موسسات تحت پوشش کلیسای
ادونتیستهای روز ففتم:
مطمئنا در این جهان پهناور به هر کجا که سفر کنید ن
نشا� از غمخواری
ن
مهربا� ادونتیستهای روز هفتم را به چشم خواهید دید و از کمکها
و
و حمایتهای همه جانبه آنان بهره خواهید برد:

آژانس توسعه و امداد ادونتیست

آدرا  ADRAنماینده امداد ن
رسا� کلیسای ادونتیستهای
روز هفتم است که در بیش از  ۱۱٠کشور حضور
و فعالیت داشته ونسبت به حوادث و فاجعه ها
واکنش نشان داده و با فراهم نمودن آب و غذا و مراقبت از ضعفا و
ترویج بهداشت و کمک برای امرار معاش و آینده نیازمندان ،به مردم
کمک میکند.

بیمارستانها و درمانگاهها

ادونتیســتها بیــش از  ۱۷۰بیمارســتان بهمــراه ۲۴۰
درمانــگاه کوچکـ تـر را اداره میکننــد کــه هــر ســاله در
رسارس جهــان بــه بیــش از دوازده میلیــون بیمــار رسپـ یـا� و صــد هــا
گــروه از جامعــه خدمــات خــود را ارائــه مینماینــد.

مدارس و دانشگاهها

ادونتیســتها بیــش از  ۷۸۰۰مجموعــه آمـ ش
ـوز� را در
تمامــی ســطوح بــا قریــب بــه دو میلیــون جــوان و
نوجــوان بــا هــر عقیــده و مســلیک تحــت پوشــش ق ـرار داده انــد.

ن
جها� ادونتیست
رادیو

ِای – دبلیــو – آر ،یــک شــبکه رادیــو� جهـ ن
ـا� اســت
ی
کــه بــه بیــش از  ۷۰زبــان برنامــه پخــش میکنــد و بــه
 %۸٠از جمعیــت جهــان امیــد و الهام میبخشــد.

تلویزیون الوعد (نوید آینده)

ـو� جهـ ن
الوعــد یــک کانــال تلویزیـ ن
ـا� اســت کــه بـرای
بیننــدگان رسارس خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و اروپــا
برنامــه پخــش میکنــد و خــود را وقــف تشــویق و همیــاری بــرای
همــه اقشــار و مســلک هــا و فرهنــگ هــای مختلــف نمــوده اســت.

«خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت
فرماید .خداوند روی خود را بسوی شما تابان
سازد و بر شما رحمت فرماید .خداوند لطف خود
ت
سالم� ببخشد».
را بشما نشان دهد و شما را
(از ض
ح�ت مویس در کتاب اعداد )۲۴ : ۶

ادونتیستهای

روز هفتم

چه کسانی
هستند؟

جهانـــی ایمانـــدار و دلنگـــران
یـــک خانـــواده
ِ

دی� و ن
ادونتیستهای روز هفتم جامعه ای ن
جها� هستند که
در دوردستهای بیش از  ۲۰۰کشور در این جهان پهناور پراکنده
بوده و امید و شفا را به بیش از  ۹۰۰زبان به مشارکت میگذارند.

ما چه کسانی هستیم

ما هم مثل شما محتاج رحمت و ت
شفق� هستیم که خدای
مهربان به هر نب� شب�ی ارز نا� داشته است .بخاطر آنچه برای
ما انجام داده شکرگزار او هستیم و میخواهیم تا احسان
خ�خواهی او را با شما بمشارکت بگذاریم .دلیل وجود و
و ی
ت
بخشنده دلسوز و
خدای
مقدس
ِ
هس� ما در کالم ِ
مکتوب ِ
ِ
رحیم یافت میشود .ما راه عییس را دنبال میکنیم زیرا که او
مردم را دوست داشت و با مردم عامی نشست و برخاست
میکرد و غمخوار جفادیدگان و دردمندان بود .عییس هر آنچه
که هر روز انجام میداد به نیت این بود که اطرافیان خویش
را تعایل و امید ببخشد .ما میخواهیم مانند او باشیم.

چه چیزی برای ما اهمیت دارد؟

به عقیده ادونتیستهای روز هفتم به مشارکت گذاردن پیام
خاص عشق و محبت خدا برای جهانیان مهم و ت
حیا� است.
این یک پیام امیدوار کننده است که بما یادآوری میکند ...

خــدا� مقــدس و قــادر مطلــق ،جهــان و
ی
هــر آنچــه در آن اســت را آفریــده اســت .او
از روی محبــت هــر آنچــه را کــه خلــق نمــوده
محافظــت نمــوده و بــا توجــه مخصــویص کــه
بــرای نســل ش
بــر دارد بــا خلــق آدم و حــوا
بعنــوان محافــظ و نگهبــان از مخلوقــات بـرای
ایــن موضــوع آینــده نگــری کــرد.

مـا بـرای زنـده بـودن کاملا بـه او وابسـته
گ
ت
هسی وجـود
هسـتیم .بـدون او زنـد� و
نخواهـد داشـت .او بـه هـر یـک از ما بـا اختیار
انتخـاب و عمـل  ،کرامـت بخشـید و بمـا امتیـاز
عطـا فرمـود تـا بـا حمـد و سـتایش قدر شـنایس
خـود را ابـراز نمائیـم.

گ
مـا فراخوانـده شـده ایم تـا در زنـد� روزانه
معـرف او باشـیم از طریـق احـکام و نـوع
پوشـش ،از طریـق گفتـار و شـیوه گذرانـدن
گ
زمـان و چگونی خـرج پـول و طریقـه رفتـار
بادیگـران و راه و روش محافظـت و پرسـتاری از
گ
زمیین کـه در آن زنـد� میکنیـم.

عالمگ� و مصیبت بار ی ن
ب�
جهان ما در بن�دی
ی
نییک و پلیدی گرفتار گشته است .خداوند مقرر
داشت تا با دخیل نمودن کل کائنات نقشه ای
تدوین نماید که متضمن یپ�وزی او بر اهریمن
گردد .عالوه بر این او به هر یک از ابناء شب�
ت
فرص� عطا نموده تا در این جهان پر از کشمکش
آرامش و آسایش را درک نمایند (قدر عافیت کیس
داند که به ئ
بال� گرفتار آید) و از طریق کیس این
آرامش را بیابند که ش
بخ� از جهان است که با او
گ
می�د.
در توازن و هماهن� کامل برس ب

بـزودی روزی فـرا خواهـد رسـید کـه خداونـد
جهانیـان را داوری خواهـد نمـود و ایـن داوری
بـه نفـع ن
کسـا� خواهد بـود که محبـت و رحمت
او را پذیرفتـه انـد و بر علیـه تمامی ب� عدالتیها و
دردهـا� کـه جهـان تا بحـال تجربه نمـوده حکم
ی
خـود را جـاری خواهد سـاخت.

ن
تن
زیســ�
پاکدامــی و خــوب
خداونــد بــرای
از طریــق ده فرمــان راهــکاری تــدارک دیــد کــه
پیامــر مکتــوب گردیــده
موســای
ــف
ب
در ُص ُح ِ
ِ
اســت .مــا بــا پـ یـروی از اصــویل کــه خداونــد
متعــال ارز نا� داشــته بــه او ارج وحرمــت
مینهیــم و بدینســان بــرای خــود و دیگــران
موجــب برکــت مــی شــویم.
گ
عطیــه زنــد� کــه خداونــد بــه هــر یــک از
گ
مــا بــه امانــت سـ پـرده اســت بــا ســبک زنــد�
ســالم و بهداشـ تـی حفــظ و تضمـ ی ن
ـ� شــده کــه
از مــرف الــکل  ،توتــون و مــواد مخــدر بَــری
ـذا� فاقــد گوشــتهای ناپــاک و
و تابــع رژیــم غـ ی
ح ـرام اســت.

عیسی بـزودی بـا قدرت و جلال به ایـن ی ن
زم�
بـاز خواهد گشـت تا به ایـن نزاع دیرینـه ی ن
ماب�
خـر و ش� خاتمـه داده و دوسـتداران خـود را با
ی
ن
زم� را با همـان آرامش
خـود به آسـمان بـرده و ی
زیبـا� اصیـل که قبال داشـته احیـا نماید.
و ی
بـاور داریـم کـه هـر چـه میکنیـم در اجابـت
پـروردگار مهربـان اسـت کـه دنیـا را بـه مراقبـت
خویـش در روز مقـدس هفتـم هـر هفته ن
یع�
روز سـبت ملـزم نمـوده اسـت .وعـده هـای
بازگشـت قریـب الوقـوع او بعنـوان ش
بخی از
نقشـه او بـرای خلقـت دوبـاره آسـمان و ی ن
زمـ�
جـا� کـه اهریمـن دیگـر هرگـز
تـازه اسـت  ،ی
نخواهـد توانسـت بر علیـه دوسـتداران خدا که
بـرای همیشـه بـا او خواهنـد بود قَد َعلَـم کُند.
در خلال تمامـی تجربـه هـای جهـان ،لیکـن وعـده او
پابرجاسـت .بمـا ت
خ� خوش
سـرده شـده تـا ب
فرص� مغتنم پ
را بـا شـما در میـان بگذاریـم.

دی� و ن
ادونتیستهای روز هفتم جامعه ای ن
جها� هستند که
در دوردستهای بیش از  ۲۰۰کشور در این جهان پهناور پراکنده
بوده و امید و شفا را به بیش از  ۹۰۰زبان به مشارکت میگذارند.
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ما هم مثل شما محتاج رحمت و ت
شفق� هستیم که خدای
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ما انجام داده شکرگزار او هستیم و میخواهیم تا احسان
خ�خواهی او را با شما بمشارکت بگذاریم .دلیل وجود و
و ی
ت
بخشنده دلسوز و
خدای
مقدس
ِ
هس� ما در کالم ِ
مکتوب ِ
ِ
رحیم یافت میشود .ما راه عییس را دنبال میکنیم زیرا که او
مردم را دوست داشت و با مردم عامی نشست و برخاست
میکرد و غمخوار جفادیدگان و دردمندان بود .عییس هر آنچه
که هر روز انجام میداد به نیت این بود که اطرافیان خویش
را تعایل و امید ببخشد .ما میخواهیم مانند او باشیم.

چه چیزی برای ما اهمیت دارد؟

به عقیده ادونتیستهای روز هفتم به مشارکت گذاردن پیام
خاص عشق و محبت خدا برای جهانیان مهم و ت
حیا� است.
این یک پیام امیدوار کننده است که بما یادآوری میکند ...

خــدا� مقــدس و قــادر مطلــق ،جهــان و
ی
هــر آنچــه در آن اســت را آفریــده اســت .او
از روی محبــت هــر آنچــه را کــه خلــق نمــوده
محافظــت نمــوده و بــا توجــه مخصــویص کــه
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ایــن موضــوع آینــده نگــری کــرد.
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گ
ت
هسی وجـود
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گ
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نییک و پلیدی گرفتار گشته است .خداوند مقرر
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ت
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بـزودی روزی فـرا خواهـد رسـید کـه خداونـد
جهانیـان را داوری خواهـد نمـود و ایـن داوری
بـه نفـع ن
کسـا� خواهد بـود که محبـت و رحمت
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ن
تن
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ِ
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گ
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ن
زم� را با همـان آرامش
خـود به آسـمان بـرده و ی
زیبـا� اصیـل که قبال داشـته احیـا نماید.
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بـاور داریـم کـه هـر چـه میکنیـم در اجابـت
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روز سـبت ملـزم نمـوده اسـت .وعـده هـای
بازگشـت قریـب الوقـوع او بعنـوان ش
بخی از
نقشـه او بـرای خلقـت دوبـاره آسـمان و ی ن
زمـ�
جـا� کـه اهریمـن دیگـر هرگـز
تـازه اسـت  ،ی
نخواهـد توانسـت بر علیـه دوسـتداران خدا که
بـرای همیشـه بـا او خواهنـد بود قَد َعلَـم کُند.
در خلال تمامـی تجربـه هـای جهـان ،لیکـن وعـده او
پابرجاسـت .بمـا ت
خ� خوش
سـرده شـده تـا ب
فرص� مغتنم پ
را بـا شـما در میـان بگذاریـم.

دی� و ن
ادونتیستهای روز هفتم جامعه ای ن
جها� هستند که
در دوردستهای بیش از  ۲۰۰کشور در این جهان پهناور پراکنده
بوده و امید و شفا را به بیش از  ۹۰۰زبان به مشارکت میگذارند.

ما چه کسانی هستیم

ما هم مثل شما محتاج رحمت و ت
شفق� هستیم که خدای
مهربان به هر نب� شب�ی ارز نا� داشته است .بخاطر آنچه برای
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خ�خواهی او را با شما بمشارکت بگذاریم .دلیل وجود و
و ی
ت
بخشنده دلسوز و
خدای
مقدس
ِ
هس� ما در کالم ِ
مکتوب ِ
ِ
رحیم یافت میشود .ما راه عییس را دنبال میکنیم زیرا که او
مردم را دوست داشت و با مردم عامی نشست و برخاست
میکرد و غمخوار جفادیدگان و دردمندان بود .عییس هر آنچه
که هر روز انجام میداد به نیت این بود که اطرافیان خویش
را تعایل و امید ببخشد .ما میخواهیم مانند او باشیم.

چه چیزی برای ما اهمیت دارد؟

به عقیده ادونتیستهای روز هفتم به مشارکت گذاردن پیام
خاص عشق و محبت خدا برای جهانیان مهم و ت
حیا� است.
این یک پیام امیدوار کننده است که بما یادآوری میکند ...
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بادیگـران و راه و روش محافظـت و پرسـتاری از
گ
زمیین کـه در آن زنـد� میکنیـم.

عالمگ� و مصیبت بار ی ن
ب�
جهان ما در بن�دی
ی
نییک و پلیدی گرفتار گشته است .خداوند مقرر
داشت تا با دخیل نمودن کل کائنات نقشه ای
تدوین نماید که متضمن یپ�وزی او بر اهریمن
گردد .عالوه بر این او به هر یک از ابناء شب�
ت
فرص� عطا نموده تا در این جهان پر از کشمکش
آرامش و آسایش را درک نمایند (قدر عافیت کیس
داند که به ئ
بال� گرفتار آید) و از طریق کیس این
آرامش را بیابند که ش
بخ� از جهان است که با او
گ
می�د.
در توازن و هماهن� کامل برس ب

بـزودی روزی فـرا خواهـد رسـید کـه خداونـد
جهانیـان را داوری خواهـد نمـود و ایـن داوری
بـه نفـع ن
کسـا� خواهد بـود که محبـت و رحمت
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موسسات تحت پوشش کلیسای
ادونتیستهای روز ففتم:
مطمئنا در این جهان پهناور به هر کجا که سفر کنید ن
نشا� از غمخواری
ن
مهربا� ادونتیستهای روز هفتم را به چشم خواهید دید و از کمکها
و
و حمایتهای همه جانبه آنان بهره خواهید برد:

آژانس توسعه و امداد ادونتیست

آدرا  ADRAنماینده امداد ن
رسا� کلیسای ادونتیستهای
روز هفتم است که در بیش از  ۱۱٠کشور حضور
و فعالیت داشته ونسبت به حوادث و فاجعه ها
واکنش نشان داده و با فراهم نمودن آب و غذا و مراقبت از ضعفا و
ترویج بهداشت و کمک برای امرار معاش و آینده نیازمندان ،به مردم
کمک میکند.

بیمارستانها و درمانگاهها

ادونتیســتها بیــش از  ۱۷۰بیمارســتان بهمــراه ۲۴۰
درمانــگاه کوچکـ تـر را اداره میکننــد کــه هــر ســاله در
رسارس جهــان بــه بیــش از دوازده میلیــون بیمــار رسپـ یـا� و صــد هــا
گــروه از جامعــه خدمــات خــود را ارائــه مینماینــد.

مدارس و دانشگاهها

ادونتیســتها بیــش از  ۷۸۰۰مجموعــه آمـ ش
ـوز� را در
تمامــی ســطوح بــا قریــب بــه دو میلیــون جــوان و
نوجــوان بــا هــر عقیــده و مســلیک تحــت پوشــش ق ـرار داده انــد.

ن
جها� ادونتیست
رادیو

ِای – دبلیــو – آر ،یــک شــبکه رادیــو� جهـ ن
ـا� اســت
ی
کــه بــه بیــش از  ۷۰زبــان برنامــه پخــش میکنــد و بــه
 %۸٠از جمعیــت جهــان امیــد و الهام میبخشــد.

تلویزیون الوعد (نوید آینده)

ـو� جهـ ن
الوعــد یــک کانــال تلویزیـ ن
ـا� اســت کــه بـرای
بیننــدگان رسارس خاورمیانــه ،شــمال آفریقــا و اروپــا
برنامــه پخــش میکنــد و خــود را وقــف تشــویق و همیــاری بــرای
همــه اقشــار و مســلک هــا و فرهنــگ هــای مختلــف نمــوده اســت.

«خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت
فرماید .خداوند روی خود را بسوی شما تابان
سازد و بر شما رحمت فرماید .خداوند لطف خود
ت
سالم� ببخشد».
را بشما نشان دهد و شما را
(از ض
ح�ت مویس در کتاب اعداد )۲۴ : ۶

ادونتیستهای

روز هفتم

چه کسانی
هستند؟

جهانـــی ایمانـــدار و دلنگـــران
یـــک خانـــواده
ِ
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