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ژوئن   ، .2021، 27یکشنبه

مس  — موضوع یحیعلوم

طال  22: 8 ایارم : :ییمتن

مرهم   ایآ" جلعاد . یدر آ   ندارد چرا   یپزشک ایوجود ندارد؟ وجود
نم     یسالمت بهبود من مردم "ابد؟ی یدختر

: خواندن  17،  13،  12: 30 ایارمپاسخگو
17،  16: 7افشا 
2،  1: 22افشا 

چن  رایز 12 کبود  دیگو یم نیخداوند تو      ی، زخم و است العالج تو
. است  دردناک

ن  چیه 13 آرزو   ستیکس به شو     یکه محصور تا بپردازد: :دیخود
ندار  یدارو چیه .دیشفابخش

سالمت  رایز 17 م     یخداوند باز تو به زخمها   یرا و را  یگردانم تو
م  م   یدرمان ، .دیگو یکنم خداوند 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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د 16 د     گریآنها و شد نخواهند نخواهند یتشنگ گریگرسنه
خورش.  ه     یرو دینبا دیداشت و شود روشن یگرمائ چیآنها

. داشت  نخواهد
ا  رایز 17 پادشاه     یبره تخت وسط در س    یکه را آنها و  ریاست کرده

ها      چشمه سمت به را هدا   یآنها زنده و   تیآب کرد خواهد
اشکها   تمام .یخداوند کرد      خواهد پاک را آنها

ا    1 رودخانه او ح    یو آب از کاماًل       اتیخالص که داد نشان من به را
ب         بره و خدا تخت از و است .یم رونیبلور رود 

خ   2 وسط زندگ         ابانیدر درخت ، رودخانه طرف دو در و یآن
م      نوع دوازده که داشت م     یم وهیوجود ماه هر و خود وهیداد

م  :  یرا برگها  و برا  یداد ملتها یشفابخش یدرخت

درسخطبه   د

مقدس  کتاب

(26: 15خروج .1 هستم )  من
م       26 شفا را تو که هستم خداوند .یمن بخشم 

14-12،  10-5: 17 ایارم.2

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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م 5 مرد:   دیفرما یخداوند بر و      یلعنت دارد اعتماد انسان به که
م    یبازو گوشت را م        یخود دور خداوند از او قلب و یسازد

شود.
صحرا   رایز6 مانند نم      ییاو و بود خواهد صحرا چه  ندیب یدر که

م  یزمان با.  دیآ یخوب مکانها  دیاما ب    یدر در شده ، ابانیخشک
.نیزم کیدر  شوند       ساکن سکونت بدون و شور

مرد   7 حال به ام        یخوشا خداوند و دارد اعتماد خداوند به دیکه
. دارد   را او

درخت   رایز8 مانند و         یاو شده کاشته آب کنار در که بود خواهد
م       یها شهیر گسترش رودخانه کنار در را نم   یخود و یدهد
م   ندیب گرما سال        دیآ یکه در است سبز او برگ اما ،

م      یخشکسال دادن از و نباشند نخواهند  زین وهیمراقب متوقف
شد.

ب 9 چ   شیقلب هر ناام    بکاریفر زیاز و ، کس:  ریشر دانهیاست یچه
بداند؟    یم را آن تواند

م       10 جستجو را قلب ، خداوند ، م      یمن امتحان را مهارها ، یکنم
حت   ، ثمره          یکنم با مطابق و خود راه مطابق کس هر به

اعمالش.
جا      12 ابتدا از باشکوه تخت و .گاهیتاج ماست   مقدس
ام  13 ، کسان   لیاسرائ دیپروردگارا همه کنند     ی، ترک را تو که

کسان     و شد خواهند م     یشرمنده دور من از زم   یکه در نیشوند
م  ز   ینوشته ، آبها     رایشوند چشمه ، خداوند ترک   یآنها را زنده

. اند  کرده

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده



4
صفح
ه

2021 ،27ژوئن ، کشنبهی یبرا مقدس کتاب درس

مس  – موضوع یحیعلوم

خواهم        14 شفا من و بده شفا مرا ،.    افتیپروردگارا بده نجات مرا
خواهم     نجات من ز  افتیو ستا  رای، هست  شیتو .یمن

14: 7 خیتوار 3.2

م         14 خوانده من نام به كه ، من قوم فروتن   یاگر ، یشوند
ها                راه از و ، كنند جستجو را من چهره و ، كنند دعا ، یكنند

     . شن   خواهم آسمان از سپس: برگردند خود گناهان   دیشرور و ،
م   را سرزم   یآنها و .نیآمرزم داد      خواهم شفا را آنها

7،  6،  2: 9 ایاشع.4
تار   یمردم2 در م  یکیکه نور  یراه : دهید میعظ یرفتند آنها  اند

سرزم   در زندگ  هیسا نیکه آنها     یم یمرگ بر نور ، کنند
.دهیتاب است 

فرزند  یبرا رایز 6 م  یما پسر   یمتولد ، م    یشود داده ما یبه
      :        :، آور شگفت او نام و بود خواهد او دوش بر دولت و شود

خدا   ، ابد    یمشاور پدر ، م     یتوانا خوانده صلح شاهزاده ی،
شود.

افزا  7 پا      شیبا ، او صلح و و     انیحکومت داوود تخت بر آن م          یپادشاه امر را آن که ، داشت نخواهد وجود آن   یاو و کند
ا       از عدالت و قضاوت با حت  نیرا م  شهیهم یبرا یپس یبرقرار

غ.  م  رتیکند م   نیا زبانیپروردگار را .یکار کند 
(1به )34،  32-29،  26-21،  15،  14،  1: 1مرقس.5  ،

انج 1 ؛    حیمس یسیع لیآغاز خدا پسر ،
آنکه   14 از ع     وحنایپس ، افتاد زندان جل  یسیبه انج   لیبه و لیآمد

تبل   یپادشاه را ،  غیخدا کرد
15     : پادشاه  و شد تمام زمان گفت نزد  یو : کیخدا توبه  است

انج   دیکن و ا  لی، .دیآور مانیرا

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
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21       . کن     وارد: شنبه روز در بالفاصله و رفتند کپارناوم به آنها سهیو
تعل   و .میشد داد 

ح     22 او آموزه از آنها ز    رتیو ، شدند عنوان     رایزده به را آنها او
دارا  یکس .یکه کاتبان         مانند نه و آموخت ، بود اقتدار

کن  23 در مرد  سهیو .   یآنها فر     او و بود ناپاک روح ،  ادیبا زد
بگذار  24 ، بمان   دیگفتن تنها دار      میما کار چه تو با یا میتو

ا  ؟یناصر یسیع کن     یآمده نابود را ما م  ؟یکه تو  یمن دانم
.یستیک خدا    مقدس ،

ع 25 ب             یسیو او از و كن سكوت ، گفت و كرد سرزنش: را رونیاو
.یایب

صدا         یوقت26 با و کرد پاره را او ناپاک گر  یروح او   ستیبلند از ،
.رونیب آمد 

وقت 29 کن  یفورًا ج    رونیب سهیاز با ، خانه    مزیآمدند وارد جان و
.مونیس شدند    اندرو و

سا   30 همسر مادر خواب    مونیاما تب تب به      دهیاز او به راجع آنها و
. گفتند  او

31     . را           او تب بالفاصله: و كرد بلند و گرفت را او دست و آمد او و
. کرد         خدمت آنها به او و ، کرد ترک

خورش     32 غروب هنگام ، غروب ب   دیو همه ش  مارانی، را نیاطیو
. آوردند   او نزد
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بس 34 ب  یاریو ب    مارانیاز از که مر  یها یماریرا ،  ضیمختلف بودند
  ، داد شفا

34-25: 5 مرقس.6

،         کیو 25 داشت خون سال دوازده: که ، خاص زن
بس  26 از ها     یاریو رنج متحمل پزشکان تمام    یادیز یاز و بود شده

ها  ه       یداشته و بود کرده خرج را ،  یبدتر زیچ چیخود نبود
م    هم بدتر ،  یبلکه شد

ع   یوقت27 خبر شن  یسیاو لباس       دیرا و آمد مطبوعات سر پشت ،
. کرد    لمس را او

لباسها     رایز28 اگر ، گفت م       یاو سالم ، كنم لمس را .یاو شوم 
29     . کرد       احساس بدن در و شد خشک او خون چشمه بالفاصله و

شفا      طاعون آن از .افتهیکه است 
 

ع 30 فض      یسیو که دانست خود در شده    لتیبالفاصله خارج او از
کس            چه ، گفت و چرخاند مطبوعات در را او ، لباس یاست

کرد؟    لمس را من
گفتند،    31 او به شاگردانش م  و جمع  ینیب یتو حال  تیکه در

م      و ، هستند تو کس   ییگو یهجوم چه کرد؟   ی، لمس مرا
نگاه 32 بب     یو تا انداخت اطراف ا  ندیبه .نیکه است     کرده را کار
آمد                33 ، است شده انجام او در آنچه دانستن از ، لرز و ترس با زن اما

حق         همه و ، افتاد او مقابل در .قتیو گفت     او به را
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ا        34 ، دختر ، گفت او به او . مانتیو با      است ساخته سالم را تو
. باش       خود آفت تمام و برو آرامش

12: 14 یوحنا.7

راست: 12 م    یبه شما به ا      میگو ی، من به كه هر ، اوردیب مانی،
م   ییكارها من ن  یكه .  دیبا زیكنم کارها   و دهد یانجام

ا   از با  نهایبزرگتر . دیرا ز   دهد م    رایانجام پدرم نزد .یمن روم 
15،  14،.(  1به )13: 5 مزیج.8

ب  ایآ13 کس  نیدر بگذار   یشما است؟ .دیمبتال بخواند   نماز
ب  ایآ14 ب  نیدر بگذار   یماریشما دارد؟ کل   دیوجود بزرگان را سایاو

  . بگذار  و کند با            دیصدا خداوند نام به را او و بخوانند نماز او بر تا
: كنند   مسح روغن

دعا 15 م   ماریب مانیا یو نجات م       یرا زنده را او خداوند و یدهد
گناهان.    اگر و م       یکند را او ، باشد شده .یمرتکب آمرزند 

هداشت   ب و علم
1.129 :21-26

با  بگذار   یداروشناس دیما کنار هست  میرا بپذ  یشناس یو  -میریرا
واقع"   وجود با".  یعلم جا  دیما ظاهر   رشیپذ یبه حس یفقط

گرا     زهایچ واقع عمق به کن  یی، هلوها میتوان یم ایآ. مینگاه
آور      جمع کاج درخت از بودن      ای میکن یرا وجود در نظر اختالف از

م؟یریبگ ادی
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2.411 :20-23

اساس  یاصل لیدل ب  یو ،      یماریهمه جهل ، ترس .ایها است   گناه
ذهن     کیتوسط  شهیهم یماریب کننده سرگرم کاذب یاحساس
ب     یم جادیا از نه ، . یم نیشود ب  است   یریتصو یماریرود تفکر از

برون  .یکه است   شده
3.180 :17-24

يك           عنوان به بيماري اعالم با اوقات اكثر مانند نبايد پزشكان
قبل              حتي ، دهند پيوند خود بيمار افكار در را بيماري ، ثابت حقيقت

الهام               آنها به كه مادي ايمان طريق از تا بروند كار سر به اينكه از
  . با       آنها كنند كن ريشه را بيماري شود ،   یبجا دیمي افکار ترساندن

فان    نیاکنند  یسع ذهن متالطم تأث   یعنصر با اله  ریرا یعشق
ب     از را ترس .یم نیکه کنند    اصالح: برد

4.416 :24-2

ذهن   یزیچ مارانیب روند نم   هیتخل یاز خود آن     یشده کنار در و دانند
متاف   یزیچ چیه روش م  یکیزیاز ،      یکه داد بهبود را آنها توان
ب.     ستندین مورد در آنها س   یماریاگر فقط   askخود ، کردند ال

بگو         آنها به بدانند است بهتر که را اطم.   دییآنچه آنها نانیبه
ب  دیده در    شیکه حد م   یها یماریب مورداز فکر و  یخود کنند

ا   زیقباًلن  مورد چ  نیدر .   دهیشن یادیز یزهایموضوع را  آنها افکار اند
برگردان        باالتر اجسام سمت به خود بدن ب.   دیاز آنها که دیاموزیبه

پا        تیموجود ماده با نه و روح با سالمت    داریآنها آنها و ، یاست
هماهنگ   و ال      یآرامش عشق ، خدا در .یم دایپ یهرا کنند 

5.153 :16-24

م  .  دییگو یشما ا    اما است دردناک: ز   رممکنیغ نیجوش ، رایاست
ن     دردناک ذهن بدون سادگ.   ستیماده به طر   یجوش از قی،

م          نشان را درد به اعتقاد ، تورم و ا   یالتهاب و جوش   نیدهد را باور

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
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.    یم ذهن  نظر از اکنون حق  یادیز زانیم ینامند ب   قتیاز به ماریرا
کن  زود   دیمنتقل به ب  یو درد  تیواقع نیا. ابدی یم هبودجوش که

جا  فان   ییدر ذهن نم      یبرا یکه ، ندارد وجود آن تواند یاحساس
دل     ، باشد داشته ا  لیوجود ا   نیبر که درد    نیاست اصطالح به ذهن

ا   را .یعنیکند  - یم جادیخود درد     به خودش اعتقاد
6.417 :20-26

مس      علوم دهنده شفا نظر ب  یحیاز ب   ییایرو یماری، که ماریاست
ب   دیبا آن . داریاز ب  واقع  یبرا دینبا یماریشود ،    یپزشک برسد نظر به
ب       رایز درمان روش که است اثبات ب  یواقع ریغ ماریقابل یماریبودن

. یو یبرا برا  ا  یاست با    نیانجام پزشک ، بودن یواقع ریغ دیکار
.یماریب کند     درک در را

7.370 :23-2

پزشک    شهادت طبق تجرب     یهم اساس بر هم دارو کی،  یفرد اتیو
نها    در است د         تیممکن و بدهد دست از را خود مفروض گریقدرت

.  ماریب یبرا یکار ها   درمان ندهد از    زین یبهداشت: یانجام را خود اثر
م  . یدست کالهبردار:  طوالن   زین یدهد طرز پذ   یبه الهام از یریدر

م  مارانیب ،   یشکست د   وخورد آنها نم  گریسپس .ابندی یبهبود
مف   نیا ها .  دیدرس با  آنها طب   دیاست طور واقع  یعیبه یمبنا یو

مس       علوم به احساس از را حق     یحیما به خطا از به    قتی، ماده از ،
تغ  .رییروح دهند 

ر     پزشکان ، زبان ، بررس   هینبض را وضع   یم یها تا را  تیکنند ماده
حال     در ، کنند چ   یکشف همه .زیکه است   ذهن

8.376 :17-27

جسم   بدن هم    یاگر به ، . ینم لیدل نیباشد از     شود تب دچار تواند
ماد      اصطالح: به بدن که ذهن  کی یآنجا توسط   یمفهوم و است

فان  م  یذهن ب          یاداره: ذهن اصطالح: به که را آنچه فقط ، انیشود
م    یم نشان ، . یکند بنابرا  ا    نیدهد کارآمد حل باور   نیراه که است

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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ب  طر   مارینادرست از واقع     تداللاس قیرا مورد در سکوت یها تیو
ب       یواقع از ، هماهنگ موجود مورد -  دیببر نیدر  - دادن  نشان

جا   به عنوان    ماریب یانسان به دادن      کیبودن نشان و ، سالم فرد
برا  رممکنیغ درد       یبودن احساس ، ماده بردن ،  ایرنج گرما

ب.    یماریب ای یتشنگ از را م      دیببر نیترس خاتمه را تب و .دیده ی،
9.371 :26-32

طر  تیبشر مس   قیاز و .  شرفتیپ تیحیعلم برا   ضرورت کرد یخواهد
ا  یاعتال م    تیواقع نیمسابقه ذهن که ا  یاست را  نیتواند کار

 . ز  دهد م  رایانجام جا   یذهن به جا    یناپاک یتواند به قدرت ی،
سالمت   و جا  یضعف .یماریب یبه کند        منتقل او به را خلوص ،

س   قتیحق کل م   ریرپذییتغ ستمیدر و " یاست چ     همه را آن زیتواند
. کند"  کامل

10.146 :2-7

.  انیحیمس ا     چرا بودند دهنده شفا مس  نیباستان ب  تیحیعنصر نیاز
ز   است؟ وب   ینید ینظامها رایرفته کم س  شیما یستمهایتوسط

م   یپزشک اداره: . یما اول  پرست  نیشوند .مانیا یبت بود    امر به
ا  ا         مانیمدارس تا اند کرده مد را مخدر مواد خدا  مانیبه .یبه

11.230 :1-2  ،4-10

ب  جاودانگ     یواقع یماریاگر به مربوط ، . یباشد اگر  است
بخش    ، باشد حق  یدرست . …   قتیاز ب  اگر اما گناه  یماریاست و
ب    ، باشد ا   داریتوهم از سالمت      ای یفان یایرو نیشدن به را ما ، ، یتوهم

جاودانگ   و . یم یقداست ا  آمدن شهیهم یبرا یداریب نیآورد
پ   حیمس ظهور خطا   قتیحق شرفتهی، که ب  ییاست یم رونیرا

ب   و م   مارانیکشد شفا . یرا ا  طر    ینجات نیدهد از که ،  قیاست خدا
اله  ع       یاصل توسط که همانطور ، عشق شده   یسی، داده نشان

م    حاصل ، .یاست شود 

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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12.483 :5-12

ب  بند      یماریما طبقه خطا عنوان به چ   میکن یم یرا که جز یزی،
نم  ای قتیحق ا        یذهن و ، بخشد بهبود را آن با  نیتواند یاله دیذهن

انسان    نه ، ها.     یباشد قدرت همه از و   گرید یذهن رفته فراتر
ابزارها   تیدرنها همه . نیگزیجا گرید یاز برا   شد یخواهد

نبا    یبهبود ، علم خو  دیتوسط معنو  یاخالق یها استهاز علم یو
شو  سرپ     دیغافل آنها از نه اخالق  ایجهل.  دیکن یچیو بر یگناه

تأث  شینما نزد     یم ریشما مانع و ، در     کیگذارد استاندارد: به آن شدن
مس  .یم یحیعلم شود 
13.142 :28-4

چ    همه که .    زیخدا ذهن        دارو آن اما کرد درست دارو ، است همه در
ا.     ماده است ممکن دور          یبود خدا ، ذهن خصلت و ذات از که نباشد

حق.  اشکال    قتیشود نوع هر خطا  یبرا یاز و   یرفع است خداوند
م        قتیحق نابود را است واقع خالف آنچه .  یفقط ا  از تیواقع نیکند

د      مانند ، امروز که مس  یاست ، ب   یبد حیروز را و  یم رونیها کند
م   مارانیب شفا .یرا دهد 

14.144 :20-22  ،27-29

جسم    قتیحق اراده: نه اله   یو قدرت ب    ی، به که یم یماریاست
".دیگو باش: "    آرام ، صلح

هست  یوقت جهان   یعلم طور انسان     یبه هر ، شود پزشک یدرک
حق       و ، بود خواهد خود .یجهان یدارو ینوع قتیخاص بود   خواهد

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده
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روزانه فیوظا
مر  یاد کریب یتوسط

روزانه  نماز
ا   فهیوظ عضو :سایکل نیهر بخواند       نماز روز هر که است

" یپادشاه" بگذار    است آمده حق  دیتو زندگ  قتیسلطنت و ی،
اله  تثب   یعشق من ب        تیدر از را من گناهان همه و . نیشود و  ببرد

محبتها     تو کالم است بشر  یممکن غن  تیهمه آنها     یرا بر و ، کند
! کند  حکومت

راهنما  ، سایکل یکتابچه�
بخش   8ماده  ،4

اعمال   زهیانگ یبرا یقانون و ها
دلبستگ     نه و خصومت ایها  زهیانگ دینبا یشخص ینه

اعضا  تحر   یسایکل یاعمال را .     کیمادر اله  عشق ، علم در به یکند
م    ییتنها حکومت بشر .  یبر و  مس  کیکند امکانات یحیدانشمند

برادر        نیریش ، گناه سرزنش: در ، را خ  یواقع یعشق و یرخواهی،
م    منعکس ، .یگذشت تماشا  دیبا سایکل نیا یاعضا کند  روزانه

پ             از ، شر گونه هر شر از تا کنند دعا و ،   ییشگویکنند قضاوت ،
تأث    تیمحکوم ، مشاوره خالص  یرگذاریتأث ای یرگذاری، اشتباه

شوند.
راهنما  ، سایکل یکتابچه�

بخش   8ماده  ،1

وظ   به فهیهشدار

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل شده هی،
ا.  ها    نیاست نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس بخشها  مزیج مزیكتاب یو

مس     علوم كتاب به مر          یحیمربوط توسط ، مقدس كتاب با بهداشت و علم كریب ی،
.لیتشك یاد است   شده
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ا   فهیوظ نیا عضو برابر       سایکل نیهر در خود از روزانه که است
وظ       یتهاجم یذهن شنهاداتیپ و نشود فراموش و کند فهیدفاع

. نکند            فراموش بشر و خود رهبر ، خدا قبال در را کارها  خود او یبا
توج    -   و ، شد خواهد .ای هیقضاوت شد    خواهد محکوم

راهنما  ، سایکل یکتابچه�
بخش   8ماده  ،6

_____________________

کل     نیا توسط مقدس کتاب مس  یسایدرس ته   پلینفیلڈ یحیعلوم مستقل هی،
 . ا  است ها    نیشده نقل از ج      یمتن مقدس كتاب از مقدس و مزیج مزیكتاب

مس     یبخشها علوم كتاب به ،        یحیمربوط مقدس كتاب با بهداشت و علم ،
مر  .لیتشك یاد كریب یتوسط است   شده


