SİZE YARDIM EDEBİLİR
MİYİZ?
İnanıyoruz ki nereye giderseniz gidin,
yardımsever Yedinci-Gün Adventistleri ile
karşılaşacak ve çeşitli yollarla yardım ve destek
bulacaksınız:
Adventist Gelişme ve Yardım Kuruluşu
ADRA, 110’dan fazla ülkede var olup,
felaketlere karşılık veren, yiyecek ve su
sağlayan, savunmasızlara koruma
sağlayan, sağlık hizmetleri sunarak, ihtiyaç
içinde olanlara bir gelecek ve geçim olanakları
yaratan bir yardım kuruluşudur.
Hastaneler ve tıbbi tesisler
Adventistler, 170’den fazla hastane
işletmekte olup, bunun yanında 240 adet
küçük ölçekte tıbbi tesisleriyle dünya çapında
her yıl yüzlerce topluluk içerisinde her tür
sosyal kesimden 12.000.000 kişiye ayakta
tedavi hizmeti vermektedir.
Okullar ve üniversiteler
Adventistler, her seviyede ve her dinde
yaklaşık 2.000.000 gence 7.800’ün üzerindeki
eğitim kurumlarında hizmet vermektedir.
Adventist World Radio
AWR, 70 dilde yayın yapan ve dünya
nüfusunun % 80’ine ilham ve umut sunan
evrensel bir radyo ağı kuruluşudur.
Al-Waad TV
Al Waad, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Avrupa’da yayın yaparak her dinden,
etnik veya kültürel zeminde her gruptan
izleyicisine cesaret ve destek sunan dünya
çapında bir televizyon kanalıdır.

“RAB sizi kutsasın ve korusun;
RAB aydın yüzünü size göstersin
ve size lütfetsin; RAB yüzünü size
çevirsin ve size esenlik versin.”
Musa Peygamber’den, Çölde Sayım 6:24
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Yedinci-Gün Adventistleri, 200 ülkede, umudu
ve şifayı 900’den fazla dilde paylaşan bir iman
topluluğudur. Bizler, ihtiyaç içinde olanlara
özel bir sorumluluk duygusuyla yardım eli
uzatıyoruz.

BİZ KİMİZ?
Bizler de tıpkı sizin gibi merhamete ve Allah’ın
her birimize sunduğu şefkatine muhtaç insanlarız. Allah’ın bizler için yaptıklarına şükreder
ve O’nun iyiliğini sizlerle paylaşmak isteriz.
Varoluşumuzun kaynağı, Allah’ın herkes için
şefkatle ve merhametiyle kaydettiği Kutsal
Kitap’ta yer almaktadır.
Bizler, insanları seven, sıradan insanların arasına karışan ve incinenlere yardım eden İsa’nın
yolunu takip etmekteyiz. O’nun yaptığı her şey,
çevresindekileri yüceltmek ve onlara umut sunmak içindi. Bizler İsa gibi olmak istiyoruz.

BİZLER İÇİN ÖNEMLİ OLAN NEDİR?
Yedinci-Gün Adventistleri, dünyamız için
Allah’ın çok özel sevgi mesajını paylaşmanın
önemli olduğuna inanmaktadır. Bu umut mesajı
bizlere şunları hatırlatır...
Kutsal ve her şeye kadir Allah dünyamızı ve içindeki her şeyi yaratmıştır. Adem ve Havva’yı şekillendirdiğinde, insan ırkı için öngördüğü özel
bir ilgiyle, yaptığı şeyi sevecenlikle
destekler.

Mevcudiyetimiz için tamamen
O’na bağlıyız. O olmaksızın yaşam
ve varlık yoktur. O her birimizi
seçim yapma, davranışta bulunma
gücü ve ibadet ve tapınma yoluyla
yanıt verme ayrıcalığı ile onurlandırır.
Dünyamız iyi ile kötü arasında
trajik, kozmik bir çatışmaya uğramıştır. Allah bu meydan okuyuşa, kötülüğe karşı zafer kazanıldığından emin olunması amacıyla
tüm göklerin dahil olduğu bir
planla yanıt vermiştir. Bunun da
ötesinde O her insana çatışma içindeki dünyamızda O’nun esenliğini
bilme ve günün birinde O’nunla
tam bir uyum içinde evrenin bir
parçası olması fırsatı vermiştir.
Allah, Musa Peygamber’in yazılarında kaydedilmiş olan On
Emir’de belirtildiği gibi, ahlâklı
yaşam için bir rehber sağlamıştır.
Bizler Allah’ı yüceltiriz ve O’nun
vermiş olduğu ilkeleri izleyerek
hem kendimize hem de başkalarına bereket getiririz.
O’nun her birimize emanet etmiş
olduğu yaşam armağanı, alkol,
tütün, bağımlılık yapıcı maddeleri
kullanmayan ve yenmesi temiz
olan etlerden oluşan bir beslenme
sistemini takip eden sağlıklı bir yaşam tarzıyla korunmaktadır. Ayrıca bütünlük içindeki iyi bir sağlıklı
yaşamı başkalarıyla paylaşmaktan
da büyük mutluluk duyarız.

Bizler, O’nu günlük yaşamımızdaki giyim kuşamımızla, konuşmalarımızla, zamanımızı ve paramızı
nasıl harcadığımızla, başkalarına
nasıl davrandığımızla ve dünya ile
ilgilenme tarzımızla temsil etmeye
çağırıldık.
Pek yakında Allah O’nun sevgisini
ve affını kabul edenlerin lehine
yargısını tamamlayacak ve dünyamızın yaşamış olduğu tüm adaletsizliklere ve acılara karşı hükmünü
verecektir.
İsa çok yakında kudreti ve görkemiyle bu dünyaya dönecek ve iyi ile
kötü arasında asırlardır süren mücadeleye bir son verecek, O’nu sevenleri cennete götürecek ve dünyamızı
en baştaki güzelliğine ve esenliğine
geri döndürecektir.
Bizler, her şeyi büyük ilgisiyle yapan
Yaratıcımız’a bir yanıt olarak haftalık, kutsal yedinci-gün Sebt’ini
tutarak verdiğimize inanıyoruz.
Gökyüzü ve yeryüzünü yeniden
yaratma planının bir parçası olarak
pek yakında döneceği, O’nu sevenlerin O’nunla sonsuza dek birlikte
olacağı, kötülüğün bir daha hiç ortaya çıkmayacağı vaat edilmektedir.
Dünyamızın yaşadığı her şeye rağmen O’nun
vaadi budur. Bizler bu müjdeli haberi sizinle
paylaştığımızdan dolayı kendimizi imtiyazlı
sayıyoruz!
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