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Εδώ είναι η φημισμένη ερώτηση που ο Παπισμός έχει θέσει στους Διαμαρτυρόμενους 
επανειλημμένα. Και, αν και φαίνεται παράξενο, οι Διαμαρτυρόμενοι έχουν μείνει σιωπηλοί:
“Θα μου πεις ότι το Σάββατο ήταν το Σάββατο των Εβραίων, και ότι η χριστιανική ημέρα 
ανάπαυσης έχει αλλάξει στην Κυριακή. Άλλαξε! Αλλά από ποιον; Ποιος έχει την εξουσία να 
αλλάξει μια ρητή εντολή του Παντοδύναμου Θεού; Όταν ο Θεός έχει μιλήσει και έχει πει “Ενθυμού
την ημέρα του Σαββάτου διά να αγιάζης αυτήν”, ποιος τολμάει να πει “Όχι, μπορείς να εργασθείς 
και να κάνεις κάθε είδους κοσμική εργασία την έβδομη ημέρα, αλλά θα αγιάζεις την πρώτη ημέρα 
στη θέση της;” Αυτή είναι μια σπουδαία ερώτηση και δεν ξέρω πως μπορείς να την απαντήσεις. 
Εσύ είσαι Διαμαρτυρόμενος, και ισχυρίζεσαι ότι ακολουθείς τη Γραφή και μόνο τη Γραφή, και 
όμως, σε μια τέτοια σπουδαία υπόθεση, στην τήρηση μιας ημέρας από τις επτά ως αγία, 
εναντιώνεσαι στο σαφές γράμμα της Γραφής, και βάζεις μια άλλη ημέρα στη θέση εκείνης που 
Αυτός διάταξε. Η εντολή να τηρήσεις αγία την έβδομη ημέρα, είναι μία από τις δέκα εντολές. 
Πιστεύεις ότι οι άλλες εννέα ακόμα ισχύουν. Ποιος σου έδωσε την εξουσία να βάλεις χέρι στην 
τέταρτη; Εάν είσαι συνεπής στις αρχές σου, εάν πράγματι ακολουθείς τη Γραφή και μόνο τη 
Γραφή, θα έπρεπε να μπορείς να αποδείξεις κάποια περικοπή της Καινής Διαθήκης στην οποία 
αυτή η τέταρτη εντολή ρητώς αλλάζει”. Βιβλιοθήκη του Χριστιανικού Δόγματος, Burns and Oates, 
σελ. 3-4, Λονδίνο.
ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ, ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΒΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Ο ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΟΧΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ! Ο
ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ Ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΑΓΙΑΖΕΙ Ή ΝΑ ΣΩΣΕΙ, Έξοδος 31 (λα) : 17 & 
Ιεζεκιήλ 20 (κ) : 12. ΤΟΛΜΑΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΧΕΡΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ;
Παρακαλώ κάνετε ξανά μια ανασκόπηση του Σχολίου #3 του μαθήματος 11, εάν έχετε χρόνο. Είναι
μια σύντομη αναφορά των όσων λέγονται από τις άλλες εκκλησίες πάνω σ’ αυτό το θέμα.


