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  فوريه ٨تا  ٢               درس ششم

  قوم مهر خورده خدا

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ مكاشفه ١٧تا  ١١ اتيآ ٨باب  هي؛ تثن١٤تا  ٩ اتيآ ٣پطرس باب دوم ؛ ٧ب با وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٢٣تا  ١٩ اتيآ ٣باب  اني؛ روم٥ هيآ ١٧، باب ١٢و  ٥و  ٤ اتيآ ١٤باب  وحناي

خود را شسته و در  ياند، رداها هستند كه از آن عذاب سخت گذشته يكسان ها نيا« : آيه حفظي

  ).١٤ه آي ٧ باب يوحنا مكاشفه( «  اند كرده ديخون بره سف

با بركت و  يوفادار يرا دارد، برا حيبه مس ايمان دعويكه  يكه هر فرد دهد يهر نشان مهفت م گشوده شدن اميپ

آوردن قوم خود از مرگ  رونيب يدا براخ يانضباط وسيله هايچهار مهر اول . شود يروبرو م لعنتبا  يمانيا يب ليبدل

رنج  ليضد انج يو ظلم در جهان يعدالت ياز ب نيحال، قوم خدا همچن نيبا ا. ودندها ب نمودن آن روزيو پ يروحان

  .باشد يكه به قومش ظلم نمودند، م يمهر ششم، خدا آماده برخورد با كسان شيدر گشا. برند يم

به ارمغان  مانيرا برا حيمهر ششم آمدن دوباره مس. شش و هفت درج شده است يمهرها انيم يبطور ضمن ٧باب 

به سوال آنان در باره اين كه چه كساني در  مكاشفه  ٧باب  شوند، يروبرو م يبا داور رانيشر در حالي كه. آورد يم

نفر  ١٤٤٠٠٠ديگر ويژگي هاي مرتبط با . نفر مهر خورده اند ١٤٤٠٠٠: روز آمدن مسيح خواهند ايستاد پاسخ مي دهد

  . داده شده است ٥-١: ١٤در مكاشفه 

 نيا). ١٤ هيآ ١١تا باب  ١ هيآ ١٠باب  وحنايمكاشفه (ششم و هفتم قرار گرفته است  پوريش انيم يگريدميان پرده 

 فيزمان را توص انيقوم خدا در پا فهيتجربه و وظ ،مصادف است ٧باب  يها صحنه يزمانبا دوره  كه ميان پرده

  .كند يم
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 .شويد آماده فوريه ٩ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  فوريه ٣                    يكشنبه

  مهار كردن بادها

 يزيچه چ وحناي. ديرا بخوان ١٤تا  ٩ اتيآ ٣پطرس باب دوم و  ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

 يهر چه اتفاقكنند؟ پس از بسته شدن م مهارچه مدت بادها را  يبرا ديفرشتگان با ند؟يبب يم

  خواهد افتاد؟

                           

                           

 

 اتيآ ٢٣باب  ايارم( كرد يم يرا داور رانيها شر آن لهيبودند كه خدا بوس يمخرب يروهايبادها نماد ن م،يدر عهد قد

هنگامي كه فرشتگان خدا از مهار بادهاي دهشتناك احساسات شديد دست بر دارند، همه «  ).٢: ٧؛ دانيال ٢٠و  ١٩

اين نيروهاي ويرانگر با مداخله الهي  .٦١٤جدال عظيم، صفحه الن جي وايت،  -» چيز غير قابل كنترل خواهد شد 

  . مهار مي شوند در حالي كه امت خدا مهر وي را دريافت خواهند نمود

« است كه  نيا ديدر عهد جد نيهر كردن نمادم يمعنا. بود تيهر كردن، مالكم ياصل ي، معناكهن يها در زمان

ها را با  و آن دهد يم صيخدا قوم خود را تشخ). ١٩ هيآ ٢باب  موتائوسيت دوم( » شناسد يخداوند متعلقان خود را م

نسبت كه  يافراد يشانيبر پ  زمان، انيدر پا). ٣٠ هيآ ٤، باب ١٤و  ١٣ اتيآ ١باب  انيافسس( كند يهر مالقدس م روح

). ١٢و  ١ هيآ ١٤باب  حناويمكاشفه ( دارند يم نگاهرا وفادار هستند مهر زده مي شود، كساني كه احكام او خدا  به

 ماوا گزيدن در«  يعني د،يگو يم وايت. يبلكه همانطور كه الن ج ست،يافراد ن يشانيقابل مشاهده بر پ يمهر خدا نشان

الن  - »بگيرند قرار  ريتحت تأثنمي توانند ]امت خدا[از اين رو آنان  ،يروحان ظرو هم از ن يهم از نظر فكر ، قتيحق

 افتينشان وحش را در رند،يگبكه طرف وحش را  يكسان سه،يدر مقا. Last Day Events, p. 220 ،وايت. يج

  ).١٧و  ١٦ اتيآ ١٣باب  وحنايمكاشفه ( كنند يم
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در  يوفادار شيآزما  ود،جو نيبا ا. قرار گرفته است شيها مورد آزما خدا در تمام نسل خوردههر قوم م يوفادار

به ). دينيرا بب ١٢ هيآ ١٤و باب  ١٧ هيآ ١٢باب  وحنايمكاشفه (دا خواهد بود خ يها ه داشتن فرمانگن ،ييبحران نها

همانطور كه سبت ). ٧ هيآ ١٤باب  وحناي مكاشفه(اطاعت از خدا خواهد شد  شيآزما ،طور خاص، فرمان چهارم

، نشان )١٠ و ٩: ٤؛ عبرانيان ٢٠و  ١٢ اتيآ ٢٠باب  اليحزق(بوده است  يكتاب مقدس هاينشان قوم خدا در زمان

  .خواهد بودنيز  ييبه خدا در بحران نها يوفادار

خواهد بود  يانيپا يمخرب هفت بال يروهاياز محافظت در برابر ن يا به عنوان نشانه نيمهر همچن  زمان، انيدر پا

كه در  يپرسش ن،يبنابرا). ٣تا  ١ اتيآ ٧باب  وحنايپشت پرده مكاشفه  ريتصاو يبرا ١١تا  ١ اتيآ ٩باب  اليحزق(

كه قادر خواهند بود در روز خشم  يكسان: كند يم افتيدر يينها يمطرح شد، پاسخ ١٧ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  .باشند يخدا محفوظ بمانند، قوم مهر زده خدا م

 ٤باب  انيافسس( ميرا نرنجان ميا مهر زده شده يالقدس كه توسط و روح ،دهد يپولس به ما هشدار م

 د،يافتيكه پاسخ را  نيالقدس را رنجاند؟ پس از ا روح شود يچگونه م ست؟يچ نيا يمعنا. )٣٠ هيآ

  القدس كمك كنند؟ كه به شما در نرنجاندن روح ديريبگ ديتوان يم يماتيچه تصم

  فوريه ٤                    دوشنبه

  قوم مهر خورده خدا

آن  يمعنا ؟است چند نفرخدا  خوردهقوم مهر  تعداد. ديرا بخوان ٨تا  ٤ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

  ست؟يعدد خاص چ

                            

                           

 

 ١٤٤٠٠٠ها  كه تعداد آن شنود يم وحناي. دهد يمهر زدن را نشان م لياند، تكم كه مهر زده شده ياعالم تعداد كسان

 ١٤٤٠٠٠عدد . باشد يبلكه به مفهوم آن م ست،ين يقيحق يبه عدد نجايارجاع در ا. باشد يم لياسرائ لهيقب ١٢نفر از 
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 هيساخته شده بر پا يساهايو تعداد كل لياسرائ ليقبا: خداست قوماز  يدوازده نماد. شود يم ١٠٠٠بار  ١٢بار ١٢شامل 

: است زمان انيمجموع قوم خدا در پا به معناي ١٤٤٠٠٠رو، عدد  نياز ا). ٢٠ هيآ ٢باب  انيافسس( ونيحوار ١٢

كه براي بازگشت مسيح آماده هستند و كساني كه بدون اينكه روي ) يانيهوديان و غيريهود(شامل » تمامي اسرائيل«

  ). ٥٣-٥١: ١٥، اول قرنتيان ٢٦: ١١روميان (موت را ببينند متبدل مي شوند 

كه شامل هر دو پادشاهي  لياسرائ لهيقب ١٢ رايز ستند،ين يقيبه وضوح حق وحنايمكاشفه  ٧ذكر شده در باب  لهيقب ١٢

به اسارت برده  ها يآشور ريتسخ خاللدر پادشاهي شمالي  لهيبق ١٠. امروزه وجود ندارند ،شمالي و جنوبي بودند

امروزه  ،لهيقب ١٢ از اين رو، .شدند يكپارچه قوم ها گري، كه در آنجا با د)٢٣تا  ٦ اتيآ ١٧پادشاهان باب دوم (شدند 

  .دهند ينم ليرا تشك تيهودي

 ٢٩-١: ٤٨را با حزقيال  ١٥-٥: ١اعداد (. ستين يعاد يفهرست وحنا،يمكاشفه  ٧در باب  لهيقب ١٢فهرست  ن،يهمچن

. )مقايسه كنيد ٥: ١با اعداد ( آمده است نيرئوب يبه جا )٥: ٧مكاشفه ( لهيقب نيبه عنوان اول هوداي). مقايسه كنيد

، در اند حذف شده ٧بوده اند، از ليست مكاشفه  ٤٨و حزقيال  ١كه در ليست هاي اعداد  ميدان و افرا ليقبا نيهمچن

 نيا ميحذف دان و افرا يآشكار برا ليدل. )٨و  ٧: ٧مكاشفه ( اند ها اضافه شده آن يبه جا وسفيو  حالي كه الوي 

  ). ١٧: ٤؛ هوشع ٣٠، ٩: ١٢اول پادشاهان (مرتد و بت پرست بودند  لهيقب دو نيا م،ياست كه در عهد قد

غيبت دان و افرايم از ليست، پيشنهاد مي .است يبلكه روحان ست،ين يخيتار وحنايمكاشفه  ٧در باب  ليفهرست قبا

 معطوف به ديدر عهد جد سايكل ن،يهمچن. كند كه بي وفايي اين دو قبيله جائي در ميان امت مهر خورده خدا ندارند

تا به آخر ست كه نماد كل قوم خدا وحناي فهمكاش ٧در باب  لهيقب ١٢). ١ هيآ ١باب  عقوبي(است  لياسرائ لهيقب ١٢

  .يهودي ريغهم و  يهوديهم ، پايدار ماندند

 كتاب از ينيتضم چه كنند يم يزندگ يسختدوران آشوب و  يكه در ط يبه كسان خداوند

  دهد؟ يم مقدس
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  فوريه ٥                    سه شنبه  

 جمعيت عظيم

مرحله  در اينرا  نياز مقدس يچه گروه وحناي. ديرا بخوان ١٠ و ٩ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه 

خدا چه  يها در برابر تخت پادشاه آن ند؟ياند و اهل كجا شده فيها چگونه توص آن ند؟يب يم

  زنند؟ يم اديفر يزيچ

                            

                           

                           

 

 ديسفو هو لباس خود را به خون بره شست نديآ يم رونياز عذاب سخت ب« كه  يكسان ند،يب يرا م ريكث تيجمع وحناي

كه با  ياز مردم هستند كه با وجود هر گونه سخت يها گروه خاص آن ،يعني). ١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( » اند مودهن

كلمه سختي و  . ن رداي عدالت كامل، نمادينه شده استديبا پوش يوفادار .اند وفادار مانده يسيآن مواجه بودند به ع

كه به چيزهايي كه ايمانداران بخاطر اعتقاد خود رنج مي برند  مصيبت به طور مكرر در كتاب مقدس بكار برده شده

بنابراين، ). را ببينيد ٣: ٥، روميان ٣٣: ١٦، يوحنا ٩: ٢٤، متي ٩: ٩، مزامير ٣١: ٤براي مثال خروج (اشاره مي كند 

» جمعيت عظيم« نفر مي بينند، مي توانيم ١٤٤٠٠٠گرچه برخي از مفسران ادونتيست اين گروه را به عنوان نمايندگان 

  . را به تمامي رهايي يافتگاني كه بخاطر ايمان خود در طول اعصار رنج و مصيبت كشيده اند معطوف كنيم

در اينجا نيز، در شرح يوحنا در خصوص جمعيت عظيم، همانطور كه در تمام كتاب مقدس مشاهده مي كنيم، 

رستگاري، براي حيات ابدي، براي آسمان و زمين  تنها دعوي رهايي يافتگان براي. رستگاري بواسطه فيض مي باشد

  .  جديد، عدالت مسيح است، كه به آنان با فيض داده شده است

بودند، اما مانند جرقه  طانيش با شور و حرارت در امورهستند كه  يكسان بارگاه عرش سماويافراد به  نيتر كينزد« 

هستند كه  يبعد كسان. اند نموده يرويت دهنده خود پاز نجا ديو شد قيعم يآتش او را رها كرده و با سرسپردگ
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حرمت دادند، در حالي خدا را  عتيكه شر يبه كمال رساندند، كسان انتيدروغ و خ هانيرا در م يحيمس تيشخص

و . دنديبه شهادت رس مانشانيا لينفر در تمام اعصار بدل ها ونيليآن را باطل اعالم نمود، و م تيحيجهان مس كه

تخت و در حضور  شيو قوم و زبان در پ لهيرا نتواند شمرد، از هر امت و قب شانيكس ا چيكه ه ميعظ يهدورتر، گرو

ها به  نبرد آن). ٩ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( اند ستادهينخل به دست گرفته، ا يها   آراسته و شاخه ديفس يها   بره به جامه

شاخه نخل در دستانشان نماد . اند افتهيدست  زهيقه را رفته و به جامساب ريها مس آن. اند شده روزياست و پ دهيرس انيپا

 وايت،. الن جي – .است باشد، يم شانياكنون از آن ا كه حيمس بيع يعالمت عدالت ب ديها و جامه سف آن يروزيپ

The Great Controversy, p. 665 

در  ميتوان ياما چگونه م .است مانياز ا كه عطيه اي ،پوشانده شده ايم حيمس تعدال باما  ،يآر

تر، ما  مهم يحت يا م؟يرا نگه داشته و وفادار بمان مانيسخت، آن ا يها مشكالت و عذاب انيم

تا  ١١ اتيآ ٨باب  هيتثن( م؟يكن يرا حفظ م يو وفادار مانيو رفاه، آن ا شيآسا يها چگونه در زمان

  .)دينيرا بب ١٧

  فوريه ٦                    شنبه  چهار

  كنند رّه پيروي ميكساني كه از ب

 نيا ست؟يمقدس چ ١٤٤٠٠٠ ياصل يژگيسه و. ديرا بخوان ٥تا  ١ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

  مرتبط است؟١٢ هيآ ١٤باب  وحنايزمان در مكاشفه  انيپا نيمقدس فيچگونه با توص ها يژگيو

                            

                           

 

خدا را نگه  يها كه فرمان ينفر به عنوان كسان ١٤٤٠٠٠ فيبر اساس توص ٥و  ٤ اتيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

در  طانيها خشم كامل ش اگر چه آن). ١٢ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( باشد يدارند، م مانيا يسيو به ع دارند يم

  .ماندند يراسخ باق يسيخود با ع كيرابطه نزد ليرا تجربه كردند، اما بدل ييبحران نها
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 نياند؟ ا ر از چه نظر با زنان آلوده نشدهفن ١٤٤٠٠٠ ني، ا٥ هيآ ١٧باب  وحنايبا توجه به مكاشفه 

 انياز م) ٤ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه ( »نمونه خدا نياول«ها به عنوان  كه آن تيواقع نيچگونه با ا

  و آزاد شدند، مرتبط است؟ يداريمردم خر

                            

                            

  

در مورد بابل فاحشه آخر زمان و دخترانش  ٥ هيآ ١٧باب  وحنايمكاشفه . خداست به يمانيا ياز ب ينماد يفساد جنس

وجود،  نيبا ا). دينيرا بب ٣ هيآ ١٨باب  وحنايمكاشفه ( ديگو يها زنا خواهند كرد، سخن م كه تمام مردم جهان با آن

ها  آن. اطل مقاومت خواهند نمودبا بابل و مذاهب ب شنيعروابط  بروفادار خواهند ماند و در برا حينفر به مس ١٤٤٠٠٠

  ).٤ هيآ ١٤باب (  »روند يبه دنبال او م رود يهر جا كه بره م«

نوبر محصوالت براي خدا و « ، به عنوان »از ميان انسانها رهايي داده شده اند « كه  يبه عنوان كسان بيشترنفر  ١٤٤٠٠٠

بودند كه به خدا شده محصول برداشت  نيبهتر نه،نوبرا، كهن ليدر اسرائ). ٤: ١٤مكاشفه (تشريح شده اند » بره 

 از مردم جهان كه خدا  افتهي تبه قوم نجا مي تواند» نوبر محصوالت « واژه . )١٢: ١٨اعداد ( شدند يم شكشيپ

به وضوح به گروهي خاص اطالق مي نفر  ١٤٤٠٠٠ ، ولي در مكاشفه)١٨: ١يعقوب (متمايز شده اند معطوف شود 

بدين جهت آنان نوبرانه ). ٥٢-٥٠: ١٥اول قرنتيان (دون اينكه مرگ را ببينند متبدل مي شوند شود بخاطر اينكه ب

  ).دينيرا بب ١٦تا  ١٤ اتيآ ١٤باب  وحنايه فمكاش(برداشت بزرگتري از نجات يافتگان در تمامي اعصار هستند 

 م؟ير داشته باشقرا يحانودر خطر ارتكاب فساد ر ميتوان يناخودآگاه م يحت ،ييها ما به چه روش

  م؟يده يم بيچرا خود را فر م،يقرار ندار يخطر نيدر معرض چن ميكن ياگر فكر م
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  فوريه ٧                    شنبه  پنج

  نجات به خدايمان و برّه

قوم خدا در  وحنايمكاشفه . ديرا بخوان ١٤ هيآ ٣پطرس باب دوم و  ٥ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه 

چگونه مي توان به اين وضعيت دست . كند يم فيتوص بيع يو ب نقص يآخر زمان را به عنوان ب

  ؟يافت

                            

                           

 

 بيع ينقص و ب ينشد و ب افتي شانيا يها لب بر« يدروغ چياست كه ه نينفر ا ١٤٤٠٠٠ يينها يژگيو

 قوم كنند، ير مرا باو شيطان يها روغكه اكثر مردم جهان د يدر حال). ٥ هيآ ١٤باب  وحنايمكاشفه (»هستند

خواهند كرد و نجات خواهند  افتيرا در يقتيمحبت حق كه در حرف و عمل عاري از فريب هستند،خدا  آخرالزمان

  ). ١١و  ١٠ اتيآ ٢باب  انيكيتسالوندوم ( افتي

 ميابراه م،يدر عهد قد. اشاره دارد حينفر به مس ١٤٤٠٠٠ يبه وفادار) »عيب يب«، amōmos يونانيبه ( »بدون نقص«

. بودند هر چند كه مانند همه مرتكب گناه شده بودند عيب  يب) ١ هيآ ١باب  وبيا( وبيو ا) ١ هيآ ١٧باب  شيدايپ(

 هيآ ٥باب  انيافسس(باشند  بيخدا مقدس  و بدون ع بلكه در مقا شدند يفراخوانده م انيحيمس ش،يدو هزار سال پ

  ).١٥ هيآ ٢باب  انيپيلي، ف٢٧

نگه  مانيرو شيمهم را پ قتيحق نيا شهيهم ديچرا ما با. ديرا بخوان ٢٤تا  ١٩ اتيآ ٣باب  انيروم

  م؟يدار
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از آنچه  يها بازتاب نجات آن. را منعكس خواهند نمود حيمس تينفر شخص ١٤٤٠٠٠جهان،  خيتار يانيپا يدر روزها

). دينيرا بب ١٠ -٨ اتيآ ٢باب  انيافسس(ان خواهد بود انجام داده است و نه تقدس و اعمال خودش شانيبرا حيمس

 نيو از ا) ١٤ هيآ ٧باب  وحنايمكاشفه (اند  كرده ديخون برّه سف درها را  اند و آن خود را شسته يها نفر جامه ١٤٤٠٠٠

  ).١٤ هيآ ٣پطرس باب دوم ( باشند يم بيع يرو، در مقابل خدا پاك و ب

نجات دهنده خود  ريكه تصو يتا زمان ميشو هيپاك و تصف ينيزمما الزم است كه از تمام موارد « 

  ...‘.ميبشو ياله ذات سهم برندگان’و  ميرا منعكس كن

 ،انداخته شود حيمس يپاجنگ به كه زره  يهنگام ابد،ي انيپا يزندگ يريكه درگ يهنگام« 

ادعا  نانيبا اطم توان يتنها آن زمان است كه مو سپس سپس  ابند،يخدا جالل  نيكه مقدس يزمان

  ،وايت. يالن ج - » ميهست گناه يو ب ميا افتهينمود كه نجات 

 Selected Messages, book 3, pp. 355, 356 

حال  نيو با ا همچون تقديس شدگان زندگي كنيم و براي ابديت آماده شويم ميتوان يچگونه م 

كه در  يبزرگ قتيهمواره حق ديچرا ما با م؟يرنج نبر مابانهقدس م ييگرا كمال يها بياز آس

  م؟ينگه دار مانيرو شيآمده است را پ ٢٣تا  ١٩ اتيآ ٣باب  انيروم

  فوريه ٨                     جمعه

، از پيامهاي منتخب، كتاب سوم، نوشته الن جي وايت را ٣٥٧-٣٥٣بي گناهي و نجات صفحه  :تفكري فراتر

  .بخوانيد

است كه  نيا رسد يبه نظر م يهيآنچه در مكاشفه بد. شدبا يم يپر بحث بشدت نفر، مسئله ١٤٤٠٠٠ نيا تيهو

 بتيها هفت مص كه آن ميدان يما م. باشند يم نيزم نيا خيتار يانيپا ينسل از قوم خدا در روزها نينفر آخر ١٤٤٠٠٠

 يها متفاوت از نسل اريبس شانيا يوفادار نكهيو ا) ١٦ تا ٧ اتيآ ٩١باب  وحنايمكاشفه (آخر را تجربه خواهند كرد 

  .قرار خواهد گرفت شيمورد آزما يقبل
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است كه  يياز رازها يكي نيا. ما آشكار نشده است يدر آن گروه خواهند بود، برا يچه كسان نكهيحال، ا نيبا ا

 نياز ا يعضو يخواهد ساخت كه چه كس انينما ندهيتنها آ). ٢٩ هيآ ٢٩باب  هيتثن(خود نگه داشته است  يخدا برا

داده شده است يهشدار نيبه ما چن ن،يبا توجه به ا. خواهد بود افتهي نجات نيسگروه مقد:  

 قيكه خدا حقا هنگاميارائه خواهند داد،  فرضيات راكه افسانه و  يافت مي شوند سايدر كل يكسان ديفرما يم حيمس« 

. بشوند يدارذهن نگه يها نهيهمواره در گنج دياست كه با را عطا نمودهكننده  ليو تجل دهنده رفعت  بزرگ،

را چيزي  ستيكنجكاو هستند كه الزم ن ها كه آن ي، زمانبر مي چينندرا  هيو آن نظر  هينظر نيها ا كه انسان يهنگام

كه در  يزيچو حدس بزنند،  ديبا را يزيكه قومش چ ستينقشه خدا ن نيا. كند ينم تيها را هدا بدانند، خدا آن

به  ير روحانظكه از ن ييها ها بر سر پرسش كه آن ستياراده او ن نيا. دهندرا ارائه  شود يداده نم ميكتاب مقدس تعل

كه  يكسان. مشاجره كنند اشد،ب يجزء صد و چهل و چهار هزار نفر م يكرد، مانند چه كس هدنخوا يكمك شانيا

 Selectedوايت، . الن جي –»  افتيرا درخواهند  نيكوتاه بدون شك ا يمورد انتخاب خدا هستند، در زمان

Messages, book 1, p. 174  

   بحث براي سواالتي

كه در  ميكه خدا به ما داده است، بكوش يبا تمام قدرت بيائيد« : ديشيانديب ريز حتيدر مورد نص -١

 Ellen G. White Comments, The SDA Bible ،وايت. يالن ج - » ميصد و چهل و چهار هزار نفر باش انيم

Commentary, vol. 7, p. 970 . كوشش  نيا د؟ياوريكلمات را در عمل ب نيا ديتوان يچگونه م

 گذارد؟ يم ريروزانه شما تأث ماتيچگونه بر تصم

همانطور كه به . باشد يم ديجد سروديخواندن  ،مقدس آخر زمان ١٤٤٠٠٠مهم  يژگيو كي -٢

خدا  ايبر ديجد سرودي دهندهبازتاب  تان يكنون يروحان ريمس ايآ د،يكن يخود فكر م يزندگ

از اطاعت  يكه اثر دهد يكار خدا در آن را انعكاس م يميقد اتيروا تان يزندگ ايآ اي باشد؟ يم

تان با  و تجربه يروحان رياز مس يديجد سرودچگونه  تان يكنون يزندگ باشد؟ يدر آن نم يونكن

 كند؟ يرا منعكس م حيمس
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 د،يپرس ياز شما م ياگر كس ست؟يچ يوحقيقي  و شناختن  دانستن حيدرباره مس انيتفاوت م -٣

 و چرا؟ ديداد يم يچه پاسخ »چگونه است؟ حيمس«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


