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 ٢تا  ٨فوريه

درس ششم

قوم مهر خورده خدا
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب ٧؛ دوم پطرس باب  ٣آيات  ٩تا ١٤؛ تثنيه باب  ٨آيات  ١١تا ١٧؛ مكاشفه
يوحنا باب  ١٤آيات  ٤و  ٥و  ،١٢باب  ١٧آيه ٥؛ روميان باب  ٣آيات  ١٩تا .٢٣
آيه حفظي » :اينها كساني هستند كه از آن عذاب سخت گذشتهاند ،رداهاي خود را شسته و در
خون بره سفيد كردهاند » )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه .(١٤
پيام گشوده شدن هفت مهر نشان ميدهد كه هر فردي كه دعوي ايمان به مسيح را دارد ،براي وفاداري با بركت و
بدليل بيايماني با لعنت روبرو ميشود .چهار مهر اول وسيله هاي انضباطي خدا براي بيرون آوردن قوم خود از مرگ
روحاني و پيروز نمودن آنها بودند .با اين حال ،قوم خدا همچنين از بيعدالتي و ظلم در جهاني ضد انجيل رنج
ميبرند .در گشايش مهر ششم ،خدا آماده برخورد با كساني كه به قومش ظلم نمودند ،ميباشد.
باب  ٧بطور ضمني ميان مهرهاي شش و هفت درج شده است .مهر ششم آمدن دوباره مسيح را برايمان به ارمغان
ميآورد .در حالي كه شريران با داوري روبرو ميشوند ،باب  ٧مكاشفه به سوال آنان در باره اين كه چه كساني در
روز آمدن مسيح خواهند ايستاد پاسخ مي دهد ١٤٤٠٠٠ :نفر مهر خورده اند .ديگر ويژگي هاي مرتبط با  ١٤٤٠٠٠نفر
در مكاشفه  ١-٥ :١٤داده شده است.
ميان پرده ديگري ميان شيپور ششم و هفتم قرار گرفته است )مكاشفه يوحنا باب  ١٠آيه  ١تا باب  ١١آيه  .(١٤اين
ميان پرده كه با دوره زماني صحنههاي باب  ٧مصادف است ،تجربه و وظيفه قوم خدا در پايان زمان را توصيف
ميكند.
57

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

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

 ٣فوريه

يكشنبه

مهار كردن بادها
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ١تا  ٣و دوم پطرس باب  ٣آيات  ٩تا  ١٤را بخوانيد .يوحنا چه چيزي
ميببيند؟ فرشتگان بايد براي چه مدت بادها را مهار كنند؟ پس از بسته شدن مهر چه اتفاقي
خواهد افتاد؟

در عهد قديم ،بادها نماد نيروهاي مخربي بودند كه خدا بوسيله آنها شريران را داوري ميكرد )ارميا باب  ٢٣آيات
 ١٩و ٢٠؛ دانيال  » .(٢ :٧هنگامي كه فرشتگان خدا از مهار بادهاي دهشتناك احساسات شديد دست بر دارند ،همه
چيز غير قابل كنترل خواهد شد «  -الن جي وايت ،جدال عظيم ،صفحه  .٦١٤اين نيروهاي ويرانگر با مداخله الهي
مهار مي شوند در حالي كه امت خدا مهر وي را دريافت خواهند نمود.
در زمانهاي كهن ،معناي اصلي مهر كردن ،مالكيت بود .معناي مهر كردن نمادين در عهد جديد اين است كه »
خداوند متعلقان خود را ميشناسد « )دوم تيموتائوس باب  ٢آيه  .(١٩خدا قوم خود را تشخيص ميدهد و آنها را با
روحالقدس مهر ميكند )افسسيان باب  ١آيات  ١٣و  ،١٤باب  ٤آيه  .(٣٠در پايان زمان ،بر پيشاني افرادي كه نسبت
به خدا وفادار هستند مهر زده مي شود ،كساني كه احكام او را نگاه ميدارند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ١و .(١٢
مهر خدا نشاني قابل مشاهده بر پيشاني افراد نيست ،بلكه همانطور كه الن جي .وايت ميگويد ،يعني » ماوا گزيدن در
حقيقت  ،هم از نظر فكري و هم از نظر روحاني ،از اين رو آنان ]امت خدا[ نمي توانندتحت تأثير قرار بگيرند «  -الن
جي .وايت،

Day Events, p. 220

 .Lastدر مقايسه ،كساني كه طرف وحش را بگيرند ،نشان وحش را دريافت

ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيات  ١٦و .(١٧
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وفاداري قوم مهر خورده خدا در تمام نسلها مورد آزمايش قرار گرفته است .با اين وجود ،آزمايش وفاداري در
بحران نهايي ،نگه داشتن فرمانهاي خدا خواهد بود )مكاشفه يوحنا باب  ١٢آيه  ١٧و باب  ١٤آيه  ١٢را ببينيد( .به
طور خاص ،فرمان چهارم ،آزمايش اطاعت از خدا خواهد شد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(٧همانطور كه سبت
نشان قوم خدا در زمانهاي كتاب مقدسي بوده است )حزقيال باب  ٢٠آيات  ١٢و ٢٠؛ عبرانيان  ٩ :٤و  ،(١٠نشان
وفاداري به خدا در بحران نهايي نيز خواهد بود.
در پايان زمان ،مهر همچنين به عنوان نشانهاي از محافظت در برابر نيروهاي مخرب هفت بﻼي پاياني خواهد بود
)حزقيال باب  ٩آيات  ١تا  ١١براي تصاوير پشت پرده مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ١تا  .(٣بنابراين ،پرسشي كه در
مكاشفه يوحنا باب  ٦آيه  ١٧مطرح شد ،پاسخي نهايي دريافت ميكند :كساني كه قادر خواهند بود در روز خشم
خدا محفوظ بمانند ،قوم مهر زده خدا ميباشند.
پولس به ما هشدار ميدهد ،روحالقدس كه توسط وي مهر زده شدهايم را نرنجانيم )افسسيان باب ٤
آيه  .(٣٠معناي اين چيست؟ چگونه ميشود روحالقدس را رنجاند؟ پس از اين كه پاسخ را يافتيد،
چه تصميماتي ميتوانيد بگيريد كه به شما در نرنجاندن روحالقدس كمك كنند؟

 ٤فوريه

دوشنبه

قوم مهر خورده خدا
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٤تا  ٨را بخوانيد .تعداد قوم مهر خورده خدا چند نفر است؟ معناي آن
عدد خاص چيست؟

اعﻼم تعداد كساني كه مهر زده شدهاند ،تكميل مهر زدن را نشان ميدهد .يوحنا ميشنود كه تعداد آنها ١٤٤٠٠٠
نفر از  ١٢قبيله اسرائيل ميباشد .ارجاع در اينجا به عددي حقيقي نيست ،بلكه به مفهوم آن ميباشد .عدد ١٤٤٠٠٠
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شامل ١٢بار  ١٢بار  ١٠٠٠ميشود .دوازده نمادي از قوم خداست :قبايل اسرائيل و تعداد كليساهاي ساخته شده بر پايه
 ١٢حواريون )افسسيان باب  ٢آيه  .(٢٠از اين رو ،عدد  ١٤٤٠٠٠به معناي مجموع قوم خدا در پايان زمان است:
»تمامي اسرائيل« شامل )يهوديان و غيريهوديان( كه براي بازگشت مسيح آماده هستند و كساني كه بدون اينكه روي
موت را ببينند متبدل مي شوند )روميان  ،٢٦ :١١اول قرنتيان .(٥١-٥٣ :١٥
 ١٢قبيله ذكر شده در باب  ٧مكاشفه يوحنا به وضوح حقيقي نيستند ،زيرا  ١٢قبيله اسرائيل كه شامل هر دو پادشاهي
شمالي و جنوبي بودند ،امروزه وجود ندارند ١٠ .قبيله پادشاهي شمالي در خﻼل تسخير آشوريها به اسارت برده
شدند )دوم پادشاهان باب  ١٧آيات  ٦تا  ،(٢٣كه در آنجا با ديگر قوم ها يكپارچه شدند .از اين رو ١٢ ،قبيله ،امروزه
يهوديت را تشكيل نميدهند.
همچنين ،فهرست  ١٢قبيله در باب  ٧مكاشفه يوحنا ،فهرستي عادي نيست) .اعداد  ١٥-٥ :١را با حزقيال ٢٩-١ :٤٨
مقايسه كنيد( .يهودا به عنوان اولين قبيله )مكاشفه  (٥ :٧به جاي رئوبين آمده است )با اعداد  ٥ :١مقايسه كنيد(.
همچنين قبايل دان و افرايم كه در ليست هاي اعداد  ١و حزقيال  ٤٨بوده اند ،از ليست مكاشفه  ٧حذف شدهاند ،در
حالي كه ﻻوي و يوسف به جاي آنها اضافه شدهاند )مكاشفه  ٧ :٧و  .(٨دليل آشكار براي حذف دان و افرايم اين
است كه در عهد قديم ،اين دو قبيله مرتد و بت پرست بودند )اول پادشاهان ٣٠ ،٩ :١٢؛ هوشع .(١٧ :٤
فهرست قبايل در باب  ٧مكاشفه يوحنا تاريخي نيست ،بلكه روحاني است.غيبت دان و افرايم از ليست ،پيشنهاد مي
كند كه بي وفايي اين دو قبيله جائي در ميان امت مهر خورده خدا ندارند .همچنين ،كليسا در عهد جديد معطوف به
 ١٢قبيله اسرائيل است )يعقوب باب  ١آيه  ١٢ .(١قبيله در باب  ٧مكاشفه يوحنا نماد كل قوم خداست كه تا به آخر
پايدار ماندند ،هم يهودي و هم غير يهودي.
خداوند به كساني كه در طي دوران آشوب و سختي زندگي مي كنند چه تضميني از كتاب
مقدس مي دهد؟
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 ٥فوريه

سه شنبه

جمعيت عظيم
مكاشفه يوحنا باب  ٧آيات  ٩و  ١٠را بخوانيد .يوحنا چه گروهي از مقدسين را در اين مرحله
ميبيند؟ آنها چگونه توصيف شدهاند و اهل كجايند؟ آنها در برابر تخت پادشاهي خدا چه
چيزي فرياد ميزنند؟

يوحنا جمعيت كثير را ميبيند ،كساني كه » از عذاب سخت بيرون ميآيند و لباس خود را به خون بره شسته وسفيد
نمودهاند « )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  .(١٤يعني ،آنها گروه خاصي از مردم هستند كه با وجود هر گونه سختي كه با
آن مواجه بودند به عيسي وفادار ماندهاند .وفاداري با پوشيدن رداي عدالت كامل ،نمادينه شده است .كلمه سختي و
مصيبت به طور مكرر در كتاب مقدس بكار برده شده كه به چيزهايي كه ايمانداران بخاطر اعتقاد خود رنج مي برند
اشاره مي كند )براي مثال خروج  ،٣١ :٤مزامير  ،٩ :٩متي  ،٩ :٢٤يوحنا  ،٣٣ :١٦روميان  ٣ :٥را ببينيد( .بنابراين،
گرچه برخي از مفسران ادونتيست اين گروه را به عنوان نمايندگان  ١٤٤٠٠٠نفر مي بينند ،مي توانيم »جمعيت عظيم«
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 بواسطه فيض مي باشد .تنها دعوي رهايي يافتگان براي رستگاري ،براي حيات ابدي ،براي آسمان و زمين
جديد ،عدالت مسيح است ،كه به آنان با فيض داده شده است.
» نزديكترين افراد به بارگاه عرش سماوي كساني هستند كه با شور و حرارت در امور شيطان بودند ،اما مانند جرقه
آتش او را رها كرده و با سرسپردگي عميق و شديد از نجات دهنده خود پيروي نمودهاند .بعد كساني هستند كه
61

Jan | Feb | Mar 2019

كليساي ادونتيست هاي روز هفتم  Farsi Quarterly Lessonsدروس سبت گروه بزرگساﻻن | سه ماهه اول سال ٢٠١٩

شخصيت مسيحي را در ميانه دروغ و خيانت به كمال رساندند ،كساني كه شريعت خدا را حرمت دادند ،در حالي
كه جهان مسيحيت آن را باطل اعﻼم نمود ،و ميليونها نفر در تمام اعصار بدليل ايمانشان به شهادت رسيدند .و
دورتر ،گروهي عظيم كه هيچ كس ايشان را نتواند شمرد ،از هر امت و قبيله و قوم و زبان در پيش تخت و در حضور
بره به جامههاي سفيد آراسته و شاخههاي نخل به دست گرفته ،ايستادهاند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  .(٩نبرد آنها به
پايان رسيده است و پيروز شدهاند .آنها مسير مسابقه را رفته و به جايزه دست يافتهاند .شاخه نخل در دستانشان نماد
پيروزي آنها و جامه سفيد عﻼمت عدالت بيعيب مسيح كه اكنون از آن ايشان ميباشد ،است – .الن جي .وايت،
The Great Controversy, p. 665

آري ،ما با عدالت مسيح پوشانده شده ايم ،كه عطيه اي از ايمان است .اما چگونه ميتوانيم در
ميان مشكﻼت و عذابهاي سخت ،آن ايمان را نگه داشته و وفادار بمانيم؟ يا حتي مهمتر ،ما
چگونه در زمانهاي آسايش و رفاه ،آن ايمان و وفاداري را حفظ ميكنيم؟ )تثنيه باب  ٨آيات  ١١تا
 ١٧را ببينيد(.

 ٦فوريه

چهارشنبه

كساني كه از برّه پيروي ميكنند
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٥را بخوانيد .سه ويژگي اصلي  ١٤٤٠٠٠مقدس چيست؟ اين
ويژگيها چگونه با توصيف مقدسين پايان زمان در مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه ١٢مرتبط است؟

مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ٤و  ٥بر اساس توصيف  ١٤٤٠٠٠نفر به عنوان كساني كه فرمانهاي خدا را نگه
ميدارند و به عيسي ايمان دارند ،ميباشد )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(١٢اگر چه آنها خشم كامل شيطان در
بحران نهايي را تجربه كردند ،اما بدليل رابطه نزديك خود با عيسي راسخ باقي ماندند.
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با توجه به مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ،٥اين  ١٤٤٠٠٠نفر از چه نظر با زنان آلوده نشدهاند؟ اين
چگونه با اين واقعيت كه آنها به عنوان »اولين نمونه خدا« )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  (٤از ميان
مردم خريداري و آزاد شدند ،مرتبط است؟

فساد جنسي نمادي از بيايماني به خداست .مكاشفه يوحنا باب  ١٧آيه  ٥در مورد بابل فاحشه آخر زمان و دخترانش
كه تمام مردم جهان با آنها زنا خواهند كرد ،سخن ميگويد )مكاشفه يوحنا باب  ١٨آيه  ٣را ببينيد( .با اين وجود،
 ١٤٤٠٠٠نفر به مسيح وفادار خواهند ماند و در برابر روابط شنيع با بابل و مذاهب باطل مقاومت خواهند نمود .آنها
»هر جا كه بره ميرود به دنبال او ميروند« )باب  ١٤آيه .(٤
 ١٤٤٠٠٠نفر بيشتر به عنوان كساني كه » از ميان انسانها رهايي داده شده اند « ،به عنوان » نوبر محصوﻻت براي خدا و
بره « تشريح شده اند )مكاشفه  .(٤ :١٤در اسرائيل كهن ،نوبرانه ،بهترين محصول برداشت شده بودند كه به خدا
پيشكش ميشدند )اعداد  .(١٢ :١٨واژه » نوبر محصوﻻت « مي تواند به قوم نجات يافته خدا كه از مردم جهان
متمايز شده اند معطوف شود )يعقوب  ،(١٨ :١ولي در مكاشفه  ١٤٤٠٠٠نفر به وضوح به گروهي خاص اطﻼق مي
شود بخاطر اينكه بدون اينكه مرگ را ببينند متبدل مي شوند )اول قرنتيان  .(٥٠-٥٢ :١٥بدين جهت آنان نوبرانه
برداشت بزرگتري از نجات يافتگان در تمامي اعصار هستند )مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيات  ١٤تا  ١٦را ببينيد(.
ما به چه روشهايي ،حتي ناخودآگاه ميتوانيم در خطر ارتكاب فساد روحاني قرار داشته باشيم؟
اگر فكر ميكنيم در معرض چنين خطري قرار نداريم ،چرا خود را فريب ميدهيم؟
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 ٧فوريه

پنجشنبه

نجات به خدايمان و برّه
مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  ٥و دوم پطرس باب  ٣آيه  ١٤را بخوانيد .مكاشفه يوحنا قوم خدا در
آخر زمان را به عنوان بينقص و بيعيب توصيف ميكند .چگونه مي توان به اين وضعيت دست
يافت؟

ويژگي نهايي  ١٤٤٠٠٠نفر اين است كه هيچ دروغي »بر لبهاي ايشان يافت نشد و بي نقص و بي عيب
هستند«)مكاشفه يوحنا باب  ١٤آيه  .(٥در حالي كه اكثر مردم جهان دروغهاي شيطان را باور ميكنند ،قوم
آخرالزمان خدا كه در حرف و عمل عاري از فريب هستند ،محبت حقيقتي را دريافت خواهند كرد و نجات خواهند
يافت )دوم تسالونيكيان باب  ٢آيات  ١٠و .(١١
»بدون نقص« )به يوناني » ،amōmosبيعيب«( به وفاداري  ١٤٤٠٠٠نفر به مسيح اشاره دارد .در عهد قديم ،ابراهيم
)پيدايش باب  ١٧آيه  (١و ايوب )ايوب باب  ١آيه  (١بي عيب بودند هر چند كه مانند همه مرتكب گناه شده بودند.
دو هزار سال پيش ،مسيحيان فراخوانده ميشدند كه در مقابل خدا مقدس و بدون عيب باشند )افسسيان باب  ٥آيه
 ،٢٧فيليپيان باب  ٢آيه .(١٥
روميان باب  ٣آيات  ١٩تا  ٢٤را بخوانيد .چرا ما بايد هميشه اين حقيقت مهم را پيش رويمان نگه
داريم؟
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در روزهاي پاياني تاريخ جهان ١٤٤٠٠٠ ،نفر شخصيت مسيح را منعكس خواهند نمود .نجات آنها بازتابي از آنچه
مسيح برايشان انجام داده است و نه تقدس و اعمال خودشان خواهد بود )افسسيان باب  ٢آيات  ١٠ -٨را ببينيد(.
 ١٤٤٠٠٠نفر جامههاي خود را شستهاند و آنها را در خون برّه سفيد كردهاند )مكاشفه يوحنا باب  ٧آيه  (١٤و از اين
رو ،در مقابل خدا پاك و بيعيب ميباشند )دوم پطرس باب  ٣آيه .(١٤
» ما ﻻزم است كه از تمام موارد زميني پاك و تصفيه شويم تا زماني كه تصوير نجات دهنده خود
را منعكس كنيم و ’سهم برندگان ذات الهي بشويم...‘.
» هنگامي كه درگيري زندگي پايان يابد ،هنگامي كه زره جنگ به پاي مسيح انداخته شود،
زماني كه مقدسين خدا جﻼل يابند ،سپس و سپس تنها آن زمان است كه ميتوان با اطمينان ادعا
نمود كه نجات يافتهايم و بيگناه هستيم «  -الن جي .وايت،
Selected Messages, book 3, pp. 355, 356

چگونه ميتوانيم همچون تقديس شدگان زندگي كنيم و براي ابديت آماده شويم و با اين حال
از آسيبهاي كمالگرايي مقدس مابانه رنج نبريم؟ چرا ما بايد همواره حقيقت بزرگي كه در
روميان باب  ٣آيات  ١٩تا  ٢٣آمده است را پيش رويمان نگه داريم؟

جمعه

تفكري

 ٨فوريه
فراتر :بي گناهي و نجات صفحه  ،٣٥٧-٣٥٣از پيامهاي منتخب ،كتاب سوم ،نوشته الن جي وايت را

بخوانيد.
هويت اين  ١٤٤٠٠٠نفر ،مسئله بشدت پر بحثي ميباشد .آنچه در مكاشفه بديهي به نظر ميرسد اين است كه
 ١٤٤٠٠٠نفر آخرين نسل از قوم خدا در روزهاي پاياني تاريخ اين زمين ميباشند .ما ميدانيم كه آنها هفت مصيبت
آخر را تجربه خواهند كرد )مكاشفه يوحنا باب  ٩١آيات  ٧تا  (١٦و اينكه وفاداري ايشان بسيار متفاوت از نسلهاي
قبلي مورد آزمايش قرار خواهد گرفت.
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با اين حال ،اينكه چه كساني در آن گروه خواهند بود ،براي ما آشكار نشده است .اين يكي از رازهايي است كه
خدا براي خود نگه داشته است )تثنيه باب  ٢٩آيه  .(٢٩تنها آينده نمايان خواهد ساخت كه چه كسي عضوي از اين
گروه مقدسين نجات يافته خواهد بود .با توجه به اين ،به ما چنين هشداري داده شده است:
» مسيح ميفرمايد كساني در كليسا يافت مي شوند كه افسانه و فرضيات را ارائه خواهند داد ،هنگامي كه خدا حقايق
بزرگ ،رفعت دهنده و تجليل كننده را عطا نموده است كه بايد همواره در گنجينههاي ذهن نگهداري بشوند.
هنگامي كه انسانها اين نظريه و آن نظريه را بر مي چينند ،زماني كه آنها كنجكاو هستند كه ﻻزم نيست چيزي را
بدانند ،خدا آنها را هدايت نميكند .اين نقشه خدا نيست كه قومش چيزي را بايد حدس بزنند ،و چيزي كه در
كتاب مقدس تعليم داده نميشود را ارائه دهند .اين اراده او نيست كه آنها بر سر پرسشهايي كه از نظر روحاني به
ايشان كمكي نخواهد كرد ،مانند چه كسي جزء صد و چهل و چهار هزار نفر ميباشد ،مشاجره كنند .كساني كه
مورد انتخاب خدا هستند ،در زماني كوتاه بدون شك اين را درخواهند يافت « – الن جي .وايت،

Selected

Messages, book 1, p. 174

سواﻻتي براي بحث
 -١در مورد نصيحت زير بيانديشيد » :بيائيد با تمام قدرتي كه خدا به ما داده است ،بكوشيم كه در
ميان صد و چهل و چهار هزار نفر باشيم «  -الن جي .وايت،
.Commentary, vol. 7, p. 970

Ellen G. White Comments, The SDA Bible

چگونه ميتوانيد اين كلمات را در عمل بياوريد؟ اين كوشش

چگونه بر تصميمات روزانه شما تأثير ميگذارد؟
 -٢يك ويژگي مهم  ١٤٤٠٠٠مقدس آخر زمان ،خواندن سرودي جديد ميباشد .همانطور كه به
زندگي خود فكر ميكنيد ،آيا مسير روحاني كنونيتان بازتاب دهنده سرودي جديد براي خدا
ميباشد؟ يا آيا زندگيتان روايات قديمي كار خدا در آن را انعكاس ميدهد كه اثري از اطاعت
كنوني در آن نميباشد؟ زندگي كنونيتان چگونه سرود جديدي از مسير روحاني و تجربهتان با
مسيح را منعكس ميكند؟
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 -٣تفاوت ميان درباره مسيح دانستن و شناختن حقيقي وي چيست؟ اگر كسي از شما ميپرسيد،
»مسيح چگونه است؟« چه پاسخي ميداديد و چرا؟
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