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Cine este Biserica Adventă a Odihnei de Sabat?
Este o biserică creștină care-și are rădăcinile spirituale în tradiţia protestantă.
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat își are începuturile în anii
1950. La acea vreme, pastorul Frederic Thomas Wright a început
să predice în Noua Zeelandă și Australia.
Astăzi, biserica este reprezentată în mai mult de 30 de ţări din
întreaga lume și are peste 2000 de membri. Sediul bisericii este
situat în Dickendorf, un mic sătuleţ din districtul RheinlandPfalz, Germania.
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat crede că există o legătură
inseparabilă între bunăstarea spirituală și bunăstarea mentală și
fizică a omenirii. Prin urmare, în afară de predicarea Cuvântului,
lucrarea bisericii include de asemenea prevenirea bolilor mentale
și fizice, îngrijirea bolnavilor și sprijinul în refacerea sănătăţii.

Care sunt cele mai importante doctrine
ale Bisericii Advente a Odihnei de Sabat?
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat consideră întreaga Biblie,
atât Vechiul, cât și Noul Testament, drept crez al ei.
Noi credem că adevărurile Bibliei au fost revelate de către Dumnezeu (vezi 2Timotei 3,16), dar sunt exprimate în limba și stilul scriitorilor respectivi. Dumnezeu însuși a formulat cele zece porunci,
dar Biblia, cu adevărurile ei date de Dumnezeu și exprimate într-un
limbaj omenesc, reprezintă o unire a divinului cu omenescul. Aceeași unire a existat în natura lui Hristos, care era Fiul lui Dumnezeu și Fiul Omului. Și astfel, după cum poate fi spus despre Biblie,
tot așa se poate spune despre Hristos că: „Cuvântul s-a făcut trup
și a locuit printre noi.“ (Ioan 1,14).
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Relaţia dintre individ și Dumnezeu
Pentru membrii Bisericii Advente a Odihnei de Sabat, relaţia
dintre individ și Dumnezeu este cea mai importantă relaţie care poate să existe. Noi credem că prin Hristos orice fiinţă umană poate
avea o relaţie personală cu Dumnezeu, fără necesitatea unui preot
omenesc ca mijlocitor (vezi Evrei 8,1). În primul rând, această relaţie cu Dumnezeu este menţinută prin închinare personală și, în
al doilea rând, prin închinare cu fraţii credincioși.
Nașterea din nou și reforma sau sfinţirea
Definiţia biblică a păcatului este cu mult mai mult decât o simplă
acţiune sau o acţiune greșită, este pur și simplu o condiţie de dependenţă. „…oricine trăiește în păcat este rob al păcatului.“ Ioan 8,34.
Păcatul este a doua noastră natură (vezi Psalm 51,5; Romani 3,9-12;
5,12.9), însă noi nu putem schimba natura noastră prin propria noastră putere. Cu toate acestea, Hristos a venit pe acest pământ să moară pentru toţi oamenii – să distrugă această dependenţă în toţi cei care acceptă darul eliberării Sale (vezi Romani 6,3-11; Ezechiel
36,26.27). Prin acceptarea personală a acestui dar, prin credinţa în
jertfa lui Hristos, a doua natură (păcatul) este eradicată și în locul ei
este primită o natură nouă care este în armonie cu legea lui Dumnezeu. Aceasta se cheamă naștere din nou. „…dacă un om nu se naște
din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu.“ Ioan 3,3. Dar experienţa nașterii din nou reprezintă doar începutul vieţii creștine. Este nevoie să fie urmată de procesul reformei, un proces ce durează o
viaţă întreagă, și care are de-a face cu natura noastră omenească. Scopul nașterii din nou și al reformei sau sfinţirii este acela de a deveni,
în caracter, ceea ce Isus a fost când a trăit pe acest pământ.
Caracterul lui Dumnezeu
Doar atunci când noi avem o concepţie corectă despre caracterul
plin de iubire al lui Dumnezeu putem să avem o relaţie strânsă,
plină de încredere cu El. Dumnezeu Tatăl, Hristos Fiul și Duhul
Sfânt sunt cele trei Persoane ale Dumnezeirii; și ei sunt una în caracter. Nu există nici o diferenţă între Dumnezeul Vechiului Testament și cel din Noul Testament. Isus ne-a arătat că Dumnezeu
nu este un distrugător, ci un Tată plin de iubire care dă și menţine
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viaţa. („Eu și Tatăl una suntem.“ Ioan 10,30. „Cine m-a văzut pe
Mine, a văzut pe Tatăl.“ Ioan 14,9). Suferinţa și moartea sunt rodul inevitabil al călcării legii morale și naturale – ele niciodată nu
sunt lucrarea lui Dumnezeu.
Odihna de Sabat
Menţinerea unei relaţii personale cu Dumnezeu înseamnă faptul
că noi îl vedem pe Dumnezeu drept Sursă a vieţii, pe noi înșine ca
primitori nevoiași, iar pe Hristos ca piesă de legătură între Dumnezeul cel atotputernic și credincios. Dumnezeu este Purtător de
poveri, Rezolvator de probleme, Plănuitor și Doctor. Desigur, este
necesară cooperarea noastră inteligentă și sârguincioasă, însă când
noi cooperăm cu Dumnezeu, povara principală și responsabilitatea
sunt purtate de Dumnezeu. Rezultatul unei asemenea relaţii este
o pace profundă și durabilă. Biblia se referă la această pace ca fiind
odihna de Sabat (vezi Evrei 4,9). Sabatul este ziua de odihnă dată
de Dumnezeu, și este un semn al acestei păci și, tot atât de bine, un
mijloc prin care se poate obţine această experienţă.
A doua venire a lui Hristos
Isus a spus ucenicilor Săi: „Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt
Eu să fiţi și voi.“ Ioan 14,3. În mod asemănător, El a vorbit despre
semnele care aveau să indice spre venirea Lui curând (vezi Matei 24).
De fapt, așteptarea iminentă a celei de a doua veniri a lui Hristos
a fost un pilon al speranţei creștinilor încă de timpuriu. „Amin! Vino,
Doamne Isuse!“ Apocalipsa 22,20. Oricine iubește pe Dumnezeu va
aștepta cu nerăbdare să-L vadă. Acesta este motivul pentru care
speranţa întoarcerii în curând a lui Hristos este un punct de doctrină proeminent al Bisericii Advente a Odihnei de Sabat. Aceasta este o speranţă activă (2Petru 3,12), ceea ce înseamnă că noi nu așteptăm doar ca acest eveniment să aibă loc, ci și ne pregătim cu adevărat pentru el. Și viaţa noastră descoperă unde se află căminul
nostru adevărat și totodată inima noastră.
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Cele zece porunci
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat crede că cele zece porunci
(vezi Exodul 20) nu au fost date doar poporului lui Israel, ci ele au
fost și sunt valide pentru toţi oamenii de-a lungul tuturor veacurilor. Pe scurt, în termeni clari și cuprinzători, ele descriu datoria noastră faţă de Creatorul nostru și faţă de semenii noștri. Ele sunt bazate pe principiul fundamental al iubirii. „ ,Să iubești pe Domnul,
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău; și pe aproapele tău ca pe tine însuţi.‘ “
Luca 10,27 (vezi de asemenea Deuteronom 6,5; Levitic 19,18).
„…dragostea deci este împlinirea legii.“ Romani 13,10.
Primele patru porunci (vezi Exod 20,3-11) descriu relaţia noastră
faţă de Dumnezeu și slujirea pe care El o așteaptă de la noi. Desigur,
Dumnezeu poate accepta doar o slujire voluntară (vezi 2Corinteni 9,7).
El niciodată nu a forţat pe cineva să ofere o asemenea slujire, și niciodată nu va face așa ceva (vezi 2Corinteni 3,17). Aceasta înseamnă
că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu poate fi poruncită sau impusă de nici o altă persoană – nici de către stat, nici de vreo biserică,
nici de vreun alt grup, individ sau vreo combinaţie a acestora.
Cea de-a doua parte a celor zece porunci (vezi Exod 20,12-17) se
ocupă de relaţia noastră unul faţă de celălalt. Pentru a menţine ordinea în cadrul societăţii umane este necesar să se impună ascultare în acest domeniu. Conform voinţei lui Dumnezeu această responsabilitate cade în seama autorităţilor, adică statul. Dar aceia care servesc aproapelui lor în dragoste nu trebuie să fie siliţi să facă
acest lucru – ei urmează în mod firesc aceste porunci din pricina iubirii pe care o au faţă de ceilalţi. (Vezi Romani 13,1-10).
Dumnezeu este Doctorul nostru
„Eu, Domnul, sunt vindecătorul vostru.“ Exod 15,26 (New American Bible). Este un gând mângâietor pentru credincioșii Bisericii
Advente a Odihnei de Sabat să creadă că Creatorul nostru este de
asemenea Doctorul nostru. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Dumnezeu nu numai că ne-a creat, dar ne și ţine în viaţă clipă
de clipă. De aceea, orice vindecare poate fi pusă pe seama lucrării Lui.
În această lucrare de vindecare, doctorul uman este doar asistent sau
ajutor. Credinţa în Dumnezeu și o relaţie personală cu El reprezintă
factorul major în vindecarea de boală și refacerea sănătăţii.
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În timpul lucrării Sale publice, Isus a petrecut cea mai mare
parte din timpul Său vindecând bolnavii. Și Pavel a luat un doctor
cu el ca tovarăș, pe Luca, scriitorul uneia dintre evanghelii și a
Faptelor apostolilor. De asemenea și credincioșii Bisericii Advente
a Odihnei de Sabat doresc să slujească aproapelui lor în sfera trupului, sufletului și spiritului, și să-i îndrepte spre Cel care singur
poate vindeca – Isus Hristos.
Ordinea evanghelică
Organizaţia Bisericii Advente a Odihnei de Sabat poate fi descrisă ca „ordinea evanghelică“. Cu alte cuvinte, Hristos este Capul invizibil, dar adevărat, al bisericii. Toţi membrii bisericii sunt fraţi și
surori și au o poziţie egală. Nu există ierarhie. Nimeni nu poate sau
nu ar putea să pună pe cineva într-o slujbă, sau să îndepărteze pe
cineva dintr-o slujbă. Acesta este lucrarea lui Hristos. În mod firesc,
corpul celor credincioși trebuie să înţeleagă voia lui Dumnezeu,
ceea ce înseamnă că fiecare membru trebuie să fie condus în mod
personal de Spiritul lui Dumnezeu. De aceea, stă în puterea corpului bisericii să recunoască și să adeverească poziţia fiecărui lucrător, și să testeze și să confirme fiecare pretenţie la o slujbă, sau să
îndepărteze un lucrător de la o slujbă când sunt convinși de glasul
lui Dumnezeu.
Cunoașterea progresivă
Nu este posibil ca vreo mărturisire de credinţă formulată de
oameni să fie finală, deoarece cunoașterea în ce privește lucrarea
lui Dumnezeu este mereu progresivă. Acesta este motivul pentru
care Biserica Adventă a Odihnei de Sabat este deschisă pentru orice cunoaștere suplimentară care este în armonie cu Cuvântul lui
Dumnezeu.

Care este ţelul Bisericii Advente a Odihnei de Sabat?
Cel mai important ţel este pregătirea pentru cea de-a doua venire a lui Hristos. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Adevăratul caracter al lui Dumnezeu trebuie să fie descoperit în slujirea plină de iubire a altora. După cum Hristos a oferit o descoperire
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a Tatălui Său ceresc, tot astfel biserica dorește să ofere lumii o descoperire a lui Hristos. În acest fel, istoria biblică trebuie să devină
o realitate, ceva care poate fi însușit, și nu doar o teorie goală. Acesta este mijlocul prin care se va răspunde la multe întrebări cu privire la natura lui Dumnezeu și a Fiului Său, Isus Hristos.
Membrii Bisericii Advente a Odihnei de Sabat așteaptă de asemenea o revărsare specială a Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu
va face ca Evanghelia să fie înţeleasă de toţi oamenii. „După aceea,
voi turna Duhul Meu peste orice făptură.“ Ioel 2,28.

Care este diferenţa dintre Biserica Adventă
a Odihnei de Sabat și alte biserici?
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat nu pune nici o valoare pe
accentuarea diferenţelor dintre ea și alte biserici, scopul ei este mai
degrabă să propovăduiască o solie pozitivă. Însă există unele caracteristici exterioare care diferenţiază Biserica Adventă a Odihnei de
Sabat de membrii altor corpuri religioase.
Sabatul (Sâmbăta) în locul duminicii
Conform Cuvântului Său, Dumnezeu a dăruit și a binecuvântat
o zi anumită – Sabatul – ca o instituţie veșnică, o zi de odihnă divină. Ziua Sabatului arată spre Acela care este atât Creator, cât și
Răscumpărător. (Vezi Geneza 2,3; Exod 20,8-11; Ezechiel 20,12). Sabatul, ca zi de odihnă, este ancorat în autoritatea lui Dumnezeu care se găsește în Biblie. Este parte a celor zece porunci, pe care Dumnezeu însuși le-a alcătuit. Duminica, ca zi de odihnă, este bazată pe
autoritatea bisericii. Întrebarea Bisericii Advente a Odihnei de Sabat este: Să ascultăm mai mult de tradiţia omenească decât de
Dumnezeu?
Un stil de viaţă sănătos
Biblia ne învaţă că trupul „este templul Duhului Sfânt“. (1Corinteni 6,19). Acesta este motivul pentru care membrii Bisericii Advente
a Odihnei de Sabat se străduiesc să trăiască o viaţă sănătoasă, morală și curată. Un accent deosebit se pune pe o dietă sănătoasă. În
cazul îmbrăcămintei, punem un accent deosebit, ca un aspect al
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sănătăţii, pe demnitatea umană și cea a sexelor. În modul de tratare al bolii sau maladiilor principiul de bază urmat este încrederea în
Dumnezeu, pe de o parte, și cooperarea inteligentă cu El, pe de altă
parte.
Cum pot deveni membru?
Factorul decisiv pentru a deveni un membru îl reprezintă decizia personală și inteligentă a fiecărui individ. Acesta este de asemenea motivul pe baza căruia numai adulţii sunt botezaţi. Când un
individ are experienţa personală a nașterii din nou și recunoaște
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat ca fiind biserica lui Dumnezeu, el își poate confirma convingerea prin botez. Biserica consideră de la sine înţeles că fiecare membru rămâne membru prin exercitarea liberă a propriei voinţe. Oricine dorește să părăsească biserica este liber s-o facă oricând.
Câștigarea de membri
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat nu-și impune credinţa ei
asupra nimănui. În afară de aceasta, punem prea puţin preţ pe numărul de membri; în schimb avem în vedere formarea caracterului. Acesta este motivul pentru care Biserica Adventă a Odihnei de
Sabat nu se luptă să câștige membri. Datoria noastră este să propovăduim solia lui Hristos: „Dacă are cineva urechi de auzit, să audă“. Marcu 4,23.
Finanţele
Biserica este finanţată în mod exclusiv prin contribuţii voluntare, contribuţii alcătuite din zecimi (a zecea partea din venit) și alte
daruri. Nu se fac apeluri pentru contribuţii, nici către publicul larg,
nici către membrii bisericii. În această privinţă slujitorii bisericii
sunt dependenţi de lucrarea lui Dumnezeu, din moment ce ei se bizuie pe Dumnezeu pentru a mișca inimile oamenilor de a-și oferi
contribuţiile lor.
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Forme de închinare

În timp ce Biserica Adventă a Odihnei de Sabat vede importanţa
ordinii în adunările ei de închinare, totuși nu există regulamente
cu privire la ordinea exactă a evenimentelor. Orice gen de formalism este evitat. Serviciile sunt simple în formă și nu folosim crucifixuri, tămâie, odăjdii, icoane și statui.

Cum se raportează Biserica Adventă a
Odihnei de Sabat la alte biserici?
Este datoria noastră să respectăm orice formă a religiei și întâmpinăm pe cei de altă credinţă fără prejudecată și fără părtinire.
Înţelegerea noastră este că sunt oameni sinceri în toate bisericile și
grupările religioase care sunt căutători serioși ai lui Dumnezeu și
ai adevărului.
La întrebarea dacă numai acei oameni care aparţin Bisericii
Advente a Odihnei de Sabat vor fi mântuiţi, noi răspundem cu tărie „Nu!“ Dumnezeu judecă oamenii conform credinţei și conștiinţei
lor. (Vezi Romani 14)
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat dă prioritate experienţei
personale a fiecărui individ cu Dumnezeu. Întrebarea cu privire la
apartenenţa unei persoane de o biserică este secundară, deoarece
nimeni nu va fi mântuit pe baza legăturii pe care o are cu o instituţie, ci va fi mântuit doar pe baza relaţiei pe care o are cu Isus
Hristos. „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer
nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.“
Fapte 4,12.
Totuși, noi judecăm, testăm alte religii ţinând seama de doctrinele lor. „Cercetaţi toate lucrurile și păstraţi ce este bun.“ 1Tesaloniceni 5,21. Efectul acestor doctrine în viaţa practică vorbește de la
sine. „Îi veţi cunoaște după roadele lor.“ Matei 7,16.
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Invitaţie
Serviciie Bisericii Advente a Odihnei de Sabat stau
la dispoziţia oricui este interesat să ia parte la ele.
Ele au loc cu regularitate în dimineaţa zilei de Sabat.
Dacă aveţi şi alte întrebări suntem bucuroşi să vă
răspundem.
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat

Dacă vreţi să cunoaşteţi mai mult despre Biserica Adventă
a Odihnei de Sabat, vă rog să ne contactaţi la numerele de
telefon: 0 722 706 115 sau 0 723 265 540
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