
ــم  ــون لأمرك ــت يهتم ــم الأدڤنتس إنَّ أصدقاءك

اســمي نبيــل. وأَْشــُعر كمــا َشــَعر أبونــا إبراهيــم،  «
ــا ذاهــب، لكنــي أعــرف أنَّ اهلل  ــن أن ــى أي ــا ال أعــرف إل فأن

معــي. وهــو ســيكون أمينــاً معــي ويحفظنــي... وهــو 

لــدّي  يكــون  يــوم،  كل  فــي  القــوة.  يعطينــي  ســوف 

الكثيــر مــن األســئلة، ولكنــي ال أحصــل علــى الكثيــر مــن 

ــي  ــم بحال ــرف أّن اهلل يْعَل ــا أع ــك، فأن ــع ذل ــة. وم األجوب

ــي  ــد أن أكرمــه مــن خــال حيات ــا أري ويهتــم ألمــري. وأن

ومــن خــال اهتمامــي بالمحيطيــن بــي ورعايتهــم.«

ُء الرَّبُّ  ي ِ »يَُباِرُكَك الرَّبُّ َويَْحرُُسَك. يُ�ض

ِبَوْجِهِه َعَلْيَك َويَرَْحُمَك. يَرَْفُع الرَّبُّ َوْجَهُه 

َعَلْيَك َويَْمَنُحَك َسالًَما« 

ي موىس، ِسْفر العدد 6: 26-24(. )الن�ب

كيف 
يمكننا 

مساعدتكم؟

هل هناك المزيد الذي يمكننا القيام به؟

ض سيواصلون سعيهم  نود أْن نؤكد عىل أنَّ الأدڤنتست السبتي�ي
الدؤوب لمساعدتكم ودعمكم وخدمتكم من خالل العديد 

من الطرق المختلفة حول العالم:

)ADRA( غاثة وكالة الأدڤنتست للتنمية والإ
غاثة التابعة لكنيسـة الأدڤنتست  إنَّ ADRA هي وكالة الإ
ي أكـرث مـن 110 دولـة، وهي 

، وهـي متواجـدة �ض ض السـبتي�ي
ض  تتصـدى للكوارث وتعمل عىل توفري الغذاء والمياه، وحماية الُمعرَّض�ي
ي إيجاد سـبل 

للخطـر، وتعمـل كذلـك عىل تعزيز الصحة والمسـاعدة �ض
ي احتياج.

ض المسـتقبل لَمن هـم �ض العيش وتأم�ي

المستشفيات والمؤسسات الطبية
 170 مــن  أكــرث  الســبتيون  الأدڤنتســت  يديــر 
ــة أصغــر،  ــادة طبي ــة إىل 240 عي ضاف مستشــفى، بالإ
ــع أنحــاء العالــم. وجميعهــا تقــوم بخدمــة  ي جمي

�ض
أكــرث مــن 12.000.000 َمِريــض ســنوياً، يأتــون مــن كل مناحــي الحيــاة 

ي مئــات مــن المجتمعــات. 
ويتواجــدون �ض

المدارس والجامعات
 7.800 مــن  أكــرث  الســبتيون  الأدڤنتســت  يديــر 
مؤسســة تعليميــة عــىل كافــة المســتويات، وتقــدم 

هــذه المؤسســات خدماتهــا لأكــرث مــن 2.000.000 طالــب وطالبــة مــن 
ــدات. ــب والمعتق ــع المذاه جمي

إذاعة الأدڤنتست حول العالم
 إنَّ إذاعــة الأدڤنتســت )AWR( هــي عبــارة عن شــبكة
ي أكــرث مــن 70 لغــة وتقــدم 

 إذاعيــة عالميــة تبــث �ض
الأمــل والرجــاء لـــ 80 بالمائــة مــن ســكان العالــم.

تلفزيون الوعد
ــة  ــة ُمكرّس ــة عالمي ــاة تلفزيوني ــاة الوعــد هــي قن قن
لجلــب التشــجيع والدعــم للمشــاهدين مــن أي 
ي جميــع أنحــاء 

مذهــٍب أو ِعــرٍق أو خلفيــة ثقافيــة �ض
ــا.   ــا وأوروب ــمال إفريقي ــط وش ق الأوس ــرث ال

) www.al-waad.tv : ي التاىلي
و�ض لكرت ) شاهد قناة الوعد عىل الموقع الإ



ض  ض المســيحي�ي الأدڤنتســت الســبتيون هــم جماعــة مــن المؤمنــ�ي
ي 

ي جميــع أنحــاء العالــم حيــث يتواجــدون �ض
يــن �ض المنترث

ــة.  ــن 900 لغ ــرث م ي أك
ــفاء �ض ــاء والش ــاركون الرج ــة ويش 200 دول

ونحــن نهتــم اهتمامــاً خاصــاً بَمــد يــد العــون والمســاعدة لــكل 
ــاج. ي احتي

ــخص �ض ش

لماذا نهتم؟
ــا  ــام بإخوتن ــا إىل الهتم ــذي يدفعن ــري ال ــبب الجوه إن الس
س حيث نجد هللا  ية يســتند إىل الكتاب الُمقدَّ ي البرث

وأخواتنا �ض
هــن عــىل تحّننــه وترأفــه عــىل البــرث ويطلــب ِمــن كل واحــد  يرب
ِمّنــا أن يُْظِهــَر مثــل هــذا الهتمــام بالآخريــن بصفة شــخصية.
إننا نتبع مثال المسيح الذي أحب البرث واختلط مع عامة الناس 
. كل مـا قام به المسـيح كان  ض ض والمجروحـ�ي واهتـم بالمتألمـ�ي
ض به ومنحهم الرجاء.  المقصـود منه هو التخفيف عن المحيطـ�ي
ي أقوالنـا وأفعالنا.

ض بالمسـيح �ض ونحـن نريـد أن نكـون متمثل�ي

ما الذي يشّكل أهمية بالنسبة لنا؟ 
ــن المهــم مشــاركة الرســالة  يؤمــن الأدڤنتســت الســبتيون أن ِم
ية  ي هذه الأيام الصعبــة، مع البرث

ي أعطاهــا هللا �ض
الخاصــة، الــ�ت

 : ي
رنــا بــالآ�ت ي يحبهــا ويهتــم لأمرهــا. إنهــا رســالة رجــاء تُذكِّ

الــ�ت

ّ القــدرة، خلــق العالــم  ي إنَّ هللا القــدوس، ُكلِّ
هللاُ  يرعــى  محبــة،  وبــكل  فيــه.  ء  ي

ىسث وكل 
ي عنايــًة خاصــًة 

ويحفــظ كل مــا خلقــه، ويعتــ�ض
ــام  ض ق ــ�ي رَه ح ــوَّ ــذي َص ي ال ــرث ــس الب بالّجن

ــق.  ــد الَخل ــواء عن ــكيل آدم وح بتش

فيمـا  تامـاً  اعتمـاداً  هللا  عـل  نعتمـد  إننـا 
يتعلـق بوجودنـا. فبدونـه لـن تكـون هنـاك 
حيـاة أو وجود. وقد ُمِنـح كل واحد ِمّنا امتياز 
القدرة عـىل الختيار والتـرّف، وأنعم علينا 

عـزاز. ي العبـادة والإ
ة السـتجابة لـه �ض ض بمـري

ي حياتنـا 
إننـا مدعـوون لتمثيـل المسـيح �ف

اليوميـة مـن خـالل أسـلوب ِلبسـنا وطريقـة 
ي أوقاتنا 

تحاورنـا والأسـلوب الـذي بـه نقـ�ض
وننفـق أموالنـا، ومـن خـالل كيفيـة معاملتنا 
ي ونهتم 

ي بها نعتـ�ض
لالآخريـن، والطريقـة الـ�ت

بكوكـب الأرض. 

ي يــوٍم مــا، ســيقوم هللا 
إنّــه قريبــاً، �ف

بإتمــام دينونتــه لصالــح أولئــك الذيــن 
ــه، وســيصدر أحكامــه  ــه ورحمت ــوا محبت َقِبل
ي شــهدها 

ضــد كل المظالــم والمعانــاة الــ�ت
ــور. ــان والعص ــّر الأزم ــىل م ــا ع عالمن

إنَّ المسـيح سـوف يعـود قريبـاً إىل هـذه 
الأرض، بقـوة وَمجـد، لوضـع حـد للـراع 
، وليأخـذ  ّ ض الخـري والـرث القديـِم العهـِد بـ�ي
إىل  الأرض  ولُيعيـد  السـماء،  إىل  أحبـاءه 

 . ض الأصليـ�ي وسـالمها  جمالهـا 

ء نقوم به هو اسـتجابة  ي
إنّنا نؤمن أّن كل ىسث

للخالـق الُمحب الذي أعطى للعالـم بُرهاناً 
ي سـبت اليوم السـابع 

عـىل عنايتـه متمثالً �ض
بـأن يعـود  المسـيح  س. وقـد وعـد  الُمقـدَّ
عادة خلق سـماء  رسيعـاً كجـزء مـن خطتـه لإ
جديـدة وأرض جديـدة، ولـن يكـون هنـاك 
أحبائـه  بمقـدور  وسـيكون  بعـد،  فيمـا   ٌ

رسث
العيـش معـه إىل الأبـد.

ي مأسـاة ورصاع 
إنَّ عالمنـا عالـق وغـارق �ف

. وقـد رَّد هللاُ عـىل  ض الخـري والـرث ي بـ�ي
كـو�ف

ي 
هـذا التحـدي بتدبـري تشـارك فيـه كل َمـن �ض

السـماء مـن أجـل التأّكد ِمن أنَّ هللاَ سـينتر 
. والأكـرث مـن ذلـك، هـو أنَّ هللا  ّ عـىل الـرث
أعطـى البـرث الفرصة للحصول عىل السـالم 
ي خضـم عالمنـا المضطـرب، ومعرفـة أننـا 

�ض
ي 

ي يـوم مـا سـنكون جـزًءا ِمـن َكْوٍن يعيـش �ض
�ض

ض مـع هللا.  تناغـم ووفـاق دائَمـ�ي

وقـد وّفـَر هللا دليـالً لعيش حيـاة أخالقية، 
العـرث  الوصايـا  ي 

�ض الدليـل  هـذا  ويتمثـل 
ي مـوىس. وإننا لنكرم  ي كتابـات الن�ب

المدّونـة �ض
كـة عـىل أنفسـنا والآخرين إذ  هللا ونجلـب الرب

ي أعطاهـا هللا لنـا.
نتبـع التعاليـم الـ�ت

ي َعِهـَد بهـا هللا إىل كل 
إنَّ هبـة الحيـاة الـ�ت

واحـد ِمّنـا ُمصانـة ليـس فقـط مـن خـالل 
عـن  بالمتنـاع  ض  تتمـري صحّيـة  حيـاة  عيـش 
تعاطـي الخمـور والتبـغ واللحـوم النجسـة 
دمـان فحسـب، ولكـن  والمـواد المسـببة لالإ
أيضـاً مـن خـالل مشـاركتنا لمبـادئ الصحـة 
هـم  ينعمـوا  كي  الآخريـن،  مـع  والسـالمة 

والعافيـة.  بالّصحـة  أيضـاً 
ي منه عالمنا. 

ي خضم كل ما يعا�ض
هذا هو وعد هللا لنا، �ض

ونحن لدينا امتياز مشاركة هذه الأخبار السارة معك!


