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 لوتر ميگفت:

 ))))من به اين جماعت جادوگران هيچگونه ترحمي ندارم و حاضرم همگي آنها را بسوزانم

 

 در پى آن بود كه سراسر زندگى مؤمنان ماالمال از توبه شود.« توبه كنيد». هنگامى كه خداوند و استاد ما، عيسى مسيح، دستور داد كه 1

نيست كه منظور وى اشاره به آيين توبه باشد، به معناى اعتراف و رضايتمندى آن گونه كه كشيش آن را . برداشت شايسته از اين سخن اين 2

 . كند برگزار مى

 از بيرونرى  هرايى  نشرانه  كره  آن مگرر  است، حاصل بى و پوچ هايى . با اين حال، معناى آن به توبه قلبى نيز محدود نيست، زيرا چنان توبه3

 .باشد داشته همراه به را جسم مختلف هاى رياضت

كروت  . تا زمانى كه بيزارى از خود ادامه دارد، )به معناى توبه حقيقى درونى( مجازات گناه نيز ادامه دارد، به ديگر سخن ترا زمرانى كره بره مل    4

 . شويم وارد ها آسمان

 كليسرايى  قرانون  حسر   بر يا خود ديد صواب با خودش كه هايى . پاپ نه قدرت و نه اراده آن را دارد كه مجازاتى را عفو كند، مگر مجازات5

 كرده است.  وضع

 با كه ببخشايد را گناهانى كه اين حداكثر يا است بخشوده را آنها خدا كه كند تاييد و اعالم تواند مى تنها او. بگذرد گناه از تواند . خود پاپ نمى6

 . ماند مى باقى نخورده دست گناه موارد، اين جز به. است كرده وضع خودش ديد صواب

 . بخشايد . در عين حال، خدا گناه هيچ كس را بدون تسليمِ فروتنانه نزد كشيش، كه نماينده اوست، نمى7
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 صردق  مردگران  مرورد  در آنهرا  از ير   هيچ قوانين، خود مطابق و اند زنده هنوز كه كند . قوانين مربوط به توبه تنها در مورد كسانى صدق مى8

 . كند نمى

 پراپى  مقرررات  كره  حقيقت اين نظرگرفتن در با ;كند براى ما ظاهر مى را فيض پاپ، شخص در كردن عمل با القدس سان، روح. به همين 9

 .يابد انطباق دشوار موارد در يا مرگ مورد در تواند نمى گاه هيچ

 . دهند مى تعميم نيز برزخ در مردگان به را قانونى هاى . اين اقدامى خطا و از سر جهالت است كه كشيشان مجازات11

 خرواب  هنگرام  بره ( ماشر   گيراه ) بذر كه رسد نونى، تغييريافته و قابل انطباق بر برزخ باشد، مطمئناً به نظر مىقا هاى . هنگامى كه مجازات11

 .است شده كاشته كشيشان

 . آينده روزهاى مورد در نه شود مى تعيين گذشته روزهاى مورد در قانونى هاى . مجازات12

 .آيند اگر افراد در شرف مرگ باشند، برحس  قانون كليسا مرده به شمار مى حتى. نهد مرگ بر همه مدعيات كليسا نقطه پايانى مى. 13

. نقصان در پارسايى يا عشق، در شخصِ در حال مرگ لزوماً با ترسى عظيم توأم است و ترس بيشتر در جايى است كه پارسايى يرا عشرق در   14

 .كمترين حدّ خود است

 زود بسريار  زيررا  ;. چنين بيم و هراسى به خودى خود براى پديد آوردن درد برزخ كافى است، صرف نظر از هر چيز ديگرى كه گفته شده باشد15

 . شود مى نزدي  نوميدى وحشت به

 .باشد اعتماد و نامطمئنى نوميدى، ميان نيز و بهشت و برزخ، دوزخ، ميان نهادن فرق براى مشابهى تفاوت وجوه اينها كه رسد . به نظر مى16

 .در واقع، بايد از آالم ارواح در برزخ كاست و به همين ميزان به خير و ثواب افزود. 17
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 بيرون( نجات براى) شايستگى جايگاه از ارواح اين كه كرد اثبات توان نمى مقدس كتاب يا عقل مبانى از ي  . افزون بر اين، بنا به  هيچ18

 .ناتوانند فيض در رشد از يا

 هميشه آنها از رستگارى مطمئن و دلگرمند، حتى اگر خود ما بسيار بدان مطمئن باشيم.  كه كرد اثبات بتوان كه رسد . به نظر نمى19

 تنهرا  بلكره  نيسرت،  كلمه واقعى معناى به «همه» منظورش آورد، مى ميان به سخن گناهان تمامى بخشودن از كه هنگامى پاپ رو، . از اين21

 . است كرده وضع خودش كه است چيزهايى

 هرر  از پاپ هاى نامه آمرزش وسيله به تواند مى آدمى كه گويند مى ها نامه ى كسانى كه به هنگام موعظه در باره آمرزشتمام رو، . از اين21

 . هستند خطا در يابد، نجات و شده تبرئه مجازاتى

 نى بايد بدان مبتال باشند. كنو زندگى در كليسا قانون به بنا كه ببخشايد را هايى مجازات برزخ در هاى روح از تواند . در واقع، او نمى22

 . اندك بسيار اى عده يعنى كرد، خواهد صدق افراد ترين . اگر بخشودگى كامل را بتوان به كسى اعطا كرد، اين در مورد كامل23

 اند.  شده مجازات از رهايى صداى و سر پر و كتاب و حساب بى وعده فريفته مردم از اى . در نتيجه، بايد چنين باشد كه بخش عمده24

 كشيشرى  قلمرروى  در كشيشران  و اسرقفى  قلمرروى  در اسقفان از ي  هر كند، . همين قدرتى كه پاپ به طور كلى در مورد برزخ اعمال مى25

 . كنند اعمال توانند مى

آنران اعمرال كنرد(     بر تواند نمى كه) كليدها قدرت وسيله به نه آورد، آنان به عمل مى . پاپ هنگامى كه ارواح برزخى را با شفاعتى كه از26

 . دهد مى انجام اى شايسته كار بخشايد، مى
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 وجرود  الروهى  مبنراى  هريچ  كنرد،  مرى  پرواز برزخ از روح آيد، درمى صدا به صندوق در پول صداى كه . براى اين موعظه كه به محض اين27

 . ندارد

رص و آز افزايش يابد، اما هنگامى كه كليسا شرفاعت  ح آيد، امكان دارد كه هنگامى كه صداى پول در صندوق به صدا در مى . بدون ش 28

 . دارد بستگى خدا اراده به چيز همه كند، مى

ارواح در بررزخ  و قديس پاسكال گفته شده، چه كسرى اطرالد دارد كره همره      Severinus. با در نظر گرفتن آنچه در باره قديس سورينوس 29

 ؟اند خواهان رهايى

 .باشد خاطر آسوده كمال و تمام آمرزش دريافت از كه اين به رسد چه نيست مطمئن خود ندامت واقعيت از كس . هيچ31

 و پشريمان  واقعراً  كره  كسرانى  كره  اسرت  انردك  انردازه  همران  بره  خررد،  مرى (bona fide)  نيت حسن با را ها نامه . كسى كه آمرزش31

 .اند اندك بسيار ديگر عبارت به ;كارند توبه

 سرنوشرت  بره  و مطرودنرد  هميشره  برراى  خاطرنرد،  آسوده نامه آمرزش هاى نامه وسيله به خود نجات از كه كنند . همه كسانى كه گمان مى32

 . آمد خواهند گرفتار خود معلمان

 سيار ارزشمند است.ب و آسمانى اى هديه پاپى هاى نامه آمرزش. ما بايد احتياط بيشترى در برابر كسانى داشته باشيم كه معتقدند كه 33

 .است شده وضع آدمى وسيله به كه دارد ارتباط آيينى «توبه» هاى مجازات با صرفاً ها نامه آمرزش اين وسيله به يافته . زيرا فيض انتقال34

ا مجوزهاى اعترافى ي دهند، كه ارواح را در ازاى پول نجات مى. اين با تعاليم مسيحى سازگار نيست كه موعظه و تعليم داده شود كه كسانى 35

 . ندارند خود گناهان از توبه به نيازى ديگر كنند، را خريدارى مى
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. هر فرد مسيحى كه به  راستى توبه كند، از موهبت بخشودگى كامل از مجازات و گناه برخروردار خواهرد شرد و ايرن را بره او بردون داشرتن        36

 .دهند مى نامه آمرزش

 عطرا  هرا  نامره  آمرزش بدون او به خداوند را مشاركت اين و كند، . هر فرد مسيحى، زنده يا مرده، در همه مزاياى مسيح و كليسا شركت مى37

 .كند مى

 . كنند مى اعالم را الهى آمرزش شد،آنان گفته قبال كه گونه . با اين حال، نبايد بخشودگى و آمرزش پاپ را دست كم گرفت، زيرا همان38

 عرين  در و آورنرد،  ميران  به سخن ها نامه آمرزش فراوان ان بسيار دشوار است كه با مردم  در باره مزاياىالهيدان ترين . حتى براى فرهيخته39

 .بگويند توبه فضيلت از بعد زمانى در حال،

ا ه نامه آمرزش كثرت كه حالى در دهد، مى تاوان عاشقانه و است خود گناهان هاى . گناهكارى كه به راستى پشيمان شده، جوياى مجازات41

 .باشند داشته نفرت ها نامه آمرزش از كه سازد مى چنان و كند وجدان افراد را تضعيف مى

 سراير  برر  آنهرا  كره  كننرد  گمران  و آورنرد  دسرت  به نادرست برداشتى مردم مبادا تا شود داده تعليم احتياط با بايد تنها پاپى هاى نامه . آمرزش41

 ست.ا عشق آنها جمله از كه دارند ترجيح خود كارهاى

 .است رحمت از برآمده كارهاى با مقايسه قابل نامه . به مسيحيان بايد ياد داد كه پاپ اصال منظورش اين نيست كه خريد آمرزش42

 كره  اسرت  كسرانى  كرار  از بهترر  كارش دهد، مى قرض نيازمند افراد به يا كند . به مسيحيان بايد آموخت كه كسى كه به بينوايان كم  مى43

 .كنند مى ها نامه آمرزش خريد به مبادرت
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 برا  كره  حرالى  در شرود،  مرى  بهتررى  فررد  آدمرى  و كنرد  . اين بدان سب  است كه عشق با كارهايى كه از سر عشق صورت گرفته رشد مرى 44

 . گريزد مى خاصى هاى مجازات از بلكه شود نمى بهترى فرد تنها نه ها نامه آمرزش

 اما دهد مى پول نامه آمرزش براى او گذرد، مى او از( اعتنايى بى با) اما بيند . به مسيحيان بايد آموخت كه آن كس كه نيازمندى را مى45

 .آورد مى غض  به را خداوند تنها بلكه برد نمى سودى پاپ بخشودگى از

پريش خرود نگهدارنرد و نبايرد بره هريچ وجره آن را برراى گررفتن          . به مسيحيان بايد آموخت كه آنها موظفنرد كره در حرد ضرروريات زنردگى      46

 .باشند داشته نياز حد از بيش كه آن مگر دهند باد به نامه آمرزش

 .ندارند كار اين انجام به الزامى هيچ و خرند مى داوطلبانه را ها نامه . به مسيحيان بايد آموخت كه آنها آمرزش47

 هاى پول تا دارد خودش براى آنان دعاى به تر افزون اشتياقى و بيشتر نيازى پاپ ها، اعطاى آمرزشنامه. به مسيحيان بايد آموخت كه در 48

 .شده گردآورى

 خداى از پرواى اگر كه اين باالتر اين از. باشد نكرده تكيه آن به آدمى كه است مفيد زمانى تنها نامه . به مسيحيان بايد آموخت كه آمرزش49

 . است بارتر بسيار زيان دهد دست از آنها خاطر به را

 سَنْت كليساى كه داد مى ترجيح دانست، مى را ها نامه آمرزش واعظان هاى باجگيرى و ها . به مسيحيان بايد آموخت كه اگر پاپ اخاذى51

 .شود برپا هايش رمه استخوان و گوشت پوست، با كه اين تا شد مى تبديل خاك از تلى به پيتر

بايد آموخت كه پاپ شايد مايل باشد كه، چنان كه در وقت ضرورت بايد اين گونه باشد، كليساى سنت پيتر را بفروشد و آن را . به مسيحيان 51

 .ستاندند پول آنان از اصرار به مغفرت تاجرانِ كه بدهد كسان آن از بسيارى به خودش هاى به عالوه پول
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يهوده و عبثى است، حتى اگر مباشران يا در واقع خود پاپ برراى تضرمين   ب كار نجرات به يافتن دست براى ها نامه . تكيه كردن بر آمرزش52

 اعتبار آنها، روح خودش را گرو نهد.

 كره  اسرت  ايرن  آنهرا  هردف  و شرود  موعظره  كليسراها  از بعضرى  در خردا  كرالم  كره  دهنرد  نمرى  اجرازه  كره  انرد  . كسانى دشمن مسيح و پراپ 53

 .شود فروخته ديگر كليساهاى در ها نامه آمرزش

 .خدا كالم به تا يابد اختصاص ها نامه . كالم خدا آسي  خواهد ديد، اگر در ي  موعظه زمانى مساوى يا بيشتر به آمرزش54

 يرا  نمرايش  ي  شود، گرفته جشن زنگ ي  با( است كوچكى موضود كه) ها نامه آمرزش اگر كه بگيرد ناديده را نظر اين تواند . پاپ نمى55

 .شود موعظه مراسم صد و مشايعت صد زنگ، صد همراه به( تر ر بزرگبسيا موضوعى) بشارت مراسم، ي 

 شده شناخته يا نيامده ميان به آن از سخن كافى اندازه به مسيح قوم ميان در كند، مى توزيع آن از را ها . خزائن كليسا كه پاپ آمرزشنامه56

 . نيست

 تنها بلكه فروشند، نمى رايگان به را آن سوداگران از بسيارى كه شود از اين واقعيت روشن مى. اين كه اين خزائن موقتى و گذرا نيست، 57

 . كنند مى گردآورى را آن

 صرلي ،  و دهرد،  ىم انتقال انسان درون به را فيض هميشه ها شايستگى اين پاپ، بر افزون زيرا قديسان، نه و اند . آنان نه شايسته مسيح58

 .آورد مى ياد به انسان بيرون در را دوزخ و مرگ

 .برد كار به خود عصر سنت در را اصطالح اين وى ولى هستند، كليسا هاى گفت كه تهيدستان ذخيرهSt. Laurence . قديس الرنس 59

 .اند له شايستگى مسيح اعطا شدهوسي به و كليسايند كليدهاى كليسا، هاى ذخيره كه گوييم نمى نسنجيده اى . ما به گونه61
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 .است كافى( افتاده تعويق به) شده . زيرا روشن است كه قدرت پاپ به خودى خود براى بخشودگى از مجازات و موارد ذخيره61

 شكوه و فيض خداوند است. « انجيل مقدسِ». ذخيره حقيقى كليسا 62

 . بسازد آخرى را اولى تواند نست، زيرا مىدا چيز انگيزترين نفرت را ذخيره اين توان . به راستى مى63

 .سازد اولى را آخرى تواند مى زيرا است، تر پذيرفتنى چيز همه از نامه . از سوى ديگر، ذخيره آمرزش64

 . انداخت مى دام به را پولدار هاى آدم گذشته روزگاران در كه هستند تورهايى بشارت هاى . از اين رو، ذخيره65

 . روند مى كار به پولدار هاى آدم انداختن دام به براى كه هستند امروزى تورهايى ها نامه شآمرز هاى . ذخيره66

 . كردنند جمع پول براى لطفى ابزارهاى واقع در ستايند، مى ها لطف ترين بزرگ عنوان به را آنها سوداگران كه ها نامه . آمرزش67

 . كرد . با اين حال، آنها را نبايد با فيض خدا و ترحم نشان داده شده در صلي  مقايسه68

 . كنند دريافت فراوان احترام با را پاپى هاى نامه آمرزش اختيارات كه موظفند كشيشان و ها . اسقف69

 آنچره  جراى  به را خود خياالت مردان اين مبادا تا شوند، وارد دقت به و بنگرند تر . با اين حال، آنان مسئوليت بسيار بيشترى دارند كه دقيق71

 كه پاپ مأمور بدان است، موعظه كنند. 

 .بماند ملعون و مطرود هاست نامه . بگذار آن كه منكر خاصيت رسولى آمرزش71

 .باشد رحمت مشمول كرده، حفظ نامه آمرزش سوداگران كلمات افسارگسيختگىِ و هرزگى برابر در را خود كه . از سوى ديگر، بگذار آن72
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