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David og Goliat – Framtidsbilde av Harmageddon 
 
 

 
Davids avgjørende seier over Goliat var et framtidsbilde av Jesus’ seier ved Armageddon. 

 
 

Beretningen om at David overvinner kjempen Goliat er en av de mest kjente Bibelhistoriene gjennom 
tidene. David, den unge gjetergutten som gjennom sin tro på Gud bekjempet den fryktinngytende 
kjempen Goliat og reddet Israel fra å bli slaver under deres mest forhatte fiende, filisterne. Blant de 
mange praktfulle åndelige læresetningene i denne historien er den også viktig profetisk. Beretningen 
i seg selv er et framtidsbilde på det siste slaget, og Jesus Kristus seier over den falske Messias, 
Antikrist, ved Harmageddon. Dette vil vi forklare nærmere i denne artikkelen. 
 

Framtidsbilder: Nøkler til å forstå Skriften 
Denne artikkelen er basert på ideen om framtidsbilder i Bibelen. Dette er i bunn og grunn Bibelens 
måte å framstille en fremtidig profetisk hendelse gjennom Det Gamle Testamentets skrifter. Her er 
noen avsnitt fra Bibelen som belyser det: 
 
Det som har skjedd, skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under 
solen. Forkynneren 1:9 
 
La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Dette er 
bare skyggen av det som skulle komme, men kroppen tilhører Kristus. Kolosserne 2:16-17 
 
Jeg vil tale til profetene. Jeg lot dem få syn i mengde, og nå vil jeg tale i lignelser gjennom dem. 
Hosea 12:11 
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Websters 1928 Dictionary definerer ‘lignelse’ som: likhet; portrett; naturlig likhet; kommende fakta; 
vesentlig likhet. 
 
Det er veldig viktig å forstå dette begrepet, fordi det er i vesentlighet den «skrivestilen» Herren 
bruker for å kommunisere en stor del av åpenbaringene i Skriften. Herren bruker mange av de 
historiske begivenhetene i Det Gamle Testamentet for å framstille en fremtidig hendelse.  Om det er 
jødenes påskefeiring fra 2. Mosebok som er et framtidsbilde av Jesu korsfestelse og hans blod som 
ble utøst så vi kunne få syndenes forlatelse, eller de tolv stammene og de tolv disiplene. Det er 
mange framtidsbilder i Bibelen. 
 
Ved drøftelser over ting som skjer rundt israelittene i ørkenen i 2. Mosebok skriver Apostelen Paulus: 
«Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss 
er de siste tider kommet.» (1. Korinter 10:11) Hendelser i Det Gamle Testamentet viser oss en 
«førpremiere» av oppfyllelsen av framtidige Bibelske profetier. Således, når du leser Bibelen så har 
framtidige profetiske hendelser ett eller flere framtidsbilder av hendelsen i tidligere deler av Skriften. 
David og Goliat er en «førpremiere» på Jesus Kristus’ seier over Antikrist ved slaget som kalles 
Harmageddon. 
 

Kong David – et framtidsbilde av Jesus Kristus 
 
 

 
Ved å studere framtidsbilder, vil vi forstå Skriften bedre. 

 
 

Ved å studere Bibelen finner vi en overflod av paralleller mellom kong David og vår frelser Jesus 
Kristus. 
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Navn 
Navn i Bibelen, spesielt i Det Gamle Testamentet, har som regel stor betydning da de ofte taler om 
en persons karakter og vesen. Navnet «Jesus» betyr «salvet» eller «utvalgt». Jesus var åpenbart den 
mest utvalgte personen til å leve da han var Guds Sønn og Messias. Navnet «David» betyr «elsket, 
den elskede, avholdt». Da Kong Saul syndet ved å ofre uten at han var prest, ble han fortalt av 
profeten Samuel at han ville miste sitt kongedømme fordi «…Herren har søkt seg ut en mann etter 
sitt hjerte og kalt ham til fyrste over sitt folk…» (1. Samuelsbok 13:14). Gud gjorde det klart for 
profeten Samuel at David virkelig var guddommelig utvalgt da han sa: «..for jeg har sett meg ut en 
av hans sønner til konge.» (1. Samuelsbok 16:1). Gud sendte Samuel til en mann som hette Isai. Gud 
hadde kun fortalt Samuel at en av sønnene til Isai skulle bli den neste kongen av Israel, men ikke 
hvem. For å finne ut hvem Gud hadde utvalgt, tok Samuel et horn fylt av olje og holdt det over hodet 
på hver av sønnene og lot Herren bestemme hvem som skulle bli salvet. Den Herren godkjente, lot 
han Samuel få salve til konge. David var virkelig utvalgt! Så på samme måte som Jesus, var David 
bokstavelig talt «utvalgt», da Samuel helte oljen over hans hode og han ble salvet til konge over 
Israel. 
 
Ikke hva folk hadde forventet 
Isai hadde åtte sønner og David var yngst. Isai tenkte overhodet ikke på at David kunne være den nye 
utvalgte kongen, for da tiden for utvelgelsen skulle finne sted hadde ikke Isai hentet David hjem for å 
delta i denne hendelsen. Verden har som oftest sin egen forståelse på hva en stor leder er. Til og 
med profeten Samuel tenkte på samme måten da Isais sønner kom fram for ham og han så den høye 
og imponerende sønnen Eliab: 
 
Da de så kom og han fikk se Eliab, sa han til seg selv: «Her foran Herren står nå hans salvede.» Men 
Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Her 
gjelder ikke det som mennesker ser. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på 
hjertet.» 1. Samuelsbok 16:6--7 
 
Gud bryr seg ikke om utseende til en leder eller til en trofast tjener. Han ser på hjertet hvor troen 
bor, der kjærligheten bor. Herren lar seg ikke imponere av mennesker som synes å være den rette for 
ham, men for mennesker som virkelig tror, er lydige og elsker ham. (Dette er noe vi også bør tenke 
over, når vi ser på oss selv). David hadde kanskje ikke «the look» på denne tiden, men han var en 
mann etter Guds hjerte, som er et av de sterkeste lovordene noen noensinne har mottatt i Bibelen. 
 
Jesus var heller ikke den personen folk forventet seg av hele verdens Frelser. Han ble født i en stall. 
Foreldrene var ikke velstående. Han var ydmyk og beskjeden. Han reiste rundt med en gruppe menn 
som langt ifra var en del av det religiøse lederskapet, men lokale fiskere, arbeidere og tollere. Så 
snart Jesus begynte med sin mirakuløse tjeneste, forventet folk at han skulle overvinne det romerske 
imperiet som okkuperte Israel på den tiden og frigjøre sitt folk. Da Jesus utførte miraklet der han gav 
mat til tusener av mennesker ved hjelp av kun fem brød og to fisk, ble folk forundret over hans makt: 
 
Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til 
verden!» Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor 
trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene. Johannes 6:14-15 
 
Folket prøvde gjentatte ganger å gjøre Jesus til konge eller å så tvil om ham på grunn av hans 
beskjedne bakgrunn. Den jødiske nasjonen på den tiden, forsto ikke at Messias kom for å redde dem 
fra sin synd og at Jesus ikke kom for å lede et opprør, men for å dø for menneskehetens synd slik at 
de som kom til tro på ham kunne leve evig og få tilgivelse for deres synder. Akkurat som med David 
stemte ikke folkets forventninger til Jesus. 
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Mottagelse av Den Hellige Ånd 
Straks David var blitt salvet med oljen, mottok han Guds Hellige Ånd. 
Da tok Samuel hornet med olje og salvet ham midt blant brødrene hans. Fra den dagen kom 
Herrens ånd over David og var med ham siden… 1. samuelsbok 16:13 
 
Den Hellige Ånd kom ned over Jesus også, og bekreftet at han var Guds Sønn, da han ble døpt og han 
begynte sin gjerning. 
 
Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre 
ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» Jesus svarte: «La det nå skje! 
Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Da Jesus var blitt døpt, 
steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over 
seg som en due. Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg 
min glede.» Matteus 3:13-17 (Legg merke til at Gud kalte Jesus «den elskede», som er Davids navn) 
 
Hjerte og kjærlighet for Gud 
I motsetning til Jesus som var perfekt og uten synd hadde David sine feil og begikk alvorlig synd som 
han angret svært. Uansett, hans hjerte og kjærlighet til Gud var stor. I motsetning til de fleste andre 
kongene i det gamle Israel, tilbad David aldri falske guder. Kong David var lydig og stolte på Herren. 
Kong David bad til Gud om ledelse for sitt liv og sin gjerning. Han gjorde det til et mål for sitt liv å leve 
opp til Guds vilje. Det var David som fikk Paktens Ark til Jerusalem og fullførte Guds plan om å 
plassere hans hellige Paktens Ark i hans hellige by Jerusalem. (En hendelse som fikk David så lykkelig 
at han begynte å danse). David har også skrevet de fleste av salmene i Salmenes Bok, en bok som 
utmerker seg med sin kjærlighet, forståelse og beundring av Gud. Ved å lese David sine salmer ser vi 
tydelig hvor hengitt han var til Herren. Han hadde et ekte forhold til Gud som kom fra et liv 
bestående av å lese Skriften, bønn og Herrens ledelse. 
 
Selvfølgelig levde Jesus sitt liv feilfritt. Han var uten synd og bar på Guds endelige løsning for 
menneskeslekten: Frelse fra Helvetes pinsler for de som har kommet til tro på Jesus og har valgt han 
som Herre for sitt liv. Dette ble fullført ved at han gav sitt liv på korset. Jesus tok hele verdens synd, 
for all tid, på seg og ble utsatt for Guds vrede, og ved hans blod er det tilgivelse for synd. Jesus var 
det perfekte offer for verdens synd, da han hadde levd sitt liv feilfritt, og nå kunne alle som la sin tro 
på ham få et evig liv. Ikke noe større gjerning har blitt gjort fremfor Gud. Og Jesus gjorde det for 
Herren. Da tiden nærmet seg for at Jesus skulle stå ansikt til ansikt med døden bad Jesus og sa til 
Gud: «…La din vilje skje, ikke min…». David var veldig lydig. Jesus var perfekt lydig og uten feil. David 
førte Paktens Ark (som inneholdt De Ti Bud, manna fra Himmelen og kjeppen/staven til 
Ypperstepresten). Jesus ER Paktens Ark (den nye pakt). Jesus ER livets brød (brød sent fra Himmelen). 
Jesus ER Ordet som ble menneske. Jesus er Yppersteprest for alle kristne.  
 
En profetisk forbindelse 
Til slutt kan vi se at begge har en profetisk forbindelse. Gud lovet David at han skulle få en sønn som 
ville få et evigvarende kongerike. (2. Samuelsbok 7). Dette var en Messias-profeti. Noen av 
menneskene på Jesu tid som virkelig kjente Skriften sa til Jesus da de møtte ham: «Du Sønn av David, 
se i nåde til oss». En passende erkjennelse av Jesus som den profeterte Messias som hersker over et 
evigvarende kongerike. I boken til Esekiel henviser Gud til Messias når han taler om «min tjener 
David». (Kong David var allerede død på dette tidspunkt).  
 
Da engelen Gabriel kom til Maria for å fortelle henne at hun skulle føde Messias, informerte han 
henne om at han skal få «hans far Davids trone». (Lukas 1:32). Og selvfølgelig var de knyttet 
sammen gjennom blodet, da både Maria og Josef var av Davids ætt i Juda-stammen. David var et 
tydelig framtidsbilde av Jesus.  
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Goliat – et framtidsbilde av Antikrist 
 
De framstår som uovervinnelige 
 
Filisterne sto oppstilt i den ene fjellskråningen og israelittene i den andre. Bare dalen var mellom 
dem. Da trådte det fram fra filisternes rekker en mann som utfordret til tvekamp. Han het Goliat 
og var fra Gat. Han var seks alen og et fingerspenn høy. 1. Samuelsbok 17:3-4 
 
Goliat, kjempekrigeren og lederskikkelsen til filisterne var en imponerende figur. Han var seks alen og 
et fingerspenn høy, noe som tilsvarer ca. 3,25 m. Han var så fryktinngytende at ingen turte å møte 
ham i et slag mann mot mann. Han virket uovervinnelig og hele israelsfolket fryktet ham. Bibelen 
forteller: Alle israelittene flyktet for Goliat straks de fikk se ham. De var svært redde. 
(1. Samuelsbok 17:24). På samme måten vil Antikrist framstå som utrolig mektig og ha så mye militær 
makt at ingen på jorden våger å utfordre ham: …All verden undret seg over dyret og fulgte det….de 
tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?» (Johannes’ Åpenbaring 13:3-
4) Hele Israel (utenom David) fryktet Goliats makt, akkurat som hele verden vil frykte den mektige 
Antikrist i endetiden. 
 
Åpen trass, motstand og blasfemi mot Gud 
Goliat var ikke bare en krigshisser som så etter mer land å erobre for sitt folk. Han uttrykkelig hatet 
Gud og Israel som Guds utvalgte folk.  
 
Og filisteren fortsatte: «I dag har jeg hånt Israels hær. Send hit en mann, så skal vi kjempe med 
hverandre.» 1. Samuelsbok 17:10 
Legg merke til Goliats freidighet. I 1. Samuelsbok 17:43 kan vi lese følgende: «…Og han forbannet 
David ved sine guder.» Goliat var en hedning. Antikrist vil også snakke åpent og freidig mot Herrren: 
Dyret fikk en munn som talte store og spottende ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. 
Det åpnet munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig og dem som bor i 
himmelen. (Johannes’ Åpenbaring 13:5-6). Antikrist vil bli den absolutt verste form for blasfemi mot 
Gud og vil lede verden ut i et løgnaktig opprør og satanisk tlbedelse. 
 
Angrep på Israel 
Som vi akkurat har drøftet var Goliats mål å utfordre Israel og gjøre dem til slaver. Antikrist vil i løpet 
av den store trengselstiden ikke bare forfølge det jødiske folket, han vil også drepe de to vitnene som 
ble sent til Jerusalem i Johannes’ Åpenbaring kapittel 11, og han vil fullføre sin vederstyggelighet i 
Guds tempel i Jerusalem. I 2. Tessaloniker 2:4 står det: Han står imot og opphøyer seg over alt som 
kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. Israel er et 
åpenbart mål for Antikrists terrorregime akkurat som det var for Goliat. 
 
666 forbindelsen 
Johannes Åpenbaring bekrefter at nummeret 666 er dyrets tall, altså nummeret til Antikrist. Her 
gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, 
og tallet er 666. (Johannes’ Åpenbaring 13:18) Tall har en veldig symbolsk betydning i Bibelen og 
Goliat bærer dyrets tall også. Legg merke til at han er 6 alen høy. Beskrivelsen av hans våpen og 
rustning viser 6 ting. Spydspissen veide 600 sjekel og gir en referanse til 666. Det er også verdt å vite 
at Goliat var en kjempe, en nefilim-hybrid. Han var en etterkommer av nefilim-kjempene i 1. 
Mosebok kapittel 6, som var direkte avkom fra frafalne onde engler som tok menneskekvinner til 
koner og fikk barn med dem. Etter storflommen dukket kjempegenene opp igjen og Goliat var et 
resultat av tidligere vederstyggeligheter. Dette blir igjen bekreftet i 2. Samuelsbok 21 hvor Goliats 
brødre, refaittene, som alle hadde 6 fingre og 6 tær på deres hender og føtter blir drept. Så tallet 6 
dukker opp mange ganger rundt Goliat.  
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I Johannes’ Åpenbaring blir tallet 666 kalt for «dyrets» tall, et annet navn for Antikrist. Det er 
forfatteren av denne artikkelens mening at akkurat som Goliat vil ikke Antikrist være et fullverdig 
menneske. Hva som uansett er tydelig i Skriften er at Antikrist vil ha overnaturlig makt og 
overnaturlige evner gitt av Satan. Goliat fikk også sin overnaturlige høyde via gener fra sataniske 
engler.  
 

 
Framtidsbilde av slaget ved Harmageddon 
 
 

 
På samme måte som Davids seier over Goliat, vil Jesus vinne en knusende seier over Antikrist. 

 
 

Beliggenhet 
Dersom du har studert tekstene vi jobber med her nøye, vil du helt sikkert ha lagt merke til i 
begynnelsen av 1. Samuelsbok 17 at slaget mellom israelittene og filisterne foregår ved at de to 
hærene står i hver sin fjellside med en dal imellom dem. Slaget som kalles for Harmageddon finner 
sted i en dal ved guds hellige fjell. 
 
Gud har forutsatt seieren 
David støttet seg ikke til menneskelig styrke og oppfinnsomhet for å overvinne Goliat. Hans eneste 
kilde til kraft er Gud. Mens hele nasjonen var livredd for Goliat, proklamerte David i 1. Samuelsbok 
17:26 «…Hvem er han vel, denne uomskårne filisteren som våger å håne den levende Guds hær?» 
Davids utrolige tro ble demonstrert en gang til da han konfronterte Goliat mens han erklærte:  
 
David svarte: «Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet 
til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. I dag vil Herren gi 
deg i min hånd. Jeg skal slå deg i hjel og hugge hodet av deg. Og liket ditt og likene fra 
filisterhæren skal jeg i dag gi til fuglene under himmelen og til villdyrene på jorden. Så skal hele 
jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som er samlet, skal forstå at det ikke er med 
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sverd og spyd Herren gir seier. Det er Herren som rår over krigen, og han skal overgi dere i våre 
hender.» 1. Samuelsbok 17:45-47 
 
David brydde seg ikke noe om størrelsen til Goliat. Hvorfor ikke? Fordi David visste at Gud var på 
hans side. Legg merke til at David krediterer Gud for seieren før selve slaget har startet. David stolte 
så mye på Herren at han avslo å bruke kong Sauls rustning som beskyttelse. Alle som setter seg opp 
imot Gud vil falle og bli overvunnet. Og slaget var over raskt. Goliat fikk aldri inn et slag mot David. På 
samme måte vil Jesus, som er Gud, også overvinne Antikrist og hans hær veldig raskt. Jesus kommer 
tilbake og knuser den falske Messias med en gang han kommer på banen. Det er ikke noen ekte 
«konkurranse» mellom Gud og Satan. Herren er den sanne Gud og uendelig mye mer mektig enn 
Satan, som er en skapt skapning. Dette vil vise seg helt fullstendig tydelig ved Harmageddon.  
 
Symbolsk språk 
Da kong Saul stilte spørsmål ved om David i det hele tatt kunne overvinne Goliat sa David følgende: 
 
David sa til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» Men 
Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han 
har vært kriger fra ungdommen av.» Da sa David: «Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det 
da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av 
gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. Både løve og 
bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den 
levende Guds hær.» Og David la til: «Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også 
berge meg fra denne filisteren.» Da sa Saul til David: «Gå, måtte Herren være med deg!»  
1. Samuelsbok 17:32-37 
 
Her er beskrivelsen av Antikrist i Johannes’ Åpenbaring: 
 
Og jeg så et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og ti kroner på hornene, og på 
hodene sto det navn som var en spott mot Gud. Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter 
som en bjørn og gap som en løve. Dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. 
 
Apostelen Johannes’ syn av monsteret som er Antikrist har både bjørn og løve kroppsdeler. Så på 
samme måte som David slo framtidsbildet av Antikrist, Goliat, som kunne sammenlignes med en 
kamp mot bjørn og løver, slik vil Jesus knuse den ekte Antikrist som er bjørn, løve og leopard. 
 
Det fatale såret i hodet 
David overvant den kraftige Goliat ved å slynge en stein mot kjempens panne. Dette framtidsbildet er 
gjentatt flere ganger i Bibelen og peker på Antikrist som også vil lide av et dødelig sår i hodet:  
Ett av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret var blitt leget. All 
verden undret seg over dyret og fulgte det. (Johannes’ Åpenbaring 13:3) 
Et sted på sin vei mot makten, vil Antikrist pådra seg et dødelig sår i hodet, men det vil bli leget og 
han vil proklamere seg som den falske Messias. Så der Goliat, framtidsbildet, døde, der vil Antikrist 
reise seg igjen.  
 
Et festmåltid for dyr 
Goliat ble fornærmet over at israelittene sendte den lille unge gutten David til tvekampen. Etter å ha 
forbannet David gav Goliat denne spydigheten:  
 
«Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper?» ropte filisteren til David. Og han 
forbannet David ved sine guder. «Kom hit til meg», sa han, «så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene 
under himmelen og dyrene på marken.» 1. Samuelsbok 17:43-44 
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Ved Harmageddon vil vi se at dette vil gå i oppfyllelse med Antikrists hær: 
 
Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde 
underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble 
kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. De andre ble drept med sverdet som går ut av 
rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres. Johannes’ Åpenbaring 19:20-21 
 
Legg merke til konsistensen i språket. Den eksakte skjebnen Goliat truet David med, endte opp med å 
hende Goliat, og det samme vil skje med hæren til Antikrist ved Harmageddon. Dette er likheter som 
Gud bruker for å lære oss Hans Ord! 
 
I historien om David og Goliat ser vi et framtidsbilde av Jesu Krisi seier over Antikrist. Herren bruker 
mange framtidsbilder i Bibelen. Og ved å studere dem, kaster det nytt lys over Det Gamle 
Testamentet. Fortsett å lete etter framtidsbilder i Skriften, og bli velsignet ved å gå i dybden av Guds 
Ord. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


