  درس یازدهم  

خانواده های با ایامن

 ۲۴ -۱۸خرداد

بعد از ظهر روز سبت

مطالعه این هفته :اعامل رسوالن۳۵ ،۳۴ ،۲۸-۱ :۱۰؛ اول قرنتیان ۲ :۲؛ اول تسالونیکیان:۵
۲۲ ،۲۱؛ یوحنا ۱۳ ،۱۲ :۱؛ اول یوحنا.۱ :۵
آیه حفظی « :پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتهاند ما باید
از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در
میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم .به عیسی که ایمان ما را به وجود آورده و آن را
کامل میگرداند ،چشم بدوزیم .چون او بهخاطر شادیای که در انتظارش بود ،متح ّمل صلیب
شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهم ّیت نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است »
(عبرانیان.)۲ ،۱ :۱۲

مهـم نیسـت کـه در کـدام مرحلـه از زندگـی هسـتیم ،یـا در گذشـته از چـه مراحلـی عبـور
کـرده ایـم ،یـا در آینـده چه در پیـش رو داریم ،مـا در برابر پیشـینه های فرهنگی قـرار داریم.
والدیـن مـا ،فرزنـدان مـا ،خانـه هـای مـا ،خانـواده هـای مـا ،حتـی کلیسـای مـا ،همگـی تحت
تاثیـر فرهنگـی قـرار دارنـد کـه در آن زندگـی مـی کننـد ،و تـا حـد زیادی هـم متاثـر از آن می
باشـند .اگرچـه عوامـل زیـادی در تغییـر روز سـبت از شـنبه بـه یکشـنبه نقش داشـته اند ،این
یـک مثـال قـوی اسـت کـه چگونـه فرهنـگ در طـول زمـان ،با قـدرت و بطـور منفی ،کلیسـا را
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت .هـر روز کـه از کنـار یک کلیسـا عبـور می کنیـم ،به ما یـادآوری
مـی شـود کـه چقـدر قـدرت دسرتسـی فرهنـگ قوی مـی تواند باشـد.
خانواده های مسیحی در طول زمان با چالش های فرهنگی مواجه می شوند .گاهی این
تاثیرات فرهنگی می تواند مثبت و خوب باشد ،گرچه ،بیشرت این تاثیرات منفی بوده است.
خبر عالـی ایـن اسـت کـه قـدرت انجیـل در بـاره مسـیح بـه مـا در برخـورد بـا ایـن چالش
هـای فرهنگـی؛ نـور ،اطمینـان ،و قـدرت مـی بخشـد .ایـن هفته به بررسـی اینکـه چگونه می
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تـوان «خانوادههـای بـا ایمان» داشـت ،مـی پردازیـم ،در حینی کـه در پی این هسـتیم « تا در
زمانـی کـه همـه منحرف و رسکش هسـتند ،بـدون تقصیر و گنـاه ،فرزندان بیعیب خدا باشـیم
و ماننـد سـتارگان در جهـان تاریک بدرخشـیم » (فیلیپیـان.)۱۵ :۲
* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در  ۱۵ماه ژوئن آماده شوید.

     یکشنبه     

 ۱۹خرداد

آنچه را که خوب است محکم نگه دارید
هامنطور که انجیل جهانی میشود ،مسیحیان با فرهنگها و شیوه های مختلف مواجه می
شوند ،که بیشرت آنها مربوط به خانواده و روابط اجتامعی است .یکی از پرسشهای بزرگ برای
بشارت دهندگان مسیحی مربوط می شود به اینکه چگونه همه چیز در باره ناهنجاری های
فرهنگی بیان شود ،از جمله روابط خانوادگی که ممکن است آنرا ناراحت کننده بیابند.



اعامل رسوالن  ۳۵ ،۳۴ ،۱۰ -۱ :۱۰را مطالعه کنید .ما چگونه می توانیم ،در مورد نیازهایامن برای
غلبه بر موانع و محدودیت های خودمان در هنگام برخورد با فرهنگ های دیگر یاد بگیریم؟
مـرگ مسـیح بـرای گناهان هر انسـانی ،در هر جایـی از دنیا بود .هنوز بسـیاری از مردم از
ایـن حقیقـت بـزرگ نا آگاه هسـتند .کار مبرشان مسـیحی ارسـال دعوت نامه ایـن خرب خوش و
گرفتن پاسـخ آن اسـت .از آنجایـی کـه خداونـد هیـچ جانبداری منی کنـد ،مسـیحیان فراخوانده
شـده انـد تـا بـا همـه با احرتام و دوسـتی رفتار کننـد ،همینطور بـه آنان این فرصت داده شـده
اسـت ،مـژده خوب را که بـرای آنان اسـت ،بپذیرند.

اولیـن مبشران مسـیحی در مـورد معرفـی مـژده خـوب بـه دیگـر فرهنـگ هـا چـه نتیجـه ای
گرفتنـد؟ از ایـن آیـات چـه اصلـی مـی توان اسـتحصال منود؟ اعمال رسـوالن ،۲۸ ،۲۰ ،۱۹ :۱۵
۲۹؛ اول قرنتییـان۲ :۲؛ اول تسـالونیکیان.۲۲ ،۲۱ :۵

اگرچـه هـر فرهنگـی ماننـد آینـه ،رشایـط سـقوط کرده مـردم درون آن را نشـان مـی دهد،
همچنیـن ممکـن اسـت فرهنـگ دارای عقایدی باشـد که هم سـو با کتاب مقدس نباشـد ،حتی
قابـل اسـتفاده بـرای بیـان علـت آمـدنِ انجیـل نباشـد .روابـط نزدیـک خانـواده و اجتماع در
بسـیاری از نقـاط جهـان منونـه ای از ارزش فرهنگـی آن جامعـه اسـت.
مسیحیان می توانند با رعایت اصول کتاب مقدسی ازآنچه که خوب است حامیت و آنرا تقویت کنند.
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در عیـن حـال ،حقیقـت خداونـد نبایـد با خطر سـازش روبرو شـود .متاسـفانه تاریخ کلیسـا
نشـان مـی دهـد کـه در نتیجـه سـازش و پذیـرش فرهنگهـا ،وصلـه ای از عقاید شـبه مسـیحی،
بعنـوان مسـیحیت موثـق خودمنائـی می کند .شـیطان ادعا مـی کند که خدای این جهان اسـت
و بـا شـادمانی پریشـان فکـری را منتشر و ترویـج مـی کنـد ،ولـی عیسـی ایـن جهـان را رهایی
بخشـیده اسـت و روح او پیـروان وی را بـه جمیـع حقایـق رهنمون می سـازد (یوحنـا .)١٣ :١٦

چقــدر از ایمــان شــما بوســیله فرهنــگ شــکل گرفتــه اســت ،و چقــدر در اثــر حقیقت
کتــاب مقــدس شــکل گرفتــه اســت؟ چگونــه مــی توانیــم ایــن دو را از هــم تشــخیص
دهیــم ؟ آمادگــی داشــته باشــید تــا در کالس در مــورد آن بحــث و گفتگــو کنیــد.

     دوشنبه     

 ۲۰خرداد

قدرت فرهنگ در خانواده
« مـن او را انتخـاب کـردهام تـا بـه پرسانش و به نسـل خود یـاد بدهد که از مـن اطاعت کنند
تـا هرچـه را کـه نیکـو و درسـت اسـت ،انجـام دهنـد .اگر آنهـا ایـن را انجام دهنـد ،من هرچه
را بـه ابراهیم وعـده دادهام ،انجام خواهـم داد »(پیدایش.)۱۹ :۱۸
اگرچـه خانـواده هـا ممکـن اسـت در موقعیـت هـای مختلـف ظاهـر شـوند ،امـا خانـواده
هـا خشـت هـای سـازنده جامعه هسـتند؛ بنابراین ،بسـیار از ویژگـی های متفـاوت فرهنگی از
جوامـع مختلـف مسـتقیامً بـه خانـواده وابسـته اسـت .بـه عنـوان مثـال ،در یک فرهنـگ کهن
مفـروض اسـت کـه مـرد مسـئول خـوردن جسـد مـرده والدین خـود بـوده اسـت ،و در فرهنگ
دیگـر ،مـردی کـه مـی خواسـت ازدواج کنـد و خواسـتگار عـروس بـود بایـد بـرای پـدر عـروس
بـه عنـوان مهریـه رسهایی خشـک شـده از قبیلـه متخاصم را مـی آورد .حتـی در دوران مدرن،
عقیـده هایـی مربـوط بـه کـودکان ،خواسـتگاری ،طلاق ،ازدواج ،والدین ،و غیره بطور گسترده
وجـود دارد .هامنطـور کـه مـا پیـام خـودرا به فرهنگ هـای مختلف منتشر می کنیـم ،باید یاد
بگیریـم کـه بـه هـر طریقی بـا آنـان ارتباط برقـرار کنیم ،حتـی زمانی که هم سـو بـا اعتقادات
مـا نیسـت ،و مشـکالت غیـر رضوری ایجاد نکنیـم .هم زمـان ،از نزدیک در خانه ،بایـد کامالً از
آنچـه کـه نفـوذ و تاثیـر فرهنـگ در خانواده ما اسـت ،آگاه باشـیم.
در منونـه هـای زیـر ،بـه چـه طریق هایـی فرهنـگ در زندگی خانوادگـی تاثیر می گـذارد؟ چه
اصولـی را از ایـن آیـات می توانیم یـاد بگیریم؟
پیدایش۳-۱ :۱۶
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پیدایش۴-۱ :۳۵

عزرا۱۰

اول پادشاهان۱ :۱۱

هیـچ کـدام از مـا در یـک محیـط بسـته و ایزولـه زندگـی منـی کنیم؛ همـه ما و خانـواده ما
تحـت تاثیـر فرهنگـی هسـتیم کـه در آن زندگـی مـی کنیـم .به عنوان یک مسـیحی مسـئولیت
مـا ایـن اسـت هامنطـور کـه در درون فرهنگ خـود زندگی کنیم بهرتیـن کارها را انجـام دهیم،
و آنچـه را کـه بـا ایمان مـا هامهنگـی دارد تا حـد ممکن حفـظ کنیم.

چــه چیزهایــی از فرهنــگ خــاص شــما کــه بــه زندگــی خانوادگــی شــما کمــک مــی
کننــد در هماهنگــی بــا کتــاب مقــدس هســتند؟ چــه چیزهایــی نیســتند؟ چگونــه
مــی توانیــد بهتریــن تطبیــق را بیــن ایمــان خــود و فرهنــگ خــود ،بــدون کنــار
گذاشــتن حقایــق ضــروری آن انجــام دهیــد ؟

     سه شنبه     

 ۲۱خرداد

بقای خانواده از طریق فصول تغییر
تغییر یک رخداد غیر قابل گریز و بر هم زننده نظم زندگی در خانواده است ،رصف نظر
از فرهنگی که در آن زندگی می کنیم .برخی تغییرات مربوط به چرخه زندگی قابل پیش بینی
هستند .اغلب تغییرات ،مثل مرگ ،بالیای طبیعی ،جنگ ،بیامری ،جابجایی خانواده ،یا شکست،
کاری غیر قابل پیش بینی هستند .بسیاری از خانواده ها با تغییرات اجتامعی و اقتصادی در
جامعه و کشورشان مواجه هستند .سایر تغییرات به طور مستقیم به فرهنگ مربوط می شود.



در مثـال هـای زیـر برخـی از تغییـرات بزرگ ،حتی آسـیب زننـده روح وجود دارد کـه مردم با
آن روبـرو هسـتند .بـا اسـتفاده از تخیـل خـود ،خـود را در موقعیـت آنـان قرار دهیـد .چطور
ایـن تغییـرات بـر زندگـی آنـان تاثیـر مـی گـذارد؟ چه عاملی به شما مـی تواند کمـک کند که
از عهـده آن بـر آئیـد؟ بـه چـه شـیوه ای ممکن اسـت عکس العمـل متفاوتی نشـان دهید؟
ابراهیم ،ساره ،و لوط (پیدایش)۵-۱ :۱۲
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هدسه (اسرت)۹-۷ :۲

دانیال ،حنانیا ،میشائیل ،عزریا (دانیال )۱

تجربـه از دسـت دادن ،تغییـر واضطـراب از بالتکلیفـی را نسـبت به آینده بـه همراه دارد.
بسـته بـه توانایـی خانـواده بـرای تطابـق یافتن بـا تغییـرات ،ایـن تجربه ها مـی تواند مـردم را
بـه سـطح جدیـدی از رشـد و قدردانـی بخاطـر امـور روحانـی وادار ،یـا مـی تواند به استرس و
اضطـراب سـوق بدهـد .شـیطان از ایـن تغییـرات مختل کننده سوءاسـتفاده می کنـد و امیدوار
اسـت کـه تردیـد و بـی اعتمادی بـه خداونـد را ایجـاد کنـد .وعـده هـای کالم خداونـد ،منابـع
حامیتـی خانوادگـی و دوسـتان ،و اطمینـان از اینکـه زندگـی آنـان در دسـت خداوند اسـت ،به
خیلـی از زنـان و مـردان قهرمـان در ایمان کمـک مـی کنـد کـه بـا موفقیـت از عهـده تحـوالت
حیاتـی و مهـم زندگـی بـر آیند.

اگر شما شخصی یا (حتی کل یک خانواده) را می شناسید ،که با تغییرات ضربه روحی
مواجه بوده اند،آیا کاری انجام داده اید که مشوق و کمک باشد؟

     چهارشنبه     

 ۲۲خرداد

بسوی نسل اولیه ایامن


بعد از مرگ یوشع و کسانیکه هم نسل او بودند ،چه بحران ایامنی بوجود آمد؟ (داوران.)۱۲-۷ :۲
مطالعات در باره چگونگی انتقال ارزشها و اعتقادات موجود در سازمان هایی همچون
کلیسا به نسل بعدی نشان می دهد که بنیان گذاران آنان مرتبه خیلی باالیی در تعهد به ایامن
داشته اند .آنان کسانی بودند که از اعتقادات حامیت می کردند .اما پس از یک یا دو نسل،
بسیاری بینش اصولی را که ستون فقرات ارزش ها بود از دست دادند .آنها ممکن است با
تشکیالت همراهی کنند ،ولی اغلب از روی عادت .در نسل های بعدی عادت ها به صورت
سنت ها و رسوم متبلور شدند .شور و اشتیاق بنیان گذران اولیه دیگر موجود نیست.



گفتـه شـده کـه خداونـد نوادگانـی نـدارد و فقـط دارای فرزنـدان می باشـد .این بـه چه معنی
اسـت؟ همچنیـن یوحنـا ۱۳ ،۱۲ :۱؛ ۷ :۳؛ اول یوحنـا ۱ :۵را مطالعـه کنید.
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روشـی رایـج بـرای انتقـال ارزش هـا از طریـق نسـل هـای قدیمی مسـیحیت به نسـل های
بعـدی متعلـق بـه افـراد ُمسـن بوده اسـت کـه به سـادگی به جوانـان در بـاره آنچه کـه اعتقاد
دارنـد گفتـه انـد .بـا ایـن حال یادگیـری اعتقـادات والدین یـا آنچه کلیسـا معتقد اسـت ،اعتقاد
شـخصی نیسـت .یـک مسـیحی بـودن بیشتر از آن اسـت کـه متعلـق به یـک سـازمان و یا یک
عقیـده دینـی باشـد .ایمان واقعـی چیزی ژنتیکی نیسـت ،چیزی نیسـت که به طـور طبیعی از
نسـلی به نسـل دیگر منتقل شـود .هر کسـی نیاز دارد مسـیح را شـخصاً بشناسـد .والدین تنها
مـی تواننـد تـا حـدی ایـن کار را انجام دهند .کلیسـا بـه عنوان کلـی و والدین بطـور خاص نیاز
اسـت هـر کاری انجـام دهنـد تـا محیطـی ایجاد کننـد که جوانـان بخواهنـد انتخاب درسـت را
در آنجـا انجـام دهنـد ،امـا در نهایـت ،هـر نفـر در هر نسـل می توانـد تصمیم بگیـرد که مژده
نیکو(انجیـل) را نـگاه دارد یا از دسـت بدهد.

جو ،از مکتب بی خدایی و الحاد می آید ،و پس از یک تجربه تغییر قدرتمند ،به
کلیسای ادونتیست ملحق می شود .او با یک زن ادونتیست ازدواج می کند و صاحب
چند فرزند می شود ،که البته همه در ایمان بزرگ میشوند .او یک روز ،درباره
شرایط روحانی فرزندانش فکر می کرد ،و به خودش گفت « :ایکاش فرزندانم تجربۀ
مرا می داشتند! » اگر شما آنجا بودید ،چه به او می گفتید؟

     پنجشنبه     

 ۲۳خرداد

گرداندگان قرن بیست و یکم
یوجیـن پرتسـون در کتـاب مقدس تفسـیری معروف خود بنام « پیام » کلمـه پیام را بجای «
انجیـل » بـکار بـرده اسـت .خبر خوش در باره عیسـی بـه واقع پیامی اسـت که جهـان امروزی
همچنـان بـه آن نیـاز دارد .خانـواده هـای مسـیحی فراخوانـده شـده انـد کـه بـا هـم انجیـل را
تجربـه کننـد و آنـرا بـا هـر فرهنگـی که زندگـی می کنند بـه اشتراک بگذارند.
چگونـه واژه «پیـام » را بـا اسـتفاده از آیـات زیـر خالصـه مـی کنیـد؟ متـی ۷-۵ :۲۸؛ یوحنـا:۳
۱۶؛ رومیـان ۱۷ ،۱۶ :۱؛ اول قرنتیـان ۲ :۲؛ دوم قرنتیـان .۲۱-۱۸ :۵

اولیـن خبری کـه شـاگردان مسـیح بـه همـه جـا مخابـره کردنـد ،قیـام مسـیح بـود .امـروزه
خانـواده هـای مسـیحی بـه ایـن صف طوالنی از شـاگردان خرب رسـان مسـیح متصل می شـوند
کـه ایـن را اعلام کننـد کـه « :او قیـام کرده اسـت ،هامنطـور که خـودش گفت » (متـی.)۷ :۲۸
واقعیـت رسـتاخیز باعـث مـی شـود کـه همه نبـوت های دیگـری که مسـیح در مـورد خودش،
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در بـاره خـدا و عشـق او بـه گناهـکاران ،در بـاره بخشـش ،و در بـاره اطمینـان از زندگـی ابدی
بواسـطه ایمان بـه او گفـت موثق و معترب باشـد.
عشـق پرشـور بـه انجیـل .کالم خداونـد ،نظـری اجاملـی از زندگـی پیـروان اولیـه عیسـی را
نشـان مـی دهـد .آنهـا درب خانـه هـای خـود را بـرای مطالعه کتاب مقـدس باز کردنـد؛ آنها با
هـم دعـا کردنـد ،بـا هـم غـذا خوردنـد ،و پول و هـر آنچه را که داشـتند بـا هم تقسـیم کردند،
و از یکدیگـر مراقبـت کردنـد .متامـی اهـل خانـه پیـام را با متامـی دل پذیرفتند .همـه «پیام» را
پذیرفتنـد .آیـا همـۀ آنـان بطور ناگهانـی بی عیب و نقص شـدند؟ نه .آیا در میـان آنان اختالف
و تضـاد وجـود داشـت؟ بلـه .امـا بـه نوعـی ایـن پیـروان مسـیح متفـاوت بودنـد .آنهـا نیازهای
خـود را بـرای خـدا و یکدیگـر بیـان کردنـد .آنهـا اولویت را در وحـدت و هامهنگـی در خانه و
کلیسـا قـرار دادنـد ،و تلاش کردند دعای عیسـی در باغ جسـتیامنی را برآورده کننـد( یوحنا:۱۷
 .)۲۳-۲۰آنـان شـاهدانی بـی بـاک بـرای یکدیگـر و بـرای بـی ایامنـان بودنـد ،و حتـی زندگـی
خودشـان را بـرای اعتقاداتشـان به خطـر انداختند.
بنابراین ما هم باید همینطور باشیم .حتی در عرص حارض که نسبت به امور خدایی بدبین
هستند؛ ولی اگر چیزی مهیج در سخنان ما وجود داشته باشد ،مردم همچنان برای شنیدن
هیجان داشته و گوش جان می سپارند.روح القدس اشتیاق دارد که قلب انسان را با هیجان
درباره انجیل پر کند .هنگامی که خرب خوش به واقع در قلبهای ما خوش بشود ،هامنگونه که
در کالم خدا چنین است ،مشارکت به طور ناخودآگاه و غیر قابل توقف میشود.

چــه تغییراتــی بایــد در خانــواده خودتــان صــورت پذیــرد تــا بـرای اعــان و مشــارکت
«پیامــی» کــه بـرای آن فـرا خوانــده شــده ایــم ،قاصــد و منــادی بهتــری باشــیم؟

     جمعه     

 24خرداد

تفکـری فراتـر :از نوشـته هـای الـن جی وایـت« ،دربـارگاه بابـل» صفحـات ،٤۹٠-٤٧۹
از کتـاب انبیـا و پادشـاهان؛ «کالم هشـدار» ،صفحـات  ٣٢٤و ٣٢۹؛ «افـراد بـا خـدا احترام منی
شـوند» ،صفحـات  ٣٣٠و  ٣٣١از کتـاب کارگـران انجیـل؛ «شـادمانی در خـدا» ،صفحـات -١١۵
 ،١٢٦از کتـاب گامهایـی بسـوی مسـیح را مطالعـه منائید( .توجه :این صفحـات مربوط به کناب
مرجـع به زبان انگلیسـی اسـت).
افـراد بـا خـدا مورد احرتام واقع منی شـوند « .دین مسـیحیت شـخص ایامن دار را به سـطح
باالیـی از فکـر و اندیشـه و رفتـار متعالـی مـی رسـاند ،در عیـن حـال و هـم زمان ،به متـام نژاد
بشر کـه بواسـطه قربانـی شـدن پسر خداوند «مسـیح» که بطـور یکسـان خریداری شـده اند،
هـدف و عشـق خداونـد را بیـان میکنـد .در زیـر صلیـب عیسـی مسـیح ،ثرومتند و فقیـر ،عامل
و عامـی ،بـا یکدیگـر مالقـات مـی کننـد ،بـدون توجـه بـه اینکـه متعلـق بـه چـه طبقـه ایی از
جامعـه باشـند .همـه امتیازهـا یـا برتـری های دنیوی کـه دارند فرامـوش میشـوند ،و هامنطور
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کـه مـا بـه مسـیح نـگاه مـی کنیـم گناهـان ما بخشـیده مـی شـوند .از خود گذشـتگی ،تسـلیم،
محبـت بیکـران او کـه در مقـام واالیـی در آسمان بـود رشمسـاری را بـر فخـر ،نفس پرسـتی ،و
رتبـه اجتامعـی انسـان قـرار میدهد .دین مقدس مسـیحیت نشـان می دهـد آن اصولی که در
آسمان بنـا شـده انـد ،همـه کسـانی کـه از طریـق حقیقـت تقدیـس شـده انـد را یکپارچه می
کنـد .و بـا همـه به عنوان کسـانیکه روحشـان به واسـطه خون مسـیح خریداری شـده اسـت و
متعلـق بـه او هسـتند ،یعنـی کسـی کـه آنان را به سـوی خداوند بـاز می گرداند ،بطور یکسـان
رفت�ار م�ی کن�د » .ال�ن ج�ی وای�ت.Ellen G. White, Gospel Workers, p. 330— .

سواالتی برای بحث
 .۱به عنوان یک کالس ،در مورد پاسخ های خود در روز یک شنبه بحث کنید.
 .۲چـه اصولـی را مـی توانیـم از نقـل قولهـای بـاال از نوشـته هـای اِلـن جـی وایتبیابیم که
اگـر در زندگـی خانوادگـی مـا اعمـال شـوند ،تغییـرات اساسـی در آن ایجاد مـی کنند؟

 .۳کلیسـای محلـی شـما در پـرورش نسـل جوان ایمـان دار ،چقـدر خوب عمل کرده اسـت؟
شـما بـه عنـوان یـک کالس بـرای کمک به کلیسـا در ایـن مورد چـه می توانیـد بکنید؟
 .4چالش های تالش برای انتقال ایمان از یک نسل به نسل دیگر چه هستند؟

 .5فرهنــگ چــه تاثی ـرات خوبــی بــر روی زندگــی خانوادگــی شــما مــی گــذارد ،و بــه چــه
طریــق تاثی ـرات شــریرانه مــی گــذارد؟
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