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Rădăcini spirituale
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat își are rădăcinile spirituale
în Reforma protestantă din secolul al XVI-lea. Schimbarea extraordinară pe care a adus-o cu sine Reforma a fost doar apogeul credinţei
și hotărârii oamenilor pioși și a unor grupări religioase ilegale, clandestine, ca de pildă valdenzii 1, lolarzii 2 și fraţii boemi sau moravi 3,
care au socotit Biblia drept temelia credinţei și vieţii lor.
Acești oameni credincioși au suferit toate formele de persecuţie și
au fost înfieraţi drept eretici 4, fiindcă își trăiau credinţa contrar dictatelor bisericii oficiale. Ei au fost deposedaţi de avutul lor, aruncaţi în temniţe, torturaţi și executaţi. Uneori chiar războaie au fost
duse împotriva lor. Li s-a tăgăduit dreptul la libertatea conștiinţei
și a trăirii credinţei lor, deoarece era doar o singură biserică recunoscută la acea vreme, care avea o strânsă legătură cu statul. De
fapt, chiar această unire a bisericii cu statul a pus temeliile persecuţiei.
Printre alte lucruri, Reforma protestantă din secolul al XVI-lea
poate fi considerată de asemenea ca justificând poziţia adoptată de
către creștinii persecutaţi. Totuși, principiul separării statului și bisericii a rămas necunoscut protestanţilor la început. În mod firesc,
reformatorii și urmașii lor s-au străduit să menţină o relaţie corectă cu statul, dar au și făcut unele greșeli din pricina lipsei lor de cunoaștere. Ei au pus în discuţie mereu problema legată de cine anume ar trebui să deţină rolul conducător în căsătoria bisericii și a statului. Bisericile care au fost cel mai mult influenţate de către Luther
au avut tendinţa, pe de-a-ntregul, să se supună autorităţii statului.
Același lucru poate fi spus și despre Biserica Anglicană care a mers
atât de departe, încât a desemnat un regent conducător drept cap al
ei spiritual.
În Geneva, Calvin a dezvoltat un model în care biserica a jucat rolul de conducător. Cu toate acestea, în contrast cu preponderenţa
medievală a bisericii, Geneva a recunoscut Biblia ca sursă a constituţiei sale. În America, calviniștii au stabilit o formă de guvernare
care să poarte pecetea statului, dar acest fapt a condus la toate formele de abuz. De exemplu, numai aceia care aparţineau bisericii-stat
li se permitea să ocupe un post de guvernare. De asemenea, prezenţa
la serviciile bisericii era obligatorie, iar oricine nu făcea acest lucru
era ameninţat cu amenda sau cu închisoarea. Acest lucru avea să
conducă în curând la un creștinism făţarnic care era desigur contrar
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ţelului iniţial al Reformei. În principiu, ei au repetat aceeași greșeală ca biserica din care fugiseră.
Roger Williams 5 și alţi reformatori din secolul al XVII-lea au recunoscut acest pericol și au pledat pentru separarea bisericii și statului. Din nefericire, această poziţie i-a pus faţă în faţă cu acuzaţia
de răzvrătire. Se credea că o separare a bisericii și statului ar submina autoritatea statului și ar conduce la dizolvarea societăţii.
Statul american din prezent, Rhode Island, care a fost fondat de
Roger Williams, a fost prima colonie din America unde s-a realizat
principiul separării dintre stat și biserică. Credincioșii diferitelor
culte religioase, ca de pildă anabaptiști și quakeri, la fel ca și alţii,
au venit aici pentru a-și pune în practică credinţa lor, care era proscrisă în alte state.
În secolul al XVII-lea și secolul al XVIII-lea America de Nord era
ţinta misionară și totodată refugiul multora care aveau vederi diferite faţă de biserica-stat și care erau de aceea supuși intoleranţei și
persecuţiei. Acești oameni au provenit din bisericile protestante
existente, cât și din unele grupări protestante mai mici. În afară de
aceștia, raţionaliștii 6 și deiștii 7 au căutat și ei aici un refugiu sigur.
La jumătatea secolului al XVIII-lea mișcări de redeșteptare printre diferitele biserici protestante din America, precum și reacţia care
a izvorât din Revoluţia franceză, au condus la o mai mare accentuare a libertăţii religioase în Lumea nouă. Rezultatul a fost separarea
bisericii și statului. Egalitatea tuturor grupărilor religioase cu privire la legea civilă a fost o preocupare protestantă, dar și raţionalistă.
Libertatea religioasă s-a dovedit a fi favorabilă dezvoltării credinţei protestante care s-a bazat pe Biblie ca fiind voinţa descoperită a lui Dumnezeu, și care accentua neprihănirea prin credinţa în
Hristos, la fel de bine ca și nevoia unei experienţe religioase personale. Prin urmare, în prima parte a secolului al XIX-lea o mișcare
de redeșteptare religioasă s-a răspândit printre diferitele biserici
protestante în Lumea veche și în Lumea nouă. Au apărut societăţile
misionare și Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu, și mai ales profeţiile,
era studiat în multe ţări. Aceasta a condus la o așteptare generală a
venirii în curând a lui Hristos, sau al doilea advent 9. Schimbările din
societate, cuplate cu diferitele fenomene naturale (de pildă, ploaia de
meteoriţi din 1833), a întărit credinţa multora cu convingerea că urmează să aibă loc un fenomen deosebit. Această mișcare a avut cea
mai mare amploare în America de Nord unde William Miller și sute
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de alţi predicatori au predicat că Hristos urmează să vină în curând.
Înainte de convertirea sa la vârsta de 34 de ani, Miller era deist.
După găsirea lui Isus ca Răscumpărător personal, el a încercat să-și
convingă prietenii despre realitatea unui Dumnezeu care are un rol
activ în viaţa noastră personală. Cu această ţintă înainte a început
un studiu profund al Bibliei. Pe măsură ce înainta în studiu, el a
înţeles că profeţiile ce se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu se potriveau perfect pentru a înlătura orice prejudecată. În timp ce studia
profeţiile mai în detaliu se convingea că Hristos avea să vină din nou
pe acest pământ într-un viitor apropiat. Dar, deși simţea o chemare
clară din partea lui Dumnezeu pentru a-și face cunoscută credinţa
sa în mod public, el se dădea înapoi în a face acest lucru. Ca fermier
și laic el ar fi preferat să lase această sarcină în mâinile clerului. Totuși, nu se putea reţine să vorbească vecinilor și prietenilor despre
credinţa sa, iar în 1831, în cele din urmă, a fost invitat să-și facă cunoscute convingerile în mod public. Acum nu se mai putea da înapoi,
și a început să răspândească solia despre a doua venire a lui Hristos.
De la acest timp înainte invitaţiile de a propovădui solia în diferitele biserici protestante s-au înmulţit.
La început, William Miller a fost un oaspete binevenit în toate bisericile protestante pentru că solia sa producea o redeșteptare spirituală. În câţiva ani cel puţin 50.000 de oameni (după unele estimări ar fi fost 100.000) din estul Statelor Unite și-au mărturisit credinţa lor în apropiata venire a lui Hristos. Aproximativ 500 de
pastori și 1500 de laici au propovăduit această solie. Redeșteptarea
avea să fie cunoscută sub numele de „Mișcarea Adventă“, iar adepţii
acesteia au fost denumiţi „adventiști“.
Nici William Miller și nici unul dintre adventiști nu intenţionaseră să făurească o nouă biserică. De fapt, ei au recomandat noilor
convertiţi să rămână în bisericile lor și să se pregătească pentru venirea lui Hristos. Însă în 1844 a avut loc o ruptură în bisericile existente. În același timp, adventiștii erau fie daţi afară din biserici, fie
le părăseau de bună voie.
În toamna anului 1844 adventiștii au suferit o dezamăgire amară când evenimentul așteptat – apariţia vizibilă a lui Hristos – nu a
avut loc. Dintre mulţi care așteptaseră cu înflăcărare evenimentul
doar câţiva credincioși au păstrat speranţa că Hristos se va întoarce totuși pe acest pământ în viitorul apropiat. Acești credincioși au
înţeles curând că făcuseră o greșeală cu privire la evenimentul care
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era profetizat să aibă loc la acea vreme. De fapt, timpul exact al venirii lui Hristos a doua oară nu poate fi calculat (vezi Matei 25,13).
Timpul profeţiilor pe care ei îl studiaseră arăta de fapt către un eveniment diferit – curăţirea sanctuarului ceresc și nu a unuia pământesc (vezi Daniel 8,14), așa după cum presupuseseră într-un mod
greșit adventiștii.
Și totuși experienţa și speranţa adventiștilor nu fuseseră în zadar. Isus își avertizase ucenicii să păstreze o veghere constantă cu
privire la a doua venire – un eveniment de importanţă capitală pentru lumea creștină. „De aceea, și voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.“ Matei 24,44. Cea de a doua venire a lui Hristos devenise tot atât de mult o speranţă vie pentru ei,
după cum fusese și pentru primii creștini.
Prin intermediul studiului lor despre vremurile profetice, rămășiţa credincioasă a adventiștilor își îndreptase privirile spre slujirea lui Hristos din sanctuarul ceresc, care este descris în epistola
lui Pavel către evrei din Noul Testament. Pe măsură ce studiau despre sanctuarul ceresc și copia lui de pe pământ din timpul Vechiului Testament, ei au văzut poziţia specială a legii lui Dumnezeu și
importanţa deosebită a poruncii a patra. Legea celor zece porunci se
afla în inima cortului întâlnirii în zilele lui Moise și, de asemenea,
în templul lui Solomon care a fost clădit mai târziu. Porunca a patra descrie Sabatul (Sâmbăta) ca fiind ziua de odihnă pe care Dumnezeu a ales-o pentru omenire. Sabatul – ziua a șaptea a săptămânii – nu este o instituţie iudaică, ci a fost dată omenirii la creaţiunea
acestui pământ (vezi Geneza 2). Adventiștii erau convinși că Sabatul, ca instituţie divină, va fi valabil până la sfârșitul timpului.
O altă convingere importantă la care au ajuns adventiștii a fost
că darurile spirituale despre care vorbește Pavel în 1Corinteni 12-14
nu sunt limitate la vremea bisericii primare, ci că Dumnezeu le oferă aceste daruri chiar în vremea lor. Darul spiritului profetic se manifesta mai ales în experienţa lui Ellen G. Harmon (mai târziu Ellen
G. White). Biblia a rămas, în armonie cu tradiţia protestantă, singura regulă a credinţei adventiștilor, iar darul spiritului profetic s-a
dovedit a fi un ajutor inestimabil în punerea principiilor lui în practica de astăzi.
În 1848 adventiștii au ţinut mai multe conferinţe mici în care au
fost discutate diferite doctrine, iar punctele de credinţă menţionate
mai sus au fost acceptate. În 1850 fuseseră formulate doctrinele
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principale, iar între 1860-1863 biserica a făcut câţiva pași importanţi
în organizarea ei și a adoptat numele oficial de Biserica Adventistă
de Ziua a Șaptea. Acesta este felul cum a luat fiinţă Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Această mișcare mică s-a dezvoltat cu rapiditate. În 1863 existau 3500 de membri, iar când au intrat în secolul XX cei care mărturiseau această credinţă erau în jur de 75.000
de persoane.
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea de la început, punea accentul pe declaraţiile profetice biblice și legea morală (cele zece porunci)
în propovăduirea soliei ei. Totuși, în timp ce pe dinafară păstrau aceste doctrine, mulţi adventiști aveau în curând să piardă din vedere
principiul protestant al îndreptăţirii prin credinţă în Hristos. Așa
cum s-a întâmplat prea adesea cu alte mișcări din trecut, după un
timp s-a ajuns doar la o păstrare exterioară a formelor ce erau însoţite și de o goliciune interioară. Și astfel, mișcarea și-a pierdut puterea ei spirituală devenind mulţumită de sine, necesitând o altă redeșteptare.
În anul 1888, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a ţinut o conferinţă generală importantă la Minneapolis, în statul Minnesota.
Doi tineri predicatori care erau prezenţi au pus degetul pe rană. Ei
experimentaseră îndreptăţirea prin credinţă în Hristos într-o manieră expresivă, care i-a condus, asemenea lui Luther și a multor altora, să vestească o solie cu o convingere lăuntrică ce era în armonie
cu viaţa lor. Ellen White a sprijinit acești tineri slujitori, și vreme de
câţiva ani au lucrat împreună toţi trei. Chiar și așa, ei nu au avut
succes în realizarea unei redeșteptări durabile, spirituale în întreaga biserică adventistă.
Cu toate acestea, a existat o creștere semnificativă ca număr a
membrilor bisericii adventiste la începutul secolului XX. Au luat fiinţă câteva instituţii caritabile, ca spitale și școli, iar lucrarea misionară mondială s-a răspândit. Dar bisericii, ca întreg, îi lipsea tăria
spirituală, lăuntrică a primilor ani, care condusese poporul la o experienţă personală a credinţei 10.
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Apariţia Bisericii Advente a Odihnei de Sabat
La mijlocul secolului XX s-a ivit în mijlocul Bisericii Adventiste de
Ziua a Șaptea o mișcare de redeșteptare bazată pe solia îndreptăţirii prin credinţă (așa cum fusese prezentată în 1888 și puţin după
aceea). Această mișcare a început în Statele Unite și în Australia,
însă curând s-a răspândit și în alte ţări.
În 1958, un om pe nume Frederic T. Wright, care preda la Colegiul
Adventist din Palmerston North, Noua Zeelandă, a venit în contact
cu această solie. Puţin mai târziu, el a înregistrat experienţa sa personală într-o publicaţie intitulată Salvat din robia păcatului, cap.
Soluţia, subcap. Mărturia mea. El nu conștientiza pe deplin semnificaţia experienţei sale la acea vreme și rezultatele ce aveau să caracterizeze viaţa sa. Însă în realitate el se întorsese la credinţa creștină iniţială, de bază – aceeași credinţă care-i inspirase pe adventiști
la începutul mișcării lor. După ce a văzut reacţia adversă a autorităţilor colegiului oriunde vorbea despre noua sa credinţă, F.T. Wright
a decis să păstreze tăcerea și să nu producă vreo jignire. El nu era
dispus să vorbească despre credinţa sa în mod public dacă nu avea
o chemare directă de a face așa ceva. După câteva luni de luptă nu
s-a mai putut împotrivi chemării lui Dumnezeu, chemare pe care el
a recunoscut-o în multele invitaţii de a vorbi studenţilor și altor
membri ai bisericii. Prin discuţii personale și studii biblice el și-a împărtășit credinţa și experienţa sa altora, deși totdeauna a respectat
poziţia conducătorilor școlii. Însă conflictul era inevitabil și, în cele
din urmă, el a părăsit colegiul în 1960 și a început să lucreze ca păstor de oi. După câtva timp el a fost exclus din Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea.
Între timp, în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea s-a
stârnit un mare interes pentru „Mișcarea de Redeșteptare“, iar lui
Fred i s-a cerut să vorbească despre credinţa sa. Ca rezultat al acestui lucru, el a început să lucreze ca predicator cu normă întreagă
din 1961. Pe lângă aceasta, avea convingerea fermă că, ceea ce l-a
condus în cele din urmă să facă acest pas, era o chemare divină –
o convingere care se maturizase treptat și fusese testată cu maximă grijă pentru o vreme.
Încă de la începutul lucrării sale Fred T. Wright a depins de darurile de bună voie ale acelora care au dorit să audă solia, și care au
avut interesul ca el să-și continue lucrarea ca lucrător sau pastor.
9

De fapt, el își stabilise un principiu de a nu cere niciodată contribuţii
bănești, și a văzut confirmarea chemării sale divine prin faptul că a
fost în stare să-și continue lucrarea fără să ceară vreodată bani.
În 1962 el și familia sa s-au mutat în nordul statului New South
Wales din Australia. Iar în 1963 grupul cel mic de credincioși, care
se strânseseră în jurul lui F.T. Wright, s-a separat în final de biserica adventistă. Deși el niciodată nu intenţionase să formeze o biserică separată, în cele din urmă a ajuns la înţelegerea faptului că nu
este cu putinţă să restabilească credinţa de odinioară, de bază,
înăuntrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
În anii care au urmat micul grup de credincioși din Australia și
Noua Zeelandă s-a extins și a cuprins credincioși din America de
Nord, Europa și Africa. Adunările de tabără sau conferinţele anuale, în cadrul cărora erau ţinute studii biblice vreme de o săptămână
în diferite ţări, au ajutat la consolidarea credinţei credincioșilor.
În fond, acest grup de credincioși erau într-adevăr adventiști de
ziua a șaptea în cel mai adevărat sens al cuvântului. Dar această
nouă mișcare nu s-a limitat la adevărurile înţelese în mișcările din
1844 și 1888. Înţelegerea spirituală a continuat să crească an de an.
Cele mai importante adevăruri noi ale Bisericii Advente a Odihnei
de Sabat pot fi sumarizate după cum urmează:
Evanghelia nu este doar o doctrină, ci este o putere care-l face în
stare pe cel credincios să trăiască o viaţă care este asemănătoare cu
viaţa pe care Hristos ne-a lăsat-o ca pildă, o viaţă care este în armonie cu legile lui Dumnezeu.
O înţelegere mai adâncă a caracterului plin de iubire al lui Dumnezeu. Ideea despre un Dumnezeu (Tatăl) care pedepsește și distruge în Vechiul Testament și a unui Dumnezeu (Hristos) plin de iubire, care mântuiește în Noul Testament este foarte răspândită. Dar
de fapt, Hristos și Tatăl sunt una, și nu se schimbă (vezi Maleahi 3,6;
Iacov 1,17). Hristos a venit pe acest pământ să descopere caracterul
Tatălui Său. Când declaraţiile cu privire la Dumnezeul Vechiului
Testament sunt văzute în această lumină ele capătă un nou înţeles.
Ziua divină de odihnă (Sabatul) pe care Dumnezeu a dat-o tuturor oamenilor a căpătat un înţeles nou și mai adânc în lumina odihnei lui Dumnezeu. În timp ce Biserica Adventă a Odihnei de Sabat
recunoaște ziua a șaptea (sâmbăta) ca zi de odihnă divină, aplicarea
acestui principiu nu este limitată la această singură zi a săptămânii. Odihna de Sabat este un principiu în viaţa creștinului convertit.
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O persoană care are odihna de Sabat recunoaște pe Dumnezeu ca
Sursă, Plănuitor, Rezolvator de probleme, Purtător de poveri, Doctor
și Răscumpărător al lui. Credinciosul are acces personal la această Sursă numai prin Hristos.
Cu privire la structura organizatorică a bisericii se recunoaște că
Hristos este singurul Cap al bisericii. Aceasta înseamnă că orice lucrător în biserica Sa este chemat în mod direct doar de Dumnezeu.
Sarcina membrilor bisericii este aceea de a testa, de a pune la probă această chemare și, dacă este dovedită, este confirmată. Aceasta
nu este același lucru precum votul democratic pentru a afla voinţa
majorităţii. Credincioșii caută prin rugăciune serioasă să cunoască
voia lui Dumnezeu și să acţioneze în armonie cu ea. Numai după ce
s-a făcut acest lucru poate fi confirmată în mod oficial alegerea lui
Dumnezeu de către biserică.
O altă consecinţă practică a faptului că Hristos este Capul bisericii este aceea că El îl desemnează pe cel care l-a ales. El își folosește
solul sau mesagerul ca pe un canal de comunicare a tot ceea ce dorește El să împărtășească bisericii. Din nou, responsabilitatea zace
asupra membrilor pentru a-și exprima convingerea lor, bazată pe
principii biblice, prin confirmarea sau respingerea alegerii solului
sau chiar a soliei în sine. Pentru membrii Bisericii Advente a Odihnei de Sabat, F.T. Wright a fost solul chemat de Dumnezeu și ceea ce
el a predicat este adevărul prezent.
În 1964 F.T. Wright a început să publice o broșură lunară (un fel
de scrisoare) care iniţial a fost intenţionată să fie doar o foaie de informare a micului grup de credincioși. În 1965 au fost puse bazele
pentru o casă de publicaţii cu facilităţi proprii de tipărire, iar în
1966 a fost publicată prima ediţie a revistei lunare The Messenger
of Living Righteousness (Mesagerul neprihănirii trăite). (Titlul a
fost schimbat, când mai târziu a fost încorporată și scrisoarea cu
caracter informativ, în The Messenger and News Review, nume pe
care-l poartă și în prezent). În afara articolelor ce conţineau solia
lui F.T. Wright, de asemenea revista mai conţinea articole și rapoarte de la alţi membri ai mișcării. De asemenea au început să fie tipărite cărţi, iar acestea au fost oferite spre vânzare la preţul de cost.
Din 1973 o tipografie în Germania a început de asemenea să tipărească literatură în limba germană, iar mai târziu și în alte limbi (în
afara limbii engleze).
F.T. Wright a călătorit în Statele Unite pentru prima dată în 1964
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și a rămas acolo vreme de câteva luni. Biserica Adventă a Odihnei
de Sabat are reprezentanţi în America de Nord încă din 1966, în
Germania tot din 1966, în Norvegia din 1967, în sudul și estul Africii din 1970 și la fel și în alte ţări est și vest europene, iar din anii
1980 are reprezentanţi și în India și alte ţări. Astăzi, Biserica Adventă a Odihnei de Sabat este reprezentată în mai mult de 30 de ţări,
pe toate continentele lumii. Membrii de peste tot din lume sunt estimaţi la mai mult de 2000 de credincioși.
Un aspect important în viaţa religioasă din cadrul Bisericii Advente a Odihnei de Sabat sunt întâlnirile de tabără sau conferinţele anuale. În măsura în care este cu putinţă, există cel puţin o conferinţă pe an unde solia este vestită în fiecare ţară. F.T. Wright a fost
până în 1988 principalul vestitor sau predicator. Dar datorită bolii
sale care progresa (boala lui Parkinson) capacitatea sa de a vorbi
s-a înrăutăţit foarte mult, iar din 1989 Andreas Dura, din Germania, este principalul vorbitor la conferinţe.
Deși mișcarea a fost independentă de alte biserici nu a avut un
nume uniform la nivel mondial până în 1989. Necesitatea de a face
un asemenea pas a fost recunoscută în cele din urmă și a fost adoptat numele de „Biserica Adventă a Odihnei de Sabat“. Acesta este
acum numele bisericii în toate ţările, fiind tradus desigur în fiecare
limbă a ţării respective.
Până în 1993 principalul sediu al Bisericii Advente a Odihnei de
Sabat a fost în Palmwoods, Queensland, Australia. Din acel an însă
a trebuit să renunţăm la acest sediu din pricina unor pretenţii personale ale membrilor familiei Wright, care n-au putut fi de altfel satisfăcute. Ca urmare a acestui fapt, centrul s-a mutat la Dickendorf,
în Germania. F.T. Wright de asemenea s-a mutat la Dickendorf în
1993, și a murit în 1997 la vârsta de 71 de ani.
Biserica Adventă a Odihnei de Sabat nu depune eforturi pentru a
câștiga membri și nici nu impune punctele de doctrină altora. Principiul călăuzitor este că solia este vestită doar acolo unde se face o
invitaţie în acest sens.
Cu toate acestea, membrii Bisericii Advente a Odihnei de Sabat
simt responsabilitatea pentru bunăstarea omenirii. Această preocupare sau grijă nu se limitează doar la domeniul spiritual, ci include de asemenea și sănătatea fizică. Din acest motiv, Biserica Adventă a Odihnei de Sabat este activă în domeniile educaţiei copiilor, tinerilor și adulţilor, îngrijirea sănătăţii și îngrijirea persoanelor
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nevoiașe. În acest gen de lucrare orice efort este depus pentru a
aplica filozofia vieţii așa după cum se învaţă în publicaţiile adventiste ale scrierilor lui Ellen White. În această lucrare de vindecare
accentul se pune pe responsabilitatea personală a fiecărui om pe care o are asupra sănătăţii sale, prin trăirea unui stil de viaţă sănătos. Pregătirea tinerilor implică o școlarizare multilaterală și include activităţi fizice, ca și învăţarea unor deprinderi manuale. Una
dintre ţintele îngrijirii celor nevoiași este de a-i învăţa să se ajute
singuri pe cât cu putinţă.
În aducerea la îndeplinire a acestei sarcini Biserica Adventă a
Odihnei de Sabat are alte instituţii în afară de sediul din Dickendorf. În Noua Zeelandă și Swaziland există câte o școală la ţară, iar
în Tanzania se află un cămin pentru orfani.

Biserica Adventã a Odihnei de Sabat în Germania
Începuturile Bisericii Advente a Odihnei de Sabat din Germania
pot fi trasate pornind cu anii 1966-1968, când F.T. Wright a vizitat
această ţară. În 1968 Wolfgang Meyer a început lucrarea de traducere a soliei în limba germană și de asemenea să o predice. Începând
cu anul 1970 s-a dedicat în întregime acestei lucrări. În 1973 Biserica Adventă a Odihnei de Sabat a înfiinţat o tipografie în Sonderbach, Hessen, unde era tipărită revista lunară Botschaft aktuell (Solia prezentă – echivalentul german al revistei The Messenger and
News Review), și distribuită tuturor membrilor vorbitori de limbă
germană din ţările vecine. Tot aici a început și lucrarea de traducere și tipărire a cărţilor în limba engleză. Prima conferinţă germană
s-a ţinut la Zwingenberg, Hessen, în 1969. După aceasta, s-au ţinut
conferinţe în fiecare an. Conferinţele anuale se ţineau în cămine studenţești sau alte instituţii publice care erau închiriate în special
pentru acest eveniment, până în 1986.
În 1978 Wolfgang Meyer a murit într-un accident de mașină în
timp ce călătorea în Austria. Puţin timp după acest eveniment Andreas Dura i-a luat locul pentru a continua lucrarea de zidire a bisericii din Germania. Așa după cum am menţionat mai sus, el a primit chemarea de a lucra pentru biserica mondială în 1989.
În 1982 Biserica Adventă a Odihnei de Sabat a cumpărat o casă
și un teren în Dickendorf, Rheinland-Pfalz. Aceasta a fost prima proprietate pe care biserica a deţinut-o în Germania. Mica tipografie a
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fost mutată aici în același an, deși clădirea avea nevoie încă de
renovări. Pentru a diminua costurile, lucrarea de renovare a fost
făcută de către membrii bisericii. În mod firesc, acest lucru a luat
destul de mult timp, așa încât lucrarea nu a fost finalizată decât în
1985. În anul 1986 s-a ţinut prima conferinţă pe proprietatea bisericii.
În 1989 Biserica Adventă a Odihnei de Sabat a cumpărat o proprietate vecină și în 1992 a fost ridicată o clădire multifuncţională
pe terenul destinat adăpostului tipografiei, clădire prevăzută pentru birouri, o sală de întruniri, camere pentru oaspeţi, facilităţi sanitare și o mare magazie. Clădirea a fost finalizată în 1995 și, ceea
ce fusese destinat a fi un centru pentru biserica germană, a devenit
acum centrul mondial al bisericii.
Din 1992, pe lângă conferinţele germane anuale se mai ţin în Dickendorf și întruniri internaţionale. La aceste întruniri sau conferinţe participă reprezentanţii Bisericii Advente a Odihnei de Sabat
din întreaga lume. Centrul servește de asemenea ca o școală de pregătire pentru tinerii din diferitele ţări. Le oferă ocazia de a obţine o
vedere practică în domeniul lucrării bisericii, al contabilităţii, al lucrării de sănătate și de a participa la activităţi cu caracter social și
educativ. Îngrijirea câtorva credincioși bătrâni din Dickendorf arată spre faptul că biserica oferă lucrătorului posibilitatea efectuării
serviciului alternativ.
Pe data de 8 august 1998 membrii Bisericii Advente a Odihnei de
Sabat din ţările vorbitoare de limba germană au încheiat un legământ împreună prin care și-au exprimat unirea lor în credinţă și încredere reciprocă, și au făgăduit în mod solemn credincioșie faţă de
Dumnezeu și unul faţă de altul. Este prima oară când membri au făcut și au scris un asemenea legământ. Celelalte biserici ale odihnei
de sabat din diferite ţări le-au urmat exemplul. Acest legământ va
fi reînnoit acum an de an.
EEEEEEE
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Anexă
1

Valdenzii: O mișcare religioasă care a început cu un negustor din
Lion, pe nume Valdes, în 1177. Valdes și-a dat proprietatea săracilor și a călătorit peste tot ca predicator ambulant. Discipolii
săi și-au dat denumirea de „săraci în Hristos“, dar vrăjmașii lor
i-au numit „Valdenzi“. În 1184 papa i-a condamnat ca eretici, iar
în secolele al XIV-lea și al XV-lea au fost mai ales persecutaţi,
torturaţi și calomniaţi ca vrăjitori. Vezi Dr. Albert de Lange, Die
Geschichte der Waldenser (Istoria valdenzilor).

2

Lolarzii: O mișcare religioasă care-și găsește începuturile în
Anglia, în secolul al XIV-lea. Numele de lolarzi este derivat din
cuvântul olandez medieval lollaert (murmurător) și a fost folosit într-un fel defăimător de către vrăjmașii acestei mișcări.
Lolarzii erau urmașii reformatorului și teologului englez John
Wycliffe (circa 1330-1384). În timpul domniei lui Henry al VIII-lea
(circa 1534) această mișcare s-a unit cu reforma engleză. A fost de
asemenea unul dintre factorii care a produs reforma din Boemia,
condusă de John Huss.

3

Fraţii boemi sau moravi: Cunoscuţi mai întâi sub numele de husiţi, ei au fost urmașii teologului boem John Huss care a fost ars
pe rug ca eretic în Constance, în 1415. La mijlocul secolului al
XV-lea s-au constituit în Unitas Fratrum (Fraţii Uniţi). În timpul disputei de la Leipzig, Luther a recunoscut în persoana lui
Huss un tovarăș de Reformă, un adevărat reformator.

4

Eretic: Un disident care are altă părere faţă de dogma oficială a
bisericii.

5

Roger Williams (circa 1603-1683): Un colonist englez din Noua
Anglie și fondatorul statului Rhode Island, care a devenit mai
târziu unul dintre statele Americii. El a intrat în conflict cu
conducerea colonistă din Massachusetts deoarece era în favoarea separării bisericii și statului și de asemenea în favoarea
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drepturilor indienilor americani. În 1635 el a fost pus sub interdicţie în colonie, iar în 1636 a evitat deportarea și a călătorit
spre Narragansett Bay. În același an el a cumpărat un lot de pământ de la indienii din Narragansett și împreună cu alţii care
gândeau la fel a pus bazele unei așezări numită Providence, ca
de altfel și colonia Rhode Island. Curând, alte așezări au fost
stabilite în Rhode Island, iar în 1644 Williams a obţinut actele
pentru aceste așezări din Anglia. În 1651 actele au fost atestate și în 1654 el a fost ales președinte al coloniei. Până la moartea sa, Roger Williams a slujit frecvent Rhode Island și coloniile din împrejurimi, acţionând ca un împăciuitor între coloniști
și indienii din Narragansett, care aveau o foarte mare încredere în el.
6

Raţionalism: Încrederea că raţiunea este singura sursă a cunoașterii.

7

Deism: O vedere despre Dumnezeu ca despre unul care a creat
lumea, dar nu mai ia parte la dezvoltarea ei. Prin urmare, Biblia nu este considerată a fi Cuvântul revelat al lui Dumnezeu.

8

Redeșteptare (creștină): Convertirea membrilor indiferenţi și
superficiali ai bisericii la credinţa de bază a părinţilor bisericii.

9

Advent: Provine din cuvântul latin adventus = revenire, reîntoarcere. De asemenea mai este cunoscut și sub numele de Parousia, care provine din cuvântul grecesc parousia = venire sau
revenire.

10 Aici se face referire la o tendinţă generală și nu trebuie să fie
luată ca o judecare a persoanelor.
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