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  ژانويه ٢٥تا  ١٩            درس چهارم

  برّه سزاوار

                            

  روز سبت بعد از ظهر

 ١باب  اني؛ افسس٥باب  وحناي؛ مكاشفه ١٤تا  ٥ اتيآ ١باب  الي؛ حزق٤باب  وحنايمكاشفه : مطالعه اين هفته

 .٣٦تا  ٣٢ اتيآ ٢؛ اعمال رسوالن باب ١٢ هيآ ١٠باب  اني؛ عبران٢٣تا  ٢٠ اتيآ

  اقتياو ل!  است  شده روزي، پ داود است  از نسل  كه هوداي  لهيقب ريش ، نيبب.  نكن  هيگر« 

 » ديرا بگشا  مهر آن  دارد طومار و هفت
  ).٥ه آي ٥ باب مكاشفه يوحنا(

 رييبه آسمان تغ نياز زم ي يوحنااياكنون رؤ. كرديممطالعه را  نيزم يقومش بر رو يبرا حيمس يها اميپدر هفته پيش 

  .تمركز دارد ،ندهيآ يعني) ١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه ( “رخ دهد نيبعد از ا ديآنچه كه با”و بر  دهد يمكان م

به طور  وحنايمكاشفه  ٥و  ٤ يها صحنه باب ب،يترت نيبه هم. در تاالر عرش رخ مي دهد، ٥و  ٤ يها باب يايرؤ

مركزيت  د،آشكار شو ندهيآ نكهياز ا شيوجود، پ نيبا ا .به نمايش مي گذارد نقشه نجات و خيتارنترل ك نينماد

بر امور زمين و  براي رهايي نژاد بشر به ما نشان داده  ماموريت كهانت اعظمي مسيح در آسمان مبني بر حاكميت او 

است را ثبت شده  كه در مابقي كتاب ندهيآ عياز مفهوم وقا يانداز ، چشم٥و  ٤ يها باببدين طريق، . شده است

  . فراهم مي آورد

نوشته  پرده يب باًيتقر يبه زبان ساينوشته شده به هفت كل يها اميكه پ يمتوجه شود در حال يممكن است كس نيهمچن

 خيزبان از تار نيا. باشد يآسان نم شهيآن هم ريكه تفس برد يرا بكار م نينماد يبه بعد كتاب زبان نياز ا  شده بودند،
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 حيصح يدرك به وحناياز مكاشفه  يدرست ريتفسبراي . شده است تهثبت شده، گرف ميقوم خدا آنگونه كه در عهد قد

  .نياز است ميعهد قد در پرتو نياز زبان نماد

  .شويد آماده ژانويه ٢٦ در سبت روز براي تا كنيد مطالعه را هفته اين درس* 

  ژانويه ٢٠                    يكشنبه

  سراي تخت پادشاهي آسمانيدر 

از زمان  ؛خيتار عيانداز وس و چشم رفته به آسمانمي خواهد تا ب وحناياز  يسيع،  ١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه  باشروع

   .زمان بازگشت ثاني را مشاهده كندخود تا 

ه به با توج. ديبخوان ٢٨تا  ٢٦ اتيآ ١باب  اليرا همراه با حزق ٨تا  ١ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

 ميتوان يم يزيچه چ ي، درباره عظمت اتاق تخت پادشاه١٤تا  ١١ اتيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  م؟يريفرا گ يآسمان

                            

                           

 

 تينماد قدرت حاكم يتخت ملكوت. خدا نگاه كرد يو به تخت ملكوت يدر باز به داخل معبد آسمان يرسول از البال

او به قومش  وعده داده شده ياطراف آن نشانه وفادار كمان نيكه رنگ ياست در حال خدا بر مخلوقات حاكميتو 

 زمين را غصب كرده ،با زور حاكميت بر كه طان،يوجود، ش نيبا ا ).١٠و  ٩: ٥٤؛ اشعيا ١٦-١٣: ٩پيدايش ( باشد يم

بر جهان  حامكيتحق  صخصودر  طانيخدا و ش انيدر نبرد بزرگ م يمسئله اصل. ترا انكار كرده اس الهياقتدار 

هدف گردهمائي آسماني كه يوحنا در بارگاه آسماني مشاهده نمود براي تاييد حق حاكميت بر جهان . است يهست

  ).١٤-١١: ٥؛ مكاشفه ٨-١: ٤مكاشفه (است 
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در  يزيچه چ اتيآ نياز ا. ديرا بخوان ١٤تا  ٩ اتيآ ٥و باب  ١١تا  ٨ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

 ٥است و در باب  پرستش ستهي، چرا خداوند شا٤در باب  د؟ياموزيب ديتوان يم يقيمورد عبادت حق

  باشد؟ ي، چرا بره خدا سزاوار آن م١٤تا  ٩ اتيآ

                            

                            

  

 را شود يكه در آنجا تكرار ماز پرستشي و  يدر معبد آسمان بارگاه سلطنتياز  يكل فيتوص كيمكاشفه،  ٤باب 

ارائه شده توسط برّه  نجات ٥باب  د،يستا يخدا را م آفريننده، قدرت ٤در باب  پرستشكه  يدر حال. دده يارائه م

خدا در خلقت و نجات را بازگو  يتوانااعمال  ،يقيكه عبادت حق دهد ينشان م فصل ها نيا. كند يم ليرا تجل يقربان

آن  ليو تبد اش هياول تيوان بازگرداندن آن به وضعخدا كه در ابتدا جهان را خلق نمود، قدرت و ت. ديستا يكرده و م

  .كارها را انجام خواهد داد نيدارد، و او وعده داده است تمام ا زيقومش را ن يبه خانه ابد

كه نه تنها ما و جهان ما را خلق نمود، بلكه تمام  يكس: ديشيانديب دهد، يم ميتعل ليدرباره آنچه انج

چه  نيا. بود زيما ن يبرا) ١٢ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( “شده يربانبرّه ق” نيهمچن د،يرا آفر هانيك

  دهد؟ يپر از درد و آشوب ارائه م يجهان انيدر م يزيانگ شگفت ديام

  ژانويه ٢١                    دوشنبه

 گردهمائي آسماني در عرش سماوي

 »بزرگان روحاني « عنوان . تندسيها فرشته ن كه آن دهد ينشان م ٤ هيآ ٤باب  وحنايدر مكاشفه  بزرگان روحانيشرح 

 ستند،يا يدر حضور خدا م شهيبر عكس فرشتگان كه هم. ها بكار برده شده است انسان يدر كتاب مقدس همواره برا

وفادار خدا هستند  ردملباس م پوشند يها م كه آن يديسف يها جامه. اند ها نشسته بر تخت بزرگان روحاني نيا

 نيمخصوص مقدس شانيسرها يبر رو) stephanoi يونانيبه ( يروزيپ يها تاج). ٥و  ٤ اتيآ ٣باب  وحنايمكاشفه (
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با شكوه  نيمقدس ارشد روحاني ٢٤كه  دارند ياظهار م ها نيهمه ا). ١٢ هيآ ١باب  عقوبي(اند  فاتح نگه داشته شده

 .هستند

ر كتاب مقدس نماد قوم د ١٢ عدد . شده است ليتشكتايي  ١٢از دو مجموعه كه : است نينماد، عددي  ٢٤ عدد

 ٢٤ عدد. باشند ديو جد مياز زمان عهد قد ه ايمجموع ،نماد قوم خدا توانند يم رهبر روحاني ٢٤. باشد يخدا م

اول ( كند يرا منعكس م دادند، يرا انجام م ينيكاهنان كه به نوبت خدمات معبد زم يبند دسته ٢٤سران  نيهمچن

  ).١٩تا  ١ اتيآ ٢٤باب  خيتوار

دارد كه  نياشاره نشده است، داللت بر ا رهبر روحاني ٢٤در كتاب مقدس به  نياز ا شيكه هرگز پ تيواقع نيا

صحنه آورده شده  نياز اتفاق افتادن ا شيپ يها ممكن است كم آن. هستند عرش سماويدر  ديجد يها گروه آن

 ٥١ اتيآ ٢٧باب  يمت( باشندكرده  اميق گراز م يسيهستند كه در زمان مردن ع يكسان اديها به احتمال ز آن. باشند

  ). ٥٣تا 

رهبر روحاني كه با عيسي به آسمان عروج كرده اند، بعنوان نمايندگان بشر هستند، تا شاهد  ٢٤اگر چنين است، اين 

رهبر روحاني، همراه با  ٢٤، ٩: ٥در مكاشفه . انصاف و عدالت خدا در اعمال وي، در درك نقشه رستگاري باشند

آنها با هم . ، در برابر بره كه ذبح گرديده بود و با اين وجود زنده است، سجده نمودند)٨آيه (وجود زنده چهار م

  ، آن طومار را گرفت  يوقت  « : سرودي تازه خوانده و بره را مي ستودند بعنوان آين يگانه اي كه سزاوار است، چرا كه

  پر از بخور داشتند كه  ييطال  يها و كاسه  چنگ  كي  از آنان  كيهر . كردند  و چهار رهبر در برابر او سجده  ستيب

  يريطومار را بگ  كه  يدار  اقتيتو ل“: گفتند يو م خواندند يم  يدياو سرود جد  يبرا  شانيا. است  ماندارانيا  يدعاها

خدا   يبرا  لهيو قب  و قوم  نژاد و زبانرا از هر   و مردم  يكرد  يرا قربان  جانت رايز ، يرا بخوان  ، آن را باز كرده  و مهرش

 .خواهند كرد  سلطنت  نيبر زم نروياز ا ؛ يرساند  سلطنت  و به  يساخت  ما كاهن  يخدا  يرا برا  شانيو ا. يديخر

ها را با  آن فيتوص. كنند يبه چهار موجود زنده اشاره م نيهمچن ٨تا  ٦ اتيآ ٤باب  وحنايمكاشفه 

در  نيو سراف ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١٠باب  اليو حزق ١٤تا  ٥ اتيآ ١باب  اليقچهار موجود زنده در حز

  .ديكن سهيمقا ٣و  ٢ اتيآ ٦باب  اياشع
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سمبل و نماد موجودات متعالي هستند كه بعنوان نمايندگان و محافظان تخت او خدمت مي نمايند زنده  موجودات

در انجام دستورات خدا و چشمانشان به  با سرعتي كه دارندها  آن يها بال ن،يور نمادبه ط). ١ هيآ ٩٩باب  ريمزام(

: ٥مكاشفه (رهبر روحاني و جمعيت بيشماري از فرشتگان در اطراف سرير  ٢٤حضور بهمراه . اشاره دارد شانيهوش ا

   . ، نشان مي دهد كه نمايندگان زمين و آسمان در سرير عرش الهي حضور دارند)١١

  ژانويه ٢٢                  شنبه  سه 

  طومار مهر و موم شده

مهر و  معني ، ١٢و  ١١ اتيآ ٢٩باب  ايبا توجه به اشع. ديرا بخوان ٤تا  ١ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  و چرا يوحنا مي گريد؟ ستيچ كتاب شدن موم

                            

                           

 

بود  آن يگانه ايدر انتظار . ت راست پدر قرار داشتتخت در سم يبر رو كتاباست كه  نياز ا يحاك يونانيمتن 

  ).٢: ٥مكاشفه (» مهر و موم آن را باز كند « ه است تا آن را بر دارد و ستيكه شا

 نيا. باشد يم سايها و كل ملت ينبو خيتار ،ياله تيمش خيتار« مهر و موم شده شامل  طومار ،وايت. يبه گفته الن ج

حاكم بر  يها تمام قدرت خيو تار تيابد نينماد يكل شورا عتش،يشر ش،يها رماناقتدارش، ف ،يمشمول كالم اله

آمده  نيبه زبان نماد انشيتا پا نيزم خيتا يها از ابتدا ها و قوم ها، زبان تمام ملت ري، تأثكتابدر آن . شد يها م ملت

  Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 7، وايت. الن جي –»  بود
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حل مشكل گناه و نجات  يبرا شيها خدا در مورد نقشه هايمهر و موم شده شامل راز كتابه طور خالصه، ب

 وحنايمكاشفه ( شدخواهد محقق  حيدر زمان آمدن دوباره مس راز،كامل آن  درك. باشد يسقوط كرده م يها انسان

  ).دينيرا بب ٧ هيآ ١٠باب 

است كه سزاوار  يتنها فرد در تمام هست حيچرا مس. ديرا بخوان ٧تا  ٥ اتيآ ٥باب  وحنايمكاشفه 

  باشد؟ يومار مهر و موم شده و باز كردن آن مطبرداشتن 

                            

                            

  

شده است،  اما  دهياگر چه توسط خدا آفر ارهيس نيا. مي باشد طانيش طغيان گريبه  عرش سماوي مربوطبحران در 

نجات از اسارت  يقوم خدا از زمان آدم برابيانگر شوق وافر  وحناي ستنيگر .غاصب بوده است طانيتحت سلطه ش

بدون شك خدا با قدرت . باشد يحل مشكل گناه م يشه خدا براقن دربردارندهمهر و موم شده  طومار. گناه بود

داشت  ازين يصخا زيوجود، نجات نسل بشر سقوط كرده به چ نيبا ا. آن نقشه را تحقق بخشد تواند يخود م اندازه يب

 شفيع و منجي ماو  تسلط و حاكميت بر زمين، طومارباز كردن  ستهيرو شا نيو از ا »ظفر يافت « بود كه  يسيو آن ع

  .مي باشد يآسمان قدسدر 

  م؟يخود قرار ده يحينخست تجربه مس تيرا در اولو يسيكه ع ميآموز يچگونه م

  ژانويه ٢٣                    شنبه  چهار

  بره سزاوار است 

 هيآ ١٠باب  انيعبران نيو همچن ٢٣تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيو افسس ١٤تا  ٨ اتيآ ٥باب  وحنايكاشفه م

  چه مي گويند؟ اميد و تسلي كمي ارائه مي كند كه دنيايي ه اينانيدر م اتيآ نيا. ديرا بخوان ١٢
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تمام  نشان مي دهد كه عمل، نيا. را برداشت طومارشد،  كينزدالهي  تسلطن برّه خدا به تخت ح،يكه مس يوقت

 تيحق حاكم ،يدر آن لحظه تمام هست). دينيرا بب ٢٢تا  ٢٠ اتيآ ١باب  انيافسس(به او سپرده شد  تياقتدار و حاكم

  .به دست آورده شد حيآنچه توسط آدم از دست رفته بود، با مس. نمود قيصدترا  نيبر زم حيمس

چهار . خود قرار داده استدر دستان  تيسرنوشت تمام بشرنشان مي دهد كه او  ، حيطومار توسط مس تنبرداش

و او  سجده ي، در مقابل ومكتوب است ٩ هيآ ٥باب  وحنايمانند آنگونه كه در مكاشفه  فرزانه ريپ ٢٤موجود زنده و 

كار، فرشتگان برتر  نيبا ا .» يكه ذبح شد رايز يهست شيمستحق گرفتن كتاب و گشودن مهرها« : را پرستش نمودند

او با خون خود، كفاره بشر سقوط . كنند يم دييها را تأ انسان يبه جا حيشدن مس يقربان افته،يبشر نجات  ندگانيو نما

  .دهد يرا ارائه م ميستينآن  قادر به تصور كه يا ندهينجات و وعده آ ديها ام پرداخت نموده است و به آنرا كرده 

را احاطه  يو تخت ملكوت وستنديپ يفرشتگان آسمان شمار ياكنون به تعداد ب رهبران روحاني موجود زنده و  چهار

مستحق است بره ذبح شده كه قوت و دولت و حكمت « : احترام كردند يادا ،نمودند و به پادشاه تازه به تخت نشسته

  ).١٢ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( » !ابديو اكرام و جالل و بركت را ب ييو توانا

تخت « : كنند حيملوكانه را نثار پدر و مس شيتا ستا وستنديپ گريكديبه  نيآسمان و زم مخلوقاتزمان تمام  نيدر ا

 كيها با  آن شيستا). ١٣ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه ( » !باد تا ابداآلباد ييو جالل و توانا ميو بره را بركت و تكر نينش

در تاالر عرش  تكريم هيجان انگيز به از اين رو شدپاسخ داده  رهبر روحاني ٢٤زنده و توسط چهار موجود  » نيآم« 

  .سماوي ختم گرديد

 ختيدر خود فرو خواهد ر ايخواهد سوخت،  اي يكه جهان روز است نيبر ا كدانانيزيففرضيه 

چگونه . ارائه شده در كالم خدا دارد ندهيبا آ يچه تضادفرضيه  نيا. متالشي خواهد گرديد ايو 

  ؟ يكه در انتظارمان است، شروع به شاد يا ندهي، در مورد آهمين االن يحت ميتوان يم
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  ژانويه ٢٤                   شنبه  پنج

  اهميت پنطيكاست

نوشته شده، يكي از وقايع تعين كننده در تاريخ  ٤-١: ٢بارش روح القدس در روز پنطيكاست كه در اعمال رسوالن 

پس از مصلوب شدن مسيح به عنوان كاهن اعظم و پادشاه  تيمأمور شروع دوره: مي كندبرنامه رستگاري را تاييد 

بواسطه ماموريت كهانت اعظمي در  ).را نيز ببينيد ٣٣: ٢و اعمال رسوالن  ٨-٤: ١اعمال رسوالن ( در قدس آسماني

عيسي . ي آن ادامه دهد، مسيح قادر است تا برنامه رستگاري را تا تحقق نهاي)٧و  ٦: ٥مكاشفه (سمت راست پدر 

از طريق وي، ايمانداران مي توانند به . بعنوان ميانجي و شفيع ما در قدس آسماني كار مي كند تا ما را رستگار سازد

  . خدا دسترسي رايگان داشته و آمرزش گناهان خويش را دريافت نمايند

چه اميد و تشويقي در اين  .ديرا بخوان ٣٩ هيآ ٧باب  وحنايو  ٣٦تا  ٣٢ اتيآ ٢اعمال رسوالن باب 

   واقعيت مي يابيد كه عيسي در آسمان به عنوان كاهن و پادشاه ما ايستاده است؟

                            

                           

 

به هفت  ٦ هيآ ٥باب  وحنايمكاشفه . همراه بود ونيالقدس بر حوار روح با نزول ،يآسمان قدسدر  حيمس رفعت يافتن

هفت روح همچنانكه دي درس هاي ابتدائي تر ديديم، . » شوند يفرستاد م زمين راسرسبه « كه  كند يروح اشاره م

فرستاده . در زمان به تخت نشستن مسيح، روح به كليسا نازل شد .باشند  يالقدس در جهان م حوكامل ر تينشانه فعال

اين بارش و نزول روح  .شدن روح القدس يكي از اولين اعمال مسيح به عنوان كاهن اعظم ما در قدس آسماني است

القدس به معني اين است كه عيسي در مقابل پدر حضور بهم رسانيده است و اينكه خدا قرباني او را بخاطر بشر 

   .پذيرفته است

 يهنگام.... كنند افتيقرار بود بركات وعده داده شده را در روانشيبود كه پ نيبه آسمان عالمت ا حيمس معراج« 

مراسم  نيكه ا نيبه محض ا. فرشتگان بر تخت نشست شيستا انيعبور كرد، در م يآسمان يها از دروازه حيكه مس
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با پدر  تيكه در تمام ابد يبا وجود جالل يحت حيمسنازل شد و  ونيالقدس بر حوار روحجرياني غني از  افت،ي انيپا

منجي بر تخت نشسته است كه  مبني بر اين بود ملكوتي مكالمه اي يكاستينزول پنط. افتيجالل  قتيداشت، در حق

روح القدس را بعنوان نشانه اي از  او بر اساس وعده اي كه داده بود، .و ماموريت آسماني وي آغاز شده است

كه بعنوان كاهن و پادشاه، تمامي قدرت آزمان و زمين به او داده شده و يگانه مسيح شده  آسمان به پيروانش فرستاد

  . ٣٩و  ٣٨وايت، اعمال رسوالن، صفحات  الن جي -» براي امت خويش است 

Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 38, 39 

به  يسيكه ع تيواقع نياز ا يو دلگرم ديچه ام. ديرا بخوان ١ هيآ ٨و باب  ١٦ هيآ ٤باب  انيعبران

باور . تبدست مي آوريد، كه قدرت آسمان و زمين به او داده شده اسما  كاهنعنوان پادشاه و 

به اين حقيقت چگونه به شما كمك مي كند تا با موقعيت هاي هر روز زندگي خود  و با چيزهاي 

  نامعلوم آينده سر و كار داشته باشيد؟ 

  ژانويه ٢٦                    جمعه

، از كتاب آرزوي اعصار؛ بخش ٨٣٥-٨٢٩الن جي وايت، بخش به پدرم و پدر شما، صفحات  :مطالعه بيشتر

  . ، از كتاب اعمال رسوالن را بخوانيد٥٦-٤٧حات عطيه روح، صف

 كنند، يم يزندگ نيزم خيتار در دوران پايانيقوم خدا كه  يبه طور خاص برا وحنايمكاشفه  ٥و  ٤ يها باب اميپ  

 يسيدر مورد ع ياصل اميبود؛ پبه تمام دنيا   لينشانه آغاز موعظه انج كاستيالقدس در پنط آمدن روح. دارند تياهم

حقيقت در باره عيسي هسته اصلي ايمان  نيا .كاهن در سمت راست پدر رفعت يافته بود، كه به عنوان پادشاه و بود

تا  ٣٢ اتيآ ٢اعمال رسوالن باب ( شانيموعظه ا سنگ زاويه و مبنايو ) ١ هيآ ٨باب  انيعبران( مسيحيان اوليه بود

ان آنان و دليري براي مواجهه با جفا و موقعيت هاي همچنين انگيزه و مرجع ايم. بود) ٣١و  ٣٠ اتيآ ٥، باب ٣٣

. ها پاسخ دادند به موعظه آن ياريمردم بس جه،يدر نت). ٣٤: ٨؛ روميان ٥٦و  ٥٥: ٧اعمال رسوالن ( سخت زندگي بود 

ملكوت خدا خود را نشان داد و همچنان به   القدس، روح تيدر مأمور يسيحضور ع قياز آن زمان به بعد، و از طر

  .دهد يكار ادامه م نيا
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 رييها را تغ به قلب بشر وارد شده آن تواند ياست كه م حينجات در مس كيكه تنها مژده ن ميهرگز فراموش كن ديما نبا

مكاشفه ( كند يم تي، جالل دادن و عبادت او هداخداترسيدر  يابد ليدهد و مردم را به پاسخ دادن به دعوت انج

مي او با قوم خود . باشد يم يآسمان قدسما در  كاهناست كه پادشاه و  به منجيما  ديتنها ام). ٧ هيآ ١٤باب  وحناي

  .را در دستان خود دارد ندهياو آ). ٢٠ هيآ ٢٨باب  يمت(خواهد ماند  شانيبا ا انيتا پا شهيهم يو برا باشد

به بشر  يانيپا اميل پكام تيدر ذهن باعث موفق ليانج تيكه نگه داشتن ماه ميهرگز فراموش نكن دييايب نيبنابرا

 دهد يم ميو آنچه در مورد خدا به ما تعل بيتر از صل مهم يگريد زيچ چيدر موعظه ه. شود يم دهيگمراه و رنج د

  .وجود ندارد

   بحث براي سواالتي

 شيستا ضشيف ژهيبو ي وقدرت و نيكوئيو يبود و خداوند را برا ميما در آسمان خواه يروز -١

ي آن روز بزرگ يبرا ميتوان يم االن يوجود دارند كه حت ييها ه روشچ. كرد ميو عبادت خواه

و اينكه چگونه مي توانيم با قلبهايي سپاسگزار و شكرگزار خدا را بخاطر  م؟يريبكار گ ديآ يم كه

 تمام چيزهايي كه او انجام داده و خواهد داد پرستش نمائيم؟

 نجايدر ا يسيع مينيب يكه م يدو نقش. ديانرا بخو ٩ هيآ ٥و باب  ١١ هيآ ٤باب  وحنايمكاشفه  -٢

عبادت ما  يخداوند برا يستگيشا ليها چگونه نه تنها در نقشه نجات بلكه دل دارد، كدامند و آن

درباره  زيانگ شگفت قتيدو حق نياز ا يچگونه ابراز دهد يم ميهستند؟ سبت و آنچه تعل ياساس

  باشد؟ يخدا م

  

  

  

  

  


