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مقدمه
بایداعترافکنمکههیچوقتفکرشراهمنمیکردمکهخدامنوِدِرندارابهضبط
آن در و بودم برگشته آْلبانی از تازه بخواند. کارها دست این از و تلویزیونی برنامٔه
سمینار،پنججلسهدرموردپادشاهیخداتعلیمدادموماجرایآزادشدنخودوِدِرندااز

بدهیراباپیرویازقوانینپادشاهی،تعریفکردم.
اگرکتابپیشینمنراخواندهباشید،بهخاطرداریدکهچطورتودٔهآبیمهماننِد
جاللخدا،بعدازآخرینجلسه،اتاقراپرکرد.خداهمانجابامنسخنگفت »من تو را 
به سوی قوم ها می خوانم تا عهد برکت مالی را به آنها تعلیم دهی. و هرجا که می فرستمت، 

هزینٔه آن را خودم می دهم.« 
آنشبزندگیمنعوضشد،اگرچهدقیقًانمیدانستممقصودخداوندازاینکه»تورا
بهسویقومهامیخوانم«چیست.ولیبعدهامتوجهشدمکهمنظورخداوندتلویزیون
وفعالیتهایینظیرآنبود.دوبارهتکرارمیکنمکهاصاًلچنینکاریبهذهنمخطور
نکردهبودوحتامایلبهانجامآنهمنبودم.دراینمیان،تنهامطمئنبودمکهمشتاقم
تابهمردمدرکشفآنچهمنوِدِرندایافتهبودیم،یعنیمعنایپادشاهیخدا،کمککنم.
9سالتمامدربدهیفرورفتهبودیم.طیآنسالهایتیرهوتارهمهچیزراگرو
میگذاشتیمومنباحمالتپانیکفلجکنندهدستوپنجهنرممیکردم.قرصهایضد
افسردگیکهدکتربهمندادهبودهمدیگراثرنمیکردند.حسمیکردمکهدرحالپا
پسکشیدناززندگیهستموتاریکیوترسبههمٔهافکارمهجوممیآورد.بله،ترس
و بروم بیرون ازخانه کهحتامیترسیدم بهجاییرسیدم که آنقدر بود، اسیرمکرده
طبیعیبودکهچنینکنشیمیزانفروشدرشرکتراافزایشنمیداد.آرامآرامبهسمت
ورشکستگیمیرفتیموبهنظرمیرسیدکهدیگرقادربهمتوقفکردنآنروندنیستیم.
شرْم،روشزندگیامشدهبودواحساسبازندگیمیکردم.بیشترینشرمندگیایکه
حسمیکردمنسبتبههمسروفرزندانمبود.َسوایاینکهنمیتوانستمازپسخرجو

مخارجبرآیم،درطولآنسالهاپدریاشوهرخوبیهمنبودم.
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خانهایکهدرآنزندگیمیکردیم،خانهایمزرعهایوساختسال1850بودوهر
گوشٔهخانهایرادیاساسیداشت.پنجرههارابانوارچسبنگهمیداشتیم.فرشخانه
ازخانٔه که ازوسایلی را پسرها ُتشک و بودیم کرده پیدا کنارجاده زبالٔه درسطل را
سالمنداندورمیانداختند،شکارکردهبودیم.ماشینمانهممایٔهآبروریزیبیشتربود.
تماسوکالوشرکتهاوموسساتیکهبهآنهابدهکاربودیم،درطولروزتمامینداشت.
امیدینداشتم!البتهمسیحیوشیفتٔهخدابودم.کلیسامیرفتموتعمیدروحالقدس
راداشتم.مدرکتحصیلیعهدعتیقهمداشتمویکسالدرمدرسٔهکتابمقدسدرس
خواندهبودم،ولیبااینحالجاییازکارمیلنگید.درروزهایناامیدی،استغاثهکنان
ازخداچیزیخواستمواوفورًاپاسخداد.مسلمًادرآن9سالمشقتباردعاکردهبودم.

ولیاینبار،میدانستمکهبایدچیزیبشنوم.
حدسمیزنمکهتاآنموقع،مدامفکرمیکردمکهمیتوانمخودمراازمنجالبمالی
کهبهدستخودایجادکردهبودم،بااتکابرقوتخود،بیرونبکشم.اماآنروزصبح،
میدانستمکهبهآخرخطرسیدهام.ازهمٔهدوستانمپولقرضگرفتهبودم،دههاهزار
دالرازخانوادهگرفتهبودموبههرروشیکهمیشداعتبارخودراخرابکردهبودم.

تعجبچیزی کمال در ،اما بودم ازهمیشه درماندهتر دعاکردم، که آنروزصبح
نگذشتکهجوابخداراشنیدم.درروحخودشنیدمکهفیلیپیان19:4رابخوانم:

مسیْح  در  خود  پرجالل  دولت  حسب  بر  را  شما  نیازهای  همۀ  من،  خدای  »و 
عیسا رفع خواهد کرد.«

بهخداوندگفتم:»خداوندا،اینآیهرامیشناسمولینمیفهممکهچطورقراراست
درزندگیمناتفاقبیافتد.«خداوندمجددًافرمودکهدلیلمنجالبیکهدرآنگرفتارم،
ایناستکهنمیدانمپادشاهیخداچطورعملمیکند.نمیدانستممنظورشچیست،

ولیمنوِدِرندامصممبودیمکهمقصوداورابفهمیم.
یکیازاولینآیاتیکهخدابهمانشاندادلوقا20:6بود:

آنگاه عیسا بر شاگردانش نظر افکند و گفت: »خوشا به حال شما که فقیرید، 
زیرا پادشاهی خدا از آن شماست«
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پادشاهیخداپاسخمابود؟!بازهمنمیدانستیممقصودشچیست،ولیمیدانستیم
کهبایدبفهمیم.بعدًابیشتردرموردپادشاهیخداحرفمیزنیم،ولیفعاًلاجازهدهید
قبلازآننتیجهرابگویم.روحالقدسنکاتیراازکالمخودبهمانشاندادکهقباًلندیده
بودیم.باِاعمالآنچهخداونددرموردپادشاهیبهماتعلیممیداد،توانستیمدرطولدو
سالونیماززیرباربدهیبیرونبیاییم.ماشینهارانقدًاخریدیموتوانستیم55هکتار
زمینراهمنقدًابخریم،زمینیکهدرآنبیشهوبرکٔهزیباووسیعیبودومنمیتوانستم

بچههارادردامناینمناظرزیبابزرگکنموبهشکاربپردازم.
یکیازشادیهایمندرزندگیاینبودکهمیدیدمِدِرنداخانٔهرویاییاشراطراحی

میکندومیسازد،خانهایکهبدهینداشت.
اینشکلدر ازآنکهدیدمپادشاهیخدابه ازآنچهکهازسرگذراندیموپس پس
زندگیماعملمیکند،هرروزجشنیداشتیم.البتهکهجشنهنوزتمامنشدهوهمچنان
هرروزپادشاهیخداراارجمینهیم.زمانیدنبالچنددالربودیمکهغذاییبرایبچهها
بخریم،ولیحاالصدهاهزاردالررابرایبشارتوگسترشانجیلدرسراسردنیاهدیه

میکنیمکهخودقطعًادلیلیبرایشادیکردناست.
به بامردمحرفبزنیم.دلیلسفرم پادشاهیخدا ِدِرنداومنمشتاقیمکهدربارٔه
آلبانیهمازابتداهمینبود.قبالًعرضکردمکهخدادرآلبانیدرموردرفتننزداقوامو
ملتهایدیگربامنسخنگفتومنهمازشنیدناینحرفسردرگمشدهبودم.منظور
ِدرندا با آن از قبل دهسال که بودم راعهدهدار کلیسایی آنموقع،شبانی بود؟ اوچه

تاسیسکردهبودیم.آیابایدازشبانیکلیسااستعفامیکردموسفرمیکردم؟
درهزارتوییکهخدامارادرآنپیشمیبرد،بااشخاصوشرکتهاییآشناشدیم
کهدرکارتولیداتتلویزیونیبودند.موضوعایننبودکهدنبالآنهابودم؛بلکهخداآنها
راسرراهماقراردادهبود.منعالقهایبهتولیدبرنامٔهتلویزیونینداشتم،ولیرویایی
کهچندسالقبلدیدهبودمرابهخاطرآوردم.دریکیازجلساتکلیساییدعامیکردم
کهخداوندبهمنگفتقراراستبرنامٔهتلویزیونیورادیوییضبطکنم.آنموقعاهمیت
چندانیبهآنندادم،چونواقعًاعالقهایبهآنکارنداشتمولیتوجهمراجلبکردوبا

ِدِرندادرآنموردحرفزدم.
سرتانرادردنیاورم،کوتاهمیگویمکهخدادریپشتدردیگربهرویمنبازکرد
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ومندراینمسیرباافرادیآشناشدمکهمارابهضبطبرنامٔهتلویزیونیتشویقکردند،
بلدنبودیم.ولی اینکارچیزی از اینکارنمیدانستیم.واقعًا از درحالیکههیچچیز

حسکردمکهبایدازخداوآنچهبهمانشانمیدهد،پیرویکنیم.
ابزارینداشتیموحتانمیدانستیمکهبرایضبطبرنامٔهتلویزیونیبایدازچهابزاری
بکنند. باید چه که میدانستند داد، قرار ما راه خداسر که کسانی ولی کنیم، استفاده
نهایتًا،بهنقطهایرسیدیمکهبایدتصمیمخودرامیگرفتیم.شرکتتولیدیبرنامههای
برآورد با انجامدهیم. باهزینٔهکمتر را کار تا داد پیشنهاد ما به قراردادی تلویزیونی
هزینٔهپخشوهزینههایشروعوساختبرنامٔهتلویزیونی،فهمیدیمکهتقریبًابودجه
کار300هزاردالرخواهدشد.سیصدهزاردالریکهآنموقعنداشتیم.ولیبعدازدعا
دراینموردوکشتیگرفتنباخدا،بهایندعوتپاسخمثبتدادم)مسلمًاکهدرُکشتیبا

خداهرگزپیروزنمیشوید(.
پسشرکتساختبرنامههابهشهرماآمد)مرکزکاریشاندرتگزاسبود(وضبِط
اولینبرنامٔهتلویزیونیراشروعکردیم.ازآنجاکهصحنهایبرایفیلمبردارینداشتیم،
سالاوْلبرنامهرادرسالنخانه،جلویشومینهضبطکردیم.برایضبطاولینبرنامه،
استرسزیادیداشتم؛البتهاسترسوواژههایمشابه،حقمطلبوحساصلیمرابیان
نبودکه برنامه تنهاضبط داشتهباشم. را انتظارچهچیزی باید نمیدانستم نمیکنند.
سببوحشتمنمیشد.بایدمحتواوکلبرنامهودورٔهتعلیمیراخودموِدرنداآماده
میکردیم.تیمتولیدیتوصیههایزیادیبهماکردوچیزهایزیادیازآنهایادگرفتیم،

ولیهنوزراحتنبودم.
جاداردکهبگویمذاتًاشخصیبرونگرانیستیم،پسضبطبرنامٔهتلویزیونی،برای
منکارراحتینیست.عالوهبرآن،تیمتولیدیدرروزضبطبرنامهشرایطخوبینداشت.
ازمحلفیلمبرداریرفتهبود،چونهمسایهاش،پسرکوچکشرا تیمنیمهشب رئیس
اینخبررابهمندادند، باماشینزیرگرفتهبود.صبحفیلمبرداری درپارکینگخانه
درستقبلازاینکهکارراشروعکنیم.تصمیمگرفتمتابعدازفیلمبرداریچیزیبهِدرندا

نگویم.ساعاتسختیراپشتسرگذاشتم.
بعدازفیلمبرداری،یکیازپرسنلفیلمبرداریکهسوارموتورپسرمتیمشدهبود،
تصادفکرد.پسرمتیم)Tim(دواندوانبهخانهآمدوبافریادگفت»دیویدُمرد!«.البته
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کهنمردهبود،فقطازحالرفتهبود،چهشروعتاثیرگذاریداشتیم!
ازهفتٔهاولفیلمبرداریجانسالمبهدربردیموبرنامههمرویآنتنشبکٔهمحلی
رفت.هرماهیکهفتهرابهضبطبرنامهاختصاصدادیم،ولیبهپایانماهدومرسیدیم
وشرایطبرایماآسانترنشدودرعینحالکوششمیکردیمکهباحسناکفایتیو
هراسخودکناربیاییم.نهایتًا،ُرکوراستبهصاحبشرکتتولیدگفتمکهنمیتوانماز

پِساینکاربرآیم.لحظهایبهمنُزلزدوگفت»نه!بایدبرنامهراضبطکنی!«
بعدگفتکهبنشینم،چونمیخواستچیزیبهمننشاندهد.تلویزیونراروشن
به آنقدرها آنموقع، تا رابخواهید داد.راستش رانشانمان کردوشبکههایمسیحی
کانالهایمسیحیدقتنکردهبودم،ولیآنچهآنروزدیدمحالمرابدکردوباعثشد

دوبارهبههمکاریخودمباشبکههایمسیحیفکرکنم.
یکبرنامه»روغنمقدس«میفروخت،محصولیکهمدعیبودندباتدهینشدنبه
آنازثمراتکامیابیبهرهمندهمیشوید.درشبکٔهدیگر،واعظی»بیسکویتهایتقدیس
شده«میفروختومیگفتکهباگاززدنهرکداممکاشفهایتازهنصیبتانمیشود.
برنامٔهدیگرمیگفتکهاگردرسهدقیقههدیهدادید،سهبرابرآنرابهدستمیآورید.
شبکهایدیگرغذایمنجمدمیفروخت.هربرنامهبهنظربهنوعیبهدنبالجذبمردم

بهشیؤهخودبودتاازآنهاهدیهایبگیرد.
آنچه باید نمیگفتندچطور مردم به که بود این داشتند کم برنامهها این آنچه اما
میخواهندرادریافتکنند،بله،نحؤهعملکردپادشاهیخدارابهآنهاشرحنمیدادند.
میگفتندکهبایددانهایبکارند،ولیمیدانستمکهکسیبایدبهمردمنحؤهبرداشتو

درویمحصولآندانهراتوضیحدهد!
هم کنار را آنها باید شدن موفق برای مردم که داشت زیادی تکههای پازل این
آنها به را برداشت نحؤه و بکارند چطور که بگویید مردم به فقط اگر میگذاشتند.
نگویید،میدانمکهوقتیشرایططبقانتظارشانپیشنمیرود،برداشتیاشتباهازخدا

خواهندداشتوحسمیکنندخدارویآنهارازمینزدهاست.
دهندگی، چرا که میفهمیدند باید و میگرفتند یاد را پادشاهی قوانین باید مردم
از مهمتر است. زمینی قلمروی بر پادشاهی فراوانی در آنها سلوک از حیاتی بخشی
باید بایدبکنند. اینکهسخاوتیبهخرجمیدهند،چه از همه،بایدمیدانستندکهبعد
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میفهمیدندچگونهنیازخودراازخدادریافتکنند.
فهمیدمکهمنهمنقشیدردروکردندارمواولازهمهبایدمیفهمیدمکهایمان
چیستوچراالزماست.بایدمیفهمیدمکهروحالقدسچطورمرادردرویمحصول
هدایتمیکندوزمانبندیچقدرمهماستوجزئیاتکشتچقدرحائزاهمیتمیباشند.
فهمیدمکهبایدقوانینروحانیایرایادبگیرموآنهاراِاعمالکنم،همچنینبایدمیفهمیدم

کهچهقوانینیدرقلمرویطبیعی،ِکشتمحصولراتحتتاثیرقرارمیدهند.
تمامبرنامههایتلویزیونیآنموقع،طوریحرفمیزدندکهانگارپولقراراستبه
حساببانکیشانریختهشود.البتهنهاینکهباواریزشدنپولبهحساببانکیمخالف
آن نحؤه و دلیل و روحانی سرنخهای کنید، بررسی را مواردی چنین اگر ولی باشم،
اتفاقاترامیفهمید.بعدازتماشاکردنچندبرنامه،خجالتزدهشدم.تعجبینداردکه
دنیاتوجهیبهمانمیکند.البتهعصبانیهمبودم.آنلحظهمتوجهشدمکهبایدحرفی

بزنم.
تصمیمگرفتمکهضبِطبرنامهراادامهدهم،چونداستانیبرایگفتنداشتمودر
14سالگذشتهضبطبرنامهادامهداشتهودههاهزارنفرپادشاهیراکشفکردهاند-
پادشاهیخدانهمذهب-ونتایجیمشابهمنوِدرندابهدستآوردهاند.میدانمکهشما

همنتایجمشابهیخواهیدگرفت.
اینکتاب،»انقالِب مالی شما: قدرت سخاوتمندی«،پنجمینکتابوآخرینکتاباز
مجموعٔهانقالبمالیاست.ازاینکهاینمجموعهبهپایانرسید،خوشحالموبرایکتابی

کهپیشروداریدهیجانبسیاریدارم.
––َگریکیسی



فصلنخست

قدرت سخاوت

بودیم،شاممیخوردیم. ثابتش کنارخانوادهدررستورانمحلیکهمشتری شبی
میکشید. را بچهاش تولد انتظار قضا از و بود  جوان خانمی رستوران پیشخدمت
دالر 100 پس بگذاریم، برایش درصدی 25 انعام و کنم راحساب غذا پول میخواستم
بهسمت نگاهیکند، آن به اینکه بدون و برداشت را پول انعاماضافهکردم. بهمیزان

آشپزخانهرفت.
کمیبعدباچشمیگریانپیشماآمدتاازماتشکرکند.تعریفکردکهچقدرشرایط
مالیسختیداردونمیدانستچطورمیتوانددخلوخرجرایکیکند.فرصتیدست
دادتابشارتمسیحرابهاوبدهیموقبلازرفتنبرایاودعاکنیم.مابرایبازکردندل

اوبهرویپادشاهیخدا،تنهاسخاوتبهخرجدادیم.

»یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او را خوار می شماری و غافلی 
که مهربانی خدا از آن روست که تو را به توبه رهنمون شود؟« رومیان ۴:۲ 

ترجمٔهدیگرازرومیان4:2میگویدکهنیکوییخدامارابهسمتتوبههدایتمیکند.

پس سخاوتمندی، مثِل خدا رفتار کردن است. 

درمتا45:5میخوانیم:
»تاپدرخودراکهدرآسماناست،فرزندانباشید.زیرااوآفتابخودرابربدانو
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نیکانمیتاباندوبارانخودرابرپارسایانوبدکارانمیباراند.« 
باید نیز اوییموطبیعتمادرمسیح نیکووسخاوتمنداست.ماهمفرزندان خدا
سخاوتمندباشد.همانطورکهدرداستانباالگفتهشده،سخاوتمندیمترادفاستبادل
خدارابامردمسهیمشدن.سخاوتمندیهمچوننوشیدنجرعهایآبخنکدرروزی

گرم،سببتسلیوامیدجهانپیرامونمامیشودکهدرصحرایفقرگرفتاراست.
تاثیِردهندگیدرسفارشاتپولسدردومقرنتیان10:9-15نیزدیدهمیشود،پولس

خطاببهکلیسایقرنتسچنینمیگوید:

و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را 
مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد 
فرصتی  هر  در  بتوانید  تا  شد  خواهید  دولتمند  حیث  هر  از  آنگاه  ساخت. 
خواهد  خدا  سپاس  به  ما  واسطۀ  به  شما  سخاوت  این  و  باشید،  سخاوتمند 

انجامید. 
به  بلکه  می سازد،  برآورده  را  مقدسین  نیازهای  تنها  نه  خدمت،  این  انجام 
به خاطر  َسرریز می شود.  به سوی خدا  صورت سپاسگزاریهای بسیار حتا 
ُمهر تأیید این خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف 
شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد، و نیز برای سخاوتی که 
در کمک به آنها و به همه نشان می دهید. آنان به خاطر فیض عظیم خدا که 
بر شماست، با عالقه و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد. سپاس بر 

خدا برای عطای وصف ناپذیرش! 

سخاوتشماباعثمیشودمردمخداراستایشوسپاسگویند!دقتکنیدکهحرف
پولسایناستکهسخاوتمندیخدمتبهخداست.

تعریفکلمٔهخدمتایناست:عمل یا وظایفی که خادم برای شخصی ارشدتر)واالتر( 
انجام می دهد.

اینکاربخشیازوظیفٔهشماازطرفخدادرقلمرویزمینیاستتادرنگرانیدل
اوبرایمردم،سهیمشوید.نتیجهمشخصاستــکارشمادلمردمرالمسمیکندو
آنهاراآمادٔهپذیرفتنمسیحمیکند.فکرمیکنمهمٔهمابهخاطرداریمکهدریافِتکمک

ازدیگری،چهحسوحالیدارد.
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یادممیآیدکهاوایلازدواجمان4000دالرمالیاتبدهکاربودمونمیدانستمکهاز
کجابایداینپولرابیاورم.خوابراازچشممگرفتهبودونمیدانستمچهبایدبکنم.
آنموقعدرشهرتوْلسازندگیمیکردیموبناداشتیمبرایتعطیالتبهاوهایوبرویم.

وقتیپدرمازمنپرسیدکهاوضاعچطوراست،وضعیتیکهدرادارٔهمالیاتپیش
آمدهبودرابرایشتعریفکردم.گفت»چارهاشسادهاست.«ودستهچکشرابیرون
کشیدومبلغیکهبدهکاربودمرابهمنداد.سخاوتمندِیآنیاوباعثشد،پدرمرابیش

ازپیشدوستداشتهباشم.چوندرآنلحظه،شاهددلاوبرایخودبودم.
پدرمکسیبودکهدلشرامعمواًلمخفینگهمیداشت.آنقدرهابهمردماحساساتش
رانشاننمیداد،حتاجلویمادرمهمآنقدرابرازاحساساتازاونمیدیدیم.پدرمدرکل
زندگیاشتاآنموقع،بهمنیکدوستتدارِمخشکوخالیهمنگفتهبود،حداقلمنبه
خاطرنداشتم.فقطیکبار،بعدازباالوپایینهایزیادواتفاقاتخاص،بااصرارمادرم
»دوستتدارم«رااززبانششنیدم.انگارهمیندیروزبود!مادرمبهاومیگفت»یعنی

نمیتوانیبهپسرتبگوییدوستتدارم؟!«پدرمهمساکتماند.
نهایتًابهخاطرچشمگریانمادرم،بهمنگفتکهدوستمدارد.ولیاصاًلاینیکبار
رابهحسابنمیآورم،چونبهنحویمجبوربهاینکارشد.اوبهجایاینکهبگویدکه
دوستماندارد،گاهیاوقاتچیزهایخاصیبرایمانمیخریدوفکرمیکنممنوسه
خواهروبرادردیگرممیدانستیمکهپدْردوستماندارد.تنهادلپدرمراوقتیمیدیدم
کهکاریبرایمامیکردوکالچیزیازاونمیشنیدم.آنلحظاترامثلشمعیدراتاقی

تاریکمیدانم.
آنروزکهچکرابرایادارٔهمالیاتنوشت،دلمنسرشارازسپاسشد.بااشک،
پدرمرادرآغوشکشیدموازاوتشکرکردم.ازعکسالعملشغافلگیرشدم.گفت:»تا

وقتیکههستم،کمکتمیکنم.«
مطمئنمشماهممثلمنازسخاوتمندِیشخصیخاطرهایبهذهنداریدکهتوجه

شماراجلبمیکند.پساینجملهرابهخاطربسپارید:

سخاوتمندی دل شما و دل خدا را به مردم نشان می دهد. 

دل به مستقیم و میآید در پرواز به کالم فرای است. پرقوت بسیار سخاوتمندی
مینشیند.جالباستکهتعریفکسیدیگریاهدیهرابهخوبیبهخاطرمیآوریم.
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کالسششمکهبودمشایدبرایاولینباردرزندگیام،دلپدرمرادیدم.آنموقع
منوپسرداییامموشکهایاسباببازیدوستداشتیمومنموشکیباکابینیتوخالی

گرفتهبودمکهمیتوانستیدچیزهاییرادرآنبگذاریدوبهآسمانبفرستید.
آنروز،پسرداییومنفکرکردیمکهقورباغهایدرآنبگذاریموبهآسمانبفرستیم
وسرآنراباچسببهبچسبانیمتاموشکبهجایاینکهچترنجاتشبازشود،سقوط
کند.هدفاینبودکهببینیمچهبالییسرقورباغهمیآید،البتهفکرکنمبتوانیدتصورش

رابکنید.
موشکرابهآسمانفرستادیموازبختبدما،پدرمهمبیرونآمدتاببیندچهخبر

است.میدانستیمکهازکشتهشدنقورباغهخوشحالنمیشود.
موشکهمانطورکهبایدباالرفتویکدفعهسرشخمشدوبانوکبهزمینسقوط
که همانطور هم قورباغه و لهشده نوکش که دیدم و بردارم را کهموشک رفتم کرد.

انتظارداشتم،مردهاست.
ازنیتاصلیما تاپدرم انداختم بهکناری را موشکرابرداشتموجنازٔهقورباغه
خبردارنشود.پیشمانآمدوخواستکهموشکرابهاوبدهیم.هنوزنگرانیاشبرای
موشکرابهخاطردارم.موشکرادردستشنگهداشتتابگویدکهمیتوانددرستش
میتواند کهچطور داد توضیح بعد است. متاسف کرده، اینکهسقوط از وچقدر کند
قطعاتشکستهراتعمیرکند.اهمیتیکهدرصدایششنیدهمیشدومهربانیاشمرابه
خاطرخطایمبهاندازٔهکافیشرمندهکرد.اصاًلازوجودقورباغهخبرنداشتوهیچ
وقتهمنفهمید،ولیهرگزنگرانیاشرابرایخودموآنموشک،فراموشنمیکنم.آن

لحظهنشاندادکهبهمناهمیتمیدهد.
ولیگاهخدادرموقعیتهاییازکسانیبرایتشویقورسیدگیبهمااستفادهمیکند
کهحتانمیشناسیم.زمانیکهبهطورخاص،برایمنوِدرنداخاطرهانگیزشد،روزی
بودکهباچندنفرازدوستانبهشکارقرقاولرفتهبودیم.ِدرنداومنتازهازدواجکرده
بودیموساکنتوْلسابودیم.یکیازهمخانههایمدرکانزاسزندگیمیکردومارادعوت

کردکهبرایشروعفصلشکاربهآنجابرویم.خیلیخوشحالبودم.
پنجساعتتاکانزاسرانندگیکردیموشکارخوبیداشتیموبهاندازهٔمجاز،پرنده
ازدوستانممنفجر برمیگشتیمکهموتورماشینیکی بهتولسا شکارکردیم.داشتیم
شد.وسطجادٔهخاکیبودیموهنوزچندساعتیتاخانهماندهبود.اگرتابهحالبه
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کانزاسسفرکردهباشید،میدانیدکهچقدربیآبوعلفاست.
هواتاریکشدهبودوتنهاچندچراغرادرافقمیدیدیم.تاخانٔهیکیازکشاورزان
آنکشاورزگفت:»شبمیرسانمتان،ماشینرادرکامیونخودم پیادهرفتیم. منطقه
میگذارمتاسروقت،دوشنبهسرکارتانباشید«حقیقتًاتعجبکردم.)آنموقعِدرندا
قراربودکهشغلتازهایرادریکیازرستورانهاشروعکند،ازاینکهمجبورشودزنگ

بزندوبگویدکهنمیتواندبیاید،احساسخوشایندینداشت.(
ما تاخانٔه پنجساعت نداشتیم، او از اصاًلشناختی که اینشخص که است جالب
درتولسارانندگیکردوقبلازصبحبهکانزاسبرگشت.همٔهشبرانندگیکرد!هرگز
مهربانیاشراازخاطرنمیبرم.حتایکدالرهمپولبنزیننگرفت.همیشهسپاسگزار
اوهستم.وقتیبهاوفکرمیکنم،همیشهباکمالقدردانیهدیٔهاورابهخاطرمیآورم.
وقتیمردمبهشمافکرمیکنند،خدارابهخاطرسخاوتشماسپاسخواهندگفت.
مردمخدارابهخاطرفیضومهربانیعظیمیکهبهسخاوتمندانبخشیده،شکرمیکنند.

مطمئنمکهمیتوانیدبهموقعیتهایمشابهدر
زندگیخودفکرکنید.یادتانخواهدآمدکهچقدر
شاکرمراقبتونگرانیکسیبرایخودبودهاید.
بگوید را همین کلیسا به داشت سعی هم پولس
ــسخاوتآنهادراینبودکهبادلخدابهمردم
رسیدگیمیکردندوسببمیشدندکهستایشو

سپاسبهخاطرخدمتآنهاازآنخداباشد.
دلم که فهمیدم آوردم، ایمان مسیح به وقتی

نرمشدهوحقیقتًامعنایاهمیتدادنبهمردمرادرککردهام.وقتینیازیمیدیدم،
همیشهمیخواستمکمککنم،ولیمتاسفانهپولینداشتمکهبتوانمبهکسیهدیهکنم.
فهمیدمکهحقیقتًاخیلیهایدیگرهمچنینحسیدارند.تنهابایدصدایخودرادرجمع

بلندکنندوهدایتبطلبندوچندیننفرمایلبهکمکبهآنهاپیداخواهندشد.
فکر که است آنچه از نیرومندتر سخاوتمندی، کتابمقدس، در که دریافتم ولی
میکنیم.اینآیاتدردومقرنتیانباب9قانونپادشاهیایرابهمننشاندادندکهنگاه

منبهسخاوتمندیراتغییرداد:

مردم خدا را به خاطر 
فیض و مهربانی 

عظیمی که به 
سخاوتمندان بخشیده، 

شکر می کنند. 
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به  بلکه  می سازد،  برآورده  را  مقدسین  نیازهای  تنها  نه  خدمت،  این  انجام 
صورت سپاسگزاری های بسیار حتا به سوی خدا َسرریز می شود. به خاطر 
ُمهر تأیید این خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف 
شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد، و نیز برای سخاوتی که 
در کمک به آنها و به همه نشان می دهید. آنان به خاطر فیض عظیم خدا که 
بر شماست، با عالقه و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد. سپاس بر 

خدا برای عطای وصف ناپذیرش! 
ــدوم قرنتیان ۱۵-۱۳:۹

مردمخدارابهخاطرفیضومهربانیعظیمیکهبهسخاوتمندانبخشیده،شکر
میکنند.اگربخواهیدحقیقًاآنچهپولسگفتهرادرککنید،بایدواژگانیکهباآنهاسرو

کارداریمراتعریفکنیم.
کلمٔه عظیمدراینآیاتبهمعنایمقدارزیادیادرجٔهباال؛فرا،بیشازحدیابهحدی

خارقالعادهاست:ساختارهایی ورای عظمت. 
آنچهبهمقدارزیادمتعلقبهشماخواهدبود؟آنچهدرزندگیتانخارقالعادهوورای

عظمتخواهدبود؟فیضخدا!!!
حاالبایدفیضراتعریفکنیم.

فیضیعنیلطفخداکهشایستٔهآننیستیم.
اینتعریفیمعمولازفیضاست،ولیحقمطلبراادانمیکند.پسدوبارهبرای

تعریفکردِنآنتالشمیکنم.
آنچهدرادامهآمده،نقلقولیازویکیِپدیادرموردفیضآسمانیاست:

پسرش  فرستادن  با  خدا  که  می داند  رحمت)لطفی(  را  فیض  مسیحی  معمول  تعلیم 
جهت مردن بر صلیب، آن را به بشر عطا کرد و نجات ابدی را به دست بشر رساند، فیضی 
از  واژه  این  کاربردهای  تمام  تنهایی  به  تعریف  این  اگرچه  نبود.  آن  شایسته  بشر  که 
نمو کرده،  لوقا ۴۰:۲ )ترجمٔه قدیم( »و طفل  برای مثال،  بیان نمی دارد.  را  کتاب مقدس 
به روح قوی میگشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بروی می بود.« در این نمونه، اگر 
تعریف ما از فیض لطفی باشد که شخص شایستٔه آن نیست، این سوال پیش می آید که 

عیسای عاری از گناه چه نیازی به فیض داشت. 
ِجیمز رایلی در این مورد می گوید: »فیض، حضور تقویتگِر خداست که شما را قادر 
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می سازد کسی باشید که شما را برای آن خلق کرده و کاری را انجام دهید که شما را به آن 
خوانده است.« ِیل گاْتهارد هم می گوید: »فیض میل و قدرتی به ما می دهد که خدا برای 
انجام ارادٔه خود به ما عطا می کند.« هر دوی این تعاریف با کاربردهای کلمٔه فیض در 

کتاب مقدس، انطباق دارند.
پسمیبینیمکهآنچهپولسدراینآیاتازآنسخنمیگوید،فیضیاقوتیافتنیا
ارجنهادهشده، نیز اینعنوان به اینعطا،عطایفیضدانستهشدهو کامیابیاست.
چونمردمرابهکامیابیتقویتنمودهاست.ومردمباسخاوتبهخرجدادنورفعنیاز

دیگران،سبِبپرستیدهشدِنخداشدهاند.
پولساینبحثرابا»سپاسبرخدابرایعطایوصفناپذیرش!« تماممیکند.

البتهتعریفیدیگررابایدبهمجموعٔهخوداضافهکنیم.کلمٔهوصف ناپذیربهروشنی
کرد.حرف توصیف شایستگی به را آن بتوان که نیست امری فیض که میدهد نشان
به امریورایتوانکالمیما، بههمیننیکوییاست، ایناستکهعطایفیض پولس

خصوصبرایکسانیکهدرزمینٔهمالیخدمتدیدهاند.
اینقدرتیاستکهمیتوانشماراازاسارتمالیبرهاند.اینقدرت،فیضخدا،در

دسترسهمٔهایمانداراناست.
امامسألهایناستکهمیتوانیمزمانزیادیراصرفکنیمودرموردآنچهپولسما
رابهانجامآندعوتکرده،حرفبزنیم.ولیاگرفیضرانفهمیم،یعنیتقویتشدنبرای
کامیابیبهقدرتخدارادرکنکنیم،آنکاشتنیکهخدابرایمامدنظرداشتهراازدست
میدهیم.مثلایناستکهباغچٔهخودرادرجنگلوزیرسایٔهدرختیبزرگبکارید؛در

آنجاآفتابینیستوقوتیبرایحاصلآوردِننتیجٔهدلخواهوجودندارد.
وارد قدرتخدا آنها در که بودیم، راخوانده کتابمقدسی داستانهای ومن ِدِرندا
عملمیشودوشرایطرابهنیکوییتغییرمیدهد.بایداعترافکنمکهحتاچندداستان
راشنیدیمکهدرکلیسایخودمانرخدادند.سواینجات،کسیحتادربارٔهاینکهچطور

فیضخداراواردموقعیتخودکنیم،حرفینمیزند.
میدانمکهنجاتمانمهمترینچیزاست.ولیهمانطورکهقباًلگفتم،منهمبرای
نیاز آنفیض به باشم داشته عملکردخوبی بتوانم زندگیخود از زمینه درهر اینکه
داشتم،ولینمیدانستمچطوربایدازآناستفادهکنم.بهخاطرنادانیوغفلتم؛بیپول،
نمیدانستیم ولی داشتیم، را ابدی وحیات بودیم آشنا نجات با بودم. افسرده و بیمار
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کهچطوربایدآسمانراواردزندگیخودکنیموقدرتخداراتجلیبخشیم.همانطور
کهگفتمازنظرمالیشرایطماناسفباربود!اماآنروز،هنگامیکهخداونددرمورد
که  نگرفته ای  یاد  چون  مخمصه ای،  این  »در  اوشنیدم: از گفت، منسخن با پادشاهی

چطور باید از پادشاهی استفاده کنی!«
بهعبارتدیگر،میگفتکهمننمیدانمچطوربایداقتدارپادشاهرادراینقلمروی
زمینیآزادکنم.یادنگرفتهبودموحتانمیدانستمچطوربایدبفهمم.نمیدانستمچطور

بایدازنهرفیض،یعنیقدرتخدا،انشعابیبهزندگیخودبزنم.
البتهمکالمٔهآنروزمباخداادامهپیداکردوخداچیزهایبیشتریازپادشاهِیخود
ادامهگفت»کلیسای من مثل زمانی که اسرائیلیان در مصر برده بودند، زنده  گفت.در
است، آنها تنها برای فرعون آجر درست می کنند.همهبرده اند! همه بدهکارند و گرفتار! 

می خواهم آزاد شوند!«
اینجابایدبهنکتهایاشارهکنم:هرگزآزادنخواهیدشد،تااینکهازنظرمالیآزاد
که نمیفهمید هرگز است، بوده همین حرفمان گذشته سال 30 در ِدرندا  و من شوید.
هستیدو درزندگیپیگیرهدفروحانیخودنمیشویدتااینکهمشکلپولراحلکنید.

نکتٔهدیگریراهماضافهکنم:می توانید آزاد شوید! 
کردهایم.فیضخدا ثابت را نکته این دیگر، نفر بهعالؤههزاران خودمنشخصًا،
اینجاستتابهشماکمککند.کارهاییهستندکهبهانجاِمآنهاخواندهشدهاید،کارهایی
کهبهعنوانبردهبههیچوجهقادربهانجامشاننیستید.بایدازنظرمالیخودوخانوادٔه
خودراآزادکنیدواینچنینمردممیتوانندعملکرد
پادشاهیخدارادرزندگیتانببینند.مثلدرخت
پادشاهی به را ثمراست،مردم از میوهکهمملو
پاسخهستند.همه دنبال به مردم جذبمیکند.
دیدِن به نیاز همه حقیقیاند. چیزی دنبال به

پادشاهیخدادارند،نهمذهب.
میخواهمگفتگوییرابرایتانتعریفکنمکه
روزیبادوپرستارداشتم.مادرمن88سالهوبهقولاهلفامیلهنوزدرعنفوانجوانی
است،وضعیتشخوباست،ولیهمانطورکهتصورمیکنید،برایجابهجاشدنبه
کمکنیازدارد.پسآنروز،قراربودکهباهمبرایمعاینهبهچندپزشکمراجعهکنیم.

مردم به دنبال پاسخ 
هستند. همه به دنبال 

چیزی حقیقی اند. همه 
نیاز به دیدِن پادشاهی 

خدا دارند نه مذهب.
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هنگامیکهباپرستاردرمطباولینپزشکحرفمیزدم،آنپرستارازمنپرسیدکه
شغلمچیست.ازکلیساوشرکتامورمالیخودبرایاوگفتموتوضیحدادمکهچطور
بهمردمبرایرهاشدنازبدهیکمکمیکنیم.حرفهایمتوجهشراجلبکرد.گفتکه
حسابیبهدردسرافتادهوتاِخرخرهدربدهیفرورفته،شرایطمالیاشراهمشرحداد.
باید بخواهید را راستش چون داشت، فرد به منحصر شرایطی که گفت نمیتوان
مردمجهت به کمک برای میکنند.شخصًا زندگی اینچنین آمریکا مردم کل که بگویم
درکراهبهتِرزندگی،یعنیراهپادشاهی،مشتاقوپرشورم.وقتیِدِرنداومنآموختن
ازپادشاهیخداراآغازکردیموآنچهخدادرموردپادشاهیتعلیمدادرابهکاربستیم،

زندگیمازیروروشد.فیضیکهپولسازآنسخنمیگفتراعینًادیدیم.
شبی،خوابدیدمکهکسبوکارخودرابرایکمکبهمردمجهتبیرونآمدناز
بدهیشروعکردهام.دیوانگیبهنظرنمیآید؟کسیبودمکهاصاًلنبایدبهنظراتشدر
موردپولومسائلمالیتوجهمیکردید،ولیحاالاینشخص،شرکتیرامیچرخاندکه
بهمردمکمکمیکندتااززیرباربدهیبیرونآیند.چنینکاریفقطازخدابرمیآید.
افتاد؟چطورفهمیدیکهبایداززیرباربدهیبیرون اتفاق این شایدبپرسید»چطور

بیاییتابهمردمبرایبیرونآمدنازبدهیکمککنی؟«سوالخوبیاست!
کلداستانراتعریفنمیکنم،مختصربگویمکهروحالقدسبهمننشاندادچطور
و یادمیگرفتم مادی دنیای در را بایدچیزهایی البته، انجامدهم. را کاری بایدچنین
بعدکسانیبایدبرایتاسیِسشرکتبهمنکمکمیکردند،ولیروحالقدساینروندو
استراتژیومتدهاییکهبایدبرایکمکبهمردمبهکارمیبردیمرارهبریکرد.شرکت

پیشرفتکردوامروزآزادیمالیداریم.
میدانماالنپیشخودچهفکریمیکنید:اگرقراربراینباشدکهازنظرمالیآزاد
شویم،بایدبرایچنینکمکیپولزیادیازمردمبگیریم.ولیاینطورنیست.همانطور
کهگفتم،روحالقدسالگویکاریخاصیبهمادادوآنالگواینبود:ماخدماتمجانی

بهمراجعهکنندگانارائهمیدهیم.
چطورمیتوانمازکسیکهدرپرداخِتقبِضآبوبرقشمانده،پولیبگیرم؟نه،
داد.شرکتماهیچ بهمننشان تامینهزینٔهشرکتم نمیشود.خداروشیدیگربرای
وقتبرایطرِحخاصیکهبرایمشتریانخودمینویسد،نهپولیمیگیردونهخواهد
گرفت.تخصصشرکتمندرایناستکهنشاندهدچطورمیتوانیددرکمترازهفت
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سالاززیرباربدهی،ازجملهقسطخانه،ومعمواًلبدونتغییردرآمد،بیرونآیید.
مراجعهکنندگانپولیبهمانمیدهند،ولیشرکتها،فروشندگانوصاحبینمشاغلی
ما به هزینهای میکنیم، معرفی مشتریان به بازسازی و حل راه کردن ارائه برای که
میدهند.بهخاطرارجاعدادنمشتریبهآنها،ازماحمایتمالیمیکنند.برایمثالدر
انجامروندبازسازی،اگربدانمشرکتالفمیتواندهزینٔهبیمٔهمراجعهکنندٔهمنرابه
نصفبرساند،بهآنهامیگویمکهمراجعهبهآنشرکترامدنظرداشتهباشند.شخص
میتواندبهشرکتالفمراجعهکند،ازآنپستصمیمگیریبهعهدٔهخوداوستوباید
ببیندکهآیانرخهایشرکتالفبهعنوانبخشیازروندبازسازیبهنفعاوستیانه.

شرکتمان رشد در که مطمئنم است. مجانی چیز همه مراجعهکنندگان، برای پس،
مامراجعه بهوبسایتشرکت بیشتر برایاطالعات بود.میتوانید عاملیشگفتانگیز

کنید:
Forwardfinancialgroup.com

شنیدید: درست میکنیم. کمک مطمئن سرمایهگذاری در بسیاری، به همچنین
سرمایهگذارِیبدونخطر،بدوناینکهکسینگراندزدیدهشدنحقوقبازنشستگیاش
باصدهاهزارنفر تابگویمکهدرسیساِلگذشته، اینهاراگفتم بازارباشد.همٔه در
صحبتکردهایمومخمصهایکهاکثرآمریکاییانگرفتارآنمیشوندرادیدهایم.مثالی

برایمنبرجستهاستکهزندگیاکثرآمریکاییانراشرحمیدهد.
پرداخت برای باشم، داشته او با مالقاتی که وخواست گرفت تماس من با خانمی
بدهیاشبهکمکنیازداشت.منویکیازدوستانمبااومالقاتیداشتیم.وقتیشرایطش
راتوضیحمیدادباکمالناباوریبهاوُزلزدهبودم.سیودوکارتاعتباریمختلف

داشتکهحِداعتبارهمهپرشدهبود.)بله،درستشنیدیدــ32کارتاعتباری.(
را ازمنخواستکهکلیددرزندان باموفقیت،زندانیبرایخودساختهبودو او
درستکنم.پاسخبهمشکلاوازنظرمنآسانبود:دیگرازکارتاعتباریاستفادهنکن.
شروعخوبیاست.پسبهاوگفتمکهکارتهاراکناربگذاردوبادرآمدشزندگیکند.
سپستکلیفیبهاودادم،ازاوخواستمتاهزینههایزندگیاشرافهرستکندتابدانم
بهجایکارت تا دادم پیشنهاد او به اومشاورهدهم.همچنین به بایددرچهزمینهای

اعتباریازکارتبانکیمعمولیاستفادهکندتاموقعیتخودرابدترنکند.
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لحظهایکهپیشنهاددادماستفادهازکارتاعتباریراکناربگذارد،زیرگریهزدو
سوالیتعجبآورازمنپرسید:»پسچطوربایدکفشبخرم؟«درستشنیدم؟پولکافی
برایغذانداشت،ولیدنبالکفشبود؟شایدباخودفکرکنیدکهحتمًامشکلیخاص
داشت.بله،مشکلشتعدادکارتهایاعتباریاشبودند.خودرادرزندانیمالیگرفتار

کردهبود.بهآخرینآماردرآمریکادقتکنید:
٪57ازمردم1000دالرهمدربانکندارند.1  	
٪44نمیتوانندهزینٔه400دالریغیرمنتظرهرابپردازند.2  	
عقب 	 بیشتر و بیشتر ماه هر و بپردازند را ماهیانه هزینٔه نمیتوانند 23٪

میافتند3. 

دوستانعزیز،آمریکاییهادقیقًاهمانطورهستندکهخداگفت:برده!
بهآنچهبردگانانجاممیدهندفکرکنید.

ـبردهبرایخودکارنمیکند.اگرچهاوکارمیکندوسودیبهدستمیآورد،ولی
سودشهرماهبهطلبکارانمیرسدوبهحدیپولداردکهکنارخانوادهاینماهرابه

ماهدیگربرساند.
ـبردگاندرخانههاکارمیکنندوچیزیازخودندارند)یعنیفقطاقساطخانهرا

میپردازند.(
ـماشینهاییمیرانندکهمالخودشاننیستوباآنماشینهاسرکاریمیروندتا

پولخانهایرابدهندکهمالخودشاننیست.
پول و بروند کار سر تا خریدهاند اعتباری کارت با که میپوشند را لباسهایی ـ
ماشینوخانهایرابدهندکهمتعلقبهآنهانیست،افزوبرآن،همٔهاینکارهارامیکنند

تاوامدانشجوییایرابدهندکهبیستسالپیشگرفتهاند.

فکر می کنم متوجه حرفم شده باشید. 

suburbanchi- ، ۲۰۱ 1     ِری حنانیا »۵۷٪ از آمریکاییان زیر ۱۰۰۰ دالر پس انداز دارند، ۳۱ مارچ
cagoland.com

2       جوزف الوِلر »۴۴٪ از آمریکاییان نمی توانند هزینٔه ۴۰۰ دالری غیرمنتظره را بپردازند.« واشینگتن 
اِگَزماینِرر، ۱۹ ِمی ۲۰۱۷. 

3     ِمگان لئونهارت »از بدهی آزاد شوید« 
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»غنی بر فقیر حکومت می کند، و بدهکار بندۀ طلبکار است.«
ــ امثال ۷:۲۲

میدانستیدکهاکثرمردمشغلشانرادوستندارند؟درواقع،نظرسنجیسازمان
گالوپنشاندادهکه85٪ازکارمندانازشغلخودمتنفرند.

پسچراکارمیکنند؟چونبردهاندوبردگانانتخابیندارند!
حاالآیاراهیبرایرهاییازبردگیهست؟بله!
حرفمراباورنمیکنید؟بگذاریدنشانتاندهم.

به  بلکه  می سازد،  برآورده  را  مقدسین  نیازهای  تنها  نه  خدمت،  این  انجام   
صورت سپاسگزاری های بسیار حتا به سوی خدا َسرریز می شود.به خاطر 
ُمهر تأیید این خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف 
شما به انجیل مسیح همراه است تمجید خواهند کرد، و نیز برای سخاوتی که 

در کمک به آنها و به همه نشان می دهید.
آنان به خاطر فیض عظیم خدا که بر شماست، با عالقه و اشتیاق بسیار برای 

شما دعا خواهند کرد. سپاس بر خدا برای عطای وصف ناپذیرش! 
ــ دوم قرنتیان ۱۵-۱۳:۹

کمیبراینپاسختمرکزکنیمــفیضخدا،تقویتشدنبرایکامیابیاست!
هم را آن از رهایی راه و بمانید بدهکار میخواهد دشمن که بدانیم باید همچنین
اعتبارِیفعالداریم4.  آمریکا1.1تریلیونکارت نیاموزید.بههمینخاطراستکهدر
همچنینبههمینخاطرهرسالبین4تا8میلیاردکارتاعتباریبرایمشتریانفرستاده

میشود.5 
کسیمیخواهدبدهکاربمانیدوتنهابانکوفروشندگاننیستندکهالتماسمیکنند
تاازکارتهایاعتباریشاناستفادهکنید.شیطانمیداندکهاگرشمارابدهکارنگهدارد،
هرگزقادرنخواهیدبودکهپیسرنوشتروحانیتانباشید،چونمیداندکهاگرچنین

کنیددرقلمرویاوآشوببهپاخواهدشد.
فواید درمورد که آنجهت از بله نه. و بله درموردسخاوتمندیاست؟ کتاب این
stati ،۲۰۲۰ ،٤     راْینور ِد بِست »تعداد کارت اعتباری و سپرده در آمریکا ۲۰۱۲-۲۰۱۸« ۱۶ دسامبر

sa.com\statstc
Businessinsider.com ،۲۰۱۵ 5      باب بِرایان، ۲۴ نوامبر
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قدرتسخاوت

دهندگیوسخاوتدرادامهصحبتخواهیمکرد.امادادنبهتنهاییپاسخمسئلهنیست.
بایدمعرفتداشتهباشیدتافیض،یعنیقدرتخدارابهکارگیریدوازآنانشعابیبه
زندگیخودبزنید.پسدوبارهمیگویم:فرموِلدهندگیبهخودیخود،درجایگاِهیک
البتهمنوشمابهنیروییقدرتبخشاز فرمول،کلیدکارنیست.بخشیازآناستو

اعلیبهنامفیضنیازداریمتاکامیابشویم.
داستینوِکْندالآنچهمیگویمراشخصًاکشفکردند.زوجیجوانهستندکهواقعًا
تاوقتیکهبهمشکلجدیبرنخوردند،ازنیازخودبهفیضخدادرامورمالیشانبیخبر
بودند.ایدهایکاریداشتندوتصمیمگرفتندکارخودراشروعکنند.هزینهاش150هزار

دالربودکههمهاشراقرضگرفتند.
همانماهامتیازآنشغلراخریدندوادارٔهمالیاتهم53هزاردالربرایآنهامالیات
آن پرداخت برای راهی و بدهکارند دالر هزار 200 فهمیدند که میگوید داستین برید.
زایمان هزینٔه برای تازه بودند. تنگا در مالی نظر از که آنجا از بهخصوص نداشتند
آخرینفرزندشانپولقرضگرفتهبودندوقسطآنرامیدادند.هزینههاییکهادارٔه
مالیاتبرایآنهامعینکردهبودهمباعثشدبهلبٔهپرتگاهبرسندوداستیندستبههر

شاخهایدرازمیکرد.
بعدازگشتنبسیار،نهایتًاپیشنهاد30هزاردالریکارتاعتباری)چیزیمثلوام(
بهدستشرسیدوتاییدشدوموضوعرابازنشدرمیانگذاشتتاببیندکهاوچهفکری
میکند.اماخبرنداشتکهِکندالکتابمنبهاسم»انقالب مالی شما: قدرت آرامی«را
فیضخدا قدرت از استفاده مورد در هم کتاب این در بود، متمرکز آن بر و میخواند

حرفزدهام.
وقتیداستینباپیشنهادوامپیشهمسرشرفت،کندالکمیمایوسشدوامیدوار
بودکهبهجایبدهیبیشترروبهخداکند.تصمیمگرفتتابااودرموردتصمیمشان
حرفبزندواورابهاعتمادبهخداتشویقکند.داستینباکمالمیل،حکمتهمسرشرا

پذیرفت.
مبلغ موقع آن البته بکارند. دانهای میگوید روحالقدس شنیدند میکردند، که دعا
تابرایکاشت پولیکهخدامیخواستهدیهدهندرانداشتند،پس28روزکارکردند

دانهایکهخدابهآنهانشانداده،پولداشتهباشند.
نتیجهچهشد؟کارآنهاپاگرفت.
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سالبعد،توانستند175هزاردالربدهیخودرابدهندوداستینهمانسال12برابر
آندرآمدداشت،تابهحالآنقدرپولدرنیاوردهبود!

ِکندالوداستینفهمیدندکهپادشاهیهمیشهموثراست!
پاسخشانچهبود؟پادشاهیوفیضخدا!
پاسخشماچیست؟پادشاهیوفیضخدا!



فصلدو

پاسخ: فیض

فصلپیشدراینبارهصحبتکردیمچطورسخاوتبرزندگیافرادتاثیرمیگذاردو
اینکهچطوردلآنهاراباسپاسگزاریازشماوخدانرممیسازد.همچنینحرفپولسرا

پیشکشیدیمکهمیگویدقابلیتسخاوتمندبودن،نتیجٔهفیضخدادرزندگیماست.

آنان به خاطر فیض عظیم خدا که بر شماست، با عالقه و اشتیاق بسیار برای 
شما دعا خواهند کرد. سپاس بر خدا برای عطای وصف ناپذیرش!

ــ دوم قرنتیان ۱۵-۱۴:۹ 

دربارٔهتاکیدپولسبرکلمٔهعظیمکهتوصیفکنندٔهفیضیاستکهخدابرایکامیابی
شکلی به شدن تقویت معنای به فیض که شدیم متوجه زدیم. حرف نیز داده، ما به
را خدا فیض تقویت پولس است. کاری به بخشیدن تحقق یا انجام برای خارقالعاده
عطایوصفناپذیرمیداند!فکرمیکنمهمهبتواننداعترافکنندکهاگرخودخدا،قرار

باشددرزندگیجهتکامیابیبهماکمککند،سودیعظیمبهماخواهدرسید.
برایاینکهبهشماکمکشودتاعظمتآنچهخدامیخواهددرزندگیتانبکنیدرادرک
نماییدوقدرتعظیمیکهدردسترسشماقراردادهراببینید،بایدچندآیهبهعقبرفت

وآنچهازآیٔه6بهبعدآمدهراخواند.

به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که 
در  که  بدهد  قدر  همان  کس  هر  داشت.  خواهد  بر  هم  فراوان  بکارد،  فراوان 
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دل قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا خدا بخشندۀ شادمان را دوست 
می دارد. و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه 
چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کاِر نیکو، به فراوانی 
داشته باشید. چنانکه نوشته شده: »با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، 
را  نان  و  کشاورز  برای  را  بذر  که  او  و  است.«  پاینده  جاودانه  نیکوکاری اش 
را مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید  بذرتان  فراهم می سازد،  برای خوردن 
و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. آنگاه از هر حیث دولتمند 
خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و این سخاوت شما 

به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید.
ــ دوم قرنتیان ۱۱-۶:۹

اینجاستکهموضوعهیجانانگیزترمیشود!
دراینآیاتبهجایکلمٔهفیض،ازکلمٔهنعمتاستفادهشده،بااینتفاوتکهقبلاز
آنقیدهرنیزآمدهتابهخوانندگاندردرکاینکههمٔهقدرتخداپشتکلمٔهفیضاست،
کمککند.پولسمشخصًادربارٔهدهندگیودریافتحرفمیزندومیگویدکهوقتی
سخاوتبهخرجدهید،همٔهفیضخدابرایحاصلآوردِنثمردراختیارشماخواهدبود.
در او بینش و لطف و حکمت خدا، قدرت همٔه که میدهد نشان خدا فیض تمام
دسترسشماقرارگرفتهتادانهراِکشتکنید.شمارانمیدانمولیاینموضوعمرابه
هیجانمیآورد!اماهمچنانبدانمعنانیستکهقراراستِکشتخودبهخودرخدهد.
بهشما را کشاورزیاش ابزار میخواهد که بگوید بهشما ثروتمند کشاورزی اگر
نمیدانید، ازکشاورزی اماشماچیزی کنید، برداشت را تامحصولخود بدهد قرض
سودینخواهیدبرد.خداهمهٔقدرتشرادراختیارماگذاشته،ولیهمچناندراینروند
بذر تنها محصول کِشت برای میداند که کشاورزی مثل درست کنیم، ایفا نقشی باید

پاشیدنکافینیست.
یاریرساندن نهفقطبرای بدانیدکههمٔهقوتخداکنارشماست، فعاًلمیخواهم
بهشمابعدازکاشتندانه،بلکهبرایکمکبهشماجهتاینکهبدانیدکیوکجادانهرا

بکارید.بههمینخاطر،آیندٔهاقتصادینامحدودیمنتظرشماست!!!
بایدگامیفراتربرداریمودرموردمکاشفٔهمشخصیکهدراینآیاتدربارٔهکسب

درآمدمطرحشده،قدمیبرداریم.
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فیض پاسخ:

»و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس 
همۀ  همواره  چیز  همه  در  تا  بخشد  فزونی 
نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کاِر 

نیکو، به فراوانی داشته باشید.« 

اولینچیزیکهخدابهآناشارهمیکندهمواره برآورده شدنهمٔهنیازهایشماست!
مسئلهفقطپولنیست.اومیگویدکههمٔهنیازهایتانبرآوردهمیشود!

رسیدگیخواهد بهشما او و کنید رسیدگی خدا کار »به میگویم: اینطور همیشه
کرد.«پس»درهمهچیزهمواره«بدانمعناستکهشماباوجودنوساناتاقتصادیهرگز
تهجیب پولی اینکه دربارٔه میشود، رفع نیازتان که میگوید خدا وقتی نشوید. فقیر

داشتهباشیدوفقطزندهبمانید،حرف نمیزند.

گرفت.  نخواهید  قرض  خود  اما  داد،  خواهید  قرض  بسیار  قومهای  به   ...«
خداوند شما را َسر خواهد ساخت، نه ُدم، و همواره باال خواهید رفت نه پائین، 
امر  شما  به  امروز  من  که  را  خویش  خدای  یهوه  فرمانهای  که  شرطی  به 

می فرمایم بشنوید و به هوش باشید تا آنها را به جای آورید.« 
ــ تثنیه ۱۳-۱۲:۲۸ 

وقتیخدامیگویدکههمٔهنیازهایشمارفعمیشود،دربارٔهپیشرویدرموقعیتی
رهاازنگرانیهایمالیوبدونبدهیحرفمیزند،وبهپیگرفتنمشتاقانٔهماموریت
یاوظیفهایکهداریدوتغذیهشدنازبهترینهایزمیناشارهدارد.همچنینبهمعنای
سالمتوآرامشکاملاست.دوم،پسازرفعنیازتان،تنهازندهنیستید،بلکهدواندوان

پیشمیروید.

 آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند 
باشید.

ازمردم و بدهید تا است، بودن برایسخاوتمند مالی توانایی داشتن نهایی نتیجٔه
حمایتکنیدوماموریتهایخدارابرزمینانجامدهید.هدفخداایناستکههدف
خودرابرمردمآشکارکندودلمردمرابهسویخودجذبنماید.همانطورکههمیشه
میگویم»خدادرکارمردماست.«بااجازهدرادامهمیخواهمفرضیهایغلطکهاغلباز

به کار خدا رسیدگی 
کنید و او به شما 

رسیدگی خواهد کرد
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افرادمختلفمیشنومرابرطرفکنم.
روزیباشخصیثروتمندحرفمیزدمکهشنیدمگفت»دیگربهپولنیازیندارم؛
پولبهفراوانیدارم.«اماتازهبهمعنایحرفشرسیدم،درواقعمیگفتکهشخصًابه
پولنیازیندارد.اماحقیقتایناستکهبهپولنیازدارد،آنهمبهفراوانی.اگرتنهابه
آنچهکهپول،درزندگیشخصیمیتواندبرایماانجامدهدفکرکنیم،پسحسمیکنم
بهنقطهایمیرسیمکهمیلبهپولجمعکردن،آرامآرامرنگمیبازد.ولیاگردلخدا
برایرسیدگیکردنبهمردمومیلیونهانفرکههنوزدرپادشاهیزندگیخوبیندارند
وهمچنانبهسویمکانیبهنامجهنمدرحرکتهستند،رادرککردهاید،آنموقعاست

کهنیازخدابهپولبیشتررامیفهمید!!!
دوبارهبایدتکرارکنم»خدا به پول بیشتری نیاز دارد !«

»و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز 
به فراوانی  نیکو،  کاِر  هر  انجام  برای  و  برآورده شود  نیازهایتان  همواره همۀ 

داشته باشید.«

شمابرایانجامهرکارنیکو،نعمتبهفراوانیخواهیدداشت.هرکارنیکو،کاری
استکهازطرفشاهشاهانانجامشود.درواقع،طبقافسسیان11،7:4-12کارخاصی

برایانجامدادندارید.

اندازۀ بخشش مسیح، فیض بخشیده شده  به فراخور  ما  از  به هر یک  »اّما 
است... و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، 
برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معّلم، تا مقدسین را برای 

کار خدمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح.« 
ــ افسسیان ۷:۴، ۱۲-۱۱

همانطورکهمیبینید،اکثرمردمهدفشانایناستکهازنظرمالیآزادباشند،چون
ازدورباطلخستهاند.دنباِلآرامشاند.وچوناغلبشغلیکهبهآنمشغولندرادوست
ندارند،بهدنبالآزادیهستندکهپولبرایآنهافراهممیآورد.آنهابهدنبالآزادیاندتا
کاریکهمیخواهندراانجامدهند،نهکاریکهبهانجامآنمجبورهستند.میخواهند

شوقوهدفخوددرزندگیایکهبایدداشتهباشندرادنبالکنند.
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فیض پاسخ:

جملهایکهمذهبیونرادیوانهمیکند:

از هر حیث دولتمند خواهید شد. 

بله،واقعاًهمینرامیگوید.دولتمندخواهیدشد!
واژٔهدولتمندمعناییمتفاوتپیداکردهواغلبدرفرهنگمابرداشتیاشتباهازآن
از دارد،خوشحالتر پول دالر میلیارد یک که نمیتوانگفتکسی بهسادگی میشود.
کسیاستکه100هزاردالردارد.خیر،دولتمندیاثروتمندبودنبرایهرکسمعنایی
متفاوتدارد.ولیالبته،بهطورضمنیمیگویدکههمٔهنیازهایمارفعمیشوندورها

ازبدهیزندگیمیکنیموازبهترینهایزمینلذتببریم.

اگر راغب باشید و گوش فرا دهید، از نیکویِی زمین خواهید خورد. 
ــ اشعیا ۱۹:۱  

نیست. بودن پولدار فقط بودن دولتمند ولی
دولتمندبودنبرایمنیعنیبانوههایمبازیکنم
ودستزنمرابگیرموازشگفتیهایزندگیلذت
ببریم.ماپنجبچهداریمکههمهعاشقخداوبه
نحویدرکارخدمتهستند.نزدیکبههمزندگی
میکنیموراستشرابخواهیدازباهمبودنلذت

میبریم.مناسماینرادولتمندیمیگذارم!
مذهبیونفکرمیکنندپولفراوانداشتن،مترادفباحرصوطمعاست.ولیاگر
مشغلٔهشماکارخدا،یعنیمردمباشد،هرچهپولهمداشتهباشید،بازکماست.بهاین
شکل،همیشهتکلیفومحدودهایتازهبرایرسیدگیخواهدبود.پسبازهممیگویم
کهخدامیخواهدبهفراوانیداشتهباشیدتابتوانیدکاراورادرپادشاهیپیشببرید.

خدامیخواهدبرایاوسخاوتمندباشیدوبهمردمکمککنیدوهزینٔهکارهایمحولٔه
اوراتامینکنید.اگرمیخواهیدکهدرهرموقعیتیسخاوتمندباشید،بایدپولداشته
چند بار در روزباشد.بایدباهمصادق هر روزیا باشید.مقصودازهربارمیتواند
باشیم،برایانجامچنینکاری،دیگرنبایدباحقوقماهیانهزندگیکنید،بایدبیشاز

خرجماهیانهپولداشتهباشید!فکرمیکنمهمهبااینموضوعموافقهستند.

پس باز هم می گویم 
که خدا می خواهد به 
فراوانی داشته باشید 
تا بتوانید کار او را در 
پادشاهی پیش ببرید.
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حاالکهبحثبهاینجارسید،بیاییددرموردوجهعملِیسخاوتمندییابهطورکل
دهندگیصحبتکنیم:

باید  که  نمی گویم  شوید.  روبه رو  خود  ترس  با  باید  می دهید،  چیزی  وقتی 
ترس را تحمل کنید. تکرار می کنم، وقتی هدیه ای می دهید یا سخاوت به خرج 
می دهید، باید با ترس خود روبه رو شوید و بهترین روش برای روبه رو شدن 

با ترس حقیقت است! 
ولیترسازدهندگیچیست؟بهعبارتساده،ترسازآناستکهکمبیاوریم.

شایدفکرکنیدکهبهآنپول احتیاج پیدا می کنید،البتهکهاحتیاجخواهیدداشت.ولی
خداهمبهآنپولنیازدارد.خداازشمانمیخواهدکهپولتانرابدونوعدٔهبرگشتبه
رادادهاست.کجاچنین بازگشتسرمایه امروزیها،وعدٔه بهقول کسیبدهید،یعنی
وعدهایداد؟شایدخاطرتاننباشد،ولیدرکالمخوداینموضوعراکاماًلروشنکرده

است:

در  لبریز  و  داده  تکان  فشرده،  ُپر،  پیمانه ای  شود.  داده  شما  به  تا  »بدهید 
دامنتان ریخته خواهد شد!«

ــ لوقا ۳۸:۶ 

کالمخدادراینقسمتبیشتربهشمامزایایحمایتازپادشاهِیاوراشرحمیدهد
تاسفارشیبرایاینکهچهبایدبکنید.اوتنهایککلمهمیگوید:»بدهید«،و23بارازآن
کلمهبرایشرحدادنفوایداینکاراستفادهمیکند.فکرمیکنمکهباکمالمیلقراردادی

باچنینمضمونیراامضامیکنم!
بدانیدکهخدادوستداردوضعتانخوبباشد.کمیفکرکنید:خداپولیکهبرای

تامینمالیبرنامههایخودنیازداردرابایدازکجابیاورد؟
نیست قرار بیاید. بیرون ایمانداران دیگر و وشما من ازجیب باید پول آن مسلمًا

همراهانشیطانبرایکارخداپولبدهند.
متاسفانهاکثرایماندارانمیگویندکهایمانبهخدابرایبازگشتهدیه،کاریغلط
است.باورشانبرایناستکهبهخداهدیهدادنوانتظاربرگشتآنراکشیدن،نشاناز
طمعاستوعملپاکپرستشخداراخدشهدارمیکند.آیافکرمیکنیدکهباوِرکشاورز
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بهاینکههدیٔهاوسودیبرایاووخانوادهاشفراهممیآورد،غلطاست؟اوازقوانینی
استفادهمیکندکهخدابهاودادهاست.

ما به را برایسود برداشت و کاشت قانون او میشود. ماشادمان کامیابی از خدا
دادهاست.شیطانازابتدادربارٔهسخاوتمندیوپولبهکلیسادروغگفتهاست.برخی
ازشاخههایمسیحیتبهتعهدخودبهفقرمیبالند،ولیمتوجهنیستندکهبهدروغهای
شیطانبهامیدهند.عیسامجبورشدبارهاباچنیندیدگاهیدرخدمتخودبرخوردکند.
درواقعیکیازَمَثلهایمعروفخودرابهاینموضوعاختصاصداد،َمَثِلسامرِینیکو.

روزی یکی از فقیهان برخاست تا با این پرسش، عیسا را بیازماید: »ای استاد، 
چه کنم تا وارث حیات جاویدان شوم؟« عیسا در جواب گفت: »در تورات چه 

نوشته است؟ از آن چه می فهمی؟« 

پاسخ داد: »خداونْد خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قّوت 
نما؛ و همسایه ات را همچون خویشتن محبت  با تمامی فکر خود محبت  و 
این را به جای آور که حیات خواهی  کن.« عیسا گفت: »پاسخ درست دادی. 
از عیسا پرسید: »ولی همسایۀ من کیست؟«  تبرئۀ خود  برای  او  اّما  داشت.« 
اَریحا می رفت. در راه به  از اورشلیم به  عیسا در پاسخ چنین گفت: »مردی 
دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت کرده، کتک زدند، و نیمه جان رهایش کردند 
و رفتند. از قضا کاهنی از همان راه می گذشت. اّما چون چشمش به آن مرد 
آنجا  از  نیز  الوی ای  رفت.  جاده  دیگر  سمت  از  و  کرد  کج  را  خود  راه  افتاد، 
می گذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، راه خود را کج کرد و از 
سمت دیگر جاده رفت. اّما مسافری ساِمری چون بدان جا رسید و آن مرد را 
دید، دلش بر حال او سوخت. پس نزد او رفت و بر زخمهایش شراب ریخت و 
روغن مالید و آنها را بست. سپس او را بر االغ خود گذاشت و به کاروانسرایی 
برد و از او پرستاری کرد. روز بعد، دو دینار به صاحب کاروانسرا داد و گفت: 
”از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی، چون برگردم به تو 
خواهم داد.“ حال به نظر تو کدام یک از این سه تن، همسایۀ مردی بود که به 
دست راهزنان افتاد؟« پاسخ داد: »آن که به او ترحم کرد.« عیسا به او گفت: 

»برو و تو نیز چنین کن.«
ــ لوقا ۳۷-۲۵:۱۰



36

انقالب مالی شما: قدرت سخاوت

فکرکنمهمهاینداستانراباچنیندرسیشنیدهباشیم:اگرخداسرراهخوداین
شخصرامیدید،چهمیکرد؟میدانیمکهاینمردمجروحراکنارجادهوانمیگذاشت.
درسیکهاغلِبکانونشادیهادراینموردمیدهند،نیکوییکردنبههمسایهومراقبت
کردنازدیگرانواهمیتدادنبهدلخدابرایمردماستومنهمباایننتیجهگیری
کامالموافقم.بااینوجود،درچنینتعلیمی،بهوجوهیازداستاناشارهنشدهاست.

اگربخواهیمحقیقتًاتوبیخشدنآنمعلمشریعتتوسطعیسارادرککنیم،بایدبا
حالوهوایاجتماعیآنروزگارآشناشویم.یهودیانازسامریانبیزاربودندوآنهارا
ناپاکوبیدینمیپنداشتند.ازاینرویهودیانخودراازنظرخدامقدستروپارساتراز
سامریانمیپنداشتند،آنقدرکههیچارتباطیباسامریانبرقرارنمیکردند.پسداستان
عیساسیلیبهصورتمعلمشریعتبودوتوبیِخدیدگاهمذهبیاوبود.فکرمیکنمهمه

متوجهباشیم.
اماوجهیازداستانکهتابهحالنشنیدهامدرکانونشادیبهآناشارهشود،آنجایی
در اشارهکرد، دینار دو به کاروانسرامیدهد.چراعیسا بهصاحب دینار دو که است
صورتیکهحرفشرادرمورددیدگاهغلطآنمعلمنسبتبهمردیسامریزدهبود؟

بخوانیموببینیمداستانازچهقراراست.

...سپس او را بر االغ خود گذاشت و به کاروانسرایی برد و از او پرستاری کرد. 
روز بعد، دو دینار به صاحب کاروانسرا داد و گفت: ”از این مرد پرستاری کن 

و اگر بیش از این خرج کردی، چون برگردم به تو خواهم داد«
ــ لوقا ۳۵-۳۴:۱۰

عیسادراینداستانچنینتعلیمیمیدهد،ماهممیتوانیمببینیمکهاینتشبیِهکاری
استکهعیسامیخواهدبرایماانجامدهد.میتوانیمانسانراکوفتهوکبودازضربات
شیطان،یعنیهماندزد،ببینیم.میفهمیمکهروغنوشرابازنظرنبوتیبهروحالقدس
اشارهدارندوخونعهدنیزچنیناستکهعیسابههرکسکهنزدشمیآید،میدهد.
دراینداستانمیبینیمکهبعدازروغنوشراب،آنسامریکاریفراترانجاممیدهدو
آنشخصمجروحرابهکاروانسراییمیبردتابهبودییابد.سامریمیداندکهآنمرد
برایبهبودیبهوقتنیازداردواورابهجاییامنمیبردتاخوبشود،همٔهخرجشرا

هممیدهد.



37

فیض پاسخ:

راکوفتهو بیانگرکلیسایمحلیباشد.عیسامردم فکرمیکنمصاحبکاروانسرا
نیمهجانازمسیرزندگیدراینمکانجمعمیکند.همهتولدیتازهمییابندوبهخون
عهدوروحالقدسازگناهپاکوزندهمیشوند،بااینحاللکهودردلعننظامزمینرا
برخوددارند.آنهانیازبهشفادارندونیازدارندکهروشتازٔهزندگیرابیاموزند.عیسا
آنهارادرکلیسایمحلیباقیمیگذاردوتحتنظارتصاحبکاروانسرا،شبانکلیسا،

برپیشرفتآنهانظارتمیکند.
امامتاسفانه،هنوزدرکلیساشاهدنگرشآنمعلمشریعتهستیم.مردمنمیخواهند
آنمردمجروحرد ازکنار درکاروانسرادرگیرکمکبهدیگرانشوند.مثلکسانیکه
میشدند،مشکلاورامشکلکسدیگریمیدانستند.چرابایددخالتکنند؟چیزیبه

آنهانمیرسید،فقطبایدپولخرجمیکردندوزمانمیگذاشتند.
بهخاطرچنیندیدگاهی،شبانانوقتزیادیراصرفمجابکردنمردمبهکمکدر
خانهٔسالمندانیارهبریکردنگروهکوچکمیکنند.ولیبهنظرمردممشغولکارخود
هستندومتعهدشدنراسختمیدانند.خودمذهبتشویقیارائهنمیدهد،همهچیز
وظیفهوقانوناست.مذهبتالشمیکندباایجادحسگناهدرمردم،آنهارابهکمک
کردنواداردوچنینجملهایرابهذهنآنهاالقامیکند:»بهخدابدهکاریوبایداینکار
راانجامدهی.ببینخدابرایتوچهکردهاست.«منهمموافقم،همیشهبایددلیمایلو
شاکرنسبتبهخداداشتهباشیموبایدمایلبهکمکبهدیگرانباشیم،ولیخداباسیستم
»بهمنبدهکاری«کارنمیکند.میگوید»دودیناربرایهزینههابهتومیدهمووقتی

برگشتمهرچهاضافهبراینهزینهکردیرابهتوپرداختمیکنم.«
ذهنیتمذهبیمعنایاینجملهرااینمیداندکههنگامرفتنبهآسمان،عیسابرای
کاریکهاینجابرزمینوبرایپادشاهیاوکردهایم،پاداشیبهمامیدهد.وقتیعیسا
داستانراتعریفمیکرد،بهتاجریاشارهداشتکهازسفربهشهربازمیگشت.عیسا
بهکمکمالیواقعیبهصاحِبکاروانسرااشارهکرد.ولیمردممیگویند»عالیاست،
خداهزنیٔهصاحبکاروانسراراحینیمیدهدکهبهآنشخصکمکمیکند،ولیمنهم
درخانهامهزینههاییدارم.نمیتوانمازپسهزینهیاپولیکهپرداختکردهامبرآیم.«
در را میشوند قدم پیش او کار انجام برای که کسانی هزینهها، بازپرداخت ذهنیت
بسیاریازمواردتشویقنمیکند.کمکمیکند،ولیکلحکایتمحبتخدابرایکسانی

کهدخیلهستندراآشکارنمیکند.
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بله،میدانمچهخواهیدگفت:»همهبایدبهخاطرمحبتبهخدا،درکاروانسرقسمتی
ازکاررابرعهدهگیریم.«بله،میتوانیدازرویوفاداریبهشبانتانیامحبتیاوظیفه
نسبتبهخداچنینکنیدوگاهیچنیننیازینیزحسمیشود...ولیخدامیخواهدبه

خاطر»کار در کاروانسرا«بااوهیجان زدهباشید.
نکتههمهمیناستــمابرایخداکارمیکنیمولیکنارخداهستیم.خودخدااز

زبانپولسچنینحرفیرامیزند:

از  و  کند  َغْرس  تاکستانی  که  کیست  کند؟  سربازی  خود  خرج  با  که  کیست 
میوه اش نخورد؟ کیست که گله ای را شبانی کند و از شیر آن بهره مند نشود؟ 
آیا این سخنم سخنی صرفاً انسانی است؟ آیا شریعت نیز چنین نمی گوید؟ 
زیرا در شریعت موسا آمده که »گاوی را که خرمن می کوبد، دهان َمَبند.« آیا 
خدا در فکر گاوهاست؟ آیا این را دربارۀ ما نمی گوید؟ بله، به یقین، این کالم 
برای ما نوشته شده است، زیرا هنگامی که کسی زمین را شخم می زند، و یا 

خرمن می کوبد، باید امیدوار باشد که از محصول بهره ای َبَرد.
ــ اول قرنتیان ۱۰-۷:۹

خدانمیخواهدازرویترسیابهِصرفوظیفهخدمتشکنید.
دقتکنیدکهمیگوید»هنگامی که کسی زمین را شخم می زند، و یا خرمن می کوبد، 
نتیجٔه عنوان به محصول به تنها خدا َبَرد«  بهره ای  محصول  از  که  باشد  امیدوار  باید 
وظیفهایکهبهشماسپرده،اهمیتنمیدهد.اوبهکسانیکهکنارشکارمیکنند،هم

اهمیتمیدهدوازآنهامیخواهدشادمانیبرداشتمحصولراچوناو،حسکنند.
صاحب که میدانیم کرد. انتخاب مهم دلیلی به بنا را کاروانسرا صاحب عیسا
کاروانسراکسبوکاریرامیگرداند.هزینههایاضافیوپرسنلرادرنرخروزانهاش
بله، میکند. اضافه کاروانسرا هزینههای همٔه بر را ولیسودخود است. کرده اعمال

سود! 
ازمهمانانمیگیرد،سود را اقامتدرمحلش بارکهصاحبکاروانسراهزینٔه هر
میکند.بههمینخاطر،صاحبکاروانسرادیدگاهیمتفاوتبهآنمردمجروحداردکه
بهکاروانسرایشآوردهشد.نگهداریازآنفردمجروح،هزینهایبرایاونداشت.ولی
صاحبکاروانسراحقیقتیرامیدانستکهبهاواجازهمیدادبدونکینهبهآنمردکمک
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کند.درواقع،ازفرصتپیشآمدهخوشحالهمبهنظرمیرسید.
میبینیدکهصاحبکاروانسرامتوجهمیشودکههرشبیکهآنمردآنجاست،سود
میکندومثلآنبودکهتاجریمسافرچکسفیدبهاودادهاست،ازاینبهترنمیشد.
میتوانممکالمٔهصاحبکاروانسراراباآنتاجرهنگامعزیمت،متصورشوم:»اگردیدی
کسیدیگردرمسیربهکمکنیازدارد،حتمًاآنهارابهاینجابیاور.هرکسیراکهبیاوری،

نگهداریشبامن،وحتااگرجانداشتهباشم،اتاقیبرایشخالیمیکنم!«
آن شنیدن با معمواًل که است معروف داستان فرای داستان میبینید که همانطور
میگوییم»اگرعیسابودچهمیکرد؟«عیساسعیداشتذهنیتمذهبینسبتبهخداو
سامریانراتغییردهد.اوهمچنینمیگفتکهدیگرانفرصتعالیایکهسامریازآن

بهرهجستراازدستدادهاند،یعنیسودینکردهاند.
کردنبه رسیدگی  مایلاستهربهاییرابرای  که  آنهامتوجهدلخدانیستند،دلی 

قومخودبپردازد وهمیشه بیشازسرمایهای که 
میگذاریمبهمابرمیگرداند. همیشه!

همیشهازاینکهمیشنومبرخیمیگویندخدا
یاوقتی ناراحتمیشوم بدیمیکند، بهخوبان
جای به مذهبی وظیفٔه روی از مردم میبینیم
حیاتیهیجانانگیزبهخداخدمتمیکنند،غمگین
میشوم.شیطانسعیکردهکهنیکوییخدارااز
قومخدامخفیداردتاآنهابهمیلخودوباتمام

دلبهخداخدمتنکنند.
در دیگر مراسمی کلیسا مردم، اکثر برای
خوْد آنها که نمیکنند درک و است، تقویمشان

آنها آنمیفرستد. به یکپارچهشدن برای را کاروانسراییکهخدامردم کلیساهستند،
متوجهدلخدانیستند،دلیکهمایلاستهربهاییرابرایرسیدگیکردنبهقومخود

بپردازدوهمیشهبیشازسرمایهایکهمیگذاریمبهمابرمیگرداند.همیشه!
یادممیآیدکهسالهاپیشکناربرادرِدرندانشستهبودیمودرهمینموردحرف
دادهکههمٔه ما به پادشاهیای و پاداشدهندهاست و نیکو میزدیم،میگفتیمکهخدا

آنها متوجه دل خدا 
نیستند، دلی که مایل 

است هر بهایی را برای 
رسیدگی کردن به قوم 
خود بپردازد و همیشه 
بیش از سرمایه ای که 

می گذاریم به ما بر 
می گرداند. همیشه!
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نیازهایمارارفعمیکند.چنیندرکیازپادشاهیبرایجانیوهمسرشَکْندیتازهبود،
چوندرکلیساییسنتیبزرگشدهبودندکهتنهاجزئیازحقیقتتعلیمدادهمیشد.

جانیوَکندیآنموقعدرآموزشپرورشایالتجورجیامعلمبودند.جانیدرآن
بازٔهزمانیشغلیپارهوقتدرشرکتیمالیمنهمداشت.بهنظرمیرسیدکهجانیذاتًا
اهلتجارتبود.دراولینسالفعالیتخود،درآمدشدرشغلنیمهوقتشدرشرکت،
بیشترازدرآمدساالنٔهتدریسششد،پستصمیمگرفتکهتدریسرارهاکندوتماموقت
درشرکتوحوزٔهمالیمشغولشود.ابتدایامرکارخوبپیشرفت.ولیکمیبعدتر،
دیدمکارهایشکمیکندترپیشمیرودومیدانستمکهنمیتواندباچنینسرعتیادامه

دهد.
ِدِرنداومنبرنامهداشتیمکهبرایکریسمسبهجورجیابرویموقصدداشتیمسر
راهبهجانیهمسریبزنیمتاببینیمکهدلیلاینکهکارشبعدازکارمندتماموقتشدن،
خوبپیشنمیرودچیست.قبلازاینکهفرصتشودتابهجانیزنگبزنم،خودشبامن
تماسگرفتوخواستکهسریبهاوبزنمودرموردکاربااوحرفبزنم.البته،آمادٔه

انجامچنینکاریبودم.
را دالری هزار پنج قبضی ماه آن باید میترسیدند. َکْندی و جانی که بود معلوم
پرداختمیکردندکهموعدشرسیدهبودوقرارنبودکهماهبعدیپنجهزاردالردیگر
آنهابرسد.کنارجانیننشستهبودمکهگفت»هرکارکردمنشد!« به برایپرداختش
میدانستمکهمفاهیمپادشاهیبرایآندوتازههستندوفکرکردمبایدنحؤهبرخورد
روحانیبااینموردرابرایآنهاحلکنم.چونمیدانستمکهپادشاهیخداهمیشهجواب
میدهد!پسدوساعتوقتگذاشتمتاقوانینپادشاهیونحؤهبهکارگیریایمانرابرای
آنهاشرحدادم.حینحرفزدنحسکردمکهترسشانکمرنگمیشودوایمانشانآرام

آرامبرمیخیزد.میدانستمکهجانیآمادٔهقدمبعدیاست.
گفتم:»جانی،بایدهمراهباخدادانهایبکاریوبرایپولیکهنیازداریبهاوایمان

داشتهباشی.«
جانیوَکْندیموافقتکردند،ولیپولینداشتند.ازقضامنچکی160دالریرااز
دفتربرایآندوبردهبودم.میدانستمکهپولبهدردشانمیخورد،ولیآنهاراتشویق
کردمتادانهایبکارند،همهمیدانستیمکه160دالربا5000دالریکهآنماهوماهبعدباید



41

فیض پاسخ:

پراختمیکردند،اختالفزیادیدارد.موافقتکردندکهدانهرابکارند.
قراربوددعاکنیموایمانرابهکارگیریم،قبلازدعاازجانیپرسیدم:»فکرمیکنی
باکاشتندانهچهچیزیدریافتکنی؟«حرفازدهانمبیروننیامدهبودکهروحالقدس
مانعمنشدوگفتنگذارمخودشبهاینسوالجواببدهد.دلیلشرامیدانستم.جانی
چنین مشخصًا چون کرد، خواهد دریافت دالر هزار 5 دارد ایمان که میگفت احتمااًل
کمبودیداشتند.ولیروحالقدسگفتکهازاوبپرسم:»12هزاردالردرسیروزکافی

خواهدبود؟«
روز درسی دالر 12هزار پرسیدم و اوشدم مانع کردم. را کار پسمنهمهمین
کافیخواهدبود؟وقتیاینحرفرابهاوزدم،دیدمکهچشمانشازتعجببازشدند.
است. نیاورده در پول دالر هزار حال12 به تا زندگیاش کل در جانی که میدانستم
لحظهاینشستوگفتکهبله،مثلمنچنینباوروایمانیدارد.ازَکْندیهمهمینسوال
راپرسیدموگفتکهاوهمچنینباوریدارد.دستبهدستهمدادندوبرچکدعاکردند

وایمانخودبرایدریافت12هزاردالردرطولسیروزرابهکارانداختند.
به گذشته هفتٔه سه در بود. هیجانزده و گرفت تماس من با جانی بعد هفته سه
اندازهایقراردادنوشتهبودکهنهتنها12هزاردالر،بلکه17هزاردالردرآمدداشتهاست.

گفتکهحاالواقعًاباورکردهاست.
متاسفانه،دوماهبعدازاینماجرا،درروزیبارانیجانیدرراِهخانهکنترلماشین
راازدستداد.ماشینشکاملجمعشد،ولیجانیزندهماندکهزندهماندنشکارخدا
بود.اگرچه،درنتیجٔهاینتصادف،جانینتوانستدردوراننقاهتکارکند.درهمان
دوره،خانهاشکهگرویبانکبود،برایمصادرهبهفروشگذاشتهشد.باید10هزار

دالرمیدادتاخانهاشرانجاتدهد.
درهمینحین،اینزوجتصمیمگرفتندبهاوهایونقلمکانکنندتابهتعالیمپادشاهی
گذاشتند،گرچه برایفروش را باشند.پسخانه نزدیکتر داد، تغییر را زندگیشان که
میدانستندفقطیکماهماندهتاخانهازطرفبانکمصادرهشود.تاریخمصادرٔهخانه
توسطبانکنزدیکمیشدوخریداریدستبهنقدسراغآنهانرفتتااینکهچندروز
ماندهبهروزمقرر،شخصیآمدوگفتکهمیخواهدخانهرابخرد.ولیتقاضاییخاص
داشت.بهجانیگفتکهاگرمیشود،10هزاردالرراقبلازهرکاریبهاوبدهدوخانه
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را30روزنگهدارندتااینکهچندقراردادکاریرابهاتمامبرساندوپولالزمبرایخرید
خانهراتامینکند.

جانیحیرتکردهبود.میدانستکهاگرقرارباشدخانهراازمصادرٔهبانکنجات
چکی جا همان میخواست هم آقا این باشد. داشته نقد به دست خریداری باید دهد،
10هزاردالریبهجانیبدهدوقراردادرابعدًاببندد.دقیقًاهمانمبلغیکهجانینیاز
داشت.جانیمیدانستکهکارخداست،پسچکراگرفتوقسطخانهراتسویهکرد.آن

دههزاردالرازهرچیزدیگربرایآنهاواجبتربود.
با شدند. ساکن کرایهای خانهای در و کردند مکان نقل اوهایو به َکْندی و جانی
کلیسایFaith Life Churchهمکاریکردندوجانیهمباقوتیتازهواردکاردرزمینٔه
پیداکردند.فقطیکماشینداشتندوجانیدر تازه امورمالیشد.ولیحاالمشکلی
طولهفتهبایدبامشتریانسرقرارهایکاریمختلفمیرفت.میدانستندکهبایدچه
بکنندوهنگامدعاطبقمرقس24:11باورداشتندکهدرخواسِتخودرادریافتکردهاند.

بعداتفاقیغیرمعمولرخداد.دوستزمانیکودکِیجانیبهاوزنگزد...
پرسید:»جانی،پولدوچرخهایکهکالسششمازتوخریدمرادادم؟«

جانیگفت:»نه!«
برایت بیِامِو دوچرخه آن جای به بدهم، را پولت »میخواهم گفت: دوستش و

میخرم.«
که میدانست دوستش و میزدند حرف ماشینها مورد در همیشه بودند که بچه
پولخریِد و ماند دوستشسرحرفش است. میخواسته ماشینی همیشهچنین جانی
ماشینرابرایجانیفرستاد.پولبهدستجانیکهرسید،متوجهشدباخانوادهایکه
درحالبزرگترشدناست،بیِامِوکفایتنیازآنهارانمیکند.پستصمیمگرفتبرای
َکندیماشینشاسیبلندبگیردوبرایمالقاتهایکاریخودماشینیکوچکتر،چون

ماشینَکْندیکوچکوکهنهبودوخرابمیشد.پسهمینکارراکردند.
شبیکهجانیبهمنزنگزدراخوببهخاطردارم.درماشینشاسیبلندتازٔهخود،
کنارماشیندیگردرپارکینگخانهباچشمیپرازاشکنشستهبودوبرایمتعریفکرد
کهبراینخستینباردرزندگیپولدوماشینرابهاینشکلپرداختکردهوشگفتزده

است.
جانیآدمتازهایشدهبود.میدانستکهخدامیتواندکاریکند.روزیبهدفترم
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آمدوگفتکهازکرایهنشینیخستهشدهوهمراهباَکْندیبهدنبالخریِدمزرعههستند.
میدانستمکهاعتبارجانیبهخاطرتصادفخوبنیست،پستشویقشکردمکهکمی
کرایهنشینیراتحملکندوپولنقدجمعکندتاامتیازاعتبارشدربانکباالتربرود.ولی

جانیبهنظرگوششبهحرفمبدهکارنبود.
بعدگفتکهمزرعهایفروشیرادرهمانحوالیدیدهاستوقراراستبرایخریِد
آناقدامکند.البته،ازآنجاکهمنآنموقعشرکتیداشتمکهبهاموراتمالیخریدوقسط
خانهمیپرداخت،میدانستمکهجانیبرایخریدآنمزرعهازنظربانکواجدشرایط

نخواهدشد.همچنینمیدانستمکهپیشپرداخِتخریدمزرعهراهمندارد.
با شدم! است.شوکه خریده را مزرعه که گفت و آمد دفترم به باز بعد هفته یک
شنیدناینخبر،مشتاقشدمکهداستانراکاملبشنوم.مسلمًااووَکندیدانهایمالی
درکارخداکاشتهبودندویادگرفتهبودندکههنگامدعا،خواستٔهخودرادریافتشده

بدانند.جانیدرادامهماجراراتوضیحداد.
برایخریدمزرعهبهبانکشمراجعهکردومدیربانکگزارشاعتباریاورامطالعه
کردواورانشاندوبهاوگفت:»جانی،درستمیگفتی،بااینوضعیتاعتباری،واجِد

شرایطخریدنیستی.«
ولیبعدمدیرحرفعجیبیزد.گزارشوضعیتمالیاوراکنارگذاشتوگفت:»من

ازتوخوشممیآید.بگذارببینمچهمیشودکرد.«
داستانراکوتاهمیکنم.بانکنهایتًااز100درصِدمبلغالزمبرایخریداریکردنملک
پشتیبانیکردو4ماهبهاووقتدادتاقراداِدخانٔهکرایهایشبهاتمامبرسدوگازخانٔه
جدیدراوصلکندومالیاتملکرابدهد.سپسبرایتعمیرزیرساختخانٔهمزرعهای

بهجانیپنجهزاردالرداد.
جانیداستانپادشاهیخداراتعریفمیکردومنماتومبهوتبهاوخیرهشده
بودم،نمیدانستمچهبایدبگویم.یکماهبعد،جانیگفتکهدانهایبرایتراکتورکاشته،
آنهمتراکتوریساخِتشرکِتفورد.گفتکهبرایکاردرمزرعهبهتراکتورنیازداردو
دانهایبسیارخاصبرایتراکتوردیزلیفوردکاشتهاست.ازآنجاکهبرایمنکارکرده

بود،ازقیمتتراکتورخبرداشتومنمیدانستمکهچنینپولیندارد.
با که دیدم را جانی میکردم، نگاه جاده به که هنگامی بعد، هفته چند قطعًا، اما
تراکتورفوردیآبیرنگبهسمتخانهمیآید.وقتیپرسیدمکهازکجاوچطورتراکتور



44

انقالب مالی شما: قدرت سخاوت

راخریده،گفتکهخیلیاتفاقیخانمیدرکلیساازاوپرسیدکسیرامیشناسدکهبه
تراکتورنیازداشتهباشد.آنخانوادهازقضاداشتندابزارمزرعٔهپدریاشرامیفروختند
ومیخواستندتراکتورراهمردکنند.جانیبهاوگفتکهمیخواهدتراکتوررابخرد.آن
خانمگفتهبودکهنگرانقیمتنباشد،هروقتکهپولدستشآمد،بدهیاشراپرداخت

کند؛آنخانماصاًلعجلهایبرایپولنداشت.پستراکتوربهدستشرسید.
موفقیتشادامهپیداکرد.ماهبعدی،تنهادرطولیکماه،72هزاردالربهاورسید.
اگرازجانیبپرسیدکهچگونهچنیننتیجهایحاصلکرد،میگویدکهباسخاوتمندی

نسبتبهخداودرکقوانینپادشاهیچنینشد.
چهداستانی!هنوزیادممیآیدکهکنارجانیوَکندینشستهبودیموازپادشاهی
برایآنهامیگفتیم.آنهانگرانبدهیپنجهزاردالریآنماهدرکریسمسوماهبعدی
که باشد جالب برایتان شاید برسد. دستشان پولی نبود قرار که شرایطی در بودند،

بشنویدآنشبچهبهآنهاگفتم.
میدانستمکهبایدبهآنهاکمککنمکهدرمیانآنفضایمهآلودخداراببینند.پس

حرفخودمراباآنچهکهازدومقرنتیان10:9-11گفتیم،شروعکردم:
و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را مهیا 
ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت. آنگاه از 
هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید، و این سخاوت 

شما به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید. 
اشارهکردمکهپولسمیگویدخداتنهادانهایکهکاشتیدرافراهمنمیکند،بلکهنان
رابراینیازشمامهیامیکند.نانبهآنچهکهشخصًادرزندگیبهآننیازدارید،اشاره
بدان این میبرد. باال بیشتر برایسخاوتمندی حتا را توانشما او اینشکل، به دارد.

معناستکهفزونیخواهیدیافت.
آن از بله، چیست؟ دادن خرج به یاسخاوت دادن از ترس که بپرسم باز بگذارید
میترسیدکهنکندخودتانلنگبمانید.امابهآنچهخدامیگویدبایدتوجهکنید.اودانه
رابهکارندهمیدهدونانرابرایغذا.سوالیمهمدارموهمینسوالراازجانیهم

پرسیدم:
آنچه در دست دارید دانه است یا غذا؟ انتخاب با شماست. 

پدربزرگمازسمتمادر،کلزندگیاشکشاورزبود.یادممیآیدکهبچگیدرارابٔه
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بذرهایشبازیمیکردم.شایدتابهحالاسم»ارابهبذرها«رانشنیدهباشیدوحقیقتش
رابخواهیدشایدواژهایحقیقینباشد،ولیبچگیهابرایپدربزرگماواقعیبود.هر
سالوقتکشتمحصول،آنقدربرایپدربزرگمدانهباقیمیماندکهمیتوانستارابهای
راباآندانههاپرکند.ارابهرانگهمیداشتتاسالآیندهمحصولیدیگرازآنبکارد.

درطولماههایبعدی،ارابهایپرازدانههایسویاجلویچشمپدربزرگمبودودو
انتخابداشت:اولاینکهمیتوانستآنارابهرابفروشدونیازفوریخودرارفعکندیا
اینکهمیتوانستآنرابرایکاشتبهارنگهداردکهمیدانستمحصولیفراوانازآن
برداشتخواهدکرد.اوحقانتخابداشت،ولیمطمئنبودقوانینیوجوددارندکهاز

زمانکاشتوبرداشتصیانتمیکنندواوزندگیاشراپایآنقوانینگذاشت.
جانیوَکْندیهممیتوانستندآن160دالررانگهدارند.میتوانستندبرایرفعنیاز
فوریخودازآناستفادهکنند،ولیدرعوضمیدانستندکهسخاوتمندبودننسبتبه
خدادردرازمدت،برداشتیعظیمتربرایآنهاحاصلخواهدآورد.درستهممیگفتند.

محتاج  و  می ورزد  دریغ  دیگری  می گردد،  افزون  دولتش  و  می بخشد  یکی 
می شود !

ــ امثال ۲۴:۱۱

قبلازپایاناینفصل،َمَثلدیگریهمهستکهبایدبهآنتوجهکنیم،متی14:25-
30،َمَثِلقنطارها.

»همچنین پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد سفر داشت. او خادمان 
خود را فرا خواند و اموال خویش به آنان سپرد؛ به فراخور قابلیت هر خادم، به یکی پنج 
قنطار داد، به یکی دو و به دیگری یک قنطار. آنگاه راهی سفر شد. مردی که پنج قنطار 
گرفته بود، بی درنگ با آن به تجارت پرداخت و پنج قنطار دیگر سود کرد. بر همین منوال، 
آن که دو قنطار داشت، دو قنطار دیگر نیز به دست آورد. اّما آن که یک قنطار گرفته بود، 

رفت و زمین را َکند و پول ارباب خود را پنهان کرد. 
پس از زمانی دراز، ارباب آن خادمان بازگشت و از آنان حساب خواست. مردی که پنج 
قنطار دریافت کرده بود، پنج قنطار دیگر را نیز با خود آورد و گفت: ”سرورا، به من پنج 

قنطار سپردی، این هم پنج قنطار دیگر که سود کرده ام.“
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 سرورش پاسخ داد: ”آفرین، ای خادم نیکو و امین! در چیزهای کم امین بودی، پس 
تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. بیا و در شادی ارباب خود شریک شو!“ خادمی 
که دو قنطار گرفته بود نیز پیش آمد و گفت: ”به من دو قنطار سپردی، این هم دو قنطار 

دیگر که سود کرده ام.“
بودی،  امین  کم  چیزهای  در  امین!  و  نیکو  خادم  ای  ”آفرین،  داد:  پاسخ  سرورش   
ارباب خود شریک شو!“  بیا و در شادی  پس تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت. 
آنگاه خادمی که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: ”چون می دانستم مردی تندخو 
پس  می کنی،  جمع  نپاشیده ای  که  جایی  از  و  می ِدَروی  نکاشته ای  که  جایی  از  هستی، 

ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این هم پول تو!“
که  جایی  از  می دانستی  که  تو  تنبل!  و  بدکاره  خادم  ”ای  داد:  پاسخ  سرورش  اما   
نکاشته ام، می ِدَرَوم و از جایی که نپاشیده ام، جمع می کنم، پس چرا پول مرا به صّرافان 

ندادی تا چون از سفر بازگردم آن را با سود پس گیرم؟
 آن قنطار را از او بگیرید و به آن که ده قنطار دارد بدهید. زیرا به هر که دارد، بیشتر 
داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد؛ اّما آن که ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته 
خواهد شد. این خادم بی فایده را به تاریکِی بیرون افکنید، جایی که گریه و دندان بر هم 

ساییدن خواهد بود«
داستانیآشناست.سرورآنهابهسفررفتوسهخادمرامسئولکارکرد.بهیکنفر
پنج،بهدیگریدووبهشخصیدیگریکقنطارداد.دونفرازآنهارفتندوباآنسرمایه
کارکردندوسرمایٔهسپردهرادوبرابرکردند.سرورشانبهخاطراینکارتشویقشان
کرد.ولیمیخواهمبهخادمسومدقتکنید.یکقنطاربهاودادهشدوکاریباآننکرد.

درواقع،آنرادفنکردتااربابشبرگردد.

»آنگاه خادمی که یک قنطار گرفته بود، نزدیک آمد و گفت: چون می دانستم 
مردی تندخو هستی، از جایی که نکاشته ای می ِدَروی و از جایی که نپاشیده ای 
جمع می کنی، پس ترسیدم و پول تو را در زمین پنهان کردم. این هم پول تو!«

بهاینجملهدقتکنید:»چون می دانستم مردی تندخو هستی، از جایی که نکاشته ای 
می ِدَروی و از جایی که نپاشیده ای جمع می کنی.« 
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منظورشچیست؟دقیقًاآنچهمیگویدرابرایشمابازگومیکنم.میگوید»چراباید
دخالتکنم؟اگرازجاییکهنکاشتهایمیِدَروی،پسچهکسیپولدانهرادادهوچه
کسیآنراپاشیدهوزحمتپرورشآنراکشیده؟«اکنونمتوجهمیشویمکهسرورشان
پولیبرایخریددانهبهآنهاداد،ولینگرشآنخادماینبودکهارزششرانداردوقت
برایآنصرفکند.سودیبرایاونداشت.تمامسودش،یعنینتیجٔهکارش،بهاربابش
میرسید.بهخاطرچنینتصوریازسرورشکهاورااربابیشالقبهدستمیدید،از
کارکردنامتناعورزید.سعیکردحقارتخودرابابیانانگیزهاشازمخفیکردنپول
بیانکند.اوگفتکهمیترسیدسرمایهراازدستدهد،پسآنرادفنکردتامحفوظ
بماند.ولیاربابشمتوجهبلوفاوشدوگفتکهاگرواقعًابرایشمهمبود،پولرادر

بانکمیگذاشتتاحداقلسودیبهاودهد.
آنخادمنمیترسیدکهسرمایهراازدستبدهد؛اومیترسیدکهکارکردنشبهایی
برایاوداشتهباشد.اوتصوریمحدودوخشنازسرورخودداشت،محدودبدانخاطر
اربابیتندخونبود.دوخادمدیگر انجامداد.آنسرور آنچهدرستبودرا کهمتضاد
ترفیعیافتندودعوتشدندتابعدازاینکهباسرمایٔهاربابخودکارکردند،ازمایملک
اولذتببرند.اینخادمبهخاطرتصورغلطیکهازسرورشداشت،هیچکاریباآن
سرمایهنکرد.مذهبهمدقیقًاچنینتعلیمیبهمامیدهد،میگویدخدااربابیتندخو
استوکارکردنبرایاوسودیندارد،پسچراوارداینکارشویم؟اماچنینتصوریاز
خداکاماًلمحدودونادرستاست.ناعادلدانستنخدا،شرورانهاست.خدادقیقًانقطٔه
مقابلچنینتصوریاست.اونیکوستوپاداشمیدهد.فعاًلمیخواهمبهنکتهایمهم
دراینداستانتاکیدکنم.دقتکنیدکهاربابباسرمایٔهسپردهشدهبهخادمبدکارچه

کرد.

»آن قنطار را از او بگیرید و به آن که ده قنطار دارد بدهید. زیرا به هر که دارد، 
بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد؛ اّما آن که ندارد، همان که دارد 
نیز از او گرفته خواهد شد. این خادم بی فایده را به تاریکِی بیرون افکنید، 

جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود«

درستمتوجهشدم؟آنسرورقنطارراازآنخادمبدکارهوبیارزشگرفتوآنرابه
کسیدادکهدهقنطاردارد،نهکسیکهچهارقنطارداشت؟مطمئننیستمکهگفتنچنین
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حرفیازنظراجتماعیمناسبباشدیانه،ولیحرفشهمیناست.خوب دقت کنید!!!
خداوظایفوایدههایشرابهفرزندانیمیدهدکهسوداورامدنظردارندووفاداری

وامانتداریخودرادرکارهایکوچکثابتکردهاند.
کسی دست را پولش نیست. سادهلوح خدا
میسپاردکهبیشترینسودراببرد.لطفًادرمورد
حرفمفکرکنید؛خداپولشراجاییمیگذاردکه
پول  کار در خدا مسلمًا بکند! را سود بیشترین
و مجدانه ما است. مردم او دغدغه بلکه نیست،
را ما هم او میکنیم، تالش او همراِه وفاداری با
نیکوییهایش با را خود لطف و میدهد ترفیع

شاملحالمامیکند.
میداند. امین را برخی کارها، برخی در که نظر آن از میشود، قائل تبعیض خدا
کسانیکهوفادارِیخودراثابتکردهاند،اعتمادخدارابرایکارهایبزرگتروپراجرتر
باسرمایٔه و رفتند بیدرنگ دو آن کنید، دوخادمموفقدقت نگرش به جلبمیکنند.
سرورشانکارکردند!حاالچرابی درنگ؟چونمیدانستندکهفرصتاست،نهباریبر

دوشغالم.
بسیاریخدمتبهخداراپادوییمیدانند،وظیفهایکهبایدانجامشود،نهفرصتی
کهواقعاًبایدازآناستفادهکنند.وقتیِدِرنداومنساختمانمرکزیکلیسارامیساختیم،
ساختمانی گرفتیم تصمیم که بودیم نفری سیصد کلیسایی میگرفتیم. تصمیمی باید
ثابتوخانهایبزرگترودرحالرشدبرایایماندارانبسازیم.برایاینپروژهتاجایی
کهمیتوانستیمپولجمعکردیم.اینپروژه6میلیوندالرخرجشبود.آنموقعبرای
مامبلغکمینبود.بناداشتیمکهزیرساختیحدودًا4.2میلیوندالریداشتهباشیمو2 
میلیوندالرباقیماندهرابهابزارآالتاختصاصدهیموباجمعشدنپول،کارساخترا

درهرمرحلهپیشببریم.
ایناولینتجربٔهمابرایسخاوتمندبودندرپروژههایخدانبود،ولیتاآنموقع

بزرگترینشبود.
خواستیم فورًا هستند، مطلع خدا نیکویی از که داستان این خادمین مثل اگرچه،

خدا وظایف و 
ایده هایش را به 

فرزندانی می دهد که 
سود او را مد نظر 

دارند...
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نقشیدرجمعکردنپولداشتهباشیمومیخواستیمدرسطحیهدیهبدهیمکههنگام
رانشاندهد.روزیکهکل بهگفتٔهخدا مانسبت اطاعت و ایمان بهجیبشدن، دست
جماعتکلیساییمااعالمکردندکهآمادٔهکاشتِندانهدرآنپروژههستند،منوِدرندا200 
هزاردالرهدیهکردیم،مبلغیکهآنموقعنداشتیم،ولیدانهای20هزاردالریداشتیمکه
برایمابقیمبلغآنراکاشتیم.میدانستیمکهخداهمچونگذشته،نشانمیدهدکجاو

چطوربایدآنمبلغراافزونبرخردهنانهایفراوان،برداشتکنیم.
خدا دستور و هدایت منتظر و کردیم دعا روح در داشتیم، که آنچه کاشِت از پس
دربارٔهمکانونحؤهرسیدنبهآنمبلغبودیم.برایاینکهپیشزمینهایبرایدرکاینکه
مبلغچطوربهمارسید،ایجادکنم،بایدبگویمکهدر39سالگذشتهشرکتامورمالی
آزادکار بافروشندگانومشاغل اینشرکت قباًلگفتم، ادارهکردهایم.همانطورکه را
میکند.اکثرفروشندگاِنبزرگترکهباآنهاهمکاریداریم،ساالنهدرجلسهایهمراهبا

مشتریانجمعمیشوند.
درآنسالخاص،یکیازخریداران،ِدِرنداومنرادعوتکردکهبرایمراسمشانبه
لندنبرویم.درهتلیعالیدرمرکزشهرلندنمانیدم،هتلیزیبابود.شرکت،مراسمی
درطرفدیگرشهرداشتومعاونشرکتمنوِدرندارادعوتکردتاباتاکسیهمراهاو
برویموماهمباکمالمیلقبولکردیم.حینرانندگی،معاونرئیسازمابرایمشتریانی
کهبرایآنهافرستادیمتشکرکردوبرنامٔهجدیدکمیسیونیسالجدیدرابرایمانشرح
کمیسیون دریافت وساختار دهند انجام را کار است قرار کهچطور کرد تعریف داد.
بههمکارانیکهمحصوالتراپیشنهادمیدهند،چگونهاست.ازحرفهایشبههیجان
آمدم،چونمیدانستمکهبهاندازٔهکافیکارکردهایمکهچنینکمیسیونیدریافتکنیم.
چنین دریافت برای ما شرکت گفت یکدفعه که پرسیدم او از را بیشتری جزئیات
کمیسیونیطبقساختاررابطٔهماباشرکتاو،واجدشرایطنیست.باورمنمیشد.چرا
اینهمهجزئیاترابرایمنتعریفکردوتبلیغطرحیبهاینخوبیراکردویکدفعه
گفتکهواجدشرایطنیستیم.همچنیننمیفهمیدمکهرابطٔهشرکتهایماباهمچطور

استکهمارافاقدشرایطمیکند.
که تنهامیدانستم نداد. بهمن ولیجوابروشنی پرسیدم، او از بیشتری سواالت
واجدشرایطدریافتکمیسیوننیستم؛همینراواضحبیانکرد.یکسالگذشتوآن
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اگرچه، پرسیدم. کمیسیون مورد در و زدم زنگ او به پس داشتیم، خوبی تولید سال
موقعیکهبهاوزنگزدمدردسترسنبود،پسپیغاموسوالمرابهدستیارشدادم.روز
بعددستیارشزنگزدوبالحنیجدیگفتکهمعاونشرکتیکسالپیشبهاوگفتهکه

ماواجدشرایطنیستیموکاریازاوبرنمیآید.حداقلسعیامراکردم.
دعامیکردمکهازکجا180هزاردالرباقیماندهراپیداکنیموشنیدمروحالقدس
بهمنمیگویدکهبایدخودمبامعاونآنشرکت
از که بگویم باید بزنم. حرف کمیسیون دربارٔه
بعد نشدم. خوشحال آنقدرها پیغام این شنیدن
داشتم، او با گذشته سال دو در که تجاربی از
زد. را نظرشچیست.روشنحرفش میدانستم
پسفکرکردمکهایمیلیبرایشبفرستموبهقولی

بفهمممزٔهدهانشچیست.
گرفته تصمیم و کرده فکر مورد این در گفت و داد جواب بعد، روز هفت تقریبًا
کمیسیونرابهشرکتمنبدهد.خبرخوبیبود!جالباینکهکمیسیوندقیقًا200هزار
اینبودکهقرارداِدمادرچهاردهسالگذشتهبهجایخود دالربود!بهترینبخشش
ازآنموقعهرسالکمیسیونی200هزاردالریدریافتکردیم.همانطور باقیماندو
کهمیبینیدخداپاداشدهندهاست!سخاوتمندینسبتبهوظایِفمحولٔهخداسودبخش

است.
کاشتِندانهبرایبدستآوردن200هزاردالرچقدربرایماخرجبرداشت؟

تقریبًاپنجسالگذشتوتصمیمگرفتیمکهکلیسابایدبرایکاملکردنچندچیزو
خریدتجهیزاتپولجمعکند.ماهمتصمیمگرفتیمدراینپروژهدانهایبکاریمو500 

هزاردالرهدیهکنیم.
پولزیادیبود،ولیحسمیکردیمکهمیتوانیمبعدازآن200هزاردالرکاماًلبهخدا
توکلواعتمادکنیم.مجددًا،آنچهمیتوانستیمراکاشتیم،کهفکرمیکنم50هزاردالر
بود،باورداشتیمکهروحالقدسبهمانشانمیدهدکهبایدازکجاوچطور450هزار

دالردیگررابدستآوریم.
فکرمیکنمحدودًاششهفتهگذشتکهبهماخبردادنددرقراردادمابرایدریافت

همانطور که می بینید 
خدا پاداش دهنده است! 

سخاوتمندی نسبت 
به وظایِف محولٔه خدا 

سودبخش است.
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پرداختیوکمیسیونازشرکتهایدیگرتغییراتیایجادشدهاست.بعدازحسابوکتاب،
دیدیمکهبنابراینتغییرات،درسهسالپیشرو،ساالنه630هزاردالربیشترازدرآمد
معمول،بهسرمایٔهمااضافهخواهدشد.جالباست!شایدحدسبزنیدکهبعدشچه
شد؟دریازدهسالگذشتهاینتغییردرقراردادباعثشدنرخدرآمدماهرسالافزایش
داشتهباشد.کاشتِندانهبرایمنوِدرنداوسخاوتمندیدرپروژٔهخداچهبهاییداشت؟

پسبهیادداشتهباشیدکهخدا،خدایسوداستونیکووپاداشدهنده.





فصل3

واجد شرایط هستید؟

فکرمیکنمهمهداستانکریسمسراشنیدهباشندکهسهشاهزادهیاُمغزر،کندر
وُمرآوردند.آیاتابهحالازخودپرسیدهایدکهآنهدایاچهقیمتیداشتند؟شایدسوال
بهتراینباشدکهاصاًل»چراآنهاراهمراهخودآوردند؟«باکمیتحقیقفهمیدمکهآن
روزهامعمولبودکهشاهزادگانراباچنینهدایاییحرمتبگذارند،عیساهمقراربود
درآیندهپادشاهشود.بهترینتخمینازقیمتاینهدایابین100تاصدهاهزاردالراست.
آنحکیمانحتمًاکتبمقدسونبوتهادرموردمسیحموعودراخواندهبودندوبا
دیدنآنستارهنتیجهگیریکردندکهاوآنجابودوبعدسفرطوالنیایراشروعکردندتا
هدایارابهاوبرسانند.آنهاعیسارادرآخورمالقاتنکردند،گرچهدرتصاویرمربوطبه
کریسمسدرفرهنگعامهچنیننمایشدادهشدهاست،چوندرمتیچنینآمدهاست:

زمین  بر  روی  دیدند،  مریم  مادرش  با  را  کودک  و  درآمدند  خانه  به  چون 
نهاده، آن کودک را پرستش نمودند. سپس صندوقچه های خود را گشودند و 

هدیه هایی از طال و ُکنُدر و ُمر به وی پیشکش کردند.
ــ متی ۱۱:۲

آنهاعیسارادرخانهمالقاتکردندنهدرآخور.آیاتنشانمیدهندکهعیساکودک
بود،نهنوزاد.پسکمیوقتبردتاآنمردانحکیمبهمحلمالقاتخودباعیسابرسند.
دوماینکههیچکسنمیداندچندمردحکیمیاُمغآنجابود.کتابمقدسنمیگویدکهچند



54

انقالب مالی شما: قدرت سخاوت

نفرآمدند،ولیبهآنچهآوردنداشارهکردهاست.آنموقع،کندروُمرازطالقیمتیتر
بودندپسهدایاییبسیارقیمتیباخودآوردند.

این که میکنید فکر »چرا بپرسم ازشما بگذاریدسوالی کشیدم؟ پیش راچرا این
مردانحکیمچنینهدایاییآوردند؟«

میتوانمبگویمچرا؟یوسفبرایماموریتشبهمهیاگرینیازداشت.
بهیادداشتهباشید...

ـهمیشه! خداهمیشهپولماموریتهایخودرامیدهدـ
کلیسایماپربود.آخرهفتههاجلسٔهشلوغیداشتیمودرطولهفتههم200جوان
راتعلیممیدادیموکلیساپرازگروههایکوچکوپرسنلبود.بهفضایبیشترینیاز
داشتیم.بحثبراینبودکهبخشیرابهساختماناصلیاضافهکنیمیاساختمانیدیگر

بسازیم.تصمیمگرفتیمکههردوکارراباهمانجامدهیم.
پستیمیتشکیلدادیمودنبالمحلیبرایاجرایپروژهبودیموتیمرابهقسمتیاز

شهرهدایتکردیمکهحسمیکردیم،بایدجستجوراآنجاشروعکنیم.
اولیناقداماتبرایطراحیساختمانراانجامدادیموبررسیهایمهندسیانجام
درگیر وساختمانسازهم کنیم.معمار راشروع کنونی کارگسترشساختمان تا شد
زمینٔه در مجرب تیمی کل طور به دادیم، تشکیل هم مشاورهای هیئت و شدند کار

ساختمانسازیدراختیارداشتیم.
بزرگترین هستیم. روبهرو جدیای مشکالت با فهمیدیم که نگذشت چیزی ولی
مسئلهاینبودکهساختمانماسیستمفاضالبوآبلولهکشینداشت.ازآبچاهاستفاده
میکردیموبرایتوالتهمازکانتینراستفادهمیکردیم.شهرداریآنمنطقهبهماگفته
بودکهامکاناضافهکردنبهساختماندرزمین36هکتاریماوجودندارد،مگراینکهآب
شهریوصلشودوسیستمفاضالببرایساختمانطراحیگردد،چونتاآخرینحداز
ظرفیتیکهدرنظرگرفتهبودند،استفادهکردهبودیم.موقعیکهبهآنساختمانرفتیم
کهحس بود ماساختهشده اطراف آنقدرساختمان ولی داشتیم، اینموضوعخبر از
کردمبیشکبایددرآیندهاینهچنداندور،سیستمآبوفاضالبراتاحدیگسترش

دهندکهبهنزدیکیمحلمابرسد.
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امابعدًامتوجهشدیمکهسیستمآبوفاضالبحتابهخیابانماهمنیامدهاست،پس
مسئلهایننبودکهبتوانیمازآنخدماتاستفادهکنیم،اصاًلچیزیوجونداشتکهبتوان
ازآناستفادهکرد.برایاینکهبتوانیمسیستمآبوفاضالبرابهساختمانوصلکنیم،
تازهوکسب باگسترشساختمانهای و پیشنهادکردیمکههزینههاراخودمانبدهیم
هزینهای که فهمیدیم زود خیلی کنیم. جبران را هزینهها بتوانیم اینطریق، از درآمد

سرسامآوررویدستمانمیگذارد.
پسبهشهرداریرفتیمونقشههاوبرنامٔهزمانبندیرابرایرساندنسیستمآبو
فاضالببهساختمانمانبررسیکردیموآمادهوامیدواربودیمکهزمانراکمیجلوتر
بیاندازند،چونمنطقهایدرحالرشدبودوطبیعتاًبهسیستمآبوفاضالبنیازپیدا
میکرد.ولیشهرداریکوتاهنیامد.حدسبزنیدگفتندچندوقتطولمیکشدکهآبو

فاضالبمنطقهوصلشوند؟گفتندبهاینزودیهاوصلنخواهدشد.
آن در فاضالب و آب سیستم شدن وصل منتظر سالها نمیتوانیم که میدانستیم
منطقهشویم،تصمیمگرفتیمگسترشساختمانرابهوقتیدیگرموکولکنیموساخت
ساختمانیجدیددرمنطقهایتازهراهدفخودقراردهیم.)چهارسالازآنجلسهو
زماننوشتناینفصلمیگذردوشهرداریهنوزتصمیمیبرایسیستمآبوفاضالب

نگرفتهاست.(
تیمماهششمابهدنبالِملکیمناسببرایتاسیساتجدیدبود،ولیموردخوبی
فروش یا کرایه برای بودند، ما مناسب که ساختمانهایی میرسید نظر به نکرد. پیدا
رابررسیمیکردیم. آخرهفتهها برای داشتیمکرایهکردنسالنمجالس نبودند.پس
ساختمانیکهماهی30هزاردالرهزینهبرمیداشت.افزونبرهزینهها،بایدهرهفته
وسایلراجمعمیکردیموهفتٔهبعددوبارهمیچیدیم.واقعًانمیخواستمچنینزحمتی
رابهمردمتحمیلکنم.فضاییدائممیخواستمکهبتوانمهمهچیزرادرآنکنترلکنم.

درآنسالنمراسم،آرامشنداشتیم.
از بعد ولی گرفتیم. نظر مد کردن کرایه برای را متروکه،فضایی پاساژی در بعد
اینکههزینٔهتغییراتوتعمیراتیکهطبقآئیننامٔهشهرداریبایدانجاممیشدراحساب

کردیم،تصمیمگرفتیمکهاصاًلچنینکارینکنیم.
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یکیازشرطهایمابرایساختماناینبودکهظرفیتتعلیمکودکاندرطولهفته
درخانه،مسئولیتتحصیل که داریم کلیسایخود در باشد.صدهاخانواده داشته را
برگزار آنها برای فوقالعاده کالسهای هم ما و گرفتهاند عهده بر را خود فرزندان
و باشیم داشته را ومهدکودکخودمان کهروزیمدرسه اینمورد در بارها میکنیم.
کالسهایفوقبرنامهبرگزارکنیم،حرفزدهایم.برنامههایمختلفزیادیبرایخدمت
بهجامعٔهپیرامونخودمدنظرداشتیم.بههمینخاطربهدنبالمکانیبودیمکهچنین
امکانیدراختیارماقراردهد.برایبهدستآوردنآنساختماندانههمکاشتهبودیمو
اعالمکردهبودیمکهساختمانیعالیبرایایننیازهاپیداخواهیمکرد،ولیهنوزمورد

مناسبیپیدانکردهبودیم.
ِدِرنداومنبرنامهداشتیمتادرجلسهایدرفوْرتووْرِثتگزاسدرحمایتازشبکٔه
تلویزیونیVictoryشرکتکنیم.حینیکهسرصحنٔهفیلمبردارینشستهبودم،خداوند
بامنسخنگفت:»می خواهم ۱۰۰ هزار دالر در این شبکه بکاری. با کلیسا این موضوع را 
در میان بگذار، پول را جمع کن و آن را در هر جلسه اعالم کن و بگو که دانه ای است برای 
پیدا کردن ساختمانی تازه و عالی! همچنین شیطان را نهیب بده و بگو که دیگر در کار من 

دخالت نکند. هنگامی که دانه را می کاری، این کار را انجام شده تلقی کن.«
پسهمینکارراکردیم.بهخانهرفتیموبهخزانهدارگفتمکهچکیصدهزاردالری
برایشبکٔهVictoryبکشد.سپسآنچکراسرهرجلسهبردموکلکلیسابرایکاشت
دانهبهمنظوربهدستآوردنساختمانیعالیموافقتکردند.شیطانرانهیبدادیموبه

اوگفتیمکهمداخلهایدرامورمانکندومهیاگرِیخدارابهتاخیرنیاندازد.
روزبعد،دوشنبهصبح،دخترمانباماتماسگرفتوگفتکهآنهاهمدرجلسهای
درتگزاسبودندومشاورامالکِملکیجالبرابهآنهانشاندادهاست.کرایهاینبودو
بابودجٔهماهمخوانینداشت،قیمتش7.9میلیوندالربود.قیمتِملکبیشازاینهابود،
امابهخاطرمصادرٔهبانکاینقیمترارویآنگذاشتهبودند.گفتکهبرایساختمانهای
تازٔهمازمینیعالیاست،ولیمیدانستکهازنظرمالیازپسخریدشبرنمیآییم.با
ماتماسگرفتچونمیخواستبداندکهآیامیخواهیمزمینراببینیم.ماهمدرجواب

گفتیمکهحتمًابرایدیدنزمینمیآییم.
سهشنبهصبح،رفتیمکهملکراببینیم.ملکدرزمینی7هکتاریقرارگرفتهبودو
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قباًلدبیرستانخصوصیگرانقمیتیبود.درآن
بزرگ ساختمان دو و طبقه سه ساختمانی ِملک
سالن دو، زمین بود. خانهای همچنین و دیگر
تنیس،سالنوزنهبرداری،ساختمانهنربهعالؤه
آتلیهعکاسیودوکورٔهسفالسازیواتاقیپراز
تجهیزاتخیاطیوابزارنقاشیوآالتموسیقیو

چیزهایدیگرداشت.کلملک،مبلهوپرازمنابعمختلفبود.
ولی نمیشود، بهتر این از که میکردیم فکر خود با و میزدیم قدم ملک آن در
میدانستیمکهنمیتوانیمزیربدهیبرویم.سهمیلیونپساندازدرصندوقساختمان

داشتیم،ولیباید5میلیونقرضمیکردیم.
آنشب،برنامهداشتیمکهباشرکایخدمتیخودشامبخوریم.اینشامبرنامهریزی
شدهبودوفکرمیکنمدرطولپاییزبهخاطرمشغلٔههردوطرف،چهاربارزمانآنرا

تغییردادیم،اماآنشبسرقرارشامرفتیم.
سرمیزشام،آنآقاازپروژٔهساختمانیپرسیدوبرایاوماجرایتاخیرهاراتعریف
کردم.نگاهیبهمنکردوگفت»واقعًاحسنمیکنمکهکاردرستیباشد،بایدساختمان
خودراشروعکنید.«بااوموافقبودموگفتمکهششماهاستبهدنبالساختمانیم،اما
شانسبامایارنبودهاست.گفتیمکههمانروزهمآنِملکعالیرادیدهایم،ولیکرایهای

نیستوقیمتشبهبودجٔهمانمیخورد.
چندسوالپرسیدوبعدبهِدِرندانگاهکردوگفت»اگرمجانیباشدچطور؟«ِدِرندا
اگر گفتم »ِدرندا، گفت دوباره بعد میکند. کهشوخی میکرد فکر چون نداد، جوابی

مجانیباشد،چطور؟«
پرسید»منظورترانمیفهمم!«
گفت»منِچَکشرامیکشم!«

ِدِرنداومن،مبهوتنشستهبودیم.
و تغییرات و بهجیبشدیم مادست بعدخود داد. جا یک را پولش اینکه خالصه
باکاربریایکهبرایآندرنظرداشتیم، تا انجامدادیم تعمیراتالزمدرساختمانرا

همانطور که قباًل 
گفتم، خدا همیشه 

پول کارهای خودش را 
می دهد.
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تطابقیابد.نتیجهمحیطیمناسببودوساختمانهمبدهیاینداشت!
ازاینبهترنمیشد،حتاتصورمجموعهایبهتررانمیکردم.همهچیزعالیبود.
برایشرکتبیمه،قیمتراتخمینزدندکههمراهباوسایلوهرچهکهداشتیم،11میلیون

دالرمیشد.
کمیفکرکنید:االنمجموعهاییازدهمیلیوندالریبا89هزارمترمربعمساحتدر
اختیارداریمکهپولشراهمکسیدیگردادهاست!داستانرادوستندارید؟همانطورکه
قباًلگفتم،خداهمیشهپولکارهایخودشرامیدهد.خدمتمالاوست،نهما.ماکنار

اودراینشغلخانوادگیکارمیکنیم.
بعدازاینکهآنزوجپولساختمانرادادند،اولازهمهبهخاطرهدیهایکهداده
بودند،ادارٔهمالیاتآنهاراازپرداخِتبخشیازمالیاتشانمعافکرد،مبلغیکهبیشتراز
هدیٔهاوبرایخریدساختمانبود.چطور؟ساختمانبایددوسالبهنامآنهاثبتمیشد.
اگرشبانهستید ماهدیهکردند. مینیسِترِی به قیمت باهمان تقریبًا را بعدساختمان
برنامهریزِی با کنید.پس پیدا آشنایی استراتژی این با باید دارید، نیاز بهساختمان و
هوشمندانهجهتپرداختمالیات،ساختمانبرایهردویمامجانیتمامشد.امااینهم

جنبهفوقالعادٔهداستاننبود.
بودیم،قصد مناسب ِملکی دنبال به ما که دورهای درهمان ما اینشریکخدمتِی
داشتکسبوکاردیگریرادرشهربخرد.قصدداشتکهمبلغرانقدًاپرداختکند،
ولیصاحبآنمجموعٔهزنجیرهایبایدمبلغراتاییدمیکرد،متاسفانهجوابرسیدکه
مجموعهرابهکسیدیگرپیشنهاددادهاند.تصمیمآنهاشریکخدمتیماراناامیدکرده
بود.اماگفتکهنمیتواندازخریدآنبگذردودرروححسمیکردکهکارهنوزتمام

نشدهاست.
وقتیدانهرابرایخریدساختماِنماکاشت،بهمنگفتبااینباوردانهرامیکارد
کهصاحبانآنمجموعهنظرخودراعوضمیکنند،چوندرقیاسباپیشنهاداتدیگر،
شرایطمالیبهتریداشتوپولشهمنقدبود.

شد، تمام ما ِملک خرید کار اینکه از بعد
صاحبینآنمجموعهبااوتماسگرفتندوگفتند

پادشاهی خدا همیشه 
جواب می دهد!
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کهمعاملٔهقبلینتیجهبخشنبودواگرهنوزطالبخریداست،میتوانندصحبتکنند.
به را آنمجموعه بهکلخرید اینکه از قبل بلهگفت.چندهفته آنها پیشنهاد به اوهم
فراموشیبسپارد،معاملهایدورازانتظاربهتورشخوردکهمبلغموردنیازبرایخرید
آنکسبوکاررافراهمآورد.دیگرنیازینبودکهحتابهپولنقدیکهبرایخریدآن
کنارگذاشتهبود،دستبزند.میگفتکهمثلایناستکهمجانیدارد،اینکسبوکار

رامیخرد.
بایداینراهمبگویمکهبعدازخریدآنکسبوکار،ارزشآندوبرابرقیمتیکهاو
پرداختکردهبود،تخمینزدهشد.روزیکهکارهابهاتمامرسید،باصداییهیجانزده

بهمنزنگزدوخبرشراداد.
پادشاهیخداهمیشهجوابمیدهد!

تا را کار مطیعانه و بود سخاوتمند خدا کارهای به نسبت ما خدمتی شریک این
آخرپیگیریمیکرد،حالببینیدکهخدابرایهردویماچهثمریبهبارآورد.مادر
شبکهٔتلویزیونیدانهایکاشتیمکهیکیدیگرازماموریتهایخدابودوببینیدچهشد.
سخاوتمندبودننسبتبهخداوقومخدادرهاییرابرایتانبازمیکندکهازوجودشان

بیخبربودید.
مردمهمیشهازمنمیپرسند»َگریاگرامروزبخواهیتوصیهایدرموردامورمالی

پادشاهیکنی،چهخواهیگفت؟«
قطعًاحرفبرایگفتنزیاداست.ولیآنچهدرادامهمیگویم،توصیهایعالیاست.

پسحتمًااصِلپادشاهیکهدرادامهشرحمیدهمرابهخاطربسپارید.
این اصل را به  این کتاب هیچ چیز دستگیرتان نشود، ولی حداقل  از  شاید 

خاطر بسپارید!
برایشروعتوضیحاتدرموردایناصلفوقالعادٔهپادشاهیخدا،توجهتانرابه
لوقاباب4جلبمیکنم.میدانمآنچهدرادامهآوردهام،کمیطوالنیترازمعمولاست،
ولیکلآیاترابخوانیدوبهاینشکلتاحدودیدستتانمیآیدکهماجراچیستوچرا

عیساچنینپاسخیمیدهد.
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پس به شهر ناصره که در آن پرورش یافته بود، رفت و در روز َشّبات، طبق 
معمول به کنیسه درآمد. و برخاست تا تالوت کند. طومار ِاشعیای نبی را به 

او دادند. چون آن را گشود، قسمتی را یافت که می فرماید: 

دهم  بشارت  را  فقیران  تا  کرده  مسح  مرا  زیرا  است،  من  بر  خداوند  »روح 
و  کنم،  اعالم  نابینایان  به  را  بینایی  و  اسیران  به  را  تا رهایی  فرستاده  مرا  و 

ستمدیدگان را رهایی بخشم، و سال لطف خداوند را اعالم نمایم.«

در  همه  بنشست.  و  سپرد  کنیسه  خادم  به  و  فرو پیچید  را  طومار  سپس   
این  »امروز  کرد:  آغاز  سخن  چنین  آنگاه  بودند.  دوخته  چشم  او  به  کنیسه 
او  از  فرا می دادید، جامۀ عمل پوشید.« همه  بدان گوش  نوشته، هنگامی که 
نیکو می گفتند و از کالم فیض آمیزش در شگفت بودند و می گفتند: »آیا این 

پسر یوسف نیست؟«

عیسا به ایشان گفت: »بی گمان این َمثَل را بر من خواهید آورد که ”ای طبیب 
خود را شفا ده! آنچه شنیده ایم در َکَفرناحوم کرده ای، اینجا در زادگاه خویش 

نیز انجام بده.“ « 

خویش  دیار  در  پیامبری  هیچ  که  می گویم  شما  به  »آمین،  افزود:  سپس 
پذیرفته نیست. یقین بدانید که در زمان ایلیا، هنگامی که آسمان سه سال و 
نیم بسته شد و خشکسالِی سخت سرتاسر آن سرزمین را فرا گرفت، بیوه زنان 
بسیار در اسرائیل بودند. اّما ایلیا نزد هیچ یک فرستاده نشد مگر نزد بیوه زنی 

در شهر َصِرَفه در سرزمین صیدون.
ــ لوقا ۲۶-۲۴:۴

اتفاقاتشرحدادهشدهدراینآیات،مربوطبهزمانیمیشوندکهعیسابعدازدوران
بیابانبهشهرخودآمد،ماداستانراازآنجابهبعدمیخوانیم.

عیسادرناصرهبزرگشدهبودوهمهبااووخانوادهاشآشنابودند.میتوانیمفرض
رابراینبگیریمکهآیاتکتابمقدسرادرکنیسٔهمحلیخواندهاست.بایددربارٔهمتنی
کهعیسابرایآنهاخواندچیزیرابدانید.اوازاشعیا1:61 -2میخواندوتاجاییخواند

کهگفتهشده»ساللطفخداوندرااعالمنمایم« وبعددستازخواندنکشید.
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جالبایناستکهاووسطجملهخواندنرامتوقفمیکند،پسمیدانیمبنابهدلیلی
چنینکاریراانجاممیدهد.

ساللطفخداوند،سالیوبیلبودوبهاحیایپادشاهیخدابرقلمرویزمیناشاره
دارد.اینسایهایازآنچهبودکهعیساهنگاِمآمدنشبنابهاحیاداشت.پسوقتیعیسابر
اینعبارتمکثکردگفت»امروزایننوشته،هنگامیکهبدانگوشفرامیدادید،جامۀ

عملپوشید« وبهاینشکلمسیحموعودبودنخودرااعالمکرد.
بعددرادامهنبوتکردکهدرآیندهچهبهاوخواهندگفت،واصلحرفمردمبهاو
باور را ثابتکن.«چونحرفش راستمیگویی نمیکنیم، باور را که»حرفت بود این

نمیکردند.

عیسا به ایشان گفت: »بی گمان این َمثَل را بر من خواهید آورد که ”ای طبیب 
خود را شفا ده! آنچه شنیده ایم در َکَفرناحوم کرده ای، اینجا در زادگاه خویش 

نیز انجام بده.“ « 

َکفرناحوممرکزخدمتعیسابودواغلبدرآنشهردستبهمعجزهزد.اوبهآنها
نبوتکردکهخبرشگفتیهایعظیمیرامیشنوندکهدرکفرناحومرخمیدهندووقتی
کنیم.« باورت تا بکن را کارها همین هم ناصره در و »بیا میگویند میشنوند را آنها
ولیحقیقتایناستکهآنهارابهخاطردلهایسختوناباوریشانمحکوممیکرد.
باور نیست قرار کههیچوقت ومیدانستهم نکردهاند باور را کهحرفش میدانست
کنند.ازاینموضوعمطمئنیم،چونگفتکهمردممیگویند»ای طبیب خود را شفا ده!« 

وارجاعیبهحرفیاستکهپایصلیبگفتهمیشود.

که  تو  »ای  می گفتند:  ناسزاگویان  داده،  تکان  را  خود  سرهای  رهگذران 
باز بسازی، خود را نجات  آن را  می خواستی معبد را ویران کنی و سه روزه 
ده! اگر پسر خدایی از صلیب فرود بیا!« سران کاهنان و علمای دین و مشایخ 
نمی تواند  را  اّما خود  داد،  نجات  را  »دیگران  استهزایش کرده، می گفتند:  نیز 
او  به  تا  بیاید  پایین  از صلیب  اکنون  اسرائیل است،  پادشاه  اگر  نجات دهد! 

ایمان آوریم.«
ـ  متی ۴۲-۳۹:۲۷ ـ   
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را آن اما میشنوند را او پیغام هرچند که میگفت خدمتش انتهای تا ابتدا از
نمیپذیرند.بعدبابازگوکردنداستانایلیاوآنبیوه،سعیکردپیغامخودرابرایآنها
واضحتربیانکند.درآنداستان،خدابایدایلیارابهخارجازاسرائیلمیفرستاد،چون
مردماسرائیلدلیسختداشتندوقادربهایمانداشتننبودند.همینسببخشممعلمین
شریعتشد،تاحدیکهعیسارابیرونبردندوقصدکشتنشراداشتندولیکتابمقدس

میگوید،کهازمیانآنهاگریخت.
میخواهمچیزیرابنویسیدوآنراگوشهایبگذاریدوهمیشهآنرابهخاطرداشته
باشید،چونکلیِدامورمالیآیندٔهشماست.کلمه»فرستادهشده«رابنویسیدوگوشهای

بگذارید.بله،کلمٔه»فرستادهشده.«کلمهایمهماست!
فرستاده شده

لطفًابهاولپادشاهان7:17-16مراجعهکنید،جاییکهرازیپرقوتراکشفمیکنیم
کهزندگیتانرازیرورومیکند.

اما آب نهر پس از ایامی چند خشک شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. آنگاه 
کالم خداوند بر ایلیا نازل شده، گفت: »برخیز و به َصِرَفۀ صیدون برو و در 
تو خوراک  برای  که  فرموده ام  امر  آنجا  در  را  بیوه زنی  اینک  آنجا ساکن شو. 
فراهم کند.« پس ایلیا برخاست و به َصِرَفه رفت. چون به دروازۀ شهر رسید، 
اینک بیوه زنی در آنجا هیزم برمی چید. پس او را صدا زده، گفت: »تمنا آنکه 
قدری آب در ظرفی برایم بیاوری تا بنوشم.« چون برای آوردن آن می رفت، او را 

صدا زده، گفت: »لقمه  ای نان نیز در دست خود برایم بیاور.«
بلکه فقط  ندارم،  نانی  داد: »به حیات یهوه خدایت سوگند که  اما زن پاسخ 
مشتی آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم. و حال دو چوبی برمی چینم 
او  به  ایلیا  بمیریم.«  و  بخوریم  تا  بپزم  و پسرم  برای خود  رفته، خوراکی  تا 
گفت: »مترس. برو و آنچه گفتی بکن؛ ولی نخست قرِص نانی کوچک از آن 
برایم بپز و نزدم بیاور و بعد از آن، برای خود و پسرت چیزی بپز. زیرا یهوه 
آرد تمام نخواهد شد و کوزۀ روغن  خدای اسرائیل چنین می فرماید: ”ظرف 
تا آن روز که خداوند بر زمین باران بباراند.“« پس زن  خالی نخواهد گشت، 
اهل خانه اش  و  آن زن  ایلیا،  آورد.  به جا  بود،  ایلیا گفته  آنچه  و موافق  رفت 
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روزهای بسیار خوردند، و مطابق کالم خداوند که به واسطۀ ایلیا گفته بود، 
ظرف آرد تمام نشد و کوزۀ روغن خالی نگشت.

ــ اول پادشاهان ۱۶-۷:۱۷

آن کنار ایلیا که نهری و است شدید خشکسالی کنم. آماده برایتان باید را زمینه
سکونتداشت،درحالخشکشدنبود.حاالبایدبهمکانیتازهبرودوغذاوآبپیدا
کند.خدابااوسخنمیگویدواوراهدایتمیکندتا»بهَصِرَفۀصیدونبروودرآنجا
ساکنشو.اینکبیوهزنیرادرآنجاامرفرمودهامکهبرایتوخوراکفراهمکند« باید

توجهکنیدکهَصِرفهشهریکنعانیبودوبخشیازملتاسرائیلمحسوبنمیشد.
ایلیابهشهرنزدیکمیشد،بیوهایرامیبیندکههیزمجمعمیکند، همانطورکه
اوراصدا اوآببدهد.چونبرایآوردنآنمیرفت، تابه پسآنبیوهراصدامیزند
زده،گفت:»لقمهایناننیزدردستخودبرایمبیاور.«آنبیوهزندرجوابمیگویدکه

غذایشتمامشدهوفقطبهاندازٔهیکوعدٔهخودشوپسرشغذادارد.
اماآننبیکاریبسیارعجیبکرد،چیزیکهدرآنشرایطآنرادورازذهنمیدانید.
بهآنزنمیگویدکهبهخانهبرودونانیبرایشبپزدوآننانرابرایشبیاورد،قبلاز
اینکهنانیبرایخانوادهٔخودبپزد.اومیدانستکهاینخواستهتاچهاندازهعجیببه
این رامطرحکرد.سپس کلمٔه»مترس«خواستٔهخود با بههمینخاطر نظرمیرسد،

جملهرابهاواعالممیکند:

و  شد  نخواهد  تمام  آرد  ”ظرف  می فرماید:  چنین  اسرائیل  خدای  یهوه  »زیرا 
کوزۀ روغن خالی نخواهد گشت، تا آن روز که خداوند بر زمین باران بباراند.“«

چهخواهدکرد؟آیاحرفشراباورمیکندوغذایآخرخودوپسرشرابهاومیدهد؟

اهل  و  زن  آن  ایلیا،  آورد.  جا  به  بود،  گفته  ایلیا  آنچه  موافق  و  رفت  زن  پس 
ایلیا  خانه اش روزهای بسیار خوردند، و مطابق کالم خداوند که به واسطۀ 

گفته بود، ظرف آرد تمام نشد و کوزۀ روغن خالی نگشت.

آنزنحرفایلیاراباورکردوشماهمبایدبهنتیجهتوجهکنید،هرروزبرایایلیا
وآنزنوخانوادهاشغذاپیدامیشد.بگذاریدیککلمهراتغییردهموجملهامراطور
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دیگربگویم،»هرروزبرایکارخداوبرایآنزنوخانوادهاشغذابود.«
درفصلپیشدربارٔهترسازدهندگیوسخاوتبهخرجدادنحرفزدیم،ترساز
اینکهمبادادرصورتهدیهدادنبهکارخدا،غذایکافیبرایخودتاننماند.همانطور

کهمیبینیدوهمیشهخواهیددید،ایناتفاقنمیافتد!
آن برای آخر غذای وعده بخشیدن »آیا بپرسم: ازشماسوالی دوباره دهید اجازه

بیوهزنهزینهایداشت؟«نه،مجانیبود.زندگیاشراهمنجاتداد.
قبلازاینکهبهموضوعبحثدرموردکلمٔهفرستاده شدهبرسم،میخواهمسوال
از واقع در بپزد؟ او برای نانی اول که کرد اصرار نبی آن بپرسم.چرا ازشما دیگری
مضمونبرمیآیدکهازاوخواستناناوراجدابپزدوآنرابرایاوبیاوردوبعدطبخ
نانخودراشروعکند.تماماینداستاننشانمیدهندکهداشتندیدگاهنسبتبهقانون
پادشاهیوعملکردآنحیاتیاست.آیاایلیاآنقدرگرسنهبودکهنمیتوانستهنگامیکه
آنزنبرایکلخانوادهغذادرستمیکند،منتظربماند؟نه،دلیلاینکارشبسیارمهم
بود.نبیمیدانستکهوقتیاولنانرابهاوبدهد،قبلازاینکهنانخودرابپزد،اینعمل
زن،آردوروغنراتحتحوزٔهاستحفاظیپادشاهیخداوماموریتاوقرارمیدهد.

همانموقعبودکهخداتوانستبراساسقانونپادشاهیخود،آردوروغنرافراوان
کند.

میبینیمهنگامیکهعیسادرخدمتخود5000نفرراباپنجنانودوماهیغذاداد،
درواقعهمیناصلعملمیکند.اگرداستانرابهخاطرداشتهباشید،عیسابهشاگردان
گفتکهبروندوببینندچهدارند.برگشتندوگفتندکهفقطپنجنانودوماهیدارند.او
بهشاگردانشگفتکهپنجنانودوماهیرانزداوآورند.کتابمقدسمیگویدکهاوآنها
راگرفتوبرکتدادوبعدآنهارابهشاگردانسپرد.میدانمکهعیساعملیمذهبیرابه

جانیاورد،پسهدفشازاینکارچهبود؟
بایداینکاررامیکرد،وگرنهنانوماهیفراواننمیشدند.پنجنانودوماهیقبل
ولی کند. آنها با کاری قانونًا نمیتوانست بودند.خدا انسان قانونًاتحتسلطٔه آن، از
وقتیآنهارامجانیبهعیساتقدیمکردندوعیساآنهارابرکتداد،تحتحوزٔهاستحفاظی
پادشاهیخداقرارگرفتندتانانوماهیرافراوانسازد.وتنهاآنموقعبودکهنانو

ماهیچندبرابرشدند.
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شب همٔه یوحنا و یعقوب پطرس، که دید 5 باب لوقا در میتوان را اصل همین
ماهیگیریکردندوچیزینگرفتند.عیساقایقپطرسراقرضگرفتوکمیازساحل
دورشدوبرایجمعیتموعظهکردوبعدازآنبهپطرسگفتکهتوررادراعماقآب

بیاندازدتاماهیبگیرد.
همانطورکهمیدانیددوقایِقپرازماهینصیبشانشد،کهازسنگینیچیزینمانده
بود،غرقشوند.وقتیعیساقایقراقرضگرفت،درواقعانتخابکردکهازمحلکسب
آنها،یعنیماهیگیری،موعظهکند.لحظهایکهآنرادراختیارگرفت،کلکسبوکار
قانونًا آسمان که شد سبب این آمد. خدا پادشاهی استحفاظی حوزٔه تحت ماهیگیری
بتواندکالممعرفترابرایعیسابفرستدوبهاینطریقفهمیدکهکجامیتواندماهی
بگیرد.)همیشهگفتهامکههرکسمیتواندماهیبگیرد،اگرعیسامکانونحؤهانجامآن
رابهاوبگوید.اینهماناصلیاستکهشماهنگامهدیهدادنبهکارخدا،ازآناستفاده

خواهیدکرد(
برگردیمبهداستانخودمانباایلیا،اینبیوهباایلیاشریکشدوکارشاینبودواز
اینروپاداشیهماننداورابرداشتنمود.همچنینبرایایلیاوبیوهوخانوادهاشچیز

زیادیفراهمآورد.میبینید؟
بعدًابیشتردرموردایناصلحرفخواهمزد،ولیمیخواهمدرادامهدربارٔهکلمٔه

فرستاده شدهحرفبزنمکهکلیدیاساسیدرداستاناست.
آنچهگفتیمراباهممرورکنیم.خداایلیارابهکاریگماشتهبود.اوبرایانجامکارش
بهمهیاگرینیازداشت.میدانیمکهایلیانبیبود،پسکالمخداوندراهرجاکهخدااو
رافرستاد،باخودبرد.اماالزمبودکههزینٔهکارخداتامینشودودرچنینکاریمردم

بایددخیلباشند.
داشته ایمان او از اطاعت برای که نکرد پیدا اسرائیل در بیوهای مورد این در خدا
باشد.خدامیدانستکهمیخواهدچهبکند،ولیبایدکسیراباآسمانموافقمییافتتا
نیازایلیامهیاگردد.یادتانباشدکهجاییغذایافتنمیشد.مردمهمهجادرحالتلف
شدنبودند.مسئلهفقطپیداکردنغذایادکانیبرایخریداریکردنآننبود،مشکلاین

بودکهغذاییپیدانمیشد.نیازایلیابایدبهواسطٔهروحخدارفعمیشد.
چونکسیدراسرائیلنبودکهبرایباوربهاوایمانداشتهباشد،خدامجبورشد
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کهازخارجازاسرائیلبیوهایراپیداکندکهدلمملوازایمانداشتهباشد.همانطورکه
قباًلگفتیم،ایلیانزدآنبیوهفرستادهشدچونخدامیدانستکهآنبیوهحرفشراباور
میکند.بااولویتبخشیدنبهخداواطاعتازکالماوقبلازهرچیزدیگر،ماموریتخدا

برایایلیاانجامشدونیازآنخانوادهنیزدرقحطیبرطرفگردید.
پسنکتٔهداستانایناست...

وقتیخدامیخواهدکاریراانجامدهد،بهزمیننگاهمیکندتامعتمدیرابیابد،
کسیکهازاواطاعتمیکندوبرنامههایشرابهاجرادرمیآورد.همچنینبهکسانینیاز
داردکههزینٔهبرنامههایشراتامینکنند.بگذاریداینراواضحتربگویم:اگرایدههایی
عظیممیخواهید،اگرمیخواهیدخداایدٔهشغلِیعالیرادرذهنتانبگذارد،بایدواجد
شرایطآنباشید!خداازدلشماخبرداردوبرزمینمینگردوبهدنبالکسانیاستکه
میتوانیدبرایسپردنماموریتهایشبهآنهااطمینانکند.اوبهدنبالکسانیمیگردد
کههزینٔهماموریتهایشراپرداختکنند.سپسبرنامهجمعکردنپولرابرایهمان

شخصمیفرستد.متوجههستید؟
آیابهخاطرداریدکهکالمخداوندنزداینبیوهزنفرستادهشد،تاجانشرانجات

دهد!
کالمخداوندرابهخاطردارمکهبرمنآمدومنکسبوکارمرابااولویتومامویتی

تازهشروعکردم.وهمینکارزندگیمنرانجاتداد.
خدابهدنبالکسانیاستکهدلاطاعتبرایتامینمالیماموریتهایشدارند!

اصلیکهدراینداستانآمدهراباهممرورکنیم.

1.خدادرمحدودٔهزمینماموریتهاییداردکهمیخواهدآنهاراانجامدهیم.
2.هرماموریتهمبهاشخاصمختلفینیازدارد.

3.هرماموریتبهتامینهزینههانیازدارد.
4.خدابرزمینمینگردتاکسانیرابرایانجامماموریتش)کارهایش(بیابد.
5.خدابرزمینمینگردوبهدنبالکسانیاستکههزینٔهماموریتهایشرا

تامینکنند.
6.وقتیهزینههایمالیماموریتخداراتامینمیکنیم،بهآسمانصالحیِت
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قانونیمیدهیمکهازمانهتنهابرایتامینهزینٔهماموریتخدااستفاده
کند،بلکهآنچهسرریزمیشودواضافهاستواردزندگیمانکندوهزینهها

راتامینمیکند.

خود کلیسای به داشت! نخواهد شما برای هزینهای بودن سخاوتمند وقت هیچ
میگویم»همیشهبلهبگویید.«





فصل4

این پول مال کیست؟

آیاتابهحالمتوجهشدهایدکهشایدمقداریازپولیکهدرحالحاضردارید،متعلق
بهشمانیست؟شایدعجیببهنظربرسد،ولیآیاتابهحالدقتکردهایدکهخداآنپولرا
برایکسیدیگربهدستشمادادهاست؟میدانمکهشایدهرگزتابهحالباچنیندیدی
بهزندگیفکرنکردهباشید،ولیبایدفکرکنیدچونکلیدیدیگربرایفزونییافتندر

زندگیاست.
بهآنچهدرادامهمیگویمفکرکنید.دربارٔهتامینمالیماموریتهایخداحرفزدیم،
درستاست؟گفتیمکهخدابرزمینمینگردتاکسانیراپیداکندکهبرایپادشاهیدل
دارندوهزینههایمالیراتامینمیکنند.میدانیمکهپولدستآدمهاستواگرقراربر
اینباشدکهخداهزینهٔماموریتهایخودراتامینکند،بایدپولرابهدستکسانیبدهد

کهمایلهستندآنرارهاکنندونسبتبهاووقومشسخاوتمندیبهخرجدهند.
پسسوالمایناستکهشماچهچیزیدردستانخوددارید؟وقتیبهآنچهدارید
مینگرید،متوجهمیشویدکهخداآنرابرایکسیدیگرگذاشتهاست؟یاآنرانزدشما
آوردهتاپروژهایکهمیخواهداجراکنیدرابنیاننهد؟البتهقانونًاآنچهدارید،متعلقبه
شماستوشماتصمیممیگیریدکهباآنچهکنید.ولیاگرقرارباشدخداپولیدردست
مردمبگذارد،میخواهمدریافتکنندگانکسانیباشندکهدرفهرستواجدینشرایِطاو

هستند.شماچطور؟
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و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را 
مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد 
فرصتی  هر  در  بتوانید  تا  شد  خواهید  دولتمند  حیث  هر  از  آنگاه  ساخت. 
خواهد  خدا  سپاس  به  ما  واسطۀ  به  شما  سخاوت  این  و  باشید،  سخاوتمند 

انجامید. 
ــ دوم قرنتیان ۱۱-۱۰:۹

قباًلاینمتنراباهمبررسیکردیم،ولینکتهایهستکهاحتمااًلازچشمتاندور
مانده،آیٔه10میگویدکهخدابذررابرایکشاورزمهیامیسازدونانرابرایخوردن
فراهممیآورد.بهآنچهاینجاگفتهشدهخوبفکرکنید:خدابذررابهکشاورزمیدهدو
نانرابرایخوردنمهیامیسازد.نانیکهبرایخوردناست،اشارهبهچیزهاییداردکه
درخانهبهآنهانیازداریدتافزونِیحیاتیکهخدابرایتاندرنظرداشتهرازندگیکنید.

ولیاوبذر را به کارنده بذرمیدهد.
زمین بر را بذر کاشتهاید؟ چمن حیاط در یا درخت خود باغچه در حال به تا آیا
و میدارید بر دیگر مشتی افتاده، پایین شما دست از بذر تازه که حینی و میپاشید
آنچهدردستداریدرابازمیپاشید.جریانیخاصدارد.حینیکهدانهراازدسترها
میکنید،دستتانپرازبذریمیشودکهتازهکاشتهاید.عبارتخدابذرتان را مهیا ساخته 

همانمعنارادارد،یعنیخدابذررابهکسیمیدهدکهدررونِدکاشتبذراست.

خدا به کسی که می کارد، بذر می دهد! 

البته بهمامیدهد، نانیکهالزمداریمرا ادامهمیگویدکهخداهمچنین پولسدر
تاکیددراینآیاتبرکاشتنواثریاستکهدرزندگیماوزندگیکسانیداردکهنسبت
بهآنهاسخاوتبهخرجمیدهیم.همانطورکهقباًلگفتیم،اینکاردلمردمرابهحرکت

درمیآورد.
بادرنظرداشتناینموضوع،فکرکنمهمهمیتوانیمبگوییمکهخدامیخواهدتاجایی
کهمیتوانیموممکناست،بذربکاریمتابتوانیممحصولیفراوانبرداشتکنیم.پساگر
جایخدابودید،بذررابهکهمیدادید؟کسیکهتنبلاستوهرگزبرایکاشتنآنکاری
نمیکندیاکسیکهبهطورفعالدرحالکاشتبذراست؟فکرمیکنمجوابواضحاست.
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افزایش را دانهها اومیزان امانتداریم،خدامیگویدکه داریم، آنچه به وقتینسبت
میدهدتابتوانیمبیشتربکاریموبرایپادشاهیاوتاثیرگذارترباشیم.متوجهشدهایدکه
پولسمیگویدوقتیمیکاریدوبرداشتمیکنید،انباردانههایشمافزونیمییابدوشما
راقادرمیسازدتادرهرموقعیتیسخاوتمندباشید؟اگرایندرستباشد)کههست(،پس
انباردانهٔشماپولیاستکهدرحالحاضربرایسخاوتمندبودنبهشمادادهشده.انبار

دانٔهشمابایدقبلازاینکهفرصتیبرایسخاوتمندیتاندستدهد،آمادهباشد.
را آن از بهشمانیست.خدامقداری داریدمتعلق که پولی ایناستکههمٔه حرفم
بهشمادادهتادانهشود.اینچرخٔهکاشتوبرداشت،یکجریاناست.مامیکاریمو
بعدبرداشتمیکنیم؛وحینیکهاینکارراادامهمیدهیم،تاوقتیکهدانهرانخوریم،

برداشتمافزونیمییابدوتواناییمابرایسخاوتمندبودنبیشترمیشود.
البته،وقتیگرسنهایدومحتاجنان،ازانباردانٔهخودآنچهنیازداریدرابرمیدارید.
بیشتر نیز آن از نان برداشتن برای تواناییشما بزرگترمیشود، دانٔهشما انبار وقتی
میشود.کمیبیشترمیخواهمبهایندیدگاهبپردازیم.اینرابگویمکهخدادانٔهخود
رابهکسیمیدهدکهدلکاشتنداشتهباشد،نهکسیکهشایدروزیاینکاررامدنظر

داشتهباشد.اودانهاشرابهکارندهبذرمیدهد.
حاالسوالایناست:آیامیخواهیددراینزندگیتنهاپولخودتاندستتانباشدیا
میخواهیدهمپولخودتانوهمپولخداراداشتهباشید؟جیمزوِاالبهکلیسایماآمدند
چونچیزهاییازمامیشنیدندکهدرجامعٔهآمیشی)Amish:شاخهایسنتیوخاصاز
مسیحیت(کهدرآنبزرگشدهبودندحرفیازآنهازدهنمیشد.مفاهیمپادشاهیبرای
آنهاتازگیداشتوشاگردانخوبپادشاهیبودند.آنهامدامبهپیغامهاییکهدرمورد

پادشاهیدرکلیسامیدادیم،گوشمیکردند.
این همٔه که گفت خداوند به ِجیمز روزی،
پادشاهی اینکه دربارٔه دیگران از را داستانها
چگونهدرزندگیشانعملمیکند،شنیدهوحاال
باشد. داشته شهادتی چنین نیز خود میخواهد
حال به تا که پادشاهی قوانین که گرفت تصمیم
شنیدهبودرابسنجد.اینزوجبهتعطیالترفتند
واکثرزمانشانراصرفشنیدنپیغامهاییکردند

آیا می خواهید در 
این زندگی تنها پول 

خودتان دستتان باشد 
یا می خواهید هم پول 
خودتان و هم پول خدا 

را داشته باشید؟
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کهدرموردنصیبدوچندانبود.مندرآندورهکتابخودمبهاسمانقالب مالی شما: 
قدرت آرامیرادرسمیدادم.پستصمیمگرفتندکهخودراقبلازاینکهدانهایبکارند،

درکالمغوطهورکنند.
برای که پولی بکارند، دانهای دالری، هزار 10 برداشتی برای که گرفتند تصمیم
تعمیراتونیازهایخانوادهبهآننیازداشتند.نمیدانستندکهاینپولقراراستازکجا
بیاید،ولیبهاندازهایقوانینپادشاهیرامطالعهکردهبودندکهحسمیکردندایماِن

الزمرادارند.
از زیادی زمان و میرفت کار روزیسر داشت. را تعمیرگاهخود موقع آن جیمز
کاشتِندانهبرایمحصول10هزاردالرینمیگذشت؛آنروزجیمزپیشِاالاعترافکرد
کهبعدازتعلیمدیدندرموردنصیبدوچندان،حسمیکندکهبایدبهنصیبدوچندان
دانهایکهمیکارند،باورداشتهباشند.گفتکهبهبازگشت20هزاردالرباوردارد.ِاالبا
وجودآنکهشوکهشدهبود،باشوهرشهمراهشد.جیمزازدرخانهبیرونمیرفتکه

ِاالگفت:»باشد،20هزاردالر!«
جیمزدرمحلکارخودکهتعمیرگاهماشینبود،روزیمعمولیراسپریمیکرد.
یکیازمشتریهایثابتشداخلآمدودرهمانحالکهسفارششراتماممیکردند،در
دفترجیمزنشستوبهاوگفتکهگاوهایمزرعهاشاخیرًادردسرهایفراوانیبرایاو
درستکردهاند.ظاهرًا،حصارهاراشکستهبودندودرهمانحوالیپراکندهشدهبودند.
رفته کهمیخواستند، گاوهاهرجا بود،پس مرزجنگلهایحافظتشده لب او ِملِک
بودند.سنوسالیازمشتریجیمزگذشتهبودودنبالآنگاوهادویدنبرایشسخت
بودودریککالم،ُبریدهبود.حرفیکهبعدازاینتوضیحاتزد،جیمزراشوکهکرد،و

جیمزنمیدانستکهدرستمیشنودیانه.
دوستومشتریجیمزبهاوگفت»دیگرازاینگاوهاخستهشدهاموبههمینخاطر
باید چه که نمیدانست جیمز تو.« مال بعد به امروز از میدهم. تو به را همه امروز
میچرخاند. را تعمیرگاه و میکرد زندگی کوچک خانهای در و نداشت زمینی بگوید.
اصالتًاازآمیشهابودودرجوانیباگاووگوسفندسروکارداشت،ولیازآنموقع
خاطر به را دانه ولی نمیخواهم، ممنون، نه، که بگوید میخواست میگذشت. خیلی

آورد.شایدازایناتفاققراربودچیزینصیبششود.
ازمشتریاشپرسید،فهمیدمیخواهد23گاوو3اسبش اینکهچندسوال از بعد
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رادراینمعاملهبهاوبدهد.جیمزیادشآمدکهکمیپیشترکسیبهاوگفتهبودکهبه
گلٔه تمایلدارند بارچندراسبخرند،بیشتر دنبالخریدگلههستندونمیخواهندهر
کسیرابخرند.پسبهآنآقاهمزنگزدودیدکههنوزخواهانخریِدگلهاست.جیمز
ازاوپرسیدکهمایلاستچقدربرایآنگلهبدهد،آنمردبعدازفکروکمیمکثگفت

»شاید،20هزاردالر.«
جیمزباورشنمیشدکهچهمیشنود.همٔهایناتفاقاتوقتیافتادکهجیمزخانه
راترککردوبهِاالدربارٔهانگیزشروحالقدسدربارٔهنصیبدوچندانگفت.برایِاال
تعریفکردکهجمعکردنگاوهاسختبودوآنهاراسوارکامیونکردنوانتقالآنها
بهخانٔهجدید،زحمتفراوانبرد،ولیهرطورکهبودانجامشد.جیمزبعدًابرایمن
تعریفکردکهمطمئناستپادشاهیخداهرچهبخواهدرامیتواندانجامدهدودیگر

محدودبهپتانسیلاونیست.
وقتیبهخانهرفت،اولکارداستانگاوهارابرایِاالتعریفکردوِاالهمشوکهشد.
اگرازجیمزوِاالدربارٔهفیضخداچیزیبپرسید،بهتراستچندساعتوقتتانراخالی
به که است ازروحالقدس عالی نمونهای این دارند. زیاد برایگفتن کنید،چونحرف
شخصنشانمیدهدکجاسخاوِتخدارادروکند.وقتیدانهمیکاریم،شایدالزمشود
کهبهیادداشتهباشیم،آنچهروحالقدسبهمانشانمیدهددیوانگیبهنظرمیرسد!
البتهمیدانمکهدیوانگیکلمهٔمناسبینیست،ولیحقمطلبراادامیکند.راهینبودکه
جیمزبتواندفرمولیسرهمکندوباکنارهمقراردادنچندعامل،بتواندبهچنیننظری

برسد.
نمیدید درخوابهم که باشید.مطمئنم داشته نظر در نمونه عنوان به را پطرس
کهبایددهانماهیرابازکندوسکهایکهبایدبرایمالیاتبدهدراازآنبیرونآوردیا
تصورشرانمیکردکهآناستادکهبرساحلگامبرمیداشت،بتوانددقیقًابهاوبگوید

کهتورشراکجابیاندازد.
پریشانی و اضطراب و بودیم قرض گرفتار سال 9 میدانید. که هم را ما داستان
زندگیمانرادربرگرفتهبود.هرگزحتابهفکرمانهمنمیرسیدکهروزیشرکتیباز
میکنیمکهبهمردمبرایبیرونآمدناززیربارقرضکمکمیکند،یاعجیبترازآن
اینکهممکننمیدانستیمکهروزیدرهرساعتازشبانهروزبرنامهٔتلویزیونیمابهاسم

حل کردن مشکل پول،پخششود.
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هرگزنبایدخدارامحدودکنید.کمیآنچهگفتیمرامرورکنیموبهیادداشتهباشیم
کهخدابذررابهکارندهمیدهد؛بلهکسیکهمیکاردومایلبهکاشتناست!میخواهم
بهآنچهدقتکنیدکهشخصًاآنراتاثیرگذارترینَمَثلیمیدانمکهعیسادربارٔهکارکردن
بامردموچگونهواجدشرایطشدنآنهابرایبهکارگرفتهشدن،تعریفکردهاست.این

قطعًاباعثتاملوتفکرشمامیشود.

»آنگاه عیسا به شاگردان خود گفت: ”توانگری را مباشری بود. چون شکایت 
باد می دهد، وی را فرا خواند و پرسید:  او را بر  اموال  او رسید که مباشر  به 
”این چیست که دربارۀ تو می شنوم؟ حساب خود بازپس ده که دیگر مباشر 
من نتوانی بود.“ مباشر با خود اندیشید: ”چه کنم؟ ارباب می خواهد از کار 
برکنارم کند. یارای زمین کندن ندارم و از گدایی نیز عار دارم. دانستم چه باید 
کرد تا چون از مباشرت برکنار شدم، کسانی باشند که مرا در خانه هایشان 
فرا خواند.  حضور  به  یک  به  یک  را  خویش  ارباب  بدهکاران  پس،  بپذیرند.“ 
از اّولی پرسید: ”چقدر به سرورم بدهکاری؟“ پاسخ داد: ”صد خمره روغن 
پنجاه  بنویس،  و  بنشین  زود  و  بگیر،  را  خود  ”صورتحساب  گفت:  زیتون.“ 
خمره!“ سپس از دّومی پرسید: ”تو چقدر بدهکاری؟“ پاسخ داد: ”صد خروار 
گندم.“ گفت: ”صور ت حساب خود را بگیر و بنویس هشتاد خروار!“ ارباب، 
مباشِر متقلب را تحسین کرد، زیرا عاقالنه عمل کرده بود؛ چرا که فرزندان این 
عصر در مناسبات خود با همعصران خویش از فرزندان نور عاقلترند. به شما 
می گویم که مال این دنیای فاسد را برای یافتن دوستان صرف کنید تا چون 
از آن مال اثری نماَند، شما را در خانه های جاودانی بپذیرند. آن که در امور 
کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که در امور کوچک 
بردن  کار  به  در  اگر  بود. پس  امین نخواهد  نیز  بزرگ  امور  در  نباشد،  امین 
مال این دنیای فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ 
و اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشید، کیست که مال خود شما را به 
شما بدهد؟ هیچ غالمی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت 
خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردۀ یکی خواهد بود 
و دیگری را خوار خواهد شمرد. نمی توانید هم بندۀ خدا باشید، هم بندۀ پول. 
َفریسیاِن پولدوست با شنیدن این سخنان، عیسا را به ریشخند گرفتند. به آنها 
از  اّما خدا  گفت: »شما آن کسانید که خویشتن را به مردم پارسا می نمایید، 
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دلتان آگاه است. آنچه مردم ارج بسیارش نهند، در نظر خدا کراهت آور است!«
ــ لوقا ۱۵-۱:۱۶

را مباشری ثروتمند، کهصاحبکاری میبینیم ابتدا، دارد. َمَثلوجوهمختلفی این
مسئوِلکارخودقرارمیدهدوظاهرًاآنمباشرمایملِکصاحبکارراهدرمیدادوبه
اینخاطرخودراواجدشرایطمباشرتنمیدانست.میدانستکهچیزینمانده،شغلش
راازدستبدهد،فورًاهمٔهکسانیراکهبهرئیسشبدهکاربودندفراخواندوبهآنهاگفت
کهمیتواندباتخفیف،بدهیشانراصافکندوحتامیتواندنصفقیمتباآنهاحساب

کند.
البته،صاحبکارازآنچهمباشرمیگفت،آگاهنبود.ولیمباشرناصادقفکرمیکرد
و کرد خواهند او حال شامل را لطفشان کند، پیشنهاد خوْب معاملهای آنها به اگر که
امیدواربودکهشایددراینبینشغلیبهاوپیشنهادبدهند.وقتیصاحبکارشنیدکه

مباشرناصادقچهکردهاست،اوراخواندوگفت:

ارباب، مباشِر متقلب را تحسین کرد، زیرا عاقالنه عمل کرده بود.

تعریِف متقلب چیست: نشان دادن آگاهی یا مهارتی زیرکانه، به خصوص در 
امور عملی. مستعد نسبت به کارهای ماهرانه و حیله گر: فریبکار. 

صاحب کار دید که مباشر توانایی آن را دارد که طرحی را ایجاد و اجرا کند که 
سودی به دست می آورد، ولی با این تفاوت که برای صاحبکار چنین نمی کرد، 
او ندیده  از  این مدت، چنین خصلتی  بلکه برای خودش بود، صاحب کار در 
بود. اگرچه، وقتی نوبت به مراقبت از خودش می رسید، هوشمندانه و با دقت 
تمام جزئیات را بررسی  کرد. نسبت به امور و سالمتی خود دقت فراوان داشت، 
ولی در مورد ارباب خود هیچ یک از چنین خصلت ها را نشان نداد. صادقانه 

بگویم، مزدور بود! 

سوالسختیازشمادارم:آیامسیحِیمزدورهستید؟آیابیشترنگرانسر
وسامانخودهستیدتاکارخدا؟آیابیشتربهخواستههاونگرانیهایتان
هدر را خدا اموال آیا یا خدا خواستههای و نگرانیها تا میدهید اهمیت
میدهید؟میدانمپرسشهایسختیهستند،بههمینخاطرگفتماینَمَثْل
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بسیارعالیاست،چوندقیقًادلرالمسمیکندوهردیدگاِهاشتباهیراکه
شایدمخفیباشد،آشکارمیسازد.

عیساتصویریبهمامیدهدومفهوممزدورراکهدریوحنا11:10-13آمده،
تعریفمیکند.

می نهد.  گوسفندان  راه  در  را  خود  جان  نیکو  شبان  هستم.  نیکو  شبان  من 
گرگ  بیند  گاه  هر  نیستند،  او  آِن  از  گوسفندان  و  نیست  شبان  چون  مزدور، 
آنها  آنها حمله می برد و  می آید، گوسفندان را واگذاشته می گریزد و گرگ بر 
را می پراَکَند. مزدور می گریزد، چرا که مزدوری بیش نیست و به گوسفندان 

نمی اندیشد.
ــ یوحنا ۱۳-۱۱:۱۰ 

ترجمٔهدیگرازآیٔه13میگوید:

او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست.

درمورِدمباشرناصادقبایدگفتکهاوواجدشرایطمدیریتاموالاربابخودنبود،
زیرابهجایاولویتدادنبهرونقاموراربابش،فقطبهخودشاهمیتمیداد.اگرچهاو
تواناینراداشتکهپیشرفتکردهودرآمدداشتهباشد،ولیدیگرفرصتنداشتکهپول

خودواربابشرامدیریتکند.
فکرمیکنمدردورانیزندگیمیکنیمکهذهنیِتمزدوریدرآمریکاوسراسرجهان

بیدادمیکند.
باشد کثیفخورده زمین و میز به کهچشمتان بودهاید رستورانی در که مطمئنم
اینکه از قبل ساعت نیم یا میآوردند. در بازی کارمندان که دیدهاید آشپزخانه در و
آنجارفتهایدودیدهایدکههمٔهصندلیهارویمیزهستندو به رستورانتعطیلشود
کارمندانمنتظرندخروجشانرابزنند.بدوناینکهبپرسیدیاکسیچیزیبهشمابگوید،
اینهاهمانمزدورانند.اهمیتیبهسودکار آنجانیست. میفهمیدکهصاحبرستوران

نمیدهند.آمدهاندپولشانرابگیرندوبروند.
بیاید، وقت سر کارمندی اگر که کردهاند تعریف برایم مختلف مشاغل صاحبین
انگشتنماِیدیگرکارمندانمیشود.بدانیدکهصاحبکارانبهدنبالصاحبکارهستند
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کار انگارصاحِب که کنند کار کهطوری میخواهند را کارمندانی آنها نهحقوقبگیر.
هستند.میگویندکارمندیکهاینچنیندیدگاهیدارد،ترفیعمیگیردوخواهانبسیار
مییابد.خداهممتفاوتنیست.اوبهدنبالکسانیاستکهبهآنچهبرایشمهماست،

اهمیتدهندوازآنچهاوبیزاراست،بیزارباشند.
که کاری خاطر به که میگوید پادشاه شائول به خدا ،15 باب سموئیل اول در
عمالیقیاندرقبالاسرائیلهنگامخروجازمصرانجامدادند،بهآنهاحملهکند.همچنین
بهشائولپادشاهگفتهشدکهپادشاهیاکسیدیگررازندهنگذارد.قرارنبودآنهاحیوانات

رابرگردانند،ولیشائولچنینکرد:

اما شائول و لشکریان، اَجاج را با بهترین گوسفندان و گاوان و گوساله های 
پرواری و بره ها و هر چیز خوب نگاه داشتند و نخواستند آنها را به تمامی 
کامل  نابودی  به  بود،  بی ارزش  و  خوار  را  هرآنچه  فقط  بلکه  کنند،  نابود 

سپردند. 
ــ اول سموئیل ۹:۱۵ 

ببینیدخدادرآیات10-11چهمیگوید:

اینکه شائول را پادشاه  آنگاه کالم خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت: »از 
نیاورده  به جا  بازگشته و فرمانهای مرا  پیروی من  از  ساختم متأسفم، زیرا 

است.« و سموئیل برآشفت و تمامی شب نزد خداوند فریاد برآورد.

سخن شائول مورد در 1:16 سموئیل اول در سموئیل با خدا که میبینیم سپس
میگوید.

و اما خداوند به سموئیل گفت: »تا به کی برای شائول ماتم می گیری حال آنکه 
من او را از پادشاهی بر اسرائیل رد کرده ام؟ روغندان خویش را از روغن پر کن 
و روانه شو؛ تو را نزد َیسای ِبیت ِلِحمی می فرستم، زیرا از پسرانش یکی را برای 

خود به پادشاهی تعیین کرده ام.«
درستهمانطورکهآنمباشرنتوانستاموراربابخودرامدیریتکندوردصالحیت
شد،شائولهمردصالحیتشد.وحدسبزنیدکهپسازآنچهشد؟منوشماهمممکن

استردصالحیتشویم.
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خدابهدنبالچیست؟اوبهکهاعتمادخواهدکرد؟

پس از برداشتن شائول، داوود را برانگیخت تا شاه ایشان گردد، و بر او چنین 
به طور  خواسِت مرا  گواهی داد: ”داوود پسر َیسا را دلخواه خویش یافتم؛ او 

کامل به جا خواهد آورد. 
ــ اعمال ۲۲:۱۳ 

شاید شویم. نیز شرایط واجد میتوانیم پس شویم، ردصالحیت است ممکن اگر
بگویید»َگری،چطوربایداینکارراکنم؟«اینَمَثلبهسوالشماجوابمیدهد.

آن که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که 
در امور کوچک امین نباشد، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. پس اگر در 
به کار بردن مال این دنیای فاسد امین نباشید، کیست که مال حقیقی را به 
شما بسپارد؟ و اگر در به کار بردن مال دیگری امین نباشید، کیست که مال 
خود شما را به شما بدهد؟ هیچ غالمی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از 
یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردۀ یکی 
خواهد بود و دیگری را خوار خواهد شمرد. نمی توانید هم بندۀ خدا باشید، 

هم بندۀ پول.
ــ ۱۳-۱۰:۱۶ 

امین اندک در اگر کنید. عبور موفقیت با وفاداری امتحان از باید بگویم: روشن
هستید،درکثرتنیزامینخواهیدبود.آزمونهمیشهباامریطبیعیآغازوبهامری
امین الهی، ثروت از قبل دنیوی ثروت کردِن مدیریت در باید میشود. ختم روحانی
باشید.اگرنسبتبهداراییکسیامیننیستید،چهکسیِملکیبهشمامیدهدکهازآن

خودتانباشد؟قطعًاخداچنیننمیکند.
درادامه،کاربرداینَمَثلرابرایزندگیخودمانمطرحمیکنیم.

اکثِر مسیحیان اضافه های خود را به خدا می دهند. 

اکثرمسیحیانبهبودجٔهخودنگاهمیکنندوتصمیممیگیرندکهمثاًل»اینمبلغرا
میتوانمهدیهکنم.«ولیبدونهیچدغدغهای،فردایآنروزمیروندوقایقینوبرای
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از قطعًا خدا و کنم ایجاد محکومیت احساِس کسی در که ندارم قصد میخرند. خود
اینکهقایقیزیباداشتهباشید،ناراحتنمیشود.دوبارهمیپرسم:آیامیخواهیدفقط
پولخودتاندستتانباشدیاپولخدا؟اگرمیانگینهدایاییکهمسیحیانمیدهندرادر
گوگلجستجوکنید،شایدشوکهشوید.آمارازاینحکایتداردکهیکمسیحِیمعمولی،

هرهفته13دالربهکلیساهدیهمیدهد.6
آمارفراوانیدرموردهدیهدادنهست،کههمهمایوسکنندهاند.همانطورکهقباًل
گفتم،اکثِرمسیحیاناضافههایخودرابهخدامیدهند.مجددًا،لطفًامتوجهباشیدکه
سعیبرآنندارمکهمحکومیتایجادکنمیاحسگناهرازندهکنم.فقطحرفمایناست
کهخدابهدنبالمزدورنیست؛اوبهدنبالصاحبکارمیگرددوفکرمیکنمکهکالمخدا

همنظرمنراتاییدمیکند.
دوماینکهخدابهدنبالکسانینیستکهحسمیکنندمجبورندازروینیازهدیه
بدهند.خدا،طبقدومقرنتیان7:9بخشندٔهخوشرادوستدارد.شائولبهخاطربهجا
نیاوردنخواستٔهخداردصالحیتشد،ولیداوودانتخابشد،چوناطاعتکردوآنچه

خداالزممیدانستراانجامداد.
و کنیم وارونه را خود جهان اگر بدهم. پیشنهاد را تازه دیدگاهی که دهید اجازه
تصمیمبگیریمابتدابرایخدازندگیکنیموبعدخودمانبااتکابرباقیماندههازندگی
کنیمچهمیشود؟میتوانمبهشمااطمیناندهمکهچیزینمیگذردکهآنباقیماندهها

ازنیازتاننیزسرریزمیکنندوزندگیمتبارکیخواهیدداشت.
اینکارتاثیریمثبتبرایآر.جیِلتورناوداشت.اوآغازیفروتنانهداشتوفقطتا
کالسهفتمسوادداشت،وخودشخیلیچیزهارایادگرفتونهایتًاامپراطورِیتولیدی
درستکرد.ماشینهایسنگیناودرپیروزیجنگجهانیدوموساختنزیرساختهای
جادهایدرآمریکایمدرن،تاثیرگذاربودند.تاآخرزندگیاش،300اختراعبهثبترساند.

رازکارشچهبود؟90درصدازهرچهدرمیآوردرابهخدامیداد.
پیشنهادنمیکنمکهچنینکاریرابکنید.اینتوافقیبیناووخدابود،زمانیکه30 
سالهبود،چنینتوافقیباخداکردوآنموقعتاِخرخرهدربدهیفرورفتهبود.بهقول

خودش،اوخداراشریککاریخودکردوازاینکارشجوابهمگرفت.
میکردم. اداره را کنم،شرکتخودم بنا را کلیسایی تا مراخواند کهخدا هنگامی
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شرکتمبسیارموفقبودوبین5000شرکتدرکلکشورکهبافروشندگانکارمیکردند،
اولشد.وقتیخدامرابهشبانیخواند،ازاوپرسیدم:»پسشرکتمچهمیشود؟آیاباید

درشرکتراببندموبرشبانِیکلیساتمرکزکنم؟«
هم من می کند.« کمک  خیلی ها  به  چون  بده،  »ادامه  گفت: من به پاسخ در خداوند

همینکارراکردم.
اعترافمیکنمکهگاهیانجامهردوکارسختاست،ولیدرطولاینسالهابه
هزارانهزارنفریاریرساندهاست.حینیکهشبانیکلیسایمانرابرعهدهداشتم،فرض
رابراینگرفتمکهتولیدشرکتباکاستنشدیدازدخیلبودِنمن،کممیشود.ولیِدِرْندا
ومنزندگیمانراگذاشتیمتاماموریتخدارااجراکنیم،ونتیجهبرعکسشد.منظور
اینکهدرزمانهایاضافهواوقاتفراغتدرشرکتکار با ازبرعکسچیست؟یعنی

میکردم،میزانعملکردشرکتبسیارباالرفت.
که جا هر و بودیم برتر شرکت ده تا پنج بین کشور، کل در شرکت صد میان از
وقتم تمام کهشغل میگفتم خودم پیش لبخند با من ولی بود. ما از میرفتیم،حرف
شبانیاستوشغلپارهوقتمکاردفترم.خدابالطفوحکمتیکهبهمنعطانمود،من
راحرمتگذاشتتاآنهاییکهدرایندنیاتمامهموغمشانپولاستمکثکنندوازخود

بپرسندکهچطوراینکاررامیکند.
بهیادمیآورمکهسرمیزیدرسمیناریکارینشستهبودموکسیکنارمنشسته
بودوازمنپرسیدکهچقدرتوانستمبازاریابیکنم.بالبخندگفتم»هیچ«.بعدپرسید
»پسچطورکاررامیچرخانید؟«گفتمکهفقطحرفمادهانبهدهانمیچرخدوخدا

برکتمانمیدهد.سرشراتکاندادوازچهرهاشمعلومبودکهدرکمنمیکند.
ازشروع های  هرگز میبینید،پس  آموزش  بعدی  ماموریت  برای  ماموریت، هر در

کوچک بیزار نباشید.
بهمنزنگزدوخواستدر آنکارمیکردیم با ازمراکزیکه باررئیسیکی یک
سمینارکاریبرایشرکتکنندگاندرموردتولیدبیشترحرفبزنم.باخوشحالیقبول
کردم.بعدازمنپرسیدکهماچطورکارمیکنیموچطورشرکترامیچرخانیم.باید
بهاومیگفتمکهچطوربهخداوبرکتیکهازلطفاودریافتمیکردیم،اتکانمودهایم.
بعدازاینکهنحؤهکاررابرایاوتعریفکردم،وگفتمکههفتهایچندساعتکارمیکنم
وتماموقتشبانم،جوابداد:»فکرمیکردماستراتژیبازاریابیخاصیداریدوقصد
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داریدنحؤهاجرایآنرابادیگراندرمیانبگذارید.انتظارچنینچیزیرانداشت،ولی
ما برایجمع نکنم فکر بگذارید، میان در ما با را یافتههایتان میخواستید که ممنون

مناسبباشد.«خودشاننخواستند.میتوانستمدرآنجمعبهخیلیهاکمککنم.
کارشما به هم دهید،خدا اهمیت کارخدا به اگر که گفتهام مدام کتاب این کل در
اهمیتمیدهد!پسبگذاریداینفصلراباسوالیکهشروعکردم،تمامکنم.»اینپول
مالکیست؟«آیابهدنبالاینهستیدکهفقطپولخودتانرامدیریتکنید،مثلمباشر
ناصادقیامیخواهیدپولخداراهممدیریتکنید؟وقتیپولخدارامدیریتمیکنیم،
نان بهمحصول این بهحکمتوفیضخدارونقیمییابدو دانهٔشماهم کسبوکار
که بیابد.مطمئنم بیشتر فزونی کههرروز امکانمیدهد و سفرٔهشمارونقمیدهد
تاوقتیکهدلشمامالخداستاواهمیتینمیدهدکهمیلیونهادالرداشتهباشیدیانه.

را اسمتان کسی که میشود کوچکشروع ماموریتی با چیز همه که باشد یادتان
نیمهوقِتخودچه درشغل که نیست برایکسیمهم کنید فکر اگرچهشاید نمیداند.
میکنید،ولیخدامیبیند.درهرماموریت،برایماموریتبعدیآموزشمیبینید،پس
هرگزازشروعهایکوچکبیزارنباشید.طوریبهآنهانگاهکنیدکهانگارمالخودتان
هستندوتمامتالشتانرابکنید.حتمًاوقطعًاچونستارهایدرشبمیدرخشیدوخود

رابرایترفیعولطف،آمادهمیکنید.
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به شریک نیاز دارید!

همانطورکهمیدانیدتقریبًاچهلسالاستدرزمینٔهامورمالیفعالیتمیکنم.در
طولاینسالها،بابسیاریمالقاتداشتهامکهدرموردنحؤهشروعورشدکارمازمن
سواالتیپرسیدهاند.البتهحرفبرایگفتنبسیاراست،ولیمهمترینحرفیکهبایدبه

آنهابزنمایناستکهبهشریکنیازدارند.
حاالمنبهعنوانکسیکهسالهاشباناست،بسیاریرادیدهامکهفکرمیکردند
روی چیز همه بعدًا ولی است، بینظیر ایدهای کلیساییشان دوست با کارشدن وارد
سرشانآوارشد.دوستانازهمدلخورشدندوبعدهاحتادیگرحرفهمباهمنزدند
ورابطٔهآنهاخرابشد.بهخاطراینکهچنینچیزیرابارهادیدهام،بهندرتپیشنهاد
میدهمکهبادوستتانواردکارشوید،مگراینکهحدودومرزهایتانمشخصباشد.با
اینوجود،شریکیهستکههمیشهپیشنهادمیدهمبااوهمراهشوید.اوخداستکههر

چندپادشاهوصاحبهمهچیزاست،امااجازهمیدهدشریککاراوگردیم.
داد.دیدیم او به پذیرفتوغذایی را ایلیا درفصلقبلدربارٔهزنیحرفزدیمکه
کهچطورعملایماِناوهرروزبراینبی،کارخداوخانوادٔهاوغذافراهمآورد.اودر
ماموریتایلیاشریکشدوبهواسطهاینکار،مسحومهیاگریایکهبرآنماموریتبود،
نصیباونیزگردید.درواقعهمهباهمشریکشدند.دراینکتاب،دربارٔهسخاوتمندی
نسبتبهخداوکاشتندرکارهایاوحرفزدهایم.همچنینبهشماگفتمکهسخاوتمندی

دلمردمرانسبتبهشماونسبتبهخدامیگشاید.
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دراینباب،میخواهماصلدیگرپادشاهیخداراباشمادرمیانبگذارم.ایناصلامور
مالیشماراتکانیمیدهدوآنرابهمرحلهایجدیدارتقامیدهد:اصلشراکت.

یک روز که عیسا در کنار دریاچۀ ِ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 
تورها را برای صید ماهی در آب افکنید.« َشمعون پاسخ داد: »استاد، همۀ 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. 
ــ لوقا ۷-۱:۵

میدانمکهقباًلهمبهاینداستاناشارهکردهامودرمورداینموضوعصحبتکردیم
تحت ماهیگیریاش شغل و قایق گذاشت، عیسا اختیار در را قایقش پطرس وقتی که
پادشاهیخداقرارگرفتوهمهچیزدگرگونشد.همچنیندربارٔهصیدیحرفزدم،که
چیزینماندهبودازسنگینیزیاد،قایقراغرقکند.یادتانباشدکهپطرسگفتتمام
شبماهیگیریکردهوهیچنگرفتهبود.ولیتنهاچندساعتبعد،آنقدرماهیگرفتکه
نمیتوانستآنهارابهداخلقایقبکشد.تفاوتچهبود؟البتهکهدستپادشاهیدرکار

بودوهمچنینشراکت.بگذاریدتوضیحدهم.

شستن  مشغول  آمده،  بیرون  آنها  از  صیادان  که  دید  قایق  دو  دریا  کنار  در 
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.

حاالپیشزمینهرادرذهنآمادهکنیم.کجابودندووقتیعیساآمد،چهمیکردند؟
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مشغولماهیگیرینبودند؛همهبرساحلبودندوتورهایشانراپسازگذراندنشبی
ناموفقدرماهیگیری،میشستندومرتبمیکردند.

عیسامتوجهشدکهقایقدردسترساستوازپطرسپرسیدکهآیامیتواندکمی
ازساحلدورترشودتابتواندازقایقبرایجماعتموعظهکند.پسیعقوبویوحنا،
شرکایپطرس،وقتیعیساسواربرقایقشد،کجابودند؟هنوزباقایقوتوربرساحل

بودند.
پسازموعظهکردن،عیسابهپطرسگفتکهتورشرادرآبهایعمیقبیاندازدتا
چیزی که گرفت ماهی آنقدر او میدانید. را داستان مابقی هم خودتان بگیرد. ماهی
اوکمککنندو به تا پارهشود.پسشرکاوهمکارانشراصدازد نماندهبود،تورش
صیدشانرابیرونبکشند.وکتابمقدسدراینموردمیگویدکهچیزینماندهبود،هر

دوقایقغرقشوند.

تورهایشان  بود  نمانده  چیزی  که  گرفتند  ماهی  آنقدر  کردند،  چنین  وقتی 
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. 

سوالیکمیلیوندالریایناست:یعقوبویوحناچهمیزانازایمانرابایدبهکار
میگرفتندتاسببشودقایقشانتابهآنحدپرازماهیشودکهدرخطرغرقشدنقرار

گیرد.
کمیدراینموردفکرکنیدــهنوزباتورهایخودبرساحلبودند.پطرسبودکه
موافقتکردعیساراباخودببرد.اوکسیاستکهگفت:»اّما چون تو می گویی، تورها را 
در آب خواهیم افکند.«پاسخدرستایناستکههیچ!یعقوبویوحنابهخاطرایمانشان
صیدیعظیمنداشتند.پطرسشرکایخودراکهبرساحلمنتظربودند،صدازدتابیایند
وبرایکشیدنصیدازآبکمکشکنند.جالباستکهقایِقآنهادقیقًامثلپطرس،لبریز

ازماهیشد.

َشمعون پاسخ داد: »استاد، همۀ شب را سخت تالش کردیم و چیزی نگرفتیم. 
اّما چون تو می گویی، تورها را در آب خواهیم افکند.« 
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اگرایمانپطرسبودکهصیدیبهاینبزرگینصیبشکردوقایقشراپرساخت،
پسچراقایقیعقوبویوحناهمباهمانمقدارماهی،مثلقایقپطرسپرشدند؟متن
شریکدرلغتنامٔه شریکبودند.تعریف بهاینسوالجوابمیدهد،میگویدکهآنها

کالینزبهاینشکلبیانشدهاست:

کسی که با دیگری در کار یا تالشی خاص همراه است؛ و معموالً در ریسک 
و سود آن شریک است. 

شراکتپیوندیقانونیاستوشرکادرخطرات،بهاوسودکار،سهیمهستند.پس
وقتیپطرسقایقرابهعیسادادتاازآناستفادهکند،واقعًاکارونهفقطقایقراازنظر
قانونیبهعیساسپرد.عماًلیعقوبویوحنابخشیازقایقیکهپطرسبهعیساقرضداد

راصاحببودند،بهخاطرشراکتشان،قایقآنهانیزبهمساواتپرشد.
یعقوبویوحنادقیقًاهمان محصولیکهپطرسدروکردرادرونمودند،اگرچهدر
آنموقعیتایمانخودرابهکارنگرفتند.ولیقطعًاآنروزازشراکتباپطرسخوشحال

بودند.شماچهفکرمیکنید؟منموافقم.بگذاریدمثالیشخصیازایناصلبزنم.
ِدِرنداومنزمینی60هکتاریکهترکیبیازبیشهوبرکهودشتاسترامالکهستیم.
جاییعالیبرایشکاِرگوزناست.دورتادوِرِملکمحصوالتیکاشتهشدهوبیشهو

برکههمخودبهخودگوزنهایمنطقهراجذبمیکند.
و چوبی کتابخانهای که ساختهام خودم برای دفتری خانه، پارکینگ قسمت در
شومینهایگازسوزدارد.آرامودنجاستودفتریاستمختصخودموکارکردندر
دفترمرادوستدارم.ولیتنهاجایسرخشکشدٔهگوزنباالیمیزمخالیبود.راستش
رابخواهید،شکارگوزنهایبزرگهیچوقتبرایمنجالبنبود،چونمنبرایگوشت
شکارمیکنم.هرگزگوزنیراشکارنکردمکهسرشآنقدربزرگباشدکهارزشبهدیوار

زدن،داشتهباشد.
پنجسالیبودکهدرآنخانهوِملکساکنشدهبودیموِدرندااصرارداشتکهگوزنی
بزرگشکارکنمتابتوانمسرآنرابهدیواربزنم.جالبآنجاستکهتاآنموقع،گوزن
بزرگیدرِملکخودندیدهبودم.هرفصلشکار،مجهزوآماده،راهیشکارمیشدمو
گوزنیباشاخکهایهشتتاییراشکارمیکردم،ولیبهاندازهاینبودندکهارزشبه

دیوارزدنراداشتهباشند.
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اماآنسال،هرچهبیشتردراینموردفکرکردم،باِدرندابیشترموافقمیشدم.به
ِدرنداگفتمکهاینبارگوزنیمیزنم،کهسرشارزشبهدیوارزدنراداشتهباشد.باز
تکرارمیکنمکهتاآنموقعدربیشههایِملِکخودمگوزنبزرگیندیدهبودم.بااینکه

پنجرٔهآشپزخانهروبهبیشهودشتبود،چنینگوزنیبهچشممننخوردهبود.
پسِدرنداومندانهایبرایشکارگوزنیبزرگکاشتیم.رویچکیکههدیهدادم،
نوشتمبرایگوزنیباشاخکدهتاییوسریبزرگ.برآندانهدعاکردیموآنراروی
میزگذاشتیمتابفرستیم.آنپاکتسهروزرویمیزماند،نمیتوانستمآنراپستکنم.
میدانستمکهبرایآنگوزِنشاْخبزرگایمانکافیندارم.برایگوزنیکوچکترایمان
داشتم،ولینمیتوانستماطمینانایمانبرایگوزنیبزرگتررادرخودحسکنم،ایمانی

کهمیگوید:»میدانمگوزنیکهمیخواهمراشکارخواهمکرد.«
ایمان در زمینه این در که ومیدانستم داشتم تجربه پادشاهی در کافی اندازٔه به
نیستم.پسچکقبلیراپارهکردموچکیجدیدنوشتم.بررویچکنوشتم:»برای
بیرون که شب یک فرستادم. را چک و بزرگتر« یا چهارتایی شاخکهای با گوزنی
میرفتم،بهِدِرنداگفتمکهچهکردهام.گفتم:»برایشکاِرگوزنیبزرگایمانندارم«.
نگاهیبهمنکردوگفت:»توبرایگوزنایمانداشتهباشومنبرایسرگوزنیکه
قراراستبهدیواراتاقتبزنی.خدامیتواندفرایآنچهمیخواهییافکرمیکنی،عمل

کند!«
میپیچیدشروع بیشه در که پرندگان و باصدایسنجابها معمول راطبق صبح
کردم،وحینقدمزدندربیشه،رایحٔهبرگهایپاییزی،خاطراتشکارسالهایگذشته
رابهیادمآورد.20دقیقهازنشستنوکمینکردنمنمیگذشتکهشنیدمگوزنیازمیان
بیشههامیآید.گوزنمستقیمبهسمتدرختیمیآمدکهمنبهآنتکیهدادهبودم،من

همخودراآمادٔهشلیککردم.
نصیبم همیشه که است گوزنهایی مثل که دیدم میشد، که نزدیکتر گوزن آن
قرار متریام 30 فاصلٔه در و باز بهفضای وهمیشهخوشخوراکند.گوزن میشوند
گرفتومنهمتیرمرارهاکردم.درکمالتاسف،میدیدمتیربهسمتفوقانیحیوان
میرودومیدانستمکهبایدتعقیبشکنم.بعدازاینکهتیربهگوزناصابتکرد،بهسمت
بیشهپابهفرارگذاشتوبعدبهمزرعٔهذرتیکهمجاوِربیشهبود،واردوازدیدخارج
شد.میتوانستمصدایپایشرادرمزرعهذرتبشنوموازقوتگامهایشمیدانستمکه
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تعقیبیطوالنیرادرپیشدارم.20دقیقههمانجاماندموبعدبرایکنترلکردنجایی
کهبهاوتیرراپرتابکردهبودم،رفتم.مطمئنًاگوزنرازدهبودمومیتوانستمردخون

راببینم.
اینکه از امیدوارشدم.ولیبعد ردخونراپیگرفتموچونردخونرامیدیدم،
حدودًا90مترردرادنبالکرد،دیدمکهآثارخونخشکشدهاست.بادقت،همهجارا
نگاهکردم،ولیقطرهخونیبهچشممنخورد.بعدازدوساعتگشتن،متوجهشدمکه
دیگراثریازگوزننیست.مایوسشدم.اولبهخاطراینکهنمیخواهمهیچوقتگوزنی

رازخمیکنموبعدردشراگمکنموبعدبهخاطرهدفگیرِیخود،مایوسشدم.
درمزرعٔهذرتایستادهبودموداشتمآرامآرامبهسمتخانهبرمیگشتموباخود
فکرکردم،هنوز فرصت دارم، شاید در راه برگشت در همین زمین ذرت یا کنار برکه، به 

گوزنی بر بخورم. 
تیررادرکمانمگذاشتموهنگامیکهآرامآرامبرمیگشتم،ناگهان،گوزنیازپشت
علفزاربیرونپریدوبهسرعتازجلویمنردشد.گوزننمیدانستاوضاعازچهقرار
است،پسمکثیکردونگاهیبهعقبانداخت.لباسمستتربهتنداشتموگوزنیکه
جلویمبودرابهخوبیمیدیدم،اماگوزننمیتوانستدرستحضورمنراتشخیص
دهدومرددبود.همهچیزدریکلحظهاتفاقافتاد،ولیمیتوانستمشاخهایشراببینم،

گرچهنمیتوانستماندازٔهآنهایاتعدادشاخکهایشراتشخیصدهم.
میدانستمکهفقطچندلحظهبرایتصمیمگیریوقتدارم.تقریبًادر40متریو
خارجازتیررِسکمانمبودوروبهپهلوایستادهبود.کمانراکشیدموکمیباالتراز

کمرشراهدفگرفتم.
باورم بودم. شده شوکه ماند. همانجا و افتاد زمین به تیر اصابت اثر در گوزن

نمیشد!
بزرگی گوزِن ِدرندا!«. »ایماِن گفتم پیشخودم همه از اول رفتم، که گوزن سمت
بودونوکشاخهایشراشمردم:26شاخکداشت،وچندشاخکهمانداختهبود.تا
بهحالگوزنیبهآنبزرگیندیدهبودموکلمٔه»هیجانزده«درموردحسم،حقمطلب
راادانمیکند.همانطورکهحدسمیزنید،سرآنگوزنامروزبردیوارپشتیمیزکارم
آویزاناست.ولیچنددقیقهایمیخواهمدرمورداینگوزنحرفبزنم.چطوریاچرا

جلویمنآمد؟
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آنگوزنکوچکتر،سروقتپیدایششد،ولیمنخوبهدفنگرفتم.ِدرنداگفتکه
ایمانداردگوزنیمناسبمیزنمکهمیتوانمسرشرابهدیواراتاقآویزانکنم.ِدرندا
چهامتیازینسبتبهمندارد.اوگوزنشکارنمیکند،پسبرایاو،گوزنیمناسبهمان
گوزنکوچکتراست،چونازنظراوهمهیکشکلهستند.چوناهلشکارنیست،پس
درذهنتصویریازکارغیرممکنیکهانتظارشراداشت،نداشت.تابهحالحتاگوزنی
کهاندازهاشنزدیکبهاینباشدرادرِملکخودندیدهبود،ولیایمانشطبقآنچهدر

ِملکداشتیم،نبود.اوباورداشتکهخدامیتواندگوزنیمهیاکند.
اینشکارحینفصلجفتگیریاتفاقافتاد،بهقولاهلشکارفصلنْربانگبودودر
اینفصلممکناستگوزنهاکیلومترهابهدنبالجفتسفرکنند.همیشهفرصتخوبی
پیشمیآیدکهدراینفصل،گوزنهاییراببینیدکهمعمواًلدرمنطقهایکههستید،دیده
نمیشوندواینگوزنهمیکیازآنهابود.ایمانِدرنداآنگوزنراآورد،اگرچهمنایمانی

برایشکارکردنآنگوزننداشتم.
گوزنی چنین کردِن شکار برای ایمانی من کنم: تکرار را حرفم دوباره میخواهم

نداشتم.
میدانمکهپیشخودفکرمیکنید»َگری،  این که نشد! گیج شدم! اگر ایمانی برای آن 
گوزن نداشتی، پس اصالً چرا رفتی؟«همانطورکهقایقیعقوبویوحناباایمانپطرس
پرشد.قدرتشراکتهمیناست.مثالیدیگربرایتانمیزنموبعدبیشتردراینمورد

میگویم.

هر گاه شما را به یاد می آورم، خدای خود را شکر می گویم و همواره در همۀ 
به  تا  نخست  روز  از  زیرا  می کنم،  دعا  شادمانه  شما  همگی  برای  دعاهایم 
شما  در  نیکو  کاری  که  آن  دارم  یقین  بوده اید.  شریک  انجیل  کار  در  امروز، 
آغاز کرد، آن را تا روز عیسا مسیح به کمال خواهد رسانید. بجاست که دربارۀ 
با  همه  شما  جمیع شما چنین بیندیشم، چرا که در دل من جای دارید؛ زیرا 
من در فیض خدا شریکید، چه در زنجیر باشم و چه مشغول دفاع از انجیل 

و اثبات حقانیت آن.
ــ فیلیپیان ۷-۳:۱ 

با خدمتش با مداومشان شراکت خاطر به را فیلیپیان کلیسای که میگوید پولس
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شادمانیبهیادمیآورد.درادامهمیگویدکهبهخاطراینشراکت،حاالدرفیضخداکه
برخدمتاوست،سهیمهستند.یادتانمیآیدکهگفتمفیض،قوتخدایاتوانخداست
کهبرپولسآمدتاماموریتشراانجامدهد.کلیسادرفیلیپیدربهایماموریتپولس
شریکبود،وبهاینطریق،مثلیعقوبویوحنا،ازمسحوفیضیکهبرآنماموریت

قرارداشتنیزسهمییافتند.
برویمبهباب4وثمرعالیایکهاینشراکتبهبارآوردرادراینبابمیبینید.

با این حال، لطف کردید که در زحمات من شریک شدید. شما نیز، ای فیلیپیان، 
نیک می دانید که در اوایل ایمانتان به انجیل، پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم، 
حتا  زیرا  نشد.  شریک  من  با  گرفتن  و  دادن  امر  در  شما  جز  کلیسایی  هیچ 
نه  فرستادید.  احتااجاتم  رفع  برای  بار  چند  بودم،  َتسالونیکی  در  که  زمانی 
اینکه در پی دریافت هدیه باشم، بلکه در پی بهره ای هستم که بر حساب شما 
افزوده شود. وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتااج خود دارم. حال که 
کمِک ارسالی شما را از ِاپاْفرودیتوس دریافت کرده ام، از همه چیز به فراوانی 
برخوردارم. هدیۀ شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود 
می سازد. و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجالل خود در 

مسیْح عیسا رفع خواهد کرد. 
ــ فیلیپیان ۱۹-۱۴:۴ 

میگوید: چه ببینید بود. کرده دریافت کمک فیلیپیان کلیسای از تازگی به پولس
نگفت:»خدای پولس که کنید نیازهایشما...رفعخواهدکرد.«دقت من،همٔه »خدای
شمانیازهایتانرابهخاطراینکهنسبتبهمنسخاوتمندبودیدرفعخواهدکرد.«نه!

گفت:»خدایمننیازشمارا...رفعخواهدکرد!«
فیلیپیانشریکخدمتیپولسبودندوبهعنواِنشریک،درفیضیکهبرماموریت
پولسجایگرفتهبودنیزشریکبودند.مثلیعقوبویوحناکهبهخاطرایمانپطرس
صیدیعظیمداشتند،پولسنیزاعالممیکندکهبهخاطرایماناو،نیازآنهارفعخواهد

شد!امیدوارمبتوانیدفایدٔهایناصلراببینید.
فرضکنیدکهبهماشیننیازداریدوبامادرخدمتشریکمیشوید.فرضرابر
اگردر مثال برای 30هزاردالراست. قیمتماشینیکهمیخواهید، که اینمیگیریم
سازمانخدمتیماودرسایتGarykeesee.comدانهایبکاریدبهاینطریقدرمسح
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وفیضیکهبرخدمتماست،شریکمیشوید.
بهعنوانیکسازمانخدماتی،میتوانیمبهراحتیدرموردآن30هزاردالر،باشما
میتوانیم آسان رفعشد. مبالغی چنین به ما نیاز پیش مدتها باشیم،چون توافق در
برایآن30هزاردالرایمانداشتهباشیم،چونساالنهمیلیونهادالرخرجکردهایم.ولی
میتوانمبهخاطرداشتهباشمکهآنموقعبرایآن30هزاردالربهخداباورداشتیم،چون

بهنظرمانعیبزرگیمیآمد.
پساگرازمنمیپرسیدیدکهآیابرایآن30هزاردالربهخداباوردارم،پاسخمیدادم
»قطعًا!«مثلپولس،وقتیدرتوافقهستیموشریک،میتوانماعالمکنمکهنیازتانرفع
خواهدشد،نهبهخاطرایمانشما،بلکهبهخاطرایمانما.مسلمًاهنگامکاشتندانهبرای
آن30هزاردالر،بایددرایمانباشیدوایمانتانتنهابهکالمخدانباشد،بلکهبهماهم
باورداشتهباشید.بایدبهمنباورداشتهباشیدومطمئنباشیدکهمنمسحخدارادارم
باید بایدبدانیدکهمیتوانمشرافتمندانهعملکنم.همچنین وخواندهشدٔهاوهستمو
قادربهدیدننتایجعملکردمدرزندگیوخدمتمباشید.اگربهکارمانومسیریکهطی

کردهایمنگاهکنید،بایدببینیدکهبرای30هزاردالرایمانالزمراداریم!
شایدشماایمانی30هزاردالرینداشتهباشید،ولیمیتوانیمدرشراکتکنارهمکار
کنیموشاهداتفاقاتیفوقالعادهباشیم.گوزنیکهشکارکردمهمهمینطوربود.ِدِرندا
آنشبقبلازرفتنگفت:»توبهگوزنباورداشتهباش،ومنبهسرگوزنکهقراراست
بهدیواربزنی.«شراکتهمیناست.پسبگذاریدبامطرحکردناینسوال،قوانینرا
برایتانتعیینکنم؛اگرقراربراینبودکهشرکتیکامپیوتریتاسیسکنید،ازشخصی
کهپولنداردوترماولرشتٔهکامپیوتراستمیخواهیدشریکتانشودیاکسیکهشرکت

چندمیلیوندالریکامپیوتریداردوپولالزمبرایکمکبهشمارادارد؟
فکر ولی زدهام. برایتان مثالی تنها اینجا من و بسیارند متغیرها بین این در البته
میکنمکهدریکنگاهانتخابواضحکسیاستکهتجربهداردوخودراثابتکردهو
سوابقشمشخصاستوتابهحالورشکستنشده!وقتیبخواهیددانهایدرشراکت

خدمتیبکاریدنیزاینموضوعصحیحاست.
لطفًاهدایتمستقیمخداراباآنچهدرموردشراکتباکسیمیگویم،اشتباهنگیرید.
ازمواقعهدایت رادربسیاری آننوعهدایْتورایچیزیاستکهمیگویم.خداشما
بهطورخاص باشماست. انتخاب گاهی ولی شوید، اوشریک کار در تا کرد خواهد
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دربارٔهکاشتنبهعنوانانتخابحرفمیزنم،دانهکاشتنوقتیکهنیازبهدروومیلبه
ارتقایافتندارید.مندرکارهاییدانهمیکارمکهبهآنهابرایافزایشمنابعموردنیاز
درزندگیخود،باوردارم.قانونیکههیچوقتنمیشکنمایناستکههمیشهدرکاری
دانهمیکارمکهنشانیازایمانرادرآنببینمونسبتبهآناحساسهمدلینمایم.اسم
ایننوعازهدیهدادن،هدیهدادِنهدفمنداستونبایدآنراباسخاوتمندبودننسبتبه

فقرااشتباهگرفت.
آنوجود نیزدر نیازمنداندلخدارانشانمیدهدوبازگشتسرمایه به دهندگی
دارد،ولیمناغلببهدنبالشراکتدرکاریهستمکهمدرکیازایمانبرخودداردو
ازکسیکهساعتیسهدالردر اگر اینطورفکرکنید: نیزاست. بامن میدانمهمسو
میآوردوآهدربساطنداردوسالهاستوضعشهمیناست،بخواهمبرایدهمیلیون
دالربامندرتوافققرارگیرد،شانستحققآنتوافقچقدرخواهدبود؟میتوانمبههر
کسخدمتکنموبهاینکارخواندهشدهام،ولیوقتینوبتبهتوافقمیرسد،بایدامکان
توافقیدرمیانباشد.کشاورزدانهاشراتنهادرَتلیازخاکنمیکارد.اوبهدنبالخاکی
خوباستکهمحصولشبهآناحتااجدارد.دربارٔهشراکتدرقلمرویزمینیباایماِن

کسیدیگرحرفمیزنم،مسِحکسیدیگر.
چیزدیگریکههنگامکاشتدانهبهدنبالآنهستم،کارخداستکههمانثمریرابه

بارآوردکهبرایبهدستآوردنآنبهخداایماندارم.
آنهارابخرم،درکارخدا از اینکهیکی از برایمثال،شرکتمدوهواپیمادارد.قبل
دانهایکاشتم،خدمتیکهمیدانمدرگذشتهپولخیلیازهواپیماهایچندمیلیوندالری
رادرآوردهاست.وقتیمیگویمخیلی،منظورمواقعًاخیلیاستوپولهمهرانقدًاداده
آنهادرزمینهتامینهواپیما،نتیجهایمشخصدارند.میدانستمکهمیتوانمبه است.
ایمانیفراوان آنهابرایهواپیماتوافقداشتهباشموبرایبهدستآوردنآن با آسانی
داشتهباشم.نمیخواستمباخدمتیکهمیگفتهواپیماهابسیارگرانهستندیاارزشش
راندارندیاداشتنهواپیماازشریراست،شراکتکنم.توافقیبینمادرکارنبود.نه،
میخواستمباخدمتیشریکشومکهموقعیتمنرادرکمیکندومیتواندباباورمن
بهخدابرایبهدستآوردنهواپیماارتباطبرقرارکندوثمرآنخدمت،چنینچیزیرا

ثابتکردهبود.
باندیککیلومتریفرودگاه ازروی یادگرفتمکهچطور و 19سالگیخلبانشدم
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صحراییپروازکنم.همیشههواپیماکرایهکردهام،ولیروزیبهخودآمدموگفتم:»باید 
دانه ای بکارم و برای دریافت کردن هواپیما به خدا ایمان داشته باشم.«

دقیقاًهمینکارراکردم.میدانستمکهبایدبرایچههواپیماییدانهبکارم،پسدقیقًا
نوعهواپیمارارویچکنوشتموِدرنداومن،باهمبرآنتوافقداشتیم.سپسچکرا
معاینٔه برای و گذشت ماه یک فرستادیم. کردم، اشاره آن به قبالً که آنسازمان برای
را پرسید:»کسی ازمن عادی کهخیلی اوحرفمیزدم با رفتم. پزشک پیش عمومی

میشناسیکهبخواهدهواپیمابخرد؟«
آیا که بود نپرسیده کسی حال به تا چون کردم، تعجب کمی سوال این شنیدن از
کسیرامیشناسمکهبخواهدهواپیمابخرد.نوعهواپیماراپرسیدمودقیقًاهمانمدل
هواپیماییبودکهدانهایبرایآنکاشتم.مشخصاستکهتوجهمرابهخودجلبکرد.
هواپیمارادیدموباصاحبآنتماسگرفتموهمراهاوبرایپروازرفتیم؛عالیبود.فقط

مشکلاینبودکهآنموقعپولالزمرابرایخریدهواپیمانداشتم.
خانهای پدرم دیدم(، را هواپیما بهار )در گذشته، پاییز داشت. برنامهای خدا ولی
بهمندادکهقراربودآنرابهساختمانیدفتریتبدیلکنم.پدرمگفتهبودکهقبلاز
زمستان،آبراقطعکردهاست،منهمچکنکردم.چندروزبعدازاینکههواپیمارادیدم،
برادرمبامنتماسگرفتوگفتکهخانهنابودشده.گفتکهتمامدیوارهاخرابشدهاند

وگچاکثردیوارهاکندهشدهاست.
ظاهرًا،آبقطعبودولولههادرزمستانیخزدهبودند.ولیحاالبهاررسیدهبودو
آبدرخانهبهراهافتادهبود،ازِکی؟نمیدانم،ولیبیشازچندهفتهازآنمیگذشت.
برادرمنمیدانستکهمنقبلازایناتفاق،باشرکتساختوسازقراردادبستهبودم
تادیوارهاونمایساختمانرابردارندوروندبازسازیرابرایتبدیلخانهبهمجموعٔه

دفتریشروعکنند.
اتفاقجالبایناستکهبیمههزینٔهآسیبناشیازآبواتفاقاتیمثلشکستنلوله
ازآناستفادهکنم.هواپیمارانقدًا رامیدهد،پولیکهمیتوانستمبرایخریدهواپیما
باید که نیرومنداست باشیدکهمشارکتوهمکاری،اصلی داشته یاد به خریدم!پس

نسبتبهآنآگاهباشیدوازآناستفادهکنید.





فصل6

راز ده  یک

همیشهایمیلهاییدریافتمیکنمکهسعیمیکنندمرامتقاعدکنندکهیکیازقوانین
پادشاهیخدایعنیدهیک،دیگراعتباریندارد.بااینوجود،منایناصلپادشاهیرا

بسیارمهممیدانم،آنقدرکهکلاینفصلرابهآناختصاصدادهام.
ولی شنیدهاید. هم دهیک از حتمًا پس بودهاید، کلیسایی محیط در حال به تا اگر
میدانمکهآنچهشنیدهاید،ممکناستکاماًلدرستنباشدومهماستکهقبلازادامه
دادن،برخیازدیدگاههایمذهبیدرمورددهیکراتصحیحکنیم.نخست،اگرنمیدانید،
بایدبگویمکلمٔهده یکدرواقعبهمعناییکدهماست.اینکلمهبرایقومخدابهمعنای

بخشیدنیکدهمیابهاصطالحدهیِکدرآمدشانبهکارخداست.
اینتوضیحیبسیارسادهازدهیکاستومیخواهمموضوعرادراینفصلکاماًل
اساسًا که بدانید باید دارد، تازگی برایشما اینمفهوم اگر فعاًل کنم.ولی باز برایتان
دهیک،بخشیدنیکدهمدرآمدتانبهکارخداست.دوم،اکثرًاوقتیبهدهیکفکرمیکنند،
عهدعتیقوشریعتموسابهذهنشانخطورمیکندکهازشهرونداناسرائیلخواسته
شد،دهیکبدهند.امروزهدربدنمسیح،ابهاْمدرمورددهیکفراواناست،مثاًلدهیک

چیستوآیاباآمدنمسیحهنوزالزماالجراستیادیگرفاقداعتباراست.
بهمنگفتدرموردنحؤهعملکرد ازخودمشنیدهباشیدکهوقتیخدا قباًل شاید
پادشاهیاشهرچهمیتوانمرایادبگیرم،تبدیلبهخبرهروحانیشدم.میخواستمبدانم
کههمهچیزچطورعملمیکندودهیکسوالبزرگیبودکهبایدبهآنجوابمیدادم.در
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ادامهبهریشه،عملکردودلیلاینکهدهیکامروزهمکاربرددارد،فکرمیکنیم.
باموساشروع الزامذکرشده،ولیدهیک دهیکدرشریعتموساعمدتًابهعنوان

نشد.براییافتنریشههایدهیک،بایدبهآغازوزندگیآدموحواتوجهکنیم.
همانطورکهقباًلگفتهشد،آدم خلق شد و در مقام حاکمی از طرف پادشاهی خدا،

بر زمین قرار داده شد. 

»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.«
ــعبرانیان ۸-۷:۲ 

تاججاللواکرامبرسرآدمقراردادهشدوچیزیبرزمیننبودکهمطیعاونباشد.
واژٔهتاجتصویریعالیازنحؤهعملکردپادشاهیبهمامیدهد.اگربهپادشاهانمعمول
دقتکنید،آنپادشاهتاجیبرسرمیگذارد،گرچهتنهایکانساناست.آنتاجبیانگر
حمایتکلحکومتازحرفاوست.پسآدمهماینچنینبود.اوبااقتدارکاملوپشتیبانی
آسمان،برزمینحکومتمیکرد.بایدیادمانباشدکهاوهمانسانیمعمولیبودوتنهابا
اقتداریکهبهاوسپردهشدهبود،چنینمیکرد.جالل)قدرت(واکرام)منصبواقتدار(

پادشاهیازاوپشتیبانیمیکردند.
جالبایناستکهمیبینیمهنگامخلقآدم،شیطانقبلازاوبرزمینبود،چونقبل
ازخلقتانسانبهزمینتبعیدشد.شیطانازاینمخلوقنازل)ازنظرطبیعی(کهاز
طرفپادشاهیخدابراوحکومتمیکرد،بیزاربود.اومیخواستراهیبیابدتااقتدار

راازآدمبگیرد،وازبنیاناقتدارآدمرابرایسلطنتکردن،خنثیکند.
البته،شیطانقدرتینداشتکهاوراتضعیفکندیاآدمراازمنصبشپایینکشد،پس
بایدنقشهایمیکشیدتاحواراقانعکندکهخداقابلاعتمادنیستواووآدمبایدبرضد

خداطغیانکنندوازشیطانپیرویکنند.
نقشٔهشیطانموفقبود.آدموحوابرعلیهخداطغیانکردندوَمنصباقتدارخود
اقتدار آدم، بود، آدم قلمروزمینتحتسلطٔه آنلحظه،چونکل در دادند. ازدست را
روحانیخداراازقلمروزمینیبیرونکردوبهاینشکلانسانازخداجداشد.درآن
آنهاندارم،چون افتاد،ولیوقتکافیبرایپرداختنبه اتفاقاتروحانیزیادی لحظه
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میخواهمبرموضوعدهیکتمرکزکنم.پسبهلحظٔهسقوطآدموحوابرویموببینیم
کهچهشد.

و به آدم گفت: »چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از 
آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگی ات 
از گیاهان  از آن خواهی خورد. برایت خار و َخس خواهد رویانید، و  با رنج 
صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد، تا آن هنگام که به خاک 
بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چراکه تو خاک هستی و به خاک باز خواهی 

گشت.« 
ــپیدایش ۱۹-۱۷:۳

درنگاهیاجمالی،میبینیمکهانسانآنچهبرایاوتدارکدیدهشدراازدستداد،و
هدفشزندهماندنشدوازآنبهبعدباعرقجبینورنجامرارمعاشکرد.خدانیزبه
اوگفتکهبازگشتاوبهخاکاستوعاقبتشمرگ.مفهوممرگوارتزاقهمراهبارنج،

برایآدمبیگانهبودوترسوناامیدیبهدنیاواردشد.
همانطورکهمتوجهشدهاید،وآدمهممتوجهشد،دنیادگرگونشد.

میخواهملوقاباب4رابخوانید،جاییکهتغییرمهمدیگریرخمیدهد.

سپس ابلیس او را به مکانی بلند برد و در َدمی همۀ حکومتهای جهان را به 
او نشان داد و گفت: »من همۀ 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.«
ــ لوقا ۷-۵:۴

زمین حکومتهای اختیار در که پولی همٔه که میکند ادعا آیات این در شیطان
و شده. سپرده او به اقتداری چنین که میگوید و اوست اختیار در است، )کشورها(
درستهممیگوید،چونآدمبودکهایناقتدارراباطغیانشبهاوداد.دقتکنیدکهاین
آیهمیگویدهمٔهشکوهحکومتهایاقدرتهایدنیادرحوزٔهاستحفاظیاوقراردارند.

منظورازشکوهحکومتهاچیست؟منظورثروتاست.
هراسکناسوپولیکهدرقلمرویزمینییافتمیشود،متعلقبهیکیازکشورهاست
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ومهریبرخوددارد،پسهمهتحتحوزٔهاستحفاظیقلمرویزمینیهستند.شیطان
ادعامیکندکهآنپولیاثروِتکشورهایمختلف،تحتپوششاوستوادعامیکندکه
میتواندآنرابههرکسکهمیخواهدبدهد.سادهبگویم،شیطانمدعِیداشتنصالحیت
قانونیبرثروتوکامیابیکشورهاست.ایننکتهایبسیارمهماست،چوندرمییابیم

کهدهیکهدفیخاصداردکهبهاینحقیقتگرهخوردهاست.

آدم زن خود حوا را بشناخت و او باردار شده، قائن را زایید، و گفت: »به یاری 
خداوند مردی حاصل کردم!« و دیگر بار، برادر او هابیل را زایید. هابیل گله بان 
بود و قائن ِکشتگِر زمین. پس از چندی، قائن هدیه ای از محصول زمین برای 
خداوند آورد. ولی هابیل از نخست زادگان گلۀ خویش و از بهترین قسمتهای 
و  قائن  ولی  داشت،  منظور  را  او  هدیۀ  و  هابیل  خداوند  آورد.  هدیه ای  آنها 
هدیه اش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. 
آن گاه خداوند به قائن گفت: »از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشته ای؟ 
اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را که 
نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، 

اما تو باید بر آن چیره شوی.«
ــپیدایش ۷-۱:۴

منظورچهبود؟ایناولیننسلازکودکانبود.چراهدیهتقدیمخدامیکردند.آن
موقعهیچبندیازشریعتکهچنینکاریراالزمبداند،نوشتهنشدهبود،پسچرااین
کارراکردند؟میتوانیمفرضرابراینبگیریمکهآدموحوا،والدینشان،بهآنهاهدیه
ازرویرفع را بودند.همچنینمیتوانیمفرضکنیمکهخداکاری داده تعلیم را دادن
تکلیفاجرایمراسمانجامنمیدهد،لذابایدتعلیمآدموحوادرموردهدیهدادن،دالیل

قانونییاشرعیداشتهباشد.
اگربهاینمتندقتکنید،خواهیددیدکهتفاوتیاساسیبینهدیٔهدوپسرهست.
بایددراینموردبگویمکهخودراگرفتارخوِدهدیهنکنید،یکیحیوانیازگلههدیهکرد
دلیلی و نحوه بلکهمسئله نیست، اصلیهدیه دیگریمحصولکشاورزی.موضوع و

استکههدیهراتقدیممیکردند.
دقتکنیدکهقائنهدیهایازمحصولزمینآورد.ولیهابیلازگلٔهخودوازبهترین
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قسمتهایآنهاهدیهایتقدیمکرد.اینقسمتدرترجمههایدیگربه»قسمتپرچرب
مورد یک در است! تفاوتمشخص درهرصورت ولی ترجمهشده، گله« نخستزادٔه
آنیکیبهترینقسمتگلهوبهقولیچربترینبخشحیوانرا »هدیهای«دادهشدو

پیشکشکرد.
چراهابیلقسمتچربازنخستزادٔهگلهراآورد؟خداحتمًابهآدمآنچهدرمورد
هدیهدادنالزمبودراگفتهبود.متوجهشدید؟ایناولینجاییاستکهبامفهومدهیک
روبهرومیشویم.اگردهیکیکهدرشریعتموساآمدهرابهدقتبررسیکنید،بحث
یاداشتٔهدیگربودهاست. نوبرمحصول،گله بهترینو از همیشهدرمورد10درصد
دراینداستان،میتوانیمببینیمکههابیلدهیِکخودراازبهترینواولینهامیدهد.در
حالیکهقائنبابیمیلیمحصولخودراتقدیمنمودوازرویاجباربرایحرمتنهادن
خدااینکارراکردوتصمیمگرفت»هدیهای«ازمحصولخودبیاورد،نهنوبریابهترین

محصولشرا.
واضحاستکهقائنمیدانستچهوچطوردهیکرابهپدربهخداوندبهعنوانپدر
تقدیمکند:»اگر آنچه را که نیکوست انجام دهی، آیا پذیرفته نمی شوی؟ ولی اگر آنچه را 
که نیکوست انجام ندهی، بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید 

بر آن چیره شوی.«
اماقائنتشویقخدابرایانجامآنچهتعلیمشرادیدهبود،ردکردوحتاهابیلکه
برادرشبودراهمکشت.شایدفکرمیکردکهاگرهابیلراازسرراهبردارد،میتواند
زمینوگلهراکنترلکندیاطمعاوراوسوسهکردتاتنهاهدیهایازمحصولشبیاوردو
درنوساناتدلخودازخدادورودورترشد.دراینمورد،فقطمیتوانمحدسبزنم.به

هرجهت،میدانیمکهقائننمیخواستطبقتعلیمیکهدیدهبود،دهیکبدهد.
شایداینجاسوالیبرایتانپیشبیاید:»اصاًلچرادهیک؟خداچرادهیکمیخواهد؟«
ببینیممیتوانیمچه بدهم، اینکهجوابی از قبل ولی اینسواالتهمجوابمیدهم، به

اطالعاتیدرمورددهیکبهدستآوریم.
آیاتیکهبعدازداستانهابیلوقائن،بهدهیکاشارهکردهاندرادرادامهآوردهام.

بودند  او  با  که  پادشاهانی  و  ِکُدرالُعِمر  دادن  شکست  از  اَبرام  آنکه  از  پس 
بازگشت، پادشاه ُسدوم تا وادی شاِوه که وادی شاه باشد، به استقبال او بیرون 
آمد. آنگاه ِملکیِصِدق، پادشاه سالیم، نان و شراب بیرون آورد. او کاهن خدای 
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متعال بود، و اَبرام را برکت داد و گفت: »مبارک باد اَبرام از جانب خدای متعال، 
مالک آسمان و زمین. و متبارک باد خدای متعال، که دشمنانت را به دستت 

تسلیم کرد.« آنگاه اَبرام از همه چیز، به او ده یک داد.
ــپیدایش ۲۰-۱۷:۱۴

بدهد دهیک باید که میدانست کجا از ابراهیم است: این بپرسیم باید که سوالی
از بعد میدانیم است. داشته آدموجود زمان از نسلها درطول دهیک مسلمًا وچرا؟
اینجاهمازکلمٔهدهیکاستفادهشده سقوط،دهیکتوسطخدابهآدمتعلیمدادهشد.
است.خیلیهامیگویندکهدهیکبخشیازشریعتموسااستواینبدانمعناستکه
ایمانداراِنعهدجدیدچونتحتآنشریعتنیستند،نیازیبهدهیکدادْنهمندارند.مثال
هابیلوقائنوابراهیم،هردونشانمیدهندکهدهیکقبلازشریعتموسابودوقوم
ازورودموسابهسیر بایددهیکمیدادند.پسدهیکچیزیبودکهقومقبل اسرائیل

رواییداستانهممیدادند.
اماچرادهیکدرشریعتموساهمنوشتهشد؟وقتیشریعتموسانوشتهشد،هدف
ازآناینبودکهازحیاتتازٔهقوماسرائیلکهازمصرآمدهبودند،محافظتکند.تمام
الزاماتقانونییاشعریومراقبت،درآئیننامهاینوشتهشدومردمبایدطبقآنزندگی
میکردند.بنابراین،دهیکدرشریعتموساافزودهشدتاازاجرایآنبهعنوانبخشیاز
حیاتقوماطمینانحاصلشود.دهیکآنقدرمهمبودکهدرشریعتقومنوشتهشد.در
ادامهتوضیحمیدهمکهخداچرامیخواستازاجرایآناطمینانحاصلکند،ولیفعاًل

چندمثالدیگرازدهیکبرایتانمیزنم.

پس حال خداونِد لشکرها چنین می گوید: به راههای خویش نیک بیندیشید! 
نمی شوید؛  سیر  هرگز  اما  می خورید،  درویده اید؛  کم  ولی  کاشته اید،  بسیار 
آن  و  اما گرم نمی شوید؛  اما هرگز سیراب نمی گردید؛ می پوشید،  می نوشید، 
که مزد می گیرد، مزد خود را در کیسۀ سوراخ می نهد! »خداونِد لشکرها چنین 
برآمده، چوب  فراز کوهها  بر  بیندیشید!  نیک  راههای خویش  به  می فرماید: 
بیاورید و این خانه را بنا کنید، تا از آن خشنود شوم و جالل یابم. این است 
فرمودۀ خداوند. بیش از اینها انتظار داشتید، اما بنگرید که چه اندک حاصل 
آمد. و آنگاه که همان اندک را به منزل بردید، بر آن دمیدم و بر باد شد. چرا؟ 
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خداوند لشکرها می فرماید: به سبب خانۀ من که ویران مانده است، در حالی 
که شما هر یک به خانۀ خویش مشغولید! از این رو، آسمانها بر فرازتان شبنم 
کوه ها  و  زمین ها  بر  من  و  را.  خویش  محصول  نیز  زمین  و  بازداشته اند،  را 
خشکسالی فراخوانده ام، و نیز بر غّله و شراب تازه و روغن و بر هر چه زمین 

می رویاَند، و بر انسان و حیوان، و بر تمامی محنت دستها.« 
ــحجی ۱۱-۵:۱

َحجینبیدراینآیاتقوماسرائیلرابرایبازسازینکردنمعبدهنگامبازگشتاز
تبعید،سرزنشمیکند.آنهاکامیابنشدهبودندوکمبودهایبسیاریداشتند،محصول
خوبینداشتندوکلقومدرحالدردکشیدنبود.خدابهآنقوممیگویدکهبهراه های 
چنین باعث که میکردند کاری احتمااًل که است این مقصود و کنند فکر خوب خود

کمبودیمیشدیاشایددرزمینهایکمکاریمیکردند.
خدامیگویدبهخاطرشما» آسمان ها بر فرازتان شبنم را بازداشته اند«ومیگویدبه
خاطرکارهایشانبایدخشکسالیرابرآنهانازلکند.آنهاخانههایخودرامیساختند
وبااینحالمعبدخداراویرانهرهاکردهبودند.ایننشانمیدهدکهدهیکنمیدادند.
دهیکبایدبرایالویانیاکاهنانآوردهمیشدودرخدمتمعبدبهکارمیرفت.چون
دهیکبرایالویانآوردهنمیشدومعبدبنانمیشد،خدادستبرکتخودرابهخاطر
عملکردشان،عقبکشیدهبود.بایددقتکنیدکهارادٔهخداایننبودکهدستبرکتخود
راازاسرائیلبازدارد.ولیانتخابینداشت،چونموضوعدهیکمسئلهایقانونیبود.
وقتیمطالعٔهاینبابازحجیراادامهمیدهیم،میبینیمکهقومبهحقشروعبهشنیدن

وپیرویکردنازحرفنبیکردند.

دیگر  سنِگ  بر  سنگی  شدن  نهاده  از  پیش  از  بیندیشید:  نیک  اخیر  ایام  به 
در معبد خداوند تا کنون، در تمامی این ایام، چون کسی سراغ پشتۀ خرمِن 
بیست َمنی می آمد، تنها ده َمن می یافت؛ و چون کسی نزد حوضچۀ شراب 
خداوند  می یافت.  پیمانه  بیست  تنها  برگیرد،  آن  از  پیمانه  پنجاه  تا  می رفت 
می فرماید: من شما و تمامی دسترنجتان را به باد سوزان و کپک و تگرگ زدم، 
اما نزد من بازگشت نکردید! به ایام اخیر نیک بیندیشید؛ آری، از روز نهاده 
شدن پی خانۀ خداوند تا روز بیست و چهارم ماه نهم را از نظر بگذرانید: آیا 
هنوز بذری در انبار هست؟ به راستی که درختان مو و انجیر و انار و زیتون 
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هیچ میوه نداده اند؛ ولی من از امروز شما را برکت خواهم داد!« 
ــحجی ۱۹-۱۵:۲ 

چونمعبدرادراولویتقراردادند،خداهمبهآنهاگفتکهآنروزوساعترابه
خاطرداشتهباشند،چونقراراستدرروندکامیابیخودشاهدفزونیباشند.اوازآنها
خواستاینلحظهراجهتتشویقوانگیزش،بهخاطربسپارندتادیگرازدهیکدادن

بازنمانند،دهیکیبهنفعخدانبود،بلکهبهنفعخودشانبود.
دراینقسمتچندنکتٔهکلیدیهستکهتاچندلحظٔهدیگربرایتانشرحمیدهم،
دهیک که هنگامی است. قانونی مسئلهای دهیک که باشید متوجه میخواهم اول ولی
خاطر به بلکه میخواست، چون نه میکشید، عقب را خود دست باید خدا نمیدادند،

اینکهمجبوربود.

من که خداوند هستم، تغییر نمی کنم؛ از همین روست که شما، ای فرزندان 
یعقوب، هالک نشده  اید. شما از روزگار پدرانتان از فرایض من انحراف ورزیده 
و آنها را نگاه نداشته اید. خداوند لشکرها می گوید: نزد من بازگشت کنید و 
من نیز نزد شما باز خواهم گشت.اما شما می گویید: ”در چه چیز بازگشت 
از من می دزدید! می گویید، ”در  اما شما  از خدا می دزدد؟  انسان  آیا  کنیم؟“ 
چه چیز از تو دزدیده  ایم؟“در ده  یک ها و هدایا. شما سخت زیر لعنت هستید، 
زیرا که شما، یعنی تمامی این قوم، از من می دزدید. پس حال، همۀ ده یک ها 
را به انبارها بیاورید تا در خانۀ من خوراک باشد. و خداوند لشکرها می گوید: 
و  نخواهم گشود  برایتان  را  آسمان  آیا روزنه های  که  بیازمایید  بدین سان  مرا 
چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند! خداوند 
لشکرها می فرماید: آفت را به جهت شما توبیخ خواهم کرد تا ثمرۀ زمیِن شما 
آنگاه همۀ قومها  تاکستان شما بی  ثمر نخواهد بود.  تباه نکند، و موهای  را 
شما را سعادتمند خواهند خواند، زیرا که شما سرزمینی َمِسّرت بخش خواهید 

بود. این است فرمودۀ خداوند لشکرها.
ــمالکی ۱۲-۶:۳ 

اینجانبیدیگریرامیبینیمکهقومراتوبیخمیکندومیگویدکهخداراازبرکت
دادنقومشبازمیدارد.اومیگویدکهکلقومبهخاطرآنچهنمیکنند،تحتلعنهستند.
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بهآنهاگفتهشدکهکلدهیکخودرابهانبارهابیاورندتادرخانٔهخداخوراکباشد.
همانطورکهدیدیمدهیکبایدبهالویان،یعنیکاهناندادهمیشد.مردممقداری
قوم به خداوند دارید؟(. خاطر به را قائن )گناه نبود دهیکشان همٔه ولی میآوردند،
اینشکل، به آنهاخواهدشد. مال آسمان برکت بیاورند، را دهیک کل اگر که میگوید
آسمانصالحیتقانونیمییابدتادرمیانآنهاحرکتکند.خدابهآنهامیگویدکهاگر
بادهیکنزداوبازگردند،چنانبرکتیمییابندکهقادربهکنترلکردنآننخواهندبود.

اینجاکمیمکثکنیموقبلازادامه،درموردآنچهگفتم،حرفبزنیم.
تااینجا،دیدیمکهدهیکازآغازبودواینجادلیلشرامتوجهشدیم.میبینیمکهدهیک
و بایستد َبلعنده،یعنیشیطانوقومخود آن بین تا قانونیمیدهد بهخداصالحیت
شیطانرانهیبدهد.اساسًا،حرفخداایناستکه»شیطان!دستترابکش!نمیتوانی

بهاموالآنهادستبزنی!«
هنگامسقوطآدم،شیطانبهدنبالاینبودکهاورابرزمینازگرسنگیهالککند.
امابیدرنگ،خداقانوندهیکرااجراییکردتاازآدموحوامراقبتکند.وقتیآدموحوا
دهیکدادنراانتخابکردند،بهاینطریقخدارااولویتبخشیدند.آنهاخداراانتخاب

کردند.
یادتانباشدکهشیطانبههمینشکلراهورودرابهزمینپیداکرد،باقانعکردنآدم
وحوابهباوربهاوبهجایخدا،اوبدینشکلراهورودیقانونیپیداکرد.پسبادهیک
دادن،یعنیاختصاصدادن10درصدازداشتٔهمابهخدا،اوحققانونیمییابدتاازآنچه

برایآدموحوامهیادیدهبود،مراقبتکند.
بایدبهیادداشتهباشیمکهدهیکقانونیبودکهتنهاشاملچیزیمیشدکهخدابر
زمینوبرایانسانتدارکدیدهبود،زمینیکهتبدیلبهقلمروشیطانشدهاست.این

تغییریدروضعیتآنهادرزمینٔهاحیایروحانی
ایجادنمیکرد.بههمیندلیلابتداوقبلازدهیک
ولی میشد. گذرانده گناه برای قربانیای باید
دهیکبهخدااجازهمیدادکهنگذاردشیطانآنچه
اوبرایبشرتدارکدیدهرابربایدوبهآنهاامکان

ارتزاقبرزمینرامیداد.
قانونی حصاری  مثل تا شد تصویب دهیک 

ده یک تصویب شد تا 
مثل حصاری قانونی 

دور آدم و حوا عمل کند 
و هنوز امروز هم به 
عنوان سپری قانونی 

عمل می کند.
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دورآدموحواعملکندوهنوز امروزهمبهعنوانسپری قانونیعملمیکند.
خیلیهامیگویندکهدهیِکقانونیعهدعتیقیاستوباقربانیایکهعیساگذراند،
دورهاشگذشتهاست.ولیمیبینیمکهباسقوطانسان،قانوندهیکقبلازنگاشتهشدِن

شریعتموسا،تصویبشد.
دهیکقانونیدرقلمرویزمیناستوتازمانیکهشیطان،مثلاالن،برزمینجوالن

میدهد،اجراییمیماند.تاوقتیکهشیطاناینجاست،قانوندهیکالزماالجراست.
چیزدیگریکهمیتوانیددرکلیساببینید،کسانیهستندکهدهیکمیدهندوکامیاب
اینبدانخاطراستکهبرخیدرمورددهیکتعالیمغلطیدیدهاند.مردم نمیشوند.
فکرمیکنندتنهابادادندهیک،ازکامیابیایفرایتصورلذتببرند.وقتیدهیکدادن
دهیک که میگیرند نتیجه نیستند، شاهد را کامیابی شدن جاری و میکنند شروع را
نتیجهبخشنیست.ولیپیشفرِضآنهاغلطاستوبایدمراقبباشندکهبادقتبیشتری

اینمتونرابررسیکنندودلیلآنراتشخیصدهند.
خدابهمردمگفتکهاگردهیکبدهند»آفت را به جهت شما توبیخ خواهم کرد تا ثمرۀ 
این تاکستان شما بی  ثمر نخواهد بود.«میبینید؟در موهای  زمیِن شما را تباه نکند، و 
آیاتگفتهشدهکهروزنههایآسمانبازخواهدشدوخدامحصولتانرابرکتخواهد
داد.حرفمایناستکهشماهمچنانبایدچیزیرادرحصاردهیکرشددهید.خوددهیک
سببنمیشودکهکامیابشوید.بلکهتنهاکاریراکهدرمحدودٔهحصاِردهیکانجام

میدهید،برکتمیدهد.
همٔه اگر ولی شد. خواهند ثمربخش آنها باشید، داشته گوجه بوتٔه سه اگر پس
آنچنان ولی داشت، خواهید عالی بوتٔه سه باشد، گوجهفرنگی بوته سه داراییتان

ثمربخشنخواهدبود.
در فراوانی که میشود سبب میدهید، پرورش یا میکنید بنا حصار آن در آنچه
و میدهند دهیک خدا قوم از بسیاری غلط، تعلیم با متاسفانه گردد. جاری زندگیتان
مینشینندوباخیالراحتُقلپُقلپچایمینوشندومنتظرجاریشدنبرکتهستند.

جاریشدنهنگامیآغازمیشودکهسهمخودرادراینرونددرکمیکنیم.
پس،دوبارهباهمآنچهگفتهشدرامرورکنیم:

1.دهیکازآغازوهنگامسقوطانسانبرزمینآمد.
2.درشریعتموسانوشتهشد،چونشریعتموسانحؤهزندگیکردنقوماسرائیل
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رابهآنهادیکتهمیکرد.خدامیخواستمطمئنشودکهاوقادربهبرکتدادن
ادامهیافتنآناطمینانحاصلکند. از تا آنهاست،پسآنرادرشریعتنوشت
پسقانونشریعتبیاعتبارنشدهاست.ولیالزامشرعیبرایپرداختشریعت
بیاعتباراست.تنهادراینبینانتخابیبهمادادهشدهتادهیکبدهیموازآنبه

سودخوداستفادهکنیم.
3.قانوندهیکقانونیدرقلمروزمیناستوتاوقتیکهشیطانآزاداست،چنین

باقیمیماند.
مانع خدا میدهد اجازه ولی نمیشود، شما کامیابی باعث خود به خود دهیک .4
دخالتشیطاندرامریشودکهدرحالپرورشیابنایآندرونحصاردهیک

خودهستید.
5.دهیکربطیبهراهیافتنشمابهآسمانندارد.اگرنامعیسارابخوانید،بهآسمان

راهخواهیدیافت.امادهیکبرسعادتمندِیشمابرزمینتاثیرمیگذارد.
6.دهیکبهانبارخداتعلقدارد.درعهدعتیق،بهنیازکاهنانکهدرخدمتبودند
کمکمیکرد.امروزهمتفاوتینمیکند.دهیکبایددرکلیسایشمادادهشود.

خدادهیکراتعییننمودتانیازهایخدمترارفعکند.

برخیبهمنمیگویندکهکلیسایشانرادوستندارندودرادامهمیپرسندآیاباید
دهیکبدهندیانه.جوابمنایناستکهکلیسایتازهایپیداکنیدکهایمانوپادشاهی

راتعلیممیدهد.
،میتوانیدبهخدمتیدهیک اگرهنوزبهکلیسایخاصینمیرویدومرددهستید
دهیدکهازآنتغذیهمیشوید،ولیبهترینحالتیکهخدابرایتاندرنظرداردایناست
کهحتمادریککلیسایخانگیباشید.اگرکلیساییدرمنطقٔهشمانیست،پسمیتوانید

دهیکرابهجاییبدهیدکهازآنتغذیهمیشوید.
نمیتوانید میدهید، دهیک وقتی مثاًل بگذارید. خود دهیک بر نامی نمیتوانید .7
کاربرد دهیک این میکارم. ــــــــــــ.« برای دانهای عنوان به را »دهیک بگویید

خودرادارد.میتوانیدبرایهدیٔهخودعنوانیبگذارید،ولینهبررویدهیکتان.
8.دهیکبهمعنایدهدرصدازدرآمدشماست،البتهقبلازمالیات.یادتانباشدخدا
بهواسطٔهمالکیگفت:»همٔهدهیکرابهانباربیاور.«9درصد،دهیکحسابنمیشود.
درصد ده »نمیتوانم بگویید: اگر درصد. ده یعنی دهیک همینطور. هم درصد شش



106

انقالب مالی شما: قدرت سخاوت

بدهم«حرفخدابهاسرائیلکهدهیکنمیدادرامدنظرداشتهباشید:»مرا بدین سان 
بیازمایید«دهیکتانرابهایمانبدهیدوبدانیدکهخداآنراحرمتمینهد.

9.چطوربایدبدانمکهرویچهبایددهیکبدهم؟قانونکلیکهدارمایناست:آیا
درآمدمدنظر،شاملمالیاتمیشود؟

10.اگردرآمدیاستکهشاملمالیاتمیشود،پسدهیکآنرامیدهم.آیاشرکتمهم
دهیکمیدهد؟بازبایدبپرسیدشاملمالیاتمیشودیانه؟مندهیکدرآمدسرانٔهشرکت
رانمیدهم.ازکارشرکتهرجاکهبخواهمدانهمیکارم،ولیدهیکنیست.اگرازشرکت

پولبیرونبکشم،پسدهیکسرمایهایکهازکاربیرونمیکشمرامیدهم.
11.اگردرحالحاضرکلیسایینداشتهباشم،چه؟میتوانیدبههرکسکهازنظر
بله،خیلیها کنید. پیدا کلیسایی اینکه تا بدهیم، دهیک تغذیهمیکند، را روحانیشما
کلیسایازراهدوراینترنتیراکلیسایاصلیخودمیدانند.اگرکلیسایخوبکتابمقدس

محوردرشهرخودندارید،میتوانیددهیکتانرابهکلیسایآنالینبدهید.
امابیاییدبحثخودراادامهدهیم.خداوندبهمننشاندادکهاکثرمسیحیاندهیک
دهیک اکثریت آمار وطبق بدهند دهیک اگر )تازه میکنند پرداخت بدهی مثل را خود
نمیدهند(.اینبدانمعناستکهدرآنچهمیکنندایمانبهخرجنمیدهد،ولیمیدانند
کهدهیکبدهکارندوبهنحویآنراپرداختمیکنندکهگوییقبضاستومجبورند.

دهیکدادنخوباست،ولیهمیشهبایدبهدنبالاینباشیدکهدهیکخودراباایمان
محسوب شرعی دیدگاه با کاری شما دهندگی صوت، غیراین در چون کنید. پرداخت
به برایشمامکاشفٔهقصدخدانسبت کلماتخدا بگذاریدتکتک ایمانی. نه میشود
خودتانباشد.دهیکبارسنگینینیستونبایددادنآننیزثقیلباشد.خداسعیندارد
چیزیراازشمابگیرد،بلکهبیشترمیخواهدچیزیبهشمابرساند.بایدفوایددهیک
دادنرادرککنیموبهآنهاباورداشتهوازآنهاشادمانباشیم.دهیکعملپرستشاست
کهاعالممیکندخداسرچشمٔهماست.ایمانداشتنهنگامدهیکدادن،فوایدمشخصی

دارد.
همیشهپیشنهادمیدهمخانوادههاوقتیبهکلیسامیآیند،دهیکخودرامشخص
کنند.همچنینپیشنهادمیکنمکهقبلازآمدنبهکلیسا،برپاکِتدهیکهادستبگذارند
وفوایدآنرااعالمکنندواعالمکنندکهروزنههایآسمانبازشدهاندوسپسشیطانرا
نهیبدهندکهازمحصولشاندورشود.بایداعالمکنندکهشیطان،نمیتواندچیزیاز
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آنهابدزددوبرآنچهدستمیگذارند،درنامعیساکثیرمیشود.
بگذاریدبحثدرمورددهیکرابانگاهیبهآنچهدرعهدجدیددرموردآنآمده،تمام
کنم.تعجبنکنید!ازدهیکدرعهدجدیدنیزاسمبردهشده،اماقبلازآننگاهیدوباره

بهآیاتیکهقباًلخواندیمبیاندازیم.

بودند  او  با  که  پادشاهانی  و  ِکُدرالُعِمر  دادن  شکست  از  اَبرام  آنکه  از  پس 
بازگشت، پادشاه ُسدوم تا وادی شاِوه که وادی شاه باشد، به استقبال او بیرون 
آمد. آنگاه ِملکیِصِدق، پادشاه سالیم، نان و شراب بیرون آورد. او کاهن خدای 
متعال بود، و اَبرام را برکت داد و گفت: »مبارک باد اَبرام از جانب خدای متعال، 
مالک آسمان و زمین. و متبارک باد خدای متعال، که دشمنانت را به دستت 

تسلیم کرد.« آنگاه اَبرام از همه چیز، به او ده یک داد.
ــ پیدایش ۲۰-۱۷:۱۴

کرده دهیکمطرح دربارٔه عبرانیان رسالٔه نویسندٔه که آوردهام را آیاتی ادامه در  
است.

این ِمْلکیِصِدق، پادشاه سالیم و کاهن خدای متعال بود. او به ابراهیم که از 
شکست دادِن پادشاهان بازمی گشت، برخورد و او را برکت داد. و ابراهیم به 
همین شخص از همه چیز ده یک داد. نام او نخست به معنی ’پادشاه پارسایی‘ 
نه پدر  اینکه  به لحاظ  او  ’پادشاه صلح‘ است.  ’پادشاه سالیم‘، یعنی  و بعد 
و نه مادر و نه نسب نامه اش معلوم است، و نه آغاِز ایام یا پایان زندگی اش، 
شبیه پسر خدا بوده، همیشه کاهن باقی می ماند. بنگرید که او چه شخص 
بزرگی بود که حتا ابراهیِم پاْتریاْرک از غنایم به او ده یک داد! حال، بنا بر حکم 
شریعت، فرزندان الوی که کاهن می شوند، می باید از قوم که برادران ایشانند 
ده یک بگیرند، هرچند آنها نیز از نسل ابراهیم اند. اّما این شخص که از نسل 
الوی نبود، از ابراهیم ده یک گرفت و او را که صاحب وعده ها بود، برکت داد. و 
بدون شک، کوچکتر است که از بزرگتر برکت می یابد. در یکی، کسانی ده یک 
می گیرند که می میرند؛ اّما در دیگری، کسی که درباره اش شهادت داده شده 

که زنده است.
ــعبرانیان ۸-۱:۷
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لطفًادقتکنیدکهدرمتنچنینگفتهشدهکه» در یکی، کسانی ده یک می گیرند که 
می میرند«واینجملهبهالویانعهدعتیقاشارهدارد.سپسدرادامهمیگوید»اّما در 

دیگری، کسی که درباره اش شهادت داده شده که زنده است.«
ملکیصدیقپادشاهیعادلواهلصلحبود،کسیکهازپدریامادرشنامبردهنشده
وتولدیامرگشمشخصنیست،اوبهپسرخدا،کاهنیابدیشبیهاست.ملکیصدیق،در
روزگارابراهیم،نقشعیسارابرایاوداشت،گرچهدرآنلحظهبهعنوانعیساشناخته

نمیشود.
بگذارد. عیسا تولدش از بعد را کودک نام گفت یوسف به فرشته که باشد یادتان
معنایاسمعیسا،منجیبودوازطریقایناسمجایگاهاونیزبهمانشاندادهمیشود.
نامخانوادگیعیسا،مسیحنیست.عیسامسیحدقیقًابهمعنایمنجِی مسح شده است.
عیساهنگامحضوردربرابرابراهیمبهعیسامعروفنبود،چونآننقشهآنموقعهنوز

ازشیطانمخفینگهداشتهشدهبود.
پسنامملکیصدیق،نامیبودکهبههویتخوداواشارهداشت،پادشاهیعادلو
شاهزادٔهصلح.اگرچه،ازنظرنبوتی،ملکیصدیقبادادننانوشراببهابراهیم،آینده
اورااعالممیکردکهمقصودازآنعهدجدیدبود)نان،بدناوبودکهبرایماشکسته
شدوشراب،خوناوکهدرراهماریختهشد(،عهدیکهبعدًاباوارثینابراهیمبستهشد
ووعدهایکهخدادرموردوارثشدرپیدایشباب12دادرامحققنمود.درمورددهیک،
داده »دربارهاششهادت که کهتوسطکسیجمعمیشود بهعبرانیانمیگوید رساله

شدهکهزندهاست!«اوشاهشاهانورباالرباباست.
که چیزی تنها میکند. عمل هم امروز دهیک شریعت که باشید داشته یاد به پس
تغییرکرده،کهانتاست.درعهدعتیق،قبیلٔهالویدهیکرابرایکارخداجمعمیکرد.
امروزه،عیسا)کهازقبیلٔهیهودابود،نهالوی،ورتبهبندیتازهٔکهانترابنانمود(دهیک
راازکلیسایخودشبرایکارخدمتجمعمیکند.مسلمًا،متوجههستمکهخودعیسا
برایجمعکردندهیکاینجانیست.ولییادتانباشدکهکتابمقدسمیگویدکلیسابدن
مسیحاست،یعنینمایندٔهقانونیاوبرزمیناست،مثلبدنماکهنمایندهقانونیماست.
هنگامهدیهدادنبهکلیسایاو،یعنیبدنعیسا،درواقعبهخوداوهدیهمیدهیم.الویان
ازطرف نیزکلیسا امروز و ازطرفخدمتخدادهیکجمعکردند تحتعهدقدیمی،

خدمتخدا،دهیکجمعمیکند.
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بگویم باید گفتهشد، آنچه برایمرورکردن
کهدهیکحصاریقانونیدورزندگیشماستکه
نمیگذاردشیطانبهآنچهبرایشماتدارکدیده
یادتان کند. سرقت آن از و بیابد دسترسی شده
باشدکهدهیکبهخودیخود،سببکامیابیشما
نمیشود!ولیکامیابیشمادرمحدوده ایکهآن

حصارایجادمیکند،تعیینمیگردد.
مالی زندگی برای حیاتی قانونی دهیک
این و گذاشتم وقت خاطر همین به شماست.
قانونمهمپادشاهیرابررسیکردم.پسمرتبٔه

بعدکهشبانتاندرکلیسامیگویدوقتدادندهیکاست،بایدازخوشحالیفریادبزنید
چونباخواندناینفصلازمزایایدهیکمطلعشدهاید.

باید بگویم که ده یک 
حصاری قانونی دور 

زندگی شماست که 
نمی گذارد شیطان به 
آنچه برای شما تدارک 

دیده شده دسترسی 
بیابد و از آن سرقت 

کند.





فصل7

به کیسه  ای نیاز دارید: بخش 1

ایندوست است. نیوزلند،شبان اوکلنِد در ُمْرتالک، پیتر بهتریندوستانم، از یکی
عزیز،خدمتیعالیرابناکردهویکیازبزرگترینکلیساهاینیوزلندراتاسیسکرده
است.طیاینسالهاکهباهمدوستهستیم،همراههمشایدبیشاز20باردرسراسر
آمریکایشمالیونیوزلندبهسفرهاییباموتورسیکلترفتهایم.پیتربودکهمنرابه
خریِدموتورهارلیقانعکرد.منقباًلهونداسواربودم،ولیوقتیباهمسفرمیکردیم،
همیشهاصرارمیکردکههاْرلیکرایهکنم.ابتداموتورهارلیرابهاندازٔههوندادوست
در اساسی تغییرات اخیر درچندسال هارلی موتورهای که ندانید شاید ولی نداشتم،
طراحیخوداعمالکردهاند،تغییراتیکهبرایمنجالبند.پسسالگذشته،ِدرندایک

هارلِینوبرایمهدیهخریدکهمناسبسفراست.
درطولسفر،متوجهشدمکهشبانپیترهمیشهکیفچرمیدورشانهاشمیاندازد.
یکروزکهتمامطولروزرویکیفپولمنشستهبودم،کمیکمردردگرفتهبودم،در
موردکیفشچندسوالازاوپرسیدموهمینبحثباعثشدکهچندوقتبعدبرایتولدم
کیفیمشابهخرید.اینکیفهاکهمیتوانآنهارابهکیفزنانهتشبیهکرددرآمریکا،به
اندازٔهاروپاونیوزلندمحبوبنیستند،ولیکیفتازهامکهمثلکیسهاسترادوستدارم.
همیشهانگاریادممیرودکهعینکآفتابیامراکجاگذاشتهاموعینکمراگممیکنم.
اماازوقتیکهازکیفیاکیسٔهمردانهاماستفادهمیکنم،هیچوقتعینکمراگمنکردهام.
حاالمیفهممکهچراخانمهاکیفدوستدارند.دوستدارندهمهچیزدمدستشانباشد.
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ازاینبهترنمیشود!البتهسعیندارمکهشمارابهخریدنکیفیمشابهقانعکنم،ولی
حتمًابهچنینکیفیفکرکنید.میدانستیدکهعیساهمبهماگفتهاستکهکیفیاکیسهای

اینچنینباخودداشتهباشیم؟

پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید؛ نگران اینها مباشید. 
زیرا اقوام خداناشناِس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اّما پدر شما می داند 
که به این همه نیاز دارید. بلکه شما، در پی پادشاهی او باشید، که همۀ اینها 
نیز به شما داده خواهد شد. ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی 
پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و 
به فقرا بدهید؛ برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود، و گنجی 
آید و نه بید زیان رساند.  پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد 

زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.
ــلوقا ۳۴-۲۹:۱۲

فکرنمیکنمکهعیساقصدداشتمدلخاصلباسراتبلیغکند،بلکهبیشترروندی
راکهبایددرککنید،مدنظرداشت)میتوانیدجایکلمٔهکیسه،کیفپولراهمجایگزین

کنید.(
حرفعیسااینبودکهبایدبرایدستیابیبهگنجخودنقطٔهدسترسییاورودداشته

باشید.
برایمثال،شایدیکمیلیوندالرپولنقددربانکداشتهباشم،ولیفایدهایندارداگر
نتوانمبهحسابمدسترسیپیداکنم.بههمینخاطراستکهبایدباخودکیفپولیداشته

باشید؛کیفپولتاننقطٔهتماسشماباداراییتاناست.
گمکردنکیفپول،یکیازاضطرابآورتریناتفاقاتیاستکهمیتواندبرایکسی
رخدهد.همیشهتمامتالشمرامیکنمتاچنیناتفاقینیافتد.کیفپول،همانکیسٔهمن

استکههمیشهباخوددارم.
درآنچهکهازعیسانقلقولکردم،لحنحکمتواصولکلیدیپادشاهیدربارٔهپول
رامیبینید.ابتدایامر،عبارت»نگران...مباشید«بیشازیکباربهکاررفتهاست.عیسا
بهماگفتکهخداازنیازماخبرداردوهدایتیدرمورددسترسییافتنبهمهیاگریاش

بهمامیدهد.
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مباشید.  اینها  پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید؛ نگران 
زیرا اقوام خداناشناِس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اّما پدر شما می داند 
که به این همه نیاز دارید. بلکه شما، در پی پادشاهی او باشید، که همۀ اینها 

نیز به شما داده خواهد شد. 

عیسامیگویدکهنگراننباشیم،چونخداهمهچیزراتحتکنترلدارد؛خدامیداند
کهبهچهنیازدارید.ولیسپسعیساسفارشاتیمیکند.

باشید، که همۀ اینها نیز به شما داده خواهد  او  پادشاهی  بلکه شما، در پی 
شد. 

آنبایدروندقانونیطی عیسامیگفتکهخداپاسخرادارد،ولیبرایرسیدنبه
نحؤه از باید چیزی، کردن ادعا از قبل که هستید شما ولی دارد، را پاسخ خدا شود.

عملکرِدپادشاهیآگاهباشید.
دقتکنیدکهعیسانمیگویداولخدارابجویید،بلکهگفتهکهپادشاهیرابجویید.
فکرمیکنمبرداشتاکثرماازاینآیهایناستکهابتداخدارابجوییم،ولیچنینگفته
نشدهاست.حرفعیساروشناست.اگرجستنخداپاسخبود،میگفت:»پسخدارا
بجوییدوهمهاینهابهشمادادهخواهدشد.«خدامیداندکهبهچهنیازدارید،ولیهمه
چیزروندیقانونیداردوقبلازاینکهداراییآسمانقانونًادرقلمروزمینبهشماانتقال

یابد،اینروندبایدطیشود.
بگذاریدبهشمایادآوریکنمکهپادشاهیخدادولتییاحکومتیسلطنتیاست.هر
سلطنت،پادشاهیداردواقتدارپادشاهوارادٔهاوبرایهرشهروندازاینپادشاهی،به

واسطٔهاجرایقوانینپادشاهیتحققمییابد.
قانونی)حوزٔه وصالحیت ایمان زندگی، وجوه بررسی به قبلیام، کتاب چهار در
درک و شما موفقیت برای اصول این چون چرا؟ پرداختم. پادشاهی در استحفاظی(
اینعناصرکلیدِیپادشاهیرادرهمٔهکتابهایمبررسی حیاتپادشاهیمهمهستند.
کردهام،بااینآگاهیکهشایدتنهایکیازکتابهایمدستکسیبرسدونیازباشدآن
شخصاساسآنچهسببتغییرزندگیامشدرابداند.پسبایدبدانیدکهپادشاهیچگونه

عملمیکند!
اطالعاتیکهدراینفصلآوردهامازکتابهایدیگرمجموعهانقالب مالی شماگرفته
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کتابهای اگر بروید. بهفصلهشتم که آزادید راخواندهاید، کتابها این اگر شدهاند.
دیگررانخواندهاید،یامیخواهیداصولاساسیوحیاتیپادشاهیرامرورکنید،بامن

درفصلهفتمهمراهشوید.

استحفاظی( )حوزٔه  قانونی  مسئله صالحیت 

همانطورکهقباًلگفتم،درمناطقاطرافشهرودرزمینی60هکتاریدرزیباترین
قباًل55هکتارزمینداشتم،ولیهمسایهامتکه اوهایوزندگیمیکنم. قطعهزمیندر
زمینمجاورزمینمرابهمنفروختکهکلمساحتِملکمرابه60هکتاررساند.در22 
سالگذشته،بسیاراززندگیدراینزمینلذتبردهایم.ِملکمابیشهایبرایشکارآهو
اردکوزمینبرایشکارخرگوشوقرقاولداردوهمچنینجایی وبرکهبرایشکار
داردکهبتوانیمباموتورهایچهارچرخدرآنبرانیم،خالصٔهکالمبرکتبررویبرکت!
اگربهزمینمننگاهکنید،عالمتورودممنوعرادرآنمیبینید.اینعالمتبهخاطر
آناستکهمردمبدانندحدودِملکمنکجاشروعمیشود.طبققانوناوهایو،شخصی
کهمیخواهددرِملکمنباشد،هنگامحضوردرآنناحیه،بایدرضایتکتبیراباخود
اززمینبیرونکردوجریمهومجازات آنهارا داشتهباشد،درغیراینصورتمیتوان

خودرابههمراهدارد.
پسبهطورخالصه...

نمی توانید آنچه از نظر قانونی در حوزٔه استحفاظیتان نیست را اشغال کنید. 
اجازه بهفرد قانونًا امضایمن، به همانطورکهگفتم،داشتنرضایتنامٔهمکتوب
میدهدکهبهِملکمندسترسییابد.اگرکسیدرزمینهایمنمانعشماشودوازشما
بپرسدکهچراآنجاییدوجوابدهیدبرایشکارآمدهاید،پاسخقابلقبولینیست.طبق

قانونبایدرضایتنامٔهامضاشدهداشتهباشید.
بایدطی را بکشید؛روندیمشابه بیرون را پولتان و بروید بانک به بخواهید اگر
کنید؛کارتشناساییتانراهمبایدنشاندهید.فروشندههاهمحقدارندهنگامیکه
برایپرداختکردنبهایکاالازکارتبانکیاستفادهمیکنید،مدرکشناساییازشما
طلبکنند.نشاندادنکارتشناساییبهمعنایایننیستکهمیخواهندمانعدسترسی
شمابهحسابتانشوند؛قصدایناستکهنگذارنددیگرانبادوزوَکلکبهحسابشما

دسترسیپیداکنند.
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دسترسی  نحؤه  و شماست  به متعلق آنچه
دارید نیاز  هرچه  سپس  آنرابشناسید.  به یافتن

بهشماافزون خواهدشد. 
را خدا پادشاهی ابتدا که گفت عیسا وقتی
قوانین  »ابتدا  بود این حرفش واقع در بجویید،
پادشاهی را مطالعه کنید تا بدانید که چطور باید 
شهروندی  حقوق  طبق  موثر  شکلی  به  و  قانوناً 
آنچه کنید.« استفاده  آنها  از  پادشاهی  در  خود 

دارید نیاز بشناسید.سپسهرچه را آن به یافتن نحؤهدسترسی و بهشماست متعلق
برایشماافزونخواهدشد.

نمونٔهدیگرمثلایناستکهبرایپسرمحسابسپردهایبازکردهباشم.وقتیبه
سنقانونیرسیدواستفادهازپولیکهدرحسابداردبرایاوقانونیشد،بایدبهاو
بگویمکهپولدرکدامبانکاستوچطورمیتواندآنرابرداشتکندوچطورمیتواند
پولبهحسابشواریزکند.اگرچهازنظرقانونیحسابمتعلقبهاواست،ولیهنوزباید

روندقانونیبرایدسترسیبهآنرارعایتمیکرد.
آنچهگفتمراخالصهکنم:وقتیعیساگفتکهپادشاهیخدارابجویید،مقصوداین
بودکهنحؤهعملکردپادشاهیرابیاموزیدکهبهقوانینوروندهاییدرپادشاهیاشاره
آورید.پس رابدست آنچهمتعلقبهشماست قانونًا تا یابید آنهااطالع از باید داردکه
همانطورکهدرنمونهحساببانکیدیدیم،شایدقانونًاچیزیمالشماباشد،ولیچون
روندقانونیتصاحبآنراطینکردهاید،هنوزدراختیارتانقرارنگرفتهاست.برای
مثالاگرکارتشناسائیتانراهنگاممراجعهبهبانک،خانهجاگذشتهباشید،بانکاجازٔه

برداشتپولازحسابتانرانمیدهد،حتااگرپولمالخودتانباشد.
درککردنمسئلهصالحیتقانونی)حوزٔهاستحفاظی(درپادشاهیپیشنیاِزداشتن
باشید: راشنیده داستان این فکرمیکنمهمٔهشما است. پادشاهی در علمکردیموثر
شخصیشناختهشدهبیمارمیشودوبرایاودرخواستدعامیکنند.میلیونهانفردر
آنشخصفوتمیکند.چرا؟مثالدیگر، اومتحدمیشوند،ولی یافتن دعابرایشفا
کسیاستکهبهشمامیگویدمادربزرگشبهرغمدعاهایفراواْنفوتکردومیخواهد
دلیلشرابداند.یاکسیبهشمامیگویدکهمبلغیبراینیازمالیخاصکاشتند،ولیاز

آنچه متعلق به 
شماست و نحؤه 

دسترسی یافتن به آن 
را بشناسید. سپس 
هرچه نیاز دارید به 

شما افزون خواهد شد. 
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آنمخمصهمالیبیروننیامدند.آیابرایایننوعسواالتپاسخیمناسبداریم؟
قبلازپاسخدادنبهآنهابایداعترافکنیمکهازهمٔهاتفاقاتعالمروحخبرنداریمو
نمیتوانیمتظاهربهچنینآگاهیایکنیم.اگرچه،طبقکالمخدا،میدانیمکهاگرکسی
بیمارباشد،عیسابهایشفایافتنشرادرحالحاضرنیزپرداختهاست.میدانیمکهاگر
سخاوتبهخرجدهیم،طبقکتابمقدسبههمانشکلدریافتمیکنیم.ولیهرروز،
شاهداتفاقاتیهستیمکهبهنظرشکستکالمخدارادرزندگیعملیبسیاریازمردم

نشانمیدهند.آیاتقصیرکارخداست؟
دراینفصلدراینموردصحبتخواهمکردودراینحینمتوجهمیشویدکهپاسخ
خیراست.اگرجوابخیراست،پسمشکلازکجاست؟اکثرمردمخدارابهخاطرفجایع
ولی دارد، بد اتفاقات کردن متوقف برای قدرتی که میدانند میکنند. زندگیسرزنش
کارینمیکند،پسفرضرابراینمیگیرندکهچنینعملکردیرابرگزیدهاست.تعلیم
غلطیکهمیگوید:»خدااجازهمیدهداتفاقاتبدبرایآدمهایخوببیافتد«ازهمین
جاریشهمیگیرد.مردمباوردارندکهاگرمانعآناتفاقنشدیامداخلهنکرد،پسحتمًا
اینکهخداهمیشهنیکوستونمیتوانددروغ از اجازٔهآنرادادهاست.ولیاگردرکی
بگویدداشتهباشید،میدانیدکهمشکلازخدانیست،بلکهازجاییدیگراست،ولیباید

براییافتنجواِباینسوال،جستجوییراشروعکنید.
درستمثلزمانیکهبهاتاقیتاریکواردمیشوید،فورًاادعانمیکنیدکهشرکتبرق
کارشرادرستانجامندادهاست.نه،اولکلیدبرقراپیدامیکنیدواگردیدیدکهجواب
نمیدهد،المپراِچکمیکنید.قبلازاینکهقضاوتکنید،میدانیدکهاحتمااًلمشکلاز

طرفشماست. 
بایدبدانیدکهطبقکالمخدامشکلهیچوقتنمیتواندازسویخداباشد،چوندر
کالمووعدههاییکهبهمادادهارادهاشرابرمامکشوفنموده،پسبایدسعیکنیدکه

جوابیبرایآننقصبیابیدکهخداراتقصیرکارنداند.
شاگردانهنگامیکهدرمتی14:17-23نتوانستنددیورابیرونکنند،چنینذهنیتی
راازخودنشاندادند.بهجایاینکهبپرسند»چراخداگذاشتآندیوسرجایشبماند؟«
که کنیم«چنینسوالی،هنگامی بیرون را دیر آن نمیتوانیم ما ازعیساپرسیدند»چرا

شرایطدرتضادباکالمخداست،بایدعکسالعملآنیماباشد.
دروغگو که باشیم مطمئن باید اینکه بعد و نیکوست خدا که بدانیم ابتدا باید پس
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نیست.بایدکتابمقدسرابخوانیدواگرمیخواهیدنحؤهعملکردپادشاهیرابیاموزید،
بایدسواالتیرامطرحکنید.یادتانباشد،داستانهایکتابمقدسبنابهدلیلینگاشته

شدهاندــعیساسعیداردکهچیزیبهشمانشاندهد.
عمل تغییرناپذیر اصولی و قوانین طبق و است حقیقی پادشاهِی خدا پادشاهی
که مثلکشاورز و یادگیریهستند قابل اصول آن کردم، کهعرض میکند.همانطور
قوانینمربوطبهکاشتدانهوبرداشتدرقلمرویزمینیرایادمیگیردوبرایکامیابی
عملکرد خاطر به آموخت. نیز را پادشاهی اصول میتوان میکند، استفاده آنها از
پادشاهیطبققوانینیکهبههمٔهشهروندانابالغمیشودتاازآنهامطلعباشندودر
پادشاهیازآنهااستفادهکنند،هرکسمیتوانداینقوانینرایادبگیرد.گاهیآگاهی

یافتنازنحؤهعملکرِداینقوانینفرِقبینمرگوزندگیرامشخصمیکند.
آن تا بچهدارشوند. میخواستند که آمدند ما کلیسای به دورهای در َحنا و مارک
موقع،دکترهابهحناگفتهبودندکهبهخاطرمشکالتخاصفیزیکی،بچهدارشدِناو
تقریبًاغیرممکناست،یااگرهمبتواندقادربهنگهداشتنبچهنخواهدبود.ولیباشنیدن
ازنیکوییخداوآموختنقانونپادشاهیدرکلیسایما،بعدازمدتیفهمیدکهحامله
بالدرمیآورد،ولیچیزینگذشتکهدردشکمششروع ازخوشحالیداشت است.
شدوچندبارآنقدردردشَشدیدشدکهازحالرفت.یکبارکهازحالرفت،راضیشد
بهمطبدکتربرود.دکترخودشنبود،ولیدکترشیفتدردرمانگاهبودوگفتباید

سونوگرافیبگیردتامشکلراتشخیصدهد.
پزشکلختهخونبزرگیدرشکماودیدوگفتکهبچهراازدستدادهوضربان
قلبیشنیدهنمیشود.پزشکبهاوگفتکهفردابیایدتابدنبیجانبچهراازرحمش
خارجکنند،ولیحّنامخالفتکرد.مارک،شوهرحّنا،اوراباکالمخداووعدههایخدا
تشویقکردتااطمینانشبهکالمخدادربارٔهبچهراازدستندهد.آنآخرهفته،حنادر
کلیسادعاییراشنیدویقینیافتکهبهرغمگفتٔهدکتر،بچهایسالمبهدنیامیآورد.

هماندوشنبه،پیشدکترخودشرفت،ولیدکترشآنروزدردرمانگاهنبود،پس
حنابهمطبشرفت.طبقپیشنهادپزشک،سونوگرافیدیگریگرفت.پزشکشازدیدن
نتیجٔهسونوگرافیشوکهشدهبود.یکچشمشبهنتیجٔهسونوگرافیآنروزبودوچشم
دیگرشبهسونوگرافیایکهچندروزپیشگرفتهشدهبود.پزشکبهحناگفت:»سی
سالاستکهکارمایناستوتابهحالچنینچیزیندیدم.َلختٔهخونونبودضربان
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قلبدرنتیجٔهسونوگرافیمشخصاست.ولیاالنلختٔهخونینیستوبچهزندهوسالم
است.«

چندماهبعد،حنادختربچهایسالموسرحالبهاسمِاِولینبهدنیاآورد.حنامعنی
یعنی ِاِولین کرد، پیدا را معنیاش روزی و نمیدانست را بود کرده انتخاب که اسمی

زندگی!االنکهاینداستانرابرایتانمینویسم،حنابچٔهدومشراپابهماهاست.
اینداستانیازعملفوقالعادٔهخداست.ولیازجنبهاالهیاتیبایدبهچندسوالفکر
کنید:»چراایناتفاقافتاد؟مگرحناسوُگلیخداست؟آیاخدابهصورتاتفاقیشفادادن

بچٔهحناراانتخابکرد؟«اینهاسواالتیهستندکهبایدبهآنهاپاسخدهیم.
برایایمانداریمتوسط،اینبهمعنایمعجزهاست.ولیمیخواهمتشویقتانکنمکه
بهکلمٔه»معجزه«فکرکنید،کلمهایکهبهاتفاقیغیرعادیاشارهدارد.ولیدرپادشاهی
خدا،تنهاکاربرِدیکیازقوانینمحسوبمیشد.اگرسنگیبیاندازمورویزمینبیافتد،
وبعددادبزنموبگویم»دیدیدچهشد!!سنگبهزمینافتاد!چهمعجزهای!«،حتمًابا
ازکفدادهام،ودرواکنشبهمنمیگوییدکهبهنظرشما خودفکرمیکنیدکهعقل
معجزهنیستوتنهاعملکردقانونجاذبهاستوهر بار برای همهبههمینشکلعمل

میکند.سنگهمیشهبهزمینمیافتد.
اتفاقباشیم،سرنخهایروحانی بایدبهدنبالسرنخهایمربوطبهآن پسمانیز
کهقانونیاقوانینپادشاهیکهدرداستانحاضربودندرابرماآشکارمیسازند.یکی
ازبهترینداستانهادرکتابمقدسکهبهمادریافتنجوابدرموردایمانوصالحیت

قانونیکمکمیکند،درلوقاباب8آمدهاست.

هنگامی که عیسا در راه بود، جمعیت سخت بر او ازدحام می کردند. در آن 
دارایی  تمام  اینکه  ]با  و  بود  خونریزی  دچار  سال  دوازده  که  بود  زنی  میان، 
خود را صرف طبیبان کرده بود،[ کسی را تواِن درمانش نبود. او از پشت سر 
به عیسا نزدیک شد و لبۀ ردای او را لمس کرد. در دم خونریزی اش قطع شد. 

عیسا پرسید: 
»چه کسی مرا لمس کرد؟«

احاطه ات  سو  هر  از  مردم  »استاد،  گفت:  پطرس  کردند،  انکار  همه  چون   
کرده اند و بر تو ازدحام می کنند!«
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اّما عیسا گفت: »کسی مرا لمس کرد! زیرا دریافتم نیرویی از من صادر شد!« 
آن زن چون دید نمی تواند پنهان بماند، ترسان و لرزان پیش آمد و به پای او 
افتاد و در برابر همگان گفت که چرا او را لمس کرده و چگونه در َدم شفا یافته 
است. عیسا به او گفت: »دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سالمت برو.« 
ــلوقا ۴۸-۴۲:۸

اینجازنیرامیبینیمکهسالیانمتمادیبیماربودوهرکاریکرد،نتوانستدرمان
شود.ازپشتسرعیساآمدوردایاورالمسکردوسریعًاشفایافت.دراینداستاناز
نحؤهعملکردپادشاهیسرنخهایزیادیرامیتوانیمبدستآوریموازآنهاچیزهاییرا

یادمیگیریمکهبهبرخیازسواالتماپاسخمیدهند.
اولبایدتوجهکنیمکسانیهمکهدرجمعبودندوعیسارااحاطهکردهبودند،عیسا
رالمسمیکردند.همانطورکهدرداستانآمده،جمعیتبراوازدحامکردندکهیعنی
براوفشارمیآوردند.وقتیعیساگفت:»چهکسیمرالمسکرد؟«پطرسازاینسوال
شگفتزدهشد،چونهمهاورالمسمیکردند.ولیعیساگفتکهآنشخصبهشکلی

خاصاورالمسکردهوقدرتروحالقدسراحسنمودهکهازاوخارجشدهاست.
بعدازخواندنداستان،بایدازخودبپرسیدکهچهشد؟ذهنتانبایدحالتجستجوگر
پیداکندوسواالتمختلفیازخودبپرسید.همچونیکدانشمندامادرزمینهروحانی،
بایدبدانیمکهچرااینزنشفاپیداکرد،نهکسیدیگر.فکرمیکنمدرمیانآنجمعیت،
کساندیگریهمبیماربودند،ولیهیچیکشفاپیدانکرد.پسبایدبپرسیم:»چرامسح

براینزنجاریشد،نهدیگرانکهعیسارادرآنلحظهلمسکردند؟«
پاسخسنتیومذهبیایناستکهاوبهخاطراینشفایافتکهعیسااوراشفاداد.
ولیواقعًاعیسااوراشفاداد؟آیاعیساواقعًاعمدًاهنگامخدمتبهاو،اوراشفاداد؟
دستبراوگذاشت؟بهبیماریفرماندادکهبدنشراترکگوید؟پاسخ،خیراست.در

واقع،عیساحتاازحضورآنزنخبرنداشت.چونپرسیدچه کسی من را لمس کرد!
آیاعیساسعیکردکهدرلحظهاوراشفادهد؟اوحتانمیدانستکهآنزنآنجاست.
پسآنزنچطورشفایافت؟چراشفایافت؟مابهعنوانپزوهشگرروحانی،میتوانیم
ایننظریهکهمیگویدفرزندخاصخدابودیاارتباطیخاصباعیساداشتراردکنیم،

چوناعمال34:10میگویدکهخدابینانسانهاتبعیضقائلنمیشود.
زن آن نمیدانست حتا عیسا چون که بگیریم این بر را فرض میتوانیم همچنین
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که داریم توافق امر این در نگرفت. اوتصمیمی دادن برایشفا روز آن آنجاست،پس
اوسرچشمٔهمسحبود،ولیدرآنلحظهدرروندتصمیمگیریبرایشفادادن،نقشی

نداشت.
عیسادقیقًابهمامیگویدکهآنزنچگونهازاقتداروقدرتاوانشعابیبهوجودو
زندگیخودزد.اوگفت:»دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سالمت برو« اینجمله
دلیلونحوهایکهآنروزشفایافتراشرحمیدهد.مادانشمندانروحانی،بایدنگاهی
دقیقتربهاینداستانبیاندازیموببینیمکهآیامیتوانیمسرنخهایبیشتریازدلیلشفا
یافتناو،پیداکنیم.ابتدایامرعیسااورادخترمصدازدکهیعنیبخشیازقوماسرائیل
ونوادٔهابراهیمبود.اوبهعنوانفرزندابراهیم،برکتیراکهبهابراهیمدادهشد،صاحب

بودوازمزایایعهدیکهخداباابراهیمبستهبود،بهرهمندبود.

 فرمود: »اگر به دّقت به صدای خداوند خدایتان گوش فرا دهید و آنچه را در 
نظر او درست است به جا آورید، اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض 
او را به جا آورید، من نیز هیچ یک از بیماریهایی را که مصریان را بدان دچار 

کردم بر شما نازل نخواهم کرد، زیرا من یهوه شفادهندۀ شما هستم.«
ــ خروج ۲۶:۱۵ 

پسوقتیعیسااورادخترمخطابکرد،بدانمعنابودکهبرآنچهدرعهدخدابا
ابراهیمآمدهبود،حققانونیداشت.ولیبازایندلیلشفایافتنشنیست،چونتمامآن
باید جمعیتکهدورعیساازدحامکردهبودند،چنینحققانونییاشرعیایداشتند.
عاملدیگریسببجاریشدنقدرتپادشاهیخداشدهباشد.خودعیسادلیلدیگری
کهآنزنشفایافتراشرحمیدهد.درواقع،عیسادقیقًابهدلیلیکهآنزنشفاپیدا

کرد،اشارهکرد.
گفتکهایمانآنزن،شفایشداد.

حاالدلیلیکهآنزنتوانستشفابیابدرامیدانیمــشفاحققانونیاوبودچون
دخترابراهیمبودوایمانشکلیدیبودکهاجازهداددرآنلحظه،قدرتعیساشخصًادر
بدنشجریانپیداکند.فرزندبودنآنزنرامیتوانبابرقیکهسازمانبرقباکابلبه
خانٔهشمامیرساند،مقایسهکنیم.برقدرخانٔهشماهست،ولیاینبدانمعنانیستکه
چراغهاخودبهخودروشنمیشوند،بلکهبایدکلیدرابزنیدتاچراغهاروشنشوند.
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به اگرچه، یافتنداشت. برایشفا قانونی آنزنحق ابراهیم، نوادٔه بهعنوان پس
تا میزد را کلیدچراغ باید داشت، زندگیخود و زمین بر که قانونی خاطرصالحیت

خانهاشروشنمیشد،یابهعبارتیقدرتدرزندگیاشآزادمیشد.
مورد واژگان باید دریافتن برای بزنید؟ را کلید باید چطور کجاست؟ چراغ کلید اما

استفادهراتعریفکنیم.

چیست؟  ایمان 

دقیقی معنای ولی میکنند، استفاده بسیار آن از کهمسیحیان است واژهای ایمان
نداردومنهممطمئنمکهبسیاری،شایدهماکثریت،نمیدانندکهایمانچیستوچرابه
آننیازاستوچطوربایدبدانندکهدرایمانهستندوچگونهبایدایمانرابهدستآورند.
اگرایمانکلیدیاستکهبهمسحاجازٔهجاریشدنوشفادادنآنزنرامیدهد،پسما

همبایدنگاهیدقیقبهایمانبیاندازیم.
بایدتعریفخودازایمانرادررومیانباب4بیابیم.

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

داشت که خدا قادر است به وعدۀ خود وفا کند.
ــرومیان ۲۱-۱۸:۴

بایدبسترداستانرادرککنیم.ابراهیموسارانمیتوانستندبچهدارشوند.منظورم
ایننیستکهدربچهدارشدنموفقنبودندوبایدبیشترتالشمیکردند.منظورماین
استکهابراهیمبیشازصدسالسنداشتودیگرفرصتینبود.بدنهایشانقادربه
بچهدارشدننبود؛غیرممکنبود!ولیبااینوجودخدابهابراهیموعدٔهبچهدارشدنرا

داد،اگرچهازنظرطبیعیغیرممکنبود.
کتابمقدسمیگویدکهابراهیمیقینداشتکهخداباوجودحقایقطبیعیکهنشان
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ایمان از ما اینتعریف دارد. بود، راکهگفته آنچه انجام بودند،قدرت ازچیزیدیگر
است:قانعشدنبهاینکهخداانجامآنچهراکهوعدهداده،دارد.

»دل شما باید در توافق با آسمان باشد.«نهتنهابایداز مناینطورمیگویم:
نظرذهنیباآنچهخدامیگویدموافقباشید،بلکهبایدیقینداشتهباشید.

تعریف ما از ایمان:
لطفًااینقسمترابلندبخوانیدتامتوجهمعنایآنبشوید:ایمانیقینیافتنبهگفتٔه

خداست.دلماوذهنمابایدباآسمانهمسوباشد،بایدکاماًلیقینداشتهباشد.
چرا به ایمان نیاز داریم؟ 

چرا دهد؟ شفا را کسی بیمارستان در میخواهد که وقت هر نمیتواند خدا چرا
این قباًل که مطمئنم کنند؟ موعظه برایمان را انجیل تا بفرستد را فرشتگان نمیتواند
سواالتراشنیدهاید.پاسخایناستکهنمیتواند.مسئلهایننیستکهخداقدرتچنین
کاریراندارد.بلکهموضوعایناستکهاوصالحیتقانونیبرایانجاماینکارراندارد.

برایدرکآنچهمیگویم،بایدبهعبرانیاننگاهیبیاندازیم.

اّما 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 
اّما در حال حاضر، هنوز نمی بینیم که  باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد. 

همه چیز زیر فرمان او باشد. 
ــ عبرانیان ۸-۶:۲

خداهنگامقراردادنانسانبرزمین،صالحیتقانونیکاملرابرکلقلمرویزمین
بهاوداد.همهچیزراتحتپوششصالحیتقانونیاوبود.اودرکمالاقتدارواختیار
براینحوزهسلطنتمیکرد.اوییکهویرامنصوبنمودهبود،توانواقتدارسلطنت
کردنرابهاوبخشیدهبود.بهعبارتی،اوبااقتدارپادشاهیخدا،سلطنتمیکرد.اوتاج
سلطنتبرسرداشتکهبیانگرجالل،مسحوجایگاهکرامتیااقتداریاستکهبرخود

داشت.
مسلمًامنظورایننیستکهتاجحقیقیوفلزیبرسرداشت،اینبستگیبهبرداشت
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شماازتاجدارد،ولیبههرجهتنوعیتاجبرسرداشت.برایاینکهبهترمتوجهشوید،
بهپادشاهیمعمولیفکرکنیدکهتاجبرسرمیگذاردوآنتاجتنهابیانگرخوداونیست،
بلکهبهکلپادشاهیوحکومتشاشارهدارد.حرفشسنداستوُحجت،چونقدرتو

منابعطبیعیحکومتوپادشاهیاو،ازحرفشحمایتمیکنند.
یقین  آسمان  گفتٔه  به کسی دل اینکه مگر  ندارد، قانونی  صالحیت  زمین  بر آسمان

بیابید،کهبهآنایمان میگوییم.
مثالیدیگرمامورپلیساستکهباجملهایمثل»ایستبهنامقانون«،ِتریلیبزرگ

پلیس مامور از تریلی میکند.مسلمًا متوقف را
بزرگتراستوآنمامورشخصًاقواییبرمتوقف
به نه بایستد، باید تریلی ولی ندارد. آن کردن
خاطرمامورپلیس،بلکهبهخاطرلباسیکهبهتن
دارد،لباسیکهنشانمیدهددولتازاوحمایت
میکند.دولتدراینموردبزرگترازکسیاست
مامور از هم تریلی راننده دارد. تن بر لباس که
مامور آن که حکومتی از ولی نمیترسد، پلیس
در موضوع همین میترسد. است، آن نمایندٔه

انسانیخلقشدهبود،سلطه برهمهچیزکهدرقلمروی آدم آدمصدقمیکند. مورد
داشت.قدرتخداوسلطٔهاوباتاججاللوکرامتبیانشده،کهبهانساناطمینانداد

کالماوازطرفپادشاهیخداسلطنتمیکند.

آسمان ها، آسمان های خداوند است، اما زمین را به بنی آدم بخشیده است. 
ــ مزمور ۱۶:۱۱۵

به است، مهم بسیار پادشاهی قانون درک جهت زمین بر قانونی صالحیت اصل
خصوصدلیلالزمبودنایمانبرایکسبصالحیتقانونیدروضعموجود.

میان  در  و  خود  شهر  در  جز  نباشد  بی حرمت  »نبی  گفت:  بدیشان  عیسا 
انجام  معجزه ای  هیچ  آنجا  در  نتوانست  او  خویش!«  خانۀ  در  و  خویشان 
دهد، جز آنکه دست خود را بر چند بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشید. او 
از بی ایمانی ایشان در حیرت بود. سپس، عیسا در روستاهای اطراف گشته، 

آسمان بر زمین 
صالحیت قانونی ندارد، 

مگر این که دل کسی 
به گفتٔه آسمان یقین 
بیابید، که به آن ایمان 

می گوییم.
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تعلیم می داد.
ــمرقس ۶-۴:۶ 

احتمااًل دهد، انجام کاری هر میتواند عیسا آیا که بپرسم مردم از خیابان در اگر
به قادر آیادرکتابمقدسجاییهستکهعیسا بپرسمکه آنها از اگر حتماً. میگویند
معجزهنباشد،چهجوابیمیدهند؟مطمئنباشیدکههمهمیگوینداصاًلچنینچیزی
درکتابمقدسنیست،ولیتازهآیاتیبااینمضمونراخواندید.عیسانتوانستکسیرا

شفادهد.اماچرا؟
پاسخسادهاست:چوننتوانست.حاالباتوضیحاتیکهدادم،میدانیداینناتوانی
بهخاطربیایمانیوعدمتوافقباآسمانبود.بنابراینآسمانصالحیتقانونیدرآن

موقعیتنداشت.حتمًادرکدرستیازآنچهکشفکردیم،پیداکنید.
آسمان بر زمین صالحیت قانونی ندارد، مگر این که دل مرد یا زنی به گفتٔه 

آسمان یقین بیابید، که به آن ایمان می گوییم. 
بیمارمیشودوفردی آشنایانتان از اینبگیریدکهیکی بر را درمثالقبلیفرض
شناختهشدهاست.ازمیلیونهانفرخواستهمیشودکهبرایآنشخصدعاکنندوهمین
کارراهممیکنند،ولیآنشخصمیمیرد.آیاکالمخداشکستخورده؟نه.غیرممکن

است.پسبایدجوابراجایدیگرپیداکنیم.

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.
ــ متی ۸-۷:۶ 

بسیاریباوردارندکههرچهافرادبیشتریدعاکنند،احتمالاینکهخداصدایآنها
رابشنود،بیشتراست.امیدوارمتابهاینجابهحدیتوضیحدادهباشمکهبدانیداینباور
کامالنادرستاست.همینطوروقتیمیگویمایمانینیست،درموردکسیکهقراراست
ازخداشفایاهرچیزیرادریافتکندصحبتمیکنم،چوناوستکهبایدایمانداشته
باشد.حتمابامنموافقیدکهعیسادرداستانماازمرقسباب6،ایمانفراوانیداشت،

ولیبااینحالنتوانستآنهاراشفادهد.
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پسمثاًلاگردرمورددوستیکهبیماراستباهمصجبتکنیم،منازشمامیپرسم
»نظرخوددوستتان)کهبیماراست(چیست؟«فرضکنیمکه20 میلیوننفربرایاودعا
میکنند،ولیاگردوستبیمارتانبگویدکهوقتمردناست،قطعًاخواهدمرد.مجددًابه
مثالیکهدرباب6مرقسذکرکردیمنگاهیکنیم.میدانیمکهعیساایمانداشتتاشفا

دهد،ولینمیتوانستبدونبهکارگیریایمانشکاریانجامدهد.
بسیاریپیشمنآمدهاندوگفتهاندکهپدربزرگیامادربزرگشانیاقوموخویشیبیمار
استومدتیاستکهبرایاودعامیکنند،ولیخبرینیست.همیشهمیپرسم»حرف

خودمادربزرگتانچیست؟پدربزرگتانچهمیگوید؟ازایمانخبریهست؟«

شمااقتدارروحانیبرشخصیدیگرندارید.میتوانیدبهآنهاخدمتکنید،ولیباید
ایناستکه ایمانرابهکارگیرند.یکیازچیزهاییکهبهمردممیگویمانجامدهند،
هنگامدعابرایآنها،منظرهراتغییردهند.منظورممنظرهایاستکهازموقعیتخود

درذهنساختهاند.میخواهمهمیشهتصویرراازمرگبهزندگیتبدیلکنند.

آنان را  از  او دو تن  آگاه ساختند. پس  این وقایع  او را از همۀ  شاگردان یحیا 
فرا خواند و با این پیغام نزد عیسا فرستاد: »آیا تو همانی که می بایست بیاید، 
یا منتظر دیگری باشیم؟« آن دو نزد عیسا آمده، گفتند: »یحیای تعمیددهنده 
یا منتظر  بیاید،  تو همانی که می بایست  آیا  بپرسیم  تو  از  تا  را فرستاده  ما 

دیگری باشیم؟« 

در همان ساعت، عیسا بسیاری را از بیماری ها و دردها و ارواح پلید شفا داد و 
نابینایان بسیار را بینایی بخشید. پس در پاسخ آن فرستادگان فرمود: »بروید 
و آنچه دیده و شنیده اید به یحیا بازگویید، که کوران بینا می شوند، لنگان راه 
می روند، جذامیان پاک می گردند، کران شنوا می شوند، مردگان زنده می گردند 

و به فقیران بشارت داده می شود.
ــ لوقا ۲۲-۱۸:۷

دقتکنیدکهعیسابهکتبمقدساشارهنمیکند.میتوانستبگوید:»برووبهیحیا
اتفاقاتخوبیراتعریفکنندکهبه آیهرایادآوریکن.«ولیگفتکهبراییحیا فالن
قدرتواقتدارپادشاهیخدادرحالرخدادنبودند.شماهمبرایکمککردنبهدوست
یافامیل،کاریمشابهانجامدهید.براییکیازدوستانتانکهبیمارشده،داستانشفای
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کرده مبتال را او بدن که مشابهی بیمارِی از شفا کنید، تعریف را عیسا توسط کسی
است.منظرهایرابرایشانتوصیفکنیدوامیدرادردلآنهاتازهسازید.امیدهمیشه
منظرهایباخودداردومنظرهایکهبایدآنرابرایدوستیافامیلخودتوصیفکنید،

تابتواندآنراببیندوشفاازبیماریازآنجاآغازمیشود.
که میپرسند شما از است، ممکن یافتن شفا که میبینند فامیلتان یا دوست وقتی
چطورمیشود.اینلحظهایاستکهمدتهاستمنتظرآنید،حاالآمادهاندتادرمورد
کالمخداواصولپادشاهی،توصیههایمختلفیرابپذیرند.اگرتولدتازهنیافتهاند،باید
آنهاراابتدابهپادشاهیدعوتکنیدوسپسباآنهاوقتبگذاریدوآیاتکالمدرمورد
شفاراشرحدهید.درصورتامکان،منابعیرادردسترسآنهابگذاریدتاآنچهگفتید
ملکٔهذهنشانشود.صدهانفررادیدهایمکهبااینکارازبیماریهایمختلفشفاپیدا
میپرسم آنها از آنها، برای دعا از قبل که است این دیگر کار شدهاند. آزاد و کردهاند
چرافکرمیکنندکههنگامدعاشفاپیداخواهندکرد.میخواهمایمانشانریشهدرکالم

داشتهباشدنهعملدعا.
حاالمیدانیمکهایمان،توافقباآسمانویقینشمابهگفتٔهخداست.همچنیندرک
میکنیمکهایمانالزمٔهاینمعادلهاست،تاخدابتواندبهواسطٔهشخصیکهباآسماندر

توافقاست،برقلمرویزمینیصالحیتقانونیبیابد.
چگونه وارد ایمان می شویم؟ 

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

رومیان17:10
چگونهایمانازشنیدنکالمخداسرچشمهمیگیرد؟چهروندیرابایدطیکند؟آیا

شنیدنکالمخدابرایگسترشیافتنایماندرروحانسانکافیاست؟
به میتوانیم آمده، 17:10 رومیان در آنچه و ایمان شدن حاصل نحؤه درک جهت
مرقسباب4مراجعهکنیم.همیشهمیگویماگرکتابمقدستانرابههواپرتابکنید،باید

هنگامزمینآمدنمرقس4بازشود؛اینبابتابهایناندازهمهماست!
عیسادرمرقس13:4گفتهکهاگرنفهمیدیددراینَمَثلچهچیزیراتعلیممیدهد،
پسهیچَمَثِلدیگریراهمدرکتابمقدسدرکنخواهیدکرد.همانطورکهگفتمخیلی
تااینحدمهماست؟چونبهمامیگویدکهآسمانچگونهبا اینباب مهماست!چرا
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رخ کجا اتفاق این و مییابد قانونی وصالحیت میکند برقرار ارتباط زمینی قلمروی
میدهد.هیچچیزیدرزندگیتانمهمترازایننیستکهبدانیدکلاینبابدربارٔهشما

نوشتهشدهاست.
عیسادراینبابسهَمَثلدرموردنحؤهتولیدایماندرروحبشررابرایمانتعریف
سه است. زمین به آسمان قانونی هجوم الزمٔه شدهاید متوجه که همانطور میکند.

داستاندراینبابَمثلهایکارندهبذر،مردیبذرپاشوداستاندانٔهخردلاست.
بیاییدبانگاهبهداستاندومعیسادرمرقسباب4،داستانمردکارندهبذر،سخنخود

راشروعکنیم.

و  بذر می افشاَند. شب  بر زمین  که  ماَند  را  »پادشاهی خدا مردی  نیز گفت: 
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 خوشۀ 
سبز و آنگاه خوشۀ پر از دانه. چون دانه برسد، برزگر بی درنگ داس را به کار 

می گیرد، زیرا فصل درو فرا رسیده است.«
ــمرقس ۲۹-۲۶:۴

آنهاسروکارداریمراتعریفکنیم.مقصودعیسا با بایدواژگانیکه ازهمه اول
ازبذروزمینچیست؟عیسادرواقعایندوواژهرادرَمَثلبعدیدرهمینبابتعریف

میکند.
بذرکالمخداستوزمیندلانسانیاروحانسان.پسدراینَمَثل،عیسامیگوید
کهانسانکالمخدارادردلمیکارد.سپسخودبهخود،خاکیادلانسان،ایمانتولید
میکندیاباآسمانتوافقمیکند.اینروندوعملکردمعمولروحشماست،هرچهدرآن

بکاریدراپرورشمیدهد.
قبلازاینکهادامهدهم،مهماستکهتعریفماازایمانرابهخاطرداشتهباشیدــ

دل شخصی که به گفتٔه آسمان یقین می یابد. 
بایدبهیادداشتهباشیدکهاینتوافقباآسمانچیزینیستکهبخواهیدباکالمخدابا
آنبهتوافقبرسید.کتابمقدسمیگویدکهابراهیمیقین داشت.برایاینکهبهشماکمک
یقینتوصیفشدهحسکنید،مثالیبرایتانمیزنم. کنمتاتصویریواضحترازآنچه
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فرضکنیدبهشماگفتهامازباالییکیازبلندترینساختمانهاینیویورکپایینبپرید.
برایاینکهشمارابهانجاماینکارقانعکنم،میگویمهنگامسقوطدستهایتانرامثل
بهمنمیخندید،چون احتمااًل بهزمینرسید. بتوانیدسالم تا پرندگانتکاندهید بال
دارد. دنبال به را نتیجهای چه کار این که دارید یقین میشود. نتیجهچه که میدانید
یقینداشتنبههمینمعناست.یقینداریدکهپریدنشماجزمرگنتیجهایدیگرندارد،

میدانیدکهچنینمیشود.
میدهید. انجام را کار این چطور که ببینید و بگیرید نظر در را دیگر موقعیتی
بهشما پزشک و دارید بدنخود در بزرگ و تودهایمشخص که کنید اینطورفرض
میگویدکهفقطیکماهفرصتدارید.سرطانگرفتهاید.درواقع،پزشکمیگویدکه
مبتالبهنوعینادرازسرطانشدهایدکهتابهحالیکنفرهمازآنجانسالمبهدرنبرده

است.فرضکنیمکهاولپطرس24:2رامیدانید.

او خوْد گناهان ما را در بدن خویش بر دار حمل کرد، تا برای گناهان بمیریم و 
برای پارسایی زیست کنیم، همان که به زخم هایش شفا یافته اید. 

ــاول پطرس ۲۴:۲

ما داریم: اساسی مشکلی شما و من ولی میدهد، ما به را جواب مقدس کتاب
بزرگشدٔهپادشاهیتاریکیهستیمکههمیشهانحرافومرگراپیرامونخودداشتهایم.
این یافتهایم.پس،در یقین آنچهترسمیگوید، به پادشاهِیترسبزرگشدهایدو در
تصویربهماتعلیمدادهشدهکهسرطانمیتواندبکشد.درهررسانهشواهدیهست
کهصحتآنرانشانمیدهد.پسچگونهبایدتوافقوهمسوبودنخودراتغییردهیم؟
چگونهمیتوانیمبهگفتٔهخدایقینیابیم؟درواقع،بااتکابرخودقادربهاینکارنیستیم.
ولیکالمخدازندهوپرقوتاست.باکاشتنآندرروحتان،بهخودیخود،روحتانو

کالمتوافقیباگفتٔهآسمانمییابند.

و  بذر می افشاَند. شب  بر زمین  که  ماَند  را  »پادشاهی خدا مردی  نیز گفت: 
روز، چه او در خواب باشد چه بیدار، دانه سبز می شود و نمو می کند. چگونه؟ 
می دهد: نخست ساقه، سپس خوشۀ  بار  خودی خود  به  نمی داند. زیرا زمین 
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سبز و آنگاه خوشۀ پر از دانه. چون دانه برسد، برزگر بی درنگ داس را به کار 
می گیرد، زیرا فصل درو فرا رسیده است.«

ــمرقس ۲۹-۲۶:۴

ایجادمیکند.دقتکنیدکهنمیتوانید توافقی بهخودیخود دلتان(، زمین)یعنی
برایایماندعاکنید؛چونکاردلاستوکالم.حینیکهبهاینمتنمینگریم،میتوانیم
ببینیمکهتوافقدلوآسمان،یکرونداست.فورًااتفاقنمیافتد.اینتصویرسازیبهما
میگویدکهابتدا،زمانیکهدلمانکالمرادریافتکرد،ایمانمثلجوانهایکهتازهسر
ازدانهبیرونآورده،رشدخودراآغازنمود.سپستبدیلبهشاخهمیشودوبعدتاج
درختراتشکیلمیدهد.تاججاییاستکهدانهیامیوهشکلمیگیرد.دراینمرحله،
حیاتگیاهشروعمیشودوهنوزچیزیبرایخوردنندارید.گیاهومیؤهآنهنوزبه

بلوغکاملنرسیده،امادرحالرشداست.
پسرشدباکالمخداست.هنگامرشدایمانهنوزدردنیایطبیعیتغییرقابلرویتی
رخندادهاست.هنوزتوافقیرخنداده،ولیمطمئنباشیدکهگیاهدرحالرشداست،
ایماندرحالتولیدوتوافقدرحالصورتگرفتناست.عیسادرادامهتوضیحمیدهد
کهوقتیدانهدرتاجگیاهکاماًلبهبلوغمیرسدیابهقولیمیرسد،وقتبرداشتمحصول

فرارسیده،ودرموردایمانبدانمعناستکهتوافقصورتگرفتهاست.
ولی میکند، رشد به گیاهشروع رویش، روند با میکارید، زمین در دانهای وقتی
بالغ تاوقتیکهدرمحیطدرستبماند،رشدمیکند.وحینیکه میوهاینیست.گیاه
هستید. رشد حال در ذرتی شما که کنیم فرض مینشاند. بار به را ثمرش میشود،
ابتداتنهاچوباستوذرتیرسیدهبرایمصرف محصولگیاهذرت،ذرتاست،ولی
ندارد.بعدازمدتی،میؤهذرتمیرسدوبالغمیشود.ایننکتهرادرنظرداشتهباشید!
درآنلحظهمیؤهذرتبادانهایکهدرزمینکاشتهشدههمسومیشودوبینآنهاتوافقی

صورتمیگیرد.
وقتی دانه در تاج گیاه بالغ می شود، دقیقًا مثل دانه ای می شود که کاشته 

شده است و با آن همسو می گردد. 
دانٔهذرترابکاریدومیؤهبالغآنبیشکبادانهایکهکاشتهاید،مطابقتمییابد.
بیشکیکیهستند.یکشکلبهنظرمیرسندوطعمییکساندارند،آنقدرکهنمیتوانید

آنهاراازهمتشخیصدهید.



130

انقالب مالی شما: قدرت سخاوت

بگذاریدحرفعیسارابرایتانبهنحویدیگربازگوکنم.وقتیکالمخدارامیشنویم
پخش دلهایمان، یعنی خود بشری روح در را خدا کالم واقع در ،)17:10 )رومیان
میکنیم.اگرآنکالمرادردلهایماننگهداریم،رشدمیکندوبالغمیشود؛ووقتیبالغ
شود،دلهایمابهگفتٔهآسمانیقینمییابند.آسمانوزمینباهممطابقتمییابندو
آسمانبهواسطٔهشخصیکهیقینیافته،صالحیتقانونیمییابد.افکارماوباورمابا
اطمینانکاملباگفتٔهآسمانمطابقتمییابند.اینموضوعیذهنینیست.ایندرواقع
بایدچیزیباشدکهبهآنباورداریم،مثلباورمابهافتادنسنگازدستمانبرزمین.
آسمانکالمراازآسمانبرقلمرویزمینیمیکارد،جاییکهتوافقوارادٔهخدابهاین
واسطهجاریمیگردد.اگرآسمانبگویدکهشفایافتهاید،وقتیاینپیغامدردلتانبالغ
شود،تنهاگفتٔهآسمانراجلویچشمخواهیدداشت.دیگرترسیندارید.وقتیچشمتان

رامیبندید،شفایافتنخودراخواهیددید!بههمینخاطردرعبرانیان1:11میگوید

هنوز  آنچه  برهان  و  داریم  امید  بدان  که  است  چیزهایی  ضامن  ایمان،   
نمی بینیم.

شایددرطبیعتآنرانبینیدولیآنرادرروحخوددیدهاید؛وبهحقیقیبودنبدنتان
استکهآنرامیبینید.اسماینتوافْقایماناستوایماناینتصویررادرقلمرویزمینی

ودرزندگیشمامحققمیسازد!
ولیاینجایینیستکهمرقسباب4تمامشود.بعدازاینکهبهماتعلیممیدهدکه
چگونهدلهایمانباآسمانهمسومیشودوایمانراحاصلمیآورند،درموردنحؤه

دروکردنمیوه،توصیههاییرامطرحمیکند.

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

ــ مرقس ۲۹:۴

دقتکنیدکهاگرچهدلموافقباآسماناستوایمانحاصلآمده،ولیهنوزاتفاقی
نیافتادهاست.چرا؟همانطورکهقباًلگفتم،تنهاشماهستیدکهاینجابرقلمرویزمینی

صالحیتقانونیدارید.
بحثمانرادرموردلوقابابهشتبهخاطردارید؟دربارٔهزنیصحبتکردیمکه
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داد.« راشفا تو ایمانت باشد،عیسامیگوید»دخترم، یادتان مشکلخونریزیداشت.
اشارهکردمکهعیسابااستفادهازکلمٔهدخترم،درواقعبهموقعیتیقانونیدرحضور
آسماناشارهمیکند.اودخترابراهیمبود،پسحقوققانونیداشت.مناینموضوع
ولی دارد، جریان شما خانٔه در برق کردم. مقایسه شما خانٔه در برق کابلهای با را
هنوزشخصًابایدچراغراروشنکنید.بههمینشکل،وقتیایمانبناشود،مثلبرقدر

دسترساست،ولیهیچاتفاقینمیافتدتازمانیکهکلیدچراغراروشنکنید.
بههمینشکلبایدقدرتپادشاهیخدارادرقلمرویزمینیآزادکنیدچونتنهاشما،مرد
یازنیکهبرزمیناست،قانونًاحقداردچنینکند.ایناصلدقیقًانحؤهنجاتشمارا

نشانمیدهد،همانطورکهدررومیان10:10آمدهاست.

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.

ــرومیان ۱۰:۱۰

انسانبادلکالمراباورمیکندوپارسایاعادلشمردهمیشود.واژٔهپارساشمردگی
با توافق در زنی یا مرد دل وقتی است.پس قانون اجرای معنای به عادلشمردگی یا
آسمانباشد،یعنیوقتیبهگفتٔهآسمانباورمییابند،درحضورآسمانوزمینپارسا
به و یابد آنهاجریان زندگی در که است قانونی آسمان برای اکنون شمردهمیشوند.
اما ایجادکند. تغییراتی پادشاهیخدا ازطرف برزمین تاثیرش آنهاو واسطٔهزندگی
اتفاقی باز ولی ایمانهستند، در و است قانونی اکنونموضوعی اگرچه است، عجیب
قانونی صالحیت آسمان باشم، ایمان در اگر گفتید میکنم فکر َگری، »اما، نمیافتد.
مییابد.«درستاست،ولیکسیبایداقتدارآسمانرایکباربرایهمیشهرویزمینآزاد

سازد.بیاییدباردیگربهکتابمقدسمراجعهکنیم.

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.

ــرومیان ۱۰:۱۰

زمین به میتواند آسمان قانونًا شدید، پارساشمرده و گرفتید قرار ایمان در وقتی
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به باید میگوید که کنید دقت ولی آورد. هجوم
یابید.نقشدوطرف زباناعترافکنیدونجات
رامیبینید؟یکطرفآسماناستکهکالمرابه
دلتانصورت در توافق و میکند، وارد شما دل
میگیرد.آنموقع،وقتیتوافقایجادشدیاایمان
حاصلآمد،شماهستیدکهبایدبراساسآنعمل
آزاد خود موقعیت در را آسمان اقتدار و کنید

سازیدتاآنچهآسمانمیگویدرادریافتنمایید.
کتابمقدسدرباب4مرقس،میگویدوقتیمحصولبهبارنشیند،آنشخص)بر
زمین(داسرابرآنمیگذارد.اوکسیاستکهوقتیایمانحاصلمیآیدودرواقعآن

محصولبهبارمینشیند،بایدمحصولرابرداشتکندوکالمخداراجاریکند.
اینجابایدکمیعقببرگردمودرمورداشارهبهداسدرمرقسباب4حرفبزنم.
فکرمیکنمبهاکثرکلیساهادردنیا،نحؤهاستفادهازداستعلیمدادهنشده،یعنیبه
آنهاتعلیمدادهنشدهکهچطورمحصولیدروکنند.خودمهماینرانمیدانستمتااینکه
خداوندبهمنتعلیمدادکهچگونهمیتوانمدرپادشاهیچنینعملکنم.مکاشفٔهاول
منازاینروندحیاتیدرپادشاهیچندسالپیش،وقتیکهبرایجلسٔهچهارشنبهبه

کلیساییدرآتالنتادعوتشدم،رخداد.
کلیسایآنهاآنقدربزرگنبود،ولیمشکلیبااینموضوعنداشتم.دوستدارمبه
مردمدربارٔهپادشاهیتعلیمدهم.بهکلیسارفتمودرکمالتعجبدیدمکهدرقفلاست
از وکسینیست.دهدقیقهبهشروعجلسهماندهبود.صدایگوشخراِشماشینیرا
پشتسرشنیدموبرگشتمودیدمکهماشینیُقراضهدرحالپارککردنکنارکلیساست.
توجهیبهآننکردم،چونمرکزشهرآتالنتابودموچنینصحنهایرازیاددیدهبودم.
منتظربودمکهمردیازپشتساختمانآمدوخودراشبانکلیسامعرفیکرد.به
خاطرتاخیرشمعذرتخواهیکرد،دلیلتاخیرشراتوضیحدادوگفتماشینشروشن
نمیشد.گفتکهمجبورشدبرایروشنکردنش،ماشینرادرسراشیبیودندهخالص
بیاندازد.تعریفمیکردکهبعضیوقتهاروشننمیشودومجبوراست7کیلومترتا

کلیساپیادهبیاید.
بایداعترافکنمکهازاینمکالمهکمیتعجبکردم.درادامهتوضیحدادکهخدمتش

وقتی در ایمان قرار 
گرفتید و پارساشمرده 

شدید، قانونًا آسمان 
می تواند به زمین 

هجوم آورد



133

بهکیسهاینیازدارید:بخش1

دراصلخدمتیعملیاستوبیشتربهنیازهایاساسیمردمرسیدگیمیکنند.هرماه
ازهمانمکانبههزاراننفرغذامیدهندوماهانهبیشاز10هزارُپرسغذابینمردم
توزیعمیکنند.حرفکهمیزد،منبیشتروبیشترناراحتمیشدم.اینآقاهرماه10 
باخیالراحتسوارششود.میتوانستم نداشتکه راغذامیدادوماشینی نفر هزار
مشکلشراحلکنم.ماشینیداشتمکهفقط35هزارکیلومترکارکردهومیتوانستم

ماشینرابهاوبدهم.
آتالنتابفرستم. به باماشین را دادمکهکارمندم پیشنهاد و اوگفتم به را برنامهام
مسلمًاخوشحالشد.شبراباتعلیمدرکلیسایکوچکاودرموردپادشاهیخداگذراندم
وگفتمکهدراینپادشاهیپولچگونهعملکردیدارد.میدانستمکهبایدبهکسانیکه
رفتم،هماهنگ که است.خانه پادشاهیخداچگونه نشاندهم بودند، نیازمند حقیقتًا
کردمتاکارمندمماشینرابهآتالنتاببرد.کارمندمبرایبردنماشینآمد.میدانستمکه
آنماشینرادرپادشاهیخداآزادکردهامومیتوانستمباورداشتهباشمکهخداوسیلٔه

نقلیهایراکهنیازدارم،بهمنمیدهد.
آنقدرهابهماشینعالقهندارم.بعضیهاواقعًاعشقماشینهستند،ولیمناینطور
و گذاشتم ماشین راروی آمد،دستم ماشین بردن برای کارمندم که وقتی نیستم.پس
اینماشینرامیدهم آتالنتا،تقدیممیکنم. گفتم:»پدر،منماشینرابرایکارتودر
ودانهرامیکارموباوردارمکهچیزیدریافتمیکنم...«نمیتوانستمبهماشینیکه

میخواهمفکرکنمپسگفتم:»بعدًامیگویمکهچهمیخواهم!«
چندماهگذشتومنآنچنانبهماشینفکرنکردم،ولییکروزصبحازِدرنداپرسیدم
که پرسیدم ُکروکی.« »ماشین گفت: و کرد فکر کمی دارد. دوست ماشینی کهچطور
چطورماشینکروکیمیخواهد،کهازقضاهیچکدامازماازمدلهایآنهاخبرنداشتم.
ِدِرندابخرم،میخواستمکهحتمًاماشینیکهدوست چونقراربودمنماشینرابرای
داردراداشتهباشد،پسگفتمکهاینترنتیماشینهارانگاهکندیااگرمسیرشبهگالری
ماشینخورد،حتمًانگاهیبهمدلهایمختلفبیاندازد.درهمانحال،بهکسیازقصد
خریدماشینیتازهچیزینگفتیم،ولیهرجاکهمیرفتیم،بهدنبالماشینیتازهبودیم.

یکروزبهرستورانمحلیرفتیمویکدفعه،دیدمکهِدرنداگفت،»پیداکردم!«
گفتم»چیرو؟«

آن اینطرفو پارکینگاشارهکرد.زیاد بهآنطرف »ماشینیکهدوستدارم«و
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طرفرفتهبودیم،ولیآنروزپشتماشینبیامو6سِیکروکیپارککردم،کهماشین
قشنگیبود،قشنگوگران!سلیقهاشراتحسینکردموبهاوگفتمکهماشینقشنگی

است.
بایدبدانیدکهِدرنداومناهلماشیِنگراْنخریدننیستیموهمانطورکهقباًلگفتم
خودمهمعالقٔهخاصیبهماشینندارم.چونکارمادرزمینٔهامورمالیاستمیدانم
کهچقدرسریعقیمتشپایینمیآیدوبهتراستهمیشهماشینیبخریدکهیکیادوسال
کارکردهباشد.برنامهاماینبودکهدنبالماشینکارکردهباشم.یکهفتهبعد،کسیاز
کلیسابهمنزنگزدوگفت،»ماشینِدرنداراپیداکردم!«گیجشدهبودم،چونبهکسی

درموردماشینیکهآنروزدیدیمچیزینگفتم.
پرسیدمکهچهمدلماشینیاست،وجوابدادبیامو6سیُکروکی.گفتکهحین
ماشین ماشین، این که گفته او به خداوند و خورده ماشین این به چشمش رانندگی
ِدرنداست.گفتم»سراپاگوشم!«آنماشینیکسالکارکردهبود.نهایتًاهمنقدًاماشین
راخریدم.ِدرنداهمماشینشراخرید.ایناتفاقچطورافتاد؟بیاییدداستانراباآنچهکه

دربارٔهدرایمانبودنوداسزدنبرمحصولیادگرفتیم،مقایسهکنیم.
وقتیماشینمرابهشبانآنکلیسادادم،درایمانبودم.ولیوقتیِدرنداباصدای
بلندگفت»پیداکردم!«درواقعداسرابرمحصولزدوچندروزبعدماشینبهاورسید.
شنیدمکهباصدایبلندگفت»پیداکردم!«ولیاصاًلبهذهنمخطورنکردکهاعالم
اورابهداسیکهدرمرقسباب4آمدهربطدهم.ولیاینداستانموضوعراروشنکرد.
چندباریگفتمکه60هکتارزمیندارم.تقریبًا10هکتارازآنهامردابوبیشهاست.
دوستدارمکهدرپاییزشکارکنموگرچهکهزماندبیرستانُاردکشکارکردهام،ولیتا
آنموقعدراوهایوبهشکارُاردکنرفتهبودم.یکسال،مردابپرازآببودواردکهادر
گلههایبزرگپروازمیکردند.شبها،صدهاُاردکبهنشیمنگاهپرندگانمیآمدند.پس
یکشبتفنگمرابرداشتموبیرونرفتموبرایشامهمتوانستمچندُاردکبزنم،خیلی
خوشگذشت.آنسال،منوپسرها،ُاردکزیادیشکارکردیموحسابیخوشگذراندیم.
ولیچیزیراکهمتوجهشدماینبودکهُاردکهادرنهایِتتیررِساسلحٔهمنبودند.
نه کنید، استفاده ساچمهای تیر از میتوانید تنها قانونی، نظر از اردک، شکار موقع
به باقدرتبیشترو ایناستکه تیرهایمعمولی.تیرهایمعمولیخوبیایکهدارند
فاصلٔهدورتریمیروند،پستفنگساچمهایفاصلٔهکمتریراطیمیکندوشکارُاردک
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راسختمیکند.ولیآنپاییز،حینیکهباچندشکارچیُاردکحرفمیزدم،درمورد
اینسالحها بودند. اردک کهمخصوصشکار کردیم تازهصحبت چندسالحشکاری
راداشتندورنگشانهممستتربود.دوستداشتمکه تیرهایسنگینتر قابلیتشلیِک
یکیبخرم،ولیماهدسامبربودوفصلاردکزنیروبهپایان،پسآنقدرفکرمرامشغول

خودنکرد.
روزیبهفروشگاهلوازمشکاروورزشمنطقٔهخودمانسرزدم،اوایلژانویهبود
ویادآناسلحهشکارِیاردکزنیافتادم.میخواستمازنزدیکیکیراببینم.پسحینی
که دیدم و ردشدم قسمتسالحهایشکاری کنار از میآمدم، بیرون فروشگاه از که
بخشیرابهسالحهایشکاریمخصوصپرندههایآبیاختصاصدادهاند.یادممیآید
بدونفکرکردن،دستمراسمتیکیدرازکردمکهبهترازهمهبودوگفتم:»خداوندا،
مناینرامیخواهم.«آنچنانذهنمرادرگیرشنکردم؛فقطازدهانمبیرونآمد.فصل
اردکزنِیپاییزهنوزشروعنشدهبود،پسبرنامهاینداشتمکهتارسیدنفصلشکار
اردک،سالحیتهیهکنم.دوهفتهبعدبرایسخنرانیبهکنفرانسیدعوتشدم.حرفم
کهتمامشدیکیازمدیرانشرکتکنندهدرجلسهباهدیهایشگفتانگیزجلوآمد.دقیقًا
همانتفنگراکهدوهفتهپیشدرفروشگاهدستگرفتم،برایمخریدهبود.ازاینهدیٔه
اتفاقینیست.یادمآمدکه سخاوتمندانهحسابیتعجبکردهبودم،ولیمیدانستمکه
درآنفروشگاهچهگفتمومتوجهشدمکهچهکردهام.داسرابرمحصولفرودآوردم!
و دریافتهرچیز برای گفتم، قباًل که اینفصلخواندید،همانطور در آنچه درک
همهچیزازخدامهماست.هرچهکهقراراستازخدادریافتکنید،بهواسطٔهاینروند
کاشتهمیشود،پسحتمًاآنچهخواندیدرادرککنید.درصورتنیازدوبارهبخوانید!

بسیارمهماست!
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بایدمروریطوالنیداشتهباشیم،چونمیدانمکهبرایتانمهماستبدانیدپادشاهی
ازعملکرد بایدبگویمکهمسیحیانعمومًادرکی چیستوچگونهعملمیکند.مجددًا
قانونِیپادشاهیخدادرقلمرویزمینندارندوهمچنیندرکیازموضعقانونیکهباید
شخصًادرپادشاهیاتخاذکنندهمندارند.پسمتوجههستیدکهچرابایدموضوعایمان
وصالحیتقانونی)حوزٔهاستحفاظی(رادورهکنم.چونبدوندرکیاساسینمیدانید
کهلوقادراینقسمتدربارٔهچهحرفمیزند؛هنگامیکهمیگویدابتداپادشاهیخدارا

بجوییدوهمهچیزبرشماافزودهخواهدشد.
حاالکهمیدانیداینحرفبهچهمعناست،ببینیمکمیقبلتردرمتنچهگفتهشده:

پس در پی این مباشید که چه بخورید یا چه بنوشید؛ نگران اینها مباشید. 
زیرا اقوام خداناشناِس این دنیا در پی این گونه چیزهایند، اّما پدر شما می داند 
که به این همه نیاز دارید. بلکه شما، در پی پادشاهی او باشید، که همۀ اینها 
شد. ای گلۀ کوچک، ترسان مباشید، زیرا خشنودی  خواهد  داده  شما  به  نیز 
پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و 
به فقرا بدهید؛ برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود، و گنجی 
آید و نه بید زیان رساند.  پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد 

زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.
ــلوقا ۳۴-۲۹:۱۲
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پدرهماکنوننیزمیداندکهبهچهنیازداریدوپدرهرچهنیازداریدرابرایشما
فراهمآوردهاستوهماکنونمتعلقبهشماست،ولیبایدروندقانونیدریافتکردناز
آسمانرابدانیدتاازداشتههایاولذتببرید.آیٔه32میراثفوقالعادهایکهبهعنوان
پسریادخترپادشاهدریافتکردهایدراشرحمیدهد.میگوید»زیراخشنودیپدرشما

ایناستکهپادشاهیرابهشماعطاکند.« 

و روْح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم. و اگر فرزندانیم، 
در  اگر  زیرا  مسیح.  با  هم ارث  و  خدا  وارثان  یعنی  هستیم،  نیز  وارثان  پس 

رنجهای مسیح شریک باشیم، در جالل او نیز شریک خواهیم بود.
ــرومیان ۱۷-۱۶:۸ 

پولسمیگویدکهماهمارثمسیحهستیم.بهعنوانپسریادختراو،میراثیدارید
از کنید.هماکنونهم فکر آن به و لحظهایدرنگکرده است. پادشاهی میراثشما و
نظرقانونینسبتبههمٔهپادشاهیحقدارید.نیازیبهالتماسنیست.همهچیزمال
شماست.امیدوارمکهواقعًامعنایاینجملهرابفهمید.بههمینخاطراستکهدردوم

قرنتیان20:1چنینآمدهاست:

زیرا همۀ 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. 

ــدوم قرنتیان ۲۰:۱

بههمینخاطراستکهدرآخرینکتابم،انقالب مالی شما: قدرت مهیاگری،بهشما
هنگامی است. عریضه نوعی یا روحانی درخواست برای قالبی ربانی، دعای که گفتم
نوعی این نمیکند. رامطرح درخواستی واقع در بده«، را  ما  روزانٔه  »نان  میگوید که
درخواستنیست؛بلکهطلباست.مثلفرزندانمکهنیازینیستبرایصبحانهالتماس
را »تخممرغ میگویند مثاًل آنهاست مال گویی که میکنند رفتار )آنهاهمطوری کنند
بده.«(،پادشاهیهمبههمینشکلاستــدرحالحاضرنیزبهواسطٔهعیسامسیح
دارید، دسترسی پادشاهی دارایی به فقط نه دارید. قانونی حق چیز همه به نسبت
کشور شهروندی مثل میشود، نیز بیشتری مزایای شامل که هستید، هم آن شهروند

آمریکاکهمزایایخودرادارد،وفقطازطریقآنمیتوانیدازآنهابهرهببرید.
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پس دیگر نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانوادۀ خدایید.
ــافسسیان ۱۹:۲

حاالبیاییددرموردآنکیسهحرفبزنیم!اگریادتانباشد،عیساگفتکهبهکیسهای
نیازداریدکهمندرفصلقبلآنرابهکیفهایمردانهکهبهدورگردنمیاندازند،تشبیه

کردم.

کنید که  فراهم  کیسه هایی  خود  آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید؛ برای 
پوسیده نشود، و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید 

و نه بید زیان رساند. زیرا هر جا گنج شماست، دلتان نیز آنجا خواهد بود.
ــلوقا ۳۴-۳۳:۱۲

برایخودکیسههاییفراهمکنیدوگنجیدرآسمانبرایخودکناربگذارید،جایی
کههیچکسنمیتواندبهآندستاندازدوآنراازشمابگیرد.بگذاریدقبلازهرچیز
موضوعیرامشخصکنم:عیسانمیگویدکهبایدداراییتانرابفروشیدوتازمانوارد
شدنبهآسمانورشکستهبمانید.یادتانباشدکهپولسهمانکسیاستکهدومقرنتیان
باب9رانوشتوگفتبهطریقهایمختلفدولتمندییاثروتنصیبماست،تاازهر
یاملک پولداشتن بدانیدکهپولسنمیگویدکه باشیم.پس، بتوانیمسخاوتمند لحاظ
داشتن،گناهاستیااشتباه.عیسامیگویدکهاگرپولوداراییهایشما،شماراصاحب
میشوند،بهتراستهمهرابفروشیدودلخودراباگنجینٔهآسمانیکهازدستنمیرود

وابدیست،ازنوهمسونمایید.
ازکودکیپولدرآوردنرابرایمابتکردهاند.پوْلکمکمیکندآنچهدرزندگینیاز
داریدرابهدستآورید؛اگرچه،بسیاریبعدًامیفهمند،پولخدایخوبینیست.بههمین
خاطرپولسبهتیموتائوسگفتکهبهثروتمندانهشداردهدکهسخاوتبهخرجدهند
تاازنظرروحانی،سالمبمانند.دل،آسانمیتواندپولراُبتخودفرضکند.سخاوتمند

بودنپادزهِرطمعاست.تامیتوانیدسخاوتبهخرجدهید.

ثروتمنداِن این دنیا را حکم نما که متکّبر نباشند و بر مال ناپایدار دنیا امید 
مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانی برای ما فراهم 
می سازد تا از آنها لذت ببریم. آنان را امر کن که نیکویی کنند و در کارهای 
خیر دولتمند بوده، سخاوتمند و گشاده دست باشند. بدین سان، گنجی برای 
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خود خواهند اندوخت که پی استوار زندگی آیندۀ ایشان خواهد بود و آن حیات 
را که حیات واقعی است، به دست خواهند آورد.

ــ اول تیموتائوس ۱۹-۱۷:۶

دقتکنیدکهپولسبهتیموتائوسمیگویدکهحکم نما،نهپیشنهاد بده،یعنیبایدبه
ثروتمنداندستوربدهدکهسخاوتمندباشندومایلبهسهیمشدنثروتشانبادیگران.

یادتانباشدکهپولنیازاست،ولیزندگینیست.

پس، گنج شما کجاست؟ 

سخاوتنهتنهادلشمارانسبتبهخداومردمنرممیکند،بلکهِگرهیکهپولبر
دلشمازدهرانیزُشلمیکند.دلمایلاستکهنسبتبهآنچهجلویشمیگذارید،ِشرک
ورزدوگرایشبهپرستشآندارد،پسنمیتوانیمبهدلماناجازهدهیمکهچونآوارگاِن
گذاریم. باقی او متمرکز را خود دل باید و ماست سرچشمٔه خدا زند. پرسه بیهدف

سخاوتمندینقطٔهمقابلطمعاستکهمیتواندبهآسانیچنگبهدلاندازد.
پسچرابایدچیزیبدهیم؟چراخدانمیتواندبدوناینکهسخاوتمندیازخودبه
خرجدهیم،ازنظرمالیبهماکمککند؟سوالخوبیاستوپاسخبهاینسوالرادر
لوقاباب4پیدامیکنیم.اولاینکه،خداپولیندارد،البتهقباًلبهاینموضوعاشارهکردم.
دوم،اوبهآدماقتدارکاملبرزمینداد،همانطورکهدرعبرانیان7:2-8آمدهاست.

را  جهان  حکومتهای  همۀ  َدمی  در  و  برد  بلند  مکانی  به  را  او  ابلیس  سپس 
تو  به  را  اینها  شکوه  تمامی  و  قدرت  این  همۀ  »من  گفت:  و  داد  نشان  او  به 
که  هر  به  را  آن  مختارم  و  است  شده  سپرده  من  به  که  زیرا  بخشید،  خواهم 
بخواهم بدهم. بنابراین، اگر در برابرم َسجده کنی، این همه از آن تو خواهد 
شد.« عیسا پاسخ داد: »نوشته شده است، »خداوند، خدای خود را بپرست و 

تنها او را عبادت کن.«
ــلوقا ۸-۵:۴

اینقسمتازکتابمقدسزمانیرخمیدهدکهشیطانعیسارادربیابانوسوسه
میکند.شیطانبهعیسامیگویدکهتماماقتداروشکوهملتهایجهانبهاودادهشده
است.بله،واقعاهمدرستاست.قبلازاو،آدمچنینمنصبیداشت،ولیآنراهنگام
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ارتکابخیانتبرعلیهپادشاهیخدابهشیطانداد.
شکوهملتها،ثروتآنوحاالتواناییسلطهیافتنبرثروتآنبهدستشیطانافتاده
آن ُپرِی و زمین یافت. اقتدار زمین کل بر کهشیطان نمیگوید متن نشوید، گیج بود.

متعلقبهخداست.ولیمتنمیگویدکهشیطانادعایقانونیبرثروتملتهادارد.
اگربهاسکناسهادقتکنید،همیشهبااقتدارکاملکشورنسبتبهوجهرایجخود،
آدمکرد،خدانمیتواندقانونًابروجهرایج یاتولیدمیشوند.بهخاطرکاریکه چاپ
کشوریادعاییداشتهباشدیاآنراتولیدکند.بااینوجوداگرخدابتواندفردیرابر
زمینبیابدکهبهاوباورداشتهباشدومایلباشددانهرادرحوزٔهقانونیواقتداراو

و مییابد قانونی حق خدا شکل این به بکارد،
میتوانددرآنموقعیتدخالتکند.

پس ندارد، پولی خدا که کنم اشاره باید باز
امور در میتواند میگویم اینکه از من منظور
نمیتواند خدا اگرچه چیست؟ کند، دخالت مالی
خاطر به که )عملی کند ظاهر پولی جادو مثل
بود(، خواهد غیرقانونی شیطان، قانونی ادعای
ولیمیتواندبرایبهدستآوردنیاایجادثروت

بهمردمیاریرساند.
هدیه دادنمابهخدا،دریچه  ایرابرایانجام

عملیمتقابلمیگشاید،که قانونیمهمدرپادشاهیاست.ماآنچه بکاریمراِدرومیکنیم.
درستمثلروایتهاییکهقباًلدرکتاببهآنهااشارهکردم،سخاوتمندی،بهآسمان
نماید. ِاعمال مالی امور در را شخصی هدایت و دستورالعمل تا میدهد قانونی حق
داستانماهیهارادرلوقا5بهخاطردارید؟تمایلپطرسبهقرضدادِنقایقشبهعیسا
برایموعظه،دریچهایقانونیرابرایروحالقدسگشودتاصیدیعظیمکهدرآبهای
عمیقبودرانصیباوسازد.هدیهدادنمابهخدادریچهایرابرایانجامعملیمتقابل

میگشاید،کهقانونیمهمدرپادشاهیاست.ماآنچهبکاریمراِدرومیکنیم.
آماده خود برای کیسههایی خدا، کار و پادشاهی به دادن هدیه با اینکه خالصه
میکنیم.هدیهدادن،ثروتهایآسمانرادراختیارماقرارمیدهدوبههمینخاطراست
کهپولسهدیهدادنرا»کیسه«میخواند.این،همهچیزرادرزندگیماعوضمیکند.

هدیه دادن ما به خدا، 
دریچه  ای را برای 

انجام عملی متقابل 
می گشاید، که قانونی 

مهم در پادشاهی 
است. ما آنچه بکاریم 

را ِدرو می کنیم.
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مادیگرمحدودبهدرکخودنیستیم.خدا،خودشبهمایاریمیرساندتاکامیابشویم.

آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند 
باشید، و این سخاوت شما به واسطۀ ما به سپاس خدا خواهد انجامید. 

ــدوم قرنتیان ۱۱:۹

دقتکنیدکهکتابمقدسمیگویدکهدولتمند)یعنیثروتمند(خواهید شدونگفته 
کهباید تالش کنیمتابااتکابهقدرتوحکمتخودثروتمندشوید.حاالشریکیتازه،

یعنیروحالقدسراداریدواوبیشترازشمامیداند.
بهتراست یا تمامگذراندیم.پول، بابیپولی را پراضطراب یادممیآیدکه9ساِل
بگویمترِسنداشتنپولکافی،دلمنرابهزنجیرکشیدهبود.مسیحیبودم،ولیهنوز
توکلکافیبرخدارادردلپرورشندادهبودمتاهممسیربودنخودرابانظامدرهم
به اعتمادم آنموقع، داشتم! اعتماد بهگنجیغلط تغییردهد.من لعنزمینی شکستٔه

خودمبودوانتخابمغلطبود.
خدابایدبهمنتعلیممیدادتاکیسهرابرایخودآمادهکنم،وبهاینطریقبهفیض
وتواناییدسترسیداشتهباشم.فکرمیکنمکههرکسکهمرامیشناسد،میداندکهخدا
چگونهاینکارراکردهاست،ولیشایدشماندانید،پسبهاینخاطردوبارهداستانرا

تعریفمیکنم.خدابرایرسیدگیکردنبهماعملکردبسیاراستراتژیکداشت.
شکار به نداشتم. موفق شکاری سال چند ولی دارم، دوست را گوزن شکاِر من
میرفتمودرسرمامینشستموکمینمیکردم،ولیشانسبامنیارنبودودستخالی
برمیگشتم.موضوعفقطعالقٔهمنبهشکارنبود؛بچههارابایدغذامیدادموگوشت
گوزنبهکارمیآمد.قباًلموفقیتهایبسیاریدرشکارداشتم،ولیچندسالیبودکه

شکارموفقینداشتموگوشتشکاربهخانهنمیآوردم.
یکروزبهفصلشکاریکهقراربودشروعشود،فکرمیکردمکهصدایخداوندرا

شنیدم.گفت:»بگذارامسالمنبهتونشاندهمکهچطوربایدشکارکنی!«
این مورد در یعنیچی؟ کنم؟« بایدشکار ترساند.»چطور را من کمی اینحرف
یادراصلهدیهایبرایدریافِتآنگوزن بایددانهای حرفدعاکردم.حسکردمکه
بکارم.حسکردمکهخداوندمیگوید،وقتیبرایآنگوزندانهایمیکارم،بایدقبلاز
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اینکهگوزنبهدستمبرسد،طبقمرقس24:11باورداشتهباشمکهآنرادرحالحاضر
دریافتکردهام.

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

ــ مرقس ۲۴:۱۱

اگرچهبهعنوانایمانداریمسیحی،همیشهسخاوتبهخرجدادهبودموکلیسارا
حمایتمیکردموازایندستدانهها،بانیتقبلیوباوربهدریافتآنچهدردعابیان
»برای آننوشتم: یادآوری ودربخش راگرفتم بودم.چک بودم،بسیارکاشته نموده
دریافتگوزندرسال1987.«دستبرآنگذاشتمودعاکردموهنگامفرستادنآنبه

سازمانموردنظر،اطمینانداشتمکهگوزنرادریافتکردهام.
ساکنشهرتولسایاوُکالهامابودیموآنموقعدرمحدودٔهشهرجاییبرایشکار
نداشتیم،ولییکیازدوستانکلیسایی،مرادعوتکردکهبرایعیدشکرگزاریبهخانٔه
مادربزرگشبرویموگفتکهگوزنهماطرافمزرعٔهآنهاهست.پسهمراهخانواده،
صبحعیدشکرگزاریبهسمتمزرعٔهآنهاحرکتکردیمتاازغذاومشارکتلذتببریمو

گوزنمراهمباخودبرگردانم.
دوستمنمیدانستکهبایدبرایشکارکجابروم،ولیچراگاهینزدیکزمینآنهابود
کهبیشهایدرمجاورتخودداشت،پسپیشنهادکردکهبهآنسمتبروموکناردرختی
بزرگکمینکنم.مراتصورکنیدکهدرُکپهایازعلوفهَٔهرسشده،نشستهبودمکهدور
دشتی در واقع در میکنم، فکر موقع آن به که بودند.حاال ریختهشده بزرگ درختی
پهناورکناردرختینشستهبودم.هواروشنشد،وباخودفکرکردمنشستن من اینجا 

فایده ای ندارد. باید جای بهتری پیدا کنم. 
پیشخودمفکرمیکردمکهبلندشدهوجایدیگریدربیشهکمینکنمونمیدانستم
کهپشتسرم،یعنیطرفدیگرآندرخت،چهخبراست.نمیدانستمکهچهشده،ولی
گوزنیَنردرآندشتازپشتسرمندویدوخودرابهآنجارساند.درختبینگوزنو
منبود،پسبههمینخاطرگوزنمراندیدومنهماوراندیدم.گوزننرسمتدرخت

آمدوبویمنبهمشامشرسیدوایستادوسعیکردببیندچهخبراست.
آنگوزنایستادوبهاطرافدرختنگاهکردوباهمچشمدرچشمشدیم.گوزنتنها
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پنجمتربامنفاصلهداشت!بهسرعتبرقوبادوباغرشیکوتاهپابهفرارگذاشت.
بایداعترافکنمکهتیراندازیبیخطانیستم.احتمالشکارگوزنیفراریکهمستقیم
وباتمامسرعتدرحالفراراست،پاییناست.ازسویدیگربادوربین60-30روی
تفنگوبدونتکیهبردرخت،هدفگرفتنچنینشکاریکارآسانینیست.ولیوقتی
ماشهراکشیدم،گوزنزمینافتادودیگرتکاننخورد.شوکهشدم!دوستمباشنیدنبا
صدایتفنگپیشمنآمدوبادیدنگوزن،بهمنتبریکگفت.دوستمخبرنداشتکه
خداوندبهمنچهگفتهاست،ولیبههرجهتبهاوگفتم»فکرنمیکنماینشکارنتیجه

استعدادمنباشد«
تکهکاغذیکهروزفرستادنچکنوشتهبودمراازجیبُکتشکارمدرآوردم.برآن
نوشتهشدهبود»بهدریافتگوزندرسال1987باوردارم،درنامعیسا.«تاریخوساعت
راهمبرآننوشتهبودم.کاغذرابهدوستمنشاندادمتااوهمببیندوبعدآنچهخداوند

گفتهبودرابرایاوتعریفکردم.
ایناتفاقتوجهمرابهخودجلبکرد.بدونشکمیدانستمکهرسیدنآنگوزنبه
من،کارخداست.البته،وقتیچنیناتفاقیمیافتد،ذهنتانسعیمیکندبگویدکهفقط
اتفاقاستوچیزقابلتوجهینیست.ولیدر34سالگذشته،منباهمینروشبارها
وبارهاگوزننصیبمشده،درستمثلسال1987،بدوناینکهحتایکبارهمشکست

بخورم،معمواًلهمزیریکساعتدربیشه،گوزنبهمنرسیدهاست.
خداازهمینروشاستفادهکردتاآنروزبهپطرس،یعقوبویوحناکهبردریاچه
دیدٔهخودتعجب از آنها که کتابمقدسمیگوید برساند. را برکتش بودند، جنیسارت

کردند.

چه خود و همراهانش از واقعۀ صید ماهی شگفت زده بودند. یعقوب و یوحنا، 
عیسا  داشتند.  را  حال  همین  بودند،  َشمعون  همکار  که  نیز  ِزِبدی،  پسران 
آنها  پس  کرد.«  خواهی  صید  را  مردم  پس  این  از  »مترس،  گفت:  َشمعون  به 
روانه  او  پی  از  گفته،  ترک  را  چیز  همه  و  راندند  ساحل  به  را  خود  قایقهای 

شدند.
ــ لوقا ۱۱-۹:۵

آنقدرشگفتزدهشدندکههمهچیزرارهاکردندوبهدنبالعیساراهافتادند.راه
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بهتریدیدند،راهیبسیاربهتر!همانطورکهخداپادشاهیونحؤهفراهمآوردنکیسه
)نقطهایکهمنبهگنجهایآسمانیدسترسیمییابم(رابهمننشانداد،اطمینانمن
بهمنابعآسمانیدرعوضآنچهدردستداشتم،بیشترمیشد.خدابهمنتعلیمدادکه
میتوانمبرایهرچیزیدانهایبکارم،واوبهمنبرنامهایبرایکسبدرآمدنیزمیدهد.
اینجامجالندارمکهتماماتفاقاتفوقالعادهکهدرنتیجٔهپادشاهیدیدهامراباشما
درمیانبگذارم،ولیمیتوانمبگویمکهمنوِدرنداازنظرمالیشاهداتفاقاتشگفتی
دراینپادشاهیبودهایم.ازورشکستگیکاملتاآزادیمالیوتواناییبرایحمایتاز

خدمتبهمیلیونهانفردرطولاینسالها،واقعًافوقالعادهاست.
کاشتندانهباایمانبرایبرداشتمحصولیخاص،یکیازاولینچیزهاییبودکه
خداازآغازآموزشدیدنمندرموردپادشاهیبهمنیادداد.گرچه،دراینکتابزمان
کافیندارمتابههمهچیزبپردازم،ولیمیتوانیددرکتابهایدیگرمداستانهایمختلف
باجزئیاتبیشتریدرموردپادشاهیواختصاصیبودندانهایکهمیکارید،پیداکنید.
کتاب  انقالب مالی شما: قدرت مهیاگریبیشازاینکتاببهآزادکردنایمانونحوهای
کهبهطورخاصدانٔهخودرابایدبکارید،میپردازد.تشویقتانمیکنمکهاینکتابرا

تهیهکنیدوچیزهایبیشتریدراینموردیادبگیرید.
اینکتاببهبرخیازاصولکلیدیپادشاهیمیپردازدکهخدادرموردسخاوتمندی
الهامبخِششما و ایناصولسببتشویقتان امیدوارمکه داد. تعلیم بهمن ودهندگی

براییادگیریبیشتروتبدیلشدنبهآنچهباشدکهخدامیخواهدباشید.





فصل9

قانون پیمانه

چندماهپیش،ِدِرنداومندانهای15000دالریدریکیازسازمانهایخدماتیکاشتیم.
درهمینحین،ایمانمرابرایدریافتآنچهمیخواستم،آزادمیکردمکهروحالقدسبه

مندومقرنتیان10:9-11رایادآوریکردوچندروزآنآیاتدرذهنمنبودند.

و او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم می سازد، بذرتان را 
مهیا ساخته، فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد 
فرصتی  هر  در  بتوانید  تا  شد  خواهید  دولتمند  حیث  هر  از  آنگاه  ساخت. 
خواهد  خدا  سپاس  به  ما  واسطۀ  به  شما  سخاوت  این  و  باشید،  سخاوتمند 

انجامید.
ــدوم قرنتیان ۱۱-۱۰:۹

برقسمتیتاملکردمکهمیگویدخدابذررابرایکشاورزونانرابرایخوردنمهیا
میکندواینقسمتبرایمنبرجستهشدهبود.متوجهشدمکهبسیاریازافرادهنگام
هدیهدادن،میترسندچونمتوجهاینعبارتنشدهاند.بسیاریفکرمیکنندکهوقتی
هدیهمیدهند،درواقعچیزیراتسلیممیکنندکهبرایآنهابهاخواهدداشت.ولیخدا
بااینگفتهبهمنیادآوریمیکردکهنهتنهابذررامهیامیکند،بلکهنانرابرایخوردن
این ازقبل البته نیازشخصیفردرارفعمیکند. بهعبارتدیگر، یا نیزفراهممیکند
موضوعرامیدانستم،ولیحسکردمکهخدامیخواهدحتمًابهبقیهبگویمکهاوهردو
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رامیدهدونیازینیستازهدیهدادنبترسیم.
چندهفتهبعد،تصمیمگرفتیمکهدانٔه15هزاردالریرابکاریم.صحبتهایالزمراکردیم
ومیخواستمچراغراخاموشکنموبخوابمکهباخودفکرکردمبدنیستسهامیکهدربازار

بورسدارمراچککنم.حسابمرابازکردمودیدمکهارزشسهامحسابیباالرفته.
میخواستمتلفنمرارویمیزبگذارمکهچشممبهسهامیافتادکهنداشتم.آنسهام
راقباًلهمدیدهبودمومیخواستمآنرابخرم.دربارٔهآنسهامتحقیقکردمودیدمکه

قیمتشدردوازدهماهگذشته،ثابتبوده،پسازخریدآنمنصرفشدم.
وحس بود، عجیب بود. کرده جلب را من توجه سهام آن آنشب، دلیلی، به ولی
میکردمکهبایدآنرابخرم.کاریکهاصاًلانجامنمیدهم.بههرجهتهمانشب،1500 

دالرازآنسهامراخریدموتلفنمرارویمیزگذاشتم.
کمیباِدرنداحرفزدموازسهامیگفتمکهتازهخریدهبودم.تلفنمرابازبرداشتم
ارزش که دیدم درکمالتعجب دربارٔهکدامسهامحرفمیزنم،ولی کهتوضیحدهم
آنسهام،تنهادریکساعت،100درصدافزایشپیداکردهبود!بیدارماندیمودیدیمکه

ارزشآنسهمآرامآرامباالمیرود.
ورویهمان به17هزاردالررسید بودم آنچهمنخریده ارزش بعد، چندساعت

قیمتثابتماند.بهِدرنداگفتم»اینهماز15هزاردالرمان!«
سهامرافروختموسودبسیاریکردم.صبحروزبعدارزشآنسهامپایینآمدواالن
ماههاازآنافزایشقیمتمیگذردوهنوزاتفاقیمشابهنیافتادهاست.عجیبترینچیزی
بودکهدیدهبودم.میدانمکهروحالقدسآنسهامرابرایمنبرجستهکردهبودوبهدرندا
گفتمکهخدابذررابهماداد.خدابذررابهکشاورزونانرابرایخوردن،میدهد!فرقی

نمیکندکهچطوراینکاررامیکند،ولیهمیشهبهنحویبذرونانرامیرساند.
اگر  که کردم فکر خودم با سرمایه، برگشت و سهام فروش از بعد که بود جالب
می دانستم سهام من تا به این حد باال می رود، بیشتر از ۱۵۰۰ دالر می خریدم. االنکهبا
دقتبیشتریبهآناتفاقنگاهمیکنم،میگویمبله، می توانستم ۱۰ هزار دالر سرمایه گذاری 
کنم،یاشایدشماپیشخودفکرکنیداگر ۱۰۰ هزار دالر می گذاشتم چه می شد؟ بهمبلغی
کهازچنینسرمایهگذاریبهدستآوردمفکرکنید.ولی100هزاردالر،یادههزاریاپنج
هزاردالرسرمایهگذارینکردم.سرمایهگذاریمن1500دالربودوسودمنمحدودبه
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اینمبلغمیشد.1500دالرراسرمایهگذاریکردم،وگرچهدوستداشتم،پولبیشتری
دربیاورمولینمیشد،چونفقط1500دالرسرمایهگذاریکردم.

کتابمقدسدرلوقا38:6میگویدکهچراآنشبپولبیشتریدرنیاوردم.

بدهید تا به شما داده شود. پیمانه ای ُپر، فشرده، تکان داده و لبریز در دامنتان 
ریخته خواهد شد! زیرا با هر پیمانه ای که بدهید، با همان پیمانه به شما داده 

خواهد شد.«
ــ لوقا ۳۸:۶ 

پیمانهرامنتعیینکردهبودموباپیمانهایکهدادهبودمبهمندادهشد،پتانسیلیکه
آنشبداشتم،براساسآنچهدادهبودم،تعیینشد.پیمانهرامنتعیینکردموباهمان
پیمانه،سرمایٔهمنبرگشت.عیسامیگویدکهایناصلبرایهدیهدادنوسخاوتیکهبه

خرجمیدهیدنیزصادقاست.
داستانیدرکتابمقدسهستکهمیخواهمدقیقًاچنیناصلیرادراینداستانبه

شمانشاندهم.ازاینداستانچیزهایبیشتریدرموردقانونپیمانهیادمیگیریم.

تو،  »خدمتگزار  گفت:  ِالیَشع  به  التماس کنان  انبیا  گروه  از  یکی  زن  روزی 
دل  بر  را  خداوند  ترس  او  می دانی،  که  همان گونه  است.  درگذشته  شوهرم، 

داشت. اما اکنون طلبکار وی می آید تا دو پسر مرا به بردگی ببرد.« 
ِالیَشع پاسخ داد: »برای تو چه کنم؟ بگو در خانه چه داری؟« زن گفت: »کنیزت 

را در خانه چیزی جز ظرفی روغن نیست.
خالی  ظروف  همسایگان  تمامی  از  و  برو  خانه  اطراف  »به  گفت:  ِالیَشع   
بستان، و بسیار هم بستان! آنگاه به خانۀ خویش برو و در را پشت سر خود 
و پسرانت ببند و همۀ آن ظرفها را از روغن پر کن، و هر ظرفی را که پر شد، 
و پسرانش  را پشت سر خود  در  و  او رفت  نزد  از  زن  آن  بگذار.« پس  کناری 
بست. آنان ظرفها را نزد او می آوردند و او همه را پر می کرد. چون همۀ ظرفها 
او پاسخ داد: »دیگر  اما  پر شد، به پسرش گفت: »ظرفی دیگر نزدم بیاور.« 
آن زن نزد مرد خدا رفت و  بازایستاد. پس  آنگاه روغن  باقی نیست.«  ظرفی 
ِالیَشع گفت: »برو، روغن را بفروش و بدهی خود را  او بازگفت.  ماجرا را به 
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بپرداز و تو و پسرانت می توانید با آنچه باقی می ماند، گذران زندگی کنید.«
ــدوم پادشاهان ۷-۱:۴

اینداستانعالیپرازمکاشفاتبسیارازپادشاهیاست.
آنزنبرایکمکپیشنبیرفت.بدهکاربودوچیزینماندهبودکهپسرهایشرااز
دستبدهد.ولیجالباستکهنبیپولازخزانٔهخوددرنمیآورد،بلکهدرآنشرایط،

پرسشیعجیبازاومیکند:»بگودرخانهچهداری؟«
آنطورکهازپاسخآنزنبرمیآید،ازشنیدناینسوالمتعجبشدهبود.درجواب
بهسوالنبیگفت:»چیزیجزظرفیروغننیست«وکلمٔه»جز«راجهتتاکیداضافه
کردهبود،ولیبههرجهتاشارهمیکندکهچهدارد.زیادنیست،ولیمقداریروغن
زیتوندارد.نبیفقطبههمیننیازداشت.پاسْخهمینبود.بادقتبهدستورالعملیکه

دادنگاهکنید.

خالی  ظروف  همسایگان  تمامی  از  و  برو  خانه  اطراف  »به  گفت:  ِالیَشع 
بستان، و بسیار هم بستان!«

بسیارهمِبستان!منظوراز»بسیار«چیست؟»بسیار«یعنیچندعدد؟فکرمیکنم
مقصوداز»بسیار«جایبحثفراوانداشتهباشد،وتنهاآنزنمیتوانستمعنایبسیار
رابرایخودتعریفکند.ولیآنطورکهداستانپیشرفت،متوجهشدکهبهاندازٔهکافی

نمیتواندظروفخالیجمعکند!

پس آن زن از نزد او رفت و در را پشت سر خود و پسرانش بست. آنان ظرف ها 
به  شد،  پر  ظرف ها  همۀ  چون  می کرد.  پر  را  همه  او  و  می آوردند  او  نزد  را 
پسرش گفت: »ظرفی دیگر نزدم بیاور.« اما او پاسخ داد: »دیگر ظرفی باقی 

نیست.« آنگاه روغن بازایستاد.

تعداد و بود نمانده باقی ظرفی دیگر که آمد بند هنگامی روغن، که کنید دقت
ظرفهاذکرنشدهاند.وقتیظرفهاپرشدند،بهپسرشگفتکهظرفیدیگربیاورد
وگفتکهظرفیباقینماندهاست.مطمئنمکهدوستداشت،بازظرفهاراازروغن
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پرکند،ولیفقطچندظرفداشت.میزانبرکِتاوراتنهاخدامشخصنمیکرد،بلکه
محدودبهفکرخوداوبود.

مطمئنمکهاحتمااًلدوستداشتظرفهایبیشتریداشتهباشد،ظرفهایبسیار
زیاد.واگرمیدانستکهقراراستچهبشود،حتمًادِرخانٔههمهرامیزدتاظرفیخالی
ازآنهاقرضبگیرد.حتاممکنبودکسیرابهشهرهایمجاوربفرستدتاظرفجمع
کند.داستانپایانخوشیداشت:بدهیاشراپرداختکردوخانوادهاشبعدازفروش

روغن،باآنچهباقیماندهبود،زندگیکردند.
ولینتیجهمیتوانستمتفاوتباشد.میتوانستبدهیتمامآشنایانخودراهمبدهد
وبرایشهرمیدانیتازهبسازدوبهخیلیهاکمککند.پسچرافقطچندظرفجمع
بحرانخود بر او مربوطمیشود. او ذهنیت به اینسوال به پاسخ فکرمیکنم کرد؟
متمرکزبود،یعنیبرمبلغبدهیوآنچهکهفکرمیکرد،برایمراقبتازپسرهایشبه
آننیازدارد.بهجایاینکهبهورایشرایطفکرکند،تنهابهرفعنیازهایآنیخودفکر
میکرد.باوردارمکهاگرهزارظرفهمجمعمیکرد،همهپرمیشدند.خوداوبودکه
پیمانهرامشخصمیکرد!خدابههمهفرصتیکهبهآنزندادرامیدهد.همهبایدتعییِن

پیمانهراانتخابکنیم.
باردیگرمیخواهمآیاتکلیدیمربوطبهاینفصلرامرورکنم.

در  لبریز  و  داده  تکان  فشرده،  ُپر،  پیمانه ای  شود.  داده  شما  به  تا  »بدهید 
دامنتان ریخته خواهد شد! زیرا با هر پیمانه ای که بدهید، با همان پیمانه به 

شما داده خواهد شد.«
ــلوقا ۳۸:۶

همیشهشیفتٔهتکرارکردنقسمتاولاینآیههستیمکهمیگویداگربدهیمبهفراوانی
بهمادادهخواهدشد.ولیهیچوقتقسمتبعدیآیهرانمیخوانیم،قسمتیکهمیگوید
تنهابا هر پیمانه ای که بدهیم به آن پیمانه به ما داده خواهد شد. چراایناصلبرایمنو

شمامهماست؟بااجازهمثالیبرایتانمیزنم.
فرضکنیمکهتازهکشاورزیراشروعکردهایدومنبهشماگفتهامکهمیخواهم
5000سبدیاپیمانهگندمبخرم.باهمبرسرقیمتهرسبدیاپیمانهموافقتمیکنیمو
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حاالآمادهایدتادههکتارگندمرادرزمینبکاریدومحصولیبرداشتکنید.فکرکنم
میدانیدکهچهاتفاقیخواهدافتاد.گرفتارتهیٔهسبدیاپیمانهایمیشویدکهبرایانجام
معاهداتقراردادالزماست،چونکممیآورید.چرا؟چونهنگامشروعکارنمیدانید

پنجهزارسبدیاپیمانه،کفایتچندهکتارزمینرامیکند.
چند نفر از ایمانداران ماشین های خود را برای برداشت محصول به صف 

کرده اند، ولی فقط دو بوته گوجه کاشته اند؟ 
آنچهدرمثاِلکشاورزآوردهشده،مقدارهکتاریاستکهبایددانهبکارد.درمورد
آنزن،تعدادظرفهاییبودکهبایدجمعمیکرد.درمثالعیسا،میزانبذریبودکه
بایدکاشتهمیشد.پساگرمحصولیکهانتظارشراداریمباآنپیمانهکهبرایدریافتش
تعیینکردیم،بهبارننشیند،مایوسمیشویمواحتمااًلمردمناآگاههممیتوانندخدارا

برایآنچهکهبهنظرمحققنشدنکالمشمیرسد،سرزنشکنند.
ولیسوالبزرگایناست:اگرکشاورزبهپنجهزارپیمانهیاسبدگندمنیازداشته

باشد،ولینداندچندهکتاربایدبکارد،چهبایدبکند؟

باید از کشاورزی بپرسد که می داند! 

ایناصلرابایددرموقعیتیواقعیشرحدهمکههمیشهباآنسروکارداریم.
خانوادهایمیخواهدوامسیصدهزاردالریخانٔهخودراتسویهکندومیدانندکه
بایددانهایبکارندوبهعنوانزنوشوهرباهمتوافقکنندوایمانخودراآزادسازند.
ولیچقدربایدبکارند؟همیشهاینسوالرامیشنوم.چقدربایدبکارندتامحصولی300 
هزاردالریبرداشتکنند؟نمیدانند.بایدازکسیبپرسندکهمیداندواوروحالقدس

است.
تعلیمی بدون معمواًل میدهد. جواب سوال این به زمزمهکنان که شنیدهایم بارها
آن به و نیستیم آن انجام به قادر که میدانیم کاری را زمزمهگر صدای آن درست،
بیتوجهیمیکنیم.برایمثال،وقتیبرایفالنکار،دانهایمیکارید،حسمیکنیدکه
باید1000دالربکارید.ولیفورًاذهنتانواردعملمیشودومیگوید»نه،نمیشودکه«یا

بدترازآنمیگویید:»شیطان،ساکتشو.«
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امامیتوانیدمطمئنباشیدکهشیطان هرگز نمی گوید دانه ای بزرگتر در پادشاهی 
خدا بکارید. اوقانونپادشاهیرامیداند.پسدراینمورد،چونبهاصلپیمانهباور
نداشتید،اطمینانیدرخودپرورشندادهاید،ووقتیذهنتانشروعبهاستداللمیکند،
تسلیممیشویدوهمان100دالرهمیشگیرامیدهید.البته،مانندمثالگندم،نمیتوانید

محصولالزمخودرابرداشتکنید.
قبلازاینکهادامهدهم،بایدنکتهایراروشنکنم:

میزان پولی که می دهید تعیین کننده میزانی که می کارید نمی باشد.

منظورمچیست؟برایتوضیحآنلوقا1:21-4رابایدبخوانیم:

عیسا به اطراف نگریست و ثروتمندانی را دید که هدایای خود را در صندوق 
ِبیت الماِل معبد می انداختند. در آن میان بیوه زنی فقیر را نیز دید که دو ِقران 
در صندوق انداخت. عیسا گفت: »براستی به شما می گویم، این بیوه زن فقیر 
از همۀ آنان بیشتر داد. زیرا آنان جملگی از فزونی دارایی خویش دادند، اّما 

این زن در تنگدستی خود، تمامی روزی خویش را داد.« 

دقتکنیدکهعیساگفتآنبیوهزنبیشترازثروتمندانهدیهداد.ثروتمندانمبلغ
باالتریدادند،ولیکتابمقدسمیگویدکهبهخاطرثروتمندبودنیامیتوانیمبگوییم
ازپولاضافهایکهداشتند،هدیهدادند.آنبیوهزِنفقیرواقعًاداروندارخودرادادو

اینکارایمانمیطلبد.
بهخرج البته،سخاوت نمیطلبد. ایمانی است، اضافه زندگیتان در آنچه بخشیدن
دادننسبتبهآنچهاضافهدارید،خوباستولیآنروز،همهمیدیدندکهدیگرانچقدر
تاموردتوجهدیگران ازمواردهدیهمیدادند هدیهمیدهندوثروتمندان،دربسیاری
قراربگیرندوبینآشنایانجایگاهمذهبیپیداکنند.تعیینمیزانپیمانهبامقدارپولی
کهمیدهید،تعریفیدرستازنحؤهتعییِنپیمانهنیست.بخشبزرگیازآناست،ولی

همٔهآننیست.
بایدبهیادداشتهباشیمکهآنچهبرایکسیمبلغباالیی استبرایدیگری،ممکناست
مبلغیقابلتوجهنباشد.درروزهایاول،برایمن،هزاراندالرهدیهدادن،سختبود.
درواقع،وقتیکارمانراشروعکردیم،بایدآنهدیهرادرطولچندماهمیدادیم.ولی
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توانماافزایشیافتوتوانستیمبارشدایمانواطمینان،هدیهٔبیشتریراتقدیمکنیم.
معمواًلبههمهمیگویم:»وقتیبرایمهیاگریخدادانهایمیکارید،لحظهایوقت
بگذاریدوازروحالقدسبپرسیدکهچهدانهایبایدبکاریدوآندانهراکجابایدبکارید.«
معمواًل،کاشتنبراینیازهایهمیشگی،نسبتبهگشایشیاساسی،مثلتسویهکردن
ایمانزیادینمیطلبد.وقتیبراینیازهایبزرگدانهایمیکارم،همیشه قسطخانه،
دارم ایناستکهنمیخواهمپولاضافهایکه میخواهمچیزیراحسکنم.منظورم
بایدبه ایمانمرادرگیرمیکند.مبلغ رابدهم.میخواهمدانهایبکارمکهحسمیکنم

اندازهایباشدکهجسممنرابهواکنشواداردوپیشخودمبگویم»مطمئنی؟«
درطولاینسالها،متوجهشدهامکهاگرازروحالقدسبپرسید،مطمئنًامبلغیکه
بایدهدیهکنیدرابهشمامیگوید؛فقطمطمئنباشیدکهمیخواهیدصدایاورابشنوید.
انجام من همیشه را پرداختها چون بگیرم. کمک ِدرندا از زمینه این در باید شخصًا
میدهم،برایدرنداآسانتراستکهمبلغموردنظررابشنودوتردیدینداشتهباشد.
احتمااًلیادتانهستکهدرموردکاشتمبلغ200هزاردالردرپروژٔهساختمانیکلیسا،

داستانیرابرایتانتعریفکردم؟اولینباریبودکهچنینمبلغیراهدیهمیکردیم.
ولیهمٔهجزئیاترابرایتانتعریفنکردم.آنکارتعهدیسهسالهبود،نهبدهی.
هدفیبودکهبرایخودوبرایهدیهکردندرطولزمانتعیینکردیم.روزیفرارسید
که کردم فکر خودم با میکاشتیم، را اولیه دانٔه و میکردیم اعالم را هدفمان باید که
واقعًامیخواهمفقط150هزاردالْرهدیهکنم.ولیدرندابامنبحثکردوگفتکهاز
روحالقدسشنیدهکهباید200هزاردالرهدیهبدهیم.نظرشراردکردموبر150هزار
دالرپافشاریکردم.درطولجلسه،بازبر200هزاردالرپافشاریکرد،ولیمنبازرد

کردم.
ایستادوخواستکهحرفبزند. اینکهدانهرابکاریم،کشاورزیدرکلیسا از قبل
اوهمهراتشویقکردتابرایبرداشتمحصولخودبهخدااعتمادکنند.توضیحدادکه
بهعنوانکشاورز،متکیبرقانونکاشتوبرداشتاستتابتواندبهکارشادامهدهدو
اشارهکردکهقوانینقابلاطمینانیهستند.گفتکهساالنه200هزاردالرخرِجکاشت
دانهمیکند.درادامهتوضیحدادکهابتداکاریاحمقانهبهنظرمیرسد،چونوقتیدانه
رابکاردودویستهزاردالرراخرجبکند،دیگرراهیبرایبرگشتسرمایهخودندارد،
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ولیتاکیدکردکهقانونکاشتوبرداشتهمیشهپیروزمیشود،پیروزیبامحصولیکه
بسیاربیشتراز200هزاردالریاستکهخرجبذرکرده.

ِدرنداُسقلمهاینرمبهپهلویمزدومنهمگرفتمکهچهمیگوید:200هزاردالررا
بده!وهمینکارراهمکردیم.یادتانمیآیدکهخداچطوردردلمعاونآنشرکتکار
کردتاهرسال،کمیسیون200هزاردالریبهمابدهد،دقیقًا200هزاردالر!درفصلهای
پیشینگفتهامکهاینمبلغسالهاستکهبهحسابماواریزمیشودوتااالنبیشازدو

میلیوندالربهدرآمدمااضافهکردهاست.
ِدرنداجزئیاتزیادیدرموردقبضهادرذهننداشت،پسدلیلیبرایترسافزایش
اوتنهاصدایخداراشنید.ودرواقعمنهمتنهابایدهمینکاررا مبلغهمنمیدید.
میکردم.ولیاولینباریبودکهچنینمبلغیرامیکاشتیم،پسمنتسلیمترسشده
بودموبر150هزاردالرپافشاریکردم.خداراشکربهخاطرهمسرمکهمراتشویقکرد

تابرایمبلغیباالتربهخدااعتمادکنم.
همیشهکاشتن،یاهدیهدادن،ایمانمیطلبد.پسبیاییدبهترساجازهندهیمکهما

راازبرداشِتمحصولیکهخداسعیداردبهمابرساند،بازدارد.

به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که 
فراوان بکارد، فراوان هم بر خواهد داشت.

ــدوم قرنتیان ۶:۹ 

پولسدراینمتنبرایکلیساییدیگرهدیهجمعمیکند،وبهمردْماصلیکهظاهرًا
پیمانٔهخود راطبق آنچهمیکارند آنها یادآوریمیکند، را بود داده تعلیم آنها به قباًل
برداشتمیکنند.پولساصِلتعیینپیمانهرامطرحمیکند.پطرسآنروزقایِقخودرا
بهعیساقرضدادتاازآناستفادهکند،ودیدیمکهقایقهاییعقوبویوحنا،دقیقًاپراز
محصولیشدندکهایمانپطرسبهثمرآوردهبود،شراکتآنسه،سبِببهبارنشستن
چنینمحصولیشد.ولیسوالیازشمادارم:اگرآنروزپطرس1000قایقمیداشت،

ممکنبودچندقایقتاپایغرقشدن،بروند؟
اگربگویید،1000،درستگفتهاید.

خدا که است ظرفی همان پیمانه، است. کننده تعیین پیمانه که میبینیم مجددًا،
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میتواندآنراپرکند.پستشویقتانمیکنمکهبارویاییعظیمپیمانهایتعیینکنید.
نیازینیستبهعقببرگردیدوبگویید:»سهامیکهخریدم،درسهساعت،هزاردرصد

افزایشقیمتداشت.کاشسرمایهگذاریبیشتریمیکردم!«
پس،سوالایناستکهآنشببعدازانگیختهشدنبهروحالقدس،چهچیزیمنرا
واداشتتافقط1500دالردرآنسهامسرمایهگذاریکنم؟ازنظرمن،مسالهاینبودکه
منازخدامبلغرانپرسیدم.فقطباآنچهدرذهنداشتمپیشرفتموصدایاورانشنیدم.
اینداستان،فرداصبحدربازاربورسسرمایهگذارینکنید.همانطور بنابه لطفًا
کهقباًلگفتم،منپولزیادیدربازاربورسسرمایهگذارینمیکنم.ولیخداآنشب،
حرفشرابهمنزد،اودانهبرایبرایکاشتنونانرابرایخوردنمیدهدوبهخوبی

یادآوریمیکندکهماخودپیمانهراتعیینمیکنیم.
امیدوارمدفعٔهبعدکهخدابرشانٔهشمامیزندومیخواهدکهدرکاراوسرمایهگذاری
کنید،اینداستانرابهخاطرداشتهباشید.همهبایدبهخدااجازهدهیمکهدراینزمینه

ماراآموزشدهد.
بهیادمیآورمهنگامیکهارزشملک،بعدازبحران2009،درفلوریداکمشد،دوستان
سرمایهداریداشتیمکهدرمنطقٔهساحلیزندگیمیکردندوهمیشهبهآنهاسرمیزدیم.
روزیباهمیندوستانکنارساحلقدممیزدیمکهیکیازآنهاگفت:»میخواهمچیزی

نشانتاندهم.«
دمدرخانهایکهبهسمتشرفتیم،عالمت»فروشی«نصبشدهبود.قیمتآنملک
695هزاردالربودودوخانهدرآنملکقرارداشت.)بلهدرستخواندید،دوخانه،بریک
ملکدرساحلفلوریداباقیمت695هزاردالر.هردوخانهمبلهبودند.فکرمیکنمشما
همموافقباشیدکهقیمتبینظیریاست.(یکیکرایهرفتهبودودرآمدخوبیهمداشت،
چونهردوخانهلبساحلبودند.ولیمشکلاینبودکهنمیتوانستماینمبلغرایکجا
سرمایهگذاریکنم،پسپیشنهادخریدخانهرابهنوعیردکردم.)میدانمکهآنقدرها
تصمیمهوشمندانهاینبود.(دوستمچندخانهداشتونمیخواستبارمدیریتکردن
دوخانٔهدیگررابهدوشبکشد.فرصتیبرایسرمایهگذاریراکفدستماگذشتو
هرروزنیستکهببینیدشخصیمولتیمیلیونرشمارابهمحفلخودراهدهدوجزئیات
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کارشراباشمادرمیانبگذارد.ِدرندامیگفتکهبایدخانهرابخریم،ولیمنزیربار
نمیرفتم.

میتوانیدنتیجهراحدسبزنید.آندوخانهفروختهشدندوچندسالبعدبهقیمت3 
میلیوندالربهفروشرسیدند.

آنپیشنهاددعاهم میدانیدغمانگیزترینبخشماجراکجاست؟حتاآنروزبرای
کنارگذاشتم.حکمتدوستوهمسرم،کهبسیارحکیم را نکردم.حکمتروحالقدس
هستندرانادیدهگرفتم.جوابممنفیبود،چونمیدانستمهمٔهپولنقدیکهدراختیار
داریمرابهخوداختصاصمیدهدوباشرایطاقتصادیآنموقع،برایانجاماینکار
خیالمراحتنبود.ولیهمانطورکهگفتم،ازخداسوالینپرسیدمکهخطاییپرهزینه

بود.
متاسفانه،محصوالتبسیاریرابهاینخاطر
ازدستدادهام)همهرانه،فقطتعدادیرا(،وخدا
بایددراینموردرویمنکارمیکرد.چندسال
پیش،ِدرندابهِکِنتکوپَلند،یکیازشبانانمعروف
تفریحگاههای از یکی در ِدِرندا برخورد. آمریکا
تاآن ازاودعوتکرد ِکِنتکوپلند فلوریدابودو
صبحانه گلوریا، همسرش، همراه صبح روز

بخورند.
سرمیزصبحانه،ِکِنتگفتکهپیغامیبرایمنوِدرندادارد.آنپیغامرارویتلفنش
پیغامش باشم. ِدرندا همراه نتوانستم بودم، سفر موقع آن چون کرد، منضبط برای

چیزیمثلاینبود:»سعیکردمخانهوزمینبهدستتبرسانم،ولینگذاشتی.«
عجبتوبیخی!ولیهنگامیکهبهفرصتهایمختلفیکهردکردم،فکرمیکردم،
متوجهاشتباهمشدم.پس،تصمیمگرفتمتاازآنروزبهبعد،دیگرمحصولیراازدست
ندهم.وقتیاینتصمیمراگرفتم،جالببودکهخداچقدرسریعآنچیزهاییکهبرایشان

دانهکاشتهبودمرابهمنرساند.
نگذاریدهنگامتعیینپیمانه،ترسدرشماسخنگوید.جسورباشید!نمیدانیدخدا

نگذارید هنگام تعیین 
پیمانه، ترس در شما 

سخن گوید. جسور 
باشید!
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چگونههمهچیزرامهیامیکند،بههمینشکلمطمئنمبیوهزندومپادشاهانباب4 
نمیتوانستجاریشدنآنهمهروغنزیتونراتصورکند.اگرمیتوانست،داستانْش
داستانیمتفاوتمیشد.احتمااًلاالنهمداستانبیؤهفقیررامیخواندیمکهباتجارت

روغنمیلیاردرشد.
درآخریادتانباشدکههمیشهدرمحصولیبزرگتروبزرگتردانهبکارید.زندگی
امروزتانراازمحصولدیروزدارید،پسبهتراستهنگامکاشتندانهاینرامدنظر
داشتهباشید.همچنینهمیشهبهخاطرداشتهباشیدکهتاریکتریندوراندقیقًابعداز
کاشتدانهاست.کیسٔهبذرتانبهنظرخالیمیآیدوگیاهانهنوزجوانهنزدهاند.ولی
بایدُمصربرکالمخدابمانید،محکمبایستیدودرروحبرایهدایتوجزئیاتمحصولی

کهخدابرایشماآورده،دعاکنید.
میخواهماینفصلراباداستانیتمامکنمکهبارهاتعریفکردهام،ولیارزشتکرار
رادارد.یکباریکیازفروشندگانمسالهاپیش،وقتیکهتازهاصلتعیینپیمانهرایاد
میگرفتم،درحالساختخانٔهجدیدشبودوهمانطورکهانتظارمیرفت،طبقروال
ساختمانسازی هنگام همیشه کرد. خرج بودجهاش از بیش ساختمانسازیها، همٔه
بانک در پول من،هرچه مورد،دوست این در نحویعوضمیشود. به نهایی قیمت
داشتراخرجکردودیگرکمآوردهبود.اگرحافظهامیاریکند،پولیبرایکابینتها

نداشت.فکرمیکنمحدودًا25هزاردالرکمآوردهبود.
یکشبیکیازنمایندگانفروشدیگرمبااوبهجلسٔهپرستشیکلیسارفتند.پایان
آنچه برایهدفیخاصهدایاجمعمیکند،جزئیات واعظگفت، که بود نزدیک جلسه
گفترابهخاطرندارم،ولیکسیکههمراهنمایندٔهفروشمنکهخانهاشرامیساخت

رفتهبود،گفتکهبهنظرآنشبباموضوعیکلنجارمیرفت.
توضیحدادکهآقاییکهدرحالساختخانهاشبود،بهجلویکلیسارفتوهدیٔه
خودرادادوبرگشت.ولیبهنظرآرامشنداشت.درادامهتعریفکردکهدوبارهبلند
شدوبهجلورفتوپولبیشتریداد.موقعیکهبرگشتونشست،بازبیشترآرامشش
راازدستداد.چنددقیقهایصبرکردودوبارهباُغرولندبلندشدوجلورفتوهدیٔه

بیشتریداد.آنموقعوقتیبرگشت،بهنظرآرامشداشتودیگرعصبینبود.



159

پیمانه قانون

بعدًا،درهمانماه،نمایندٔهفروشکهخانهاشرامیساخت،شهادتدادکهآنشب
بیاید، یادم اگردرست آورد. بدست را کابینتها براینصب پولالزم تا کاشت دانهای
کابینتسازتصمیمگرفتکه50درصدبهاوتخفیفبدهدوتوانستبهاندازٔهکافیپول

برایتسویٔهحسابهایخانهفراهمکند.
آنشبچهاتفاقیافتاد؟نمایندٔهفروشیکهخانهاشرامیساخت،برایمنتعریف
کردکهوقتیدفعٔهسومهدیهداد،آرامشد.درمورداینکهچطورباید25هزاردالررا
بدهد،دعامیکردوروحالقدساوراهدایتکردتاپیمانٔهالزمرابرایمحصولیکهبه

دنبالشبود،تعیینکند.
پسدفعٔهبعدکهدانهایمیکارید،اینقانونمهمپادشاهی،یعنیقانونپیمانهرابه

خاطرداشتهباشید.





فصل10

پادشاه سخاوتمند

مطمئنمکههمٔهماچنینکاریراکردهایم.کسیپیشماآمدهوتعریفیازماکردهو
گفتهایم»ازدستدومفروشیخریدمش،5دالر!«

و جالب میشویم؟ شرمنده خوبیها خاطر به چرا میزنم؟ را حرفی چنین چرا
غمانگیزاستکه20سالپیش،وقتیخانٔهتازهخودرامیساختیم،دعاکردیمکهخانٔه
ماظاهریکوچکداشتهباشد،اماداخلآندلبازباشد.شبانهایتازهکاریبودیمو
حسمیکردیمکهمردمممکناستازاینکهخانٔهبزرگیمیسازیم،ناراحتشوند.آن
ازکسبوکاریکهداشتیمخانهرا بادرآمدخود ازکلیسانمیگرفتیم، موقع،حقوقی
ساختیم،ولیبنابردالیلی،حسکردیمکهمردمفکرمیکنندکهازکلیساپولگرفتهایم.
پسخانهای700متریساختیم،ولیاگربهخانهنگاهکنید،ساختماندوطبقٔهمعمولی
بهنظرمیرسد.بعدًامتوجهشدیمکهچقدرابلهانهبود.چرابایدبهخاطربرکتخدا

خجالتزدهباشیم؟
منازاینمثالدرکنفرانسخودماستفادهکردم:

تصورکنیدبالباسکهنهوکثیفخودمراپشتمنبرمیرسانمواعالممیکنمکه
امروز،وقتجشنگرفتنوشادیاست؛منوِدرنداقسطخانهخودراتسویهکردیم.
بعدمیگویمکهچقدرسختبایدکارمیکردیم)گاهی80ساعتدرهفته(تاکارراتمام
کنیم،ولیهرطورکهبودانجامشد.همهبرایماکفمیزنند.چرا؟چونکسیتوانست

برایننظامغلبهکند.راهنجاتیهست.
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ولیاگرآنجامیرفتمومیگفتم»امروز،غریبهایپیشمنآمدو1میلیوندالربهمن
دادوقسطخانهراپرداختیم.«همهمیگفتند:»منصفانهنیست.رویچهحسابی!؟«
چراچنینحرفیمیزنند؟چوندرنظاملعنزمینیکهباعرقریختنوزحمتهمراه
است،رشدکردهایم.آموزشدیدهایمکهباسختیوعرقریختننیازخودرابرطرف
مالی آزادی از نمیتواند نظامی درچنین است،هیچکس بردهداریهمین نظام کنیم.
حقیقیلذتببرد.بههمینخاطر،اغلبهدفواقعیخود،یعنیدیِانِایروحانیشانرا
کشفنمیکنند.بهخاطرنظامتنازعبقاییکهتحتآنزندگیمیکنیم،اکثرتصمیمات
مالیباتوجهبهپولگرفتهمیشوند،نههدف.مردمخوابآزادیرامیبینندتارویاو

اشتیاقشانرادنبالکنند،ولیبرایاکثریتآنها،هرگزچنیناتفاقینمیافتد.
چندسالپیش،خدادرموردنصیبدوچندانواینکهچطورمالمامیشود،بامن
بقارامتکیبرعرقریختنو ازنظاملعنزمینیکه را حرفزد.نصیبدوچندانما
زحمتمیداند،آزادمیکند.دریککالم،نصیبدوچندانیعنیبیش از حد نیاز داشتن. 
بیشازحدنیازداشتنبهمااجازهمیدهدکهآزادازبدهْیزندگیکنیموبهجایاینکه

زندگیخودرابرایپولبفروشیم،ماموریتیداشتهباشیم.
حس و میزدم حرف کنفرانسهایم در دوچندان نصیب مورد در که بود سالها
میکردمکهخداوندمیخواهدچیزیدراینموردبهمننشاندهدکههنوزمتوجهآن
نبودم.میدانستمچیزیبیشترهست،پسازروحالقدسخواستمکهنشانمدهد.آیاتی
کهبهنصیبدوچندانمربوطمیشدندرامطالعهکردمومنتظرخداوندبودمتانشان
دهدکهچهچیزیرانمیبینیم.توجهمراباجالبتریننمایشازآنچهسعیداشتبهمن

برساند،بهخودجلبکرد.همهچیزورایتصورمبود.
آقاییبامنتماسگرفتکهتابهحالاوراندیدهبودم،یکیازشرکایخدمتیمابود.
بعدازخواندنکتابم،متوجهشدکهشکارکردنرادوستدارم.پسبامنتماسگرفتو

گفت»میخواهمشاتگانیبرایشمابخرم.کداممدلراندارید؟«
آنموقعشاتگانیمعمولیداشتمکهبرایهمهنوعشکاریازآناستفادهمیکردم،
ازشکارگوزنگرفتهتااردکوقرقاولوخرگوش.همچنینتفنگیدولول20میلیمتری
داشتمکهپدرمدرشانزدهسالگیبرایمخریدهبود.ولیهمیشهدوستداشتشاتگانی
داشتهباشمکهدولولشرویهمسوارشدهاست،چونهمیشهکهمجلٔهشکاربهدستم
میرسید،چشممبهاینمدلتفنگمیخورد.همیشهحکاکیهایجالببرخودداشتند
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وطراحیشانبینقصبود.پسبهاوگفتمکهمنچنینشاتگانیندارموهمیشهدوست
داشتهامکهیکیداشتهباشم.گفتکهیکیبرایممیفرستدومنازحرفاوشوکهشدم.

مطمئنًااتفاقیعجیببودومنخیلیهیجانزدهبودم.
یکهفتهبعد،بستهایبهدفترکلیساآمد،وچشممبهدوشاتگاِنزیباافتاد،ازهمان
مدلیکههمیشهمیخواستم.شاتگانبهآنزیباییندیدهبودم.فورًابهاوزنگزدموبه

خاطرهدیٔهفوقالعادهاشازاوتشکرکردم.
هفتٔهبعد،دوشاتگاندیگرهمفرستاد!حاالچهارشاتگانداشتم،آنهمازبهترین
مدل.دوبارهبهاوزنگیزدموگفتکهخیلیوقتهااصاًلکسیبرایتشکرکردنبه
خاطرهدیهاشبهاوزنگنمیزندوچونمناینکارراکردهبودم،پیشخودفکرکرده
بودکهبهتراستدوشاتگاندیگرهمبفرستد.مسلمًامتوجهبودمکهدستخدادرکار
است.ازاینواضحترنمیشد،هرباردوتفنگ،ومنهمازاونصیبدوچندانخواسته

بودم.
سرتانرادردنیاورم،بعدازآنشاتگانهایزیادیبهدستمرسید،آنهمدربستههای
دوتایی.چیزینگذشتکهچهاردهشاتگانبابهترینکیفیتمالمنشد.ایننوعسالح،

ارزاننیست.هرکدامهزاراندالرقیمتدارد.
بعددوماشینکادیالکِاسکلیدشاسیبلندمرواریدرنگبهمنهدیهشد.آنموقع،
ماشینهوندایدهسالهایداشتیم.هونداواقعًاماشینخوبیاستوماهمماشینمانرا

دوستداشتیم،ولیکادیالکِاسکلیدشاسیبلندمرواریدینمیشود.
ِدرنداچندسالیبودکهکیفمارکلوییویتان)Louis Vuitton(میخواستومن
همچندسالپیشبرایکریسمسچنینکیفیبهاوهدیهکردم.ولیآنسال،همانطور
کهحدسمیزنید،ازدونفر،دوکیفلوییویتانهدیهگرفت.درهمینبازهزمانیبود
کههواپیمایدومهمبهمارسید،وهمچنینخانٔهساحلیدومهمگیرمانآمدوبهعنوان

هدیهکریسمسهمدوکتپشمیبهقیمتدههزاردالرهدیهگرفتیم.
بعدازچنینفهرستیبایدمکثکنموبگویمکهقصدْمفخرفروختننیست،چون
هیچکدامکارمننبود!!تفنگهاودوماشینکادیالکوکیفوکتها،درآنبازٔهزمانی
محدود،همهبهماهدیهشدند.البتهدرمورددوخانٔهساحلی،مادخالتبیشتریداشتیم،
ولیچندسالقبلدانهایبرایآنخانههاکاشتهبودیم.ِدرنداچندسالپیشخانهایرا
درمجلٔهامالکدیدهوپسندیدهبود،ولیدربارٔهآنبهمنچیزینگفتوروحمازاین
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ماجراخبرنداشت.یادشآمدکهبهعکسیدرمجلهاشارهکردهوگفتهبود:»خداوندا،
اینرامیخواهم.«آنموقعتعهداتمالیوپروژههایزیادیداشتیم،واختصاصدادن
نقدینگیبرایقطعیکردنقراردادخانهدرفلوریداممکننبود،امامیدانستیمکهدر

زماندرست،چنینخانهایبهمامیرسد.
روزیقدممیزدیم،وخداوندبامنسخنگفت:»همین فردا، ِدرندا را بفرست فلوریدا 
موافقت باخداوند پس کردم، فرداحس مورد در اضطراریخاص بخرد.« را  خانه  تا 
کردم.ِدِرندارافردایآنروزبهفلوریدافرستادمو25ِملکمختلفرابررسیکرد.بین

خانههاییکهدید،یکیازآنهاتوجهشرابهخودجلبمیکرد.
اینمدتمجلٔه )ِدرندادرطول بود! رادیدم،عالی فلوریدارفتموخانه به منهم
امالکوخانهایکهپسندکردهبودواعالمیکهبرایصاحبشدنخانهکردهبودرا
ازخاطربردهبود.سهسالگذشتهبودوخانهایکهدرمجلهبهآناشارهکردهبودرا

ندیدهبودیم.(
اوهایوروی در رابستیمویکروز،درخانٔهخود قراردادخانه بود، هرطورکه
قرارداِدخانٔهجدیدکهبرایگزارشبازرسیخانهنیازبودکارمیکردیم،ِدرندافریادزد
»اینخانٔهمنه!«کمیجاخوردم،چونقراردادخانهرابستهبودیموهمهچیزدرحال

قطعیشدنبود.گفتم:»البتهکهخانٔهتوست.«
ِدرنداگفت:»متوجهنشدی،ایندقیقًاهمانخانهایاستکهچندسالپیشدرمجله

دیدم.«
بعدازاینتوضیحات،یادمآمدکهسهسالپیشمجلٔهامالکرانگاهمیکردکههمان
خانهرابرایفروشدرآنشهرگذاشتهبود.واقعًاهمانخانهبود؟ِدِرندامطمئنبودکه
همانخانهاستوخصوصیاتخانهایکهچندسالپیشدیدهبودراذکرکرد.دقیقًابا
اینخانهیکیبود.کمیتحقیقکردمومطمئنًا،خانهایکهقراربودبخریم،همانسالو
همانموقعکهدرندابهآناشارهکردهبود،برایفروشگذاشتهشدهبود.ولیمعلومبود
کهبنابهدلیلی،درستبعدازاینکهاعالمکردخانهمالاوخواهدبود،خانهازفهرست

فروشبرداشتهشدهبود.
سوابقخانهرابیشتربررسیکردمومتوجهشدمکهدرستچندروزقبلازاینکهبه
فلوریدابرویم،خانهرادوبارهبرایفروشگذاشتهبودند.تعجبینداشتکهروحالقدس
را خانهاش نهایتًا ِدرندا و خریدیم را ساحلی خانٔه بفرستم! فلورید به را او خواست
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را رویایش زندگی همٔه که چیزی شد، صاحب
داشت.بعدخانٔهدومساحلیدرهمانسالبهما

ارثرسید،ولیاینباردرسواحلکانادا!
برای خدا که چه هر باشید، نشده متوجه شاید
مافرستاد،بهترینبود.خودمانهمشوکهشده
بودیمکههمٔهایناتفاقاتپشتسرهمرخدادند.
اماخداوندبهمنگفت:»میدانمکهبه14شاتگان

یادوکادیالکنیازنداری...«وبههمهاشارهکرد.وبعدگفت:»نمی خواهم فرزندانم 
حس کنند که نیازی دارند. ِملک متعلق به آنهاست و من با کمال میل بهترین ها را به آنها 

می دهم.«

اوبهمنیادآوریکردکهخدا،خداینصیبدوچنداناست،خداییکهبیشازحدنیاز
میدهد.سپسگفتکهقوماوبهاندازٔهکافیوسیعفکرنمیکنندورویاهایبزرگدر

سرندارند،آنهاکاریکهخدامیتواندبرایشانبکندرامحدودکردهاند.
منوِدرنداکمیازآنچهخداوندبهمانشاندادجاخوردهبودیم.متوجهشدیمکه
بایدبهمردمآنچهازنصیبدوچندانفهمیدهبودیمرابگوییم.نصیبدوچندانعینًابه
معنایجفتازهرچیزنیست،خداوندازچنینعبارتیبرایجلبتوجهمناستفادهکرد.
نصیبدوچندانبهمعنایداشتن بیش از حد نیازاست.سپسخدابهمنگفتکهبایداین
رابهکلیسایخودیاددهموبایدهرچیزیکهبرایمافرستادهونحؤهُمیسرشدنشرا

برایاعضاتعریفکنم.
منوِدرندابهداراییهایخودفخرنمیکنیم،چونداراییزندگینیستونمیخواهیم
برمالاندوزییاهدفقراردادنآنتاکیدکنیم.پسبایدبگویمکهمابهدنبالآنهانبودیم؛
همهچیزراخدافرستاد.پستعالیممربوطبهنصیبدوچندانرادردورٔهیازدههفتهای
درکلیسادرسدادیموتاثیرآنبرزندگیمالیمردمبیشازهرمجموعٔهتعلیمیدیگر

درکلیسایمانبود.
ترک گذاشتم، میان در آنها با آنچه خاطر به را کلیسا که داشتهایم را کسانی اما
کردهاند.فکرمیکردندکهآنهمهتفنگودوکادیالکودوخانٔهساحلیودوهواپیماو
دوکتپوستراالزمندارم.فکرمیکردندکهفخرفروشیمیکنمومسائلرابزرگجلوه

او به من یادآوری 
کرد که خدای نصیب 

دوچندان است، خدایی 
که بیش از حد نیاز 

می دهد.
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میدهم.ولیمقصوداصلیامرانفهمیدند،خدابهمانشانمیدادکهاوکافیوبیشاز
نیازماست.پادشاهیاومثلزمین،تحتپوششقوانینتنازعبقانیست.پادشاهیاو

کافیوبیشازحدنیازاست،واوازرسیدگیبهفرزندانشلذتمیبرد.
بایدبهمردمیادآوریمیکردمکهمنهیچکارینکردم.خدااینکارراکردتامقصود
اصل در بلکه گرانشوند، ماشین بایدسوار کههمه نبود این برساند.هدفش را خود
میخواهددستازمحدودکردناوبکشیم.اومیخواهدعادتنهگفتنراکناربگذاریمو
اورادرآنچهمیخواهدانجامدهد،محدودنکنیم.اومیخواهدبدانیمکهاوخداییاست

کهبیشازحدنیازماکفایتمیکند.
که باشید داشته بایدچیزی است. مهم بخشندگی مباحثات در بسیار درکی چنین
بتوانیدازخودسخاوتبهخرجدهید،بهخصوصبرایاینکهبتوانیددرهرموقعیتی
سخاوتمندباشید.میدانمکهقصدشجلبتوجهمنبودویادگرفتمکهبهخاطرنیکویی

خداشرمسارنباشم.
ازمنخواستکهدرزمینهایمشکارکند. ازمنطقٔهخودمان پاییزبعدی،شبانی
همیشهمیگویمکهتاوقتیمنوبچههاگوزنمانراشکارنکردهایم،اجازٔهشکاررابه
کسینمیدهیموبعدازآن،قبلازاتمامفصلشکاربهچندنفراجازهمیدهمکهدر
زمینهایمشکارکنند.پاییِزآنسال،گوزنخودراشکارکردهبودیم،پسازآنشبان

دعوتکردمکهبرایشکاربهزمینهایمنبیاید.
برایشکاربرود،هدایت باید بهجاییکه را او و رادیدم او بیرون آمد، روزیکه
کردم.دیدمکهازاسلحٔهپرندهزنِیکهنهایاستفادهمیکند،ازآناسلحههاییکهبرای
نشانهگرفتنفقطَمَگسکیکوچکبرلولهدارند.آناسلحه،اصاًلبرایشکارگوزننبود.
گوزن برایحرکت نزدیکشوید،چونچنینسالحی گوزن به باید آن با برایشلیک
طراحینشده.ولیمیتوانیدازآنهااستفادهکنید،خودمهمدرطولسالهایشکاراز

چنینسالحیاستفادهکردهام.
نشستهبودموبااوحرفمیزدموبهخاطرآوردمکهیکیازتفنگهاییکهخدا
برایمفرستاده،بهدردشکارگوزنمیخورد.درواقع،یکیازبهترینتفنگهایموجود
دربازاربود.حسکردمکهروحالقدسمیگوید:»چرا شات گان را برای شکار گوزن به 
برای شکار  تفنگ خوبی  این شبان  داری، ولی  تفنگ شکاری  این شبان نمی دهی؟ چند 

ندارد.« 
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پسشاتگانرابهاودادموخیلیازاینهدیهخوشحالشد.آنهدیهبرایاونشاناز
نیکوییخدابودوسببتشویقاونسبتبهکارخداشد.

از قبلچهگفتم؟درموردپولحرفزدموگفتمبعضی یادتانمیآیدچندفصل
چیزهاییکهدارید،دراصلمتعلقبهشمانیستند!خداآنرابرایرفعنیازکسیدیگر
را این تا زدم را اینحرفها همه است. داده قرار اختیارتان در و فرستاده برایشما
ولی دارد، پادشاهیسخاوتمند که خداهستید پادشاهِیسخاوتمندانٔه در بگویم:شما
اصاًلازآنچهدرآنپادشاهیوجوددارد،لذتنمیبرید.تنهاراهایناستکهروحفقررا

بشکنید،روحیکهباعثمیشودهرچیزیکهبهدستمیآوریدرااحتکارکنید.
میدانمکهشایدبرنامههایتلویزیونیدربارٔهافرادیراکهوسایلاضافیدورخود
جمعمیکنندودیگرانبراینجاتآنهاواردعملمیشوند،دیدهاید.خانٔهاینافرادآنقدر
پرازوسایلبهدردنخورشدهکهجایسوزنانداختندرخانهنیست.دربسیاریاز
مواردخانهرابایدخرابکنندیابازسازیاساسیدرآنانجامدهد،چونشرایطاسفبار
است.وقتیکهبسیارحریصهستیمومیخواهیمهمهچیزرابرایروزمباداجمعکنیم،
دلمانیزچنینظاهریبرخودمیگیرد.پولوتعلقاتخودرابامشتبستهنگهندارید.
وقتیحسمیکنیدکهتنهامجبوربهبقاهستید،سخاوتمندبودنسختمیشود.
خدامیخواهدبدانیدکهدرخانٔهاووفورهست،پسسخاوتمندباشید.سخاوتمندیشما
مردمرابهپادشاهیخدادعوتمیکندودلآنهارابرایدریافتنیکوییوسخاوتشباز

میکند.یادتانباشدکهنیکوییخدامردمرابهتوبهمیکشاند.

»زیرا پادشاهی آسمان صاحب باغی را می ماند که صبح زود بیرون رفت تا 
برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگیرد. او با آنان توافق کرد که روزی یک 
تاکستان  به  را  ایشان  بپردازد. سپس  به هر یک  تاکستان  بابت کار در  دینار 
خود فرستاد. نزدیک ساعت سّوم دوباره بیرون رفت و عده ای را در میدان شهر 
بی کار ایستاده دید. به آنان نیز گفت: ”شما هم به تاکستان من بروید و آنچه 
حق شماست به شما خواهم داد.“ پس آنها نیز رفتند. باز نزدیک ساعت ششم 
بیرون رفت و  نیز  یازدهم  بیرون رفت و چنین کرد. در حدود ساعت  و نهم 
در  تمام روز  پرسید: ”چرا  آنان  از  دید.  ایستاده  بی کار  را  دیگر  تن  باز چند 
اینجا بی کار ایستاده اید؟“ پاسخ دادند: ”چون هیچ کس ما را به مزد نگرفت.“ 
کنید.“ هنگام غروب،  کار  و  بروید  تاکستان من  به  نیز  آنان گفت: ”شما  به 
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صاحب تاکستان به مباشر خود گفت: ”کارگران را فرا خوان و از آخرین شروع 
به  یازدهم  ساعت  حدود  در  که  کارگرانی  بده.“  را  مزدشان  اّولین،  به  تا  کرده 
سِر کار آمده بودند، هر کدام یک دینار گرفتند. چون نوبت به کسانی رسید 
از دیگران خواهند گرفت.  که پیش از همه آمده بودند، گمان کردند که بیش 
گرفتند،  را  خود  مزد  چون  کردند.  دریافت  دینار  یک  نیز  آنان  از  یک  هر  اّما 
لب به شکایت گشوده، به صاحب باغ گفتند: ”اینان که آخر آمدند فقط یک 
زحمت  سوزان  آفتاب  زیر  روز  تمام  که  ما  با  را  آنان  تو  و  کردند  کار  ساعت 
کشیدیم، برابر ساختی!“ او رو به یکی از آنان کرد و گفت: ”ای دوست، من به 
تو ظلمی نکرده ام. مگر قرار ما یک دینار نبود؟ پس حق خود را بگیر و برو! 
من می خواهم به این آخری مانند تو مزد دهم. آیا حق ندارم با پول خود آنچه 
اّولین  آخرین ها  پس،  نداری؟“  مرا  سخاوت  دیدن  چشم  آیا  بکنم؟  می خواهم 

خواهند شد و اّولین ها آخرین!«
ــمتی ۱۶-۱:۲۰

عیسادراینَمَثلچهمیگوید؟اولازهمه،بایدتشخیصدهیمکهصاحبزمین،در
جایگاهپدراستومحصولیکهبهدنبالآناست،گندموجونیست،اوبهدنبالجان
آدمیاناست.کارگرانهمماهستیم،کسانیکهبرایبرداشتمحصولسرزمینفرستاده
میشوند.فکرمیکنمعیساقصدداشتکهبهدونکتهتوجهکنیم.ابتدا،بایدبهاشتیاق

صاحبزمینبرایکمکگرفتنتوجهکنید.

تا  رفت  بیرون  زود  صبح  که  را می ماند  باغی  صاحب  آسمان  پادشاهی  زیرا 
برای تاکستان خود کارگرانی به مزد بگیرد.

صبحزودبیدارمیشودوبارهاوبارهادرطولروزبیرونمیرودتاکارگریبرای
کاربرزمینخودپیداکند.درکارهایاو،اضطراریحسمیشود.محصولشبهبار
نشستهوبایدبرداشتشود،وگرنهمحصولکاملازبینمیرود.دقتکنیدکهاوحتا

کارگریرایکساعتقبلازاتمامکاربهمزدمیگیرد.

در حدود ساعت یازدهم نیز بیرون رفت و باز چند تن دیگر را بی کار ایستاده 
دید. از آنان پرسید: ”چرا تمام روز در اینجا بی کار ایستاده اید؟“ پاسخ دادند: 
”چون هیچ کس ما را به مزد نگرفت.“ به آنان گفت: ”شما نیز به تاکستان من 
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بروید و کار کنید.“

کرد؟ پرداخت را آخر نفر دستمزد ازهمه اول است:چرا نهفته رازی َمَثل این در
جوابرامیتوانیددرآیٔه15پیداکنید.

کارگرانیکهدرحدودساعتیازدهمبهسِرکارآمدهبودند،هرکدامیکدینارگرفتند.
چوننوبتبهکسانیرسیدکهپیشازهمهآمدهبودند،گمانکردندکهبیشازدیگران
خواهندگرفت.اّماهریکازآناننیزیکدیناردریافتکردند.چونمزدخودراگرفتند،
لببهشکایتگشوده،بهصاحبباغگفتند:”اینانکهآخرآمدندفقطیکساعتکار
کردندوتوآنانراباماکهتمامروززیرآفتابسوزانزحمتکشیدیم،برابرساختی!“او

روبهیکیازآنانکردوگفت:”ایدوست،منبهتوظلمینکردهام.
مگرقرارمایکدینارنبود؟پسحقخودرابگیروبرو!منمیخواهمبهاینآخری
مانندتومزددهم.آیا حق ندارم با پول خود آنچه می خواهم بکنم؟ آیا چشم دیدن سخاوت 

مرا نداری«

آیا چشم دیدن سخاوت من را ندارید؟ 

احتمااًل و نیست!« »انصاف  بگوییم خود با شاید میخوانیم، را َمَثل این که حینی
که ساعتی بابت که میگویید،سیستمی هم درست زمینی لعن بهسیستم توجه با هم
کارکردهایدبهشماپولمیدهد.ولیهمانطورکهقباًلگفتم،خداچنینذهنیتیندارد.
صاحبتاکستان،میخواستحتمًاکسانیکهدیرترازدیگرانمیآیندواغلبدرزندگی
از امابهتر اوباشند. ببیندوطالبکارکردنبرای اورا حقشانضایعشده،سخاوت
آنها به و بروند دوستانشان نزد که میخواست آنها از زمین صاحب که است این آن

چقدر و شد داده آنها به پول چقدر که بگویند
چه َمَثل این نتیجٔه پس، بود. سخاوتمند آنها با
میشود؟کاروبیزینسخدامردماستواگردر
کاراوسهیمشوید،باشماسخاوتمندخواهدبود

وپاداشیعظیمبهشمامیدهد.
آیا می توانید آزادانه آنچه می خواهید را از 

خدا بگیرید؟ 

کار و بیزینس خدا 
مردم است و اگر در 

کار او سهیم شوید، با 
شما سخاوتمند خواهد 
بود و پاداشی عظیم به 

شما می دهد
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عیسایکیازفوقالعادهترینَمَثلهایکتابمقدسرادرمورددریافتکردنمیزند،
را َمَثل این شکیبایی با لطفا گمشده. پسر َمَثل شنیدهاید، قباًل را َمثل این که میدانم
و رسیدهاید، کتاب آخر به تقریبًا بخوانید. دیگر بار اما خواندهاید، میدانم بخوانید.
نمیخواهمحرفمنیمهتمامبماند.اینداستاندرلوقا15آمدهاست.متنیطوالنیاست

ولیلطفًاوقتبگذاریدواینمتنرابخوانید.

پدر  به  داد و فرمود: »مردی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک  ادامه  سپس 
خود گفت: ”ای پدر، سهمی را که از دارایی تو به من خواهد رسید، اکنون به 
من بده.“ پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. پس از چندی، پسر 
کوچکتر آنچه داشت گرد آورد و راهی دیاری دوردست شد و ثروت خویش را 

در آنجا به عیاشی بر  باد داد. 

به  سخت  او  و  آمد  دیار  آن  در  شدید  قحطی  کرد،  خرج  داشت  چه  هر  چون 
تنگدستی افتاد. از این رو، خدمتگزارِی یکی از مردمان آن سامان را پیشه کرد، 
و او وی را به خوکبانی در مزرعۀ خویش گماشت. پسر آرزو داشت شکم خود 

را با خوراک خوکها سیر کند، اّما هیچ کس به او چیزی نمی داد. 

سرانجام به خود آمد و گفت: ”ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند 
و من اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس برمی خیزم و نزد پدر می روم 
و می گویم: ’پدر، به آسمان و به تو گناه کرده ام. دیگر شایسته نیستم پسرت 
از کارگرانت رفتار کن.“‘ پس برخاست و  با من همچون یکی  خوانده شوم. 

راهی خانۀ پدر شد. 

اّما هنوز دور بود که پدرش او را دیده، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش 
دویده، در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. 

پسر گفت: ”پدر، به آسمان و به تو گناه کرده ام. دیگر شایسته نیستم پسرت 
خوانده شوم.“ 

او  به  و  بیاورید  را  جامه  بهترین  ”بشتابید!  گفت:  خدمتکارانش  به  پدر  اّما 
بپوشانید. انگشتری بر انگشتش و کفش به پاهایش کنید. گوسالۀ پرواری 
آورده، سر ببرید تا بخوریم و جشن بگیریم. زیرا این پسر من مرده بود، زنده 
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شد؛ گم شده بود، یافت شد!“ پس به جشن و سرور پرداختند. 

به خانه نزدیک شد و صدای رقص  بود. چون  اّما پسر بزرگتر در مزرعه  و 
است؟“  خبر  ”چه  پرسید:  و  فرا خواند  را  خدمتکاران  از  یکی  شنید،  آواز  و 
زیرا  بریده،  سر  پرواری  گوسالۀ  پدرت  و  آمده  ”برادرت  داد:  پاسخ  خدمتکار 

پسرش را به سالمت بازیافته است.“ 

چون این را شنید، برآشفت و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و 
اّما او در جواب پدر گفت: ”اینک سال هاست تو را چون  کرد.  التماس  او  به 
حتا  هرگز  تو  اّما  نپیچیده ام.  سر  فرمانت  از  هرگز  و  کرده ام  خدمت  غالمان 
بزغاله ای به من ندادی تا با دوستانم ضیافتی به پا کنم. و حال که این پسرت 
بازگشته است، پسری که دارایی تو را با روسپی ها بر باد داده، برایش گوسالۀ 

پرواری سر بریده ای!“ 

اّما  با من هستی، و هرآنچه دارم، مال توست.  پدر گفت: ”پسرم، تو همواره 
اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد؛ 

گم شده بود، یافت شد!«
ــ لوقا ۳۲-۱۱:۱۵

اولبایددرککنیمکهپسرکوچکچراخانٔهپدرراترککرد.چونمثلبرادربزرگترش
تصویریغلطازپدرخودداشت.همانطورکهخواندید،برادربزرگترگفتکهزندگیاش
راپایپدرشریختهوهنوزکههنوزهبزغالهایبهاوندادهتابادوستانشضیافتیبرپا
کند.ازنظربرادربزرگتر،پدرشاربابیظالمبود.شایدازخودبپرسیدکهچرابرادر
بزرگتربابرادرکوچکترنرفت؟برایجواببهاینسوالفقطمیتوانمنظرشخصیام
رابدهم:طبقسنتیهودی،برادربزرگترهنگاممرگپدر،سهماالرثیدوبرابرمیبرد.
درصورتیکهپسرکوچکترازچنینمزیتیبرخوردارنیست.پس،منفکرمیکنمکه
پسربزرگترفکرمیکردروزیسودیفراوانبهاومیرسدوارزششراداردکهبماند.
پسرکوچکتربهدنبالپیداکردندشتهایسرسبزتربودواززیرسایٔهپدربیرون
آمدوسهمارثخودراگرفتورفت.ولیبارفتن،خودرادردنیاییدیدکهانتظارشرا
نداشت.وقتیپولشتمامشد،فهمیدسرزمینیکهبهآنپناهبرده،ورشکستهاست.درآن
سرزمینقحطیشدواوبهدنبالتکهنانیبود،پسدستبهکاریزدکهبرایاوغریب
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بود.درازایغذااجیرشخصیدیگرشد.ایناولینباریبودکهذهنیتاجیرشدگیرابه
زندگیخودراهمیداد.قباًلبهخاطرکسیکهبودنیازشرفعمیشد،نهبهخاطرکاری
کهمیکرد.ولیحاالمجبوربودکهکارکند،وتنهاکاریکهتوانستبیابد،غذادادنبه
خوکهابود،شغلیکهبراییهودیانمنزجرکنندهونجسمحسوبمیشود.کتابمقدس
ولی میگشت، غذایخوکها ماندٔه باقی دنبال به که بود گرسنه آنقدر او که میگوید
کسیغذاییبهاونمیداد.دلیلش؟همهدرشرایطمشابهاوبودند،ورشکستهوگرفتاِر
چارهایبرایزندهماندن.آشنابهنظرمیآید؟بههرحال،روزیبهخودآمدوبهذهنش

رسیدکهخدمتگزاراندرخانٔهپدریاوغذایبیشتریداشتند.
سرانجام به خود آمد و گفت:»ای بسا کارگران پدرم خوراک اضافی نیز دارند و من 
اینجا از فرط گرسنگی تلف می شوم. پس برمی خیزم و نزد پدر می روم و می گویم: پدر، 
به آسمان و به تو گناه کرده ام. دیگر شایسته نیستم پسرت خوانده شوم. با من همچون 

یکی از کارگرانت رفتار کن.« پس برخاست و راهی خانۀ پدر شد. 
متوجهشدکهدرخانهغذایزیادیدارد،اوبلندشدوبهخانٔهپدرشرفت،امانه
بهعنوانپسر،بلکهبهعنوانشخصیاجیرشده.اوبناداشتکهدرحضورپدرشبهخطا
وگناهخوداعترافکندوبعدالتماسکندکهپدراجازهدهد،مثلیکیازخدمتگزاراندر
خانهاشبماند.اگرچه،وقتیبهخانهنزدیکشد،پدرشبیرونبودوبادیدنپسرش،به

سمتاودویدواوراغرقبوسهکردودرآغوشگرفت.
اّما هنوز دور بود که پدرش او را دیده، دل بر وی بسوزاند و شتابان به سویش دویده، 

در آغوشش کشید و غرق بوسه اش کرد. 
از مثالی داستان، باشیم،چون داشته آنچهرویمیدهد از بیاییدتصویریواضح
رابطٔهپدرباماست.پسرکوچکترازخوکدانیآمدهبود،پسطبقشریعتیهود،نجس
محسوبمیشد.لحظهایکهپدر،اورادرآغوشگرفت،پدرهمنجسشد،ولیاینکار
راازرویمیلوعشقبهپسرشکرد.بهجایتوبیخکردِنپسرجوانوسرزنشکردن
اوبهخاطرحماقتش،پدرنفیسترینجامهراتناوکرد.سپسانگشترخاتمخودرابر
انگشتپسرگذاشتکهبهمعنایبازگشتاقتدارواختیاربهپسراست.بعد،کفشبه
پایهایپسرکردکهبهمعنایدسترسییافتنبههمٔهمایملکاست.اینرسمرادرروت

7:4هممشاهدهمیکنید.
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رسمیت  برای  که  بود  این  اسرائیل  در  مبادله  و  بازخرید  رسم  قدیم  ایام  در 
به  را  آن  و  می کرد  در  به  پا  از  را  خود  کفش  شخص  چیز،  هر  به  بخشیدن 

شخص دیگر می داد. این بود روش گواهی دادن در اسرائیل.

ودرآخر،برایپسرکوچکترضیافتیبرپاشدوبزغالهایفربهبرایاوسربریده
شد.اینپسرکوچکترامیدواربودکهحداقلمثلاجیرشدهایدرخانٔهپدرباشد،ولیپدر

جایگاهفرزندیرابهاوبازگرداند.
پسرگفت:”پدر،بهآسمانوبهتوگناهکردهام.دیگرشایستهنیستمپسرتخوانده

شوم.“
اّماپدربهخدمتکارانشگفت:”بشتابید!بهترینجامهرابیاوریدوبهاوبپوشانید.
تا ببرید سر آورده، پرواری گوسالۀ کنید. پاهایش به کفش و انگشتش بر انگشتری
بخوریموجشنبگیریم.زیرااینپسرمنمردهبود،زندهشد؛گمشدهبود،یافتشد!“

پسبهجشنوسرورپرداختند.
دوستدارمکهواقعًابهبخشبعدیداستانتوجهکنید.

به خانه نزدیک شد و صدای رقص  بود. چون  اّما پسر بزرگتر در مزرعه  و 
است؟“  خبر  ”چه  پرسید:  و  فرا خواند  را  خدمتکاران  از  یکی  شنید،  آواز  و 
زیرا  بریده،  سر  پرواری  گوسالۀ  پدرت  و  آمده  ”برادرت  داد:  پاسخ  خدمتکار 

پسرش را به سالمت بازیافته است.“ 

چون این را شنید، برآشفت و نخواست به خانه درآید. پس پدر بیرون آمد و 
اّما او در جواب پدر گفت: ”اینک سال هاست تو را چون  التماس کرد.  او  به 
حتا  هرگز  تو  اّما  نپیچیده ام.  سر  فرمانت  از  هرگز  و  کرده ام  خدمت  غالمان 
بزغاله ای به من ندادی تا با دوستانم ضیافتی به پا کنم. و حال که این پسرت 
بازگشته است، پسری که دارایی تو را با روسپی ها بر باد داده، برایش گوسالۀ 

پرواری سر بریده ای!“ 

اّما  با من هستی، و هرآنچه دارم، مال توست.  پدر گفت: ”پسرم، تو همواره 
اکنون باید جشن بگیریم و شادی کنیم، زیرا این برادر تو مرده بود، زنده شد؛ 

گم شده بود، یافت شد!«
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وقتیپسربزرگتربهسمتخانهآمد،وفهمیدکهچهشده،ازرفتنبهداخلخانه
خودداریکرد.دقتکنیدکهپسربزرگترچهگفت.»اینک سال هاست تو را چون غالمان 
خدمت کرده ام و هرگز از فرمانت سر نپیچیده ام. اّما تو هرگز حتا بزغاله ای به من ندادی 
او اربابیظالماست،پس اومیگفتکهپدرشفقط پا کنم«  به  با دوستانم ضیافتی  تا 
خودراکهمیدانست؟غالم!ولیدرآیٔه31پدراوراکهمیداند؟پسرم!نکتهایکهباید

برجستهکنم،همیناست.
شماهمباذهنیتمشابهاینپسراننسبتبهپدرخود،یعنیخدا،رشدکردهاید.شما
همپدررااربابیتندخومیدانیدواینبدانمعناستکهخدمتبهاوبیاجراست.مذهب
بهشماتعلیمدادهکهبایدزحمتبکشید،تاخداشمارابپذیرد.تصویریکهپسرکوچکتر
ازپدرداشت،تغییرکرد.البتهشایانذکراستکهاینتغییرهنگامیرخدادکهپدربدون
توبیخاورابهعنوانپسر،نهَبرده،پذیرفت.رابطٔهپسربزرگترباپدربراساسکارهایی
بودکهبرایپدرخودانجاممیداد،پسخودرابردٔهاوکردوهمیشهسعیداشتکارها
رادرستانجامدهد.وقتیهویتخودراازلنزآنچهمیکنید،تعریفمیکنید،همیشه
ازشماراضی کههیچوقت راکسانیمیدانید اطرافیانخود و بهنظرمیآیید ناکافی
نیستند.ولیاگربخواهیمصادقانهسخنگوییم،برادربزرگتر،اربابتندخویخودبود،
بهحدیکهقادرنبودنیکوییپدررادریافتکند.اوپدررابهبیانصافیمتهمکردوگفت
کهحتابزغالهایبهاوندادهکهبادوستانشمهمانیایبگیرد،ولیپدردرجواباوگفت.

پسرم، تو همواره با من هستی، و هرآنچه دارم، مال توست.
نگفت»ایبردهام!«گفت»پسرم«،اوراپسرخودخطابکرد!پسرکهصاحبمایملک
اووعضوخانوادهاست.بردهمیراثیندارد.همانطورکهمیبینید،برادربزرگتربههمه
چیزدسترسیداشت.ولیدیدگاهشنسبتبهپدرشودیدگاهغلطشنسبتبهخودش،
نمیگذاشتکهآرامباشدوازآنچهدارد،لذتببرد،چونخودرااجیرشدهمیدانست.

به اجیرشدگان گذاشتم؟چون اینموضوع بیان برای اندازهوقت این به حاالچرا
را او بایدلطف ازخداچیزیدریافتکنند!همیشهحسمیکنندکه سختیمیتوانند
شاملحالخودکنند،بهخاطراینکهکافینیستندوبرایدریافتکردنازپدر،احساس
شرمندگیوترسوبیارزشیمیکنند.دیدگاهتاننسبتبهخودراتصحیحکنید،درغیر
اینصورتهرگزقادرنخواهیدبودکهآزادانهچیزیازپدردریافتکنید.اگرمیخواهیم

مثلپدرسخاوتمندباشیم،بایدبتوانیمآزادانهازاودریافتکنیم.
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یادتانباشدکههرگزقادربهکسِبجایگاهدرستنسبتبهپدرنخواهیدبود،چون
اینجایگاه،هدیهٔمحبتاوبهشماست.آنچهدرمتی16:3-17آمدهرادوستدارم.

چون عیسا تعمید گرفت، بی درنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و 
او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. سپس 

ندایی از آسمان در رسید که »این است پسر محبوبم که از او خشنودم.«

اینلحظهایبودکهعیساخدمتخودراشروعکرد.اوحتایکقدمهمبرایکسب
لطفخدابرنداشتهاست،ولیببینیدکهخدادرموردشمیگوید،اورادوستدارمواز

اوخشنودم.
آندودزِدرویصلیبکهکنارعیسابهصلیبکشیدهشدندرابهخاطردارید؟یکیاز
آنهاگفت»ایعیسا،چونبهپادشاهیخودرسیدی،مرانیزبهیادآور.«عیسادرجوابش
گفت»آمین،بهتومیگویم،امروزبامندرفردوسخواهیبود.«چهکاریکردکهالیق

چنینپاداشیشد؟هیچ!
کتابمقدسمیگویدکهوقتینامعیسارامیخوانیم،تولدتازهمییابیموازپادشاهی
تاریکیبهپادشاهیخداانتقالپیدامیکنیم.چهکارکردیمکهالیقچنینچیزیباشیم؟

هیچ.
پسحاالکهبهپایاناینفصلرسیدیم،لطفًابهخاطرداشتهباشیدکهمنالیقهیچ
یکازچیزهاییکهخداآنسالبرایمفرستاد،نبودم.اوسعیمیکردبهمنکمککند
تابفهممکهکلپادشاهیراهنگامخواندننامعیسادریافتمیکنم.نیازینیستآنرا
بهدستآورم.فقطبایدنیکوییوسخاوتاورادریافتکنم.وقتیقادرمیشویدکه

سخاوتاورادریافتکنید،میتوانیدبانیکوییاوسخاوتمندباشید.





فصل11

وعده به کسانی که سخاوتمند هستند

آپریل،کسبوکارلولهکشیخانوادگیجمعوجوریدارندو14سال بیلوهمسرش،
داستانهای سالها، این طول در ما، کلیسای اعضای عنوان به مشغولند. کار این به است
است قرار ما کلیسای که مطلعشدند وقتی پس شنیدهاند. را اعضا دیگر رشد و موفقیت
گسترشپیداکندتاتاثیربیشتریبرجامعٔهپیرامونبگذارد،خودرانیزدراینکارسهیم

نمودند.
ازخرید ولیشوهرش کند، کمک پروژه به دالر هزار 10 بود آماده که میگفت آپریل
برگشتوگفتبهجای10هزار،باید75هزاردالرهدیهدهندوخداچنینبهاوگفتهاست.
آپریلازاینتصمیمتعجبکرد.نمیدانستندکهاصاًلمیتوانندچنینمبلغیراهدیهکنندیا
نه،ولیآپریلبههرجهتموافقتکردتااینمبلغرابهپروژههدیهکنند.پولکافینداشتند

واصاًلنمیدانستندکهچنینپولیقراراستازکجابیاید.
چندهفتهبعد،ازادارٔهآبشهرباآنهاتماسگرفتندوبهآنهاگفتندکهمیخواهندپروژٔه
بزرگتعمیراترابهآنهابدهندوبرایشرکتدرمزایدهازآنهادعوتکردند.مسلمًا،موافقت
کردندومراحلقانونیوکاغذبازیهاراپشتسرگذاشتندتاپروژهرابرایشهرداریانجام
دهند.آپریلگفتکهقراردادبیشاز100صفحهبودوبایدضمانتنامههمِگرومیگذاشتند.
روندیطوالنیراپشتسرگذاشتند،ولیبههرشکلیکهبودکارهایالزمراانجامدادند.
بعدًا،فهمیدندکهتنهاشرکتیهستندکهپایمزایدهآنپروژهآمدهونمیدانستندچطوریا

چراتنهاباآنهاتماسگرفتهاند.
که داد اطالع آنها به و گرفت تماس آنها با شهرداری دادند، تحویل را قرارداد وقتی
مسئولینفکرمیکنندشرکتآنهاکوچکاستوازپساینکاربرنمیآید.شرکتآنهادر75 
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روزکار،تنهاتوانستهبودکاِر200خانٔهمسکونیرابهاتمامبرساند.ولیبعدازکمیبحث،
آنهامسئولینرامجابکردندکهازپسکاربرمیآیند.

تادیروقتکار او بیلتعریفمیکندکهپروژهایخاصوپرزحمتبودواعضایتیم
میکردندودرطولآنمدت،روزهایتعطیلخودراهمدریغنکردند.ولیمیدانیدچهشد؟
کاررابهموقعتمامکردندوتوانستندهدیٔهسخاوتمندانٔه75هزاردالریرابهپروژٔهکلیسایی
بدهندوبهعالوهبدهیشخصیوشرکتِیخودراهمتسویهکردند.همههیجانزدهبودند!

ولیخدانقشهایبزرگتربرایبیلوآپریلداشت،نقشهایبزرگترازتصورشان.اواز
دلآنهاخبرداشت،ولیمیخواستکمیظرفیتآنهاراافزایشدهد.وقتیپروژٔهدولتیرا
تماممیکنیدودررونِدکارپایبندبهقراردادخودباشهرداریماندهاید،درآینده،درهای
بزرگتریبرایشمابازخواهدشد.خدادوستداردکهظرفیتهمهراگسترشدهد.اواز
پتانسیلماباخبراست،ولیاغلبماازپتانسیلخودبیخبریمومعمواًلبهانگیزشینیاز

داریم.اینالگوییاستکهبایدبهآنعادتکنید.

همچنین پادشاهی آسمان مانند مردی خواهد بود که قصد سفر داشت. او خادمان 
خود را فرا خواند و اموال خویش به آنان سپرد؛ به فراخور قابلیت هر خادم، به یکی 
پنج قنطار داد، به یکی دو و به دیگری یک قنطار. آنگاه راهی سفر شد. مردی که 
پنج قنطار گرفته بود، بی درنگ با آن به تجارت پرداخت و پنج قنطار دیگر سود کرد. 
بر همین منوال، آن که دو قنطار داشت، دو قنطار دیگر نیز به دست آورد. اّما آن که 

یک قنطار گرفته بود، رفت و زمین را َکند و پول ارباب خود را پنهان کرد.
ــ متی ۱۸-۱۴:۲۵ 

بررسی را آن قباًل که کنم اشاره چیزی به میخواهم ولی خواندهاید، قباًل را َمَثل این
نکردهایم.

هنگامیکهآنصاحبکاروظایفیرابهخادمینخودمحولکرد،طبقاینآیات»بهفراخور
قابلیت«چنینکاریراانجامداد.بهیکنفرازآنهاپنجقنطاردادهشدواینیعنیظرفیتمدیریت
کردنپنجقنطارراداشت.اگرتوانایییاظرفیتعالیایمیداشت،صاحبکارقنطاربیشتریبه

اومیسپرد.همینموضوعدرمورددوخادمدیگرصادقاست.
آنروند، افزایشداد.در بهدهقنطار را آن اماچهشد؟خادمیکهپنجقنطارداشت،
افزایش 10 بهدرجٔه پنج، ازدرجٔه او یاظرفیت توانایی بهعبارتساده، افتاد؟ اتفاقی چه
یافت.ظرفیتاوبرایداشتنمسئولیتومدیریتکردنچیزیفراتر،افزایشیافت.اوبرای

صاحبکارارزشمندترشدوخودرادرشرایطیقرارداد،کهترفیعپیداکند.
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اینجاستکهمتوجهحکمتصاحبکارمیشویم.اوشخصیتخادمخودرامیشناخت
کهپنجقنطاربهاوداد.اومیدانستکهپتانسیلکثرتبخشیدنبهآنهارابهسطحیتازه
دارد.اگرچه،صاحبکاربهخادمپنجقنطاردادکهسطحکنونیظرفیتشبود،اماوظایفیکه
باپنجقنطاربهآنخادمسپرد،محصولیبیشازپنجقنطاربهبارمیآوردندواورابهسطح

تازهایازظرفیتمدیریتی،ارتقامیدادند.
صاحبکارمیدانستکهتنهاراهبرایاینکهخادمشارزشمندترشودایناستکهبهاو
اجازٔهپیشرفتدهدتاظرفیتخودراکشفنماید.اینهمانروندیاستکهخدادرزندگی

استفادهکردتاماراارزشمندترساختهوبرایسرنوشتمانآموزشدهد.

آن که در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که 
در امور کوچک امین نباشد، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود.

ــ لوقا ۱۰:۱۶ 

همانطورکهدرفصلقبلگفتم،وظایفکوچکیابیاهمیتنداریم.هرکدامراکهپشت
سرمیگذارید،بیشتررشدمیکنیدوهریکبرایبعدیبهظرفیتشمامیافزاید.خودم
بارهاچنینروندیراپشتسرگذاشتهام.هرباروسوسهمیشومکهفکرکنم،نه،نمی توانم. 
چطور می توانمیاوقت کافی ندارم.ولیهربارمیگویم»پیشرفتکردم.«وبرایرسیدنبه

پتانسیلمتوانمندترشدم.
مردمبهزندگیمننگاهمیکنندوفکرمیکنندچه آسان از زیر بار بدهی بیرون آمد و 
برای خودش برنامهٔ  تلویزیونی درست می کند و سوار هواپیما می شود. چه زندگی ای! باید
بگویمکهواقعًازندگیخوبوباشکوهیاست!ولینمیدانیدکهزندگیمنچطورامروز
بهاینجارسید.نمیدانیدکهچقدرزحمتبرد،بارهاتحتفشارشدیدبودمتابهاینحداز

ظرفیترسیدم.
وهنوزهمدرحالرشدهستم،خداوظایفبزرگتریبهمنمیدهد.حسمیکنمکهمدام
پروژههایبزرگتربانیازبهپولبیشتربرایاجرا،سببترفیعوترقیمنمیشوند.ولیقدر
اینفشاروگاهیآشوبرامیدانموآنراباهیچچیزعوضنمیکنم،چونسیستمآموزشی
خدابرایکمکبهسرانجامرسیدنآنچهبهآنخواندهشدهام،همیناست.توصیٔهمنبهشما
ایناستکهکاررارهانکنید!بهخدااجازهدهیدکهشماراتبدیلبهشخصیکندکهبایدباشید.
خداهمیشهکاریمیکند.اوهرگزشکستنمیخورد.آیندٔهشماپیشرویتاناستو

بایدپیشرویکنید.
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آیا به خدا اجازه می دهید که ترفیعتان دهد؟ 

یکشبدرجلسٔهدعابودم.دخترمرهبرِیجلسهرابرعهدهداشتکهیکدفعهمکثکرد
ونگاهیبهمنانداخت.سپسشروعبهنبوتکردوگفت:

خداوندمیگوید»محصولبرایتوفراواناست.توراترقیمیدهم.تنهابهروحمن
میفهمیکهقراراست،چهشود.پیشقدمشووبگذارتورابهانجامکارهایسخت،کارهایی

فرایدرکت،هدایتکنم،کارهاییکهغیرممکنمیدانی!«
باخودفکرکردممیدانمچهمیگوید.ایناولینبارمنیست.

اواجازهدهممنرابهکارهایسختوغیرممکنهدایت خداازمنمیخواستکهبه
کند،وبهاینخاطرسپاسگزاِراوهستم.میدانمحکایتهایعالیایازاینتجربیاتبهدست
میآورمومطمئنمکهخداواردعملمیشود.ولیدردترفیعیافتنراهممیشناسم،بهایی
کهبایدپرداختکنمتاجاییبروموبرسمکهتابهحالنرفتهام.میدانمنیکوییخداونظام

ترفیعاوچگونهاست،پسفورًاگفتم»بله!«
خدامیخواهدپتانسیلیکهدرشماقراردادهرااستخراجکند.اینتنهاراهیاستکه
ترفیع را دهد!خداچگونهشما ترفیع را بایدشما او بهسرنوشتحقیقیخودمیرسید.

میدهد؟بافشار.
بادکنکدرحالتخالی، آنراخالیکنید، باد بادکنیدویکدفعه از پر بادکنکیرا اگر
بزرگترمیشودودیگراندازٔهقبلینیست.منوشماهمهمینطورهستیم.وقتیبهمافشار
واردمیشودوتسلیمنمیشویم،ظرفیتمابیشترمیشود.ظرفیِتبیشتریعنیپروژههای
بزرگترومبالغباالتر.صحبتکردندرموردسخاوتمندیخوشاینداست،اماتاوقتیکه
خداازشمابخواهد100هزاردالرهدیهکنید،یاماشینموردعالقٔهخودرابدهید.شماباید

برایرشدکردنبهخدااعتمادکنید،وظرفیتشماهمبایدافزایشیابد.
چندهفتهبعدازاینکهبهدعوتخدا»بله«گفتم،دقیقًافهمیدمکهمنظورازایندعوت
چیست.قرارشدبرنامٔهتلویزیونیماکههرهفتهپخشمیشد،تبدیلبهبرنامهایروزانه
شودوساعتیرابهخوداختصاصدهد.شایدخوببهنظربرسد،ولیباایننوعتغییر
ابتداهزینٔهزمانپخشما،دریکآن،500درصدافزایشیافت، بهچندمشکلبرخوردیم.
را برنامه پنج بایدهرهفته برمیآمدیم.دوم، ازپسهزینههایهفتگی بهزور آنموقع
تولیدوتدوینمیکردیمودرسازمانخودبخشتلویزیونورسانهنداشتیم.آنموقعبا
میکرد. راضبط برنامه هفتگیچهار بهصورت ماه، هر که بودیم بسته قرارداد شرکتی



181

بهکسانیکهسخاوتمندهستند وعده

پرسنلشرکتبرنامههاراتدوینمیکردندوبهآنشبکهمیفرستادندوهمٔهکارهابرعهدٔه
خودشانبود.ولیمتوجهشدمکهبرایمدیریتکردنکارها،همهچیزرابایدبهسازمان
خودمانانتقالمیدادیمتابتوانیمبهراحتیکاررامدیریتکنیم.امامشکلبزرگتراینبود
کهمنوِدرنداچیزیازساختبرنامٔهتلویزیونینمیدانستیم.بههرجهت،هرطورکهبود

ازاینکارسردرآوردیم.
ازنظرمالیهنوزدرگیرساختنساختمانجدیدبودیموپولاضافیبرایساختمان
استخدام پرسنل و میخریدیم تجهیزات باید هم، تولیدی نظر از نداشتیم. تلویزیون
میکردیم.روزهاییبودکههمهچیزبهنظرغیرممکنمیآمد.ولیخداوفاداربودومنو

ِدرنداراتشویقکرد،وماهمپیشرفتیم.
برای دالر میلیون نیم فهمیدیم بهروشدیم، رو مانع بزرگترین با آن از بعد ماه چهار
پرداختزمانآنتنتلویزیونوپخشبرنامهکمداریم.اینمانعبهطورخاصکارراسخت

میکرد،چوناسمبرنامٔهتلویزیونیماحل کردن مشکل پولاست.
باخودفکرکردمکهاصاًلمیتوانیمبهاینکارادامهدهیمیانه.حسکردمکهاگرنتوانیم
هزینههاراپرداختکنیم،نمیتوانیمباآبرومندیکارکنیم.باشکهایخودمیجنگیدم؛ولی

خداوفاداراستوِدرنداومنراتشویقکرد.
آنهفتهدرخوابخدابهمننشاندادکههمٔهقبضهاپرداختشده،کاریکهازنظرمن
بهحالتعادیغیرممکنبود.اماآنآخرهفته،همٔه500هزاردالردرکلیساجمعشد،هزینٔه
پخشبرنامٔهتلویزیونیراهرماهبهدستآوردیموازآنموقعتابهحالبههمینشکلاست،

هرماههزینٔهپخشبرنامهبهدستمامیرسد.
سفریشگفتانگیزاست!!

درآنروندتغییرکردیم.حاالدوبرنامٔهتلویزیونیداریمومیلیونهادالرخرِجبشارت
که میبینیم و میکنیم فکر میدیدیم، روبهرو آن با را خود قباًل آنچه به میکنیم. انجیل
آنچنانبزرگبهنظرنمیآید،همیشهبایدآنچهدرفصلیکیادگرفتیدرابهخاطرداشته
باشید:فیضخداهمراهشماعملمیکند!قطعًادرسفرخودباخدادرطولاینسالها،

متوجهشدهامکهچرااکثررساالتپولسبااینکلماتشروعمیشوند:

فیض و سالمتی از جانب خدا، پدر ما، و خداونْد عیسا 
مسیح، بر شما باد.
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بایدبهخاطرداشتهباشیمکهتنهانیستیم.فیضاو،آنتقویتگرروحانی،درزندگی
بدانیدکه بروید، ناشناختهها بهسوی و بگویید بله و باشید بایدشجاع کارمیکند. شما
بشارت برای ومن ِدرندا اینموردشهادتدهم. در دارد؛منمیتوانمشخصًا را ارزشش
دادنانجیلبهسراسردنیاسفرکردهایم.هرمعجزهایکهدرعهدجدیدآمدهرادرطولاین
سالهابهچشمدیدهایم.تغییرزندگیهزاراننفرراشاهدبودهایموازنیکوییزمینتغذیه

شدهایم.چیزیبهترازاینهدفپیدانمیکنید!
دعایمنبرایشماایناستکهدرهرکاریکهخدابهشمامیدهد،فراوانیراحاصل

کنیدوبهخاطرداشتهباشیدکهسخاوتمندیبسیارمهماست.
کتابرامیخواهمبامزمورموردعالقهامبهپایانبرسانم:

او  از انجام فرما ن های  َهِللویاه! خوشا به حال کسی که از خداوند می ترسد، و 
لذت بسیار می بَرد. فرزندانش از دالوران زمین خواهند بود، نسل صالحان مبارک 
خواهد بود. دولت و  توانگری در خانۀ اوست، و پارسایی اش جاودانه پایدار است. 
و  رحیم  و  فیاض  شخص  برای  می کند،  طلوع  صالحان  برای  نور  تاریکی،  در 
کارهای خویش  در  که  پارسا. فرخنده است شخص سخاوتمند و قرض دهنده، 
یادها  در  ابد  به  تا  او  خورد؛  نخواهد  جنبش  هرگز  پارسا  زیرا  است.  انصاف  با 
می ماند. از خبر بد نخواهد ترسید؛ دلش مستحکم است و بر خداوند توکل دارد. 
دل او پایدار است و نخواهد ترسید، تا آن هنگام که پیروزمندانه بر خصمانش 
بنگرد. با گشاده دستی به نیازمندان بخشیده، پارسایی اش جاودانه پاینده است؛ 
شاخش با عّزت برافراشته خواهد شد. شریر این را می بیند و به خشم می آید، و 

دندان بر هم ساییده، تباه می گردد؛ آرزوی شریران نقش بر آب خواهد شد!
ــ مزمور ۱۰-۱:۱۱۲

قسمتیکهمیگویدشریرتباهمیشودرادوستدارم.خداهمیشهحرفآخررامیزند.
باید باشید،ولی ازداستانزندگیمنمطلع انتقاماست.شاید بزرگترین موفقیتهمیشه
پایینترین با را دبیرستان من که کنم نشان خاطر
معدلتمامکردم.وقتیخدابهمنگفتکهبایدبه
اصاًل شدهام، خوانده موعظه به چون بروم، کالج

عالقهایبهاینکارنداشتم.
دراولینسالدرسیام،بایدمقالهایمینوشتم.
استادمپایینتریننمرهرابهمندادوباالیبرگهام

نحؤه عملکرد 
پادشاهی را یاد بگیرید، 

و از زندگی خوبی که 
خدا به شما وعده داده، 

لذت ببرید! 



183

بهکسانیکهسخاوتمندهستند وعده

نوشت:»شمااصاًلدبیرستانرفتهاید؟!«بایدبرایآنچهدردبیرستانیادنگرفتهبودم،معلم
خصوصیمیگرفتم.

وقتیاولینکتابمبیرونآمد،ازهماناستادایمیلیبهدستمرسید.گفت:»مگرمیشود
شماهمانَگریایباشیکهشاگردمنبود؟«ازاینکهکتابنوشتهبودم،شوکهشدهبودم.

بهخدااجازهدهیدکارخودشرابکندوبدانیدکههمٔهدوستانتانشوکهمیشوند!
 نحؤه عملکرد پادشاهیرایاد بگیرید،واز زندگی خوبی کهخدابهشماوعدهداده،لذت

ببرید! 

ومیانحرفهایش زد دفترشرکتم به دبیرستانم،َسری ازهمکالسهایدوران یکی
گفت:»نمیفهمم!َگریاصاًلدبیرستانرادرستحسابیتمامنکردی،اماحاالدرکلدنیا
برنامٔهتلویزیونیداری؟«شیفتٔهچنینداستانهاییهستموخداهماینداستانهارادوست
دارد!پسیادتانباشدکهداستانشماهنوزتمامنشده،برایسخاوتمندبودنتالشکنید،
چونهرجاکهبروید،نمایندٔهدلخدایید.نحؤهعملکردپادشاهیرایادبگیریدواززندگی

خوبیکهخدابهشماوعدهداده،لذتببرید!
ــَگریکیسی

انجام این خدمت، نه تنها نیازهای مقدسین را برآورده می سازد، بلکه به صورت 
تأیید  ُمهر  به خاطر  می شود.  َسرریز  خدا  سوی  به  حتا  بسیار  سپاسگزاریهای 
این خدمت بر زندگی شما، مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به انجیل 
به  کمک  در  که  سخاوتی  برای  نیز  و  کرد،  خواهند  تمجید  است  همراه  مسیح 
شماست،  بر  که  خدا  عظیم  فیض  به خاطر  آنان  می دهید.  نشان  همه  به  و  آنها 
با عالقه و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد. سپاس بر خدا برای عطای 

وصف ناپذیرش!
ــ دوم قرنتیان ۱۵-۱۲:۹

یا هستید Forward Financial گروه مورد در بیشتر اطالعات دنبال به اگر
سایت به هستید، سرمایهگذاری و خرید برای ایمن استراتژیهای دنبال به

Forwardfinancialgroup.comمراجعهکنیدیابااینشمارهتماسبگیرید:
3328-397-)888(-1

یا  هستید  مالی  انقالب  کنفرانسهای  مورد در بیشتر اطالعات دنبال به اگر
 7400-964  )740( شماره با بگیرید  عهده بر را کنفرانسی میزبانی  میخواهید 

تماسبگیریدوبادفترمدیریتارتباطبرقرارکنید.



مجموعه  کتاب های  عناوین 
»انقالب مالی« به قلم َگری کیسی

قدرتتوافق
قدرتاستراحت
قدرتاستراتژی

قدرتتأمین




