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S

połeczność ‘Amana‘, Społeczność Pełnych Prawdziwej Inspiracji, która osiedliła się w

stanie Iowa. W czasie największych sukcesów liczyła około 1500 osób, również przybyłych z
południowych Niemiec. Ich historia zaczęła się w zaczęła XVIII wieku, zapoczątkowana przez
dwóch
kapłanów
—
Rock‘a
i
Gruber‘a.
W 1842 roku, pod wodzą Christian‘a Mertz‘a, zostało objawione, że powinni emigrować do
Ameryki. Na początku, sekta osiedliła się w pobliżu miasta Buffalo i nazwała swą społeczność
‘Ebenezer‘.
Problemy z „indiańskim" plemieniem Seneka i lęk przed wdarciem się na ich tereny i zmianą
ich spokojnego życia w rozrastającym się mieście Buffalo spowodowało, że w końcu lat 50-tych
XIX w. sprzedali swoją ziemię i przenieśli się do stanu Iowa, gdzie osiedlili się w siedmiu
wioskach.
Nazwę
‘Amana‘
wzięli
z
„Pieśni
Salomona",
rozdział
4,
wers
8.
Bez silnego lidera społeczność ‘Amana‘ kontynuowała swą działalność, aż do roku 1932, kiedy
zdecydowali o rozwiązaniu ich komunalnej organizacji. Zrekonstruowali się, odrzucając stare
restrykcje dotyczące ubioru i innych spraw. Z biegiem czasu ich osady stały się atrakcją dla
turystów.
W 1990 roku było około 1,200 członków w czterech kościołach.
Krzysztof Dziubała
Zajmuje się religioznawstwem.
Pokaż inne teksty autora

(Publikacja: 25-07-2002 Ostatnia zmiana: 06-09-2003)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1405)
Contents Copyright © 2000-2008 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2008 Michał Przech
Autorem tej witryny jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Właścicielem witryny są Mariusz Agnosiewicz oraz Autor.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
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zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

