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Anexa D 
 

 

Surse oficiale care atestă pretenția dreptului de a schimba 

ziua de închinare ca fiind semnul autorității papale 
 

 

Surse romano-catolice care mărturisesc despre schimbarea zilei de închinare de la 

Sabatul zilei a șaptea (sâmbăta) la duminică: 

Duminica este semnul autorității noastre [...] Biserica este superioară Bibliei și această schimbare 

a păzirii Sabatului este dovada acestui fapt. (Arhiva Catolică din Londra, Ontario, Canada, 1 

Sept. 1923) 

Întrebare: Care este ziua Sabatului?  

Răspuns: Sâmbăta este ziua Sabatului.  

Întrebare: De ce păzim noi Duminica în locul Sâmbetei?  

Răspuns: Pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea din ziua Sâmbetei în Duminică. 

(Catehismul convertirii al doctrinei catolice, de Peter Geiermann, p. 50) 

Noi putem citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa și nu vom găsi niciun indiciu care autorizează 

sfințirea duminicii. (J.C. Gibbons – „Credința părinților noștri”)  

Biserica Catolică îşi rezervă dreptul de a fi schimbat sabatul în duminică. Acest fapt este un semn 

al puterii şi autorităţii ei în probleme religioase. (cardinalul Gibbon, Baltimore) 

Duminica este semnul autorităţii noastre [...] Biserica stă deasupra Bibliei, iar schimbarea sfinţirii 

Sabatului este o dovadă a acestui fapt (The Catholic Record of London, 1 septembrie 1923) 

[Biserica catolică] confirmă de asemenea că Sabatul a fost schimbat în duminică împotriva celor 

zece porunci [...] şi nu va fi un alt exemplu atât de evident [...] ca şi schimbarea Sabatului; prin 

aceasta se va dovedi că puterea bisericii este mare din moment ce [...] a modificat cele 10 porunci. 

(Augsburger Konfession, Articolul 28) 

Noi, catolicii, avem atunci exact aceeaşi autoritate pentru sfințirea duminicii în locul sâmbetei, ca 

şi pentru orice alt articol de credinţă al nostru, anume autoritatea bisericii, în timp ce voi, 

protestanţii, în realitate nu aveți nicio autoritate pentru aceasta [ţinerea duminicii] din Biblie; şi 

voi nu permiteți să aveți o altă autoritate. Şi voi, şi noi urmăm tradiția în cazul acesta; noi o 

urmăm deoarece credem că face parte din Cuvântul lui Dumnezeu şi că biserica [catolică] este 

păzitoarea şi interpreta lui divină; voi o urmați [pe biserica catolică], dar o denunțați tot mereu ca 

un ghid greșit și înșelător, ceea ce anihilează poruncile lui Dumnezeu. (citând Matei 15:6, 

Frăţietatea Sf. Pavel, The Cliflon Tracts, vol. 4, tract 4, p. 15) 

Este bine de amintit prezbiterienilor, baptiștilor, metodiștilor și tuturor celorlalţi creștini că 

Biblia nu-i sprijină nicăieri în poziția lor de păzire a duminicii. Duminica este o instituție a 

Bisericii Romano-catolice și aceia care păzesc această zi, păzesc o poruncă a bisericii catolice. 

(Preotul Brady, într-o cuvântare consemnată în The News, Elizabeth, New Jersey, 18 martie 

1903) 
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Demonstrează-mi doar din Biblie că sunt obligat sa țin duminica sfântă. Nu există o asemenea 

lege în Biblie. Este numai o lege a sfintei Biserici Catolice. Biblia spune „Adu-ţi aminte de ziua 

de odihna ca s-o sfințești.” Biserica Catolică spune: Nu. Prin puterea mea divină desființez ziua 

de Sabat şi îţi poruncesc să sfinţeşti prima zi a săptămânii. Şi iată! Întreaga lume civilizată se 

închină în ascultare reverențioasă a poruncii Sfintei Biserici Catolice. (Thomas Enright, CSSR, 

Preşedinte al Redemptorist College (romano-catolic), Kansas City, MO., 18 februarie 1884) 

Păzirea duminicii de către protestanți este un omagiu pe care ei îl aduc autorității bisericii 

[catolice]. (Monsenior Louis Segur, Discuții complete despre protestantismul de astăzi, 1868, 

pag.213) 

Dacă protestanţii ar urma Biblia, ar trebui să se închine lui Dumnezeu în ziua de Sabat 

(Sâmbăta). Prin păzirea duminicii, ei urmează o lege a Bisericii Catolice. (Albert Smith, 

Cancelar al Arhidiocezei din Baltimore răspunzând Cardinalului într-o scrisoare pe 10 

februarie 1920) 

Statul, prin elaborarea de legi pentru sfințirea duminicii, recunoaște în mod neintenționat 

autoritatea Bisericii Catolice şi îi îndeplinește mai mult sau mai puţin recomandările. 

Duminica, ca zi a săptămânii pusă deoparte pentru închinare publică, obligatorie înaintea 

Dumnezeului Atotputernic ca să fie sfințită de către o mulțime formată din cei ce efectuează toate 

muncile de jos, meseriile comerciale şi lumeşti şi, prin exerciţii devoţionale, este o creație 

originală a Bisericii Catolice. (The American Catholic Quarterly Review, ianuarie 1883, par. 

152, 139) 

Protestanţii [...] acceptă duminica în locul sâmbetei ca zi de închinare publică după ce Biserica 

Catolică a făcut schimbarea. [...] Dar mintea protestantă nu înțelege că [...] în păzirea duminicii, 

ei acceptă autoritatea reprezentantului bisericii, papa. (Our Sunday Visitor, 5 februarie 1950) 

 

Ce spun despre această problemă reprezentanţii bisericilor care păzesc duminica:  

Baptistă: Nu este nicio dovadă în Scriptură despre schimbarea instituției Sabatului din ziua a 

șaptea în prima zi a săptămânii (Manualul Baptist).  

Mi se pare inexplicabil că Isus, în timpul celor trei ani de discuții cu ucenicii Săi, în timpul cărora 

au vorbit adesea despre Sabat, despre aspectele lui diferite, eliberându-1 de interpretările false 

(tradiționale evreiești), nu a făcut niciodată aluzie la vreo schimbare a zilei acesteia; că, timp de 

patruzeci de zile după înviere, n-a sugerat nimic de genul acesta. Şi nici Duhul Sfânt, care a fost 

trimis să le aducă aminte de toate lucrurile despre care a vorbit Domnul Isus, după cunoştinţa 

noastră nu s-a preocupat de subiectul acesta. Nici apostolii inspirați n-au discutat şi nici nu s-au 

preocupat de subiectul acesta în lucrarea lor de predicare, de întemeiere de biserici, de sfătuire şi 

de instruire a membrilor. 

Eu ştiu bine că duminica a început sa fie o sărbătoare religioasă în creştinismul timpuriu, cum am 

aflat de la părinții creştini şi din alte surse. Dar ce păcat că vine marcată cu semnul păgânismului 

şi creştinizată cu numele zeului soare, apoi adoptată şi sfinţită de apostazia papală şi lăsată ca o 
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moștenire sacră protestantismului. (Dr. Hiscox. raportul predicii sale la Baptist Ministers 

Convention, în New York Examiner, 16 Noiembrie, 1893) 

Biserica lui Hristos: Eu nu cred că ziua Domnului a fost schimbată din ziua a șaptea în ziua 

întâia. (A. Campbell, Washington Reporter,1821)  

Episcopală: Există vreo poruncă în Noul Testament de a schimba ziua săptămânală de odihnă 

din Sâmbăta în Duminică? Niciuna! (Manualul Doctrinei creștine) 

Noi am făcut schimbarea de la ziua a şaptea la ziua întâia, de la sâmbătă la duminică, pe baza 

autorităţii sfintei biserici catolice şi apostolice a lui Hristos. (Bishop Seymour, De ce ţinem 

duminica) 

Metodistă: Să luăm problema duminicii [...] nu este niciun pasaj care să spună creștinilor să 

păzească această zi (H. Franklin Rall, Christian Advocate, 2 iulie 1942) 

Este adevărat că nu există o poruncă pentru botezul pruncilor. Şi nici nu există vreuna pentru 

sfinţirea zilei întâi a săptămânii. Mulți cred că Hristos a schimbat Sabatul. Din vorbele Sale 

vedem însă că El nu a venit cu acest scop. Cei ce cred că Isus a schimbat Sabatul se bazează 

numai pe o închipuire. (Amos Binney, Theological Compendium, pp. 180, 181) 

Luterană: Păzirea Zilei Domnului (duminica) nu este bazată pe nicio poruncă a lui Dumnezeu. 

(Augsburg Confession of Faith)  

Biserica luterană liberă Din cauza faptului că nu a putut fi adus niciun singur text din Sfânta 

Scriptură care să dea mărturie că sau Domnul Isus, sau apostolii au poruncit o astfel de înlocuire 

a Sabatului cu duminica, nu este ușor de răspuns la întrebarea: „Cine a făcut schimbarea aceasta 

şi cu ce drept?” (George Sverdrup, A New Day) 

Prezbiteriană: Sabatul creștin (duminica) nu este în Scriptură (Dwight Theology, vol.4).  

Nu există niciun cuvânt, nicio indicație în Noul Testament despre abținerea de a lucra duminica. 

Ţinerea miercurei de cenuşă sau a postului mare stau exact pe aceeași bază ca şi ţinerea 

duminicii. Nicio lege divină nu intră în odihna duminicii. (Canod Eyton, Cele zece porunci) 

Congregaţionalistă Este destul de clar că nu ținem Sabatul, deşi petrecem duminica destul de 

rigid şi devotat. [...] Sabatul a fost întemeiat pe baza unei porunci divine precise. Nu putem să 

invocăm nicio astfel de poruncă pentru ţinerea duminicii. [...] Nu există niciun singur rând în Noul 

Testament, care să sugereze că ne vom atrage vreo pedeapsă prin violarea presupusei sfințenii a 

duminicii. (Dr. R.W. Dale, The Ten Commandments, p. 106-107) 

Anglicană Şi unde suntem învățați în Sfânta Scriptură că trebuie să ținem ziua întâi a 

săptămânii? Ni se poruncește să ținem ziua a şaptea; dar nicăieri nu ni se porunceşte să ținem 

ziua întâia. (Isaac Williams, Plain Sermons on the Catechism" pg.334, 336) 
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NOTĂ SUPLIMENTARĂ: Se ridică întrebarea cu privire la schimbările din calendar 

care au putut apărea de-a lungul timpului. Au făcut aceste schimbări ca astăzi să ne fie 

imposibil de găsit Sabatul? Răspunsul este un NU categoric! Ziua a șaptea în 

calendarul nostru de astăzi este aceeași cu a șaptea zi din calendarul existent în timpul 

Domnului Isus. Romanii, care stăpâneau în zilele lui Isus, ne-au dat calendarul nostru 

modern. Numai o singură schimbare a fost făcută, și aceasta nu a afectat ciclul 

săptămânal. În octombrie 1582 au fost înlăturate zece zile. Joi, 4 octombrie a fost 

urmată de vineri 15 octombrie. Astfel, ziua a șaptea - Sabatul este absolut aceeași zi pe 

care Isus a păzit-o.  

 


