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  ژانويه ١١تا  ٥                درس دوم

  ها در ميان چراغدان

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 هيآ ١٢باب  متي؛ ٦٠تا  ٥٤ اتيآ ٧باب  اعمال رسوالن؛ ١٨تا  ٩ اتيآ ١باب  مكاشفه يوحنا: مطالعه اين هفته

تا  ١آيات  ٢؛ مكاشفه يوحنا باب ٢٠يه آ ١باب  مكاشفه يوحنا؛ ٦و  ٥ اتيآ ١٠باب  دانيال؛ ١١هيآ ٢٠باب  خروج؛ ٨

٧. 

     » !ديگوش ده ديگو يم ساهايبه كل به آنچه كه روح د،يكه گوش دار يكسان يا «: آيه حفظي

  ).٧آيه  ٢ باب مكاشفه يوحنا(

مالحظه را  خدا يب خود ستايي متكبرانه فرد ي كهدر حالرا تشريح مي كند  نويسنده مزمور يسردرگم ر،يمزام ٧٣باب 

. بسر مي برندو مصيبت رنج در مقايسه در عادالن  در وفور و سهولت  زندگي مي كنند در حالي كهها  آن. مي كند

كه در پريشاني خود به  ) ١٦ - ٢ اتيآ ٧٣باب  ريمزام(شده بود  مزمورباعث آشفتگي شديد نويسنده  ،يناعدالت نيا

  .داده شدموضوع  نياز ا تر قيعم ياو دركبه در آنجا در حضور خدا، ). ١٧تا  ١٦ اتيآ ٧٣باب  ريمزام(معبد رفت 

. شد يزندان صخره اي يا رهيدر جزانجيل را موعظه مي كرد اش  وفادارانه هاينك ليخورده بدل سال يها بعد، رسول قرن

، او در آن وجود نيبا ا. شده اندمتحمل عذاب  التزام و حمايت اوتحت  يساهاياو خبردار شد كه كل ،يشانيپر نيدر ا

از رمز  ي، خداوند برخمورنويسنده مزمانند  نجايادر  .يي از مسيحِ قيام كرده در قدس آسماني ديدايرؤ ،يلحظه بحران

 نيبه او ا قدسصحنه  نيا. سازد يآشكار م وحناي يكه به همراه دارد را برا ييها يو سخت يزندگ نيا يو رازها

 يحيمس ندهيآ يها و نسل ساهايبه آن كل ستيبا يكه م ينانياطم - حضور دارد و مراقب است حيمس كه داد نانياطم

  .ابالغ مي شدجهان  نيا خيتار انيپا اها ت در طول قرن
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خواهيم او  يسايبه كل ژهيو امياز هفت پ اميپ نيبه اول ،يآسمان قدسدر  حيمس تيمأمور يعالوه بر معرفدر اين هفته، 

مجموعه هفت كليسا در آسيا را خطاب نموده است، بلكه براي ما نيز در حال حاضر داراي معني و كه  پرداخت

  .مفهوم است

  .شويد آماده ژانويه ١٢ در سبت روز براي تا كنيد عهمطال را هفته اين درس* 

  ژانويه ٦                    يكشنبه

 در پاتموس

در باره شرايطي كه روياهاي مكاشفه را دريافت كرد  وحناي. ديرا بخوان ٩ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

   چه مي گويد؟

                           

                           

 

در  لومتريك ١٠و عرضش حدود  لومتريك ١٦اژه بود؛ طول آن  يايدر در صخره ايو  خالي رهيجز كيپاتموس 

كردن  يزندان يبرا يا اطراف به عنوان منطقه ريجزا ريو سا رهيجز نياز ا انيروم. قسمت آن بود نيتر ضيعر

به زمان نوشته شدن كتاب مكاشفه  كينزد نسبتاًكه  يحيمس هياول سندگانينو. كردند ياستفاده م ياسيس تبعيديان

 ديبه پاتموس تبع ليبه انج يوفادار ليرا به دل وحنايكه مقامات روم  كنند ياجماعاً اعالم م كردند، يم يزندگ وحناي

با او احتماالً به . زندان روم را تحمل كرده بود يها يرسول كهنسال مطمئناً در پاتموس تمام سخت نيا. كرده بودند

نگهبانان  انهيو مجبور بود تحت تاز شد يبه او داده نم يكاف يبود و غذا ريزنج شيمجرم رفتار شد، به پا كيعنوان 

  .كار كند يروم به سخت رحم يب

 جنايتكاران ديتبع يبرا ياژه توسط دولت روم به عنوان مكان يايدر در خاليو  صخره اي يا رهيپاتموس، جز« 

 يها دور از صحنه نجا،ياو در ا. ن شددروازه آسما ز،يانگ سكونتگاه غم نيخدمتگزار خدا ا يانتخاب شده بود؛ اما برا
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 يبرا شانيرا داشت و از ا يو فرشتگان آسمان حيخدا و مس ينينش هم ن،يشيپ يها سال اديز يو كارها يشلوغ زندگ

 The Acts of the Apostles, pp. 570, 571  وايت،. الن جي –» آيندگان رهنمود دريافت مي كرد  يبراو  سايكل

 

به خدا،  يوفادار) ليبدل يحت ديشا ايو (با وجود  يكتاب مقدس حت گريد يها تيكدام شخص

  .دينيرا بب ٦٠تا  ٥٤ اتيآ ٧و اعمال رسوالن باب  ٢٣تا  ١٦ اتيآ ٣باب  اليدانشدند؟ و عذاب  يمتحمل سخت

                            

                            

  

به حال  ابند،ي يم وحناي وضعيتشابه با م يطيكه خود را در شرا يفراموش كنند كه هر زمان دينباهرگز  حيمس روانيپ

آمد،  وحنايو مشوقانه نزد  دوارانهيپاتموس با سخنان ام يها يسخت انيكه در م يسيهمان ع. شوند يخود رها نم

  .كند تيو حما تيتقو دشوارشان يها تيها را در موقع قومش حضور دارد تا آن در كنارهمچنان 

از جمله  گريد ليبه دال دنيو رنج كش حياطر مسبه خ جفا انيتفاوت م ميتوان يچگونه م

؟  كنيم داليلشان را درك نميكه  ييها رنج اي م؟ينادرست خودمان را درك كن يها انتخاب

  م؟يبه خداوند اعتماد كن يتيدر هر موقعتا  مياموزيب ميتوان يچگونه م

  ژانويه ٧                    دوشنبه

  در روز خداوند

 ١٢باب  يو مت ١٣ هيآ ٥٨باب  اي، اشع١٣ هيآ ٣١اه با خروج باب همر ١٠ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

در كتاب مقدس به عنوان روز خداوند مشخص  يچه روز ات،يآ نيبر اساس ا. ديرا بخوان ٨ هيآ

  ؟بوده استمهم  زانيتا چه م ش،يها يسخت انيدر م وحناي يروز برا نيشده است؟ ا
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كه در  يدرست همانطور كه در زمان وحناي. ظاهر شد يديرسول تبع به روز سبت بود كه خداوند پر جالل  «

او . داد يكار را انجام م نيهم زيدر پاتموس ن داشت، يسبت را نگه م كرد، يكه به مردم موعظه م هيهودي يشهرها

  The Acts of the Apostles, p. 581وايت، . الن جي – » نمود لبهخود مطا يروز را برا نيبا ارزش در مورد ا يها وعده

را  ايآن رؤ بود سبتكه رسول در روز هفتم  يوحنايكه  كند يبه وضوح اشاره م ١٠آيه  ١مكاشفه يوحنا باب 

 هيآ ١باب  وحنايبا مكاشفه ( حيدوباره مس به آمدن يحت ،مي نگريست ندهيآ عيوقا با انتظار بهاگر چه . نمود افتيدر

يوحنا  ،) ١٠ هيآ ٣پطرس باب دوم ؛ ١٣تا  ٦ اتيآ ١٣باب  اياشع( ناميده مي شود»  روز خداوند«  كه ،)شود سهيقام ٧

روز « در باره زماني سخن مي گفت كه او خودش اين روياها در باره وقايع آينده را ديده بود كه در روز سبت بود، 

   .»خداوند 

بدون رنج كه او و  يزندگ كياز  يطعم شيبرا ديبا ايسبت پر از رؤروز  نيا ش،يها رنج انيكه در م ستين يشك

 ،يهوديدر واقع، در تفكر . تجربه خواهند نمود، شده باشد حيها پس از آمدن دوباره مس همه دوره ماندارانيتمام ا

  .شود يم يتلق » ندهيجهان آ« ، اوالم هابااز يسبت طعم

 ....با ارزش بود رهيدر جز اش ييدر تنها وحناي يبرا...  ،آنرا بنيان نهاد باغ عدنكه خدا در  ،سبت« 

 شهيبا ارزش بود، اما اكنون از هم حيمهم بود و اگر چه همواره در نظر مس اريتنها بس يديتبع يسبت برا روز« 

 –»  آگاه شود يعال يقتيحق نياز چن توانست ياو هرگز نم. بود اموختهين يسياز ع نيچن نياو هرگز ا! گرانبهاتر بود

  Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 955  وايت،. الن جي

را با  ١٥ هيآ ٥باب  هيو تثن ١١ هيآ ٢٠در خروج باب  يدو نمونه از فرمان چهارم از ده فرمان موس

كه به ما از خلقت و نجات اشاره دارند  يادبوديبه روز سبت به عنوان  اتيآ نيا. ديكن سهيهم مقا

 تيواقع ميتوان يهر سبت چگونه م. كه خدا هم ما را خلق نمود و هم نجات داد شوند يم ادآوري
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: ديشيانديب زين نيبه ا م؟ينگه دار مانيرو شيخدا به عنوان خالق و نجات دهنده خود را بهتر پ

  دارد؟ يمان باشد، چه حسن آنكه نجات دهنده ياو خالق ما بودن ب يبرا

  ژانويه ٨                    سه شنبه  

  روياي يوحنا از مسيح در پاتموس

در  يرا با موجود اله حياز مس وحناي فيتوص. ديرا بخوان ١٨تا  ١٢ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

او چه  شود؟ يچگونه ظاهر م ي يوحناايدر رؤ يسيع. ديكن سهيمقا ٦و  ٥ اتيآ ١٠باب  اليدان

  دهد؟ يانجام م يكار

                            

                           

 

  . رود يها راه م چراغدان انيدر م گرديده وملبس بعنوان كاهن اعظم  يسيع مي بيند كه وحناي

او به عنوان  نكهيبر ا يمبن كهن اشاره مي كند ليها به وعده خدا به اسرائ چراغدان انيدرم يسيراه رفتن ع ريتصو

هفت  انگريها نما چراغدان وحنا،يدر مكاشفه ). ١٢ هيآ ٢٦باب  انيالو( .بر خواهد داشت گامها  آن انيدر م شانيخدا

و  ،)٢٠ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (فرستاده شد  شانيا يبتدا براادر  اوحنيمكاشفه  يها بودند كه نوشته ايدر آس سايكل

. باشند ها همچنين نماد كليساي او در طول تاريخ مي ، چراغدان)همانطور كه در مطالعه روز چهارشنبه خواهيم ديد(

او بطور مداوم با قومش خواهد بود تا . يابد القدس ادامه مي مراقبت عيسي از كليسايش بر روي زمين، از طريق روح

  .ببرد يابد يها را به خانه شانيكه ا يزمان

گرفته شده  ميمعبد اورشل ينييآ مراسمها از  چراغدان انيدر م كاهن  اعظمبه عنوان  يسيع ريتصو ن،يعالوه بر ا

كه  ييها او چراغ. س بودمكان مقد يها روشن نگه داشتن چراغ اي كه به كاهن سپرده شده بود روزانه فهيوظ. است

ها را از روغن تازه  و چراغ كرد يمشده بودند را عوض  تمام كه ييها لهيفت كرد، ير مو پ زيبودند را تم يرو به خاموش
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 يها آگاه هر كدام از چراغ تياز موقع شيصورت، كش نيبه ا. كرد يها را دوباره روشن م و سپس آن كرد يپر م

  .كند است و شخصاً براي ايشان شفاعت ميآشنا قومش  طيو شرا ازهايبا ن يسيصورت، ع نيبه هم. افتي يم

  

در  ،» دانم يم «عبارت . ديبخوان ١٥و  ٨،  ١  اتيآ ٣و باب  ١٩، ١٣، ٩، ٢ اتيآ ٢باب وحنايمكاشفه 

  د؟يگو يم يزيچه چ ساهايقوم خدا در آن كل يازهايو ن ها تيعبا موق يسيع ييمورد آشنا

                            

                            

  

. كند يم معرفي) دينيرا بب ١٢ هيآ ٤٨و باب  ٦ هيآ ٤٤باب  اياشع( » نيآخر... و  نياول« خود را با عنوان خدا،  يسيع

نشان  نيا. ديآ ياز آن م) زمان انيپاه وقايع مطالع( يآخرت شناساست كه واژه  eschatos ،» نيآخر«  يونانيمعادل 

زنده « او . دهد يم يانيپا عينظر را در وقا نيكه آخر ياست، كس حيمس يسيبر ع يكه تمركز آخرت شناس دهد يم

عيسي با مرگ و ). ١٨ هيآ ١باب  وحنايمكاشفه (را در دست دارد  » مرگ و جهان مردگان يدهايكل« و  » است

همه ). ١٣آيه  ٩، مزامير باب ١٦آيه  ١٧ايوب باب (هاي مرگ را دريافت نمود  گشودن دروازهرستاخيز خود، قدرت 

 ٢١آيات  ١٥اول قرنتيان باب (كساني كه به او اعتماد كنند، از مرگ برخواهند خاست و زندگي ابدي خواهند يافت 

و اگر در مورد مردگان . او هستندمردگان تحت نظارت  يحت رايبترسند، ز ستيالزم ن عيسيوفادار  روانيپ). ٢٣تا 

  ).دينيرا بب ١٧و  ١٦آيات  ٤باب اول تسالونيكيان ( باشد؟ يم نينچنياست، تا چه حد در مورد زندگان ا نگونهيا

  ژانويه ٩                    شنبه  چهار

  هاي مسيح براي آن زمان و اكنون پيام
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 ايدر آس سايهفت كل يبرا نيهمچن يسيع. ديرا بخوان ٢٠و  ١٩، ١١ اتيآ ١باب  وحنايمكاشفه 

 يزيدر استان وجود داشت، چه چ ساياز هفت كل شيكه ب تيواقع نيا. فرستاد مشخصي يها اميپ

  دهد؟ يارائه م انيحيمس يبرا يبطور كل ها اميپ نيا نيدر مورد مفهوم نماد

                            

                            

  

 وحنايمكاشفه  ٣و  ٢ يها نمود، در باب را مامور آن وظيفه ، يوحناسايبه هفت كلبراي ابالغ به  يسيكه ع ييها اميپ

  :شود يها در سه سطح اعمال م آن يمعنا. اند ثبت شده

. قرن اول فرستاده شدند يايمرفه آس آباد و يواقع در شهرها سايدر ابتدا به هفت كل ها اميآن پ. يخيكاربرد تار

پرستش امپراتور را در معابد خود به عنوان  يمتعدد يرهاشه. روبرو بودند ياديز يها آنجا با چالشدر  انيحيمس

در  رفت ياز شهروندان انتظار م نيهمچن. شد يجبراپرستش امپراتور ا. به روم بر پا كرده بودند شان ياز وفادار ينماد

حاضر نشدن به شركت در  ليبدل انيحياز مس ياريبس. شركت كنند يپرست بت يو مراسم مذهب يعموم يها مناسبت

توسط  كه وحناي. .مي رسيدند شهادت به يگاه يو حت تحت بازجوئي در محكمه قرار مي گرفتندها  مراسم نيا

  .چالش هايي كه با آن روبرو بودند كمك كنددر  ايماندارانرا نوشت تا به  اميهفت پ ،ماموريت يافته بود حيمس

 ها اميپ نيا افتيدر يبرا ساياما تنها هفت كلاست،  يتكتاب نبو كي وحنايكه مكاشفه  تيواقع نيا .يتكاربرد نبو

 يسايكل يروحان طيبا شرا سايهفت كل نيدر ا يروحان طيشرا. اشاره دارد زين ها اميپ ينبو يژگيند، به وه اانتخاب شد

 يبررس كي ،ياز چشم انداز آسمان اميهفت پ نيكه ا دبو نيهدف ا. مطابقت داشت يخيتار يها دوره ريخدا در سا

  .را ارائه دهند جهان انياز قرن اول تا پا تيحيمس يروحان طيشرا از عيوس

در همه  ديكه با ،نامه فرستاده شد كيبه عنوان درست همانطور كه تمام كتاب مكاشفه يوحنا  .يكاربرد جهان

 آن هفت پيام نيز شامل ب،يترت نيبه ا). ١٦آيه  ٢٢، باب ١١ه يآ ١باب  وحنايمكاشفه (شد يخوانده م ساهايكل

انواع  انگرينما ها به اين صورت، آن. توانند براي مسيحيان در هر عصري كاربرد داشته باشند هايي هستند كه مي درس
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امروزه  تيحيمس يعموم يژگيكه و يمثال، در حال يبرا. مختلف هستند يها ها و زمان در مكان انيحيمختلف مس

است كه  نيخبر خوب ا. شناخته شوند ساهايكل ريسا يها يژگيممكن است با و انيحيمس ي، اما برخالئوديكيه است

  وايت،. الن جي –. » كند يمالقات م يطيبا بشر سقوط كرده با هر شرا« هر چه كه باشد، خدا  يروحان طيشرا

Selected Messages, book 1, p. 22  

 

شما در  يساينوشته شد، به كل سايبه سبك آنچه به هفت كل يا خداوند قرار بود نامه ديتصور كن

 نامه اي آن يروحان طيشرادر خصوص  نيبا آن روبرو است و همچن كه ييها مورد چالش

  نامه وجود داشته باشد؟ نيممكن است در ا يزيچه چ. سديبنو

  ژانويه ١٠                    شنبه  پنج

  پيام به كليساي افسس

  

شهر به  نيا. بزرگ واقع شده بود يتجار يرهايبود كه در مس ايآس يشهر استان روم نيتر و بزرگ تختيافسس پا

از جمله معابد،   يعموم يها شهر پر از ساختمان. بود يمهم يو مذهب يمركز تجار ا،يآس يعنوان بندر اصل

شهر . معروف بود ييجادو يو هنرها ها تيفعال يبرا نيهمچن. ها بود خانه ها و فاحشه ها، حمام ها، ورزشگاه تماشاخانه

س قرار در استان افس يحيمس يسايكل نيرگذارتريحال، تأث نيبا ا. شد يشناخته م يپرستوم با فساد و موه نيهمچن

  .داشت

چگونه خود را به  يسيع. ديبخوان ٢ هيآ ٢باب  ايهمراه با ارمرا  ٤تا  ١ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

 نيچنهم يسيع د؟يستا يرا م سايكل ،يعال يها يژگيكدام و يبرا يسيع كند؟ يم يمعرف سايكل نيا

  كند؟ يابراز م ييها يچه نگران
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 انيحيمس). ١٥ هيآ ١باب  انيافسس(و محبتشان معروف بودند  يوفادار به هياول يدر روزها ايمانداران اهل افسس،

ها  نآ. ماندند يوفادار و استوار باقولي تحت فشار بودند،  سايافسس اگر چه هم از خارج و هم از داخل كل

 نيبا ا. خود تحمل كنند انيرا در م نيدروغ رسوالن توانستند يها نم ؛ در واقع، آنتا پايان وفادار بودندكوش و  سخت

اعضا شروع به  گريو د حيبه مس شانيداشتند، عالقه ا ديو رفتار درست تأك قيكه اعضا بر آموزه دق ييوجود، از آنجا

هاي ايشان در خطر خاموش  بدون محبت مسيح، حتي چراغ ولي ،ماندند اگر چه مردم استوار و وفادار. كاهش نمود

  .شدن قرار داشت

را به انجام آن بر  سايكل يسيكه ع يسه مورد. ديرا بخوان ٧تا  ٥ اتيآ ٢باب  وحنايمكاشفه 

؟ چيستند را زنده كند ماندارانيا ريو سا حيبه مس شانيا يمحبت و سرسپردگ نيتا نخست زديانگ يم

  با هم مرتبط هستند؟ به ترتيب ورد چگونهسه م نيا

                            

                            

  

پس از ميالد  ١٠٠تا  ٣١هاي  بين سال سايكل يروحان طيو شرا يكل تيافسس با وضع يسايكل تيوضع ،بطور نبوتي

 لينجبه ا يچون محبت و وفادار ييها يژگيبا و ]يا وابسته به رسوالن[رسالتي  يسايكل. ت داشتقمطاب مسيح

رو، از  نيخود شد و از ا هيلشروع به از دست دادن آتش عالقه او سايقرن اول، كل انياما در پا. شد يمشخص م

  .فاصله گرفت ليانج وصو خل يسادگ

اعضا ممكن . شان رو به كاهش است كه عالقه ديتصور كن ياز اجتماع يخود را به عنوان عضو

را كه درست  يكار يها حت نظر، آن كياز . مشخص شده، نباشند ياست در ظاهر مرتكب گناه

 نجايدر ا يسيمشاوره ع .برند يرنج م يو سرد فاتيحال، از تشر نيبا ا دهند؛ ياست انجام م

    بخشد؟ ييرها تيوضع نيرا از ا سايكل تواند يچگونه م
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  ژانويه ١١                      جمعه

  

، از كتاب اعمال رسوالن را ٥٧٧-٥٦٨ت ، صفحا»پاتموس «  ت،يوا يج الن ينوشته ها از :مطالعه بيشتر

ده درخشان شده رپاتموس از جالل نجات دهنده ظهور ك. شد ضيف يبرا يا لهيوس وحناي جفايآزار و «  .ديبخوان

 .خواهد بود باعث جالل ويبود كه همواره  دهيددر دستان و پاهايش  خيرا در قالب انسان با آثار م حيسم ،وحناي. بود

پوشيده شده بود  يجاللچنان از را مشاهده كند كه كرده خود  اميخداوند قتا او اجازه داده شده بود به  گريبار دحال 

   .كه بشر قادر به مشاهده آن باشد بدون اينكه با مشاهده آن جالل هالك شود

 است نياز ا يگواهباشند كه مانيا يب اي دار مانيا فارغ از اينكه همه باشد، يبرا، مي تواند وحناي به حيظاهر شدن مس« 

به . كنند يقوم خدا را احاطه م رهيت يابرها يگاه. ببخشد اتيقدرت ح سايبه كل ديبا. ميكرده دار اميق يحيكه ما مس

داده  ييها زمان نيها در چن درس نيتر اما آموزنده. ها را متوقف خواهد نمود آن جفاظلم و  ايكه گو رسد ينظر م

 دهياو در به آتش كش. سازد يم انيافراد منتخبش نما يو خود را برا شود يها م اغلب وارد زندان ،حيمس. شوند يم

 يپرتوها نيتر تر هستند، درخشان ها ستارگان درخشان شب نيتر كيهمانطور كه در تار. ها است شدنشان، همراه آن

عدالت، نجات دهنده  ديخورش يپرتوها تر، رهيهر چه آسمان ت. شوند يآشكار م ها يكيتار نيتر قيدر عم خداجالل 

  Ellen G. White, The Youth’s Instructor, April 5, 1900وايت، . الن جي –»  تر و مؤثرتر خواهند بود كرده واضح اميق

   بحث براي سواالتي

همچنانكه مكاشفه . گذارد يم انيرا با خوانندگان در م ديو شن ديدر پاتموس د كه آنچه وحناي -١

چه كالم دلگرم  د؟يشنو يو م دينيب يم يزيچه چ د،يخوان يرا م ٢٠ا ت ١٢ اتيآ ١باب  وحناي

 حقايق آشكار شده در اين رويا بدست بياوريد؟ از  ديتوان يم يا كننده

او را «  ان،يكه در پا زديانگ يرا برم نيزم نيساكن ٧ هيآ ١٤باب  وحنايفرشته اول در مكاشفه  -٢

 هيآ ٢٠از خروج باب  گويش نيا .» نديپرستش نما ديها را آفر و چشمه ايو در نيكه آسمان و زم
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آنگونه كه  ،زمان انيسبت در پا تيدر مورد اهم يزيچه چ پيا م فرشته اول. گرفته شده است ١١

 د؟يگو يشده است، به ما م انينما وحناي فهدر مكاش

در  شتريهر چه ب. شوند يبا آن روبرو م انيحياز مس ياريوجود دارد كه بس بيعج يا هيكنا -٣

متضاد آن  دياگر چه با. تر است رفتن آن آسان نياز ب يحت ايو  مانيشدن ا رنگ كمباشند،  سايكل

 رددر مو شتريب ديبا م،يبردار حيبا مس يتر يطوالنگامهاي هر  چه  ز،يگذشته از هر چ. بيفتداتفاق 

نها روشن بلكه را نه ت مانيا شعله ميتوان يپس چگونه م. مياموزيب خوداو و محبتش نسبت به 

 م؟يباشد، نگه دار ديتر از آنچه با تر و روشن درخشان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


