ﺿﺮورت ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻤﺎن و اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻧﺠﺎت
 (۱ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ رﺳﺘﮕﺎر و ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺑﺪﯾﺖ را در ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ و از ﺣﻀﻮرش ﻟﺬت ﺑﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ
در اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۲:۱۵؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۲۳-۲۲:۱؛ ﻟﻮﻗﺎ ۱۵-۱۱:۸؛ ﻣﺘﯽ ۲۲:۱۰؛ ﻣﺮﻗﺲ ۱۳:۱۳؛ ﻣﺘﯽ ۱۳:۲۴؛
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۱۴:۳؛ روﻣﯿﺎن ۲۲-۲۰:۱۱؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس ۱۲-۱۱:۲؛ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ۲۶ ،۲۵ ،۱۷ ،۱۱ ،۱۰ ،۷:۲؛ .(۲۱ ،۱۲ ،۱۱ ،۵:۳
 (۲ﻻزﻣﮥ آن رﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺠﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﯿﻌﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺪﮔﯿﯽ ﮐﻪ از اﯾﻤﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮد
)ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۱۴:۱۲؛ روﻣﯿﺎن ۱۳:۸؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۲۱-۱۹:۵؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن ۵:۵؛ اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۰:۶؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۴ ،۱۰-۴:۳؛ ۲۰:۴؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۱:۸؛ ﻟﻮﻗﺎ
۲۸:۱۰؛ ﻣﺘﯽ ۱۵-۱۴:۶؛ ۳۵:۱۸؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ۱۹:۱۸؛ ۱۷-۱۶:۲۲؛ ۴۵:۲۶؛ دوم ﺗﯿﻤﻮﺗﺎﺋﻮس  .(۱۹:۲اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻣﺎ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ )ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۱۳-۱۲:۳؛ اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۰-۸:۱؛ ﻣﺘﯽ .(۱۲:۶
 (۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ او را
اﺳﺘﻮار ﻧﮕﺎه دارد )اول ﭘﻄﺮس ۵:۱؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۹-۳۷:۶؛ ۳۰-۲۶:۱۰؛ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن ۶:۱؛ اول ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﯿﮑﯿﺎن ۱۳-۱۱:۳؛ ۲۴:۵؛ روﻣﯿﺎن -۲۸ ،۴-۱:۸
۳۰؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن .(۵-۴:۱
 (۴در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻟﻮﻗﺎ ۱۴-۱۳:۸؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۵-۴:۶؛
 .(۲۹-۲۶:۱۰ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﻘﻮط و روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۹:۲؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۹:۶؛ ﯾﻮﺣﻨﺎ ۳۱:۸؛ ﮐﻮﻟﺴﯿﺎن ۲۳ ،۲۲:۱؛ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن .(۱۴ ،۶:۳
 (۵آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻤﺎﻧﻤﺎن ﺳﻘﻮط
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﻗﺐ دوﯾﺪﻧﺶ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﯽﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد او ﻫﻢ ﻣﺮدود
ﻣﯽﺷﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  .(۲۷:۹او ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﻐﺮور ﻗﺮﻧﺘﺲ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺟﺰو
ﻣﺮدوداﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اول ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۱۲:۱۰؛ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای آﯾﺎت  ۱۳:۱۰-۲۴:۹ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(.
ﭘﻮﻟﺲ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ :روﻣﯿﺎن ۲۲-۲۰:۱۱؛ ﻏﻼﻃﯿﺎن ۲۱-۲:۵؛ اﻓﺴﺴﯿﺎن .۵:۵
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ :ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۳-۱:۲؛ ۱۴-۱۲:۳؛ ۱۱ ،۱:۴؛ ۶-۴:۶؛ ۳۱-۲۶:۱۰؛ .۲۵:۱۲
 (۶ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ )دوم ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن ۵:۱۳؛ دوم ﭘﻄﺮس .(۱۰:۱
 (۷ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ »اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺠﺎت« را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود از آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﻢ )اول ﯾﻮﺣﻨﺎ ۱۳:۵؛
ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۱۱:۶؛ .(۲۲:۱۰
 (۸ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزۀ »اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻧﺠﺎت« را ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺑﻪ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐﯽ ،ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ،در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن را ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ وﻋﺪهﻫﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.

۱

ﺑﺎ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻋﺪهﻫﺎی ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺧﺪا و ﻫﺸﺪارﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی او در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار و ﺛﺎﺑﺖﻗﺪم ﺑﺎﺷﯿﻢ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻧﺠﺎﺗﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ )ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن ۳۱-۱۹:۱۰؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻓﺼﻞ .(۲۸
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