
https://fa.ligonier.org   

1 

 مارتین لوتر   از الهیات چهار استنباط  
 . فرگوسن ی ب   نکلر ی س نویسنده:  

وسیله ایمان، و زندگی تازه در  به عادل شمردگی ، فیضوسیله به  نجاتحاکمیت خداوند، چطور 
  ، آنها مارتین لوتربراي ؟ هستندبراي زیستن به سبک زندگی مسیحی  مفهومی، با مسیح اتحاد

 : دارندچهار استنباط 

 simul iustus et pecccatorاولین استنباط، علم به این مسئله است که فرد معتقد به مسیحیت 

است، گناهکار نیز هست. این اصل، که احتماالً   عادل شمرده شدهاست، یعنی در عین حال که 
جان تائولر بر لوتر است، اصلی به غایت پایدارکننده    Theologia Germanicaحاصل تأثیرات کتاب  

بینم، بینم، گناهکاري است؛ اما وقتی خود را در مسیح می بود: درون و از خودم، هر آنچه می
. پس چنین مردي  وسیله عدالت کامل مسیحب  ، ادل شمرده شده استعبینم که مردي را می 

که    عدالتیزیرا تنها به مدد    –باشد    عادلي عیسی مسیح، در پیشگاه خداوند  تواند به اندازه می 
 است. در این جایگاه، در امان هستیم.    عادل شمرده شدهاز آِن مسیح است، 

دومین استنباط، کشف این مطلب است که خداوند به پدر ما در مسیح تبدیل شده است. ما  
لوتر بیان شد، شاید به  هاي دور میزيگپ ایم. یکی از زیباترین حکایاتی که در پذیرفته شده 

داشتنی بود، اما بسیار دوست  سودازدهدار، توسط جان اشالگینهاوفن، که به نوعی شکلی معنی 
 یده است: به ثبت رس

من با   تیِ هاي کَصحبت  به نسبت ترتر باشد و دوستانه خداوند باید با من صمیمی 
توانیم عمداً چشم پسرمان تی و نه من نمی . نه کَبا من صحبت کند،  مارتین کوچولو

تواند. خداوند باید بر را دربیاوریم یا سرش را از تن جدا کنیم. خداوند هم نمی 
هایی از آن به ما داده است و بنابراین پسرش را به  ما صبوري کند. او نشانه

 ها به او رو کنیم. پوست و گوشت ما فرستاده است تا براي رسیدن به بهترین 

و   متحد کند که زندگی در مسیح لزوماً زندگی زیر صلیب است. اگر با مسیح سوم، لوتر تأکید می 
گیرد. مسیر کلیساي حقیقی و مسیحی حقیقی نه از  مان از زندگی او الگو می شویم، زندگی  یکی

گذرد.  ) میtheologiacrucis)، بلکه از خداشناسی صلیب (theologiagloriae( جاللخداشناسی 
هاي  میریم و زمانی بیرونی است که در رنج یرش بر ما زمانی درونی است که به خویشتن می تأث

غالب باشد.   جاللشویم. خداشناسی صلیب باید بر خداشناسی قرون وسطایی کلیسا شریک می 
، در این نکته  هاي کلیساییآیین  هایشان در درك ماهیت دقیق ي اختالف لوتر و کالوین، با همه 
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ي غسل تعمید  وسیلهنظر دارند. اگر در مرگ و رستاخیز مسیح با او یکی و در نتیجه به اتفاق 
دهد)، پس کل می تعلیم 14-1: 6 کتاب رومیان در  پولس رسولدار شویم (همانطور که نشان 

 زندگی مسیحی، به دوش کشیدن صلیب خواهد بود:

ه ندارد که مسیح به دوش کشید و صلیب مسیح به اهمیت آن تکه چوبی اشار
کند که رنج و ي مصائب مومنان اشاره می بعداً به آن میخ شد، بلکه عموماً به همه 

ما   یقِسْم تسلّ نیبه هم« 5: 1 قرنتیان  2. هاي مسیح استعذابشان همان رنج 
خود در راه شما   يها اآلن از زحمت »؛ بار دیگر: «.دیافزای م حیمس يهلیوسبه زین 

بدن    يبرا  رسانمی را در بدن خود به کمال م  حیزحمات مس  يو نقصها   کنمی م   يشاد
ي آن  ). بنابراین، صلیب مسیح عموماً همه24: 1(کلوسیان » است  سا یاو که کل

 دهد که کلیسا به خاطر مسیح متحمل شد. مصائب کلیسا را نشان می 

بنابراین، از نظر لوتر، پیوستن مومن به مسیح در مرگ و رستاخیز مسیح و به انجام رساندن آن 
گیرد از پشت آن به هاي عینکی تبدیل شد، که فرد مسیحی یاد می در تجربه روزمره به شیشه

همان چیزي است که بینش   –  theologiacrucis – اش نگاه کند. این تک تک تجربیات زندگی 
هاي زندگی مسیحی  سازد تا فراز و نشیبدهد، و ما را قادر می سبت به امور به ما می تري ن قوي 

 را درك کنیم.  

دهند، تکفیر  علم به این امور به نفع ما است، مبادا زمانی که دشمنان ما را آزار می 
کشند، در دام غم افتیم یا دچار نومیدي شویم. اما بیایید با مثال  کنند و می می 

کشیم افتخار کنیم، نه با خود بیاندیشیم که باید به صلیبی که به دوش می   پولس
هایی را که  به خاطر گناهانمان، بلکه به خاطر مسیح. اگر تنها در خودمان رنج 

ناپذیر هستند؛ تنها دردناك، بلکه تحمل بینیم که نهکشیم در نظر بگیریم، میمی 
»؛ یا همانطور  گرددمی   فراوان در ما    سیح)هاي تو (اي مرنجگوییم: «اما زمانی که می 

»، این  می شوی م  روز کشته   یبه خاطر تو تمام   نه یآ  هر بیان شده: «  44که در مزمور  
من   وغی  رایزشیرین هم هستند: «  گفتهمصائب نه تنها آسان، بلکه بنا به این 

 ). 30: 11ی » (انجیل مت است و بار من سبک. فیخف

هاي زندگی مسیحی است. این مورد یکی از عیارهاي اصالحات  چهارم، اطمینان و لذت از ویژگی 
اینکه   – عادل شمردگی است و علت آن نیز قابل درك است. کشف مجدد اصالحات در ارتباط با 

که آرزومندش باشیم، زندگی مسیحی در حقیقت با   به امیدي به جاي تالش در جهت رسیدن 
اي حاصل کرد و ذهن، اراده و عواطف را از لذت  کنندهرهایی مدهوش   –شود  می همان تالش آغاز  
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اي مطمئن با افتخار،  توانست با علم به آیندهسرشار کرد. معنایش این بود که حاال دیگر فرد می 
گذاشت و  زندگی کردن را شروع کند. به ناچار، چنین آگاهی بر زندگی کنونی وي تأثیر می 

 کرد. یدي حاصل می آسودگی و رهایی شد

گرفته از  شده از انجیل، و قوتاز نظر لوتر، زندگی مسیحی، نوعی زندگی بر پایه انجیل، ساخته
دهد و با قدردانی از آن ناجی که  و آزاد خداوند را نمایش می  مقتدرانجیل است که فیض 

یابد، و تا زمانی که مرگ در پیروزي غرق و ایمان به  برایمان جان خود را داد تا پایان ادامه می 
 او خواهد بود.  یوغبصیرت تبدیل شود، در  

هاي کلیسا در برنا، برخی از حضار نشسته  ، همانطور که در یکی از یکشنبه1522شاید در سال 
پرسیدند در دل این انجیل چه چیزي نهفته است داند و از خود می گوش می   لوتربودند، به وعظ  

زده، اگر نگوییم دگرگون، کرده است. آیا ممکن بود براي  که برادر مارتین را تا این حد هیجان 
آنها هم چنین وضعیتی به وجود آید؟ لوتر ذهن آنها را خوانده بود. او در حالی به سکوي خطابه  

 رفته بود که براي پاسخ به سواالت آنها به خوبی خود را آماده کرده بود.  

به جهان فرستاد تا گنهکاران   را است که خداوند پسرش  ایناما انجیل چیست؟ 
و جهنم را در هم بکوبد، بر مرگ چیره شود،  ، 16: 3را نجات دهد، انجیل یوحنا 

را اجرا کند. اما شما باید چه کاري انجام دهید؟ هیچ   شریعتگناهان را بزداید و 
تان و اعتقاد راستین  کاري به جز پذیرفتن این مسئله و احترام گذاشتن به ناجی 

ي این کارها را به خاطر شما انجام داده است و بدون محدودیت  به این که او همه 
با خاطر جمع   دهد تا در وحشت مرگ، گناه و جهنم، بتوانیدهمه چیز به شما می 

،  را به انجام نراسندم  شریعت بگویید و شجاعانه به آن اتکا کنید و بگویید: گرچه  
گیرم که  ترسم، از انجیل یاد می گرچه گناه هنوز وجود دارد و از مرگ و جهنم می 

ي کارهاي خود را به من ارزانی داشته است. مطمئنم دروغ نخواهد  مسیح همه 
اي از آن، غسل ا خواهد کرد. و به عنوان نشانهگفت، به یقین به عهد خود وف

 ام.  تعمید داده شده 

خداوند من به خاطر   مسیح  دانم کهاطمینان من تکیه بر همین امر دارد. زیرا می 
ي بود، طبق گفته   گناه بی من بر مرگ، گناه، جهنم و شیطان چیره شده است. زیرا او  

.  22: 2پطرس 1» نشد. افتیگناه نکرد، و مکر در زبانش  چیکه هپطرس: «
، او را نگاه دارد  توانستبنابراین گناه و مرگ قادر به کشتن او نبودند، جهنم نمی 

ي کسانی که بپذیرند و به  و او به خداوند آنها تبدیل شده است و آن را به همه 
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  شایستگی یا  رهاداشته باشند عطا کرده است. این همه تحت تأثیر کا ایمان آن 
 خالصانه است.   رحمتو   نیکویی ، بواسطه فیضگیرد، بلکه من قرار نمی 

توانستم باور کنم خداوند از من عصبانی نیست، براي لذت روي سرم  یک بار لوتر گفت: «اگر می 
العمل ایستادم.» شاید درست در همان روز، بعضی از کسانی که به وعظ او گوش دادند، عکس می 

داده و «اطمینانی» را که از آن سخن گفته بود، تجربه کردند. به جز برخی از شنوندگان  نشان 
اي به دوستان خود نوشتند و گفتند که به خانه رفته و براي  تري که بعداً در نامه وسال سن کم

 داند؟ لذت روي سر خود ایستادند، چه کسی می 

 

مند نظام  اتیّو استاد ممتاز االه ریگون یهمکار در ل  ن یاز مدرّس ی ک ی، . فرگوسنیب  نکلریدکتر س
 First Presbyterianارشد در    شیدرمقام کش  ترش یپ  یاصالح شده است. ول   اتیّااله  يدر مدرسه 

Church Columbia, S.C.   کتاب نوشته که    ست یب   ازش یبه خدمت مشغول بوده است و بThe Whole 

Christ, The Holy Spirit, In Christ Alone, Devoted to God روندی شمار مبه ي، از جمله آثار و . 

 

 منتشر شده است.   سازمان خدمات لیگونیرسایت  این مقاله در وب 
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