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زانوان  دستهای سست را قوی سازید؛

به دلهای 4  .لرزان را استوار گردانید

 !قوی باشید و مهراسید» :هراسان بگویید
او با انتقام و مکافات  آید؛هان خدای شما می

آید تا شما را نجات او خود می آید؛الهی می

آنگاه چشمان نابینایان گشوده 5 «.دهد
باز خواهد ناشنوایان  ی و گوشها خواهد شد،

آنگاه لنگان چون غزال جست و 6 .گشت
و زبان گنگ شادمانه  خیز خواهند کرد،

آبها در بیابان سیالن خواهد  .خواهد سرایید

و زمین تشنه به  شن داغ به برکه بدل خواهد شد،7 .و نهرها در صحرا خواهد جوشید کرد،

در آنجا 8 .واهد روییدیا و نی خعلف و بور ند،آرمیددر مکانی که شغاالن می .های جوشانشمهچ
بلکه تنها  شخص نجس در آن قدم نخواهد نهاد، نامیده خواهد شد؛‘ راه مقدس’که  شاهراهی خواهد بود

و  د بود،شیری در آن نخواه9 .و جاهالن از آن گذر نخواهند کرد از آِن سالکاِن راه خواهد بود،

یافتگان در آن گام بلکه تنها رهایی .ت نخواهد شدو در آن یاف ،ای بر آن بر نخواهد آمدحیوان دّرنده

و  سرودخوانان به َصهیون داخل خواهند شد، .شدگان خداوند باز خواهند گشتو فدیه10 خواهند زد،

و غم و  ار خواهند شد،از شادمانی و خوشی برخورد .بخش َسرشان خواهد بودشادی جاودانی زینت

 .ناله خواهد گریخت
 

 یاست  که م یزیچ  بایو چقدرز دییچقدر شگفت آور آن را بو د؟یهست سمسیکرشما در بازار  ایآ
طرف سکه است.  کیتنها  نی. اما ادیدر آنجا تجربه کن دیتوان یکه م یخوبگردنش و  م؟ینیبب میتوان

است که مقدار  نیسکه ا گریگران  است! طرف د یلیخ سمسیاست که بازار کر نیا گریطرف د
 یزده برا خی یاست که مردم در کل روز و شب در هوا نیا گریشود. طرف د می دیزباله تول یادیز

 سمسیدر بازار کر یآسمان یقیروند.   با وجود حضور موس یبه دست آوردن  درآمد  فرو م
 هاتن  سمسیبازار کر لیدل نی. به همستینشنیدن ما قابل  یایاخبار بد  دن نیرآخ یمتاسفانه، صدا

گروه از  کیبه من   از  سمسیزار کراسمت بد دارد. ب کی نیهمچن  سمسیار کرزاآن ب. ستنیخوب 
 یبود. و پسران م یعال  سمسیکند.  پنجره فروشگاه کر یم یادآوری نانوای شهیبچه در مقابل ش

 رآنچه که د یقرار دادند، برا شهیخود را در برابر ش ینیکنند. با ب استشمامرا   سمسیکر یتوانند بو
 دنید یفقط برا کیکند. ک می آنها جدا یبهشت یاز شاد شهیش نیخواست. اما ا یمجا بود، دلش ن آ

عاده فوق ال ریکند. او با تصاو یم فیما بهشت را توصامروز در متن خطبه  امبریپ ایاشع  بود.
د ، ماننفلجها ی. حتدنبشنو  هاو کر و الل دینیبب ها. کورندیتواند بب یم یزیکند که چه چ یم فیتوص

. ستین مارانیببرای  مخدرفقط     ایاشع دهیشود، د یاز ابتدا ساخته م زی. همه چدندیپر یمآهو  کی
 گریو شغال ها د رهایخوشحال هستند ش واناتیح یبرود. حت نیاز ب ایکل دن یبه سادگ دیاما مرگ با

است که ما  نیا ایمشکل با کلمات اشع خواهند کرد. یزندگمرگ نخواهند داشت، اما با مسالمت 
 را ما برعکس بهشت رایآن بهشت است. ز یکه   معن میدان یم ی. ما به خوبمینیهمه را بب میتوانینم

ما خراب شده است.     طیمح  هر ن،یعالوه بر ا   .در مرگ ما رهایی می یابیم .    ومیکنمی تجربه 
من خودم باشد؟  دیجد ایمتفاوت  دیبا یزیشود. چه چ یتر م نیو سنگ شتریسال به سال ب مشکل  نیو ا

 فیتوص زهایچ نیباتریدر داخل، ز .پشت شیشه در مقابل آسمان حس می کنم. بچهرا مثل یک پسر 
 یزیچ یحال، از بهشت    و برا نیمن ممنوع است.   و با ا برایبهشت  نیبه ا یا ورودشده است. ام

وجود دارد؟  ایاز اشعما به چشم اند ردس یایپنجره کوچک از دن کی ای. آدوارمیست  اماکه در آنج



. چه سمیبنو ایبه اشع یکنم نامه ا یم جراتاز بهشت،  یبه دنباله ا دنیرس یبه بهشت؟  برا ینگاه
 زیعز ایاشع خواهم شد. کتریاست، نزدبهشت  یبه دانستن آنچه که به معن دیداند، شا یم یکس

. دیهست قیعهد عت اءیانب نیاز بزرگتر یکی . شماسمینو یبه شما م ۲۱گوشه کوچک قرن  کیاز  من
صورت، به  نیا ری. در غدیخوب برخوردار لیو از تحص دیبوده ا فیشر نیاز والد یشما فرزند

 اشتهکه حداقل دو فرزند د دیدار ی. شما خانواده ادیستیمتفاوت ن یلیخ نانسان مدرازطرق مختلف شما 
انسانها  یختي بودید. همه آنچه که برامید و پر از بدب. و زماني كه در آن زندگي مي كردید ناادیباش
کشور  یدر دروازه ها یزرگ آسورقدرت ب نابود شوند. دیمهم بود و   به آن اعتقاد داشتند با یمیقد

اما  یدوستش دار یلیمعبد مقدس خدا، که خ یرد. حتوب  نیرا از ب زیهمه چ یو به زود ستادیشما ا
. دیدیخود د ایمانان هموطنان و هم انیدر م دیک و تردکه  شما ش دید رساز ح شیبزمانی به  نهایهمه ا
اشتباهات مردم را ذکر  دیفاجعه، با انیاست. در م داده نیسنگ اریکار بس کیخدا به شما  لیدل نیبه هم

هم  پیشگوییمتفاوت باشد. شما در  زیکه همه چ یزمان  عنیی دیاعالم کن دیزمان جد کی. اما شما دیکن
 دهی" نامقیعهدعت لی"انج  درشما    لیدل نی. به همدیرس دخواه حیمس یسیعاوند ما که خد   دیدید

خواهد آمد,  ایرا که به دن یسینکرد. شما شخصا هرگز ع یادیشما کمک زبه  ت،یدر نها.  دشدهای
 یریکه به طرز چشمگ دیآسمان را تجربه کن دیتوانست یشما هم نم ستین نیزم نی. حداقل در ادیدیند

.  و دکردهایتجربه  را شکنجه شاه منسهدر عوض، شما  ستین نیزم نی. حداقل در ادیکن یتجسم م
دو  ،عزیزامه نوشتم, اشعیای لیل این که من به شما ند. دیریکه در اثر درد تلخ بم دیمجبور شد اشم

طور کامل  که بهاست  نیمنظورم ا د؟یکار را انجام داد نیاست: چگونه ا نیسوال ا نیاول سوال دارم.
در برابر آن بود. اما، با  زیاگر همه چ ی. حتشدید مانیبه حفظ اقادر نها شما ت    گرانیکمک دبدون 

شما  دیسوال کامال احمقانه است. شما به آسمان نگاه کرد کیسوال  نیسوال من قبال متوجه شدم که ا
و  دادکار   نیانجام ا یبرااقتدار را  . بهشت به شما قدرت ودینیرا کامال واضح بب زیهمه چ دیتوان یم

چشم  لیدل نی.. به همدیاقتدار از خود خدا گرفت   دهان دارید زغال سنگ در   کیخدا  شیشما هم پ
خواهم  یشما روشن بود و توسط خداوند به شما داده شد. سوال دوم که م یبرا شهیانداز به آسمان هم
چگونه  داشته باشم. مانیتوانم ا یه مبدانم چگون اهمخو یتر است. من م مهم اریبپرسم در واقع بس

 زیچشم ت نی.. از آنجا که ما چن .دیا دهیکه شما  د همان گونه مینیبه آسمان را بب مانیا میتوان یامروز م
خواهد افتاد در سال  یچه اتفاق مینیبب میتوان ی. ما نممیما مثل شما در آسمان نبود م،یندار یا یو عرفان

ما و  یسایکل ی. و براندهیافتد هفته آ یم یچه اتفاق مینیبب میتوان ینم ی. ما حتندهیسال آ ۱۰در  ای ندهیآ
در آن کار،  ی. و حتمیو ناآگاهانه عمل کن یجد اریبس میتوان یتنها م ام ان،یحیما به عنوان مس یزندگ

چگونه دعا  ای. میبرو دیبا ییکه چه راهها میئن باشمطم میتوانیو نم میهست گریکدیما اغلب مخالف 
. من آن را دوست دیکن یصحبت م یکاربرد اریبس یو نمونه ها ریشما اغلب در تصاو ا،یع. اشمیکن

 یبه مردم خود م شما   اتیآ نیدر ا کرد. در اغلب اوقات  یسیاست که ع یزیچ همان نیا رایدارم ز
نم توا یاست که من م یریصوت نیبکنند. ا تیناتوان را تقو یو زانو ها فیضع یکه دست ها ,دیگو
را  یطوالن ریکه مس یاست، زمان یتوانم با آنچه که به آن معن یم نیخوب تصور کنم. من همچن یلیخ
گاه قدرت را به  چیراه روم ه یاما برا د،یکن یم یهمدرد د،یو هدف را در ذهن داشته ا دیکرده ا یط

 دیهم توان بده,  پس بارا  تانیو زانوها دینک یم تیدست ها را تقو د،ییگو ی. اگر فقط مدیاوریدست ن
نفر خسته باشد، پس او خسته  کیاگر  است: نی. منظور من ادییرا بگو نیکه ا دیداشته باش یلیدل

به  دیبا  برود و شتریتواند ب یوجود ندارد. او فقط نم یراه چیه آن کس یاست، و در آن صورت برا
 این خسته کیبه  دیتوانست یم لی.    به چه دلتگی بمیردشاید هم باید از خساسترحت و خواب برود، 

راز  د؟یهستسته شما مجاز به صحبت در مورد آن خ ستیازاقتدار ک ایادامه دهد؟  دیاو با د،ییرا بگو
 نیکار را داده است که به ا نیدانم که خداوند به شما ا یمن م د؟یدان یم ییرویو چه ن ستیشما چ

 یوجود داشته باشد. من م شتریب دیاما با .ستیممکن ن نیا ریدر غ  یزیچ چیو ه دیصورت صحبت کن
چه هدف  باداند چرا و  یم نیکه با سواالتم با خدا برخورد کردم. او دستور داده است و بنابرا نمیب

خدا  یپامن و دستانم، کار کنم. من دست خدا ندارم.  یبا پا دیحال، من با نیانسان را صدا کرد.  با ا
. حاال دست و نمیبمی را ن یمشکل چیداشته باشم، من هرا خدا  دستانهم ندارم. اگر  رفتناه ر  یابر



می درک  یبه هر حال، من به خوبهستند.   ناتواندارم که  را بشر یپا ایخدا ندارم. تنها دست  یزانو
ه منظورم خست.  البته یدکلمات خسته دست و زانو را به شکل مثال استفاده کرد  یمعناکنم که شما به 

که آنها در باغ  ی,  وقتاتفاق افتاد یسیشاگردان ع برایاست که  یزیهمان چ نیشدن در روح است. ا
معنی سختان شما اما  خسته در روح  بودند.  دند،آم ی. آنها واقعا خسته به نظر نمدندیخواب یگتزمان

احساس  فردساس که کند.   اح ند دعااتو یبدون خدا هستند. احساس که نم  یی.   احساس تنهااین است
آسمان را که  میتوان یاست که ما نم یمعن نیبه ا نیشما همچن. باشد حیمس یسیع  نمی کند دنباله رو 

که ما به  میکن یاست که احساس م یمعن نیان مثال، به ا. به عنومینیب میده یم حیدر کلمات خود توض
می به ما  یکند و حت یما را درک نم   یاما کس م،یدرباره خدا بگوئ یزیچ میخواه یدائما م یکس کی

را حفظ کنند  مانیخواهند ا یآنها م رایز رند،یگ یقرار م تیمورد آزار و اذ یاز ما حت ی. برخدیخند
 م است که من در روح نیمنظور من ا یپاورق کیصحبت کنند. اما فقط به عنوان  مانیو از آن ا

شوند، در قلب من با من  یم تیتقو   فیضع یها که قلب دییگو یکه شما م یو هنگام هستم. فیضع
به قلب من صحبت  دارم. با توجه ازیکنم که من به آن کالم ن ی. از آنجا که من فکر مدیکن یصحبت م

شکست  را طانیند    شاتو یدارم که م ازین مانی!  و هم به ادارم به قدرت از بهشت ازیکند! من ن یم
که  کنم من مثل آن   بچه ها  یکار کنم؟  احساس م نینم ااتو یچطور م است که نی.  اما سوال ادهد

توانند  یاما هنوز نم نند،یها را در فروشگاه بب زیچ نیباتریتوانند ز یقرار گرفته اند، که م شهیشپشت 
 یم دهمن و خدا را مشاه نیموانع ب نیبه بهشت ممنوع است.   من همچن و ورود   را بشکنند شهیش

 یها هیخدا وجود دارد و گر هیاستدالل متقاعد کننده عل ونیلیم کیود دارد. من و خدا وج نیه بگنا کنم.
توانم!  یخواهم به آسمان اعتقاد داشته باشم، اما نم یآه، من م از جنگ و مرگ وجود دارد. یفراوان
مدت  یرافکر کنم و ب یمدت طوالن یو مجبور بودم برا ز،یعز ایجمالت را نوشتم، اشع نیمن ا

متوقف نخواهم کرد ... شدن را  من هرگز متقاعد یدر طول زندگ یحت دیزده شدم. شاشگفت  یطوالن
از آن که شما و هدف آن قدرت  لی. دلدیگوئ یم نی... شما چن دیشتکه نو دیشما فقط متوجه آنچه هست

که من  تاس نیا! منظورم دیآ یکامال باز و بدون کلمات متقابل است .... خداوند م دیدصحبت کرد  
شما  سخن دانستم که یمن م .بود یسیعسخن شما  یمعن دانستم که  یم یادیز ارین بسمدت زما یبرا
 یو  مردم فلج خواهد  آمد. او واقعا کوران ایلحم به دن تیبعد از شما در ب یسیاست که ع یمعن نیبه ا
 شتری! و بدیآ یمن مسوی که اوهم به  است نیاکنون ا نمیتوانم بب ی.   اما آنچه که من فقط مدادشفا  را
است:  نیاست بله، واقعا امن مناسب او  کهاست  یمعن نیبه ا د،یآ یاو م یاست که او وقت نیز آن اا

من  یست و پاد بیترت نی. به اردیبگ را من یاست که واقعا دست من و پا کینزد یلیاو به من خ
خسته   واقعا درست است که قلب  نیو ا  اوست. یام، بلکه دست و پا ستادهیآن ا یکه من رو ستیت

به  اریبس... او  دیآ یمن مسوی خله قلبم است. بله، او واقعا به ابلکه او د ست،یمن ن نهیمن در قفسه س
کار را  نی. و اگر من ارمیگ یکه من شام مقدس م یتوانم او را هم بخورم وقت یم یکه حت دیآ یمن م

کوتاه ، من فکر  یمدت یابر. کامال با من است ی. حتاست کینزد اریبسانجام دهم، تمام آسمان به من 
 نیکنم . من ا می لحظه درک کی ینگاه را برا نیمن هم هم ست؟یچکنم منظور شما از بهشت  یم

 دهیرا د یسیع نیمن ا ز،ی. باالتر از همه چدیکن یکه در مورد آن صحبت م یزیچ نم،یب یآسمان را م
 ایاشع  .دیدان یرا م یزیر از آن چشتیب یلیکه خ دیدان یو شما هم اکنون م د،یا هدید زیام، که شما ن

  شیدوباره پ گریمن هستند و من خوشحالم که ما همد یبود. اما آنها برا شیزمان پکلمات شما در 
که  یگفتم  ... اما کس  کیتبر نعنوابه  را خوش ادونت  بایکرد.  حاال من  تقر میمالقات خواه یسیع

ما به  نیبنابرا میهست یسیع شیر کن ... ما هم پاما صب ندارد.به برکت  ازیدر منبع نعمت است ن
شما  نی. بنابرامیمتصل شده ا نجایبه آنجا و از آنجا به ا نجایبرکت از ا انیخاص و منابع جر ینحو

 نیام دیو گفت دیا دهیخودتان آن را د


