
نام من نبیل و مدیر الوعد هستم و احساس حضرت  «
ابراهیم را دارم. نمیدانم به کجا میروم ولی میدانم که خدا 

با من است. او به من وفادار است و مرا حفظ میکند... او 

بمن قوت میبخشد. هر روزه سوالهایی در ذهنم خطور 

میکند ولی پاسخهای زیادی نمیشنوم. ولیکن میدانم 

که او همه چیز را میداند و میدانم که او به من اهمیت 

میدهد و دلنگران من است. و آرزوی من این است که او را 

حرمت و جالل بخشیده  و با شیوه زندگی خود و دلسوزی 

برای کسانی که اطراف من هستند او را تکریم نمایم .«

»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 
را بشما نشان دهد و شما را سالم�ت ببخشد.« 

ت مویس در کتاب اعداد ۶ : ۲۴( )از ح�ض

چه خدمت بیشتری از ما بر می آید؟

مطمئنیم که با اهمیت دادن و کمک و پشتیبا�ض خود از 
ادونتیستهای روز هفتم که به ُطُرِق مختلف در جهان 

سا�ض میکنند ادامه خواهید داد: خدم�ت

آژانس توسعه و امداد ادونتیست
ادونتیستهای روز  کلیسای  امداد رسا�ض  نماینده  آدرا 
و  حضور  کشور   ۱۱٠ از  بیش  در  که  است  هفتم 

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
  ۲۴۰ بهمــراه  بیمارســتان   ۱۷۰ از  بیــش  ادونتیســتها 
درمانــگاه کوچکــ�ت را اداره میکننــد کــه هــر ســاله در 
رسارس جهــان بــه بیــش از دوازده میلیــون  بیمــار 

رسپــا�ی و صــد هــا گــروه از جامعــه مــد�ض خدمــات خــود را ارائــه 
ــد.  مینماین

مدارس و دانشگاهها
ادونتیســتها بیــش از ۷۸۰۰  مجموعــه آمــوزیسش را در 
تمامــی ســطوح بــا قریــب بــه دو میلیــون جــوان و 

نوجــوان بــا هــر عقیــده و مســلیک تحــت پوشــش قــرار داده انــد. 

رادیو جها�ن ادونتیست
ِای – دبلیــو – آر،  یــک  شــبکه رادیــو�ی جهــا�ض اســت 
ــد و  ــه پخــش میکن ــان برنام ــش از ۷۰  زب ــه بی ــه ب ک
۸٠% از جمعیــت جهــان را امیــد و الهــام میبخشــد.

تلویزیون الوعد )نوید آینده(
الوعــد یــک کانــال تلویزیــو�ض جهــا�ض اســت کــه بــرای 
بیننــدگان رسارس خاورمیانــه، شــمال آفریقــا و اروپــا 
ــویق و  ــف تش ــود را وق ــد و خ ــش میکن ــه پخ برنام

همیــاری بــرای همــه اقشــار و مســلک هــا و فرهنــگ هــای مختلــف 
نمــوده اســت.

چه
کمکی از
ما بر می آید؟

ادونتیســتهای روز هفتــم یاران دلســوز شــما هســتند



چرا ما دلسوز هستیم؟
دلیـل قانـع کننـده ما بـرای مراقبـت از همنوعـان خویش در 
کتاب مقدس مکتوب اسـت چرا که خدای دلسـوز و مهربان 
بـرای ایـن دنیـای پریشـانحال دلنگـران بـوده و  خواسـته وی 
از  هـر کـدام از مـا ایـن اسـت کـه دلسـوز یکدیگـر باشـیم.
مـا راه عیـی را دنبـال میکنیـم زیـرا کـه او مـردم را دوسـت 
داشـت با مردم عامی نشسـت و برخاسـت میکرد و غمخوار 
جفادیـدگان و دردمنـدان بـود. عیـی هـر آنچـه  کـه هـر 
روز انجـام میـداد بـه نیـت ایـن بـود کـه اطرافیـان خویـش 
را تعـایل و امیـد ببخشـد. مـا میخواهیـم ماننـد او باشـیم.

چه چیزی برای ما اهمیت دارد؟ 
ادونتیســتهای روز هفتــم اعتقــاد دارنــد کــه خداونــد در ایــن 
دوران وانفســای دنیــا بــرای جهــا�ض که با عشــق و عالقــه آفریده  
پیــام خــایص دارد کــه بایــد بمشــارکت گذاشــته شــود. ایــن یک 

پیــام امیــدوار کننــده اســت کــه بمــا یــادآوری میکنــد ...

خــدا�ی مقــدس و قــادر مطلــق، جهــان و هــر 
آنچــه در آن اســت را آفریــده اســت.  او از روی 
محبــت آنچــه را کــه خلــق نمــوده  محافظــت 
ــرای نســل بــرش  ــا توجــه مخصــویص کــه ب و ب
دارد بــا خلــق آدم و حــوا  بــرای ایــن موضــوع 

آینــده نگــری کــرد. 

وابسـته  او  بـه  کامـا  بـودن   زنـده  بـرای  مـا 
وجـود  هسـ�ت  و   

گ
زنـد� او  بـدون  هسـتیم. 

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.

 روزانه 
گ

مـا فراخوانـده شـده ایم تـا در زنـد�
نـوع  و  احـکام  طریـق  از  باشـیم  او  معـرف 
گذرانـدن  شـیوه  و  گفتـار  طریـق  از  پوشـش، 
زمـان و خـرج پـول و طریقـه رفتـار بادیگـران و 
راه و روش محافظـت و پرسـتاری از زمیـ�ض کـه 

 میکنیـم. 
گ

در آن زنـد�

بـزودی روزی فـرا خواهـد رسـید کـه خداونـد 
داوری خویـش را بانجام خواهد رسـاند و این 
داوری بـه نفـع کسـا�ض خواهـد بود کـه محبت و 
رحمـت او را پذیرفتـه انـد و بـر علیـه تمامـی �ب 
عدالتیهـا و دردهـا�ی کـه جهـان تـا بحـال تجربـه 

نمـوده حکـم خـود را جـاری خواهـد سـاخت.

ن  عیـی بـزودی بـا قدرت و جـال به ایـن زم�ی
ض  بـاز خواهد گشـت تا به ایـن نزاع دیرینـه ماب�ی
خـ�ی و رسش خاتمـه داده و دوسـتداران خـود را با 
ض را با همـان آرامش  خـود به آسـمان بـرده و زم�ی

و زیبـا�ی اصیـل که قبال داشـته احیـا نماید.

بـاور داریـم کـه هـر چـه میکنیـم در اجابـت 
پـروردگار مهربـان اسـت کـه دنیـا را بـه مراقبـت 
خویـش در روز مقـدس هفتـم هـر هفته یع�ض 
هـای  وعـده  اسـت.  نمـوده  ملـزم  سـبت  روز 
بازگشـت قریـب الوقـوع او بعنـوان بخـیش از 
ض  نقشـه او بـرای خلقـت دوبـاره آسـمان و زمـ�ی
هرگـز  دیگـر  اهریمـن  کـه  جـا�ی   ، اسـت  تـازه 
نخواهـد توانسـت بر علیـه دوسـتداران خدا که 
بـرای همیشـه بـا او خواهنـد بود َقد َعَلـم ُکند. 

ض  دی عالمگ�ی و مصیبت بار ب�ی جهان ما در ن�ب
نییک و پلیدی گرفتار گشته است. خداوند  مقرر 
ای  نقشه  کائنات  کل  نمودن  دخیل  با  تا  داشت 
بر اهریمن  او  وزی  تدوین نماید که متضمن پ�ی
برش  ابناء  از  یک  به هر  او  این  بر  گردد. عالوه 
فرص�ت عطا نموده تا در این جهان پر از کشمکش  
آرامش و آسایش را درک نمایند )قدر عافیت کی 
داند که به بال�ئ گرفتار آید( و از طریق کی این 
آرامش را بیابند که بخیش از جهان است که با او 

د.   کامل بر می�ب
گ

در توازن و هماهنیک

ن از  خداونـد بـرای پاکدامـین و خـوب  زیسـ�ت
طریـق ده فرمـان راهـکاری تـدارک دیـد کـه در 
ُصُحـِف موسـاِی پیامـ�ب مکتـوب گردیـده اسـت. 
وی از اصویل کـه خداوند متعـال ارزا�ض  مـا بـا پـ�ی
داشـته بـه او ارج وحرمـت مینهیـم و بدینسـان 
بـرای خـود  و دیگـران موجـب برکت می شـویم.  

 عطیــه ای اســت کــه بــه هــر یــک از مــا 
گ

زنــد�
ده شــده تــا نــه تنهــا از طریــق  بــه امانــت ســ�پ
ض از الــکل و تنباکــو و   ســالم و پرهــ�ی

گ
زنــد�

گوشــتهای ناپــاک )حــرام( و مــواد اعتیــاد آور از 
ــد  ــق بای ض طری آن محافظــت شــود بلکــه بهمــ�ی
ســالم�ت و بهداشــت را بــرای دیگــران عرضــه و 

ترویــج کنیــم.

او  وعـده  لیکـن  جهـان،  هـای  تجربـه  تمامـی  خـالل  در 
ده شـده تـا خ�ب خوش  پابرجاسـت. بمـا فرص�ت مغتنم سـ�پ

را بـا شـما در میـان بگذاریـم. 

ادونتیســتهای روز هفتــم جامعــه ای دیــ�ض و جهــا�ض هســتند 
کــه در دوردســتهای بیــش از ۲۰۰ کشــور در ایــن جهــان پهنــاور 
ــه  ــان ب ــش از ۹۰۰ زب ــه بی ــفا را ب ــد و ش ــوده و امی ــده ب پراکن

مشــارکت میگذارنــد.


