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  فوريه ١ ژانويه تا ٢٦             درس پنجم

  هفت مهر و موم

                            

  روز سبت بعد از ظهر

؛ ١٦ هيآ ٤باب  الي؛ حزق٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  اني؛ الو١٧تا  ١ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .١٠تا  ٧آيات  ١باب  انيكيتسالوندوم ؛ ٤٣ هيآ ٣٢باب  هيتثن

و مردمان را  يكه ذبح شد رايز يهست شيمستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرها«: آيه حفظي

ما  يخدا يرا برا شانيو ا يديو زبان و قوم و امت خر لهيخدا به خون خود از هر قب يبرا

  ).١٠و  ٩ات آي ٥ بابمكاشفه يوحنا ( » سلطنت خواهند كرد نيو بر زم يپادشاهان و كهنه ساخت

بعنوان يگانه شايسته اي براي باز كردن را  حيكه مس دهد يرا ادامه م ٥و  ٤ يها صحنه باب وحنايمكاشفه  ٦باب 

او اكنون آماده باز نمون . و آنچه كه بواسطه آدم از دست رفت را بازگرفت كنند، يم فيتوصطومار مهر و موم شده 

  .باشد ينقشه نجات م ييو انجام كامل و نها طومارمهر 

رو، شكسته شدن  نياز ا. خود را توسعه داد يپادشاه ،بواسطه آن حيبود كه مس لينشانه آغاز گسترش انج كاستيپنط

 نيو آخر نيباز شدن هفتم. از شد و عواقب انكار نمودن آن اشاره داردغآ كاستيكه در پنط ليمهر به موعظه انج

  .رساند يجهان م نيا خيتار انيمهر، ما را به پا

 نيا د،يغالب آ آنكه « : دهد يمهر را به ما م مفهوم هفترا براي باز كردم معني و  ديكل ٢١ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه 

 .» و با پدر خود بر تخت او نشستـم افتميچنانكه مـن غلبـه  نـد،يخواهـم داد كـه بر تخت من با من بنش يرا به و

شايستگي وي در نتيجه ايثارگري او بر روي صليب سخن مي گويد، تا كاهن و  حيمس ظفريافتناز  ٥و  ٤ يها باب

ظفرمندان را در مقابل تخت سلطنت مسيح  ٧آخرين آيه هاي فصل .ني ما باشد و طومار را باز كنداعظم آسما
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در باره امت خدا در مرحله پيروزي است تا اينكه بتوانند در سلطنت مسيح  ٦بدين جهت، فصل . توصيف مي كند

  .شريك بشوند

 .شويد هآماد فوريه ٢ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ٢٧                    يكشنبه

  گشوده شدن مهر اول

را  ١٤تا  ١ اتيآ ٢٤باب  يو مت ٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  انيو الو ٨تا  ١ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

 يدرباره معنا ات،يآ نيبر اساس ا. ديتوجه كن اتيآ نيمشترك در ا يديبه واژگان كل. ديبخوان

  د؟يآموز يم يزيچهار مهر اول چه چ

                            

                           

 

طاعون  ،يقحط ر،يشمش همچون كه در عباراتي مشخص درك گردند ميعهد قد يايبال بستردر  ديهفت مهر با عيوقا

چهار عذاب « شان را  ها  آن اليحزق). ٢٦تا  ٢١ اتيآ ٢٦باب  انيالو( به تصوير كشيده شده اند يوحش واناتيو ح

 يداريب از طريق آنها در پيبودند كه خدا  يبيتأد يها ها عذاب آن). ٢١ هيآ ١٤باب  لايحزق( نامد يخدا م » سخت

 لهي، چهار اسب سوار وسدر شرايطي مشابه. در زماني كه نقض عهد مي كردند آنان بودو مجازات   وضعيت روحاني

  .هستند يسيدر انتظار بازگشت ع نگه داشتن قومش داريب يخدا برا

 ،يسيعكه به موجب آن ، مي باشد ١٤تا  ٤ اتيآ ٢٤باب  يچهار مهر اول و مت انيم يكيدنز يها شباهت نيهمچن

امت خود را در مسير درست  ،چهاراسب سوارخداوند با مفهوم . داد حيآنچه در جهان اتفاق خواهد افتاد را توض

  . انه آنان نيستنگاه مي دارد و به آنان يادآوري مي كند كه اين جهان، همچنان كه در حال حاضر هست، خ
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 اتيآ ١٩مكاشفه باب  ات،يآ نيا. نيز در شُرُف پيروزي است ٢و  ١ اتيآ ٦مكاشفه باب گرچه بطور نمادين است، 

نبرد  نيدر آخر يآسمان يلشكرها تيو هدا ديسف يرا در حال راندن اسب حيكه مس شوند يم ادآوريرا  ١٦تا  ١١

. مرتبط است روانشيو پ حيبه طور مرتب با مس  ،ياز پاك ينماد واننبه ع ديرنگ سف. كشند يم ريبه تصو نيزم خيتار

 ميدر عهد قدرا خدا  ريكه تصو ،)٢: ٦مكاشفه ( داده شده است يدر دست دارد و به او تاج يكمان اسب سوار،

 است كه كماني در دست دارد در حالي كه بر دشمنانش غالب مي شود يكه در حال راندن اسب كند يم يتداع

، ي كه بر سر اسب سوار استتاج يبرا يونانيواژه ). ٥و  ٤ اتيآ ٤٥باب  ريم؛ مزا١٣تا  ٨ اتيآ ٣ ببا انيانعبر(

stephanos  كي كارسوار نيا). ١١ هيآ ٣، باب ١٠ هيآ ٢مكاشفه باب ( ناميده مي شود يروزيكه تاج پ مي باشد 

  .دهد يفاتح است كه به فتح كردن ادامه م

بواسطه آن شروع  حيآغاز شد و مس كاستيكه قدرتمندانه در پنط كند يم فيرا توص ليار انجهر، انتشم اولين ةصحن

 رويپ ديكه با ياريفتح شوند و مردم بس ديبود و هنوز هست كه با ياريبس يها نيسرزم. به گسترش ملكوت خود نمود

  .ابديتحقق  جاللدر  حيبا آمدن مس يينها يروزيكه پ يشوند، تا زمان يسيع

 فيرا توص يدوره رسالت كه ؛مطابقت داردافسس  يسايبه كل هداده شد اميپ اول باهر صحنه م ،يتنظر نبوطه نقاز 

  ).٢٣ هيآ ١باب  انيكولس( افتيبه سرعت در سرتاسر جهان گسترش  ليجآن ان يكه در ط كند يم

 روزيطرف پ در ح،يدر مس وضعيتمانكه بدون در نظر گرفتن  ميداشته باش اديهمواره به  ديچرا با

  م؟يقرار دار

  ژانويه ٢٨                    دوشنبه

 مهرهاي دوم و سوم

در  نجاي، در اكاراسب قرمز و سوار فيبر اساس توص. ديرا بخوان ٤و  ٣ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يصحبت م يزيدر مورد چه چ ل،يرابطه با انج
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كه راه كشتن  رديبرگ نيرا از زمو آرامش دارد و اجازه دارد صلح  يبزرگ ريمشش كارسوار. قرمز رنگ خون است

  .كند يمردم باز م يرا برا گريكدي

 شيبه پ ليموعظه انج قيرا از طر ينبرد روحان حيهمانطور كه مس. كند يم فيرا توص ليمهر دوم، عواقب انكار انج

كار، كار كشتار را انجام نمي سوار . ر جفا ادامه مي يابدبناچا. كنند يبه شدت مقاومت م يطانيش يروهاين برد، يم

خواهد  كه اجتناب ناپذير ،جفايي را در پي خواهد داشتجهيو در نت. بر مي دارد نيصلح را از زم ،در عوض .دهد

  .)دينيرا بب ٣٤ هيآ ١٠باب  يمت(بود

را  ١٦ هيآ ٤باب  لايو حزق ٢٦ هيآ ٢٦باب  انيالو را بهمراه ٦و  ٥ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

اشاره  كه در اينجا ليموعظه انج ي باتي، چه واقعكارو سوار اهياسب س فيبر اساس توص. ديبخوان

  است؟ مرتبط شده

                            

                            

  

چارك  كي متيق: داده شده است يا هياعالم. وزن كردن غذا در دست دارد يبرا ييترازو اه،يسوار بر اسب س

باب  وحنايمكاشفه ( مرسان يبيو شراب آس تونيبه روغن ز. روز كار خواهد بود كيچارك جو، مزد  سه ايگندم و 

 ).٦ هيآ ٦

 هيآ ٤باب  الي؛ حزق٢٦ هيآ ٢٦باب  انيالو(بود  يقحط اي اديز يابينشانه كم غالت قيخوردن نان با وزن كردن دق

 ديامكان خر ،يعاد طيدر شرا). ٢ هيآ ٢٠باب  يمت(بود  يك كارگر دستمزد روزانه دينار، كي وحنا،يدر زمان ). ١٦

 اريرا بس يمعمول متيق ،يوجود، قحط نيبا ا. بود ريروز با دستمزد روزانه امكان پذ كي يخانواده برا يازهايتمام ن

 اجيروز احت كينفر، به كل دستمزد  كي يتنها برا يكاف يغذا ديخر ي، برامهر سومدر صحنه . داد يم شيافزا

تر و  ارزان ييغذاجو،  مانهيپ كي ديخر يروز برا كيخانواده كوچك، دستمزد  كيغذا دادن به  يبرا. بودخواهد 

  .شد ياستفاده م رانيفق يكن برا ريشكم س
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اهيباشد، اسب س لينشان دهنده موعظه انج دياگر اسب سف. اشاره دارد ليانكار انج گريهر سوم به عواقب دصحنه م 

منجر به  ريناگز ليانكار انج). ١١ هيآ ٨لوقا باب (غله در كتاب مقدس نماد كالم خدا است  .است لينماد نبودن انج

  ).١٣تا  ١١ اتيآ ٨عاموس باب ( شود يم ،شد ينيب شيكالم خدا مانند آن كه توسط عاموس پ يقحط

  ژانويه ٢٩                    سه شنبه  

 صحنه چهارمين مهر

صحنه  نيشده است؟ ا فيتوص نجايدر ا يا چه صحنه. ديرا بخوان ٨و  ٧ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  دارد؟ يبا صحنه قبل يچه ارتباط

                            

                           

 

نام . است هيدر حال تجز جسد يشده است كه رنگ خاكستر انيب chloros يونانيرنگ اسب در مهر چهارم با واژه 

دو مجاز هستند مردم را با  نيا. كند يم يهمراهمكان مردگان او را  ،هادسحال،  نيسوار مرگ است؛ در هم

  .نابود كنند نيچهارم زم كيدر  يوحش واناتيمرگ و ح ،يگرسنگ ر،يشمش

كالم  يروحان يكه قحط رساند يرا م قتيحق نيواضح صحنه ا ريتصو. خواند يهر طاعون و مرگ را فرامم نيچهارم

  .شود يم يمنته يبه مرگ روحان ريناگز ليانكار انج جهيخدا در نت

به  نياز زم) چهارم كي( يمحدود است؛ تنها اقتدار بر بخش ارياست كه قدرت مرگ و هادس بس نيخبر خوش ا

 ١٨ هيآ ١باب  وحناي همكاشف(هادس و مرگ را دارد  يدهايكه كل دهد يم نانيبه ما اطم يسيع. ها داده شده است آن

  ).دينيرا بب
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 ٢در باب  رايطايطو  ساموغافسس، سارد، پر يساهايكل داده شده به يها اميپ يمحتوا گريبار د

 سهيباز شدن چهار مهر اول مقا يها را با صحنه ساهايدر آن كل تيوضع. ديكن يمكاشفه را بررس

  د؟يكن يها مشاهده م آن انيم يچه تشابه. ديكن

                            

                            

 

مختلف  يها به دوره زيمهرها ن سا،يدرست مانند هفت كل. كشند يم ريرا به تصو سايكل ندهيهر، آهفت م يها صحنه

پس از دوران . افتيبه سرعت در سرتاسر جهان انتشار  ليانج ،يدر دوران رسالت. شوند يمربوط م تيحيمس خيتار

شده است،  دهيكش ريآنگونه كه در صحنه مهر دوم به تصو هارم،قرن اول تا آغاز قرن چ انيروم از پا يامپراتور جفا،

كتاب مقدس كه به اعصار  يروحان يچهار و پنج اشاره دارد، كه با قحط يها مهر سوم به دوره سازش قرن. آمد

 »كياعصار تار«را در طول  تيحيمس يمرگ روحان يهر چهارم به درستم. شد، مشخص شده بودند يمنته كيتار

  .كند يم فيتوص

مهر سوم  يبال يقحط ريو شراب تحت تأث تونيكه روغن ز كند يم انيب ٦ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

 نيا. باشد يم حيمس يسيالقدس و شراب نماد نجات در ع روغن نماد روح. قرار نخواهند گرفت

القدس همچنان  است، روح ابيكه كالم خدا كم يزمان يكه حت تيواقع نيدرباره ا يزيچه چ

الش باشند، در دسترس است، نبدكه به  يتمام كسان يهمچنان برا تنجا نكهياست و ا تيدر فعال

  د؟يگو يما م هب

  ژانويه ٣٠                  شنبه  چهار

  گشودن پنجمين مهر

  افتد؟ در اينجا چه اتفاقي مي. را بخوانيد ١٠و  ٩آيات  ٦مكاشفه يوحنا باب 
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به شهادت ). ٧ هيآ ٢باب  شيدايپ( نه فقط روح اشاره داردانسان  يتدر كتاب مقدس به كل »جان «  و واژه روح

معبد  يمذبح قربان يشده در پا ختهير يبا توجه به خون قربان نجايافراد وفادار به خدا و مردم شكنجه شده در ا رسيدن

 ليو مرگ بدل ياعدالتقوم خدا از ن). ٧ هيآ ٤باب  اني؛ الو١٢ هيآ ٢٩خروج باب (شده است  دهيكش ريبه تصو ينيزم

 شانيو از ا يانيپادرم خواهند يو از او م آورند يبر م اديها نزد خدا فر آن. اند دهيرنج كش ليانج خود به يوفادار

 چيزي مرگ تي؛ درباره وضع نيزم يانجام شده بر رو يمورد ناعدالتاينجا در در  اتيآ نيا. كند تيحما

  .نديگو ينم

پاسخ . ديرا بخوان ١٠ هيآ ٧٩ باب ريو مزام ٤٣ هيآ ٣٢باب  هيو تثن ١١ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شده خدا چه بود؟ ديشه امت يبه دعاها ملكوت

                            

                            

  

هديه  –داده شد كه معرف عدالت مسيح است، كه آنان را از گناه تبرئه مي كند  ديسفهاي جامه  شهداي مقدسبه 

ها گفته شد  سپس، به آن). ٨ هيآ ١٩، باب ٥ هيآ ٣باب  وحنايمكاشفه ( او به كساني كه پيشكش فيض را پذيرفته اند 

كه  ميمهم است توجه داشته باش. داشت، كامل شوند ندمشابه خواه يا استراحت كنند تا برادرانشان تجربه ديكه با

تا  ديشه نيمكاشفه از تعداد مورد نظر مقدس. واژه عدد را در خود ندارد ١١ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه  يونانيمتن 

و نه  حيقوم خدا با جامه عدالت مس. ديگو يم شانيا تيشخص كمالبلكه از  د،يگو يسخن نم حياز بازگشت مس شيپ

و  حيتا زمان آمدن دوباره مس ديشه نيمقدس). ١٠و  ٩ اتيآ ٧باب  وحنايمكاشفه ( شوند يخود كامل م يستگيشا

  ).٤ هيآ ٢٠باب  وحنايمكاشفه (نخواهند شد  ينكرده و داور اميق ،آغاز هزاره

به دوره اصالحات منجر مي شود، دوره اي كه ميليونها نفر به شهادت رسيدند بخاطر  يخيصحنه مهر پنجم از نظر تار

از زمان  را بياد مي آورد، خيخدا در طول تار دهيتجربه قوم رنج د نيهمچن). ٢١: ٢٤متي (اينكه به خدا وفادار بودند 
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مكاشفه (گرفت  خواهدرا  »خون خدمتگزارانش«انتقام  تيكه خدا در نها يتا زمان) ١٠ هيآ ٤باب  شياديپ( ليهاب

   .)٢ هيآ ١٩باب  وحناي

هست كه از  يكس ايآ. بوده است خيخدا در طول تار دهيقوم رنج د اديفر »خداوندا تا كي؟«

عدالت  قتيدر حق يروز نكهيباشد؟ شما با دانستن ا دهيرنج نكش يزندگ نينبود عدالت در ا

  د؟يابي يم دلگرمي و آرامشيهر پنجم چه هد شد، در صحنه مانجام خوا

  ژانويه ٣١                    شنبه  پنج

  گشودن مهر ششم

خدا  مداخلهزنان خواهان  اديو فر كشد يرنج م ، ناعادالنهمتخاصم يكه در جهان مينيب يهر پنجم، قوم خدا را مدر م

  .مداخله نمايدمش، قو ياست كه خدا در پاسخ به دعاها دهيزمان آن رس. هستند

 ١باب  انيكيتسالوندوم و  ٣٠و  ٢٩ اتيآ ٢٤باب  يمترا بهمراه  ١٤تا  ١٢ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

  شود؟ يآشكار م يزيچه چ نجايدر ا. ديبخوان ١٠تا  ٧ اتيآ

                            

                           

 

آن وقايع قرار بود تا در نزديك . بودندپيشگوئي شده  ٣٠و  ٢٩: ٢٤سه نشانه آخر از شش مهر توسط عيسي در متي 

.  روي دهندبازگشت ثاني ، بعنوان پيش قراول  ١٧٩٨، در سال )١٤: ٧مكاشفه (» عذاب سخت « شدن خاتمه 

. هستند واقعي نجايو آسمان در ا) سنگها شهاب( »ستارگان«ماه،  د،يخورش، ٢٤همانطور مانند نبوت عيسي در متي 

خورشيد همچون  -، چهره اي از چيز واقعي يا واقعه اي را به تصوير مي كشند»مانند«و  »چونهم«كاربرد واژگان 

 انيحيمس كرباس سياه شد، ماه مانند خون گرديد، و ستارگان بر زمين افتادند همچون انجيري كه از درخت مي افتد

زلزله  :تشخيص دادند به حقيقت پيوستن كالم عيسي را در ترتيب و توالي هر يك از اين نشانه ها جهان غربدر 

 پشمگيرو بارش  ؛انگلند ويو جنوب ن وركيويدر شرق ن ١٧٨٠مه  ١٩ كيروز تار ؛١٧٥٥در سال  سبونيل
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تا  ١٢آيات  ٦به حقيقت پيوستن اين پيشگوئي، در مكاشفه   . ١٨٣٣نوامبر  ١٣اطلس در  انوسياق در ها سنگ شهاب

  . بازگشت ثاني مسيح نزديك است منجر به يك سلسله بيداري و احيا و دركي شد كه ١٤

را  ٣٠ هيآ ٢٣و لوقا باب  ٨ هيآ ١٠، هوشع باب ١٩ هيآ ٢باب  اياشع نيو همچن ١٧تا  ١٥ اتيآ ٦باب  وحنايمكاشفه 

شدن  يمخف يكه با وحشت در تالش برا كشد يم  ريرا به تصو يزندگ طبقات يتمام در ها مردم صحنه نيا. ديبخوان

و  نيچهره تخت نش« تا آنان را هنداخو يها م ها و كوهستان ها از صخره آن. هستند حيمس ناز خوف تحوالت در آمد

تا « ديآ يم حيمس رايز عدالت فرا رسيده استن ازم. كندپنهان ) ١٦ هيآ ٦باب  وحنايمكاشفه ( »هاز خشم و غضب برّ

تا  ١٧ اتيآ ١٩باب  وحنايدر مكاشفه ها  سرنوشت آن). ١٠ هيآ ١باب  انيكيتسالوندوم ( »ابديخود جالل  نياز مقدس

  .شده است فيتوص ٢١

 دهيخشم آنها رس ميروز عظ«:كه نياز به پاسخ ندارد توسط بدكاران وحشت زده خاتمه مي يابد يصحنه با پرسش نيا

را  ٢ هيآ ٣باب  يو مالك ٦ هيآ ١باب  ناحوم ني؛ همچن١٧ هيآ ٦باب ( »؟ آن روز را تحمل كند تواند يم ياست، ك

بتوانند در آن روز پابر جا  كه يسانك :داده شده است ٤ هيآ ٧باب  وحنايپاسخ به آن سؤال در مكاشفه ). دينيبب زين

  .خدا هستند خورده ، قوم نشانبايستند

سؤال چگونه  نيشما به ا. )٢ هيآ ٣باب  يمالك( »كه روز آمدن او را متحمل تواند شد؟ ستياما ك«

 د؟يارائه ده ديتوان يپاسخ خود م يبر كتاب مقدس برا يمبتن ليداد و چه دال ديپاسخ خواه

  .ديخود را در روز سبت در كالس مطرح كن يها پاسخ

  فوريه ١                      جمعه

از كتاب شهادتهايي براي مبشران و كارگران انجيل، از  ٤٦٠-٤٥٧بخش نياز جهان صفحات  :تفكري فراتر

  .نوشته هاي الن جي وايت را بخوانيد

همانگونه كه . اشاره دارد نيزم يخدا به قومش بر روو دلسوزي به توجه  نيهفت مهر به طور نماد شيگشا يايرؤ 

ثكن رده استكاسترند اشاره . يا : 



Farsi Quarterly Lessons                                       ٢٠١٩سه ماهه اول سال    |  سبت گروه بزرگساالندروس    كليساي ادونتيست هاي روز هفتم                             

 

      Jan | Feb | Mar   2019         56 
 

در  نكهيا: اهميت مي دهد و مراقب آنان استبه قوم خود  شهيوجود دارد كه خدا هم ضمانتيدر كتاب مقدس « 

پايان نمايش آخرت، او از ايشان  در نكهيو ا تقويت و پشتيباني نمايدها را  آنا ت هميشه حي وحاضر است او ،خيتار

 بكتا.كامالً دفاع نموده، ايشان را تبرئه مي نمايد و اجر سخاوتمندانه غيرقابل درك حيات جاوداني را عطا مي نمايد

 يكل اتيكه با ادب ستيام ناهماهنگ ناله يوجه نوع چيرو، به ه نيو از ا پردازد يموضوع م نيبه ا ييبايمكاشفه به ز

در واقع، همانطور كه . بيان مي كندكالم كتاب مقدس را  جوهره اصلي و جانكتاب مقدس سازگار نباشد؛ بلكه 

موت و عالم اموات  يدهايكه كلاست  يكس - »زنده يخدا« كند، ياشاره م و برجسته صبه طور مشخ وحنايمكاشفه 

رسيدن شهادت  رنج بهكه  يزمان يحت نكهيو ا كند يوفادار خود را رها نم روانيهرگز پ -) ١٨ هيآ ١باب (نزد اوست 

 ١ اتيآ ٢١، باب ١٠ هيآ ٢باب ( باشد يم شانيدر انتظار ا »يتاج زندگ«و ) ١ هيآ ١٢باب (هستند  روزيپ ،بسر مي برند

   استرند،. كنث اي – » )دينيرا بب ٤ هيآ ٢٢و باب  ٤تا 

Kenneth A. Strand, “The Seven Heads: Do They Represent Roman Emperors?” in Symposium on 
Revelation—Book 2, Daniel and Revelation Committee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research 
Institute, 1992), vol. 7, p. 206. 

   بحث براي سواالتي

به شما نشان دهد كه با  ديچرا با د؟يا هر آموختهم هفت شياز صحنه گشا يچه درس با ارزش -١

كه  ييها تمام وعده تيخدا همچنان فرمانرواست و در نها ن،يزم يبر رو طيوجود بد بودن شرا

 افت؟يتحقق خواهند  م،يدار حيدر مس

 يبرا .نجات بشر است يخدا برا تعين شده نماينده سايكل«: ديشيانديب ريدر مورد شرح ز -٢

 The Acts of ،وايت. يالن ج - » به جهان است ليآن رساندن انج تيشده و مأمور ياندهخدمت سازم

the Apostles, p. 9   

 به مردم، وفادارتر باشد؟ ليانج اميبه منظور رساندن پ تواند يچگونه مشما  يمحل يسايكل

روز  واندت يم يچه كس. ديروز پنجشنبه را در كالس مطرح كن يانيخود به پرسش پا يها پاسخ -٣

 يپاسختان در رابطه با نحوه زندگ دليل هاياست؟ در مورد  نيو چرا چنرا تحمل كند آمدن او 

  .ديروز آمدنش بحث كن يامروزه به منظور آماده شدن برا


