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 القدس و کار او روح 
 ایمان  يه وسیل شمردگی فقط بهعادل: 11درس 

 آر. سی. اسپرول دکتر 

  "سایقلب کل"  ا ی  "ایسیکوراکلِ"آموزه رو    ن یکه گفتم لوتر ا  د یاریم  اد یبه    م، ینگاه کرد  ی دگیبرگز  يبه آموزه   ی وقت
  ي له یفقط به وس   یشمردگعادل   يبلکه با آموزه   ست،یمعروف ن  ی دگیبرگز  يبه خاطر آموزه   یل یلوتر خ  ی. ولد ینام

مباحثه، اصالحات پروتستان    نیاکرد؛    جاد یا  تیحیمس  خی تار  ر مباحثه رو د  نیترقیآموزه عم  نیا  موافقه، چون   مانیا
 بود.  "دهیسوال ف "اومد،  رونیکه از اون ب یکرد و شعار معروف   جییته 16رو در قرن  

ا  یشمردگعادل   یعنی از راه  اون مراجعه م  هادان خی. تارمانهیفقط  به    یم، وقتطور که قبالً گفتهمون   کنند،ی به 
  یی نهضت اصالحات رو مناظره و مشکل مربوط به اقتدار نها  یها علت رسماون   م، یمقدس نگاه کردکتاب  يآموزه 

  ي که مرکز تمرکز مباحثات بود، آموزه   ی موضوع  ی عن ی  دونند،ی نهضت اصالحات م  ياد و علت م  سایکل  يآموزه   در 
 بود.  یشمردگعادل

بر اساس   ای  سایهست که کل   یاصل  مان،یا  يله یفقط به وس   یشمردگعادل   يکه گفتم، لوتر گفت آموزه   طورهمون
  ی شمردگعادل   يموضوع موافق بود و گفت آموزه   نیا  یبه ضرورت بررس   نیکلو.  کنهی سقوط م   ای  ستهیای اون م 
 .  چرخهی بر اساس اون م زی هست که همه چ ي محور

جا    ن یبود که ا  نیشمرد، ا  تیکم اهم  ن یبا ا  سه یرو در مقا  گه ید  ی اتیکه چرا لوتر، مثالً مسائل اله  نیا  ل یدل  حاال،
که   ادمونهیکه ما  دهیسؤال جواب م نیبه ا یشمردگعادل يآموزه  چون در خطر نبود،  لیکمتر از خودِ انج  يزیچ

 "ابم؟یچه کنم تا نجات  ": د یاز پولس رسول پرس  ی پیلیزندانبان ف

  م یها آب بپاش اون   ي رو م،ی در آب فرو کن  د یتعم  ي مردم رو برا  ا یآ  که  ستین   نیما در مورد ا  ي جا مباحثه   نیا  پس
جور    ن یاز خلقت، و ا  ش یو رد شدن افراد پ  ی دگیبرگز  يده یچ یرد موضوع پبحث در مو  م،یدر آب غوطه ور کن  ای

  مترمه  ی و معلومه که سؤال  ست، ین  ن یبزرگتر از ا  ی و سؤال  م یکنی م  ی دگیبه خودِ سؤال نجات رس   بلکه  ست،یمسائل ن
فالکت ما به    نیتري به جد   یشمردگعادل  يکه باهاش در کشمکش باشه. آموزه   ستین  یح یمس  کی  يبرا  نیاز ا

 . کنهی سقوط کرده اشاره م يهاعنوان انسان

.  میستیما عادل ن   ی : خدا عادله، ولنهیمشکل فقط ا  ومشکل عدالت خداست.    کنه،ی بهش اشاره م  تاًیکه نها  یمشکل  و
  ي ا   ست،یک  ، يخداوندا، اگر گناهان را منظور دار"کرد:   انیان باستان بسؤال رو در دور  نیاوود اطور که دو همون 

  کسچ یکه ه نه یهست و پاسخش ا ی هیسؤال بد  کی نیحاال معلومه که ا "ستد؟یخداوند، که بتواند در حضورت با
 . ستهیبا یاله قی عم یبرابر بررس  در  تونه ینم
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  م، یشیکنه، همه ما هالك م   ی ابیمن و شما رو ارز  یزندگ  ار یمع  ن یبا ا  و از کنه  سنجش عدالتش رو در  ي خدا عصا  اگه 
ن اکثر ما فکر ممیستیچون ما عادل  و  ا  م یکنی .  ا  نی راه حل  با ضرورت    م،یتر کار کنکه فقط سخت  نه یمشکل 

  ي نزد تخت داور  یو وقت   م،ی انجام بد   م یونتی رو که م  يکار  ن یو بهتر  م یباش   ی خوب  يهاکه انسان  م یکن  ی سع  يشتریب
 باشه.   ی کاف د یبا ن یا م،یریخدا م

که واقعاً مردم هنوز    نیهم نفوذ کرده؛ ا  سایدر کل  ی جامعه است که حت  يتوهم در فرهنگ عامه   کیمن    يبرا   نیا  و
  ن یهرچند که ما ا  ارند، یلطف خدا رو به دست ب  ا یبه آسمان تالش کنند    دنیرس   يبرا   تونند ی دارند که م  مانیا

 .شهیعادل شمرده نم ی شخص چیه عت یکه با اعمال شر م یمقدس دارابح رو از کتهشدار واض

و   میقرضمون رو بپرداز  می تونی که نم  میهست  ی. ما بدهکارانمیستی: خدا عادله، اما ما نمیمشکل رو دار  نیما ا  پس
ماست. خُب، اگه با اعمال    ي کویبا اعمال ن  م،یدشوار رو حل کن   يمسأله   نیا  میتونیه نمک  ییهااز راه   یکی  میدونی م

  ن یا  میتونی م  يطورپس چه  ذاره،ی رو به مذاکره نم  شو خدا هم عدالت   شه، یعادل شمرده نم  کسچیه  عتیشر
 م؟یبرطرف کن  م، یشیرو که باهاش مواجه م  يدشوار  يمسأله 

  ان یاش به رومرو در نامه   یشمردگ عادل   يپولس آموزه   ی وقت  ایشده    دهینام   "خبر خوش "  ل، یانج  ل، یدل   ن یهم  به
چنان که مکتوب است: « که    مان،یتا ا  مان یاز ا  شود،یکه در آن عدالت خدا مکشوف م   ":  گهیم  کنه، ی م  یمعرف

   ه؟ یچ یشمردگعادل "م:  یپرس  یسؤال رو م  نیخواهد نمود.» خُب، پس ا ستیز مانیعادل به ا

که در   یخداست. اعالن قانون يبا صدا یاعالن قانون  ت،یدر نها یشمردگعادل  "هستند؟ یاون چ يعناصر ضرور  و
که    ییکه خدا  فته ی اتفاق ب  ی زمان  تونه یفقط م   یشمردگعادل   ، یعنیکه مردم عادل هستند.    کنهی اون خدا اعالم م

رو    يد یشد   يمناظره   نیعدالت شخص در نظر او، عادل کننده بشه. حاال، البته که اخودش عادله، با اعالم حکم  
 کرد.   جادیا 16در قرن  

  ا یها رو عادل اعالم کنه، عادل بشن،  که اون   ن یاز ا  شیپ   یق یکه مردم به هر طر  شهی خدا منتظر م  ای: آنهیا  السؤ
  16فرمول معروف لوتر که از قرن    کنه؟ی اعالم م که شخص هنوز گناهکاره، او رو در نظر خودش عادل    یدرحال

 هست. "اِت پِکاتور سیوستی  لیمیس "مونده، فرمول  یباق

که    ی درحال  م،یعادل  حیکار مس  لت یکه ما با فض  نیازمان، عادل و گناهکاره.  ل شمرده شده، هم عاد  شخص   ،یعنی
روم    ک یکاتول  ي سایکه کل  ی. پس مشکل میکنی و هنوز گناه م  م، یهنوز کامل نشد   م،ینشد   س یدر خودمون هنوز تقد 

 .دند ینام  "یقانون   لیتخ"که    دند یرو شن  ي زیچ  ، یشمردگعادل   انیب   نیها در ابود که اون   نیلوتر داشت، ا  يبا آموزه 

ها هنوز گناهکارند؟  در واقع اون   یوقترو عادل اعالم کنه،    یکس  تونهیطور خدا مکردند: چه   ان ینکته رو ب  نیا  هااون 
 دروغگو باشه.  د یصورت خدا با نیدر ا  ست، یخدا ن يستهیشا نیباشه، ا ی لیتخ  هی  تونهیم نیا
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  ي ه یکه به اعالم  "يامناظره".  شهیم  دهینام  يامناظره   یشمردگه عادل ت ک هس  يزی روم در مورد چ  دگاه ید  پس
 . کنهی رو عادل اعالم م یکه خدا کس  فته ی اتفاق م یزمان ی شمردگها موافقند که عادل که اون  کنه ی اشاره م یقانون

ا  کنه، ی رو عادل اعالم نم  ی از نظر روم، خدا کس  اما باشه.    نی مگر  عادل  واقعاً  در    یل یتخ  چ یه  و که اون شخص 
  کنه، ی رو عادل اعالم م  یخدا کس   یکه وقت  نهیموضوع ا  نیباشه. اما البته که پاسخ پروتستان به ا  تونهی موردش نم

که به    حیمسیسیع  ی شخص در نظر خدا عادله، و او به خاطر عمل واقع  ن ی. استیمورد ن  ن یدر ا  ی الیخ  ز یچ  چیه
 .  کنهی ما عمل م  ی اتیاله  يبند ر فرمول طور دچه   ن یکه ا  م ی نیبب  میخوای عادله. حاال، ما م  ست،ین  ی لیعنوان تخ  چیه

  ي از مباحثه   ی ، بخش"يله یبه وس "کوچک    يکلمه، کلمه   نی. حاال امانهیا  يله یفقط به وس   ی شمردگعادل   میگ یم  ما
  م یکنی صحبت م   ییهاقیطر  يدرباره   فته،ی اون عمل اتفاق م  ای  نیا  "يله یبه وس "  يزی چ  میگ یم  ی بود. وقت  16قرن  

  م، ینامی رو حالت مفعول با واسطه م  نیکه اهل دستور زبان هستند، ما ا  یکسان  يبراشده.    جادیا  يزیکه باهاش چ
 .  فتهی اتفاق م ي زیکه باهاش چ  یقیطر

از    یبخش  نیحاال، ا  ه؟یچ  یشمردگکارساز عادل  لیبود که دل  نیا  ي، سؤال درباره 16از مناظرات قرن    یکی  پس
  گرده، ی باستان برم   ونانینوع زبان به    نی. در واقع، امیکنی کارساز صحبت نم  لیدال  ي. ما دربارهستیما ن  یعیزبان طب

  ی کاف  لیدال  ،یینها  لیدال  ،ی رسم  لیدال  ، يماد  لیدال  نی که در ب  یلیانواع دال  نیب  لسوفیف  يکه ارسطو  يزیتما  به
 داد.   صی کارساز تشخ ل یو دال

بره و   تونهیمجسمه توسط مجسمه ساز. و مجسمه ساز م  کیساختن  کنه، ی م  فادهاست نیا ي برا ری تصو  کیاو از  و
  ل یدل  پس  شد،  د یتول  يبود که باهاش کار هنر  یمجسمه، موضوع  ي برا  يماد   لیتکه سنگش رو شکل بده و دل

 . رهی خودِ سنگ هست و غ ، يماد

  ي به مجسمه   یبلوك خام سنگ   ک یاز  مجسمه    نیکه باهاش ا  یق یطر  ا یکارساز    ل یارسطو گفت دل  ند، یفرا  نیدر ا  اما
به  "ظاهر شد که منظور از    زی تما  ن یبا ا  16نوع زبان در قرن    ن یشد، ابزار چکش و مُغار هست. پس ا  ل یباشکوه تبد 

طر"  ا ی  "يله یوس  کل  و   . هیچ  مانیا  "قیاز  ا  ک یکاتول  ي سایپاسخ  به  ا   ن یروم  کارساز    نیسؤال،  علت  که  بود 
که    کنهی رو اعطا م  یشمردگعادل  ضیکننده، ف افتیدر  يبرا  ،ین ییاز لحاظ آ د یم. تعدهیتعم نییآ  ،یشمردگعادل

شدن، القا    ي عمل جار  ن یا  و  شه یم  ي جار  ره، یگ یم  د یکه تعم  ی بر جان شخص  ح یعدالت مس  سا،یباهاش بر اساس کل
 . شهیم دهینام

عادل    ضی دون فه مردم بنداره ک   مانیدر جان هست، پس روم ا  ض یف  ختنیالقا، ر  ه؟ی و انتقال چ  القا  نیب  فرق
داره که حاال    ی بستگ   ضیف   يالقا   ن یبه ا  ی شمردگکه عادل  ن یاعادل شمرده شدند؛    مان یبدون ا  ایشمرده شدند،  

 امکان هست که شخص عادل بشه.  نیباهاش ا
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رو    ز یچ  کی   نیبکنه. و روم ا  ي شده، کار  خته یکه در جانش ر  ی ضی ف  نیبا ا  د یعادل بشه، با  یکس   نکه یا  يبرا  حاال
که در جان    حیکه با کمک عدالت مس  ياحد و اندازه   تا  کنه، ی م  ف یبا اون و موافقت با اون تعر  ي نوان همکاربه ع

 ادل بشم. واقعًا ع  تونمی کنم، و موافقش باشم، م يشده، اگه باهاش همکار ختهیمن ر

آخر. پس    یو ال  مونم ی عادل شمرده شده م  ضیف  گاهیکه خودم رو از گناه مُهلک دور نگه دارم، در جا  یتا زمان  و
از دست    شهیرو م  یشمردگعادل   نیا  حاال، .  دهیتعم  شه،ی نفر عادل شمرده م  ک یروم که باهاش    يابزار برا   نیاول

گناهان مُهلک    ن یارتکاب گناه مُهلک صحبت کردم. ما فرق ب  يدرباره   ش یلحظه پ  کی   م یرمستقیداد. من به طور غ
 . مید یو قابل بخشش رو شن

  ی کاف  يگناه به اندازه   یعنی  ن یشده، چون ا  ده ینام  طورن یا  سایتر. گناه مُهلک توسط کل تر، گناه کوچک فاحش  گناه
نفر مرتکب گناه مُهلک بشه،    ک یاگه    و ببره.    نیعادل کننده رو که متعلق به جان هست، از ب   ضی هست که ف  يجد 

  ی شمردگعادل   گاه یبه جا  تونه ی . شخص هنوز مرهیاز دست نم  ز یهمه چ  ده، یرو از دست م  یشمردگعادل   ض یف
 . شهیتوبه انجام م  نییآ ق یاز طر نیا ،ینییبشه و دوباره، از لحاظ آ  ایاح

  ف ی، تعر"رو تباه کردند   مانشونیکه ا  یکسان  ي برا  ی شمردگدوم عادل   يه یپا"توبه رو به عنوان    نییروم، آ   ي سایکل  و
  د یریبه اون جا م  یتوبه هست. و وقت ن ییاز آ ی چون اعتراف بخش ند،کنی اعتراف م لی دل  نیمردم به ا پس . کنهی م

شما    يکه برا   د یاعمال جبران رو انجام بد   د یبعد با  د،یکن ی م  افتیبخشش رو در  د،یکنی و به گناهانتون اعتراف م
 هست. "عطا شده اقتیل"از  زیکه متما نامه،یم "درخور  اقتیل" سایکه کل ارهیرو به دست م يزیچ

که خدا رو ملزم کنه که بهش پاداش    ستیقدر پاك و عادل ن ) آن یسیذات، ذات ع  کی (منظور    یذات  یِستگ یشا  نیا
کار جبران رو    ده،یاعمال جبران رو انجام م  نیکه ا  یشده، چون کس  دهینام  "درخور  اقت یل"  لیدل  نیبه ا  بلکهبده،  

که    شه یبرازنده م  ایخدا مناسب    ي برا  نیا  کنه، ی کار رو م   نیا  ی توبه، وقت  ن ییاز آ  ریناپذ   یی جدا  ي کار  ده، یانجام م
 کنه.  ایاح ضی ف گاهیدوباره به جاشخص رو 

توبه. حاال، خالف    نییدوم، آ   ي نمونه   ده؛ یاول تعم  ينمونه داره.    ی شمردگعادل   ي کارساز برا  ل یواقعاً روم دو دل  پس
 . مانهیا ،یشمردگکارساز عادل  ل یکارساز و تنها دل ل یپروتستان استدالل کردند که دل ان یاصالح گرا ن،یا

از آنِ او محسوب    ای  شه یبه او منتقل م  حیمس  یستگ یشا  چسبه، ی م  حیبه مس  مانینفر با ا  کی که    ن یبه محض ا  و
  ي گرید  زیتما  تونمی که م   نمیبب د ی. حاال، اجازه بد ارهیم  مانیا حیبه مس که  شه یگذاشته م  ی به حساب کس ای شه یم

روم رو ذکر    ک یکاتول  يسای کنه. من اول از همه، مفهوم القا با کل  ط یرو واجد شرا  نیارو به شما نشون بدم که بتونه  
 هست.  زیکردم و القا از مفهوم محسوب کردن متما

عاً  واق  هان یا  يهمه رو ساده کنم،    ی شمردگدر مورد عادل   16چالش قرن    يمسأله   نیتونستم کل ا   ی واقع، اگه م  در 
  یکه خدا بر اساس اون کس  ياه یپا  ای  نهی بود: زم  نیمحسوب کردن. و سؤال ا  ای: القا  شد ی دو کلمه ختم م  نیبه ا
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  ی طور که گفتم، خدا فقط زمان روم، همون   ک یکاتول  يسایکل  يبرا   ه؟ یچ  کنه، ی رو در نظر خودش عادل اعالم م 
 عادل باشه.  ح،یمس  ییالقا ض یبا ف شیبه خاطر همکار که شخص عادله  گهیم

.  و  حهیما، بلکه بر اساس عدالت مس  یمنحصراً نه بر اساس عدالت شخص  یشمردگادلع  ينه یپروتستان، زم  يبرا
  ي درباره   بلکه  کنم،یدر ما صحبت نم  حیعدالت مس  يدرباره   کنم،ی صحبت م  حیعدالت مس  يمن درباره   یوقت

 . کنمی ما صحبت م  يبرا حیعدالت مس

عدالت او براش برکت خدا رو    ،ی عنیآورد.    خدا به دست  عت یاز اطاعت کامل شر  شی در زندگ  حیکه مس  یعدالت
  ح، یمس  يبه دست آورد رو نه تنها برا   شیکه در زندگ  یرو که به او تعلق داشت، عدالت  یحاصل کرد. اما خدا عدالت

 آوردند.   مان یمحسوب کرد که به او ا یکسان  يهمه  يبرا  بلکه

از    حیکامل مس  تیرضا  ،یشمردگ عادل  ينه یزم  يگه یهست. بخش د  یشمردگعادل  ينه یاز زم  یبخش  نیا  حاال،
  ، یسیطور که بارها گفتم، ما نه تنها با مرگ ع. همون بهیصل  ياش بر رو در مرگ فداکارانه   عتیشر  ی مجازات منف

 .میافتینجات  ی سیع اتیبلکه با ح

انتقال    يرباره د  م،یکنی انتساب صحبت م  يدرباره   یمضاعفه. انتساب مضاعف. وقت  لیتبد   فته،ی که م  یجا اتفاق  نیا  و
متحمل    بیصل  ي و عضب خدا رو رو  رهیم  ب یصل  ياو رو  ی خداست. وقت  يبره   ح،ی. مسمیکنی صحبت م  یقانون

 . کنهی م دا یدر او پ  یکه خدا گناه شهی نم هی تنب ن یا ياو برا  شه،یم

ان ما رو منتقل  بعد خدا گناه  شه،یحامل گناه م  ره،یگیکه داوطلبانه گناه ما رو بر خودش م   نیفقط بعد از ا  بلکه
هست که    یانتقال قانون  کی   نیمفهوم انتساب هست. ا نی. اذارهیم  یسیبه حساب ع ای  کنه ی محسوب م  ای  کنهی م

 انتقاله.  کی  نی. اکنهی ما رو به او منتقل م ریتقص   خدا. دونهی ما رو از آنِ خودش م  ریتقص حیمس

فقط   یشمردگعادل   گه یلوتر م  ی . پس وقتکنهی م رو به ما منتقل  حیهست که خدا عدالت مس  ی زمان  ي بعد   انتقال
با    حه، یمس  يله یفقط به وس   ی شمردگکه بگه عادل   نهی ا  ي برا  ی اتیاله  يخالصه   کیفقط    ن یا  مانه،یا  يله یبه وس 

 عدالت خدا رو اجرا کنه.   يکه او انجام داد تا خواسته يزیچ

پس    د، یکن  ي باهاش همکار  د یعدالته که با  ن یهست. القا شامل انتساب ا  گه ینفر د  کی انتساب شامل عدالت    پس
 حاال،  در درون شماست.  ای  شه یم  ی چون حاال عدالت، درون  د،یشیعادل م   یروم، به لحاظ درون   ي در واقع شما برا

 تخته نشون بدم.  ي جا رو نیرو ا ینمودار کوچک  خوامی مبحث م  نیخالصه کردن کل ا يبرا

  ن یدر ا  یرو صرف نوشتن کتاب  ی زمان کامل  نیهم  ي. برامیپردازی م  يادیز  اتیکه ما به سرعت به جزئ  دونمی م
  ک ی کاتول  دگاهیجا د  نی. اما اد یریکتاب رو بگ   نیا  د،یبهش بپرداز  شتریب  اتیبا جزئ  د یخوای مورد کردم، پس اگه م
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  ی شمردگ عادل   ياصالحات پروتستان رو درباره   نهضت  دگاهیطرف، د  ن ی. و در امیدار  یشمردگعادل   ي روم رو درباره 
 .  میدار

تفاوت   پس م  ی خاص  يهاما  دلمینیبی رو  روم،  اساس  بر  از همه،  اول  آ  ل ی.  رو د  د یتعم  نیی کارساز  توبه  .  مید یو 
. دوماً،  مانیو فقط ا  مانیا   ه؟یکارساز چ  لیبود که دل  ن یاصالحات پروتستان ا  دگاهی طرف، د  نیکه در ا  یدرحال

پروتستان بر اساس    دگاهید   وبر مفهوم القاست    ه یبا تک  ،یشمردگعادل   ي روم درباره   کی کاتول  دگاهیکه د  مید ید
 انتساب هست، نه القا. 

  دگاه یکه د  ی )، در حالدمی م  حیتوض  گهید  قه ی دق  کی(و من تا    شهیم  ده ینام  یل یتحل  ، یروم  ک یکاتول  اه دگید  سوماً،
  ن یفرق ب  م، یکنی حبت مزبان ص   يدرباره  یوقت   ، ی. حاال از لحاظ تخصصشهیم  دهینام  "یبیترک"نهضت اصالحات،  

هست.    ي زیهست که با استنتاج از چ  ياه یانیب   ،یل یتحل  يه ی انیب  ک ی.  مید یم  صیرو تشخ  یل یو تحل  ی بیترک   يه یانیب
 "هست که ازدواج نکرده. ي مرد مجرد، مرد" ا ی، "مثلث سه ضلع داره کی "مثالً 

نفر    ک ی  د یگ یم  ی جا، وقت  نی در ا "اج نکرده.هست که ازدو  يمرد مجرد، مرد ":  میریرو در نظر بگ   هیانیب  نیا  د ییایب
  ی رو به اطالعات  ي خبر  چیه  "مردِ ازدواج نکرده"  يهست که ازدواج نکرده. گزاره   ي که او مرد  د یها گفت مجرده، به اون 

درسته. بر    ،يز یبا استنتاج از چ  ن یکه ا  م یبگ   میتونستی درسته، ما م  ه یانیب  نیا  پس  کنه،ی که در فاعله اضافه نم
 بهش اضافه نشده. يد یجد  زیدرسته. چ ل یو تحل  هیتجزاساس 

مرد    يرو درباره   يز یقرار دادم، چ  د یرو مورد تأک  يزیحاال چ  "هست،  يمرد مجرد، مرد ثروتمند "اگه بگم:    حاال
.  ستند یثروتمند ن  ستند؟ین  یمردان مجرد، چ  يچون همه   ست،ین  "مرد مجرد"  يمجرد گفتم که ذاتاً در کلمه 

 ساده هست.   یلیخ  ره،یبه کار م  یشمردگطور در عادل چه   ن یکه ا  نی. حاال، اشهیم  یب یترک  يه یانیب  نی. پس اخوب

عادل بشه.    ل یو تحل  ه یکه با تجز  ن یمگر ا  کنه،ی رو عادل اعالم نم  ی خدا هرگز کس  گه یروم م  ک یکاتول  يسایکل
. دوباره،  ساستیشده که عدالت ع به ما اضافه  يز یچون چ م، ی عادل ی بیپروتستان، ما از لحاظ ترک ي که برا  یدرحال

که ما باهاش    ی طور که لوتر گفت، عدالتپروتستان، همون   دگاه یکه د  ی درحالبشه،    یدرون   د یجا عدالت با  نیا  تاًینها
 . ستیکه اصالً قابل قبول ن  یهست؛ عدالت گانهیعدالت ب ک ی م، یشیعادل شمرده م

  ح یبه مس  مانیکه با ا  شهیبه حساب ما گذاشته م   یقط زمانف   ن ی. استیمال ما ن  ح،یصح  انیخارج از ماست. به ب  نیا
پاك    هامونی ناپاک  يتا در برزخ از همه   م یمنتظر بش  د یهست که نبا  ل یانج  يخبر خوش و فوق العاده   ن ی. امیبچسب

  شه یکه او داره، مال ما م  ییزهایچ  ي او و همه   تیهو  يهمه   م، یاریم  مانیا  حیمسیسی که به ع  يالحظه   بلکه   م؛یبش
 . می شیو ما بالفاصله به مشارکت مصالحه با خدا منتقل م
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