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1. Korinther 15,19-28: 
  پاک دیع -۲۸ یال ۱۹ اتیآ ۱۵ باب انیقرنت اول

 .م یبدبختتر مردم  عیجم از م،یدواریام حیمس در جهان نیا در فقط اگر  ۱۹

 .است شده  دگانیخواب نوبر و برخاسته مردگان از حیمس بالفعل کنیل  ۲۰

 .شد مردگان امتیق زین انسان به آمد، موت انسان به چنانکه رایز  ۲۱

 .گشت خواهند زنده  همه زین حیمس در رندیمیم همه آدم  در چنانکه و  ۲۲

 .باشندیم حیمس آن   از او آمدن وقت در که یآنان بعد و است نوبر حیمس خود؛ رتبه به هرکس کنیل  ۲۳

 قدرت تمام  و استیر تمام زمان آن در و. سپارد پدر و خدا به را ملکوت که یوقت است انتها آن از بعد و  ۲۵

 .دیگردان خواهد نابود را قّوت و

 .دیبنما سلطنت او دیبایم ننهد، خود یهایپا ریز را دشمنان همه   که یمادام رایز  ۲۵

 .است موت شود،یم نابود که آخر دشمن  ۲۶

 است، انداخته ریز را زیچهمه  که دیگویم چون اّما. است انداخته یو یهایپا ریز را زیچهمه رایز  ۲۷

 .است ی  مستثن انداخت، او ریز را همه که او که است واضح

 عیمط را زیچهمه  که را او شد خواهد عیمط هم  پسر خود آنگاه  باشند، شده  یو عیمط  همه که یزمان اّما  ۲۸

 .باشد کلّ  در کلّ  خدا آنکه تا د،یگردان یو

 

 بعد" که بدانند خواهند یم مردم . است ازین مورد اریبس حاضر حال در نده یآ یها ینیب شیپ ،  یگرام یاعضا

 با  یتقر ، دارد وجود ونیزیتلو صفحه یرو ژه یو برنامه کی عصر هر با  یتقر. آمد خواهد شیپ چه" کرونا از

 آنها و کرده  دعوت توانند یم را کارشناسان همه سپس. چرخند یم موضوع نیا حول گفتگو یها شینما همه

 یونانی از کلمه نیا. کنند یم امتحان ها ینیب شیپ نیا از یبرخ با را خود همه. کنند یم بحث نیا ریدرگ را

 توسعه خطوط معمول  . باشد تواند یم که همانطور نده یآ از یا ده یا ، است" شرویپ دانش" به هیشب یزیچ

 بر فرض ، بود سقوط حال در گذشته در یمنحن کی اگر ، مثال عنوان به. ابدی یم گسترش نده یآ به گذشته

 یخطرات و مشکالت شاهد نده یآ در فقط ما اغلب. داد خواهد ادامه را خود ینزول روند نده یآ در که است نیا

 نیا مثال عنوان به. شوند یم لیتبد  قتیحق به ییشگویپ از ییها ینیب شیپ نیچن اوقات یگاه و بود میخواه

 کند یم دایپ کاهش درصد ۲۵ سایکل یاعضا ۲۰۳۰ سال تا که دیکن یم ینیب شیپ شما مثال   است یمعن بدان

 اسیمات شناس نده یآ ، نیبنابرا.  دیبر یم سر به آن انتظار در شما رایز افتاد خواهد اتفاق نیا احتمال   پس

 را یزیچ و انداخته ینگاه خواهد یم او نیبنابرا. کند یم هیتوص را مجدد عارضه کی آن یجا به هورکس

 کند یم انتخاب را یا نکته نده یآ در او ، خطر ای چالش ، مشکل با مواجهه در یو. بشناسد راه  میا قیطر از

 ، نیبنابرا. است  افراد ماهانه یها عادت از تر سازنده  اریبس نیا. کند نگاه  چالش نیا به خواهد یم آن از که

 یم ابانیخ کافه، در چگونه که میکن تصور و م یکن تصور  ۲۰۲۰ سال زییپا در را خودمان اگر ، مثال یبرا

 یم فکر نیا به و زنند یم قدم  رو اده یپ منطقه در مردم که  م یکن یم تماشا ، م یببر لذت نویکاپوچ از ، م ینینش

 اجازه  پاک دیع در یحت که م یبود شده  محدود شدت به م یداشت را خود یآزاد ما که یوقت لیآور ماه در که م یکن



 ، بود ده یرس بست بن به با  یتقر یاقتصاد و یعموم یزندگ رایز ، م ینداشت زین را ها مادربزرگ ای نیوالد دنید

 نجایا خوب یلیخ م یتوان یم اکنون و م یا برده در به سالم جان همه نیا از ما چگونه که کرد م یخواه تعجب پس

 - داند یم م یشو ریغافلگ آن از م یتوان یم واقعا   ما آنچه مورد در را یادیز یزهایچ سپس هورکس ،. م ینیبنش

 ، گرید افراد با میمستق برخورد ارزش چقدر ای خانه در آشکار منزل به شدن لیتبد یچگونگ ، مثال عنوان به

 .یهمدل ، م یمستق مبادله

 ، م ینیب یم را انیپا ، یسیع زیرستاخ از. است" مجدد بازگشت" ینوع نیهمچن ، یگرام یاعضا ، پاک دیع

 دیع انداز چشم نیا.  م یکن یم نگاه  آن انیپا به یزندگ در ما ، حیمس یسیع زیرستاخ زمان از اصطالح به

 یاقتصاد یها داده  ای کار بازار توسعه به مربوط نیا. دهد یم ما به ما نده یآ از متفاوت کامال   منظره  کی پاک

 برابر در واکسن ای دارو افتنی زمان از انتظار مورد در ای و یبازنشستگ ینیب شیپ مورد در نه ، ستین

 یمتفاوت لیدل( ۱) ما ندهیآ رو نیا از. است ده یرس فرا پاک دیع که است یزمان((. کرونا)) هیر دیجد یماریب"

 .دارد یگرید هدف( ۳) و دارد یمتفاوت شکل( ۲) ، دارد

 یبرخ ییشناسا در دیتوان یم شما ، طرف کی از.  است منظوره  دو  معمول   کیکالس یها ینیب شیپ

 در كنند اغوا را ما توانند یم نیهمچن آنها اما. دیکن کمک مناسب زمان در مناسب اقدامات انجام  و تحولت

 آنها از كه ییها یریگ جهینت ای باشد اشتباه  شده  لیتشک ها ینیب شیپ نیا اساس بر كه یطیشرا كه یصورت

 رکن کی به یبستگ ، م یکن یم صحبت خود نده یآ مورد در یوقت که است لیدل نیهم به. شود یم گرفته جهینت

 .دارد گرید طرف از حیصح یریگ جهینت و سو کی از محکم  و یاساس

 یبرا و رود یم فرو  بیصل به خیم خوب جمعه. است مردگان انیازم حیمس یسیع زیرستاخ نده یآ به ما دیام

 قبر از پاک دیع صبح ، بود شده  سوراخ زه ین با او یپهلو که طور همان ،  م یبرس تیامن و آرامش به ما نکهیا

 توسط که ، م یدیشن تازه  که همانطور ، که یزنان یحت! ام یپ نیا ، است یباورنکردن واقعا   نیا. آمد رونیب

 و. کنند درک را آن تا دیکش طول یمدت ، دندید را یخال مقبره  سپس و دندیشن را شده  داده  ام یپ نیا فرشته

 کرده  سرقت را حیمس یسیع  بدن آنها که بودند اتهام نیا با جنگ به مجبور حاضر حال در انیحیمس نیاول

 .اند

 به که است او ام یپ بلکه ستین او خود که معنا نیا به شود یم فیتوص  دوباره  یسیع زیرستاخ ، امروز به تا

 ، تیحیمس به اعتراف با ، گرید طرف از. ما با نجایا بزرگ یساهایکل در یحت ، دهد یم ادامه خود یزندگ

 ح  یمس كه نیا و افتاد اتفاق ، كرد اعالم  قیعت عهد در خدا آنچه مطابق یسیع زیرستاخ و مرگ كه م یمعتقد ما

 - م یا ده یشن مقاله در که همانطور - پولس. شد یم ده ید روانشیپ توسط مختلف یمناسبتها در ، کرده  ام یق

 . برد یم نام را شاهدان از یا مجموعه

 کرده  یزندگ لوتر نیمارت نکهیا اثبات یبرا نه نیهمچن مثال  . است صادق یخیتار قیحقا تمام  با اصل در نیا

 او با خودتان دیتوان یم نکهیا و شود داده  نشان یزندگ عنوان به نجایا در تواند یم او که معنا نیا به - است

 ، گذشته نیا از. است کرده یزندگ واقع در او که م یدیرس ینم فکر نیا به ما از کی چیه اما. دیکن صحبت

 گذاشته جا به را یاریبس یها نوشته خودش او ، دارد وجود او درباره  معاصران از یشمار یب یها شهادت

 لوتر نیمارت تواند ینم که ده یا نیا نیبنابرا. کنند یم یزندگ ما نیب در زین او نوادگان امروز یحت ، است

 .است پوچ کامال   باشد داشته وجود

 یبرا شهادت از کامل مجموعه کی ، نیهمچن. است دشوارتر اریبس مسئله نیا ، یسیع زیرستاخ مورد در

 زیرستاخ مورد در یسخنان. دارد وجود ، شده  یآور جمع دیجد عهد در که ، یسیع معاصران از کار نیا

 دیتهد تجربه اما. دارد وجود او فرزندان از -  یخون قیطر از نه چه اگر - یشماریب تعداد بله ، دارد وجود

 چیه تاکنون! است مرده مرده : دیگو یم ما تجربه. شد خواهند رنگ کم شواهد و فاتیتوص بارها که کند یم

 از بازگشت با زیرستاخ رایز! زیعز یاعضا ، م یدار حق ما تجربه نیا با و. اند برنگشته ها کشته از کی

 دیجد کامال   یزندگ جادیا بلکه ستین یمیقد یزندگ به یمیقد جسم  بازگرداندن معاد. است متفاوت مردگان انیم

 در. ستین شینما قابل یمغز امواج ای خون فشار ، نبض ضربان یریگ اندازه  با دیجد یزندگ نیا. است



. کرد اثبات توان ینم را معاد دیجد تیواقع ، نیبنابرا. است سهیمقا قابل ریغ کامال   ما تیواقع چارچوب

 لیدل نیهم به و .شود ده یسنج ، است آشنا ما یبرا صورت نیا ریغ در آنچه با که ستین یازین ، نیبنابرا

 .م یکن یم اعتماد ونیحوار یها گفته به شهیهم ما که است

 ما یبرا یعیطب علوم  از که یزیچ هر از فراتر - خدا که شود ینم قتیحق نیا شامل پاک دیع یواقع معجزه 

 را كسى خداوند ، سوم  روز در. خواهد یم را آن او اما ، کند جادیا یدیجد یزندگ تواند یم - باشد درک قابل

 گناهکار عنوان به ترتیب این به و پذیرفت را ما گناه و گرفت دوش به را ما گناهان عواقب تمام  كه دیبرگز

 به خدا ی ،بله بلکه ، زند یم را آخر حرف که ستین آن نینفر و گناه  نیا. كرد اعتراف خداوند شگاه یپ در

 کرده  درک را موضوع نیا که یکسان یبرا! است پاک دیع یواقع معجزه  نیا. هست زین ما جهینت در و حیمس

 شروع آنها و ندارد یتیاهم  که کنند یم مطرح دیترد از پر یسؤالت  نامناسب: یقیطر به یکسان معمول ، اند

 .کنند یم ، است آور شگفت واقع در آنچه مورد در تعجب به

 زیرستاخ از آنچه دیگو یم همه از مهمتر بلکه ، کند ینم توجه پاک دیع اول روز عیوقا به چندان پولس حال

 ام یق مستلزم  مردگان از یسیع زیرستاخ: است نیا او یبرا یاصل نکته و. شود یم حاصل ما یبرا یسیع

 اتفاق هستند وصل او به که یکسان یبرا زین افتاد او یبرا که یاتفاق. است" اول فرزند" حیمس. است خودش

 رقابلیغ - م یدار یزندگ و م یهست خدا کنار در شهیهم یبرا ، او مانند زین ما که است لیدل نیهم به. افتد یم

 نیا. کرد یم یزندگ یابد یزندگ یعنی ، خدا جالل و قدرت در که ، دیگو یم بعدا   پولس که همانطور ، نفوذ

 .رسد یم نظر به ما نده یآ که است یزیچ همان

 ما که رسد یم نظر به. م یکن ینم باور را  یدرخشان نده یآ نیچن واقعا   خودمان ما که است واضح یلیخ فقط

 تا یزمان هنوز که م یده یم یتسل را خود معمول   ما نیبنابرا. است انکار رقابلیغ و واضح اریبس م یریبم دیبا

 آن از  یمعن یب یها یدلگرم با ، شود یم تر کینزد یمحسوس طرز به که یهنگام و ، دارد وجود مرگ

 . م یکن یم آرام  را خود و م یشو یم دور

 پنهان خودمان از را آن دیبا چرا. کند یم صحبت ردیبم دیبا نکهیا از اغلب او. کند یم فکر متفاوت پولس

 کی جاودانه یجوان همراه  جاودان یزندگ ینیب شیپ. تلخ دیشا ، یواقع مرگ ، م یریبپذ را مرگ دیبا  ما م؟ یکن

. نسنگیج یتا وجود با یحت  رود یم نیب از یریپذ انعطاف. شود یم رد تیواقع توسط شهیهم که است ایرو

 یکمک زین( رسد یم فروش به ها داروخانه در که یسالمت جهت است یتجار برند کی نام ")) قلب دو قدرت"

 و چشم  ، ابدی یم کاهش تحرک کرونا، روسیو بدون یحت - شود یم کوتاهتر نفس مواقع یبعض در. کند ینم

 یم  یتسل را خود  ، شوند یم خردمند و بالغ یریپ در مردم  که تیواقع نیا با ما. شوند یم تر فیضع گوش

 .باشد متفاوت اریبس تواند یم زین نیا اما. م یده

 کامال   طیشرا با را یا تازه  یزندگ او ، کند یم شروع ما همه از دوباره  خدا. زندیخ یبرم دوباره  مردگان اما

 یم فرا یساعت یوقت اما ، میکن وحشت مرگ از قبل که ستین لزم . دهد یم ما به دیجد کامال   یروش به دیجد

 از بعد تواند یم فرد که آرام  زانیم همان به - میاندازیب خدا دست به را خودمان نانیاطم با م یتوان یم رسد

 .است" دوباره  بازگشت" یمعنا به نیا. دیآ یم بخش لذت یداریب خواب از بعد رایز. بخوابد شب در کار

 و مرگ: دارد ، ماست یرو شیپ را آنچه او. است" اول" او. است حیمس یسیع زیرستاخ در یدیام نیچن حق

 عنوان به قا  یدق ، باشد نمونه نیاول تواند یم که معناست نیا به فقط نه و ، اصطالح به ، هیاول نمونه نیا. معاد

 به" را آن بلکه داشت م یخواه" او مانند" یزندگ تنها نه ما. یشیآزما یسر از قبل یحت - دیتول در مدل نیاول

 مردگان زیرستاخ ، شود یم حاصل شخص قیطر از مرگ که آنجا از: "داشت میخواه" او در" و" او خاطر

 . شوند یم زنده  حیمس در همه ، رندیم یم آدم  در آنها همه رایز. شود یم حاصل شخص قیطر از زین

 ، انسان" هیاول نمونه" یمعنا به ، کند یم صحبت آدم  از نجایا در پولس یوقت م؟ یکن تصور را آن دیبا چگونه

 نیا ما ، کند یم فکر قیدق طور به شهیهم مقدس کتاب که آنجا از ، همه از مهمتر. است خیتار ماقبل انسان

 شما. ردیگ یم آغوش در را تیبشر تمام  که م یکن یم تصور کریپ غول عنوان به آدم  را خیتار ماقبل انسان



 متفکران و شاعران افراد به من نیبنابرا ، هستم  یآلمان من: دیکن سهیمقا تیقوم با را آن دیتوان یم نیهمچن

 من که است یمعن بدان نیا البته ، گرید طرف از . باشم نداشته یارتباط لریش ای گوته با اگر یحت ، دارم  تعلق

 دیبا اما ، بودم  امده ین ایدن به  زمان آن در من.  داشتند شرکت دوم  یجهان جنگ در که هستم  یافراد  بازمانده

 داستان تنها نه من نیبنابرا. شد متولد شده  م یتقس نیبرل در که یکس عنوان به فقط نه - کنم  تحمل را آن عواقب

 بزرگتر داستان نیا و هستم  بزرگتر داستان کی از یبخش زین من بلکه ، دارم را خودم  یشخص یزندگ

 که است یمعن نیا به" آدم  در بودن" نیبنابرا. کنم  یریجلوگ آن از توانم  ینم من. کند یم نییتع را من یزندگ

 .م یدار یسهم مرگ تا او یفروپاش در جهینت در و او گناه  در زین جهینت در و او خیتار و انسان نیا در ما

 م یکن یم تصور  بزرگ انسان کی مثل دوباره  را او و - کند یم فرق زیچ همه م یهست" حیمس" در یوقت یول

 حیمس از یبخش ما. میهست م یسه اول انسان در تولد بدو در ما. بدن کی یاندامها مانند ، میدار سهم  آن در که

 از ما دیتعم زمان از که یطور به ، م یا شده ده یگنجان آن در" ما" آنجا در. م یکن یم افتیدر دیتعم قیطر از را

 - دیجد شخص نیا یزندگ. میا داشته خود سر پشت در را معاد و مرگ ، او با کیتفک رقابلیغ ارتباط قیطر

 یطور به".است یمخف خدا در حیمس با شما یزندگ و دیمرد که رایز" هنوز - دی گو یم انیکولس که همانطور

 به حاضر حال در دیجد فرد نیا ، رفتار در ، حال نیا با. کرد اثبات یعلم نظر از را آن توان ینم که

. ردیم ینم ، م یا آورده  مانیا او به دیتعم با قبال   که ، دیجد شخص نیا. دهد یم نشان را یزندگ عالئم  وضوح

 شده  نیتضم زین ما نده ی،آ شتریب یحت ، حیمس نده یآ در ، گرید عبارت به. است شده  آغاز او در قبل از ندهیآ

 .شود یم آغاز و شروع آن با: است

 وصل بزرگ انسان نیا به هنوز ما که آنجا از ، دیتعم غسل از بعد یحت. است انتظار در هنوز نده یآ نیا اما

 ثابت توان یم زیرستاخ دیجد تیواقع اندازه  همان به. م یدار خود یرو شیپ را خود مرگ هنوز اما ، م یهست

 - کرد باور توان یم فقط را نیا. م یا داشته یدیجد یزندگ اکنون و" میشد متولد دوباره " دیتعم در ما که کرد

 با که یزمان تا و. م یکن صبر دیبا فقط ابتدا در. ها تجربه همه برابر در - رسولن شهادت اساس بر دوباره 

 و رنج با ، یدیناام و شک با ، ینگران و ترس با ، یاقتصاد یآمارها کاهش و ها عفونت تعداد شیافزا

 مانیا با قبل از که همانطور. م یباش داشته مانیا اگر - کرد م یخواه آرزو نده یآ نیا یبرا ، م یکن مبارزه  یناکام

 با دوباره  حیمس که یروز در فقط. است انتظار در همچنان جامعه نیا نیقی ، میهست ارتباط در اول انسان با

 .کند یم صدق همه یبرا ، است پنهان حاضر حال در آنچه که داشت نخواهد وجود یشک ، بازگردد جالل

 یباز نیا. ستین مات هم  هنوز اما ، است شطرنج در اه یس: کنم  سهیمقا شطرنج یباز کی با را آن دیبگذار

 یحت و دهد انجام  را حرکت چند تواند یم هم  هنوز اه یس اگر یحت ، است شده  گرفته میتصم که مدتهاست

 یکل مرور کی نیا و داند یم را نیقوان کس هر. کند برخورد گرید دیسف مهره  چند ای کی به است ممکن

 .است زمان موضوع فقط است!" مات" که داند یم ، دارد

 با: است کسانی ، کنند یم ستم  و ظلم  ما بر که گرید یروهاین تمام  با و ینگران و ترس قدرت با ، مرگ با

 جهینت یبرا گرید دیده انجام  دیتوان یم اکنون که یحرکات. ردیگ یم م یتصم یباز ، حیمس یسیع زیرستاخ

 یم را نیقوان که یکسان. داد خواهند صیتشخ را آن همه زود ای رید دیا خورده شکست شما. ستندین مهم  یباز

 یم ، دارند اعتماد آن به نیهمچن و هستند آشنا خدا کالم  با که یکسان یعنی ، دارند یکل مرور کی و شناسند

 ، بگذارد سر پشت را باخت هر ای نیا تواند یم نیهمچن او. کنند نگاه  آن به آرام  یا نده یآ با قبل از توانند

 میتسل گرید کنیباز تا شود یباز دیبا فقط یباز. ندارد یباز جهینت یبرا یزیچ گرید نیا که داند یم رایز

 .نشود

 یزندگ به دیام ، افزون روز شرفتیپ: یمعنا به مثال یبرا - ستین مثبت جانبه کی ما نده یآ شکل نیبنابرا

 همراه  به را ما شکسته یوجود مضاعف چهره  نیا ، عوض در. تیامن و رفاه  ، روزافزون رشد ، شتریب

 حاضر حال در ما ، گرید طرف از. م یشو یم کینزد مرگ به ریناگز ، آدم  با ارتباط در ، سو کی از: دارد

 در ، گردد یبرم حیمس یوقت تا م یهست منتظر فقط و پنهان - است ارتباط در حیمس با که - میدار یزندگ

 .شود آشکار آن زیرستاخ



 نیا ، نده یآ به گذشته از موجود توسعه خطوط گسترش با رسول و. م یهست خود نده یآ هدف در اکنون ما

 کند یم یمعرف" دوباره  بازگشت" کی با را خود او ، یسیع زیرستاخ براساس. کند ینم فیتوص را موضوع

 - وندندیپ یم دوباره  خود خالق با نشیآفر همه ، جهان در و ما زمان انیپا در ، بود خواهد که همانطور ،

 - باشد ساز مشکل ما یبرا اکنون است ممکن چه هر. ردیبگ قرار یزیچ ریتأث تحت اجتماع نیا که نیا بدون

 .باشد کلّ  در کلّ  خدا آنکه باشند،تا شده  یو عیمط همه که یزمان اّما صورت نیا در

 یگاه است ممکن.  و  م یهست زین مبارزه  مشغول نطوریهم و م یکن یم یزندگ موقت زمان کی در هنوز ما

 خدا ضد یها قدرت اما - م یکن کار آن یبرا م یخواه یم ما که است یکار همان نیا و  م یباش داشته شرفتیپ

 یبازنگر طیشرا نیا در ای کند فراموش را یباز نیقوان که یهرکس. مرگ آنها انیم در ، دارد وجود هنوز

 دوره نیا در شما که است لیدل نیهم به. شد خواهد دیناام یحت احتمال   و دهیترس یراحت به ، بدهد دست از را

 که دیده گوش موضوع نیا به بارها و گرید بار و دیوندیبپ خدا کالم  به ، دیکن اثبات را خود مانیا دیبا موقت

 همه بر پاک دیع در او  که دیباش داشته ادی به شهیهم و و گذرد یم چگونه و رود یم شیپ چگونه یباز

 یها قدرت. شد خواهد روزیپ

 او ، دیرس انیپا به موقت دوره  یوقت اما. میکن یآشت او با م یدار دوست که پرسد یم بارها و بارها هم  باز او

. مرگ یحت ، ندارند گفتن یبرا یگرید زیچ صورت نیا در گرید یقدرتها. شود یم ظاهر قدرت تمام  با

 .بود م یخواه خانه در پدر با ما  سپس ما و ، دهد یم گزارش پدرش به یسیع سپس.همه انیم در یروزیپ"

 و ها ینگران نیا از شما. دیکن یم نگاه  یزندگ نیا و ایدن نیا به و دینینش یم بهشت در چگونه که دیکن تصور

 یزیچ چه و بود مهم  شما یبرا یزیچ چه ، شد دیخواه ریمتح ، آمده  وجود به نجایا در یگاه که یمشکالت

 را گریکدی با و خدا با ما مشارکت کس چیه و بود نخواهد زیچ چیه رایز. است کرده  زده  وحشت را شما

 دغدغه زمان و درد بدون ، یماریب چیه ، ینگران و اندوه  و غم ، یدیترد و یسوال چیه ، زد نخواهد برهم 

 پاک دیع با که است، ما نده یآ نیا.  م یدار او با را یهماهنگ نیبالتر و تینها یب یآزاد در ما. ندارد وجود

 !شد شروع

 جستجو با - م یکن یزندگ خود نده یآ  یآرزو با تا م یباش داشته تحمل میتوان یم ما امروز که است لیدل نیهم به

 با و نانیاطم با رو شیپ فیوظا با مقابله با و ، کند یم عطا ما به خداوند که یکینزد و عشق به نگاه  و

 همه آوردن دست به یبرا: نه - نانیاطم با و موقت حاضر حال یها تیواقع به نگاه  با ارانهیهوش - نانیاطم

 تواند یم ،  دیزانیبرخ و برد مردگان انیم به را یسیع که یکس نفس به اعتماد با: اما ، کنترل تحت مشکالت

 نیآم .کند جادیا ما جهان و ما مرگ از یدیجد یزندگ خواهد یم و
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