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مارتین لوتر ( )Martin Lutherو غالطیان
مارتین لوتر بواسطه هدایت روح القدس حقایق بنیادینی را از مضامین کتاب مقدس برای
میلیونها نفر عیان ساخت که در طی قرنها زیر مخروبه های خرافات و ُسنن مدفون مانده بود.
بهمین خاطر جهان پروتستان برای گرامیداشت پانصدمین سالگرد اصالحات پروتستان آماده
میشود .به نحوی میتوان استدالل کرد که جنبش پروتستان در نیم هزاره پیش از البالی اوراق
کتاب غالطیان (در موازات با کتاب رومیان)  ،پدیدار گردید! مارتین لوتر در هنگام خواندن
کتاب غالطیان برای نخستین بار تحت تأثیر مژدة باشکوه (عادل شدن بواسطه ایامن) قرار
گرفت ،آن حقیقت عظیمی که اصالحات پروتستان را بوجود آورد و میلیونها نفر را که قرنها
در قید و بند خطاهای الهیات شناسی و کلیسایی گرفتار بودند رها ساخت .با مطالعه این کتاب
مارتین لوتر متحول شد و دیدگاه او از جهان ،دیگر هرگز برایش مثل قبل نبود.
ادونتیستهای روز هفتم نیز قرنهای زیادی پس از لوتر ،مدیون کتاب غالطیان هستند.
ای .جی .وگونر ( )E. J. Waggonerو ای .تی .جونز ( )A. T. Jonesدر طی سالهای ١٨۸٠
تا ١۸۹٠میالدی به کلیسای ادونتیست کمک منودند تا حقیقت (عادل شدن بواسطه ایامن) را
بار دیگر کشف کنند.
چه مضمونی در کتاب غالطیان وجود دارد که آن را تبدیل به ستون فقرات اصالحات
پروتستان کرده است؟ چرا این محتوا توانسته تا قلبهای بسیاری از جمله مارتین لوتر را
تحت تأثیر قرار بدهد؟ کتاب غالطیان به شیوهای بی شباهت با سایر کتابهای کتاب مق ّدس،
به شامری از موضوعات بسیار مهم در زمینة روح مسیحی اشاره میکند .در کتاب غالطیان
مسائلی از جمله آزادی ،نقش احکام در رستگاری ،وضعیت ما در مسیح ،ماهیت زندگی تحت
هدایت روحالقدس ،پولس را به تدقیق و چالش وا میدارد و همچنین به این پرسش قدیمی
میپردازد که چگونه انسانهای گناهکار میتوانند در مقابل خدایی که مق ّدس و دادگر است ،
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عادل شمرده شوند؟ احتامالً این پرسش بیش از هر سؤال دیگری ،به مارتین لوتر انگیزه داد تا
راهی را که رشوع کرده بود دنبال کند .راهی که هرگز از آن روی بر نتافت.
البته کتابهای دیگر نیز از جمله رومیان ،به برخی از این پرسشها اشاره میکنند ،ا ّما کتاب
غالطیان متفاوت میباشد .نه تنها این کتاب مخترص تر میباشد ،بلکه موضوعهای غنی آن با
لحن مهی ِج شبان گونه و تاثیرگذار نوشته شده است که مطمئناً قلبهای گشوده بروی روح خدا
را حتی امروزه ملس خواهد کرد.
اگرچه نامة پولس به طور شخصی با هر کدام از ما سخن میگوید ،ا ّما درک و بینش ما
تقویت خواهد شد چنانچه از ریشه وضعیت تاریخی که پولس تحت هدایت روحالقدس به
آن اشاره میمنود ،آگاهی داشته باشیم.
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کتاب غالطیان احتامالً در زمره اولین رساله های
پولس است .رساله غالطیان در سال  ۴۹پس از میالد  ،کوتاه مدتی پس از شورای معروف
اورشلیم نوشته شد( .اعامل رسوالن باب  .)۱۵پس این کتاب ممکن است قدیمیترین سند
شناخته شدة مسیحی باشد .هامنطور که اعامل رسوالن و غالطیان مشخص میکنند ،کلیسای
ا ّولیه با جدلهای شدیدی بر رس ماهیت رستگاری ،بویژه در مورد غیریهودیان روبرو شد .بر
اساس گفتة گروهی از ایامنداران یهودی به نام یهودگرایان یا (پیروان احکام موسی)  ،تنها ایامن
به عیسی برای غیریهودیان کفایت منیکرد .غیریهودیان همچنین میبایست ختنه میشدند و
از احکام موسی پیروی میکردند (اعامل رسوالن باب  ۱۵آیة .)۱پس جای هیچ تع ّجبی نیست
که وقتی پولس کلیسای غیریهودیان را در غالطیه بوجود آورد ،برخی از این یهودگرایان برای
باصطالح «حل و فصل امور» به آنجا سفر کردند.
هنگامــی کــه خــر ایــن مشــکل بــه پولــس رســید ،او بــا خــروش و التهــاب بــه ایــن مســئله
واکنــش نشــان داد .پولــس متو ّجــه شــد کــه آنهــا میگوینــد کــه ایــان بـرای رســتگاری کافــی
نیســت و بایــد اعــال و یــا ترشیفــات یهــود را نیــز انجــام دهنــد کــه ایــن ایــده غلــط ،کارهــای
مســیح را بـرای مــژده رســتگاری تضییــع و تخریــب مینمــود .بــه همیــن ســبب بـرای دفــاع از
انجیــل دفاعیــه ای پــر شــور نوشــت .او بــا کالمــی تنــد واقعیــت ایــن آمــوزة دروغیــن را کــه
هامنــا احکامگرائــی بــود بطــور روشــن و ســاده ترشیــح منــود.
این فصل از مطالعة دروس کتاب مق ّدس از ما دعوت میکند تا با پولس رسول همسفر
بشویم ،مادامی که او از غالطیان عاجزانه تقاضا میکند که نسبت به عیسی رو راست و وفادار
مبانند .در عین حال ،همچنین به ما فرصت میدهد تا با تعمق از حقایقی آگاه شویم که راه
اجتناب ناپذیر را برای مارتین لوتر گشود تا در نهایت از کلیسای روم جدا گردد و انجیل اصیل،
که بر کتاب مقدس استوار است احیا گردد.
نویسنده این مطالب دکرت کارل ِ
کوست ( )Carl Cosaertاستاد مطالعات کتاب مق ّدس در
دانشگاه واال واال  Walla-Wallaدر کالج پلِیس  college placeواشینگتون میباشد.
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