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وعود هللا المثينة       
خليل زياد: األخ                                                                                                     

:مقدمة  

 د وموضعو،ا أي تعّهد بتنفيذ الشيء أو المحافظة عليو، أما الميعاد فهو زمان الوع  دً ع  و  ا وم  دً ع  ، و  د  ع  ، ي  د  ع  و  
في أحد القواميس العربية، أما على مستوى الحياة اليومية؛ « وعد»والجمع مواعيد، ىكذا ت عّرف كلمة 

لكن قليال ما ننجزىا أو نحافظ عليها، عن إىمال أو  فكثيرا ما نتعّهد بتنفيذ أشياء بل لوائح من األعمال
و بدون -واألحوال فاألكيد أنناومهما اختلفت األسباب . نسيان و أحيانا بفعل ظروف خارجة عن إرادتنا

) «ألننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا»وعدنا ولم نف، ق لنا ولم نفعل  في فترة ما من حياتنا -استثناء
فعجزنا كبشر وعدم صالحنا وجهلنا وتقلقلنا يجعلنا في أمّس الحاجة لمصدر القوة والصالح (  3:2يعقوب

الذي كان »نعم اهلل القدير الذي خلق كل شيء..ا مجد اهللفجميعنا أخطأنا و أعوزن! والحكمة والثبات
ليس اهلل إنسانا فيكذب »:والذي قال عن شخصو المبارك العزيز في وحيو المقّدس «والكائن والذي يأتي
(  32:32عدد)« ىل يقول وال يفعل أو يتكّلم وال يفي. وال ابن إنسان فيندم  

بأن ي قيم من نسلو أمة عظيمة، مع أنو كان ميتا من حيث  -بطل اإليمان العظيم-لقد وعد اهلل إبراىيم
 فولدت ابنا مع أنها كانت»القدرة على اإلنجاب، وبالفعل نالت سارة زوجتو باإليمان ما وعدىا اهلل بو أيضا

(33:33عب) «وذلك ألنها آمنت بأن اهلل الذي وعدىا بذلك، البد أن يحقق وعده. جاوزت سن الحمل  
قدس كذلك عن نماذج من رجال اهلل ونسائو تمّسكوا بوعود الرب فكانت لهم المواعيد و يخبرنا الوحي الم

قاد شعب الرب إلى أرض كنعان رغم كل  -مساعد موسى وخليفتو–، فيشوع مثال مكافأة على طاعتهم
» :ألنو صّدق و آمن بقيادة الرب الذي وعده قائال( مقاومة األمم الوثنيين األشرار)التحديات التي واجهتو

(  2:3يشوع)« كّل موضع تطؤه بطون أقدامكم أىبو لكم كما وعدت موسى  
لقد أعددنا ىذا الكتيب المتواضع حتى يكون رفيقك في رحلة إيمانك بالمسيح الرب، ىذه الرحلة التي ال 

احفظ وعود اهلل في قلبك تحفظك . تخلو من آالم وعثرات ومن تّم ضرورة التسلح بكلمة الرب ووعوده
.ل والتيو، اغرسها في قلبك تظلل عليك وقت الحّر والتجاربمن الزل  
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 تعلنها وتؤمن بها وتطيعها و تحيا ، أنىدفنا يا مؤمنا بالمسيح أن تصبح كل ىذه الوعود جزءا من صالتك 
:بهجة الخالص، نقّدم ىذه الدعوة موضحين ومذكرين بعد و لمن لم يختبر. بها  

 

 3- توضيح:
صورة اهلل وشبهو ومعنى ىذا أنك كائن روحي خ لقي تعكس طبيعتو عن طريق  أختي على/لقد خ لقت أخي* 

. محبتك ولطفك وانتصارك للحق والجمال والخير وىذا سبب كاف يجعلك راضيا عن نفسك ومقّدرا لها
.أنت فرد ممّيز بغض النظر عن إنجازاتك ونجاحاتك، لقد خلقك سيد الكون، واىب الحياة  

درة أن نكون بال خطية ونحيا إلى األبد، فإنو أعطانا أيضا حرية االختيار أن نطيعو أو مع أن اهلل أعطانا الق* 
وقد تمّرد آدم اإلنسان األول على اهلل وعصاه بإرادتو عندما تجّرب من الشيطان فسقط من حالة . نعصاه

.واإلنسانوىكذا صارت الخطية فاصلة بين اهلل . عدم الخطية وعدم الموت  
ة بمجهوداتك عن الحياة وفق مقاييس اهلل القدوس و إرضائو بحفظك لفرائض وطقوس عاجز /أنت عاجز* 

أختي فالعّلة أو السبب في أنك تخطيء اآلن ىي أنك /ال تتعب نفسك أخي. معينة وقيامك بأعمال صالحة
  !خاااااااااااااااطيء

وبمراحمو األزلية صنع اهلل ٌمحب البشر، يكره الخطية لكن ي حب الخطاة لذلك وبدافع ىذه المحبة * 
إذ أرسل المسيح الم نّزه عن كل خطية مقّدما نفسو ذبيحة كاملة من أجل خطاياك وخطايا  تدبيرا لخالصنا

.العالم أجمع لكي يفتديك من عقاب الخطية ويمنحك الغفران بل حياة أبدية  
ي عالقة فريدة وشركة وبالحقيقة إن أعظم ىدية يمكنك الحصول عليها في رحلة الحياة القصيرة ىذه؛ ى 

.حميمة مع اهلل بواسطة يسوع المسيح  
 3- تذكير:

م أعطى اهلل وعوده لشعبو عن المسيح تدريجيا، وبعض دارسي الكتاب .سنة ق 0444خالل فترة *
بتفاصيل عن ...( ألنبياءالتوراة والمزامير وكتب ا)المقدس قدروا عدد المرات التي تنبأ فيها العهد القديم

ياء ففي سفر إشعياء مثال أول أسفار األنب...( طبيعة عملو/كيفية موتو/مكان والدتو)مرة  224بـ المسيح 
:مذىلة عن المسيا، يسوع الذي سيتألم من أجل خطايا كل البشر في الكتاب المقدس؛ نقرأ نبوة  

م وم ختبر م حتقر ومنبوذ من الناس، رجل آال. ال صورة وال جمال يسترعيان نظرنا، وال منظر فنشتهيو»   
لكنو حمل أحزاننا وتحّمل أوجاعنا، ونحن . الحزن، مخذول كمن حجب الناس عنو وجوىهم فلم نأبو لو

حسبنا أن الرب قد عاقبو وأذلّو، إالّ أنو كان مجروحا من أجل آثامنا ومسحوقا من أجل معاصينا، حّل بو 
( 3-3: 32إشعياء) «تأديب سالمنا، وبجراحو برئنا  

ص لب فيها المسيح بل وطريقة الصلب في  التي ثاني والعشرون نجد وصفا دقيقا لألجواءوفي المزمور ال
«.ثقبوا يدّي ورجليّ . جماعة من األشرار طّوقتني. أحاط بي األدنياء»: نبوة عجيبة  
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وقد سجلت لنا األناجيل أو البشائر األربعة أحداث تاريخية ال يمكن إنكارىا حول يسوع المسيح؛ والدتو 
سلطانو الروحي واألخالقي و أيضا سلطانو  التي أثبتت مريم العذراء، أعمالو العجيبة القديسة ية منلمعجز ا

 ، أخذ جسدا بشرياعلى قوى الطبيعة والمرض بل والموت، فالمسيح الذي جاء من فوق؛ من السماء
 قيامة مجيدة  واتحد بنا لي بيد بموتو على الصليب الموت الذي و لدنا بو أي الخطيئة و ذلك من خالل

ما ورد في و يقينا س ّلم إلى أيدي الناس ك. عنها قبل إلقاء القبض عليو وتسليمو للصلب أخبر تالميذه
نبوات العهد القديم، تعّرض للضرب والتحقير، ثقبوا يديو ورجليو، قتلوه وفي اليوم الثالث قام منتصرا على 

أختي فتخلص وتنال /ليتك تلتفت إليو أخي .ثم صعد إلى السماء الموت وظهر ألتباعو رجاال ونساء
باإليمان باسمو غفرانا لجميع ذنوبك وشفاء لكل أمراضك الروحية والجسدية، ذلك كان القصد من مجيئو 

:فتصفو لنا كلمة اهلل نفسها التي وعدت بمجيئو األول كالتالي األول أما مجيئو الثاني  

الذي يقضي وي حارب " األمين الصادق"ى راكبو ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا حصان أبيض ي سمّ » 
وكان . عيناه كلهيب نار، وعلى رأسو أكاليل كثيرة، وقد ك تب على جبهتو اسم ال يعرفو أحد إالّ ىو. بالعدل

وكان األجناد الذين في السماء يتبعونو راكبين خيوال " كلمة اهلل"أّما اسمو فهو  يرتدي ثوبا م غّمسا بالدم؛
ن كّتانا نقّيا ناصع البياض، وكان يخرج من فمو سيف حاّد ليضرب بو األمم ويحكمهم بعصا بيضاء، والبسي

وقد ك تب على ثوبو وعلى فخذه . شّدة غضب اهلل القادر على كل شيء من حديد، ويدوسهم في معصرة
(31-33: 32رؤيا)«"ملك الملوك ورّب األرباب"  

الذين ينتظرون رجوعو المجيد بصبر  من أىل اإليمان كفهل يا ت رى إن جاء الرب يسوع المسيح فجأة يجد  
فتصير عضوا في عائلتو المقدسة؛  ورجاء وسهر؟ ىال قبلت دعوتو لك باالقتراب إلى عرش اهلل بواسطتو

!مباركا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح  

والتي يضمها ىذا الكتيب على  أخيرا نوّد التنويو على أن كل بركات ووعود اهلل الرائعة في كلمتو المقدسة
شكر ا  . بيسوع المسيح مخّلصا وربّا يقبل ويعترفلكل من  كما  سبيل المثال ال الحصر؛ ىي لشعبو وخاّصتو

 .والمحّررةتختبر قوتو المغّيرة الرب على نعمة الخلق والحياة؛ فالفرصة ما زالت أمامك لتعرف الحق و 
. أمين. من كل قلبك نصلي أن يباركك الرب و أنت تبحث عن الحق  
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الرب يحفظ وعوده†   
ٌقول وال ٌفعل أو ٌتكلم هل .وال ابن إنسان فٌندم.لٌس هللا إنسانا فٌكذب ﴿

( 91: 32عدد) ﴾وال ٌفً   

 

الرب يسمع لصلواتنا  †  
ولكن وجه الرب ضد .عٌنً الرب على األبرار وأذنٌه إلى طلبتهم ألن﴿

( 33: 2بط3)﴾  فاعلً الشر  

 

 † يستجيب  الرب لصلواتنا
 ﴿وٌكون إنً قبلما ٌدعون أنا أجٌب وفٌما هم ٌتكلمون بعد أنا أسمع﴾

                             ) إش56: 32( 

 

 † وعود خاصة بالخالص

 ﴿ألنه لم ٌرسل هللا ابنه إلى العالم لٌدٌن العالم بل لٌخلص به العالم﴾

 (ٌو2: 91( 
 

 † وعود خاصة بالحياة الجديدة  
﴿إذا إن كان أحد فً المسٌح فهو خلٌقة جدٌدة.األشٌاء العتٌقة قد 

 مضت.هوذا الكل قد صار جدٌدا﴾ )3كو3: 31( 
 

 † وعود خاصة بالحرية
﴿وتعرفون الحق والحق ٌحرركم... فإن حرركم االبن فبالحقٌقة تكونون 

 أحرارا﴾ )ٌو8: 23، 25( 
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 † وعود خاصة بالغفران

﴿إن اعترفنا بخطاٌانا فهو أمٌن وعادل حتى ٌغفر لنا خطاٌانا وٌطهرنا 
 من كل إثم﴾ )9ٌو9: 1(

 

 † وعود خاصة بالتبرير

 ﴿ألنه جعل الذي لم ٌعرف خطٌة خطٌة ألجلنا لنصٌر نحن بر هللا فٌه﴾

 )3كو3: 33(
 

 † وعود عن الروح القدس
﴿فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطاٌا جٌدة فكم 

 بالحري اآلب الذي من السماء ٌعطً الروح القدس للذٌن ٌسألونه﴾

 )لوقا33: 32(
 † وعود عن  اإليمان  بالرب

 ﴿ قسم هللا لكل واحد مقدارا من اإلٌمان ﴾ )س21ٚ: 3(
  

                                † وعود خاصة بالكلمة
 ﴿كل الكتاب هو موحى به من هللا ونافع للتعلٌم والتوبٌخ للتقوٌم والتأدٌب 

 الذي فً البر لكً ٌكون إنسان هللا كامال متأهبا لكل عمل صالح﴾ 

  ( ت2ً: 95- 91(
                          

                               † وعود خاصة بالحماية من الشرير
                          ﴿أمٌن هو الرب الذي سٌثبتكم وٌحفظكم من الشرٌر﴾ )1رظ3: 3( 
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                               † وعود خاصة بحضور ا
ٚ٘ب أٔب ِؼىُ وً األٌبَ ئٌى .ٚػٍُّٛ٘ أْ ٌذفظٛا جٍّغ ِب أٚصٍزىُ ثٗ ﴿

 أمضبء اٌذ٘ش.آٍِٓ﴾ )ِذ 18: 12( 
 

                                † وعود خاصة بالنمو الروحي
ٌَٛ ٌغٛع  ئٌىصبٌذب ٌىًّ  فٍىُ ػّال اثزذأٚاثمب ثٙزا ػٍٕٗ أْ اٌزي ﴿

  ( 6: 2فً   )  ﴾ خاٌّغٍ

 

                                † وعود  بالعطايا الروحية  
    ﴿ألْ ٘جبد هللا ٚدػٛرٗ ً٘ ثال ٔذاِخ﴾ )س22ٚ: 19(

   
                                † وعود خاصة بالحق

﴿ِٚزى جبء اٌّؼضي اٌزي عأسعٍٗ أٔب ئٌٍىُ ِٓ اَة سٚح اٌذك اٌزي ِٓ 
 ػٕذ اَة ٌٕجثك فٙٛ ٌؾٙذ ًٌ﴾ )25ٌٛ: 16( 

 

                                † وعود خاصة بمحبة الرب
 ﴿ٌٚىٓ هللا ثٍ  ٓ ِذجزٗ ٌٕب ألٔٗ ٚٔذٓ ثؼذ خطبح ِبد اٌّغٍخ ألجٍٕب﴾ 

 )س5ٚ: 8( 

 

                                     † وعود بالفرح
 ﴿وٍّزىُ ثٙزا ٌىً ٌثجذ فشدً فٍىُ ٌٚىًّ فشدىُ﴾ )25ٌٛ: 22( 

 

                              † وعود بسالم ا
﴿ٚ٘ٛ ِجشٚح ألجً ِؼبصٍٕب ِغذٛق ألجً آثبِٕب رأدٌت عالِٕب ػٍٍٗ 

 ٚثذجشٖ ؽفٍٕب ﴾ )ئػ 53: 5 (
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                               † وعود خاصة برجاء المسيحيين
﴿ألْ وً ِب عجك فىزت وزت ألجً رؼٍٍّٕب دزى ثبٌصجش ٚاٌزؼضٌخ ثّب فً 

 اٌىزت ٌىْٛ ٌٕب سجبء﴾ )س25ٚ: 4 ( 

 

                               † وعود خاصة بالحياة األبدية
﴿ألٔٗ ٘ىزا أدت هللا اٌؼبٌُ دزى ثزي اثٕٗ اٌٛدٍذ ٌىً ال ٌٍٙه وً ِٓ ٌإِٓ 

 ثٗ ثً رىْٛ ٌٗ اٌذٍبح األثذٌخ﴾ )3ٌٛ: 26 ( 
 

                              † وعود خاصة بالمجيء الثاني للمسيح
﴿فً ثٍذ أثً ِٕبصي وثٍشح.ٚئال فأً وٕذ لذ لٍذ ٌىُ.أٔب أِضً ألػذ ٌىُ 

دزى دٍث  ئًٌ ٚآخزوُ أٌضب آرًٌىُ ِىبٔب  ٚأػذددْ ِضٍذ ئٚ بِىبٔ

 أوْٛ أٔب رىْٛٔٛ أٔزُ أٌضب﴾ )24ٌٛ: 1–3 ( 

 

                              † وعو د خاصة بالسماء
﴿ٚأٔب ٌٛدٕب سأٌذ اٌّذٌٕخ اٌّمذعخ أٚسؽٍٍُ اٌجذٌذح ٔبصٌخ ِٓ اٌغّبء ِٓ 

ٚعّؼذ صٛرب ػظٍّب ِٓ اٌغّبء  وؼشٚط ِضٌٕخ ٌشجٍٙب ٍِٙأحػٕذ هللا 

لبئال ٘ٛرا ِغىٓ هللا ِغ إٌبط ٚ٘ٛ عٍغىٓ ِؼُٙ ُٚ٘ ٌىْٛٔٛ ٌٗ ؽؼجب 

 ٚهللا ٔفغٗ ٌىْٛ ِؼُٙ ئٌٙب ٌُٙ﴾ )سؤ12: 1–3 ( 

 

                                 † وعود خاصة بالقوة
 ﴿ٌؼطً اٌّؼًٍ لذسح ٌٚؼذٌُ اٌمٛح ٌىثش ؽذح﴾ )ئػ42: 19( 

                              † يمكننا أن نثق بالرب
﴿ال رخؼ ِٓ خٛف ثبغذ ٚال ِٓ خشاة األؽشاس ئرا جبء ألْ اٌشة 

 ٌىْٛ ِؼزّذن ٌٚصْٛ سجٍه ِٓ أْ رإخز ﴾ )أ3َ: 16-15( 
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                              † الرب يعد بالحكمة
﴿ألٔٗ ٌإرً اإلٔغبْ اٌصبٌخ لذاِٗ دىّخ ِٚؼشفخ ٚفشدب.أِب اٌخبطئ 

ثبطً  أٌضب٘زا .فٍؼطٍٗ ؽغً اٌجّغ ٚاٌزىٌُٛ ٌٍؼطً ٌٍصبٌخ لذاَ هللا

 ٚلجض اٌشٌخ﴾ )جب1: 16(  

 

                              † الرب سيعلّمنا
﴿اٌشة صبٌخ ِٚغزمٍُ.ٌزٌه ٌؼٍُ اٌخطبح اٌطشٌك ٌذسة اٌٛدػبء فً اٌذك 

 ٌٚؼٍُ اٌٛدػبء طشلٗ وً عجً اٌشة سدّخ ٚدك ٌذبفظً ػٙذٖ ٚؽٙبدارٗ ﴾ 
 )ِض15: 22-8( 

                                † الرب سيقودنا
﴿ٚأرٔبن رغّؼبْ وٍّخ خٍفه لبئٍخ ٘زٖ ً٘ اٌطشٌك اعٍىٛا فٍٙب دٍّٕب 

 رٍٍّْٛ ئٌى آٌٍٍّ ٚدٍّٕب رٍٍّْٛ ئٌى اٌٍغبس﴾ )ئػ32: 12( 
                              

                               † الرب سيجعلنا مزدىرين وناجحين
﴿رٛوً ػٍى اٌشة ثىً لٍجه ٚػٍى فّٙه ال رؼزّذ فً وً طشله اػشفٗ 

 ٚ٘ٛ ٌمَٛ عجٍه﴾ )أ3َ: 6-5( 

                              
                              † الرب سيعزينا 

 ﴿طٛثى ٌٍذضأى ألُٔٙ ٌزؼضْٚ﴾ )ِزى5: 4( 

                              † سيعطينا الرب اشتياق ات ق لبنا
 ﴿ٌٍؼطه دغت لٍجه ٌٚزُّ وً سأٌه﴾ )ِض12: 4( 

                              
                              † الوعود الخاصة بأسرة المؤمن

 ﴿ٌؼٕخ اٌشة فً ثٍذ اٌؾشٌش ٌىٕٗ ٌجبسن ِغىٓ اٌصذٌمٍٓ﴾ )أ3َ: 33( 
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                              † الوعود الخاصة بالصحة والشف اء
﴿ٚ٘ٛ ِجشٚح ألجً ِؼبصٍٕب ِغذٛق ألجً آثبِٕب رأدٌت عالِٕب ػٍٍٗ 

 ٚثذجشٖ ؽفٍٕب﴾ )ئػ53: 3( 

        
                              † وعود بحماية الرب

 ﴿اعُ اٌشة ثشج دصٍٓ ٌشوض ئٌٍٗ اٌصذٌك ٌٚزّٕغ﴾ )أ28َ: 22( 

 

                              † وعود خاصة باالحتياجات المادية/العملية
﴿فٍّأل ئًٌٙ وً ادزٍبجىُ ثذغت غٕبٖ فً اٌّجذ فً اٌّغٍخ ٌغٛع﴾ 

 )ف4ً: 29( 

                                 † وعود خاصة  بأوق ات الخوف والشك
﴿ال رخف ألًٔ ِؼه.ال رزٍفذ ألًٔ ئٌٙه.لذ أٌذره ٚأػٕزه ٚػضذره ثٍٍّٓ 

 ثشي﴾ )ئػ42: 22( 
                                † وعود ألوق ات االكتئاب

﴿ٌّبرا أٔذ ِٕذٍٕخ ٌب ٔفغً ٌّٚبرا رئٍٕٓ فً.رشجً هللا ألًٔ ثؼذ أدّذٖ 
 خالؿ ٚجًٙ ٚئًٌٙ﴾ )ِض43: 5( 

  

                              
                              † وعود خاصة بأوق ات الفشل واالحتياج لقوة
 ﴿ال رضطشة لٍٛثىُ.أٔزُ رإِْٕٛ ثبهلل فبِٕٛا ثً﴾ )24ٌٛ: 2( 

                              
                              †  الوعود الخاصة بأوق ات الق لق

﴿فاْ وبْ ػؾت اٌذمً اٌزي ٌٛجذ اٌٍَٛ ٌٚطشح غذا فً اٌزٕٛس ٌٍجغٗ هللا 
فال رٙزّٛا لبئٍٍٓ . اإلٌّبْٔزُ ٌب لًٍٍٍ أفٍٍظ ثبٌذشي جذا ٌٍجغىُ أ ٘ىزا 
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أثبوُ ْ أل.األُِ٘زٖ وٍٙب رطٍجٙب  اْفِبرا ٍٔجظ  أِٚبرا ٔؾشة  أٚ ٔأوًِبرا 

 د هللا ٍِٚىٛ أٚالٌىٓ اطٍجٛا   ٘زٖ وٍٙب ئٌىرذزبجْٛ  أٔىُاٌغّبٚي ٌؼٍُ 

ٌىفً اٌٍَٛ  اٌغذ ٌٙزُ ثّب ٌٕفغٗ ألْ.فال رٙزّٛا ٌٍغذثشٖ ٚ٘زٖ وٍٙب رضاد ٌىُ 

( 22, 23: 5ِزى) ﴾ ؽشٖ   

                                       †  الوعود الخاصة بأوق ات التجربة وىجمات العدو
﴿ٌُ رصجىُ رجشثخ ئال ثؾشٌخ.ٌٚىٓ هللا أٍِٓ اٌزي ال ٌذػىُ رجشثْٛ فٛق 

 ِب رغزطٍؼْٛ ثً عٍجؼً ِغ اٌزجشثخ أٌضب إٌّفز ٌزغزطٍؼٛا أْ رذزٍّٛا ﴾
 )2و22ٛ: 23( 

                              †  الوعود في وقت المعاناة والصعاب وىجمات الناس
﴿أِب خالؿ اٌصذٌمٍٓ فّٓ لجً اٌشة دصُٕٙ فً صِبْ اٌضٍك ٌٚؼٍُٕٙ 
اٌشة ٌٕٚجٍُٙ ٌٕمزُ٘ ِٓ األؽشاس ٌٚخٍصُٙ ألُٔٙ ادزّٛا ثٗ﴾ )ِض37: 

 )42 -39 

                              †  الرب يعطي قوة لخدامو
﴿ فأجبة ٚوًٍّٕ لبئال ٘زٖ وٍّخ اٌشة ئٌى صسثبثً لبئال ال ثبٌمذسح ٚال 

 ثبٌمٛح ثً ثشٚدً لبي سة اٌجٕٛد ﴾ )صن4: 6( 

                                  † وعود خاصة بتدبير أمورنا المالية والمادية
﴿رأٍِٛا اٌغشثبْ.ئٔٙب ال رضسع ٚال رذصذ ٌٍٚظ ٌٙب ِخذع ٚال ِخضْ ٚهللا 

 ٌمٍزٙب.وُ أٔزُ ثبٌذشي أفضً ِٓ اٌطٍٛس﴾ )21ٌٛ: 14( 
 

 


