoare. Ca  și 
samaritenii care au fost amăgiți de 
Simon Magul, mulțimile, de la  cel 
mai mic până la cel mai mare, vor 
da atenție acestor vrăjitorii,  zicând: 
“Aceasta este ‘puterea cea mare a 
lui Dumnezeu’” (Fapte 8: 10). Dar 
poporul lui Dumnezeu nu va fi indus 
în eroare. Învățăturile acestui cristos 
fals nu sunt în armonie cu Scripturile. 
Binecuvântarea lui este pronunțată 

asupra închinătorilor fiarei și ai chi-
pului ei,  chiar asupra acelei categorii 
de oameni peste care se va revărsa 
mânia  neamestecată a lui Dumnezeu, 
așa cum declară Biblia.(Apocalipsa 
14:9-10). "Cel mai important este fap-
tul că lui Satana nu-i este îngăduit să 
contrafacă felul venirii lui Cristos.

Mântuitorul  l-a avertizat pe popo-
rul Său împotriva amăgirii din acest 
punct de  vedere și a prevestit cu cla-
ritate modul revenirii Sale. “Se  vor 
scula cristoși mincinoși și prooroci 
mincinoși; vor face semne mari  și 
minuni, până acolo încât să înșele, 
dacă va fi cu putință, chiar și  pe cei 
aleși... Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L 
în pustie’, să nu vă duceți acolo! ‘Ia-
tă-L în odăițe ascunse’, să nu credeți. 
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și 
se vede până la apus, așa va fi și veni-
rea Fiului omului." (Matei 24:23-27). 
Nu este posibilă contrafacerea acestei 
veniri. Ea va fi universal cunoscută 
și văzută de toată lumea. (Apocalipsa 
1:7). Numai  aceia care au fost cer-
cetători sârguincioși ai Scripturilor și 
care au  primit dragostea de adevăr 
vor fi ocrotiți de amăgirea puternică 
ce ia  lumea în stăpânire. Prin mărtu-
ria dată de Biblie, aceștia îl vor depis-
ta pe amăgitor în prefăcătoria lui.

Timpul de încercare va veni peste toți. 
Prin cernerea ispitei se vor descoperi 
creștinii adevărați. Sunt copiii lui 
Dumnezeu atât de solid întemeiați pe 
Cuvântul Său, încât să nu urmeze 
dovada dată de simțurile lor? Se vor 
prinde ei de Biblie și numai de Biblie 
într-o astfel de criză? Satana îi va 
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împiedica, dacă va putea, să-și asigu-
re pregătirea pentru a rezista în ziua 
aceea. El  va pregăti lucrurile în așa 
fel, încât să le îngrădească drumul, 
să-i  atragă cu bogății pământești, să-i 
facă să ducă poveri grele și  apăsătoa-
re, pentru ca inimile să le fie supraîm-
povărate de grijile  vieții acesteia, iar 
ziua încercării să vină peste ei ca un 
hoț." (Această secțiune interesantă este 
luată din cartea "Tragedia Veacurilor", 
care este prezentată la sfârșitul acestui 
pliant. Această carte este gratuită și o 
poți cere pentru a studia mai multe cu 
privire la acest mare conflict!)
Trebuie să fim atenți față de această 
mare înșelătorie, ca să nu cădem în 
capcană. Biblia spune că "dacă ar 

fi posibil, îi va înșela chiar și pe cei 
aleși".

Prin urmare, dorim să subliniem un 
aspect al acestui conflict cu scopul de a 
obține o înțelegere clară care ne va aju-
ta să rezistăm capcanelor Diavolului.

Când Cristos va veni în curând înapoi 
să-și ia poporul acasă, El nu va atinge 
cu picioarele pământul. Am citit mai 
sus că cei mântuiți vor fi ridicați în 
nori, ca să întâmpine pe Domnul  
în văzduh pentru a merge cu Isus la 
cer. Înainte ca Isus să se fi înălțat la  
cer, a spus: "Și, după ce Mă voi duce 
și vă voi pregăti un loc, voi veni din 
nou și vă voi lua la Mine, pentru ca  
să fiți și voi acolo unde sunt Eu." 
(Ioan 14:1-3).

Prima dată când Isus va atinge din nou 
pământul va fi la sfârșitul celor 1000 de 
ani (perioada de timp când cei mântuiți 
se vor afla în Rai), iar pe locul pe care 
îl atinge Isus cu picioarele Lui pe Mun-
tele Măslinilor va fi stabilit Noul Ieru-
salim. Atunci se vor împlini versetele 
care spun că El va crea "un cer nou 
și un pământ nou în care locuiește 
dreptatea" (2 Petru 3:13; Zaharia  
14:4-5; Apocalipsa capitolul 20 și 21).

Spiritismul - un element  
important în încercarea  

de a uni lumea

Să ne întoarcem la așa-numita "apariție 
Mariană" sau manifestările spiritiste. 
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Spiritismul va fi cu siguranță un ele-
ment important în încercarea de a uni 
toate religiile din lume la sfârșit tim-
pului. Biblia mărturisește acest lucru 
atunci când spune: "Atunci am văzut 
[ieșind] din gura dragonului, (Satan/
spiritism) și din gura fiarei (Biserica 
Catolică), și din gura profetului min-
cinos (Protestantismul apostat) trei du-
huri necurate ca niște broaște. De fapt 
sunt duhurile diavolilor, făcătoare de 
semne, care merg să adune regii în-
tregului pământ pentru războiul zilei 
celei mari a Dumnezeului celui atot-
puternic." (Apocalipsa 16:13-14).

Astăzi vom vedea cum este să fii pre-
gătit pentru împlinirea acestei profeții. 
Națiunile lumii își unesc forțele, atât în 
plan politic, economic, militar, cât și 
religios. Și iată cum astăzi spiritismul 
devine un element important al strate-
giei lui Satana pentru a realiza această 
unire – în special în cele religioase.

Biblia ne spune că toate puterile co-
rupte ale lumii se vor uni la sfârșitul 
timpului. Se spune că "Aceștia au un 
singur gând: să dea puterea și autori-
tatea lor Fiarei." (Apocalipsa 17,13)

Este clar că Papalitatea va fi puterea 
conducătoare în acest conflict. Da, Bi-
blia spune că "tot pământul se mira 
după fiară" (Papalitatea). (Apocalipsa 
13:3).

Biblia spune în continuare că aceste 
puteri sunt cele care vor face război cu 
Mielul (Cristos) și cu cei care urmea- 

ză Mielului. (Apocalipsa 17:12-14).

Puterile acestei lumi doresc să-și înalțe 
autoritatea astfel încât să fie respec-
tată mai presus de autoritatea Bibliei, 
dar Biblia spune: "Lăsați-l deoparte 
pe om, în nările căruia nu e decât o 
suflare! căci prin ce poate fi apreciat 
el?"
Și: "Așa vorbește Domnul: „Bleste-
mat este bărbatul care-și pune încre-
derea în om și-și pune tăria într-un 
muritor și inima lui se îndepărtează 
de Domnul." (Isaia 2:22; Ieremia 
17:5).
Papa, de asemenea, și-a făcut publică 
dorința unirii întregii lumi. Având în 
vedere ceea ce am analizat până acum, 
este clar că "Maria" va avea un rol im-
portant în încercările făcute astăzi de 
a aduna diferitele religii ale lumii sub 
umbrela Romei.

Cum se va obține adevărata  
unitate?

Adevărata unitate nu este obținută 
prin Catolicism, printr-o credință în 
"aparițiile Marianice" sau prin  voturi 
ecumenice. Adevărata unitate este 
obținută atunci când spunem "DA" lui 
Isus Cristos și felului Lui de a ne sal-
va din păcat. Isus Cristos spune: "Mă 
rog... ca toți să fie una, după cum Tu, 
Tată, ești  în Mine și eu în Tine, ca și 
ei să fie una în Noi..."  
(Ioan 17:20-23).

Noi vrem să avem unitate în Cristos! 
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Dar când deciziile oamenilor nu sunt în 
armonie cu Cristos, atunci trebuie să-l 
urmăm pe Cristos, chiar dacă aceasta 
poate provoca probleme! (Fapte 5:29). 
Atunci când spunem "DA" lui Isus, iar 
Duhului Sfânt îi este permis să intre în 
inima noastră, atunci baza adevăratei 
unități este stabilă. Atunci vom primi 
puterea necesară pentru a face voia 
lui Dumnezeu, iar viețile noastre vor 
fi în armonie cu voința lui Dumnezeu. 
Caracterul lui Dumnezeu va fi reflectat 
în viața noastră, nu pentru că suntem 
buni prin noi înșine, ci pentru că Duhul 
Sfânt ne dă puterea și discernământul 
necesar pentru a lua deciziile corecte, 
atât în cuvinte, cât și în acțiunile din 
viața de zi cu zi. (1 Corinteni 10:13;  
Ioan 15:4-5; 2 Petru 1:4).

Biblia mai vorbește și despre o mică 
rămășiță care va rămâne credincioasă 
până la sfârșit. Citim: "În aceasta este 
statornicia sfinților, a celor care țin 
poruncile lui Dumnezeu și credința 
lui Isus." (Apocalipsa 14:12).
Când ne-am recunoscut păcatele și am 
primit iertarea și mântuirea lui Isus, 
atunci știm că primim de asemenea, 
toată puterea necesară pentru a rămâ-
ne credincioși lui Cristos (1 Corinteni 
10:13; Filipeni 4:13).
Unii vor primi deopotrivă și harul de a 
trăi până când Cristos va veni din nou.  
(1 Tesaloniceni 4:13-17).
Ce experiență minunată vor avea îm-
preună cu Cristos! Mă rog ca noi toți să 
ne străduim să rămânem tari de partea 
lui Cristos până la capăt.

Sigiliul lui Dumnezeu  
sau semnul fiarei?

Învățăturile "Mariei" conțin mult ade-
văr, dar adevărul este frecvent ameste-
cat cu minciuna și asta face ca totul să 
fie mai greu de demascat. Toate adevă-
rurile conținute în mesajele ei, împre-
ună cu aspectul ei minunat și aura ei 
specială, fac apel la încredere.

Nu este nici o îndoială că Diavolul va 
folosi această încredere în favoarea sa 
proprie și astfel, să introducă cele mai 
tipice doctrine Catolice. Una dintre 
aceste doctrine care, mai mult decât 
oricare alta scoate în evidență Biserica 
Catolică și care a fost subliniată de 
Papa anterior  în mod deosebit în Scri-
soarea Pastorală "Dies Domini" din 31 
mai 1998, este ziua de duminică ca zi 
de odihnă în locul Sabatului, care este 
cea de-a șaptea zi din Biblie. Ar trebui 
să fie cunoscut de toți, că Papalitatea 
este cea care a schimbat poruncile lui 
Dumnezeu (în Catehism), astfel încât 
în multe aspecte, ele sunt diferite de 
cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu 
găsite în Exodul capitolul 20, versetele 
3-17 și în Deuteronomul 5:12-15.

Biblia spune că noi ar trebui să păzim 
ziua a șaptea, Sabatul, ca zi de odihnă. 
De asemenea ni se spune că Dumnezeu 
a binecuvântat și a sfințit această zi 
(Geneza 2:1-3). Dar Catehismul spu-
ne numai: "Adu-ți aminte să sfințești 
ziua Domnului,”  apoi ei explică și 
spun că Biserica a transferat sfințenia 
Sabatului pentru prima zi a săptămânii, 
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care este duminica. ("Catehismul Doc-
trinal", p. 147 și  «TheConvert’s Cate-
chism of Catholic Doctrine» (1977  
edition) p. 50).

Toate semnele de identificare ale Bi-
bliei cu privire la "fiară" se potrivesc 
Papalității și, după cum deja am văzut, 
Papalitatea spune că au un semn al 
autorității: instituția duminicii ca zi de 
odihnă în locul Sabatului. ("Catolic 
Record", Sept. 1, 1923).

Respectarea duminicii,prin urmare, 
este semnul Papalității = "semnul fia-
rei".

Când ne uităm la contextul din 
profețiile biblice ne este descoperit în 
mod clar că semnul fiarei va fi pus ca o 
barieră de încercare în ultimele zile ale 
istoriei acestui pământ. Biblia spune că 
celor care refuză să primească semnul 
fiarei nu le va fi permis să cumpere 
sau să vândă, iar la urmă se vor con-
frunta cu un decret moarte (Apocalipsa 
13:15). La încheierea acestui conflict 
Isus va reveni pentru a-Și elibera popo-
rul. (Apocalipsa 15:2 și 14:6-15).

COMECE face apeluri la legi 
de odihnă duminicale în  

Europa!

Episcopul Comisiei Conferințelor Epi-
scopale Romano-Catolice din Uniunea 
Europeană (COMECE) a cerut din nou 

legi duminicale, ca parte a sprijinului 
pentru Pilonul European al Drepturilor 
Sociale. Comisia și Secretariatul Afa-
cerilor Sociale COMECE au sprijinit 
inițiativa propusă de Pilonul European 
al Drepturilor Sociale și a prezentat 
propria sa propunere consultării UE.
"Schimbări radicale pe piața muncii, 
precum și divergența creșterii eco-
nomice și sociale din UE fac apel la 
acțiuni concertate la nivel European," 
a spus COMECE. Există mai mulți 
factori care influențează reglementările 
UE în domeniul muncii și a echilibru-
lui muncă-viață, au spus ei. "Echilibru" 
se referă la odihnă – în special odihna 
de duminică.

Episcopii COMECE au prezentat 
o declarație numită "O Comuni-
tate Europeană a Solidarității și 
Responsabilității". Printre alte lucruri, 
episcopii au spus că propunerea pentru 
Pilonul Drepturilor Sociale implică 
multe aspecte ale doctrinei sociale Ca-
tolice, dar au insistat ca și alte elemen-
te-cheie să fie incluse. Printre ele a fost 
recomandarea de a "Proteja duminica 
ca zi săptămânală de odihnă. Asemeni 
vremurilor digitalizării economiei, 
limitele între viața privată și  muncă 
a devenit din ce în ce mai neclară, 
astfel, COMECE propune să includă 
ore decente de lucru și dreptul la o 
zi comună săptămânală de odihnă. 
Această zi ar trebui să fie în principal 
duminica, care este recunoscută de 
tradiție și obiceiuri în cele mai multe 
State Membre sau regiuni."

Ziua săptămânală comună de odihnă 
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poate fi doar duminica în gândirea lor. 
Conceputul este de a aduce unitate și 
solidaritate în jurul respectării dumi-
nicii, care, deocamdată, se limitează la 
odihna de duminică. Rețineți de aseme-
nea că ei spun că baza pentru odihna 
de duminică este tradiția și obiceiul. Ei 
ignoră faptul că legea lui Dumnezeu 
realizează același lucru prin porunca Sa 
de a ține ziua a șaptea de Sabat.

Alianța Europeană  
Pentru Duminică

Odihna duminicală și închinarea este, 
de asemenea, scopul Alianței Europene 
pentru duminică. În timp ce ei promo-
vează diverse aspecte legate de acest 
lucru, ei exprimă motivele pentru care 
Dumnezeu ne-a dat ziua a șaptea ca 
zi de odihnă. Uniunea Europeană este 
revenirea la viață a Sfântului Imperiu 
Roman și un model în miniatură a Noii 
ordini Mondiale! Deoarece Biserica 
Catolică a introdus duminica ca semn 
al autorității sale în chestiuni religioa-
se, toate faptele menționate ne arată că 
semnul fiarei – introducerea duminicii 
ca zi de odihnă, prin lege – va fi în cu-
rând o realitate!

Ce putem face?

Persoanei care nu s-a decis încă să-L 
urmeze din toată inima pe Isus, eu îi 
spun: Caută-ți Biblia și citește-o. Cere-
i Domnului să-ți binecuvânteze studiul 
și începe de exemplu, să citești Evan-
ghelia și toate scrisorile lui Ioan, uceni-
cul iubit al lui Cristos și îl vei cunoaște 

pe Isus Cristos, Mântuitorul Lumii. 
"Iar viața veșnică aceasta este: să te 
cunoască pe tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, 
pe Isus Cristos." (Ioan 17:3).
 
Isus Cristos, Mântuitorul lumii va 
veni din nou în curând! Ce minunată 
speranță pentru o lume care suferă sub 
consecințele păcatului – ce minunată 
speranță pentru viitor!
Rugăciunea noastră este ca tu și noi 
să fim dispuși a-L cunoaște pe Isus și 
a deveni prietenii Lui ACUM, astfel 
încât să putem merge cu El la casa 
cerească, atunci când,în curând, va 
veni să-Și ia copiii Lui. Sperăm să ne 
vedem acolo!
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