
 1 

 

 

Misionarism pentru Sfânta Dumnică 
de Gavriil STIHARUL 

Sursa :http://gavriilstiharul.blogspot.com/ 
 

Odată cu generalizarea creştinismului în Imperiul Roman, ziua de 

Duminică, ca zi sfânta şi de odihnă, ajunge sa ia locul sâmbetei. 
Creştinii aduc următoarele argumente scripturistice: 
E ziua cea dintâi a creaŃiei. E ziua în care a înviat Domnul (“prima a 
sâmbetelor”, adică “ziua întâi a săptămânii”; Matei 28, 1-7 si Marcu 
16, 2). E ziua în care S-a pogorât Sfântul Duh peste SfinŃii Apostoli 
(Fapte 2, 1 s. u.). E ziua în care s-a oficiat încă de la început, în 
Biserica creştina, “frângerea pâinii”, adică Sfânta Liturghie. 
Aceasta l-a determinat pe Sfântul Constantin cel Mare (27 februarie c. 
272[2] – 22 mai 337), cel dintâi împărat roman creştin, să oficializeze 
ziua de Duminică. Cu toate acestea, sâmbăta nu a fost întru totul 
abandonată, chiar de către unii creştini, care motivau, aşa cum mai 
fac şi astăzi unii creştin aparŃinând eterodoxiei, că Duminica nu a fost 
poruncita de Dumnezeu. Astfel, oamenii simpli din Friaul, nordul 
Italiei, continuau sa tină sâmbata. De asemenea, începând din 
secolul al II-lea, Biserica Culdee din ScoŃia, precum şi alŃii. Aşa se 
face că, în ciuda efortului susŃinut al statului, se bătea pasul pe loc. 
Alături de măsurile oficiale de convingere, care nu erau întru totul 
ortodoxe şi care ajunseseră să devină nepopulare, au apărut iniŃiative 
laice spontane, de sprijinire a eforturilor Bisericii Ecumenice de a 
impune ziua de duminica în conştiinŃa oamenilor, prin redactarea si 
difuzarea aşa numitelor cărti de pietate. Printre ele se gaseşte şi 
“Epistolia Domnului nostru Iisus Hristos ce a trimis-o Dumnezeu din 
cer”. Aceasta a fost redactată imediat după anul 313, întâi în limba 
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latină, apoi a fost tradusă în elineşte, precum şi în celelalte limbi 
europene din acea vreme. Au ajuns până la noi unele versiuni 
redactate în limba latină şi elină. Privită la început cu simpatie de 
Biserica, “Epistolia…” ajunge ulterior să cadă în dizgraŃie şi să fie 
declarată apocrif. Este firesc, căci redactată de oamenii simpli, care 
nu aveau o cultura teologica autentica, s-au strecurat şi unele greşeli. 
În plus, unele pasaje unde tonul căpata nuanŃe de blestem, nu au fost 
agreate de Biserica, cu toate că şi în Vechiul Testament sau în 
Apocalipsă întâlnim pasaje asemănătoare. 
Cu toate acestea, “Epistolia…” nu şi-a încetat circulaŃia şi se pare că 
a contribuit enorm la impunerea definitivă a zilei de Duminica în 
conştiinŃa creştinilor simpli. A fost o iniŃiativă misionară laica, 
spontană şi voluntară, care a ajutat enorm Biserica şi se vede cum că 
buna întenŃie a fost apreciată de Dumnezeu. 
În decursul timpului, au fost emise şi alte ipoteze privind originea 
“Epistoliei…” Cercetătorul rus din secolul al XIX, A. Veselovski 
atribuie originea “Epistoliei…” sectei flagelanŃilor, o mişcare populară 
spontană născută în atmosfera de frica şi disperare în anii când în 
Europa bântuia ciuma bulbonică. Primii flagelanŃi îşi fac apariŃia la 
Perugia, în anul 1260, anul când, după profeŃa lui Gioacchino Fiore, 
trebuia să înceapă a şaptea epoca a Bisericii. Mişcarea se 
răspândeşte apoi în Polonia şi Ungaria. În opinia cercetătorului rus, 
flagelanŃii ar fi fost cei care ar fi răspândit ideea ca Dumnezeu 
pedepseşte Europa pentru nerespectarea Duminicii ca zi de odihnă şi, 
prin urmare, le cerea oamenilor repaus absolut în aceasta zi. 
Apocriful a cunoscut o larga circulaŃie după aparitia tiparului. 
Mişcarea a fost considerata eretica. Biserica Romano-Catolica nu a 
incurajat odihna absoluta în timpul duminicii, ci numai oprea de la 
muncile grele. Papa Clement al VI-lea, printr-o bula emisa pe data de 
20 octombrie 1349, a condamnat mişcarea şi a interzis-o ca fiind 
eretică. 
În realitate, flagelanŃii nu fac altceva decât să se folosească de 
“Epistolie…” si să o repună în circulaŃie. 
În łările Române şi în Ardeal, versiunile în limba slavonă au stat la 
baza multor traduceri. În secolul al XVI-lea, alături de “Epistolie…” se 
mai traduc si alte apocrife, precum “Rugăciunea de scoaterea 
dracului”, “Legenda Sfintei Vineri”, “Legenda lui Avram”, “Apocalipsul 
Apostolului Pavel”, “Apocalipsul Maicii Domnului”, “Cugetări în ora 
morŃii”, “Legenda Sântului Sisoe”, “Să neştire buru creştiru”. Se ştie 
că unul dintre traducători s-a numit “popa din Măhaci”. Acesta a fost 
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un preot din Mihaciu (azi Mihăceni, judeŃul Alba). Epistolia vede, la 
noi, lumina tiparului relativ târziu, abia în anul 1852. În Occident, se 
va tipări pentru prima dată în anul 1795, în Anglia). Toate aceste 
apocrife, care fac parte din “Codex Sturdzanus”, vor fi tipărite în anul 
1879 de către B. P. Hasdeu în volumul II din “Cuvinte den bătrâni”. 
Istoria literaturii a reŃinut în special versiunea din “Manuscrisul de la 
Ieud” sau “Sbornicul de la Ieud”. “Epistolia…” inserată aici a atras 
atenŃia prin ingenuitatea şi prosperitatea expresiei de tip viu popular 
în forme vechi. 
“Nu ştiŃi răilor şi făcători răi că sfînta dumenecă bineveasti arhanghel 
Gavriil cu bucurie a Domnului născatoare întru Nazaret? Nu ştiŃi că 
sfînta dumeneca luiu botedzu întru Iordan? Nu ştiŃi că sfînta 
dumeneca învis den morŃi, ca morŃii să învie cu mene? Cum voi nu 
înŃeleasetu legei mele şi scripturile mele, că sfînta dumenecă voi 
judeca şi vii şi morŃi ?” 
De ce a fost nevoie punerea în circulaŃie a acestei “Epistolii…” şi în 
Ńara noastră, în special în Transilvania? La sfarsitul secolului al XVI-
lea, Transilvania se confrunta cu o mişcarea pentru Ńinerea sabatului, 
numita mişcarea sabateriană/ sabatariană (sâmbetistă). Autorul ei a 
fost Andreas Eossi. Acesta a fost un nobil unitarian  bogat, care a 
deŃinut trei sate şi un număr mare de moşii în Odorheiul Secuiesc. 
Pierzându-şi sotia şi trei fii, el insuşi fiind suferind, a căutat consolare 
în Biblie. Ajungând la concluzia că trebuie Ńinut sabatul, a întemeiat 
mişcarea  sabateriană/ sabatariană. A fost , aşadar, un precursor al 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Mişcarea s-a răspăndit foarte 
repede, aşa ca autoritătile de atunci au reacŃionat neadecvat, agresiv 
si disproporŃionat, luând măsuri cu totul nepopulare, deci ineficiente. 
Amintim doar anul 1595, când sabaterienii (sâmbetiştii) au fost 
persecutaŃi sever. La fel anul 1618, când 300 de soldaŃi au arestat pe 
capii sabaterienilor şi le-au confiscat averile. Douăzeci şi două de 
biserici sabateriene au fost confiscate. MulŃi dintre membrii mişcării 
au fost închişi, iar unii au murit în închisoare. Adeptii mişcarii se 
recrutau nu numai din Biserica Romano-Catolică sau cea Reformată, 
care erau privilegiate în Ardeal, ci şi din cea Ortodoxă. La fel ca şi în 
Biserica Ecumenică, atunci când măsurile oficiale s-au dovedit 
nepopulare, a apărut o înitiativă sponatană. PreoŃii ortodocşi, mai 
erudiŃi si mai întelepŃi, şi aici trebuie amintit preotul din Măhaci, si-au 
adus aminte ca si Biserica Ecumenică s-a confruntat cu mişcări 
asemănătoare şi că atunci “Epistolia…” a reuşit ceea ce nu au reuşit 
persecuŃiile oficiale. Pentru omul simplu a mers de-a dreptul la suflet, 
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întorcând pe multi de la erezie. Aşa se face că puterea cuvântului a 
fost mai puternică decât puterea autoritătilor şi că smerita şi 
inofensiva epistolie a făcut mai mult decât persecuŃiile oficiale, venind 
cu adevărat în sprijinul predicilor oficiale ale preoŃilor şi ale 
episcopilor, precum şi ale lecŃiilor de cateheză Ńinute în Biserică. 
Popa din Măhaci nu este trebuie considerat eretic, ci Fericit. Prin 
puterea cuvântului din Epistolia sa, a luptat împotriva unei erezii. 


