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 اميد آن است آه شخص پيوسته به حيات آينده یمعن.  استی دينی از فضايل اخالقیاميد يك
نوع فرار از زحمات اين  مردم عصر حاضر يك ینظر آند و اين اميد برخالف نظريه بعض

 بايد ی است آه يك نفر مسيحی از چيزهايیبلكه يك. باشد ی نمی و يا خيال خامجهان نيست
.  حاضر را به حال خود واگذاريم و ترك دنيا نماييمی اميد اين نيست آه دنيایمعن. انجام دهد

 اين جهان ی آه بيشتر از همه برایاگر به تاريخ گذشته رجوع آنيم خواهيم ديد مسيحيان
خود رسوالن آه سبب تغيير . اند آينده بودهر از همه در فكر جهان اند بيشت زحمت آشيده

 آه ی را گذاردند مسيحيان انجيلی آه بنياد قرون وسطی روم شدند، مردمان بزرگیامپراطور
 ی زمين باقی آه اثر اعمال خود را در روی را منسوخ ساختند و همه آنهايیبرده فروش

چون مسيحيان تا اين . دآر یگذاردند مختصرا علتش اين بود آه فكر آنها در آسمان آار م
.  استاثر مانده یاند اين قدر وجودشان در اين دنيا ب اندازه از فكر جهان آينده منصرف شده
 اگر هدف ما زمين باشد به هيچ آدام یيابيم، ول یاگر هدف ما آسمان باشد زمين را در م

در ساير امور  نظير همين قانون هم یول. آيد یالبته اين قانون به نظر عجيب م. رسيم ینم
آليه حواس شما  آه یا  دقيقهیول.  است بزرگی برآتی و تندرستیمثال سالمت.  استیجار

آنيد يك  ی نموده و خيال می عجيب و غريبیآند آه فكرها ی شود، شروع میمصروف تندرست
 یدست آوريد آه بيشتر چيزهاه  را بیتوانيد تندرست ی میفقط وقت.  در وجود شما استیعيب
  .  آزاد را بخواهيدیغذا، ورزش، آار، تفريح و هوا :از قبيل یديگر

  
ما . توانيم تمدن را نجات دهيم ی آه تمدن هدف عده ما باشد، هرگز نمیبه همين طريق تا وقت

 یرا خيل» بهشت« غالب ما خواستن.  را بيشتر دوست بداريمیبايد ياد بگيريم آه چيز ديگر
جا   است آه دوستان مرحوم خود را در آنی بهشت محل بينيم مگر اين آه فكر آنيمیدشوار م
 سيستم آموزش و یيعن. يك دليل اين اشكال آن است آه تربيت ما ناقص است. آنيم یمالقات م

 ی آرزویدليل ديگر اين است آه وقت.  سازدیپرورش ما افكار ما را متوجه اين جهان م
م اگر واقعا ياد گرفته باشند آه به اغلب مرد. شناسيم یبهشت در ما وجود دارد ما آن را نم

 دارند آه در اين دنيا ی به چيزیفهمند آه احتياج شديد و مبرم ی آنند میقلب خود رسيدگ
 یدهد، ول یانواع چيزها در اين دنيا هست آه خود را به شما نشان م. دست آورده توان ب ینم

 ما به یر موقع اولين گرفتار آه دیآرزوهاي. رسد یهرگز به وعده خود وفا نكرده و به ما نم
 در ما ی و يا در موقع برخورد با موضوع مهيجیيا اولين فكر ما درباره آشور جديدعشق و 

، مسافرت، آسب علم و غيره واقعا ی است آه با هيچ زناشويیشود، از آرزوهاي یبرانگيخته م
 و يا تحصيل یاب غير صحيح يا تعطيالت بدون آميیجا به ازدواج ها اين. شود یبرآورده نم

  . آنيم یبدون موفقيت اشاره نم
  

در هر يك از . دهيم ی و مسافرت و آسب علم را مثال قرار میبلكه فقط بهترين موارد زناشوي
 پيوندد، از ی آن امور به وقوع میآه وقت. چسبيم ی می امر به يك اشتياقیاين امور ما ابتدا

 ی گيريم ممكن است زن خوبی آه میال زنمث.  فهميمیالبته همه منظور را م.  رودیبين م



 است و يا اگر به ی بسيار عالی رويم مهمان خانه و مناظر ديدنیباشد، و يا اگر به مسافرت م
 در تمام اين یول.  جلب توجه ما را بنمايدی خيلیپردازيم ممكن است علم شيم یآسب علم م

اه غلط و يك راه صحيح وجود در تعقيب اين امر دو ر.  آندی از ما فرار میموارد يك چيز
    .دارد

  
 به مراد خود رسيد و باز آن چيز منظور ی آسی وقتیيعن: راه اول، راه نادانان است -١

مثال در . نمايد ی آه بدان رسيده می از چيزیدست نياورد، شروع به عيب جويه را ب
 ی تر گرفته بود و يا سفر پرخرجی آند آه اگر زن ديگری خود غرولند میتمام زندگ

 آه همه دنبالش یآار درست بود و يقينا به آن مراد مرموز.  آرد و غيرهیم
زيرا .  از اين طبقه هستندیبيشتر متمولين رنجيده خاطر و ناراض. رسيد یگرديم م یم

 پردازند و ی می به زن ديگری آرده از يك زنیتمام زندگيشان را صرف خوشگذران
 به ی به قاره ديگر و از يك آاریا  آنند و يا از قارهیپيوسته به دفتر طالق مراجعه م

 ديگر آنها را به یپردازند و هميشه انتظار دارند آه باالخره اين يك ی میآار ديگر
  .    شوند ی باز هم هميشه نوميد می است، ولیرساند و اين همان هدف واقع یمراد م

   
 گيرد آه همه ید تصميم م اين آدم زو: مشتبه استیراه دوم مخصوص آدم فهميده ول -٢

 به سن من ی وقتیول.  چنين استیالبته شخص در جوان« :گويد ی و م استیچيز فان
 یپس اين آدم به آنج» دويد ی موهوم نمیبرسيد ديگر دنبال گرفتن دنباله آرزوها

  ندارد و به آن قسمت از شخصيت خود آه به قول خودشینشسته و زياد انتظار
البته اين . نمايد یمالمت م»  آردی می غير ممكن زاریها بدست آوردن چيزیبرا«

 آند و آمتر مزاحم یتر م  خوشحالی بهتر است و شخص را خيلی از اولیراه خيل
 هم به اصطالح ی آداب شده و تا حدی مبادیآم آم اين شخص آدم. شود یجامعه م

با آسايش  هم رفته نسبتا یرو ینمايد ول ی میاحساس برتر» جوانان«خود نسبت به 
.  بودی زندگی نبود اين بهترين خط مشی جاودانیاگر انسان موجود. برد یسر مه ب
 وجود دارد و فرض آنيد آدم ی واقعا در اين زندگی پايانی بی فرض آنيد شادیول

 مايه تاثر یواقعا بتواند دستش را به هالل قوس قزح برساند، در اين صورت خيل
عقل « آه ما حس استفاده از آن را با)  مرگ در دمیيعن( است، در آخرين لحظه

   .   خود خفه آرده باشيمیفرض» سليم
  

تمايالت در مخلوقات آفريده « : گويدی میشخص مسيح: راه سوم راه مسيحيت است -٣
شود  یمثال بچه گرسنه م.  داشته باشدینشده جز اين آه اين تمايالت راه فرونشاندن

. خواهد شنا آند، بسيار خوب آب هست ی میيا جوجه اردآ. بسيار خوب، غذا هست
اگر من در خودم يك .  خوب جنس مقابل او هستی دارد خيلیيا انسان تمايل جنس

ترين توضيح راجع  ا نتواند آن را قانع سازد، معقول در دنيی پيدا آنم آه هيچ چيزیميل
ز اگر هيچ يك ا.  ديگر ساخته شدهی جهانیبه اين ميل آن است آه اين ميل من برا

آند آه جهان سربه سر گول و  یاين امر ثابت نم. سازد ی آن را قانع نمی زمينیها لذت
 اين حس را قانع سازد، یشايد هيچ گاه منظور اين نبوده آه لذات خال. فريب است

. بايد بيشتر هم آن را تحريك نمايد، تا معلوم گردد آه واقعا آن چيز وجود داردبلكه 
 را دشمن ی بود آه از يك طرف هيچ گاه اين برآات زميناگر چنين باشد بايد مواظب

نداشته و نسبت به آنها قدرناشناس نباشيم و از طرف ديگر هيچ گاه آن را با آن چيز 
من .  از آن است مشتبه نسازيمی و يا سرابی آه اينها فقط گرده و يا انعكاسیديگر

 و اين ميهن تا بعد ه دارم خود زنده نگای ميهن واقعیبايد در خودم حس اشتياق را برا
گاه نبايد بگذارم اين سرزمين مقصود در زير  هيچ. از مرگ مكشوف نخواهد شد



 یبرف پنهان شود و يا از آن منحرف شوم، بلكه بايد اصل عمده منظور من در زندگ
  .    آن ميهن بشتابم و ديگران را نيز به همين آار آمك آنمیاين باشد آه خودم به سو

  
 یخواهند اميد مسيحيان را به حيات ابد ی نيست آه از مردم بذله گو آه میاحتياج :يادداشت

حاضر نيستيم تا ابد در « :گويند یاين اشخاص م. مورد تمسخر قرار دهند انديشناك باشيم
 یها توانند آتاب یپاسخ اين قبيل مردم آن است آه اگر نم. »بهشت به بربط زدن بپردازيم
آليه اصطالحات . ك آنند، نبايد در اطراف آن اظهار عقيده آنندمخصوص مردم بالغ را در

 ی آه در آتاب مقدس به آار رفته از قبيل بربط و تاج و طال و غيره، فقط اشاراتیجسمان
 برده شده ی از آالت موسيقیآن جهت نام.  آه توضيح آن امكان نداردی بيان مطالبیاست برا
 و ی حقيقیترين محرك شاد ى قوی را در اين زندگیموسيق)  نه همهیول(  از مردمیآه بسيار
 آه در ابديت با خدا متحد شوند یتاج از آن جهت ذآر شده آه برساند آنهاي. دانند یابديت م

طال بدان سبب ذآر شده آه بهشت را از قيد .  او خواهد بودیشريك جالل و قدرت و شاد
 آه یمردم.  آن را نشان دهدی ابدو نيز ارزش)  شودیزيرا طال فاسد نم(  بخشدیزمان رهاي

مانند «: گفت ی مسيح هم می آنند ممكن است فكر آنند آه وقتی تلقیلفظاين آنايات را تحت ال
  .»آبوتران باشيم آيا مقصودش اين بوده آه ما هم تخم بگذاريم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


