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دیباچه
در  را  ْدِرندا   همسرم  و  من  خداوند  که  سفری  ماجرای  تا  بوده ام  درصدد  همواره 
این چند سال اخیر به آن دعوت کرده است، به رشتٔه تحریر در آورم. در طی این سفر، 
که  بوده ایم  شاهد  ما  سفر  این  در  است!  شده  دگرگون  چشمگیری  طرز  به  ما  زندگی 
چگونه تمام آن معجزاتی که عیسی در کتاب  مقدس انجام داده بود در برابر دیدگانمان 
یافته و راه رفت و فردای آن روز به سر کار  افلیج شفا  رخ می دادند: مرده قیام کرد؛ 
رفت؛ عدٔه بی شماری شفا یافتند و صدها هزار نفر شاهد گشایش های مالی در زندگی 
خود شدند. اما بزرگ تریِن این معجزات آنهایی بودند که در خانواده و زندگی شخصی 

خودمان شاهد به وقوع پیوستن شان بوده ایم.
امیدوارم  که  اکتشافی  کنم، سفری  به سفری دعوت  را  که شما  است  این  من  هدف 
نیز  یافتن زندگی شما  به تغییر  یافتن زندگی من شد، منجر  باعث تغییر  همان گونه که 
از  کتاب  اولین  کتاب  این  نمی گنجد.  کتاب  یک  مقال  در  این سفر  داستان  گردد. وصف 
رشته کتاب هایی است که شما را به سمت تجربٔه انقالب مالی هدایت کرده و شروع به 
مکشوف ساختن اسرار پادشاهی خدا برای شما خواهد نمود – اسراری که با آگاه شدن 
و  است  هیجان انگیز  بسیار  من  برای  سفر  این  گردید.  دگرگون  کاماًل  زندگی ام  آنها  از 
پادشاهی  شناخت  بود!  خواهیم  یادگیری  حال  در  دایمًا  همگی  بی پایان.  است  سفری 

خدا پایان ناپذیر است!
و  صبور  او  و  می شوند،  تازه  روز  هر  او  رحمت های  سپاس گزارم.  خداوند  از 
بخشاینده است و همواره ما را در مسیر رهایی هدایت می نماید. نمی توانم بدون ذکر 
نام همسرم دِرندا  شما را با خود در این سفر همراه سازم. این قلب پر محبت او نسبت 
با  تا  می بخشید  شهامت  من  به  که  بود  من  به  نسبت  صبوری اش  و  عشق  و  خداوند  به 



ضعف های خود روبه رو شوم و برای یافتن پاسخ هایی که ناامیدانه در پس یافتن آنها 
شما  حضور  به  وصف ناپذیری  خوشِی  با  را  کتاب  این  بطلبم.  را  خداوند  روی  بودم، 

تقدیم می کنم:
انقالب مالی شما

قدرت توافق





مقدمه
جانم از آسایش محروم است، و سعادتمندی را از یاد برده ام.

- مراثی ارمیا 17:3

با این فکر از خواب پریدم که حتمًا اتفاقی َبدی رخ داده است، اتفاقی بسیار َبد! وقتی 
بیدار شدم احساس کردم ترسی عظیم ذهنم را به تسخیر در آورده است. زبانم را حس 
نمی کردم. دست ها، پاها و یک طرف صورتم کاماًل بی حس شده بود. دِرندا را بیدار کردم 
و در حالی که تمام بدن و زبانم با من همکاری نمی کردند، به زور به او فهماندم که چه 
اتفاقی برایم افتاده است. وقتی حالم را برایش بازگو کردم احساس کردم ضربان قلبم 
تندتر شده و تنفسم سنگین تر شده است. او بیدار شد و بالفاصله شروع به دعا کردن 
برای من کرد. به تدریج آن حس غریب و ترسناک کمی خفیف تر شد. روی تختخواب دراز 
کشیدم و دِرندا رفت که چیزی برای خوردن برای من بیاورد. در آن حین که خوابیده و 
در حال دعا بودم از اتفاقی که برای بدنم افتاده بود متحیر و ترسیده بودم. امواج ترس و 
وحشت زدگی بر من هجوم آورده بودند و ترسی که قباًل هرگز در زندگی تجربه اش نکرده 

بودم به ذهنم حمله ور شده بود.
از  باِر سنگیِن بدهی و نیاِز همیشگی به پول ترس را به بخشی جدایی ناپذیر و عادی 
زندگی روزمره ام تبدیل کرده بود. در طی چند سال گذشته به دلیل رو به وخامت گذاشتن 
اوضاع مالی ام تحت فشار روحی شدیدی بودم. من درآمد ثابت ماهیانه نداشتم و صرفًا متکی 
بر حق کمیسیون از فروشندگی بودم و از لحاظ مالی به هیچ موفقیتی نمی رسیدم. در آن 
زمان یک خانٔه کوچک سِر مزرعه اجاره کرده بودیم که در حدود سال های 1800 م. ساخته 
فکر  بود.  نشده  تعمیر  آن روز  به  تا  از زمان ساخت  به نظر می رسید هرگز  و  بود  شده 
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کنم کمی مبالغه کردم، اما حقیقتًا خانٔه ما اوضاع خوبی نداشت. در چارچوب  پنجره ها 
شکاف هایی وجود داشت که گیاهان مختلف در آنها به سمت اتاق نشمین روییده بودند. 
اکثر شیشه ها شکسته بودند و ما با مقوا و چسب نواری آنها را چسبانده بودیم. گرچه 
خانٔه ما نیمه ویرانه بود، اما دِرندا توانسته بود آن را به خونٔه گرم ما تبدیل کند. اما، حتی 
با وجود مهارت ّهای شگفت انگیز او، قادر به کتمان این حقیقت نبودیم که خانٔه ما دارای 

مشکالت اساسی بود.
هر چیزی که داشتیم شبیه چیزهای دیگرمان بود- یعنی خراب! دو اتومبیل داشتیم 
که هر دو بسیار کهنه بودند و بیش از 320000 کیلومتراژ داشتند و به زحمت با استارت زدن 
روشن می شدند. هر دو پسرمان روی خوش خواب هایی می خوابیدند که یک آسایشگاه 
از کنار جاده و در نزدیکی سطل  اتاق خوابشان را هم  انداخته بود و فرش  آنها را دور 
زباله پیدا کرده بودیم. مراجعه به مغازٔه گرویی تبدیل به سبک زندگی مان شده بود و از 
هر کسی که فکر می کردیم می تواند به ما کمک کند پول قرض می کردیم. هر روز به زور 
دستمان به دهانمان می رسید، چیزی برای فروش پیدا می کردیم و راهی برای زنده ماندن 

می یافتیم و امیدوار بودیم که فردا بهتر از امروز خواهد بود.
چند ماه پیش، 10 کارت اعتباری ام از اعتبار ساقط شده بودند و سه وامی که با 28 
درصد بهره از سه مؤسسٔه مالی گرفته بودم منتظر بازپرداخت و وصول بودند. قسط 
به  120 روز  بودم(  بار قرض  زیر  قدیمی ام  داغون  ماشین  برای  )بله، من هنوز  اتومبیل 
قبوض  تمام   پرداخت  بود.  بانک  سوی  از  ثانوی  تملک  آستانٔه  در  و  بود  افتاده  تأخیر 
پرداختی مان معوق شده بود. در دادگاه احکام مختلفی با مجازات حق تصرف بر علیه 
ثانوی  تملک  به  تهدید  را  ما  که  تلفنی ای  تماس  با  صبح  روز  هر  و  بود  شده  صادر  من 
دارایی مان می کردند، بیدار می شدم. پرداخت مالیاِت بر درآمدم هم به تعویق افتاده بود و 
ادارٔه مالیات هم برای بدهی های مالیاتی از دادگاه حکم جلب برایم گرفته بود. من و دِرندا 
26000 دالر به والدین مان قرض داشتیم و آنها از کمک کردن به ما دیگر خسته شده بودند. 
باالخره  که  می کرد  تهدید  را  ما  دایمًا  برق  شرکت  می شد.  ُپر  به ندرت  بسیار  ما  یخچال 
روزی برق مان را برای یک ماه قطع خواهد کرد. و من از لحاظ احساسی به انتهای خط 

رسیده بودم و طاقتم دیگر طاق شده بود.
به فهمیدنش نبودم.  انجام می داد که قادر  با بدنم  کم کم فشار روحی، داشت کاری 
پس از مراجعه به چند پزشک، آنها گفتند که من دچار حملٔه پانیک یا اختالِل وحشت زدگی 
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شده ام و برایم داروهای ضدافسردگی تجویز کردند. متأسفانه این حمالت پانیک ادامه 
پیدا کردند و تناوب رخ دادنشان افزایش یافت تا به آن حدی که می ترسیدم خانه  را ترک 
کنم. در طی این روزهای مه آلود و پرهراس، در حالی که در پی یافتن پاسخ های متعددی 
قند،  حاوی  که  موادی  به خصوص  غذایی  مواد  برخی  که  شدم  متوجه  به تدریج  بودم، 
روز  آن  از  نتیجه  در  شدند.  دیگری  پانیکی  حملٔه  بروز  باعث  بودند  کافئین  یا  نشاسته 
به بعد از خوردن غذا هم ترس داشتم و در مورد هر آنچه می خوردم بسیار سخت گیر و 
پردقت بودم. زندگی من چنان دچار اسارت شده بود که حتی قادر به کار کردن نبودم و 

البته همین باعث شد که اوضاع مالی ما نیز حتی وخیم تر از گذشته شود.
پس  بعدها  و  داد،  خواهد  دست  از  را  خود  شوهر  به زودی  که  می کرد  فکر  همسرم 
که  بود  برنامه ریزی  حال  در  حقیقتًا  او  روزها  آن  در  که  کرد  تعریف  برایم  بهبودی  از 
چطور می بایست پس از مرگ من از فرزندانمان نگهداری و مراقبت نماید. برای به دست 
آوردن پاسخ ها در حضور خدا دست به فریاد برمی آوردم، چون در آن موقع، هیچ تجربه 
اسم  اختالل من  برای  نداشتم. پزشک ها  بودم  آن در حال مبارزه  با  آنچه  از  و شناختی 
دهان ُپرُکنی داشتند و به من می گفتند که این بیماری العالج است و برای همیشه می بایست 
دارو مصرف کنم. گروهی دیگر از پزشک ها هم می گفتند که من در آستانٔه مبتال شدن به 
افزایش سن، من نمونٔه مناسبی  با  بیماری دیابت هستم و اظهار می کردند که همراستا 

برای بررسی و مطالعٔه پیشروی این نوع بیمارِی نادر محسوب می شوم.
مقابله  نحؤه  یا  روحانی  نبرد  زمینٔه  در  تجربه ای  هیچ  اما  بودم  مسیحی  من  گرچه 
بودم که من در حال  نداده  این مقطع هنوز تشخیص  در  نداشتم. در حقیقت  با دشمن 
مبارزه با یک روح شریر هستم. فکر می کردم که فقط با بدن جسمانی ام مشکل دارم و 
از خداوند درخواست شفا یافتن می کردم. به عنوان یک ایماندار به مسیح می دانستم که 
خداوند خوْد پاسخ من است، اما در آن مقطع خداوند از من بسیار دور به نظر می رسید. 
آنها  نام گذاری می کردند که همٔه  نام های مختلفی  با  را  آن بودم  احوالی که در  پزشکان 
مربوط به بیماری هایی با زمینٔه اختالل های روانی بوده و فقط با مصرف تعداد زیادی 
دارو قابل درمان بودند. همان طور که پیش تر گفتم، هیچ درمان قطعی ای وجود نداشت، 
شرایط  تحمل  به  قادر  که  می کردند  کمک  من  به  که  می دادند  انجام  درمان هایی  صرفًا 
روانی ام باشم. عوارض جانبی داروها به تدریج خود را بروز می دادند، با این همه به هیچ 
وجه کمکی به من نمی کردند. در حقیقت، باور دارم که آنها باعث بروز عالئم دیگری در 
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من شدند. آن داروها سبب می شدند که من احساس کنم که در حال زندگی در درون مه 
هستم، به طور مداوم در حال عذاب کشیدن از فکرهای ترسناکی بودم که هیچ کنترلی بر 
آنها نداشتم. هیچ پاسخی نداشتم و هیچ چیز به من کمکی نمی کرد. این وضع هفته ها 
ادامه پیدا کرد و در حالی که عالیم بیماری و ترس به  نظر می رسید بر زندگی من غالب 

آمده اند، ناامیدی و استیصال من به تدریج بیشتر و بیشتر می شد.
اما یک شب هنگامی که خدا را برای دریافت پاسخ  پرسش هایم می طلبیدم، گشایش 
عظیمی رخ داد. کلید اصلی بیرون رفت از آن شرایط را کشف کردم. در حال شرکت در 
جلسٔه چهارشنبه شب در کلیسای محلی مان بودم. در زمان پرستش حملٔه پانیک کم کم 
که  می دانستم  فقط  و  بودم  مستأصل  به شدت  بکنم.  باید  چه  نمی دانستم  شد.  شروع 
احتیاج دارم برایم دعا کنند، پس به هر زحمتی خودم را به ردیف اول صندلی های کلیسا 
نبود.  برایم مهم  اما اصاًل  را مختل کرده بودم  این کار جریان جلسه  با  رساندم. گرچه 
کلیسای ما کلیسای بسیار بزرگی بود و شبان کلیسا مرا از نزدیک نمی شناخت، اما یکی 
از اعضای گروه پرستش مرا به خوبی می شناخت. وقتی که با زحمِت بسیار و با حالت 
سینه خیز خودم را به روی صحنه رساندم، سکوت همه جا را فراگرفت و جلسه متوقف 
شد و همٔه چشم ها به من خیره شده بودند. آن عضو گروه پرستش که مرا می شناخت با 
دیدن حرکت خادمین انتظامات کلیسا که به سرعت برای جلوگیری از حرکت من به سویم 

در حال دویدن بودند، به سمتم آمد.
پس از این که او شرایط مرا به شبان توضیح داد، دیدم که واکنش شبان نرم تر شد. 
شبان به من نزدیک شد و برای من دعا کرد. دوستم به شبان می گفت که من بیمار هستم. 
شبان نگاهی به من کرد و گفت: »او روح ضعف دارد.« سپس او دستانش را روی سرم 
اتفاق شگفت انگیزی رخ  آن لحظه،  به آن روح نهیب داد که مرا ترک کند. در  گذاشت و 
داد- من آزاد شده بودم. برای اولین بار ظرف چند ماه گذشته حال خوبی داشتم، هیچ 
فکر عذاب آوری، هیچ ترسی دیگر وجود نداشت و یک حس آرامش عمیقی در من پیدا شده 
بود. اگر بگویم بسیار سپاس گزار بودم، حق مطلب را ادا نکرده ام. احساس سرمستی و 

سبک بودن مثل یک َپر داشتم و لبریز از شادی بودم.
پس از پایان جلسٔه کلیسایی، من و دِرندا به همراه برخی از دوستان برای جشن گرفتن 
این اتفاق بزرگ به پیتزافروشی رفتیم. هنگامی که در حال خوردن پیتزا بودم، یادم می آید 
که ترانه ای از رادیو پخش شد و ناگهان احساس کردم که همان احساس ترِس بیمارگونه 
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مثل یک پتو دوباره بر روی من قرار گرفت – بیماری بازگشته بود. دوباره در آن لحظه 
دریافتم که این بیماری یک روح خاص است. شبان گفته بود که آن روح »ضعف« است، 
بودم. فکر می کردم  به چه معناست و کمی سردرگم شده  این  واقعًا  که  نمی دانستم  اما 
در طی جلسه شفا یافته ام، اما ظاهرًا چنین نبود. فردای آن روز دوباره در حال مبارزه 
کردن با حمالت پانیکی بودم، اما نمی توانستم آنچه دیشب در کلیسا اتفاق افتاده بود را 
فراموش کرده و درباره اش فکر نکنم. وقتی شبان برای من دعا کرد، او برای شفا یافتن 
من دعا نکرد، بلکه او بر ضد یک روح، با اقتدار نهیب داده بود. این حقیقت که پس از 
دعای شبانم چنان تغییری در من به وجود آمده بود، به نظر می رسید که حاکی از آن بود 
که حقیقتًا موضوع بیماری نبود بلکه یک روح خاص. )دوباره می توانید ببینید که در آن 
موقع به عنوان یک ایماندار چقدر نابالغ بودم که قادر به تشخیص این موضوع نبودم.( 
در آن زمان، در مورد نبرد روحانی چیز زیادی نمی دانستم، اما می دانستم که ارواح شریر 

حقیقتًا وجود دارند، چون یکی از آنها را به عینه دیده بودم.
در دوران نوجوانی، یکی از دو پیتزافروشی هایی که والدینم تأسیس کرده بودند را 
مدیریت می کردم. یک شب مردی وارد مغازه شد که به من گفت او شبان کلیسای متدیستی  
است که در پایین خیابان ما بود و آن کلیسا در حال تجربٔه بیداری روحانی بود. او مرا 
برای شرکت در جلسات کلیسایشان دعوت کرد. دعوتش را با این جمله پایان داد: »عیسی 
هنوز و همچنان همان کارهایی را که در کتاب مقدس نوشته شده است، امروز نیز انجام 
می دهد.« توجه من جلب این جمله شد. من در محیط کلیسایی بزرگ شده بودم. وقتی 
کالس پنجم بودم در آموزشگاه کتاب مقدس، که در دوران تعطیلی مدارس برگزار می شد، 
قلبم را به مسیح سپرده بودم. اما در طی تمام آن سالیان هرگز شاهد این نبودم که قدرت 
خداوند به طور مستقیم باعث شفای فرد بیماری شده باشد، هیچ اتفاق خارق العاده ای که 
توجه مرا به خود جلب کرده باشد و من مجاب شده باشم که دست خداوند در آن رخداد 
خداوند  از  به تدریج  مدرسه  سال های  در  نبوده ام.  شاهد  نزدیک  از  را  است  بوده  دخیل 
فاصله گرفتم. در آن سال ها، هر از گاهی تصمیمی جدی برای رفتن به کلیسا می گرفتم، 
اما به نظر دلبستگی من به کلیسا دایمی نبود. اما این شبان با بقیه تفاوت داشت. آیا عیسی 
واقعًا هنوز هم همان کارهایی را انجام می دهد که شرحشان در کتاب مقدس آمده است؟ 
مشتاق شدم که ببینم منظور او از این سخن چیست. تعدادی از کارمندانم نیز در جلسات 
آن کلیسا شرکت می کردند و مرا تشویق به رفتن کردند، در نهایت تصمیم به رفتن گرفتم.
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اولین شبی که به آنجا رفتم، حضور خداوند را به طرزی احساس کردم که در گذشته 
را  خدا  حضور  می توانستم  عمل  در  انگار  بودم.  نکرده  حس  صورت  آن  به  را  آن  هرگز 
احساس کنم؛ حضورش بسیار ملموس بود. موعظٔه شبان بسیار پرقدرت بود و وقتی که 
او از  حضار پرسید که چه کسی آماده است که زندگی خود را به عیسی بسپارد یا برای 
بار دوم این کار را بکند، من دستم را باال بردم. عجب شبی بود! بسیار هیجان زده بودم. 

می خواستم از عظمت خداوند برای همه سخن بگویم.
در آن روزها اینترنت، سی دی یا نوار کاست وجود نداشت و تلویزیون هم سه کانال 
بیشتر نداشت. شهر ما هم خیلی کوچک بود، در نتیجه بعد از وقت اداری کارهای زیادی 
وجود نداشت که می توانستیم انجام دهیم. نوجوانان معمواًل تا دیر وقت برای سرگرمی به 
پیتزافروشی ها می رفتند. جمعه و شنبه شب ها معمواًل ساعت 1 بعد از نیمه شب مغازه را 
می بستیم و پارکینگ ما شب ها تبدیل می شد به محل جمع شدن نوجوانان. بارها مجبور 
باعث می شد مشتری های ما جای  آنان  بیرون کنم چون تجمع  پارکینگ  از  را  آنها  بودم 
تمام  دعواها  پلیس  با دخالت  که  اتفاق می افتاد  اغلب  بلکه  نه یک شب  نکنند.  پیدا  پارک 
می شد و بچه ها را به خانه می فرستادند. اما، حاال من ایده ای داشتم. آن نوجوانان احتیاج 
داشتند که دربارٔه عیسی بشنوند. پس رفتم پیش شان و به آنها گفتم اگر کسی در میان 
آنها مایل باشد می تواند بماند، و در جلسٔه مطالعٔه کتاب مقدس که قرار است در مغازه و 
پس از بستن آن برگزار شود، شرکت کند. ولی این را هم بگویم که جلسه قرار بود ساعت 
یک و نیِم پس از نیمه شب و پس از تمییز کردن و بستن مغازه که از ساعت 1:00 تا 1:30 
طول می کشید، برگزار شود. اگر یکی از آنها ابراز تمایل می کرد نمی دانستم چه باید بکنم، 
اما تصورش را بکنید، برخی از آنها حاضر به آمدن بودند و همچنین تعدادی از کارمندانم 
نیز به آنها ملحق شدند. پس از برگزاری اولین جلسه، یکی از نوجوانان گفت که قصد دارد 
که مسیح را خدمت کند و از من پرسید که چه باید بکند. حاال با این مشکل منحصربه فرد 
روبه رو شده بودم، چون تا آن لحظه هنوز به این مسئله فکر نکرده بودم. به یاد داشته 
باشید که من اساسًا هیچ چیز از کتاب مقدس نمی دانستم، اما آیه ای را خوانده بودم که به 

ظاهر پاسخی برای دغدغه های من بود.

آنگاه هر که نام خداوند را بخواند، نجات خواهد یافت.
-اعمال ۲۱:۲
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به نظر بسیار ساده بود، پس من تصمیم گرفتم که بر طبق این آیه عمل کنم. وقتی این 
نوجوان با این پرسش به نزد من آمده بود شرکت کنندگان در جلسه مغازه را ترک کرده 
بودند، پس به او گفتم که روی یک صندلی بنشیند و نام عیسی را به زبان بیاورد. فکر 
کردم که کار بسیار ساده ای از او خواسته ام، اما به مدت دو دقیقه در کنار او نشستم و او 
حتی یک کلمه به زبان نیاورد. درخواستم را تکرار کردم، فکر کردم شاید بار اول نشنیده 
است. باز هیچ واکنشی نشان نداد. سپس دیدم شروع به لرزیدن می کند. همچنین از حال 
او می توانستم بگویم که به نظر می رسید او در بیان کردن نام عیسی دچار مشکل بود. 
ناگهان مثل شکافته شدن یک سد، او نام عیسی را به زبان آورد و در نتیجٔه آن، آرامش او 
را فراگرفت. با خودم گفتم: »جواب داد!« این شیوه تبدیل به الگویی برای من شد و هر بار 
کسی ابراز تمایل می کرد که قلبش را به مسیح بسپارد،  از این شیوه استفاده می کردم. از 
آنها می خواستم روی صندلی بنشینند و نام عیسی را به زبان آورند. تقریبًا بدون استثناء 
هیچ کدام از آنها نمی توانستند بالفاصله این نام را بیان کنند. شروع می کردند به لرزیدن 

و سپس با زحمت فراوان به طور ناگهانی نام عیسی را ادا کرده و بعد آنها آرام می شدند.
روزی در اتاق پشت مغازه مشغول مخلوط کردن خمیر بودم که ناگهان صدای زنگ 
در را شنیدم. وقتی در را باز کردم، دو نوجوان پشت در بودند که آنها را شناختم، قباًل 
با هر دوی آنها در مورد مسیح صحبت کرده بودم. آنها را به داخل مغازه دعوت کردم و 
یکی از آنها گفت که می خواهد قلب خود را به خداوند بسپارد. پس او را روی یک صندلی 
نشاندم و طبق معمول او شروع کرد به لرزیدن و در نهایت نام عیسی را به زبان آورد. 
وقتی سرم را باال آوردم دیدم آن دیگری از من فاصله گرفته و به آن طرف اتاق رفته و 
خودش را به گوشه دیوار چسبانده بود، مانند حیوانی که او را در قفس زندانی کرده اند. 
او سعی داشت به قصد هر چه بیشتر دور شدن از من، دیوار را کنده و داخل آن شود. این 

صحنه بسیار عجیب و غریب بود و من هیچ توضیحی برای آن نداشتم.
ایستاده بودم و به او نگاه می کردم که ناگاه این فکر به ذهنم خطور کرد: »شاید این 
یک روح شریر باشد.« در آن مقطع هیچ تجربه ای در برخورد با ارواح شریر نداشتم، 
اما در کتاب مقدس مطالبی دربارٔه آنها خوانده بودم. به واقع هیچ توضیح دیگری برای 
عملکرد غیرعادی او به ذهنم نمی رسید. پس با خود گفتم: »عیسی، آیا این یک روح شریر 
است؟« بالفاصله، مثل این که پرده ای از برابر چشمانم به کناری زده شود، روح شریری 
را دیدم که در کنار آن نوجوان ایستاده بود. قد آن روح شریر حدود یک متر بود و به او 
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آویزان شده بود به شکلی که پاهایش به باال جمع شده بود. مردم همیشه از من می پرسند: 
»شبیه چه بود؟« به نحوی شبیه یک میمون بود اما کمی متفاوت. مثل یک میمون ُپر مو 
بود و بازوهای بلندی داشت، چشمانش قرمز و خیره کننده  بودند و ظاهری بدترکیب و 
بلند فریاد زدم.  با صدای  را دیدم، عماًل  آن که چشمانش  به محض  بسیار زشت داشت. 
شدِت نفرتی که در آن چشم ها دیدم در ذهنم جا نمی گرفت. بهترین توصیفی که می توانم 
بود، نفرتی نافذ که تقریبًا قابل لمس  نفرت مایع  آنچه در آن چشم ها دیدم بیان کنم  از 
کردن بود. در یک آن، متوجه شدم که این موجود نه تنها از من متنفر است، بلکه بسیار 

بر من خشمگین نیز هست.
با خود چنین  اما  باید بکنم.  این پدیده را دیده ام چه  حاال چه؟ نمی دانستم حال که 
پس  می شود،  محسوب  خداوند  پادشاهی  به  ما  ورود  کلید  عیسی  نام  اگر  اندیشیدم، 
می بایست بر این روح شریر اقتدار داشته باشد، بنابراین با صدای بلند فریاد زدم: »در 
یادتان باشد وقتی تلویزیون های سیاه و  اگر  نام عیسی.« فوراً  پرده دوباره بسته شد. 
سفید قدیمی را خاموش می کردیم، سایه ضعیفی از آخرین صحنه ای که مشغول تماشای 
آن بودیم، به تدریج از روی صفحه محو می شد. دقیقًا اتفاقی شبیه این با آن موجود روی 
داد. به واقع نمی توانستم آن را ببینم، اما همچنان می توانستم سایه ای مبهم و در حال محو 
شدن از آن را ببینم. همین که پرده دوباره در برابر چشمانم بسته شد، ناگهان آن پسر 

نوجوان از ساختمان به سمت بیرون شروع به دویدن کرد.
بنابراین، آری من می دانستم که ارواح شریر واقعی هستند. کاش می توانستم همین 
را وقتی بگویم که متوجه شدم مشکل من یک روح شریر است، و مشکل رفع می شد و 
از آن لحظه به بعد در آزادی گام بر می داشتم. اما این اتفاق فورًا رخ نداد. دردآور است 
که پس از سال ها بودن در کلیسا، در واقع هرگز وقت کافی صرف شناخت جایگاهم در 
مسیح و نحؤه به کار گیری حقوق قانونی خود بر ضد دشمن نکرده بودم. اما حال که 
من تشخیص دادم یا می پنداشتم که آنچه با آن درگیر هستم یک روح شریر است، مصمم 
شدم تا نحؤه غلبه یافتن بر او را فرابگیرم. به آن اندازه می دانستم که هرگاه من از جایگاه 
اقتداری که خداوند به من بخشیده است عمل کنم، آن روح شریر عکس العمل نشان خواهد 
داد، اما کمی سردرگم شده بودم چون عکس العمی نشان نداد. چند روز بعد تجربٔه مثبت 
این امر صحه گذاشت که ریشٔه مشکل من یک روح  دیگری برایم رخ داد که دوباره بر 

شریر است.
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دعا  به  را  زیادی  زمان  داشتم  تصمیم  و  بودم  روح  در  دعا  حال  در  خوابم  اتاق  در 
پاسخی  خداوند  از  بود  جریان  در  زندگی ام  در  آنچه  برای  باالخره  تا  دهم  اختصاص 
دریافت کنم. در خالل دعا، ناگهان احساس رها شدن کردم و دوباره حس کردم که آزاد 
شده ام، دقیقًا همان حسی بود که بعد از دعای شبان کلیسای مان داشتم. آن شب تقریبًا 
دو ساعت این حس آزادی را داشتم تا زمانی که دوباره آن حالت برگشت، اما االن دیگر 
کاماًل مطمئن بودم که هم آورد من یک روح شریر است، چون به دعا واکنش نشان داده 
بود. سعی کردم دوباره دعا کنم اما بی نتیجه بود. پس شروع به مطالعٔه هر مطلبی در 
کردن  مرور  برای  خاصی  زمان  و  کردم  می رسید  دستم  به  که  روحانی  نبرد  خصوص 
هویتم در مسیح اختصاص دادم. اما آب از آب تکان نخورد. تنها آن یک بار بود که دیدم 
چگونه روح شریر وقتی از جایگاه اقتدار به او نهیب دادم، به دعای من واکنش نشان داد. 
سردرگم و پریشان بودم و شروع کردم با حرارت بیشتر دعا کردن و از خداوند خواستن 
که به من نشان دهد که چه باید بکنم. گرچه هنوز به  طور کامل آزاد نشده بودم، اما دیگر 
دچار حمالت پانیکی نمی شدم و تمام آن حالت های فلج کننده دیگر به سراغم نمی آمدند. 
پس تا آن مقطع، پیروزهای ملموسی به ثبت رسیده بود. من هنوز با افکار عذاب آور و 
افسردگی دست به گریبان بودم، با این حال اطمینان خاطر داشتم که روز به روز در حال 
نیرومندتر شدن هستم. هر روز فرصت خاصی برای مرور گفته های کتاب مقدس در باب 

هویت و اقتدار ما در مسیح اختصاص می دادم.
یک روز عصر در محل کار، در حال مبارزه با این حس آشنای وحشت و ترس بودم. 
فایده ای  اما طبق معمول  به روح شریر نهیب زنم که مرا ترک کند،  سعی کردم در دعا 
اقتدار  با  و  بلند  صدای  با  که  گفت  من  به  او  را شنیدم.  خداوند  صدای  ناگهان،  نداشت. 
فرمان دهم تا روح شریر مرا ترک کند. سپس چیزی به من گفت که تمام نگرش مرا در 
مورد اقتدار روحانی زیر و رو کرد. او گفت وقتی به آن روح فرمان می دهم که مرا را ترک 
کند، هیچ توجه ای به احساسات خود نکنم، بلکه محکم بر روی کالم او بایستم و نه بر 
آنچه می بینم یا حس می کنم. من مشغول کار در دفتر کارم بودم، بنابراین نمی توانستم 
ناگهان در جمع کارمندانم بایستم و با صدای بلند به روح شریر نهیب بزنم که مرا ترک 
کند. پس بلند شدم و به دستشویی رفتم و با صدای بلند فریاد زدم: »ای روح ترس در نام 
عیسی من تو را می بندم. آنچه تو می کنی نامشروع است و من در نام عیسی به تو فرمان 
می دهم که همین االن مرا ترک کنی.« هیچ تغییری احساس نکردم. اما به یاد آوردم که 
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خداوند به من فرمود: »هیچ توجهی به احساسات خود نکن.« بنابراین خداوند را برای 
اقتداری که بر این روح شریر به من بخشیده است، سپاس گفتم و او را برای آزادی ای که 
به من بخشیده بود ستایش کردم. برگشتم به دفتر کارم و دوباره مشغول به کار شدم. در 
حالی که پشت میِز کارم نشسته بودم، گرچه هنوز تغییری را احساس نمی کردم، هر بار 
که ترس بر من حمله می کرد، صرفًا خداوند را شکر می کردم که من آزاد شده ام. در حالی 
ناگهان احساس کردم که حضور  بودم،  کار  در حال  از مشتریان  یکی  پرونده  که روی 
خداوند بر من قرار گرفت و دیدم که ابر سیاه و نازکی مرا ترک کرد و به سرعت از سقف 

دفتر کارم بیرون رفته و محو شد.
من آزاد شدم!

باید  چگونه  که  می دانستم  برمی گشت  دوباره  اگر  و  بود  رفته  ترس  شریِر  روح  آن 
او  برای  را  و جریان  گرفتم  تماس  دِرندا  با  بودم!  بسیار هیجان زده  کنم.  برخورد  آن  با 
تعریف کردم. او گفت فورًا پیش من خواهد آمد و سپس ما با خوردن ناهار در رستوران 
چینی مورد عالقه ام، این رویداد را جشن گرفتیم. من بارها پس از آن روز مجبور شدم 
که دوباره بر موضع خودم در برابر روح ترس بایستم چون ارواح شریر به سرعت و یک 
مرتبه تسلیم نمی شوند. و اگرچه روح شریر مرا ترک کرده بود، اما آشفتگی اوضاع مالِی 
ِع بد مالی ام  زندگی ام هنوز پا برجا بود. ترس به طور مداوم سعی داشت با تکیه بر اوضا
دوباره وجود خودش را در ذهن من ثابت کند و من باید یاد می گرفتم که چطور در ذهنم 

از پس آن برآیم و آرامش ذهنم را پاسبانی کنم. 
در طول زندگی، نبردهای دیگری نیز بودند که می بایست در آنها مبارزه می کردم و 
نحؤه مبارزه را فرامی گرفتم و درس های روحانی بسیاری دربارٔه پادشاهی خدا وجود 
داشت که می بایست یاد می گرفتم، اما این داستان را به این دلیل برای شما تعریف کردم که 
شما بدانید که من حقیقتاً  می دانم که چگونه استرس های مالی بر مردم و زندگی شان اثر 

منفی بر جا می گذارند و آنها را در معرض ترس عذاب آور قرار می دهند.
قصدم این بود که شما اطمینان حاصل کنید که من شخصًا چنین تجربه ای داشته ام.

گرفتار  وحشتناکی  اوضاع  و  مخمصه  چه  در  امروز  که  نیست  مهم  این  بنابراین 
شده اید، برای شما امید هست. قطعًا آرزو می کردم کاش بسیار زودتر از این ّها دربارٔه 
پادشاهی خدا یاد گرفته بودم. قسمت غم انگیز ماجرا این است که من و دِرندا تمام آن 9 

سال را در آشفتگی مالی به سر بردیم در حالی که اصاًل مجبور نبودیم!



17

مقدمه

رادار  صفحٔه  روی  روشن  نقطٔه  یک  مثل  صرفًا  ما  مالِی  وخیم  اوضاع  متأسفانه، 
نبود، بلکه خوِد صفحٔه رادار بود. بستری بود که تبدیل به سبک زندگی ما شده بود. ُنه 
سال دست نیاز دراز کردن جلوی همه، و ُپر از خاطراِت حوادث و شرایط تحقیرکننده. 
رخدادهایی که به زودی قرار بود که از لوح خاطرات ذهن من پاک شوند. خداوند همسرم 
به  است.  را متحمل شده  جانکاهی  آن سال ها سختی های  تمام  در  نماید! وی  مبارک  را 
همین دلیل امروز هر گاه فرصتی دست می دهد، از آن برای برکت دادن و تشکر کردن از 

او استفاده می کنم.
همان طور که خداوند به من آموخت که چگونه با آن روح شریر ترس برخورد نمایم، 
از چشم انداز روحانی  دادن من کرد که چگونه  تعلیم  به  او شروع  به همان شکل  دقیقًا 
با مسئلٔه امور مالی در زندگی ام برخورد کنم. آنچه خداوند به من و دِرندا در خصوص 
مسائل مالی نشان  و تعلیم داد آن قدر زندگی ما را زیر و رو کرد که ما عهد کردیم بقیٔه 

عمر خود را صرف کمک کردن به مردم برای کشف کردن همان اصول و حقایق نماییم.
من و دِرندا از ورشکستگی و فروماندگی به جایی رسیدیم که می توانستیم با پول نقد 
ماشین بخریم، خانٔه رویایی مان را بدون یک ریال قرض بسازیم، شرکت های متعددی را 
تأسیس کردیم، و برنامٔه تلویزیونی روزانٔه خود را به نام 1Fixing the Money Thing تهیه 
کنیم که امروز در تمام کشورها پخش می شود و قابل مشاهده است. دِرندا همچنین برنامٔه 
ABC  پخش می شود  از شبکٔه خانوادگی  به  طور هفتگی  که   Drenda TV تلویزیونی
و  تشویق  و  زندگی  مشکالت  حل  در  خانواده ها  به  کمک  هدفش  که  نمود  راه اندازی  را 
ترغیب زنان جامعه است. در ادامٔه مسیر احساس کردیم که خداوند ما را به سمت تأسیس 
کلیسای زندگی ایمان2 هدایت می کند که در این کلیسا هر هفته دربارٔه پادشاهی خداوند به 
هزاران نفر تعلیم می دهیم. هم اکنون برای عملی ساختن آنچه االن مشغول به آن هستیم 
سالیانه یک میلیون دالر هزینه می کنیم، ماهانه فقط 200000 دالر هزینٔه تهیٔه برنامه های 
تلویزیونی می شود. هیچ یک از این ها مقدر نمی بود مگر آن که آنچه قصد داریم در این 
سری از کتاب ها آنها را به شما تعلیم دهیم را خداوند به ما نمی آموخت. نمی خواهم به این 
کتاب به چشم یک کتاب معمولی مانند سایر کتاب ها در باب مسائل مالی نگاه کنید. این 
کتاب صرفًا یک کتاب دیگری نیست در خصوص نحؤه تأمین بودجه، گرچه این موضوع 

1  حل کردن مسئلٔه پول
Faith Life Church  2
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مقوله ای ضروری و مورد بحث نیز خواهد بود. این کتاب، بازنویسِی کتاب قدیمی »درآمد 
ناکافی« نیست، که در آن به شما توصیه شود که چه چیزهایی را باید از مخارج زندگی تان 

حذف کنید تا درآمدتان کفایت کند.
و  تاریکی  پادشاهی  علیه  بر  است  طغیانی  انقالب،  یک  دربارٔه  است  کتابی  این  نه، 
فقر طاقت فرسای همراه آن. کتابی است دربارٔه خالص شدن از شّر قید و بند های یک 
حکومت فاسد و برگزیدن شیوه ای کاماًل جدید برای زندگی. راه حل مشکالت مالی من 
فقط چند توصیٔه کلی در امور مالی نبود. من دریافتم که به یک تجدید نظر کلی در امور 

مالی نیاز دارم، به:
یک انقالب مالی!
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تباه  ترِس زجرآور، زندگی مرا  با شما در میان گذاشتم که چگونه  در بخش مقدمه 
کرده بود. باور دارم که بسیار مهم است که این سفر را با این بیان این جمله آغاز کنیم، 
جمله ای که شما واقعًا باید آن را به خوبی و درستی درک کنید: به زندگی کردن همراه با 
ترس عادت نکنید! همان گونه که در زندگی شخصی ام و در زندگی میلیون ها نفر شاهد 
افسردگی می گشاید.  تأثیرات شریر، سردرگمی و  انواع  را بر روی  آن بوده ام، ترس در 
باور دارم که ضربٔه روحِی ناشی از مشکل مالی، اصلی ترین عامل برای رخنٔه ترس در 
زندگی انسان ها می باشد. شخصًا به مدت 34 سال از طریق مؤسسٔه مشاورٔه امور مالی 
خود مشغول کمک کردن به مردم در ادارٔه امور مالی شان بوده ام و دریافته ام که فقط این 

من نیستم که در طول زندگی در مورد مسائل مالی دچار چالش بوده ام.
در حقیقت، بر اساس تحقیقات شخصی ام دریافته ام که 23 درصد از جمعیت آمریکا 
حتی حداقل تعهدات مالی خود را پرداخت نمی کنند و به تدریج در حال نزدیکی به آستانٔه 
ورشکستگی مالی می باشند. این یعنی یک چهارم جمعیت کشور! 47 میلیون نفر، یعنی 
یک ششم جمعیت با کوپون مواد غذایی تهیه می کنند، و حقوق ماهیانٔه هشت خانواده از 
بین ده خانواده صرفًا قادر به پوشش دادن هزینه ّهای یک ماه است. نمی خواهم در مورد 
18 تریلیون دالر بدهی کشورمان صحبت کنم، بدهی ای که هرگز قادر به بازپرداختن آن 
نخواهیم بود. همچنین در مورد 120 تریلیون دالر تعهدات مالی ای که کشورمان به گردن 
سکوت  نیز  تعهدات،  این  بودجٔه  تأمین  برای  سازوکاری  هیچ  تدوین  بدون  است،  گرفته 
می کنم. ما در کشوری زندگی می کنیم که حقیقتًا مشکالت مالی جدی ای دارد! آنچه در 
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طول زندگی خود آن را دریافته ام این است که مسائل مالِی حل نشده و استرس ّ های مالی، 
به مرور زمان زندگی توأم با ترس را تبدیل به شیؤه عادی زندگی کردن می کنند.

اما حرف آخر را ترس نمی زند! شما می توانید از آن آزادی یابید. کتاب مقدس دربارٔه این 
موضوع بسیار واضح سخن می گوید: عیسی آمد تا بشارت خبر خوش را به فقیران برساند!

تا  است  کرده  مسح  مرا  خداوند  که  زیرا  است،  من  بر  یهوه  خداوندگاْر  روح 
فقیران را بشارت دهم.

-اشعیا ۱:۶۱

چه خبری می تواند برای یک مرد فقیر بشارت محسوب شود؟ این که او دیگر آزاد است! 
امروز، شما شاید هیچ تصوری از این که این اتفاق چگونه ممکن است بیافتد، نداشته باشید. 
در مقطعی از زندگی دچار درماندگی کامل شده بودم. این فکر که  صاحب یک اسکناس 100 
دالری ای هستم که آن را به هیچ کس مقروض نیستم، چنان فکر غریب و بیگانه ای برای من 
بود که امروز شاید به آن می خندیدم، اما غم و هراسی که در آن لحظه احساس می کردم، 
اجازٔه خندیدن به من نمی دهند. آن ُنه سال که ما به زحمت گذران زندگی می کردیم و دغدغٔه 
ما صرفًا حفظ بقا بود، از لحاظ احساسی آسیب های شدیدی بر من تحمیل کرد. استرس 
و اضطراب مالی، ما را از هر چیز نیکوی زندگی محروم کرده بود. وقتی به ویدئوهای 
خانوادگی مان که در آن ایام فیلم برداری کرده ایم نگاه می کنم، بی اندازه شرمسار می شوم. 
در یکی از ویدئوها من از سر کار به منزل باز می گردم و وقتی از ماشین پیاده می شوم 
فرزنداِن دلبندم برای دیدن من پس از یک روز کاری طوالنی شروع به دویدن به سوی من 
می کنند. از سر و کول من باال می روند و فریاد می زنند: »سالم بابایی!« در آن ویدئو من 
حتی جواب آنها را نمی دهم یا حتی به آنها نگاه هم نمی کنم. چنان مضطرب و مستأصل 

از غیر مهم تشخیص  بودم که اصاًل امر مهم را 
نمی دادم.

یاد  به  مرا  ایام  آن  در  من  ذهنی  چارچوب 
نکته ای می اندازد که در کالس فراگیری شنا آن 
را آموخته ام. اگر کسی در حال غرق شدن است 
و برای کمک فریاد می زند، اگر تصمیم به کمک 
کردن به او می گیرید بسیار مواظب باشید. چرا؟ 

روح خداوندگاْر یهوه بر 
من است، زیرا که خداوند 

مرا مسح کرده است تا 
فقیران را بشارت دهم.

-اشعیا ۱:۶۱
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چون ذهن آن فرد، آن قدر درگیر زنده ماندن است، که ناخواسته شاید شما را در آب فرو 
بود، شبیه مرده ای  آن مقطع  در  اوضاع زندگی من  دقیقًا وصف  این  ُبرده و غرق کند. 
متحرک که آگاهی خود را از زندگی از دست داده است، و از جریانات زندگی بدون تجربٔه 
هیچ احساسی عبور می کند. در نقش شوهر، در حال مردود شدن بودم. در نقش پدر، 
در حال مردود شدن بودم. در نقش مهیا کننده برای خانواده، در حال مردود شدن بودم. 
زندگی من تبدیل شده بود به زنجیره ای تکراری از تصویری بی حرکت از زندگی ای فاقد 

احساسات، رویا و ُپر از یاس.
کولومبوس مرکز ایالت اوهایو در آن روزها کانون رونق ساختمان سازی بود. در هر 
نقطٔه شهر ساختمانی در حال قامت گرفتن بود و به همین دلیل شهر ما برای سال های 
متوالی میزبان »راهپیمایی خانه ها3« بود. برای بهتر درک کردن منظورم توضیح بیشتری 
ساختمانی  شرکت های  که  هستند  ویژه ای  خانه های  خانه ّها«  »راهپیمایی  می دهم. 
به فرد  پرداخت کاری ها، سبک منحصر  توانایی ها،  نمایش گذاشتن  به  با هدف  متفاوتی 
ساخت و ساِز خود و نیز به کمک جدیدترین تجهیزات آنها را می سازند. برای هر کدام 
این رویداد  از  نفر  بود و هزاران  تعیین کننده ای  این مسئلٔه مهم و  آن منطقه  از ساکنان 
استقبال کردند. اما من از »راهپیمایی خانه ها« وحشت داشتم. در آن فقری که ما بودیم، 
از نزدیک  تازه ساز و مدرن را  اصاًل  دلم نمی خواست دِرندا به بیرون رفته و خانه های 
احساس  مالی ام  اوضاع  وخامت  به خاطر  کافی  اندازٔه  به  هم  آن  از  قبل  تا  من  ببیند. 
سرخوردگی داشتم؛مطمئنًا نمی خواستم که همسرم یک بار دیگر با حقیقت تلخ فقر در 
زندگی اش روبه رو شود. هم اکنون به این درک رسیده ام که دیدگاه من در آن موقع واقعًا 
احمقانه بوده است، اما در آن مقطع نگرش من چنین بود. می دانستم که اگر همسرم به 
دیدن آن خانه ها برود، حتمًا آرزو داشتن یکی از آنها را خواهد کرد. بنابراین، برای چند 
سال پیاپی به همسرم »َنه!« می گفتم. اما سرانجام، یک سال تسلیم شدم و تصمیم گرفتم 

که با هم به دیدن این خانه ّها برویم.
خانه ها همان طور که می توانید تصورش را بکنید بسیار زیبا و مجلل بودند. خانٔه 
مزرعه ای کوچک ما در کنار آنها شبیه به خانه ای شده بود که انگار حکم تخریب آن صادر 
شده و قرار است به زودی ویران شود. پس از دیدن چند خانه و در حالی که در پیاده رو 
مشغول قدم زدن بودیم، ناگهان متوجه شدم که دِرندا کنار من قدم نمی زند. اطرافم را 

Parade of Homes  3
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نگاه کردم تا او را پیدا کنم و بسیار غمگین شدم وقتی دیدم که او بیرون همان خانه ای 
ایستاده است که کمی قبل از آن بیرون آمده بودیم. اشک از چشمان او جاری بود. برگشتم 
پیش او و سؤالی احمقانه پرسیدم: »چی شده؟« گویا پاسخ آن را نمی دانستم. فقط به من 
نگاه کرد و پرسید: »ِکی می تونم یه خونه داشته باشم؟« سرم گیج رفت، »یه خونه؟ مثل 
این خونه ها؟ همٔه این ها بین 500٬000 تا 700٬000 دالر قیمت دارند؟« من هنوز هر ماه برای 
تأسف بار  بسیار  که  می دانم  بودم.  تقال  در  قدیمی مان  خانٔه  کرایٔه  برای  دالر   300 تأمین 
از  آن شرایط نمی دیدم و نمی توانستم هیچ ذره ای  از  راه برون رفتی  اما من هیچ  است، 
امید به همسر زیبا و گرانقدرم هدیه دهم. شکست و ترس بر ذهن  و ظاهرم تأثیر منفی 
بود؟  داده  رخ  من  خوشبختی  و  شادی  برای  اتفاقی  چه  نبودم؛  من  این  بودند.  گذاشته 
نمی توانستم حتی تصورش را بکنم که روزی آن همه فشار  و استرس های مالی را پشت 

سر خواهم گذاشت.
ساعت دو یا سه پس از نیمه شب بود و نمی توانستم بخوابم. درد مثل سوزن به فک و 
صورتم فرو می رفت و به شدت نیاز داشتم که درد به سرعت تسکین یابد. 36 ساعت پیش 
برای جلوگیری از عفونت، ریشٔه یکی از دندان هایم را عمل کرده بودند و این باعث شده 
بود صورتم مثل بادکنک َوَرم کند. درد و ناراحتی تحمل ناپذیر بود. هر 4 ساعت یک بار 
قرص مسکن تیِلنول4 می خوردم اما گویا زیاد به تسکین دردم کمک نمی کرد. در حالی که 
در اتاق نشیمن نشسته بودم، چون نمی توانستم بخوابم قرص دوم را خوردم و ناگهان 
به طور اتفاقی نگاهم به روی جعبٔه تیِلنول خیره شد و شروع کردم به خواندن متن طرز 
روی  از  بلکه  نمی دانستم  را  تیِلنول  مصرف  نحؤه  من  که  دلیل  این  به  نه  دارو.  مصرف 
نوشته های  برشتوک،  خوردن  وقت  صبح ها  که  اوقاتی  مثل  دقیقًا  محض،  بی حوصلگی 
روی جعبٔه آن را می خوانیم. و این کار را نه به این خاطر انجام می دهیم که نوشته ها برای 
ما بسیار جالب هستند بلکه چون به طور اتفاقی چشممان به آن جعبه می افتد. من هر 4 
ساعت یک بار دو قرص می خوردم، اما روی جعبٔه دارو چه نوشته بود؟ میزان مصرف، 
حداکثر ۱۰ قرص ظرف ۲۴ ساعت. ذهنم سریعًا شروع به محاسبه کرد که اگر یک نفر هر 
4 ساعت یک بار دو قرص بخورد، روزانه چند قرص خواهد خورد، کاری که من ظرف 
2 روز گذشته انجام داده بودم – جواب: 12 قرص. این یعنی دو قرص بیشتر از حداکثر 

مجاز. ناگهان، معده ام منقبض شد و ترس مرا برگرفت.

Tylenol  4
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ُنه سال زندگی در فقر، بی کفایتی در نقش شوهر، بی کفایتی در نقش پدر و بی کفایتی 
در نقش مهیاکنندٔه خانواده اساسًا باعث شده بود که من از لحاظ احساسی تبدیل به یک 
مفلوج شوم. پزشکان برای کمک به مداوای من داروهای ضدافسردگی تجویز کرده بودند. 
اما هیچ دارویی به من کمک نمی کرد.آن شب با آن دندان درد در اتاق نشیمن نشسته بودم، 
دو روز بود که نخوابیده بودم و درد به حدی شدید بود که دوباره نمی توانستم بخوابم. 
و وقتی که داشتم نوشته های جعبٔه تیِلنول را می خواندم، پی بردم که حاال دغدغٔه دیگری 
نیز به زندگی من اضافه شده است، عواقِب مصرف دوِز زیاد تیِلنول. هیچ ایده ای از این که 
مصرف دوِز زیاد این دارو چه عوارضی می تواند برای من به همراه داشته باشد، نداشتم، 
اما مطمئن بودم که حتمًا بی ضرر خواهد بود چون این دارو، دارویی بود که هر کسی به  
آسانی می توانست از هر داروخانه ای تهیه کند. فکر کردم که شرکت داروساز مقید به درج 
آن متن هشدار دهنده روی جعبٔه دارو بوده است تا خیال وکیل شرکت داروساز راحت باشد 
و صرفًا مقتضیات قانونی را رعایت کرده باشند. نمی توانستم تصور کنم که خوردن دو عدد 
قرص بیشتر از حد مجاز در یک روز می تواند موضوع حیاتی ای باشد. اما، روح ترس ذهن 
مرا اسیر کرده بود، و عمل انجام شده را دست مایه قرار داده و ذهن مرا با »شایدها و اگرها« 
مورد حمله قرار می داد. تصمیم گرفتم برای این که ذهنم دوباره آرام گیرد با »مرکز کنترل 
مسمویت ها« تماس بگیرم و ماجرا را با آنها در میان بگذارم. اطمینان خاطر داشتم که آنها 

به سادگی خواهند گفت که این مسئله هیچ اهمیتی ندارد و خطری مرا تهدید نمی کند.
خانمی که پاسخ تماس مرا می داد بسیار حرفه ای و کارآزموده به نظر می رسید. در 
ابتدا از من پرسید که چگونه می تواند به من کمک کند و من به او توضیح دادم که ظرف 
36 ساعت گذشته من هر 4 ساعت یک بار دو قرص تیِلنول مصرف کرده ام، به این ترتیب 
از تماس  به جای روزانه حداکثر 10 قرص، من 12 قرص خورده ام. به او گفتم که هدفم 
صرفًا این بوده که آنها هم تأیید بکنند که مصرف دو قرص بیشتر از حد مجاز نمی تواند 
باعث بروز خطری جدی برای من شود. چند ثانیه سکوت کرد و بعد صدای فشرده شدن 
صفحٔه کلید کامپیوتر به گوش رسید. سپس این جمله را شنیدم و دقیقًا آن چه او گفت را 
این میزان  با مصرف  نداشته ایم که کسی  »آقای محترم هرگز موردی  نقل قول می کنم: 
او  به  دوباره  بنابراین  واقعًا درست می شنیدم؟ حتمًا خیر!  آیا  باشد.«  مانده  زنده  دارو 
توضیح دادم که من ظرف 24 ساعت صرفًا 2 قرص بیش از حداکثر مجاز مصرف کرده ام 

و این کار را فقط دو روز انجام داده ام.
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این بار او با صدای جدی تری تکرار کرد: »آقای محترم، من گفتم تا حاال کسی نبوده 
که این میزان قرص مصرف کرده باشد و زنده مانده باشد. شما همین االن باید خود را به 
بخش اضطراری بیمارستان برسانید!« وقتی سعی کردم دوباره ماجرا را برای او تعریف 
و  کرد  قطع  مرا  صحبت  است،  شنیده  اشتباه  مرا  گفته های  که  بودم  مطمئن  چون  کنم، 
گفت: »یا شما با ماشین خودتان به یک بیمارستان مراجعه می کنید یا همین االن آمبوالنس 
می فرستم دنبال شما.« من شوکه شده بودم. با لکنت گفتم: »با ماشین خودم خواهم آمد.« 

او پرسید: »به کدام بیمارستان مراجعه می کنید؟«. اسم بیمارستان را گفتم و او قطع کرد.
مات و مبهوت ایستاده بودم. ساعت 9 صبح آن روز قرار مالقات بسیار مهمی داشتم و 
االن ساعت 3:30 صبح بود. به سختی خودم را به اتاق خوابم در طبقٔه باال رساندم و دِرندا 
را بیدار کردم و ماجرا را برای او تعریف کردم. او با نگاهی وحشت زده و پر از دلهره 
به من نگاه کرد. شوهر او چه در آن لحظه و چه در طی چند ماه اخیر رفتاری عجیب و 
غریب داشت و او از تحمل این همه سختی دیگر طاقتش طاق شده بود و حاال این مشکل 
جدید. او گفت: »َگری تو فقط دو قرص بیشتر از حد مجاز خوردی. تو خودت هم خوب 
می دانی که دو قرص بیشتر، نمی تواند تو را بکشد. دوباره به آنها زنگ بزن.« اما ترْس 
زجرآور و بی منطق است. »آن خانم گفت که شاید مرا بکشد، و من حتمًا باید به بیمارستان 
بروم.« وقتی داشتم از اتاق خواب بیرون می آمدم، می توانستم جملٔه »حتمًا داری با من 

شوخی می کنی« را در نگاه همسرم بخوانم.
وقتی به بیمارستان رسیدم، دو نفر با روپوش سفید بیرون درب ورودی بخش اورژانس 
منتظر من بودند. وقتی از ماشین پیاده شدم، آنها به سمتم آمدند و پرسیدند: »ببخشید 
شما آقای َگری کیسی هستید؟« آنها با عجله مرا وارد یکی از اتاق های معاینه کردند. وقتی 
از کنار تخته سیاه روی دیوار اتاق اورژانس عبور کردم، دیدم که اسم من از قبل روی آن 
نوشته شده است. نوشته بود: »َگری کیسی- مصرف بیش از حد دارو«. نمی توانستم آن 
را باور کنم. داستان را خالصه کنم، وقتی پزشک جواب آزمایش خونم را آورد، گفت: »شما 
اصاًل چرا این جا هستید؟ میزان داروی تیِلنول در خون شما به حدی است که حتی قادر به 
تسکین یک سردرد ساده نیز نمی باشد.« وقتی داستان تماسم با مرکز کنترل مسمویت را 
برای پزشک تعریف کردم او با صدای بلند شروع کرد به خندیدن. فکر نمی کردم که این 
داستان خنده دار باشد و قطعًا وقتی صورتحساب 2000 دالری برای مخارج بیمارستان به 
دستم رسید نیز خنده دار نبود. شریر مرا در دام گرفتار کرده و دوباره مرا غارت کرده بود.
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این داستان ها را در کنار مقدمٔه کتاب برای شما بازگو می کنم تا شما ببینید که تا پیش 
بودم.  بله، من مسیحی  بود.  در چه وضعی  پادشاهی خدا،  زندگی من  از کشف کردن 
بله، ده یک می دادم. بله، چند وقتی در کلیسا پرستش را هدایت می کردم. بله، من خدا را 
دوست داشتم. اما یک چیز اشتباه بود، به شدت اشتباه! تعریف کردم که خداوند چگونه 
به من آموخت که با روح ترس مبارزه کنم و چگونه من از چنگ قرص های ضدافسردگی 
و حمالت پانیکی رها شدم. اما هنوز از اوضاعی که منشا اصلی مبارزٔه من با ترس بود، 
یعنی شرایط اسفناک مالی ام، آزاد نشده بودم. همچنان برای پیدا کردن پول و پرداخت 
قبوض، فشار طاقت فرسایی را هر روز تحمل می کردم، و عالوه بر آن 10 کارت اعتباری 
از اعتبار ساقط شده، سه وام از سه مؤسسٔه مالی، بدهی مالیاتی، بدهی به اقوام و تعداد 

زیادی حکم حق تصرف گرویی نیز گریبان گیرم بودند.
همان گونه که بازگو کردم زندگی ما از لحاظ مالی وضعیت غم انگیزی داشت. استرس 
و آشفتگِی احساسی، حاکم بر همٔه عملکردهای ما بود. گرچه ایماندار به مسیح بودیم، از 
لحاظ مالی در حال هالک شدن بودیم، و یکی پس از دیگری کارت های اعتباری من باطل 
می شدند. به دلیل عدم پرداخت اقساط وسایلی که به مغازٔه گرویی برده بودیم، حکم حق 
تصرف گرویی برایمان صادر شده بود، اعتبار بانکی ام باطل شده بود و طلبکارها مدام 
تماس می گرفتند. در اوج گرفتاری مالی و در حالی که کسب و کار ما درآمد کافی به همراه 
نداشت، حاال دیگر ما حتی قادر به تأمین غذا نیز نبودیم. اعضای خانواده برای گرم شدن 
هیچ گونه  خرید  توان  ما  چون  می نشستند،  هم  دور  چوبی  بخاری  دور  نشمین  اتاق  در 
سوخت مایع را نداشتیم. الی شکاف مبل ها و کاناپه را برای پیدا کردن سکه های گمشده 
کنیم و ساندویچی  پیدا  دونالد  به مک  برای رفتن  کافی  پول  تا شاید  جستجو می کردیم 

خریده و میان فرزندانمان آن را تقسیم کنیم.
دیگر در به تعویق انداختن بدهی طلبکاران، 
اما  بودم،  شده  ماهر  می گرفتند،  تماس  وقتی 
روزی یکی از طلبکاران که از من بدهی معّوقه 
دعاوی  وکیل  بدهی اش   وصول  برای  داشت، 
استخدام کرده بود. وکیل تماس گرفت و بسیار 
»سه  گفت:  او  رسید.  به نظر  بی متانتی  شخص 
روز به شما فرصت می دهم که بدهی را پرداخت 

و خدای من، همه 
نیازهای شما را بر 

حسب دولت پرجالل خود 
در مسیْح عیسی رفع 

خواهد کرد.
-فیلیپیان ۱۹:۴
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کنید، در غیر این صورت از نام موکلم بر علیه شما شکایت خواهم کرد.« این دیگر آخر 
خط بود. هیچ گزینه ای نداشتم، هیچ اعتبار بانکی ای نداشتم، قباًل از همٔه دوستانم کمک 
دریافت کرده بودم، و در این نقطه بود که  فهیدم که این دیگر پایان ماجراست. چهار 
دست و پا خودم را به اتاق خواب رساندم و روی تخت خواب افتادم و به سوی خداوند 
فریاد کردم. به سرعت، صدای خداوند را شنیدم. آیه ای از کالم که بارها آن را شنیده  بودم 

ناگهان به ذهنم آمد. 

مسیْح  در  خود  پرجالل  دولت  حسب  بر  را  شما  نیازهای  همٔه  من،  خدای  و 
عیسی رفع خواهد کرد.

-فیلیپیان ۱۹:۴

به خداوند پاسخ دادم که من آن آیه را می دانم اما نیازهای من رفع نشده اند! او بی درنگ 
اندازٔه کافی زمان  به  تو هرگز  این تقصیر من نیست.  اما  »بله،  داد:  پاسخ  به پرسش من 
صرف آموختن دربارٔه عملکرد پادشاهی ام اختصاص نداده ای. در حقیقت، اغلب ایمانداران 
همچون بنی اسرائیل در عهد عتیق زندگی می کنند- در بردگی. مقروض بودن و در بردگی 

امور مالی بودن تبدیل به سبک زندگی آنها شده است. می خواهم قوم من آزاد باشند.«
به سرعت دویدم به سمت طبقٔه پایین و دِرندا را دودستی چسبیدم و آنچه خداوند به 
من گفته بود را برای او بازگو کردم. پیش او توبه کردم که خداوند را نطلبیده ام و دربارٔه 
فراگیری عملکرد پادشاهی او کوتاهی کرده ام. در عمل، در آن مقطع ما نمی دانستیم دقیقًا 
شناختی  خداوند  پادشاهی  عمل  طرز  دربارٔه  ما  گفت  که  وقتی  چیست  خداوند  منظور 
نداریم. به رغم همٔه این ها، ما در آن مقطع عضو کلیسا بودیم و اغلب اوقات ده یک درآمد 
خود را به کلیسا می دادیم و ما خداوند را دوست داشتیم. فکر می کردیم تا آن موقع ذهن ما 
پادشاهی محور بوده است. اما مشکلی که من در ُشرِف دریافتن آن بودم این بود که، آری 
من در مسیر رفتن به آسمان )بهشت(  قرار داشتم، اما هیچ ایده ای از این موضوع نداشتم 
که چگونه قدرت و اقتدار آسمان را وارد زندگی ام سازم و اثرگذاری آن را بر روی شرایط 
عادی و روزمرٔه زندگی ام شاهد باشم. بنابراین شروع کردیم به مطالعٔه کتاب مقدس و 
پادشاهی  از  خداوند به سخن گفتن با ما آغاز فرمود و به ما کمک نمود تا منظور او را 
بفهمیم. آنچه آموختیم تکان دهنده بود! شبیه روشن شدن چراغی در اتاقی تاریک بود. 

برای اولین بار در زندگی ما پاسخ هایی دربارٔه مسایل مالی پیدا کرده بودیم!
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خداوندا منظور تو از پادشاهی چیست؟
اگر بگویم وقتی خداوند فرمود که من هرگز چیزی دربارٔه نحؤه عملکرد پادشاهی اش 
فرانگرفته ام سردرگم شدم، حق مطلب را ادا نکرده ام. پادشاهی؟ من و دِرندا هیچ ایده ای 
از منظور خداوند نداشتیم. دعا کردیم و از خداوند درخواست کردیم که ما را تعلیم دهد: 
که  اولین چیزی  بنابراین  پادشاهی چیست!«  از  تو  ده که منظور  تعلیم  را  ما  »خداوندا، 
می بایست می آموختم این بود که یک پادشاهی به چه معناست. فکر می کنم فهم این مفهوم 
برای ما غربی ها و با طرز فکر خاص غربی مان دشوار باشد؛ ما که با چارچوب فکری 
دموکراسی   یک  خدا  پادشاهی  می کنیم.  زندگی  آزادی  و  دموکراسی   در  خود  آمریکایی 
نیست؛ بلکه یک پادشاهی است که از یک پادشاه برخوردار است. اقتدار پادشاه از باال به 
سمت پایین پادشاهی به واسطٔه تفویض قدرت به مقام های مختلف حکومتی و افرادی که 
تحت آن اقتدار عمل می کنند، جاری می شود. صرِف داشتن انبوهی از جمعیت به منزلٔه 
داشتن یک پادشاهی نیست. ممکن است در جایی یک میلیون نفر جمع شده باشند، اما آن 
جماعت پادشاهی تلقی نشود. یک پادشاهی گروهی از مردم است که به واسطٔه قانون یا 
حکومت با هم همزیستی دارند. تعریف واژه پادشاهی در لغت نامه چنین است: »حکومت 

یا دولتی که یک پادشاه یا ملکه در رأس قدرت آن قرار دارد.«
گرچه ما در ایام کریسمس به دنیا آمدن عیسی را جشن می گیریم، اما معمواًل به خوبی 
درک نمی کنیم که او با خود یک حکومتی را نیز وارد این دنیا می نمود. کتاب مقدس در 

مورد این حکومت در اشعیا 6:9-7 سخن می گوید:
زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر دوش او خواهد 
بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد 
بر  و  داوود  تخت  بر  او  و  بود،  نخواهد  پایانی  را  او  صلح  و  فرمانروایی  افزونی  شد. 
استوار  ابد،  به  تا  از حال  عدالت،  و  انصاف  به  را  آن  و  کرد،  او حکمرانی خواهد  قلمرو 
خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. غیرت خداوند لشکرها این را به انجام خواهد 

رسانید.  
عیسی در رأس این سلطنت می باشد و وقتی ما عیسی را به عنوان نجات دهندٔه شخصی 
خود می پذیریم تبدیل می شویم به بخشی از این پادشاهی، یعنی شهروند این پادشاهی 
می شویم. و نه فقط شهروند بلکه همچنین به عنوان پسران و دختران خداوند تبدیل  به 

عضوی از خانوادٔه االهی می شویم.
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این حق را داد که فرزندان خدا شوند،  او را پذیرفتند،  اما به همٔه کسانی که 
یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورْد؛ آنان که نه با تولدی بشری، نه از 

خواهِش تن و نه از خواستٔه یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند.
-یوحنا ۱۳-۱۲:۱

پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادٔه خدایید.
-افسسیان ۱۹:۲

به عنوان اهل خانٔه خدا، ما تبدیل می شویم به عضوی از خانوادٔه االهی و در نتیجه 
می شویم مالک و یا سهیم در هر آنچه در مالکیت خداست. اما همچنین ما شهروند حکومت 
از حقوق و مزایای  این سلطنت ما  این به آن معناست که در  او نیز می شویم.  پرشکوه 
قانونی برخوردار می شویم. برای درک بهتر آنچه بیان کردم، اجازه دهید کمی در مورد 
ویژگی ها و امتیازهای یک شهروند عادی ایاالت متحده سخن بگویم. حق و حقوق قانونی 
شما5  در قانون اساسی ما و در مصوباتی که توسط حاکمان به تصویب رسیده اند، درج 
شده است. این قوانین و امتیازها بدون استثناء شامل تمام شهروندان می شود. امتیازها 
و حقوق شهروندی بر مبنای احساسات یا میزان هوش ما استوار نیستند. بلکه آنها در 
قانون اساسی تثبیت شده اند، و از لحاظ قانونی شامل تمام شهروندانی هستند که ایاالت 
این امکان وجود دارد که یک شهروند در مورد  متحده را وطن خود محسوب می کنند. 
حقوق قانونی خود حتی مطلع هم  نباشد، اما با این وجود، او صرفًا به خاطر شهروند 

ایاالت متحدٔه آمریکا بودن، برخوردار از آن حقوق تلقی می شود. 
اینجا وجود دارد که شایان تفکر است، و امید دارم که نگرش شما را  حال، نکته ای 
دربارٔه خداوند و چگونگی دریافت پاسخ ها از دست خداوند را دگرگون سازد. در ایاالت 
متحده وقتی چیزی یا کسی سعی دارد حق قانونی ما را از ما سلب کند یا اگر با ما رفتاری 
یا  ِاعمال  معنای  به  )عدالت  داریم  دسترسی  عدالت  احیای  به  ما  گیرد،  صورت  ناعادالنه 
اجرای قانون است(، روندی که از حقوق قانونی ما نگهبانی کرده و آن را احیا می کند. 
ما به دادگاه مراجعه می کنیم و قاضی هیچ توجهی به ظاهر ما یا فقیر یا ثروتمند بودن 
بر  او می بایست  پرونده ای  یا  در هر مورد  قرار می دهد.  را مالک  قانون  او  نمی کند.  ما 
اساس قانون حکم صادر کند. امنیت ما در این است که ما از حقوق قانونی برخورداریم 

5  منظور نویسنده شهروندان ایاالت متحده است.
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و حکومت ما در ایاالت متحده به واسطٔه فرایند اجرای عدالت، از حقوق قانونی ما دفاع 
ِاعمال  ما،  قانونی  حقوق  بر  لطمه ای  هرگونه  شدن  وارد  صورت  در  حکومت  و  کرده 
قانون خواهد کرد. با در نظر داشتن این موضوع، نگاهی دقیق تر به فصل 9 کتاب اشعیا 
بیندازیم، جایی که دربارٔه سلطنت جدیدی که عیسی در رأس آن قرار داشته و آن را بر 

زمین استوار خواهد کرد، سخن می گوید.

...او )عیسی( بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد، و آن را به عدالت و 
انصاف، از حال تا به ابد، استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت.

-اشعیا ۷:۹

این آیه می گوید پادشاهی خداوند بر اساس عدل و انصاف، ِاعمال قانوِن )یا شریعت( 
خدا، استوار شده و  به واسطٔه عدل و انصاف نیز پایدار نگاه داشته می شود. ِاعمال یعنی 
فرایند پیاده کردن یا اجرایی کردن حقوق قانونی شما. حقوق قانونی شما مفهومی است 
که خدا آن را عدالت می خواند یا آن چیزی است که خدا آن را پارسایی یا راست تلقی کرده 
است، یعنی همان شریعت او. برای تضمین این که شما از آنچه خداوند در پادشاهی خود 
یک  عنوان  به  قانونًا  آنچه  یعنی  برخوردار هستید،  قلمداد می کند،  پارسا  یا  راست  را  آن 
شهروند از آن شماست،  خداوند عدل و انصاف را در دسترس شما قرار داده است، فرایند 
یا ضمانتی مبنی بر این که شما مالک و صاحب همان چیزی خواهید شد که او وعده اش 
را به شما داده است. خداوند ارادٔه خود را توسط کالمش، کتاب مقدس، به ما شناسانیده 
این خبری خوش  باشیم.  آگاه  پادشاهی اش  در  از حقوق خود  ما  این وسیله  به  تا  است 
است! هر چیزی که در کتاب مقدس می خوانید که مربوط می شود به چیزی که خداوند 

آن را به شما وعده داده است، از قبل به عنوان شهروند پادشاهی قانونًا از آن شماست!
دوم قرنتیان 20:1 به طور روشن می گوید که همٔه وعده ها – همٔه وعده ها – »آری« 

و »آمین« هستند. از قبل چنین تصویب شده است؛ از قبل آنها قانونًا به شما تعلق دارند.

زیرا همٔه وعده های خدا در مسیح "آری" است و به همین جهت در اوست که ما 
"آمین" را بر زبان می آوریم، تا خدا جالل یابد.

-دوم قرنتیان ۲۰:۱

او  پادشاهی  است-  استوار  عدالت  و  انصاف  بر  خداوند  پادشاهی  شالودٔه  و  اساس 
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قانون  و  شریعت  من  »اگر  کنید:  نگاه  موضوع  به  منظر  این  از  حال،  است.  نامتزلزل 
است،  انصاف در دسترس من  و  و می دانم که عدل  را می دانم  او(  )ارادٔه  پادشاهی خدا 
یعنی فرایند ِاعمال قانون که ضامن گفته های شریعت و قانون است، در آن صورت من 

اطمینان خاطر خواهم داشت و دیگر نخواهم ترسید.

این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادٔه وی 
درخواست کنیم، ما را می شنود. و اگر می دانیم که هر آنچه از او درخواست 
او خواسته ایم، دریافت  از  آنچه  داریم که  اطمینان  را می شنود، پس  ما  کنیم 

کرده ایم.
-اول یوحنا ۱۵-۱۴:۵

وقتی این آیه به ما می گوید که او ما را می شنود، منظور آن صرفًا شنیدن کلمات ما 
از طریق امواج صوتی نیست؛ بلکه او در مورد پذیرش دعوی حقوقی سخن می گوید. 
قاضی ای را در نظر بگیرید که پروندٔه یک دعوای حقوقی را می شنود تا اطمینان حاصل 
کند که حکمش بر اساس عدل و انصاف استوار خواهد بود. دادگاه و قاضی مقرر شده اند 
تا تضمین کنندٔه در دسترس بودن عدالت و انصاف برای همٔه شهروندان باشند. تصمیم 
قاضی بر پایٔه احساساتش گرفته نمی شود، بلکه بر اساس قانونی که او به عنوان مسئول 
و ضامن اجرای آن در قبال همٔه شهروندان گماشته شده است. رسالت قاضی این است 
که تضمین کند که انصاف )ِاعمال قانون( بر طبق نِصّ مکتوب قانون پیاده خواهد شد. 

اقتدارش(  )جایگاه  او  تخت  خداوند،  مورد  در 
که  کنند  تضمین  تا  هستند  آن  بر  او،  قدرت  و 
که  آنانی  همٔه  حق  در  او(  ارادٔه  )ِاعمال  انصاف 
در  می شوند،  او  پادشاهی  وارد  و  عیسی  نزد 

دسترس و جاری خواهد شد.
لطفًا دوباره جملٔه آخر را بخوانید و اجازه 

احساس  چنین  مردم  اغلب  کند.  رو  و  زیر  را  خدا  مورد  در  شما  جاری  نگرش  تا  دهید 
می کنند که خداوند تصمیم هایش را موردی اتخاذ می کند، اما این حقیقت ندارد. او پادشاه 
قوانیِن  محدودٔه  از  خارج  او  می باشد.  تغییرناپذیر  قوانینی  دارای  که  است  پادشاهی ای 
خودش تصمیمی نگرفته و نخواهد گرفت. از این رو، می توانیم پیش از طرح پرسش از او 

پادشاهی توسط قوانین 
اداره می شود و قوانین 

تغییر ناپذیرند.
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پاسخش را بدانیم، و می توانیم مطمئن باشیم که آنچه طبق قانون او به ما تعلق دارد، از آن 
ماست، حتی پیش از آن که آن را به چشم خود ببینیم، چون او از قدرت الزم برای اجرایی 

کردن قانون خودش برخوردار است.
زمانی که من و دِرندا شروع به فراگیری حقوق قانونی مان در پادشاهی نمودیم، این 
موضوع طرز فکر ما را نسبت به خدا و کتاب مقدس به طرز چشمگیری دگرگون ساخت. 
ثمرٔه این فهم و بینش جدید ما، زندگی  تبدیل یافته مان بود. دیگر، دست نیاز دراز کردن به 
سوی این و آن به پایان رسید. خواهش و التماس کردن، به پایان رسید. آموختیم آنچه خدا 
گفته است، از پیش قانونًا به ما به عنوان شهروندان پادشاهی اش بخشیده شده است. ما 
فقط می بایست به آموختِن نحؤه مطالبٔه حق قانونی خود برای کسب آنچه قانونًا متعلق 
به ماست، ادامه می دادیم و آن را بر روی قلمرو زمینی جاری می ساختیم. نقد کردن چک 
بانکی را در نظر بگیرید. گرچه شاید در حساب بانکی تان موجودی زیادی وجود داشته 
مبلغ مورد  ادعای طلب  آن شما  در  که  قانونی  طی شود  اما می بایست یک روند  باشد، 
نظر  را کرده و بعد چک خود را نقد می کنید. در هر سیستم قانونی روندی وجود دارد که 
توسط آن ما ادعای حق برای چیزی می کنیم، حتی اگر از پیش صاحب آن محسوب شویم.

قدرت االهی او هر آنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته 
است. این از طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطٔه جالل و نیکویی 

خویش فرا خوانده است.
 -دوم پطرس ۳:۱

این یک پادشاهی است! آنانی که شهروند این پادشاهی هستند دقیقًا از حقوق مساوی 
با سایر شهروندان پادشاهی برخوردار می باشند. درک این موضوع بسیار حائز اهمیت 
است: پادشاهی توسط قوانین اداره می شود و قوانین تغییرناپذیرند. چرا این مطلب این 
قدر مهم است؟ چون به این معناست که اگر پادشاهی بر مبنای قوانین تغییرناپذیر اداره 
در  ندارد.  وجود  افراد  بین  تبعیضی  و  تمایز  هیچ  پادشاهی  این  در  نتیجه  در  می شود، 
عوض، هر یک از شهروندان این پادشاهی در قیاس با سایر شهروندان  از امتیازی برابر 

برای بهره مند شدن از مزایای قانونی حق شهروندی برخوردار هستند. 
دچار  را  آنها  و  کشد  می  چالش  به  را  ایمانداران  از  بسیاری  که  است  واقعیتی  این 
سردرگمی می کند. اغلب مسیحیان باور دارند که خدا به طور تصادفی تصمیم می گیرد 
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که در زندگی فالن شخص چه کاری انجام دهد. به عبارت دیگر، آنان فکر می کنند که خدا 
انتخاب می کند که چه کسی را برکت دهد و چه کسی را ندهد. به باور آنان خداوند اجازه 
می دهد اتفاق هایی در زندگی مردم بیافتد که آنان هیچ کنترلی بر آن رخدادها ندارند. آنها 
معتقدند که خداوند فردی را شفا می دهد و دیگری را نمی دهد. اغلب مسیحیان از خداوند 
استدعای کمک دارند، در حالی که او هر آنچه برای کمک به آنان الزم بوده است پیش از 

این انجام داده است. او پادشاهی را، تمام پادشاهی را به آنان بخشیده است!  
که  این  و  نمود  مالی ام  امور  دربارٔه  من  با  گفتن  سخن  به  شروع  خداوند  که  زمانی 

می بایست بیشتر دربارٔه پادشاهی او بیاموزم، او این آیه از کالم را به من داد:

...خوشا به حال شما که فقیرید، زیرا پادشاهی خدا از آن شماست.
-لوقا ۲۰:۶

- شما  اوست  پادشاهی  مالی ام  پاسخ مشکالت  و  راه حل  که  به من می گفت  خداوند 
از قوانین  آن اضافه کنید- فراگیری نحؤه سود بردن و ذی نفع شدن  به  این را  می توانید 
پادشاهی آسمانی اینجا بر روی قلمرو زمینی، درست همان طور که عیسی این کار انجام داد. 
تصدیق کنم که در آن ابتدا هیچ بینش و درکی از این مسائل نداشتم. اما وقتی در مورد گفتٔه 
خداوند تأمل کردم، متوجه شدم که حقیقتًا همٔه پادشاهی ها توسط قوانین اداره می شوند. 
عملکرد و اثرگذاری یک قانون خاص با این معیار سنجیده می شود که آن قانون هر بار با 
همان عملکرد خاص ِاعمال شود، چون قوانین تغییرناپذیرند. من هرگز قبل از آن از دید 
روحانی به این موضوع نیاندیشیده بودم. اگر واقعیت چنین باشد و پادشاهی خداوند در 
عمل این چنین اداره می شود، بنابراین من می دانستم که می توانم آن قوانین را فراگیرم، آنها 

را به کار بندم و از پیاده شدن آن قوانین در زندگی ام بهره مند شوم. 
دریافتم قوانینی که بر این زمین حاکم است تغییر نمی یابند. در حقیقت، با اتکا بر 
یا هواپیما به  این قوانین، فضانورد به کره ماه فرستاده می شود  پایدار  ثابت و  عملکرد 
در عوض،  نمی نگرند.  به خداوند  فکر  این طرز  با  اغلب مسیحیان  اما  در می آید.  پرواز 
وقتی به چیزی نیاز دارند شروع به تضرع و استغاثه می کنند، سعی می کنند خدا را قانع 
کنند که حقیقتًا به آن چیز نیاز دارند، گویا خداوند سرانجام مجاب خواهد شد که نیاز آنان 

را برطرف سازد.
آنجا بروم،  به  برای موعظه در یک کنفرانس کلیسایی  اگر قرار بود من  برای مثال، 
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آیا پیش از رفتن من همٔه اعضای آن کلیسا دعا می کردند که در روز کنفرانس  چراغ های 
سالن کلیسا در آن روز روشن باشند؟ آیا آنها روزه می گرفتند و دعا می کردند و  با ناله 
جلسه  این  که  می دانی  خود  تو  »خداوندا،   می گفتند:  و  کرده  استدعا  خداوند  از  گریه  و 
نمی کنم  فکر  باشند؟«  که چراغ ها حتمًا روشن  داریم  نیاز  ما  است، و چقدر  چقدر مهم 
چنین می کردند. در حقیقت، شک دارم وقتی در حال برنامه ریزی آن جلسه بودند محتمل 
اصاًل خطور  به ذهنشان  روز  آن  در  بودن چراغ ها  در مورد روشن  دغدغه ای  که  بوده  
کرده باشد. اگر آن شب به آن جلسه می آمدند و به هر دلیلی چراغ ّها خاموش بود، آیا فکر 
می کنید که آنها به ادارٔه برق زنگ می زدند و از آنها استدعا می کردند که چراغ های کلیسا 
را روشن کنند؟ خیر، اگر این طور عمل می کردند، مطمئن هستم کارمند ادارٔه برق بعد از 
شنیدن تماس، به همکارش نگاه می کرد و می  گفت: »یه دیوانه پشت خط هست.« و سپس 

می گفت: »خانم محترم، برق شما وصل است، نقص در داخل ساختمان شماست.«
هرگاه این جملٔه آخر را در کنفرانس هایی که سخنرانی دارم می گویم، همه شروع به 
خندیدن می کنند. می دانید چرا؟ چون آنها می دانند که تماس گرفتن با ادارٔه برق و با گریه 
و ناله از آنها درخواسِت روشن کردن چراغ ها را کردن، عملی احمقانه است؛ اغلب مردم 
می دانند که دقیقًا چه باید بکنند. صرفًا باید کلید چراغ ها را فشار دهند و چراغ ها را روشن 
کنند. به همین سادگی! بدون هیچ استرس، هیچ برانگیختن احساسات؛ صرفًا با فشار 
دادن کلیِد چراغ ها آنها را روشن می کردند. آیا مایل هستید بدانید که چرا آنان از این که 
با زدن کلید، چراغ ها روشن خواهند شد دچار هیچ استرسی نمی شدند؟ چون آنها توقع 
داشتند که چراغ ها حتمًا روشن خواهند شد. آنها توقع داشتند که چراغ ها روشن خواهند 
شد چون آنها می دانستند که نیروی الکتریسیته چگونه کار می کند. آنها قوانین حاکم بر 

الکتریسیته را می شناختند و آمی دانستند که آن قوانین تغییرناپذیرند.
اما اگر 1000 سال به عقب بازگردید و به فردی می گفتید که ما قصد داریم تمام شهر را 
به وسیلٔه حباب های شیشه ای کوچک نورانی کنیم، آنها فکر می کردند که شما حتمًا دیوانه 
هستید. و اگر آنها می دیدند که قسمتی از شهر توسط حباب های شیشه ای کوچک نورانی شده 
است، می گفتند که این امر یک معجزه است. هر آنچه مردم برای آن قادر به بیان توضیحی 
نیستند، آن را معجزه می نامند. اما این یک معجزه نبوده است؛ بلکه این پدیده صرفًا در اثر 
کارکرد قانون الکتریسیته رخ داده است، دقیقًا به همان نحوی که اگر هر کسی زمانی برای 

آموختن چگونگی کارکرد نیروی الکتریسیته اختصاص می داد، شاهد همان نتیجه می شد.
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یا شاید شما بگویید ما  الکتریسیته را آموخته ایم  ما در دهه های اخیر نحؤه عملکرد 
داریم  بنابراین توقع  تازه ساخته ایم.  الکتریسیته  بر  به قوانین حاکم  را نسبت  ذهن خود 
که نیروی الکتریسیته بر اساس آن قوانین عمل کند و زمانی که شاهد عملکرد آن هستیم 
غافلگیر نمی شویم. در حقیقت، ما بیشتر زمانی که این نیرو عمل نمی کند غافلگیر می شویم. 
با درک کردن و مکتوب کردن قوانین حاکم بر الکتریسیته، ما می توانیم روشنایی تمام دنیا 
را دو برابر کنیم. چگونه؟ این کار را می توانیم با یاد دادن کارکرد این قوانین به دیگران و 
مهیا کردن فرصت برای بهره مند شدن از مزایای برخورداری از روشنایی انجام دهیم. همٔه 
این ها به وسیلٔه درک قوانین حاکم بر الکتریسیته ممکن است. همین امر در مورد قوانین 
روحانی نیز صادق است. اگر ما این قوانین را درک نکنیم، قادر نخواهیم بود از مزایای آنها 

بهره مند شده و لذت ببریم یا وقتی به آنها نیاز داریم آنها را دو برابر کنیم. 
این یک معجزه است!«  وقتی شاهد پرواز کردن هواپیما هستیم، نمی گوییم: »وای، 
خیر، ما از هواپیما انتظار پرواز کردن داریم چون ما شناخت داریم که هواپیماها چگونه 
و چرا پرواز می کنند. و بار دیگر، اگر ما 1000 سال به عقب بازگردیم، و یکی از هواپیماهای 
دو طبقه جدید ایرباس مدل 380 با ارتفاع نزدیک بلندی یک درخت پرواز می کرد، مردم 
باابهت  بسیار   380 ایرباس  مواقفم  است!  معجزه  یک  این  می گفتند  آنها  می گفتند؟  چه 
است، با وزن 550 تن، قادر است بیش از 800 نفر را با سرعت 920 کیلومتر در ساعت تا 
مسافت 15 هزار کیلومتر جابه جا کند. آن قدر حیرت انگیز است که شاید وسوسه شوید 
از مهندسینی که  اما چنین نیست. ما می توانیم  که واقعًا آن را یک معجزه قلمداد کنید. 
ایرباس 380 را ساخته اند در مورد این هواپیما بپرسیم و آنها در مورد هر یک از قوانین 
فیزیکی که در به پرواز در آوردن هواپیما مورد استفاده قرار داده اند و همچنین در مورد 
دهند.  توضیح  ما  برای  برده اند،  به کار  ساخت هواپیما  در  که  قطعاتی  و  پیچ ها  تک  تک 
داستان اولین پرواز هواپیما این طور نبوده که مهندسین سازنده پس از ساخت هواپیما 
روی باند پرواز ایستاده اند و به یکدیگر گفته اند: »عجب،  نگاه کن؛ باور نمی کنم که این 
هواپیما در عمل بتواند پرواز  کند.« یک بار دیگر تأکید می کنم، ما با اطمینان خاطر سوار 
هواپیما می شویم، چون می دانیم که توانایی پرواز آن مبنی بر قوانین ثابت و تغییرناپذیر 
علم فیزیک می باشد. تا وقتی که در محدودٔه ضوابط آن قوانین باقی بمانیم، آن هواپیما 

پرواز خواهد کرد. این را همواره به یاد داشته باشید: قوانین تغییرناپذیرند!
اگر قوانین فیزیک ثابت و پایدار نبودند ما هرگز سوار هواپیما نمی شدیم. اگر بلیت 
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هوایی  خطوط  این  با  »سفر  بود:  شده  نوشته  متن  این  بلیت  روی  و  می خریدیم  پرواز 
از گاهی عمل می کند. یک روز  باالبر هر  نیروی  قانون  بود، چون  مخاطره آمیز خواهد 
موفق   - باشد  مطمئن  نمی تواند  کس  هیچ  نکند.  عمل  شاید  فردا  و  می کند  عمل  قانون 
از  که  ترسیده اید  هواپیما  داخل  در  که  باری  آخرین  آرزومندیم!«  خوبی  پرواز  باشید! 
شما  چون  چرا؟  هرگز؟  است؟  بوده  ِکی  شوید  معلق  هوا  در  و  شده  جدا  خود  صندلی 

می دانید که قانون جاذبه هرگز تغییر نمی کند.
بیان کردم در قلمرو زمینی بودند، که خداوند  مطالبی که در مورد قوانین فیزیکی 
آنها را مقرر نموده است. اما تصورش را بکنید، قوانین روحانی در پادشاهِی خدا دقیقًا 
به همین شکل عمل می کنند- آنها ثابت و پایدارند! پیش از آن که خداوند با من دربارٔه 
زمین  روی  بر  فیزیکی  قوانین  عملکرد  نحؤه  با  به خوبی  من  گوید،  سخن  پادشاهی اش 
متفاوت  خدا  پادشاهی  قوانین  که  می کردم  فکر  اما  بودم،  آموخته  را  آنها  و  بودم  آشنا 
هستند. فکر می کردم که خداوند هر آنچه می خواهد را هر موقع که خود بخواهد انجام 
می دهد. اما پی بردم که این حقیقت ندارد. وقتی دیدم که قوانین روحانی پادشاهِی خدا 
تغییر نمی یابند و قابل یادگیری، قابل فهم و قابل به کارگیری هستند، آنگاه دریافتم که 
چرا عیسی دایمًا می گفت: »پادشاهی خداوند شبیه )مثال های مختلف(... است« و بعد او 
پادشاهی را به امری در قلمرو طبیعی مربوط می کرد تا مردم نحؤه عملکرد آن را درک 
کنند. ناگهان، انگار المپ خاموشی در ذهنم روشن شد. این فکر به ذهنم آمد: »اگر خدا 
پادشاهی  را به ما بخشیده است، و این پادشاهی با قوانینی تغییرناپذیر اداره می شود، در 

نتیجه من می توانم این قوانین را فراگیرم و آنها را در زندگی ام به کار برم.«

ای گلٔه کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی پدر شما این است که پادشاهی 
را به شما عطا کند.

-لوقا ۳۲:۱۲

آن روز، روزی بود که من تبدیل شدم به یک دانشمند و محقق روحانی! کتاب مقدس 
پرسش هایی  کتاب مقدس  خواندن  حین  در  دیدم.  متفاوت  کاماًل  نوری  پرتوی  در  را 
نان  آن  پیدا کرد؟ چرا  آن شخص شفا  یافتند؟ چرا  تکثیر  آن ماهی ها  می پرسیدم: »چرا 
خداوند  از  و  شدم  نزدیک  کتاب مقدس  به  شیوه  این  به  وقتی  غیره.  و  کرد؟  پیدا  تکثیر 
خواستم که قوانینی که در دل تمام آن رخدادها و معجزات وجود دارند را به من نشان 
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دهد، نتیجٔه این رویکرد فراتر از تصور شگفت انگیز بود!
آن روز که وکیل مدافع طلبکارم تماس گرفت  همان طور که پیش تر گفتم، وقتی در 
و خداوند با من سخن گفت که مشکل من در این بوده است که وقت کافی برای یادگیری 
نحؤه عملکرد پادشاهی اختصاص نداده ام، بی درنگ به طبقٔه پایین رفتم و نزد همسرم 
از این که خدا را نطلبیده ام و بانی آن اوضاع اسفناک زندگی مان بوده ام، توبه کردم. اما 
ما نمی دانستیم که چگونه باید برای رهایی از مشکالتمان به پادشاهی خدا توکل کنیم. ما 
عضو کلیسا بودیم، وعدٔه ورود به آسمان را داشتیم و خدا را دوست داشتیم. در آن مقطع 
وقتی خداوند گفت »پادشاهی« هیچ ایده ای از منظور خدا در ذهن نداشتیم. ما مشکلی 
ملموس و  واقعی داشتیم و نمی دانستیم از کجا باید آن پولی که آن وکیل سه روز مهلت 
برای بازپرداختش به ما داده بود را تهیه کنیم یا اگر ظرف سه روز مهلت نتوانیم آن پول 

را تهیه کنیم، با احضاریٔه دادگاه چه باید بکنیم.
با  من  رویارویی  تجربٔه  اولین  این  بود.  ما  برای  خوبی  آزمون  یک  این  بنابراین، 
از  تا به من نشان دهد که منظورش  از خداوند درخواست کردم  یک مشکل مالی بود و 
»پادشاهی« چیست. اجازه دهید آنچه رخ داد را با شما در میان بگذارم. یادتان هست که 
وکیل مدافع به من سه روز مهلت داد تا پول را به او برگردانم، آن پولی را که در اختیار 
نداشتم! حِس ناامیدی مطلق مرا واداشت تا به اتاق خوابم بروم و نزد خدا فریاد برآورم؛ 
من در تنگنا گرفتار شده بودم! در آن زمان بود که او با من سخن گفت و فرمود که راه حل 
مشکل من، پادشاهی است؛ و دوباره، من هیچ ایده ای از منظور او از این سخن نداشتم، 

اما به شدت مشتاق بودم تا به منظور او پی ببرم.
عصر دو روز بعد، در حال آماده شدن برای رفتن به مالقات با یکی از مشتریانم در 
خصوص امور بیمه بودم. در ضمن، در آن روزها من همیشه ماشینم را در گوشٔه خانٔه 
مشتری ام پارک می کردم و هرگز ماشین را در جلو خانه پارک نمی کردم. مینی َوِن من یک 
ایراد جزئی داشت. وقتی استارت می زدم، خیابان یا جاده را پر از دود سفید می کرد، و 
حجم این دود آنقدر هم کم نبود! همیشه با خودم فکر می کردم که به نفع کسب و کارم 
نخواهد بود اگر من ماشین را در مقابل خانٔه مشتری پارک کنم، چون موقع رفتن همه 
جا پر از دود می شد. با خودم فکر می کردم که اگر چنین اتفاقی  بیافتد اعتبار حرفه ای 
برای  مشتریانم  به  همیشه  من  آنجا  از  شد،  خواهد  خدشه دار  مالی  امور  عرصٔه  در  من 
سرمایه گذاری تا سقف صدها هزار دالر مشورت می دادم. همٔه این ها به کنار، اگر من یک 
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مدیر مالی موفق بودم، چرا باید ماشینی سوار می شدم که به زحمت حرکت می کرد؟ آن 
شب نیز، تفاوتی با سایر شب ها نداشت.

خانه  از  من  با  مشتری ام  که  این  از  می آمدم  بیرون  مشتری ام  خانٔه  از  داشتم  وقتی 
بیرون آمده بود و در حال قدم زدن به همراه من به سمت ماشینم بود، وحشت زده شده 
بودم. او هیچ هدف خاصی نداشت، صرفًا در حال گفتگو با هم قدم می زدیم. نگرانی من 
از این بود که وقتی من سوار شوم و استارت را بزنم، او شاهد آن صحنٔه ترسناک خواهد 
شد. به صحبت کردن ادامه دادیم تا باالخره من سوار ماشین شدم. شیشه را پائین آوردم 
و به صحبت ادامه دادم، و امید داشتم که او شب به خیر خواهد گفت و بعد من وانمود 
می کردم که برای یک دقیقه باید کاری در ماشین انجام دهم و بعد او برمی گشت به خانه، 
اما چنین نشد. سرانجام او شب به خیر گفت و فقط چند قدم به عقب رفت و ایستاد. دیگر 
چاره ای نداشتم. استارت را زدم، به این امید که شاید این بار دود سفیدی بیرون نیاید، اما 

این یک آرزوی واهی بود. بالفاصله هوا پر شد از دود سفیدی که چشم ها را می سوزاْند.
آن مرد با عجله به سمتم آمد، و گفت که ماشین را خاموش کنم. چند قدم به عقب رفت 
و از پشت پنجره از من خواست که کاپوت ماشین را باز کنم. سپس تعریف کرد که او قباًل 
به طور پاره وقت به مکانیکی اتومبیل مشغول بوده است، و می خواهد قسمتی از موتور 
را بازبینی کند. بعد از یک دقیقه او برگشت و گفت: »همان طور که حدس زده بودم؛ واشر 
سر سیلندر ماشین سوخته است. برگرد خانه و به محض رسیدن، ماشین را تعمیر کن.« 
تشکر کردم و شروع کردم به حرکت، اما عیب یابی او به هیچ درد من نمی خوْرد. چون من 

پولی برای تعمیر ماشین نداشتم.
از خانٔه مشتری ام تا دفتر کارم 10 کیلومتر راه بود، و در راه برگشت به دفترم دوباره 
آن ردای آشنای افسردگی بر من قرار گرفت. اما در حین رانندگی، آنچه خدا به من گفته 
بود را به یاد آوردم و شروع به گفتگو با او در مورد ماشینم کردم، گفتم: »خداوندا،  من 
هیچ پولی برای تعمیر این ماشین ندارم. من هنوز قسط همین ماشین را تا آخر پرداخت 
نکرده ام و بدون تعمیر هم نمی توانم آن را بفروشم. واقعًا نمی دانم چه باید بکنم. شاید 
بهتر این باشد که این ماشین آتش بگیرد. در این صورت بیمه پولش را پرداخت می کند و 

من هم از شّرش خالص می شوم.«
کاپوت  روی  که  شدم  متوجه  ناگهان  بود،  مانده  دفترم  به  کیلومتر   5 که  حالی  در 
چشمانم  برابر  در  بودم.  نکرده  دقت  آن  به  قباًل  که  دارد  وجود  حباب  شبیه  برآمدگی ای 
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این که به محض رسیدن به پارکینگ محل دفترم حباب  تا  حباب بزرگ تر و بزرگ تر شد 
ترکید و تبدیل به گلوله ای از آتش شد. تمام قسمت جلوی ماشین در حال سوختن بود و 
ارتفاع شعله های آتش روی کاپوت به دو متر می رسید. به سرعت خودم را به داخل دفتر 
رساندم و با آتش نشانی تماس گرفتم. فردای آن روز، شرکت بیمه ماشین را از من گرفت 
و چکی به من داد که توانستم قسط ماشین را با آن پرداخت کنم و به اندازٔه کافی هم پول 
برایم باقی مانْد تا بتوانم بدهی ام را به آن وکیل مدافعی که سه روز پیش به من زنگ زده 
بود، پرداخت کنم. من و دِرندا مات و مبهوت بودیم. نمی دانستیم باید چه فکری بکنیم. ما 
می دانستیم که خداوند در حال کار کردن برای ماست و این که چیزی در حال تغییر بود. 
اما وفاداری و وقف ما به پادشاهی در آستانٔه مورد آزمون قرار گرفتن بود، به نحوی که 

نتیجٔه آزمون، مسیر زندگی ما را برای سال های آتی مشخص می کرد.
که  بردیم  پی  ناگهان  اما  بودیم،  خوشحال  ما  ماشین  آتش سوزی  از  بعد  که  البته 
ما  بدهی  و  بود  شده  پرداخت  کامل  به طور  ماشین  قسط  مانده ایم.گرچه  ماشین  بدون 
به وکیل مدافع هم به حسابش واریز شده بود، اما ما هیچ پولی برای خرید یک ماشین 
جدید نداشتیم. وقتی پدرم خبر آتش سوزی ماشین را شنید، با ما تماس گرفت و گفت که 
کمک  جدید  ماشین  خریدن  در  ما  به  می خواهد 
کند. با شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدیم. 
رفتیم  اتومبیل  بازار  به  پدرم  همراه  به  بنابراین 
از آن خوشمان می آمد  َونی را که من و دِرندا  و 
و  بود  دالر   17000 ماشین  قیمت  کردیم.  پیدا  را 
 5000 پرداخت  پیش  عنوان  به   او  که  گفت  پدرم 
دالر به ما خواهد داد. این یعنی 12000 دالر بقیه 
را ما باید تأمین می کردیم. من با اکراه یک فرم 
درخواست خرید قسطی ُپر کردم و پدرم هم فرم 
پیش خرید را امضا کرد. آنها گفتند که نتیجه را 

فردا صبح به ما اطالع خواهند داد.
که  می دانستیم  بخوابیم.  نتوانستیم  شب  آن 
با وام ما موافقت نخواهند کرد. اما، کمبود ماشین فشار زیادی بر من وارد می کرد و من 
در ُشرِف تسلیم شدن بودم. بعد از سپری کردن یک شب وحشتناک، من و دِرندا به این 

در آن مقطع، بر ما ثابت 
شد که سیستم خداوند 

جواب می دهد و تصمیم 
گرفتیم که از آن لحظه 

به بعد به آموختن و 
به کار بردن سیستم 

پادشاهی خداوند ادامه 
دهیم.
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نتیجه رسیدیم که قرارداد وام ماشین جدید را نباید امضا کنیم. با پدرم تماس گرفتم و 
از هدیٔه سخاوتمندانه اش از او تشکر کردم و به او گفتم که تصمیم دارم قرارداد را امضا 
نکنم. سپس زنگ زدم به بنگاه ماشین و به آنها نیز اطالع دادم. آنها بسیار مأیوس شدند 
چون همان روز صبح با درخواست ما موافقت شده بود و ما می توانستیم به بنگاه رفته و 
ماشین را برداریم. گرچه نمی دانستیم که خدا چگونه برای تهیٔه ماشین جدید به ما کمک 

خواهد کرد، اما در این مورد احساس آرامش می کردیم.
در آن مقطع، دِرندا تعدادی وسایل آنتیک و قدیمی را برای فروش گذاشته بود، او آن 
وسایل را از افرادی خریده بود  که آنها را در مقابل پارکینگ منزلشان به حراج گذاشته 
بودند. یک ماه پیش از آتش سوزی ماشین درندا به مردی که آگهی داده بود که به اندازٔه 
او  با  ارتباط  برقراری  به  موفق  اما  بود،  زده  پیامک  دارد  فروش  برای  وسایل  اتاق  چند 
نشده بود. یکی دو روز بعد از آتش سوزی ماشین، آن مرد تماس گرفت و گفت که حاضر 
است تمام وسایلش را که به اندازٔه سه اتاق بود، به قیمت زیر 1000 دالر به دِرندا بفروشد. 
دِرندا با یک شرکت برگزاری مزایده به توافق رسید که آنها آن وسایل را برای او به فروش 
بگذارند و پس از انجام دادن مذاکره، آنها موافقت کردند که به جای حق کمیسیون و پول 
نقد، ماشین دست دوم خوبی که مال شرکت بود را به دِرندا بدهند. حاال ما صاحب یک 
ماشین واگن دار خوب بودیم، هم بدهی مان و هم قسط َون سوخته مان پرداخت شده بود.
خداوند  سیستم  که  شد  ثابت  ما  بر  مقطع،  آن  در  می کند.  عمل  چنین  این  پادشاهی 
جواب می دهد و تصمیم گرفتیم که از آن لحظه به بعد به آموختن و به کار بردن سیستم 
پادشاهی خداوند ادامه دهیم. شاید بپرسید: »از چه اصلی استفاده کردید؟« بزرگ ترین 
اصل این بود که بر بدهی مان تکیه نکنیم بلکه برای آنچه به آن نیاز داریم بر خداوند توکل 

کنیم و اجازه دهیم او به ما نشان دهد که چگونه آن را به دست آوریم.
حادثٔه َون مرا به هیجان آورده بود و باعث شد جریان مسکوت اتفاقی دیگر، که چند 
ماه پیش رخ داده بود، دوباره به حرکت در آید، اما در آن موقع آنچه خداوند به من نشان 
می داد را نمی فهمیدم. در ذهن من نقطه های این حوادث هنوز به هم متصل نشده بود تا 

شکلی از یک اصل از پادشاهی را برایم تداعی کنند. 
من شکار کردن گوزن را دوست دارم، اما سال ها دست خالی از شکار برمی گشتم. 
می رفتم بیرون، در سایه می نشستم و اما هیچ وقت بخت با من یار نبود. این کار را صرفًا 
به این دلیل که من عاشق شکار گوزن بودم انجام نمی دادم، بلکه من باید غذای فرزندانم 
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را تأمین می کردم و مطمئنًا می توانستم از گوشت گوزن استفاده کنم. گرچه در گذشته 
موفقیت هایی داشته ام، اما سال ّها از وقتی که من فصل شکار موفقیت آمیزی داشته ام و 
توانسته ام با دست ُپر به خانه بازگردم گذشته بود. روزی هنگامی که به فصل شکار آتی 
فکر می کردم، صدای خداوند را شنیدم. او گفت: »چرا اجازه نمی دهی امسال من به تو 
نشان دهم که چگونه گوزن را شکار کنی؟« یکه خوردم. »به من نشان دهد که امسال 
گوزنم را چگونه شکار کنم؟« این به چه معناست؟ وقتی شروع کردم همراه با تأمل بر آن 
کلمات به دعا کردن، در قلبم احساس کردم که باید یک بذر مالی یا هدیه ای دقیقًا با هدف 
موفقیت در شکار کردن گوزن بکارم. احساس کردم که خداوند به من گفت وقتی که این 
بذر را بکاری، می بایست ایمان داشته باشی که پیش از آنکه آن را به دست بیاوری، آن 

گوزن از آن توست، مطابق مرقس 24:11: 

پس به شما می گویم، هر آنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که 
آن را یافته اید، و از آِن شما خواهد بود.

گرچه من به عنوان یک مسیحی همیشه کلیسایم را حمایت مالی نموده ام، کاشتن بذر 
به این شکل و نیتی هدفمند و با این ایمان که آنچه در دعا درخواست کرده ام را یافته ام، 
تجربٔه جدیدی برایم بود. چکی را برداشتم و در قسمت مالحظات نوشتم »برای گوزن سال 
1987«. دستانم را روی چک گذاشتم و آن را برای یک سازمان خدمتی که به آنها اعتماد 
فراوانی داشتم پست کردم و اعالم کردم که االن که این چک را می فرستم، گوزن خود را 
دریافت می کنم. در آن زمان در شهر تولسا در ایالت اوکالهاما زندگی می کردیم و در این 
شهر جایی برای شکار کردن وجود نداشت، اما یکی از دوستانم که از اعضای کلیسا بود، 
ما دعوت کرد که برای جشن شکرگزاری به منزل مادربزرگش در روستایی خارج از شهر 
برویم. او گفت که بعضی اوقات در اطراف مزرعه چند گوزن دیده می شوند. بنابراین 
صبح روز شکرگزاری همراه خانواده حرکت کردیم تا از مشارکت و شام شکرگزاری لذت 

ببریم و من هم فرصت شکار کردن گوزنم را داشته باشم.
دوستم نمی دانست چه جایی را برای شکار به من توصیه کند، اما مرتعی آنجا بود که 
دورش حصار چوبی کشیده شده بود و او پیشنهاد کرد که من به آنجا بروم و در کنار 
درخت بزرگی که آنجا بود بنشینم. حاال، می خواهم این تصویر را در ذهن خود مجسم 
کنید. من در وسط یک علفزار، در کنار درخت بزرگی نشسته بودم. به درخت تکیه داده 
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بودم و حصارها در مقابل من بودند، که احتمااًل 120 متر با من فاصله داشت. حال که به 
گذشته نگاه می کنم، و آن تصویر را مرور می کنم که در آن من وسط یک علفزاِر باز در 
موقعیتی  نمی توانست  واقعًا  موقعیتی  چنین  که  بود  واضح  نشسته ام،   درخت  یک  کنار 

ایده آل برای شکار گوزن باشد.
این که من متوجه باشم یک  از طلوع خورشید گذشته بود، و بدون  یا 40 دقیقه   30
گوزن َنر از پشت سرم در حال دویدن به سمت حصار روبه روی من بود. درختی که به 
آن تکیه داده بودم بین من و گوزن قرار داشت، در نتیجه گوزن مرا نمی دید و من هم او 
را نمی دیدم. گوزن بدون دیدن من، مستقیم به سمت درخت در مسیرش برای رسیدن به 
حصار در حال دویدن بود. وقتی که گوزن به درخت نزدیک شد، بوی من به مشامش 
خورد و ایستاد، و شروع کرد به جستجوی من. گوزن شروع کرد به گشتن دور درخت و 
ناگهان از فاصلٔه 5 متری، نگاه چشمان ما به همدیگر گره خورد. نمی توانم به طور قطع 
بگویم کدام یک از ما بیشتر غافلگیر شد، اما آن گوزن َنر ثانیه ای را به هدر نداد و با سرعِت 
تمام شروع به فرار کرد. ُخره ای بلند کشید و با تمام نیرو و سرعت به سمت حصار چوبی 
آنجا زیر درخت نشسته بودم و دنبال  به فرار کرد من هنوز  دوید. وقتی گوزن شروع 

تفنگم بودم. تفنگ را بلند کردم و سعی کردم گوزن را در میدان دیدم پیدا کنم.
سعی می کردم که آن گوزِن دم سفید را، که با تمام سرعت در حال دویدن بود، نشانه 
ساده ای  کار  وجه  هیج  به  قبلی،  آمادگی  بدون  متحرک  هدف  به  کردن  شلیک  بگیرم.  
نیست. حقیقتش را بگویم، هرگز در گذشته به گوزن در حال فرار شلیک نکرده بودم. 
به خوبی یادم هست که بسیار به سختی می توانستم هدف بگیرم، چون آن گوزن مانند 
همه ٔ گوزن های دم سفید، وقتی با سرعت می دوید دایمًا به باال و پایین می پرید. اما وقتی 
این ها در  افتاد و حرکت نکرد. شوکه شده بودم! همٔه  به زمین  را کشیدم، گوزن  ماشه 
عرض یک ثانیه اتفاق افتاد. فاصله ام تا گوزن را با قدم اندازه گرفتم، حدود 100 متر بود.

با به صدا در آمدن شلیک تفنگ، دوستم آمد و با دیدن آن گوزن که روی زمین افتاده 
به دست  نحؤه  دربارٔه  خداوند  آنچه  مورد  در  چیزی  هنوز  من  گفت.  تبریک  من  به  بود 
آوردن گوزن به من گفته بود به دوستم چیزی نگفته بودم، اما در آن لحظه به او نگاه 
کردم و گفتم: »فکر نمی کنم این گوزن به خاطر توانایی باالی من در شکار و نشانه گیری 
کشته شده است.« سپس از جیب ُکِت شکاری ام قطعه کاغذی را بیرون آوردم که روی آن 
تاریخ آن چکی که فرستاده بودم، نوشته شده بود. این جمله روی کاغذ نوشته شده بود: 
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»من ایمان دارم که گوزن سال 1987 را دریافت کردم.« من تاریخ و ساعتی که در آن، آن 
دعا را کرده بودم را نیز روی کاغذ نوشته بودم. کاغذ را به دوستم نشان دادم و برای او 

تعریف کردم که خداوند چه کاری ازمن خواسته بود که انجام دهم.
این رخداد فکر مرا به خود جلب کرد. بدون هیچ شک و تردید می دانستم که دست 
و  بردن  بهره  حال  در  که  نمی کردم  درک  هنوز  دالیلی،  به  بنا  اما  است.  کار  در  خداوند 
بالفعل کردن یکی از قوانین پادشاهی هستم. در عمل، اصطالح »پادشاهی« مفهومی بود 
بود،  آن گوزن فوق العاده  آوردن  به دست  که پیش تر اصاًل درباره اش فکر نکرده بودم. 
اما آیا ممکن بود دوباره چنین اتفاقی بیافتد؟ به غیر از مفهوم قانون پادشاهی، با هیچ 
مفهوم یا قانون دیگری نمی توانستم توضیح دهم که چگونه آن گوزن در آن روز و در آن 
محل ظاهر شد. پس آن تجربه را مداخلٔه خداوند به حساب آوردم و مشتاق بودم که در 
فصل شکار سال آینده دوباره آن را امتحان کنم. اما پیش از فرا رسیدن فصل شکار، َون ما 
دچار آتش سوزی شد. در فاصلٔه بین حادثٔه آتش سوزی َون و ظاهر شدن ماشین واگن دار 
جدید بدون قسط و بدهی، من کاماًل متوجه بودم که در همٔه این اتفاقات خداوند چگونه 
آتی، به مرتع  در حال عمل کردن است. حاال بسیار هیجان زده بودم که در فصل شکار 
رفته و گوزن آن سال را شکار کنم. می خواستم نظریٔه جدیدم را امتحان کنم و در مورد 

پادشاهی خداوند چیزهای بیشتری فراگیرم. فصل شکار گوزن نزدیک بود!
 اولین گوزن را در پاییز سال 1987 در اوکالهاما شکار کرده بودم. اما در جوالی سال 
1988، ما به زادگاهم در ایالت اوهایو رفتیم. دوران کودکی من در آنجا سپری شده بود 
و 12 سال از زمانی که آنجا را ترک کرده بودم، می گذشت. در تمام ایامی که در گذشته 
آنجا زندگی کرده ام، هرگز موفق به شکار یک گوزن اوهایویی نشده بودم. گرچه بارها 
در  کرایه ای مان  خانٔه  در  که  وقتی  بودم.  نزده  هدف  به  هرگز  اما  بودم،  کرده  امتحان 
اوهایو ساکن شدیم، من نمی دانستم در آن منطقه برای شکار کردن کجا می توانم بروم. 
وقتی پسر بچه ای بودم، روبه روی خانٔه پدری ام، در امتداد نهری که آنجا بود، چند بار 
خرگوش شکار کرده بودم. سال ها در دوران کودکی در آن منطقه تله های مختلفی کار 
گذشته بودم، اما هرگز، حتی یک بار هم گوزنی در آن منطقه ندیده بودم یا حتی نشانی 
از بودن گوزن در آن ناحیه پیدا نکرده بودم.  روزی وقتی در کالج بودم، برادرم با حالتی 
بسیار هیجان زده با من تماس گرفت. او گفت که در امتداد نهر در نزدیکی خانٔه پدری مان 

گوزنی را دیده است. هر دوی ما بسیار تعجب کرده بودیم.
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آن گفتگو در ذهنم نقش بسته بود، و تصمیم گرفته بودم که در صبح اولین روز آغاز 
فصل شکار گوزن، به پایین دست آن نهر بروم. با برادرم تماس گرفتم و با او مشورت 
کردم که بهترین مسیر برای رسیدن به آن منطقه کدام مسیر خواهد بود. گرچه چند سالی 
بود که برادرم برای زندگی به زادگاهمان بازگشته بود، او به خوبی درخت افرای بزرگی 
که در پایین دست نهر بود را به یاد داشت و به نظر، آن مکان نقطٔه خوبی برای شروع 
جستجوی گوزن بود. از آنجا که در دوران کودکی در تمام آن ناحیٔه پایین دست نهر بارها 
برای بازی رفته بودم، تمام پیچ و خم ّهای نهر را می شناختم و دقیقًا می دانستم که منظور 

او کدام منطقه است. 
من و دِرندا آنچه خداوند پارسال در اوکالهاما به ما گفته بود را دوباره تکرار کردیم 
– بذر را کاشتیم، و روی پاکت یادداشت نوشتیم و ایمان داشتیم که در همان لحظه ای که 
بر طبق مرقس 24:11دعا کرده ایم گوزن از آن ما شده است. در آن زمان در اوهایو فقط 
برای دو گوزن، چه نر و چه ماده اجازه شکار داده شده بود و ما در واقع فکر می کردیم 
که ما برای یک گوزن بذر خواهیم کاشت و بعد از آن برای دومین گوزن اقدام خواهیم 
کرد. دِرندا و من برای گوزن آن سال بذر را کاشتیم و ایمان داشتیم که همان لحظه که دعا 
کرده ایم آن را یافته ایم. با کمال شگفتی، 40 دقیقه از طلوع آفتاب اولین روز فصل شکار 
گوزن نگذشته بود که من َنه یک، بلکه دو گوزن شکار کرده بودم. قطعًا ما در آستانٔه یک 

اتفاق چشمگیر بودیم!
یک ماه بعد، در مورد یک ایدٔه کسب و کار جدید خوابی دیدم. در خواب این کسب 
اندوختٔه دانش مالی ام را که حاصل کسب و کارم در بیمه بود در بر  و کار جدید، تمام 
می گرفت، اما با هدفی متفاوت. من آن را به طور کامل نفهمیده بودم، اما یقین داشتم که 
خداوند مرا هدایت می کند که کسب و کار شخصی ام را راه اندازی کنم و شرکتی که هشت 
سال بود در آن کار می کردم را رها کنم. در زمانی که این خواب را دیدم هنوز به عنوان 

ویزیتور بیمه عمر و اوراق بهادار مشغول به کار بودم.
در هفته ای که آن خواب را دیدم، با خانواده ای در مورد بیمٔه عمر قرار مالقات داشتم و 
گرچه ما دربارٔه بیمٔه عمر صحبت کردیم، من می دانستم که داشتن بیمهٔ  عمر نیاز یا مشکل 
اصلی آنان نیست. آنها در تأمین بودجٔه ماهیانه شان دچار مشکل بودند و همیشه زیر بار 
بدهی بودند. بخشی از برنامه ریزی مالی من برای مشتریانم شامل این می شد که به آنها 
یک برگه ی آماری می دادم تا تمام آمار مالی خود را در آن برگه درج کنند. این برگه به من 
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اجازه می داد تا بر اساس آن محاسبه کنم که آنان به چه میزان بیمٔه عمر نیاز دارند. آن شب، 
برای آن خانواده بسیار ناراحت بودم. خیلی دلم می خواست کمکشان کنم، اما نمی دانستم 
چگونه. برگٔه داده های مالی شان را برداشتم و نشستم پشت میز و شروع به کار کردم تا 
بتوانم گزینه هایی برای کمک به آنها بیابم. در حین کار با ماشین حساب مخصوص کارهای 
مالی، ناگهان تصمیم گرفتم که با دیدی متفاوت به مسئلٔه آنها نگاه کنم، به جای یافتن رقم 
بیمٔه عمر، با خود گفتم آیا ممکن است بتوانم در بودجٔه ماهیانٔه آنها مقداری پول نقد دست 
نخورده و آزاد در نظر بگیرم. با تنظیم مجدد چند عامل و محاسبه با ماشین حساب، وقتی 
دریافتم که این خانواده  بدون ایجاد تغییری در میزان درآمدشان، می تواند در طی مدتی 
کمتر از 7 سال، همٔه بدهی های خود را پرداخت کرده و دیگر هیچ بدهی نداشته باشد، که 

این شامل پرداخت رهن مسکن هم خواهد بود، شوکه شدم.
وارد  من  که  زمانی  مدت  از  هنگام،  آن  در 
عرصٔه امور مالی شده بودم 8 سال می گذشت، 
که  بودم  نشنیده  کسی  از  مدت  این  در  هرگز  و 
آنها  پروندٔه  من  است.  امکان پذیر  چیزی  چنین 
هر  و  دادم  قرار  بازبینی  بارها مورد  و  بارها  را 
بار به همان نتیجه  رسیدم: ظرف 6 سال و 2 ماه 
سپس  می آمدند.  بیرون  بدهی  بار  زیر  از  آنها 
برگٔه  و  مشتریان  پرونده های  قفسٔه  سراغ  رفتم 
داده های مالی آنها را از پرونده شان خارج کردم. 
همان محاسبات را انجام دادم و به همان نتیجه 
رسیدم: ظرف کمتر از 7 سال آنها می توانستند 
به  نتیجه  این  آزاد شوند. صادقانه  بار بدهی  از 

شدت مرا غافلگیر کرد.
با خود فکر کردم که اگر مشتری ام این موضوع را بداند حتمًا بسیار خوشحال خواهد 
شد، بنابراین تصمیم گرفتم که تمام محاسبات انجام شده را در جدولی تایپ کنم و وقتی 
آنها را مالقات کنم تا در مورد بیمٔه عمرشان صحبت کنیم، یافتٔه جدیدم را به شکلی منظم 
و منسجم به آنان عرضه کنم. واقعًا برای اوضاع این خانواده ناراحت بودم. من به خوبی 
می دانستم که فشار مالی، همٔه جنبه های زندگی را تحت تأثیر منفی خود قرار می دهد و 

وقتی دریافتم که این 
خانواده  بدون ایجاد 

تغییری در میزان 
درآمدشان، می تواند در 

طی مدتی کمتر از ۷ 
سال، همه بدهی های 

خود را پرداخت کند، که 
این شامل پرداخت رهن 
مسکن هم خواهد بود، 

شوکه شدم.
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می خواستم آنها بدانند که اوضاع شان کاماًل مأیوس کننده نیست و امیدی برای برون رفت از 
آن شرایط وجود دارد. بنابراین نسخٔه تایپ شدٔه محاسباتم را به مشتری ام ارائه دادم و وقتی 
رقم های جدول را برای آنها مرور می کردم، آنها مات و مبهوت شده بودند. پس از این که 
به آنان نشان دادم که چقدر سریع آنها می توانند از زیر بار بدهی بیرون آیند، مرد خانواده 
با چشمانی اشک آلود از جایش پرید و از من تشکر کرد. دقیقًا مانند صحنه ای که شما در 
برنامه های تلویزیونی می بینید وقتی که خانواده ای برندٔه التاری می شود یا در یک مسابقٔه 
تلویزیونی برندٔه جایزه بزرگ می شود. باور کردن آنچه به آنها می گفتم برایشان بسیار 

دشوار بود. حقیقتًا تجربه ای تأثرانگیز هم برای آنان بود و هم برای خود من.
وقتی به اتفاقی که در آن روز عصر افتاد فکر می کردم،  این حقیقت از ذهنم بیرون 
نمی رفت که چگونه صرفًا با تجدید نظر کردن در ارقام و منابع مالی مشتری یانم توانستم 
بدهی  بار  زیر  از  سال   7 از  کمتر  ظرف  آنها  که  است  امکان پذیر  که  دهم  نشان  آنها  به 
بیرون آیند. من دیدم که این خبر چه اثری روی آنها گذاشت و چقدر امید را دوباره به 
زندگی آنها جاری کرد. تمام پرونده های مشتریانم را دوباره مورد بازبینی قرار دادم با 
این هدف که ببینم چند درصد آنان شامل آن دسته از افراد خواهند بود که ظرف کمتر از 
7 سال قادر خواهند بود از بار بدهی آزاد شوند و وقتی دریافتم که 85 درصد آنان در 
این دسته قرار می گیرند، کاماًل غافلگیر شدم. اما چه کسی می بایست این حقیقت را به 
مردم بازگو می کرد؟ پس از مالقات آن شب با مشتری ام و پس از این که پروندٔه مشتریان 
قدیمی ام را دوباره بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که به احتمال زیاد می توانم کسب 
و کار شخصی خود را شروع کنم و در آن به مردم نشان دهم که چگونه بر اساس برنامٔه 

پیشنهادی من می توانند از زیر بار بدهی رهایی یابند.
با همٔه  به طور قطع  اما  بودم،  بند بدهی رها نشده  از  آن مقطع هنوز  در  من خود 
افرادی که از لحاظ مالی زیر فشار و استرس شدید بودند احساس همدردی می کردم و به 
عبارتی این رسالت جدید در مقایسه با فروش بیمٔه عمر بیشتر مرا به خود جلب می کرد. 
شروع کردم به نشان دادن همان جدول محاسباتی به تمام مشتریان بیمه ام و همگی آنان 

بدون استثناء شوکه شدند.
وجود  ایراد  چند  جدید  کار  و  کسب  یک  برای  اولیه  طرح  یک  منظر  از  من  طرح  در 
داشت که باید راه حلی برای رفع آنها پیدا می کردم. اول این که انجام دادن تمام محاسبات 
با دست و ماشین حساب و سپس تایپ کردن آنها به شکل برگه های قابل ارائه امر بسیار 
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زمان َبری بود. نکتٔه دوم، چگونه با انجام دادن این کار می توانستم به مرحلٔه کسب درآمد 
برسم؟ دست آخر با یک برنامه نویس کامپیوتری به توافق رسیدم و با هم قرارداد بستیم 
و او برای من یک برنامٔه ویژه نوشت که می توانستم آن را برای تدوین سریع برنامٔه مالِی 
پیشنهادی ام به  کار برم. دربارٔه مشکل دوم، من می دانستم که در واقع نمی توانم در آن 
صورت که مردم هیچ پولی در ابتدا نداشتند، از آنها دستمزد بگیرم تا آنها را از بار بدهی 

آزاد کنم. شروع به دعا کردن در این باره کردم.
روزی فکر ِبکری به ذهنم آمد. واقعًا احساس کردم که خداوند ایده ای به من بخشید 
که چگونه می توانم شرکت شخصی ام را راه اندازی کنم و بدون دریافت هزینه ای از مردم 
بتوانم به آنها کمک کنم و در عین حال قادر به کسب درآمد شخصی نیز باشم. در برنامٔه 
پیشنهادی ام، من به دنبال »پول گمشده« بودم، یعنی پولی که مشتری آن را از پیش داشته 
است، اما متوجه آن نبوده است. برای نمونه، من مقایسه ای میان نرخ بیمه های خودرو، 
مسکن، عمر و درمانی می کردم و سعی می کردم در پی این مقایسه ها رقمی برای پس انداز 
پیدا کنم. نرخ رهن را بررسی می کردم تا ببینم آیا انتقال واِم رهن به بانکی دیگر و محاسبٔه 
مجدد اقساط، کمکی به آنها خواهد کرد. گزینه ّهای بسیاری نظیر این را بررسی می کردم 
که  معنا  این  به  نمی کردم.  عملی  را  می دادم  آنها  به  که  توصیه هایی  شخصًا  خودم  ولی 
وقتی در منزل مشتری بودم، من به آنها رقم ممکن پس انداز را نشان می دادم و سپس آنها 
را  راهنمایی می کردم که خودشان شرکتی را بیابند که بتواند ایده های پیشنهادی مرا به 
مرحلٔه عمل در آورد یا سراغ بازاریابی بروند که کمترین هزینه را برای آنها داشته باشد.

به  آنان  محصول  فروش  و  شرکت ها  آن  نزد  مشتریانم  فرستادن  با  من  اصل  در 
مشتریانم از پیش همه کار برای آن شرکت ها انجام داده بودم. آنچه صرفًا آنها باید انجام 
با  بنابراین  بگیرد.  به خود  رابطٔه کاری شکل مستند و رسمی  این  که  بود  این  می دادند 
ارائه دهندگان خدمات، بازاریاب ها و مشاوران حرفه ایی که آنها را به مشتریانم معرفی 
می کردم تماس گرفتم و به آنها توضیح  دادم که در حال انجام دادن چه کاری هستم و از 
آنها نظرخواهی کردم که آیا آنچه انجام می دهم )معرفی کردن آنها به مشتریانم( مستحق 
احتساب هزینه ی معرفی می باشد یا نه. پاسخ همٔه آنها مثبت بود. در نتیجه من هم چنین 
عمل کردم. شرکت قبلی ام را ترک کردم و شروع به تأسیس شرکت شخصی خودم کردم 
که بتوانم به مردم کمک کنم تا از بار بدهی هایشان رهایی یابند. کسب و کار جدیدم شروع 
به اوج گیری کرد، و با گذشت زمان چنان برای من و دِرندا  درآمد ایجاد نمود که ما ظرف 
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آمدیم! ما بسیار هیجان زده و خوشحال  بار تمام بدهی هایمان بیرون  از  دو و نیم سال 
بودیم! )اگر دوست دارید یک برنامٔه رایگان نیز برای شما تهیه کنیم، می توانید با ما تماس 

بگیرید. ما همچنان پس از گذشت 28 سال مشغول به انجام دادن این کار هستیم!(   
خداوند به طور مداوم و پیوسته نحؤه عملکرد پادشاهی اش را به ما نشان می داد و 
این امر هر روز ما را به روز جدیدی تبدیل می کرد. در حین یکی از مالقات هایم با یکی 
از مشتریان، خداوند با من در مورد استخدام افراد و گذر از کسب و کار کوچک به یک 
برای  افراد  استخدام  به  و واقعی سخن گفت. هنگامی که من شروع  بزرگ  کار  و  کسب 
همکاری کردم، روند کسب و کار ما شروع به ترقی و بالندگی در سطوح باالتری نمود. 
در بخش مقدمه بیان کردم که چگونه ما شروع کردیم  نقدًا هزینه خرید خودروهایمان 
را پرداخت کنیم و چگونه خانٔه رویایی مان را ساختیم. در طی جلسات ماهیانه ای که با 
کارمندان تازه استخدام شده مان برگزار می کردم، حقایقی را در مورد پادشاهی خدا با 
آنها در میان می گذاشتم و افراد با این انگیزه به سمت شرکت جذب می شدند که بیشتر در 
مورد پادشاهی آگاهی کسب کنند و این که چگونه در کنار به دست آوردن فرصت شغلی 

در شرکت ما، بتوانند آن اصول پادشاهی را در زندگی شخصی شان به کار ببندند.
البته بسیاری  و  بودند  فوق العاده  به من نشان می داد  را  آنها  که خداوند  درس هایی 
از آن دروس را من در حین شکار سالیانه ام فرا می گرفتم. داستان های مربوط به شکار 
بدون اغراق حیرت انگیز بودند. اگر از زبان فرد دیگری آنها را می شنیدم باورشان برایم 
دشوار بود، اما من آنها را با چشم خود دیده بودم. در جریان هر داستان، من حقیقت 
جدیدی دربارٔه پادشاهی می آموختم، حقیقتی که هرگز در گذشته آن را نشناخته بودم. 
با خود اندیشیدم که برخی از آنها را در قالب این کتاب با شما در میان خواهم گذاشت، اما 
اگر واقعًا مشتاق خواندن داستان های مربوط به شکارم هستید، می توانید کتاب شکار با 

ایمان6 مرا از وبسایت مان تهیه کنید.
این داستان چند سال پس از آن اتفاق افتاد که من در شکار فصلی گوزن شروع کردم 
به کار بردِن دانش تازه کشف کردٔه خود دربارٔه پادشاهی. همان گونه که قباًل با شما در 
میان گذاشتم، خداوند به من آموخت که چگونه برای گوزن َنر خود باید بذر بکارم، و وقتی 
برای آن دعا می کنم ایمان داشته باشم که آن را دریافت کرده ام – و بدون استثناء هر سال 
ظرف مدت 30 الی 45 دقیقه من موفق به شکار گوزن خود می شدم. در ضمن، 28 سال 
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است که این اتفاق در حال رخ دادن است. به هر حال، من در آن سال طبق معمول همراه با 
این اطمینان خاطر که گوزن حتمًا خودش را نشان خواهد داد برای شکار به بیرون رفتم. 
ظرف چند دقیقه، دیدم که گوزن َنری در حال دور شدن از من است و کم مانده که وارد ملک 
همسایه شود، که با جایی که در آنجا ایستاده بودم 200 متر فاصله داشت. می دانستم که اگر 
آن گوزن از آن حصار چوبی عبور می کرد، دیگر بر نمی گشت و در عین حال مطمئن بودم 
که آن گوزن متعلق به من است. در آن مقطع، من چیزی در مورد شکار با تیر و کمان، تقلید 
کردن صدای گوزن با سوت های مخصوص، یا منحرف کردن گوزن از مسیرش با ایجاد سر 
و صدا چیزی نمی دانستم. من فقط می دانستم که آن گوزن، شکار من است اما با ناامیدی 
در حال تماشای آن صحنه بودم که گوزن در حال وارد شدن به محدودٔه همسایه ام است. 
اما ناگهان در روحم این صدا را شنیدم: »گوزن را صدا کن تا نزد تو بیاید.« »چی؟ گوزن 
را صدا کنم؟ این یعنی چی؟« من کاماًل قانع نشده بودم، اما با صدایی بلند، البته نه آن قدر 
بلند که برای گوزن قابل شنیدن باشد،  گفتم: »ای گوزن، من به تو فرمان می دهم که توقف 
کنی، برگردی، و در مقابل درختی که من باالی آن هستم بایستی.« آن روز من با تیر و کمان 
می خواستم شکار کنم و طبق اصول شکار با تیر و کمان من به باالی درختی رفته بودم و 
برای این که موفق به شکار می شدم، گوزن باید خیلی به من نزدیک می شد. با خود فکر 
کردم اگر بر طبق ایمان آن گوزن باید برگشته و نزد من بیاید، می بایست به زیر همان درختی 

بیاید که من باالی آن بودم، تا بتوانم او را هدف قرار دهم.
در کمال شگفتی، به محض گفتن آن کلمات، گوزن فورًا ایستاد، برگشت، و شروع به 
دویدن به سمت درختی که باالی آن بودم، کرد. وقتی که گوزن 200 متر دوید و مستقیم 
به سمت من آمد و زیر درختی که در باالی آن بودم ایستاد شوکه شده بودم. گوزن با من  
3/5 متر فاصله داشت. من هیچ لباس استتار کننده ای بر تن نداشتم، هیچ تله ای یا سوت 
تقلید کنندٔه صدای گوزنی نداشتم، فقط من بودم و خداوند، با این همه، االن آن گوزن 
درست زیر من ایستاده بود. فکر نمی کنم هر تیرانداز دیگری جای من بود، تیرش به خطا 
می رفت. با شادی فراوان آن گوزن را با خود به خانه بردم، اما اتفاقی که شاهدش بودم، 
از ذهنم بیرون نمی رفت. آیا حقیقتًا آن گوزن، در عمل، وقتی که من او را فرمان دادم و 
با او سخن گفتم، به سمت من آمد؟ همه چیز حاکی از آن بود که دقیقًا واقعیت این چنین 

بوده است.
مزرعه ای که ما در اوهایو آن را اجاره کرده بودیم 89 هکتار بود و از قطعات مختلفی 
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طی  در  نهر.  دست  پایین  بخش  در  بوته زاری  و  مرتع  بیشه،  شامل:  بود،  شده  تشکیل 
ماه های زمستان، و به طور خاص وقتی برف زمین را می پوشاْند، ما خیلی مشتاق بودیم 
اوهایو هر سال فصل شکاِر مجاِز قرقاول  بیرون برویم و خرگوش شکار کنیم. در  که 
طوقی وجود دارد که همزمان است با فصل شکار خرگوش، اما ما به ندرت قرقاولی در 

مزرعه خود دیده بودیم.
در این روز خاص، ما تصمیم گرفتیم که برای شکار خرگوش بیرون برویم و هنگامی 
که در پایین دست نهر مشغول گشت زنی بودیم، ناگهان صدای جنب و جوش یک قرقاول 
َنر به گوشم رسید. به سرعت چرخیدم به سمت آن پرنده و شلیک کردم. در همان لحظه ای 
که ماشه را فشار دادم، فهمیدم که به هدف زده ام و بال پرنده را مورد اصابت قرار داده 
بودم. قرقاول روی زمین افتاد، و به محض زمین خوردن به سرعت شروع به دویدن کرد. 
قرقاول می تواند با حداکثر سرعت 55 کیلومتر در ساعت بدود، و این قرقاول با تمام وجود 
تالش می کرد که این رکورد را ثابت کند. زمین با برفی که به تازگی آمده بود، پوشیده شده 
بود و قرقاوِل زخمی به سمت تپه ای که کمی شیب به سمت باال داشت در حال دویدن بود، 

در نتیجه من به راحتی می توانستم مسیر فرار و هر یک از جا پاهای او را ببینم. 
برای چند ثانیه و با ناامیدی ایستاده بودم و با خود فکر می کردم که پرنده را از دست 
داده ام، اما ناگهان در روح چیزی احساس کردم. به یاد داشتم که آن دفعه که به آن گوزن 
فرمان داده بودم تا بایستد و به من نزدیک شود چه اتفاقی افتاد. احساس کردم که باید 
همان کار را تکرار کنم، پس با صدای بلند فریاد زدم: »ای قرقاول،  در نام عیسی بایست!« 
بالفاصله، حرکِت رو به جلو و جهش ّ های قرقاول از میدان دید من محو شد. من به وضوح 
تمام سطح مرتع را می توانستم ببینم و قرقاول دقیقًا در لحظه ای که من به او فرمان داده 
بودم، توقف کرده بود. پسرم تیم همراهم بود و او گفت: »پدر،  قرقاول همان لحظه که 
تو فریاد زدی توقف کرد.« اما، پرنده کجا بود؟ من و تیم به دنبال جای پاهای پرنده روی 
را  پرنده روی برف ها نشسته است. سرش  به حرکت کردیم و دیدیم که  برف ها شروع 
تا نیمه در برف فرو برده بود، اما تمام بدنش روی برف بود. او پشت یک بوته نشسته 
بود، و به همین دلیل از میدان دید ما محو شده بود. آیا مرده بود؟ پرنده را برداشتم، و 
بالفاصله شروع کرد به سراسیمه بال زدن و نالیدن. پرنده هنوز زنده بود! وقتی پرهای 
پرنده را تمییز می کردیم من متوجه شدم که گلولٔه من فقط بال راست او را زخمی کرده 
بود. من و پسرم با حیرت به همدیگر نگاه کردیم. هیچ کس آنچه ما در آن روز دیدیم را 
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نمی توانست باور کند، هیچ کس.
همان طور که پیش تر گفتم، طبق قانون شکار در ایالت اوهایو، در طی فصل شکار 
فقط مجوز برای شکار دو گوزن، یعنی یک نر و یک ماده و یا دو ماده، صادر می شد، و در 
سال فقط اجازٔه شکار یک گوزن َنر داده می شد. به وسیلٔه این قانون، یعنی صدور مجوز 
بیشتر برای شکار گوزن های ماده در طی سال به نسبت گوزن های َنر، ایالت اوهایو سعی 
داشت جمعیت گوزن ها را در ایالت خود کاهش دهد. پس هر سال من یک بذر برای گوزن 
َنر و یک بذر برای گوزن ماده می کاشتم و  دقیقًا پس از 30 الی 40 ابتدا گوزن َنر خودش 
را نشان می داد و پس از آن گوزن ماده دیده می شد. روزی این فکر به ذهنم خطور کرد، 
ظاهر  می نویسم،  هدیه  پاکت  روی  من  که  ترتیبی  به  بنا  گوزن ها  کن،  صبر  لحظه  »یک 
آیا حقیقتًا این چنین است؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر من ترتیب را عوض  می شوند.« 
کنم؟ معمواًل من ابتدا برای گوزن َنر بذر را می کاشتم و بعد برای گوزن ماده و آنها بر 
اساس همین ترتیب ظاهر می شدند. این بار تصمیم گرفتم که در ابتدا برای یک گوزن ماده 
و بعد برای گوزن َنر بذر را بکارم؛ و طبق معمول گوزن ظاهر شد، اما این بار ابتدا گوزن 
ماده خودش را نشان داد و دوم گوزن َنر. برای چند سال متوالی من ترتیب َنر و ماده را 
تغییر می دادم تا نظریه ام را مورد آزمایش قرار دهم و هر بار این تئوری جواب می داد. 
وقتی شاهد چنین رخدادهایی می شدم، بهت و حیرت من دربارٔه پادشاهی خدا بیشتر و 
بیشتر می شد و می دیدم که چقدر آگاهی من دربارٔه این موضوع کم است. یک نکته را به 
قطع می توانم بازگویم و آن این که خداوند به من نشان می داد که من از آنچه پیش تر فکر 

می کردم، از اقتدار بیشتری بر جریان  رویدادهای زندگی ام برخوردارم.
نکته ای نیز در حاشیه بیان کنم، االن ما در فصل شکار سال 2015 قرار داریم. برای تأمین 
غذا، من برای یک گوزن َنر شاخدار بزرگ و یک گوزن مادٔه یکساله و یک بچه گوزن َنر بذر 
کاشته ام. طبق دفعات گذشته، در ابتدا گوزن َنر شاخدار بزرگ به طرف درخت من آمد؛ پس 
از او من موفق به شکار یک گوزن مادٔه یکساله شدم که به درختی که باالی آن بودم نزدیک 
شد. می دانم دفعٔه بعد بچه گوزن َنر هم خودش را نشان خواهد داد. می دانم گفته ام عجیب 

و غریب به نظر می رسد؛ من صرفًا آنچه شاهد رخ دادنش بوده ام را بازگو کردم.
اما یک تجربٔه  شکار گوزن وجود دارد که آنقدر کارکرد این اصل را به شکلی شفاف 
َنر شاخدار بزرگ بذر  اثبات رساْند که حتی باعث ترس من شد. من برای یک گوزن  به 
کاشته بودم و بعد همچنین برای یک بچه گوزن َنر )بچه گوزن َنر و ماده از لحاظ ظاهر 



51

پادشاهی

بسیار شبیه یکدیگرند، چون شاخ های بچه گوزن هنوز رشد نکرده اند و زیر خز روی 
پوستشان پنهان است(. طبق معمول برای شکار بیرون رفتم و ظرف 15 دقیقه موفق به 
شکار کردن گوزن َنر شاخدار بزرگم شدم.  دفعٔه بعد وقتی دوباره بیرون رفتم، کاماًل 

اطمینان داشتم که بچه گوزن َنر خودش را نشان خواهد داد.
دو هفته بعد من دوباره برای شکار بیرون رفتم و در حالی که روی چهارپایه بلند 
در کنار درخت نشسته بودم، دیدم که یک گوزن َنر شاخدار بزرگ از فاصلٔه 250 متری در 
حال دویدن به سمت من است. او مستقیمًا در حال نزدیک شدن به طرف من بود. او از 
مسیرش به هیچ وجه منحرف نشد و تمام طول علف زار را دوید و رسید به زیر درخت من 
و برای 20 ثانیه آنجا ایستاد. سپس او چرخید و  دقیقًا از همان مسیری که طول علف زار 
را طی کرده بود تا پیش من برسد، بازگشت. به یاد داشته باشید که در ایالت اوهایو فقط 
اجازٔه شکار یک گوزن َنر وجود داشت و من قباًل یک گوزن َنر شاخدار بزرگ شکار کرده 
بودم، در نتیجه من مجبور بودم همان طور سر جای خودم بنشینم و به آن گوزن دوم 
نگاه کنم و اجازٔه شلیک نداشتم. در آن لحظه کاماًل سردرگم بودم.این اولین باری بود 
که من برای شکار بیرون رفته بودم و گوزنی به من نزدیک شده بود و آن گوزن دقیقًا 
آن گوزنی نبود که از پیش برای آن بذر کاشته بودم. نحؤه ظهور و رفتن آن گوزن، این 
که مستقیم تمام طول علف زار را دوید و به سمت من آمد و بعد از همان مسیر دوباره 
بازگشت و رفت بسیار غیر عادی و اسرارآمیز بود. گویا آن گوزن در حال انجام مأموریتی 

بود. تمام آن روز را منتظر نشستم، اما بچه گوزن َنر ظاهر نشد.
آن شب در دفترم نشسته بودم و دربارٔه اتفاقات دو روز گذشته تأمل می کردم. بدون 
آن  چرا  و  می داد.  نشان  را  خودش  می بایست  َنر  گوزن  بچه  بود؛  کارم  در  ایرادی  شک 
بودم  که نشسته  در حالی  بچه گوزن ظاهر شد؟  به جای  بزرگ  دومین گوزن شاخدار 
شروع به دعا کردن در روح نمودم، از خداوند خواستم که آنچه رخ داده است را به من 
نشان دهد. صدای او را شنیدم که به من گفت: »به بذرت نگاه کن.« به بذرم نگاه کنم؟ 
من که می دانستم برای چه چیزی بذر کاشته ام. بانک من همیشه از چک های من کپی نگه 
می دارد، بنابراین کپی چک را پیدا کردم و نوشتٔه روی آن را –که هنگام کاشتن بذر روی آن 
نوشته بودم- خواندم. همان طور که پیش تر گفتم، من فکر می کردم که برای دو گوزن َنر 
بذر کاشته ام، یک گوزن َنر شاخدار بزرگ و یک بچه گوزن َنر. اما نوشتٔه روی چک از این 
قرار بود: »دو گوزن َنر شاخدار بزرگ و یک بچه گوزن َنر.« گرچه موقع نوشتن، آنچه مد 
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نظر من بوده است دو گوزن َنر بوده، یکی گوزن َنر شاخدار بزرگ و دیگری بچه گوزن 
َنر، اما نوشتٔه روی چک چیزی دیگر می گفت. طبق مضمون چک: »دو گوزن َنر شاخدار 
بزرگ و یک بچه گوزن َنر«. جمعًا چند گوزن؟ سه، گوزن و دومین گوزن، یک گوزن َنر 
شاخدار بزرگ مثل همان اولی. وقتی نوشته را با دقت خواندم، مات و مبهوت سرجایم 
میخکوب شدم. آن دومین گوزن َنر شاخدار بزرگ در حال انجام دادن مأموریتش بود. آن 
گوزن بر اساس قانون پادشاهی، می بایست در آنجا ظاهر می شد. از روی صندلی ام به 

هوا پریدم و شروع به فریاد زدن و دویدن دور دفترم کردم.
در عین حال، آنچه دیدم باعث ترسم شد. اگر آنچه به چشم دیدم، نمایانگر این حقیقت 
بود که پادشاهی خداوند به این دقت و با این جزئیات عمل می کند، در نتیجه می بایست از 
این بعد با دقت بیشتری این اصل را به کار می بردم. من به طور ناخواسته زنجیره ای از 
رخدادهایی را به جریان انداخته بودم که حقیقتًا قصدی نداشتم که آنها اتفاق بیافتند، با 
این حال چون من طبق قانون روحانی آنها را جاری کرده بودم، آنها اتفاق افتاده بودند. 
حاال متوجه شدم که بسیاری از مردم، از جمله خود من، رویدادهایی را در زندگی تجربه 
می کنند که حقیقتًا مایل به رخ دادن آنها نیستند، اما آنها خودشان آنچه در حال تجربه 
کردن هستند را به جریان انداخته  اند. به یاد بیاورید که عیسی با کالم خود درخت انجیر 
را خشک کرد و در فرصتی دیگر با کالم خود ایلعازر را از قبر به بیرون فراخواند. در هر 
دو رویداد، همان یک قانون ولی با دو مقصود متفاوت به کار رفته است. دفعٔه بعد )بار 
سوم( که برای شکار بیرون رفتم، آن بچه گوزن َنر طبق ترتیب بذرهایی که کاشته بودم، 

خودش را نشان داد. 
روی  چشمگیری  تأثیر  و  انداخته  حیرت  به  مرا  شدت  به  اتفاق ها  این  زنجیرٔه  تمام 
نگرش من بر مقولٔه پادشاهی بر جای گذاشت. حال بدون هیچ ابهام و تردیدی می دانستم 
که پادشاهی در حقیقت بسیار دقیق و مشخص عمل می کند. با این همه، آیا این واقعیت 
باید ما را غافلگیر کند؟ هر یک از قوانین فیزیکی در قلمروی زمینی به همین شکل دقیق و 
مشخص هستند. به گمانم من هرگز به این درک نرسیده بودم که قوانین قلمروی روحانی 
دقیقًا همانند قوانین فیزیکی عمل می کنند، قوانین فیزیکی ای که قوانین روحانی آنها را 
هستی بخشیده اند. می بایست قبالً  به این درک رسیده بودم، اما متأسفانه چنین نبود. اما 

حاال به این شناخت رسیدم که پادشاهی دقیق عمل می کند، بسیار دقیق.
از سری داستان های  بسیار خوب، چون شما درخواست می کنید، یک داستان دیگر 
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شکار را برای شما بازگو می کنم. )من این درس هایی را که حین شکار فراگرفته ام بسیار 
دوست دارم، بنابراین باید با من کمی صبوری کنید.( وقتی به این آگاهی دست یافتم که 
پادشاهی چقدر دقیق عمل می کند تصمیم گرفتم آزمون ویژه ای را ترتیب دهم. امسال، 
من تصمیم گرفتم برای یک گوزن َنر شاخدار که هفت شاخک داشته باشد، بذر بکارم. 
معمواًل، گوزن ها در دو قسمت چپ و راست شاخ هایشان تعداد شاخک های مساوی دارند. 
هرطرف  در  شاخکی  هشت  گوزن  دارد؛  شاخک  دو  طرف  هر  در  شاخکی  چهار  گوزن 
چهار شاخک دارد و الی آخر. اما در بسیاری مواقع بنا به دالیلی تعداد شاخک های یک 
گوزن زوج نیستند و در هر طرف تعداد شاخک ها با هم فرق می کنند. اما، همان گونه که 

گفتم به طور معمول در هر دو طرف تعداد شاخک ها مساوی هستند.
به عبارتی، در این راستی آزمایِی مجدد قانون پادشاهی، می خواستم ایمانم را برای 
دقیق تر  شما  چه  هر  که  فراگرفتم  پیش تر  بگیرم.  به کار  غیرمعمول  و  خاص  موضوعی 
هدف خود را از کاشت بذر مشخص می کنید، زمان بیشتری باید در انتظار بگذرانید، و 
هدایتی که از سوی روح القدس دریافت خواهید نمود نیز دقیق تر و مشخص تر خواهد 
تیر و کمان، من می دانستم که الزم نیست  با  اولین روز فصل شکاِر مجاز  بود. پس در 
نرسیده  هنوز  شاخکی  هفت  گوزن  که  می دانستم  بروم؛  خانه  از  بیرون  به  شکار  برای 
است. در حقیقت، من تمام طول ماه اکتبر را انتظار کشیدم و در روح این را می دانستم 
رنگ های  به  طبیعت  بود؛  دلسردکننده  است.«  نرسیده  منطقه  این  به  هنوز  او  »نه،  که: 
زیبای پائیزی آراسته شده بود، و من واقعًا می خواستم از خانه بیرون بروم. اما، با این 

حال هنوز انتظار می کشیدم.
باالخره، وقتش فرا رسید. یک شب هنگامی که در اتاق نشمین با والدین همسرم که 
آمده بودند مشغول صحبت بودیم، در درونم خبر را  ایالت جورجیا  از  برای مالقات ما 
شنیدم. فردا صبح، روز موعود است. گوزن هفت شاخکی فردا آنجا خواهد بود! من به 
همٔه اعضای خانواده اعالم کردم که فردا قرار است من گوزن َنر آن سال را باالخره شکار 
خانه  از  آفتاب  طلوع  از  پیش  و  شدم  بیدار  خواب  از  هیجان زده  بسیار  زود  صبح  کنم. 
خارج شدم. کمان تفنگی ام را برداشته بودم، و رفتم باالی سکوی درختی که از باالی آن 
بر مردابی که نزدیک انتهای محدودٔه ِملک ما بود، اشراف کامل داشتم. چشم انداز بسیار 
زیبایی از آن نقطه وجود داشت. در حالی که روی سکو نشسته بودم، مرغابی ها با پرواز 
به سوی من می آمدند، موش های آبی و حتی سمور ها در اطراف باتالق دیده می شدند. 
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علف های هرز، باتالق را از علف زار جدا می کردند، و اطراف باتالق یکی از مناسب ترین 
قسمت های زمین ما برای گوزن ّها بود. روی سکو نشسته بودم و انتظار می کشیدم،  اما 

هیچ اتفاقی رخ نداد. 45 دقیقه منتظر ماندم، بعد یک ساعت و باز هیچ اتفاقی نیافتاد.
از روی سکو صدای باز و بسته شدن درهای ماشین از سمت خانه به گوشم رسید و 
فهمیدم که والدین دِرندا تصمیم گرفته اند به جورجیا بازگردند. من به آنها قول داده بودم 
که پیش از رفتنشان با همدیگر صبحانه خواهیم 
اولیٔه  نقشٔه  کنم.  آشپزی  من  بود  قرار  و  خورد 
من این بود که صبح زود گوزنم را شکار کنم و 
کنم.  آماده  را  صبحانه  و  بازگردم  خانه  به  بعد 
اما گوزن َنر هنوز خودش را نشان نداده بود و 
من با اکراه و بی میلی از روی سکو پائین آمدم و 
از روی تجربه می دانستم  به سمت خانه.  رفتم 
نزدیک  باتالق  به  حتمًا  دیرتر  کمی  گوزن ها  که 
خواهند شد، چون آنجا محل مورد عالقٔه آنان برای استراحت کردن بود. من می دانستم 
که هر لحظه امکان آمدن گوزن َنر وجود داشت، اما دیگر نمی توانستم بیشتر از آن بیرون 

بمانم و باید بازمی گشتم. فقط باید صبح روز دیگری برای شکار بیرون می آمدم.
به خانه رسیدم و با همه احوال پرسی کردم و شروع کردم به آماده کردن صبحانه. 
بیاد می آورم  که  تا جایی  و  بوده  به عهدٔه من  آماده کردن صبحانه  ما همیشه  منزِل  در 
همیشه چنین بوده است. من دستور پخِت مخصوصی برای کلوچه با آرد گندم دارم که 
اگر تعریف از خود تلقی نشود، بسیار طعم فوق العاده ای دارد. سوُگلی منوی من هم تخم 
مرغ، سوسیس و پینر رنده شده است، اما جزء اصلی  ای که باعث می شود که صبحانٔه 
حاضری من فوق العاده عالی شود عصارٔه طبیعی افرا است. اوهایو َمهِد عصارٔه طبیعی 
افراست و تمام مردم شهر و اطرافیانم این عصاره را تهیه کرده و می فروشند. هیچ عصارٔه 
غیر طبیعی افرا در منزل ما راه پیدا نمی کند، ما فقط از عصارٔه کاماًل طبیعی استفاده 
می کنیم. من در حال آماده کردن صبحانه بودم و پنجرٔه آشپزخانٔه ما به سمت علف زار 
َنر در حال دویدن در طول علف زار و  باز می شد. ناگهان، دیدم که یک گوزن  و باتالق 
رسیدن به نزدیکی باتالق است. با صدای بلند فریاد زدم: »گوزن من آنجاست!« به همه 

گفتم که باید بروم دنبال آن گوزن و آنها کار را آشپزی را در غیاب من ادامه دهند.

حال بدون هیچ ابهام و 
تردیدی می دانستم که 
پادشاهی در حقیقت 

بسیار دقیق و مشخص 
عمل می کند.
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با دیدن مسیر دویدن گوزن دقیقًا می دانستم که به کجا می رود؛ و در مسیر رسیدن 
به آن نقطه، او به ناچار مستقیمًا از مقابل سکوی من می بایست عبور می کرد. با خود 
فکر کردم که اگر از پشت به سرعت خودم را به سکو  برسانم و پیش از رسیدن گوزن 
موفق به باال رفتن از سکو شوم، ممکن بود که بتوانم گوزن را شکار کنم. رسیدن به آنجا 
بودم  و من مجبور  بود  بسیار دشواری  کار  از رسیدن گوزن  پیش  از سکو  رفتن  باال  و 
تا به موقع برسم. به سرعت به سمت درب شروع به  از خانه بیرون بروم  همان لحظه 
دویدن کردم و در راه کمان تفنگی ام را نیز از ُکُمد برداشتم. علف زار را دور زدم و سپس 
با حداکثر سرعت ممکن خودم را به سکو رساندم و آرام از آن باال رفتم. تا این لحظه همه 

چیز خوب بود و هنوز گوزن به نزدیک سکو نرسیده بود.
از سکو باال رفتم و نشستم. دیدم که گوزن َنر از آن طرف باتالق در حال دویدن و 
نزدیک شدن به سکویی است که روی آن نشسته بودم. گوزن َنر به اطراف خود و به هیچ 
چیز دیگر غیر از بچه گوزنی که به دنبال خود آورده بود، توجهی نشان نمی داد و مرا ندید 
و بوی مرا نیز حس نکرد. بچه گوزن با حالت یورتمه از زیر سکوی من به سمت باتالق 
می دوید و گوزن َنر او را تعقیب می کرد. موقعیتی بهتر از این نمی توان تصور کرد. حاال، 
گوزن َنر در فاصلٔه 20 متری من قرار داشت. با دقت با کمان تفنگی ام هدف گیری کردم و 
ماشه را کشیدم. در همان لحظه ای که تیر از کمان رها شد، فهمیدم که به هدف زده ام. اما 
باید مجاب می شدم. نفسم در حال بند آمدن بود، چون از قسمت پشتی علف زار با حداکثر 
سرعت دویده و  باتالق را دور زده بودم، تا خودم را هر چه سریع تر به سکو برسانم و 

گوزن را شکار کنم.
از این که تیر به قسمت پائینی بدن گوزن خورده بود و هیچ عضو حیاتی مورد اصابت 
قرار نگرفته بود،  دلسرد شده بودم. وقتی تیر به گوزن خورد، گوزن در امتداد باتالق به 
سمت قسمتی که علف های هرز متراکم بودند رفت و به آرامی از میدان دیدم خارج شد. 
آنچه در تجربیات پیشین شکار مشاهده کرده بودم این بود که برخی اوقات زمانی که یک 
تیر به گوزن اصابت می کند، او تا مدتی از این اتفاق بی خبر می ماند. در اغلب اوقات آنها 
تا زمانی که شما را ندیده اند یا بوی شما به مشامشان نرسیده است، صرفًا دور می شوند. 
همچنین وقتی گوزنی زخمی می شود معمواًل روی علف های هرز می خوابد و قادر به دور 
شدن از آن محل نیست. از آنجایی که این گوزن مرا ندیده بود، دقیقًا در حال انجام دادن 
این کار بود. بسیار آرام و بی سر و صدا از روی سکو پائین آمدم و از مسیری که آمده 
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بودم به سمت خانه بازگشتم، مسیر طوالنی تر را انتخاب کردم تا مبادا گوزن مرا ببیند و 
بترسد. 

به محض رسیدن به منزل همه از من پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است و آیا موفق 
از پسرانم خواستم که  آنها تعریف کردم و  یا نه. ماجرا را برای  به شکار گوزن شده ام 
برای کمک به من ملحق شوند تا با هم گوزن را مجبور به فرار کنیم به این امید که بتوانم 
برای بار دوم به او شلیک کنم. منطقٔه علف زار را محاصره کردیم و به آرامی از حواشی 
آن به سمت مرکز شروع به حرکت کردیم. ناگهان دیدم که یکی از پسرانم گوزن را مجبور 
به باال پریدن کرد و گوزن جست و خیزکنان به سمت علف های بلند دوید. مسیر دویدن 
گوزن از سمت راست من به سمت چپم بود و وقتی از مقابل من عبور کرد با من 65 متر 

فاصله داشت.
ناگهان گوزن، پسر دیگرم را که در آن سوی علف زار بود، دید. وقتی گوزن تشخیص 
داد که این فرد همان فردی نیست که او را فراری داده بود و عماًل نمی دانست که از کدام 
را  موجود  گزینه های  سرعت  به  تا  ایستاد  جایش  سر  باشد،  امن تر  که  کند  فرار  طرف 
ارزیابی کند. من می دانستم که این تنها شانس من است. او هنوز مرا ندیده بود. حاال او 
در پهلوی من ایستاده بود، در فاصلٔه 65 متری و در حال نگاه کردن به پسرم بود. کمان 
تفنگی از میزان کافی نیرو برای کشتن یک گوزن در آن فاصله برخوردار است، اما امکان 
به خطا رفتن تیر در این فاصله بسیار زیاد بود. قباًل هرگز از چنین فاصله ای تیراندازی 
نکرده بودم و کمان من از دسته کمان های جدیدی نبود که نیروی الزم جهت مسلح نمودن 
آن 85 کیلوگرم و سرعت خروج تیر از دهنٔه آن 120 متر در ثانیه  باشد. دقت هدف زنی  

کمان من محدود به شعاع 30 الی 35 متری می شد.
که شلیک  گرفتم  نمی کرد،  تصمیم  و حرکت  بود  ایستاده  راست من  در سمت  گوزن 
تا  را  تیر  کردم.  رها  را  تیر  و  کردم  هدف گیری  گمانه زنی  با  و  آوردم  باال  را  کمان  کنم. 
لحظٔه اصابت به گوزن با نگاهم دنبال کردم و با غافلگیری دیدم که تیر به گردن گوزن 
آمد. گوزن  از آن سوی گردنش بیرون  تیر در گردنش فرو رفت، و  اصابت کرد. نصف 
روی علف زار به زمین افتاد و از میدان دید من خارج شد. به آرامی شروع به راه رفتن به 
سمت جایی افتادم که گوزن ناپدید شد. او آنجا بود! تیر کارش را کرده بود و من صاحب 

گوزن شده بودم.
شمارش  من  برای  جالب تر  همه  از  ولی  شد،  ملحق  من  به  و  آمد  تیم  پسرم  کم کم 
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آنها  بودم  نتواسته  بی جان گوزن، من  بدن  به  از رسیدن  قبل  تا  بود.  شاخک های گوزن 
دارد. کمی  به شمارش و دیدیم که گوزن ما هفت شاخک  را بشمارم، پس شروع کردم 
آنها  از  یکی  اما  است،  داشته  شاخک   8 قباًل  او  که  شدیم  متوجه  کردیم  نگاه  دقت  با  که 
شکسته شده بود و از گوزن 8 شاخکی تبدیل به گوزن 7 شاخکی شده بود. من و تیم 
مات و مبهوت آنجا ایستاده بودیم و خداوند را ستایش نمودیم. پادشاهی خداوند مطلقًا 
با خودمان فکر می کردیم: »اصاًل چه  و  بودیم  ایستاده  آنجا  تیم  و  حیرت آور است! من 
این  به  پادشاهی خداوند  آیا اصاًل کسی می داند که  باور خواهد کرد؟  را  کسی حرف ما 

شیوه عمل می کند؟«
بر  پادشاهی خداوند  را متوجه شدید.  بیان کنم  نکته ای که می خواستم  فکر می کنم 
اساس قوانین بسیار دقیق و مشخصی عمل می کند، قوانینی که می توان اطمینان خاطر 
این  که  بردم  پی  ابتدا وقتی  در  مانند همیشه عمل خواهند کرد.  دقیقًا  بار  داشت که هر 
بسیار  دارند،  یکسانی  عملکرد  مالی  مسایل  جمله  از  چیزی  هر  خصوص  در  قوانین 
هیجان زده بودم. من می توانستم این قوانین را بیاموزم. می توانستم تبدیل به یک دانشمند 
قوانین روحانی شوم و دریابم که این پادشاهی چگونه عمل می کند. خداوند در این مسیر 

مرا یاری می نمود.
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وقتی من و دِرندا شاهد نحؤه عملکرد و فعال شدن پادشاهی در زندگی مان شدیم، از 
زیر بار تمام بدهی هایمان رها شدیم و مشتاق بودیم تا با هر کسی که مالقات می کنیم، 
و  کسب  شروع  نیز  و   کلیسا  راه اندازی  از  پس  بگذاریم.  میان  در  را  آموخته ایم  آنچه 
گفتگو  داشت،  شنیدن  به  تمایل  موضوع  این  دربارٔه  که  کسی  هر  با  ما  شخصی ام،  کار 
می کردیم. اما در درونم احساسی داشتم که باید کاری بیش از این انجام دهم؛ نمی دانستم 
چه کاری، اما احساس می کردم که خداوند در حال هدایت کردن من برای برداشتن قدمی 

بزرگ تر برای در میان گذاردن قوانین پادشاهی با دیگران است.
در تمام هفته ها و روزهای سال  2005 م. تمایل شدیدی در وجودم احساس می کردم 
تا کنفرانسی که دوست داشتم آن را انقالب مالی بنامم برگزار کنم، کنفرانسی 5 روزه که 
در طی آن فرصت داشتم تا برخی از اصول مالِی پادشاهی خداوند را که فراگرفته بودم 
با دیگران در میان بگذارم. من در کلیسای ِمُتدیست بزرگ شده بودم و ما برخی اوقات 
به مدت 7 روز جلسات بیداری در کلیسا برگزار می کردیم. از چنین الگویی الهام گرفته 
بودم، 5 جلسٔه پی در پی که من زمان کافی می داشتم تا با مردم در مورد مفاهیم و اصولی 
که خداوند در قلمرو امور مالی به من آموخته بود، سخن گویم. تا آن مقطع، من هنوز این 
اصول را به صورت نظام مند گرد هم نیاورده بودم. اما دایم خودم را در حال برگزار کردن 

کنفرانسی 5 روزه دربارٔه امور مالی می دیدم.
در حالی که برای این موضوع مدتی در دعا بودم، رفتم به سراغ َلری که چند وقتی بود 
او را ندیده بودم. او در مورد کنفرانسی که قرار بود به زودی خود او در آلبانی برگزار کند 
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با من صحبت کرد و مرا برای سخنرانی در این کنفرانس دعوت کرد. َلری به عنوان مبشر 
حدود 12 سال در آلبانی مشغول خدمت بود و خدمات او اثرات چشمگیری در کشور بر 
جای گذاشته بود. فکر چنین سفری طوالنی برای من کمی فکر جدیدی بود. من زیاد سفر 
نمی کردم و هرگز در عمرم به آلبانی نرفته بودم و حتی مطمئن هم نبودم که بتوانم مکان 
آن را روی نقشه پیدا کنم. َلری بسیار مرا ترغیب کرد و او گفت که در این کنفرانس شبانان 
بسیاری از سراسر کشور شرکت خواهند کرد، و او فکر می کرد که دیدگاه ّها و بینش های 
من دربارٔه امور مالی در پادشاهی خداوند می تواند برای شرکت کنندگان در این کنفرانس 
مفید فایده باشد. او گفت که در این کنفرانس دو یا سه جلسه می توانند به سخنرانی من 
اختصاص دهند. گرچه 5 جلسه به من پیشنهاد نشد، اما همچنان بسیار مشتاق بودم که 
همان دو یا سه جلسه را در باب این موضوع تعلیم دهم. بنابراین به َلری گفتم که موافقم 

و با کمال میل خواهم آمد.
آمده بود سالم کرد  اسقبالم  به  َلری که  آلبانی،  در  از هواپیما  پیاده شدن  به محض 
و حرف تعجب آوری گفت. او گفت: »َگری،  یکی از سخنرانان کنفرانس در لحظٔه آخر، 
آمدنش را منحل کرده و تو قرار است 5 جلسه تعلیم بدهی.« قلبم از خوشحالی به تپش در 
آمد. باالخره اتفاق افتاد! حاال دیگر مطمئن بودم که دست خداوند در شرکت من در این 
کنفرانس در کار بوده است و از این به بعد شاهد عملی شدن آنچه قباًل در ذهنم تصورش 
را کرده بودم، خواهم بود. یادداشت هایم را با خود داشتم، اما آنها را برای ارائه دادن در 
اتاق  به  باز می گشتم  روز،  تعلیم هر  از  بنابراین پس  بودم.  نکرده  تدوین  جلسه   5 طی 
هتل و دعا می کردم و یادداشت های مربوط به درس فردا را دوباره بازنویسی و مدون 

می کردم. مسح خداوند در طی هر جلسه بسیار ملموس بود.
آن  در  آلبانی  که  کنم  بیان  را  موضوع  این  می بایست  بروم،  جلوتر  که  این  از  پیش 
مقطعی که من به آنجا سفر کرده بودم کشوری بسیار فقیر بود. حقوق ماهیانه مردم 
به طور میانگین در حدود 500 دالر بود و رشوه خواری تبدیل به سبک زندگی مردم آن 
کشور شده بود. وقتی به این فکر می کردم که قرار است به چنین مردمانی دربارٔه امور 
مالی تعلیم دهم، دغدغٔه من این بود که به این تعالیم چه واکنشی نشان خواهند داد. من 
می دانستم که کالم بر روی همٔه مردم قدرت اثرگذاری دارد، اما این تجربه ای کاماًل جدید 
برای من بود. در طی اولین جلسه،  احساس می کردم که دیواری میان من و آنان وجود 
آنها را وادار کرده بود غرق شنیدن  دارد. در طی جلسهٔ  دوم تشنگی روحانی مردم که 
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شوند، کاماًل احساس می شد و من در چهرٔه آنان می دیدم که چگونه با شنیدن خبر خوش 
پادشاهی، ایمان در قلبشان بیدار شده و رشد می یابد. روز به روز مردم شادتر و شادتر 
می شدند و می توانستم به وضوح ببینم که چگونه پادشاهی خداوند آنان را به هیجان و 

شور و شوق آورده است.
عصر آخرین جلسه ای که قرار بود من تعلیم دهم ، خداوند با من سخن گفت که در 
آخر جلسه برای کلیساهای محلی هدیه جمع آوری کنیم. من از این موضوع اطمینان قلبی 
نداشتم،  چون اول از همه، من برگزارکنندٔه این کنفرانس نبودم و دوم این که به هیچ وجه 
نمی دانستم که شرکت کنندگان چه واکنشی نشان خواهند داد. من و َلری می بایست بخش 
اعظم هزینهٔ  رفت و آمد و کرایه خانٔه شبانان محلی که برای شرکت کردن در کنفرانس 
آمده بودند را پرداخت می کردیم. با َلری صحبت کردم و او گفت این کار را انجام دهم و 

در آخر جلسه از همه بخواهم که برای کلیساهای محلی هدیه بدهند.
بنابراین در انتهای آخرین جلسه از همه دعوت کردم که شرکت کنندگان بنا به میل 
خداوند  حضور  و  مسح  کنند.  جمع آوری  هدایا  کنفرانس  هزینه های  برای  خود  قلبی 
چنان پرقدرت بود که به سختی می توانستم روی پا هایم بایستم. همٔه حاضران پاکت های 
می آمدند.  سالن  جلوی  سمت  به  پایکوبی  و  رقص  با  و  گرفته  دست  در  را  خود  هدایای 
خادمان انتظامات که جعبه های مخصوص جمع آوری هدایا را نزد حاضران می بردند تا 
هدایا را در آنها قرار دهند، به گریه افتاده بودند و با دشواری روی پاهای خود ایستاده 
بودند. هرگز در گذشته چنین چیزی ندیده بودم، دست کم در هنگام جمع آوری هدایا. 
وقتی مردم را در حال رقص و شادی هنگام دادن هدایایشان  دیدم، مسحی که آنجا حاضر 
بود و آن ایمان خالصی که مردم با آن در حال کاشتن چنان بذرهای ارزشمندی بودند، 

کاماًل مرا فرو گرفته بود.
پس از پایان جلسه، کاماًل واضح بود که آنچه شاهدش بودیم َلری را تکان داده بود. 
دو کیِف ُپر از پاکت های هدایا که در حال حمل آنها از محل کنفرانس به محل اقامت مان 
بودیم، هر دو ما را به شدت غافلگیر کرده بود. َلری گفت که در گذشته معمواًل وقتی او 
در انتهای جلسه ای هدایا را جمع آوری کرده، فقط یکی از کیف ها و آن هم نه به طور کامل 
ُپر می شده است. ما به سرعت و در حالی که کیف ها را مخفی کرده بودیم، از خیابان های 

شلوغ عبور کردیم و به آپارتمان َلری رسیدیم.
تا پول های  باز کردیم  اتاق نشیمن نشستیم و کیف ها را  وقتی به منزل رسیدیم، در 
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داخل پاکت های هدایا را بشماریم. به محض این که َلری محتویات کیف ها را روی میز 
خالی کرد،  اتفاقی افتاد که تا به امروز به وسیلٔه کلمات قادر به توصیف آن نیستم. ناگهان، 
بی حرکت  ما  گرفت.  بر  در  ما  خداوند  حضور  و  کرد  ُپر  را  اتاق  تمام  کم رنگی  آبی  دود 
تحت مسحی که آن مکان را ُپر کرده بود نشسته بودیم. این مسح با تمام تجربه ّ هایی که 
با  این مسح همراه  یا دعا برای مردم داشتم، متفاوت بود.  در گذشته در هنگام موعظه 
یک حضور بسیار ملموس بود. حضوری بسیار مقدس، به حدی که احساس می کردم 
در حضور خود خداوند هستم. در حالی که نشسته بودیم، این حضور در اتاق، قوی  و 
قوی تر می شد. آنچه می توانستیم انجام دهیم صرفًا نشستن و گریه کردن بود. سپس، در 
وسط تودٔه پاکت هایی که روی میز ریخته شده بود، حلقٔه انگشتری مردانه ای به چشمم 
خورد. ناگهان این حقیقت بر من روشن شد که در آن شب مردی حضور داشته که پولی 
برای هدیه دادن نداشته است و تنها چیز باارزشی را که داشته  به عنوان هدیه به خداوند 

تقدیم کرده است.در آن لحظه خداوند با من سخن گفت: 

»من تو را فرامی خوانم تا این اصول پادشاهی را به ملل مختلف تعلیم دهی. 
من دربارٔه پادشاهی و امور مالی به تو آموخته ام. امشب این انگشتر با ایمانی 
بزرگ در جعبٔه هدایا قرار داده شده است. اما، من می خواهم آن را برداری و به 
عنوان یادگاری از امشب نزد خود نگاه داری. همچنین این را بدان، همان گونه 
که مأمور ثبت ازدواج، عهد زناشویی را اعالم می کند تو نیز عهد تدارک االهی 
مرا با قوم من اعالم خواهی نمود. و بدان، هر کجا که تو را بفرستم، من خود 

تمام هزینه های سفرت را فراهم خواهم کرد.«

آن شب نتوانستم بخوابم. آن شب را در منزل َلری سپری کردم و مسح خدا نیز تمام 
حتی  اطلس،  اقیانوس  فراز  از  آمریکا  به  برگشت  پرواز  طی  در  ماْند.  ما  همراه  شب  آن 
دقیقه ای نتوانستم بخوابم. روی صندلی هواپیما نشسته بودم و  از پنجره به بیرون نگاه 
می کردم و در طی 8 ساعت پرواز فقط اشک می ریختم. پس از آن شبی که خداوند با من 
سخن گفت، برای 46 ساعت خواب به چشمانم نیامد. ماه ها پس از آن شب، هرگاه که به 
آن شب فکر می کردم همان حضوری که آنجا با من بود را دوباره حس می کردم و شروع 

می کردم به اشک ریختن.
 آنچه خداوند دربارٔه انگشتر به من گفته بود را به َلری نگفتم. هدایای جمع آوری شده 
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متعلق به کلیساهای آلبانی بود و می دانستم که اگر انگشتر به فروش می  رسید مبلغ آن 
می توانست به مبلغ هدایا اضافه شود – اما خداوند با من سخن گفته بود که آن را به عنوان 
یادگاری نگاه دارم. َلری با من تماس گرفت و گفت که خداوند با او سخن گفته و به او 
گفته است که انگشتر را به من بدهد و من می توانم آن را نزد خود نگاه دارم؛ از شنیدن این 
خبر بسیار خوشحال شدم. انگشتر را در قابی قرار دادم  و تا به امروز در دفترم کارم بر 
روی دیوار آویخته شده است. سال ها پس از آن رخداد، در هنگام رویارویی با چالش ها 
و دشواری های مالی، بارها به آن انگشتر نگاه کرده  و سخنان خداوند را در آن روز به یاد 
آورده ام. خداوند همواره و بدون استثناء در برطرف کردن هر آنچه برای عملی ساختن 
اراده اش که آن شب آن را بر من آشکار نمود، تا به امروز امین بوده است. آن شب در آلبانی 
زندگی مرا دگرگون شد، اما در روزهای پیش رو خداوند قصد داشت چیزهای به مراتب 

بیشتری به من نشان دهد.
این  که  کردم  قلبم حس  در  اشتیاق شدیدی  بازگشتم،  به خانه  آلبانی  از  که  هنگامی 
پیغام را به هر جایی که ممکن است برسانم. شور و شوق آتشینی برای رساندن این پیغام 
به دیگران در من مشتعل شده بود و مشتاق بودم که دوباره به مدت 5 جلسه تعلیم دهم 
و ببینم آیا دوباره همان اتفاق تکرار خواهد شد یا نه. زیاد منتظر نماندم. شبانی از ایالت 
او  آنجا بروم و همان جلسات تعلیمی 5 جلسه ای را برگزار کنم.  تا  یوتا مرا دعوت کرد 
او  و  افراد بسیاری دگرگون شده است  تعالیم من، زندگی  اثر  َلری شنیده بود که در  از 
مایل بود که من به کلیسایش بروم. او شبان یک کلیسای کوچک متشکل از سرخپوستان 
آمریکایی بود. کلیسا بسیار فقیر بود و آنها به کمک مالی نیاز داشتند و پس از شنیدن 
سخنان َلری دربارٔه من، او به این فکر افتاده بود که شاید بتوانم به آنها برای رهایی از 

این وضعیت کمک کنم.
تصمیم به پرواز گرفتم و یکشنبه صبح و شب و روزهای دیگر هفته تا چهارشنبه، 
شب ها جلسات برگزار کردیم. روی هم رفته مانند کنفرانس آلبانی 5 جلسه برگزار شد و 
واکنشی که حاضران نشان دادند شبیه دفعٔه قبل بود. آخرین روز کنفرانس، حاضران در 
طول تمام شب، در حالی که هدایا خود را می دادند و در حالی که مسح ملموِس خداوند 
در آنجا حضور داشت، رقص و پایکوبی می کردند. این دفعه آن دود آبی کم رنگ را ندیدم، 
آخرین جلسه،  از  پرقدرتی را حس می کردم. پس  اما در طی هر 5 جلسه، مسح بسیار 
همان طور که َلری در آلبانی شوکه شده بود، من نیز از میزان فراوان هدایای جمع آوری 



64

انقالب مالی

شده که تنها 17 زوج حاضر در جلسه آنها را تقدیم کرده بودند، غافلگیر شده بودم. کیف 
مخصوص هدایا را بستم و آن را با خودم به دفتر کارم بردم تا فردا به آن رسیدگی کنم.

صدایش  از  و  بود  خط  پشت  منشی ام  گرفتند.  تماس  من  با  دفترم  از  فردا  صبح 
می توانستم حدس بزنم که اتفاقی افتاده است. صدایش می لرزید و به نظر می رسید که 
در حال گریه کردن بود. مکالمه را این طور آغاز کرد: »جناب شبان، آن کیف پر از هدایایی 
که دیروز آوردید غیرعادی به نظر می رسد.« پرسیدم: »تِریسی منظورت چیست؟« سپس 
در ادامه او گفت، هنگامی که کیف هدایا را باز کرده است تا پول داخل پاکت ها بشمارد 
و بعد آنها را به حساب بانکی واریز کند،  در همان لحظه در دفتر کارش مسح خداوند به 
شکل بسیار پر قدرتی بر او قرار می گیرد و او به زمین می افتد. منشی دوم دفتر نیز با 
شنیدن صدای افتادن او، به میز او نزدیک می شود و او نیز تحت آن مسح پرقدرت شروع 
به لرزیدن می کند. تِریسی گفت: »در یوتا چه اتفاقی برای این هدایا افتاده است؟« به او 

گفتم که نمی دانم .
دو هفته بعد، همین اصول را در کلیسای کوچکی در شهری در جنوب ایالت اوهایو 
این کلیسا محتوای مطالب آموزشی 4 جلسٔه نخست را در  از رفتن به  تعلیم دادم. پیش 
و  بودم  فرستاده  آنها  برای  دی-وی-دی  قالب 
در طی 4 هفتٔه گذشته آنها آن دروس ویدئویی 
برای  شب  یکشنبه  من  بودند.  کرده  تماشا  را 
برگزاری آخرین جلسه یعنی جلسٔه پنجم به آنجا 
پرقدرت  چنان  آن  دوباره  خداوند  مسح  رفتم. 
حضور داشت که کم مانده بود همگی به زمین 
بیافتیم. آن شب وقتی هدایا را جمع آوری کردم، 
همان واکنشی را شاهد بودم که در سایر جلسات 
تقدیم  هنگام  در  حاضران  بود.  داده  رخ  قباًل 
از شور و شوق بودند. در وقت  کردن هدایا پر 
سبدی  کلیسا  منبر  نزدیکی  در  هدایا  جمع آوری 
داخل  در  را  تا حاضران هدایا خود  گذاشته شد 
آن قرار دهند. این بار دود آبی رنگ دوباره پیدا 
قرار  سبد  در  را  هدایا  مردم  که  هنگامی  شد. 

اما عیسی نه فقط بهای 
ورود ما به آسمان را 

پرداخت کرده است، بلکه 
او همچنین این امکان 
را برای ما فراهم آورده 

است که بر روی این کره 
خاکی به عنوان پسران 

و دختران خداوند زندگی 
کنیم و از نعمت های 
پادشاهی خداوند بر 
روی همین قلمروی 

زمینی بهره مند شویم.
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می دادند، دود به شکل دایره ای به قطر یک و نیم متر در حول سبد دیده می شد. مسح آن 
چنان پر قدرت بود که قادر به راه رفتن نبودم و در انتهای جلسه دو نفر به من کمک کردند 

تا بتوانم سوار ماشین شوم. 
است و هرگز  نمی دانستم چه چیزی در جریان  واقعًا  اتفاق ها  این  تمام  در بحبوهٔه 
نشینده بودم که چنین اتفاق هایی در جای دیگری رخ داده باشد. من به برگزاری و تعلیم 
آن دود  و  پرقدرتی مدام حضور داشت.  به طور  نیز  دادم و مسح  ادامه  در کنفرانس ها 
آبی رنگ دوباره در تعدادی از کنفرانس ها ظاهر شد. اما آنچه بیش از همه در ذهن من 
معماگونه می نمود این واقعیت بود که مسح بر روی پاکت حاوی پول ها قرار می گرفت. 
پس از هر کنفرانس، کارمندان ما کار شمارش پول های داخل پاکت ها را همواره به سختی 
انجام می دادند. یادآوری کنم که مسح در آپارتمان َلری در آلبانی زمانی نازل شد که او 
از  یکی  اگر شما  داخل کیف روی میز خالی کرد.  از  را  پول های هدایا  پاکت های حاوی 
اسکناس های این هدایا را به دست می گرفتید، بالفاصله مسح را احساس کرده و شروع 
به لرزیدن می کردید. می دانم به نظر بسیار عجیب و غریب می رسد، اما این واقعیتی بوده 

که همواره شاهدش بوده ام.
در مقام مختصص امور روحانی همٔه این رویدادها مرا متحیر کرده بود و از خداوند 
دربارٔه آنها مسئلت نمودم. او با من سخن گفت و توضیح داد که چرا چنین مسح پرقدرتی 
بر روی این هدایا ظاهر می شود. او گفت، بسیاری از مردم از روی وظیفه یا مقید بودن 
اما  به شریعت هدیه می دهند. برخی برای فعال کردن فرمولی روحانی هدیه می دهند، 
نیز  را نمی کنند. بسیاری  این کار  قلبی  ایمان  از روی  آنها در هنگام هدیه دادن حقیقتًا 
هدیه می دهند چون فکر می کنند در صورت عدم انجام این کار، خداوند از آنها عصبانی 
خواهد شد. برخی با این تلقی هدیه می دهند که گویا بدهی ای را بازپرداخت می کنند. او 
گفت در آن حین که من پادشاهی او را تعلیم می دهم و اصول پنهان امور مالی پادشاهی 
آنها به آهستگی سر بر می کشد. و بعد  ایمان در قلب  را به شنوندگان آشکار می سازم، 
هنگامی که آنها هدیه خود را تقدیم می کنند، این کار را با ایمان کامل قلبی انجام می دهند 
و ارتباط بین زمین و پادشاهی خداوند برقرار شده و در نتیجه مسح خداوند از باال به 

سمت هدایا سرازیر می شود. 
زندگی من پس از سفرم به آلبانی در سال 2005 م. دچار دگرگونی عمیقی شد. اشتیاق 
من برای رساندن خبر خوش پادشاهی به مردم، من و دِرندا را واداشت تا از ابزار رسانه و  
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تلویزیون برای رساندن خبر خوش به ملل مختلف بهره ببریم. در عمل ما اکنون ساالنه 
میلیون ها دالر  هزینه می کنیم تا اصولی که در طی سال های گذشته دربارٔه پادشاهی آنها 
را کشف کرده ایم را به مردم بازگوییم. اما شاید شما هنوز خبر خوش پادشاهی را نشنیده 
باشید. ما نیز روزی چنین بودیم- ایمانداران در انتظار رفتن به آسمان هستند اما از این 
که چگونه می توانند آسمان را بر روی زمین جاری کنند کوچک ترین اطالعی ندارند. اما 
عیسی نه فقط بهای ورود ما به آسمان را پرداخت کرده است، بلکه او همچنین این امکان 
را برای ما فراهم آورده است که بر روی این کرٔه خاکی به عنوان پسران و دختران خداوند 
بهره مند  زمینی  قلمروی  همین  روی  بر  خداوند  پادشاهی  نعمت های  از  و  کنیم  زندگی 
شویم. اما مهم تر از همه، این واقعیت است که میلیون ها نفر در دنیا وجود دارند که ما باید 
پیام انجیل را به آنها برسانیم و برای تحقق این هدف به منابع مالی نیاز داریم. زندگی ما 

در زیر ذره بین مردم قرار دارد. زندگی ما باید متمایز و متفاوت باشد!
آن مسح و حضور  به جاری شدن  تعلیم دادم که منجر  را  آلبانی چه درس هایی  در 
ملموس گردید؟ خداوند چه پیامی به من داده بود که می بایست به همٔه امت ها آن را وعظ 
می کردم؟ هدف این کتاب همین است و امیدوارم این پیام همان گونه که سبب دگرگونی 

زندگی من گردید زندگی شما را نیز دگرگون سازد.
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خداوندا، بر من رحم فرما!

ِجری با دفترم تماس گرفت و پرسید که آیا ممکن است با من مالقاتی داشته باشد و با 
هم برای صرف ناهار به بیرون برویم. من در یک استودیو تلویزیونی در شهری که به او 
نزدیک بود در حال انجام دادن مصاحبه بودم و او قصد داشت تا برای من تعریف کند که 
چگونه زندگی او با بهره گیری از منابع و برنامه های تلویزیونی من دگرگون شده است. 
قباًل هرگز ِجری را مالقات نکرده بودم، اما یک یا دو بار تلفنی با هم صحبت کرده بودیم. 
پاسخ دادم: »حتمًا خواهم آمد.« من آن روز می بایست بیرون در جایی ناهار می خوردم و 
با خودم فکر کردم که چه بهتر که هم او را مالقات خواهم کرد و هم داستانش را خواهم 

شنید.
ِجری و پسرش را در وقت ناهار مالقات کردم و او داستانش را برای من باز گفت. 
ِجری شبان یک کلیسا بود و  به مدت 30 سال این خدمت را انجام داده بود، اما به دلیل 
ناتوانی ناشی از سکتٔه مغزی مجبور به ترک خدمتش شده بود. در دوران پس از سکتٔه 
مغزی تمام زندگی او زیر و رو شده بود. از آنجایی که او قادر به کار کردن نبود، اقساط 
پرداخت  بود.  گذاشته  مزایده  به  را  آنها  خانٔه  بانک  و  بود  افتاده  تأخیر  به  آنها  مسکن 
قبوض و خرید خوراک به چالشی جدی برای آنها تبدیل شده بود. ِجری تعریف کرد که 
در حقیقت اوضاع آن قدر وخیم شده بود که روزی در حالی که در یک دستش طپانچه 45 
میلی متری و در دست دیگرش کتاب مقدس بوده، در دو راهی خودکشی قرار گرفته است. 
در اثنای این دوراِن یأس و ناامیدی بود که ِجری برنامٔه تلویزیونی ما را تماشا می کند 
و تعدادی از منابع خواندنی ما را سفارش می دهد. در ادامه او توضیح داد که هنگامی 
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که منابع تعلیمی به دستش رسید، او برای پرداخت قبوض و خرید خوراک به شدت به 
2000 دالر نیاز مبرم داشت. او بارها و بارها منابع تعلیمی ما را مرور می کند تا زمانی که 
ایمان  به خداوند  با همٔه وجود  ایمان مشتعل می شود. تصمیم می گیرد  قلبش شعلٔه  در 
داشته باشد که خداوند آن 2000 دالری که به آن نیاز داشت را فراهم خواهد نمود. بنابراین 
او همان کاری را کرد که من و دِرندا در اولین باری که گوزن مان را شکار کردیم، انجام 
دادیم. بر طبق مرقس 24:11 روی یک برگٔه کاغذ تاریخ و ساعتی را که با ایمان پذیرفت 
که آن مبلغ را دریافت کرده است، یادداشت کرد و سپس آن را به دفتر سازمان خدماتی 

ما فرستاد. 
من از همٔه این ماجرا بی خبر بودم، چون تا پیش از آن مالقات، ِجری چیزی به من 
او گفت که حدود 10 روز بعد فردی زنگ درب منزلشان را به صدا  تعریف نکرده بود. 
از  را  آن شخص  ِجری  باشد.  داشته  صحبتی  او  با  که  تمایل می کند  ابراز  و  در می آورد 
قدیم می شناخت، اما او گفت که سال های زیادی است که همدیگر را ندیده و با هم گفتگو 
نکرده اند. پس از کمی احوال پرسی، آن مرد گفت که او در عمل آمده است تا یک چک 2000 
دالری به ِجری بدهد. آن مرد در ادامه گفت که حدود 10 روز پیش، در فالن تاریخ و فالن 

ساعت، الزام روح القدس را احساس کرده است که باید 2000 دالر به ِجری هدیه دهد.
ِجری مات و مبهوت سر جایش خشک می شود. بالفاصله سراغ کیف پولش می رود، 
ایمان  با  ساعت  فالن  و  تاریخ  فالن  در  که  بود  نوشته  آن  روی  که  کاغذی  تکه  آن  سراغ 
تاریخ و  نیاز داشته است را دریافت کرده است.  آن  به  پذیرفته است که 2000 دالری که 
ساعتی که ِجری روی آن کاغذ نوشته بود با تاریخ و ساعتی که آن مرد می گفت که الزام 
روح القدس را برای هدیه دادن به ِجری احساس کرده است کاماًل مطابقت داشت. ِجری 
می دانست که این نمی تواند اتفاقی رخ داده باشد؛ او می دانست که این عکس العملی است 

مستقیم به پادشاهی خدا، به طور خاص به قوانین پادشاهی.
او داستانش را ادامه داد و گفت که صاحب 7 فرزند می باشد؛ همٔه آنها ازدواج کرده   اند 
به غیر از پسر 16 ساله اش )همان پسری که همراه او برای صرف ناهار آمده بود(، که 
اساسًا با دیدن همٔه شرایطی که پدرش از آنها در حال عبور بود،  از خداوند دور شده بود. 
پسرش نسبت به خدا خشمگین بود، چون  پدرش به مدت 30 سال خداوند را وفادارانه 

خدمت کرده بود، و آن پسر فکر می کرد که خداوند پدرش را رها کرده است. 
ِجری به دنبال یافتن راهی برای بازگرداندن پسرش بود و ایده ای در سر داشت. من 
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معمواًل در طی درس ها بسیار دربارٔه شکار گوزن ها صحبت می کنم و تعریف می کنم که 
چگونه خداوند به من آموخت که با کمک ایمان، گوزِن هر سال را شکار کنم. پسرش هم 
شیفتٔه شکار گوزن بود، بنابراین ِجری به پسرش توضیح می دهد که پاییز آن سال چگونه 
می تواند با به کارگیری قوانین پادشاهی، گوزن َنر آن سال را شکار کند. پسر دربارٔه  این 
موضوع تأمل کرده و باالخره موافقت می کند، سپس او و ِجری، دقیقًا مانند آن دفعه ای که 
ِجری ایمانش را برای دریافت 2000 دالر به کار گرفت، این بار نیز همان کار را کردند. پسر 
در طی 8 دقیقه موفق به شکار یک گوزن َنر زیبا می شود. هنگامی که ِجری و پسرش 
گوزن را به مغازٔه قصابی می برند،  در سیستم صوتی ماشین سی- دی تعلیمی من در 
حال پخش بوده است. وقتی ِجری گوزن را از ماشین پیاده می کند تا وارد مغازه شوند، 
پسرش می گوید که می خواهد در ماشین بماند و کمی طوالنی تر به سی- دی گوش فرا 
دهد. وقتی ِجری از مغازه باز می گردد، پسرش به او می گوید: »پدر، من فکر می کنم که 
در همٔه این سال ها ما چیزی را گم کرده بودیم. من می دانم که آن گوزن ثمرٔه بالفعل شدن 

قانون پادشاهی خداوند بود.«
پسرش از آن روز به بعد زندگی خود را مجددًا به خداوند تقدیم کرد و پدرش گفت 
که اگر خداوند قادر است آن 2000 دالر و آن گوزن را برای آنها فراهم کند، بنابراین او آن 
17000 دالری که آنها نیاز داشتند تا خانه شان را از مزایده نجات دهند را نیز فراهم خواهد 
کرد. در این مقطع بود که آشنایی من با ِجری آغاز شد. نامٔه ِجری به همراه پاکت بذری 
که او به همراه پسرش برای بیرون آوردن خانه شان از مزایده فرستاده بود را به یاد دارم. 
دربارٔه هیچ چیز دیگری مطلبی نوشته نشده بود، صرفًا بیرون آوردن خانه از مزایدٔه 
بانک. همچنین یادم هست که دستم را روی پاکت گذاشتم و در دعا برای این موضوع با آن 

آنان در یک دلی دعا کردم. آن لحظه را دقیقًا با ساعت و دقیقه به یاد دارم.
را  منزلشان  درب  زنگ  دیگری  شخص  بعد  هفته  دو  حدود  که  گفت  ادامه  در  ِجری 
می زند. این بار هم مردی که پشت درب بود از آشنایان قدیمی ِجری بود. آن مرد گفت 
خانٔه ِجری را در لیست خانه هایی که قرار بوده به مزایده گذاشته شوند، دیده است و از 
ِجری می پرسد که به چه مبلغی نیاز هست که بتوان خانه را از توقیف بانک خارج کرد. 
ِجری مبلغ را یعنی 17000 دالر به او می گوید. آن مرد چکی به این مبلغ می نویسد و آن را 
به ِجری می دهد و بعد راهی می شود. ِجری به چکی که در دستش بود خیره می شود. در 
این لحظه وقتی ِجری در مقابل من پشت میز رستوران نشسته بود، شروع کرد به اشک 
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ریختن و از من تشکر کرد که به مردم دربارٔه پادشاهی خداوند تعلیم می دهم. ِجری گفت 
که او بسیار خوشحال است که هر 7 فرزندش عمل دست خداوند را در زندگی شان دیده اند 
و این امر فرصتی فراهم نموده است تا خبر خوش پادشاهی را با آنان در میان بگذارد. این 
داستان را خیلی دوست دارم! این واقعیِت پادشاهی خداوند است و من بسیار خوشحالم 
که می توانم آن را با سایر مردم در میان بگذارم و بعد، داستان های آنها را بشنوم. ِجری 

به همدردی احتیاج نداشت. او به دنبال راه حل بود و آن را در پادشاهی خداوند یافت.
احساس می کنم که باید نکته ای را در ارتباط با داستان ِجری بیان کنم. گرچه در نگاه 
اول این طور به نظر می رسد که آن افراد می آمدند جلوی درب منزل ِجری و به او مبغلی 
که نیاز داشت را می دادند، اما نمی خواهم این برداشت اشتباه را داشته باشید که راه حل 
مشکل مالی شما، هنگامی که شما روی مبل تکیه داده  و در حال نوشیدن کوکاکوال هستید 
با پای خودش سراغ شما خواهد آمد. خیر، در تحصیل آنچه به آن نیاز دارید، نقشی به 
عهدٔه شما وجود دارد، که باید آن را از قبل ایفا کنید. در مورد ِجری، او 30 سال شبان یک 
کلیسا بود. او برای مدتی طوالنی در زندگی اعضای کلیسا، بذر کاشته بود. و نکتٔه دوم 
این که او به دلیل سکتٔه مغزی قادر به بیرون آمدن از منزلش نبود. ِجری از جایی که قباًل 
در آنجا بذر کاشته بود محصولش را برداشت کرد، یعنی از افرادی که در کلیسای او بودند 

و او سال ها در زندگی آنها بذر کاشته بود.
که  کنم  بیان  می باید  هم  را  موضوع  این 
سکتٔه  عوارض  از  کامل  طور  به  همچنین  ِجری 
مغزی شفا یافته بود و آن روزی که برای ناهار 
کم  وزن  کیلوگرم   30 او  کردیم  مالقات  هم  با 
درست  درکی  به  او  که  شکر  را  خدا  بود.  کرده 
شما  شاید  کرد.  پیدا  دست  خداوند  پادشاهی  از 
او  قطعًا  بوده؛  شبان  یک  ِجری  »ُخب،  بگویید: 
همه چیز را دربارٔه پادشاهی خداوند می دانسته 
است.« ظاهرًا این طور نیست و  بنا به تجربٔه این 
میان سایر شبانان  در  او  که  دارم  یقین  سال ها، 
استثناء نیست. متأسفانه، بسیاری از کسانی که 
نمی دانند  می کنند،  شرکت  کلیسایی  جلسات  در 

»آمین به شما می گویم، 
اگر ایمانی به کوچکی 

دانه خردل داشته باشید، 
می توانید به این کوه 

بگویید "از اینجا به آنجا 
منتقل شو" و منتقل 

خواهد شد و هیچ امری 
برای شما ناممکن 

نخواهد بود.«
-متی ۲۰:۱۷
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که چگونه باید مزایای بالقؤه پادشاهی خدا را بالفعل کنند و راه حلی برای مشکالتشان 
بیابند. داستانی در انجیل متی وجود دارد که این واقعیت را به تصویر می کشد.

چون نزد جماعت بازگشتند، مردی به عیسی نزدیک شد و در برابر او زانو زد و 
گفت: »سرورم، بر پسر من رحم کن. او صرع دارد و سخت رنج می کشد. اغلب در 

آتش و در آب می افتد. او را نزد شاگردانت آوردم، ولی نتوانستند شفایش دهند.« 
عیسی در پاسخ گفت: »ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به ِکی با شما باشم و 
تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید.« پس عیسی بر دیو نهیب زد و دیو از پسر 

بیرون شد و او در همان دم شفا یافت.
آنگاه شاگردان نزد عیسی آمدند و در خلوت از او پرسیدند: »چرا ما نتوانستیم 
آن دیو را بیرون کنیم؟« پاسخ داد: »از آن رو که ایمانتان کم است. آمین به شما 
می گویم، اگر ایمانی به کوچکی دانٔه خردل داشته باشید، می توانید به این کوه 
بگویید "از اینجا به آنجا منتقل شو" و منتقل خواهد شد و هیچ امری برای 

شما ناممکن نخواهد بود.«
-متی ۲۰-۱۴:۱۷

 در این داستان مرد کاماًل مأیوسی را می بینیم که ارواح شریر پسرش را تا به حد 
مرگ عذاب می دادند. با شنیدن خبرهای مربوط به خدمات عیسی و این که عیسی از قدرت 
خارج کردن دیوهای برخوردار است، تصمیم می گیرد که پسرش را به نزد عیسی بیاورد 
تا عیسی او را شفا بخشد. اما، هنگامی که او به آن مکان رسید، دریافت که عیسی آنجا 
نیست و به همراه سه تن از شاگردانش برای دعا به باالی کوه رفته است. بقیٔه شاگردان 
از زمانی که عیسی  آنها  این که  و  نباشد،  او گفتند که نگران  به  پایین کوه بودند  که در 
اقتدار الزم برای بیرون کردن دیوها در نام عیسی را به آنها بخشیده است، مشغول این 
کار هستند و می توانند مشکل پسرش را حل کنند. اما وقتی برای پسر این مرد دعا کردند، 
دیوها از او بیرون نیامدند. گرچه آنها همٔه تالش خود را به خرج دادند، اما دیوها پسر 
می کرد،  دنبال  جا  همه  را  عیسی  که  جمیعتی  و  بود  شده  آشفته  پدر  نمی کردند.  رها  را 

سردرگم شده بود.
اما درست در همان لحظه، عیسی به همراه سه شاگردش از باالی کوه پایین آمده و  به 
بقیه ملحق شد. عیسی با دیدن ازدحام جمع شدگان پرسید که چه خبر است. پدر آن پسر 
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توضیح داد که پسرش را نزد شاگردان او برده است اما آنها نتوانسته اند دیوها را از پسرش 
اخراج کنند. سپس پدر کاری کرد که خیلی ها و شاید اغلب مردم وقتی با بحرانی مواجه 
می شوند که گویا راه چاره ای برای خروج از آن وجود ندارد، همان کار را می کردند. او با 
استغاثه و فریاد از عیسی طلب رحمت نمود. گرچه استدعای رحمت در آن زمان که شما در 
اوج یأس و ناامیدی هستید به ظاهر کار درست و مثبتی به نظر می رسد، اما این رویکرد، 
راه چاره برای این پدر نبود و برای شما هم نیست. آن پدر قصد داشت رحمت عیسی را بر 
شرایط خود برانگیزاند، در قدم بعدی تعریف کرد که چگونه روح شریر، پسرش را زجر 
می دهد، او را به سمت آتش ُهل می دهد و قصد دارد او را بکشد. عیسی اجازه نداد او بیش 
از این ادامه دهد. عیسی الزم نداشت بیش از آن از زجر و عذابی که روح شریر بر پسر آن 
مرد روا می داشت، بشنود. او با ناراحتی گفت: »ای نسل بی ایمان و منحرف، تا به ِکی با شما 
باشم و تحملتان کنم؟ او را نزد من آورید.« در همین یک جمله، عیسی به طور کامل توضیح 

می دهد که چرا روح شریر از آن پسر بیرون نمی آمد. 
اما پیش از آن که به بررسی دقیق تر معنای ضمنی گفتهٔ  عیسی بپردازیم، الزم است 
آن  باشیم؛  داشته  مجدد  تأکیدی  هستیم،  استوار  آن  بر  که  بنیادینی  پیش فرض  بر  که 
پیش فرض این است که خداوند دروغ نمی گوید و نمی تواند هم بگوید. هر آنچه او فرموده 
حقیقت محض است. حال با در نظر داشتن این واقعیت، می توانیم به ارزیابی این عبارت 
بپردازیم: »این چنین مقدر است که دیوها بیرون رانده شوند!« اگر این اتفاق نمی افتد، 
پس ایرادی وجود دارد، اما نه از جانب خداوند بلکه از جانب ما. این حقیقت را همیشه به 
یاد داشته باشید، اگر اخاللی در روند دریافت کردن پاسخی از دست خداوند وجود دارد، 
این اخالل همیشه از جانب ماست و نه خداوند. عیسی کاماًل واضح به ما می گوید که دلیل 
خارج نشدن روح شریر، تفکر منحرف و بی  ایمانی است. کمی بعد این دو دلیل را بررسی 
خواهیم کرد. اما، در این قسمت از بحث مان می خواهم بر دو شخصیت  پدر و پسر این 

داستان تمرکز کنیم.
دعای  از  پس  که  هنگامی  بود.  شده  مستأصل  کاماًل  پسرش  اوضاع  دیدن  با  پدر 
شاگردان هیچ اتفاقی برای پسرش رخ نداد، او دیگر هیچ راهی در پیش رویش نمی دید. 
هیچ راه حل قطعی ای وجود نداشت. تنها راه حلی که همین چند لحظه پیش، او امید داشت 
که مشکل پسرش را برطرف خواهد کرد، هیچ فایده ای در بر نداشت. تنها یک کار باقی 
مانده بود که انجام دهد و آن استدعای رحمت بود. عبارت »استدعای رحمت داشتن« این 
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اقتدار برای کمک کردن  یا  معنای ضمنی را دارد که کسی وجود دارد که صاحب قدرت 
است، اما خود برگزیده است که این کار را نکند. بدین ترتیب،  تنها کاری که باقی مانده 
بود این بود که به تفصیل شرح درد و عذابی که پسرش تحمل می کرد را بیان کند، با این 

انگیزه که رحم و شفقت عیسی را برانگیزاند. 
اگر صادق باشیم اغلب مردم به این شیوه دعا می کنند، می دانند که خداوند از قدرت 
الزم برای مداخله برخوردار است، اما از عکس العمل او نامطمئن هستند و از او استدعای 
با  را  خود  شرایط  و  دردها  طوالنی  کلمات  و  دعاها  با  بنابراین  دارند.  شفقت  و  رحمت 
دارم؛  نیاز  پول  آن  به  جمعه  روز  من  که  می دانی  تو  »پدر  می کنند.  بازگو  جزئیات  تمام 
خواهش می کنم، خدایا کمکم کن.« یا »خدایا خواهش می کنم اگر پسرم را شفا بخشی، 
قول می دهم تمام عمرم را صرف خدمتت کنم. خواهش می کنم خدایا.« قصدم این نیست 
که شرایط وخیمی که مردم با آن روبه رو می شوند را سُبک و کم اهمیت جلوه دهم، اما 
لطفًا دقت کنید که به چه سرعتی عیسی قدرت خداوند را وارد شرایط آن پسر کرد و او را 
از دست روح شریر رهایی بخشید. این است قلب خدا،  اشتیاق قلبی او. در رحمت، قدرت 
یا اقتدار خداوند هیچ کمی و کسری ای وجود نداشت. و این آن مشکلی نبود که عیسی 
در این داستان به آن اشاره نمود. عیسی مشکل را در تفکر منحرف و بی ایمانی دید. به 
عبارت دیگر، در این مورد خاص طرز فکر اشتباه و بی ایمانی مانع از جاری شدن قدرت 

پادشاهی خداوند شده بود.
در این قسمت نکات زیادی برای گفتن وجود دارد، از جمله کلید های فراوان پادشاهی 
و نحؤه کارکردشان. قصد ندارم به تمام جزئیات مواردی که شما می بایست در خصوص 
این بحث بدانید، به طور کامل در این مجال سخن گویم، اما حداقل آنها را نام خواهم برد 
و آن قوانین خاصی که در این نمونه کارکرد داشته اند را بعدًا با هم بررسی خواهیم کرد. 
برای کسب درک و فهم اساسی از قانون پادشاهی می بایست این نکتٔه ابتدایی و پایه ای 
را خوب درک کنیم: خداوند به آدم اختیار تام بر روی زمین را بخشیده بود. او مقرر بود 

که بر زمین حکومت کند.

آنگاه خداوند گفت: »انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم، و او 
بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همٔه زمین و همٔه  بر ماهیان دریا و 

خزندگانی که بر زمین می خزند، فرمان براند.«
-پیدایش ۲۶:۱
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فکر می کنم عبرانیان 7:2-9 به وضوح تصریح می کند:

او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی، و تاج جالل و اکرام را بر سرش نهادی 
و همه چیز را زیر پاهای او نهادی. خدا با قرار دادن همه چیز زیر فرمان او، 

چیزی باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد...

 دوباره می خواهم تکرار کنم که آسمان هیچ  گونه اختیارات قانونی بر ساحت زمینی 
ندارد، مگر آنکه مرد یا زنی بر روی زمین این  اختیار را به آسمان واگذار کند. به همین 
روی  بر  را  آسمان  پادشاهی  اقتدار  زنی  یا  مرد  اگر  که  می گوید  آیه  این  در  عیسی  دلیل 
زمین جاری سازد، آسمان از این عمل حمایت خواهد کرد. اگر ما این کار را نکنیم، آسمان 
نظر  به  غریب  و  عجیب  شما  برای  دیدگاه  این  اگر  دهد.  انجام  اقدامی  توانست  نخواهد 
اما  پرداخت.  این موضوع خواهم  به  با جزئیات  بعد  لطفًا تسلیم نشوید. کمی  می رسد، 
بپذیرید-  را  حقیقت  این  پسر،  آن  از  شریر  روح  آمدن  بیرون  عدم  دلیل  عنوان  به  فعاًل 
هیچ اجباری بر خروج او وجود نداشت! روح شریر با ماندن در آن پسر، کاماًل در 
آن  که  آن  دلیل  که  می گوید  عیسی  دوباره،  می کرد.  عمل  خود  قانونی  حقوق  چارچوب 
روح شریر مجبور نیست از آن پسر بیرون آید، 
بی ایمانی یا عدم اِعمال حق قانونی بوده است. 
وقتی در اصل آدم در اثر عصیان خود خدا را به 
بیرون راند، از آن لحظه به بعد، خداوند اختیار و 
قدرت قانونی خودش بر انسان را از دست داد. 
اختیارات  شیطان  که  بود  زمان  آن  در  همچنین 

قانونی برای سلطه اش بر انسان را کسب کرد.

سپس ابلیس او را به مکانی بلند برد و در َدمی همٔه حکومت های جهان را به 
او نشان داد و گفت: »من همٔه این قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم 
آن را به هر که بخواهم  بخشید، زیرا که به من سپرده شده است و مختارم 

بدهم. بنابراین، اگر در برابرم سجده کنی، این همه از آن تو خواهد شد.«
-لوقا ۷-۵:۴

در نتیجه خداوند وقتی آدم را، که عامل مشروعیت خدا در ساحت زمینی بود، از دست 

اما،  دوست من این 
واقعیت درباره تو صدق 

نمی کند؛ تو در پادشاهی 
خداوند به عدل و انصاف 

دسترسی داری.



75

خداوندا، بر من رحم فرما!

داد، به تبع آن مشروعیت خود در کل ساحت زمینی را نیز از دست داد. دوباره ذکر کنم 
که در فصل های آتی در مورد این قوانین خاص پادشاهی مفصل تر سخن خواهم گفت. 
اما دلیل اصلی ای که این داستان را بازگفتم این بود که طرز فکر و اوج یأس پدر داستان را 
نشان دهم و این که او چگونه شروع به التماس و استغاثه برای دریافت رحمت کرد. لطفًا 

جمالت بعدی را با دقت فراوان بخوانید.
و  انصاف  و  عدل  کردن  پیاده  برای  سیستمی  و  قانون  یا  اقتدار  صاحب  هیچ  اگر 
برطرف کردن نیاز افراد وجود نداشته باشد، در آن صورت استدعای رحمت داشتن تنها 
گزینٔه باقی مانده خواهد بود. اجازه دهید به عبارتی دیگر بیان کنم. اگر فردی هیچ راه 
حل قانونی برای مشکلی نیابد و هیچ گونه دسترسی به فردی که مجری عدالت و انصاف 
نخواهد  مشکلش  رفع  و  چاره  راه  یافتن  برای  تضمینی  هیچ  آنگاه  باشد  نداشته  باشد،  

داشت. التماس رحم و شفقت تنها گزینٔه این فرد خواهد بود. 
اما،  دوست من این واقعیت دربارٔه تو صدق نمی کند؛ تو در پادشاهی خداوند به عدل 
یاد داشته باشید  و انصاف دسترسی داری. برای مشکالت تو راه حل ها وجود دارد. به 
که پادشاهی یک حکومت است و توسط قوانینی منصفانه اداره می شود و این قوانین در 
دسترس هر یک از شهروندانی است که در حوزٔه قانونی این پادشاهی زندگی  می کند. 
عدل  اساس  بر  خدا  پادشاهی  نمودم،  بیان  کتاب  این  آغازین  صفحات  در  که  همان گونه 
رجوع  خداوند  اقتدار  به  آن  توسط  که  قانونی  )روندی  است  شده  پایه گذاری  انصاف  و 
می شود تا آنچه قانون او حکم بر راست بودن می کند، اجرا شود(. برای بیرون نیامدن 
روح شریر دلیلی وجود داشت و آن دلیل ضعف خدا یا تغییر در اراده اش نبود. عیسی 
بالفاصله شاگردان را توبیخ کرد و سپس آن روح شریر را اخراج نمود، و با این کار آن 

دلیل را به ما نشان داد.
اغلب مسیحیان وقتی هیچ تجلی  یا نمودی از پادشاهی خداوند را نمی بینند، دیدگاه 
االهیاتی خود را تغییر داده و می گویند: »همٔه دیوها بیرون نمی آیند.« آنها می دانند که 
خداوند قادر مطلق است، بنابراین فرض را بر این می گیرند که خداوند می تواند در این 
ساحت زمینی هر آنچه بخواهد را انجام دهد، در نتیجه اگر دیو از فردی بیرون نیاید، این 
به معناست که حتمًا خداوند مقدر کرده است که او بیرون نیاید. دوست من این برداشت 
بی ایمانی  و  منحرف  فکِر  طرز  این  که  گفت  داستان  این  در  عیسی  است.  اشتباه  کاماًل 
آنها  بوده که مانع جاری شدن قدرت آسمان شده است. اجازه دهید این گونه بیان کنم. 
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دلیل بیرون نیامدن روح شریر مقوله ای قانونی )حقوقی( بود. آن روح شریر مجبور به 
بیرون آمدن نبود، چون هیچ کس بستر الزم برای جاری شدن اقتدار و اختیارات قانونی 
پادشاهی آسمان در رفع این مشکل را ایجاد نکرد. »اما َگری آنها برای اخراج آن دیو خیلی 
تالش کردند.« بله، اما همان طور که گفتم از لحاظ حقوقی او مجاب به بیرون آمدن نبود. 
چرا؟ دوباره بیان کنم، چون آسمان اختیار قانونی و ِاعمال قدرت برای بیرون راندن دیو 

را نداشت.
نیکو  را  چیزی  بود،  منحرف  آنها  فکر  طرز  دهم.  ارائه  بیشتری  شرح  دهید  اجازه 
درست  مقوله ای،  خصوص  در  عقیده شان  یا  بود  اشتباه  که  می کردند  خطاب  مقبول  یا 
بود، چون  نیز مشکل بزرگی  بود. بی ایمانی  آن مسئله  برخالف موضع خداوند دربارٔه 
برای این که آسمان حق ِاعمال قدرت بر روی ساحت زمینی را داشته باشد، به بروز ایمان 
نیاز دارد. شاگردان مسیح مجاب نبودند و یقین کامل نداشتند که آن دیو بیرون خواهد 

آمد. آنها ترسیده بودند. 
از آن رو که انسان بر ساحت زمینی صاحب مشروعیت می باشد، تا آن زمان که مرد 
یا زنی که بر روی زمین اختیارات قانونی دارد، با یقین کامل کالم آسمان را نپذیرفته و 
اقتدار را بر روی زمین جاری نسازد،  آن  سپس 
شد.  نخواهد  جاری  خداوند  اقتدار  و  حاکمیت 
در ضمن، یقین کامل داشتن بر کالم و اعالنات 
آسمان ایمان خوانده می شود و در آن روز هیچ 
کس ایمان نداشت. آنها دودل و پر از بی ایمانی 
ِاعمال  حق  شدن  جاری  از  رو  این  از  بودند، 
قدرِت آسمان در این موقیعت جلوگیری کردند. 
این دیو  ایمان داشت و می دانست که  اما عیسی 
آن  و  شد  عمل  وارد  عیسی  آمد!  خواهد  بیرون 
که  این  دلیل  َگری  »اما  کرد.  ترک  را  پسر  دیو، 
روح پلید پس از نهیب دادن عیسی، پسر را ترک 
بیایید  واقعًا؟  بود.«  عیسی  او  که  بود  این  کرد 
که  هنگامی  کنیم،  بررسی  هم  با  را   5:6 مرقس 

عیسی در شهر زادگاهش مشغول خدمت بود.

از آن رو که انسان بر 
ساحت زمینی صاحب 
مشروعیت می باشد، 
تا آن زمان که مرد یا 
زنی که بر روی زمین 

اختیارات قانونی دارد، با 
یقین کامل کالم آسمان 

را نپذیرفته و سپس آن 
اقتدار را بر روی زمین 

جاری نسازد، حاکمیت 
و اقتدار خداوند جاری 

نخواهد شد.
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او نتوانست در آنجا هیچ معجزه ای انجام دهد، جز آنکه دست خود را بر چند 
بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشید.

موافق  بود،  برخوردار  دادن  شفا  برای  الزم  قدرت  از  عیسی  که  حقیقت  این  با  شما 
هستید، درست است؟ پس می بایست قادر به پاسخ دادن این پرسش باشید که چرا در این 
داستان او نتوانست آنچه می خواست را انجام دهد. نیاز برای مداخلٔه عیسی در شرایط 
مردم، کاماًل مشهود بود، اما چیزی مانع او شد. در آیٔه 6، عیسی خود به آن مانع اشاره 
می کند، »او از بی ایمانی ایشان در حیرت بود.« ایمان )اعالم موافقت با آسمان( به آسمان 
مشروعیت عمل کردن در ساحت زمینی را می دهد. برای نمونه، این اصل را به سادگی 

می توانید در نحؤه ایمان آوردنتان به مسیح مشاهده کنید.

زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان 
است که اعتراف می کند و نجات می یابد.

-رومیان ۱۰:۱۰

شما در دل ایمان می آورید )به آنچه آسمان می گوید( و پارسا شمرده می شوید.این 
یک اصطالح حقوقی است، به این معنا که قانون اجرا شده است و به این اشاره دارد که 
اکنون آسمان بر روی زمین مشروعیت یافته است. حال سعی می کنم این اصل را با زبانی 
روی  بر  قانونی  سلطٔه  آدم  به  که  آوریم  یاد  به  را  حقیقت  این  بیایید  کنم.  بیان  ساده تر 
ساحت زمینی داده شده بود و بشر همچنان از این جایگاه برخوردار است. باید مراقب 
بر ساحت  اقتدار حاکمیت  این که بشر  بر  با موضوع دیگری مبنی  این موضوع  بود که 
باخت، خلط مبحث شود. خداوند نمی تواند جایگاه  به شیطان  باغ عدن  در  را  روحانی 
قانونی ای که اکنون انسان در ساحت زمینی از آن برخوردار است را از او سلب کند. از 
این رو،  خداوند می بایست مرد یا زنی را بیاید که با آسمان یک دل باشد تا قانونًا حق ورود 

و مداخله در ساحت زمینی را به دست آورد.
در رومیان 10:10،  مشاهده می کنید که پیش از آن که اقتدار و قدرت آسمان بتواند بر 
روی زمین جاری شود، دو اتفاق می بایست رخ دهد. مورد اول را پیش تر بیان کردم: ما 
باید در قلبمان با کالم و اعالم آسمان در توافق و یک دلی کامل باشیم؛ که این ایمان خوانده 
ایمان،  با داشتن  این موضوع را خوب بفهمیم که صرفًا  می شود. مورد دوم، می بایست 
آسمان بر زمین جاری نخواهد شد. شوکه شدید؟ اجازه دهید توضیح دهم.کلید روشن و 
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خاموش کردن چراغ را در نظر بگیرید. جریان برق در سیم ها وجود دارد، اما برای این 
آنچه  که المپ درون چراغ روشن شود شما می بایست کلید چراغ فشار دهید. وقتی ما 
آسمان می گوید را قلبًا می پذیریم این کار رابطٔه ما با آسمان را قانونی می سازد. اما، در 
گام بعدی، ما می بایست آن اقتدار را بر روی زمین جاری سازیم. دقیقًا مانند  مثالی که 
عنوان کردم، ما می بایست کلید روشن و خاموش چراغ را فشار دهیم. در عمل این کار را 
هنگامی که اقتدار پادشاهی را اعالم می کنیم و بر اساس آن عمل می کنیم، انجام می دهیم.
می دانم که دوباره سخنان قبلی ام را تکرار می کنم، اما درک این قانون پادشاهی در 
به دست آوردن این توانایی مبنی بر آن که آنچه آسمان برای شما ذخیره کرده است را بر 
روی زمین جاری سازید، بسیار حیاتی است. شما هر آنچه مقرر است از آسمان دریافت 
کنید را دقیقًا به همان شکلی که نجات خود را دریافت کردید، دریافت خواهید کرد، یعنی 
با ایمان آوردن در قلب خود به کالم آسمان و سپس اعتراف یا عمل کردن بر اساس کالم 

آسمان.
آن را در عمل به نمایش می گذاشت  ُبعدی که عیسی تعلیم می داد و  آن  از  پادشاهی 
برای شاگردان کاماًل بیگانه و نامأنوس بود. بارها شاهد این هستیم که شاگردان از آنچه 
به چشم خود می دیدند، سردرگم و گیج می شدند. در آیاتی که پیش تر خواندیم، معتقدم 
که شاگردان با دیدن ظهور یافتن ارواح شریر به شدت وحشت کرده  و مردد شده بودند، 
و در نتیجه ایمان شان دچار تزلزل شده بود. گمان می کنم هنگامی که آنها برای بیرون 
کردن آن روح شریر به آن پسر نزدیک شده اند، روح پلید تجلی یافته و احتمااًل پسر را به 
زمین زده است و خود را به شکل هراس آوری بروز داده است. همین امر سبب برانگیخته 
شدن ترس در دل شاگردان شده است. من صرفًا در حال گمانه زنی هستم، اما در یک چیز 
کاماًل مطئمن هستم. چیزی در دل شاگردان اتفاق افتاده است که قلب آنها را از توافق و 

یک دلی با آسمان خارج کرده و به سمت بی ایمانی سوق داده است.
در آن سو، عیسی کاماًل از کالم آسمان در خصوص چنین شرایطی آگاه و مطمئن بود 
و به روح پلید نهیب می زند تا پسر را ترک کند. بنابراین، همان گونه که می بینیم ریشٔه 

مشکِل بیرون نیامدِن روح شریر به ساحت زمینی مرتبط بود و نه به پادشاهی آسمان.
اگر قرار باشد من یک بخش از کالم خدا را انتخاب کنم که عملکرد پادشاهی آسمان را 
در ساحت زمینی بهتر از بقیٔه قسمت ّهای کالم به تصویر بکشد، قطعًا خواهم گفت مرقس 
22:11-24. برای فهم بهتر پس زمینه این آیات، چند آیٔه قبلی را باید بخوانیم و خواهیم دید 
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که در آن آیات عیسی با یک درخت انجیر سخن 
می گوید و درخت از ریشه خشک می شود. پس 
نیافت،  درخت  روی  میوه ای  عیسی  که  آن  از 
هنگامی  روز،  آن  فردای  کرد.  نفرین  را  آن  وی 
عبور  درخت  آن  کنار  از  دوباره  شاگردان  که 
است.  شده  خشک  درخت  که  دیدند  می کردند، 
و  بود  شده  حیرت زده  می دید  آنچه  از  پطرس 
در حالی که شوکه شده بود رو به عیسی کرد و 

حیرت خود را از این واقعه ابراز نمود.

اگر  می گویم،  شما  به  آمین،  باشید.  داشته  ایمان  خدا  »به  داد:  پاسخ  عیسی 
کسی به این کوه بگوید، "از جا کنده شده،  به دریا افکنده شو،" و در دل خود 
برای  داد،  خواهد  روی  می گوید  آنچه  که  باشد  داشته  ایمان  بلکه  نکند  شک 
او انجام خواهد شد. پس به شما می گویم، هر آنچه در دعا درخواست کنید، 

ایمان داشته باشید که آن را یافته اید، و از آِن شما خواهد بود.
-مرقس ۲۴-۲۲:۱۱

توجه کنید که پطرس از اتفاقی که رخ داده بود در حیرت بود. چگونه چنین چیزی 
به  درخت  شک  بدون  حال،  این  با  بود.  گفته  سخن  درخت  با  فقط  عیسی  دارد؟  امکان 
به پطرس  بود. سپس عیسی  از ریشه خشک شده  و  داده  نشان  واکنش  سخنان عیسی 
»حقیقتی« - قانونی از پادشاهی خداوند- را باز می گوید. توضیح عیسی فهم جامع تری 
به ما از نحؤه تعامل پادشاهی خداوند با ساحت زمینی به دست می دهد. دوباره در این 
مثال نحؤه عملکرد و پیاده شدن همان قانونی که درباره اش سخن گفتیم را شاهد هستیم؛ 
مرد یا زنی بر روی زمین، به طور کامل اعالن آسمان را پذیرفته است )پارسا شمرده شده 
است( سپس اقتدار آسمان را بر ساحت زمینی اعالن یا جاری می سازد. البته، مرد مورد 
ارائه  به شاگردانش  که  در توضیحی  اما عیسی  است،  داستان خوِد عیسی  این  در  نظر، 
را  داد  انجام  او  آنچه  می تواند  هر کسی  که  بیان می کند  و واضح  کاماًل صریح  می دهد، 

انجام دهد.
مطمئن هستم که شما نیز با من هم عقیده هستید که اگر مردم حقیقتًا این موضوع را 

پس به شما می گویم، 
هر آنچه در دعا 

درخواست کنید، ایمان 
داشته باشید که آن را 
یافته اید، و از آِن شما 

خواهد بود.
-مرقس ۲۴:۱۱
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می دانستند و اصلی که عیسی به ایشان تعلیم می داد را درک می کردند، زندگی شان دچار 
دگرگونی عمیقی می گردید. من تأثیر شگرف پادشاهی را بر خانواده ام تجربه کرده ام، 
و هنگامی که شاهد ایجاد دگرگونی در زندگی آنانی که دانسته هایمان را به ایشان تعلیم 
داده ایم، می شویم این امر تجربٔه شگفت انگیز مضاعفی برای ما محسوب می شود. اجازه 
دهید با بازگفتن داستانی از زندگی یکی از اعضای کلیسای مان، عملکرد این قانون را در 
و  پادشاهی  از اصول  بودن  آگاه  اوقات،  از  بگذارم. بسیاری  نمایش  به  نمونه  با  و  عمل 
نحؤه عملکردشان در قیاس با عدم آگاهی از آنها، همانند فرق میان موت و حیات است. 

این داستان، به حیاتی بودن این موضوع اشاره دارد.
ِجنیِفر شروع کرد به آمدن به کلیسای ما و در کلیسا دربارٔه ایمان و پادشاهی شنید. 
اقتدار و حقوقی که در  از  آگاه شدن  با  با فرزند دومش حامله بود و  او دو ماه بود که 
پادشاهی از آن برخوردار است، بسیار ذوق زده شده بود و همچنین آرزو داشت که در 
منزل خودش فارغ شود. بنابراین او شروع به مطالعٔه کتاب مقدس نمود تا دریابد که کالم 
خداوند دربارٔه موضوع زایمان چه دیدگاهی دارد و چه وعده هایی در پادشاهی وجود 
دارند که مرتبط با فرزند او خواهند بود. او کاماًل متقاعد شده بود که می تواند بدون هیچ 
مشکلی و در سالمتی کامل فرزندش را در منزلش به دنیا بیاورد. او از یک قابله و از یکی 
از خواهران کلیسا که خود تجربٔه فرزندآوری در منزل را داشته است، درخواست کمک 

نمود تا آنها در هنگام وضع حمل او را راهنمایی کنند.
در آستانٔه روزهای فارغ شدن، او در تمام جلسات کلیسایی شرکت می کرد و اصول 
پادشاهی را با اشتیاقی سیری ناپذیر فرامی گرفت. این مفاهیم برای جنیفر تازه بودند و 
ما وجود  برای چالش های  واقعی  راه حل های  پادشاهی خداوند  در  که  وقتی می آموخت 
بود  مجبور  شوهرش  ایام  آن  در  متأسفانه،  می برد.  لذت  بسیار  موضوع  این  از  دارند 
روز های یکشنبه نیز سر کار برود و اغلب قادر نبود همراه همسرش در جلسات کلیسایی 
حاضر باشد. سرانجام، زمان به دنیا آمدن نوزاد فرا رسید. آنها با قابله و آن خواهر مجرب 

تماس گرفتند.
ساعت در حدود 2 یا 3 پس از نیمه شب بود که گوشی همراهم، که در کنار تخت خوابم 
بود، به صدا در آمد. آن سوی خط، صدای آن خواهر مجرب بود که قرار بود به جنیفر 
کمک کند، و او پشت گوشی فریاد می زد: »شبان َگری، خواهش می کنم دعا کنید؛ نوزاد 
بی جان به دنیا آمده است!« با شنیدن این خبر، خواب از سرم پرید. او در ادامه گفت که 
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از رسیدن و  تیم پزشکی پس  بیمارستان منتقل کرده اند و  به  آمبوالنس  نوزاد را توسط 
معاینه طفل، اعالم کرده اند که نوزاد مرده است.

من و دِرندا از بستر به سرعت بیرون آمده و لباس بر تن کردیم. شروع کردم به دعا 
که  می دانستم  دهم.  انجام  باید  کاری  چه  موقعیت  این  در  که  بشنوم  تا  روح  در  کردن 
ابلیس مشتاقانه در کمین است تا با این خبر به کلیسای ما تهمت زده و آن را بدنام کند. 
می توانستم سرخط اخبار را تصور کنم، »نوزادی در کلیسایی که مشوِق وضع حمل در 
خانه است، جان داد.« در واقع، ما در خصوص این مقوله که نوزاد کجا باید متولد شود، 
در خانه یا بیمارستان، موضع گیری خاصی نداشته ایم، اما حقیقت این بود که بسیاری 
از زنان در کلیسای ما ترجیح می دادند در منزل زایمان کنند. دِرندا و من به دعا کردن در 
روح در مسیر رسیدن به بیمارستان که با ماشین 20 دقیقه راه بود، ادامه دادیم. در وسط 
راه، ناگهان احساس کردم که روح خداوند بر من قرار گرفت و دریافتم که نوزاد حالش 
خوب خواهد شد. دقیقًا در همان ثانیه، همسرم رو به من کرد و گفت که خداوند همین االن 

به او گفت که حال بچه خوب خواهد شد.
بیماران  اتاق  وارد  است،  گفته  چه  همسرم  و  من  به  خداوند  که  می دانستم  که  حال 
اورژانسی شدم، و کنجکاو بودم که با چه صحنه ای روبه رو خواهم شد. در اتاِق پذیرِش 
اورژانس گروهی متشکل از هفت یا هشت پرستار را دیدم که گرد یک نوزاِد کاماًل نرمال، 
صورتی رنگ و در حال گریه ایستاده بودند. به دقت چهر ه های آنها را بررسی کردم. در 
از زنان در دست گرفته می شود، روی  اغلب موارد، هنگامی که نوزادی توسط گروهی 
چهره ها لبخند دیده می شود. اما این بار، لبخندی دیده نمی شد. در عوض، در چهرٔه همٔه 

آنها آثار شوکه شدن دیده می شد. 
خواهری که با ما تماس گرفته بود را مالقات کردیم. او دوباره به ما گفت که تیم پزشکی 
پس از رسیدن به منزل، که فاصله اش تا بیمارستان 20 دقیقه بود، اعالم کرده اند که نوزاد 
فوت کرده است. و همچنین به محض رساندن نوزاد به بیمارستان، در پذیرش بیمارستان 
نیز پزشکان اعالم کرده اند که نوزاد فوت کرده است، اما ناگهان به طرز غیرمنتظره ای 
نوزاد بیدار شده است. خدا را شکر! من و دِرندا با دیدن نوزاد، که همان گونه روح القدس 

به ما گفته بود حالش کاماًل خوب بود، به هیجان آمده بودیم.
بیمارستان  زایمان  به بخش  را  نوزاد  مادر  دیگری جنیفر،  آمبوالنس  در همان حال، 
از اوضاع نوزاد دخترش بی خبر بود.  او  نتیجه  اورژانس. در  به بخش  نه  داد و  انتقال 
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دِرندا همسرم، رفت به بخش زایمان تا از او خبری بگیرد. هنگامی که دِرندا وارد اتاقی شد 
که جنیفر در آن مشغول استراحت بود، به او گفت: »جنیفر، نوزادت حالش خوب است و 
او بسیار شیرین و زیباست.« پرستاری که در کنار جنیفر ایستاده بود، پرید وسط حرف 
دِرندا و خیلی رک و خشک گفت: »نه، آن نوزاد را بی جان به بیمارستان آوردند!« همسرم 
بسیار جدی آن پرستار را به خاطر اشتباهش اصالح کرد. جالل بر نام خداوند که امروز، 
آن نوزاد دختر که او را ِهیلی نامیدند، بزرگ شده و دختر بسیار زیبایی است، بدون هیچ 
عارضٔه مغزی یا هر گونه مشکل جسمانی. از آنجا که می دانستم که پادشاهی خداوند بر 
اساس قانونی روحانی عمل می کند، مطمئن بودم که این رویداد به طور اتفاقی رخ نداده 
است. در مقام یک محقق روحانی )نه یک محقق علم مسیحی، بلکه به عنوان کسی که 
نحؤه عملکرد پادشاهی خداوند را مورد تحقیق و مطالعه قرار می دهد(، مصمم بودم که 

دریابم دقیقًا چه اتفاقی افتاده است.
من مطلع بودم که تیم اورژانس پس از رسیدن به منزِل جنیفر رسمًا فوت نوزاد را ثبت 
کرده بودند. همچنین می دانستم که پزشکان بیمارستان نیز پس از رسیدن به بیمارستان 
رسمًا فوت نوزاد را اعالم کرده بودند. پس چه اتفاقی افتاد؟ من با خواهر مجربی که آن 
شب آنجا بود صحبت کردم و از او خواستم با جزئیات تمام، اتفاق های آن شب را برایم 
تعریف کند. من به دنبال سرنخ هایی بودم. او گفت که در طی فرایند زایمان همه چیز 
به خوبی پیش می رفت، تا لحظه ای که نوزاد متولد شد. نوزاد هیچ یک از عالیم حیاتی را 
نداشت و بدنش کاماًل کبود بود. قابله هم تالش کرد که زایمان را بپذیرد اما موفق نشد. او 
در ادامه گفت که جنیفر بسیاری از بستگان نزدیک را آن شب در منزلشان گرد هم آورده 
بود و ترس به تدریج بر آنان غلبه می یافت. اما جنیفر با آرامش به آنان گفت که آرام باشند 
و سپس انگشتش را روی صورت شوهرش قرار داد و به او گفت: »یک کلمه هم حرف 

نزن- این بچه حالش خوب خواهد شد!«
همین جا داستان آن خواهر را متوقف کردم و از او خواستم آنچه جنیفر به شوهرش 
گفته بود را دوباره تکرار کند. او همان جمله ای را کمی قبل گفته بود دوباره تکرار کرد، 
کلمه  »یک  گفت:  و  گذاشت  شوهرش  صورت  روی  را  انگشتش  جنیفر  که  این  بر  مبنی 
هم حرف نزن- این بچه حالش خوب خواهد شد!« کلید معما پیدا شد! این همان لحظٔه 
حیاتی بوده است، این همان اعالنی بوده که زندگی ِهیلِی نوزاد را نجات داده است. خودم 
را حل کرده است.  آن لحظه معمای بزرگی  را مانند کارآگاهی احساس می کردم که در 
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حسابی به وجد آمده بودم. در نگاه اول، همه چیز بسیار ساده بود، اما در عین حال بسیار 
عمیق. جنیفر صرفًا در بحبوحٔه آن وضعیت، قانون روحانی ای را به کار برده بود و این 
کار او سبب نجات جان نوزاد دخترش شده بود! وقتی بر روی آنچه در آن لحظه شنیدم 

تأمل کردم، همه چیز معنی پیدا کرد. 
جنیفر می دانست که در طی ماه های اخیر شوهرش، به دلیل مشغلٔه شغلی اش و غیبت 
به خوبی  همچنین  او  نماید.  مستحکم  و  بنا  را  ایمانش  او  همانند  نتوانسته  جلسات،  از 
آگاه بود که شوهرش، در مقام سِر خانواده، اگر با صحنٔه هولناک و دردناک زایمان در 
وجودش اعالم موافقت می کرد، این پذیرش او می توانست سرنوشت نوزاد را رقم بزند. از 
همین رو، نخستین واکنش او صحبت کردن با شوهرش و اجازه ندادن به او برای سازش 
و پذیرفتن فکر مرگ نوزادشان بود. در عوض، جنیفر کاماًل متقاعد بود که طفل زنده 

خواهد ماند و حالش خوب خواهد شد و این را با شجاعت و ایمان اعالم کرد.
به محض این که جنیفر از بیمارستان مرخص شد، او به سراغ تیم پزشکی آمبوالنس 
رفت و از آنان پرسید که آن شب در راه رسیدن به بیمارستان، در داخل آمبوالنس چه کاری 

برای نوزاد انجام داده اند. آنها خجالت زده به او نگاه کردند.
»هیچ کاری« سرانجام یکی از آنها پاسخ داد.

جنیفر پرسید: »منظورتان از »هیچ کاری« چیست؟ آیا احیاء قلبی انجام داده اید؟«
آنها گفتند: »خیر.«

»آیا کاری برای نوزاد انجام دادید؟«
آنها دوباره گفتند: »خیر.«

آنها به او گفتند که نوزاد بی جان بود و هیچ امیدی برای احیاء او نداشتند. با این همه، 
آن  در  آمبوالنس  پزشکِی  تیم  است«!  شده  »بیدار  بیمارستان  به  رسیدن  به محض  نوزاد 
سال از سوی بیمارستان و ادارٔه آتش  نشانی برای بهترین امدادرسانی سال تشویق نامه 
دریافت کرد، جایزه ای که سالیانه به گروه ّهای امدادی برای نشان دادن نتایجی عالی در 
دشوارترین شرایط اعطا می شد. اما، آنها اذعان داشتند که هیچ کاری برای نوزاد انجام 

نداده اند. 
همگی  و  بودیم؛  تلویزیونی مان  برنامه  در  جنیفر  مادرش  و  ِهیلی  میزبان  به تازگی 
دوباره با اشک ها پادشاهی خداوند را تجلیل نمودیم. از این بابت بسیار خوشحال بودیم 
اقتدار  و  روحانی  قانون  عملکرد  که  داشت  حضور  ما  برنامٔه  استودیوی  در  کسی  که 
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پادشاهی را می شناسد و بر اساس آن اقتدار در زندگی اش عمل نموده است.
در این داستان جنیفر را می بینیم، که به طور کامل اعالن آسمان را پذیرفته و با کلمات 

خودش، آن اقتدار را در آن موقعیت خاص جاری می سازد. قانون عمل کرد!
خانوادٔه دیگری در کلیسای مان تجربٔه دیگری با همین قانون پادشاهی خداوند داشته 
است. دو خواهر تصمیم می گیرند که هر دو به همراه خانواده ناهار بخورند، عملی کردن 
این ایده نمی توانست کار آسانی باشد، چون هر دو با هم 12 یا 13 فرزند داشتند. هنگامی 
که ناهار می خوردند، ناگهان متوجه شدند که جوِئل، که چهار سال داشت، گم شده است. 
همٔه جای منزل را جستجو کردند اما موفق به یافتن او نشدند. آنها با خود فکر کردند 
که شاید در جایی مخفی شده است، اما دوباره پس از این که همه جا را جستجو کردند، 
نتوانستند او را پیدا کنند. ناگهان، فکر هولناکی به ذهن تینا، مادر آن کودک، خطور کرد. 
شاید افتاده باشد در استخِر حیاط پشتی. او از دِر پشتی به  همراه پسر برادرش، کورْتنی 
و  استخر  قعر  در  را  جوئل  که  هنگامی  دویدند.  حیاط  سمت  به  بود،  ساله  سیزده  که 
بی حرکت پیدا کردند ترس تینا را فرا گرفت. هیچ کس نمی دانست که او برای چه مدتی زیر 
آب بوده است. تینا فریاد زد که به سرعت با اورژانس تماس بگیرند، و بالفاصله شیرجه 

زد به داخل استخر و جوئل را بیرون آوْرد. او نفس نمی کشید، بی جان و بی حرکت بود.
کلیسای  کودکان  گروه  کالس های  در  همواره  کودکی  از  که  ساله  سیزده  کورْتنی 
ما شرکت می کرده، رو به عمٔه خود می کند و می گوید: »نه، عمه تینا، الزم نیست که به 
شروع  دو  هر  پس،  کنیم.«  دعا  باید  ما  هستیم.  اقتدار  صاحب  ما  بزنیم؛  زنگ  اورژانس 
تماس  اورژانس  »با  گفت:  فریاد  با  دوباره  تینا  نمی داد.  رخ  اتفاقی  اما  دعا،  به  کردند 
بگیرید!« کورْتنی به عمه اش گفت: »عمه تینا، ما باید حیات را بر او اعالم کنیم.« و بعد 
کورْتنی گفت: »جوِئل در نام عیسی، بلند شو!« ناگهان جوِئل شروع به تنفس کرد، آب 
سالم  و  طبیعی  حالت  به  کاماًل  و  بازیافت  را  هوشیاری اش  و  انداخت  بیرون  را  دهانش 

بازگشت.
به  بازگشت  دلیل  به  نه  می شوم،  متحیر  همواره  می کنم،  فکر  داستان  این  به  هرگاه 
زندگی جوِئل، بلکه مایٔه حیرت من آن دختر سیزده ساله  )کورْتنی( و حضور ذهنش در 
آن موقعیت غیر عادی بود. در دوراهِی ُپر استرِس مرگ و زندگی، او توانست بدون تسلیم 
شدن به ترس، تشخیص دهد که چه کاری می بایست انجام داد. کورْتنی دوباره بر این 
یک موعظٔه  از  فراتر  امری  پادشاهی  عملکرد  نحؤه  از  آگاهی  که  گذاشت  صحه  واقعیت 
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زیباست؛ بلکه مسئلٔه مرگ و زندگی در میان است.
دوباره توجه داشته باشید که قانون پادشاهی چگونه عمل نمود. در ابتدا، کورْتنی 
گفت که آنها می بایست دعا کنند، و چنین نیز کردند، اما هیچ اتفاقی نیافتاد. دلیلش این 
است که هنگامی که دعا می کنیم، ما قدرت و اقتدار خدا را جاری نمی سازیم. بلکه ما برای 
یافتن هدایت دعا می کنیم. این دقیقًا آن چیزی بود که در آن لحظه آنها به آن نیاز داشتند. 
در ادامهٔ  داستان می بینیم که کورْتنی می گوید که آنها می بایست حیات را بر جوِئل اعالم 
کنند. و هنگامی که این کار را کردند، او کاماًل سالم از جا برخاست و تا امروز نیز سالم 
است. دوباره قلبی را می بینیم که به طور کامل گفتٔه آسمان را پذیرفته و باور کرده بود، 
اما اتفاقی رخ نداد، تا آن زمان که آن اقتدار به واسطٔه یک مرد یا زنی که بر پاهای مستحکم 

ایمان ایستاده بود، بر روی ساحت زمینی جاری شد.
یکی  مورد  در  داستانی  کنم،  تعریف  شما  برای  نیز  را  دیگری  داستان  دهید  اجازه 
پنجم شان  فرزند  حمل  وضع  برای  را  َکندی-  همسرش-  دِرندا،  برادر  نزدیکان مان.  از 
به بیمارستان برده بود. من و دِرندا به بیمارستانی رفتیم که قرار بود در صبح آن روز 
ببینیم.  نزدیک  از  را  خانواده  جدید  عضو  می خواستیم  ما  و  شود  فارغ  آنجا  در  َکندی 
فکر می کردیم بسیار پیش تر از رسیدن ما، نوزاد می بایست متولد شده باشد. اما، وقتی 
رسیدیم متوجه شدیم که با کمی تأخیر، نوزاد به تازگی متولد شده است. به محض وارد 
شدن به بخش زایشگاه، هوالند نوزاد را تازه به اتاق نوزادان آورده بودند. همان طور که 
احتمااًل دیده اید، اتاق نوزادان در بخش زایشگاه بیمارستان اساسًا اتاقی شیشه ای است، 
که اجازه می دهد از بیرون اتاق، نوزادان را پس از زایمان و آوردن به داخل اتاق، نگاه کرد. 
اتاق نوزادان متوجه شدم که بدنش تقریبًا  هوالند به داخل  از آوردن  بالفاصله پس 
سفید رنگ است. تقریبًا همٔه بچه های ُجونی )برادر دِرندا( پوست شان سفید و موهایشان 
پدیده ای  نوزاد،  پریدٔه  روی  و  رنگ  که  کردم  فکر  خودم  با  ابتدا  در  است،  رنگ  طالیی 
عادی برای فرزندان تازه متولد شدٔه ُجونی است. اما، علی رغم همٔه این ها، ظاهر نوزاد 
عادی نبود. ناگهان، پزشکان شروع به دویدن به این طرف و آن طرف کردند. پرستاران 
به سرعت پرده ها را کشیدند تا من نتوانم داخل اتاق نوزادان را ببینم و می دانستم که اتفاق 
خوبی نیفتاده است. گرچه پرده کشیده شده بود، شکافی وجود داشت که از طریق آن 
تمام اتفاق های داخل اتاق را می دیدم. پرستارها شروع به بیرون آوردن ابزارهایی کردند 
و یکی از پزشکان شروع به احیاء قلبی نوزاد کرد. رفتم به سمت درب دیگر اتاق نوزادان، 
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که  این  شنیدن  از  بشنوم.  درب  پشت  از  را  پزشکان  صحبت های  می توانستم  که  جایی 
پزشک ها گفتند که نوزاد دیگر ضربان قلب ندارد، شوکه شدم و آنها نمی توانستند قلب 
را دوباره به کار کردن وادار کنند. به گوش کردن ادامه دادم و صدای ضربان قلب را از 
طریق دستگاه با توالی زیاد می شنیدم. فاصلٔه بین ضربان ها 15 یا 20 ثانیه بود. هوالند 

ضربانی نداشت!
پزشک از اتاق بیرون آمد و به سمت ُجونی 
نیست؛  خوب  اوضاع  »ُجونی،  گفت:  و  رفت 
می دهیم.«  ادامه  تالش مان  به  ما  ولی  متأسفم 
نداشتیم،  را  نوزادان  اتاق  به  ورود  اجازٔه  ما 
نوزادان  اتاق  سوی  یک  در  ُجونی  و  دِرندا  پس 
دست شان را روی پنجره گذاشتند و من هم در 
آن سوی اتاق دستم را روی شیشٔه درب گذاشتم. 
هوالند  که  کردیم  اعالم  و  دعا  به  کردیم  شروع 
نام  در  ما  بازگردد.  به وضعیت عادی  به زودی  نرود و حالش  دنیا  از  و  بماند  باید زنده 

عیسی به قلب او فرمان دادیم که شروع به تپیدن کند.
ناگهان، پزشکی که  دفعٔه پیش با ُجونی صحبت کرده بود، با عجله ای بسیار از اتاق 
بیرون آمد. او بدون گفتن حتی یک کلمه از کنار ما به سرعت دوید. پس از چند دقیقه، 
این بار یک پرستار هم از عقب او می آمد و با صدای بلند  او شتابان دوباره بازگشت و 
این  در  را  مداخله  این  انجام  اجازه  ما  بکنیم.  را  کار  این  نمی توانیم  ما  »دکتر،   می گفت: 
بیمارستان نداریم. من نمی توانم به شما اجازه دهم که آن خون را با خود به داخل ببرید.« 
راهنما  کتاب  یک  او  شد.  نوزادان  اتاق  وارد  پرستار،  آن  سخنان  به  بی محلی  با  پزشک 
به دست گرفت و می توانستم حدس بزنم که او شیؤه انجام دادن یک روش درمانی خاصی 
را مطالعه می کند. برگشتم به آن جایی که از پشت شکاف پرده ها می توانستم داخل اتاق را 
ببینم و دیدم که پزشک یک لولٔه بلند را وارد بدن نوزاد می کند. در آن لحظه متوجه شدم 

که او به بدن نوزاد خون وارد می کند.
ناگهان، صدای شروع ضربان قلب را شنیدم. به تدریج سرعت ضربان بیشتر شد و 
به میزان عادی ضربان یک نوزاد سالم نزدیک شد. پزشک پس از یک دقیقه بیرون آمد و 
اتاق فرشته هایی وجود دارند؛ خداوند در نجات این نوزاد به من کمک  گفت: »در داخل 

به یاد داشته باشید که 
قوانین پادشاهی هر بار 

و برای هر کسی مانند 
همه دفعات گذشته عمل 

می کنند!
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کرد!« در آن لحظه آن پزشک به خود می لرزید. بعدها ما متوجه شدیم که در آن روز، آن 
پزشک در مرخصی بوده و شیفت کاری نداشته است و به عنوان پزشک کاًل هیچ ارتباطی 
با به دنیا آمدن َکندی نداشته است. او در آن روز صرفًا به طور اتفاقی وارد بیمارستان شده 
بود تا از اوضاع بیمار دیگری باخبر شود و بعد، همٔه این ماجراها رخ داده بود. وقتی که 
او تعریف می کرد که قلب هوالند به مدت 36 دقیقه ضربان نداشته است، ما همچنان بهت 

و حیرت را در چهرٔه او  می دیدیم.
امروز هوالند یک دختر زیبا و کاماًل سالِم چهار ساله است. من ایمان دارم که این فهم 
ما از قانون پادشاهی بود که در آن موقعیت کارساز شد. هنوز به یاد دارم، هنگامی که 
دستم را روی شیشٔه درب اتاق نوزادان گذاشته بودم، با خودم فکر می کردم: »ما به هیچ 
وجه قصد نداریم برای برادر زادٔه دِرندا مراسم خاکسپاری انجام دهیم! ما چنین چیزی 

را تجربه نخواهیم کرد!«
پیش از آن که جلوتر برویم، می خواهم با هم تأمل کنیم که پادشاهی چگونه در هر 
این  در  داشته است و می خواهم  تأثیر  و  نموده  بیان کردم، عمل  که  داستان ّهایی  از  یک 
حین، این موضوع را یادآوری کنم که قوانین پادشاهی هر بار و برای هر کسی مانند همٔه 
دفعات گذشته عمل می کنند! همان گونه که در ابتدای این کتاب بیان کردم، قوانین طبیعِی 
ساحت زمینی همیشه نتایج یکسان و  ثابتی را به ثبت می رسانند. آنها قوانینی عادالنه و 
منصفانه هستند و هر کسی که زمان اختصاص دهد و آنها را فراگیرد و سپس آنها را به 
کار بندد، آن قوانین برای همه به طور یکسان عمل خواهند کرد. عملکرد قوانین الکتریسته 
در ایاالت متحده در مقایسه با قوانین الکتریسیته در آفریقا هیچ تفاوتی ندارند، قوانین 

همه جا ثابت هستند. 
قوانین  با  است  پادشاهی ای  خداوند،  پادشاهی  که  رسیدم  نتیجه  این  به  که  زمانی 
بسیار مشخص و شاید هم پنهان، آنگاه پی بردم که پاسخ مشکالتم را یافته ام. دریافتم که 
خداوند هرگز چیزی را از من بازنداشته است، او هرگز برنگزیده است که مرا برکت ندهد 
یا در وقت نیاز دست کمک به سویم دراز نکند. حال، متوجه شدم که خداوند به واسطٔه 
عیسی مسیح - از طریق قربانی مسیح که داشته های آسمان را در دسترس من قرار داده 
دست  درک  این  به  است.  بخشیده  من  به  را  دارم  نیاز  آن  به  زندگی  در  آنچه  هر  است- 
یافتم که پادشاهی بر اساس قوانین معین و دقیق عمل می کند، قوانینی که می توانم آنها را 

فرابگیرم و در زندگی ام به کار ببرم.
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به خواندن  با چارچوب فکری جدیدی شروع  را  از داستان های کتاب مقدس  هر یک 
کردم، با این هدف که شاید سر نخ جدیدی از یک قانون دیگر پادشاهی به دست آورم. خود 
را متعهد ساختم که تبدیل به یک محقق امور روحانی شوم، تا راز چرایی رخدادهایی که 
بارها و بارها در کتاب مقدس آنها را خوانده ام، را کشف کنم. این آیه در رسالٔه اول یوحنا 
با هم خواندیم،  آن را  بار  به نظر می رسد. می دانم که یک  برای بسیاری عجیب و غریب 
اما یک بار دیگر آن را با هم بخوانیم، چون در این آیه پژواک حقیقتی را خواهید شنید که 

پاسخ و راه حل شماست.

این است اطمینانی که در حضور او داریم که هر گاه چیزی بر طبق ارادٔه وی 
در خواست کنیم، ما را می شنود. و اگر می دانیم که هرآنچه از او درخواست کنیم 
ما را می شنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او خواسته ایم، دریافت کرده ایم.
-اول یوحنا ۱۵-۱۴:۵

این آیات را خیلی دوست دارم چون از قانون سخن می گوید و قانون دربارٔه دسترسی 
ارادٔه  این است که هرآنچه در  به انصاف و عدالت به ما اطمینان می بخشد. اطمینان ما 
خدا )یعنی قانون، آنچه خداوند آن را درست و حق می خواند( از او درخواست کنیم، او 
ما را می شنود. دوباره ذکر کنم که »ما را می شنود« صرفًا به معنای این نیست که خدا 
صدای کلمات ادا شدٔه ما در دعا را می شنود، گرچه چنین نیز هست. اما، بیشتر حامل این 
معنی است که او »پروندٔه« ما را پذیرفته است. قاضی ای را متصور شوید که رسیدگی 
به پرونده ای را تقبل می کند و بر طبق قانون و نه بر اساس احساسات شخصی اش حکم 
صادر می کند )فرض بر این است که همٔه قاضی ها این چنین عمل کنند(، در این صورت 
این آیه را به خوبی درک خواهید کرد. او ما را می شنود – او پرونده یا دعوای ما را می پذیرد 
یا می شنود، و ما می توانیم مطمئن باشیم که عدالت اجرا خواهد شد و آنچه قانونًا باید به 

ما برسد، از آِن ما خواهدشد.
دوست گرامی،  فکر می کنم که حقیقتًا بهتر است یک لحظه در خواندن کتاب درنگ 
نموده و پاراگراف قبلی را دوباره و بدون عجله بخوانید. اگر آنچه خواندید حقیقت دارد، 
و چنین نیز هست،  پس زندگی شما در آستانٔه لبریز شدن از شادی است! افرادی که بدون 
این بینش، دعا می کنند هیچ اطمینانی از دعای خود ندارند؛ آنها صرفًا عباراتی توخالی را 

تکرار می کنند. عیسی در متی 7:6-13 در این باره سخن می گوید.
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همچنین، هنگام دعا، عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آن گونه که اقوام بت پرست 
می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود.

-متی ۷:۶

»عبارات توخالی« یعنی ملغمه ای از کلمات یا صداهایی بی معنا. اغلِب مردم چنین دعا 
می کنند. آنها هیچ شناختی از حق شان برای دریافت عدالت یا حتی آنچه خداوند از پیش 
قانونًا در پادشاهی به آنان بخشیده است، ندارند. لزومی ندارد برای چیزی که از پیش از 

آن شماست، استدعا یا التماس کنید!
فرض کنیم مأمور پلیسی وسط جاده ای ایستاده است و به کامیونی که در حال حرکت به 
سمت اوست فرمان ایست می دهد و  بعد شروع می کند به گریه و التماس از راننده که کامیون 
را متوقف کند. »کامیون جان، خواهش می کنم بایست. به من رحم کن. خواهش می کنم، 
عزیزم لطفًا توقف کن.« این عمل مأمور پلیس، رقت انگیزترین و شرم آورترین توهین به 
کشور ایاالت متحده و نظام حقوقی اش محسوب می شد. اما در عمل، آن مأمور پلیس محکم 
روی پاهایش می ایستد و قاطعانه به کامیون فرمان ایست می دهد و کامیون نیز به تبیعت 

از قانون کشور و مقام مأمور پلیس، به عنوان نمایندٔه حکومت آن کشور، توقف می کند.
کشور  قانون  از  شناختی  هیچ  می کنند،  دراز  خدا  سوی  به  التماس  دست  که  افرادی 
)پادشاهی( یا مقام شان ندارند. دلیل این که التماس کردن یک مأمور پلیس در متوقف کردن 
کامیون، توهین به آن کشور تلقی می شود این است که این عمل او کشوری را در ذهن های 
تداعی می کند که فاقد قانون و اقتدار می باشد. در چنین کشوری تنها هرج و مرج حاکم 
خواهد بود. هنگامی که مسیحیان التماس و استغاثه می کنند، پادشاهی خداوند را ضعیف 
و فاقد هرگونه راه حلی برای مشکالتشان به تصویر می کشند. این نگرش و رفتارشان سبب 
می شود که مردم به رغبت یا توانایی خدا در کمک کردن به آنها تردید بکنند. در حالی که، 
حقی را از خداوند استدعا می کنند که از پیش از آن برخوردار هستند. عیسی خطاب به این 

گروه دعاکنندگان ملتمس و گریان، توصیه ای قاطع و روشن دارد- دیگر بس است!

»همچنین هنگام دعا، عباراتی توخالی تکرار مکنید، آن گونه که اقوام بت پرست 
می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود. 
او درخواست کنید،  از  آنکه  از  پس مانند ایشان مباشید، زیرا پدر شما پیش 

نیازهای شما را می داند. پس شما این گونه دعا کنید:
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تو،  ارادٔه  بیاید.  تو  پادشاهی  باد.  مقّدس  تو  نام  آسمانی،  در  که  ما  پدر  ای 
چنانکه در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانٔه ما 
را امروز به ما عطا فرما. و قرض های ما را ببخش، چنانکه ما نیز قرضداران 
خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از آن شریر رهایی مان ده.«
-متی ۱۳-۷:۶

عیسی در این آیات نحؤه دعا کردن را به ما تعلیم می دهد. متأسفانه، بسیاری از مردم بدون 
این که معنای حقیقی این آیات را درک کرده باشند آنها را به شکل تابلوهای بسیار زیبایی بر 
دیوار منزلشان آویزان کرده اند،. این آیات به »دعای ربانی« یا »دعای خداوند« معروف هستند، 
اما او توسط این آیات به شاگردانش می آموخت که چگونه باید دعا کنند. او به معنای واقعی 
کلمه، کلمات آن دعا را در دعای شخصی اش تکرار نمی کرد، همان گونه که ما در طی جلسات 
کلیسایی مان انجام می دهیم. آن کلمات، مانند یک کتابچٔه راهنما هستند که چگونه باید دعا کرد 

و به نتیجه دست یافت، و صرفًا آیاتی برای از بر کردن و نقل قول کردن نیستند.
»پادشاهی تو بیاید. ارادٔه تو، چنانکه در آسمان انجام می شود، بر زمین نیز به انجام 
در  را که  ارادٔه خدا  ما می بایست  برای دعا کردن است. در دعا  این یک راهنمایی  رسد« 
آسمان است وارد ساحت زمینی و وارد شرایط خودمان بکنیم. بنابراین، راه حل مشکل 
شما چیست؟ به آنچه خداوند می گوید که از آن شماست ایمان داشته باشید، و اقتدار خود 
را در پادشاهی آسمانی به  کار گیرید تا آسمان را وارد ساحت زمینی کنید و به این ترتیب 

نیازهای خود و نیازهای اطرافیان تان را تأمین کنید.
اگر بدون  تأمل نمایید.  این موضوع کمی  پس برای لحظه ای توقف کنید و بر روی 
ذره ای شک مطمئن باشید که دعای شما مؤثر است و آسمان با همٔه هیبتش آن را پشتیبانی 
می کند، آیا این سبب خواهد شد که شما با دلگرمی و اطمینان بیشتری دعا کنید؟ آری!!! 
با پیدا کردن شناخت از آنچه دقیقًا از لحاظ قانونی به عنوان شهروند آسمان به شما تعلق 
دارد و با شناخت از این که چه چیز هایی از پیش به رایگان به شما بخشیده شده است و 
پی بردن به فرایند به دست آوردن آن چیزها و بهره مند شدن از مزایای آن قوانین، شما 
می توانید شیؤه کاماًل جدیدی از زندگی را تجربه کنید- شیؤه  پادشاهی. چه اتفاقی برای 
شناخت  و  آگاهی  این  چگونه  می افتد؟  دودلی  و  تردید  برای  اتفاقی  چه  می افتد؟  ترس 
مستحکم  را  طوفان  تالطم  در  شما  خاطر  اطمینان  نیز  و  آینده  به  نسبت  شما  اطمینان 
گذاشت،  جای  بر  دِرندا  و  من  زندگی  بر  پادشاهی  که  است  تأثیری  همان  این  می کند؟ 
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آن روبه رو می شدیم،  با  آنچه  از  بارها  و  بارها  نمودیم.  آن  به کشف  هنگامی که شروع 
مات و مبهوت می ماندیم. اجازه بدهید با کلماتی دیگر این موضوع را  بازگویم. ما مدام 
حیرت زده و مبهوت بودیم! و از اقتداری که خداوند به کلیسا بخشیده است که به نمایندگی 
و از جانب پادشاهی خداوند، بر روی ساحت زمینی عمل نماید، بیشتر در شگفت بودیم.

زیرا در مسیح عیسی، قانوِن روِح حیاْت مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد.
-رومیان ۲:۸

و  پادشاهی  و  شده ایم  آزاد  مرگ«  و  گناه  »قانون  از  ما  که  حقیقت  این  به  بردن  پی 
است.  بوده  شادی بخش  بسیار  است،  بخشیده  ما  به  حیات«  روح  »قانون  به  دسترسی 
میؤه  روح،  قانوِن  این  که  کردیم  تجربه  عماًل   که  شد  بیشتر  این  از  ما  شادی  دوباره، 

پارسایی و عدالت پادشاهی را در زندگی هایمان به بار آوْرد.
پادشاهی منجر به شفا یافتن جسم من گردید، همچنین شفا یافتن از لحاظ احساسی 
و امیدی تازه به زندگی من به ارمغان آوْرد و مرا از شّر داروهای ضدافسردگی نجات داد. 
پادشاهی اجازه داد تا از فقر، و چالش تهیٔه 300 دالر برای کرایه ماهیانٔه خانٔه مزرعه اِی 
فرسوده که دو قرن پیش ساخته شده بود، نجات یابیم و بتوانیم تمام هزینه های ساخت 
خانه ای به مساحت 715 متر مربع در زمین زیبایی به مساحت 59 هکتار را نقدًا پرداخت 
کنیم. همسرم نیز به من لطف بسیاری کرد. رانندگی با ماشین های خوب که طبق معمول 
هر روز خراب نمی شدند، اتفاق بسیار خوشحال کننده ای بود. همین چند سال پیش، فکر 
کردن به این که روزی از توانایی مالی برای هدیه دادِن صدها هزار دالر برای گسترش پیام 
انجیل برخوردار خواهیم شد، در ذهن ما امری ناممکن می نمود. حیات، نور پادشاهی 
خدا، در حال فرو بلعیدن تاریکی بود؛ و همان گونه که خداوند در کتاب پیدایش پس از 
اتمام کار خلقت و نگاه کردن به آفرینش خود گفت که »نیکوست!« من نیز در حیرت، یک 

قدم به عقب گذاشتم و گفتم: »این نیکوست، بسیار نیکو!«.
آمادٔه شنیدن  با هر کسی که  از هیجان بودیم که  پر  دِرندا بسیار خوشحال و  من و 
دربارٔه پادشاهی و داستان زندگی ما بود، سخن بگوییم. اعضای کلیسای ما هم از الگوی 
ما پیروی کرده و همان نتایجی را تجربه می کردند که ما نیز قباًل تجربه کرده بودیم و 
یکی از آن افراد، دختر 12 سالهٔ  خودمان بود. او بارها و بارها اعمال خداوند را دیده بود و 
به کّرات شاهد عملکرد قوانین پادشاهی خداوند در زندگی ما شده بود. من می دانستم که 
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او این قوانین را مشاهده می کند و آنها را فرامی گیرد، اما داستانی هست که من در طی آن 
پی بردم که او حقیقتًا با چه عمقی این قوانین را فراگرفته است.    

شبی برای گفتن شب به خیر، به طبقٔه باال، به اتاق خواب او رفتم و چیزی غیرعادی 
در اتاق بود. بر روی دیوار اتاقش عکس یک سگ از نژاد پوِمرانیَین7 چسبانده بود. هر 
پدر یا مادری در چنین شرایطی متوجه می شود که این عکس نشانٔه این است که فرزندش  
او درخواست خرید سگ بکند. چون نمی خواستم که سگ  از  به زودی  درصدد است که 
دیگری به خانٔه ما اضافه شود، تصمیم گرفتم از همان ابتدا مخالفت خودم را به صراحت 
اعالم بکنم. ُپلی خواهر کریسِتن یک سگ خانگی داشت و اتاق خوابشان با هم مشترک 

بود، بنابراین سگ ُپلی همیشه با هر دوتای آنها بود.
بسیار به نرمی به کریسِتن گفتم که چقدر از عکس آن سگ خوشم آمده است، اما دوست 
ندارم سگ دیگری در خانه داشته باشیم. اگر او دوست دارد سگی داشته باشد که نوازشش 
کند، بهتر است وقت بیشتری با سگ )داکسهوند( خواهرش بگذراند. آن شب کریسِتن هیچ 
حرفی نزد، فقط سخنان مرا گوش کرد. با خودم فکر کردم که موضوع تمام شده است، اما 
پس از آن روز، بارها و بارها در گفتگوهای روزانه به موضوع سگ پوِمرانیِین اشاره می شد، 
برای نمونه، »چقدر عالی می شد که یک سگ پوِمرانیِین نگه می داشتیم.« یا »اونها خیلی 
مودار و پشمالو هستند.« بعد، البته کریسِتن به سرعت عکس یکی از آنها را که از اینترنت 
پیدا کرده بود، به من نشان می داد. دوباره، من ُرک و راست می گفتم »َنه«. اقتدار در خانه از 

آن من بود و قرار نبود هیچ سگ دیگری را در خانه نگه داریم.
دوباره با خودم فکر کردم که مسئله خاتمه یافته است، تا این که حدود یک ماه بعد، 
همین که از کلیسا به خانه رسیدیم، کریسِتن با اعتماد به نفس و با لبخندی بر لب به سمتم 
دریافت  را  خودم  پوِمرانیِین  سگ  ایمان  با  تو،   تعلیم  طبق  امروز  من  »بابا،  گفت:  و  آمد 
کردم.« من دوباره تمام جمالت و سخنانی که قباًل دربارٔه نگه داشتن سگ دوم به او گفته 
بودم را به او یاددآوری کردم. بدون این که لبخند از لبش محو شود، گفت: »اما بابا، مامان 
می گوید که خدا می تواند قلب پادشاهان را عوض کند.« جواب او به من از روی سرکشی 
نبود. او صرفًا گفتٔه مادرش را پذیرفته و دعا کرده بود که خداوند قلب مرا عوض کند. 
خداوند  که  است  کرده  دلگرم  را  او  مادرش  و  داشته  گفتگویی  مادرش  با  او  که  فهمیدم 

حقیقتًا قادر است که قلب مرا عوض کند.
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و  بود،  کرده  اعالم  را  خود  ایمان  رکلیسا  د  صبح  روز  آن  او  دلگرمی،  آن  اساس  بر 
بذر )هدیه( کاشته بود و اعالن کرده بود که با ایمان سگش را دریافت کرده است. پای 
خود را در یک کفش کردم و او را از این که خیلی دوستش دارم مطمئن کردم و دوباره 
دلیل مخالفتم را بیان کردم و گفتم: »ما در این خانه دیگر هیچ سگ دومی نگه نخواهیم 
داشت.« گفتم: »مرا ببخش، اما چنین چیزی امکان ندارد.« واکنش او چنان بود که گویی 
حرف های من اصاًل برایش اهمیتی ندارند؛ پس از گفتگو با لبخندی از من جدا شد. باز با 

خودم فکر کردم که باالخره مسئله خاتمه یافته است. 
اما حدود یک ماه بعد، از من دعوت کردند تا برای برگزاری جلسات تعلیمی در کلیسای 
کوچکی در میسیسیپی به آنجا بروم. کلیسای بسیار کوچکی در یک منطقٔه روستایی که 
کیلومترها فضای باز آن را احاطه کرده بود. در انتهای اولین جلسه، شبان کلیسا به من 
نزدیک شد و گفت که خداوند با او سخن گفته است. او گفت: »نمی دانم مطلع هستی یا 
نه، من در این حوالی مشغول پرورش دادن سگ  از نژاد پوِمرانیِین هستم و خداوند به من 
گفت که یکی از سگ ها را که االن شش هفته است که به دنیا آمده و آمادٔه ملحق شدن به 
یک خانوادٔه میزبان است را به تو هدیه دهم.« در حالی که دهانم باز مانده بود در مقابلش 
ایستاده بودم. هنوز مصمم بودم که آن سگ را قبول نکنم، پس به او گفتم: »به شما خبر 
خواهم داد.« به هیچ وجه اطالعی نداشتم که او در کار پرورش سگ است و قطعًا هرگز در 

گذشته دربارٔه عالقٔه فراوان کریسِتن به نگهداری سگ با او حرفی نزده بودم. 
آن  دِرندا تعریف کردم و گفتم که نمی خواهم  برای  را  باالخره تسلیم شدم و ماجرا 
سگ را با خود به خانه ببرم. او به من نگاه کرد و گفت:»آیا تو قصد داری ایمان دخترمان 
را نفی کنی؟« دِرندا هم مانند من واقعًا دوست نداشت که در خانٔه ما سگ دیگری اضافه 
شود، اما او کریسِتن را بیشتر از هر گونه دردسر و زحمتی که سگ دوم با خود همراه 
داشت، دوست داشت. و حال که خداوند آن سگ را به عنوان ثمرٔه ایمان کریسِتن فراهم 
کرده بود، چگونه می توانستیم آن را از او دریغ کنیم؟ بنابراین به شبان کلیسا گفتم که آن 

سگ را با خودم خواهم ُبرد.
ما به کریسِتن چیزی نگفتیم اما به خواهرش موضوع را گفتیم تا مطمئن باشیم وقتی 
که برای استقبال از ما به فرودگاه می آید، کریسِتن را حتمًا با خودش بیاورد. کریسِتن به 
فرودگاه آمد و ما به او نزدیک شدیم و کیف مسافرتی کوچکی که برای سگ خریده بودیم 
را به او دادیم. وقتی کریسِتن سگ پوِمرانیِین را دید، اشک از چشمانش سرازیر شد. یک 
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بودند،  ما  اطراف  در  که  افرادی  بی حرکت شد. همٔه  فرودگاه  سالن  در  چیز  لحظه همه 
توقف کردند و صحنه ای که در برابرشان بود را تماشا می کردند. در حالی که کریسِتن 
سگ را در بغلش گرفته بود و گریه می کرد، جمعیت فراوانی گرد ما جمع شدند. دِرندا 

داستان هدیه گرفتن سگ و ایمان کریسِتن برای دریافت آن را برای همه تعریف می کرد.
با مواجه شدن با این صحنه، متوجه شدم که صرفًا با به آغوش گرفتن یک سگ کوچک 
می توان در سالن یک فرودگاه جلسٔه بیداری برگزار کرد. همٔه مردم مشتاق بودند که سگ را 
ببینند،  و همه همراه کریسِتن اشک می ریختند، حتی مأموران حفظ امنیت فرودگاه. آن موقع 
بود که احساس کردم چقدر پدر بدی بوده ام. هنگامی که به چشم خود آن شادی ای که آن 
سگ با خود برای دخترم به همراه آوْرد را دیدم و این که چگونه خداوند آن سگ را به عنوان 
ثمرٔه ایمانش به او هدیه داده بود، در عجب بودم که چگونه توانسته ام با چیزی که تا این حد 
برای او با ارزش بوده، مخالفت کنم. شکسپیر، اسمی که دخترم بر او گذاشته بود، سگ بسیار 
دوست داشتنی ای بود. او به یکی از اعضای واقعی خانوادٔه ما تبدیل شد. گرچه او پسر کاماًل 

مستقلی بود، اما روز و شب هر کجا که کریسِتن می رفت، او هم به دنبالش حرکت می کرد. 
گرچه این داستانی احساس برانگیز بود، اما می بایست پرسشی مطرح کنم که انتظار 
پاسخی برای آن دارم و در واقع هدف از نگارش این کتاب نیز همین است. آن سگ چگونه 
ظاهر شد؟ هرگز در گذشته کسی به من سگی هدیه نداده بود. و چگونه امکان داشت 
که آن سگ دقیقًا همان نژادی باشد که دخترم برای دریافت آن ایمان خود را اعالم کرده 
بود؟ آیا این یک خوش شانسی بود؟ خیر، معلوم است که خیر. این اتفاق ثمرٔه مستقیم 
پادشاهی و قوانین حاکم بر آن در خانواده ام بود. این قانون عمل کرد، درست همان گونه 
روی  بر  را  پادشاهی  اقتدار  و  باشد  داشته  قلبی  ایمان  که  کسی  هر  و  زمان  هر  اگر  که 
ساحت زمینی جاری سازد، عمل خواهد کرد. می توانیم این واقعیت را تصدیق کنیم که این 
پادشاهی خداوند بود که آن سگ را فراهم نمود. اما پرسش این است که این کار را چگونه 
اتفاق رخ  این  که سبب شد  بالفعل شدند  و  گرفته شدند  کار  به  قوانینی  چه  داد؟  انجام 
دهد؟ امید است که با پیش رفتن در موضوعات کتاب، پاسخ هایی روشن و صریحی پیدا 
کنیم که به شما کمک خواهند نمود که دقیقًا چگونه بتوانید از پادشاهی خداوند بهره مند 
گردید. علی رغم همه چیز، شما شهروند پادشاهی هستید، صاحب تمام حقوق و مزایای 
آن! اما، در ابتدا اجازه دهید نمونه ای دیگری از عمل پادشاهی را در خانواده ام برای شما 

بیان کنم.
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اقتداری که در ساحت زمینی از  همچنان که من و دِرندا دربارٔه پادشاهی خداوند و 
آن برخوردار هستیم، می آموختیم، آگاهی ما از این حقیقت که ما خوْد تعیین کنندٔه شیؤه 
ما  تمام جنبه های زندگی  پادشاهی خداوند  بیشتر می شد.  و  بیشتر  بوده ایم  زندگی مان 
را تحت تأثیر خود قرار داد، اما این ما بودیم که می بایست تدارک االهی برای نیازهای و 
را در زندگی خود جاری می ساختیم. هیچ چیزی خودبه خود صورت  خواسته های مان 
نمی گرفت. مانند سگ کوچک دخترمان، هیچ چیزی برای این که بتواند در تحت حاکمیت 
این واقعیت را  پادشاهی قرار داده شود، کوچک یا کم اهمیت تلقی نمی شد. هنگامی که 
درک کردیم، در واقع هیچ چیز ناممکن یا خارج از محدودٔه ممکن برای ما وجود نداشت. 
سال ّ های زیادی از عمرم گذشته بود، اما هرگز به واقع درک نکرده بودم که خداوند تمام 
پادشاهی را به ما بخشیده است تا از آن بهره مند شویم. مشاهدٔه تأثیر پادشاهی بر تمام 
ابعاد زندگی مان، حتی کوچک ترین و غیرضروری ترین جنبه ها، امری بسیار لذت بخش 
بود. داستانی که در ادامه به آن خواهم پرداخت، نمونه ای از این واقعیت است. من آن را 

داستان ماهی غول آسا نامیده ام.
این داستان وقتی که برای سپری کردن تعطیالت به همراه خانواده به آالسکا رفته 
بودیم، اتفاق افتاد. رفتن ما به آنجا در عمل مانند یک رویا برای من بود. تا لنگرگاه با 
بخش  و  کردیم  کرایه  مسافرتی  کاروان  یک  هفته  سه  برای  بعد  و  کردیم  پرواز  هواپیما 
زیادی از ساحل غربی را با کاروان پیمودیم. در طول راه شاهد مناظر بسیار حیرت آوری 
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ماهی  بودیم،  گردش  حال  در  ِکنای8  جزیرٔه  شبه  اطراف  در  که  هنگامی  روزی  بودیم! 
آویزان  دندانه دار  میله ای  و روی  کرایه ای  قایق  یک  از  بیرون  که  دیدیم  را  بزرگی  بسیار 
شده بود. اغلِب قایق های کرایه ای، تازه به بندرگاه بازگشته بودند، و در تمام طول ساحل 
ماهی های آویزان شدٔه فراوانی به چشم می خورد. آنها به چشم من شبیه سفره ماهی های 
بزرگ بودند. تا آن موقع من هرگز ماهی هالیبوت ندیده بودم و آنها را نمی شناختم، ولی 
واقعًا بسیار بزرگ بودند. وقتی از کنار دفتر شرکت های کرایه قایق یکی پس از دیگری 
عبور می کردیم و همٔه آنها کرایٔه روزانه قایق برای صید هالیبوت را تبلیغ می کردند، بسیار 
تعجب کرده بودیم. ناگهان، همسرم رو به من کرد و گفت: »می خواهم یک هالیبوت صید 
کنم و می خواهم این کار را با آن ناخدایی که آنجا ایستاده انجام دهم.« او به سمت تابلویی 
اشاره کرد که آگهی یک قایق صیادی هالیبوت بر آن بود و همچنین عالمت مسیحیان که 

یک ماهی است هم بر روی تابلو کشیده شده بود.
اول از همه، من شوکه شده بودم! »تو می خواهی یک هالیبوت صید کنی؟« او هرگز 
در گذشته تمایلی برای صید ماهی بروز نداده بود. اما او اصرار کرد، پس کاروان را پارک 
کردیم و به داخل دفتر رفتیم. کارمندان دفتر در حال رسیدگی به کارهای مشتری دیگری 
بودند و  ما هم کمی داخل دفتر را نگاه کردیم و یادداشت هایی که مردم روی تابلوی اعالنات 
نوشته شده بودند را خواندیم. اعالنی دیدیم در مورد یک مسابقٔه محلِی هالیبوت که در 
از آنجا که خوِد  اتمام بود.  حال برگزاری بود، اما فرصت شرکت در آن به زودی در حال 
ما هیچ سر رشته ای از این مسابقه نداشتیم، پس این احتمال وجود دارد که شما هم مانند 
ما از این موضوع بی اطالع باشید، بنابراین اجازه دهید کمی دربارٔه این مسابقه توضیح 
دهم. مسابقٔه هالیبوت، مسابقه ای است که در طی آن ناخدایان قایق های کرایه ای در صید 
بزرگ ترین ماهی هالیبوت در طول یک ماه با هم به رقابت می پردازند. عکس برندٔه مسابقه 
دریافت  جایزه  عنوان  به  نیز  را  مبلغی  همچنین  برنده  و  می شد  چاپ  محلی  روزنامٔه  در 
می کرد. با دِرندا دربارٔه شرکت در مسابقه مشورت کردیم، چون به هر حال آن روز قرار 
بود فقط در شهر گردش کنیم و برنامٔه خاص دیگری نداشتیم. هزینه شرکت در مسابقه نیز 

بسیار پایین و در حد چند دالر بود، پس باالخره تصمیم به شرکت گرفتیم.
دِرندا، همسر مهربانم، با زنانگی خاصش رو به من کرد و گفت که مصمم است که در 
این مسابقه پیروز شود تا کسب و کار این ناخدا در میان سایر ناخدایان قایق های کرایه ای 

Kenai Peninsula  8
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به شهرت برسد، چون او  یک مسیحی است و در نتیجه خداوند صاحب همٔه جالل خواهد 
شد. هنگامی که نوبت ما رسید تا برای امضاء برگٔه شرکت در مسابقه به پیشخوان دفتر 
نزدیک شویم، دِرندا با شهامت به کارمند پشت پیشخوان اعالم کرد که او قرار است در 
مسابقٔه هالیبوت پیروز شود تا خداوند جالل بیابد و کسب و کار آنان رونق بگیرد و تا 
شرکت آنها معروف شود، چون آنها مسیحی هستند. البته که می توانید تصور کنید که آن 
ناخدا با خود چه فکر می کرد. بله، هر کسی دوست داشت که در این مسابقه پیروز شود 
و مطمئن هستم که او این را از زبان بسیاری یا شاید اغلب توریست هایی که آنها را سوار 
قایقش کرده بود، شنیده بود. با این حال، نمی توانم به قطع یقین بگویم که در بین آنها 

کسی بوده است که عماًل اعالم کرده باشد که هدفش از پیروزی، جالل یافتن خدا باشد.
او دربارٔه اظهار نظرهای دِرندا دربارٔه مسابقه چیز زیادی نگفت. سوار قایق شدیم 
و به سمت دریا حرکت کردیم. شروع کردیم به صید هالیبوت و دِرندا در آن حین از ناخدا، 
این که برای برنده شدن در  بر  که صاحب قایق هم بود، مدام سؤاالتی می پرسید مبنی 
مسابقه، ماهی هالیبوتی که باید صید کنیم می بایست چه اندازه بزرگ باشد. ناخدا در 
پاسخ فقط می گفت که باید بزرگ تر از ماهی ای باشد که همین االن صید کرد، چون پس از 
هر ماهی که دِرندا می گرفت او این سؤال را تکرار می کرد. پس، وقتی که او یک هالیبوت 
20 کیلو گرمی گرفت، ناخدا گفت که به اندازه کافی بزرگ نیست. وقتی یک ماهی 30 کیلو 
گرمی گرفت، دوباره او گفت که به اندازٔه کافی بزرگ نیست. مسلمًا،  هر کسی می داند که 
ماهی هالیبوت چقدر خوشمزه است،  بنابراین به این فکر می کردیم که این ماهی هایی که 
صید کرده ایم را به نحوی به خانه بفرستیم. هر کسی اجازه داشت دو ماهی صید کند، و 

ما آن ماهی 30 کیلوگرمی را نیز نگه داشتیم.
کم کم عصر شد و به وقت غروب نزدیک می شدیم. پسرم تام، دخترم ُپلی و من هر کدام 
دو هالیبوت مجاز خود را صید کرده بودیم. دو فرزند دیگرم، ِامی و تیم زودتر از ما جدا 
شده بودند و با پرواز بازگشته بودند،  چون هر دو باید در یک کنفرانس شرکت می کردند. 
روی  که  ماهی هایی  از  کدام  هیچ  اما  داشت،  گرمی  کیلو   30 هالیبوت  یک  که   هم  دِرندا 
عرشٔه قایق داشتیم به آن اندازه ای بزرگ نبود که می توانستیم در مسابقه برنده شویم. 
او حتمًا بزرگ ترین ماهی را خواهد گرفت.  اما، دِرندا همچنان اطمینان خاطر داشت که 
آفتاب به سرعت در حال نزدیک شدن بود و ناخدا به همٔه ما گفت که قرقره های  غروب 
تا هر چه زودتر  از آب خارج کنیم،  را  چوب های ماهیگیری مان را بچرخانیم و قالب ها 
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به سمت لنگرگاه حرکت کنیم. اما دِرندا گفتٔه ناخدا را نشنیده گرفت و ناخدا به ما کمک 
کرد تا چوب ّهای مان را جمع کنیم و همٔه وسایل را مرتب کنار هم قرار دهیم. او از ناخدا 
استدعا کرد که فقط چند دقیقه به او وقت بدهد و دوباره اعالم کرد که او حتمًا بزرگ ترین 
هالیبوت مسابقه را صید خواهد کرد. ناخدا چند دقیقه صبر کرد و بعد رفت به سمت او و 

گفت: »متأسفم ما واقعًا دیگه باید حرکت کنیم.«
درست پیش از این که ناخدا چوب ماهیگیری را از دست دِرندا بگیرد، ناگهان قالب 
شروع به پایین رفتن کرد. مشخص بود که ماهی بزرگی به قالب افتاده است، چون چوب 
ماهیگیری خم شده و از چرخ دنده های قرقره سر و صدا بلند شده بود. ناخدا چوب را 
کمی باال آوْرد، تا تشخیص دهد که ماهی چه اندازه بزرگ است و تصدیق کرد که ماهِی 
بسیار بزرگی است، اما حدسش این بود که یک کوسه ماهی است. او گفت که از نحؤه 
کشیده شدن قالب توسط ماهی این حدس را زده است. دِرندا به زحمت باالخره توانست 
ماهی را بگیرد. او با تمام قوا، قرقره را چرخاند و ماهی را از عمق 90 متری به سطح آب 
آوْرد. همین که ماهی به سطح آب رسید، همه توانستند ببینند که واقعًا یک هالیبوت بزرگ 

است، هالیبوتی که حتی از خود دِرندا هم بزرگ تر بود.
وقتی با سختی فراوان ماهی را باال آوردیم و در حال کشیدن آن به سمت داخل قایق بودیم، 
ناخدا گفت که ماهی بسیار بزرگ است و نمی توان آن را زنده در داخل قایق نگاه داشت، چون 
به خاطر وزن زیادش هنگامی که شروع به تکان خوردن بکند، ممکن است باعث صدمه زدن 
به ما یا حتی قایق شود. او یک سیخک مخصوصی داشت که برای ماهی های بزرگ طراحی 
شده بود. سیخک با خود مقدار کمی مادٔه منفجره داشت، وقتی که آن را در سر ماهی فرو 
می کنند، ماده منفجر می شود و باعث کشته شدن ماهی می شود. ناخدا سیخک را در سر 

ماهی فشار داد، نوک سیخک منفجر شد و ماهی شروع به تشنج کرد.
به محض شنیده شدن انفجار، ماهی با تمام قدرت دوباره به سمت عمق آب فرو رفت. 
با غوطه ور شدن ماهی به عمق 90 متری، صدای نخ و قرقرٔه چوب ماهگیری شنیده شد. 
ترسیدم که شاید نخ ماهیگیری قادر به نگاه داشتن ماهی نشود یا با آن سرعتی که ماهی 
فرو رفت، چنگک از بدن ماهی بیرون آید. پس دِرندا دو مرتبه باید ماهی را از آب بیرون 
می آوْرد. او به سختی تالش می کرد که این کار بکند، و توانش تحلیل رفته بود، چون یک 
بار این کار را کرده بود و آن ماهی بزرگ را بیرون آورده بود. بنابراین، بازوانم را گرد 
او قرار دادم و دستم را روی قرقره گذاشتم و با همدیگر به آرامی قرقره را چرخاندیم و 
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دوباره ماهی را به سطح آب رساندیم. این دفعه ناخدا دیگر می توانست او را وارد قایق 
کند و ما از اندازٔه ماهی در حیرت بودیم.

هالیبوت را به میدان شهر بردیم و آنجا ترازویی داشتند که قادر به وزن ماهی ای به 
بزرگی آن بود. ماهی 56 کیلوگرم وزن داشت و طولش از قد دِرندا بلندتر بود. مردی که 
آن لحظه در مسابقه  تا  این ماهی بزرگ ترین ماهی ای است که  آن را وزن کرد گفت که 
نمی توانستیم  ما  نتیجه  در  داشت.  ادامه  هفته  دو  هنوز  مسابقه  اما  است؛  کرده  شرکت 
پاکت  یک  روزی  اما،  خیر.  یا  است  شده  برنده  ما  ماهی  که  باشیم  مطمئن  قطع  به طور 
پستی به دستمان رسید که در آن یک چک با مبلغی روی آن و یک نسخه از روزنامه ای که 
مقاله ای در مورد دِرندا و برنده شدنش در مسابقٔه هالیبوت چاپ شده بود، وجود داشت. 

آن روز بسیار ذوق زده شده بودیم.
را مطرح کنم،  این پرسش  باید  نمود! و دوباره  پادشاهی عمل  قانون  بار دیگر  یک 
»چگونه او موفق به صید آن ماهی شد؟« در طول تمام زندگی مشترک مان من فقط دو 
بار شاهد ماهیگیری او بوده ام و ماهیگیری هرگز شامل عالیق زندگی او نبوده است. من 
هنوز شوکه بودم از این که او ابراز تمایل کرد تا ماهی هالیبوت صید کند. اما،  او دالیل 
خودش را داشت؛ او قرار بود ماهی برندٔه مسابقٔه محلی را صید کند! و او این کار را کرد. 
وقتی که با آن ناخدا در آالسکا خداحافظی می کردیم با او دربارٔه پادشاهی خداوند و راز 
موفقیت دِرندا در صید بزرگ ترین ماهی سخن گفتیم. گرچه در موقع رفتن از آنجا، او 
هنوز رسمًا برندٔه مسابقه اعالم نشده بود، اما ماهی ما آن قدر بزرگ بود که توجه ناخدا را 

به خودش جلب کرده بود. و البته که سرانجام ماهی ما، ماهی برنده بود.
شاید فکر کنید که داستان ماهی غول آسای ما یا بهتر بگویم ماهی دِرندا در همین جا 
به اتمام رسید. می دانم که مردم با خود فکر خواهند کرد که او صرفًا خوش شانس بوده 
است، اما چه خواهند گفت اگر این اتفاق تکرار شده باشد؟ پنج سال بعد، من و دِرندا یکی از 
دوستانمان را، که شبان کلیسا بود، دعوت کردیم تا همراه ما به آالسکا برای صید ماهی آزاد 
)سالمون( بیاید. ما از پنج سال پیش که با کاروان مسافرتی و خانوادگی به آنجا رفته بودیم، 
دیگر به آنجا نرفته بودیم و از آن موقع به بعد، مدام دنبال بهانه ای بودیم که دوباره به آنجا 
سفر کنیم. دوباره یک کاروان مسافرتی کرایه کردیم و برای صید ماهی آزاد برنامه ریزی 
کردیم، چون به زودی هم قرار بود فصل بازگشتن ماهی  آزاد از دریا به رودخانه آغاز شود. 
پس وقتی در حال صید ماهی آزاد بودیم موضوع گفتگو به سمت صید هالیبوت و ماهی 
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برندٔه درندا تغییر کرد. دوست ما هرگز صید هالیبوت را از نزدیک ندیده بود، پس به او 
گفتیم: »بیا با هم برویم!« تصمیم گرفتیم که دوباره به همان محل سابق و نزد همان ناخدای 

قایق کرایه ای بازگردیم، البته اگر او همچنان در این حرفه مشغول بود. 
به سوی دفتر همان ناخدا رانندگی کردیم و وقتی رسیدیم متوجه شدیم که دفترشان 
از آن آدرس به مکانی دیگر منتقل شده است و به این موضوع فکر کردیم که شاید مجبور 
باشیم با ناخدای دیگری به صید برویم. اما، پیش از این تصمیم،  فکر کردیم که اگر نامش 
را در اینترنت جستجو کنیم، چون اسم قایق یا دفترشان را فراموش کرده بودیم، شاید 
آدرس جدیدی از او هم به دست آوریم. پس از کمی جستجو، نسخه ای از مقالٔه روزنامه ای 
که در مورد ماهی دِرندا در آن نوشته بود، با عکسی از او در حدود 5 سال پیش را پیدا 
کردیم. در این مقاله نام قایق و دفتر کرایه دهنده قید شده بود، پس با یک تماس تلفنی 
توانستیم به سرعت از محل دفتر جدیدشان باخبر شویم. دفتر آنها همچنان فعال بود، اما 

مجبور شده بودند که دفترشان را چند کیلومتر به سمت پایین دست جاده منتقل کنند.
به محض ورودمان به دفتر، خانمی که پشت میز بود، که همسر ناخدا و صاحب دفتر هم 
بود، به ما نگاه کرد و گفت: »برندٔه هالیبوت!« چند دقیقه با هم خاطرات هالیبوت غول آسا 
را مرور کردیم و کمی هم دربارٔه اوضاع 5 سال گذشته صحبت کردیم. در آن مقطع رکود 
اقتصادی بر کشور حاکم بود و کسب و کار رونق چندانی نداشت. او گفت که مردم دیگر 
مانند سابق مسافرت نمی کنند و پولشان را خرج ماهیگیری نمی کنند و در نتیجه شوهرش، 
یعنی ناخدا، دیگر از شغلش دلسرد شده است. ما موضوع پادشاهی را دوباره به او یادآوری 

کردیم و او گفت که شوهرش دیگر تمایلی برای خدمت کردن به خداوند ندارد.
وقتی سوار قایق می شدیم، ناخدا نیز دِرندا و ماجرای ماهی بزرگ را به یاد آوْرد. درِندا 
به سوی او رفت و با او گفتگو کرد و از اوضاع ماهیگیری پرس و جو کرد.  ناخدا تعریف کرد 
که در مقایسه با آن ماهی بزرگی که دِرندا در جریان مسابقه صید کرده بود، آنها همیشه 
ماهی های کوچک تری صید کرده اند. اما، او همچنین گفت که ماهی های بزرگ در آن منطقه 
زندگی نمی کنند، چون آب آن منطقه بسیار کم عمق است. در ادامه او دلیل جابه جایی محل 
دفترشان را هم برای ما توضیح داد. او گفت که در آن منطقه ای که او سابقًا آنجا صیادی 
می کرد و دِرندا نیز در آنجا آن ماهی برنده را صید کرده بود، عمق آب زیاد اما ُپر از کوسه 
از آن که به عمق آب برسد، می ربودند و این موضوع باعث  بود. کوسه ها طعمه را پیش 

می شد که او پول بیشتری صرف خرید طعمه کند و همچنین سبب اتالف وقتش می شد.
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از او پرسیدیم که ماهی هایی که در این منطقٔه جدید صید کرده اند معمواًل چه اندازه 
این  تا 15 کیلوگرمی در  از 10  هستند و او گفت که ظرف یک ماه گذشته ماهی بزرگ تر 
منطقه ندیده است. دِرندا به او نگاه کرد و گفت: »بسیار خوب، امروز قرار است من یک 
ماهی بسیار بزرگ صید کنم، بزرگ ترین ماهی ای که شما این اواخر صید کرده اید، تا به 
ما شما ثابت شود که خدا امین و وفادار است.« اما او حرف دِرندا را به شوخی گرفت. 
تمام طول روز، طبق گفتٔه ناخدا در حال صید ماهی های 10 کیلویی بودیم و در طی روز 
ناخدا دائمًا به دِرندا دربارٔه ماهی بزرگی که قرار بود آن روز صید کند، طعنه می زد. گویا 

ماجرای سفر قبلی مان دوباره در حال تکرار شدن بود.
در انتهای روز و نزدیک به غروب، ناخدا به همه فرمان داد که قالب ها را باال بکشند و 
چوب ها را جمع کنند و دِرندا هیچ توجهی به او نکرد و گفت که او به یک یا دو دقیقه وقت 
احتیاج دارد تا ماهی بزرگ را صید کند. دوباره، ناخدا چند لحظه صبر کرد، اما بعد به 
او گفت که دیگر نمی تواند منتظر بماند و ما باید حتمًا خیلی زود بازگردیم. همان لحظه، 
قالب دِرندا شروع به پایین رفتن به سمت عمق آب کرد، و خالصٔه داستان این که او موفق 

شد که یک ماهی 30 کیلوگرمی صید کند. ناخدا دو مرتبه شوکه شده بود.
ناخدای  با  رفتیم،  رستورانی  به  شام  خوردن  برای  ماهیگیری  از  پس  که  هنگامی 
دیگری که در همان رستوران در حال شام خوردن بودن گفتگویی داشتیم. وقتی او شنید 
باور کند. کجا ماهیگیری  که دِرندا یک ماهی 30 کیلویی صید کرده است، نمی توانست 
را  بزرگ  ماهی  آن  ما  که  بداند  می خواست  او  داشت؟  فاصله  اینجا  از  چقدر  می کردید؟ 
کجا صید کرده ایم. بعد از رستوران ما باید دوباره باز می گشتیم به دفتر کرایٔه قایق تا 

برگه های مربوط به ارسال ماهی به خانه مان را امضا کنیم.
پیش از این که با ناخدا خداحافظی کنیم دوباره فرصتی داشتیم تا در مورد پادشاهی 
خدا با او گفتگو کنیم. به او نگاه کردم و گفتم: »شما واقعًا نیاز دارید که درک کنید که 
همسرم چگونه موفق به صید آن دو ماهی شد. قوانین پادشاهی در مورد پول نیز صادق 
هستند.« این بار، او با توجه به سخنان ما گوش می داد و دست کم برایش جالب توجه بود. 

کتابم را به عنوان حل مسئلٔه پول ۹ به او هدیه دادیم و از آنجا رفتیم.
پادشاهی؟  قانون  شدن  اجرا  نتیجٔه  یا  بودند  اقبال  و  بخت  نتیجٔه  ماهی  دو  این  آیا 
شما انتخاب کنید، اما من و دِرندا سال ها پیش انتخاب خود را کرده ایم. در طی سفرهای 
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خداوند  پادشاهی  با  ما  تجربٔه  شفا  یافتن  یا  بدهی  بار  زیر  از  آمدن  بیرون  ماهیگیری، 
همواره پرهیجان بوده و سبب دگرگون یافتن زندگی مان شده است. دیگران نیز  در حال 
را خواهید  نامه ای  ادامه متن  در  پادشاهی هستند.  قوانین  پیاده شدن  از  بهره مند شدن 

خواند که یک بانو پس از شنیدن داستان دِرندا آن را برای ما نوشته است.
دورد بر َگری و دِرندا

پس از خواندن کتاب شما که در آن ماجرای صید ماهی برندٔه مسابقه توسط 
دِرندا را نگاشته اید، فکر کردم که من هم باید داستان ایمانم را با شما در میان 
همراه  به  را  تعطیالت  اواخر،  این  در  و  می کنیم  زندگی  ُکُلرادو  در  ما  بگذارم. 
خانواده به دماغٔه کاناورال۱۰ و کوکو بیچ۱۱ در ایالت فلوریدا رفته بودیم. روبرت، 
به  با یک قایق ماهیگیری بزرگ برای صید ماهی  شوهرم، تصمیم داشت که 
دریا برود و امیدوار بود که تعدادی ماهی با خودش به خانه بیاورد. برای چند 
ماه درگیر برنامه ریزی برای این سفر بودیم، بنابراین وقتی که او گفت تصمیم 
گرفته که در آنجا به صیادی بپردازد من خیلی خوشحال شدم و گفتم: »چرا که 
نه، بریم و بیا با هم ایمان داشته باشیم که خداوند صیدی بزرگ فراهم خواهد 
کرد!« از باب  پرسیدم که در آن قسمت از فلوریدا که ما بودیم چه نوع ماهی هایی 
برای صید وجود دارند. از میان تمام انواع ماهی هایی که او گفت و من به سرعت 
یادداشت برداشتم، انتخاب کردم که برای ماهی سرخوی قرمز دعا کنم و ایمانم 

را به خداوند اعالم کنم.
باالخره روز موعود فرا رسید و ما منتظر بودیم که توصیه های ضروری را از 
ناخدای قایق و خدمه بشنویم. من مدام در ذهن خود اعالم می کردم که من یک 
سرخوی قرمز بزرگ صید خواهم کرد و وقتی ناخدا صحبت می کرد، هیجان 
من بیشتر می شد. اما، ناخدا گفت که امروز سه نوع ماهی را نمی توانیم صید 
کنیم و در قایق نگاه داریم و آن سه ماهی عبارتند از ماهی خاردار، سفره ماهی 
و سرخوی قرمز. دلسرد شدم و با خودم گفتم پس ماهیگیری و ایمان داشتن 

دیگر چه فایده ای دارد؟
اما، من آماده نبودم تا این فرصت را که در آن می توانستم در عمل ثمرٔه ایمانم 

Cape Canaveral  10
Cocoa Beach  11
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را ببینم، از دست بدهم. گفتم: »خداوندا، من ایمان دارم که یک سرخوی قرمز 
غول آسا صید خواهم کرد و آمین که چنین شود، من یک سرخو صید و چند 

نوع ماهی دیگر را هم صید خواهم کرد و با خود به خانه خواهم ُبرد.«
گفتم:  و  کردم  ساله ام   ۸ دختر  ِریچل  به  رو  بودیم  قایق  روی  که  هنگامی 
»فراموش نکن که تو می توانی دعا کنی و به خداوند ایمان داشته باشی که 
امروز موفق به صید یک ماهی خواهی شد. آیا ایمان داری؟« او لبخندی زد 
و سرش را به نشانٔه موافقت تکان داد. همان کلمات دلگرم کننده را به ُجردن 
اما بعد موافقت  انداخت،  به من  دختر ۲۱ ساله ام هم گفتم. نگاهی متعجب 
ایمان  به خداوند  بزرگ  برای یک صید  »بیا  و گفتم:  نگاه کردم  باب  به  کرد. 

داشته باشیم!«
چند ساعتی گذشت و هیچ ماهی ای به قالب های ما نزدیک نشد. سپس ناگهان،  
او خیلی هیجان زده  متوجه شدیم که چیزی به قالب ِریچل گیر کرده است و 
شده بود. پدرش را صدا کرد تا به او کمک کند. چند دقیقه، آن دو به کمک هم یک 
کوسه ماهی آتنالنتیک را از آب باال کشیدند! ِریچل ثمرٔه ایمانش را به دست آوْرد! او 

را تشویق کردیم. َعجب هم تیمی قدرتمندی!
چیز  هیچ  صید  به  موفق  من  که  کردن  فکر  به  کردم  شروع  که  هست  یادم 
نخواهم شد، اما این فکر را از خودم دور کردم و اعالم کردم که ماهی خودم را 
صاحب شده ام. نشستم و درحال استراحت کردن بودم که شنیدم خداوند به 
من می گوید: »اگر تو فقط آرام باشی و با هیچ چیز کاری نداشته باشی من 
ماهی را به سمت تو خواهم آوْرد و تو آن را خواهی گرفت«. من هیچ ادعایی 
بر  نمی توانستم  صورت  هر  در  بنابراین  نداشتم،  بودن  ماهیگیر  بر  مبنی 
مهارت های خودم تکیه کنم. نشستم و یک نفس عمیق که برآمده از اطمینان 
بعد،  دقیقه   ۳۰-۲۰ حدود  در  ماندم.  منتظر  و  کشیدم  بود  خداوند  به  کامل 
احساس کردم که چیزی به قالبم گیر کرده، اما کمی بعد متوجه شدم که یک 

ماهی است.
ملحق  او  به  و  آمد  هم  ناخدا  بعد  و  کردن  راهنمایی  به  کرد  شروع  شوهرم 
او  می کشیدم  باال  را  ماهی  و  می چرخاندم  را  چوب  قرقرٔه  که  حالی  در  شد. 
به من گفت که احتماالً یک ماهی سرخوی قرمز است. از این که او توانسته 
بود پیش از باال کشیدن ماهی از آب نوع آن را تشخیص دهد، حسابی تعجب 
کرده بودم. قرقره را چرخاندم و ماهی سرخوی قرمر ۱۰ کیلویی بزرگم را باالی 
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سطح آب کشیدم! با شادی و هیجان فراوان از خداوند شکرگزاری می کردم. 
در آن لحظه، فهمیدم که یک گشایش و پیروزی بزرگی در سیستم ایمانی ام 
را تجربه کرده ام. مدام اطمینان خاطری را که در دِرندا دیده بودم را یادآوری 
می کردم و با خودم فکر می کردم که من هم می توانم همان ایمان و اعتماد را 

داشته باشم. تا به آخر استقامت کرده و پاداش ایمانم را دریافت کردم.  
از خدمات شما و کتاب ّهایی که به نگارش در آورده اید از جمله کتاب شکار 
ایمان۱۲ شکر گزارم. از خداوند و  همچنین از خدمات شما بسیار سپاس  گزارم 
با اشتیاق  تا من برکات بزرگ تری را در زندگی ام تجربه کنم.  که سبب شده 
منتظر آینده هستم که ایمانم و هیجان ناشی از چشیدن ثمره اش در زندگی ام 
بیشتر شود. خدمات شما همچنین باعث برکت یافتن همهٔ  اعضای خانواده ام 

شده است!

با کمال احترام
ِاس. تی

The Faith Hunt  12
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قانون  شدن  بالفعل  که  دیدیم  خواندید،  را  آنها  فصل  این  به  تا  که  داستان ّهایی  در 
پادشاهی خداوند بر روی ساحت زمینی سبب فراهم شدن یک سگ،  یک ماهی، پول مورد 
نیاز برای بیرون آوردن خانه از مزایده،  پول نقد الزم برای خرید خودرو و ساختن خانه، 
نجات جان سه کودک و غیره شده است. تمام این داستان ها مصداقی از قوانین پادشاهی 
خداوند هستند یا اجازه دهید این جمله را کمی شخصی تر کنم، »پادشاهی خداوندمان«! 
از شنیدن این داستان ها، نباید متعجب و متحیر شویم، چون پادشاهی او عظیم تر از حد 

تصور است.
آیه دوم پطرس 3:1 می گوید:

قدرت االهی او هرآنچه را برای حیات و دینداری نیاز داریم بر ما ارزانی داشته 
است.

می خواهم  پرداختیم،  آنها  به  بدین جا  به  تا  که  داستان هایی  تمام  گرفتن  نظر  در  با 
پرسش بسیار ُپراهمیتی بپرسم، »انتخاب که بود؟« منظورم این است که: آیا این خدا بود 
که ناگهان تصمیم گرفت که آن سگ را برای کریسِتن فراهم کند یا آن ماهی را برای همسرم 
دِرندا؟ آیا همٔه اینها اتفاق هایی هستند که خدا در حاکمیت مطلق خود تصمیم می گرفت 
که برای ما انجام دهد؟ یا دلیل دیگری برای رخ دادن این اتفاق ّها وجود دارد؟ فکر می کنم 

که پاسخ این پرسش، اغلِب مردم را شوکه خواهد کرد، همان طور که مرا غافلگیر کرد.
برای پاسخ دادن به این پرسش بیایید به داستانی که در فصل هشتم از انجیل لوقا 

آمده است، نگاهی بیندازیم.
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...هنگامی که عیسی در راه بود، جمعیت سخت بر او ازدحام می کردند. در آن 
میان، زنی بود که دوزاده سال دچار خونریزی بود و 

پطرس  کردند،  انکار  همه  چون  کرد؟«  لمس  مرا  کسی  »چه  پرسید:  عیسی 
گفت: »استاد، مردم از هر سو احاطه ات کرده اند و بر تو ازدحام می کنند!« اما 

عیسی گفت: »کسی مرا لمس کرد! زیرا دریافتم نیرویی از من صادر شد!« 
پای  به  و  آمد  پیش  لرزان  و  ترسان  بماند،  پنهان  نمی تواند  دید  چون  زن  آن 
او افتاد و در برابر همگان گفت که چرا او را لمس کرده و چگونه در َدم شفا 

یافته است.
 عیسی به او گفت: »دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سالمت برو.«

-لوقا ۴۸-۴۲:۸

کالم خداوند به وضوح بیان می کند که از هر سو مردم بر عیسی فشار وارد می کردند 
و حتی پطرس از این سؤاِل عیسی که »چه کسی مرا لمس کرد؟« غافلگیر شد. در مقام 
یک محقق امور روحانی، من می خواهم و باید بدانم که چرا در بین تمام آن جمعیت فقط 
این زن شفا پیدا کرد. چرا مسح در لحظه ای که او عیسی را لمس نمود، فقط بر او جاری 
شد و بر همٔه کسانی در آن لحظه در حال لمس کردن عیسی بودند جاری نشد؟ پاسخ را 
خواهم گفت، اما پیش از آن می خواهم پرسش دیگری را مطرح کنم. آیا عیسی با قصد 
قبلی آن زن را شفا داد؟ آیا عیسی همراه با دست گذاری برای او دعا کرد؟ پاسخ، منفی 
است؛ در حقیقت عیسی حتی نمی دانست که آن زن در بین آن جماعت است. او مجبور شد 
که بپرسد که چه کسی مسح را از او به سوی خود جاری کرده است چون حتی او را ندیده 

بود. پس این انتخاب که بود که آن زن در آن روز شفا یافت؟
اجازه دهید همین سؤال را به شیوه ای دیگر بپرسم. آیا خداوند انتخاب کرد که در آن 
لحظه او را شفا دهد یا این تصمیم او بود که شفا را از خدا دریافت کند؟ این پرسِش بسیار 
مهمی است، چون بسیاری هستند که »منتظر« اند تا خداوند در زندگی شان عمل کند. به 
باور من، همین واقعیت که عیسی حتی از حضور آن زن در میان ازدحام مردم بی خبر 
بود، دال بر این است که این انتخاب آن زن برای دریافت شفا بود که سبب شفا یافتنش شد 

و نه تصمیم عیسی برای شفا دادن او. 
حال، این موضوع پرده از مکاشفٔه بسیار پراهمیتی برمی دارد و آن از این قرار است- 
خداوند انتخاب نمی کند که به طور تصادفی فرد خاصی را شفا دهد و فرد دیگری را شفا 
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ندهد. او از پیش دسترسی به شفا را به واسطٔه جایگاه قانونی ما در پادشاهی اش برای 
همٔه ما فراهم کرده است. پس در واقع، انتخاب با ماست. اما می خواهم بدانم که آن زن 
چگونه آن قدرت را به سوی خود جاری کرد؟ چگونه او »تصمیم« گرفت که آن را دریافت 
از اقتدار و قدرت پادشاهی توانست  کند؟ عیسی به ما می گوید که آن زن دقیقًا چگونه 
به سالمت برو.«  داده است.  را شفا  تو  ایمانت  او گفت: »دخترم،  به  ببرد. عیسی  بهره 
این جمله هرآنچه می بایست بدانیم را بازگو می کند و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا 
او شفا را دریافت کرد و چرا شخص دیگر در آن روز در میان آن جماعت انبوه شفا پیدا 
با جزئیات بیشتری  این داستان را  با هم  بیایید  نکرد. به عنوان محققان امور روحانی، 
شفا  دریافت  دلیل  یافتن  در  ما  به  که  باشیم  سرنخ هایی  یافتن  دنبال  به  و  کنیم  بررسی 

توسط آن زن کمک خواهند کرد.
او  که  دارد  اشاره  واقعیت  این  به  که  می خواند،  »دخترم«  را  او  عیسی  همه،  از  اول 
عضوی از قوم بنی اسرئیل بود. این یعنی او با خدا دارای عهدی بود. یا می توان گفت، او 
به عنوان یک اسرائیلی در پیشگاه آسمان از این حق قانونی برخوردار بود که از خداوند 
شفا را دریافت کند. این واقعیت نمی تواند تنها دلیل شفا یافتن او باشد، زیرا همٔه آنانی 
که در آن روز ِگرد عیسی ازدحام کرده بودند، از همان حق قانونی برخوردار بودند. دلیل 
دیگری نیز باید وجود داشته باشد که سبب شد قوت از عیسی به او سوی جاری گردد. 
سپس عیسی دلیل دیگری را مبنی بر دریافت شفا توسط آن زن بیان می کند. در حقیقت، 
عیسی می گوید که این دقیقًا همان دلیلی است که او شخصًا شفا را یافت. عیسی گفت که 

ایمان آن زن او را شفا داده است.
بنابراین، اکنون ما دریافتیم که دلیل این که آن زن توانست شفا بیاید چه بود. نکتٔه 
اول، او قانونًا و شرعًا صاحب این حق بود که این شفا را بیابد چون او از نوادگان ابراهیم 
به طور  لحظه،  آن  در  آن قدرت،  داد  اجازه  که  بود  کلیدی  آن  او  ایمان  نکتٔه دوم،  و  بود؛ 
خاص در بدن او جاری شود. این واقعیت که او از نوادگان ابراهیم بود، به این معنا که 
او در عهدی که خداوند با ابراهیم بسته بود در پیشگاه آسمان ایستاد را می توانیم با این 
واقعیت مورد قیاس قرار دهیم که برای مثال شرکت برق، برق خانٔه شما را وصل کرده 
باشد و جریان الکتریسته از طریق کابل های برق وارد خانهٔ  شما شده باشد؛ اما این به آن 
معنا نیست که چراغ های خانٔه شما خودبه خود روشن خواهند بود. شما می بایست کلید 
روشن کردن چراغ ها را فشار دهید تا آنها روشن شوند. بنابراین تنها چیزی که باید انجام 
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دهیم این است که جای کلید را پیدا کنیم یا به عبارتی دریابیم که کلید در این ماجرا چه چیزی 
است. عیسی کلید را ایمان آن زن می خواند. اما ایمان چیست و چگونه باید آن را روشن کنم؟ 

این یک پرسش حیاتی است که مستلزم یافتن پاسخ است.

ایمان چیست؟
ایمان اصطالحی است  که مسیحیان به جا و بی جا و به طور َسرَسری از آن استفاده 

می کنند. و من معتقدم که بسیاری و شاید بهتر باشد بگویم اغلب آنها نمی دانند ایمان 
چیست،  چرا یک چیز الزامی است، چگونه بدانند 

که آیا آنان در ایمان هستند یا خیر،  و چگونه 
ایمان را بیابند. اگر ایمان آن کلیدی است که در 

این داستان سبب شفا یافتن این زن شد، بنابراین 
ما می بایست ایمان را به طور دقیق تری بررسی 
کنیم. ما تعریف  ایمان را در رومیان 21-18:4 

می یابیم. بله، می دانم چه فکر می کنید »نه، َگری. 
تعریف ایمان ما در عبرانیان 1:11 است.«

بله، این پاسِخ سنتی است، اما اگر به کالم خدا نگاه کنید عبرانیان 1:11 فواید ایمان را 
بیان می کند و نه این که در عمل ایمان چیست. باور دارم که آیات زیر از رسالٔه رومیان 

تصویر روشن و گویایی از ایمان برای شما به دست خواهند داد.

پدر  تا  آورد  ایمان  امیدوارانه  ابراهیم  نبود،  امید  برای  جایی  هیچ  اینکه  با 
چنین  تو  »نسل  که  بود  شده  گفته  او  به  چنانکه  گردد،  بسیار  قوم های 
خویش  مردٔه  بدن  بر  که  آنگاه  نشد،  سست  خود  ایمان  در  او  بود.«  خواهد 
او  اما  بود.  مرده  نیز  سارا  َرحِم  و  داشت  سال  صد  حدود  زیرا  کرد،  نظر 
خدا  شده،  استوار  ایماْن  در  بلکه  نکرد،  شک  بی ایمانی  از  خدا  وعدٔه  به 
کند.  وفا  خود  وعدٔه  به  است  قادر  خدا  که  داشت  یقین  او  نمود.  تجلیل  را 
-رومیان ۲۱-۱۸:۴

بیایید با هم زمینٔه این داستان را بررسی کنیم. ابراهیم و ساره قادر به بچه دار شدن 
نبودند. منظورم این نیست که در صاحب بچه شدن آنها مشکلی وجود داشت و باید به 

ایمان ضامن چیزهایی 
است که بدان امید 

داریم و برهان آنچه 
هنوز نمی بینیم. 

-عبرانیان ۱:۱۱
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تالش خود ادامه می ٔدادند. بلکه منظورم این است که آنها تقریبًا صد سال سن داشتند و از 
سن بچه دار شدن عبور کرده بودند. بدن آنها دیگر قادر به تولید مثل نبود؛ بچه دار شدن 
کاماًل غیرممکن بود! با این همه، خداوند به ابراهیم وعدٔه یک فرزند داد، گرچه در حالت 
طبیعی، این امری کاماًل ناشدنی بود. کتاب مقدس می گوید که ابراهیم یقین کامل داشت 
که خداوند قدرت الزم برای عملی کردن گفته اش را دارد، علی رغم واقعیت های طبیعی که 
دال بر واقعیت دیگری بودند. بنابراین تعریف ما از ایمان چنین خواهد بود: »یقین کامل 
اینکه خداوند از قدرت الزم برای عملی نمودن وعده اش برخوردار است.« به  از  داشتن 
نه فقط در ذهن، بلکه علی رغم واقعیت های  است،  توافق با آسمان  بیانی دیگر، ایمان 
نقیضی که ساحت طبیعی به رخ می کشد، ما به آنچه خداوند گفته است یقین کامل داشته 

و قلبًا آن را پذیرفته و باور داشته باشیم.

ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. 
-عبرانیان ۱:۱۱

تعریف ما از ایمان:
ایمان یعنی یقین کامل داشتن به آنچه خداوند می گوید! یعنی هنگامی که قلب و ذهن 
ما با آسمان در توافق کامل باشند، قلب  مان در یقین و اطمینان کامل بوده و آرامش بر آن 

حاکم باشد.

چه لزومی برای داشتن ایمان وجود دارد؟
چرا خداوند نمی تواند هرگاه که خود بخواهد، همٔه بیماران بیمارستان را شفا بخشد؟ 
چرا او نمی تواند جنگ ها را متوقف کند؟ چرا او فرشتگانش را نمی فرستد تا پیغام انجیل 
را به ما موعظه کنند؟ مطمئن هستم که تمام این پرسش ها را قباًل شنیده اید. پاسخ این 
کارها  این  دادن  انجام  به  قادر  خداوند  که  نیست  معنا  آن  به  این  نمی تواند.  او  که  است 
نیست، بلکه او اختیار قانونی یا اقتدار الزم برای انجام دادن این کارها را ندارد. »َگری تو 
می گویی که خداوند نمی تواند هر آنچه بخواهد را انجام دهد؟« می دانم که گفته ام برای 
شما کاماًل عجیب و غریب به نظر آمد، اما بیایید برای یافتن پاسخ خود، به کتاب مقدس 

نگاه کنیم.
اما شخصی در جایی شهادت داده، گفته است:
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»انسان چیست که در اندیشه اش باشی، و بنی آدم، که به او روی نمایی؟ او 
را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی، و تاج جالل و اکرام را بر سرش نهادی و 

همه چیز را زیر پاهای او نهادی.«
خدا با قرار دادن همه چیز زیر فرمان او، چیزی باقی نگذاشت که مطیع وی 

نباشد. اما در حال حاضر، نمی بینیم که همه چیز زیر فرمان او باشد.
-عبرانیان ۸-۶:۲

در این آیات می بینیم که خداوند هنگامی که انسان را بر روی این زمین قرار داد، تمام 
اختیارات قانونی برای تسلط بر تمام ساحت زمینی را به انسان بخشید. هیچ چیزی نبود 
قلمروی  این  بر روی  قانونی مطلق  و قدرت  اختیار  با  او  نباشد.  انسان  که تحت فرمان 
زمینی حکومت می کرد. این که او قادر بود با اقتدار تمام حکمرانی کند، مورد حمایت آن 
حکومت یا پادشاهی ای بود که او را بر روی این زمین گماشته بود. در اصل، او با اقتداری 
که پادشاهی خداوند آن را به او تفویض کرده بود، حکمرانی می کرد. او تاج آن پادشاهی 
را بر سر داشت، تاجی که نشان از جالل خدا، مسح او و جایگاهی بود که به او بخشیده 

شده بود. 
برای به دست آوردن تصویر بهتری از این حقیقت، به یک پادشاه زمینی فکر کنید. 
گرچه او یک انسان معمولی است و در بدن طبیعی خود هیچ گونه قدرت خاصی حمل 
نمی کند، او تاجی بر سر دارد که نشان دهندٔه این حقیقت است که او به نمایندگی از تمام 
پادشاهی و حکومت این مقام را بر عهده دارد. سخنان او حامل اقتدار هستند، صرفًا به 
این دلیل که تمام قدرت و منابع طبیعی پادشاهی و حکومتی که او نمایندٔه آن است، از آن 

سخنان پشتیبانی می کنند. 
یک افسر راهنمایی و رانندگی را تصور کنیم. او با یک فرمان »به نام قانون بایست!« 
می تواند یک کامیون باربری بزرگ را متوقف کند. بله، کامیوْن بسیار بزرگ تر از افسر 
است، و افسر هم به نوع خود به هیچ وجه هم تراز با کامیون نیست، اما کامیون می ایستد. 
او  لباس  بر  پلیسی که  آرم  آن  بلکه به خاطر  افسر،  آن  نه به خاطر  کامیون توقف می کند 
دوخته شده است که نشان دهندٔه این واقعیت است که او نمایندٔه حکومت است. در این 
مورد، حکومت بسیار بزرگ تر است از مردی که آن یونیفرم را بر تن دارد. رانندٔه کامیون 
به دلیل ترسش از آن افسر نیست که توقف می کند، بلکه به دلیل ترسش از حکومتی است 
که آن افسر نمایندٔه آن حکومت است. همین حقیقت دربارٔه اقتدار انسان نیز صادق است. 
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آدم بر هر آنچه بر روی زمین آفریده شده بود فرمان می داد. قدرت و سلطنت خدا، که تاج 
جالل و اکرام نشان از آن دارد، به انسان این اطمینان را داد که او می تواند به نمایندگی از 

پادشاهی خداوند فرمان براند.
این نکتٔه بسیار مهم شایان توجه است که آدم توانایی خود برای فرمان راندن بر زمین 
را با خیانت کردن به سلطنت خداوند از دست داد، او در عمل تاجش را از دست داد. ساحت 
زمینی خدشه دار شد و از آن روز به بعد تغییر یافت. مرگ وارد قلمروی زمین گشت، و 
حال، ابلیس این ادعای قانونی را مطرح کرد که از این پس از اقتدار و نفوذ بر امور آدمی 
برخوردار است. الزم است که این نکته را نیز به خوبی درک کنید که انسان همچنان حاکم 
اما  است،  گماشته  مقام  این  به  را  او  خداوند  که  همان طور  است،  زمینی   ساحت  قانونی 
از جنبٔه روحانی  اقتداری برای حکم راندن  از سقوط( هیچ  او دیگر مانند سابق )پیش 
ندارد. حتی در این حالت سقوط کرده اش، او همچنان از مسئولیت ادارٔه زمین برخوردار 
است. آری، او دیگر آن تاج سلطنتی خداوند را که نشان از داشتن حمایت پادشاهی آسمان 
بود، بر سر ندارد. او دیگر هیچ اقتداری برای فرمان راندن با قدرت و جالل خداوند را 
دست  از  را  خود  حرمت  و  اکرام  جایگاه  او  ندارد؛ 
درگاه  یا  مجرای  تنها  همچنان  او  اما  است.  داده 
قانونی ورود به ساحت و قلمروی زمینی است. به 
همین دلیل خداوند برای عملی نمودن اراده اش در 
زندگی انسان ها، افراد پُر از روح را به کار می گیرد. 
شیطان نیز به همین شیوه، برای اجرای نقشه های 
شوم خود در زندگی انسان ها، از افرادی که تحت 
نفوذ ارواح پلید هستند، استفاده می کند. این اصِل 
برخورداری از اختیارات قانونی بر ساحت زمینی توسط انسان، در درک قانون پادشاهی 
بسیار حیاتی است، و هنگامی که آن را درک کنید، قادر به یافتن پاسخ برای پرسش های 
فراوانی از جلمه چرا فالن اتفاق خاص رخ داد یا چرا در ساحت روحانی فالن اتفاق رخ 

نداد یا نمی دهد، خواهید شد.
است؟«  خداوند  آن  از  آن  ُپری  همٔه  و  زمین  که  می کردم  فکر  من  بگویید: »اما  شاید 
آری، این چنین است. امیدوارم مثالی که در ادامه بیان خواهم کرد، به شما در درک این 
من  گرچه  دهم،  اجاره  شما  به  را  دارد  تعلق  من  به  که  خانه ای  اگر  کند.  کمک  موضوع 

به همین دلیل خداوند 
برای عملی نمودن 
اراده اش در زندگی 

انسان ها، افراد پُر از 
روح را به کار می گیرد.
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مالک آن خانه هستم، اما قانونًا این حق را دیگر در اختیار ندارم که هر موقع که تصمیم 
بگیرم وارد آن خانه شوم. در اغلب اجاره نامه ها ماده ای وجود دارد که در آن ذکر شده 
است که مالک در چه مواردی با اطالع قبلی، قانونًا می تواند وارد ملک خود شود- برای 
مثال، در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه یا انجام تعمیرات. اگر من سعی کنم که خارج 
از مفاد این توافق نامه وارد خانه شوم، گرچه من مالک خانه محسوب می شوم، اما عمل 
من شکستن حریم شخصی و ورورد به ملک دیگری به شمار خواهد رفت. اگر قانونی 
به  مجبور  مرا  قانون  حکم  به  صورت  آن  در  کنم،  نقض  است  آمده  اجاره نامه  در  که  را 
ترک خانه خواهند کرد، علی رغم اینکه من قانونًا مالک خانه محسوب می شوم. این مثال، 
به  آدم  بر  یافتن  نفوذ  از طریق  باید  که چرا شیطان  به تصویر می کشد  را  این موضوع 
ساحت زمینی دسترسی پیدا می کرد. کلید ورود به قلمروی زمینی، تنها در دست آدم بود! 
شیطان باید محلی برای رخنه پیدا می کرد و آن آدم بود. اگر شیطان به واسطٔه هر طریق 

دیگری غیر از آدم ورود می یافت، قانونًا او مجبور به ترک می شد.

سپس ابلیس او را به مکانی بلند برد و در َدمی همٔه حکومت های جهان را به 
او نشان داد و گفت: »من همٔه این قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم 
آن را به هر که بخواهم  بخشید، زیرا که به من سپرده شده است و مختارم 

بدهم. بنابراین، اگر در برابرم سجده کنی، این همه از آن تو خواهد شد.
-لوقا ۷-۵:۴

تمامی  و  قدرت  همٔه  که  می کند  ادعا  ابلیس  که  کنید  مشاهده  می توانید  آیات  این  در 
او  به  اقتدار را  این  او داده شده است. چه کسی  به  شکوه )ثروت(  حکومت های جهان 
خداوند  دلیل،  همین  به  آدم!  یعنی  بود،  آن  صاحب  روزی  که  کسی  آن  است؟  بخشیده 
نمی تواند به  غیر از ورود از مدخل قانونی به روش دیگری در امور آدمی وارد شود. اگر 
چنین می کرد، شیطان ادعای خطا و زیر پا گذاشتن قانون بازی را می کرد. خیر، خداوند 
نیز می بایست از همان مدخلی استفاده کند که شیطان از طریق آن سلطه و اقتدار خود را 

وارد ساحت زمین نمود و آن یک مرد بود. اما، آیا خدا چنین مردی را پیدا کرد؟

از  از نزد خویشان خود و  اَبرام گفته بود: »از سرزمین خویش و  خداوند به 
خانٔه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد، برو. از تو 
قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم 
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برکت  را  تو  که  به کسانی  داد  برکت خواهم  بود.  برکت خواهی  تو  و  ساخت 
دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ و همه طوایف زمین به 

واسطه تو برکت خواهند یافت.« 
-پیدایش 3-1:12

ابراهیم پدر ایمان ما خوانده شده است، چون او آن انسانی است که راه ورودی  ساحت 
یافت.  برکت خواهند  زمین  قوم های  تمام  او  از طریق  که  برای خداوند گشود  را  زمینی 
مسلمًا وقتی این آیه به برکت یافتن تمامی قوم های جهان اشاره می کند، در حقیقت پای 
سخن از عیسی مسیح در میان است، کسی که می بایست بعدها برای دوباره دسترسی 
پیدا کردن سلطنت خداوند به ساحت زمینی به واسطٔه ایمان ابراهیم، راه را مهیا کند. ایمان 
ابراهیم مدخلی قانونی برای آسمان گشود، که خداوند توسط یک توافق )عهد( با ابراهیم 

و نسل یا وارثان او، آن مدخل را برای همیشه باز 
اعالم کرد.

بازگویم.  را  بیانی دیگر سخنم  با  اجازه دهید 
پادشاهی آسمان فقط می تواند از طریق یک انسان 
که بر روی زمین زیست می کند، به ساحت زمینی 
دسترسی پیدا کند، چون صرفًا انسان از اختیارات 
حق  این  است.  برخوردار  ساحت  این  بر  قانونی 
قانونی فقط زمانی می تواند به مرحلٔه اجرا برسد 

که یک مرد یا زن در قلب خود به گفتٔه خداوند یقین کامل )ایمان( داشته باشد.
با بیانی دیگر، آسمان صرفًا می تواند بر زندگی فردی بر روی زمین اثری داشته باشد 
این می تواند همان  قرار گیرد.  اقتدار خداوند  و  تا تحت سلطه  برمی گزیند  که مشتاقانه 
اصلی باشد که ابلیس از آن بهره ُجست و از طریق آدم به ساحت زمینی دسترسی پیدا 
کرد. او آدم را مجاب کرد که خداوند قابل اعتماد نیست و قلب آدم را از توافق با خداوند 
منحرف کرد. در نتیجه، آدم برگزید که سخن ابلیس را بپذیرد و از زیر چتر اقتدار خداوند 

خارج شود. 
این همان اصلی است که خداوند امروزه به کار می گیرد تا حکومت و اقتدار خود را از 
طریق ابراهیم دوباره به ساحت زمینی بازگرداند. ابراهیم به خدا ایمان آوْرد و این توافق 
او توسط خداوند پارسایی محسوب گردید، به این معنا که توافق قانونی الزم بین خدا و او 

پس ایمان از شنیدن 
پیام سرچشمه 

می گیرد و شنیدن پیام، 
از طریق کالم مسیح 

میّسر می شود.
-رومیان ۱۷:۱۰
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صورت گرفته است. این توافق بین دو طرف )خدا و ابراهیم( به خداوند این اجازه را داد 
تا قراردادی قانونی )عهد( تنظیم کند که تضمین کنندٔه دسترسی آسمان به ساحت زمینی 
باشد، اما بسیار مهم است که توجه داشته باشیم که این توافق و پیمان فقط بر ابراهیم و 
وارثان او تعمیم پیدا می کند. به همٔه وارثان ابراهیم به نشاِن این پیمان، عالمتی داده شد 
و آن عالمت همان ختنه بود. ختنه بریدن َقَلفه )پیش پوست( از آلت تناسلی مردان است. 
هنگامی که مردی قصد باردار کردن زنی را داشت، تخم او می باید از مجرای آلت تناسلی  
ختنه شده اش عبور می کرد، و این به ابلیس و همچنین به پدر و مادر آن طفل اعالم می کرد 
که این طفل در پیشگاه آسمان به عنوان وارث آن پیمان قانونی منعقد شده بین ابراهیم و 

خدا به شمار می رود. 
همان گونه که پیش تر خواندیم، با همٔه اینها، گرچه این پیمان قانونی در دسترس هر 
انسانی قرار داد، اما برای این  که عماًل شخص  بتواند به شخصه از مزایای پیمان منعقد 
شده میان ابراهیم و خدا بهره مند شود، همچنان می بایست شرط الزم این توافق یعنی 
یقین کامل داشتن در قلب خود به آنچه خداوند گفته است )وعدٔه خدا(، را محقق سازد. 
در اصل، عهد خدا کابل برق را به خانٔه هر یک از انسان ها رسانده است، اما هنوز این خود 
شخص است که می بایست با ایمان داشتن به کالم خداوند و عمل کردن بر طبق آن،کلید 

روشن کردن چراغ را شخصًا فشار دهد.
تا اینجا، شناختیم که ایمان چیست و چرا از لحاظ قانونی امری الزامی است. اکنون 
الزم است که بدانیم که این ایمان را چگونه می توانیم به دست آوریم و از کجا بدانیم که در 

ایمان هستیم یا خیر.

چگونه ایمان را می یابیم؟
راهنمایی: ما نمی توانیم برای به دست آوردن ایمان دعا کنیم. غافلگیر شدید؟ توقعش 

را داشتم.

از طریق کالم  پیام،  و شنیدن  پیام سرچشمه می گیرد  از شنیدن  ایمان  پس 
مسیح میّسر می شود.

-رومیان ۱۷:۱۰

چگونه ایمان با شنیدن کالم خدا میسر می شود؟ آیا فقط به این طریق و بس؟ چه 
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ایمان  پرورش  به  منجر  به تنهایی  خدا  کالم  شنیدن  فقط  آیا  می گیرد؟  صورت  فرایندی 
در وجود انسان می شود؟ برای اینکه بهتر درک کنیم که ایمان چگونه میسر می شود و 
رومیان 17:10 دربارٔه چه چیزی سخن می گوید، می توانیم با هم به فصل چهارم انجیل 
مرقس نگاهی بیاندازیم. اگر کتاب مقدس تان را به هوا پرت کنید، وقتی پایین بیاید باید 
روی فصل چهارم انجیل مرقس باز شود؛ این فصل تا به این اندازه از اهمیت برخوردار 
است! عیسی در مرقس 13:4 می گوید، اگر شما آنچه او در این فصل تعلیم می دهد را درک 
نکنید، قادر به فهم هیچ َمَثل دیگری در کتاب مقدس نخواهید بود. من هم تأکید می کنم که 

محتوای این فصل، بسیار مهم است!
با ما سخن می گوید که   این حقیقت  این قدر مهم است؟ چون دربارٔه   این فصل  چرا 
به دست  را  قانونی  حق  این  چگونه  می کند،  پیدا  ورود  زمینی  ساحت  به  آسمان  چگونه 
می آورد و کجا این اتفاق رخ می دهد. دریافتن مطلبی که این فصل قصد سخن گفتن از 
آن دارد، برای زندگی شما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شاید سؤال شما این 
این فصل،  در  بخوانید!  را   4 »پادشاهی خدا چگونه عمل می کند؟« مرقس فصل  باشد: 
عیسی سه َمثل بازگو می کند در ارتباط با این موضوع که چگونه ایمان در قلب ما ایجاد 
می شود، که همان طور که می دانید ایمان آن عامل ضروری است که به واسطٔه آن آسمان 

قانونًا به ساحت زمینی دسترسی پیدا می کند.
بذر  که  مردی  َمثل  بزرگر،  َمثل  قرارند،  این  از  آمده اند  فصل  این  در  که  َمثلی  سه 

می افشاْند و َمثل دانٔه خردل.
از َمثل دومی که عیسی در فصل چهارم انجیل مرقس بازگو  بیایید بررسی خود را 

می کند، شروع کنیم، َمثل مردی که بذر می افشاْند.

نیز گفت: »پادشاهی خدا مردی را ماَند که بر زمین بذر می افشاْند.  شب و 
روز، چه او در خواب باشد چه بیدار، دانه سبز می شود و نمو می کند. چگونه؟ 
نمی داند. زیرا زمین به خودی خود بار می دهد: نخست ساقه، سپس خوشٔه 
سبز و آنگاه خوشٔه پر از دانه. چون دانه برسد، برزگر بی درنگ داسش را به 

کار می گیرد، زیرا فصل درو فرا رسیده است.«
-مرقس 29-26:4

ادامه  در  که  اصطالحی  چند  برای  بیایید  متن،  این  عمیق تر  بررسی  شروع  از  پیش 
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به کار خواهیم بود، تعریفی ارائه دهیم. منظور عیسی از بذر و زمین در این َمثل چیست؟ 
در عمل عیسی در َمثل قبلی در همین فصل، یعنی َمثل برزگر این دو مفهوم را توضیح 
می دهد. بذر همان کالم خداست و زمین قلب یا درون انسان است. بنابراین در این َمثل 
عیسی  واقع  در  که  بگوییم  می توانیم  مفهوم،  دو  این  از  عیسی  خوِد  تعبیر  به  استناد  با 
می گوید هر انسانی بذر کالم خدا را در قلب خود می افشاَند. سپس زمین یا قلب انسان 
به خودی خود شروع به پرورش دادن ایمان )توافق با آسمان( در چارچوب این ساحت 

زمینی می کند.
پیش از اینکه جلوتر بروم، بسیار مهم است که تعریف مان از ایمان را یادآوری نمایم: 
قلبًا یقین کامل داشتن به کالم یا وعدٔه آسمان. این متن می گوید که گرچه شخص نمی داند 
که فرایند رشد و نمو چگونه صورت می گیرد، اما کالمی که در قلب او کاشته می شود، 
تمامًا به خودی خود شروع به رشد می کند و توافق )ایمان( را به بار می آورد. این فرایند 
چه او خواب باشد و چه بیدار، رخ می دهد و ادامه پیدا می کند. وقتی انسان کالم خدا را 
در قلب خود نگاه می دارد، به تدریج قلب او با آنچه آسمان می گوید )کالم خدا( یک سو و 

موافق می شود و در نتیجه ایمان به بار می نشیند.
آیاتی که بررسی کردیم به ما نشان می دهند که قلب در اثر گذر از  یک فرایند توافق را 
تولید می کند. این َمَثل به ما باز می گوید که در ابتدا هنگامی که قلِب ما کالم را می پذیرد، 
مرحلهٔ ٔ شکل گیری ایمان آغاز می شود. عیسی این مرحله را به جوانه زدن تشبیه می کند. 
جوانه سپس به رشد ادامه داده و تبدیل به ساقه می شود. دست آخر، ُسنبله یا گل گندم  
بر روی ساقه ایجاد می شود، اما حتی در این مرحله هنوز ثمر یا دانه ای )توافقی( به بار 
نیامده است و هیچ تغییری در ساحت طبیعی رخ نداده است. عیسی در ادامه می گوید که 
فرایند نمو ادامه پیدا می کند و سنبله رشد و نمو کرده و دانٔه گندم را تولید می کند. وقتی 
فرایند رشد به این مرحله می رسد، وقتی دانٔه رسیده در گل گندم به بار می نشیند، توافق و 
به معنای دیگر ایمان پدید می آید و بدین ترتیب به آن شخص اجازه می دهد که از ساحت 

زمینی آن چیزی را برداشت کند که آسمان در قلب او کاشته است.
حال، با دقت بیشتری به ادامه بحث توجه کنید. بیایید مرور کنیم که عماًل چه اتفاقی 
رخ داد. آسمان کالم خدا را در ساحت زمینی یعنی در قلب یک انسان می کارد، جایی که 
می بایست توافق با آسمان پدید آید. در این مرحله، هنوز قلب انسان در توافق با آسمان 
نیست، اما در قلب انسان فرایندی آغاز می شود که به خودی خود قلب را به توافق با آنچه 
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کاشته شده است، می رساند. عیسی از تصویر بسیار زیبایی برای نشان دادن این فرایند 
بهره جست. با مقایسه کردن این فرایند با برزگری که بذر را می کارد و چگونگی فرایند 
رشد و نمو گیاه یا گندم، عیسی ایمان را برای ما به تصویر می کشد. در طبیعت، وقتی 
دانه ای که در گل گندم یا سنبله وجود دارد، می رسد، کاماًل شبیه همان دانه ای می شود که 

ابتدًا در زمین کاشته شده بود. دوباره تکرار می کنم.
وقتی دانه ای که در گل گندم وجود دارد، می رسد، کاماًل شبیه همان دانه ای می شود، 

که ابتدًا در زمین کاشته شده بود.
که  بود  خواهد  دانه ای  شبیه  کاماًل  برسد،  سنبله  در  دانه  وقتی  و  بکارید  ذرت  بذر 
است.  یکی  هم  طعم شان  و  است،  یکی  ظاهرشان  هستند،  یکسان  کاماًل  آنها  کاشته اید. 

نمی توانید به فرقی بین این دو اشاره ی کنید؛ آنها عینًا مثل هم هستند.
ما کالم  که  بگویم. هنگامی  خودم  زبان  از  را  عیسی می گوید  آنچه  دهید  اجازه  پس 
وجودمان  درون  یا  قلب هایمان  در  را  خدا  کالم  عمل  در   ،)17:10 )رومیان  می شنویم  را 
می افشانیم. اگر آن کالم را در قلب خود نگاه داریم، رشد و نمو خواهد کرد؛ و وقتی برسد، 
تصاویر شکل گرفته در قلب ما )در این ساحت زمینی(  با آنچه آسمان می گوید یکسان خواهد 
بود. به بیانی دیگر، می توانیم بگوییم هنگامی که شما وعده ای از آسمان را در قلب خود 
می کارید، به تدریج و به خودی خود نسبت به کالم خدا اطمینان به ثمر می نشیند. دست آخر، 
قلب شما به آنچه آسمان می گوید یقین کامل پیدا می کند و توافق حاصل می شود. برای مثال، 
اگر شما با بیماری روبه رو هستید، این یعنی اوضاع جسمی شما با شما سخن می گوید 
و شما را مجاب می کند که بیمار هستید. وقتی کالم خدا  که می گوید بهای شفای شما در 
آنچه عیسی انجام داده، پرداخت شده است را در قلب خود بکارید، قلب شما به  آرامی و به 

خودی خود دربارٔه کالم خدا شروع به یقین کامل رسیدن می کند.
هنگامی که کالم در قلب شما رشد و نمو می کند، اطمینان خاطر از این که شما شفا 
یافته اید تبدیل می شود به واقعیتی که شما به آن ایمان دارید و اعالم می کنید. دیگر صرفًا 
آنچه آسمان می گوید را نقل قول نمی کنید، بلکه قلب شما به یقین کامل رسیده است. وقتی 
می گویید »من شفا یافته ام«، این یک فرمولی نیست که صرفًا آن را تکرار می کنید؛ بلکه این 
آن واقعیتی است که شما به آن ایمان دارید و می دانید که یک حقیقت است. آنچه آسمان 

می گوید، حال تبدیل شما شده است به درک شخصی شما از واقعیت. 
به همین دلیل عبرانیان 1:11 می گوید:
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ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم.  

آسمان  آنچه  به  نسبت  فوق طبیعی  اطمینان  یک  باشد،  نشسته  ثمر  به  ایمان  وقتی 
می گوید در ما پدید خواهد آورد، اما هنوز در این فرایند یک گام دیگر نیز باقی است که 

باید برداشته شود.
برزگر حال می بایست داسش را برای برداشت محصول به کار گیرد، تا آنچه را که در 

قلب خود به آن یقین کامل دارد، در عمل به این ساحت وجودی و ملموس وارد کند.

چون دانه برسد، برزگر بی درنگ داسش را به کار می گیرد، زیرا فصل درو 
فرا رسیده است.

-مرقس ۲۹:۴

آسمان  واقعیت  و  است،  رسیده  کامل  توافق  به  آسمان  با  قلب  گرچه  که  نمایید  دقت 
تبدیل به واقعیت انسان شده است، در ساحت زمینی هنوز هیچ تغییر واقعی و ملموسی 
اتفاق نیفتاده است. زیرا انسان، تنها کسی که ذاتًا دارای حق قانونی بر روی این زمین 
است، تنها کسی است که می بایست اقتدار آسمان را بر روی زمین جاری سازد. خداوند 
آیه ای که کمی  این حقیقت را می توانم در  انجام دهد.  انسان  این کار را بدون  نمی تواند 

پیش تر بررسی کردیم به شما نشان دهم.

زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان 
است که اعتراف می کند و نجات می یابد.

-رومیان ۱۰:۱۰

انسان در قلب خود به کالم اعتماد می کند، و ایمان به بار می نشیند و او پارسا شمرده 
می شود. پارسا شمردن اصطالحی حقوقی است به معنای پیاده شدن قانون. بنابراین 
هنگامی که قلب فرد در توافق و هماهنگی با آسمان باشد و قلبًا به آنچه آسمان می گوید 
یقین کامل داشته باشد، او پارسا شمرده می شود. حال، آسمان اختیار قانونی دارد تا در 
اما، پارسا شمرده شدن به خودی خود منجر  او یعنی ساحت زمینی ورود یابد.  زندگی 
توسط  الکتریسیته  جریان  که  خانه ای  همانند  نمی شود.  خداوند  قدرت  شدن  جاری  به 
کابل های برق از نیروگاه برق به آن خانه کشیده شده است، اما یک قدم بعدی نیز باید 
برداشته شود-فشار دادن کلید روشن کردن چراغ تا نیروی برق جریان یابد و چراغ ها 
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روشن شوند. چرا؟ چون همچنان که رومیان 10:10 اشاره می کند، پس از پارسا شمرده 
شدن قدم دیگری نیز وجود دارد که باید برداشته شود. 

بعدی  گام  در  می ایستد،  شده  اعالم  پارسا  زمین،  و  آسمان  پیشگاه  در  که  انسانی 
را  تا قدرت و مسح خدا  کند  یا عمل  کند  اعتراف  )ایمان(  توافق  آن  اساس  بر  می بایست 
عماًل  بر ساحت زمینی جاری سازد. لطفًا آن آیه را دوباره و دوباره بخوانید تا به طور 
کامل آنچه می گویم را درک کنید. این قانون چنین عمل می کند! آسمان طبق این الگو بر 
روی زمین از اختیار قانونی برخوردار می شود، قلْب فصل مشترک و واسطٔه میان آسمان 
و زمین است و سپس کلمات و اعمال ما آن کلید های چراغی هستند که قدرت آسمان را در 
عمل جاری می سازند. لطفًا دوباره به دومین بخش از آن آیه دقت نمایید: ما آن واسطه ای 

هستیم که می بایست اقتدار آسمان را بر روی زمین جاری سازیم.
این مفهوم را که آسمان منتظر انسان است که در ابتدا او حق قانونی ورود به ساحت 
زمینی را برای آسمان فراهم کند و بعد، آسمان با داشتن آن حق قانونی آن را بر روی زمین 

پیاده کند، می توان در تعالیم عیسی در فصل های 16 و  18 از انجیل متی مشاهده نمود.

آمین، به شما می گویم، هر آنچه بر زمین ببندید، در آسمان بسته خواهد شد؛ 
و هر آنچه بر زمین بگشایید، در آسمان گشوده خواهد شد.

-متی 18:18

عیسی در این آیات اظهار می کند که او قصد 
بر  را  آسمان  پادشاهی  )اقتدار(  کلید های  دارد 
دهد.  شاگردانش  دست  به  زمینی  ساحت  روی 
او فرمود که هر آنچه شما بر روی زمین ببندید، 
آسمان از تصمیم شما حمایت خواهد کرد و هر 
آنچه بر روی زمین بگشایید، دوباره از پشتیبانی 
آسمان برخوردار خواهید بود. یک بار دیگر یک 
اقتدار  صاحب  او  کنید؛  تصور  را  پلیس  مأمور 
قدرت  صاحب  که  است  حکومت  این  اما  است، 
را  اقتدار حکومت  یا  کلیدها  پلیس  است. مأمور 
را  وظیفه  این  سوگند  ادای  با  او  دارد؛  دست  در 

آسمان طبق این الگو 
بر روی زمین از اختیار 

قانونی برخوردار 
می شود، قلْب فصل 

مشترک و واسطه میان 
آسمان و زمین است و 
کلمات و اعمال ما آن 

کلید های چراغی هستند 
که قدرت آسمان را در 
عمل جاری می سازند.
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پذیرفته است که در مقام نمایندٔه قانونی حکومت انجام وظیفه کند. هر آنچه او می گوید، 
از  انسان  فقط  زمینی  ساحت  این  در  که  نکنید  فراموش  می کند.  حمایت  آن  از  حکومت 
اختیار  آسمان  به  می تواند  انسان  فقط  ترتیب  بدین  و  است،  برخوردار  قانونی  اختیار 

قانونی برای ِاعمال قدرت بر روی زمین را ببخشد.
را درک  آن  که می بایست  دارد  ایمان وجود  دربارٔه  نیز  دیگری  بسیار مهم  نکتٔه  یک 

کنید. اجازه دهید دوباره رجوع کنم به آیه ای از فصل چهارم از انجیل مرقس.

زیرا زمین به خودی خود بار می دهد: نخست ساقه، سپس خوشٔه سبز و آنگاه 
خوشٔه پر از دانه.

-مرقس ۲۸:۴

داد  توضیح  َمثل  این  در  عیسی  گفتم  پیش تر  که  همان گونه  که  باشید  داشته  یاد  به 
که زمین اشاره به قلب یا وجود انسان دارد. توجه کنید که ایمان در کدام قسمت به بار 
می نشیند؛ آیا این واقعیت شما را غافلگیر می کند؟ ایمان طبق آنچه بسیاری فکر می کنند، 
ثمرٔه آسمان نیست، بلکه بر روی همین ساحت زمینی به بار می نشیند و محصول قلب 
شماست. شما نمی توانید برای داشتن آن دعا کنید یا از خداوند درخواست کنید که آن را به 
شما ببخشد. در آسمان به ایمان نیازی نیست. در آسمان ما به توافق نیاز نخواهیم داشت. 
َنه، ما فقط در این ساحت زمینی به آن نیاز داریم و فقط می تواند در قلب مردان یا زنان بر 
روی زمین پیدا شود. همان گونه که آن َمثل در فصل چهارم انجیل مرقس تعلیم می دهد، 
تنها یک راه برای دستیابی به ایمان وجود دارد، کالم خدا را در قلب تان بپذیرید و اجازه 
دهید تا  فرایند به توافق رسیدن اتفاق بیافتد. بنابراین، اگر من به ایمان نیاز داشته باشم، 
چه باید بکنم؟ من کالم خدا را در قلب خود خواهم افشاْند و اجازه خواهم داد که رشد و 

نمو کند، تا آن زمان که ایمان به ثمر بنشیند. این تنها راهی است که ایمان پدید می آید.
دوباره  می خواهم  کنیم،  خداحافظی  مرقس  انجیل  از  چهارم  فصل  با  آنکه  از  پیش 

دربارٔه داسی که در این آیه به آن اشاره می شود، سخن گویم.

چون دانه برسد، برزگر بی درنگ داس را به کار می گیرد، زیرا فصل درو فرا 
رسیده است.

-مرقس ۲۹:۴
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به اعتقاد من، درصد باالیی از مسیحیان آموزش ندیده اند که چگونه از داس استفاده 
را چگونه می توانند  دارند  نیاز  آن  به  آنچه  که  ندیده اند  تعلیم  آنها  که  معنا  این  به  کنند، 
درو کنند. در کل به کلیسا تعلیم داده شده است که چگونه هدیه بدهند، اما نحؤه کاشت 
و برداشت از بذری که آن را کاشته اند، به آنان آموزش داده نمی شود. عیسی در این آیه 
باشد،  فرا رسیده  ما  ایمان  بیان می کند که هرگاه فصل دروی  کاماًل صریح و مشخص 
ایمان  با  بذرمان  ما در کاشتن  بریم. گرچه شاید  کار  به  را بی درنگ  ما می بایست داس 
بسیار خوب عمل کرده باشیم، اما اگر نحؤه به کارگیری داس را بلد نباشیم، هیچ محصولی 
آگاهی ای  این حقیقت هیچ  از  نیز  را درو نخواهیم کرد. کاماًل صادقانه می گویم که من 
نداشتم، تا آن زمان که خداوند شروع به تعلیِم نحؤه عملکرد پادشاهی به من نمود. اجازه 

دهید چند نمونه از این روند را بازگویم.
جلسٔه  در  بود  قرار  بودم.  شده  دعوت  آتالنتا  ایالت  در  کلیسایی  به  موعظه  برای 
چهارشنبه شب موعظه کنم و کلیسا هم کلیسای بسیار بزرگی نبود، اما من مشکلی با این 
مسئله نداشتم. من تعلیم دادن دربارٔه پادشاهی خدا به مردم را خیلی دوست دارم. وقتی 
به کلیسا رسیدم، برایم عجیب بود وقتی با در قفل شدٔه کلیسا روبه رو شدم و  هیچ کس 
آنجا نبود. ده دقیقه به شروع جلسه مانده بود. صدای بسیار بلند یک کامیون را از پشت 
سرم شنیدم؛ صدای کامیون آنقدر بلند بود که گویا هیچ منبع اگزوزی نداشت. به اطراف 
نگاه کردم، یک کامیون کهنه و فرسوده ای را دیدیم که در پایین خیابان کلیسا سعی داشت 
منتظر  کمی  بودم.  آتالنتا  شهر  مرکز  در  من  باالخره  نکردم؛  آن  به  توجهی  کند.  پارک 
ماندم، مردی از پشت ساختمان به من نزدیک شد و خودش را معرفی کرد و گفت که شبان 
کلیساست. بابت تأخیر عذرخواهی کرد. او گفت که کامیون کهنه اش روشن نمی شده و 
مجبور شده است از باالی یک سراشیبی کامیون را در حالت خاموش براند، و پس از کمی 
سرعت گرفتن، پدال کالچ را فشار دهد تا روشن شود. او گفت که اغلب اوقات اصاًل روشن 

هم نمی شود و مجبور می شود 8 کیلومتر از خانه تا کلیسا را پیاده وری کند.
در ادامٔه صحبت مان در مورد کلیسا او گفت که گرچه او شبان کلیساست، اما عملکرد 
اصلی کلیسا تهیٔه غذا برای ساکنان نیازمند شهر است. آنها ماهیانه در آن نقطه از شهر 
10000 وعده غذا تهیه و توزیع می کنند. در حالی که آن شبان با من سخن می گفت، کم کم 
ناراحت می شدم. در مقابل مرد خدایی ایستاده بود که هر ماه 10000 نفر را غذا می داد 
و این مرد حتی یک ماشین ساده و قابل اعتماد نداشت؟ او تنها تصویری از خدا بود که 
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بسیاری از آنان که از دست او غذا دریافت می کردند، در کل زندگی خود شاید به چشم 
می دیدند. اگر آنها می دیدند که او به زحمت از پس زندگی اش بر می آید، و در دمای 40 
درجٔه تابستان مجبور است پیاده تا کلیسا قدم بزند، چه اطمینانی می توانستند نسبت به 
خدایی که ادعای کمک کردن به آنها را داشت، داشته باشند؟ من می توانستم این قضیه را 
حل کنم. من یک اتومبیل بسیار کم کارکرده در خانه داشتم که 15000 کیلومتراژ  داشت 
و می توانستم آن را به او هدیه دهم. دربارٔه تصمیم ام با او صحبت کردم و به او گفتم که 
یک نفر از کارمندانم را همراه با ماشین به آتالنتا خواهم فرستاد. نیاز به گفتن ندارد که او  
بسیار ذوق کرده بود. آن شب به او و به اعضای کلیسایش دربارٔه پادشاهی خدا و این که 

پادشاهی چه تعاملی با پول دارد، تعلیم دادم.
هنگامی که به خانه بازگشتم، کارها را مرتب کردم تا ماشین را یکی از کارمندانم به آتالنتا 
برساند. وقتی که کارمندمان به منزل ما آمد تا ماشین را ببرد، من می دانستم که در حال 
انجام یک تراکنش روحانی در آسمان هستم. من آگاه بودم که وقتی آن ماشین را از مالکیت 
خود به پادشاهی خداوند تقدیم می کنم، می توانم به او ایمان داشته باشم که اتومبیلی که 
به آن نیاز خواهم داشت را برایم فراهم خواهد نمود. من یک ماشین باز نیستم، منظورم این 
است که خیلی عالقه ای به دنیای ماشین ها ندارم. بعضی ها این چنین اند، اما من زیاد اهل 
این چیزها نیستم. ماشین صرفًا یک وسیلٔه نقیله برای من است. البته که دوست دارم ماشین 

خوبی سوار شوم، اما معمواًل تا مجبور نباشم ماشینم را عوض نمی کنم.
وقتی کارمند سازمانمان رسید، رفتم به گاراژ منزل و دست هایم را روی آن ماشین 
که  حالی  در  و  می بخشم  تو  خدمت  کار  برای  را  ماشین  این  من  »پدر،  گفتم:  و  گذاشتم 
کمی  می پذیرم...«  را  دیگری  ماشین  تو  دستان  از  می کنم،  رها  خود  تملک  قید  از  را  آن 
صرفًا  و  است  معین  و  مشخص  چقدر  خداوند  پادشاهی  که  می دانستم  من  کردم.  تأمل 
گفتن »ماشین« نمی توانست کافی باشد. همچنین آگاه بودم که باید در این اعالم، بسیار 
بود  قرار  دِرندا در مشخصات و ویژگی ّهای ماشینی که  و   باید من  و  باشم  مشخص تر 
دریافت کنیم،کاماًل در توافق باشیم. در حالی که دعایم نیمه مانده بود، متوجه شدم که 
اصاًل گزینه ای در ذهن ندارم که چه ماشینی دوست دارم دریافت کنم. پس، دوباره از اول 
شروع کردم: »خداوندا، امروز این ماشین را در کار خدمت از قید تملک خود رها می کنم و 
ایمان دارم حال که این ماشین را چون بذر می کارم، ماشین بسیار خوبی دریافت خواهم 
کرد، اما هر موقع در مورد مدل و مارک ماشین به نتیجه رسیدم، دوباره در دعا به حضور 
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تو باز خواهم آمد.« دعا را تمام کردم و ماشین رهسپار شد. حقیقتًا هیچ ماشینی در آن 
لحظه در ذهن نداشتم که بتوانم به قطع بگویم که »من دقیقًا  آن ماشین را می خواهم«.

چند ماه گذشت. مسلمًا دِرندا در هدیه دادن ماشین کاماًل با من هم نظر بود و او نیز 
مانند من نمی دانست که چه نوع ماشینی دوست دارد که دریافت کند. در طی دو ماه آتی، 
ما دربارٔه ماشین ها با هم صحبت می کردیم و سرانجام روزی او گفت: »می دونی، فکر 
می کنم از داشتن یک ماشین کروکی خوشحال خواهم بشد.« به او گفتم که موافقم و فکر 
جالبی است،  اما چه مدلی؟ دوباره،  ما حتی نمی دانستیم که در بازار خودرو کاًل چه نوع 
به  در حال حرکت  ناهار  برای صرف  که  اما روزی  دارند.  ماشین ّهای کروکی ای وجود 
سمت یک رستوران بودیم، همسرم ناگهان گفت: »من از این می خوام!« گفتم: »از چی؟« 
در حالی که برای پارک کردن ماشین به پارکینگ رستوران نزدیک شده  بودیم، با دست 
به یک  ماشین اشاره کرد و گفت:»از همین!«. گفتم: »همین چی؟« گفت: »همین ماشین، 
در  که  بسیار شیکی شدم  از همین ماشین می خوام!« سپس متوجه ماشین کروکی  من 
پارکینگ پارک شده بود. گفتم: »بیا برویم و ببینیم مدلش چیست؟« پس با ماشین مان به 

آن نزدیک شدیم، و پشت آن پارک کردیم.
جای تعجب ندارد که از آن بسیار خوشمان آمده بود. یک 645Ci BMW  بود، یک 
ماشین کروکی و بسیار هم گران قیمت. صادقانه بگویم وقتی آن ماشین زیبا را از نزدیک 
بکنیم.«  باید  چه  که  بده  نشان  ما  به  خداوندا،  خوب،  کردم: »بسیار  فکر  خود  با  دیدم، 
همچنین  اما  کنم،  هزینه  نو   BMW یک  برای  دالر   115000 نمی توانم  من  که  می دانستم 
می دانستم که خداوند قادر است کارهای شگفت انگیزی انجام دهد. من و دِرندا به هیچ کس 

در مورد آن ماشین چیزی نگفتیم و حتی به کسی نگفتیم که به دنبال ماشین هستیم.
در حدود دو هفته بعد، برادِر دِرندا با تلفن با ما تماس گرفت و گفت، »من ماشین دِرندا 
را پیدا کرده ام.« گفتم: »منظورت چیست که ماشین دِرندا را پیدا کرده ای؟« گفت: »من این 
ماشین را در یک حراجی دیدم و ناگهان احساس کردم که این ماشین، باید ماشین دِرندا 
باشد و باید در این باره به تو اطالع دهم.« پرسیدم: »حاال، چه ماشینی هست؟« جواب 
داد: » 645Ci BMW و بی نقص و بدون هیچ گونه ایرادی؛ به معنای واقعی بی نقص. چند 
وجود  بدنه اش  روی  خراشی  هیچ  و  پایین،  بسیار  کیلومتراژ  می گذرد،  تولیدش  از  سال 
ندارد. کاماًل بی نقص. به عالوه، تو فروشندٔه آن را می شناسی.« پرسیدم: »می شناسم؟« 
او گفت: »بله، می شناسی؛ باید حتمًا در این باره با او تماس بگیری.« هنگامی که او دقیقًا 
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مارک و مدل همان ماشینی را گفت که من و دِرندا چند هفته پیش پسندیده بودیم،  دانستم 
که دست خدا در این ماجرا نقش دارد.

به صاحب ماشین زنگ زدم. درست بود، بله، من او را می شناختم و کمی در مورد 
ایده آلی است.  به من  گفت که چقدر ماشین در وضعیت  او  و  با هم حرف زدیم  ماشین 
ماشین  این  مورد  در  دارم  تو  با  که  حینی  در  »می دانی،  گفت:  من  به  را  کلمات  این  بعد 
حرف می زنم،  حقیقتًا احساس می کنم که این ماشین مقرر بوده که ماِل دِرندا باشه.« من 
حتی به او اشاره ای هم نکرده بودم که قصد دارم ماشین را برای دِرندا بخرم. او ادامه 
داد و گفت: »بهت می گم که چه تصمیمی دارم،  من این ماشین را به قیمت 28000 دالر به 
تو می فروشم.« گوش هایم به سختی آنچه شنیده بودند را باور می کردند. قیمت ماشین 
بسیار بیشتر از آن بود. هنگامی که در این باره با دِرندا حرف زدم، او ذوق زده شده بود. 
نگاه داشته ایم. همچنان هم  را  آن  امروز هم  به  تا  و  را پرداخت کردیم  نقدًا پول ماشین 
دیده  بدنه اش  روی  خراش  یک  حتی  است.  بی نقص  و  عالی  ظاهرش  هم  و  کارکردش 
صدای  کرده،  باز  را  آن  سقف  که  حالی  در  رفته ایم  آن  با  بسیاری  سفر های  و  نمی شود 
سیستم پخش موسیقی را بلند می کردیم و نور آفتاب، حیات را به روز خستٔه ما می دمید. 
سفر مورد عالقٔه ما سفری بود که با آن ماشین کروکی بی نظیر جاده های کوهستانی 
ُکُلرادو را پیمودیم و تمام تجهیرات کمپینگ در کاروان الحاقی به ماشین، تعبیه شده بود. 
   70-I دخترمان کریسِتن در آن سفر همراه ما بود، و یادم هست که در کانزاس، در اتوبان
رانندگی می کردم و سقف ماشین را باز کرده بودیم. در حالی که من رانندگی می کردم 
کریسِتن روی صندلی عقب خوابیده بود. ستارگان باالی سِر ما بسیار درخشان بودند و 
جاده هم خالی بود و فقط گاه به گاه یک یا دو کامیون دیده می شدند. یکی از آن شب های 
کامل و عالی بود، شبی که هوا کاماًل فوق العاده و دلچسب بود و همه چیز در عالم هستی 
شگفت انگیز بود. دو هفتٔه آتی را مشغول رانندگی در دامنٔه کوه های راکی13 بودیم و من 
پی بردم که این ماشین از چه کارایی و قدرت فوق العاده ای برخوردار است. در یک کلمه 

می توانم توصیفش کنم- محشر!
اما، سؤال یک میلیون دالری. چگونه آن ماشین به دست ما رسید؟ چرا آن عینًا همان 
آگاه  کاماًل  از همین می خوام!«؟ من  که »من  بود  دیدنش گفته  با  دِرندا  که  بود  ماشینی 
بودم که پادشاهی خداوند آن ماشین را وارد زندگی ما کرده است. من می دانستم وقتی 
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که ماشین خودم را به عنوان بذر در زندگی آن شبان کاشتم، با این کار قانون روحانی را 
فعال کرده  بودم. یادم می آید که آن روز که بذر را کاشتم، من اعالم کردم که در عوض 
بلکه فقط یک  یا یک جیپ،  بلند،  نه یک ماشین شاسی   یک ماشین دریافت خواهم کرد، 
ماشین. یادم هست که گفتم یک ماشین خوب و زیبا. اما من و دِرندا باید داس را به کار 
کردیم:  اعالم  که  زمانی  تا  کرد  خواهیم  دریافت  ماشینی  چه  که  نمی دانستیم  می بردیم. 
»خودش است!« گرچه هنگامی که من دریافت آن ماشین را اعالم کردم در قلبم ایمان کامل 
داشتم، اما تا زمانی که دِرندا نگفته بود که »از همین ماشین می خوام!« ما هنوز داس را 

به کار نگرفته بودیم.
رخداد دیگری نیز اتفاق افتاد که عملکرد این اصل را به شیؤه چشمگیرتری تأیید نمود. 
همان طور که احتمااًل مطلع هستید من شیفتٔه شکار کردن هستم. منطقه ای که در آن زندگی  
می کنیم نیز بسیار مناسب شکار است و خداوند این برکت را به من بخشیده است که صاحب 
یک ملِک مخصوصی برای شکار باشم. از 60 هکتار زمین ما، در حدود 19 هکتار را درختان 
جنگلی پوشانده اند و در حدود 10 هکتار نیز زمین باتالقی است. من هر سال موفق به شکار 
گوزن و سنجاب می شوم. همیشه مرغابی ها و غاز ها در اطراف ما در حال پرواز مشاهده 
می شوند، اما بنا به دالیلی، هرگز به این فکر نکرده ام که آنها را شکار کنم. در طی سال های 
گذشته یک یا دو بار همراه پسرانم به قسمت باتالقی ملک مان رفته ایم و چند غاز را برای شام 

شکار کرده ایم. اما، هرگز به طور جدی به شکار مرغابی نپرداخته ایم. 
باتالق  چند سال پیش، هنگامی که نگاه می کردم که ده ها و ده ها مرغابی به سمت 
خیلی  کنم.  امتحان  را  مرغابی  شکار  که  کردم  فکر  خودم  با  هستند،  پرواز  حال  در 
هیجان داشتم! این موضوع ذهنم را کاماًل به خود مشغول کرد. در فصل شکار پاییزی 
مرغابی، متوجه شدم که به یک سری تمرینات جدی برای شلیک کردن و شکار مرغابی 
نیاز دارم. برنامه ریزی کردم و موفق شدم چند مرغابی شکار کنم و به تجربه پی بردم 
که گوشت شان نیز بسیار خوشمزه است. متوجه شدم که بسیاری از اوقات، مرغابی ها 
همین  به  معتقدم  که  دارند،  قرار  من  تفنگ  ُبرِد  مرز  در  یا  هستند  خارج  من  تیررس  از 
دلیل چندین بار تیرم به هدف نخورد و به خطا رفت. من از تفنگ همه کاره و معمولی 
خودم شلیک کرده  بودم، تفنگی که برای شکار همه چیز از خرگوش گرفته تا گوزن از 
آن استفاده می کردم، رامینگتون 14 مدل  1187. اشتباه برداشت نکنید من عاشق آن تفنگ 
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بودم، و تفنگ فوق العاده ای است. اما من شنیده بودم که مدل های جدیدی در بازار وجود 
دارند که مخصوص شکار مرغابی هستند. طرح بدنهٔ  آنها استتاری و فشنگ آنها از نوع 
مگنوم 9 سانتیمتری بود، که باخبر بودم که این به معنی داشتن ُبرد طوالنی است. تصمیم 
گرفتم که پیش از شروع فصل آتی شکار مرغابی به مغازٔه اسلحه فروشی بروم و یکی از 

آنها را از نزدیک بررسی کنم.
فصل شکار مرغابی تمام شده بود، و ماه ژانویه بود و به یک فروشگاه بسیار بزرگ 
فروش اسلحه و لوازم شکار به نام کاِبال۱۵ رفته بودم، و به سمت بخش فروش سالح های 
شکاری قدم زدم تا تفنگ های مخصوص شکار مرغابی را از نزدیک ببینم. همین که وارد 
بخش سالح های شکاری شدم، متوجه شدم که کاًل یک قسمت مجزایی برای تفنگ های 
مخصوص شکار مرغابی دارند. چند نمونه از آنها را در دست گرفتم و بررسی کردم و 
حتی کم مانده بود که یکی از آنها را که خیلی از آن خوشم آمده بود، بخرم، اما قیمت آن 
در حدود 2000 دالر بود و فصل بعدی شکار مرغابی هم ماه ها بعد شروع می شد. با خودم 
فکر کردم: »منتظر می مانم«. اما درست پیش از بیرون آمدن از فروشگاه، یک کار بسیار 
غیرعادی انجام دادم. وقتی آن کار را انجام دادم حقیقتًا دلیل انجام دادنش را نمی دانستم. 
بدون فکر کردن، به طور بداهه آن کار را انجام دادم. با انگشت به تفنگی که می خواستم 
بخرم اشاره کردم و با صدای بلند گفتم: »در نام عیسی، من صاحب آن تفنگ خواهم شد«. 
دوباره، من زیاد فکر نکردم که چه می کنم؛ فقط داشتم اعالمی انجام می دادم مبنی بر این 

که من روزی صاحب آن تفنگ خواهم شد. 
چند هفته بعد از آن روز، برای سخنرانی در کنفرانسی با موضوع کسب و کار دعوت 
اتمام سخنرانی  از  به خود جلب کرد. پس  را  داد که توجهم  آنجا رخ  اتفاقی در  و  شدم 
من، مدیر آن شرکت به باالی صحنه آمد و گفت قصد دارد به نشان از قدرانی از من برای 
»ما مطلع هستیم که شما عالقٔه  او گفت:  بدهد.  به من  آن کنفرانس هدیه ای  در  شرکت 
به عنوان هدیه خریدیم.«  این تفنگ را برای شما  بنابراین  زیادی به شکار کردن دارید، 
وقتی که آنها یک تفنگ نو، با مارک ِبِنللی۱۶، نیمه خودکار، مخصوص شکار مرغابی و عین 
همان تفنگی که در فروشگاه دیده و با انگشت دست به آن اشاره کرده بودم، به من هدیه 
دادند، مات و مبهوت مانده بودم! چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ چگونه دقیقًا همان 
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تفنگ باید به من هدیه داده می شد؟ در طی سال های گذشته بیشتر از 10 تفنگ شکاری به 
افراد مختلف هدیه داده بودم، اما هرگز داس را به کار نبرده بودم. به عبارت دیگر، من بذر 
آن تفنگ ها را با ایمان و سخاوتمندی کاشته بودم، اما هرگز داسم را به کار نگرفته بودم. 
هرگز نگفته بودم: »خداوندا، خودشه! همونیه که من می خوام!« اما، در لحظه ای که این 

کار را کردم، محصول ظاهر شد!
یکی  برای  را  شکاری  تفنگ  ماجرای  روزی 
تعریف  بود،  خدمت  کار  در  هم  او  که  دوستانم 
کردم. او گفت: »بله، من می پذیرم که خدا برخی 
اوقات به این شیوه عمل می کند. او فقط با یک 
هدیٔه کوچک و ویژه ای تو را برکت می دهد تا به 
این  دربارٔه  وقتی  دارد.«   دوستت  که  بگوید  تو 
سخن او تأمل کردم، متوجه شدم که:  »خیر، این 
دوست  مرا  خداوند  بله،  نیست.  درست  دیدگاه 
دارد، اما او نمی خواهد که صرفًا با دادن یک هدیٔه 
کوچک مرا غافلگیر کند.« سگ، ماهی، گوزن که 

دقیقًا به همین ترتیب در زندگی ما ظاهر شدند، ماشین ها، دلیل پیدا شدن اینها در زندگی 
او وقتی  این نبود که خداوند می خواست نشان دهد که چقدر مرا دوست دارد.  ما فقط 
عیسی را فرستاد و پادشاهی را به من بخشید، به من نشان داد که چقدر مرا دوست دارد.

می خواهم داستان دیگری در مورد برداشت محصول برای شما بازگویم. همان طور 
خاطر  به  که  زمانی  تا  ما  ندارم.  ماشین ها  به  بیمارگونه ای  عالقٔه  من  گفتم  پیش تر  که 
فرسودگی مجبور به عوض کردن ماشین نباشیم، این کار را انجام نمی دهیم. در تأیید این 
حرف، ماشین هوندا پیلوت  مان را می توانم نام ببرم که االن هشت سال است که آن را نگه 
داشته ایم. ما آن ماشین را می پسندیم، بسیار مفید است، موتورش عیبی ندارد، ظاهرش 
تازه است، و بنابراین آن را نگه داشته ایم. اما، اغلب دربارٔه خریدن یک ماشین اسپرت یا 
شاسی بلند بزرگ تر با هم صحبت می کردیم که با آن بتوانیم مسافران و مهمانان مان را 
راحت تر جابه جا کنیم. چند وقت پیش، برای یک گردهم آیی که برگزار کننده و میزبان آن 
ما بودیم، یک کادیالک ِاسِکلید۱۷ کرایه کرده بودیم و من و دِرندا با آن رانندگی می کردیم 
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آن  آن را پسندیده بودیم. ما رنگ سفید مروایدی آن را خیلی دوست داشتیم و  و بسیار 
کشیده تر  مدل  به  را  آن  کوتاه تر  و  معمولی  مدل  یعنی  بودیم،  کرده  کرایه  که  را  مدلی 
ترجیح می دادیم. ما اعالم کردیم: »این همان ماشینی است که ما می خواهیم، یک کادیالک 
ِاسکِلید، به رنگ سفید مروایدی و مدل کوتاه. ما باید یکی از همین ماشین ها را بخریم«. 
زندگی روزمرٔه ما پرمشغله بود و واقعًا وقت نداشتیم که دنبال این ماشین بگردیم و هنوز 

فکر خریدن آن را نداشتیم.
یک ماه بعد، از دِر خانه بیرون آمدم و همین که می خواستم از پیاده روی روبه روی منزل 
روزنامٔه آن روز را بردارم، تلفن همراهم زنگ زد. مردی پشت خط گفت: »سالم شبان عزیز، 
من می خواهم برای شما یک کادیالک ِاسکِلید بخرم؛ شما چه رنگی دوست دارید؟« در جواب 
گفتم: »این فوق العاده است. من و دِرندا عاشق رنگ سفید مرواریدی هستیم.« او گفت: 
»خیلی خوب، اجازه بدهید چند جا سری بزنم و ببینم چه گزینه ای می توانم پیدا کنم.« آنقدر 
هیجان زده شده بودم که فراموش کردم به او بگویم که ما مدل کوتاه تر را به مدل کشیده تر 
ترجیح می دهیم. هدف او پیدا کردن ماشینی بود که یک یا دو سال از تولیدش گذشته باشد و 

کاماًل بی عیب و نقص باشد و در ضمن کیلومتراژ بسیار پایینی داشته باشد.
 تا یک ماه بعد خبری از این شخص نشنیدیم تا اینکه سرانجام خودش تماس گرفت و 
گفت: »من ِاسکِلید شما را پیدا کرده ام؛ فالن روز در فالن جا قرار بگذاریم و بیایید ماشین تان 
را به خانه ببرید.« پس او را مالقالت کردیم، او ِاسکِلید سفید مرواریدی رنگ و مدل کوتاه را 
به ما هدیه داد. بسیار ماشین زیبایی بود! او گفت: »ببخشید که کمی طول کشید تا باالخره 
با شما تماس گرفتم. من واقعًا سعی خودم را کردم که مدل کشیده تر را پیدا کنم، اما چون 
تقاضا برای آن مدل بسیار باالست، در بازار ماشین مدل نایابی است. فقط توانستم این مدل 
کوتاه تر را پیدا کنم. امیدوارم ایرادی نداشته باشد.« چه ایرادی؟ این دقیقًا مدلی بود که ما 

می پسندیدیم و دوست داشتیم و دقیقًا همان چیزی بود که آن را اعالم کرده بودیم.
داشتیم،  دوست  ما  که  ِاسکِلیدی  همان  دقیقًا  چگونه  می پرسم:  را  سؤال  این  دوباره 
به دست ما رسید؟ اول از همه این را هم بگویم که عالوه بر آن ماشینی که به آن شبان 
هدیه دادم، در گذشته 8 ماشین دیگر به افراد مختلف هدیه داده بودم. اما هرگز با فکر 
کردن در مورد یک ماشین نگفته بودم: »خودشه!« تا وقتی که دِرندا این کار را با دیدن 
BMW انجام داد. دِرندا و من با هم به توافق کامل رسیده بودیم و با صدای بلند اعالم 
کردیم »خودشه!«. سال ها این موضوع را مطرح کرده ام که کلیسا انصافًا وظیفه اش را در 
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تعلیم دادن دربارٔه هدیه دادن به خوبی انجام داده است، اما در تعلیم دادن مردم که چگونه 
محصول را برداشت کنند، بسیار ضعیف عمل کرده است. حال، آیا می توانید بگویید در 
داستان های اخیر داس چه بوده است؟ امیدوارم که پاسخ واضح و روشن باشد! من بذر 
ماشین های بسیاری را در ایمان کاشته ام، اما من و دِرندا هرگز روی یک ماشین نو با هم به 
توافق نرسیده بودیم. ما ماشین ّهایمان را برای مدتی استفاده می کردیم. اما در آن لحظه 

که گفتیم: »خوِدشه!« آن ماشین در زندگی ما ظاهر شد. داس همانا سخنان ما هستند!

میوه اش  از  می دارند،  دوستش  که  آنان  است  زبان  قدرت  در  زندگی  و  مرگ 
خواهند خورد.

-امثال 21:18

در گذشته دوره ای بود که به نظر می آمد کلیسا بسیار دربارٔه قدرت اعتراف و اعالن 
تعلیم می داد. در اطرافیانم و شاید در اطرافیان شما نیز کسانی بوده اند که حرفی زده اند 
و بعد با دست دهان خود را بسته اند و گفته اند: »من باید مواظب اعالناتم باشم.« به نظر 
در  را  تا کالم خدا  کرد  کار کمک خواهد  این  که  موافقم  و من  است،  ستایشی  قابل  عمِل 
ندارد.  داس  با  ارتباطی  هیچ  واقع  در  اعالنات تان  از  کردن  مراقبت  اما،  داریم.  نگاه  دل 
منظورتان چیست؟ اما، من فکر کردم که شما همین االن گفتید که داس همان کلمات ما 
هستند. آری، من گفتم، اما تبحْر پیدا کردن در بیان سخنان درست، نمی تواند به تنهایی 

نقش کلیدی داشته باشد.

آمین، به شما می گویم، اگر کسی به این کوه بگوید، "از جا کنده شده، به دریا 
افکنده شو"، و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می گوید 

روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.«
-مرقس 23:11 

در فصل چهارم انجیل مرقس نیز دوباره می بینیم که داس، سخنان ما هستند! زمانی 
که فصل چهارم مرقس دربارٔه داس سخن می گوید، پیش از آن در مورد فرایند به ثمر 
نشستن ایمان و چگونگی دریافت آن سخن گفته بود. آن متن می گوید، هنگامی که بذر 
رشد و نمو پیدا کند، شما داس را به کار می برید چون موعد درو فرا رسیده است. موعد 
درو فرا رسیده است چون شما در ایمان هستید، یعنی در قلب خود با آنچه آسمان می گوید 
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توافق کامل دارید. آیه باالیی از فصل یازدهم انجیل مرقس نیز همین اصل را تأیید می کند. 
را  آسمان  اقتدار  و  می دهید  انجام  اعالمی  شما  سپس  می آورد،  ایمان  کالم  به  شما  قلب 
آنچه  که  باشد  داشته  »ایمان  کنید:  دقت  باال  آیٔه  از  قسمت  این  به  اما،  می سازید.  جاری 
می گوید روی خواهد داد« آزمون ایمان این است که آیا شما به آنچه اعالم می کنید کاماًل 
باور دارید یا نه. صرفًا گفتن یا به زبان اعتراف کردن کالم خدا ایمان محسوب نمی شود. 
اگر قلب شما با آسمان در توافق نباشد، می توانید هر چقدر َنَفس و قدرت دارید و حتی تا 
آن حد که صورتتان کبود شود، اعتراف ایمان انجام دهید، اما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. 

بنابراین آیا ما می بایست مراقب قلب مان باشیم یا مراقب اعتراف مان؟

از  بد  بر می آورد، و شخص  نیکویی  نیکوی دل خود  از خزانٔه  نیک  شخص 
خزانٔه بِد دل خود، بدی. زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز است، سخن می گوید.
-لوقا ۴۵:۶

است.  حیاتی  امور  سرچشمٔه  زیرا  بدار،  پاس  تمام  مراقبِت  با  را  خویش  دل 
کج گویی را از دهان خود بزدای؛ و بدسخنی را از لبان خویش دور کن.

-امثال ۲۴-۲۳:۴

به روشنی می توانیم ببینیم که آنچه می گوییم برآمده از قلب و باور قلبی ما می باشد. 
با دنبال کردن فرایند مذکور در فصل چهارم انجیل مرقس، ما می دانیم که چگونه عماًل 
آنچه قلب مان به آن ایمان دارد را تغییر دهیم و آن را به سمت توافق و همسویی با آسمان 
و در ایمان تغییر دهیم. سپس، هنگامی که به کالم آسمان یقین کامل داشته باشیم، داس 

کلمات و عمل هایمان را به کار می بریم. متوجه شدید؟ بسیار عالی، بیایید ادامه دهیم.
در ادامه بحث مان با موضوع ایمان، می خواهم پرسشی را مطرح کنم که حتمًا قادر به 

پاسخ دادن به آن هستید.

چگونه مطمئن باشم که حقیقتًا در ایمان هستم یا نه؟
سؤال بسیار مهمی است و سؤالی است که شما می بایست پاسخش را بدانید، از آن رو 
که ممکن نیست اعتراف ایمان انجام دهید بدون اینکه ایمان و یقین کامل داشته باشید. 
ایمان  در  حقیقتًا  آیا  بدانید  تا  می کنند  کمک  شما  به  که  دارند  وجود  بسیاری  شیوه های 
هستید یا خیر؛ عالئم و نشانه های بسیاری هستند که شما حتمًا باید آنها را بشناسید و 
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رصد کنید. اگر در ایمان نباشید، این امکان وجود دارد که تصمیمات بِد زیادی متأثر از 
از ترس، همیشه شما را اسیر نفرین و لعن ساحت  اتخاذ کنید. تصمیمات ناشی  ترس، 
زمینی خواهند کرد و سبب خواهند شد که شما آنچه خداوند برای شما مقرر نموده است 
را از دست بدهید. بنابراین، چه گواهی یا نشانه ای برای در ایمان بودن وجود دارد؟ اولین 
نشانه بسیار ساده است؛ می توانید به تعریفی که پیش تر از ایمان ارائه دادیم نگاه کنید 
و دریابید که قلبًا یقین کامل داشتن چقدر عامل کلیدی و مهمی است. اما بسیاری اوقات 
ما فکر می کنیم که یقین کامل داریم، اما فقط در ذهن خود با آنچه آسمان می گوید )کالم 

در دل  نه  و  و هماهنگی هستیم  توافق  در  خدا( 
و  بدانید  را  دو  این  فرق  می بایست  شما  خود. 
دارید  کامل  یقین  شما  وقتی  دهید.  تشخیص 
مسلمًا توافق ذهنی با کالم خدا در وجود شما رخ 
از حصول  آگاهی  آن یک  اما در کنار  داده است 
اطمینان و اعتمادی که با خود آرامش و امید به 

همراه می آورد نیز به شما دست می دهد.
اگر شما نشانه یا مدرکی دارید دال بر این که صاحب چیزی هستید، آیا شما نیاز دارید 
که مجددًا قانع شوید که صاحب آن چیز هستید؟ مسلم است که خیر. پس وقتی شما در 
ایمان هستید، شما از یک آگاهی، آرامش و اطمینان قلبی برخوردار هستید که حاکی از 
آن است که شما صاحب آن چیزی هستید که کالم خدا می گوید، گرچه هنوز آن را به عینه 
ندیده اید. بسیاری از افراد چنین می گویند: »من می دانم که می دانم که می دانم که می دانم 
آنچه شرایط  از  ناشی  نه  و  از درون شماست  آگاهی  و  دانستن  این  آن هستم.«  صاحب 
بیرونی به شما دیکته می کنند. در روح شما یا در قلب شماست. ترس محو شده است، از 
این پس افکار آزارندٔه تشویش و اضطراب دیگر ذهن شما را بمباران نمی کنند؛ شما کاماًل 

آگاهید که آنها دیگر رفته اند.
شما  اینجاست.  شما  پاسخ  است.  انتظار  حس  و  شادی  بودن،  ایمان  در  دیگِر  ُبعد 
است، گرچه شما  اطمینان  یا  آرامش  احساس  داشتن  از  فراتر  ایمان  آن هستید!  صاحب 
از این حس برخودارخواهید بود. نیز شما باید از جنبه روحانی قادر به دفاع از موضع 
خود باشید. تصور کنید که در یک دادگاه، شما در مقام یک وکیل مدافعی در حال سؤال 
پرسیدن از شاهد پرونده هستید. اساس و پایٔه باور شما در خصوص شرایطی که در آن 

ایمان، ضامن چیزهایی 
است که بدان امید داریم 

و برهان آنچه هنوز 
نمی بینیم.

-عبرانیان ۱:۱۱
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از موضع خود دفاع می کنید؟ فقط یک پاسخ  قرار دارید، چه چیزی می باشد؟ چگونه 
وجود دارد، کالم خدا.

»از خانٔه من  بگوید:  و  آورد  در  به صدا  را  اگر شخصی زنگ خانٔه شما  مثال،  برای 
برو بیرون«، آیا شما خواهید گفت: »خیلی ببخشید، یک روز فرصت بدهید، و ما تخلیه 
او  گفتٔه  به  شما  زیاد  احتمال  به  گفت؛  نخواهید  چیزی  چنین  شما  خیر،  کرد؟«  خواهیم 
خواهد خندید. اگر آن شخص بگوید: »نه، این خانٔه من است؛ یا بروید بیرون یا همدیگر 
را در دادگاه خواهیم دید«، جواب شما چنین خواهد بود: »با کمال میل شما را در دادگاه 
خواهم دید!« در جلسٔه دادگاه، شما با کمال آرامش، سند خانه را به قاضی نشان خواهید 
داد. او نگاهی به سند خواهد کرد و فرمان بازداشت آن شخص را به جرم ایجاد مزاحمت 
صادر کرده و او را ملزم به پرداخت تمام هزینه های دادرسی خواهد کرد. اطمینان خاطر 
شما بر احساسات آنی یا هیجانات شما استوار نبوده، بلکه بر روی قانون و بر این حقیقت 

استوار بوده است که شما قانونًا مالک خانه هستید.  

ایمان، ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم.
-عبرانیان ۱:۱۱

که  می شوم  روبه رو  واقعیت  این  با  می گوییم،  سخن  بودن  ایمان  در  دربارٔه  وقتی 
بسیاری از اوقات افرادی که شناختی از ایمان ندارند، به سهولت دچار سردرگمی می شوند 
و به جای آنکه اعتماد و اطمینان خود را بر تنها منبع ایمان، یعنی کالم خدا، قرار دهند، بر 
اعمال خود توکل می کنند. به سادگی می توان قدرت واقعی پادشاهی که ناشی از قلبی با 
یقین کامل است را با عمل یا فرمول عمل کردن بر اساس کالم خداوند اشتباه گرفت. برای 
مثال، اگر شما پولی )بذری( را در پادشاهی خداوند کاشته اید، و اگر من از شما بپرسم که 
چرا باور دارید که در اثر هدیه دادن، پاداشی دریافت خواهید کرد، پاسخ شما نباید چنین 
باشد: »چون در فالن تاریخ من مبلغ مشخصی هدیه داده ام.« چنین اعالنی گویای این 
واقعیت است که شما فقط بر عمل خود و بر بالفعل کردن فرمول، نگاه می کنید و آن اعالن 
هیچ تکیه گاه اطمینان بخشی ندارد. اطمینان و یقین شما فقط و فقط می بایست بر اساس 

کالم خداوند استوار باشد. 
نمی توانم تعداد آن دسته از افرادی را  به یاد آورم که از من درخواست کرده اند تا با 
آنها دعا کنم، و وقتی از آنها پرسیده ام که چرا باور دارند بعد از دعای من جواب دریافت 
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توقع  سؤالم  به  پاسخ  در  مانده اند.  خیره  من  به  فقط  پاسخی  هیچ  بدون  کرد،  خواهند 
دارم که ایمان آنها را، یعنی در توافق کامل با آسمان بودن آنها را بیازمایم. دوست دارم 
بشنوم: »من می دانم که جواب دریافت خواهم کرد چون خداوند در فالن بخش از کالم و 
فالن آیه به من وعده داده است که آنچه از او می طلبم، از آِن من است.« این احتمال زیاد 
است که اگر آنها نتوانند آیه ای از کالم را به من بگویند، نشان از این باشد که آنها شالودٔه 
مستحکمی برای ایمان خود ندارند و هیچ سررشته ای از این که قایق شان به کدام سمت 

می رود، ندارند.
به یاد داشته باشید که ایماْن تنها زمانی می تواند وجود داشته باشد که شما از ارادٔه  
خدا آگاه باشید. چرا؟ چون ایمان فقط در صورتی می تواند وجود داشته باشد که قلب 
شما با ارادٔه خداوند در توافق و هماهنگی باشد. به اعتقاد من، بسیاری می انگارند که در 
آنها در ذهن تصدیق می کنند که  اما واقعیت چنین نیست. تکرار می کنم،  ایمان هستند، 
کالم خدا حقیقت و نیکو است، اما ایمان زمانی وجود خواهد داشت که آنها در قلب خود به 
کالم خداوند یقین کامل داشته باشند. بسیاری در ذهن خود با کالم خداوند موافق هستند 

اما دلشان بر کالم استوار نیست.
با آوردن مثال خوبی گفته هایم روشن تر خواهد شد، مثالی که نشان می دهد به باور من 
بسیاری فکر می کنند که در ایمان هستند اما در حقیقت خالف آن است. چه واکنشی نشان 
می دادید اگر به شما می گفتم که من به تازگی دریافته ام که طبق عقیدٔه عموم مردم که آسمان 
آبی رنگ است، آسمان آبی رنگ نیست، بلکه رنگی که آنها آن را آبی می نامند، در واقع زرد 
است و نه آبی؟ به عبارت دیگر، یعنی به شما می گویم که در طول تمام عمرمان رنگ ها را 
اشتباه به ما یاد داده اند، و رنگ آبی، اصاًل آبی نیست بلکه زرد است. شما چه عکس العملی 
نشان می دادید؟ آیا شوکه می شوید و بالفاصله گوشی تلفن را برمی دارید و به معلم کالس 
اول تان زنگ می زنید و سِر او داد می زنید، و او را متهم می کنید که با اشتباه یاد دادن رنگ ها 
به شما، زندگی شما را به هم ریخته است؟ فکر نمی کنم چنین واکنشی نشان دهید. قطعًا 
هیچ واکنِش احساسِی ناشی از ترس از خود بروز نخواهید داد و طوری رفتار نخواهید 
کرد که گویی فاجعه ای جبران ناپذیر اتفاق افتاده است. شما به سهولت مرا یک احمق تلقی 
خواهید کرد، ادعای مرا غیر منطقی خواهید دانست و به کارهای جاری خود ادامه خواهید 

داد. چرا؟ چون شما یقین کامل دارید که رنگ آبی همان آبی است!
حال، مثال مذکور را با مبحث ایمان مان مقایسه کنیم. اگر شما در خصوص آنچه خداوند 
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دربارٔه شفا می گوید یقین کامل داشته باشید، و پزشکی به شما بگوید که شما در اثر ابتال 
به بیماری سرطان به زودی خواهید ُمرد، چه واکنشی نشان خواهید داد؟ به آن پزشک نگاه 
خواهید کرد و در فکر خود او را احمق تلقی خواهید کرد، چون شما می دانید که امکان رخ 
دادن چنین اتفاقی هرگز وجود ندارد. چرا؟ چون شما از شفایی که عیسی با پرداخت بهایش 
آن را برای شما فراهم کرده است، یقین کامل دارید. آیا متوجه موضوع هستید؟ مسلمًا، 
بسیاری از مردم دعا می کنند، اما پس از بررسی موارد بسیاری، به این نتیجه رسیدم که 
دعاهای آنها بر مبنای ایمان نیستند، بلکه بر اساس امید، یعنی دعایی که نسبت به یافتن 
جواب نامطمئن است و یقین ندارد. دوست عزیز، به همین خاطر بسیار مهم است که پیوسته 
خود را با کالم خداوند تجهیز کنیم. ما می بایست آگاه باشیم که ارادٔه خداوند چیست تا تا از 
این طریق بتوانیم نسبت به گفتٔه او مطمئن باشیم و همچنین قادر باشیم آنچه ارادٔه او نیست 
را نفی کنیم. اجازه دهید مثالی از زندگی شخصی ام بیاورم که نشان می دهد چقدر مهم 

است که دایمًا از آنچه خداوند دربارٔه زندگی می گوید، تغذیه نماییم.
روزهایی را سپری می کردم که خسته بودم، به عنوان صاحب یک کسب و کار )این 
داستان مربوط به زمانی است که هنوز شبان کلیسایی نبودم(، چند هفتٔه بسیار پرفشار 
با  مداوم  تماس های  از  پر  من  کاری  برنامٔه  بودم.  گذاشته  سر  پشت  را  پرمشغله ای  و 
حراجی های مختلف بود و البته در حال تحمل فشار شدید مالی برای پرداخت هزینه های 
پیش  داندان هایم  کردن  ُپر  برای  معمول  طبق  باید  بودیم.  بانکی مان  تعهدات  و  جاری 
گرفت  تصمیم  دکتر  که  زمانی  تا  می رفت،  پیش  خوب  چیز  همه  می رفتم.  دندانپزشکم 
ُبرد،  فرو  لثه ام  در  را  سرنگ  سوزن  او  که  این  به محض  کند.  تزریق  نوُوکائین18  داروی 
به تدریج  که  معمول  خالف  بر  شد،  بی حس  به سرعت  فک ام  بعد  و  لرزید  بدنم  ناگهان 
بی حس می شد. غافلگیر شده بودم و از دکتر پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است. او گفت: 
»حدس می زنم خوردم به َعصب«. بالفاصله پرسیدم: »آیا این نرمال است؟« چنین جواب 
داد: »ُخب، معمواًل زود خوب می شود«. چه گفت؟ آیا گوش هایم درست شنیدند؟ دوباره 
پرسیدم: »دکتر، منظورتان چیست که معمواًل خوب می شود؟«. او جواب داد: »در 80 الی 

85 درصد از موارد، بدون باقی ماندن هر گونه عوارض همیشگی کاماًل خوب می شود.«
آیا خوب خواهد شد؟  ناگهان ترس در وجودم برانگیخته شد. حاال چه؟  چه گفت؟ 
دندانپزشک،  مطب  از  خروج  از  پس  می کردند.  تسخیر  را  ذهنم  کم کم  ترس آور  افکار 
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صورتم همچنان بی حس بود، برخالف روال معمول که همواره پس از خروج از مطب 
به تدریج بی حسی برطرف می شد. در حال رفتن به قرار مالقات با یکی مشتریانم بودم 
تا  داشتم  فراوانی  زمان  بنابراین  داشت،  فاصله  دندانپزشکی  مطب  محل  تا  ساعت   1 که 
دربارٔه آنچه رخ داد، تأمل کنم. اما، در طی کل آن مسیر، تا رسیدن به قرار مالقات، در 
رنج و عذاب بودم، نه به خاطر احساس درد، بلکه به خاطر فقدان آرامش و از ترسی که 

ذهنم را تسخیر کرده بود. 
پس از مالقات با مشتری، در هنگام بازگشت به خانه، به منزل یکی از دوستانم َسری 
زدم. صورتم همچنان بی حس بود، و به دنبال یک حرف اطمینان بخشی از سوی فردی 
بودم که به من امید دهد که این وضعیت بهبود خواهد یافت. به اشتباهم دقت کنید: من 
شخص،  یک  به  بلکه  نکردم  نگاه  خداوند  کالم  به  خاطر،  اطمینان  آوردن  به دست  برای 
شخصی که حتی نمی شد او را یک ایماندار قوی تلقی کرد، متوسل شدم. ماجرا را برای 
این دوستم تعریف کردم و منتظر بودم چنین پاسخی بشنوم که: »این اصاًل چیز مهمی 
نیست َگری، حتمًا خوب می شه!« اما در عوض، آنچه شنیدم این بود: »اوه، نه! دوستی 
داشتم که همین اتفاق برایش افتاد و دیگر هرگز صورتش خوب نشد؛ از آن موقع به بعد 
صورتش فلج شده است.« نمی توانستم چیزی را که می شنوم باور کنم! ترس دیگر کاماًل 
بر ذهنم غالب شده بود. طوری وانمود کردم که می دانم همه چیز خوب خواهد شد و از او 
برای فرصتی که به من اختصاص داد، سپاس گزاری کردم. غرق در یأس و ناامیدی، رفتم 
سراغ یکی دیگر از دوستانم و همان سؤال را از او پرسیدم، و در غافلگیری محض، دقیقًا 
همان پاسخ را دوباره شنیدم، او گفت: »اوه، نه! دوستی داشتم که همین بال بر سرش آمد، 

و صورتش هیچ موقع خوب نشد؛ تا امروز صورتش همچنان مفلوج است.«
پس از این دومین مالقات، به شدت مأیوس شدم. می دانستم که خداوند شفا می دهد 
از شّر ترس خالص شوم. قاطعانه می توانم بگویم که در  اما نمی توانستم  )در ذهنم(، 
قلبم یقین کامل نداشتم. آن شب، در روح در رنج و عذاب بودم! ذهنم سرشار از ترس بود 
و صورتم همانند زمانی که در مطب دکتر بودم، همچنان بی حس بود. وقتی که تالش 
می کردم که بخوابم، احساس کردم زیر گوش راستم شروع کرد به درد گرفتن. آیا ممکن 
است؟ پدرم در طی یک یا دو سال پیش با بیماری فلج ِبل19 مبارزه کرده بود و برای من 
تعریف کرده بود که روند بیماری اش از احساس درد در زیر گوشش آغاز شده بود. فلج 
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ِبل وقتی رخ می دهد که عصبی که کنترل کنندٔه عضالت صورت است، و از داخل حفرٔه 
کوچکی در استخوان زیرین گوش عبور می کند، در اثر عفونت یا التهاب از کار می افتد.

در حالی که روی تخت خوابم دراز کشیده بودم و سعی می کردم بخوابم، تنها چیزی 
که می شنیدم این کلمات بود که در افکارم پژواک می یافت: »تو مانند پدرت به فلج ِبل مبتال 
خواهی شد.« وقتی که صبح از خواب بیدار شدم، من یک بیمار تمام عیار مبتال به فلج ِبل 
بودم! حاال، نه فقط فک ام بی حس بود، بلکه تمام سمت راست صورتم بی حس شده بود و 

قادر به بستن دهان یا چشمانم نبودم. قیافه ام کاماًل به هم ریخته بود.
نزد پزشک محلی مان رفتم تا تردیدهایم را تأیید کند. پس از معاینه، به من نگاه کرد و 
گفت که من به فلج ِبل مبتال شده ام. سپس گفتم: »بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟« او گفت:  
»در 80 تا 85 درصد از موارد، بدون عوارض دایمی خوب خواهد شد«، »آیا واقعاً  درست 

می شنوم؟«
در آن لحظه، فهمیدم که گرفتار دردسر بزرگی شده ام. می دانستم که شریر به این 
سرم  بر  دیگری  بالی  چه  بعد  مرحلٔه  در  که  ببینم  نمی خواستم  و  کرد،  نخواهد  بسنده 
خواهد آمد. دانسته های من از جنگ روحانی به آن حد کافی بود که متوجه شوم در حال 
پیش رفتن در مسیری اشتباه هستم. فراموش نکنید، این اتفاق به سال ها قبل از زمانی 
بازمی گردد که من آموخته های زیادی در این مقوله کسب کرده بودم. اما، به حد کفایت 
می دانستم که اگر قرار است به هرگونه موفقیتی در شکست دادن این بیماری دست پیدا 
کنم، می بایست در ساحت روحانی بر آن چیره شوم. همچنین آگاه بودم که این نقشه ای 
شریرانه از سوی ابلیس است تا مرا در حالی که خسته بودم و انتظار روبه رو شدن با هیچ 

مشکلی را نداشتم، غافلگیر و گرفتار کند. 
در آن مقطع، آگاه بودم که تنها امید من کالم خداوند است. در خودم مطلقاً  هیچ نیرویی 
برای مبارزه با ترسی که تمام ذهنم را فلج کرده بود، نمی یافتم. بنابراین، روی برگه های 10 
در 15 سانتی متری، آیاتی از کالم خدا در مورد شفا نوشتم و آنها را در نقاط مختلف خانه ام 
قرار دادم. در حضور خداوند توبه کردم و فرایند تقویت و بنا کردن ایمان را در قلبم شروع 
کردم. می دانستم که باید بذر کالم خدا را در قلبم بکارم تا ایمان در آن شروع به پرورش 

یافتن نماید. به کمک این برگه ها در سراسر روز می توانستم بر کالم خداوند تأمل کنم.
در ابتدا هیچ تغییری رخ نداد. صورتم همچنان بی حس بود، و مدام در حال مبارزه 
با روح ترس بودم. پس از گذشت یک هفته، در حالی که هنوز تغییری در صورتم اتفاق 
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نیافتاده بود، سرانجام آنچه منتظرش بودم اتفاق افتاد! دقیقًا همانند فرایندی که در آیٔه 
قبلم  به تصویر کشیده شده است، هنگامی که بذر را در  انجیل مرقس 26:4  از  مذکور 
کاشتم، ایمان شروع به شکل گیری کرد، ابتدا یک تیغٔه کوچک، سپس ساقه، سپس سنبله 

و سپس دانٔه رسیده در گل گندم.
در سراسر این فرانید، هیچ توافقی در قلبم با کالم خدا هنوز ایجاد نشده بود، و در 
نتیجه هنوز ایمانی به بار ننشسته بود. اما، گرچه من تغییری نمی دیدم یا نمی دانستم که 
این فرایند به شکلی در حال جریان یافتن است، مطابق با آیٔه مرجع ما از مرقس فصل 
چهارم، حقیقتًا تغییرات در حال رخ دادن بود. تغییری که از آن سخن می گویم هنوز در 
ساحت طبیعی ظهور نیافته بود، اما این تغییر در درون قلب هایمان رخ می دهد. اگر ما به 
کالم خداوند بچسبیم، کالم به خودی خود به تدریج سیستم اعتقادی قلب ما را از بی ایمانی 
به سمت توافق کامل با آسمان تغییر خواهد داد. بنابراین، در این مورد، من با آگاهی از 

اینکه کالم خداوند تنها امید من است، به کالم او چسبیدم.      
هر  در  که  خانه ای  بودم،  خانه  در  زدن  قدم  حال  در  که  هنگامی  ناگهان،  به  روزی، 
گوشٔه  آن برگه های 10 در 15 سانتی متری که روی آنها آیات مربوط به موضوع شفا نوشته 
شده بود، قرار داشت، به طور اتفاقی نگاهم افتاد به یکی از آیات که شاید صدها بار آن را 
قباًل دیده بودم. اما، این بار وقتی که آن را دیدم، اتفاق خاصی افتاد. ناگهان،  مسح خداوند 
بر من قرار گرفت، ترس بالفاصله دور شد و من دریافتم که شفا یافته ام. آری، صورتم 
اما مطمئن بودم که شفا  همچنان بی حس بود. هنوز تغییری در ظاهرم دیده نمی شد، 
یافته ام. در عرض دو تا سه ساعت، صورتم کاماًل به حالت عادی بازگشت، و بی حسی آن 

به طور کامل برطرف شد. جالل بر خداوند! کالم خداوند حقیقتًا عمل می کند!
گرچه مقصر من بودم که اجازه داده بودم زندگی  روحانی ام به دلیل غفلت و  مشغلٔه 
زیاد رو  به ضعف بنهد، اما سرانجام به اشتباه خود پی بردم و از حماقتم توبه کردم. این 
اتفاق در گذشتٔه دور افتاد، در زمانی که تازه در مورد عملکرد ایمان فرا می گرفتم و هنوز 
تجربٔه زیادی در این حیطه نداشتم. وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم که به عوض آنکه 
در سختی ها برای آگاهی از آینده ام مستقیم به سراغ کالم خدا بروم، مانند یک نادان به 
سراغ دوستانم رفته ام. آنگاه که فهمیدم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، با اطمینان 
به سوی کالم خداوند بازگشتم. متأسفانه، اغلب مردم به این فرایند و رویکرد اطمینان 
ایمان چگونه پرورش می یابد،  این که  ایمان و  آنان دربارٔه  به  ندارند، چون هرگز کسی 
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آنان نسبت به این فرایند ناآگاه هستند، هنگامی که زیر  تعلیمی نداده است. از آنجا که 
فشار تنگی ها قرار می گیرند، کالم خدا را رها می کنند، چون فکر می کنند که هیچ کمکی 

به رهایی شان نخواهد کرد.

پی بردن به ضد حملٔه شیطان
وقتی هنوز چیز زیادی دربارٔه خدا نمی دانست، به کلیسای ما آمد. او در  کریستین 
طی یکی از جلسات یکشنبه صبح ها تولد تازه یافته و زندگی او به طرز بنیادینی متحول 
از  یکی  می کنیم.  برگزار  پادشاهی  با  آشناسازی  نام  به  کالسی  کلیسا  در  ما  بود.  شده 
از حق قانونی  مقوله هایی که دربارٔه آن صحبت می کنیم و تعلیم می دهیم برخورداری 
به  او  دریافت شفا می باشد. کریستین سال ها مشکل شنوایی داشت. در حقیقت،  برای 
مدت 40 سال از سمعک استفاده می کرد و در حدود 50 درصد از قدرت شنوایی اش را از 
از دست دادن  از همین مشکل یعنی  او ناشنوا بود و برادرش نیز  دست داده بود. مادر 
قدرت شنوایی رنج می کشید. وقتی کریستین این حقیقت را شنید که در مقام یک ایماندار 

او از حق قانونی دریافت شفا برخوردار است، بسیار هیجان زده شد!
قدرت  تا  کرد  دعا  او  برای  و  داد  انجام  دست گذاری  او  بر  همسرم  کالس،  حین  در 
او به طور کامل شفا پیدا کرد.کریستین شروع  شنوایی اش احیا شود و در جا، شنوایی 
کرد به فریاد زدن و گریه کردن و ستایش کردن خداوند. هنگامی که همسرم دِرندا همراه 
با کریستین پیش من آمدند تا خبر خوب را به من بازگویند، این ضرورت را در وجودم 
به  که  گفتم  دِرندا  به  دهم.  هشدار  شیطان  حملٔه  ضد  مورد  در  او  به  که  کردم  احساس 
کریستین توصیه کند که اگر نشانه های بیماری شروع به بازگشتن کردند، با شهامت بر 
علیه بیماری دعا کند و اعالم کند که او شفا را یافته است و شیطان را از خود دور براند. 
او نمی توانست  بازگشته بود و  او دوباره  آزمون بود. مشکل شنوایی  صبح فردا، صبح 
به خوبی بشنود. بنابراین، او دقیقًا آن کاری را کرد که به او توصیه کرده بودیم، او چنین 
دعا کرد: »َنه! شیطان، من این بیماری را نمی پذیرم. من در نام عیسی شفا یافته ام و من 
شفا را یافته بودم!« بالفاصله گوش هایش باز شد و او تا به امروز دیگر هیچ مشکلی در 

شنوایی ندارد.
قلمروی  که  کنید  تالش  و  زد  خواهد  ضدحمله  به  دست  شیطان  که  نکنید  فراموش 
خودتان را از او باز پس گیرید. اجازه ندهید او این کار را با شما بکند. استوار و محکم 
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بر روی کالم خدا بایستید!
در این فصل، بخشی از زمان را صرف این نمودم که درکی اساسی از مفهوم ایمان 
آیا در ایمان  برایتان ارائه دهم، که ایمان چیست، چگونه عمل می کند، چگونه بدانید که 
هستید یا خیر و ایمان را چگونه دریافت کنید. برای اینکه پادشاهی خداوند در زندگی 
شما فعاالنه عمل کند، می بایست این حقایق را بدانید. فراموش نکنید، عیسی به آن زن 
گفت: »ایمانت تو را شفا داد«. و باشد که برای شما نیز چنین باشد: باشد که ایمان شما 
نیز چنین عمل کند؛ قلبًا به آنچه آسمان می گوید یقین کامل داشته باشید، و راه حل شما 

برای هر مشکل یا نیازی که در زندگی با آن روبه رو شوید،  کار بردن داس باشد. 
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برکت خداوند

همراه با همسرم و سخنران مهمان مان برای صرف شام به یک رستوران رفته بودیم. 
ساعت در حدود 10 شب بود و به تازگی جلسٔه بسیار فوق العاده  ای را که داشتیم به اتمام 
او  با  و  کند  یادداشت  را  ما  سفارش  تا  شد  نزدیک  ما  میز  به  پیشخدمت  بودیم.  رسانده 
شروع به گفتگو کردیم. مهمان ما به او تعریف کرد که جلسه چقدر عالی بوده و کمی هم 
دربارٔه کلیسای ما با او صحبت کرد. سپس از پیشخدمت پرسید: »آیا شما به شکار کردن 
عالقه دارید؟« او گفت که عاشق شکار کردن است. دوست مهمان ما همیشه از شنیدن 
کتابم  شب  همان  در  من  که  بود  این  حقیقت  و  می شد،  هیجان زده  من  شکار  ماجراهای 
را –شکار ایمان- به او داده بودم تا به دست یکی از دوستانش برساند. صندلی دوستم در 

کنارم بود و کتابی که قرار بود با خودش به خانه ببرد را روی زمین گذاشته بود. 
در ادامٔه گفتگو، پیشخدمت گفت که چطور بارها و بارها برای شکار کردن به جنگل 
رفته است و هرگز موفق به شکار کردن گوزن نشده است. من و مهمانم شروع کردیم به 
توضیح دادن در مورد پادشاهی خدا و اینکه آن چگونه عمل می کند و این که چگونه او 
می تواند هر بار که برای شکار بیرون می رود انتظار داشته باشد که گوزن خود را به دست 
خواهد آورد. او واقعًا نمی دانست دربارٔه ما چه فکری بکند. اما، به یاد آوردم که کتابی 
همراهم هست و آن را به او هدیه دادم. به مهمانمان هم قول دادم که نسخه ای دیگر به او 
هدیه خواهم داد و او هم موافقت کرد. پیشخدمت از من تشکر کرد و قول داد که کتاب را 
مطالعه خواهد کرد، اما من با خودم فکر کردم که این احتمااًل آخرین باری است که او را 

می بینم. اما، چنین نشد.
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یک سال بعد، دوباره میزبان همان سخنران پارسال بودیم و او اشاره کرد که خیلی 
دوست دارد که دوباره با هم برای صرف شام به همان رستورانی که پارسال رفته بودیم، 
برویم. ما هم موافقت کردیم. وقتی روی صندلی هایمان نشستیم، بسیار غافلگیر شدیم 
که دوباره همان پیشخدمتی که پارسال او را دیده بودیم، به میز ما نزدیک شد. هنگامی 
که به میز ما رسید، به ما نگاه کرد و گفت: »ما پارسال همدیگر را مالقات کردیم و با هم در 
مورد شکار گوزن حرف زدیم.« ما هم گفتیم: »بله، ما هم شما را به یاد داریم.« او گفت: 
»من کتابی را که به من هدیه دادید، مطالعه کردم و آنچه در کتاب آمده بود را پیاده کردم. 
پارسال موفق به شکار دو گوزن شدم و امسال هم منتظر هستم که گوزن امسال را شکار 
کنم.« از شنیدن این داستان بسیار سر شوق آمده بودیم، اما غافلگیر نشده بودیم. قانون 

پادشاهی خداوند هر بار مثل دفعات گذشته عمل می کند.
جلسه ای را با شرکت 25 شبان برگزار کرده بودم و به آنها دربارٔه پادشاهی خداوند و 
نحؤه عملکرد آن تعلیم می دادم. جلسٔه ما بسیار فوق العاده پیش رفته بود. پس از پایان 
جلسه، در حالی که آماده می شدم محل جلسه را ترک کنم و کارکنان ما هم مشغول نظافت 
بودند، یکی از شبانان به محل جلسه بازگشت. او به همراه همسرش به من و دِرندا نزدیک 
شد و درخواست نمود که با ما گفتگویی داشته باشد. او تعریف کرد که در صورت عدم 
پرداخت 6900 دالر به بانک تا آخر همان هفته، خانه شان از سوی بانک به مزایده گذاشته 
خواهد شد. او توضیح داد که تنها پولی که در اختیار دارد یک اسکناس 100 دالری است، 
که در آن لحظه در دستش بود. او گفت: »این همٔه آن چیزی است که دارم. اما طبق درسی 
که امشب به ما آموختید، می خواهم به عنوان یک بذر آن را در پادشاهی خداوند بکارم و 
از شما و همسرتان درخواست می کنم تا برای پولی که تا آخر این هفته باید فراهم شود، با 
ما در دعا متحد شوید.« دستان یکدیگر را گرفتیم و با هم دعا کردیم و خدا را برای پولی 

که فراهم کرده است، شکر نمودیم.
تقریبًا یک ماه بعد، در جایی دیگر به طور اتفاقی آن شبان را مالقات کردم و بسیار 
هیجان زده و به سرعت به سمت من دوید و گفت: »باید آنچه رخ داده است را برای شما 
تعریف کنم. دفعٔه گذشته که با شما حرف زدیم، این موضوع را به شما نگفتیم. من و 
همسرم در پارکینگ منزلمان کسب و کار پاره وقتی داشتیم، چاپ سیلک روی تی شرت. 
سفارش هایمان زیاد نبود ولی گهگاهی سفارشی دریافت می کردیم. فردای آن روزی که 
با شما در دعا متحد شدیم، چند سفارش جدید دریافت کردیم که کل دستمزد جمعًا شد 
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8900 دالر. آن هفته مجبور شدیم که بسیار پرفشار کار کنیم، اما تا روز جمعه 6900 دالری 
از شما  آورده بودیم.  به دست  بازپس بگیریم،  بانک  از  را  تا خانه مان  نیاز داشتیم  را که 

بسیار سپاس گزارم!«
همراه با 500 شبان دیگر در ایالت کارولینای شمالی در یک کنفرانس شبانان شرکت 
به  مردی  بودم.  شرکت کننده  فقط  بلکه  نبودم،  کنفرانس  سخنرانان  از  من  بودم.  کرده 
سمتم آمد و گفت: »من باید با شما حرف بزنم.« او یک شبان اهل کشور آلمان بود و گفت 

که داستان جالب توجهی برای تعریف کردن دارد.
پسر او که یک نوجوان بود، به نحوی سی- دی های آموزشی مرا به دست آورده بود. 
پس از گوش دادن به آنها، او تصمیم می گیرد که با ایمان یک پِلی اسِتیشن ۳ دریافت خواهد 
کرد، در حالی که پول کافی برای خریدن آن را نداشت. مطمئن هستم که همٔه خوانندگان 
عزیز با پِلی اسِتیشن 3 آشنا هستند، اما جهت اطالع عرض کنم که پِلی اسِتیشن 3 یک نوع 
سیستم بازی های رایانه ای است. آن شبان تعریف کرد که چگونه روزی پسرش به دفترش 
آمده و از او درخواست کرده است که با هم برای پِلی اسِتیشن 3 در دعا متحد شوند. پسر 
شبان  آنچه از تعالیم  سی- دی های آموزشی فراگرفته بود را برای پدرش توضیح می دهد 
و به او می گوید که قصد دارد بذری بکارد و با پدرش برای این موضوع دعا کنند. آن شبان 
در ادامه گفت که در آن لحظه خیلی به عمق ماجرا فکر نکرده است، اما به عنوان شبان 
کلیسا آن بذر را از دست پسرش قبول می کند، و آن بذر به عنوان یک هدیٔه مالی به کلیسا 
سپرده می شود. او به همراه پسرش دعا می کند و با هم یک دل اعالم می کنند که پسرش 

پِلی اسِتیشن 3 را دریافت کرده است و این مسئله را تمام شده تلقی می کنند.
روز بعد، یکی از اعضای کلیسایشان با شبان تماس می گیرد و پیشنهاد می کند پسر 
شبان در ازای دریافت دستمزدی به او در اتمام پروژه ای نیمه کاره کمک کند. پسر شبان 
با خوشحالی این پیشنهاد را پذیرفت و با دو روز کار در آن پروژه توانست پول کافی برای 

خریدن پِلی اسِتیشن 3 را به دست آوَرد.
این اتفاق توجه پسر را به خود جلب می کند و آن شبان گفت که چند هفته بعد از آن 
ماجرا، دوباره پسرش به دفتر پدر می رود و از او درخواست می کند که برای دریافت چیز 
دیگری با هم متحد شوند. شبان به من گفت که پاسخ داده است: »بله، حتمًا«، اما کمی 
غافلگیر شده است وقتی پسرش گفته است که می خواهد با او در دعا متحد شود تا خداوند 
به او عضله های بزرگ تری ببخشد. شبان به من گفت که در این مورد خاص نمی دانست 
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که چه پاسخی به پسرش باید بدهد. اما، سرانجام به پسرش می گوید که او سهم خودش 
را در دعا برای عضله ّهای بزرگ تر انجام خواهد داد و با او دربارٔه این درخواست یک دل 
خواهد شد. پسر هم موافقت می کند. دوباره، پسر هدیه ای را برای دریافت عضله های 

بزرگ تر می کارد و آنها در توافق ویک دلی برای این موضوع دعا می کنند.
فردای آن روز، ماشینی در مقابل خانٔه شبان توقف کرده و پارک می کند. آنها اعضای 
خانواده ای از کلیسا بودند. شبان از خانه بیرون می آید و برای گفتگو با آنها به ماشین شان 
نزدیک می شود، آنها می گویند که پارکینگ منزلشان را به تازگی تمیز و مرتب کرده اند و 
یک هالِتر همراه با مجموعه کامل وزنه هایش دارند، که فکر کرده اند شاید برای پسر شبان 
جالب باشد و تمایل به داشتن چنین مجموعه ای داشته باشد. اگر او تمایلی نداشته باشد، 
آنها با خود فکر کرده اند که شاید شبان کسی را از اعضای کلیسا بشناسد که عالقمند این 
مجموعه باشد. آن شبان به من گفت که مطلقًا هیچ کس از آرزوی پسرش برای داشتن 
عضله ّهای بزرگ تر و اینکه همین دیشب با هم برای این موضوع دعا کرده اند، مطلع نبوده 
است. شبان گفت که کاماًل شوکه شده بود! پس از گفتگو با آن خانواده وارد خانه می شود 

و به پسرش  می گوید: »آن سی -دی ها کجا هستند؟«
داستان هایی از این دست بسیار اتفاق افتاده اند. همواره چنین داستا ن هایی را از زبان 
افراد مختلف می شنوم و آرزوی من این است که آنها در زندگی  شما نیز تبدیل به امری 
فراگیر و عادی شوند. تا به این مرحله، چند جنبٔه کلیدی و مهم از چگونگی عملکرد قوانین 
موضوع  این  به  همچنین  و  دادیم  قرار  بحث  مورد  و  داده  توضیح  را  خداوند  پادشاهی 
پرداختیم که چگونه برای اینکه آسمان  اختیار عمل یا حق ِاعمال قدرت بر روی ساحت 
زمینی را به دست آورد، این امر مستلزم پدید آمدن و به ثمر رسیدن توافق یا ایمان است. 
حال، بیایید کمی در این مقوله بیشتر به عمق حرکت کرده و به این موضوع بپردازیم که 
مالی مان  نیازهای  برطرف کردن  در  ما  به  پادشاهی می توانند  قوانین  این  دقیقًا چگونه 

کمک کنند.

برکت خداوند، دولتمند می سازد، و او زحمتی نیز با آن نمی افزاید.
-امثال ۲۲:۱۰

هنگامی که اولین بار با این آیه مواجه شدم، فکر کردم: »مسلمًا، منظور این آیه همان 
چیزی نیست که عماًل می گوید، این طور نیست؟« اما، دریافته ام که این آیه دقیقًا به معنای 
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همان چیزی است که می گوید! برای درک کردن آنچه این متن از آن سخن می گوید، نیاز 
خواهیم داشت که ابتدا بازگردیم، به آن زمانی که انسان در آن خلق شد.

اما شخصی در جایی شهادت داده، گفته است:

»انسان چیست که در اندیشه اش باشی، و بنی آدم، که به او روی نمایی؟  او 
را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی، و تاج جالل و اکرام را بر سرش نهادی و 

همه چیز را زیر پاهای او نهادی.«
خدا با قرار دادن همه چیز زیر فرمان او، چیزی باقی نگذاشت که مطیع وی 

نباشد. 
-عبرانیان ۸-۶:۲

این آیات را قباًل با هم خواندیم، اما در این بخش از بحث مان از اهمیت زیادی برخوردار 
هستند. محض یادآوری دوباره این موضوع را مطرح کنم که زمانی که انسان خلق شد، 
همه چیز بر روی زمین تحت حکم و فرمان او قرار گرفت. هیچ چیزی وجود نداشت که 
تحت فرمان انسان نباشد. او با تکیه بر کرسی مقامی که خداوند، اقتدار آن مقام را به او 
بر سر  را  پادشاهی ای  تاج  و  فرمانروایی می کرد  بر ساحت زمینی  بود،  نموده  تفویض 
آن  مسح  ردای  او  می راْند.  فرمان  زمین  روی  بر  پادشاهی  آن  از  نمایندگی  به  که  داشت 
پادشاهی را بر تن کرده بود و به خاطر جایگاه اقتداری که به او بخشیده شده بود، مورد 
آدم  پیدایی  از  پیش  بود،  کرده  طغیان  خداوند  علیه  بر  که  شیطان  بود.  حرمت  و  اکرام 

بیرون  زمینی  به سوی ساحت  آسمان  پادشاهی  از 
که  دریافت  که  هنگامی  شیطان  بود.  شده  انداخته 
بخشیده  او  به  خداوند  که  اقتداری  تاج  با  انسان 
این موضوع منزجر  از  او فرمان می راند،  است، بر 
شده و انسان را تحقیر کرد. شیطان حاال می بایست 
حالت  در  که  می داد  در  تن  مخلوقی  این  سلطٔه  به 
طبیعی و فیزیکی اش بسیار ضعیف تر از او بود. از 

جنبٔه روحانی اما هر کلمه ای که از زبان آدم بیرون می آمد از چنان اقتداری برخوردار بود 
که گویی خوِد خدا آن را گفته است. آدم، یک پسر خدا،  از این جایگاه عالی اقتدار و شکوه 

بر زمین فرمان می راْند.

برکت خداوند، دولتمند 
می سازد، و او زحمتی 

نیز با آن نمی افزاید.
-امثال ۲۲:۱۰
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بنابراین شیطان از این مرد نفرت پیدا کرد و با چشم طمع و  حسادت به آن اقتداری 
که او بر روی زمین داشت، می نگریست. تنها راه چاره ای که داشت این بود که به نحوی 
ِاشکال  اما، یک  بُرباید.  او  از دست  آدم در اختیار داشت، را  آن مقامی که  تاج، یعنی  آن 
کوچکی وجود داشت. شیطان هیچ قدرتی برای گرفتن آن تاج از آدم نداشت؛ تنها امید 
او این بود که به نحوی آدم را فریب دهد که او خود با دست خویش تاج را از سر بردارد. 
شیطان حوا را مجاب کرد که خداوند قابل اعتماد نیست و زندگی نعمت های بیشتری در 
مقایسه با آنچه خدا به آنها داده است، برای عرضه به آنها دارد و در نتیجه آدم و حوا حرف 
شیطان را باورپذیرتر از فرمان خدا انگاشتند و این چنین بر ضد خدا پیمان شکنی کرده 
و به او خیانت ورزیدند. دست آخر، آدم و حوا جایگاه قانونی اقتداری را که در پادشاهی 
خداوند داشتند از دست دادند و شیطان تبدیل شد به »رئیس« این جهان، آن گونه که پولس 

در رسالٔه دوم قرنتیان او را خطاب می کند.

خدای این عصر ذهن ّهای بی ایمانان را کور کرده تا نوِر انجیل جالِل مسیح را 
که صورت خداست، نبینند.

-دوم قرنتیان ۴:۴

پیش از عصیان آدم، او از مزایای پسر بودن بهره مند بود. همٔه آنچه از آِن خدا بود، در 
دسترس او بود تا از آنها لذت ببرد و او هرگز حتی برای یک روز در عمر خود، نیازمندی 
یا حس ترس را تجربه نکرده بود. هر آنچه او برای زندگی بر روی این کرٔه خاکی نیاز 

داشت، پیش از خلقتش بر روی زمین آفریده شده بود. 
اگر به شش روز داستان آفرینش در کتاب پیدایش بازگردیم و در آنچه رخ داد تأمل 
از  قسمت  آخرین  شد،  خلق  آفرینش  ششم  روز  انتهای  در  انسان  که  می یابیم  در  کنیم، 
نقشٔه آفرینش خدا که باید اجرا می شد. سرنوشت او این بود که در روز هفتم حیات بیابد، 
روزی که خداوند آن را روز آرامی نامیده بود. نه به این دلیل که خداوند در روز هفتم 
خسته شده بود، بلکه او کار آفرینش را به اتمام رسانده بود و نقشٔه خلقت به طور کامل 
اجرا شده بود. یک لحظه به آنچه خداوند آن را کامل نمود و به برنامٔه پرجاللی که از همان 
ابتدا برای انسان مدنظر داشت، بیاندیشید. متأسفانه، آدم تمام برنامٔه خدا را نقش بر آب 

کرد و در پی این عمل، جایگاه قانونی خود در پادشاهی را نیز از دست داد.
هنگامی که خداوند پس از نااطاعتی آدم به او نزدیک شد،گفت:
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...به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همٔه روزهای زندگی ات با رنج از آن خواهی 
خورد. برایت خار و َخس خواهد رویانید، و از گیاهان صحرا خواهی خورد. با 
عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته 

شدی؛ چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت.
-پیدایش 19-17:3

اولین نکته ای که توجه شما را می خواهم به آن جلب کنم این  است که این خدا نبود 
که زمین را لعن کرد، بلکه آدم. او از حاکمیت کامل بر زمین برخوردار بود. او نگهبان 
به  بود، نسبت  بر روی زمین  و مطلق  کامل  آدم که صاحب تسلط  بود.  پاسبان زمین  و 
حکمرانی خداوند خیانت ورزید و در اصل خداوند را از قلمروی پادشاهی خود بیرون 
انداخت. این تصمیم، با خود پیامدهای بسیار هولناکی نه فقط برای آدم بلکه برای هر مرد 
یا زنی که از آن روز به بعد باید بر روی این کرٔه خاکی زندگی  می کرد، به همراه داشت. 
گرچه او همچنان از اختیار قانونی بر روی ساحت زمینی، که خداوند آن را به او اعطا 
کرده بود، برخوردار بود، اما او خود را در امر فرمانروایی ناتوان یافت، چون دیگر آن 
حمایِت تاج اقتدار و آن پادشاهی ای که او روزی نماینده اش بر روی زمین بود را از دست 
داده بود. با جدا شدن از خوِد حیات، موت که زمانی مفهومی ناآشنا و بیگانه برای آدم 

بود، حال بر او چیرگی یافت.
به واسطٔه  که  فرمود  او  به  و  نمود  مالمت  بود  کرده  که  کاری  برای  را  آدم  خداوند 
گناهش، پیش از هر چیز، او جایگاه قانونی خود را در سیستم حکمرانی خداوند از دست 
داده است. و از آنجا که آدم نمایندٔه آن پادشاهی بر روی زمین بود، آسمان آن واسطه ای 
که از طریق آن اختیار قانونی ِاعمال قدرت بر ساحت زمینی را کسب کرده بود، از دست 
دیگر  زمین  و  است  پذیرفته  تأثیر  گناه  این  عواقب  از  حال،  زمین،  خوِد  آنکه،  دوم  داد. 
همچون گذشته در باغ عدن، محصول تولید نخواهد کرد. اکنون برای آنکه زمین آنچه آدم 
به آن نیاز دارد و سبب بقای او می شود را تولید کند، مستلزم رنج کشیدن و عرق جبین 
ریختن آدم است. خار و َخْس دشت ها را فراگرفت و معیشت دشوار شد؛ تالش برای حفظ 

بقا تبدیل به شیؤه معمول زندگی گردید.
به رایحٔه  بقا که ملوث  برای حفظ  این ذهنیت تالش  و  این شیؤه دشوار زندگی  من 
ترس و مرگ است و سعی دارد هر بنی بشری که پس از آدم به این دنیا پا نهاده است را از 
پا درآورد، را سیستم لعن می نامم. همان سیستمی که من و شما تحت آن بزرگ شده ایم. 
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سیستم حفظ بقا که همٔه ما به خوبی با آن آشنا هستیم. داوود در مزمور 23، آن را »وادی 
سایٔه موت« می نامد. 

با من  تو  از بدی نخواهم ترسید زیرا  راه روم  نیز  چون در وادی سایٔه موت 
هستی.

-مزمور 4:23 )ترجمٔه قدیم(20  

این وادی ساحتی است که بوی ترس در هوای آن پیچیده است. پیامد منفی دیگری 
را  خود  دیگر  او  نتیجه  در  داد،  دست  از  را  خدا  با  رابطه اش  آدمی  دارد.  وجود  نیز 
نمی شناسد – او دید خود نسبت به هدف از خلقت و هویت خویش را از دست داد. هنگامی 
که انسان آفریده شد، به او هدف و مأموریتی بخشیده شد. او مقرر بود که به نمایندگی 
خدا بر روی زمین فرمان براَند. به عبارت دیگر، او یک مأموریت و هدفی خدادادی برای 
زندگی اش داشت. اما، اکنون، تمام ذهنیت انسان به سوی تالش برای حفظ بقای خود و 
زنده ماندن تغییر جهت داده است. بقا و زنده ماندن تبدیل به هدف او شده و حفظ بقا، 

وظیفه و مأموریت جدید او شده است.
از  می گیرد  آدمی  که  تصمیمی  هر  حال، 
چه  می کند،  عبور  بقا  حفظ  لعنِت  این  صافی 
برای  چه  و  خود  برای  دیدن  تدارک  هدف  با 
اندوختن. آرامی از زندگی انسان رخت بر بسته 
و  کشیدن  رنج  از  است  سرشار  روز  هر  است؛ 
عرق جبین ریختن. تنها راه ممکن برای فرار از 
این زندگِی بقامحور، که امروزه آن را به اصطالح عامیانه »سگ دو زدن« می خوانیم، این 
تا باالخره  است که به نحوی بتوانیم به قدر کفایت مایحتاجی برای خود ذخیره سازیم 
بتوانیم از دویدن باز ایسیتم. پس از سقوط انسان، این آرزوی هر مرد و زنی است. این 

هدف شمارٔه یک است، باز ایستادن از دویدن.
هر کسی که خوش اقبال بوده و موفق شده است امروز بیش از نیازش آذوقه ای داشته 
باشد، با مراقبت و محافظت شدید آن را انبار می کند. چنین فردی از ترس از دست دادن 
پی  در  که  شد  خواهد  مجبور  دهد  دست  از  را  آن  اگر  چون  می چسبد،  آن  به  آذوقه اش، 

20  »حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی.« ترجمٔه هزارٔه نو

همه در زیر سیستم 
لعن زمینِی حفظ بقا، از 

دویدن خسته شده اند.
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به دست آوردن آن دوباره با تحمل رنج و ریختن عرق جبین بدَود.
رویای انسان، هدف او از زنده ماندن، همان طور که گفتم این است که به نحوی از انحا 
مایحتاج کافی به دست آورد تا از دویدن همچون برده برای حفظ بقا و استراحت یافتن، 
به خوبی درک کرده اید:  را  این حقیقت  که  باشم  کاماًل مطمئن  یابد. می خواهم  خالصی 

همه در زیر سیستم لعن زمینِی حفظ بقا، از دویدن خسته شده اند.
یادم می آید یک روز صبح با شبانی قرار مالقات داشتم. او تعریف می کرد که او هر 
روز صبح وقتی از خواب بیدار می شود، خود را عاشق خدمتش می یابد، اما این احساس 
فقط تا آن لحظه ای که حال و اوضاع مالی اش، بدهی ها و کبود پول را به یاد می آورد، با 
او می ماند. او گفت که مسایل مالی اش همچون پتوی خیسی هستند که شعلٔه سرزندگی 
او  از  را  داشته هایش  از  بردن  لذت  شادی  و  می کنند  خاموش  زندگی اش  در  را  حیات  و 
می ربایند. این فقط شبانان نیستند که با چنین مشکالتی روبه رو هستند. این وضعیت 
تبدیل به شیؤه زندگی اکثر خانواده هایی که در زیر بار بدهی هستند و صرفًا با حقوق 

ماهیانه امرار معاش می کنند، شده است. 
هر کسی به دنبال راه بیرون رفت از این شرایط است و تنها راه حل، کسب ثروت است، 
یعنی بیش از حد نیاز و کفایت داشتن. در زیر سیستم لعن زمینی، هویت ما بر مبنای 
دارایی  و میزان درآمدمان تعریف می شود. در وهلٔه اول،  انسان تالش کرد تا برهنگی خود 
یعنی از دست دادن هدف غایی از آفریده شدنش و هویتش را بپوشاند، و دست به انتخاب 
گزینه ای بدلی نمود. اکنون، او تالش دارد که ردای مسح خدا را، که روزی با شکوه و 
عظمت او را پوشانیده بود، با ثروت جایگزین کند. در گام دوم، او همچنین تالش کرد 
که آن جایگاه حرمت و اکرامی که خداوند او را بر آن تخت نشانده بود تا از روی آن در 
پادشاهی خداوند فرمانروایی کند را با غرور زندگی و با تسلط بر سایر انسان ها جایگزین 
یا  یافتن  است-  آورده  در  خود  تسخیر  به  را  آدمی  ذهن  موضوع  یک  فقط  اکنون  کند. 
اندوختن ثروت. هویت او توسط میزان ثروتش و میزان قدرتی که می تواند با هدف سلطه 
بر دیگران ِاعمال کند، تعریف می شود. اکنون برای انسان سقوط کرده برخورداری از 

مقام و اعتبار اجتماعی عامل بسیار مهمی برای  داشتن اعتماد به نفس به شمار می آید.
به این پرسش ها فکر کنید. معمواًل اولین سؤالی که یک مرد در مواجهه با مردی دیگر 
می پرسد چیست؟ »برای کسب درآمد مشغول چه کاری هستی؟« چرا؟ آیا ما واقعًا تا این 
حد دغدغٔه زندگی طرف مقابل را داریم؟ َنه واقعًا، اما این پرسش در ذهن مان حد و حدود 
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احترامی که نسبت به آن شخص باید قایل شویم را مشخص می کند. به بیانی دیگر، در 
حقیقت با طرح این سؤال، ما از خودمان می پرسیم، »این مرد کیست؟ او در این ساحت 
زمینی از چه جایگاه یا مقامی برخوردار است؟ چه میزان احترام باید نسبت به او قایل 
شما  که  می دانم  گفتم.  سخن  قسمت  این  در  مرد  یک  منظر  از  من  عزیز  بانوان  شوم؟« 

بانوان عزیز دیدگاه و معیار کاماًل متفاوتی در خصوص مسئله هویت دارید. 
تمام  مردم  است.  اثرگذاری  قدرت  دارای  همچنان  زمین  لعن  سیستم  این  امروزه 
تصمیم هایشان را از صافی کسب یا اندوختن پول عبور می دهند. بسیاری برای به دست 
آوردن شغلی با درآمِد بیشتر از ایالت خود به ایالتی دیگر نقل مکان می کنند، بدون این که 
حتی لحظه ی به هدف این کارشان فکر کنند. همه دوست دارند که یک ستارٔه موسیقی 

راک باشند. چرا؟ به خاطر کسب هویت )مقام( و ثروت.
سال ها پیش در میان هزاران دانش آموِز دوران راهنمایی پژوهشی صورت گرفت و 
از آنها پرسیده شد که دوست دارند بعد از اتمام تحصیالت چه شغلی انتخاب کنند. 65 
درصد از آنان گفتند که شغل رویایی شان کسب شهرت است. شهرت؟ آخرین باری که 

لغت نامه را نگاه کردم، کسب شهرت یک شغل نبود.
طبق نتایج مطالعٔه دیگری، 30 درصد از شاغالن، از شغل خود نفرت دارند و پژوهش 
دیگری، نشان داد که 40 درصد از شاغالن به کار خود عالقه ندارند. بنابراین، در ایاالت 
متحده 70 درصد شاغالن ما کاری که انجام می دهند را دوست ندارند! پس، چرا همچنان 
و  رنج  با تحمل  و  بقا هستند،  اسیر سیستم حفظ  آنها  کار می باشند؟ چون  به  مشغول 
ریختن عرق جبین صرفًا برای زنده ماندن خود، در حال دویدن هستند. برای بسیاری از 
این شاغالن دو مفهوم هدف و عالقه با هم در توازن و تساوی نیستند؛ توانایی پرداخت 
قبوض ماهانه عامل انگیزه بخش آنهاست. وقتی نیاِز به دست آوردن پول انسان را اسیر 
که  کارفرمایی  هر  نمی ماند.  باقی  او  برای  زیادی  گزینه های  دیگر  است،  ساخته  خود 
این کار  او هم برنده خواهد بود. در اصطالح عامیانه به  حقوق بیشتری پرداخت کند، 
سگ دو زدن می گویند! من و شما در چنین شرایطی هستیم! هامستری را تصور کنید که 
روی چرخی ایستاده است و با تمام نیرو روی چرخ می دود، ولی دویدن او هیچ مقصدی 
بامزه  خیلی  که  می کنیم  فکر  و  می خندیم  و  می کنیم  نگاه  تصویری  چنین  به  ما  ندارد. 
است. اما در دنیای حقیقی، اصاًل هم بامزه نیست، مطلقًا. مردم روی آن چرخ ها می میرند 

و هرگز به مقصدی که امید رسیدن به آن را داشتند، نمی رسند.
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پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید؛ نگران اینها مباشید. 
زیرا اقوام خداناشناس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اما پدر شما می داند 
که به این همه نیاز دارید. بلکه شما، در پی پادشاهی او باشید، که همٔه اینها 

نیز به شما داده خواهد شد.
-لوقا 31-29:12

آن  ما  که  است  سیستمی  تنها  جبین  عرق  ریختن  با  و  رنج  تحمل  با  همراه  دویدن 
بدهی  بار  زیر  از  ماه   12 ظرف  می بایست  شما  که  می گفتم  شما  به  اگر  می شناسیم.  را 
در  کنید،  پرداخت  را  خود  بدهی  تمام  می بایست  که  است  این  منظورم  بیایید،  بیرون 
مثال  این  آوردن  )از  شمال  قطب  به  همیشه  برای  خانواده تان  همراه  به  این صورت  غیر 
اغراق آمیز منظوری دارم( فرستاده خواهید شد، شما چه می کردید؟ من به شما می گویم 
بیشتر عرق ریختن و سریع تر دویدن  برای  نقشه  که چه می کردید. شما بالفاصله یک 
باشم.  پاره وقت دیگری هم داشته  می کشیدید. شما می گفتید: »من می توانم چند شغل 
همسرم هم می تواند چند جا پاره وقت کار کند و بچه ها هم تا حدی می توانند به ما کمک 
کنند.« متوجه هستید، این تنها سیستم تأمین هزینه های معاش است که شما با آن آشنا 
این  از  دیگری  تصویر  دهید  اجازه  ریختن.  جبین  عرق  و  کشیدن  رنج  سیستم  هستید، 

سیستم ارائه دهم.    
فرض کنیم من در حال دویدن در خیابان شما بودم و ناگهان یک پاکت کاغذِی بزرگ 
پیدا می کردم، که  آن طرف خیاباِن منزل شما روی زمین  پیاده روی  در  و  قهوه ای رنگ 
در آن 10 میلیون دالر پول نقد بود. ذوق زده می شدم، اما در عین حال می دانستم که باید 
این موضوع را به پلیس گزارش دهم. پس، چون من شما را می شناختم، به سوی منزل 
شما می آمدم و از شما درخواست می کردم که اجازه دهید از تلفن تان استفاده کنم. در 
حالی که کنارم ایستاده  بودید و صحبتم را می شنیدید با ادارٔه پلیس تماس می گرفتم. به 
آنها می گفتم که چه اتفاقی افتاده و چه چیزی پیدا کرده ام. پس از کمی سکوت، وقتی که 
گزارش های دریافتی شان را بررسی می کردند، می گفتند که آنها هیچ گزارشی مبنی بر گم 
شدن آن پول دریافت نکرده اند و من می توانم آن را برای خودم نگاه دارم. )فکر نمی کنم 
پلیس چنین چیزی می گفت، اما این پاسخ به درد مثال من می خورد!( وقتی این را گفتند، 
از جایم پریدم و با شادی فریاد می کردم. سپس به شما گفتم که آنها چه گفته اند و من از 

خوشحالی در پوستم نمی گنجیدم.
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لبخند  با  شما  بودم،  پایکوبی  حال  در  و  می دادم  توضیح  شما  به  را  اینها  همٔه  وقتی 
مؤدبانه ای به من نگاه می کردید. اما، چه فکر می کنید، هنگامی که همان شب، سِر میز شام 
ماجرا را برای همسرتان تعریف می کردید، شما چه می کردید؟ آیا باز لبخند می زدید؟ من 
شما قطعًا توانستید جای  .........نیست!«  »این  این طور فکر نمی کنم. شما می گفتید: 
خالی را ُپر کنید، این طور نیست؟ چگونه تشخیص دادید که کلمٔه »منصفانه« پاسخ صحیح 
است؟ جوابش را می گویم، چون شما را به این شیوه بزرگ کرده اند. این همان سیستمی است 
که شما به وسیلٔه آن بزرگ شده اید. تحمل رنج و ریختن عرق جبین تنها راه حل مشکالت بود.
در این مثال، من پولی را پیدا کردم که ثمرٔه هیچ کوشش و تالشی نبود و این به منزلٔه 
فریب دادن و تقلب کردن در سیستم است. این منصفانه نیست. منصفانه نبود چون من 
برای آن پول هیچ زحمتی نکشیده بودم؛ من فقط آن را پیدا کرده بودم. در آن لحظه، با 
آگاهی از این که احتمااًل هرگز از چنین بخت و اقبالی برخوردار نخواهید شد، حسادت 
و تلخی بر شما چیره شد، چون دریافتید که روزهای عمر شما، مثل سابق، در بردگی 

اجباری در جهت تالش برای حفظ بقایتان سپری خواهد شد. 
پاره و کثیف  لباس های  با  اگر روزی من  این مثال، فرض کنید که  با  حال در قیاس 
وارد کلیسا  شوم و به باال منبر رفته و به مردم اعالم  کنم که: »ما باالخره موفق شدیم! 
من و دِرندا ظرف ده سال گذشته روزی 22 ساعت کار کردیم و باالخره قسط خانه مان 
و دست زدن مردم می شد.  از صدای تشویق  پر  کلیسا  پرداخت کردیم.« سالن  تمامًا  را 
چرا؟ چون باالخره یک نفر از جمع ما موفق شد و این موضوع مایٔه امید و دلگرمی شما 
است. یک نفر موفق شده است؛ پس راه برون رفت از این مخمصه وجود دارد! شاید ما 
هم اگر دندان روی دندان بساییم، کمر همت ببندیم و بها پرداخت کنیم موفق به آزاد شدن 
از بدهی هایمان بشویم. اما چرا وقتی من آن پول را از روی پیاده رو به طور اتفاقی پیدا 
کردم، هیچ کس تشویقم نکرد و برایم دست نزد؟ و چرا ُپر کردن جای خالی در آن جمله 
برای شما خیلی آسان بود؟ چون، طرز فکر شما این گونه است؛ چون شما همیشه رویای 
چنین اتفاقی را در سر داشته اید. منصفانه بودن، مشخصٔه همان سیستم تحمل رنج و 
ریختن عرق جبینی است که همٔه ما آن را خوب می شناسیم. بدون زحمت کشیدن صاحب 

پول شدن منصفانه نیست.
است.  انسانی  هر  رویای  جبین  عرق  ریختن  و  رنج  تحمل  سیستم  این  از  فرار  اما، 
میلیون  یک  است.  مردم  اغلب  برای  وسوسه انگیز  فکری  شدْن  میلیونر  و  شدن  ثروتمند 
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دالر امروز آن قدرت قدیم را ندارد، اما اگر صرفًا به عنوان یک رقم آن را در نظر بگیریم، 
ارمغان  به  را  آزادی  امکان  خود  با  ثروت  می شود.  محسوب  ثروت  شاخص  همچنان 
می آورد، درست برعکس آن شیؤه زندگی طاقت فرسایی که بسیاری از مردم در آن مجبور 
هستند که هر روز کار کنند. همه از سخت دویدن سخت خسته شده اند و به دست آوردن 
یک میلیون دالر به این معنی است که آنها می توانند بایستند و سرانجام کاری را که دوست 
آزادی!  این موضوع فکر کنید: جاذبٔه بازی بخت آزمایی چیست؟  انجام دهند. به  دارند 
آزادی برای انتخاب کردن، برای تصمیم گرفتن، رها از قید دغدغٔه پرداخت قبوض ماهیانه 

یا تأمین هزینه های امرار معاش.
برنامٔه تلویزیونی »چه کسی می خواهد میلیونر شود؟« بی اندازه محبوبیت دارد. این 
برنامه جذاب است، چون هر کسی رویای رسیدن به آزادی را در سر دارد. وقتی مردم این 
برنامه را تماشا می کنند، از لحاظ احساسی درگیر روند برنامه می شوند، شرکت کنندگان 

را تشویق می کنند و امید دارند که آنها برنده شوند.
کمی بحث را عوض کنم؛  دزدی در ساده ترین تعریفی که از آن می توان ارائه داد عبارت 
تعبیری تحریف یافته،  به  بدون هرگونه زحمت کشیدن.  مایحتاج زندگی  تأمین  از  است 
دزدی نیز آزادی از سیستم لعن زمین را به انسان عرضه می کند. تا بدین جا با هم به این 
وجود  چاره ای  راه  آیا  اما،  بردارند!  دویدن  از  دست  می خواهند  همه  که  رسیدیم  توافق 
است.  فراوان  بسیار  روزها  این  که  هم  سریع  شدِن  پولدار  حقه های  و  ترفندها  دارد؟ 
روزانه از افراد مختلف و از کشورهای مختلف دست کم ده ایمیل دریافت می کنم که در 
نامه ّهایشان داستان ّهای غمناک خود را تعریف می کنند، که چگونه 20 میلیون دالر ارث 
به آنها رسیده است و به کمک کسی نیاز دارند که آن پول ها را برای آنها در جای امنی 
نگاه دارد. آنها حاضر هستند نیمی از آن پول را به من بدهند، صرفًا اگر من موافقت کنم 
تا پول ها را بردارم و از آنها مراقبت کنم. سپس آنها آدرس ایمیلم را می خواهند و از من 
درخواست می کنند که تمام هزینه های انجام مبادله، ارسال پول، بیمه و هر گونه هزینه ای 
که الزم است پرداخت شود تا ارثیه به دست آنها برسد را من پرداخت کنم. واقعًا؟ آیا من 

شبیه یک احمق هستم؟  
روزی یکی از مشتریانم با من تماس گرفت و برای انجام سرمایه گذاری درخواست 
مشورت داشت. سؤاالت همیشگی ام را از او هم پرسیدم و دریافتم که در حدود 5 میلیون 
دالر سرمایه دارد. او به من گفت که در آن لحظه هنوز پول به دستش نرسیده است، اما 
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قرار است به او به ارث برسد. از او پرسیدم که چه موقع مبلغ ارثیه به او پرداخت خواهد 
با او تماس گرفتم و او  شد و او جواب داد در حدود دو هفتٔه آتی. تقریبًا دو هفته بعد 
دوباره گفت که کمی طول خواهد کشید. مشکل از بانکی در اورپا بود که پول ارثیه در 
حسابی در آن بانک نگهداری می شد و بانک در ارسال پول دچار مشکل شده بود. این 
از این  از او پرسیدم. داستان  موضوع توجه مرا به خود جلب کرد، بنابراین چند سؤال 
این عمو 5  او یک عموی کذایی داشته است که در فرانسه فوت کرده بود.  قرار بود که 
میلیون دالر برای او به ارث گذاشته بود. اما او 50000 دالر بدهی مالیاتی داشته است که در 
صورت عدم پرداخت، کل مبلغ ارثیه به حساب او ارسال نخواهد شد. او گفت که هنوز در 
حال تالش برای فراهم کردن آن پول است و حتی برای گرفتم وام مسکن اقدام کرده است.
از او پرسیدم که آیا وکیلی استخدام کرده است و او گفت: »همان وکیلی که از فرانسه 
با من تماس گرفت کارها را پیگیری می کند.« پرسیدم: »یعنی تو هیچ وکیل آمریکایی که 
در جریان این پرونده باشد، استخدام نکرده ای؟« او گفت: »نه، فقط همان وکیلی که از 
فرانسه با من تماس گرفت، روی پرونده کار می کند.« در ادامه او توضیح داد که از آنجا که 
هنوز موفق به فراهم کردن آن 50000 دالر نشده است، وکیل فرانسوی به او پیشنهاد داده 
است که او نصف پول را پرداخت خواهد کرد و بعد از دریافت ارثیه، بدهی او پرداخت 
عمو  این  دربارٔه  عمرش  در  هرگز  او  گرچه  است!«  کالهبرداری  این  »َنه!  گفتم:  شود. 
کذایی چیزی نشنیده بود، اما باور داشت که این داستان واقعیت دارد. دو هفته بعد با او 
تماس گرفتم، و گفت که تقریبًا همٔه مبلغ را مهیا کرده است و قصد دارد آن را حواله کند. 
دوباره به او گفتم: »آنها از همان ابتدا 5 میلیون دالر را در اختیار داشته  اند. اگر حقیقتًا 
آن بدهی مالیاتی را می خواستند، به سهولت می توانستند به تو یک ایمیل بفرستند یا در 
عرض یک شب، ُفرمی را می فرستادند تا تو آن را امضا کنی و دوباره به آنها بفرستی و به 
آنها اختیار برداشت 50000 دالری که از ابتدا در نزدشان بوده است را واگذار کنی.« اما او 

حرف های مرا باور نکرد. او معتقد بود که آنها حقیقت را به او می گویند.
مشورت  من  از  جوانی  مرد  افتاد.  اتفاق  مشابهی  مورد  پیش،  هفتٔه  یکشنبٔه  همین 
صالح  برسد،  او  به دست  کشور  از  خارج  از  است  قرار  که  را  ارثی  پول  که  می خواست 
است که در چه بخشی سرمایه گذاری کند. اجازه ندادم جمله اش را به پایان ببرد. گفتم: 
»می دانم، می دانم، آنها از تو می خواهند که یک سری هزینه هایی را پرداخت کنی و اگر این 
کار را نکنی پول ارثیه را ارسال نخواهند کرد، درست است؟« او گفت: »بله، شما از کجا 
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می دانید؟« همان پاسخ را به او نیز گفتم و به او گوشزد کردم که این یک کالهبرداری است. 
آمریکایی ای هم استخدام  آن متوفِی فرضی را اصاًل نمی شناخت و هیچ وکیل  او  گرچه 
با من جر و بحث می کرد. چرا  این داستان  اما هنوز در مورد واقعی بودن  بود،  نکرده 
چنین افرادی به تله می افتند؟ چون آنها خواهان رسیدن به آزادی هستند! آنها نمی توانند 
این مسئله را به راحتی از ذهن خود خارج کنند، چون اگر یک در میلیارد هم شانس واقعی 

بودن این ماجرا وجود داشته باشد، آنها آن را باور می کنند.
اجازه دهید مثال دیگری بیان کنم. شرکت ارائٔه خدمات امور مالی ما به تمام اقصی 
نقاط ایاالت متحده خدمات ارائه می دهد. یک کسب و کار بسیار بزرگی است! موقعیت 
شغلی در شرکت ما بسیار رقابتی و واقعی است؛ ما کارکنانی داریم که صدها هزار دالر 
درآمد سالیانه دارند. اما در این کسب و کار همیشه چیزهای زیادی برای آموختن هست. 
شما مسئول نگهداری و مدیریت پول های مردم هستید. قوانینی وجود دارند که شما باید 
از آنها مطلع باشید و استراتژی های مختلفی در امر سرمایه گذاری در امالک وجود دارند 

که شما باید آنها را فراگیرید.
آگهی  پخش  مسیحی،  رادیویی  شبکه ّهای  از  یکی  در  اوهایو،  ایالت  کولومبوس  در 
بازرگانی سفارش داده بودم، از آنجا که به دنبال چند کارمند جدید بودم  در آن آگهی از 
عالقمندان درخواست کرده بودم که رزومٔه خودشان را برای من بفرستند. در حدود 50 
رزومه به دست مان رسید. به عوض این که بالفاصله با متقاضیان مصاحبه ترتیب دهیم، 
از هتل های نزدیک به ما برگزار  آنها در یکی  با همٔه  من قصد داشتم یک جلسٔه آشنایی 
کنم، تا بدین شکل همه متقاضیان را یک جا و با هم ببینم. تصمیم داشتم در آن  جلسه 
از آن برخودار بود سخن  بازار تجارت  در مورد پتانسیل بسیار باالیی که شرکت ما در 
را  مالی شان  بگوییم که مسایل  به مردم  نه فقط  که  این است  ما  این که هدف  و  بگویم، 
قالب جهان بینی مسیحی  در  را  مالی مان  توصیه های  بلکه  کنند،  اداره  چگونه می توانند 
پاداش، کارآموزی و  آنها عرضه خواهیم کرد. همچنین قرار بود در مورد روال کار،  به 
شرایط الزم برای کسب گواهی نامه نیز با آنها سخن بگوییم. از روی تجربه می دانستم که 
بسیاری از متقاضیان با دیدن این که دست یافتن به ساالنه 200000 دالر دستمزد مستلزم 

چه میزان کار سخت است، از ادامٔه مسیر دواطلبانه انصراف خواهند داد. 
سالن  که  دیدم  و  می آمدم  پایین  هتل  سالن  سمت  به  پله ها  از  جلسه،  پایان  از  پس 
آنها به یک علت آمده بودند. یک  همایش های هتل پُر از جمعیت هزار نفری است. همٔه 
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شرکت معروف بازاریابی چند سطحی21 )هرمی( در حال معرفی شرایط ملحق شدن به 
شرکت شان بود. اما چرا تعداد افراد شرکت کننده در جلسٔه آنها در مقایسه با 50 نفری که 
در اتاق من حضور داشتند، آنقدر زیاد بود؟ ساده ترین جواب- پول! متأسفانه، و این آن 
چیزی نیست که این شرکت ها به متقاضیان می گویند، اما این تلقی در میان آنها وجود 
دارد »من به این شرکت خواهم پیوست، بعد سه نفر دیگر را هم خواهم آورد و بعد میلیونر 
این شرکت ها  با  اندازه کافی در کار تجارت تجربه کسب کرده ام و  به  خواهم شد.« من 
آشنایی دارم و می دانم هر کسی که در این شرکت های چند سطحی به درآمدهای کالن 
دست پیدا کرده، به شدت کار کرده است. بله، پتانسیل کسب درآمد باال در این شرکت ها 
وجود دارد، اما دوباره بگویم که برداشت مردم این است که با پیوستن به این شرکت ها 
وجود  متقاضی  همه  »این  می کنند  فکر  خود  با  و  کرد  خواهند  کسب  آسان  و  سهل  پوِل 
دارد، اگر من این فرصت را از دست بدهم، شاید تا آخر عمر دیگر چنین فرصت خوبی 
از  که  دارم  بسیاری  خوب  دوستان  من  نکنید.  برداشت  اشتباه  لطفًا  نیاورم.«  به دست 
این نوع شرکت ها توانسته اند درآمدهای میلیونی کسب کنند و شرکت های چند سطحی 
فوق العاده ای هم در بازار کار مشغول به فعالیت هستند. اما، من صرفًا دربارٔه ذهنیت و 
تلقی ای که یک متقاضی معمولی در ذهن خود دارد، سخن می گویم. در این سیستم لعن 

حفظ بقا، فروش ایدٔه کسب درآمد آسان بسیار درآمدزاست.
اگر لحظه ای بازایستید و از خود بپرسید که در روز چقدر دربارٔه پول فکر می کنید، 
چه کسب کردن آن و چه حفظ آن، از پاسخ خود شگفت زده خواهید شد. یک بار دیگر این 
واقعیت را بازگو می کنم تا شما به خوبی آن را درک کنید: همه در پی باز ایستادن از دویدن 
هستند، و از زندگی کردن فقط با هدف زنده ماندن خسته شده اند! جاذبٔه تعطیالت آخر 
هفته بازایستادن است. جاذبٔه تعطیالت تابستانی بازایستادن است. جاذبٔه بازنشستگی 
از  انجام دهیم.  را  دلمان می خواهد  آنچه  و  ایستیم  باز  که سرانجام می توانیم  است  این 
این نیست که فقط  به زندگی  اغلب مردم نسبت  سخنانم برداشت اشتباه نکنید. دیدگاه 
انجام ندهند. و من  این باشند که به صندلی های خود تکیه داده و هیچ کاری  به دنبال 
نمی گویم که ارادٔه خداوند برای شما نیز همین است. خیر، ما آفریده شده ایم تا در مسیر 
متأسفانه،  باشیم.  فعال  خلق مان،  از  به فرد  منحصر  هدف  تحقق  و  مأموریت مان  انجام 
اغلب مردم آنقدر درگیر دویدن برای حفظ بقای خود هستند که سال هاست که دیگر از 
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دنبال کردن رویاهای خود دست کشیده اند.
زبان  از  را  جمله  این  که  هستم  مطمئن 
شخص دیگری شنیده اید یا شاید خود آن را به 
زبان آورده باشید: »امروز باید سِر کار بروم.« 
احتمااًل شما نیز به این نکته پی برده اید که وقتی 
کسی می گوید که »باید« سِر کار برود، احساس 
خوبی نسبت به کارش ندارد. اما، وقتی شخص 
عالقٔه  مورد  که  برود  کاری  سِر  به  است  قرار 
دارد،  فراوان  اشتیاق  کار  آن  به  نسبت  و  اوست 

ناخواسته ُگل از ُگلش می شکفد. معمواًل، این آن تصویر و واقعیتی نیست که در زندگی 
اغلب مردم دیده می شود. در عوض، آنها می گویند، »امروز باید سِر کار بروم.« یک روز 
معمولی دیگر برای دریافت حقوق ماهانه، یک روز معمولی دیگر توأم با اجبار به حضور 
زحمت  و  به زور  و  ماندن  زنده  برای  تالش  برای  دیگر  معمولی  روز  یک  کار،  دفتر  در 
بر  ماهیانه  قبوض  پرداخت  هزینٔه  تأمین  برای  صرفًا  آنها  که  شغلی  برآمدن.  آن  پِس  از 
عهده می گیرند، شغلی موقتی است، تا آن زمان که کم کم شروع به درک برخی واقعیت ّها 
می کنند. اما آنچه در می یابند این است که زندگی تبدیل شده است به چیزی تار و مبهم، و 
روزی در دهٔه چهارم زندگی شان آنها متوجه می شوند که هیچ راهی برای رهایی یافتن از 
این سبک زندگی وجود ندارد. به این بحران، بحران میانسالی می گویند و برای اولین بار 

آنها متوجه می شوند که در یک دام گیر افتاده اند. 
دوست من، این سبک زندگی، آن سبکی نیست که خداوند برای زندگی های ما مدنظر 
داشته است. شما از پیش این را می دانید. من و دِرندا برای این که مردم به چنین سرنوشت 
رقت انگیزی دچار نشوند، سال هاست که می گوییم تا زمانی که شما تکلیف مسئلٔه پول را 
در زندگی تان مشخص نکنید، هرگز موفق به یافتن هدف منحصر به فردتان در زندگی 
نخواهید شد. بدون مشخص کردن تکلیف مسئلٔه پول در زندگی تان، تا آخر عمر با ذهنیت 

تالش برای حفظ بقا، تحت سیستم لعن زمین همواره در حال دویدن خواهید بود.

اگر تکلیف مسئلٔه پول را در زندگی تان مشخص نکنید، هرگز قادر به یافتن 
هدفی که برایش خلق شده اید، نخواهید شد.

بدون مشخص کردن 
تکلیف مسئله پول در 

زندگی تان، تا آخر عمر با 
ذهنیت تالش برای حفظ 

بقا، تحت سیستم لعن 
زمین همواره در حال 

دویدن خواهید بود.



158

انقالب مالی

بیایید تصور کنیم که در تقابل با چنین سبِک زندگی ، زندگی شما چگونه می توانست 
باشد. بیایید سرگرمی محبوبتان را در نظر بگیریم. فرض کنیم شما به بازی ُگلف بسیار 
عالقه دارید. آیا تاکنون چنین جمله ای را از کسی شنیده اید: »مهران، من امروز باید برم 
جمعه   شِب  امشب،  »مهران،  بگوید:  کسی  حاال  تا  که  شنیده اید  آیا  یا  کنم«؟  بازی  گلف 
است؛ من از شب های جمعه متنفرم. کاش االن دوشنبه صبح بود، تا می توانستم به سِر 
کار برگردم.« یا فرض کنیم سرگرمی مورد عالقٔه شما ماهیگیری است. آیا ممکن است 
روزی من از شما بشنوم که: »َگری، امروز باید برم ماهیگیری«.  خیر، شک دارم که چنین 
چیزی از زبان شما بشنوم، چون شما به شدت برای آن کار اشتیاق دارید و به آن خیلی 
عالقه مندید. چه می شد اگر با همان اشتیاق و عالقه به شغل خود مشغول می شدید و در 
زندگی می توانستید به جای عرق جبین ریختن، انرژی خود را بر روی عالقٔه شخصی تان 
شما  اگر  می شد  چه  می بردید؟  لذت  شغلی  کامل  رضایت  داشتن  از  و  می کردید  صرف 
صاحب آن مقدار پولی بودید که با آن قادر به تأمین معاش خانواده تان  بودید و زندگی تان 
عاری از هر گونه استرس و فشار مالی  بود؟ آیا حقیقتًا چنین آرزویی دست یافتنی است؟ 

دِرندا و من به این نتیجه رسیده ایم که آری، چنین چیزی امکان پذیر است.

برکت خداوند دولتمند می سازد، و او زحمتی نیز با آن نمی افزاید.
-امثال ۲۲:۱۰

به  لغوی حقیقتًا  به معنای  کنید. متن عبری،  آیه دقت  این  به  بدون عجله  و  با دقت 
پادشاهی  متوجه هستید؟  آیا  آن.  بر  افزون شده  بدون هیچ زحمِت  ثروت  این معناست، 
خداوند راهی برای فرار از سیستم تحمل رنج و ریختن عرق جبینی که از آدم به ما به ارث 
رسیده است، فراهم می کند. آیا این آیه واقعًا به معنای همان چیزی است که می خوانیم؟ 
اگر تصدیق کنید که چنین است، پس شما همین االن بهترین مژده ای که خیلی وقت بود 
آن را نشنیده بودید، را شنیدید. آری، دقیقًا! به همین دلیل فصل 61 اشعیا با دیدی نبوتی 
نسبت به عیسی و کاری که او در نتیجٔه خدمتش انجام خواهد داد، این چنین بیان می کند:

تا  است  کرده  مسح  مرا  خداوند  که  زیرا  است،  من  بر  یهوه  خداوندگاْر  روح 
فقیران را بشارت دهم... 

-اشعیا ۱:۶۱
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لعن  سیستم  این  بقامحوِر  زندگی  سبِک  دام  در  که  فردی  برای  می تواند  خبری  چه 
به معنای واقعی  آزادی مالی! عیسی  تلقی شود؟ مسلمًا،  افتاده است، مژده  زمینی گیر 
کلمه می گوید که پادشاهی خداوند معاش ما را خارج از قواید این سیستم لعن زمینی که 
در آن محکوم به دویدن با تحمل رنج و ریختن عرق جبین هستیم، مهیا می کند. بیایید 
دوباره به واقعیت نگاه کنیم. شما فقط می توانید بسیار پرسرعت بدوید، و بسیاری هم 
هستند که با زحمت زیاد در حال دویدن هستند اما احساس می کنند سرعتشان کفاف این 
را نمی دهد که آنها را به آزادی برساند. در آن ُنه سالی که من و دِرندا در بدترین شرایط 
و زیر بار بدهی بودیم، من با تمام قوا و تا جایی که می توانستم سریع می دویدم. صدها 
هزار مشتری ای که در این 27 سال از خدمات مشاوره ای ما استفاده کرده اند نیز همگی 
پشتکارشان  و  جدیت  علی رغم  آری،  بودند.  دویدن  حال  در  داشتند  توان  در  که  آنجا  تا 
ما  با  آنها  همٔه  بودند.  بود،گرفتار  مالی  مسایل  بردٔه  که  زندگی ای  دام  در  همچنان  آنها 
تماس گرفته اند چون به این بینش بیمناک رسیده بودند که دیگر هیچ امیدی از لحاظ مالی 
برای شان وجود ندارد، روزبه روز تحقق رویای رسیدن به استقالل مالی امکان ناپذیرتر 
»تدارک  لغت  با هم  بیایید  بود.  داده  بقا  برای حفظ  به تالش  را  رویا جایش  و  می نمود 

دیدن«  )provision( را مورد بررسی قرار دهیم.
 »vision« به معنای »پیش« و »pro« .از دو جزء تشکیل یافته است »provision« لغت
به معنای »رویا«. بدون تدارک دیدن )provision(، رویا )vision( نمی تواند وجود داشته 
باشد، چون بدون تدارک دیدن، به دست آوردن تدارک خوْد تبدیل به رویای زندگی شما 
خواهد شد. و دوباره این سبک زندگی، سبک زندگی اغلب مردم است- زندگِی فاقد رویا. 

این به منزلٔه بردگی در گمراه کننده تریِن شکل خود است.   
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دِر ورودی 

بیایید آموخته ّ های مان دربارٔه پادشاهی خداوند را تا به این فصل با هم مرور کنیم. 
در ابتدا آموختیم که آدمی بر روی زمین در جایگاه فرمانروایی و حکومت بر آن قرار داده 
شد. در عبرانیان 7:2-8 دیدیم که همه چیز بر روی زمین زیر سلطٔه انسان قرار داشت.  بر 
همین اساس، پی بردیم که انسان آن کلید یا درگاه ورود به ساحت زمینی است. ابلیس این را 
می دانست، به همین دلیل آدم و حوا را در نقشٔه خود مورد هدف قرار داد، تا بر زمین اقتدار 
کسب کند. هنگامی که آدم و حوا در دام فریب او گرفتار آمدند، آنها مرتکب گناه شدند و 
حاکمیِت اقتدار قانونی خدا بر زندگی شان را با دست خود نفی کردند. روح خداوند که پس 
از آفرینش، آنها را در زیر پوشش خود حفظ کرده بود، اکنون آنها را ترک کرده بود. آنها نه 
فقط از لحاظ فیزیکی برهنه شدند، بلکه از لحاظ روحانی نیز. می توانم تصور کنم که در آن 
لحظه ای که روح خداوند از آنها برگرفته شد، چقدر شوکه شدند. کتاب مقدس می گوید که 
آنها پس از این که خود را برهنه یافتند، بالفاصله با برگ های درخت انجیر خود را پوشاندند.
گرچه انسان همچنان از آن مقام فرمانروایی  بر روی زمین که در آفرینش به او واگذار شده 
بود، برخوردار است، اما اکنون اقتدار و قدرت خود را برای فرمانروایی از لحاظ روحانی بر 
ساحت زمینی از دست داده است. چون انسان برگزید که بر علیه خدا طغیان کند، و تصمیم 
گرفت که به جای سخنان خدا، سخنان ابلیس را باور کند و با او پیمان اتحاد ببندد، او تحت اقتدار 
ابلیس قرار گرفت و نتیجتًا همان داوری که شیطان )لوسیفر( با بیرون انداخته شدن از آسمان 
به آن محکوم شده بود، شامل انسان نیز شد. مکافات این عصیان مکانی بود به نام جهنم، محلی 
برای عذاب کشیدن و تا ابد از حضور خدا بیرون افکنده شدن. می بایست به این موضوع به دقت 
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توجه کرد که خدا جهنم را هرگز برای انسان یا با مدنظر داشتن انسان خلق نکرده است. هرگز 
قصد و نیت خدا این نبوده که روزی یک انسان به آن مکان راه پیدا خواهد کرد.

آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: »ای ملعونان، از من دور 
شوید و به آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است.
-متی 41:25

اقتدار سلطنتش را بر روی  از چنین تقدیری، خداوند می بایست  انسان  برای نجات 
زمین از نو برقرار می نمود. او می بایست راهی پیدا می کرد تا آن اقتداری را که اکنون به 
از او بازپس بگیرد. برای رخ دادن چنین امری، فقط یک راه  افتاده بود،  دست شیطان 
ممکن وجود داشت. یک نفر که به ارتکاب به هیچ گناهی محکوم نبود می بایست به جای 
آدم، داوطلبانه مجازات مرگ را بر خود می گرفت. اما ایراد کوچکی وجود داشت که بدون 
رفع آن این نقشٔه خداوند تحقق پذیر نبود. در حال حاضر، هر فردی بر روی زمین، که در 
واقع از اعقاب آدم محسوب می شود، وجودش به واسطٔه گناه ملوث شده و در نتیجه دیگر 
قادر به حمل روح خداوند و اقتدار او نیست. اما خداوند برای چیره شدن بر این مشکل، 
نقشه ای داشت. نقشٔه او مستلزم این بود که خواسته ها و مقتضیات قانونی او، به تعبیری 
شریعت او، در ساحت زمینی تثبیت شده و مکتوب گردد، تا به استناد بر آن، انسانی که 
بر این ساحت زمینی زیست می کند مورد قضاوت قرار گرفته و بر اساس همان شریعت 
داوطلب  قانونًا  انسان می توانست  آن  آن صورت  در  و فقط  بی گناه شناخته شود. فقط 

شود تا در جای آدم بایستد، و مجازات و تاوان آدم را بر خود بگیرد.
اما در مسیر عملی شدن این نظریه یک مشکل بزرگ وجود داشت، و آن از این قرار بود که 
آن انسانی که می بایست این نقشٔه فداکارانه را محقق سازد نمی توانست جزو یکی از اعقاب آدم 
باشد، چون نسل و تبار آدم به گناه ملوث شده و از حضور خدا طرد شده بود. بنابراین چگونه 
ممکن بود نقشٔه رهایی ای طراحی کرد که  قابل اجرا باشد؟ ممکن شدن این امر مستلزم این 
بود که خداوند انسانی را بر روی زمین قرار دهد که از نسل آدم نباشد و حاضر باشد تا خود را 
به جای بشر فدا سازد. اما سلطه بر ساحت زمینی به آدم و اعقاب او واگذار شده بود، پس با در 
نظر داشتن جایگاه قانونی انسان، چنین کاری غیرقانونی محسوب می شد. تنها یک راه وجود 
داشت که این نقشه می توانست توسط آن جامٔه عمل بپوشد، تنها و تنها یک راه. آن انسان باید 

همین جا بر روی زمین متولد می شد، اما نمی بایست از نسل و تبار آدم می بود.
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در نگاه اول، شاید شما نیز مجددًا تصدیق کنید که چنین امری ناممکن است. اما از 
نظر حقوقی، یک راه وجود داشت. خداوند از این حق برخوردار بود و می توانست یک 
نطفٔه مرد را در رحم زنی بر روی زمین قرار دهد، فقط در صورتی که مردی را می یافت 
که ایمان می داشت که او قادر به انجام دادن این کار است، و با ایمان خود قانونًا به او حق 
و اختیار انجام دادن این کار را می داد. فراموش نکنید، کلید ورود به ساحت زمینی در 
دست انسان است. ابلیس همین کلید را به کار بسته است تا راه دسترسی به ساحت زمینی 
را برای خود بگشاید و جایگاه اقتدار آدم بر روی زمین را، از دست او خارج کند. برای 
اینکه نقشٔه خداوند عملی شود و مشروع بودن پیاده کردن آن نقشه در ساحت زمینی بر 
شیطان مسجل شود –چون حتمًا به آن نقشه اعتراض می کرد- خداوند می بایست مرد و 
زنی را می یافت که به او ایمان می داشتند که قادر است به آنان فرزندی ببخشد، در آن زمان 
آنها  آنها وجود نداشت.  امکان بچه دار شدن برای  و موقعیتی که مطلقًا و برای همیشه 

می بایست به خداوند ایمان می داشتند تا آنچه ناممکن بود را ممکن سازد.
تولد این فرزند، وعده ای را با خود به همراه داشت که خبر از سرنوشت او داشت، بر 
این مبنا که از نسل او تمام قوم ها برکت خواهند یافت، چون خداوند از طریق نسل او این 
حق و صالحیت قانونی را به دست می آوْرد تا عیسی را به این جهان بفرستد. اگر چنین 
زوجی یافت می شد که می توانستند ایمان داشته باشند که خدا قادر است این چنین عمل 
ایمان داشته باشند که از طریق آن طفل همٔه  کند، که طفلی را به رحمی مرده ببخشد، 
قوم های جهان برکت خواهند یافت و با تولد او خداوند به آنان نسلی کثیر و افزون تر از 
تعداد شن های ساحل به آنها خواهد داد، آنگاه خداوند این حق قانونی الزم را داشت تا 
بعدها نطفٔه خود را در رحم مریم، مادر عیسی قرار دهد. اما، آیا خداوند موفق به یافتن 

چنین مردی شد؟ نام او ابراهیم بود، پدر ایمان ما.

پدر  تا  آورد  ایمان  امیدوارنه  ابراهیم  نبود،  امید  برای  جایی  هیچ  اینکه  با 
قوم های بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که »نسل تو چنین خواهد 
بود.« او در ایمان خود سست نشد، آنگاه که بر بدن مردٔه خویش نظر کرد، 
زیرا حدود صد سال داشت و رِحم سارا نیز مرده بود. اما او به وعدٔه خدا از 
بی ایمانی شک نکرد، بلکه در ایماْن استوار شده، خدا را تجلیل نمود. او یقین 

داشت که خدا قادر است به وعدٔه خود وفا کند.
-رومیان 21-18:4
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بسیار  که  زمانی  در  و  ایستادند  استوار  خداوند  به  خود  ایمان  در  سارا  و  ابراهیم 
سالخورده بودند و توانایی بچه دار شدن نداشتند، اسحاق را به دنیا آوردند. چون ابراهیم 
آن کسی بود که به خداوند ایمان آوْرد، وعده فقط می توانست از طریق دری که ابراهیم 
آن را گشود به تحقق برسد. عیسی می بایست از نسل ابراهیم تولد می یافت. اجازه دهید 
بیاورد،  دنیا  این  به  را  عیسی  که  این  برای  خداوند  کنم.  بیان  واضح تر  را  موضوع  این 
عیسی می بایست از نسل ابراهیم متولد می شد. این یک ضرورت بود! متولد شدن از نسل 
ابراهیم، تنها طریقی بود که به واسطٔه آن این امر قانونی به حساب می آمد. به همین دلیل 
وقتی به فصل اول انجیل متی نگاه می کنید، با فهرست کسل کننده ای روبه رو می شوید 
که فالنی فالنی را آوْرد، بعد او هم فالنی را آوْرد...این فصل بنا به دلیلی به عنوان اولین 
فصل انجیل انتخاب شده است.این فصل این حقیقت را به اثبات می رساند که عیسی در 
این  بود.  ابراهیم  اعقاب  از  زمینی  ساحت  این 
شیطان  که  زمین  روی  بر  می بایست  حقیقت 
ادعای قانونی سلطه و اقتدار بر روی آن را دارد، 
نبود  دقیق  فهرست  این  اگر  می رسید.  ثبت  به 
آنگاه  نبود،  ابراهیم  نسل  از  عمل  در  عیسی  یا 
زندگی  و  تولد  که  کند  ادعا  می توانست  شیطان 
عیسی یک تقلب بوده است و او صالحیت الزم 

برای پرداخت بهای گناه ما را ندارد.
اگر یادتان باشد در شریعت اسرائیل، قوانین زیادی وجود داشت که ازدواج با کسی 
خارج از قوم خودشان را ممنوع می کرد. ازدواج با کسی غیر از یکی از افراد قوم شان، 
با مجازات مرگ همراه بود. اکنون متوجه شدید که چرا آن نسل می بایست پاک و خالص 
حفظ می شد و چرا آنها تا این حد به این موضوع اهمیت می دادند. آری، شما استثناهایی 
عبرانی  یک  با  اما  بودند،  غیرعبرانی  قومی  از  اینکه  عین  در  که  یافت  خواهید  زنانی  از 
ازدواج کرده اند، همانند راحاب که در شهر اریحا زندگی می کرد و جاسوسانی که برای 
جاسوسی از شهر آمده بودند را پنهان کرد. آری، نام او در فهرست مکتوب در فصل اول 
انجیل متی گنجانده شده است، چون او با یک بنی اسرائیلی ازدواج نمود. اما شما باید به 

این نکته نیز دقت کنید که در فرهنگ یهودی، شجرٔه خانوادگی را مرد ادامه می داد.
اجازه بدهید کمی از موضوع بحث منحرف شوم و بعد دوباره به این بحث بازخواهیم 

اکنون آنها فرای لعِن 
تحمل رنج و ریختن عرق 

جبین برای حفظ بقا 
گام بر می داشتند. 
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گشت. در خصوص اینکه قدمت حضور انسان بر روی کرٔه زمین چند سال است، بحث 
پرسش  این  پاسخ  به  حقیقتًا  که  دارد  وجود  راهی  آیا  دارد.  وجود  فراوانی  جدل های  و 
برسیم؟ آری! می توانم دربارٔه این حقیقت به شما اطمینان بخشم. فهرستی که در فصل 
اول انجیل متی آمده است، می بایست صحیح و دقیق نوشته می شد. نام هیچ کس نباید 
از آن بهره مندیم،  از نجاتی که هم اکنون  از قلم می افتاد، در غیر این صورت من و شما 
محروم می ماندیم و شیطان نیز ادعای بی اعتباری نقشٔه خدا را َسر می داد. آن شجره نامه 
می بایست کامل و بی نقص می بود! بر همین اساس، شما می توانید تخمینی تقریبی از 
تعداد سالیانی که انسان بر روی زمین زیست می کند، به دست آورید. فکر کردم که این 

موضوع را در این قسمت از بحث مان بازگو کنم.

از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ 
خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود. برکت خواهم داد به کسانی که تو را 
و همه طوایف  برکت دهند، و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند؛ 

زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت.
-پیدایش 3-2:12

همان گونه که در این آیات می توانید مشاهده نمایید، این دِر ورودی به سمت ساحت 
از  قانونی ای است که بعدها عیسی مسیح  آن درگاه  بنیاد نهاد،  را  آن  ابراهیم  زمینی که 
آن  او  اعقاب  و  ابراهیم  را برکت می داد. گرچه  اقوام زمین  تمام  و  آن عبور کرده  آستانٔه 
مشروعیت و صالحیت قانونی الزم را به خداوند داده بودند تا قدرت و نفوذ سلطنت اش 
را از طریق او بر روی زمین جاری سازد، اما انسان هنوز زیر بار سنگین گناه و مرگ 
روحانی گرفتار بود، تا آن زمان که خداوند می بایست عیسی را به این جهان می آوْرد، تا 
او بهای گناه آدم را بپردازد. اما منحصرًا در خصوص تأمین مایحتاج زندگی، به این نکته 
پی می بریم که ابراهیم و وارثان او، یعنی آنان که نشانٔه ختنه را بر خود داشتند، همگی 
ثروتمند و در رفاه بودند. اکنون آنها فرای لعِن تحمل رنج و ریختن عرق جبین برای حفظ 

بقا گام بر می داشتند. 

و ابرام از احشام و نقره و طال بسیار دولتمند بود.
-پیدایش 2:13
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در این آیات مشاهده می کنیم که این پیمان، تغییر چشمگیری در باب تدارک االهی و 
تأمین معاش با خود به ارمغان آوْرد. آیا میان آنچه خداوند به ابراهیم می گوید با آنچه خداوند 
در پیدایش 17:3 به آدم گفته بود، تفاوتی می بینید؟ به یاد داشته باشید که پس از ارتکاب 
آدم به گناه، خداوند به او فرمود که از این پس او از طریق تحمل رنج و ریختن عرق جبین 
امرار معاش خواهد کرد. اما، حال در رابطه با ابراهیم، ما شاهد یک تفاوت هستیم. خداوند 
می گوید: »من تو را برکت خواهم داد!« کالم نمی گوید که ابراهیم به حال خود واگذاشته شده 
بود تا با توان خود بدود و عرق جبین بریزد. بلکه کالم می گوید که اکنون خداوند دست به 
کار می شود. خداوند گفت: »من تو را برکت خواهم داد!« بنابراین، آیا شاهد این هستیم که از 

این به بعد، ابراهیم به زحمت از پس تأمین مایحتاج  زندگی اش برآید؟ خیر!
محدودٔه  از  خارج  ابراهیم  زندگی  بودند.  دولتنمد  فرزندانش  بود!  دولتنمد  ابراهیم 
سیستم لعن زمینی بود. دارایی او بیش از حد کفافش بود! این تفاوت چشمگیر به سهولت 
برای همه قابل دیدن است. و این تفاوت در زندگی اعقاب و نسل او نیز دیده می شود. 
در حقیقت، چند نسل پس از ابراهیم، نوه اش یعقوب برای پدر زنش البان کار کرد. البان 
برکتی که بر یعقوب بود را دید و سعی کرد با فریب، ثروتش را از دست او خارج کند. 
اما خداوند نقشه های او مبنی بر دزدیدن برکت را بر علیه و ضرر او تغییر داد و یعقوب 
را با ثروتی افزون تر برکت داد. آنچه قصد دارم 
تا  که گرچه مردم سعی کردند  است  این  بگویم 
تا  آنها موفق نشدند.  اما  برکت را متوقف کنند، 
آن لحظه که وارثان، عهد خود را نگاه می داشتند 
را  آنان  خداوند  می کردند،  عبادت  را  خداوند  و 

برکت داده و ثروتمند می ساخت.
من  کنید!  فکر  گفته هایم  ضمنی  اشارات  به 
همیشه نامه ها و ایمیل های بسیار گوناگونی از 
مردم دریافت می کنم که در آنها خطاب به من می گویند که من زیاد دربارٔه پول صحبت 
می کنم. آنها به من می گویند که ثروتمند و کامیاب بودن در ارادٔه خداوند نیست. آنها تأکید 
می کنند که ما در طول عمر خود در مسیر خدمت به خداوند باید متحمل رنج بسیار شویم 
و بهای گزافی پرداخت کنیم. فقط با قسمتی از سخن آنان می توانم موافق باشم. عیسی 
در مرقس 30:10 حقیقتًا فرمود که ثروت و کامیابی ما باعث خواهد شد که ما متحمل آزار 
و جفا گردیم. متأسفانه، بسیاری از مسیحیان باور دارند که خداوند یک شخص بسیار 
سختگیری است و ما می بایست به زحمت و با رنج کشیدن امرار معاش کنیم، و سوگند 

خداوند در انبارهای شما 
و در هرآنچه دست خود 

را بدان دراز کنید، برکت را 
امر خواهد فرمود.

– تثنیه ۸:۲۸
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لعنت زمینی  این  امراض مختلف رنج بکشیم. خیر،  بیماری و  از  و  فقیر بودن بخوریم 
است و نه برکت! خداوند می خواهد امور مالی شما را تثبیت کند.

خداوند می خواهد شما را استوار سازد!
 تا زمانی که امور مالی شما به وضعیت باثبات و امنی نرسیده است، مجبور هستید 
که با همان رژیم حفظ بقا در زندگی تان به دویدن ادامه داده، و از محقق نمودن مأموریت 
روحانی زندگی خود عاجز خواهید بود و در اصل زندگی تان در بردگی سپری خواهد 

شد. به آنچه خداوند به فرزندان ابراهیم در تثنیه 8:28-13 فرمود دقت کنید.

خداوند در انبارهای شما و در هرآنچه دست خود را بدان دراز کنید، برکت را امر 
خواهد فرمود، و شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به شما می دهد، مبارک 
خواهد ساخت. و اگر فرمانهای یهوه خدای خود را به جای آرید و در راههای 
به  خود  برای  را  شما  خورد،  سوگند  برایتان  چنانکه  خداوند  بردارید،  گام  او 
عنوان قومی مقدس استوار خواهد ساخت. آنگاه همٔه قومهای جهان خواهند 
دید که شما به نام یهوه خوانده می شوید، و از شما خواهند ترسید. و خداوند 
شما را در ثمرٔه َرِحمتان و ثمرٔه چارپایانتان و ثمر زمینتان، در سرزمینی که 

خداوند برای پدرانتان سوگند خورد به شما بدهد، به فراوانی خواهد افزود.
خداوند خزانٔه نیکوی خود یعنی آسمان را به روی شما خواهد گشود تا باران 
را در موسمش بر سرزمین شما بباراند و همٔه دسترنجتان را برکت دهد. به 
قومهای بسیار قرض خواهید داد، اما خود قرض نخواهید گرفت. خداوند شما 
را َسر خواهد ساخت، نه ُدم، و همواره باال خواهید رفت نه پائین، به شرطی که 
فرمانهای یهوه خدای خویش را که من امروز به شما امر می فرمایم بشنوید 

و به هوش باشید تا آنها را به جای آورید.

خداوند  وعدٔه  صاحب  گرچه  آنها  جدید،  سرزمین  این  در  که  کنید  دقت  نکته  این  به 
بودند اما هنوز به شرایط باثبات دست نیافته بودند. اما موسی به آنها می گوید که خداوند 
او سعی  اینکه درک کنیم که منظور خدا چه بود و  آنها را استوار خواهد ساخت! برای 
داشت چه چیزی به آنها بگوید، به یک درخت بلوط فکر کنید. وقتی درخت بلوط هنوز 
یک نهال است، آن را استوار به شمار نمی آوریم. هر کسی می تواند آن را هر موقع و به هر 
جایی که بخواهد از جایش منتقل کند. اما، وقتی نهال درخت رشد و نمو می یابد و بزرگ 

می شود، هیچ کس نمی تواند آن را از جایش حرکت دهد. چون درخت استوار شده است.
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خداوند در انبارهای شما و در هرآنچه دست خود را بدان دراز کنید، برکت را 
امر خواهد فرمود، و شما را در سرزمینی که یهوه خدایتان به شما می دهد، 
مبارک خواهد ساخت. و اگر فرمانهای یهوه خدای خود را به جای آرید و در 
راههای او گام بردارید، خداوند چنانکه برایتان سوگند خورد، شما را برای خود 

به عنوان قومی مقدس استوار خواهد ساخت.
-تثنیه 9-8:28

پس منظور از استوار شدن از لحاظ مالی چیست؟ خداوند در همین قسمت در آیه 12 
به ما پاسخ می دهد:

به قومهای بسیار قرض خواهید داد، اما خود قرض نخواهید گرفت. خداوند 
شما را َسر خواهد ساخت، نه ُدم.

خداوند به آنان می گفت که به فراوانی به آنها برکت خواهد داد، به حدی که آنها تبدیل 
َسر  آنها  از کسی قرض نخواهند گرفت.  به قرض دهندگان خواهند شد و هرگز دوباره 
خواهند بود و نه ُدم. ُدم وقتی او را به جایی می برند، هیچ نظر یا حرفی نمی تواند بگوید؛ 

او صرفًا به جایی می رود که َسر هدایتش می کند.
غنی بر فقیر حکومت می کند، و بدهکار بندٔه طلبکار است.

-امثال 7:22

بدهکار شخصی است که استوار و باثبات نشده است. او همواره توقع دریافت رحم 
و شفقت از طلبکار خود دارد، و به عنوان یک بردٔه در بند و فاقد آزادی کار می کند. اما 
بگوید  تو  به  استوار خواهم ساخت! هیچ کس نمی تواند  را  تو  »َنه! من  خداوند می گوید 
که خانه ات را تخلیه کن، چون هزینٔه خرید آن پرداخت خواهد شد. هیچ بانکی نمی تواند 
ماشین شما را به مزایده بگذارد، چون هزینٔه خرید آن پرداخت خواهد شد. کابینت ّ های 
آشپزخانٔه تو پر از خوراکی و آذوقه خواهد بود و تو بر روی زمینی که هزینٔه خریدش 
پرداخت شده است، قدم خواهی گذاشت و مأموریتی که خدا منحصرًا به تو بخشیده است 

را در شرایط مالی کاماًل  باثبات به انجام خواهی رساْند. تو استوار خواهی شد!«

خداوند می خواهد شما دولتمند گردید!
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قدرت توافق

آنچه در ُشرِف مطالعٔه آن هستید یک اصل پرقدرت پادشاهی است. این اصل آنقدر 
این  دهم.  قرار  کتاب  این  فرعی  عنوان  را  آن  گرفتم  تصمیم  من  که  است  پرقدرت  و  مهم 
اصل را در سرگذشت زندگی یوسف، از نوادگان ابراهیم پیدا می کنیم. به عنوان پیش زمینه 
بگویم که براداران یوسف از او متنفر بودند و قصد داشتند از َشّر او خالص شوند. در 
واقع، آنها می خواستند او را به قتل برسانند، اما یکی از براداران نمی خواست که تا به آن 
با  او را  حد شرارات ورزند؛ در عوض،  یوسف را به تاجرانی در حال سفر فروختند که 
خودشان به مصر بردند، و در آنجا او را به عنوان برده به فوتیفار، که یک صاحب منصب 

در کاخ فرعون بود، فروختند.

و اما یوسف را به مصر برده بودند. و مردی مصری، فوتیفار نام که یکی از 
صاحبمنصبان فرعون و امیِر قراوالِن دربار بود، یوسف را از اسماعیلیانی که 
او را بدان جا برده بودند، خرید. خداوند با یوسف بود، پس او مردی کامروا شد 
و در خانٔه سرَور مصری خود ماند. و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف 
بود، و در هرآنچه می کند، خداوند او را کامیاب می گرداند. پس لطف او شامل 
امور خانٔه  بر  را  او  فوتیفار  را خدمت می کرد.  او  و یوسف  حال یوسف شد 

خویش برگماشت و هر چه داشت به دست او سپرد.
 از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام اموال خویش برگماشت، 
خداوند خانٔه آن مصری را به سبب یوسف برکت داد. برکت خداوند بر همٔه 
اموال فوتیفار، چه در خانه و چه در مزرعه، بود. پس او هر چه داشت به دست 
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یوسف سپرد، و از هیچ چیز خبر نداشت جز نانی که می خورد. 
-پیدایش 6-1:39

کامروا  او مردی  بود، پس  با یوسف  »خداوند  کنید،  توجه  آیه دوم  آغازین  به بخش 
شد.« این به چه معناست؟ آیا خداوند با همٔه انسان ها نیست؟ با توجه به چارچوب بحثی 
که در فصول پیشین در باب موضوع نسل و اعقاب با یکدیگر داشتیم، پاسخ به این پرسش 
»خیر« است. به یاد داشته باشید که ایمان ابراهیم و عهدی که پس از آن خدا با او بست، 
قانونًا به خداوند اجازٔه دسترسی فقط و فقط به ابراهیم و وارثان او را فراهم کرد. پس 
را  با »خداوند همه  را  آن  نباید  با همه است«،  این سخن می گوییم که »خداوند  از  هرگاه 
حق  قانونًا  که  آنانی  قبال  در  اما،  دارد.  دوست  را  همه  او  بگیریم؛  اشتباه  دارد«  دوست 

ایستادن در درگاه او را ندارند، دستان او منفعل است.

شما به یاد داشته باشید که زمانی از مسیح جدا، از تابعیت اسرائیل محروم و 
با عهدهای شامل وعده، بیگانه بودید، و بی امید و بی خدا در این جهان به سر 
می بردید. اما اکنون در مسیْح عیسی، شما که زمانی دور بودید، به واسطٔه 

خون مسیح نزدیک آورده شده اید.
-افسسیان 13-12:2

توجه داشته باشید که این آیات در این خصوص سخن می گویند که اگر کسی در عهد با 
خداوند نیست، خداوند و قدرت او قانونًا از دسترس آن فرد خارج هستند. چرا؟ چون خداوند 
بدون وجود توافق، یعنی بسته شدن عهد با یک زن یا مردی بر روی زمین،  اختیار قانونی برای 
ورود به ساحت زمینی را ندارد. این آیه وقتی می گوید بدون عهد، مردم بی امید و بی خدا در این 
دنیا هستند، به وضوح گویای این واقعیت است. به یاد داشته باشید که عیسی عهدی جدید با ما 
بسته است، ما اکنون عضو خانوادٔه االهی و شهروند پادشاهی پرجالل او هستیم. )افسسیان 
19:2(. حال، با نگاه کردن به متن آیات مورد بررسی مان در پیدایش فصل 39، این عبارت 
»خداوند با یوسف بود« را این چنین درک می کنیم که خداوند به واسطٔه عهدی که ابراهیم، جِد 
یوسف با خدا بسته بود، از اختیار قانونی برای وارد شدن به زندگی یوسف برخوردار بود. 
این عهد قانونی، برتر از سیستِم ُپر از درد و رنج و عرق جبین ریختن زمین بود و آن را تحت 

الشعاع خود قرار داد. خداوند قانونًا این حق را داشت که یوسف را برکت دهد.
به یاد داشته باشید که خداوند پیش تر به ابراهیم گفت: »من تو را ....خواهم کرد.« 
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یاری  زندگی  در  را  او  بود،  با یوسف  چون خدا 
کامیاب  می داد  انجام  هرآنچه  در  او  می بخشید، 
متوجه  فوتیفار،  اربابش،  که  حدی  به  می شد، 
مردان  با  مقایسه  در  یوسف  توانایی  تمایز 
بسیاری که تا آن زمان دیده بود،گردید. در اینجا 
باید به این نکته اشاره کنم که هنگامی که ما با 
در  که  مردمی  می شویم،  کامروا  خداوند  کمک 
زیر سیستم لعن زمین و قانون حفظ بقا زندگی  

می کنند، به تفاوت و تمایز زندگی ما با خودشان پی می برند! فوتیفار آنقدر تحت تأثیر 
قرار گرفته بود که یوسف را بر امور خانه و تمام دارایی اش برگماشت.

اما  می شود،  مکشوف  ما  بر  آیات  این  در  خداوند  پادشاهی  از  بسیاری  اصول 
کلیدی ترین اصل، اصلی است که من آن را »قدرت توافق« می خوانم یا شما می توانید آن را 

»اصل فوتیفار« بنامید. این اصل را در پیدایش 5:39 می یابیم.

از زمانی که فوتیفار یوسف را بر امور خانه و تمام اموال خویش برگماشت، 
خداوند خانٔه آن مصری را به سبب یوسف برکت داد. برکت خداوند بر همه 

اموال فوتیفار، چه در خانه و چه در مزرعه، بود.

قصد دارم تا تصویری شفاف و روشن از آنچه در این داستان در حال رخ دادن است، 
به دست آورید. روزی یوسف عهده دار هیچ مسئولیتی نبود، فردای آن روز او عهده دار 
مسئولیت بود. کتاب مقدس آن بزنگاه تاریخی و آن لحظه ای که این تغییر اتفاق افتاد را 
مشخصًا به ثبت رسانده است. برکت خداوند بر تمام خانه و اموال فوتیفار نازل شد! اما، 
او خدای یوسف را نمی شناخت و عضوی از قوم بنی اسرائیل نبود. بنابراین، چگونه ممکن 
بود چنین چیزی رخ دهد و این به چه معناست؟ پاسخ این است. هنگامی که فوتیفار تمام 
اموال خود را تحت اقتدار یوسف قرار داد، ندانسته، اموال او تحت الشعاع همان عهدی 

قرار گرفت که یوسف با خدا داشت. 
خانه، اموال و دارایی فوتیفار تابعیت پادشاهی خود را تغییر دادند!!

اموال فوتیفار همچنان قانونًا در بند سیستم لعن زمین بودند تا آن هنگام که تحت 
و مدیریت  اقتدار  را تحت  اموال خود  تمام  فوتیفار  قرار گرفتند. وقتی  مباشرت یوسف 

خداوند بدون وجود 
توافق، یعنی بسته شدن 

عهد با یک زن یا مردی 
بر روی زمین، اختیار 
قانونی برای ورود به 

ساحت زمینی را ندارد.
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یوسف قرار داد، او درک نکرده بود که با این کار او اموال خود را در معرض جاری شدن 
به  آنکه یوسف  از  ادامه می گوید که پس  داده است. کتاب مقدس در  قرار  برکت خداوند 
شد،  گماشته  فوتیفار  اموال  تمام  سرپرستی 
نداشت،  خبری  چیز  هیچ  از  دیگر  فوتیفار 
غذایی  جز  به  دغدغه ای  و  نگرانی  هیچ  و 
او  بود.  نمانده  باقی  او  برای  می خوْرد،  که 
هیچ  بدون  فوتیفار  نداشت!  خاطری  دغدغٔه 
نگرانی، صرفًا می بایست بر روی مأموریت و 
وظیفه اش به عنوان امیر قراوالن دربار مصر 
قسمت  این  در  زیادی  نکات  می بود.  متمرکز 
نادانسته  فوتیفار  آنچه  اما  دارند،  وجود 
»آسایش  را  آن  به عبرانیان  ناآگاهانه تجربه کرد، چیزی است که فصل چهارم رساله  و 

َشّبات«22 می نامد، و آری این آسایش در دسترس ایمانداران عهد جدید نیز قرار دارد.
به  روز  آن  در  خداوند  که  برد  خواهید  پی  دهید،  قرار  مطالعه  مورد  را  »شّبات«  اگر 
نه ریختن عرق  و  نه رنج کشیدن  را نمی داد؛  دادن هیچ کاری  انجام  اجازٔه  بنی اسرائیل 
جبین. شّبات البته که روز هفتم هفته بود، و مطابق بود با روز هفتم آفرینش. شاید به یاد 
داشته باشید که روز هفتم خلقت، روزی بود که خدا آن را روز آرامی و آسایش اعالم کرد. 
نه به این علت که خداوند خسته شده بود، بلکه او کار آفرینش را به اتمام رسانده بود. 
همه چیز کامل شده بود. روز هفتم در اصل روزی بود که انسان باید در آن می زیست، 
روزی بدون نگرانی و دغدغه، چون هر آنچه انسان به آن نیاز داشت از قبل برای او فراهم 
شده بود. اما، مسلمًا می دانیم که آدم آن آسایش را در اثر عصیان خود بر علیه خداوند، 
از دست داد. آدم با طغیان خود بر ضد خدا، توانایی خدا برای رفع مایحتاج زندگی اش را 
رد نمود. بدین ترتیب، او آن وضعیت اولیه خود را، که در آن خداوند از قبل تمام مایحتاج 
معاش را برای او فراهم کرده بود، از دست داد. هم اکنون آدم مجبور بود خودش برای 
رفع نیازهایش تدارک ببیند، او می بایست همٔه زمان خود را صرف کار کردن می نمود، تا 

با تحمل رنج و ریختن عرق جبین بقای خود را حفظ کند.
اما خداوند انسان را بدون امید رها ننمود. او به انسان تصویری از آسایش ارائه کرد 

22  عبرانیان9:4 

آن »روز شّبات« نام داشت، 
تصویری از روزی که آدمی 

دیگر مجبور نبود که با 
رنج کشیدن و عرق ریختن 
در تقالی زنده ماندن دست 

و پا بزند.
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که روزی مقرر بود که آن را دوباره احیا کند. و آن »روز شّبات« نام داشت، تصویری از 
روزی که آدمی دیگر مجبور نبود که با رنج کشیدن و عرق ریختن در تقالی زنده ماندن 
دست و پا بزند. هنگامی که فوتیفار از آن برکت خداوند که به واسطٔه عهد بر یوسف بود، 
بهره گرفت، در واقع توانایی و قدرت خداوند برای رفع مایحتاج و یافتن آسایش نصیب او 

شد. او هیچ نگرانی و دغدغه ای نداشت، همه چیز تحت کنترل بود!

 پس او هر چه داشت به دست یوسف سپرد، و از هیچ چیز خبر نداشت جز 
نانی که می خورد. 

-پیدایش 6:39

برای درک اهمیت روز شّبات و آنچه خداوند قصد داشت از تصویر این روز به انسان 
منتقل کند، می بایست پرسشی ساده مطرح کنید. چگونه روز شّبات می تواند امکان پذیر 
باشد؟ منظورم این است که تحت سیستم لعن زمین، انسان هر روزه با هدف حفظ بقا در 
حال دویدن است. اگر این حقیقت داشته باشد، چگونه انسان مجبور نخواهد بود که در 
روز شّبات به دویدن ادامه دهد؟ چگونه نیازهای معاش او رفع خواهند شد، اگر او کار 
نکند؟ این یک سؤال خوبی است و مستلزم یافتن جواب و در پاسخ این پرسش، ما تمامی 

مکاشفه  ی »برکت خداوند« را که یوسف در آن گام برمی داشت را خواهیم یافت.
به نظر من بهترین تصویری که بازتاب گر این اصل است را می توان در کتاب الویان و 
فصل 25، جایی که خداوند سال یوبیل را به بنی اسرائیل تشریح می کند، یافت. به منظور 
فرامی رسید،  یک بار  سال   50 هر  یوبیل  سال  که  کنم  ذکر  شما،  برای  پیش زمنیه ای  ارائٔه 
و آن سال از ویژگی ها و اهمیت فراوانی برخوردار بود که در این مبحث به آن نخواهم 
پرداخت. با این حال، آن بخشی که می خواهم آن را به خوبی درک کنید این است که آنها 
نهم  و  چهل  سال  در  آنها  حقیقت،  در  نمی کاشتند.  مزارعشان  در  چیز  هیچ  سال  آن  در 
نیز نمی توانستند چیزی بکارند، چون سال شّبات بود. بنابراین، می خواهم که تصویری 
روشن به شما دست دهم: به بنی اسرائیل فرمان داده شده بود که در سال چهل و نهم و 
و  پنجاه  انتهای سال  تا  آنها می بایست  نکارند. سپس،  در مزارعشان  پنجاهم هیچ چیز 
ابتدای آن سال کاشته بودند، برداشت کنند.  تا محصولی را که در  یکم صبر می کردند، 
بنابراین، اساسًا خداوند به آنها گفته بود که 3 سال بدون برداشت محصول باید زندگی 
کنند. اگر به شما می گفتم که به مدت سه سال شما هیچ حقوقی دریافت نخواهید کرد، 



174

انقالب مالی

این موضوع مایٔه نگرانی و دغدغٔه خاطر شما می شد. بنی اسرائیل نگران بود. در عالم 
طبیعی، این امری غیرممکن بود. اما، خداوند در حال نشان دادن نکته ای به آنها بود.

اگر بگویید: "پس در سال هفتم چه بخوریم، زیرا نه می توانیم بکاریم و نه 
می توانیم محصول خود را  گرد آوریم؟" من در سال ششم برکت خود را بر 
شما امر خواهم کرد، و محصول زمین برای سه سال کافی خواهد بود. چون 
تا  یعنی  بخورید؛  نهم  سال  تا  کهنه  محصول  از  می کارید،  هشتم  سال  در 

محصول برسد، از کهنه بخورید.
-الویان 22-20:25

شّبات فقط به این دلیل امکان پذیر بود که خداوند روز ششم را با نصیب مضاعف یا 
بیش از اندازٔه کافی برکت می داد. اجازه دهید این عبارت در ذهن شما حک شود. آیا این 
همان چیزی نیست که هر انسانی آرزوی دست یافتن به آن را در َسر دارد، یعنی بیش از 
اندازٔه کافی داشتن؟ وقتی خداوند در روز ششم انسان را با نصیب دو برابر برکت می داد، 
او به انسان یادآوری می نمود که او مهیاکنندٔه آنهاست و او همیشه بیش از اندازهٔ کافی برای 
آنها تدارک دیده است. بیایید صادق باشیم؛ بیش از اندازٔه کافی داشتن ما را از سگ دو زدن 
رهایی می بخشد. ما را از بردگی به در اختیار داشتن حق انتخاب می رساند. و از همه مهم تر، 
به ما آزادی می بخشد تا عالقه و هدف زندگی مان را پیدا کرده و آن را دنبال کنیم. این همان 
وضعیتی بود که فوتیفار در حال لذت بردن از آن بود. عدم وجود نگرانی و دغدغٔه خاطر. هر 
نیازی که او داشت، برطرف می شد. تنها چیزی که او می بایست بر آن تمرکز می کرد، محقق 
کردن هدف زندگی اش بود. همان طور که من و دِرندا گفته ایم: »تا آن زمان که مسئلٔه پول 
را در زندگی خود حل نکنید، هرگز قادر به یافتن هدف زندگی تان نخواهید بود.« اما، خبر 
بسیار خوبی وجود دارد! آسایش شّبات، امروز نیز همچنان در دسترس است، و موقعیتی 

را فراهم می سازد که در آن نیازهای ما رفع شده و از تقال برای حفظ بقا رهایی می یابیم.

پس قوم خدا هنوز باید از آسایش شّبات برخوردار شوند؛ زیرا هر کس که به 
آسایش خدا داخل می شود، او نیز از کارهای خود )از تحمل رنج، عرق جبین 
ریختن، تقال برای حفظ بقا( آسودگی می یابد، همان گونه که خدا از کارهای 

خود برآسود.
-عبرانیان 10-9:4
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فوتیفار  برای  و عرق ریختن  قانون رنج کشیدن  پادشاهی خداوند جایگزین  قانون 
شد، و همین کار را برای شما نیز انجام خواهد داد. با آموختن اینکه چگونه می توانیم از 
برکات پادشاهی خداوند بهره مند شویم، ما نیز می توانیم به کامروایی دست یابیم و هدف 
زندگی خود را سرانجام بیابیم و آن را دنبال کنیم. زندگی حقیقتًا می تواند فرح بخش و پر 

از شور و شادی باشد!

برکت خداوند، دولتنمد می سازد، و او زحمتی نیز به آن نمی افزاید.
-امثال 22:10

آن  به  زحمتی  هیچ  خداوند  و  می آورد  ارمغان  به  دولتمندی  خود  با  خداوند  برکت 
نمی افزاید!!! ما می توانیم در سطحی ما فوق سیستم رنج کشیدن و عرق جبین ریختن 
تا  کرده ام  زندگی  بقا  حفظ  سیستِم  آن  سلطٔه  زیر  سال ها  زندگی کنیم. من  پیدایش 17:3 
را  آن  نیز می توانید  پادشاهی خداوند چگونه عمل می کند. شما  آن زمان که فراگرفتم که 
فرابگیرید. خداوند همراه شماست! او می تواند شما را یاری دهد! شما می توانید کامروا 
و دولتمند شوید. اجازه دهید به گونه ای دیگر آن را بیان کنم: شما می بایست که کامروا 
و دولتمند شوید. فوتیفارهای دنیای امروز ما، آنان که خدا را نمی شناسند و در زیر یوغ 
لعنت ناامیدی، سگ دو زدن، و تقال برای حفظ بقا کمرشان خم شده است، شما را می نگرند. 
مذهب، ساختمان کلیسا یا کتاب مقدِس شما آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد، چون آنها وقتی 
شما را در حال چالش با پیدا کردن راه حل های مشکالت زندگی تان می بینند، به هیچ یک 
از این چیزهای ظاهری توجهی نمی کنند. شما نمی توانید از مردم توقع داشته باشید که 
هنگامی که به آنها می گویید که خداوند چقدر عظیم و بزرگ است به شما گوش فرا دهند 
در حالی که شما همچون خود آنها در زیر فشار شرایط مالی وخیم و نداری و تقال برای 

زنده ماندن، زندگی  می کنید. خیر، شما می بایست 
بازتاب دهنده و نمایانندٔه پادشاهی خداوند به آنان 
باشید، همان گونه که یوسف این کار را می کرد. 
بدانیم  را  این  اما  نبود،  شما  کردن  توبیخ  قصدم 
که مردم احمق نیستند. آنها به دنبال راه حل های 

حقیقی و ملموس هستند.
اعتباری  و  نفوذ  از  من  صدای  سال ها 

از همسو شدن با همه 
شک ها و بی ایمانی های 

اطراف تان پرهیز کنید. 
طرف توافق خود را تغییر 

دهید و از پادشاهی 
خداوند لذت ببرید!
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برخوردار نبود. هیچ کس مرا برای شرکت در برنامٔه تلویزیونی دعوت نمی کرد؛ من شبان 
هیچ  پاسخی،  هیچ  نداشتم،  گفتن  برای  چیزی  چون  چرا؟  نبودم.  نفری  هزار  کلیسای 
راه حلی، هیچ سند و شهادتی که خداوند زنده بود و با من بود، نداشتم. من از خانوادٔه 
به شدت  ماشینم  نمیریم.  گرسنگی  از  اینکه  برای  صرفاً   می گرفتم،  قرض  پول  خودم 
فرسوده بود، خانه ام به شدت فرسوده بود و زندگی ام نیز به شدت فرسوده بود. چرا باید 
کسی می خواست به سخن من گوش فرا دهد وقتی به او می گفتم که خدای من چقدر عظیم 
است؟ آری، من در حال گام زدن در مسیر رسیدن به آسمان بودم، و آسمان بزرگ ترین 
به شنیدن دربارٔه عظمت آسمان نخواهند داشت، مگر  اما مردم عالقه ای  واقعیت است، 
آنکه شما آسمان را همین جا بر روی ساحت زمینی به آنان نشان دهید. خوب گوش دهید، 
است،  حقیقت  او  کالم  و  خداست  خدا  اگر  که  است  این  کنم  بیان  دارم  تالش  آنچه  همٔه 
بنابراین کالم او باید بالفعل شود. زندگی های ما باید متمایز به نظر آیند و در اصل باید 
نزدیک شویم.  امروزی  این نسل  به  پادشاهی خداوند  با حقیقت  باید  ما  باشند.  متمایز 

فوتیفارها در حال نظاره اند.
چرا من عنوان فرعی این کتاب را قدرت توافق انتخاب کردم؟ چون فوتیفار موافقت 
کرد که رجوع کند به پادشاهی خداوند و از آسایش شّبات بهره مند شد، شّباتی که در آن 
رنج کشیدن و عرق جبین ریختن سبِک زندگی او نبود، بلکه شّبات جایی است که در آن 
ترسی نیست و آرامی بر آن حکم فرماست. جایی که هدف و عالقه جایگزین حفظ بقا شده 
و فقر توسط تدارک االهی فرو بلعیده می شود. او چگونه این کار را کرد؟ او مشکالت 
در اصل،  داد.  قرار  پادشاهی خداوند  قانونی  اختیار  زیر چتر  در  را  و دغدغه های خود 
گرچه او تشخیص نمی داد که در حال انجام چه کاری است، او با خداوند به توافق رسید و 
خودش را با خدا هم پیمان کرد. او به توافق رسید و زیر اختیار قانونی پادشاهی خداوند 
خود را قرار داد. فوتیفار به اندازٔه کافی باهوش بود که سرپرستی تمام اموال خود را به 
یوسف سپرد، چون او برکت خداوند را بر او می دید. شما نیز می توانید این کار را انجام 
دهید؛ من و دِرندا نیز همین کار را کردیم. به همین دلیل آن گوزن ظاهر شد، پول مورد 
آن احتیاج داشتیم، ظاهر  به  نیاز ما و خانه ای که  اتومبیل های مورد  نیاز ما ظاهر شد، 
شدند. اگر می خواهید از همهٔ  آنچه خداوند برای شما تدارک دیده است بهره مند شوید، 
طرف توافق خود را تغییر دهید. از همسو شدن با همٔه شک ها و بی ایمانی های اطراف تان 

پرهیز کنید. طرف توافق خود را تغییر دهید و از پادشاهی خداوند لذت ببرید!
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 شما خود به ایشان
 خوراک دهید!

درگیر  و  دلسرد  بسیار  و  بود  آمده  دفترم  به  او  دیدم،  را  دان  بار  اولین  برای  وقتی 
بدهی های فراوانی بود. در آن مقطع، چنین به نظر می رسید که هیچ چیز در زندگی اش 
به گفتگو کردیم، متوجه شدم  با هم شروع  خوب پیش نمی رود. هنگامی که نشستم و 
زندگی  در  افتاده اند.  عقب  قبوضش  همٔه  تقریبًا  و  خانه اش  کرایٔه  ماه  چهار  یا  سه  که 
سر  به  مالی شان  اوضاع  از  همسرش  بود-طاقت  آمده  به وجود  مشکالتی  زناشویی اش 
و  به تدریج عزت  نبود،  فرزندشان   5 و  او  مایحتاج  تأمین  به  قادر  دان  بود و چون  آمده 
احترامش در نزد همسرش کم رنگ شده بود. حقیقت این بود که خوِد دان هم عزت نفس 

خود را از دست داده بود. و او درگیر مسایل حل نشدٔه بسیاری بود.
او مسئول فروش بیمٔه درمانی در ایالت اوهایو بود، اما به دلیل عدم موفقیت شغلی، 

به سرعت شرایط مالی او به وضع اسفناکی دچار شده بود.
او  در  بالقو ه ای  پتانسیل  من  بود،  داده  رخ  دان  برای  که  بدی  اتفاقات  تمام  علی رغم 
می دیدم. او مشتاق آموختن و کار کردن بود. ترکیب این دو ویژگی توجه مرا به خود جلب 
کرد و تصمیم گرفتم که او را استخدام کنم و به او در ساختن آینده ای بهتر کمک کنم. در 

نهایت، این سرمایه گذاری ای بود که سود هنگفتی برای هر دِو ما به همراه داشت. 
شرکت تازه تأسیس ما برندٔه یک سفر به جزایر هاوایی از یکی فروشندگانمان شده 
بود و من احساس کردم که این می تواند فرصت بسیار خوبی باشد که در طی آن با دان 
دربارٔه پادشاهی خدا صحبت کنم. گرچه دان ایماندار بود، اما تجارب ایمانی ما با یکدیگر 



178

انقالب مالی

متفاوت بود. و علی رغم این که بارها سعی کردم تا اصول پادشاهی خدا را با او در میان 
بگذارم، به نظر می رسید او سخنان مرا باور نمی کند.

من مدام در پی فرصتی بودم که بتوانم توجه دان را جلب کنم تا به او در درک این 
موضوع کنم که او نیز می تواند با یادگیری چگونگی عملکرد پادشاهی خدا، به موفقیت 
دست پیدا کند. با این حال، دان آنقدر دلسرد و مأیوس شده بود که حتی در باور کردن 
خود دچار مشکل بود و نمی توانست باور کند که در واقع ممکن است تغییری رخ دهد. 

می دانستم که این سفِر هاوایی بهترین شانس من است.
چند هفته پیش از سفر، من و دان در این باره با هم حرف می زدیم که در طی این سفر 
چه خواهیم کرد و به بازدید از چه مکان هایی خواهیم پرداخت. در میان تمام گزینه ها، 
آب های  در  می خواست  او  کرد.  جلب  خود  به  را  دان  توجه  ویژه ای  به طور  آنها  از  یکی 
زیبای اقیانوس آرام نیزه ماهِی )مارلین( آبی رنگ صید کند. دان در حالی که ذوق زده بود 
آبی رنگ در همٔه دنیاست. من همیشه دوست داشتم  نیزه ماهِی  پایتخت  گفت: »هاوایی 
این رویای من بوده«. برای اولین بار ظرف چند  آبی رنگ صید کنم؛  که یک نیزه ماهی 
هفتٔه گذشته، چشمان دان می درخشید. این موضوع حقیقتًا او را به هیجان آورده بود و 
من می دانستم که ذوق زدگی او فرصتی برای آموختن درسی بسیار مهم برای او فراهم 

خواهد کرد. 
به او گفتم:»دان، آیا می دانی که این امکان دارد که تو بدانی نه اینکه امیدوار باشی، 
به  موفق  هاوایی  آب های  در  تو  خداوند،  پادشاهی  قانون  به  توسل  با  که  بدانی  بلکه 
صید نیزه ماهی آبی خواهی شد؟«. او کمی سردرگم شد، اما در عین حال که کنجکاوی 
دربارٔه  دادن  توضیح  با  نیز  من  و  بداند  بیشتر  می خواست  دان  بود،  شده  برانگیخته  او 
پادشاهی خداوند سخنم را ادامه دادم. مرقس 24:11 را نقل قول کردم، که می گوید: »پس 
به شما می گویم، هر آنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که آن را یافته اید، 
و از آِن شما خواهد بود.« برای دان، این واقعیت آن قدر فوق العاده بود که باور کردنش 
برای او دشوار بود. کمی وقت به او اختصاص دادم و به او کمک کردم تا پادشاهی را درک 
کند و نحؤه فعال کردن ایمانش را بیاموزد. و بنابراین، پیش از راهی شدن به سفر، او 
و همسرش، بذری )هدیه ای( کاشتند، درست همان طور که من برای گوزنم کاشته بودم، 
که  بودند  اعالم کرده  را  ایمان خود  و  بودند  دعا کرده  و یک دلی  توافق  در  با هم  بعد  و 

نیزه ماهی آبی را همان  روز دریافت کرده اند.
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در عین حال، دان هر آنچه می دانست انجام داد تا سهم خود را از حصاد حفظ کند. 
او دربارٔه قایق های ماهیگیری موجود و هزینٔه کرایٔه آنها تحقیقاتی انجام داد و سرانجام 
قایقی را که ناخدایش را پسندیده بود، ِرزرْو کرد. ترتیب همٔه کارها داده شده بود و ما هم 

در آستانٔه سفر به آب ّهای آبی هاوایی، بسیار هیجان زده بودیم.
روز صید فرا رسید، هنگامی که سوار قایق می شدیم به  طرزی خودستایانه به ناخدا 
گفتیم که امروز قرار است ما یک نیزه ماهی آبی رنگ صید کنیم. او آرزو کرد که ما موفق 

به صید ماهی ای از گونه ای غیرعادی باشیم و در 
عین حال ما را مطمئن ساخت که شانس موفقیت 
ناخدا  اندک است.  نیزه ماهی بسیار  ما برای صید 
در ظرف 4 ماه گذشته و با دو قایق کرایه ای، و در 
حالی که هر روز به صید پرداخته بود، تنها موفق 
موضوع  این  بود.  شده  نیزه ماهی  یک  صید  به 
صید  فصل  هنوز  که  بود  آن  از  ناشی  بیشتر 
یک  نیزه ماهی  چون  بود،  نرسیده  فرا  نیزه ماهی 
زدیم  باز  دلسرد شدن سر  از  است.  ماهی مهاجر 
و با احترام به او گفتیم که ما حتمًا یک نیزه ماهی 

صید خواهیم کرد و بعد به منتقل کردن وسایل مان به داخل قایق ادامه دادیم. 
پس از شش ساعت انتظار، حتی یک بار هم ضربه ای به چنگک قالب هایمان احساس 
نکردیم و به تدریج نگران می شدم که مبادا این انفعال منجر به تضعیف ایمان دان شود. 
با این دغدغه در فکرم، از سکویی روی عرشه که باالی سر دان بود و من روی آن نشسته 
بودم، با فریاد از او پرسیدم: »دان، سؤالی از تو دارم. تو چه موقع نیزه ماهی را دریافت 
کردی، آیا آن زمان که ظاهر شد یا در همان لحظه ای که با هم در دعا متحد شدیم؟« او با 
اطمینان به نفس و قرص و محکم جواب داد: »َگری، این خیلی ساده ست. من وقتی دعا 
کردم، آن را یافتم.« با شنیدن پاسخ او اطمینان خاطر یافتم و بسیار خوشحال شدم. همان 
موقع متوجه شدم که دان توصیه های مرا بسیار جدی گرفته است و مصمم بود که آن روز 

حتمًا نیزه ماهی اش را صید کند. 
دقایقی بعد، در حالی که چوب ماهیگیری دان به سمت آب خم شده بود، صدای قرقرٔه 

چوب ماهیگیری اش شنیده شد و اطرافیان فریاد زدند: »ماهی، ماهی!«

»پس به شما می گویم، 
هر آنچه در دعا 

درخواست کنید، ایمان 
داشته باشید که آن را 
یافته اید، و از آِن شما 

خواهد بود.«
-مرقس ۲۴:۱۱
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ناخدا هشدار داد: »خیلی هیجان زده نشوید!، 
نیزه ماهِی  اما  افتاده،  قالب  به  بزرگی  ماهی  بله، 
سوی  به  مستقیم  نیزه ماهی ها  نیست.  رنگ  آبی  
این ماهی  اما  سطح آب می آیند و به هوا می پرند، 
در عمق آب مانده است.« زمان به کندی می گذشت، 
در حالی که دان در حال دست و پنجه نرم کردن 
به سطح  کافی  اندازٔه  به  و هنوز  بود  ماهی  آن  با 
ماهی   دید.  را  آن  بتوان  که  بود  نشده  نزدیک  آب 
بیشتر از دان خسته شده بود و به زودی دست از 
مبارزه برداشت. دان و من وقتی او شروع کرد به 
چرخاندن قرقره و باال آوردن آن نیزه ماهی آبی و زیبا، حیرت زده نشدیم، اما همٔه آنان که 

روی قایق بودند، مات و مبهوت مانده بودند.
عکس دان و ماهی اش تا به امروز در دفترم روی دیوار نصب شده است، به عنوان 
پادشاهی خداوند. در ظاهر  از واقعیت  برای من  دایمی  یادآور  و  برای دیگران  شهادتی 
که  تأثیری  کردن  درک  برای  بود  آغازی  تنها  این  دان،  برای  بود.  معمولی  ماهی  یک  آن 

پادشاهی خداوند می تواند بر زندگی او داشته باشد.
حدود دو هزار سال به عقب بازگردیم و با مردی مواجه می شویم با نام نیقودیموس 
که از عیسی به طور خاص دربارٔه پادشاهی خداوند سؤال کرد. فصل سوم انجیل یوحنا 
پاسخ عیسی را ثبت کرده است: »باد هر کجا که بخواهد می وزد؛ صدای آن را می شنوی، 
اما نمی دانی از کجا می آید و به کجا می رود. چنین است هر کس نیز که از روح زاده شود« 

)آیه 8(. آن روز زیبا به همراه دان بر روی قایق، بهترین مثال از این سخن مسیح است.
در حالی که نه من و نه دان در عمل پادشاهی خداوند را به چشم ندیدیم، اما به یقین 
تأثیر آن را به شکل آن نیزه ماهی بزرگ که آن روز ظاهر شد، دیدیم و احساس کردیم. 
همان گونه که باد قابل دیدن نیست، اما تأثیرش بر روی ساحت طبیعی قابل مشاهده است، 
با فراگرفتن  اثرگذار است.  پادشاهی خداوند نیز واقعی است و بر روی ساحت طبیعی 
تغییر در زندگی هایمان  دادن  باعث رخ  ما  پادشاهی خداوند است،  بر  قوانینی که حاکم 

خواهیم شد، همان طور که دان آن روز انجام داد.
شد؟  ظاهر  رنگ  آبی  نیزه ماهی  آن  چگونه  است.  پرسش  طرح  نوبِت  خوب،  بسیار 

همان گونه که باد 
قابل دیدن نیست، اما 

تأثیرش بر روی ساحت 
طبیعی قابل مشاهده 

است، پادشاهی خداوند 
نیز واقعی است و بر 
روی ساحت طبیعی 

اثرگذار است.
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شما فقط نمی توانید بگویید که این کار خدا بود. خیر، ما می بایست بدانیم که آن ماهی 
چگونه ظاهر شد. شما می بایست پاسخ این سؤال را بدانید، چون شاید روزی فرا رسد 
که شما به یک نیزه ماهی آبی رنگ یا ماشین آبی رنگ یا صرفًا به مواد غذایی نیاز داشته 
باشید. حقیقت این است که نکتٔه این داستان در واقع موضوع ماهیگیری نیست، همچنان 
داستان  این  نبوده است.  نیز دربارٔه شکار گوزن  داستان های شکار من  نکتٔه اصلی  که 
شدن  ظاهر  برای  می بخشد.  ما  به  بینشی  آن  عملکرد  نحؤه  و  خدا  پادشاهی  دربارٔه 
نیزه ماهی دلیلی وجود داشت! عیسی زمان زیادی صرف تعلیم دادن شاگردانش دربارٔه 
نحؤه عملکرد پادشاهی خداوند نمود، اما عالوه بر صرفًا سخن گفتن دربارٔه آن، او قدرت 

پادشاهی را برای آنان به نمایش گذاشت. 
این ساحت زمینی که شما در آن پرورش  لطفًا خوب دقت نمایید. پادشاهی همانند 
یافته و بزرگ شده اید عمل نمی کند. در واقع، شما با ذهن خود هرگز قادر نخواهید بود 
آن را به طور کامل درک کنید. پادشاهی بر اساس قوانینی عمل می کند، قوانینی که صرفًا 
با قوانینی که ما با آنها بر روی این ساحت زمینی مأنوس هستیم، متفاوت هستند. اما، ما 
می توانیم آن قوانین را فرا بگیریم. عیسی هر کجا که می رفت، زمان زیادی صرف تعلیم 
محبوب ترین  از  یکی  می داد.  اختصاص  عمل  در  پادشاهی  قوانین  گذاشتِن  نمایش  به  و 
داستان ّ های من که در طی آن عیسی قدرت پادشاهی را به نمایش می گذارد در فصل ششم 
از انجیل مرقس آمده است. داستان خوراک دادن به 5000 مرد توسط عیسی با پنج نان و 
دو ماهی. گرچه در طی تمام سالیانی که در کلیسا بزرگ شده ام، شاید میلیون ها بار این 
داستان را شنیده باشم، اما هرگز هیچ کس به من نگفته است که عیسی این کار را چگونه 

انجام داد.
و  دورافتاده  است  مکانی  »اینجا  گفتند:  و  آمدند  نزدش  شاگردان  غروب،  نزدیک 
دیروقت نیز هست. مردم را روانه کن تا به روستاها و مزارع اطراف بروند و برای خود 

خوراک بخرند.«
 عیسی در جواب فرمود: »شما خود به ایشان خوراک دهید.«

 گفتند: »آیا می خواهی برویم و دویست دینار نان بخریم و به آنها بدهیم تا بخورند؟«
 فرمود: »چند نان دارید؟ بروید و تحقیق کنید.«

 پس پرس و جو کردند و گفتند: »پنج نان و دو ماهی.«

بنشانند.  سبزه ها  بر  دسته  دسته  را  مردم  تا  فرمود  خود  شاگردان  به  آنگاه   
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آنگاه  بر زمین نشستند.  نفری  پنجاه  و  در دسته های صد،  بدین گونه مردم 
پنج نان و دو ماهی را برگرفت و به آسمان ّ نگریسته، برکت داد. سپس نانها 
را پاره کرد و به شاگردان خود داد تا پیش مردم بگذارند؛ دو ماهی را نیز میان 
ماهی،  و  نان  خرده های  از  و  شدند،  سیر  و  خوردند  همه  کرد.  تقسیم  همه 

دوازده سبِد پر برگرفتند. شمار مردانی که نان خوردند پنج هزار بود.  
 -مرقس 44-35:6

»عیسی مشکلی پیش آمده. مردم گرسنه اند و بسیار دیر شده است، اگر همین االن آنها 
را رها نکینم به خانه نخواهند رسید؛ ما خیلی نگران آنها هستیم.« عیسی به آنان چه گفت؟ 
»آه، خدای من، راست می گویید. من اصاًل به فکر ساعت نبودم؛ بیایید سریع جلسه را تمام 
کنیم.« خیر، او خیلی ساده گفت: »شما خود به آنها خوراک دهید.« کتاب مقدس تعداد 
فقط مردان را 5000 نفر ثبت نموده است، اما با شمارش زن ها و بچه ها، به سهولت می توان 
از  انبوهی  به چنین  دادن  است. خوراک  بوده  نفر   20000 تعداد جمعیت حاضر  که  گفت 
مردم، حتی اگر شما از قبل غذایی آماده کرده بودید، کار بسیار شاق و تقریبًا غیر ممکنی 
بود. یقین دارم که شاگردان نتوانستند حرف عیسی را باور کنند. واکنش آنان به راه حل 
پیشنهادی عیسی، آشکار کنندٔه چارچوب فکری ای است که مقید به محدودیت های ساحت 
زمینی است. »اما عیسی، کاری که تو از ما می خواهی انجام دهیم، هزینه اش مساوی با 
حقوق 8 ماه یک کارگر است! آیا تو واقعًا از ما می خواهی که برویم و این همه پول خرج 
خریدن نان بکنیم؟« اول از همه، دقت کنید که آنان چقدر به سرعت مشکل کمبود مواد 
غذایی را تبدیل کردند به اقتصاد سیستم لعن زمینی، رنج کشیدن و عرق جبین ریختن، و 

بعد از محاسبٔه سریع دقیقًا به رقم هشت ماه دستمزد یک کارگر دست یافتند. 
روزی در حال دعا بودم، و خداوند به من گفت که طرز فکرم جسمانی شده است. 
سردرگم شده بودم؛ این به چه معنا بود؟ آیا من مشکلی با شهوت رانی داشتم؟ خیر، او به 
طرز تفکر من اشاره داشت و اینکه چقدر من محدود فکر می کنم، چون طرز تفکر سیستِم 
لعِن زمینی، آینده مرا از این صافِی عبور می داد که در آینده با چه سرعتی قادر به دویدن 
خواهم بود. همٔه ما چنین رفتار می کنیم. هرگاه به خانه ای جدید احتیاج پیدا می کنیم، در 
قدم اول قیمت آن را برآورد می کنیم، سپس بالفاصله محاسبه می کنیم که آیا توان خرید 
آن را داریم یا نه. چگونه این محاسبات را انجام می دهیم؟ با تکیه بر سیستم لعن زمین، 
مبنی بر این که با حداکثر چه سرعتی قادر به دویدن خواهیم بود. برای مثال، من ساعتی 
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15 دالر درآمد دارم، آن را ضرب در 40 ساعت کار در هفته می کنم، مساوی می شود با ... 
»هیچ شانسی برای خرید آن خانه باقی نمی ماند.« بنابراین گزینٔه خرید خانه را غیرممکن 
فیلتر که  این  از صافی  را  ایده ای  یا  اگر هر فکر  به گوشه ای رها می کنید.  تلقی کرده و 
»حداکثر سرعتی که می توانم بدوم« عبور دهیم، هرگز از شیؤه زندگی پادشاهی خداوند 
بهره ای نصیبمان نخواهد شد، زیرا خداوند مقید و محدود به آن سیستم نیست. خداوند 
به من می گفت که اگر می خواهم پادشاهی در زندگی من مداخله کند، می بایست شروع به 

فکر کردن افکار پادشاهی بکنم-همه چیز ممکن است!
شاگردان درگیر همین ذهنیت بودند وقتی که گفتند: »هزینٔه خوراک دادن به این همه 
مردم مساوی است با حقوق 8 ماه یک کارگر.« در اصل، آنها اذعان می کردند که خوراک 

دادن به آن جماعت بزرگ، کاری شاق و غیرممکن است. 
آنان را خوراک دهید«  بیان مثالی، توصیف کنم که جملٔه »شما خود  با  اجازه دهید 
عیسی چه معنایی برای آنها داشت. تصور کنید که من شبان شما بودم و شما در حال 
سپری کردن روزهای دشواری در زندگی خود بودید و چند ماه بود که قادر به پرداخت 
و  داشته اید  تأخیر  ماه  وام مسکن سه  پرداخت قسط   در  نبوده اید. شما  منزلتان  اقساط 
از من درخواست  در آستانٔه از دست دادن منزل تان بودید. بنابراین نزد من می آمدید و 
می کردید که آیا کلیسا می تواند به شما در پرداخت اقساط عقب افتاده کمکی کند. سپس 
من با آرامش کامل به شما می گفتم: »من ایدٔه بهتری دارم. چرا تو همٔه اقساط را یکجا 
پرداخت نمی کنی تا دیگر مجبور به پرداخت اقساط ماهانه نباشی؟« بعد، شما با نگاهی 
که این جمله را می شد در آن خواند به من نگاه می کردید: »این شخص هیچ چیزی از آنچه 
گفتم را نفهمید.« »خیر، شبان، فکر می کنم حرفم را اشتباه فهمیدید. ما هیچ پولی نداریم، 
به همین دلیل به شما مراجعه کردیم. ما صرفًا از کلیسا انتظار کمک برای پرداخت اقساط 
معوقه را داریم.« دوباره، من با آرامش به شما نگاه می کنم و می گویم: »خیر، من دقیقًا 
فهمیدم که تو چه گفتی و یک راه حل عالی به تو پیشنهاد کردم. تو باید کل پول خرید خانه 
را پرداخت کنی تا دیگر مجبور به پرداخت اقساط نباشی.« مانند دستگاه بازی پین بال که 

خراب شده باشد، شما با خود فکر خواهید کرد که من حتمًا دیوانه شده ام.
باید  این که ما  َنه؟  شاگردان حتمًا چنین حسی داشته اند. »عیسی تو جدی نمی گی؟ 
20000 نفر را خوراک بدیم. این کار غیرممکن است. ما هیچ امکاناتی برای این کار نداریم. 
بعد  و  کنیم،  را جمع  پول الزم  تا  کنیم  کار  برویم  بعد  و  کنیم  تدوین  برنامه ای  اگر  تازه 
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واگن های حمل مواد غذایی را هماهنگ کنیم، کمیته هایی تشکیل دهیم که بروند و نان را 
بخرند و جابه جا کنند، و هنگامی که ما نان به دست بازگردیم، همٔه این مردم از گرسنگی 
این کار غیرممکن  خواهند مرد. حتی اگر پول الزم را همین االن در اختیار داشتیم، باز 
بود.« هنگامی که هیچ راه حلی برای عملی شدِن امر ناممکن به ذهنمان خطور نمی کند، 
ما چنین واکنشی نشان می دهیم. وقتی امکانات مورد نیاز فراهم نیست، رویاهای ما زنده 

نمی مانند.
برای  اگر هیچ راهی  نکرد،  تنها رها  آن شرایط دلسرد کننده  را در  عیسی شاگردان 
او  آنان نمی گفت که مردم را خوراک دهند.  او به  این کار وجود نمی داشت،  انجام دادن 
در واقع قصد داشت به زودی آن سیستم دیگر را به نمایش بگذارد- بالفعل شدن قدرت 

پادشاهی در عمل. عیسی با دیدن سردرگمی شاگردان، خود پیشقدم می شود.
عیسی گفت: »چه چیزی دارید؟ بروید و پرس و جو کنید.« شاگردان بازگشتند و در 
جواب گفتند: »ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم.« وقتی که آنها در یافتند که چه کسی 
صاحب آن پنج نان و دو ماهی است، عیسی به آنان گفت که آنها را نزد او بیاورند. او نان ها 
و ماهی ها را گرفت و آنها را برکت داد و سپس دوباره آنها را به شاگردان بازگرداْند. از 
منظر طبیعی هیچ چیزی تغییر نکرده بود، اما در ساحت روحانی، یک اتفاق بسیار مهمی 
رخ داده بود، اتفاقی که کلیدی ترین نکته برای فهم ما از نحؤه عملکرد پادشاهی خداوند 
به شمار می آید. عیسی به شاگردان سفارش می کند که نان و ماهی را توزیع کنند، و آنها 
حیرت زده شاهد این امر بودند که چگونه نان و ماهی در برابر دیدگانشان تکثیر یافته و 
20000 نفر تغذیه می شوند و دست آخر دوازده سبد خرده نان و ماهی جمع آوری کردند. 

چه اتفاقی رخ داد؟ چگونه این اتفاق رخ داد؟
موشکافانه  و  بازگردیم  عقب  به  کمی  می بایست  پرسش ها،  این  پاسخ  یافتن  برای 
جزئیات این رویداد را بررسی کنیم. معنای لغوی واژٔه »برکت« جدا کردن یا وقف کردن 
است. بنابراین می توانیم چنین بگوییم که آن هنگام که عیسی بر آن غذا اعالنی انجام داد 
و آنها را برکت داد، نان و ماهی از قلمروی یک پادشاهی جدا شدند به قلمروی پادشاهی  
دیگری پیوستند. در ساحت زمینی غذا دادن به 20000 نفر با پنج نان و دو ماهی از جمله 
پادشاهی خداوند، همه چیز محال است. در حقیقت، داستان  اما، در  امور محال است. 
ماهِی  و  نان  خرده  سبد  دوازده  غذا،  تقسیم  از  پس  شاگردان  نمی شود.  ختم  اینجا  به 
نمی شد،  محسوب  کافی  ابتدا  در  که  ماهی  دو  و  نان  پنج  کردند.  جمع آوری  باقی مانده 
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20000 نفر را سیر کرد، و دست آخر آنچه باقی ماْند از آنچه در ابتدا بود، بیشتر بود؟ این 
شیؤه پادشاهی است، بیش از اندازه کافی بودن!

همان  می کنم،  بررسی  دقت  با  را  داستان  وقتی  روحانی،  امور  محقق  یک  عنوان  به 
بود. در تجربٔه شکار  داده  به من  را در شکار گوزن  آن  را می بینم که خداوند  قاعده ای 
عنوان  به  را  داشتم  نیاز  آن  به  آنچه  از  سهمی  ابتدا  در  که  آموخت  من  به  خداوند  گوزن 
بذر در پادشاهی خداوند بکارم. این همان کاری است که آن پسر با پنج نان و دو ماهی 
آنها  یافتن  داد و شاهد تکثیر  پادشاهی خدا قرار  اقتدار  آنها را تحت  او  داد.  انجام  خود 
شد، 20000 نفر غذا خوردند و 12 سبد غذا هم باقی ماْند. به این نکته دقت کنید که نان 
به نان تکثیر یافت و ماهی نیز به ماهی. این است شیؤه علمکرد این قاعده. من می توانم 

در پادشاهی ماهی بکارم، و ماهی نیز درو کنم. اما 
اگر من به ماهی نیاز داشته باشم، ولی هیچ ماهی ای 
بکارید!  –پول  پاسخ  بکنم؟  باید  چه  باشم،  نداشته 
معاملٔه  سیستم  نوعی  پول  که  باشید  داشته  یاد  به 
پایاپای است. من و شما هر روز پول را »نام گذاری« 
می کنیم. ما آن را شیر، خانه، پوشاک، نان و هر چیز 
دیگری که هر روز به آن نیاز داریم، می نامیم. پول 
تبدیل می شود به هر آنچه به آن نیاز داریم. بنابراین 
پول  را  آن  می توانیم  می کاریم،  بذری  ما  موقع  هر 

بنامیم. به جای آنکه به مغازه برویم و ماهی بخریم، تا بتوانیم در پادشاهی ماهی بکاریم، 
می توانیم پول را ماهی نام گذاری کرده و آن را بکاریم. این رویکرد را می توانید در هدیه 
نام گذاری کرده  آن را  اما نه در ده یک دادن، چون خداوند قباًل  اقتباس کنید،  دادن خود 

است. ما می توانیم همین قانون تکثیر را در فصل پنجم انجیل لوقا نیز مشاهده نماییم.

یک روز که عیسی در کنار دریاچٔه ِجنیساِرت ایستاده بود و جمعیت از هر 
سو بر او ازدحام می کردند تا کالم خدا را بشنوند، در کنار دریا دو قایق دید که 
صیادان از آنها بیرون آمده، مشغول شستن تورهایشان بودند. پس بر یکی 
از آنها که متعلق به َشمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از 
ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. چون 
ببر، و  به جایی عمیق  را  »قایق  به َشمعون گفت:  پایان رسید،  به  سخنانش 

خداوند به من آموخت 
که در ابتدا سهمی 
از آنچه به آن نیاز 

داشتم را به عنوان بذر 
در پادشاهی خداوند 

بکارم.
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تورها را برای صید ماهی در آب افکنید.« َشمعون پاسخ داد: »استاد، همٔه شب 
اّما چون تو می گویی، تورها را در  را سخت تالش کردیم و چیزی نگرفتیم. 
آب خواهیم افکند.« وقتی چنین کردند، آنقدر ماهی گرفتند که چیزی نمانده 
بود تورهایشان پاره شود! از این رو، از دوستان خود در قایق دیگر به اشاره 
خواستند تا به یاری شان آیند. آنها آمدند و هر دو قایق را آنقدر از ماهی پر 

کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو روند.  
-لوقا 7-1:5

به عنوان محقق امور روحانی، بیایید این داستان را با دقت بررسی کنیم. آن ماهی ها 
چگونه ظاهر شدند؟ آیا پاسخی برای این پرسش دارید؟ عیسی در ساحل مشغول قدم 
زدن بود و قایقی را پیدا می کند که می خواهد سوار بر آن برای مردم موعظه کند. او از 
پطرس که مالک آن قایق بود پرس وجو می کند که آیا می تواند از قایق او استفاده کند و 
ماهیگیری  شب  تمام  آنها  بود؛  شده  تمام  قایق ها  با  آنها  کار  »قطعًا.«  می گوید:  پطرس 
کرده بودند، اما هیچ چیزی نگرفته بودند. وقتی عیسی موعظه اش را به پایان رساْند و 
کارش  با قایق تمام شد، به پطرس گفت که دوباره قایق  را به آب بیندازد و در جاهای عمیق 
شروع به ماهیگیری کند. یقین دارم که این درخواست عیسی برای پطرس غیرمنتظره و 
غالفگیرکننده بود، از همین رو چنین جواب داد:»عیسی، ما تمام شب را تور انداخته ایم 
و هیچ چیزی نگرفته ایم.« پطرس یک ماهیگیر حرفه ای بود و او به خوبی می دانست که 
آن قسمت هیچ ماهی ای وجود  در  تجربٔه دیشب شان،  اساس  بر  کند.  باید صید  چگونه 
نداشت. در ساحت طبیعی، بازگشتن و دوباره تور انداختن در آن قسمت، کاری بی فایده 

و غیرمنطقی بود. آنها وسایل شان را جمع کرده بودند و تورهایشان را شسته بودند.
من فکر نمی کنم که پطرس درخواست عیسی را انجام می داد مگر آنکه احتمااًل  دقایقی 
پیش، موعظه ای یک ساعته از عیسی شنیده بود که او را آنچنان لمس کرده بود که قباًل 
هرگز به آن گونه مورد لمس پیغام عیسی قرار نگرفته بود. بنابراین او می گوید: »چون تو 
می گویی، من تورها دوباره به آب می اندازم.« پطرس قایق را دوباره به سمت عمیق دریا 
به حرکت در آوْرد و آنقدر ماهی گرفت که کم مانده بود تورهایشان پاره شود و قایق آنقدر 
سنگین شده بود که چیزی نمانده بود در آب فرو روند. او از روی ناچاری، همکارانش را 
که هنوز در ساحل بودند صدا می زند و آنها به او ملحق می شوند و تورهایشان در حال 
پاره شدن بود و قایق آنها نیز کم مانده بود که غرق شود. کتاب مقدس واکنش پطرس را 
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ثبت کرده است، او مات و مبهوت مانده بود!
این  به  می توانیم  آیا  هست؟  دست  در  سرنخ هایی  آیا  داد؟  رخ  چگونه  اتفاق  این 
موضوع پی ببریم؟ به طور خالصه، ما در این داستان دوباره همان اصل قدرت توافق، 
از  که کمی پیش تر درباره اش سخن گفتیم، را می بینیم. وقتی پطرس اجازه داد عیسی 
قایق ماهیگیری او استفاده کند، قایق و کسب و کار پطرس از قلمروی یک پادشاهی وارد 
قلمروی پادشاهی دیگر شدند. کسب و کار او از زیر اختیار قانونی سیستم لعن زمینی 
خارج شد و زیر اختیار پادشاهی خدا قرار گرفت. پس از این که پطرس این کار را کرد 
خداوند قانونًا این حق را به دست آورد که کالم علم را بر عیسی نازل کند و به او مکان دقیق 

ماهی ها را خاطر نشان شود: »قایق را به جای عمیق ببر.«
بیایید این رخداد را موشکافی کنیم. عیسی قایق ماهیگیری پطرس را که تازه از صید 
شبانه و بدون هیچ صیدی به ساحل بازگشته بود، از او به عاریه می گیرد. در این مبادله، 
قایق به حیطٔه اختیارات قانونی پادشاهی خداوند منتقل می شود. اکنون عیسی به واسطٔه 
روح القدس از مکان دقیق ماهی ها آگاهی کسب کرده است. سپس عیسی قایق را دقیقًا به 
سمت آن مکان هدایت می کند. قایق پطرس تقریبًا لبریز از ماهی می شود. قایق همکارش 
نیز ُپر از ماهی می شود. حال، ماهی ها چگونه صید شدند؟ به زبان ساده، به واسطٔه یک 
کدام  در  ماهی ها  که  بداند  دقیقًا  کسی  اگر  که  کنیم  قبول  باید  آسمان.  از  مستقیم  کالم 
قسمت دریا هستند، می تواند آنها را صید کند. به آنچه هم اکنون گفتیم فکر کنید. خداوند 

دانای مطلق است؛ او می تواند به شما کمک کند و بگوید که چه باید بکنید.
هنگامی که من و دِرندا در اوضاع وخیم مالی به سر می بردیم و تازه شروع به یادگیری 
اصول پادشاهی نموده بودیم، خداوند در خواب شبانه رویای شروع کسب و کار جدیدی 
را به من بخشید که در عمل هیچ سررشته ای از آن کار نداشتم. آن کسب و کار امروز پس 
از گذشت 28 سال همچنان فعال است، و ساالنه صدها هزار دالر درآمدزایی خالص دارد. 
ظرف این 28 سال، کسب و کارمان به من اجازه داده است تا میلیون ها دالر در کار خدمت 
نیز  نتیجه شما  در  و  آسمان شنیدم  از  بکارم. چگونه؟ من کالمی  بذر  به مردم  و کمک 

می توانید! اجازه دهید مثالی ذکر کنم.
چند سال پیش، کنفرانس پنج روزه ای را با موضوع پادشاهی خداوند برگزار کرده 
بودم. پس از اتمام جلسٔه دومین شب کنفرانس، مردی به نام کریس به من نزدیک شد و 
از من درخواست دعا نمود. از او پرسیدم برای چه چیزی می خواهد که دعا کنم. سپس، او 
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داستانش را برایم تعریف کرد. او در کسب و کاری همراه فرد دیگری شریک بوده است 
و شریکش پول کسب و کارشان را اختالس کرده بود و سبب ورشکستگی آنان شده بود. 
او چهار بار ازدواج کرده بود، و آخرین ازدواجش نیز موفق نبود و او فقط 40 سال سن 
و  به خودکشی می گیرد  بوده است که تصمیم  افسرده  آنقدر  که  او تعریف کرد  داشت. 
هفت تیری پر از فشنگ را با خود برداشته و شروع به رانندگی به دور و اطراف می کند و 

در کنار یک ایستگاه بنزینی که بسته بود، پارک می کند.
ساعت حدود 3 صبح بود، و در حالی که او به همراه هفت تیرش در ماشین نشسته 
می دهد.  تشخیص  را  شماره  بالفاصله  او  می آید.  در  صدا  به  همراهش  تلفن  زنگ  بود، 
شریک سابقش بود. قطعًا دوست نداشت که با او صحبت کند، در نتیجه به تماس پاسخ 
نداد. تلفن دوباره و دوباره و دوباره به صدا در آمد. در اصل، تلفن تا لحظه ای که باالخره 
کریس تصمیم به جواب دادن گرفت، یازده بار زنگ خورده بود. اولین کلماتی که شریک 
سابقش به او گفت از این قرار بود: »همین االن کجایی؟ و مشغول چه کاری هستی؟« پس 
از شنیدن پاسخ کریس، شریک سابقش گفت: »از جایت تکان نخور؛ همین االن پیش تو 
می آیم!« ظاهرًا شریک سابقش به تازگی زندگی اش را به خداوند تسلیم کرده بود و قصد 
داشت این موضوع را با کریس در میان بگذارد. شگفت انگیز است که در ساعت 3 پس از 
نیمه شب، این حس اضطرار به او دست داده بود که می بایست حتمًا کریس را پیدا کند و 

وقتی کریس به او جواب نداده بود او به دفعات تماسش را تکرار کرده است.
وقتی شریک سابق کریس او را پیدا می کند، کریس را به آغوش مسیح هدایت می کند 
و زندگی او از فردای آن روز به طرز بنیادینی دگرگون می شود. همه چیز ِسیِر بهبودی را 
طی می کرد. او کلیسایی خوبی را پیدا کرده و به آن ملحق شد و زندگی  زناشویی اش نیز 
رفته رفته رو به بهبودی گذاشت. همه چیز خوب پیش می رفت، به غیر از درآمدش. کریس 
شغلی نداشت و این همان موضوعی بود که درخواست داشت تا من برای او دعا کنم. در 
با شما در میان می گذارم  این کتاب  طی آن کنفرانس، من دقیقًا همان مطالبی را که در 
را تعلیم می دادم، این که چگونه پادشاهی خداوند قادر است ماورای قدرت و توانایی ما 

کارهای شگفت انگیزی انجام دهد. 
طریق  از  می تواند  روح القدس  چگونه  که  می اندیشید  موضوع  این  به  کریس  وقتی 
نشان دادن مسیر یا بخشیدن ایده ای ما را  هدایت کرده یا کمک نماید، ناگهان ایده ای به 
ذهنش خطور می کند. او واقعًا گزینه ّ های زیادی برای رسیدن به گشایش مالی در اختیار 
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نداشت. اما، کریس حقیقتًا چیزکیک های فوق العاده ای درست می کرد. تخصص او در تهیٔه 
چیزکیک رژیمی بود، و او می دانست که این بهترین چیزی بود که او می توانست درست 
کند. در حقیقت، کریس در بین دوستانش به کسی معروف بود که بهترین چیزکیکی که 
آنها در طول عمرشان خورده بودند را درست می کرد. او بارها به فروشگاه مواد غذایی 
رژیمی در پایین خیابانی که آنجا زندگی می کرد رفته بود و بارها طعم غذاهایی که آنها 
می پختند را چشیده بود، اما هرگز آنها را نپسندیده بود. کریس گزینه های زیادی پیِش 
 رو نداشت، اما او با خود فکر کرد که فروش چیزکیک می تواند یکی از عملی ترین گزینه ها 
باشد. او مطمئن بود که اگر یکی از چیزکیک هایش را به فروشگاه مواد غذایی محله شان 
می ُبْرد و آنها طعم آن را تست می کردند، حتمًا تصمیم به فروش آن می گرفتند. او مطمئن 
بود که کیک او بسیار بهتر از کیک آنها به فروش می رفت. پس، او دقیقًا همین کار را نیز 
کرد. او یک چیزکیک پخت و بدون اطالع قبلی آن را به فروشگاه محله شان ُبرد. در اثر یک 
زمان بندی استثنایی، چنین پیش آمد که مدیر عامل کل آن فروشگاه زنجیره ای، در همان 
طعم  که  کرد  موافقت  عامل  مدیر  بود.  آمده  فروشگاهی  همان  به  سرکشی  برای  لحظه 

چیزکیک کریس را امتحان کند و بعدًا نتیجه را به او اعالم کند.
او آنچه  با من به سمتم آمد.  انتهای جلسه دوباره برای صحبت  آن شب، کریس در 
کرده بود را برایم تعریف کرد و دوباره از من خواست برای بستن قرارداد با این فروشگاه 
زنجیره ای با او در دعا متحد شوم. فردای آن روز، کریس دوباره به آن فروشگاه رفت 
او خواسته بود که نه فقط  از  او تعریف کرد که مدیر عامل  او به شدت ذوق زده شد!  و 
برای آن فروشگاهی که آنجا چیزکیک را امتحان کرده بود، بلکه برای تمام فروشگاه های 
زنجیره ای آنان، چیزکیک بپزد. همچنین از او پرسیده بود که دیگر چه چیزی می تواند 
تهیه کند. کریس شوکه شده بود! شگفت انگیزتر اینکه آن مدیرعامل شب آخر کنفرانس، 
به جلسٔه ما آمد، و در آخر جلسه جلو آمد و قلبش را به خداوند تسلیم نمود و با روح القدس 
تعمید یافت. دو هفته بعد از او نامه ای دریافت کردم که در آن نوشته بود که او قصد دارد 
را  زنجیره ای اش  فروشگاه  بورس  ارزش  درصد  ده  او  بکارد.  بذر  خداوند  پادشاهی  در 
به سازمان خدماتی ما )Faith Life Now( هدیه  داد. فوق العاده است! خداوند می تواند 

ایده ای را به کار َبَرد و از هیچ چیز، چیزی بسیار عظیم و فوق العاده به وجود آورد.
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عرق نریزید، جمع  کنید!

آیا تا به حال از نزدیک اسبی را در فصل تابستان و پس از ایستادن از دویدِن مسافتی 
طوالنی دیده اید؟ آنها غرق عرق می شوند؛ عرق اسب کف مانند است و بر تمام تن آنها 
تالش  سخت  چقدر  که  بگویید  می توانید  آنها  تن  روی  بر  عرق  دیدن  با  شما  می نشیند. 
کرده  اند. همیشه این سؤال را از من می پرسند: »َگری، آیا منظورت این است که من نباید 
اما،  نمی دهد.  تعلیم  چیزی  چنین  نیز  خدا  کالم  و  نمی گویم  چنین  من  خیر،  کنم؟«  کار 
کار کردن شیوه های متفاوتی دارد. برای نمونه، داستانی که دربارٔه پطرس و همکارانش 
خواندیم را در نظر بگیرید. در آن داستان آنها آنقدر ماهی گرفتند که قایق هایشان چیزی 
تا ماهی  را به سختی تالش کرده بودند  آنها تمام طول شب  نمانده بود که غرق شود. 
بگیرند، اما موفق نشده بودند. سپس عیسی از راه رسید و توسط کالم علم به آنها گفت 
که ماهی ها در کدام قسمت دریا هستند. در آن لحظه آنها دوباره سخت تالش کردند اما، 
تالش این دفعه با دفعات پیشین تفاوت داشت. آری، آنها برای اینکه آن همه ماهی را به 

درون قایق بکشند تالش کردند. اما آیا این کار آنها را می توان صیادی نامید؟
معانی  به  را  کردن23«  »صید  تعبیر  ما  هستم.  کلمات  با  بازی  حال  در  که  آگاهم 
مختلفی به کار می بریم. زنی مترصد »صید« یک تعریف و تمجید از دیگران بود. آن مرد 
جیب هایش را زیر و رو کرد، تا شاید کلید هایش را »صید« کند. ما از تعبیر »صید کردن« 
برای تالش برای استنباط کردن چیزی نیز استفاده می کنیم. بنابراین، آیا پطرس واقعًا 
مشغول صیادی بود؟ زمانی که من برای شکار گوزن می روم،  همان طور که قباًل گفتم، 

23   نویسنده به لغت »Fishing« اشاره دارد، که در زبان انگلیسی به تعابیر دیگری به غیر از ماهیگیری 
نیز به کار می رود. م.
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ظرف 40 دقیقه گوزنم را به دست می آورم. آیا این کار من، شکار کردن محسوب می شود؟ 
به عبارت دیگر، اگر شما از قبل می دانید که ماهی ها در کدام قسمت دریا هستند، آیا کار 
شما صیادی به شمار می آید؟ اگر من می دانم که حتمًا گوزنم را دریافت خواهم کرد، آیا کار 
من، شکار کردن محسوب می شود؟ هدف من از این سخنان این است که شما تفاوت را 
احساس کنید. آری، من به سختی تالش می کنم، اما تمام شب را به سختی کار نمی کنم و 
در آخر دسِت خالی باقی نمی مانم. وقتی در وهلٔه نخست آنچه به آن نیاز دارم را به دست 
 آورم، آنگاه فرصت الزم دست می دهد تا در پادشاهی سخت کار کنم و مشغول کار پدرم 

شوم و هدف زندگی ام را محقق سازم. 

من آن را »جمع آوری« می نامم!
در متی 27:17 هنگامی که پطرس نزد عیسی آمد و از او پرسید که چگونه می بایست 

مالیات شان را پرداخت کنند، عیسی در جواب پطرس گفت: 

که گرفتی، دهانش  را  بینداز. نخستین ماهی  قاّلبی  و  برو  دریا  کنارٔه  »...به 
با آن سهم من و خودت را به  ِدرَهمی خواهی یافت.  را بگشا. سکه ای چهار 

ایشان بپرداز.«

دقت کنید که عیسی نمی گوید: »بسیار خوب پطرس، ما باید مالیات پرداخت کنیم. 
پیدا کنی،  بمانی، شغلی  به مدت سه ماه در شهر  باید  بکنی،  باید  تو می گویم که چه  به 
پول دربیاوری، و وقتی پول الزم برای پرداخت مالیات مان را پس انداز کردی، می توانی 
برگردی و به تیم شاگردان دوباره ملحق شوی.« خیر، عیسی چنین چیزی به او نگفت. 
می بایست  زمین،  لعن  سیستم  ذهنی  چارچوب  به  می گشت  باز  پطرس  اگر  چون  چرا؟ 
آوردن پول می کرد. در  به دست  برای  به سگ دو زدن  را ترک کرده و شروع  مأموریتش 
عوض، عیسی به ما نشان می دهد که پادشاهی چگونه عمل می کند و ما تا زمانی که بر 
روی این زمین هستیم، چگونه باید عمل کنیم. عیسی همان پاسخی که به پطرس داد را به 
شما نیز می دهد. عیسی صرفًا محل سکه ها )تدارک االهی(، روش درو کردن  آن و اینکه 
پطرس دقیقًا می بایست به دنبال چه چیزی باشد را به او خاطر نشان کرد. آنچه صرفًا 

پطرس می بایست انجام می داد رفتن و جمع آوری کردن بود.
وقتی به جمع عیسی و شاگردانش نگاه می کنیم، شاگردان معمواًل با روبه رو شدن 
با بالفعل شدن پادشاهی خداوند شوکه و متحیر می شدند. هنگامی که در فصل یازدهم 
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که  می گوید  کالم  خشکانید،  را  انجیر  درخت  خود  زبان  کلمات  با  عیسی  مرقس  انجیل 
پطرس حیرت زده شده بود. وقتی ایلعازر پس از چهار روز گذاشته شدن در قبر، زنده 
از قبرش بیرون آمد، آنها شگفت زده شده بودند. پطرس، یوحنا و یعقوب آن همه ماهی 
گرفتند و بسیار شگفت زده شده بودند. من و دِرندا نیز دایمًا در این سال ها که به طور 
انگشت  که  حالی  در  هستیم،  خداوند  پادشاهی  علمکرد  نحؤه  فراگیری  حال  در  مستمر 
تعجب به دهان برده ایم، بارها گفته ایم: »دیدی چه شد؟«. حال که در خصوص جمع آوری 
با قدرت روح القدس سخن می گوییم، می بایست شما را با خود به فصل ششم انحیل متی 
این متن عنوانی این چنینی دارد: »زندگی بدون  ببرم. ترجمٔه کتاب مقدس من در باالی 

نگرانی!«. خیلی این عنوان را دوست دارم.

»هیچ کس دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و 
به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردٔه یکی خواهد بود و دیگری را خوار 

خواهد شمرد. نمی توانید هم بندٔه خدا باشید، هم بندٔه پول.
پس به شما می گویم، نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بنوشید، 
و نه نگران بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر 
نیست؟ پرندگان آسمان را بنگرید که نه می کارند و نه می ِدرَوند و نه در انبار 
ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد. آیا شما بس باارزشتر 
از آنها نیستید؟ کیست از شما که بتواند با نگرانی، ساعتی به عمر خود بیفزاید؟
نمو  چگونه  که  بنگرید  را  صحرا   سوسنهای  نگرانید؟  پوشاک  برای  چرا  و 
حتی  که  می گویم  شما  به  می ریسند.  نه  و  می کشند  زحمت  نه  می کنند؛ 
سلیمان نیز با همٔه شکوه و جاللش همچون یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر 
خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می شود، این چنین 

می پوشاند، آیا شما را، ای سست ایمانان، به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟
پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. زیرا 
اقواِم بت پرست در پی همٔه این گونه چیزهایند، اما پدر آسمانی شما می داند 
که بدین همه نیاز دارید. بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید، 
آنگاه همٔه اینها نیز به شما عطا خواهد شد. پس نگران فردا مباشید، زیرا فردا 

نگرانی خود را خواهد داشت. مشکالت امروز برای امروز کافی است!«
-متی ۳۴-۲۴:۶
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عیسی می گوید که شما نمی توانید دو سرور را خدمت کنید. شاید فکر کنید که موفق 
خواهید  دوست  را  دو  آن  از  یکی  فقط  و  فقط  شما  ندارد.  واقعیت  این  اما  شد،  خواهید 
داشت. من می توانم به شما بگویم که کدام یک؛ آنکه شما برای برطرف شدن نیازتان به او 
توکل می کنید. آن زمان که خداوند در آن خانٔه مزرعه ای کهنه مان با من سخن گفت که من 
برای یادگیری نحؤه عملکرد پادشاهی اش زمان الزم را اختصاص نمی دهم، در حقیقت 
او به من می گفت که در اصل او سرور من نیست. او آن کسی نبود که من به او اطمینان 
کامل داشتم، او را خدمت می کردم و به او اعتماد داشتم. آری، قطعًا من به کلیسا می رفتم، 
بسیار سخاوتمند بودم، خدا را دوست داشتم و مطمئن بودم که به بهشت )آسمان( خواهم 
پادشاهی اش  ادارٔه مالی خداوند و نحؤه کارکرد  اما هرگز برای فراگیری سیستم  رفت. 

زمان الزم را اختصاص نداده بودم.

زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.
-لوقا 34:12

دوباره و به ُکندی این آیه را بخوانید: »زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد 
بود.« بسیاری عالقه دارند آن را برعکس کنند و می گویند: »هر جا دلتان است، گنج تان 
نیز آنجاست.« اما، این آیه چنین چیزی نمی گوید، و در عمل نیز این واقعیت ندارد. مردم 
فکر می کنند که آنها می توانند صبِح یکشنبه خدا را محبت کنند و این جایی خواهد بود که 
گنج شان در آن قرار دارد. اشتباه است! سیستمی که شما برای برطرف کردن نیازهایتان 

به آن اعتماد می کنید، همان چیزی است که گنج شما محسوب می شود!
عیسی می گوید که همٔه ما این موضوع را برعکس فهمیده ایم!

خداوند می خواهد که او در اولویت اول زندگی ما باشد، و َنه پول. اگر پول گنج ما باشد، 
آن اولین خواهد بود، و زمان، اولویت ها و عالیق ما را تحت شعاع قرار خواهد داد. به همین 
دلیل آنگاه که زمان پرداخت مالیات فرا رسید، پطرس نمی بایست مأموریتش را ترک کرده 
و برای فراهم کردن پول از شاگردان جدا می شد. از همین رو خداوند می بایست ما را تعلیم 
دهد تا به جای عرق ریختن، جمع آوری کردن را بیاموزیم. عیسی می بایست شیؤه پادشاهی 
را به ما تعلیم دهد، که چگونه برای برطرف شدن نیازهایمان به خداوند اعتماد کنیم، و بدین 
وسیله قلب هایمان را از بند دغدغه ها آزاد کرده و با تمام دل خدا را محبت نماییم. عیسی 
گفت: »آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست؟« منظور او این بود که زندگی 
به مثابٔه داشتن برخی چیزها نمی باشد. هدف زندگی این است که آن چیزها  شما را خدمت 
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کنند و در امر محقق کردن مأموریت تان بر روی این 
زمین به شما یاری رسانند. 

اغلب  ما شاهد چه چیزی هستیم؟  این حال،  با 
کردن  خدمت  برای  دویدن  حال  در  یک نفس  مردم 
برای  دویدن  حال  در  مردم  هستند.  چیزها  آن  به 
پرداخت اقساط وام مسکن، یا وام خرید خودرو یا 
پرداخت قبوض ماهانه هستند. عیسی می گوید این 

معنا و هدف زندگی نیست! حاال، با من بحث نکنید و نگویید: »ببین در همین آیات عیسی 
می گوید که داشتن برخی چیزها کار بدی است.« خیر، او چنین چیزی نمی گوید. او در آیه 
33 می گوید، که اگر شما نخست در پی عدالت و پادشاهی خداوند باشید، همٔه این چیزها 
نیز به شما عطا خواهد شد. مشکل در آن چیزها )خوراک، پوشاک،...( نیست، بلکه مسئله 
دل ماست. اگر خدا نمی خواست که ما اصاًل این چیزها را داشته باشیم، عیسی این موضوع 
را به ما اعالم می نمود. در عوض، او می گوید همٔه این چیزهایی که دنیا برای کسب کردن 
آنها مدام در حال دویدن است، به شما عطا خواهد شد، در صورتی که بر طبق شیوه ٔ ای 

که خدا نشان می دهد، زندگی  کنید. 
به عبارت دیگر، زندگی به معنای خدمت کردن این چیزها نیست، اما متأسفانه اغلب 
مردم دقیقًا همین کار را می کنند. آنها انتخابی ندارند؛ آنها برده هستند. به طور همزمان دو 
سرور را خدمت کردن امر امکان پذیری نیست و خدمت کردن به چیزها معنی و هدف زندگی 
نیست. عیسی در ادامه توضیح می دهد که سیستم دیگری وجود دارد، سیستمی که تحت آن 
شما به آسایش و رهایی از فشار امور مالی دست پیدا می کنید و با برطرف شدن نیازهایتان، 

آزادی الزم برای زندگی کردن را به دست می آورید. و آن سیستم، پادشاهی خدا نام دارد.
در انجیل متی، فصل ششم عیسی دو نمونه که نمایان گر پادشاهی خدا هستند را به ما 
ارائه می دهد. او می گوید: »پرندگان آسمان را بنگرید که نه می کارند و نه می ِدرَوند و نه 

در انبار ذخیره می کنند و پدر آسمانی شما به آنها روزی می دهد.« )آیه 26(

پرندگان مزارع ِکرم ندارند! 
آنها وظیفٔه تدارک دیدن برای مایحتاج روزانه زندگی را بر عهده نمی گیرند. هیچ پدری 
به آنها غذا نمی دهد. آنها به سادگی باید هر روز آنچه نیاز دارند را جمع آوری کنند. آیا متوجه 

می شوید؟ آنها برای امرار معاش خود عرق جبین نمی ریزند. آنها جمع آوری می کنند!

اگر پول گنج ما باشد، 
آن اولین خواهد بود، 

و زمان، اولویت ها 
و عالیق ما را تحت 

شعاع قرار خواهد داد.
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گل ها نه زحمت می کشند و نه می ریسند!

نمو  چگونه  که  بنگرید  را  صحرا   سوسنهای  نگرانید؟  پوشاک  برای  چرا  »و 
می کنند؛ نه زحمت می کشند و نه می ریسند. به شما می گویم که حتی سلیمان 

نیز با همٔه شکوه و جاللش همچون یکی از آنها آراسته نشد.« )آیه 28(

آنها را می آراید. در  گل ّها با تحمل رنج و عرق ریختن آراسته نمی شوند. خیر، پدر 
زندگی کردن  برای  دیگری  ارائه می دهد. شیؤه  را  و شما  غائی من  راه حل  عیسی  ادامه 
وجود دارد، شیؤه پادشاهی! عیسی می گوید: »بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت 
او باشید، آنگاه همٔه اینها نیز به شما عطا خواهد شد« )آیه 33(. »در پی پادشاهی خدا 
باشید« به چه معناست؟ یعنی نحؤه عمل نمودن پادشاهی را دریابید! قوانین و اصولی را 

که توسط آن اداره می شود، بیاموزید. عملکرد سیستم پادشاهی خدا را فراگیرید!
آنجا  هرگز  قباًل  شما  که  کشوری  فراز  بر  که  هواپیمایی  داخل  از  را  شما  من  اگر 
نبوده اید، به پایین بیاندازم، اولین کاری که می بایست انجام دهید این است که پی ببرید آن 
پادشاهی چگونه اداره می شود: مردم آن پادشاهی چگونه غذا می خورند، چگونه خرید 
و فروش انجام می دهند، چه قوانینی بر سرزمین آنها حاکم است. همین موضوع در مورد 
خدا  پادشاهی  شهروندی  مزایای  از  بتوانید  اینکه  برای  است.  صادق  نیز  خدا  پادشاهی 
بهره مند شوید، می بایست نحؤه اداره شدن آن را فرا بگیرید. از روی تجربٔه شخصی ام 
متحمل  پادشاهی،  عملکرد  نحؤه   از  آگاهی  عدم  نتیجٔه  در  که  دهم  شهادت  می توانم 
فقدان های زیادی در زندگی شده ام. کلید حل مسئلٔه شما ساده است. شما به یک انقالب 
بر علیه دولت حاکم شورش  انقالب، مردم  دارید. در جریان یک  نیاز  امور مالی تان  در 
می کنند و حکومت جدیدی را بر سر کار می آورند. شما نیز می بایست چنین کاری انجام 
دهید. شما می بایست آن حاکمیت سیستم لعن زمینی قدیمی را با تمام کبمودها، فقدان ّها 
تحت  زندگی  برگزینید-  زندگی  برای  جدیدی  شیؤه  و  آورید،  زیر  به  فروماندگی اش  و 

پادشاهی خداوند، با قوانین جدید، بدون هیچ فقدان و لبریز از شادی!
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 پرواز کردن از راه رفتن
 آسان  تر است!

اگر به گذشته سفر می کردید و تصمیم می گرفتید که از نیویورک به سان فرنسیسکو 
کانال  تأسیس  از  پیش  شما  سفر  می رفتید.  سفر  این  به  قایق  با  می بایست  شما  بروید، 
پاناما یک سال به طول می انجامید و شما مجبور بودید که تمام آمریکای جنوبی را دور 
بزنید. بعدها، پس از بازگشایی جادٔه اوِرگان24، مدت زمان سفر شما به چهار ماه کاهش 
پیدا می کرد. امروز شما می توانید ظرف 4 ساعت به آنجا برسید. چگونه؟ با بهره گرفتن 
از یک قانون جدید، قانون نیروی َبرآر )لیفت(. این قانون نیروی َبرآر همیشه کار کرده 
است- پرندگان هر روز آن را به کار می برند- اما انسان به آن پی نبرده بود. همانند قوانین 
بی اطالع  صرفًا  خداوند  پادشاهی  قوانین  از  مسیحیان  اغلب  پرواز،  در  دخیل  فیزیکِی 
خداوند  پادشاهی  هستند.  آنها  دربارٔه  خواندن  حال  در  زیادی  سال های  گرچه  هستند، 
اینجاست، در درون شماست و شما از حقوق قانونی برای بهره  مند شدن و لذت بردن از 
مزایای آن برخوردار هستید. در قلمروی طبیعی، قوانین پرواز قانون نیروی جاذبه را از 
اعتبار ساقط نمی کنند، بلکه جایگزین آن می شوند. به عبارت دیگر، تا زمانی که شما در 
حال عمل کردن بر طبق قوانین دخیل در پرواز هستید، شما پرواز خواهید کرد، علی رغم 
اینکه نیروی جاذبه همچنان پابرجاست و در حال کار عمل کردن است. قطعًا موافق و 
هم نظر خواهید بود که پرواز کردن برای 4 ساعت بسیار آسان تر است از سفر یک ساله 
به همراه قایق! بنابراین، شروع کنید به انجام دادن کارها به شیوه ای سریع تر و الگوها و 

Oregon Trail  24
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روش ّهای ُکنِد قدیمی را پشت سر رها کنید.
آیا تا به حال پروانٔه شهریار یا مونارک25 را از نزدیک دیده اید؟ در اینجا، در اوهایو، 
در فصل پاییز صدها پروانٔه شهریار را می توانید ببینید که برای زمستان به سمت جنوب 
آنها به سمت مکزیک مهاجرت می کنند، سفری که در آن باید  شروع به پرواز می کنند. 
تقریبًا 3000 کیلومتر پرواز کنند. اما نکتٔه جالب توجه در این است که آنها در گذشته هرگز 
در آنجا نبوده اند! آنها از کجا می دانند که به کجا باید بروند و چه موقع باید بروند؟ اگر 
خداوند راهی برای پروانٔه شهریار مهیا کرده است که او را زنده نگاه دارد، او برای شما 

نیز راهی فراهم نموده است. پروانه چگونه این کار را انجام می دهد؟
این اصطالح دگردیسی۲۶ نام دارد. ریشٔه این لغت در زبان انگلیسی »morph« است که 
به معنای دگرگون شدن است. اکثریت مردم اطالع دارند که یک پروانٔه شهریار از همان 
ابتدا یک پروانه نبوده است. آنها در ابتدا ِکرم پروانه )کاترپیالر( هستند. در مرحله کرم 
بودن آنها بر روی گیاه استبرق27 زندگی می کنند و به تدریج رشد و نمو پیدا می کنند تا 
اینکه سرانجام آمادٔه تجربٔه دگرگونی اصلی خود می شوند. پس از آنکه اندازٔه آنها به حد 
مشخصی رسید، آنها شروع به بافتن پیله حول خود می کنند، پوسته ای که کرِم پروانه به 
مدت 7 الی 15 روز خود را با آن احاطه می کند. در مرحلٔه بعدی، پروانه از درون پیله شکل 
می گیرد و شروع به نشان دادن رفتاری می کند که در مرحلهٔ  پیله بودن نشان نداده  است. 
پروانه وارد سطحی جدید از زیست و هستی خود می شود. او شروع به پرواز می کند! 
به جای چسبیده ماندن به گیاه استبرق، اکنون او می تواند به هر جایی که می خواهد پرواز 

کند. او بسیار زیباست و لطافت و زیبایی آن همتایی در طبیعت ندارد.
اما شاهکارترین شگفتی ای که این پروانه انجام می دهد توانایی او در به پرواز آمدن 
به هنگام مواجهه با دشواری و تهدید است. پروانٔه شهریار نمی تواند در سرمای یخبندان 
فصل زمستان زنده بماند، سرمایی که برای برای بخش ّ های شمال کشور عادی به شمار 
این  از  گریزی  راه  مخلوق  این  برای  خداوند  اما  می میرد.  سرمایی  چنین  در  او  می آید. 
مشکل اندیشیده است، و آن 3000 کیلومتر پرواز کردن به مکانی است که قباًل هرگز در 
آنجا نبوده است. او چگونه از مسیر پرواز به آن مقصد اطالع دارد؟ و چگونه این کار 

Monarch Butterfly  25
Metamorphosis  26

Milkweed  27
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را می کند؟ دگردیسی. و کتاب مقدس می گوید در شرایطی که شما هیچ راهکاری برای 
برون رفت از آن ندارید، همانند پروانٔه شهریار شما نیز می توانید بر فراز مشکالت تان به 

پرواز در آیید.
دوستم ِاستیْو شبی با ماشینش در حال رانندگی به سمت منزلش بود که با یک گوزن 
به شدت آسیب دید. متأسفانه، یک هفته بعد،  او  اثر تصادف، ماشین  برخورد کرد. در 
افتاد. شرکت  از کار  آنها نیز، که تنها ماشین باقی مانده شان بود،  َوِن خانوادگی  موتور 
بیمٔه ماشین استیو به عنوان جبران خسارت، برای او یک ماشین رایگان اما کرایه ای در 
نظر گرفته بودند که او می توانست برای دو هفته از آن استفاده کند، چون َون او تحت 
پوشش هیچ نوع بیمه ای قرار نداشت که شرکت بیمه متعهد باشد آن را با ماشین جدیدی 
جایگزین کند. استیو و همسرش کاِرن نمی دانستند چه باید بکنند. شغل استیو ایجاب 
می کرد که او حتمًا خودروی شخصی داشته باشد، چون او کارشناس امور مزایده ای بود 
و هر شب پس از تماس های مربوط به حراجی ها و مزایده ها او می بایست خود را به محل 

آنها می رساْند.
استْیو و کارن به اندازٔه کافی تعالیم مربوط به موضوع پادشاهی را شنیده بودند و 
می دانستند که خداوند تنها راه حل آنان است. در آن مقطع، آنها هیچ پول نقدی نداشتند 
که بتوانند ماشین صدمه دیده را با یک ماشین نو جایگزین کنند. بنابراین آنها کاماًل آگاه 
بودند که خداوند و پادشاهی او تنها امید آنان است. دو هفته ای که او به رایگان آن ماشین 
نیافتاده  اتفاق  گشایشی  هنوز  و  بود  شدن  تمام  حال  در  به زودی  داشت،  اختیار  در  را 
بود. به طور شگفت آوری، شب قبل از روزی که قرار بود استیو ماشین کرایه ای بیمه را 
بازگرداند، شخصی با او تماس می گیرد و می گوید که اتومبیلی دارد که قصد دارد آن را 
هدیه دهد و از استیو پرس وجو می کرد که آیا خانواده ای را در کلیسای ما می شناسد که 
به اتومبیل نیاز داشته باشد. استیو بالفاصله شرایطش را برای او توضیح داد و گفت که 
او و خانواده اش واگذار  به  را  اتومبیل  آن  اگر  بود که  بسیار قدران و سپاسگزار خواهد 
کند. این خبر فوق العاده بود، اما استیو صاحب 6 فرزند بود و یک ماشین سواری کوچک 
مشکل آنها را حل نمی کرد. با این وجود، پیشنهاد هدیٔه این ماشین سواری هم بسیار برای 

آنها مایٔه دلگرمی بود.
یکشنبٔه هفتٔه آینده، استیو و همسرش در انتهای جلسه، به من نزدیک شدند و از من 
خواستند تا برای ماشین بعدی شان با هم دعا کنیم. کارن گفت: »شبان عزیز، ما ایمان 
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داریم که یک هوندا اودیِسی۲۸ دریافت می کنیم، و از شما می خواهیم که با ما یک دل شوید 
در حالی که ما برای دریافت آن بذر می کاریم.« گفتم: »حتمًا.« پس با هم دعا کردیم. واقعًا 
به یاد نمی آورم که دقیقًا چند هفته پس از آن آخرین مالقات ما با یکدیگر، شاید سه یا 
چهار هفته بعد، روزی به منزل آنها رفتیم. هنگامی که به آشپرخانٔه آنها وارد شدیم، روی 
دِر یخچال  یک عکس هوندا اودیِسی دیدیم. کارن گفت که هر روز وقتی دِر آن یخچال را 

باز می کند، دستش را روی عکس گذاشته و خداوند را برای آن َون شکر می کند.
یک هفته بعد، منشی دفترم با من تماس گرفت و گفت: »شبان عزیز، امروز یک تماس 
تلفنی جالب توجهی داشتیم.« مردی قصد داشت که یک ماشین َون به کلیسا هدیه دهد. 
تا به آن لحظه، هیچ کس از این که استیو و کارن در ایمان منتظر یک َون جدید هستند 
یا از مدل َونی که آنها دقیقًا برای آن بذر کاشته بودند، باخبر نبود. از منشی پرسیدم: 
»مدل ونی که می خواهند هدیه دهند، چیست؟« او گفت: »یک هوندا اودیِسی.« پرسیدم: 
»ماشین در چه وضعیتی است؟« او گفت که آن مرد گفته است که ماشین کاماًل بدون نقص 
است، هیچ خراشی روی بدنه ندارد و 110000 کیلومتراژ دارد. به او گفتم که من می دانم که 
این َون قرار است از آِن چه کسی شود. موضوع را برای دِرندا تعریف کردم و از خواستم 
تا با کارن تماس بگیرد. وقتی دِرندا تماس گرفت، از کارن پرسید که اوضاع چگونه پیش 
داد:  پاسخ  چنین  ابتدا  در  کارن  نه.  یا  دیده اند  جدیدشان  َون  از  نشانه ای  آیا  و  می رود 
آن  به  آنچه فکر می کنی  از  دِرندا گفت: »تو  َون نزدیک تر شده ایم!«  به  »امروز یک روز 

نزدیک تر شده ای، همین االن بیا و َون را بردار.«
من عاشق داستان هایی از این دست هستم، شما چطور؟ با تقویت و رشد اعتماد و 

اطمینان استیْو و کارن به تدارک االهِی پادشاهی خدا، داستان آنها ادامه پیدا کرد. 
تقریبًا در همان زمان ّها، استیو و کارن نیاز به یک خانٔه جدید پیدا کردند. آنها برای 
که زمانش  احساس می کردند  و حاال  بودند  زندگی کرده  استیجاری  در خانٔه  چند سال 
فرارسیده تا خانٔه خودشان را داشته باشند؛ اما دوباره آنها پول الزم برای پیش پرداخت را 
نداشتند. آنها برای تقاضای وام خرید زمین مسکن سراغ بانک های متعددی رفته بودند 
از مبلغ زمین را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کردند. در آن  آنها 50 درصد  اما همٔه 
مقطع، از آنجا که خانوادٔه آنها چند سالی بود که تشکیل شده بود، آنها به اندازٔه کافی پول 
نقد در اختیار نداشتند. کارن دلسرد شده بود و با من مشورت کرد. با هم به اتفاق نظر 
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خواهد  مهیا  راهی  قطعًا  خداوند  که  رسیدیم 
کرد. در نتیجه، آنها شروع به جستجو و تحقیق 

دربارٔه امالک و زمین ّ های دیگری کردند.
در میان تمام امالک و خانه ّهایی که بازدید 
کردند، یکی را بیش از بقیه پسندیدند. در همان 
خانه شان  بودند  عالقه مند  خیلی  که  منطقه ای 
مساحت  به  زمین  قیمت  و  بسازند  آنجا  در  را 
آنها  دوباره  بود.  دالر   55000 فقط  هکتار،   55
حال،  این  با  نداشتند.  پیش پرداخت  برای  پولی 
من دربارٔه بانک کوچکی در یکی از روستاهای 
شینده  بود،  دور  آنها  از  ساعت  دو  که  اطراف، 
به  را  زمین  خالص  ارزش  بود  حاضر  که  بودم 
کند.  قبول  پیش پرداخت  مبلغ  از  بخشی  عنوان 

این یک پیشنهاد غیر معمول در قبال یک قطعه زمین دست نخورده بود. این موضوع را 
با آنها در میان گذاشتم و آنها قرار مالقاتی با بانک ترتیب دادند. بانک زمین را بیش از 
100000 دالر قیمت گذاری کرد و به آنها گفت که آنها به هیچ پولی برای پیش پرداخت احتیاج 
ندارند. در نتیجه، آنها آن قطعه زمین را بدون هیچ پیش پرداختی خریدند و خانه ای بسیار 
دوست داشتنی در آن منطقٔه زیبای روستایی برای خود ساختند. استیْو و کارن با انجام 
دادن کارها به شیؤه پادشاهی، همچون من و دِرندا، همچنان به پیشرفت و ترقی خود تا 

به امروز ادامه می دهند. 
از هر یک از اعضای کلیسای مان داستان هایی از این دست می توانم برای شما تعریف 
کنم و امید و توقع ام این است که داستان هایی مشابه این داستان ها در زندگی های شما 
رخ دهد. خداوند برای بر طرف کردن نیازهای مان می تواند کارهای شگفت آور و برخی 
اوقات عجیب و غریبی انجام دهد. بسیاری از اوقات، آینده مان را با مالک قرار دادن آنچه 
محدود  را  خود  که  می شود  سبب  رویکرد  این  و  می سنجیم  می کنیم  تلقی  شدنی  را  آن 
 کنیم. اما، با خدا همه چیز ممکن است، فقط اگر اجازه دهیم کالم خداوند طرز فکر ما را 

دگرگون سازد.

بسیاری از اوقات، 
آینده مان را با مالک 
قرار دادن آنچه آن را 

شدنی تلقی می کنیم 
می سنجیم و این رویکرد 
سبب می شود که خود را 
محدود  کنیم. اما، با خدا 

همه چیز ممکن است، 
فقط اگر اجازه دهیم 

کالم خداوند طرز فکر 
ما را دگرگون سازد.



202

انقالب مالی

و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. 
آنگاه قادر به تشخیص ارادٔه خدا خواهید بود؛ ارادٔه نیکو، پسندیده و کامل او.
-رومیان 2:12

لعن  سیستم  به  پولس  شویم.  دنیا  این  الگوی  همشکل  نباید  ما  ایمانداران  عنوان  به 
تاکنون  آیا  می کند.  اشاره  آن  ذهنیت  مخصوصًا  و  آن،  اساس  بر  زندگی  شیؤه  و  زمین 
لباسی را از روی الگوی خیاطی دوخته اید یا چیزی را بر اساس الگو  و نقشه ساخته اید؟ 
اگر این کار را انجام دهید و نتیجٔه نهایی را نپسندید، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دوباره 
بر اساس همان الگو آن لباس را بدوزید یا چیزی را بسازید؟ شما مجددًا به همان نتیجه 
دست پیدا خواهید کرد. بنابراین، پولس می گوید که ما باید با نو شدن ذهن خود، دگرگون 
ما می بایست طرز  دهیم.  تغییر  را  زندگی می کنیم  آن  اساس  بر  که  الگویی  باید  شویم؛ 

تفکری متفاوت از دنیا داشته باشیم.
درباره اش  قبل  کمی  که  است   »morph« لغت  همان  آیه  این  در  شدن«  »دگرگون  فعل 
سخن گفتیم که به معنای دگرگونی است. ما به دگردیسی احتیاج داریم! ما باید همچون 
خدا فکر کنیم. ما باید افکار پادشاهی را در ذهن داشته باشیم. به جای فکر کردن با ذهنیت 
می بایست  زمستان،  سرمای  در  مرگ  به  محکوم  و  افتاده  دام  به  زشت،  پروانٔه  کرِم  یک 
اعتماد کنیم. فقط و فقط در  به خداوند  به شیوه ای کاماًل جدید  برای داشتن زندگی ای 
آن صورت می توانیم بر فراز مشکالتمان به پرواز در آییم و قادر به تشخیص ارادٔه کامل 
و پسندیدٔه خدا در همٔه شرایط زندگی های مان خواهیم بود. اگر این دگرگونی ذهنی را 
نپذیریم، طرز فکر قدیمی ما دایمًا خواهد گفت: »َنه، َنه، من نمی توانم این کار را انجام 

دهم. َنه، نمی توانم تصور کنم که چنین چیزی شدنی باشد.«
و  زیبایی  چنان  با  روزی  پیله،  در  محصور  زشِت  کرِم  آن  که  می کرد  فکر  کسی  چه 
لطافتی به پرواز در خواهد آمد؟ با نگاه کردن به آن پیله و فکر کردن به این موضوع که 
تکان  را  کند، شما فقط سرتان  پرواز  را  کیلومتر   3000 به مسافت  آن می بایست مسیری 
می دادید و می گفتید: »غیر ممکن است!« اما در پادشاهی خدا، همه چیز ممکن است. به 
من نگاه کنید. هنگامی که برنامٔه تلویزیونی من شروع می شود، در آغاز برنامه مرا به 
عنوان یک کارشناس امور مالی به بینندگان معرفی می کنند. برخی اوقات به آن روزهایی 
واقعًا  :»این  می کنم  اعالم  و  می کنم  فکر  بودم،  پیله  داخل  در  پروانه  کرم  همچون  که 

شگفت انگیز است!«
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حال که صحبت از پرواز شد می خواهم داستان دیگری را هم برای شما تعریف کنم. 
از زمانی که من و دِرندا شروع به فراگیری نحؤه عملکرد پادشاهی کردیم، من تصمیم 
گرفتم که صاحب یک هواپیما شوم. من از سن 19 سالگی خلبانی آموخته بودم و همیشه 
برای پرواز کردن هواپیما کرایه می کردم، اما هرگز خود مالک هواپیما نبودم. قطعًا دلیلش 
برای شما روشن است؛ پول الزم برای خرید هواپیما را نداشتم. بنابراین روزی تصمیم 
پادشاهی  برای  دشواری  کار  شدن  هواپیما  مالک  کنم؛  دگرگون  را  فکرم  طرز  که  گرفتم 
خدا نبود. چرا قدرت پادشاهی خدا را برای چیزی که برای خودم ناشدنی بود، محدود 
»برای هواپیمای شخصی«  نوشتم:  توضیحات  در قسمت  نوشتم،  چکی  پس،  می کردم؟ 
)مشخصات هواپیما را هم نوشتم(. دستانم را روی آن گذاشتم و آن را پست کردم، با این 

ایمان که مطابق مرقس 24:11 در همان لحظه که برای آن دعا کردم، آن را یافتم.

پس به شما می گویم، هر آنچه در دعا درخواست کنید، ایمان داشته باشید که 
آن را یافته اید، و از آن شما خواهد بود.

پزشکم  به مطب  دادن معاینه  انجام  برای  عادی  که طبق روال  بود  نگذشته  ماه  یک 
داری  سراغ  را  کسی  »آیا  پرسید:  پزشکم  ناگهان  وقتی  شدم  متعجب  بسیار  بود.  رفته 
نوع  »چه  پرسیدم:  بود.  غریب  و  عجیب  بسیار  باشد؟«.  هواپیما  یک  خرید  درصدد  که 
هواپیمایی است؟«. شگفت زده و ذوق زده شده بودم وقتی هواپیمایی که او مشخصاتش 
را گفت، دقیقًا همانی بود که من با ایمان برای دریافت کردن آن دعا کرده بودم. سپس از 
او پرسیدم کجا می توانم آن را از نزدیک ببینم  و او گفت که هواپیما در فرودگاه کوچکی 
که در نزدیکی منزل ما بود، قرار داشت. بگذارید توضیح دهم. منزل ما درست منتهی الیه 
فرودگاه کوچک شهرمان قرار داشت. هر هواپیمایی که قصد فرود داشت، از فراز منزل 
ما عبور می کرد. تمام روز اوج گرفتن و فرود هواپیماها را نگاه می کردم و باند فرودگاه 
فقط دو کیلومتر با ساختمان ما فاصله داشت و همٔه اینها گویای این واقعیت بود که من 

می بایست هواپیمای شخصی خودم را داشته باشم!
بنابراین با یکی از دوستان خلبانم که همٔه عمر در حال پرواز کردن بود و همچنین 
مربی خلبانی نیز بود تماس گرفتم و از او درخواست کردم تا با من برای دیدن و بررسی 
آن هواپیما همراه شود. در حالی که هواپیما را به دقت نگاه می کردیم، من مطمئن بودم که 
این هواپیمای من است؛ بدون نقص بود! دقیقًا همانی بود که من می خواستم. اما من فقط 
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یک مشکل داشتم، همان مشکلی که سال ها وقتی صحبت از خرید هواپیما بود، داشتم-من 
پول الزم برای خریدن آن را نداشتم. آیا تا به حال چنین مشکلی داشته اید؟ اما این بار، من 
تسلیم ترس نشدم. من مطمئن بودم که این هواپیمای من است؛ اما هنوز پی نبرده بودم 

که خدا چگونه پول خریدش را فراهم خواهد کرد.
چند ماه پیش از این ماجرا، من و دِرندا به دنبال ساختمانی برای شرکت مان بودیم. ما 
می دانستیم که کسب و کارمان در چه نقطه ای از شهر باید پا بگیرد، اما هیچ ساختمانی 
برای فروش در آن محله وجود نداشت؛ بنابراین شروع کردیم به جستجو در چند نقطٔه 
دیگری از شهر. موفق شدیم چند ساختمان پیدا کنیم و تقریبًا آنها را پیش خرید کردیم، 
آن  از  کدام  هیچ   به  کردن  نقل مکان  برای  آرامشی  و  تأیید  احساس  هیچ  دلمان  در  اما 
ساختمان ها حس نمی کردیم. ما مدام باز می گشتیم به همان محله ای که دفتر شرکت مان 
را در آنجا متصور می شدیم، تا شاید ساختمان جدید برای فروش گذاشته شده باشد. در 
حالی که برای این تصمیم در حال دعا بودیم، روزی پدرم با من تماس گرفت و این کلمات 
را به من گفت: »می دانم آنچه خواهم گفت را به خدا ربط خواهی داد، اما من و مادرت با 
هم صحبت کردیم و ما می خواهیم ساختمانی که مالک آن هستیم را برای دفتر شرکت به 
شما واگذار کنیم.« ساختمانی که پدرم از آن سخن گفت، دقیقًا در همان نقطه و خیابانی 
بود که آرزو داشتم بتوانم همان جا دفتر شرکت 

را راه اندازی کنم. کاماًل شوکه شده بودم!
می بایست  داد  رخ  آنچه  فهمیدِن  بهتر  برای 
آن  در  پدرم  که  سازم  نشان  خاطر  را  نکته  این 
زمان هنوز به مسیح ایمان نیاورده بود. هر بار 
که جایی نام خدا برده می شد، او طعنه و کنایه 
و  تلخ  بسیار  واقعیتی  این  حقیقت،  در  می زد. 
دردآور بود که من نمی توانستم با او دربارٔه خدا 
که خداوند  دعا می کردم  کنم. من حتی  صحبت 
شخص دیگری را در مسیر زندگی او قرار دهد 
بگوید. می دانستم  او سخن  با  دربارٔه مسیح  تا 
که من آن کسی نیستم که او اجازه دهد تا دربارٔه 
گوش  من  به  او  چون  بزنم،  حرفی  او  با  مسیح 

زندگی من که در سابق 
در تقالی بقا و ترس 

خالصه شده بود، حال 
توسط پادشاهی خدا 
دگرگون یافته است. 

با بالفعل کردن و بهره 
گرفتن از قوانین آن، 

توانستم به زندگی ای 
دست پیدا کنم که 

سرشار از امکانات 
نامحدود است.



205

پرواز کردن از راه رفتن آسان تر است! 

کرد.  دریافت  را  خداوند  نجات  سالگی   80 سن  در  بعد  سال  چند  پدرم  اما،  نمی داد.  فرا 
جای شگفتی است که او در حین تماشای برنامٔه تلویزیونی ما و با دیدن تمام آن کارهای 
فوق العاده ای که خدا در حال انجام دادن بود، نجات را دریافت کرد. او سه سال و نیم آخر 

عمرش را با زندگی دگرگون یافته سپری نمود و هر یکشنبه در کلیسا حاضر بود. 
روزی پس از پایان جلسٔه کلیسایی، در حال بیرون رفتن از راهروی ساختمان بودم. 
متوجه شدم که پدرم در حال گفتگو با مردی است که او را سال ها می شناخت و از اعضای 
کلیسا ما بود. در حالی که به آنها نزدیک می شدم، شنیدم که آن مرد از پدرم می پرسد که 
چه اتفاقی باعث شد که او شروع به آمدن به کلیسا بکند. پدرم پاسخ داد که او چیزهای 
بسیار فراوانی به چشم خود دیده است که قادر به ارائٔه توضیحی برایشان نبود. جالل بر 

خداوند! آری، همواره باید چنین باشد.
اما باید بازگردیم به آن تماس تلفنی دربارٔه ساختمان دفترمان، پیش از نجات یافتن 
پدرم. من و دِرندا مات و مبهوت بودیم از این که او آن ساختمان را به ما هدیه داد. بله، 
مسلمًا ما آگاه بودیم که این کار خداست، و هنگامی که پدرم تماس گرفت به او گفتیم: 

»بله، پدر، تو راست می گویی؛ این کار خداست!«
تجاری  دفاتر  استانداردهای  با  تا  داشت  اساسی  تعمیرات  انجام  به  نیاز  ساختمان 
مطابقت داشته و قابل استفاده برای شرکت ما باشد. پدرم ساختمان را در ماه دسامبر به 
من واگذار کرد و من باید برای شروع کارهای نوسازی تا بهار صبر می کردم. ساختمان 
در طی زمستان بسته بود و هیچ کس از آن استفاده نمی کرد، و پدرم گفته بود که شیر 
اصلی آب را بسته است. زمستان بر همین منوال در حال سپری شدن بود، تا یک هفته 
پس از آن روزی که برای دیدن آن هواپیما رفته بودم. برادرم با من تماس گرفت و گفت که 
بهتر است سریعًا خودم را به ساختمانم برسانم، از داخل ساختمان به سمت خیابان آب 
جاری شده بود. هوا گرم شده بود و ظاهرًا پدرم اشتباه کرده بود؛ در طول زمستان او 
شیر اصلی آب را نبسته بود. با ماشین به سمت ساختمان رانندگی کردم، و متوجه شدم 
که برای روزها یا شاید حتی هفته ها یکی از سرویس های بهداشتی طبقٔه دوم، نشتی آب 

داشته است. تمام صفحات روکش دار گچی خیس شده و از دیوارها کنده شده بودند.
آگاه هستم که در ظاهر این یک داستاِن ناراحت کننده است، اما آنچه شما از آن مطلع 
نیستید و همچنین برادرم نیز از آن بی خبر بود این بود که من با شرکتی که کار نوسازی 
را قرار بود انجام دهد از قبل قراردادی امضا کرده بودم که بر اساس آن آنها می بایست 
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خارج  و  برچیده  ساختمان  تمام  از  را  گچی  روکش دار  صفحات  آتی،  هفتٔه  چند  ظرف 
می کردند، تمام نمای قدیمی ساختمان را باید از نو بازسازی می کردند و کاًل ساختمان 
را مجددًا طراحی می کردند. بنابراین این خسارِت ناشی از نشتی آب، هیچ مشکلی برای 
من به وجود نیاوْرد، از آنجا که هر آنچه صدمه دیده بود، قرار بود به هر حال  برچیده 
و جایگزین شود. اما، اصل ماجرا- شرکت بیمه برای جبران خسارت چکی به من داد که 

برای خرید هواپیما کافی بود!
آیا من همان لحظه متوجه شدم که چه اتفاقی افتاد؟ من همان لحظه هم هواپیمای 
شخصی ام و هم ساختمان دفترم را بدون حتی یک دالر بدهی، دریافت کردم و در حالت 
عادی برای این که همٔه اینها رخ می داد می بایست با چه شدتی می دویدم؟ اکنون، هرگاه 
با آن هواپیما پرواز می کنم، و از فراز زمین های کشاورزی عبور می کنم، به من یادآوری 
می شود که پرواز کردن با هواپیما همانند پادشاهی خداوند است. عملکرد و قوانین حاکم 
بر پادشاهی این امکان را برای ما فراهم می کنند که در ُبعدی متفاوت از زیستن، زندگی 
پاهای خود  با  که  نیست  قادر  پروانه هرگز  پروانه، کرم  پروانه و خوِد  مانند کرم  کنیم. 
آنقدر سریع بدود که خود را به مکزیک برساند. زندگی من که در سابق در تقالی بقا و 
ترس خالصه شده بود، حال توسط پادشاهی خدا دگرگون یافته است. با بالفعل کردن 
و بهره گرفتن از قوانین آن، توانستم به زندگی ای دست پیدا کنم که سرشار از امکانات 

نامحدود است.
به شما  از کالم  آیه ای  پایان،  در  کتاب هستم، می خواهم  که در حال جمع بندی  حال 
تقدیم کنم. مطمئن هستم که این آیه را در طی تمام زندگی خود بارها شنیده اید. اما فکر 

می کنم که حاال معنای کاماًل جدیدی برای شما خواهد داشت.

آسایش  شما  به  من  که  گرانباران،  و  زحمتکشان  تمامی  ای  من،  نزد  بیایید 
و  حلیم  زیرا  یابید،  تعلیم  من  از  و  گیرید  دوش  بر  مرا  یوغ  بخشید.  خواهم 
افتاده دل هستم، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. چرا که یوغ من 

راحت است و بار من سبک.
-متی 30-28:11

تحت  ریختن  جبین  عرق  و  کشیدن  رنج  ما،  یوغ  تا  گذاشت  دنیا  این  به  قدم  عیسی 
سیستم لعن زمین را از ما برگیرد. اکنون بر ماست که یوغ او ) تمام شد( را بر خود گیریم 
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و آسایش )روز هفتم، شّبات حقیقی( بیابیم. 
شیؤه  اساس  بر  کردن  عمل  یعنی  داد،  انجام  فوتیفار  آنچه  انجام  با  صرفًا  نیز  شما 
زندگی پادشاهی خدا، می توانید تجربیات شگفت انگیزی در زندگی داشته باشید. امروز 
و  باشید  داشته  کامل  توافق  خداوند  پادشاهی  قوانین  با  که  بگیرید  تصمیم  خود  دل  در 
انقالب مالی تان را شروع کنید،  از قدرت توافق کنید. همین امروز  شروع به لذت بردن 
شیؤه زندگی قدیمی خود، پادشاهی قدیمی،  فقر، بیماری و ناامیدی ناشی از سیستم لعن 
زمینی را به کناری بگذارید. شیؤه زندگی در دوران پیله بودن را ترک کنید و با به کارگیرِی 
قوانین پادشاهی، که عیسی دسترسی آنها را برای شما مهیا نموده است، شروع به پرواز 

کنید. شما شهروند آن پادشاهی هستید.
شما از حقوق قانونی برخوردارید!
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شاگرد  یک  به  تبدیل  که  شده اید  آن  بر  شما  و  است  بوده  شما  جالب  توجه  کتاب  این  اگر 
پادشاهی شوید، قصد دارم شما را با تارنمای GaryKeesee.com آشنا سازم. شما در این تارنما 
به مجموعه ای از منابع و اطالعاتی دسترسی خواهید یافت که شما را در رشد در پادشاهی یاری 
 Team( »رسانده و تعلیم خواهند داد. همچنین پیشنهاد می کنم که عضو تیم »دوستداران انقالبی
دوره های  و  کنفرانس ها  مورد  در  الزم  اطالعات  وسیله  بدین  و  شوید،   )Revolution Partner

تعلیمی در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
به پیروزی رسیدن در عرصٔه امور مالی هم به داشتن دانش روحانی و هم به داشتن دانش 
فشار  بار  زیر  از  آمدن  بیرون  برای  الزم  اطالعات   کسب  برای  است.  وابسته  طبیعی  و  زمینی 
 Forwrad Financial( بدهی و تدوین برنامه ای رایگان برای رهایی از بدهی ها توسط شرکت ما

Group( با شماره 0818-815-800-1 تماس بگیرید.
به  آورده اید،  به دست  فراوان  سختی  به  را  آن  که  بازنشستگی تان،  دوران  پوِل  امنیت  تأمین 
اندازٔه آگاه بودن از نحؤه تحصیل کردن آن از اهمیت برخوردار است، مخصوصًا در این دوران 
ناآرامی مالی. شرکت مشاوره ای من در زمینٔه کمک کردن به مردم در انجام سرمایه گذاری های 
امن تمرکز دارد. مشتری های ما بیش از صدها میلیون دالر سرمایه گذاری انجام داده اند، و هیچ 
کدام از آنها ظرف 15 سال گذشته، که در کشور ما آشفتگی اقتصادی حاکم است، حتی یک پنی 
نیز از دست نداده اند. برای بار دوم بگویم که شمارٔه تماس و دریافت مشاوره رایگان است. برای 

کسب اطالعات مورد نیاز با شمارٔه 0818-815-800-1 تماس بگیرید.
من و دِرندا متعهد شده ایم که به اشخاص و خانواده ها برای رسیدن به پیروزی در زندگی 
کمک کنیم. در همین راستا، دِرندا برنامه های تلویزیونی خود را تحت عنوان درندا  تهیه می کند. 
از طیف های مختلف سنی  بانوان  و تشویق کردن  زندگی خانوادگی  برنامه  این  اصلی  موضوع 

می باشد. لطفًا برای اطالعات بیشتر به تارنمای Drenda.com مراجعه کنید.
در انتها، من و دِرندا درخواست می کنیم که موضوع پشتیبانی مالی از کلیساها و شبانان در 
که  ما  بازویی است در سازمان  ما،  پروژه H-3 سازمان  باشید.  داشته  را مد نظر  سراسر جهان 
همدردی و شفقت دل های ما را به مردمی که نیاز به کمک ما در ابعاد کاربردی زندگی خود دارند، 
می رساند. H-3 ساالنه ده ها هزار منابع تعلیمی را به دست شبانانی در اقصی نقاط جهان می رساند. 
ما همچنین برای نیازمندان خوراک تهیه می کنیم، در کشورهای متعددی از سازمان های خدماتی ای 
که بر علیه قاچاق انسان فعالیت می کنند، حمایت مالی می کنیم، پرورشگاه ها را حمایت می کنیم، 
شبانان زیادی را تحت حمایت مالی خود قرار می دهیم  و همچنین برای زنان اوهایو اقامت گاه های 
امن تهیه می کنیم. هدف ما این است که به همٔه مردم دنیا کمک کنیم تا اصول پادشاهی خدا را فرا 

گیرند و آزادی و بی نیازی ای که خداوند برای همٔه ما در نظر دارد را تجربه نمایند.
از شما بسیار سپاس گزاریم که اجازه دادید داستان شگفت انگیزمان را با شما در میان بگذاریم. 

اکنون،  گام برداشته و همراه با پادشاهی خداوند داستان شگفت انگیز خود را رقم بزنید.




