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2022 ، 2 هیژانو ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس
خداوند- موضوع

ژانو   ، .2022، 2 هییکشنبه

خداوند — موضوع

: طالیی  11 : 62زبور  متن

.  کیخدا"  ا    دوبار است گفته شن  نیبار ."دهیرا خداست       آن از قدرت آن ام

: خواندن  4-1: 26متی پاسخگو
11-9، 1: 19 یوحنا
6: 19افشا 

ع  1 چون ا  یسیو پا    نیتمام به را :انیسخنان گفت      خود شاگردان به رساند،
ع      دیدان یم2 روز دو از پس تسل      دیکه انسان پسر و است تا  یم میفصح شود

. شود  مصلوب
رؤسا 3 کردند،      یسپس جمع را علما و مردم،  و کاهنان کاهن  به بزرگان کاخ

ق   که داشت،  افایاعظم نام
ع    4 که کردند مشورت ز   یسیو با .رندیبگ رکانهیرا بکشند   و

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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پ 1 تاز    یسیع الطسیپس و گرفت .انهیرا زد 
ع       9 به و رفت دادگاه به دوباره :    یسیو هست  کجا از تو ع  ؟یگفت چیه یسیاما

.یپاسخ نداد    او به
پ 10 : الطسیآنگاه آ    گفت او نم    ایبه صحبت من من  یدان ینم ایآ ؟یکن یبا که

کنم؟             آزاد را تو دارم قدرت و کنم مصلوب را تو دارم قدرت
: یسیع11 ه   داد نخواه   یقدرت چیپاسخ من ا   یبر مگر تو    نکهیداشت، به باال از

. باشد   شده داده
صدا  6 مانند صدا   میعظ تّیجمع یو مانند صدا   اریTTTTبس یTآبها یو مانند یTو

م  دمیشن دیشد یرعدها مطلق  یخدا هوهی رایز ا،یآللو: گفتیکه قادر
م  .کندیسلطنت

درسخطبه   د

مقدس  کتاب
13-11: 29 خیتوار 1.1

پ        یا11 و جالل و قدرت و عظمت ز      یروزیخداوند، توست آن از عظمت هر رایTو
زم     و آسمان در . نیچه ا     توست آن از پادشاه  یاست توست   یخداوند، آن از

برتر       همه بر سر مانند تو .یو
م        12 سرچشمه تو از عزت هم و ثروت م      رد،یگیهم سلطنت همه بر تو ،یکنیو

قدرت                 همه به که است تو دست در و است، قدرت و قدرت تو دست در و
.یبخشیم

ا  13 اکنون سپاسم     یخدا یپس را تو م      مییگو یما، را تو جالل نام .مییستا یو

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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40, 39, 9, 7: 4 هیتثن.2

ا     رایز7 به است قوم نزد      یبزرگ نیکدام آنها به را خدا چنانکه  کیکه است،
چ    یخدا هوهی همه در م    ییزهایما را او م؟یخوان یکه

کن،          9 حفظ پشتکار با را روحت باشو خودت مواظب چ  فقط را ییزهایمبادا
د   چشمانت کن   دهیTTTکه فراموش روزها    یاست تمام در دلت  تیزندگ یو از

. شود  ب         اما دور آنها به را خود پسران و خود .اموزیپسران

آسمان               39 در باال در خداست او خداوند که بدان خود دل در و بدان امروز پس
پا   در زم  نییو د  چیه. نیبر .ستین یگریکس

فرا 40 دار      ضیپس نگاه را او احکام م     که ،یو امر تو به تو  تا کنم یامروز با
شود،  فرزندانت     و خوب با تو از روزها  و بعد زم   تیتا بر ،یکن یطوالن نیرا
م     تیخدا هوهی که تو به ابد .یتا دهد 

7، 6: 5 هیتثن.3

سرزم      تیخدا هوهیمن 6 از را تو که بندگ    نیهستم خانه از رونیب یمصر،
آوردم.

خدا    7 من جز .ینخواه یگرید یتو داشت 

16-9: 91زبور .4

اعل         رایز9 آن و است، من پناهگاه که را داد     یخداوند قرار خود مسکن .یرا
بد 10 رس    ینه خواهد تو بالئ   دیبه نه رس     یو خواهد تو خانه .دیTTTTبه
راهها               رایز11 تمام در را تو که داد خواهد فرمان تو بر خود فرشتگان به تیاو

. دارند  نگه

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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پا         12 مبادا برد، خواهند خود دستان در را تو سنگ    یآنها به را .یبکوب یخود
م    ریش یرو13 پا آذوقه ز     ریش :یگذار یو را اژدها و خواه   ریجوان لگدمال یپا

کرد.
14. داد               خواهم نجات را او پس است، نهاده من بر را خود محبت او او  چون من

ز     کرد، خواهم بلند .رایرا است       شناخته را من نام او
15     . خواهم           نجات را او من کرد خواهم اجابت را او من و خواند خواهد مرا او

گرام     را او و .یداد داشت   خواهم
طوالن  16 عمر راض   یبا را خواهم          یاو نشان او به را خود نجات و کرد خواهم

داد.

40-32، 15، 14: 4لوقا .5
ع 14 جل     یسیو به روح قدرت :لیبا منتشر      و بازگشت  منطقه سراسر در او آوازه

شد.
کن  15 در م     دادیم میتعل شانیا یسههایو جالل همه از .گرفتیو

تعل  32 از ز     میو شدند، زده شگفت .رایTاو بود      قدرت با او کالم
کن  33 در ش  که بود، یمرد سهیو صدا     یطانیروح با و داشت فر  یناپاک ادیبلند

زد
34 . ا     کن رها را ما دار      ،یناصر یسیTTTTع یTگفتن کار چه تو با ا  ایآ م؟یما که یTآمده

کن    نابود را م    ؟یما را تو هست   یمن که مقدسخدا.  یشناسم
ع 35 :      یسیو ب       او از و کن سکوت گفت و کرد مالمت را چون و .ایب رونیاو

م    طانیش در را ب    انیاو او از آس     رونیافکند، او به و .یبیآمد نرساند 
36: گفتند         خود با و شدند زده شگفت همه ا:  و ا   نیگفت کلمه ! یچه ز  رایاست

م          فرمان ناپاک ارواح به قدرت و قدرت با ب    یاو آنها و .ندیآ یم رونیدهد

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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37. شد         منتشر اطراف نقاط تمام در او آوازه و
کن  38 از .سهیو شد       وارد شمعون خانه به تب     و برخاسته، به شمعون زن مادر

.    دیشد برا   را او و شد .یمبتال کردند    التماس او
ا    39 او بر او .        ستادیو بالفاصله      او و کرد ترک را او و کرد مالمت را تب و

. کرد      خدمت آنها به و برخاست
م  دیخورش یوقت40 کسان   یغروب همه ب    یکرد، به مبتال مختلف یها یماریکه

. آوردند      او نزد را آنها هر      و بودند بر را خود را      کیدست آنها و گذاشت آنها از
. داد  شفا

19-17، 3-1: 10لوقا .6
ا  1 از د     نیپس نفر هفتاد خداوند ن  گریTTTTامور، دو       نییتع زیرا و دو را آنها و کرد

پ  جا       یرو شینفر مکان، و شهر هر به م   ییخود خود .یکه فرستاد   خواست،
2  : بس    برداشتن گفت آنها به .اریپس اندک     کارگران اما خداوند  پس است، از

کن   دعا کارگران  دیدرو، برا  یکه .یرا بفرستد    خود خرمن
برو   3 خود راه م        نکیTTTTا د،یبه در بره عنوان به را شما م  انیمن .یگرگ فرستم 

شاد      17 با دوباره نفر هفتاد آن :یو گفتند    و ش  برگشتند به زین نیاطیخداوندا،
مط   تو .عینام هستند   ما

18 : ش     گفت آنها به او د  طانیو .دمیTTTرا آمد       فرود آسمان از صاعقه که
م     نک،یا19 قدرت شما به قدرت         دهمیمن تمام بر و عقربها و مارها بر که

کن   لگدمال ه  دیدشمن آس   یزیTTTTچ چیو شما .یبیبه رساند   نخواهد

( 2، 1: 8 یوحنا.7  ( ، ؛ 29، 28به

ز   یسیع 1 کوه .تونیبه رفت 

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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2 . آمدند             او نزد مردم تمام و آمد معبد به دوباره زود صبح و
ع  28 ا  یسیآنگاه : شانیبه هنگام  کرد      یگفت بلند را انسان پسر آنگاه د،یکه

.دیخواه هستم      او من که ه  نکهیا و دانست نم    یکار چیمن انجام خودم یاز
تعل      اما دهم. من به پدرم که ا   میهمانطور است، م  نهایداده .میگو یرا

کس 29 . یو ز            است نگذاشته تنها مرا پدر است، من با فرستاد مرا من رایکه
م   ییکارها شهیهم انجام م      یرا خوشحال را او که .یدهم کند 

4-1: 11لوقا .8
جا     1 در که شد واقع وقت     ییو بود، دعا مشغول افتاد،    یکه کار از یکیاز

    : ب    را ما خداوندا، گفت او به کن   اموزیشاگردانش دعا که  م،یکه همانطور
تعل    زین ییحی خود شاگردان .میبه داد 

2 : هنگام    گفت آنها به م   یو دعا آسمان     یا :دییبگو د،یکن یکه در که ما نام ،یپدر
. باد   مقدس ب  یپادشاه تو و       اراده دیTایتو آسمان در چنانکه شود، انجام تو

زم  .نیدر
3. بده          ما به روز به روز را مان روزانه نان
4 . ز     ببخش را ما گناهان ن  رایو مد       زیTTTTما ما به که را کس م  ونیهر یاست

.میTTTTبخش ده.              نجات شر از را ما بلکه نکش، وسوسه به را ما و

(رایز )13: 6متی .9

. یپادشاه رایز 13 آم          توست آن از ابد تا جالل و قدرت نیو

بهداشت   و علم
1.587 :5-8

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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   . ب.    و دانا هستم من بزرگ حک    نایخداوند و فاعل ابد    میو و دوستدار اصل؛. یو
زندگ    روح؛ روح؛ هوش    قت؛یحق ؛یذهن؛ مواد؛ تمام عشق؛

2.473 :7-12

       . ه         و هست جا همه در خداوند است مطلق قادر و حاضر جا همه خدا چیاصل
حضور    ریغ زیچ او . ایاز مس   ندارد طر    یآل دهیا قتیحق حیقدرت از که قیاست

مس  م   یماریب یشفا یبرا یحیعلم گناه م        دیآ یو نسبت خدا به را قدرت تمام یو
دهد.
.(2به  )27-29: 3.228

ا  یناصر ب     نیمتواضع گناه، که را ب      یماریگمان از دارند، قدرت مرگ . نیTTTو او  برد
.یناتوان کرد     ثابت را آنها

4.232 :19-25

تعل  یسیع ورزشم         میهرگز و هوا، غذا، مخدر، مواد که را   ینداد انسان تواند
کند،   زندگ  یم ایTTTTسالم ب    یتواند از را .  نیانسان ا  او تمر    نیببرد با را نیاشتباهات

ن  .  زیخود هماهنگ   او نداد اهم         ینشان به نه داد، ارجاع ذهن به را هرگز  ت،یانسان و
محکو       یسع مهر که را خدا حکم ب    تیمنکرد گناه، از ب    یماریخدا بود، مرگ اثر یو

کند.
5.157 : 8-10 ،26-32

مس  ب    یحیعلم از را شفابخش         یم نیدارو اصل عنوان به ذهن بر تنها و برد
م     اذعان و است اله    یاستوار ذهن که .یدارا یکند است    قدرت تمام

فان   مواد ذهن م   یمخدر آرام تسک     یرا را بدن و برا   یم نیکند، اما نیا یدهد،
م         میتسل بدتر را بدن هم و ذهن هم .  یشدن، مس  علم جسمان  یحیکند  -تیکل
تأث    -   یعنی تحت را بدن و م  ریذهن م    یقرار اثبات و زندگ   یدهد که یکند
.     وستهیپ خنث    را خطا هم علم است هماهنگ آ    یم یو هم و ب   نکند از یم نیرا

برا.   انسان عم  یمعنو یشناس بیآس نیا یبرد .قیو است   بهتر
6.158 :16-23

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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و     و ها، کاتاپالسم ا  یها نیگزیجا یسکیداروها، ذهن    یبرا یاحمقانه قدرت و شأن
اثربخش  یاله برا  یو .  یآن انگ   رقت هستند طر      زیشفا از را مردان که قیاست

ها  ده    ابانیب یایدن نیا یفرع یراه سوق وسوسه با   یقربان - م،یبه مسابقه کردن
ها  برا   ینسخه کننده زمان  ماران،یب یمست فان  که یتا لیتحص یاشتها یذهن

برا  تبد      دایپ یقو یدنینوش یکرده زنان و مردان و انگ    لیکند نفرت افراد زیبه
شوند.

7.107 :10-14

طر  مس  قیاز پزشک  نید ،یحیعلم ماه  یو اله   تیاز جوهر م  یو عقربه. ردیگیالهام
ا  یها ا  یتازه م    مانیبه داده فهم آشنا         یو خدا با هوشمندانه را خود افکار و شود
.یم کنند 

8.108 :19-29

مرزها    یهنگام به ظاهرًا سا     کیTTTنزد یفان یهست یکه در قبل از مرگ  هیشدم، دره
ا  ستادهیا اله    قیحقا نیTTTTبودم، علم در :    یرا واقع  موجودات تمام که در یآموختم

اله   ذهن زندگ   یخدا، و . -  قتیحق ،یهستند، هم     و قدرتمند هستند همه عشق شهیو
حق    متضاد که ب -    قتیحاضر؛ گناه، خطا، نام  ،یماریب ،یماریکه شود  -یم دهیTTTمرگ

دروغ  ماد  نیشهادت .  یحس ا      که است ماده در ذهن باور،    نیکاذب، در کاذب، حس
فان   یذهن یحالت ذهن م   یاز تکامل هم  بخشدیرا مهم      نیکه را آن ذهن اصطالح به
نت   نامد،یم در واقع  جهیو ب    یحس از را .بردیم نیروح

9.109 : 4-10 ،28-12

مس  غ   یحیعلم طور م  یبحث رقابلیبه چ     یآشکار همه ذهن که که  زیکند است،
واقع  ا    تیTTTتنها و ذهن .  یاله دهیها ا  با زمان   نیTTTTهستند تا اله   یحال، اصل یکه

شفا   با نت     مارانیب یآن در و شود اله   جهیثابت و ا  یمطلق تیواقع نیباشد،
تأ     معقول شواهد با .  ینم دییبزرگ د  با نت  ،مدرک نیا دنیشود یگرید جهیTTTبه

رس  ینم .دیتوان

ها     کی یسیع درس مورد در : "     یبار ن   من آن از من آموزه گفت بلکه ست،یخود
کس   آن .  یاز کس       اگر است فرستاده را من که از      یاست دهد، انجام را او اراده

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،

مر       توسط ، مقدس كتاب با .لیتشك یاد كریب یبهداشت است   شده
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باشد،          نیا خدا جانب از خواه شد، خواهد آگاه خودم   نکهیا ایآموزه از من
م  ." )یصحبت .(17، 16: 7 وحنایکنم 

دانا      قتیحق سه همهجانبه، مطلق، قدرت روح، روح  - ییبزرگ تمام  یمطلق، که
م        پر را فضا همه دارد، را تشک    کند،یقدرت را علم یبرا - دهد،یم لیهمه

ا  شهیهم م    نیبا ماده که . تواندیباور ا     تناقضدارد باشد، قیحقا نیبالفعل
اول  یابد واقع    هیوجود عنوان به خد   تیرا خلقت م  اتابناک که سازند،یآشکار

آفر      او آنچه همه آن ن      دهیدر به او حکمت با .شودیم انیب یکیاست

غ         بیترت نیا به آن، از قبل هرگز مانند من که د  یوحشتناک یرواقعیبود دمیرا
نام   شر . یم دهیکه برابر  د    یشد باشکوه گزاره : یگریخدا کمال    کرد آشکار را

رو        بر آسمان ملکوت استقرار و انسان .نیزم یبودن

10.479 : 27-7

م   اعتراف س  میکن یما ن  کی اهیکه نم   ینور چیه رایز ست،یرنگ منعکس یرا
با.     را پسشر هو  دیکند ز    ای تیاز کرد انکار رنگها  کی چیه رایقدرت را یاله یاز

پولسم.   وضوح       ینامرئ یزهایچ رایز: "دیگویندارد به جهان خلقت زمان از او
چ   شوندیم دهید از م   ییزهایو ساخته .(20: 1 انیروم." )شوندیم کدر شوندیکه

مس      یهنگام علم در روح جوهر م  تیحیکه ماده    یظاهر وجود عدم شود،
م  صیتشخ .  یداده جا  در جا      ییشود و باشد، خدا روح خدا   ییکه که نباشد

ه    به شر برعکسچ   یم لیتبد چینباشد، .  یزیشود، انعکاس     اگر است روح از که
تار     یمعنو تنها باشد، نداشته اثر   یم یباق خأل یکیوجود و ها   یماند رنگ یاز
.ستین یبهشت

11.186 : 5-7 ،11-16

مس  طر  یحیعلم باورها   قیTاز روح، ب   یماد یدرک از دق   یم نیرا و بودن قیTTTTبرد
تع  نیا سالمت  نییکار .یکننده است 

ز  ینف شر، حق  رایاست . قتیفقدان چ  چ  رایTز ستین یزیاست .یزیفقدان است 
ز  یواقع ریغ فرضم        یخدا بتیTTTTغ رایTاست را جا همه و مطلق . یقادر هر  کند

واقع          اموزدیب دیبا یانسان نه و دارد وجود قدرت نه شر در .تیکه

کل     نیا مقدستوسط کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل . هی، ا   است از  نیشده متن
ها  مقدسج      ینقل كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب مس     یو علوم كتاب به و   یحیمربوط علم ،
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12.345 : 7-9

م      یهنگام موعظه خداوند مطلق قدرت ب      یکه او بودن مطلق و یم انیشود
ها   موعظه م   مارانیب یحیمس یشود، شفا .یرا دهد 

13.392 : 27-3

م    یطیشرا یوقت که دارد ب  دییگویوجود باشد،   شود،یم یماریباعث هوا خواه
سرا   وراثت، کن       ای ت،یTورزش، عمل باربر عنوان به آنگاه ا  دیتصادف، و  نیو افکار

بگذار    یترسها کنار را فان    زیآم نیتوه یخطاها. دیناسالم ذهن از کن  یرا .دیحذف
نم   بدن . یسپس مس      ببرد رنج آنها از با  ایدرد  ائلتواند کند    دیلذت خطور ذهن به

د   مانند م      یدهبانیو رها را خود پست م     کند،یکه اعتراف مزاحم باور و میکنیبه
اله    میکنیفراموشم  کمک با .نیا توانیم یکه کرد     ممنوع را ورود

14.393 :8-15

حواسجسمان     بر مسلط م   یذهن و ب   یاست بر .،یماریتواند کند      غلبه مرگ و گناه
خداداد  نیا کن   یاقتدار اعمال اخت.     دیرا در را خود احساسو    دیریبگ اریبدن بر و

کن    حکومت آن ق.    دیعمل روح قدرت چ     دیکن امیبا همه برابر در شب  ییزهایتا هیکه
ن  کن  ستندیخوب انسان.   دیمقاومت ا   راخداوند به و     نیقادر است داده قرار کار

توانا  ینم زیچ چیه قدرت  ییتواند لطمه        یو کرده عطا انسان به خداوند که را
بزند.

15.17 :12-15

.یپادشاه رایز توست          آن از ابداالباد تا جالل و قدرت و
نامتناه  رایز زندگ     یخدا همه قدرت، همه .قت،یحق ،یاست، همه      و همه، بر عشق،

روزانه  وظایف
ادی    بیکر مری توسط
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روزانه  نماز
: بخواند           نماز روز هر که است کلیسا این عضو هر آمده"   وظیفه تو پادشاهی

همه"               و شود تثبیت من در الهی عشق و زندگی ، حقیقت سلطنت بگذارید است
           . کند      غنی را بشریت همه محبتهای تو کالم است ممکن و ببرد بین از را من گناهان

! کند      حکومت آنها بر و ،

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
4بخش 

اعمال      و ها انگیزه برای قانونی
کلیسای             اعضای اعمال یا ها انگیزه نباید Tشخصی دلبستگی نه و خصومت نه

  .             . یک    و کند می حکومت بشر بر تنهایی به الهی عشق ، علم در کند تحریک را مادر
             ، واقعی برادری ، گناه سرزنش در ، را عشق شیرین امکانات مسیحی دانشمند

. کند       می منعکس ، گذشت و کنند       خیرخواهی تماشا روزانه باید کلیسا این اعضای
                  ، مشاوره ، محکومیت ، قضاوت ، پیشگویی از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و

. خالصشوند      اشتباه تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
1بخش 

وظیفه   به هشدار
پیشنهادات              برابر در خود از روزانه که است کلیسا این عضو هر وظیفه این

رهبر                ، خدا قبال در را خود وظیفه و نشود فراموش و کند دفاع تهاجمی ذهنی
. نکند     فراموش بشر و محکوم       -     خود یا توجیه و ، شد خواهد قضاوت او کارهای با

. شد  خواهد

ماده      ، کلیسا راهنمای ، 8کتابچه
6بخش 
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_____________________
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