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  یرا به دام م مونیم کی  ی بوم یدهد چگونه انسان ها  یم حیوضخنده دار وجود دارد که ت ار یبس یاَفسانه ا  قایجنوب آفر  در 

کنند.   یها را دستکار   مونیتوانند َطَمعِ م یدانند که م یم  یبوم یهستند ، انسان ها صیَحر  ار یها بس  مونیند. از آنجا که مداز ان

و   کنند یکدو را پراکنده م یاز دانه ها  یتعداد یبوم یمون ها عاشق دانه کدو تنبل هستند. انسان هایکند: م یکار م نگونهیپس ا

ً میآن دانه باالخره مستق فقط از   مونی. مرندیگ یدانه کدو تنبل در آن قرار م یادیکه تعداد ز  ییشوند ، جا یبه خانه  مورچگان م ا

با دانه   مونیدست م ی، اما وقت رسد یگنج دانه کدو تنبل م نی است   به ا  ونمیکوچک که به اندازه دست م ار یدهانه بس کی قیطر 

دست پر از دانه کدو تنبل باشد ،   ک ی یدارا  مونیاگر م رای. ز دیاور یب رونیا بتواند دستش ر  ینم گر یکدو تنبل پُر شود ، د یها

  ید ، مندان ی م یرا به خوب  مونیم ت یماه هک یبوم یتوان از دهانه کوچک رها کند.  انسان ها ینم گر ی بزرگ است و د ار یبس

نها به  ما انسااوقات   یاز ترسش  است.  بعض ر شتیب مونید که ِحرِص مندان یم راید. ز نکنند و برو ر یرا اس مونیم یتواند به آرام

پاس   یگر یبه د هفاجع ک یما را از   تیَطَمع است که در نها نیو ا .میهست  صیتفاوت و حر  یب قای،از آفر   هامونیم نیا یاندازه 

ً یکه ما انسانها را دق ندوجود دار  یار یدهد. موارد بس یم است   یمعمول  یزهاید. پول و شهرت چندار   یشکل در دام نگه م نیبه ا قا

توانند به همان اندازه خطرناک باشند. و َعواقِب   یوجود دارند که م ز ین یگر ید ار ین هستند. اما موارد بسردم به دنبال آکه همه  م

  یانجام م یهَدف  هر کار  نیبه ا دنیرس یکه ما برا یکند ، به طور  یتمام قلب و روح را پر م یز یاست. اول ، چ کسانی شهیهم

.  در َمتن میستیآزاد ن  گر یو د میهست یکه ما زندان میفهم ی(م.... رهیاز آن شهرت و غ ا یاست) تمان پر از پولدس  یفقط وقت .م یده

است. و   یحیمس یِ سایکل نیاول فِ ی. خواندن امروز توصم یابی ییرها یطیَشرا نیچگونه از چن که میکن ی خطبه امروز ُمشاهده م

به   تیاست که اهم یز یهر چ ی جان بود. قلب و جان به َمعنا کی قلب و ک ی یدرا سا یکل نیه ات کاس نیا  سایکل نیا  یژگیو نیاول

 بیترت نی. به ادسوق می کن به سمت خدا  ز یو همه چ....ز یهمه چ.... انسان تَعَلُق دارند. احساسات ، خواسته ها و اهداف ما 

است که همه  آنها از    نیر ا. منظوبودند کسانی  سایکل نیا ان یحیکه ناگهان همه مس ستیبدان معنا ن نیبودند. ا یکیاول  انیحیمس

داده و آنها را آزاد   ر ییبود. آنچه همه  آنها را تغ خداکرده اند. و هدف در  یهدف زندگ کی یو برا دندیکش رونیمنبع قدرت ب کی

  لیدل  نیآنها آمده بود. به هم  انیو روح القدس در م حیمس یسیع قیطر  بود. خدا از  حیمس یسیپروردگار ما ع ز یکرد ، رستاخ

خدا است.   نیفقط در ب حدت، بلکه و م یابی یقدرت خداوند قابل ُمشاِهده و فَعال بود. ما هرگز وحدت قلب و روح را در انسان نم

پدر ، پسر و   یندارد. خدانظراختالف  وجود  ای ینابرابر  چ یهستند.  در خدا ه  یکی شهیهم یپدر ، پسر و روح القدس برا یخدا

،   نییكدیگر وجود دارند و دقیقاً همان اهداف را دنبال دارند. بنابرا یكنند ، برا ی ود را به هم تقسیم مروح القدس دائماً عشق خ

،   دی آ یم نیپر از عشق است به زم ار یخدا که بس نیکه ا  یو هنگامت هس یکیو   گانهی یخداکه خدا همزمان توان گفت،  یم

توانند همه  آنچه را داشتند با   یاول م انیحیمس نیشود. بنابرا یعال مف و  تیقابل رو ز یما انسانها ن نیعشق در ب نیاز ا یبرخ

گرفت بلکه آن   یخود در نظر نم ییکس مال خود را به عنوان دارا چیباشند ... ه ر یفق ا ی مندثروت ستیکنند. مهم ن میتقس گر یکدی

قرار داد که مردم از سراسر جهان   ر یتحت تأث  ، چنان محله جهان را  دیجد ی زندگ وهیش نی. و اکرد تا، همه خوب شوند عیرا توز 

  نیتواند ا یو چگونه م د؟یو سپس شادتر و آزادتر شو دیع کنیخود را توز  لیاز آن شگفت زده بودند.  چطور ممکن است که وسا

آنچه را که   ینبودند. هر کس ازمندیاز آنها ن  یکی چیحال ه نیا دادند؟ و با  یاز دست مهر آنچه که داشتند را   انیحیباشد که مس

اول مرا    یسایت کلیکند. وضع یاول در همان زمان مرا خوشحال و غمناک م  یسایاز کل  فیتوص نیداشت ، داشت. ا از ین

داشت    را که در آن زمان حضور توانم قدرت روح القدس  یسال م ۲۰۰۰از   شیبعد از گذشت ب یحت رایکند ز  یخوشحال م

را که ُمتعلق به او بود   ز یکه آنقدر به خدا عالقه مند بود ،  تا همه چ میرا درک کن وسفی یوشبختتوانم خ یم من احساس کنم.

  یم رایشود، ز  یشدِن من م ز یباعث غم انگ نیکند. ا یم نی مرا غمگ نیداستان همچن  نیداد.  ا حیبه  روح خدا ترج رایفروخت ز 



دهد که اختالف نظرها درست پس از   یصادقانه گزارش م ار یاب مقدس بسکند.  در کت یگذشته  کار نم یسایدانم جهان ما مانند کل

(. عالوه بر رایافو س  اسیبه آنان دی. )رجوع کنگذاشتندیخودشان کنار م یبودند که پول را برا یاداستانها وجود داشتند. عده  نیا

اول نابود کرد. متأسفانه ما    یسایلح را در کلص ینژادپرست وشوند ،  یرفتار م هودی انیحیبدتر از مس  ونانی انیحیمس، با  نیا

.  میدهد ، به جهان ُمنتِقل کن  یکه خدا انجام م یرا که در او وجود دارد به همان روش یعشق میتوان ی. و ما نممیستیانسانها خدا ن

از خود مراقبت    دیبا نیهمچنکنند.  مبارزهحقوق خود  یبرا  دیبنا شده است. همه  انسانها با یدخواه، جهان ما بر خو نیعالوه بر ا

را از   یکار که، امالک خصوص نیا  یتالش برا شهیدارد. هم  یدارد که آن را نگه م ز یخود را ن یشخص لیوسا یکنند. هرکس

ما   هاناز مشکالت ج یار یبس یشهیر  ز ین ی خودخواه نیتأسفانه ، ارا به همراه داشته کرد. م یشتر یفقر ب طِ یشرا نیببرند، چن نیب

را   یز یچ یترسند کس یاست.همه م نگونهیشود. چون ا یکنند که با آنها ناعادالنه رفتار م یاحساس م  یادیز  ار یردم بساست. م

خانه  مورچه ها ، انگشتان دست    یدر جلو  نومی. ما مانند مم یبه هم اعتماد داشته باش م یتوان یما انسانها نم نیاز او بُدزدند و بنابرا

  یخون م میکوچک آماده هست  زها یچ نیا یو  برا میچسباند یم میدار  ار یخود که هنوز در اخت کوچک لیوسا یوخود را بر ر 

خودمان را از   انیا. در پمیبدست آور  شتر یب   یَحت  م یخواه ی ، باز هم م  میخود را داشته باش از یمورد ن ز ی. و اگر همه چمیز یر 

  یروح خدا ، ما م قیکند. از طر  یم ر ییدر ما تغ یز یکند ، چ یم یخدا در ما زندگ ی.  وقتمیهست ی. ما خود زندانم یده  یدست م

از جانب خدا   زها یچ نیاز جانب خدا هستند. از آنجا که ا  یا  هیو عزت ما ... در واقع ، همه  آنها هد الت یکه پول ، تحص میفهم

که   ستیمتعلق ن  ییزهایاست. و به  چ  من ُمتعلق به خدا وح. قلب و ر نمیب یر آنچه که هستم مخدا و کار او را در ه ، من هستند

کوچک دستم را بر   یمدت کیهستم. تنها  یهستم عار  نیدر زم  نجایو در ا من از هر آنچه هستم لیدل  نیدهد. به هم  یاو به من م

کز است ،به  من به خدا ُمتِمر  شمموارد را رها کنم. چ نیآماده هستم که ا شهیا من هم. ام دهم  یام قرار م یی، پول و دارا یسالمت

به من   یادیز  یزهایخدا است که چ نیاز دست بدهم. اگر ا نیزم یرو نجایرا در ا یز یترسم اگر مجبور باشم چ ینم لیدل نیهم

  ای دارند. غذا  ی کم یزهایاز مردم جهان چ یادیز  ار یتعداد بستوانم چشم و قلبم را به برادران و خواهرانم ببندم.   یدهد ، نم یم

توانند عشق و   یدم نماز مر  یار یو بس ستندیها در آرامش ن ی. بعضیبهداشت یدون آموزش و مراقبت ها. بستین یآب کاف

. و هر  میباش یراضان جه نیاز نحوه  عملکرد ا  میتوان ی، ما هرگز نم لیدل نیاز حد به خدا را احساس کنند، به هم شیب یکینزد

کرد. نحوه    میاعالم خواه  ینفرت و خودخواه انیه حمل عشق به خدا در مشود ، ما در را ِعظهمو ایدن  نیکه کالم خدا در ا یزمان

  یاست که ما داوطلبانه م  یمال یعشق کمک ها نیاز ا یمتفاوت باشد. بخش ار یتواند بس یم انیحیاز مس  کیکار خدا در هر 

 نیپردازند. از زمان نخست یم سایلداوطلبانه به ک  فراداز ا یار یبس رایتواند وجود داشته باشد ز  ی ما فقط م یسای. کلمیپرداز 

وجود نخواهد    گر ید سا یداوطلبانه ، کل  یکمک ها نیزنده مانده است. بدون ا یی اِهداها نیچن قیما از طر  یاسی، كل م یاورشل یسایكل

ارند ،  د  یفور  از یکه ن یرادبه اف گرانیکنند . و د یکمک م یعمل ی ترجمه و کارها یهابه ما در کار  سایکل گر ی داشت. افراد د

افتد ، همان   یاتفاقات م نیهمه  ا یبهتر شود. وقت یگر یگذارند تا فرد د یخود را کنار م یکنند. آنها وقت گرانبها یکمک م

 اول وجود داشت ، فعال است.  یسایکه در کل یاهیروح

  کیهمه از  ود دارند. امااز ما داده است وج کیکه خداوند به هر  یار یبس یای وجود دارند. و هدا سایکلر د فیاز وظا یار یبس

 ار یروح القدس به ما بس قیکه از طر  ییدوست دارد، خدا حیمس یسیع قیکه ما را از طر  ییشوند. خدا یم یناش روین کیمنبع و 

 نی. آممیجان هست کیقلب و  کیاو ما   قیکند. از طر  ی مما کار  قیو از طر  رونشده است ...   اوست که در د کینزد

 

 

 


