دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ﺑﺎب ۱۰
ﻓﺎع ﭘﻮﻟﺲ از رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد
۱اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﻼﯾﻤﺖ ﻣﺴﯿﺢ ،ﺷﺨﺼﺎً از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ ‐آری ،ﻫﻤﺎن
ﭘﻮﻟﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﻌﻀ از ﺷﻤﺎ ،ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺗﻦ و ﻣﻼﯾﻢ وﻟ دور از ﺷﻤﺎ ﮔﺴﺘﺎخ ﻫﺴﺘﻢ‐۲از
ﺷﻤﺎ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺴﺎزﯾﺪ وﻗﺘ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﯿﺰهﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﮐﺎر ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﮔﺴﺘﺎخ ﺑﺎﺷﻢ!۳ﻣﺴﻠّﻤﺎً ﻣﺎ در اﯾﻦ
دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﺟﻨ ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ دﻧﯿﻮی و ﺟﺴﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ۴ .اﺳﻠﺤﮥ ﺟﻨ ﻣﺎ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻗﺪرت دارد ﺗﺎ دژﻫﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزد .ﻣﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻔﺴﻄﻪ  ↵۵و ﻫﺮ ﻣﺎﻧﻌ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار ﺑﯿﺮد از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮﯾﻢ و ﺗﻤﺎم اﻓﺎر و ﺧﯿﺎﻻت را ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺴﯿﺢ در ﻣآورﯾﻢ.
۶وﻗﺘ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
۷ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ! آﯾﺎ ﮐﺴ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ
ﺗﻌﻠّﻖ دارد؟ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ او ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ﻫﺴﺘﯿﻢ۸ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ درﺑﺎرۀ اﺧﺘﯿﺎراﺗ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﺧﺪا اﯾﻦ ﻗﺪرت و
اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮای ﺑﻨﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑ ﺷﻤﺎ! ۹ﻓﺮ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻢ۱۰ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺳﺨﺖ و ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ وﻟ ﺣﻀﻮر او ﺑاﺛﺮ و ﺑﯿﺎﻧﺶ
ﺗﻌﺮﯾﻔ ﻧﺪارد۱۱ «.اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را از دور ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻧﻮﯾﺴﻢ ﻫﺮوﻗﺖ
ﺑﯿﺎﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻢ آورد و ﺗﻔﺎوﺗ در ﺑﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۲اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﺎ ﺟﺮأت آن را ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ ﺧﻮد را اﯾﻦﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻣداﻧﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ در
ﯾ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .وﻗﺘ آﻧﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺳﻨﺠﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر اﺣﻤﻘﻨﺪ! ۱۳و اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺣﺪّی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺧﺪﻣﺘ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ و آن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد۱۴.وﻗﺘ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد از ﺣﺪّ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ۱۵ .ﻣﺎ از آﻧﭽﻪ دﯾﺮان در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم
دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺑﺎﻟﯿﻢ؛ ﺑﻠﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻤﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ داﻣﻨﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺳﺎزﯾﻢ۱۶ ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﯿﻞ را در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آنﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،اﻋﻼم
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و آن وﻗﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺣﻮزۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺨﺼ دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻓﺨﺮ ﮐﻨﯿﻢ.
 ↵۱۷ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻓﺨﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺨﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ↵۱۸ «.زﯾﺮا ﺧﻮدﺳﺘﺎﯾ،
ﺷﺨﺺ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﻘﺒﻮل ﻧﻤﺳﺎزد ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺴ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ
اوﺳﺖ.

