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 ي ایمان فقط به وسیله شمردگی عادل
 دابلیو. رابرت گادفري نویسنده:

شمردگی فقط  شوند بار دیگر موضوع عادل برگزار می   2017هاي پانصدسالگی اصالحات مسیحی که در سال  جشن
موضوع چنان اهمیت  کنند که یکی از مهمترین بازکشفیات اصالحات است. این  ي ایمان را مطرح میبه وسیله 

آید دارد که به یک معنا هر چه در آن مطالعه کنیم کافی نیست. از سوي دیگر، از جهتی این سوال به ذهنم می 
قدر  اي که تا این اندازه حیاتی است دچار مشکل هستیم. آیا این آموزه آن که چرا در درك و پیروي از چنین آموزه 

توانیم به  قدر مبهم است که نمی مقدس آن ي کتاب طر بسپریم؟ آیا آموزه توانیم آن را به خاپیچیده است که نمی 
 عمق آن پی ببریم؟ 

ي بلور شفاف و این آموزه نیز نسبتاً ساده است. پس چرا بسیاري از اهل کلیسا  مقدس به اندازهدر حقیقت، کتاب 
مقدس  گویند کتابتستان می پیش و پس از نهضت اصالحات متوجه آن نشده بودند؟ چرا بعضی از پژوهشگران پرو

اند؟ چرا بعضی از  هاي پولس اشتباه کرده در این نکته نظر شفافی ندارد و مارتین لوتر و جان کلوین در درك آموزه 
شوند؟ چرا بعضی از رهبران کلیساهاي  آیند و یا در درك این آموزه دچار اشتباه می الهیدانان پروتستان کوتاه می 

شمردگی و دیدگاه کلیساي کاتولیک رومی در این  ي عادل که بین دیدگاهشان درباره پروتستان متوجه نیستند  
اند، ولی در یک سطح  ها به نگارش درآمدههایی براي پاسخ به این پرسش باب تفاوت جدي وجود دارد؟ البته کتاب 

ي وجود نوعی مشکل  ي ایمان نشانهشمردگی فقط به وسیله ي عادل نماید: ناتوانی در درك آموزه پاسخ ساده می 
ي  روحانی است؛ نوعی نقص روحانی جدي وجود دارد. این ناتوانی در حقیقت یعنی ناتوانی در درك کامل آموزه 

آموزه کتاب که  کسانی  روحانی  مشکل  خداوند.  با  صلح  و  ایمان  فیض،  گناه،  مسیح،  خدا،  به  راجع  ي  مقدس 
ي  توانند همه کنند این است که نمی نمود، درك نمی   مقدس را، که نهضت اصالحات بازیابیشمردگی کتاب عادل

خواهند نقشی هر چند کوچک براي خودشان نیز قائل  شمردگی، میشکوه را از آن خداوند بدانند. در موضوع عادل 
 شوند. آنها به عیسی و صرف فیض قانع نیستند. 

درك کرد. جان کلوین نیز پس از    شمردگی رامارتین لوتر پس از آنکه در زندگی دچار بحران روحانی شد عادل
مقدس متوجه شدند که نقش عیسی و ایمان در دریافت  ي کتاب تبدیل افکار متوجه آن شد. هر دوي آنها با مطالعه 

 مند هستند تا چه حد است.  فیض او و آرامش وجدانی که مسیحیان از آن بهره 

 ، آمده است: 4)، بند 1530رگ (ي آگسبونامهوضوح در اعتراف ها، این آموزه به از نظر لوتري 

هاي خودمان بخشایش از گناه و  ها، کارها و رضایتتوانیم با شایستگیهمچنین، ما معتقدیم نمی 
به وسیله  این مهم  بلکه  از پیشگاه خداوند کسب کنیم،  را  ي فیض، به خاطر عیسی  رستگاري 

ه عیسی مسیح براي ما رنج  شود؛ یعنی وقتی ایمان بیاوریم ک مسیح و از طریق ایمان محقق می 
کشید و به خاطر او گناه ما بخشیده و رستگاري و زندگی ابدي به ما عطا شده است. زیرا خداوند  
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  5:  4و    26-21:  3شمارد، چنان که پولس در رومیان  نگرد و آن را عدالت میاین ایمان را می 
 فرموده است.  

ي  ) درباره 1536ن در اولین فصل از اصول آیین مسیحیت (وضوح و با شور فراواسالگی، جان کلوین به  25در سن 
 این آموزه نوشت:  

باید    -تواند خداوند را به ما نشان دهد، زیرا فقط او کامل استکه به تنهایی می   - عدالت عیسی
در دادگاه الهی از طرف ما بیاید و در کنار ما باشد. این عدالت که از خدا دریافت شده براي ما  

 ) 32. 1به ما عطا شده، چنان که گویی از آن ما بوده است. ( آورده شده و 

شمردگی پرداخت. او در  اثر خود را تا حد زیادي بسط داد و طی یک فصل کامل به عادل  1541کلوین در سال  
 آنجا نوشت:  

شمردگی یکی از مفاهیم اصلی دین مسیحیت است، به نحوي که همه باید بکوشند با آن  عادل
اي نخواهیم داشت که رستگاري ، هیچ شالوده چیستي خداوند براي ما  ر ندانیم اراده آشنا شوند. اگ

 ) 6. 1خود را، در عین پرهیزگاري و ترس از خداوند، بر آن بنا کنیم. (

شمردگی تاکید داشت. به لحاظ عینی، ما به  ي عینی و ذهنی عادل کنیم که کلوین بر هر دو جنبه مشاهده می 
کند. به لحاظ  شمردگی را فقط از طریق ایمان کسب می ایم و گناهکار این عادلدل شدهي عمل عیسی عاواسطه 

شود.  رسیم و اعتماد ما به زندگی براي خدا بیشتر می شمردگی را درك کنیم، با خدا به صلح میذهنی، وقتی عادل 
 به یقین این آموزه اساس قطعی ایمان و زندگی مسیحی است. 

اند اند، اما متوجه شده مقدس شناسایی کرده جاي کتابشمردگی را در جايي عادل آموزه طرفداران اصالحات دینی  
به  نامه که  در  رومیان  ویژه  به  رساله  در  که  است  درست  است.  تشریح شده  وضوح کامل  با  رومیان  به  پولس  ي 

  توان با برجسته شود، اما اصل پیام پولس روشن و سرراست است. میموضوعات ژرف و گاهی دشوار مشاهده می 
 اش را نمایان کرد:هاي اصلی آن، سادگی کردن مولفه 

 ) 10: 3ی. (کسی عادل نیست، یکی هم ن 

 ) 23:  3. (باشند از جالل خدا قاصر می  اند وزیرا همه گناه کرده 

 ) 20: 3. (به اعمال شریعت هیچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد شد 

ه عیسی مسیح است، به همه و کلّ  ب   ایمان  يوسیله   عدالت خدا که به ...  استبدون شریعت، عدالت خدا ظاهر شده  
 ) 22-21:  3. (آنانی که ایمان آورند 
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که خدا او را از قبل  ،  اي که در عیسی مسیح استشوند به وساطت آن فدیه و به فیض او مجّاناً عادل شمرده می 
 ) 25-24: 3خون. ( يوسیله  به  ایمان يمعیّن کرد تا کفّاره باشد به واسطه 

 ) 27:  3ت! ( پس جاي فخر کجاست؟ برداشته شده اس 

و امّا کسی که عمل  د.  شوبلکه از راه طلب محسوب می   ،کند، مزدش نه از راه فیضلکن براي کسی که عمل می 
 ) 5-4: 4. ( شودشمارد، ایمان او عدالت محسوب میدینان را عادل می نکند، بلکه ایمان آورد به او که بی 

 ) 16: 4د. (استوار شو ]ابراهیم [ این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد تا وعده براي همگی ذریّتو از 

و یقین دانست که به وفاي  نمود  تمجید  را  خدا  گشته،   االیمانقوّي  بلکه  ننمود،  شک  ایمانیبی  از  خدا ي و در وعده 
 ) 21-20: 4است. (  قادر  نیز خود يوعده

وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت ه  عادل شمرده شدیم، نزد خدا سالمتی داریم ب پس چونکه به ایمان  
:  5م. (نماییمی   فخر  خدا  جالل  امید   به   و   پایداریم  آن  در  که  فیضی  آن  در  ایمان  يوسیله   ایم به او دخول نیز یافته 

1-2 ( 

 ) 8:  5. ( هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مردکند از اینکه هنگامی که ما خدا محبّت خود را در ما ثابت می 

اگر به خطاي یک شخص بسیاري مردند، چقدر زیاده فیض خدا و آن بخششی که به فیض یک انسان، یعنی عیسی  
 ) 15: 5. (مسیح است، براي بسیاري افزون گردید 

توانند خود را نجات  رند و نمی ها گناهکاي انسان . همه 1دهد که روشنی نشان می شمردگی پولس به ي عادل آموزه 
بخش عمل عیسی را دریافت  . فقط ایمان اثر نجات3دهد؛  . فقط عمل کامل عیسی گناهکاران را نجات می 2دهند؛  

.  5کند؛  شمردگی را دریافت می ي جالل عادل . خداوند در عیسی همه 4کند و اعمال هیچ نقشی در آن ندارند؛ می 
 کند. را آرام می  شمردگی دل و ذهن مومن این عادل

ي جشن نهضت اصالحات دینی هستیم، بیایید مطلب اساسی را که بسیار ساده است فراموش  اکنون که در میانه 
او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما  ...  دادخدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می نکنیم: «

شویم  خدا  عدالتِ  وي  قرنتیان  در  (دوم  بدان  ).  19-21:  5»  جهانیان  سراسر  که  است  بشارتی  همان  پیام  این 
نیازمندند. به عالوه، همان پیامی است که هر کلیسا و هر مسیحی بدان محتاج است. بیایید امسال و هر سال این  

 درستی و با دقت به دیگران یاد بدهیم.   آموزه را جشن بگیریم و آن را به 
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ي الهیات  رابرت گادفري مدرس سازمان مسیحی لیگونیر و رئیس و استاد تاریخ کلیسا در دانشکده دکتر دابلیو.  
و همچنین چندین کتاب،     A Survey of Church Historyقسمتی  مینستر، کالیفرنیا، است. از او سري ششوست

 منتشر شده است.   Saving the Reformationاز جمله 

 

 منتشر شده است.  تاكتیبل این مقاله در مجله 
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