Hetednapi Adventista Egyház

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át

A Hetednapi Adventista EgyhÃ¡z
elkÃ¶telezett a humanitÃ¡rius segÃ-tsÃ©gnyÃºjtÃ¡sban, a keresztÃ©ny
oktatÃ¡sban, az egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi szolgÃ¡latban Ã©s abban, hogy ingyen megossza
az evangÃ©liumot az emberekkel. Az Ã©rdeklõk szÃ¡mÃ¡ra barÃ¡ti keresztÃ©ny
kÃ¶zÃ¶ssÃ©get ajÃ¡nl fel.

Az egyhÃ¡z
Ã¶nkÃ©ntesei programokkal segÃ-tenek azoknak, akik le szeretnÃ©k gyõzni
rossz tÃ¡plÃ¡lkozÃ¡si szokÃ¡saikat: a dohÃ¡nyzÃ¡st, alkoholizmust Ã©s
drogfÃ¼ggõsÃ©get. SzÃ¡mos programmal Ã©s nyÃ¡ri tÃ¡borokkal segÃ-tik azokat,
akik szeretnÃ©k megerõsÃ-teni csalÃ¡di kapcsolataikat, hÃ¡zassÃ¡gukat Ã©s
Istenhez fûzõdõ viszonyukat.

A
Hetednapi Adventista EgyhÃ¡z olyan protestÃ¡ns gyÃ¶kerû felekezet, amely
JÃ©zus Krisztusra Ã©s a BibliÃ¡ra alapozza hitÃ©t. LegfõkÃ©ppen hisznek a
JÃ©zus Krisztus Ã¡ltal felajÃ¡nlott hit Ã¡ltali megigazulÃ¡sban.

Â

Az
â€žadventista" nÃ©v a latin â€žadvent" szÃ³bÃ³l szÃ¡rmazik, ami eljÃ¶vetelt,
megÃ©rkezÃ©st jelent. Ezt a nevet azÃ©rt kaptÃ¡k az adventistÃ¡k, mert JÃ©zus
kÃ¶zeli, mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©t vÃ¡rjÃ¡k. Az egyhÃ¡z nevÃ©ben a â€žhetednapi" szÃ³
pedig arra utal, hogy a hetedik napot, a szombatot tekintik az
istentisztelet napjÃ¡nak.

Az
egyhÃ¡z a protestÃ¡ns reformÃ¡ciÃ³ig vezeti vissza tÃ¶rtÃ©netÃ©t. Hivatalosan
1863-ban alakult meg kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ keresztÃ©ny egyhÃ¡zak tagjaibÃ³l, akik
hittek JÃ©zus Krisztus mÃ¡sodik eljÃ¶vetelÃ©ben Ã©s erõs vÃ¡gy Ã©lt bennÃ¼k,
hogy megismerjÃ©k a bibliai prÃ³fÃ©ciÃ¡kat.

Az
adventistÃ¡k a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, szolgÃ¡lat, hitvallomÃ¡s Ã©s az evangelizÃ¡ciÃ³ nÃ©pe
mintegy 160 Ã©ve. A vilÃ¡gszÃ©les egyhÃ¡z tÃ¶bb mint 13 milliÃ³ felnõtt,
aktÃ-v taggal az ENSZ Ã¡ltal elismert 228 orszÃ¡gbÃ³l 208-ban szerevezett
formÃ¡ban van jelen. MagyarorszÃ¡gon 1898 Ã³ta tevÃ©kenykedik, 108
megszervezett gyÃ¼lekezetÃ©ben 5.000 aktÃ-v felnõtt tagja van.
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Tisztelt HÃ¶lgyem! Tisztelt Uram!
KÃ©rjÃ¼k, hogy szemÃ©lyi jÃ¶vedelemadÃ³ja 1%-Ã¡val tÃ¡mogassa a Hetednapi
Adventista EgyhÃ¡z hazÃ¡nkban vÃ©gzett szolgÃ¡latÃ¡t. Az elõzõ Ã©vekhez
hasonlÃ³an a kÃ¶vetkezõ programok folytatÃ¡sÃ¡hoz tervezzÃ¼k felhasznÃ¡lni a
felajÃ¡nlott Ã¶sszegeket:

- EgÃ©szsÃ©gnevelõ Ã©s egÃ©szsÃ©gmegõrzõ programokat szervezÃ¼nk az orszÃ¡g tÃ¶bb telepÃ¼lÃ©sÃ©n

- Ãšjabb dohÃ¡nyzÃ¡s-leszoktatÃ³ programokat szervezÃ¼nk.

Â

Itt
jegyezzÃ¼k meg, hogy az ENSZ egÃ©szsÃ©gÃ¼gyi vilÃ¡gszervezete - a WHO kitÃ¼ntette a Hetednapi Adventista EgyhÃ¡zat a "LÃ©legezz szabadon"
elnevezÃ©sû sikeres dohÃ¡nyzÃ¡s-leszoktatÃ³ programjÃ¡Ã©rt, amelynek
segÃ-tsÃ©gÃ©vel mÃ¡r tÃ¶bb mint 20 milliÃ³ ember szakÃ-tott kÃ¡ros
szenvedÃ©lyÃ©vel.

- MentÃ¡lhigiÃ©nÃ©s sorozatokat indÃ-tunk

- Az egÃ©szsÃ©ges Ã©letmÃ³d alapelveinek megismertetÃ©se, ill. bemutatÃ¡sÃ¡ra EgÃ©szsÃ©g EXPO-kat szervezÃ¼nk
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- CsalÃ¡d- Ã©s ifjÃºsÃ¡gvÃ©delmi, nevelõ programokat kezdemÃ©nyezÃ¼nk

- Az ifjÃºsÃ¡g kÃ¶rÃ©ben nÃ©pszerûsÃ-tjÃ¼k a cserkÃ©szmozgalmat

- NyÃ¡ri gyermek-, ifjÃºsÃ¡gi Ã©s csalÃ¡di tÃ¡borokat szervezÃ¼nk

- A Bibliai Szabadegyetem keretÃ©ben megismertetjÃ¼k az Ã©rdeklõdõkkel a BibliÃ¡t.

Amennyiben
tÃ¡mogatÃ¡sra mÃ©ltÃ³nak tartja egyhÃ¡zunk tÃ¡rsadalomÃ©rt vÃ©gzett
szolgÃ¡latÃ¡t, kÃ©rjÃ¼k, rendelkezzen a javunkra szemÃ©lyi jÃ¶vedelemadÃ³ja
1%-Ã¡rÃ³l!
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Tekintse meg bemutatkozÃ³ filmÃ¼nket!

Technikai szÃ¡munk: 0248

KÃ–SZÃ–NJÃœK TÃ•MOGATÃ•SÃ•T!

http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 1 March, 2021, 12:25

