هل يمكننا مساعدتكم؟

نحــن عــى ثقــة مــن أنكــم ســوف تلتقــون أ
بالدڤنتســت السـ ي ن
ـبتي�
ِ
أينمــا ذهبتــم ،وبأنكــم ســتجدون المســاندة والدعــم بالعديــد مــن
الطــرق المختلفــة:

أ
والغاثة ()ADRA
وكالة الدڤنتست للتنمية إ

إن  ADRAهي وكالة الغاثة التابعة لكنيسـة أ
الدڤنتست
إ
َّ
السـبتي� ،وهـي متواجـدة ف� ث
ين
أكـر مـن  110دولـة ،وهي
ي
المعر ي ن
ض�
وحماية
المياه،
و
الغذاء
توف�
عىل
تتصـدى للكوارث وتعمل
ي
ُ
َّ
ف
للخطـر ،وتعمـل كذلـك عىل تعزيز الصحة والمسـاعدة ي� إيجاد سـبل
العيش ي ن
وتأم� المسـتقبل َلمن هـم ف ي� احتياج.

المستشفيات والمؤسسات الطبية

يديــر أ
الدڤنتســت الســبتيون أكـ ثـر مــن  170مستشــفى،
ف
بالضافــة إىل  240عيــادة طبيــة أصغــر ،ي� جميــع أنحــاء
إ
العالــم .وجميعهــا تقــوم بخدمــة أكـ ثـر مــن 12.000.000
َم ِريــض ســنوياً ،يأتــون مــن كل مناحــي الحيــاة ويتواجــدون ف ي�
مئــات مــن المجتمعــات.

المدارس والجامعات

يديــر أ
الدڤنتســت الســبتيون أكـ ثـر مــن  7.800مؤسســة
تعليميــة عــى كافــة المســتويات ،وتقــدم هــذه
المؤسســات خدماتهــا أل ث
كــر مــن  2.000.000طالــب
وطالبــة مــن جميــع المذاهــب والمعتقــدات.

إذاعة أ
الدڤنتست حول العالم

إن إذاعــة أ
الدڤنتســت ( )AWRهــي عبــارة عــن شــبكة
َّ
ف
ث
إذاعيــة عالميــة تبــث ي� أكــر مــن  70لغــة وتقــدم
أ
المــل والرجــاء لـــ  80بالمائــة مــن ســكان العالــم.

تلفزيون الوعد

كرســة
قنــاة الوعــد هــي قنــاة تلفزيونيــة عالميــة ُم ّ
لجلــب التشــجيع والدعــم للمشــاهدين مــن أي
ـرق أو خلفيــة ثقافيــة ف ي� جميــع أنحــاء
ـب
مذهـ ٍ
أو ِعـ ٍ
أ
ش
الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا.

ت ن
التال) www.al-waad.tv :
( شاهد قناة الوعد عىل الموقع إاللك� ي
و� ي

ض
الر ُّب
«يُ َب ِاركُكَ َّ
� ُء َّ
الر ُّب َويَ ْح ُر ُسكَ  .يُ ِ ي
الر ُّب َو ْج َه ُه
ِب َو ْج ِه ِه َع َل ْيكَ َويَ ْر َح ُمكَ  .يَ ْرف َُع َّ
َع َل ْيكَ َويَ ْم َن ُحكَ َسال َ ًما»
(الن� موىسِ ،سفْر العدد .)26-24 :6
بي

َم أن ُهم
الدڤنتست
السبتيون؟

ُقدم الرعاية
عائلة عالمية تشارك إ
اليمان وت ِّ

أ
ـ� المسـ ي ن
الدڤنتســت الســبتيون هــم جماعــة مــن المؤمنـ ي ن
ـيحي�
المنت�ش يــن ف ي� جميــع أنحــاء العالــم حيــث يتواجــدون ف ي� 200
دولــة ويشــاركون الرجــاء والشــفاء ف ي� أكـ ثـر مــن  900لغــة.

ن نحن؟
َم ْ

إنَّنــا أشــخاص مثلكــم تماماً بحاجــة إىل الرحمة والشــفقة الل ي ن
ّت�
يقدمهمــا هللاُ لــكل واحــد ِم ّنا .ونحــن ممتنون هلل ألجــل ما قام
ِّ
وخ ي ْ َ�اتــه معكــم .ونحــن
بــه مــن أجلنــا ،ونريــد مشــاركة ُجــو َده َ
ت
تز
المقـ َّـدس حيــث
ـ� يع ِّلــم بهــا الكتــاب ُ
مل�مــون بالمبــادئ الـ ي
نقـرأ عــن عنايــة هللا بالجميــع ،وهــي عنايــة شــفوقة ورحومــة.
إننا نتبع مثال المسيح الذي أحب الب�ش واختلط مع عامة الناس
ين
ين
والمجروحـ� .كل مـا قام به المسـيح كان
بالمتألمـ�
واهتـم
ن
المحيطـ� به ومنحهم الرجاء.
المقصـود منه هو التخفيف عن
ي
ف
ين
متمثل� بالمسـيح ي� أقوالنـا وأفعالنا.
ونحـن نريـد أن نكـون

ما الذي يش ّكل أهمية بالنسبة لنا؟

يؤمـــن أ
الدڤنتســـت الســـبتيون أنـــه مـــن المهـــم مشـــاركة
ت
ـي تتعل ــق بمحب ــة هللا لعالمن ــا .إنه ــا
الرس ــالة الخاص ــة ال ـ ي
آ
رس ــالة رج ــاء تُذ ِّكرن ــا ب ــال ت ي�:

ُل القــدرة ،خلــق العالــم
َّ
إن هللا القــدوس ،ك ِّ ي ّ
�ش
وكل ي ء فيــه .وبــكل محبــة ،يرعــى هللاُ
ويحفــظ كل مــا خلقــه ،ويعتـن ي عنايــةً خاصــةً
ــو َره ي ن
بالجنــس ش
حــ� قــام
ّ
البــري الــذي َص َّ
الخلــق.
بتشــكيل آدم وحــواء عنــد َ

إننـا نعتمـد على هللا اعتمـاداً تامـاً فيمـا
يتعلـق بوجودنـا .فبدونـه لـن تكـون هنـاك
حيـاة أو وجود .وقد ُم ِنـح كل واحد ِم ّنا امتياز
والتصرف ،وأنعم علينا
القدرة على االختيار
ّ
ف
يز
والعـزاز.
بمـرة االسـتجابة لـه ي� العبـادة إ
إن عالمنـا عالـق وغـارق ف ي� مأسـاة ورصاع
َّ
ن
ن
ش
الخـر والـر .وقـد َر ّد هللاُ على
بـ� ي
كـو� ي
ي
هـذا التحـدي بتدبـر تشـارك فيـه كل من �ف
ي
َ
ي
أن هللاَ سـينترص
السـماء من أجل التأكّد ِمن َّ
الـر .أ
وال ث
أن هللاَ
على ش ّ
كـر مـن ذلـك ،هـو َّ
أعطـى الب�ش الفرصة للحصول عىل السلام
ف ي� خضـم عالمنـا المضطـرب ،ومعرفـة أننـا
ف
َـو ٍن يعيش ف ي�
ي� يـوم مـا سـنكون جـز ًءا ِمن ك ْ
دائم ي ن
ـ� مع هللا.
تناغـم ووفـاق َ
ــر هللاُ دليــا ً لعيــش حيــاة
وقــد و ّف َ
ف
أخالقيــة ،ويتمثــل هــذا الدليــل ي� الوصايــا
ف
العـ شـر
ـ� مــوىس.
ّ
المدونــة ي� كتابــات النـ ب ي
ال�كــة عــى
وإننــا لنكــرم هللاَ ونجلــب ب
أنفســنا آ
والخريــن إذ نتبــع التعاليــم الــ�ت
ي
أعطاهــا هللاُ لنــا.
ت
الـ� َع ِه َـد بهـا هللاُ إىل كل
ِإ َّن هبـة الحيـاة ي
واحـد ِم َّنـا ُمصانـةٌ ِمـن خلال ِاتّ َباع اسـلوب
حيـاة صحـي حيـث االمتنـاع عـن تعاطـي
للدمـان،
الكحـول والتبـغ والمـواد المسـببة إ
ئ
خـال مـن اللحـوم
وِاتّ َبـاع نظـام
غـذا� ٍ
ي
ض
النجسـة .كمـا نشـعر أيضـاً ب�ورة مشـاركة
مبـادئ الصحـة والسلامة مـع آ
الخريـن.
َّ

إننـا مدعـوون لتمثيـل المسـيح ف ي� حياتنـا
اليوميـة مـن خلال أسـلوب ِلبسـنا وطريقـة
تحاورنـا أ
والسـلوب الـذي بـه ض
نقـ� أوقاتنا
ي
وننفـق أموالنـا ،ومـن خلال كيفيـة معاملتنا
آ
ت
الـ� بها نعتن ي ونهتم
للخريـن ،أوالطريقـة ي
بكوكـب الرض.
ف
يــوم مــا ،ســيقوم هللاُ
إنّــه قريبــاً ،ي� ٍ
بإتمــام دينونتــه لصالــح أولئــك الذيــن
ق َِبلــوا محبتــه ورحمتــه ،وســيصدر أحكامــه
ت
ـ� شــهدها
ضــد كل المظالــم أوالمعانــاة الـ ي
مــر الزمــان والعصــور.
عالمنــا عــى ّ
إن المسـيح سـوف يعـود قريبـاً إىل هـذه
َّ
أ
ومجـد ،لوضـع حـد للصراع
الرض ،بقـوة َ
ن
ش
والـر ،وليأخـذ
القديـم
الخـر ّ
بـ� ي
العهـد ي
ِ
ِ
أ
وليعيـد الرض إىل
أحبـاءه إىل السـماءُ ،
أ
صليـ�.ن
جمالهـا وسلامها ال ي
أن كل �ش ي ء نقوم به هو اسـتجابة
إنّنا نؤمن ّ
المحب الذي أعطى للعالـم بُرهاناً
للخالـق ُ
ف
على عنايتـه متمثال ً ي� سـبت اليوم السـابع
قـدس .وقـد وعـد المسـيح بـأن يعـود
الم َّ
ُ
رسيعـاً كجـزء مـن خطتـه إلعادة خلق سـماء
جديـدة وأرض جديـدة ،ولـن يكـون هنـاك
�ش ٌ فيمـا بعـد ،وسـيكون بمقـدور أحبائـه
العيـش معـه إىل أ
البـد.
ف
ن
يعا� منه عالمنا.
هذا هو وعد هللا لنا ،ي� خضم كل ما ي
ونحن لدينا امتياز مشاركة هذه أ
الخبار السارة معكم!

أ
ـ� المسـ ي ن
الدڤنتســت الســبتيون هــم جماعــة مــن المؤمنـ ي ن
ـيحي�
المنت�ش يــن ف ي� جميــع أنحــاء العالــم حيــث يتواجــدون ف ي� 200
دولــة ويشــاركون الرجــاء والشــفاء ف ي� أكـ ثـر مــن  900لغــة.

ن نحن؟
َم ْ

إنَّنــا أشــخاص مثلكــم تماماً بحاجــة إىل الرحمة والشــفقة الل ي ن
ّت�
يقدمهمــا هللاُ لــكل واحــد ِم ّنا .ونحــن ممتنون هلل ألجــل ما قام
ِّ
وخ ي ْ َ�اتــه معكــم .ونحــن
بــه مــن أجلنــا ،ونريــد مشــاركة ُجــو َده َ
ت
تز
المقـ َّـدس حيــث
ـ� يع ِّلــم بهــا الكتــاب ُ
مل�مــون بالمبــادئ الـ ي
نقـرأ عــن عنايــة هللا بالجميــع ،وهــي عنايــة شــفوقة ورحومــة.
إننا نتبع مثال المسيح الذي أحب الب�ش واختلط مع عامة الناس
ين
ين
والمجروحـ� .كل مـا قام به المسـيح كان
بالمتألمـ�
واهتـم
ن
المحيطـ� به ومنحهم الرجاء.
المقصـود منه هو التخفيف عن
ي
ف
ين
متمثل� بالمسـيح ي� أقوالنـا وأفعالنا.
ونحـن نريـد أن نكـون

ما الذي يش ّكل أهمية بالنسبة لنا؟

يؤمـــن أ
الدڤنتســـت الســـبتيون أنـــه مـــن المهـــم مشـــاركة
ت
ـي تتعل ــق بمحب ــة هللا لعالمن ــا .إنه ــا
الرس ــالة الخاص ــة ال ـ ي
آ
رس ــالة رج ــاء تُذ ِّكرن ــا ب ــال ت ي�:

ُل القــدرة ،خلــق العالــم
َّ
إن هللا القــدوس ،ك ِّ ي ّ
�ش
وكل ي ء فيــه .وبــكل محبــة ،يرعــى هللاُ
ويحفــظ كل مــا خلقــه ،ويعتـن ي عنايــةً خاصــةً
ــو َره ي ن
بالجنــس ش
حــ� قــام
ّ
البــري الــذي َص َّ
الخلــق.
بتشــكيل آدم وحــواء عنــد َ

إننـا نعتمـد على هللا اعتمـاداً تامـاً فيمـا
يتعلـق بوجودنـا .فبدونـه لـن تكـون هنـاك
حيـاة أو وجود .وقد ُم ِنـح كل واحد ِم ّنا امتياز
والتصرف ،وأنعم علينا
القدرة على االختيار
ّ
ف
يز
والعـزاز.
بمـرة االسـتجابة لـه ي� العبـادة إ
إن عالمنـا عالـق وغـارق ف ي� مأسـاة ورصاع
َّ
ن
ن
ش
الخـر والـر .وقـد َر ّد هللاُ على
بـ� ي
كـو� ي
ي
هـذا التحـدي بتدبـر تشـارك فيـه كل من �ف
ي
َ
ي
أن هللاَ سـينترص
السـماء من أجل التأكّد ِمن َّ
الـر .أ
وال ث
أن هللاَ
على ش ّ
كـر مـن ذلـك ،هـو َّ
أعطـى الب�ش الفرصة للحصول عىل السلام
ف ي� خضـم عالمنـا المضطـرب ،ومعرفـة أننـا
ف
َـو ٍن يعيش ف ي�
ي� يـوم مـا سـنكون جـز ًءا ِمن ك ْ
دائم ي ن
ـ� مع هللا.
تناغـم ووفـاق َ
ــر هللاُ دليــا ً لعيــش حيــاة
وقــد و ّف َ
ف
أخالقيــة ،ويتمثــل هــذا الدليــل ي� الوصايــا
ف
العـ شـر
ـ� مــوىس.
ّ
المدونــة ي� كتابــات النـ ب ي
ال�كــة عــى
وإننــا لنكــرم هللاَ ونجلــب ب
أنفســنا آ
والخريــن إذ نتبــع التعاليــم الــ�ت
ي
أعطاهــا هللاُ لنــا.
ت
الـ� َع ِه َـد بهـا هللاُ إىل كل
ِإ َّن هبـة الحيـاة ي
واحـد ِم َّنـا ُمصانـةٌ ِمـن خلال ِاتّ َباع اسـلوب
حيـاة صحـي حيـث االمتنـاع عـن تعاطـي
للدمـان،
الكحـول والتبـغ والمـواد المسـببة إ
ئ
خـال مـن اللحـوم
وِاتّ َبـاع نظـام
غـذا� ٍ
ي
ض
النجسـة .كمـا نشـعر أيضـاً ب�ورة مشـاركة
مبـادئ الصحـة والسلامة مـع آ
الخريـن.
َّ

إننـا مدعـوون لتمثيـل المسـيح ف ي� حياتنـا
اليوميـة مـن خلال أسـلوب ِلبسـنا وطريقـة
تحاورنـا أ
والسـلوب الـذي بـه ض
نقـ� أوقاتنا
ي
وننفـق أموالنـا ،ومـن خلال كيفيـة معاملتنا
آ
ت
الـ� بها نعتن ي ونهتم
للخريـن ،أوالطريقـة ي
بكوكـب الرض.
ف
يــوم مــا ،ســيقوم هللاُ
إنّــه قريبــاً ،ي� ٍ
بإتمــام دينونتــه لصالــح أولئــك الذيــن
ق َِبلــوا محبتــه ورحمتــه ،وســيصدر أحكامــه
ت
ـ� شــهدها
ضــد كل المظالــم أوالمعانــاة الـ ي
مــر الزمــان والعصــور.
عالمنــا عــى ّ
إن المسـيح سـوف يعـود قريبـاً إىل هـذه
َّ
أ
ومجـد ،لوضـع حـد للصراع
الرض ،بقـوة َ
ن
ش
والـر ،وليأخـذ
القديـم
الخـر ّ
بـ� ي
العهـد ي
ِ
ِ
أ
وليعيـد الرض إىل
أحبـاءه إىل السـماءُ ،
أ
صليـ�.ن
جمالهـا وسلامها ال ي
أن كل �ش ي ء نقوم به هو اسـتجابة
إنّنا نؤمن ّ
المحب الذي أعطى للعالـم بُرهاناً
للخالـق ُ
ف
على عنايتـه متمثال ً ي� سـبت اليوم السـابع
قـدس .وقـد وعـد المسـيح بـأن يعـود
الم َّ
ُ
رسيعـاً كجـزء مـن خطتـه إلعادة خلق سـماء
جديـدة وأرض جديـدة ،ولـن يكـون هنـاك
�ش ٌ فيمـا بعـد ،وسـيكون بمقـدور أحبائـه
العيـش معـه إىل أ
البـد.
ف
ن
يعا� منه عالمنا.
هذا هو وعد هللا لنا ،ي� خضم كل ما ي
ونحن لدينا امتياز مشاركة هذه أ
الخبار السارة معكم!

أ
ـ� المسـ ي ن
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هل يمكننا مساعدتكم؟

نحــن عــى ثقــة مــن أنكــم ســوف تلتقــون أ
بالدڤنتســت السـ ي ن
ـبتي�
ِ
أينمــا ذهبتــم ،وبأنكــم ســتجدون المســاندة والدعــم بالعديــد مــن
الطــرق المختلفــة:

أ
والغاثة ()ADRA
وكالة الدڤنتست للتنمية إ

إن  ADRAهي وكالة الغاثة التابعة لكنيسـة أ
الدڤنتست
إ
َّ
السـبتي� ،وهـي متواجـدة ف� ث
ين
أكـر مـن  110دولـة ،وهي
ي
المعر ي ن
ض�
وحماية
المياه،
و
الغذاء
توف�
عىل
تتصـدى للكوارث وتعمل
ي
ُ
َّ
ف
للخطـر ،وتعمـل كذلـك عىل تعزيز الصحة والمسـاعدة ي� إيجاد سـبل
العيش ي ن
وتأم� المسـتقبل َلمن هـم ف ي� احتياج.

المستشفيات والمؤسسات الطبية

يديــر أ
الدڤنتســت الســبتيون أكـ ثـر مــن  170مستشــفى،
ف
بالضافــة إىل  240عيــادة طبيــة أصغــر ،ي� جميــع أنحــاء
إ
العالــم .وجميعهــا تقــوم بخدمــة أكـ ثـر مــن 12.000.000
َم ِريــض ســنوياً ،يأتــون مــن كل مناحــي الحيــاة ويتواجــدون ف ي�
مئــات مــن المجتمعــات.

المدارس والجامعات

يديــر أ
الدڤنتســت الســبتيون أكـ ثـر مــن  7.800مؤسســة
تعليميــة عــى كافــة المســتويات ،وتقــدم هــذه
المؤسســات خدماتهــا أل ث
كــر مــن  2.000.000طالــب
وطالبــة مــن جميــع المذاهــب والمعتقــدات.

إذاعة أ
الدڤنتست حول العالم

إن إذاعــة أ
الدڤنتســت ( )AWRهــي عبــارة عــن شــبكة
َّ
ف
ث
إذاعيــة عالميــة تبــث ي� أكــر مــن  70لغــة وتقــدم
أ
المــل والرجــاء لـــ  80بالمائــة مــن ســكان العالــم.

تلفزيون الوعد

كرســة
قنــاة الوعــد هــي قنــاة تلفزيونيــة عالميــة ُم ّ
لجلــب التشــجيع والدعــم للمشــاهدين مــن أي
ـرق أو خلفيــة ثقافيــة ف ي� جميــع أنحــاء
ـب
مذهـ ٍ
أو ِعـ ٍ
أ
ش
الــرق الوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا.

ت ن
التال) www.al-waad.tv :
( شاهد قناة الوعد عىل الموقع إاللك� ي
و� ي

ض
الر ُّب
«يُ َب ِاركُكَ َّ
� ُء َّ
الر ُّب َويَ ْح ُر ُسكَ  .يُ ِ ي
الر ُّب َو ْج َه ُه
ِب َو ْج ِه ِه َع َل ْيكَ َويَ ْر َح ُمكَ  .يَ ْرف َُع َّ
َع َل ْيكَ َويَ ْم َن ُحكَ َسال َ ًما»
(الن� موىسِ ،سفْر العدد .)26-24 :6
بي

َم أن ُهم
الدڤنتست
السبتيون؟

ُقدم الرعاية
عائلة عالمية تشارك إ
اليمان وت ِّ
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الر ُّب َو ْج َه ُه
ِب َو ْج ِه ِه َع َل ْيكَ َويَ ْر َح ُمكَ  .يَ ْرف َُع َّ
َع َل ْيكَ َويَ ْم َن ُحكَ َسال َ ًما»
(الن� موىسِ ،سفْر العدد .)26-24 :6
بي

َم أن ُهم
الدڤنتست
السبتيون؟

ُقدم الرعاية
عائلة عالمية تشارك إ
اليمان وت ِّ

