SFINÚIREA DUMINICII
Din timpurile vechi, Duminica a fost o zi în care p|gâni, vr|jitori, lideri indieni, Õi alte
popoare oculte Õi spiritiste s-au închinat la soare, iar de aici vine numele – Sun-day (ziua soarelui).
Aceasta n-a fost o zi pentru a te închina Dumnezeului cerului, ci pentru a te închina dumnezeului
acestei lumi – Lucifer sau Satana sau diavolul, iar aceasta poate fi datat| înapoi în timpului
Babilonului antic Õi Nimrod.
Dup| cum prima zi a s|pt|mânii este observat| în mod universal de creÕtinii de ast|zi în loc
de ziua a Õaptea a Sabatului creaÛiunii pe care Creatorul a cerut s| ne amintim s-o p|zim sfânt| (vezi
Geneza 2:2-3; Exod 20:8-11), trebuie s| punem întrebarea: “De ce a fost aceast| schimbare f|cut|
Õi prin autoritatea cui a fost Sabatul poruncii a patra schimbat|?” Biserica Romano Catolic| pretinde
s| aib| aceast| autoritate! Ei declar|:
“Desigur Biserica Catolic| pretinde c| schimbarea (de la Sâmb|t| la Duminic|) a fost
acÛiunea ei. Nu ar fi putut s| fie altfel pentru c| nimeni altul nu ar fi visat s| fac| ceva în lucruri
spirituale Õ i religioase f|r| ea, iar aceast| fapt| este semnul puterii ei eclesiastice Õi autoritate în
lucruri religioase.” Letter from H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons.
Membrii bisericii Catolice recunosc autoritatea Papei Õi al bisericii lor ca fiind mai mare
decât autoritatea lui Dumnezeu, iar prin aceasta se simt cu totul satisf|cuÛi în observarea poruncii
Romei prin a p|zi prima zi a s|pt|mânii ca zi sfânt|.
Îns| membrii diferitelor denominaÛiuni protestante negheaz| autoritatea bisericii Romei. Îns|
cu toate acestea ei continu| s| se închine Duminica – o zi pentru care doar biserica Catolic| are
pretenÛie de autoritate pentru a o face sfânt|. Astfel, fie c| portestanÛii vor admite sau nu, prin a
continua s| se închine Duminica ei ascult| de porunca bisericii Romano Catolice Õi Papa ei, Õi nu
de porunca lui Dumnezeu, iar Roma înÛelege aceasta clar!
“ProtestanÛii...accept| Duminica mai degrab| de cât Sâmb|ta ca zi de închinare public| dup|
ce biserica Catolic| a f|cut schimbarea...Prin observarea Duminicii, ei accept| autoritatea
reprezentanÛilor bisericii, Õi pe Papa.” Our Sunday Visitor, February 5, 1950.
“E bine s| reamintim Prezbiterienilor, BaptiÕtilor, MetodiÕtilor, Õi tuturor celorlaÛi creÕtini,
c| Biblia nu îi suport| nici unde în observarea.Duminicii. Duminica este o instituÛie al bisericii
Romano Catolice, iar aceia care observ| aceast| zi ei observ| porunca bisericii Catolice.” Priest
Brady, in an address reported in The News, Elizabeth, New Jersey, March 18, 1903.
“Biserica Catolic| a fost cea...care a transferat acest| odihn| la Duminic| în amintirea învierii
Domnului nostru....De aceea observarea Duminicii de c|tre protestanÛi este un omagiu pe care ei îl
dau, în ciuda lor înÕile, autorit|Ûii bisericii Catolice.” Monsignor Louis Segur, Plain Talk About the
Protestantism of Today, p. 213.
Majoritatea protestanÛilor încearc| cu sinceritate s| slujeasc| Õi s| se închine lui Dumnezeu
dup| cunostinÛa Õi abilitatea pe care o au, Õi sunt în ignoranÛ| despre aceast| dilem|. Îns| când sunt
confruntaÛi cu adev|rul în ce priveÕte închinarea la Duminic| fiind doar o porunc| a Romei Õi nu a
lui Dumnezeu, mulÛi încearc| s| justifice schimbarea de la Sâmb|t| la Duminic| cu motive biblice.
Îns| nici un singur text nu declar| cu claritate c| Dumnezeu a schimbat Sabatul S|u cu prima zi a
s|pt|mânii! Atunci, cum se face c| ei îndr|znesc s| înalÛe prima zi a s|pt|mânii deasupra Sabatului
Domnului, Õi totuÕi pretind s| serveasc| Õi s| se închine lui Dumnezeu?

Exist| câteva motive pentru care se cere observarea primei zile a s|pt|mânii, în locul
Sabatului Bibliei, pe care o vom examina în continuare.

Primul Motiv:
“R|scump|rarea este mai mare decât creaÛiunea; de aceea, noi trebuie s| p|zim ziua învierii
lui Hristos în locul Sabatului vechi al Domnului.”
Unde a spus Dumnezeu aceasta? Nu exist| niciunde în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci ce
drept are orice om s| fac| o astfel de afirmare Õi apoi s| bazeze schimbarea Sabatului asupra
acesteia? Dumnezeu n-a cerut niciodat| vre-unui om s| p|streze o zi în memoria învierii. Îns| El
ne-a poruncit s| p|str|m ziua a Õaptea a Sabatului sfânt| în memoria creaÛiunii recunoscând astfel
pe Dumnezeu ca Creatorul nostru.
Îns| cu toate acestea dac| ar fi fost o datorie pentru a observa o zi a s|pt|mânii pentru acest
motiv, cu siguranÛ| ziua crucific|rii reprezint| cele mai puternice drepturi. Nu se spune niciunde c|
avem r|scump|rare prin învierea lui Hristos, ci se spune c| avem r|scump|rare prin scurgerea
sângelui S|u (vezi Apocalipsa 5:9; Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; Evrei 9:12,15). Fapta uimitoare a
lui Iehova prin a da pe singurul S|u Fiu pentru a muri pentru o ras| de rebeli a fost un spectacol de
o r|scump|rare iubitoare asupra careia universul poate privi cu uimire de-alungul eternit|Ûii. Cine
se poate mira c| soarele a fost acoperit de întuneric Õi c| toat| natura a tremurat la acea priveliÕte!
Astfel, vineri, ziua crucific|rii, are mult mai multe drepturi decât ziua învierii; îns| Dumnezeu nu
a cerut observarea nicic|reia.
Dac| dorim s| comemor|m r|scump|rarea, nu este nevoie pentru a jefui ziua de odihn| a
Domnului de sfinÛirea sa în ordine pentru a s|rb|tori aceea. Deoarece Dumnezeu ne-a aprovizionat
cu memorii pentru acel eveniment (vezi 1 Corinteni 11:23-26).

Al doilea Motiv:
“Apostolii s-au întâlnit în ziua învierii Domnului nostru pentru a comemora acel eveniment,
iar Mântuitorul a sacÛionat aceast| întâlnire prin a Se uni cu ei (vezi Ioan 20:19).”
Chiar dac| aceasta ar fi fost adev|rat, aceasta nu înseamn| c| Sabatul Domnului a fost
schimbat. Pentru câteva zile apostolii nu au crezut c| Domnul lor a înviat din morÛi, îns| au fost
adunaÛi pentru scopul de a mânca împreun| Õi pentru a fi ascunÕi de iudei (vezi Marcu 16:12-14; Ioan
20:19). AÕa c| apostolii nu au comemorat învierea Mântuitorului, Õi este la fel de evident c| ei n-au
avut nici cea mai mic| idee de o schimbare a Sabatului. Ei au p|strat Sabatul, dup| porunc|, Õi Õi-au
rezumat lucrul pentru prima zi a s|pt|mânii (vezi Luca 23:55-56, 24:1).

Al treilea Motiv:
“Dup| opt zile,’ Isus a întâlnit pe apostoli iar|Õi (vezi Ioan 20:26). Aceasta trebuie s| fi fost
prima zi a s|pt|mânii, prin care se presupune dovada schimb|rii Sabatului creÕtin.”

Cine poate fi sigur c| “dup| opt zile” înseamn| doar o s|pt|mân|? Un limbaj construit literal
ar conduce pe unii s| cread| c| aceasta a fost în ziua a noua “dup| opt zile” trecute.
Îns| chiar dac| “dup| opt zile” înseamn| doar o s|pt|mân| literal|, cum dovedeÕte acesta c|
Duminica a devenit “Sabatul creÕtin” când nu exist| nici un strop de evidenÛ| c| fie Hristos sau
apostolii Lui s-au odihnit în acea zi? În Biblie nu exist| termenul de Sabat creÕtin. Singurul Sabat
care este numit în Biblie este numit Sabatul Domnului – ziua a Õaptea (vezi Geneza 2:2-3).
Întâlnirea apostolilor împreun| n-ar trebui s| ni se par| atât de special deoarece ei locuiau
împreun| într-un loc comun (vezi Fapte 1:13).

Al patrulea Motiv:
“Duhul Sfânt S-a coborât asupra apostolilor în ziua Cincizecimii, care a fost prima zi a
s|pt|mânii. De aceea prima zi a s|pt|mânii ar trebui s| fie observat| în locul Sabatului Domnului
(Vezi Fapte 2:1-2).”
AdmiÛând c| ziua Cincizecimii s-a întâmplat în prima zi a s|pt|mânii, aceasta r|mâne pentru
a fi dovedit c| prin aceasta a devenit Sabat. A fost s|rb|toarea Cincizecimii, Õi nu prima zi a
s|pt|mânii, care a fost pus| deoparte pentru onoare.
Ziua cincizecimii a fost numit| în mod distinct, îns| ziua s| pt| mânii în care s-a petrecut e
l|sat| în t|cere. Nu a fost în planul Cerului pentru a onora prima zi a s|pt|mânii, ci pentru a marca
anti tipul s|rb|torii cincizecimii.
Omorârea mielului pascal în ziua a patrusprezecea în prima luna Õi-a întalnit antitipul în
moartea Mielului lui Dumnezeu în acea zi (vezi Exod 12; Ioan 19; 1 Corinteni 5:7). Oferirea
primelor roade în ziua a Õaisprezecea din prima luna Õi-a întâlnit anti tipul în învierea Domnului
nostru în acea zi, primele lor roade care au adormit (vezi Leveticul 23; 1 Corinteni 15:20-23; Fapte
1:1-2). Ô i coborârea Duhului Sfânt la Cincizecime a împlinit tipul s|rb|torii Cincizecimii. Nu ziua
a fost important| în care aceste evenimente s-au petrecut, ci aceste ceremonii vechi simbolice Õi
aceste servicii care Õi-au întâlnit împlinirea în tipul s|rb|torii Cincizecimii. Nu ziua a fost
important| în care aceste evenimente s-au petrecut, ci c| aceste ceremonii simbolice Õi servicii Õi-au
întâlnit împlinirea în tip.
Dumnezeu nu a spus nimic în acest loc în ce priveÕ te ziua în care aceste evenimente s-au
întâmplat, iar astfel nu exist| nici o dovad| pentru o schimbare în timpul Sabatului lui Dumnezeu.
“N-ad|uga nimic la cuvintele Lui, ca s| nu te pedepseasc|, Õi s| nu fi g|sit mincinos.”
Proverbe 30:6.

Al cincilea Motiv:
“Pavel frânt o dat| pâinea în prima zi a s| pt|mânii. Datorit| acesteia acest| zi a fost
observat| ca Sabatul creÕtin (vezi Fapte 20:7).”
Într-un timp biserica Apostolic| în Ierusalim a frânt pâinea zilnic (vezi Fapte 2:42-46). Dac|
o singur| instanÛ| în frângerea pâinii în Troa în prima zi a s|pt|mânii a format ziua Sabatului, nu ar
fi continuat aceast| practic| apostolic| în Ierusalim în a frânge pâinea în alte zile s| fie suficient|
pentru a face acele zile Sabat deasemenea?

De ce s| încerc|m s| prindem o singur| instanÛ| în care o adunare de sear| a fost Ûinut|
Duminica, Õi apoi s| încerc|m în zadar s| dovedim c| Sabatul a fost schimbat, în timp ce trecem cu
vederea faptul c| acelaÕi apostol Pavel a predicat în fiecare zi de Sabat, nu doar iudeilor ci Õi
neamurilor? (Vezi Fapte 13:14, 42, 44, 16:13, 17:2, 18:4).

Al Õaselea Motiv:
“Pavel a poruncit bisericii din Corint s| i-a o colect| public| în prima zi a s|pt|mânii; de
aceea aceasta trebuie s| fi fost o zi de închinare public| iar în cosecinÛ| este Sabatul creÕtin (vezi
1 Corinteni 16:2).”
Pavel, nu spune: “puneÛi-v| darurile în casa Domnului în prima zi a s|pt|mânii;” ci spune:
“În prima zi a s|pt|mânii fiecare dintre voi s| pun| ceva deoparte.”
Apostolul Pavel le-a spus fraÛilor corinteni s| pun| deoparte acas| o parte din câÕtigul lor
s|pt|mânal înainte de a avea Õansa pentru a cheltui totul. Prin a urma sfatul apostolului Pavel, ei
ar fi pus pe Dumnezeu Õi cauza Sa pe primul loc în lucrurile lor financiare, în loc la sfârÕitul
s|pt|mânii dup| ce toÛi banii lor ar fi fost cheltuiÛi.
Întreaga întrebare se întoarce asupra înÛelegerii expresiei, “de el”. Dou| versiuni latine,
Vulgat| Õi cea a lui Castellio redau fraza, “apud se,” – “cu el însuÕi acas|.” O traducere similar| este
dat| în alte versiuni numeroase.
AÕadar, textul nu dovedeÕte c| biserica din Corint s-a adunat pentru închinare public|
Duminica; ci dimpotriv|, dovedeÕte c| fiecare trebuie s| fie acas| la el unde îÕi pot examina treburile
lor p|mÕnteÕti Õi s| pun| deoparte ceva de la începutul s|pt|mânii dup| cum Dumnezeu i-a prosperat.
Dac| fiecare ar face aceasta când apostolul vine, cele adunate vor fi gata Õi fiecare ar putea s|-i
prezinte ceeace ei au adunat.

Al Ô aptelea Motivul:
“Ioan a fost în Duhul în ziua Domnului, despre care se spune c| este prima zi a s|pt|mânii
(vezi Apocalipsa 1:10).”
Îns| noi întreb|m: Pe ce baz| se poate asuma c| aceasta dovedeÕte punctul pe care este pus
s|-l dovedeasc|? Acest text, e adev|rat, furnizeaz| o dovad| direct| c| este o zi în dispensaÛiunea
Evanghelic| pe care Domnul pretinde s| fie a Lui; Îns| exist| vre-un text în Biblie care ne spune c|
prima zi a s|pt|mânii este ziua Domnului? Nu este nici m|car unul.
Cu toate acestea, cu adev|rat este un record care arat| cererea lui Dumnezeu pentru o zi
specific| ca fiind a Lui Õi pe care a rezervat-o pentru El ÎnsuÕi ca Sabatul S|u.
“Ô i Dumnezeu a binecuvântat ziua a Õaptea, Õi a sfinÛit-o; pentru c| în ziua aceasta S-a odihnit
de toat| lucrarea Lui, pe care o zidise Õi o f|cuse.” Geneza 2:3.
“C|ci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a Õaptea: ‘Dumnezeu S-a odihnit în ziua a Õaptea
de toate lucr|rile Lui.’...R|mâne dar o odihn| (p|zirea Sabatului) pentru poporul lui Dumnezeu.”
Evrei 4:4, 9. (vezi deasemenea Exod 16:23, 20:10; Isaia 58:13; Marcu 2:28).

Atunci ziua a Õaptea este ziua pe care Dumnezeu a rezervat-o pentru El ÎnsuÕi când El a dat
omului celelalte Õase zile, iar ziua Sa El o numeÕte ziua Sa sfânt|. Aceasta este ziua despre care
Noul Testament declar| c| Fiului omului este Domnul ei. Doar o zi este pe care Biblia o
desemneaz| ca fiind ziua Domnului, Õi nu este alta decât Sabatul poruncii a patra – Sâmb| ta.
AÕadar, orice creÕtin care continu| s| se închine Duminica – prima zi, în timp ce cunoaÕte
c| Sabatul Bibliei al Domnului este Sâmb|ta – ziua a Õaptea, prin aceasta arat| c| ei iubesc Õ i
urmeaz| minciuna unui om, în loc s| iubeasc| Õi s| urmeze adev|rul lui Dumnezeu! Ei arat|
deasemenea c| sunt mulÛumiÛi s| slujeasc|, s| se închine Õi s| se prosterneze autorit|Ûii Papei
Catolicismului, Õi nu Domnului Dumnezeu al Bibliei.
Îns| când toat| judecata, teoriile, Õi scuzele pentru a p|zi Duminica sfânt| în locul Sabatului
Bibliei care sunt examinate cu atenÛie, Scripturile urm|toare declar| clar ce are poporul lui
Dumnezeu de f|cut în aceast| mare lupt|:
“Noi trebuie s| ascult|m mai mult de Dumnezeu decât de oameni.” Fapte 5:29.
“S| ascult|m dar încheierea tuturor înv|Û|turilor: Teme-te de Dumnezeu Õi p|zeÕte poruncile
Lui. Aceasta este datoria oric|rui om. C|ci Dumnezeu va aduce orice fapt| la judecat|, Õi judecata
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r|u.” Eclesiastul 12:13-14.
Fie ca Dumnezeu s| ne ajute cu har, putere Õi curaj pentru a p|stra poruncile Lui iar prin
aceasta ar|tându-ne credincioÕia doar autorit|Ûii lui Dumnezeu prin a-L sluji Õi a ne închina Lui. Fie
c| Dumnezeu s| ne ajute s| nu urm|m o minciun|, nici s| nu ne d|m credincioÕia Õi slujirea oric|rei
biserici sau autorit|Ûi, nici vre-unui alt om, în locul lui Dumnezeu.
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