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 اتلويلب 
َ
 ح: مثابرة القد�س� والالهوت الُمصل

 بقلم أر. يس. سربول 

 يَْوِم �َُسوَع الَْمِسيِح" (فيلىب 
َ

ُل إِىل  ِ�يُ�ْم َ�َمًال َصاحِلًا يَُ�مِّ
َ
ي اْ�تََدأ ِ

َّ
هنا ). ٦: ١كتب بولس ألهل فيليب قائًال "اذل

يف الالهوت الُمصلح عن مثابرة  الالكسيكيَّة  فاحلقيقة لك ينوى إكماهل. ذل نفوسنا أن ما بدأه يف بوعد اهللا  �د 
  هفلن تفقد  — صة إيمان حقييق وأنت يف حالة انلعمة الُمخلِّ  أي إن اكن دليك  — ت تملكهكن نالقد�س� �: إ

 . األساسأبًدا. إذا فقدته، فهو لم ي�ن دليك من  

هذه اتلرص�ات.  أو ختلّون عن  حون بإيمانهم، ثم يرتاجعون و�نكرون  من انلاس يعرتفون و�رصِّ   عديد أن ال  نعلم �ن  
"ِمنَّا َخرَُجوا، لِكنَُّهْم لَْم يَُ�ونُوا ِمنَّا،  :يقول عنهمف ،اتلالميذ ه اكن هناك َمن خرجوا َمن ب� بأنق الرسول يوحنا يعلِّ 

�َُّهْم لَْو اَكنُوا ِمنَّا بَلَُقوا َمَعنَا" (
َ
حوا  فلقد رصَّ  مفارقتهم. ). بالطبع اكنوا مع اتلالميذ �شلك ظاهري قبل ١٩: ٢يوحنا  ١أل

ل  ا ق  .ح بهدون أن يمتلك ما يرصِّ   حىت   ح �سوع أنه يم�ن للشخص أن يفعل ذلكوضَّ   كما   ،بإيمانهم �شلك خاريج
ا قَلْبُُه َ�ُمبْتَِعٌد َع�ِّ بَِعيًدا" (مىت    املسيح: مَّ

َ
ْعُب بَِفِمِه، َو�ُْ�ِرُم� �َِشَفتَيِْه، َوأ َّ هَذا الشَّ ). حىت أن �سوع  ٨:  ١٥"َ�ْقرَتُِب إِيلَ

لَيَْس ، قائل�:  كث�ونسيأيت إيله  املوعظة ىلع اجلبل أنه يف ايلوم األخ�،    نهاية ر يف  ذَّ ح
َ
! أ ، يَارَبُّ نَا،   "يَارَبُّ

ْ
بِاْسِمَك تَنَبَّأ

ْعرِ 
َ
ُح لَُهْم: إِ�ِّ لَْم أ رَصِّ

ُ
ْخرَْجنَا َشيَاِطَ�، َو�ِاْسِمَك َصنَْعنَا قُوَّاٍت َكِثَ�ًة؟ فَِحينَئٍِذ أ

َ
! اْذَهبُوا َع�ِّ يَا َو�ِاْسِمَك أ فُْ�ْم َ�طُّ

وخنتمو�. الك، لم ت�ونوا    تلم ع�ِّ من، ثم حتوَّ "كنت أعرف�م لفرتة من الز  :). لن يقول هلم ٢٣:  ٧فَايلِعِ اِإلثِْم!" (مىت  
لسماء؛  بأمان إىل اشعبه  يقود اهلدف األسايس من االختيار اإلل� هو أن إن  ."املنظورةمن كنيسيت غ�  اجزءً  قط

 ،تنا و�بكِّ  ،سنا قدِّ يل، بل الروح القدس معنا فحسبة له. فهو ال يبدأ احلياة املسيحيَّ ما بدأه هو يعد أن ي�مِّ  لكذل
   احلفاظ علينا. و�عيننا يلضمن  

يف اخلطية، حىت أ�رث   �سقطتنا. حىت بعد جتديدنا، مازنلا اثلبات يف اإليمان ال يعتمد ىلع قوَّ  هذا د أن أر�د أن أؤ�ِّ 
السقطات  وللمؤمن أن �سقط �شلك خط�، نقصد بذلك اال�دار،  املم�ننه من إ هو نقوهلما اخلطايا خطورة. 

  عدا أن �سقط فيها  حًقا  دلمؤمن الُمجدَّ ل يم�ن ال ما ة، وما إىل ذلك. ال يمكن� أن أفكر يف خطية األخالقيَّ 
 اتلجديف ىلع الروح القدس. 

اكن باتلأ�يد   .حبسب قلب اهللا رجالً  باتلأ�يدالعهد القديم. اكن داود  يفداود  ننظر، ىلع سبيل املثال، إىل نموذج
لم  هذا إن ذلك، فومع قة باهللا. بداخله روح اهللا. كما اكن دليه �بة وشغف عميق لألمور املتعلِّ اكن  ا.دً ُ�دَّ  رجالً 

مؤامرة  �نت يف الواقع و — يف مؤامرة لقتل زوج حبيبته يف احلرب يرت�ب الزنا فحسب، بل اكن أيًضا متورًِّطا 
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مها ة قيقيَّ احل و�ة اكن ذلك أمًرا خطً�ا. ىلع الرغم من أننا نرى مستوى اتل. للقتل العمد   م داود نتيجة الك اليت قدَّ
 أن داود سقط و�ن سقوطه عظيًما.    هو ، فاملقصود هنا إيلهانليب ناثان 

ْن َال �َْسُقَط"  "ِاًذا َمنْ  :إذ يقول .ةمنتفخة لقوتنا الروحيَّ  ةنظر وجود رنا الرسول بولس من �ذِّ 
َ
نَُّه قَائٌِم، فَلْيَنُْظْر أ

َ
َ�ُظنُّ أ

وأقسم أنه   ،حىت بعد حتذيره، رفض املسيح ،�ن �سقط يف أفعال خط�ة جًدا. الرسول بطرس  .) ١٢: ١٠كورنثوس  ١(
  حدوث ذلك،  منلقد ارت�ب خيانة يف حق سيده. عندما تم حتذيره    .ة ليسوع وهذه خيانة عالنيَّ   —  لم يعرفه قط

ِنَْطِة!  هذا لن �دث أبًدا. فقال هل املسيح: "ن  إبطرس    قال
ْ
يَْطاُن َطلَبَُ�ْم ِليَكْ ُ�َغْر�ِلَُ�ْم اَكحل ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن، ُهوََذا الشَّ

نَْت َمىَت رََجْعَت َ�بِّْت إِْخَوتََك"
َ
ْجِلَك ِليَكْ َال َ�ْفَ� إِيَمانَُك. َوأ

َ
 ،سقط بطرس ). ٣٢-٣١: ٢٢(لوقا  َولِك�ِّ َطلَبُْت ِمْن أ

  �شلك خط� � أن �سقطوا  لمؤمن� احلقيقيِّ ل  ه يم�نإننقول  هلذا السبب  اكن سقوطه حل�.    تم اسرتداده.  . لكنه رجع
 نهايئ و�مل من انلعمة.    �شلكهم لن �سقطوا  ولكن و�ب�

نقوم به، ر�ما    يشءأن املثابرة    إىل�ش�    ف�  .خط��شلك    للةضم  ،مثابرة القد�س�  إن هذه العبارة القص�ة،  أعتقد
قوة  من جديد ب وُودلوا    �شلك فعَّالن داعهم اهللا  مَ   وأنو�أنفسنا. أؤمن أن القد�س� يثابرون يف اإليمان،    أنفسنا من  

مراحم اهللا.  من  االستفادةيف للغاية يثابرون ألنهم �تهدون  ال همفإن، ومع ذلكالروح القدس يثبتون إىل املنت�. 
فضل تعب�    لكذل  .يمان هو أننا �فوظوناإلا يف  أي منَّ   يمكننا من خالهل توضيح سبب استمرارالسبب الوحيد اذلي  

ُ
أ

ثقيت يف حفظي ليست يف قدر�  إن مه اهللا. ، ألن العملية اليت حتفظنا يف حالة انلعمة � أمر يتمِّ فظ القد�س�حِ 
  موط� فهو ضامن سالمة وصو� إىل    .بنعمته و�قوة شفاعته  أن حتفظ�وة املسيح  ق  ىلعثقيت    رت�زت   بل  .ىلع املثابرة

 يف السماء.    

 

 انظر أيًضا: 

 الُمصلَح: مقدمة الهوت الويلب واتل
 الُمصلَح: الفساد اليلكالهوت الويلب واتل
 رشوط امل: االختيار غ� الُمصلَحالهوت الويلب واتل

 والالهوت الُمصلَح: الكفارة املحدودة  باتلويل
 : انلعمة اليت ال تُقاوم الُمصلَحالهوت الويلب واتل
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مؤسس هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو يف مدينة سانفورد  ادلكتور أر. يس. سربول هو  
بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكية الكتاب املقدس لإلصالح. وهو مؤلف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك  

 .)The Holiness of God( قداسة اهللا""

 

   . يلجون�موقع تم �رش هذه املقالة يف األصل يف 
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