دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﯾﮏﺷﻨﺒﮥ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺳﺮاﯾﯿﺪﯾﻢ» :ﭘﺮ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﺧﻮد ،داﯾﻤﺎ ً در ﺧﻮد ﻣﺮا آﺳﻮده دار ،داﯾﻤﺎ ً ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻤﺎﻧﻢ ﺑﺎش«
)»ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﯽآراﻣﻢ ،ﻣﯽآراﻣﻢ«( .اﯾﻦ دﻋﺎ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻦ دﻋﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺳﺘﻮارﻣﺎن ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎﻧﺘﺎن اﺳﺘﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﺳﻮال اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »آﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزۀ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎ در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺰم و ارادۀ راﺳﺨﻤﺎن و
اﺑﺪی اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﺪ؟« ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟« آﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم
ِ
اﻋﺘﺒﺎر آن ﻋﺰم و اراده ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه دارد؟
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﯿﻦ و وﻓﺎدار اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﻣﺎ از اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺪیﻣﺎن ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﺎ را ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،اﺑﺪﯾﺖ ﻣﺎ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺳﺎزد.
وﻟﯽ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ .دﺳﺖﮐﻢ ،در ﺳﻪ آﯾﮥ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس،
»ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا« و »ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا« در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪهاﻧﺪ.
اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۹-۸:۱
»او ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ در روز ﻇﻬﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮی از ﻫﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ،ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«.

اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۲۴-۲۳:۵
»ﺧﺪای آراﻣﺶ ،ﺧﻮد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ و روح و ﺟﺎن و ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ آﻣﺪن ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎن ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﯽﻋﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .او
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.

ﯾﻬﻮدا ۱
»از ﯾﻬﻮدا ،ﻏﻼم ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﺮادر ﯾﻌﻘﻮب ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪای ﭘﺪر ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .رﺣﻤﺖ و آراﻣﺶ و ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد«.

اﻣﺎﻧﺖ و وﻓﺎداری ِ ﺧﺪا ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﻔﻮظ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
»و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ و آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎدل ﮔﺮداﻧﯿﺪ اﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ ﺟﻼل داد« )روﻣﯿﺎن (۳۰:۸
»آن ﮐﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﮑﻮ در ﺷﻤﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد آن را ﺗﺎ روز ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ« )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن (۶:۱
»]ﻣﺎ[ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﯾﻤﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻫﻢاﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻣﺎن آﺧﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺪ« )اول
ﭘﻄﺮس (۵:۱

۱

»ﺑﺮ او ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﻟﻐﺰش ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارد و ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻋﻈﯿﻢ ،در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺟﻼل ﺧﻮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزد  . . .ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﻼل ﺑﺎد«
)ﯾﻬﻮدا (۲۴
ﺟﺎن ﭘﺎیﭘﺮ
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