
4مطالعه كتابمقدس                    18دوتا  
 (17 : 5 – 17 : 4افسسیان ) یك شاگرد می داند چرا اینجاست 

 T =  1معلم           S =  2معلم
 
(T)     بكمك این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت تا.  خوش آمدید "  دوره شاگردسازی از رادیو " به برنامه 

 دو معلم برروی معنی یك آیه از كتابمقدس كه درباره یكی از مشخصات شاگرد.  شاگرد عیسی مسیح شوید 
 ما از یك روش بسیار ساده بررسی كتابمقدس كه “ روش پنج قدم ” نام.  عیسی مسیح است تعمق خواهند كرد 

 درحالیكه به این برنامه گوش می كنید در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن.  دارد استفاده خواهیم كرد 
كنید  رباره  6اولین مجموعه.  را ضبط   “ من 6قسمتی بررسی كتابمقدس د  سئوال بسیار مهم زندگی می باشد 

 چگونه نسبت به كلم خدا حساس باشم ؟ ”  ،  “ من از كجا آمده ام ؟ ”  ،  “ من كی هستم ؟ ”  ،  “ چرا من اینجا
 یك: امروز عنوان بررسی كتابمقدس این است .  هستم ؟ ” “ من به كجا می روم ؟ ” و “ چگونه ثمر بیاورم ؟ ” 

.  چرا من اینجا هستم ؟ ” : “ سئوال اساسی این است .  شاگرد می داند چرا اینجاست 

(S    ) بخوانید .    1  قدم    .  
 5 – 17 : 4افسسیان .  را با هم بخوانیم بیایید بنوبت هركس یك آیه را بخواند  17 – 5 – 17 : 4بیایید افسسیان 

 پس این را می گویم و در خداوند تأكید می كنم كه رفتار شما دیگر نباید همانند اقوام دور از خدا باشد كه .  “ 17: 
 عقل آنها تاریك شده است و به علت جهالتی كه نتیجه سختدلی شان است  (T)در بطالت ذهن خود رفتار می كنند 

 آنان چون هر حساسیتی را از دست داده اند خویشتن را یكسره در هرزگی شان  (S)از حیات خدا به دور افتاده اند 
اما شما مسیح را بدین گونه نیاموختید  ،   (T)چندان كه حریصانه دست به هر ناپاكی می آلیند .  رها كرده اند 

(S) چه بی گمان درباره او شنیدید و مطابق آن حقیقت كه در عیسی است تعلیم یافتید  .(T) شما آموختید كه 
 باید به لحاظ شیوه زندگی پیشین خود  ،  آن انسان قدیم را كه تحت تأثیر امیال فریبنده دستخوش فساد بود از تن به

 و انسان جدید را در بركنید كه آفریده شده است تا در پارسایی و (T)باید طرز فكر شما نو شود  (S)در آورید 
 پس از دروغ روی برتافته هر یك با همسایه خود سخن به راستی گویید  ، (S)قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد 

 مگذارید روزتان در خشم: هنگامی كه خشمگین می شوید گناه نكنید  (T).  چرا كه ما همه  ،  اعضای یكدیگریم 
 دزد دیگر دزدی نكند بلكه به كار مشغول شود  ،  با دستهای T).  )و ابلیس را مجال ندهید  (S)به سر رسد 

 دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود (S).  خودكاری سودمند انجام دهد تا بتواند نیازمندان را نیز چیزی دهد 
 روح (T).  بلكه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به كار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند 

سازید  ،  فریاد  ، (S)قدوس خدا را كه بدان مهر شده اید غمگین م ،  عصبانیت   ،  خشم    هرگونه تلخی  
 با یكدیگر مهربان و دلسوز باشید و همان گونه كه خدا (T).  ناسزاگویی و هر نوع بدخواهی را از خود دور كنید 

 پس همچون فرزندانی عزیز از خدا سرمشق (S).  شما را در مسیح بخشوده است شما نیز یكدیگر را ببخشایید
 چنان كه مسیح هـــم ما را محبت كرد و جان خود را همچون قربانی و هدیه ای (T)بگیرید و با محبت رفتار كنید 

مود  قدیم ن ه خدا ت اپاكی یا (S).  عطرآگین در راه ما ب ا هر گونه ن ز بی عفتی ی  مبادا كه در میان شما ا
 گفتار زشت و بیهوده گویی و (T).  شهوت پرستی حتی سخن به میان آید  ،  زیرا اینها شایسته مقدسان نیست 

 زیرا یقین بدانید كه هیچ (S)به جای آن باید شكرگزاری كرد .  سخنان مبتذل نیز به هیچ روی زیبنده نیست
 مگذارید (T).  بی عفت یا ناپاك یا شهوت پرست كه همان بت پرست باشد در پادشاهی مسیح و خدا نصیبی ندارد 

).  كسی شما را با سخنان پوچ بفریبد زیرا به خاطر همین چیزهاست كه غضب خدا بر سركشان نازل می شود 
S) پس با آنها شریك مشوید  .(T)  پس همچون.  شما زمانی تاریكی بودید اما اكنون در خداوند نور هستید 

 بسنجید كه مایه (T).  زیرا ثمره نور هر گونه نیكویی ،  پارسایی و راستی است  (S).  فرزندان نور رفتار كنید 
ست  نید  (S)خشنودی خداوند چی  زیرا حتی (T).  در كارهای بی ثمر تاریكی سهیم نشوید بلكه آنها را افشا ك

 اما هر آنچه بوسیله نور افشا گردد آشكار را (S).  برزبان آوردن آنچه چنین كسان در خفا می كنند شرم آور است 
 ای كه در خوابی  ،.  زیرا نور است كه هر چیز را آشكار می كند از این جهت گفته شده است  (T)دیده می شود 

 پس بسیار مراقب باشید كه چگونه رفتار (S).  بیدار شو از مردگان برخیز كه مسیح بر تو خواهد درخشید 
 :فرصتها را غنیمت شمارید زیرا روزهای بدی است  (T).  می كنید  ،  رفتاری نه چون نادانان بلكه چون دانایان 

(S)  ” پس نادان نباشید بلكه دریابید كه خواست خداوند چیست  .

(T       ) كشف كنید  .    2  قدم   .   
 كدام حقیقت موجود در. “ بیایید باهم بعضی حقایق موجود در این قسمت كتابمقدس را با هم كشف و گفتگو كنیم 

   فكر  كدام حقیقت موجود در این قسمت فكر و قلب شما را لمس می كند ؟”  "   این قسمت برای شما مهم است ؟ یا 
 بعد از چند دقیقه به نوبت مکاشفه های خود را با یكدیگر. كنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید 

.درمیان بگذارید 
 
(S      ) روح:“ می گوید  30آیه . است  17 : 5،    10 : 5،    30 : 4یـك حقیقت مهم برای من در افسسیان 

یه .  می گوید “ بسنجید كه مایه خشنودی خداوند چیست ”  10آیه .  قدوس خدا را محزون مسازید ”   17و آ
 حقیقت این است كه برای خداوند نحوه زندگی روزانهه من خیلی.  می گوید “ دریابید كه خواست خداوند چیست ” 

1



 اگر من دروغ بگویم  ، خشم خود.  روش زندگی روزانه من می تواند خدا را غمگین وناخشنود بسازد . مهم است 
 و در.  را كنترل نكنم  ،  به دزدی  ،  پرخاشجویی و تهمت زدن بپردازم  ،  روح القدس بسیار غمگین می شود 

 هرگاه من راست.  البته عكس این هم صادق خواهد بود .  اینصورت از نحوه زندگی من خشنود نخواهد بود 
 و.  كار كنم مردم را ببخشم و بنا كنم آنگاه روح خدا خوشحال خواهد بود .  بگویم  ،  خشم خود را كنترل كنم 

 .بخاطر همین كتابمقدس می گوید “ دریابید كه خواست خدا چیست ” . خداوند از نحوه زندگی من خشنود می شود 
 بهتر می توانم زندگی داشته باشم كه خدا را خشنود.  هرچه من اراده خدا برای زندگی خود را بهتر درك كنم 

 سئوال این است “ چرا من اینجا هستم ؟ ” و جواب من این است “ من اینجا هستم تا خواست خدا را بدانم.  سازد 
. و تا خدا را در نحوه زندگی خود خشنود سازد 

 
(T     ) در متن اصلی.  وجود دارد  15،    8،    2: 5و  17: 4یك حـــــقیقت مهم برای من در افسسیان 

 این آیات به من می آموزد.  هركدام از این آیات شامل كلمه “ قدم زدن ” است كه “ رفتار كردن ” ترجمه شده 
 كلمه “ قدم زدن ” یا 1 : 4و  10 : 2همینطور در افسسیان .  خدا می خواهد زندگی من در این جهان چگونه باشد 

 می گوید كه من باید در كارهای خوبی كه خداوند از قبل برای من 10 : 2افسسیان .  “ رفتاركردن ” وجود دارد 
 افسسیان.  می گوید من باید به شایستگی دعوتی كه از من شده زندگی كنم  1 : 4افسسیان .  مهیا كرده زندگی كنم 

 می گوید من باید 2 : 5افسسیان .  من نباید مانند اقوام دور از خدا به بطالت ذهن رفتار كنم : می گوید  17 : 4
 در.  می گوید كه من باید مثل یك فرزند نور زندگی كنم  8 :5افسسیان .  زندگی پر محبتی مثل مسیح داشته باشم 

 می گوید من باید مراقب باشم چطور زندگی می كنم  ،  نه مثل یك شخص نادان بلكه چون یك 15 : 5افسسیان 
 سئوال.  بنابراین خدا بروشنی به من می گوید در زندگی روزانه خود چگونه باید رفتار كنم یا راه بروم .  عاقل 

 چرا من اینجا هستم ؟” جواب من به این سئوال این است “ من اینجا هستم تا آنطور كه خداوند به من: “ این است 
 خدا بروشنی به من می گوید من چطور نباید رفتار كنم و همینطور نشان می دهد چطور باید.  می گوید زندگی كنم”

م .  رفتار كنم   علت اینكه من در این جهان زندگی می كنم خشنود.  من با آنچه شما چند لحظه قبل گفتید موافق
 نویسنده این قسمت یعنی پولس در نامه دیگری به قرنتیان می گوید “ کارهای شما، حتی خوردن.  كردن خداست 

 ،  انسانها بوسیله خدا آفریده (  31 : 10اول قرنتیان.” ) و نوشیدنتان همه باید برای جلل و بزرگی خدا باشد
 وقتی مردم تصمیم می گیرند تا در.  شدند و در این جهان قرار داده شدند تا خدا را خشنود كنند و جلل دهند 

 اما وقتی مردم تصمیم می گیرند تا آنطور كه.  راهی كه خدا را خشنود می كند زندگی كنند خدا خوشحال می شود 
.  می خواهند زندگی كنند خدا غمگین می شود و آنها را با خارج كردن از ملكوتش تنبیه می كند 

(S     ) سئوال  .    3  قدم  .
 .  “بیایید سعی كنیم تمام حقایق این قسمت را بفهمیم و سئوالهای خود را درباره چیزهایی كه نمی فهمیم بپرسیم 

” فكر كنید و سئوال های خود را در دفترچهدوست دارید درباره چه موضوعی در این قسمت سئوال كنید ؟   
.  سپس درمورد سئوال ها صحبت كنید و سعی كنید جواب آنها را پیدا كنید .  یادداشت خود بنویسید 

 قومهای دور از خدا در بطالت ذهن خود رفتار می كننداست  ،  معنی عبارت “  17 از آیه سئوال اول          
  .    چیست ؟” 

(T)     آنها افراد خارج از ملكوت هستند. اقــوام دور از خدا كسانی هستند كه هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارند. 
ود  اامیدی منتهی می ش  .كتابمقدس می گوید كه تمام تلش قومهای دور از خدا برای بدست آوردن شادی به ن

 آنها بسیار تلش می كنند اما هرگز.  زندگی آنها سریال های طولنی از انتظاراتی است كه هرگز ارضاء نمی شود
 آنها آنچه را كه نویسنده این سطور در زندگی .  آنها شكوفه می زنند اما میوه نمی آورند .  به این هدف نمی رسند 

 نه. ...  آب رودخانه ها به دریا می ریزد، اما دریا هرگز پر نمی شود.  “ خود تجربه كرد  ،  تجربه می كنند 
 از کارهایی که کرده بودم لذت می بردم و همین لذت، پاداش. ... چشم از دیدن سیر می شود و نه گوش از شنیدن

 اما وقتی به همه کارهایی که کرده بودم و چیزهایی که برای آنها زحمت کشیده بودم نگاه. ... تمام زحماتم بود
 7 : 1جامعه ." ) کردم، دیدم همه آنها مانند دویدن بدنبال باد بیهوده است، و در زیر آسمان هیچ چیز ارزش ندارد

. افراد بدون خدا كسانی هستند كه آرزوها و افكارشان را نمی توانند ارضاء كنند  ( .  11 – 10 : 2،    8–

چرا اقوام دور از خدا هر حساسیتی را از دست داده اند ؟ .  18از آیه .   سئوال دوم          

(S)    اما بتدریج انسانها به.  در زمان خلقت آگاهی از خدای زنده در همه انسانهای این جهان وجود داشت 
ود   وقتی خدا با آنها. روشـــی كه دوســـت داشتند زندگی كردند روشی كه با زندگی مورد نظر خدا متفاوت ب

 وقتی كسی در انجام شرارت اصرار.  صحبت كرد آنها قلبهایشان را سخت كردند و به همان زندگی ادامه دادند 
 اقوام دور از خدا نمی خواستند.  می كند خدا او را رها می كند تا از نتایج گناهش بطور كامل برخوردار شود 

 آنها حتی از این حقیقت كه  نابینا.  درباره خدا فكر كنند بنابراین خدا درك آنها را درباره خدای زنده كور كرد 
 حتی تشخیص.  كسانی كه درادامه زندگی بدون خدا اصرار می كنند  ( .  1 – 40 : 9یوحنا ) هستند غافل ماندند 

 .آنها حساسیتی نسبت به خدا ندارند و چیزی درباره خدای زنده نمی دانند .  نمی دهند كه بدون خدا زندگی می كنند 
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 شما چطور انسانیت قدیم را بیرون می آورید و انسان جدید را به تن .  24 – 22 از آیه سئوال سوم          
می كنید ؟

(T "   ) نتیجه بی اعتنایی من به خدا و روش زندگی قبلی من است مثل دروغ گفتن و دوری" انسانیت قدیم من 
 اما وقتی من به عیسی ایمان آوردم  ،  لباس كهنه و كثیف خود را درآوردم و بر صلیب یعنی جایی كه.  كردن 

 این نشانه این گفته است كه وقتی من ایمان آوردم گناهانم را به خدا اعتراف.  مسیح برای من مرد میخكوب كردم 
 دروغ گفتن  ،  خشم  ،  دزدی  ،  پرخاشگری  ،: بعضی گناهان كه من باید از آنها آزاد شوم عبارتند از .  كردم 

،  گناهان جنسی و غیراخلقی  ،  طمع و هر شكلی از سوءنیت   انسان جدید من شامل عدالت.  تهمت زدن  
 دریافت لباس پاك عدالتم.  عیسی  ،  شناخت من از خواست خدا و زندگی بشكلی كه خدا را خشنود كند می باشد 

 بعضی.  پوشیدن انسان جدید نشانه ای از مطیع عیسی بودن است .  سمبلی از ایمان آوردن به عیسی مسیح است 
 راست گویی  ،  كنترل كردن خشم خود  ،  كاركردن به: كارهای درستی كه بطور خاص من باید بپوشم عبارتند از 

 دیگران بخشیدن  ،  مهربانی بودن  ،  دلسوز بودن  ،  روحی بخشنده داشتن  ،  محبت  ،  شكرگزاری  ،  شناخت
.  خواست خدا و حكمت برای نحوه زندگی 

آیا یك مسیحی می تواند عصبانی شود ؟ .  26 از آیه سئوال چهارم          

(S     ) بعــضی مردم فكر می كنند كه یك مسیحی هرگز نباید عصبانی شود چون آنها عصبانیت را گناه می دانند. 
 زیرا.  بهرحال خدا عصبانی می شود اما هرگز گناه نمی كند  ،  عیسی هم عصبانی شد ولی هرگز گنــــــاه نكرد 

 .عصبانیت خدا و عــیسی مسیح خشمی مقدس و پاك در مقابل بی عدالتی  ،  بی رحمــی و هر نوع شرارتی است 
 بهمین شكل مسیحیان هم ممكن است در مقابل بی عدالتی  ،  بی رحمی و هر نوع شرارتی دچار خشم مقدس و پاكی

 بهرحال چون مسیحیان هنوز كامل نیستند آنها وقتی.  شونــــد  ،  اسم این نوع عصبانیت “ خشم مقدس ” است 
 .عصبانی می شوند گناه می كنند  ،  “ خشم گناه آلود ” بشكل نفرت یا رنجش در مقابل افراد خطاكار ظاهر می شود

 تنها فیض خدا می تواند به یك مسیحی قدرت دهد.  همینطور خشم گناه آلود با زبان ناپاك یا خشونت ظاهر می شود 
 تا از یكطرف از گناه  ،  بی عدالتی  ،  بی رحمی و شرارت متنفر باشد و از طرف دیگر گناهكار را دوست داشته

.  باشد 

 ” چیست ؟ مگذارید آفتاب بر خشمتان غروب كندمعنی این عبارت كه “ 26 از آیه سئـــوال پنجم          

(T)     بسیاری از مردم برای سالهای سال نسبت به دیگران.  در كتابمقدس غروب آفتاب بمعنی پایان روز است 
 آنها لیست بلند بالیی ازكارهای بدی كه دیگران در حق شان.  آنها افرادی بسیار تلخ هستند .  خشمگین هستند 

 كتابمقدس می گوید یك مسیحی.  آنها از دیگران انتقاد می كنند و به آنها تهمت می زنند .  كرده اند را نگاه می دارند 
 مسیحیان باید نسبت به شخص خطاكار.  تا قبل از غروب آفتاب و شروع روز جدید باید خشم خود را رها كند 

.  باز دلسوز باشند و او را ببخشند 

ما چه وقت به شیطان مجال می دهیم ؟ .  27از آیه .  سئوال ششم          

(S)      27می گوید درباره خسم صحبت می كند و آیه  26آیه .  را به هم ارتباط می دهد  27و  26كتابمقدس آیه 
 می گوید “ به ابلیس مجال ندهید ” من نباید به شیطان هیچ فرصتی بدهم تا خشم مرا به كینه  ،  نفرت یا یك روح

 شریر می تواند.  شیطان از هر توطئه و حقه ای برای به گناه انداختن من استفاده می كند .  نابخشوده تبدیل كند 
 او می تواند كنترل.  كنترل عصبانیت مرا در دست بگیرد و آن را تبدیل به زبانی آلوده و رفتاری خشن بسازد 

 او می تواند كنترل ترس مرا به دست بگیرد و.  طمع مرا به دست بگیرد و آن را تبدیل به حقه بازی و دزدی كند 
 می گوید “ بنابراین، خود را با فروتنی به خدا بسپارید، 7 : 4بخاطر همین یعقوب .  باعث شود من دروغ بگویم 

 تنها وقتی من می توانم در برابر ابلیس ایستادگی كنم كه.” .  و در برابر شیطان ایستادگی کنید تا از شما دور شود
 می گوید “  خود را با تمام سلح های خدا 11 : 6و بخاطر همین است كه افسسیان .  ابتدا تسلیم خدا شده باشم 

 من تنها با سلح خدا می توانم.”   مجهز کنید تا بتوانید در برابر وسوسه ها و نیرنگهای شیطان ایستادگی نمایید
.  در برابر حیله های شریر بایستم 

چطور می توانید با كلمات تشویق كننده دیگران را بنا كنید ؟ .  29از آیه .   سئوال هفتم          

(T    ) من باید قبل از جواب دادن.  كتـــاب امثال به من یـــاد می دهد چطور محبت كنم تا دیگران تقویت شوند 
 همچنین ( 1،    23،    28 : 15امثال ) و باید جواب نرمی بدهم .  باید در موقع مناسب جواب بدهم .  فكر كنم 
 می گوید “ با بیان محبت آمیز حقیقت از هر حیث تا به حد او كه سر است یعنی مسیح 29،    15 : 4افسسیان 

 دهانتان به هیچ سخن بدگشوده نشود بلكه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به كار آید.  “رشد خواهیم كرد ” 
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 سئوال مهم را باید از خود 3همیشه قبل از هر صحبتی .  و نیازی را برآورده  ،  شنوندگان را فیض رساند ” 
: بپرسیم 

آیا آنچه من می گویم حقیقت است ؟.  اول 
آیا اگر محبت است دیگران را بنا می كند یا تضعیف می كند ؟.  دوم 
اگر آنها را بنا می كند می توانم آن را با محبت بگویم ؟.  سوم 

  برای زندگی شما چیست ؟     17   :  5     –     17   :   4  اهمیت افسسیان .   سئوال هشتم          

(S)    من در این جهان هستم تا.  به من یاد می دهد چرا من در این جهان هستم  17 : 5 – 17 : 4افسسیان 
 خدا از من می خواهد زندگی من او را خشنود كند یعنی باعث جلل.  آنطور كه خداوند می خواهد زندگی كنم 

 .خدا از من می خواهد تا گناهان گذشته را بیرون كنم و عدالت تازه را بپوشم .  یافتن او و طبق اراده او باشد 
  :5 – 17 : 4افسسیان .  بخصوص خدا ازمن می خواهد تا براساس حقیقت  ،  محبت  ،  نور و حكمت زندگی كنم 

.  به من می آموزد چطور زندگی من می تواند در این جهان با معنی ومقصود باشد  17

(T)      كاربرد  .    4  قدم   .   
  :5 – 17 : 4بیایید افكارمان را با یكدیگر درمیان بگذاریم و فهرستی از كاربردهای امكان پذیر را از افسسیان 

.تهیه كنیم  17
 
(S    ) من باید یاد بگیرم تا خشم خود را كنترل كنم  .

.  من باید مراقب باشم كه شریر مجالی در زندگی من پیدا نكند 

(T    )بعدا�  تشخیص دهید خدا از شما می خواهد كدام یك از كاربردهای امكان پذیر را بعنوان كاربرد شخصی در 
.  نظر بگیرید 

(S     )كاربرد شخصی من اینست كه می خواهم زندگی ام خدا را خشنود كند و عمل� می خواهم هر روز صبح دو 
 كتابمقدس.  دعا كنم و از خدا بپرسم او از من می خواهد امروز برای او چكار كنم ؟  دوم .  اول : كار انجام دهم 

.  را بخوانم و دریابم خدا چه چیزی به من می گوید 

(S    ) بنابراین برای یكماه ، هر شب.  برای زندگی آنطور كه خدا را خشنود سازد من باید در نور زندگی كنم 
 می خواهم در مورد روش های زندگی خود تأمل كنم و هر تاریكی که در آن دیدم ، آن را به خدا اعتراف كنم و

.  آنچه در نظر او درست است انجام دهم 

دعــا  .    5  قدم           
. بما آموخته دعا كنیم  17: 5 – 17: 4بیایید به نوبت در مورد یكی از حقایق كه خدا در افسسیان 

 
(T    ) كمكم كن تا.  پدر آسمانی عزیز  ،  از تو متشكرم كه معنی و مقصود زندگی مسیحی را به من نشان دادی 

 بطوریكه بفهمم در ان روز چه چیزی ترا خشنود.  بتوانم قبل از رفتن به سركار دعا كنم و كلمت را بخوانم 
.می كند 

  
(S   ) بنابراین می خواهم در نور گام بردارم .  پــدر آسمانی عزیز  ،  می خواهم ترا در همه چیز خشنود كنم. 

.  هر روزه اگر در من تاریكی هست آن را بمن نشان ده و مرا فروتن بساز تا گناهانم را به تو اعتراف كنم 

(T      ) تكلیف برای هفته آینده
چرا در این جهان هستید ؟ هدف و مقصود زندگی شما چیست؟.  بر روی سئوال زیر تعمق كنید .  اول 

 كتابهای دستور عمل “ بروید و.  به یك مشاركت خانگی كه كتابمقدس را بررسی می كنند ملحق شوید .  دوم 
ینترنتی  ” را ملحظه كنید و به آدرس ا نید   www.dota.netشاگردان بسازید  این آدرس را به.  مراجعه ك

....  حروف تکرار میکنم 

.گوش كنید "  دوره شاگردسازی از رادیو " هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه .  سوم 
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