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 پایداري مقدسین :  اصالحات و االهیات   تولیپ 
 آر. سی. اسپرول نویسنده:  

  ی س یرا در شما شروع کرد، آن را تا روز ع  کویاو که عمل ن گوید: «پولس در رساله به فیلیپیان می 
ي خدا است که او قصد دارد  ). در اینجا وعده 6: 1» (فیلیپیان دیبه کمال خواهد رسان  حیمس

ي  آنچه در روح ما آغاز کرده را به پایان برساند. بنابراین، اصل قدیمی در االهیات اصالحات درباره 
یعنی اگر ایمان حقیقی دارید و در   –پایداري مقدسین، این است: اگر شما از آن برخوردارید 

دهید. اگر آن را از دست  هرگز آن را از دست نمی  –ار دارید بخش قروضعیت فیض نجات 
 اید.  بدهید، هرگز از آن برخوردار نبوده 

گردانند و آن اعترافات را  کنند و روي بر می دانیم که بسیاري از مردم اعتراف به ایمان می می 
رك کردند و  کند که همراهی رسوالن را تکنند. یوحناي رسول از آنانی ذکر می رد و انکار می 

).  19:  2» (اول یوحنا  ماندندیبا ما م  بودندی اگر از ما م  رایاز ما نبودند، زگوید: « ي آنان میدرباره 
واضح است که آنها پیش از ترك جمع، در شرایط حضور ظاهري با شاگردان بودند. آنها یک  

مکن است چنین  اعتراف ایمان ظاهري انجام داده بودند و عیسی روشن کرد که براي یک فرد م
قوم به   نی اگوید: «کند، نیست. عیسی می کاري انجام دهد در حالیکه داراي آنچه اعتراف می 

شان از  دل  کنیل  ند، ینمای م د یمرا تمج شیخو ي ها و به لب  ندیجوی خود به من تقرّب م يهازبان 
در روز   دهد کهي سر کوه هشدار می ). عیسی حتی در پایان موعظه8: 15» (متی من دور است

و به   م یبه نام تو نبوّت ننمود ایخداوندا، خداوندا، آگویند: « آیند و می آخر، بسیاري نزد او می 
اما عیسی آنها را دور    م؟»یظاهر نساخت  اریو به نام تو معجزات بس  میرا اخراج نکرد  وهایاسم تو د

). او  23: 7(متی  !»دی بدکاران از من دور شو يهرگز شما را نشناختم! اگوید: «کند و می می 
شناختم، بعد شما بد شُدید و به من خیانت کردید. نه!  نخواهد گفت: «من براي مدتی شما را می 

شما هرگز بخشی از کلیساي مرئی من نبودید.» تمام هدف برگزیدگی خدا این است که قوم خود  
دهد آنچه شروع کرده را به پایان برساند.  ه می را در امنیت به آسمان برساند؛ از همین رو او وعد 

کننده، کننده، ملزمالقدس به عنوان تقدیسکند، بلکه روحاو نه تنها زندگی مسیحی را آغاز می 
 مان را تضمین کند. دهنده با ماست تا پایداري و یاري 

از تولد   ي قوت خودمان نیست. حتی پس خواهم تاکید کنم این مقاومت در ایمان، بر پایه می 
گوییم براي یک مسیحی ممکن است  افتیم؛ حتی گناهی جدي. ما می مان همچنان در گناه می تازه 

کنیم، یک سقوط اخالقی  گرد صحبت می ي یک عقب که یک سقوط خیلی جدي را تجربه کند، درباره 
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ک مسیحی  القدس فکر کنم که یي هیچ گناهی غیر از کفر به روح توانم درباره و نظایر اینها. نمی 
 حقیقتاً تولده تازه یافته ظرفیت انجام آن را نداشته باشد.  

ي داوود در عهد عتیق نگاه کنیم. بدون شک داوود مردي مطابق  توانیم به نمونهبراي مثال، می 
دل خدا بود. قطعاً او یک انسان نوزاده بود. روح خدا را در خود داشت. محبتی عمیق و پرشور  

اي هم شد  با اینحال، این مرد نه تنها مرتکب زنا شد، بلکه درگیر دسیسهبراي امور خدا داشت.  
اي براي قتل  که در حقیقت توطئه  –اش در جنگ کشته شود تا ترتیبی دهد که شوهر معشوقه

بینیم که داوود در  اي را می اي جدي است. حتی با وجود اینکه میزان جدیت توبه بود. این مسئله 
 بی به او انجام داد، نکته این است که داوود افتاد، و خیلی جدي هم افتاد.  ي سخنان ناتان ن نتیجه

دهد. او  ي قوت روحانی خودمان هشدار می پولس رسول به ما علیه داشتن دیدگاهی درباره
). ما در  12: 10» (اول قرنتیان فتدیاست، با خبر باشد که ن  م یآنکه گمان برد که قاگوید، «می 

کنیم. پطرس رسول، حتی پس از آنکه به او هشدار داده  اي سقوط می ي هاي بسیار جد فعالیت
یعنی خیانت به   –شناخته است شده بود، مسیح را انکار کرد و قسم خورد که هرگز او را نمی 

ي آنچه  وفایی شد. وقتی به پطرس درباره عیسی در منظر عموم. او علیه خداوند خود مرتکب بی 
  و گفت که هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. عیسی گفت: «اي در پیش بود هشدار داده شد، ا

تو دعا   ي من برا کنیخواست شما را چون گندم غربال کند، ل  طان یش نکیشمعون، ا يشمعون، ا
:  22(لوقا    برادران خود را استوار نما»   یکه تو بازگشت کن   ی تلف نشود؛ و هنگام  مانت ی کردم تا ا

و احیا شد. سقوط او موقت بود. براي همین است که  ). پطرس افتاد، اما برگشت. ا32 -31
توانند به طور اساسی و جدي سقوط کنند اما هرگز کامالً و نهایتاً از  گوییم مسیحیان حقیقی می می 

 شوند.  فیض ساقط نمی 

کننده کنم این اصطالح کوتاه متداول، پایداري مقدسین، به شکل خطرناکی گمراه من فکر می 
دهیم. من  رسد پایداري چیزي است که ما در خودمان و از خودمان انجام می است. به نظر می 

کنند و آنانی که توسط خدا به طور موثر خوانده و با قدرت  باور دارم که مقدسین استقامت می 
حال، آنها از این رو پایداري  آورند. با این اند، تا به پایان تاب می دس از نو متولده شده القروح 
توانیم براي هاي خدا بسیار کوشا هستند. تنها دلیلی که می کنند که در استفاده از رحمت نمی 

ري  ایم. بنابراین، من اصطالح «نگهدا مان در ایمان ارائه دهیم، این است که ما حفظ شده تداوم 
ایم، ي فیض نگه داشته شده دهم چون فرآیندي که طی آن در مرحله مقدسین» را ترجیح می 

ام، در توانایی خودم براي  چیزي است که توسط خدا انجام شده است. اطمینان من به پایداري 
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مقاومت نیست. اطمینانم بر قدرت مسیح براي حفظ من در فیض و بر قدرت شفاعت او قرار  
 را در امنیت به منزل خواهد رساند.  دارد. او  ما 

 

 Saint Andrew'sي کلیسا دکتر آر. سی. اسپرول، بنایانگذار سازمان خدمات لیگونیر و بنا کننده 

Chapel  در شهر سنفورد، ایالت فلوریدا بوده است. ایشان اولین ریس دانشگاهReformation 

Bible College قدوسیّت  توان به یر درآورده که می بوده و بیش از صد جلد کتاب به رشته تحر
 اشاره کرد.   (The Holiness of God) خدا

 

 منتشر شده است.   سازمان خدمات لیگونیرسایت  این مقاله در وب 
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