
Alonzo T. Jones

Legea Duminicală  
naţională

Intervenţia lui Alonzo T. Jones în faţa  
Comitetului pentru Muncă şi Educaţie  

al Senatului Statelor Unite  
la Washington, D.C., 

13 decembrie 1888

Editura Păzitorul Adevărului



Prefaţă

Libertatea de conştiinţă, libertatea de a crede în ceva 
sau a nu crede, libertatea de a asculta sau nu, a fost dată 
omului încă de la creaţiune.

Dumnezeu putea opri neascultarea, îl putea obliga pe 
om la o ascultare perpetuă, dar atunci omul n-ar mai fi fost 
om. Omului, coroana creaţiunii, i s-a dat posibilitatea de a 
alege. Chiar Domnul Hristos nu obligă pe nimeni să creadă. 
El spune: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva gla-
sul Meu şi deschide uşa, voi intra la el...” (Apocalipsa 3:20).

In cămara conştiinţei nici Dumnezeu nu dă buzna.
Dar omul... ?
Omul a încercat în repetate rânduri să înlănţuiască con-

ştiinţa (vezi persecuţiile din primele secole ale creştinismului, 
vezi Inchiziţia, vezi comunismul, fascismul etc.).

Dar marile naţiuni democratice au înţeles că libertatea 
conştiinţei şi, în special, libertatea religioasă sunt nişte 
drepturi înnăscute ale omului şi fără ele dispare chiar no-
ţiunea de om.

În fruntea acestor naţiuni se află, de peste 200 de ani 
naţiunea americană.

Constituţia americană, rod al gândirii şi luptei unor 
mari bărbaţi, conduşi de Dumnezeu, este un model pentru 
democraţie.

Veţi vedea în această carte că a apăra drepturile omului 
nu este un lucru uşor. Veţi vedea că au existat şi există forţe 
care încearcă să intervină în probleme de conştiinţă, chiar în 
cea mai democratică ţară, chiar pe pământul binecuvântat 
al Americii.

Veţi vedea o luptă, dusă în Congresul American, pentru 
aprobarea unei legi care ştirbeşte libertatea religioasă.
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Legea Duminicală naţională
* * *

Intervenţia Iui ALONZO T. JONES în faţa Comitetului 
Senatului, Washington, D.C.

Senator Blair: 
– Sunt prezenţi aici oameni care doresc să fie ascultaţi, în 

opoziţie la această lege. Prof. Alonzo T. Jones, de la Colegiul 
Battle Creek, Michigan, este unul dintre cei care mi-au vorbit 
referitor la această problemă. Vreţi să precizaţi, prof. Jones, 
care este dorinţa dumneavoastră? Nu am nicio îndoială 
că putem obţine permisiunea Senatului să se întrunească 
în sesiune astăzi. Este extrem de bine să continuăm cu 
ascultarea şi să o terminăm acum. Ce părere aveţi despre 
această organizare? Mai întâi precizaţi pe cine reprezentaţi 
şi motivele pentru care doriţi să fiţi audiat.
Domnul Jones: 

– Domnule preşedinte, reprezint oamenii cunoscuţi ca 
Adventişti de Ziua a Şaptea. Este adevărat că noi am fost cu 
totul ignoraţi de cealaltă parte. „Secta” foarte mică, aşa cum 
au numit-o ei; baptiştii de ziua şaptea au fost recunoscuţi, 
dar noi suntem de trei ori mai mulţi decât numărul lor, şi 
mult mai puternici ca forţă reală a activităţii noastre. Avem 
organizaţii în fiecare stat şi teritoriu din Uniune. Avem cea 
mai mare tipografie din Michigan; cea mai mare tipografie 
de pe coasta Pacificului, cel mai mare sanatoriu din lume, 
un colegiu în California şi unul în Michigan, o academie în 
Massachusetts; o tipografie în Basel, Elveţia, una în Christi-
ana, în Norvegia, una în Melbourne în Australia. Activitatea 
noastră misionară s-a dezvoltat cuprinzînd o mare parte din 
Europa, s-a extins de asemenea aproape în întreaga lume 
şi dorim o audiere cu acordul Comitetului.
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Senatorul Blair: 
– Unde locuiţi?

Domnul Jones: 
– În prezent în Michigan. Domiciliul meu din ultimii pa-

tru ani este în California. Acum predau istoria la Colegiul 
Battle Creek, Michigan.

Trebuie să spun, atât pentru apărarea mea cât şi a 
organizaţiei pe care o reprezint, că noi avem păreri total 
deosebite, vreau să spun, total diferite de poziţia luată de 
reprezentantul baptiştilor de ziua a şaptea.

Am sesizat în expunerea Dr. Lewis, momentul în care 
a ratat cauza. Noi nu am ratat cauza noastră, domnilor 
senatori, nici nu acceptăm să fie clasată. Noi încercăm 
prin această audienţă să pătrundem mai profund decât au 
pătruns alţii, bazându-ne, atât pe principii şi pe fapte, cât 
şi pe logica faptelor.
Senator Blair: 

– Această problemă vă este foarte cunoscută. Sunteţi 
profesor de istorie. Nu aţi putea continua cu această pro-
blemă după amiază?
Domnul Jones: 

– Da, dacă aş avea puţin timp până după amiază, să-mi 
adun hârtiile. Mai am de citit nişte referinţe pe care nu le-
am adus cu mine de dimineaţă.
Senatorul Blair: 

– Foarte bine.

ARGUMENT

Senator Blair: 
– Aveţi o oră întreagă, profesore. Este ora unu şi jumătate.

Domnul Jones: 
– Sunt trei direcţii în care aş vrea să-mi dirijez argumen-

tarea, în mod deosebit. Mai întâi, principiile pe care le avem; 
în al dolea rând, din punct de vedere istoric; şi in al treilea 
rând, aspectul practic al problemei.

Principiul pe care îl avem este că guvernarea civilă 
este civilă şi nu poate interveni în niciun caz prin le-
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APENDICE A
Uniunea Americană Duminicală, în „Documente lunare” 

a încercat să arate că în intervenţia mea în faţa Comitetului 
Senatului, eu am fost de acord că guvernarea are dreptul 
de a elabora legi pentru binele public. Asociaţia nu a făcut 
acest lucru numai în publicaţiile ei, dar documentul şi 
afirmaţiile au apărut şi în „Our Day”. Pentru a contracara 
influenţa acestei încercări, pentru a lămuri mai bine acest 
aspect, dacă este posibil şi ca să expun o altă metodă pe 
care lucrătorii legilor duminicale o folosesc ca să-şi asigure 
sprijinul pentru mişcarea lor, voi prezenta următoarea:

Scrisoare deschisă

Către,
Rev. J. H. Knowles, Secretar al Uniunii Americane Duminicale

Dragă domnule, în publicaţiile lunare ale Asociaţiei Ame-
ricane Duminicale, editate de dumneavoastră, aţi hotărât 
să mă acuzaţi de nesinceritate; şi aţi făcut tot posibilul pen-
tru a demonstra că eu am fost de acord cu tot ceea ce cer 
adepţii legii duminicale – dreptul guvernării de a elabora legi 
duminicale pentru binele public. Aţi selecţionat fragmente 
din intervenţia mea în faţă Comitetului Senatului, referitor 
la legea duminicală şi apoi aţi subliniat anumite cuvinte şi 
fraze să pară că eu sunt de acord că stăpânirea are dreptul 
de a elabora legi pentru binele public.

Aţi citat din cuvintele mele, următoarele, dar într-un 
anumit fel:

„Oridecâteori o guvernare civilă încearcă să impună vre-
un lucru care se referă la una din primele patru porunci, 
se încalcă astfel prerogativele Domnului, iar acel lucru nu 


