ÔI DUMNEZEU A SPUS ACESTE CUVINTE ...
I
S| nu ai alÛi dumnezei afar| de Mine.
II
S| nu-Ûi faci chip cioplit, nici vreo înf|ÛiÕare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe
p|mânt, sau în apele mai jos decât p|mântul. S| nu te închini înaintea lor, Õi s| nu le slujeÕti;
c|ci Eu, Domnul, Dumnezeul t|u, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea p|rinÛilor
în copii pân| la al treilea Õi al patrulea neam al celor ce M| ur|sc, Õi M| îndur pân| la al miilea
neam de cei ce M| iubesc Õi p|zesc poruncile Mele.
III
S| nu iei în deÕert numele Domnului, Dumnezeului t|u; caci Domnul nu va l|sa nepedepsit pe cel
ce i-a în deÕert Numele Lui.
IV
Adu-Ûi aminte de ziua de odihn| ca s-o sfinÛeÕti. S| lucrezi Õase zile Õi s|-Ûi faci tot lucrul t|u.
Dar ziua a Õaptea este ziua de odihn| închinat| Domnului, Dumnezeului t|u: s| nu faci nici o
lucrare în ea, nici tu , nici fiul t|u, nici fiica ta, nici robul t|u, nici roaba ta, nici vita ta, nici
str|inul care este în casa ta. C|ci în Õase zile a f|cut Domnul cerurile, p|mântul Õi marea Õi tot ce
este în ele, iar în ziua a Õaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihn| Õi a
sfinÛit-o.
V
CinsteÕte pe tat|l t|u Õi pe mama ta, pentru ca s| Ûi se lungeasc| zilele în Ûara pe care Ûi-o d|
Domnul Dumnezeul t|u.
VI
S| nu ucizi.
VII
S| nu comiÛi adulter.
VIII
S| nu furi.
IX
S| nu m|rturiseÕti strâmb împotriva aproapelui t|u.
X
S| nu pofteÕti casa aproapelui t|u; s| nu pofteÕti nevasta aproapelui t|u, nici robului, nici roaba
lui, nici boului lui, nici m|garul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui t|u.
Exod 20:3-17.

Dup| cum e g|sit| în Noul Testament
I – Matei 4:10
II – 1 Ioan 5:21
III – 1 Timotei 6:1
IV – Marcu 2:27-28
V – Efeseni 6:1-2

VI – Iacov 2:11
VII – Marcu 10:19
VIII – Matei 19:18
IX – Romani 13:9
X – Romani 7:1, 7

Nu-Mi voi c|lca leg|mântul, si nu-Mi voi schimba ce a ieÕit de pe buzele Mele. Psalmi 89:34.

C|ci Eu sunt DOMNUL, Eu nu M| schimb...Maleahi 3:6.

S| nu credeÛi c| am venit s| stric Legea sau Prorocii; am venit nu s| stric, ci s| împlinesc.
C|ci adev|rat v| spun, cât| vreme nu va trece cerul Õi p|mântul, nu va trece o iot| sau o frântur| de
slov| din Lege, înainte ca s| se fi întâmplat toate lucrurile. AÕa c| oricine va strica una din cele mai
mici din aceste porunci, Õi va înv|Ûa pe oameni aÕa, va fi chemat cel mai mic în Împ|r|Ûia cerurilor;
dar oricine le va p|zi, Õi va învaÛa pe alÛii s| le p|zeasc|, va fi chemat mare în Împ|r|Ûia cerurilor.
Matei 5:17-19.

...C|ci ce binecuvintezi Tu, Doamne, este binecuvântat pentru veÕnicie! 1 Cronici 17:27.
Toate poruncile Tale sunt adev|rul. Psalmi 119:151.
Legea Ta este adev|rul. Psalmi 119:142.

C|ci Domnul este bun; bun|tatea Lui Ûine în veci, Õi adev|rul Lui din neam în neam. Psalmi
100:5.
Toate poruncile Lui sunt adev|rate, înt| rite pentru veÕnicie, f|cute cu credincioÕie Õi
neprih|nire. Psalmi 111:7-8.

Ô i dragostea st| în vieÛuirea dup| poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie s|
umblaÛi, [Vezi Exod 20:8-11], dup| cum aÛi auzit de la început. 2 Ioan 1:6.

Cine zice: ‘Îl cunosc’, Õi nu p|zeÕte poruncile Lui, este un mincinos, Õi adev|rul nu este în
el. 1 Ioan 2:4.

CUM A SCHIMBAT OMUL CEEACE DUMNEZEU A SPUS
CATOLICII:
“PoÛi s| citeÕti Biblia de la Geneza la Apocalipsa, Õi nu vei g|si o singur| linie autorizând
sfinÛirea Duminicii. Scripturile înforÛeaz| observarea religioas| a Sâmbetei, o zi pe care noi
niciodat| n-o sfinÛim.” James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers (CredinÛa P|rinÛilor
NoÕtri) (1917 ed.), pp. 72-73.
“Întrebare: Cum dovediÛi c| biserica are putere s| porunceasc| s|rb|tori?
“R|spuns: Prin faptul însuÕi al schimb|rii Sabatului în Duminic|, pe care ProtestanÛii o
permite; iar astfel ei se contrazic, prin a p|stra Duminica cu stricteÛe, Õi înc|lcând aproape toate
celelalte s|rbatori pe care aceiaÕi biseric| le-a poruncit.” Henry Tuberville, An Abridgement of the
Christian Doctrine (1833 aprobare) p. 58 (aceiaÕi declaraÛie în Manual of Christian Doctrine
(Manualul Doctrinei CreÕtine), ed. de Daniel Ferris [1916 ed.] p. 67).
“Întrebare: AveÛi vreo alt| cale de a dovedi c| Biserica are putere s| institueze s|rb|tori?
“R|spuns: Dac| ea n-ar fi avut o asemenea putere, ea n-ar fi putut s| fac| ceeace toÛi
religioniÕtii moderni accept| cu ea,–ea n-ar fi putut s| substitueasc| observarea Duminicii prima zi
a s| pt| manii, pentru observarea Sâmbetei ziua a Õaptea a s|pt|mânii, o schimbare pentru care nu
exist| nici o autoritate Scripturistic|.” Stephen Keenan, A Docrinal Catechism (Un Catechism
Doctrinal) (a 3-a ediÛie), p. 174.
“Biserica Catolic|,...prin misiunea ei divin|, a schimbat ziua de la Sâmbat| la Duminc|.”
The Catholic Mirror (Oglinda Catolic|), organist oficial de Cardinalul Gibbons, Sept.23, 1893.

Autorit|Ûile Catolice recunosc c| nu exist| nici o porunc| în Biblie pentru sfinÛirea
Duminicii.
“Dac| am consulta doar Biblia, noi ar fi trebuit s| p|zim sfânt| ziua Sabatului, care este
Samb|ta.” John Laux, A Cours in Religion for Catholic High Scools and Academics (Un Curs despre
Religie pentru Liceele Catolice Õi Academii), vol. 1 (1936 ed.), p.51. Citat| cu permisiunea lui
Benziger Brothers, Inc., proprietarii cu drept de copiat.
“Biserica Catolic| a fost cea care a schimbat ziua de odihn| de la Sâmb|ta la Duminic|,
prima zi a s|pt|mânii. Ô i nu doar c| a silit pe toÛi s| p|zeasc| Duminica, ci la consiliul din Laodicea,
354 d.Hr., au denunÛat pe aceia care au p|zit Sabatul Õi au silit pe toÛi oamenii s| lucreze în ziua
Õaptea sub penalitate de blestem.
“Pe care biseric|, întrega lume civilizat| o ascult|? ProtestanÛii ne numeÕte cu orice nume
oribil la care se pot gândi–antihrist, fiara de culoare roÕie, Babilon, etc., iar în acelaÕi timp pretind
s| aib| mare reverenÛ| pentru Biblie, Õi cu toate acestea prin actul lor solemn de a p|zi Duminica,
ei recunosc puterea Bisericii Catolice.

“Biblia spune: ‘Adu-Ûi aminte de ziua Õaptea ca s-o sfinÛeÕti.’ îns| Biserica Catolic| spune,
‘Nu, p|streaz| prim a zi a s|pt|mânii,’ Õi întreaga lume se apleac| în ascultare.” Father T. Enright,
Roman Catholic Priest (Preot Catolic), Kansas City, Mo.
(Toate citatele de mai sus sunt de autori Catolici / sau publicate de Case de Publicare
Catolice.)

PROTESTANÚ II:
Anglicani:
“Ô i unde ni se spune în Scripturi c| trebuie s| p|zim prima zi? Ni s-a poruncit s| p|zim ziua
a Õaptea, îns| nici unde nu s-a poruncit s| p|zim prima zi....Motivele pentru care noi p|zim sfânt|
prima zi a s|pt|mânii în locul celei a Õaptea este pentru acelaÕi motiv pentru care noi observ|m multe
alte lucruri, nu datorit| Bibliei, ci pentru c| Biserica a poruncit-o.” Isaac Williams (Anglican), Plain
Seremons on the Catechism (Predici Clare despre Catechism), vol. 1, pp. 334,336.
BaptiÕ ti:
Dr. Edward T. Hiscox (Baptist): “A fost Õi este o porunc| s| p|zim sfânt| ziua Sabatului, îns|
ziua Sabatului n-a fost Duminica. Cu toate acestea se va zice cu repeziciune Õi cu ceva etalare de
triumf, c| Sabatul a fost transferat de la ziua a Ô aptea la Prima zi a s|ptmânii....Unde se poate g|si
recordul unei asemenea tranziÛii? Absolut nu în Noul Testament.” Ziarul citit în Aug. 20, 1893, la
o întâlnire de predicatori BaptiÕti în Saratoga, New York.
CongreÛionaliÕ ti:
Dr. R. W. Dale (CongreÛionalist Britanic): “E destul de clar c| , indiferent cât de rigid Õi
devotaÛi putem s| petrecem Duminica, noi nu p|str|m Sabatul....Sabatul a fost întemeiat pe o
porunc| specific| Õi divin|. Noi nu putem pretinde o asemenea porunc| pentru obligarea de a p|stra
Duminica...Nici m|car o propoziÛie în Noul Testament nu sugereaz| c| vom fi penalizaÛi datorit|
viol|rii aÕa numitei sfinÛiri a Duminicii.” The Ten Commandments (Cele Zece Porunci), pp. 127-129.
Luterani:
“Noi am v|zut cât de gradual s-a dep|rtat sabatul Iudeu din mintea Bisericii CreÕtine, Õi cât
de complet gândul subliniat al p|zirii primei zi a luat pozesie asupra bisericii. Noi am v|zut c|
creÕtinii primelor trei secole niciodat| n-au confundat una cu cealalt| , îns| pentru o vreme le-a
s|rb|torit pe amândou|.” The Sunday Problem (Problema Duminicii) (1923 ed.), o carte de studiu
al Bisericii Unite Luterane, p. 36.
“S|rb|toarea Duminicii, a fost ca Õi toate celelalte s|rb|tori doar o orânduire omeneasc|, Õi
a fost departe de intenÛiile apostolilor pentru a întemeia o porunc| divin| în acest respect; departe
de ei, Õi de biserica timpurie apostolic|, s| transfere legile Sabatului la Duminic|.” The History of
the Christian Religion and Church (Istoria Religiei CreÕtine Õi a Bisericii), Dr. Augustus Neander
p. 186.

MetodiÕ ti:
Rezumat Teologic Episcopal Metodist, de Amos Binney: “E adev|rat c| nu exist| o porunc|
pentru botezul copiilor mici....Ô i nu este nici pentru a p|zi sfânt| prima zi a s|pt|mânii.” Paginile
180-181.

Pe ce autoritate au p| strat ProtestanÛii Duminica? Doar pe autoritatea Bisericii
Catolice pe care ai au abandonat-o.

S| ascult| m dar încheierea tuturor înv|Û| turilor: Teme-te de Dumnezeu Õ i p| zeÕ te
poruncile Lui. Aceasta este datoria oric| rui om. Eclesiastul 12:13.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult|
informa Ûie v| rog s| scrieÛi la adresa urm| toare:
“Let There Be Light” Ministries
PO Box 328,
Rogue River, OR 97537
www.LightMinistries.com

