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درس اول

 ٢٩دسامبر تا  ٤ژانويه

انجيل از جزيره پاتموس
بعد از ظهر روز سبت
مطالعه اين هفته :مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١تا ٨؛ يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا ٣؛ تثنيه باب  ٢٩آيه ٢٩؛ يوحنا
باب  ١٤آيه ٢٩؛ روميان باب  ١آيه ٧؛ فيليپيان باب  ٣آيه ٢٠؛ دانيال باب  ٧آيات  ١٣و .١٤
آيه حفظي » :و خوشا به حال كسي كه اين را ميخواند و كساني كه به كلمات اين نبوت گوش
دهند و طبق آنچه در آن نوشته شده است عمل كنند ،زيرا بزودي همه اين چيزها به وقوع
خواهد پيوست « )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه .(٣
پيشگوييهاي مكاشفه بصورت رؤيا براي يوحناي رسول ،بيش از نوزده قرن پيش در طي دوران تبعيدش در جزيره
صخرهاي كوچكي بنام پاتموس در درياي اژه الهام گرديد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(٩مكاشفه يوحنا باب  ١آيه ٣
اعﻼم ميداردكه كساني كه كتاب مقدس را ميخوانند و از آموزههاي آن پيروي ميكنند ،بركت خواهند يافت
)مقايسه شود با لوقا باب  ٦آيات  ٤٧و  .(٤٨اين آيات به جماعتي اشاره مي كند كه در كليسا براي شنيدن پيامها
جمع شده بودند .با اين وجود ،آنها به اين دليل كه تنها آن را ميخوانند يا ميشنوند ،بركت داده نميشوند ،بلكه به
اين دليل نيز كه از كﻼم كتاب تبعيت ميكنند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  ٧را ببينيد(.
پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بياني از توجه و دلواپسي خدا براي قومش ميباشند .مكاشفه توجه ما را به كوتاهي و
شكننده بودن اين زندگي جلب مي كند؛ گوشزد مي كند كه نجات و رستگاري از طريق عيسي و كار او بعنوان
كاهن اعظم آسماني و پادشاه ماست و اينكه فراخوانده شده ايم تا انجيل به جهانيان اعﻼم كنيم.
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پيشگوييهاي كتاب مقدسي مانند چراغي درخشان است كه در مكاني تاريك مي درخشد )دوم پطرس باب  ١آيه
 .(١٩مقصود از فراهم ساختن راهنمايي نبوتي براي زندگي امروزه و اميدي براي آينده ماست .ما تا زمان آمدن مسيح
و برپايي ملكوت ابدي خدا ،به اين هدايت نبوي نياز خواهيم داشت.
* درس اين هفته را مطالعه كنيد تا براي روز سبت در  ٥ژانويه آماده شويد.

 ٣٠دسامبر

يكشنبه

عنوان كتاب
مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ١و  ٢را بخوانيد .عنوان كامل كتاب چه اهميتي دارد؟ عنوان به لحاظ
اينكه كتاب واقعاً در باره چه كسي مي باشد چه چيزي مي آموزد؟

مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ،١عنوان كتاب را به» مكاشفه عيسي مسيح « منتسب مي نمايد .واژه مكاشفه از واژه يوناني
) apokalupsisمكاشفه( ميآيد كه به معني » عيان ساختن « يا » پردهبرداري « ميباشد .مكاشفه ،از عيسي مسيح
پرده بر ميدارد؛ اين هويدا ساختن از سوي عيسي و هم درباره وي ميباشد .اين كتاب در حالي كه از طريق عيسي
مسيح و از طرف خدا آمد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه  ١٦را ببينيد( ،شهادت ميدهد كه عيسي همچنين در كانون
مطالب آن قرار دارد .كتاب مكاشفه يوحنا آشكار شدن خداوند بر قومش و تجلي نگراني و دلسوزي او نسبت به
آنها است.
عيسي شخصيت اصلي كتاب مكاشفه يوحنا ميباشد .كتاب با او آغاز ميشود )مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٥تا (٨
وبا او به پايان ميرسد )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيات  ١٢تا  » .(١٦بگذاريد تا دانيال سخن بگويد ،بگذاريد تا مكاشفه
يوحنا سخن بگويد و حقيقت را بيان كنند .اما هر مرحله از موضوع كه ارائه شده است ،عيسي را به عنوان كانون تمام
اميدها ،ريشه و ذريت داود و ستاره درخشان صبحگاهان است « – الن جي .وايت،
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Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 118

همچنين ،عيساي مكاشفات ،عيساي چهار انجيل نيز ميباشد .مكاشفه يوحنا به توصيف عيسي پرداخته و كار نجات و
رستگاري را براي قومش انجام مي دهد ،آنگونه كه ابتدا در اناجيل به تصوير كشيده شده است .كتاب مكاشفه يوحنا
بر جنبههاي مختلف وجود و كهانت عيسي تمركز ميكند .اساساً ،در جائي شروع مي شود كه انجيل ها با قيام و
معراج عيسي به آسمان خاتمه مي يابند.
كتاب مكاشفه يوحنا همراه با رساله به عبرانيان ،بر كهانت آسماني عيسي تأكيد دارد .نشان ميدهد كه عيسي پس از
صعود ،خدمت كهانتي و همايوني خود را در قدس آسماني شروع كرد .بدون كتاب مكاشفه يوحنا )يا عبرانيان(،
دانش ما از كهانت اعظمي مسيح در آسمان براي قومش ،بسيار محدود و پوشيده در رمز و راز خواهد بود .و با اين
حال ،حتي در كنار عبرانيان ،كتاب مكاشفه يوحنا نگاهي منحصر به فرد به مأموريت عيسي مسيح بخاطر ما را فراهم
مي سازد.
يوحنا باب  ١٤آيات  ١تا  ٣را بخوانيد .وعده بسيار بزرگ در اينجا ،چگونه به ما كمك مي كند تا
بفهميم كه عيسي همين اﻻن در آسمان براي ما چه مي كند؟ از اين وعده شگفتانگيز چه اميدي
ميتوانيم بدست آوريم؟

 ٣١دسامبر

دوشنبه

هدف كتاب
مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١همچنين به ما ميگويد كه هدف اين كتاب نشان دادن وقايع آينده از زماني شروع شد
كه كتاب نوشته شد .هر كس كه با كتاب مكاشفه يوحنا آشنا باشد ،متوجه خواهد شد كه پيشبيني وقايع  -چه آنها
كه تا كنون تحق يافتهاند )دست كم از ديدگاه امروزي ما( يا وقايع آينده )دوباره ،از ديدگاه امروزي ما(  -بيشتر
مطالب كتاب را به خود اختصاص دادهاند.
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هدف ابتدائي پيشگوييهاي كتاب مقدسي اين است كه به ما اطمينان دهند كه عليرغم حوادثي كه در آينده رخ مي
دهد ،خدا اداره امور را در دست دارد .مكاشفه يوحنا دقيقاً اين كار را انجام ميدهد :به ما اطمينان ميدهد كه عيسي
مسيح در طول تاريخ اين جهان و وقايع نگران كننده پاياني ،با قوم خود خواهد بود.
در نتيجه ،پيشگوييهاي مكاشفه دو هدف عملي در بر دارند :آموزش دادن نحوه زندگي امروزه به ما و آمادهسازي
ما براي آينده.
تثنيه باب  ٢٩آيه  ٢٩را بخوانيد .اين آيه چگونه به ما در درك دليل آشكار نشدن برخي از چيزها
براي خود كمك ميكند؟ با توجه به اين آيه ،هدف آنچه كه براي ما آشكار شده است ،چيست؟
يعني ،چرا ما آنها را بيان كرديم؟ مكاشفه يوحنا باب ٢٢آيه  ٧را نيز ببينيد.

پيشگوييهاي آخر زمانِ مكاشفه به منظور ارضاي حس شديدكنجكاوي ما درباره آينده آشكار نشده اند .كتاب تنها
آن جنبههايي از آينده كه آگاهي از آنها براي ما اهميت دارد را آشكار ميكند .آنها براي نشان دادن جديت آنچه
اتفاق خواهد افتاد ،آشكار شدهاند تا ما وابستگي خود به خدا و در نتيجه اطاعت از او را درك نماييم.
براي قرنها ،حدس و گمانهزنيها و حتي بيشتر ،هيجان انگيزي و احساس افروزي – به مقدار زيادي با تعاليم در
خصوص وقايع آخر زمان در هم آميخته است .مبالغ هنگفتي توسط كساني كه پيشبيني آنها درست در آمده،
استحصال شده است و مردم را ترسانده كه براي كار بشارت پول بدهند ،بخاطر اينكه ،خوب ،پايان نزديك است .هر
بار ،گرچه آخرالزمان نشد ،و مردم دلسرد و نوميد شدند .درست مانند تمام چيزهاي خوبي كه خدا به ما داده است،
نبوت نيز ميتواند مورد سواستفاده و سوء تعبير قرار گيرد.
يوحنا باب  ١٤آيه  ٢٩را بخوانيد .در اينجا چه اصل بسيار مهمي ميتوانيم براي مقصود نبوت و
پيشگويي بيابيم؟
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 ١ژانويه

سه شنبه

زبان نمادين مكاشفه يوحنا
مكاشفه يوحنا باب  ١٣آيه  ،١دنيال باب  ٧آيات  ١تا  ٣و حزقيال باب  ١آيات  ١تا  ١٤را بخوانيد.
آن يك چيز مشتركي كه اين رؤياها با هم دارند چيست؟

مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ١چنين ادامه مييابد » :و به وسيلة فرشتة خود فرستاده ،آن را بر غﻼم خود يوحنا ظاهر نمود
« .ما در اينجا واژه بسيار مهمي در كتاب را ميبينيم .عبارت » ظاهر نمود | كُد گذاري | رمزگذاري « ترجمه كلمه
يوناني  semainōبه معني » نمايش دادن با نشانههاي نمادين « ميباشد .اين واژه در ترجمه يوناني عهد قديم
) (Septuagintكه در آن دانيال براي پادشاه نبوكدنصر توضيح ميدهد كه خدا توسط تمثال طﻼ ،نقره ،برنج و آهن،
پادشاه را از » آنچه در آينده اتّفاق خواهد افتاد « )دانيال باب  ٢آيه  ،(٤٥آگاه نمود .يوحنا با بكار بردن همين واژه ،به
ما ميگويد كه صحنهها و وقايع مكاشفه يوحنا در رؤيايي بصورت تصاويري نمادين نشان داده شدند .يوحنا كه
تحت هدايت روحالقدس بود ،وفادارانه اين تصاوير نمادين را آنگونه كه در رؤياها ديده بود ،ثبت نمود )مكاشفه
يوحنا باب  ١آيه .(٢
بدين جهت ،زباني كه پيشگوييهاي مكاشفه يوحنا بواسطه آن توصيف شدند ،اكثراً نبايد بصورت عيني تفسير
شوند .به عنوان يك قاعده ،در حالي كه خواندن كتاب مقدس ،به طور كلي يك درك عيني از متن ارائه ميدهد
)مگر اينكه متن از قصد به نشانه پردازي اشاره كند( .اما هنگامي كه ما كتاب مكاشفه يوحنا را ميخوانيم  -تنها در
صورتي كه متن به معناي عيني اشاره داشته باشد  -ما بايد به صورت نمادين آن را تفسير كنيم .در حالي كه صحنهها
و وقايع پيشبيني شده به خودي خود واقعي هستند ،اغلب به زبان نمادين بيان شدند.
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در ذهن نگه داشتن ويژگي نمادين بودن مكاشفه يوحنا ،ما را در برابر تحريف پيام نبوي محفوظ خواهد داشت .ما
بايد در تﻼش براي مشخص نمودن معناي نمادهاي بكار برده شده در كتاب ،مراقب باشيم معنايي كه از تصور بشر
ميآيد يا معاني كنوني آنها را بر متن اعمال نكنيم .در عوض ،بايد به كتاب مقدس و نمادهاي بكار برده شده در آن
مراجعه كنيم تا نمادهاي كتاب مكاشفه يوحنا را درك كنيم.
در واقع ،در تﻼش براي رمزگشائي نمادهاي مكاشفه يوحنا ،ما بايد به ياد داشته باشيم كه اكثر آنها از عهد قديم
اقتباس شده بودند .خدا با به تصوير كشيدن آينده به زبان گذشته ،قصد داشت اين تأثير را بر اذهان ما بگذارد كه
كارهاي رستگاري وي در آينده ،بسيار شبيه به كارهاي رستگاري وي در گذشته خواهد بود .كاري كه او در
گذشته براي قومش انجام داد ،بار ديگر در آينده براي ايشان انجام خواهد داد .ما در تﻼش براي رمزگشايي نمادها و
تصاوير مكاشفه يوحنا بايد با توجه نمودن به عهد قديم اين كار را شروع كنيم.

 ٢ژانويه

چهارشنبه

الوهيت
مكاشفه يوحنا با درود و تهنيت ،شبيه به نامههاي پولس آغاز ميشود .اين كتاب ظاهراً به صورت يك نامه به هفت
كليساي آسياي صغير در زمان يوحنا فرستاده شد )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(١١با اين وجود ،مكاشفه يوحنا تنها
براي آنها نوشته نشده بود ،بلكه براي تمام نسلهاي مسيحي در سرتاسر تاريخ ميباشد.

مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٤و  ٥و روميان باب  ١آيه  ٧را بخوانيد .چه سﻼم و احوالپرسي مشابهي
در هر دو يافت ميشود و از طرف چه كسي داده شده است؟
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هر دو متن ،سﻼم و درودي رساله اي ارائه ميدهند » :فيض و سﻼمتي بر شما باد « .اين عبارت شامل درود يوناني
) charisفيض( و درود عبري ) shalomسﻼم/سﻼمتي( ميباشد .همانطور كه ميتوانيم در آيات ببينيم ،دهندگان
فيض و سﻼمتي سه شخص از الوهيت ميباشند .مانند مابقي كتاب ،اين سه شخص الوهيت به زبان نمادين شناسايي
شدهاند.
خداي پدر به عنوان يگانه اي » كه هست و بوده و خواهد آمد « تعين هويت مي شود) .مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٨و
باب  ٤آيه  ٨را ببينيد( .اين به نام الهي يهوه اشاره دارد » ،هستم آنكه هستم « )خروج باب  ٣آيه  (١٤به وجود
جاوداني خدا اشاره دارد.
به روحالقدس با عنوان » هفت روح « اشاره شده است )با مكاشفه يوحنا باب  ٤آيه  ٥و باب  ٥آيه  ٦مقايسه كنيد(.
در كﻼم ،هفت ،عدد كامل بودن است » .هفت روح « به اين معني است كه روحالقدس در همه هفت كليسا عمل
ميكند .اين تصوير به حضور همه جايي روحالقدس در ميان قوم خدا در طول تاريخ اشاره دارد كه آنها را قادر به
تحقق فراخوانشان ميسازد.
عيسي مسيح با سه عنوان شناسايي شده است :شاهد امين ،آن نخست زاده از مردگان و فرمانده پادشاهان زمين
)مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  .(٥آنها به مرگش بر روي صليب ،رستاخيزش و پادشاهياش در آسمان اشاره دارند.
سپس يوحنا آنچه عيسي انجام داده است را بيان ميكند » :او ما را دوست داشت و با خون خود ما را از گناهانمان
آزاد گردانيد  -و ما را به سلطنت رسانيد تا به عنوان كاهنان ،خدا يعني پدر او را خدمت كنيم « )مكاشفه يوحنا باب
 ١آيات  ٥و .(٦
او ما را دوست دارد در نسخه اصلي به زبان يوناني به محبت در جريان مسيح اشاره دارد كه شامل گذشته ،حال و
آينده ميشود .كسي كه ما را دوست دارد ،ما را از گناهانمان با خون خود آزاد كرده است .در يوناني ،اين فعل به
عمل كامل شده در گذشته اشاره دارد :زماني كه عيسي بر روي صليب مرد ،كفارهاي عالي و كامل براي گناهان ما
ارائه داد.
افسسيان باب  ٢آيه  ٦و فيليپيان باب  ٣آيه  ،٢٠نجات يافتگان را به عنوان كساني كه باﻻ برده شده
و در مكانهاي آسماني با عيسي نشستند ،توصيف ميكنند .اين به چه معنا ميتواند باشد و ما
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چگونه در زمان حال از اين وضعيت باشكوه در مسيح به عنوان » پادشاهان و كاهنان « )مكاشفه
يوحنا باب  ١آيه  ،(٦محظوظ مي شويم ،در حالي كه هنوز در اين جهان نفرين شده از گناه
هستيم .اين پاسخ چگونه بايد بر نحوه زندگي ما تأثير بگذارد؟

 ٣ژانويه

پنجشنبه

مفتاح مكاشفه يوحنا
نتيجه پيش در آمد مكاشفه يوحنا به تمركز حقيقي كل كتاب اشاره دارد :بازگشت عيسي در قدرت و جﻼل .وعده
مسيح مبني بر آمدن دوباره ،سه مرتبه در نتيجهگيري كتاب تكرار شده است )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيات  ١٢ ،٧و
.(٢٠
مكاشفه يوحنا باب  ١آيات  ٧و  ٨را بخوانيد .متن اين آيه از چندين متن نبوي گرفته شده است:
دانيال باب  ٧آيات  ١٣و ١٤؛ زكريا باب  ١٢آيه ١٠؛ متي باب  ٢٤آيه  .٣٠اين آيات چه چيزي در
مورد قطعيت آمدن دوباره مسيح به ما ميگويند؟

در مكاشفه يوحنا ،آمدن دوباره مسيح نقطه پاياني به سوي آنچه تاريخ در جهتش حركت ميكند ،ميباشد .آمدن
دوباره ،پايان تاريخ اين جهان و آغاز ملكوت ابدي خدا و همچنين آزادي از تمام شرارتها ،اندوهها ،دردها و
مرگ را مشخص ميكند.
مانند ساير بخش هاي عهد جديد ،مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  ٧به آمدن واقعي و شخصي مسيح در عظمت و شكوه
اشاره دارد .همه انسانها از جمله كساني كه به او نيزه زدند ،شاهد آمدنش خواهند بود .اين سخنان به رستاخيز خاص
برخي از افراد درست پيش از بازگشت مسيح اشاره دارند كه شامل كساني كه او را به صليب كشيدند نيز ميشود.
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در حالي كه عيسي با آمدنش ،رستگاري براي كساني كه انتظارش را ميكشند به همراه دارد ،براي ساكنين زمين كه
به محبت و رحمت او پشت كردند ،داوري خواهد آورد.
قطعيت آمدن مسيح با كلمات »بلي ،آمين « )مكاشفه يوحنا باب  ١آيه  (٧تأييد شده است .معادل يوناني » بلي «،
 naiميباشد و آمين يك واژه تأييد كننده عبري است .اين دو واژه با هم قطعيت را بيان ميكنند .آنها همچنين
كتاب را با دو تأييد يكسان به پايان ميرسانند )مكاشفه يوحنا باب  ٢٢آيه .(٢٠
» بيش از هزار و هشتصد سال گذشت از زماني كه منجي وعده آمدن خود را داد .در سراسر قرون كﻼم او قلوب
وفادارانش را از دليري و اميد پر ساخت .وعده هنوز محقق نشده است :نداي حيات بخش هنوز مقدسين آرميده را از
قبرهايشان صدا نزده است؛ ولي با اين وجودكﻼم قطعي گفته شده است .خداوند در زماني خود صﻼح بداند كﻼم
خود را محقق خواهد ساخت .آيا بايد اكنون خسته و دلسر باشيم؟ آيا اكنون بايد ايمان خود را از دست بدهيم
هنگامي كه به جهان آخرت بسيار نزديك هستيم؟ آيا كسي مي تواند بگويد كه شهر خيلي دور است؟  -نه ،خير.
كمي بيشتر ،و پادشاه را در زيبندگي خويش خواهيم ديد .كمي بيشتر ،و او ما را » بيعيب و شادمان در پيشگاه
جﻼلش قرار مي دهد « – .الن جي وايتThe Advent Review and Sabbath Herald, Nov. 13, 1913 ،

تنها فردي مي تواند قول و وعده بدهد كه بتواند با صداقت به آن عمل كند.اين واقعيت كه
وعده آمدن دوباره مسيح توسط خدايي داده شده است كه در گذشته به تمام وعدههايش عمل
كرده است ،چگونه به شما اين اطمينان را ميدهد كه مسيح همانطور كه وعده داده  ،باز خواهد
گشت؟

جمعه

مطالعه

 ٤ژانويه
بيشتر :الن جي وايت » ،مطالعه كتابهاي دانيال و مكاشفه « ،صفحات  ،١١٩-١١٢از كتاب شهادتهايي

براي مبشران انجيل.
» اين مكاشفه براي راهنمايي و تسلي كليسا به جهان مسيحيت داده شد ....مكاشفه چيزي آشكار شده ميباشد.
خداوند خود براي خدمتگزارانش ،اسرار اين كتاب را آشكار نمود و تدبير نمود كه همه بتوانند آزادانه آنرا مطالعه
13

Jan | Feb | Mar 2019

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

كنند .حقايق آن خطاب به كساني است كه در روزهاي پاياني تاريخ اين زمين زندگي ميكنند و همچنين كساني كه
در زمان يوحنا زندگي ميكردند .برخي از صحنههاي به تصوير كشيده شده در اين پيشگويي ،در گذشته و برخي
اكنون اتفاق ميافتند؛ بعضي از آنها پايانِ نبرد بزرگ ميان قدرتهاي تاريكي و سرور آسمان را نشان ميدهند و
بعضي ديگر پيروزيها و شاديهاي نجات يافتگان بر زمينِ احياء شده را نمايان ميسازند.
» هيچكس نبايد به اين دليل كه نميتوان معناي تمام نمادهاي مكاشفه را توضيح داد ،خيال كند كه چستجوي اين
كتاب در تﻼش براي دانستن معناي حقايقش بيفايده است .كسي كه اين اسرار را براي يوحنا آشكار نمود ،به
جوينده سخت كوش ،حقيقت پيشبيني از مسائل آسماني را ميدهد .كساني كه قلبهايشان براي پذيرش حقيقت
باز باشد ،قادر به درك آموزههاي آن خواهد بود و بركت وعده داده شده به كساني كه كﻼم اين پيشگويي را
ميشنوند و آنچه در آن نوشته شده است را نگه ميدارند ،به وي داده خواهد شد«  -الن جي .وايت،
The Acts of the Apostles, pp. 583–585

سواﻻتي براي بحث
 -١اگر مكاشفه ،پردهبرداي از عيسي مسيح است ،چرا واژه آخر زمان امروزه معنايي منفي در بر
دارد؟ اين چه چيزي درباره برداشت عمومي از مكاشفه در ميان مسيحيان به ما ميگويد؟ چرا
واژه ترس اغلب با پيشگوييهاي مكاشفه مرتبط است؟
 -٢به برخي از پيشگوييهاي ناموفقي بينديشيد كه برخي از مردم در  ٢٠سال اخير در مورد
رويدادهاي پايان زمان و آمدن دوباره عيسي انجام دادهاند .صرف نظر از قلبها و انگيزههاي
كساني كه اين پيشگوييها را كردهاند )كه ما به هر حال متوجه نخواهيم شد( ،نتايج منفي اين
پيشگوييهاي ناموفق كدامند؟ چه احساسي به كساني كه اين پيشگوييها را باور كردند ،ميدهد؟
مسيحيان را به طور كلي در برابر افراد ديگر كه اين پيشگوييهاي ناموفق را ميبينند ،چگونه
جلوه ميدهد؟ ما به عنوان مردمي كه به پيشگويي معتقديم و منتظر رويدادهاي آخر زمان به
عنوان نشانه هستيم ،چگونه مي توانيم تعادلي درست را در نحوه درك پيشگويي و تعليم آن به
ديگران ايجاد كنيم؟
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