پاسخ های ایمان مسیحی " شماره پنجاه و چهارم"

سوال :آیا همه می توانند نجات یابند؟ و اگر نه ،اگر بعضیها باالجبار محکوم میشوند خدا کیست؟

جواب :اما در کتاب مقدس اول تیموتائوس  ۲:۴متن خیلی مهمی داریم که می گوید  ":خدا نجات دهنده ما
میخواهد که همه انسانها نجات یابند"
خوب البته میدانید که راه نجات مهم و معمولی که عیسی به ما داده ایمان به او و تعمید در کلیسا میباشد ،همانطور
که خود گفته در انجیل مرقس  " ۶۱:۶۱هر کس ایمان آورده ،تعمید یابد ،نجات خواهد داشت ،اما آنکه ایمان نمی
آورد محکوم خواهد بود"
توجه کردید ،گفته شده کسی که ایمان نمی آورد ،یعنی کسی که ایمان به مسیح را رد میکند ولی برای رد کردن
مسیح باید او را همانطور که هست بشناسیم ،و به دالیل مختلف یعنی چسبیدن به این دنیا و وسوسههای آن عیسی
مسیح را رد کنیم آن موقع بله ،نمیتوانیم نجات یابیم ،چون تنها نجات دهنده ما مسیح میباشد،
پس کسی که عیسی را نشناخته و نتوانسته او را همانطور که هست بشناسد مثل خیلی از مسلمانها که در اسالم
چیزهای ناقصی از مسیح شنیده اند و او را رد میکنند آیا می توانند نجات یابند ؟
البته که می توانند ،چون خدا محبت است و به هر شخص روح القدس را داده که در وجدانش کار میکند و او را
دعوت میکند ،همانطور که در متی  ۴۲: ۱۶به بعد خود عیسی گفته بود که در برابر یک شخص مریض و فقیر و
بیچاره روح القدس ما را دعوت میکند که به او محبت کنیم ،یا به او کمک کنیم یا صحبت کنیم و حداقل با احترام
رفتار کنیم.
اگر این دعوت روح القدس را قبول کنیم از راه کمک به این فقیر عیسی را مالقات کردهایم که به ما نجات می دهد،
ولی اگر این دعوت را رد کنیم ،عیسی را از راه این شخص رد کرده ام.
لطفا تمام این متن را عمیق و با دقت بخوانید و بدانید که خدا محبت است و میخواهد که ما از راه یکتا نجات دهنده
ما ,عیسی مسیح ,همه نجات یابیم.

1

سواالت اساسی و پاسخ های ایمان مسیحی به آنهاwww.irancatholic.com | ...

