




Amit a családi 
napról tudnod kell…
A Családok I. Világtalálkozóját 1994-ben rendezték. A következő ta-
lálkozók helyszínei Rio de Janeiro (1997), Róma (2000), Manila (2003), Va-
lencia (2006) és Mexikó (2009) voltak. A következő ismét Olaszországban, 
Milánóban lesz, 2012-ben.

Miről is szól ez az egész? A Pápa azt szeretné, ha a vasárnapok lenné-
nek a szabadnapok. A családok ne dolgozzanak, a gyerekek legyenek 
együtt a szüleikkel és rokonaikkal, és járjanak templomba. A Pápa azt 
mondja, hogy tartsuk meg a hét természetes ritmusát, és találjuk meg az 
egyensúlyt a munka és a pihenés között. 

Érdekes, hogy az ENSZ és a Vatikán együtt dolgoznak azon, hogy a 
vasárnap legyen a szabadnap. A Pápa a világ összes családja számára 
a vasárnapot szeretné kijelölni pihenőnapként! Nem akarja kimondani, 
hogy ez az ő akarata, csak azt mondja, hogy a vasárnap a családok 
napja.

A Pápa 
szeretné, ha 
a vasárnap 

lenne a világ 
összes csa-
ládjának a 

pihenőnapja!
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Az Európai Unióban is
Az EU-ban megpróbálnak elfogadtatni egy olyan törvényt, amely „támo-
gatja, hogy a vasárnap legyen a pihenőnap”. A javaslatot elvetették, 
amikor szavaztak róla az EU-parlamentben. Most azonban a püspökök, a 
papok és a szakszervezetek aláírásokat gyűjtenek, mert ha összegyűlik 1 
millió aláírás az Európa-parlament újratárgyalja a javaslatot. A Lisszaboni-
egyezmény szerint, ha összegyűlik 1 millió aláírás, az Európa-parlament 
ismét szavaz az ügyről. Egyre több aláírás van már, mert a katolikusok, 
és sok protestáns szeretnék, ha a vasárnap lenne a pihenőnap. Ez azt 
jelenti, hogy a törvényjavaslatot hamarosan újratárgyalják. Így létrejön 
az a törvény, amely kimondja, hogy az Európai Unióban a vasárnap a 
pihenőnap. 

Európai Vasárnapok Szevezete
Az Európai Vasárnapok Szervezete nemzeti, szak-, civil és egyházi sze-
vezetek hálózata. Európai társadalmunkban igyekeznek hangsúlyt fek-
tetni arra, hogy a pihenőnap mindenki számára ugyanakkor legyen. Azt 
szeretnék, hogy a vasárnap legyen mindenki közös pihenőnapja, ahog-
yan azt a pápa is szeretné. Azért dolgoznak, hogy Európában és az egész 
világon a vasárnap legyen a pihenőnap.

 Az Európai Vasárnapok Szervezete 2011. június 20-án alakult, amikor körül-

Az első, vasárnapról szóló 
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totta egybe azokat, akik a 
napot imádták a hét első nap-
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belül 65 civil, szak- és egyházi szervezet összegyűlt az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság szervezésében Brüsszelben. A „Közösen a becsületes 
munkaidőért” nevű szervezet megalakulásánál kijelentették az aláírók, 
hogy javasolják és biztosítani fogják a munka nélküli vasárnapokat, és a 
becsületes munkaidőt Európa szerte. Mindez egy vezető szintű konferen-
cián történt, ahol megtárgyalták, hogy milyen hatással van a vasárnapi 
munka az egészségre, biztonságra és a dolgozók szociális integrációjára.

A bizottság tagjai követelik, hogy úgy az európai, mint a nemzeti törvé-
nyek óvják a munkások magánéletét, jogukat a családdal töltendő 
szabadidőre, kultúrára, szociális és társadalmi aktivitásra. A szervezet kéri 
az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy használjanak fel minden jogi és 
politikai eszközt, hogy elérjék ezt a célt a munkaidő szabályozása révén, 
hogy tiszteljék a munkaidő kereteit, a hétvégéket, a szabadságot és a 
kollektív megállapodásokat. A szervezet másokat is ösztönöz, hogy min-
den politikai téren vigyék előbbre ezt a célt. 

Stressz – szükségünk van egy pihenőnapra
Mai szekularizált, stresszes világunkban sokan ugyanolyan sokat dol-
goznak a hét minden egyes napján. Nem is beszélve azokról, akik vál-
tásban dolgoznak… Ezért jó lenne egy pihenőnap. Ez a kezdetek óta így 
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van. A Bibliában az áll, hogy Isten hat nap alatt teremtette a földet, és 
megpihent a hetedik napon. (1. Móz. 2,1-3). A pihenőnap története a 
teremtéstörténetből ered. 

A Biblia azt is leírja, hogy melyik a hetedik nap. Minden evangélium beszél 
róla. Azt a napot, amelyen Jézus meghalt a kereszten, a felkészülés nap-
jának nevezzük, azaz a sabbat előtti napnak. Az ez után következő nap 
a sabbat/szombat, a hetedik nap, amikor Jézus megpihent a sírban, és 
az azt követő napot, amikor Jézus feltámadt a halottak közül, már a hét 
első napjának nevezzük. Az a vasárnap. Ezért a szombat, a bibliai hete-
dik nap, a pihenőnap. Ez a Teremtő pihenőnapja. Jézus pihenőnapja. A 
Biblia azt mondja, hogy minden Jézus által teremtetett. (Ján. 1. 1-3+14. 
vers). A Biblia azt is mondja, hogy Jézus a szombat ura, és a szombat az 
emberért lett. (Márk 2, 27-28). 

Sokan azt mondják, hogy a szombat a zsidók miatt van, de Ábrahám, aki 
a zsidók atyja 1500 évvel a teremtés után élt. Tehát a szombat számodra 
és számomra lett, minden ember számára.

A pápa nem biblikus pihenőnapja
Amikor a Pápa azt mondja, hogy a vasárnap a családok pihenőnapja, 
akkor egy nem biblikus napot választ. A vasárnap a Nap ünnepe, nem 
a Fiúé. Az első vasárnapról szól törvényt i.sz. 321-ben alkották. Constan-
tinus császár olvasztotta egybe azokat, akik a napot imádták a hét első 
napján, vasárnap, azokkal, akik Jézus feltámadását ünnepelték, szintén 
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a hét első napján, vasárnap. A napot az angol Sun ( Nap) szóból a Nap 
napjának, azaz Sunday-nek nevezték. Ugyanakkor voltak emberek, akik 
továbbra is a bibliai szabadnapot tartották, a sabbatot, a hetedik na-
pot, amely péntek napnyugtától szombat napnyugtáig tart. (1. Móz, 1, 
19; Neh. 13, 15-21).

Azóta van markáns különbség a bibliai és az emberek által létrehozo-
tt pihenőnap, a vasárnap között. A Bibliában az áll, hogy ez az ellentét 
kiéleződik az idők végezete felé. Kérdés, hogy te Istent követed, vagy a 

A pihenőnap a ter-
emtéssel egyszerre 
keletkezett. Nem 
köthető sem Jézus 
feltámadásához, 
sem a napimá-
dathoz.

fenevadat, aminek viseled majd a jelét a homlokodon. (Jel. 14. 6-12)

Amikor a pápa a természetes heti ritmusra gondol, akkor nem a hely-
es ritmust képviseli. Mivel a Teremtő és az emberek is megalkottak 1-1 
pihenőnapot, választanunk kell. Melyik hatalmat követjük? Vannak, akik 
azt állítják, hogy mindegy melyiket, de ha Isten kijelölt egy napot és meg-
szentelte, akkor annak a használatán van az áldás. A katolikus egyház 
már i.sz. 336-ban rögzítette a pihenőnap módosítását, amikor a sabbatot 
összevonták a feltámadással.

Dies Domini
II. János Pál és XVI. Benedek írtak egy könyvet Dies Domini címmel. Dies 
Domini azt jelenti „az Úr napja”. Idézet a könyvből: „mi, keresztények, úgy 
éreztük, hogy van jogunk összevonni a sabbatot és a feltámadás napját” 
(63. pont). Azt állítják, hogy a pihenőnap módosítása jele és bizonyítéka 
isteni hatalmuknak. Ők önmagukat hatalmazták fel. A Pápa és a Vatikán 
az ENSZ, a katolikus püspökök és sok protestáns támogatásával azon dol-
goznak, hogy az egész világon a vasárnap legyen a pihenőnap. Azt akar-



ják, hogy a vasárnap legyen a családok napja a világon. Azt akarják, 
hogy a világ őket kövesse. Te mit akarsz? Jézust követed? Vagy a Pápát, 
a pogányságot és a hitehagyott protestánsokat?

Mert a lelkész azt mondta
Sok protestáns azt hiszi, hogy a vasárnap a bibliai pihenőnap, mert a 
lelkész azt mondta. Az igazi protestáns a Bibliának hisz, és amikor felvi-
lágosítják, hogy a vasárnap nem a Biblia szerinti pihenőnap, akkor Jé-
zus pihenőnapját választja majd. Sok protestáns a katolikusok mellett fog 
maradni, amikor állást kell foglalnia ebben a kérdésben.

Kényszer vagy szabad lelkiismeret?

Egyértelmű, hogy a katolikusok számítanak arra, hogy megerősödik a 
vasárnap pihenőnap jellege, és azt akarják, hogy ez az egész világon 
így legyen. Ha ez megvalósul, akkor veszélybe kerül a vallásszabadság. 
Mindenkinek joga van akkor szolgálni az urat, amikor hite szerint akarja, 
de amikor törvény szabja meg, hogy más napon pihenj, mint amit a Biblia 

Ha a vasárnap kötelező 
pihenőnappá válik, veszélyben a 
vallásszabadság!



ír, akkor olyasmit erőltetnek az emberekre, amiben nem hisznek. Az EU pil-
lanatnyilag sok mindent felülbírál. A nemzetközi jog felülbírálja a nemzeti 
jogot. A vallással kapcsolatosan is ez a helyzet. A nagy egyházi tanác-
sok felülbírálják az egyes emberek jogát, hogy akkor szolgálják az Urat, 
amikor akarják. A törvény által szabályozott vasárnap, mint világszintű 
pihenőnap, veszélyezteti a vallásszabadságot!

Pihenőnap utasításra
Azt már láttuk, hogy a vasárnap nem az eredeti, helyes pihenőnap. Az 
eredeti, helyes pihenőnapot megtaláljuk Isten tíz parancsolatában. A 
negyedik parancsolatban áll, ekképpen: „Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd 
minden dolgodat; de a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: 
semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se 
szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; 
Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a 
mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá 
az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. (Móz II. 20, 8-11)

A katolikus katekizmus nem közli a teljes szöveget, és a sabbatot a vasár-
nappal helyettesíti. A Pápa az általa megjelölt pihenőnapot akarja betar-

Mert hat napon ter-
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tatni, és az egész világ csatlakozni fog és követni fogja a pápai hatalmat. 
(Jel. 13, 3). Mi a katolikus rendszerről beszélünk, de mivel a Pápa a rendsz-
er feje, ezért az ö kötelezettségvállalását és nyilatkozatait nevezzük meg.

 

A pápa félrevezeti az embereket
A pihenőnap a teremtéssel egyszerre keletkezett. Nem köthető sem 
Jézus feltámadásához, sem a napimádathoz. Majdnem az egész világ 
hitt a papoknak, amikor azok a vasárnapot nevezték pihenőnapnak. 
Voltak olyan merészek is, akik a vasárnapot sabbatnak nevezték. Sok 
kiadó módosította naptárait, és 1973. január 1-e óta a vasárnap áll 
a hetedik nap helyén. Láthattuk, hogy a hét hetedik napja, a sabbat 
Jézus és a Biblia pihenőnapja. A Pápa félrevezeti a népét. Nem Bibliai, 
vagyis hamis pihenőnapot hirdet, és a legtöbb ember hisz az egyházi fen-
nhatóságoknak, anélkül, hogy utána járna, hogy mik az Úr szavai. Nagy a 
csábítás, és mostanában egyre nagyobb lesz. Eljön azonban a választás 
pillanata, méghozzá akkor, amikor a pápai hatalom mindenkire ráerőlteti 
a vasárnapot, mint családi napot. Ez egy nagyon ravasz és okos módja a 
vasárnap pihenőnappá nyilvánításának, hiszen családi napként mutatják 
be. Ez az első lépés a vasárnap megszentelése felé. És amint túl lesznek 
ezen a lépésen, újabb megszorítás következik abból a célból, hogy a 
vasárnap legyen a pihenőnap. Ilyen a politika. Alkotnak egy törvényt, és 
utána további törvényekkel megerősítik. 

Ez az egész az imákról 
szól. Kihez akarsz imád-
kozni? Kit akarsz szolgálni? 
Kinek legyen hatalma 
feletted? Istennek vagy 
a Pápának? A Teremtőt 
követed vagy az em-
bereket, és az törvé-
nyeiket, melyek Isten ellen 
szólnak? Ez a feladat 
melyet meg kell oldanunk!



A pápa vagy Krisztus?
A Pápa azt a benyomást kelti, hogy Jézus helytartója a földön. Ez egy önké-
nyes kinevezés. Amikor Jézus felment a mennyekbe, a Szentlelket küldte el 
maga helyett (Ján. 16,7). A Pápa azzal is felhatalmazta önmagát, hogy Jé-
zus helyetteseként megbocsássa a bűneinket. Jézus helyébe helyezi magát, 
Jézus templomában, és úgy viselkedik, mintha Isten lenne. (Tessz. II. 2,3-8). A 
Pápa azt hiszi, hogy megbocsáthatja a bűnöket, de Jézus ezt mondja: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha 
én általam.” (Ján. 14,6) Csak Jézus által nyerhetnek bűneink megbocsátást 
(Ján. I. 1,9). A Pápa azt hiszi, hogy imáinkat Szűz Máriához kell intéznünk, 
hogy azután eljuthassanak Jézushoz és az Atyához. A Pápát és egy halott 
embert állítanak Jézus helyére. És láthattuk azt is, hogy a pápai hatalom 
a pihenőnapot, és a tíz parancsolatot is megváltoztatta katekizmusában 
(hasonlítsd össze a katekizmusban szereplő tíz parancsolatot Isten tíz par-
ancsolatával, amint azok megtalálhatók Mózes II. könyve 20. fejezet 3-17 
verseiben). Ez a történelem legnagyobb hamisítása. 

Luther Már-
ton: A pápa 
magán hordja 
az antikrisztus 
jelét.

Antikrisztus
A Pápa Jézus hamis képviselője, és Luthernek és a reformátoroknak iga-
zuk volt, amikor a Pápát és a pápai rendszert Antikrisztusnak nevezték. A 
Pápa nem azt képviseli, amit Jézus. Jézus embertárs és segítő volt. Nem 
volt hová hajtania a fejét, a Pápa viszont teljes pompában utazza be a 
világot, és úgy viselkedik, mint egy uralkodó.

A pápai hatalom áll az Új Világrend mögött. Globális hatalmat akarnak, 
és a Bibliában is meg van írva, hogy ez az a hatalom, amely csupa arany 
és ezüst. Hatalmuk van a világ királyai felett, és az embereket félrevezeti 
varázslatuk. (Jel. 17 és 18. fejezet). 



Amikor a Pápa kijelenti, hogy a családoknak fel kell fedezniük a vasárnap 
igazi jelentését, akkor nem tartja tiszteletben az Úr tíz parancsolatát és Jé-
zus pihenőnapját. Jézus azt mondja ” Ha engem szerettek, az én paranc-
solataimat megtartsátok.” (Ján. 14,15). Ezek a szavak nekünk is szólnak a 
jelen helyzetben. 

Jézushoz fordulj bűneiddel, ne a pápához
Láttad, mit tett érted Jézus? Felfedeztet irántad érzett szeretetét? ” Mert 
úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki 
hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján. 3,16) Jézus 
volt az első, aki szeretett minket. Életét áldozta azért, hogy örök életünk 
legyen. Hát ne fogadjuk el ezt az ajándékot? A feltámadás?  

A Biblia azt mondja, hogy a bűn olyan, mint a törvényszegés. Amikor meg-
szegünk egyet a tíz parancsolat közül, bűnt követünk el. Bűnösök vagyunk. 
A Teremtő adta ezeket a törvényeket teremtményeinek. Ez a törvény 

Sem a Pápa, sem Szűz Mária nem tudja 
megbocsátani a bűnöket. Jézus az 
egyetlen”köztes ember”. Ő ezt mondja: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, hanemha 
én általam.”



nekünk szól. A Bibliában meg van írva, hogy mindannyian bűnösök vag-
yunk és elveszítettük Isten dicsőségét (Rom. 3,23), de arról is olvashatunk, 
hogy ha megbánjuk bűneinket, és kérjük Jézus megbocsátását, akkor Ő 
megbocsát nekünk: ”  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy meg-
bocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” (Ján I.. 
1,9). Ha megtesszük ezt a lépést, akkor nem leszünk többé bűnösök (de 
ha nem Jézus tanítása szerint élünk, ismét bűnösökké válunk), hanem Jé-
zus által cselekszünk.

Jézus mindig készen áll rá, hogy megbocsásson nekünk, ha Hozzá fordu-
lunk, megbánjuk bűneinket, és bocsánatért esedezünk. Ez a lehetőség 
mindannyiunk számára adott, a Pápa számára, Obama számára, szá-
modra és számomra. 

Aki Jézust szereti
De hallottad valaha is, hogy a Pápa kijelentette, hogy abba kell hagyni 
a nem bibliai vasárnap tiszteletét, és inkább az Urat kövessük és az Ő 
pihenőnapját tartsuk tiszteletben? Nem, sőt törvénnyel erősítik meg az 
ellenkezőjét. A szószékről azt prédikálják a katolikusok és a protestánsok, 
hogy szeressük az Urat, de szeretjük Őt valójában, ha nem tartjuk be a 
parancsolatát? A Bibliában megvan erre a válasz: ” Mert az az Isten sz-

“Mert úgy szerette Isten 
e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen ő 

benne, el ne vesszen, 
hanem örök élete 

legyen.” (Ján. 3,16) 



eretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait; az ő parancsolatai pedig 
nem nehezek.” (Ján I. 5,3) ” A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő paranc-
solatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki 
pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten 
szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk; Aki azt mondja, hogy 
ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. (Ján. I. 2,4-6) Itt azt 
olvashatjuk, hogy azok, akik azt mondják, hogy szeretik az Urat, de nem 
tartják be parancsait, hazugok. 

A törvény nélküli – 
a bűn embere, aki Krisztus fölé emeli önmagát
A Biblia az Antikrisztus nagy hatalmáról is beszél: ”Ne csaljon meg titeket 
senki semmiképpen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik 
elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki 
ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy isten-

„A ki pedig megtartja az ő beszé-
dét, abban valósággal teljessé lett 
az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, 
hogy ő benne vagyunk; A ki azt 
mondja, hogy ő benne marad, an-
nak úgy kell járnia, a mint ő járt.”



tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga 
ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt 
mutogatván magát.” (Tessz. II. 2,3-4) Ez a törvény-
telen hatalom. Isten szava feltárja, hogy mely ez a 
nagy antikrisztusi hatalom, és nekünk nem kellene 
az Antikrisztus oldalára állnunk.

Csak Jézus bocsáthatja meg bűneinket. Jézus a 
Megváltó, senki más. Amikor igent mondtunk Jé-
zusra, akkor megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, 
hogy az legyen életünk erőforrása. Az Ő ereje ad 
nekünk erőt, hogy ne hazudjunk, hogy ne lopjunk, 
és hogy megszenteljük a sabbátot. 

Az utolsó nagy próbatétel
Előttünk áll a választás: ahhoz imádkozunk, aki 
megteremtette az eget, a földet, és mindent, ami 
azon található, vagy a „fenevadat, amelynek a 
homlokunkon viseljük majd a jelét” Minden az imán 
múlik. Kihez akarsz imádkozni, kit akarsz szolgálni? 
Isten vagy a Pápa a feletted uralkodó hatalom? A 
Teremtőnek engedelmeskedsz, vagy az embere-
knek, akiknek törvényeik Isten ellen szólnak? Vizs-
gáznunk kell! Isten segítsen, hogy Őt fogadd el fen-
nvalódnak és Őt kövesd!
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