
ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ
Βαπτιστών

“Υπήρχε και υπάρχει μια εντολή να τηρηθεί αγία η ημέρα του Σαββάτου, αλλά αυτή η ημέρα του 
Σαββάτου δεν ήταν η Κυριακή… θα λεχθεί όμως, και με κάποια επίδειξη θριάμβου, ότι το Σάββατο
μετατέθηκε από την έβδομη στην πρώτη ημέρα της εβδομάδας… Πού βρίσκεται το πρακτικό της 
συναλλαγής αυτής; Όχι στην Καινή Διαθήκη – σαφώς όχι. Δεν υπάρχει καμιά Βιβλική μαρτυρία για
την αλλαγή της θέσπισης του Σαββάτου από την έβδομη στην πρώτη ημέρα της Εβδομάδας”. - Από
μια διατριβή του Δρα Edward T. Hiscox, συγγραφέα του Εγχειριδίου των Βαπτιστών.

Καθολική
“Μπορείτε να διαβάσετε τη Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, και δε θα βρείτε ούτε μια 
γραμμή που να εγκρίνει την αγιότητα της Κυριακής. Η Γραφή επιβάλλει τη θρησκευτική τήρηση 
του Σαββάτου, μια ημέρα που εμείς (οι Καθολικοί) ποτέ δεν αγιάζουμε”. - James Cardinal Gibbons,
Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, σελ, 111.

Χριστιανική
“Δεν έγινε ποτέ καμιά αλλαγή του Σαββάτου, από το Σάββατο στην Κυριακή. Δεν υπάρχει, σε 
κανένα μέρος της Γραφής κάποια ένδειξη μιας τέτοιας αλλαγής”. -  Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ, σελ, 17,19.

Εκκλησία του Χριστού
“Δεν πιστεύω ότι η ημέρα του Κυρίου αντικατέστησε το Εβραϊκό Σάββατο, ούτε ότι το Σάββατο 
άλλαξε από την έβδομη στην πρώτη ημέρα”. - Alexander Campbell, WASHIGTON REPORTER, 8 
Οκτωβρίου 1821

Κογκρεγκασιοναλιστική
“Η τωρινή ιδέα ότι ο Χριστός και οι απόστολοι Του επιτακτικά αντικατέστησαν την πρώτη ημέρα 
με την έβδομη, είναι χωρίς αυθεντικότητα στην Καινή Διαθήκη¨. - Δρ. Lyman Abbott, 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, 19 Ιανουρίου, 1882.

Επισκοπική
“Υπάρχει κάποια εντολή στην Καινή Διαθήκη που να αλλάξει την ημέρα της εβδομαδιαίας 
ανάπαυσης από το Σάββατο στην Κυριακή; Καμία! - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 
ΔΟΓΜΑΤΟΣ, σελ, 127

Μεθοδιστών
“Σκεφτείτε το θέμα της Κυριακής… δεν υπάρχει καμιά περικοπή που να λέει στους Χριστιανούς να
τηρήσουν εκείνη την ημέρα, ούτε να μεταφέρουν το Ιουδαϊκό Σάββατο σ’ εκείνη την ημέρα”. - 
Harris Franklin Rall, Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ, 2 Ιουλίου 1942.

Λουθηριανή
“Η τήρηση της ημέρας του Κυρίου (Κυριακή) δεν βασίζεται σε καμιά εντολή του Θεού, αλλά στην 
εξουσία της εκκλησίας”. - Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ Augsburg, αναφερόμενο στο 
ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, μέρος 2, Κεφ. 1, Παρ. 10.



Πρεσβυτεριανή
“Το Χριστιανικό Σάββατο (Κυριακή) δε βρίσκεται μέσα στις Γραφές, και δε λεγόταν Σάββατο από 
την αρχική εκκλησία”. - Η Θεολογία του Dwight, Τόμος 4, σελ. 401.

Λεξικό
“Η ιδέα μιας επίσημης αντικατάστασης, με αποστολική εξουσία, της ημέρας του Κυρίου (εννοούμε 
την Κυριακή) για το Εβραϊκό Σάββατο ( ή η πρώτη για την έβδομη ημέρα)… και τη μεταφορά σ’ 
αυτήν, ίσως σε πνευματική μορφή, της Σαββατιανής υποχρέωσης που έχει τεθεί με τη διάδοση της 
Τετάρτης Εντολής, δεν έχει καμιά βάση ούτε στα Ιερά Γράμματα, ούτε στη Χριστιανική 
αρχαιότητα”. - Sir William Smith + Samuel Cheethan, ΕΝΑ ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, Τόμος 2, σελ. 182, Άρθρο “Σάββατο”.

Εγκυκλοπαίδεια
“Πρέπει να ομολογηθεί ότι δεν υπάρχει νόμος στην Καινή Διαθήκη σχετικά με την πρώτη ημέρα”. -
M’ Clintock + Strong, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Τόμος 9, σελ. 196.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και μερικοί ποιμένες μπορεί να διαφωνήσουν, δεν έχουμε βρει ούτε μια οργάνωση
που να τηρεί την Κυριακή, και που δεν ομολογεί καθαρά στα επίσημα έντυπα της ότι δεν υπάρχει 
μέρος της Γραφής που να υποστηρίζει την τήρηση της Κυριακής.


