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 و روابط ميان آن با انسان باید روشن نمود این است ی آه راجع به اخالق مسيحیاولين چيز

 عهد جدید آه یقانون طالی.  موعظه آندی جدیدیآه مسيح نيامد تا در این قسمت اصول اخالق
خالصه این است » چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيدآن « :گوید یم

واقعا معلمين . دانستند یآه از هر چه همه اشخاص در اعماق قلب خود هميشه صحيح م
بازان و  این آار مخصوص حقه. آورند ی نمی جدیدیبزرگ اخالق هيچ گاه اصول اخالق

 آرد تا یبه مردم بيشتر الزم است یادآور«  گفتهچنان آه دآتر جانسن. پيغمبر نمایان است
 ی هر معلم اخالق این است آه پيوسته ما را به همان اصول ساده اخالقیآار واقع» تعليم داد

 را پيوسته به یمثل این آه اسب.  آه همه ما آن همه مایليم آن را ندیده بگيریم برگرداندیقدیم
 از درسش آه ی را به قسمتیو یا پيوسته آودآ آه نتواسته از آن بپرد نزدیك آنيم یمانع
 آه باید توضيح داد این است آه مسيحيت یدومين چيز. خواهد از آن بگریزد برگردانيم یم

 آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان ی اجرای برای مفصلیبرنامه سياس
ن را هم ندارد و البته  داشتن آیآنيد در جامعه معين و زمان مشخص ندارد و ادعا

 همه مردم در هر عصر و ی هم داشته باشد زیرا مسيحيت برایتوانست چنين برنامه ا ینم
 مناسب باشد، به درد زمان و ی زمان و مكان معينی آه برای است و برنامه مخصوصیزمان

  .  نخواهد خورد و به هر صورت طرز عمل مسيحيت چنين نيستیمكان دیگر
  
 ی خوراك پزی برای آند آه گرسنگان را خوراك دهيد درسهاییه شما امر م این دین بیوقت

 ی و یونانیگوید آه آتاب مقدس را بخوانيد درس زبان عبر ی به شما میوقت. دهد یبه شما نم
 ی بشری عادینبوده آه هنرهاهيچ گاه منظور مسيحيت این . دهد ی نمی گرامر انگليسیو حت
 است آه همه آنها را به وظایف یون سازد برعكس مانند مدیر را تغيير داده یا دگرگیانسان

بخشد مشروط براین آه  ی است آه به همه حيات جدید میگمارد و منبع نيروی یصحيحشان م
اگر به طور صحيح . آليسا باید پيشرو باشد« :گویند یمردم م .خود را در اختيارش بگذارد

 این نظر را داشته یو اگر به طور غلطاین نظر را داشته باشند این موضوع درست است، 
 یوقت.  منظور از آليسا پيش آنها جامعه مسيحيان فعال باشدیبایست. باشند درست نيست

 یهای  همانی از مسيحيان یعنیگویند آليسا پيشرو ما باشد منظورشان باید این باشد آه بعض یم
ن اقتصاد و سياست مدار باشند  دانشمندایباشند، بایست ی صحيح می استعدادهایآه اتفاقا دارا

 باشند و در عالم اقتصاد و سياست یو به عبارت دیگر همه اقتصادیون و سياستمداران مسيح
آن چه خواهيد مردم به شما آنند شما « این دستور باشد آه ی آنها صرف اجرایتمام مساع

بول این امر شدیم در  افتاد و ما هم واقعا آماده قیاگر چنين اتفاق. »نيز بدیشان همچنان آنيد
 پيدا ی ما پيشنهاد آرده به زودی مسائل اجتماعی آه مسيحيت برایاین صورت راه حل

گویند آليسا پيشرو باشد، بيشتر مردم منظورشان این است آه  ی می البته وقتیول. آنيم یم
  .  است احمقانهی را تنظيم نمایند و این آاریباید برنامه سياسروحانيون 

  
 ی یافته و برای آليسا هستند آه تعليمات مخصوصی از اعضاین طبقه مخصوصروحانيون آ
 ی ما از آنها آاریاند؛ ول تا ابد زنده بمانند اختصاص یافته ی آه بایستی مخلوقاتیسرپرست



 ی اصول مسيحيت در اتحادیه هایخواهيم آه آامال مغایر با آن منظور است مثال اجرا یم
 ی اتحادیه هایورش، باید به وسيله متخصصين مسيح و یا در آموزش و پریبازرگان
 آموزش و پرورش صورت گيرد، به همان قسم آه ادبيات ی و متخصصين مسيحیبازرگان
 ی از مسيحيان یعنیو بعض.  استی مسيحیها نویس  و درام ی اثر نویسندگان مسيحیمسيح

شمندان اقتصاد و سياست  دانیباشند، بایست ی صحيح می استعدادهای آه اتفاقا دارایهمان های
 باشند و در عالم اقتصاد یمدار باشند و به عبارت دیگر همه اقتصادیون و سياستمداران مسيح

آن چه خواهيد مردم به شما «  این دستور باشد آهی آنها صرف اجرایو سياست تمام مساع
ماده قبول این امر  افتاد و ما هم واقعا آیاگر چنين اتفاق. »آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد

 ی ما پيشنهاد آرده به زودی مسائل اجتماعی آه مسيحيت برایشدیم در این صورت راه حل
گویند آليسا پيشرو باشد، بيشتر مردم منظورشان این است آه  ی می البته وقتیول.  آنيمیپيدا م

ون آن طبقه روحاني.  است احمقانهی را تنظيم نمایند و این آاریروحانيون باید برنامه سياس
 ی سرپرستی یافته و برای آليسا هستند آه تعليمات مخصوصی از اعضایمخصوص
خواهيم آه  ی می ما از آنها آاریاند؛ ول تا ابد زنده بمانند اختصاص یافته ی آه بایستیمخلوقات

و این آار در واقع مال غير . اند  آن تعليمات نيافتهیآامال مغایر با آن منظور است و برا
 و یا در آموزش و ی بازرگانی اصول مسيحيت در اتحادیه هایيون است مثال اجراروحان

 ی و متخصصين مسيحی بازرگانیها  اتحادیهیپرورش باید به وسيله متخصصين مسيح
 و ی اثر نویسندگان مسيحیآموزش و پرورش صورت گيرد، به همان قسم آه ادبيات مسيح

  .  استی مسيحیها نویس  درام
  
نامه و رمان  ليسا نيست آه دور هم جمع شوند و بخواهند در مواقع فراغت نمایشاسقفان آآار

 از یبا این حال آتاب عهد جدید بدون وارد شدن در جزیيات اطالع واضح و روشن. بنویسند
 دهد بيش از یشاید آن چه آتاب عهد جدید به ما م.  دهدی به ما مییك جامعه آامال مسيح

 ندارد و اگر یگویند آه در این اجتماع راه گذر و انگل معن یم قدرت قبول ماست چون به ما
هر آس باید با دست خود آار آند و بهتر از آن، آار هر . آند نباید غذا بخورد ی آار نمیآس

نه و سپس انتشار اعالنات  به وجود آورد، دیگر تهيه تجمالت احمقایآس باید یك چيز خوب
 از آخرین مد و یا تكبر تبختر یندارد، و دیگر طرفدار خریدن آنها مورد ی برایتر احمقانه

دست «  است آه ما امروز آن رای جامعه مسيحيان چيزیدر چنين صورت.  استیمعن یب
 احترام ی و عالیم ظاهری اطاعت واقعیاز طرف دیگر هميشه اطاعت یعن. خوانيم یم» یچپ

 یاند از همه ما خواستار است، یعن  آه به طور صحيح انتخاب شدهیرا نسبت به فرمانروایان
 یگر چه این قسمت ممكن است خيل( نسبت به شوهرانآودآان نسبت به والدین خود و زنان 

 باشد ی مجلس شادی بایستیسوم این آه جامعه مسيح. باید اطاعت نمایند) مورد ایراد باشد
 از فضایل ی یكادب.  بوده و اندوه و اضطراب را خطا بداندی پر از سرور و شادمانییعن

   .  است و عهد جدید از مردمان فضول گریزان استی مسيحیاخالق
  

 آنم با اثر یآردیم گمان م ی وجود داشت و شما یا من با آن برخورد میا اگر چنين جامعه
 است و ی اجتماعی آن خيلیآردیم آه حيات اقتصاد یشدیم زیرا حس م یتمرین از آن خارج م

 آن تقریبا از مد ی و قوانين و آداب زندگی حيات خانوادگیت ول جلو اسیاز این لحاظ خيل
 از آن را یهریك از ما به قدر.  اشرافيت نيستی آداب و از روی زیاد دارایافتاده و شاید حت

 ماشين یاگر مسيحيت نقشه آل. شدیم ی از ما طالب تمام آن می متاسفانه معدودیخواستيم ول یم
همه ما به طرق مختلف از آن نقشه .  را باید انتظار داشتیبشریت است پس حقيقتا چنين چيز

 آه خود در این نقشه داده یایم و هریك از ما در صددیم آه ثابت آنيم تغييرات  دور افتادهیآل
واقعا مربوط به مسيحيت  آه یاین قسمت را به آرات در هر چيز. ایم جزو همان نقشه است

 خواهد آن قسمت ی از آن شده میرآس مجذوب قسمت آه هیبدین معن. باشد پيدا خواهيد آرد



 رویم و به ی جلوتر نمیرا انتخاب آرده بقيه را دور بياندازد، از این سبب است آه ما خيل
 توانند بگویند آه آنها هم ی در نبرد هستند همه می مقاصد متناقضی آه برایهمين علت آسان

یونانيان قدیم بت پرست و . رسيم ی میاآنون به نكته دیگر.  آنندی مسيحيت جنگ میبرا
 به ما داده اند آه ی یك قسمت پندییهودیان عهد عتيق و معلمين بزرگ مسيحيت قرون وسط

اند آه  همه این قوم به ما گفته. رده است جدید آامال آن را زیر پا گذایسيستم اقتصاد
اساس سيستم  ی آه امروز رباخواری منفعت دادن پول حرام است در صورتی، یعنیرباخوار
حال ممكن است مطلقا نتيجه این عمل چنين نباشد آه ما راه خطا .  ما استیاقتصاد

 را منع ی و ارسطو و مسيحيان رباخواری موسیگویند آه وقت ی اشخاص میبعض. پيمایيم یم
 را ی فردی آنند و فقط رباخواریبين  را پيشی امروزی سهامیتوانستند شرآت ها یآردند نم

  . داشت  نباید به گفتار آنهایرقتند و از این رو چندان در نظر داشت
  

 بگيرد، زیرا نگارنده عالم اقتصاد ی آن تصميمیتواند رو ی است آه نگارنده نمیاین موضوع
 است آه امروزه ما دچار آنيم ی سبب وضعيتی فعلیداند آه سيستم رباخوار ینيست و واقعا نم

اگر نگارنده نگوید آه سه .  الزم استیاد مسيحاین جا است آه نظریه عالم اقتص. یا خير
 آه اساس یآه با تحریم آن چيز)  رسدیو یا اقال در نظر اول چنين به نظر م(تمدن بزرگ 

 در .باشد موافقند، نسبت به خوانندگان وظيفه خود را اداء ننموده است ی ما می اجتماعیزندگان
 آه عهد جدید یدر جای. رساند یه پایان م اضافه نموده و این موضوع را بیاین جا نكته دیگر

 به یگوید تا بتوانند چيز ی هم دنبال آن آورده و می آار آند دليلیگوید هر آس بایست یم
 ی از اخالق مسيحی از فقرا یك قسمت اصلی دست گيرینيازمندان بدهند پس سخاوت به معن

امروزه . رسد یهمه چيز مدر مثل ترسناك گوسفند و بزها این نكته به نظر مرآز ثقل . است
 به فقرا  این آهی الزم نشود و به جای از فقرا بایستی گویند آه دست گيری اشخاص میبعض

البته .  وجود نداشته باشدی به وجود آوریم آه در آن نيازمندیا آمك آنيم خوب است جامعه
 چنين ی اگر آسی را به وجود آوریم ولیآنها آامال حق دارند بگویند آه ما باید چنين اجتماع

دارد و همان لحظه  ینتيجه همان لحظه از بخشش به فقرا دست برمدر  را فكر بكند یچيز
 بتواند ینگارنده عقيده ندارد آه آس. آند ی پيدا می جدایی با آليه اخالق مسيحیچنين شخص

از آن  خطر آن باشد آه بيش یظاهرا تنها دستور ب.  به فقرا بدهيمی بایستیبگوید تا چه ميزان
خواهم به این  ی و اآنون پيش از پایان مطلب متوانيم بدهيم ببخشيم یآنيم آه م یچه فكر م

  .  داردیثيرأآنند چه ت ی آه هنوز آن را مطالعه میحدس مبادرت ورزم آه این گفتار در آسان
  

شوند آه در این  ی می عصبانی خيلی اشخاص دست چپیحدس نگارنده این است آه بعض
 جلو ی شوند آه خيلی می اشخاص جبهه مخالف آنها عصبانیایم و بعض  نرفتهقسمت جلوتر

 جامعه ی تنظيم زمينه اصلی یعنیدر این صورت ما درست در برابر اشكال حقيق. ایم رفته
 شویم تا بفهميم آه مسيحيت یغالب ما در حقيقت به این موضوع نزدیك نم. مسيحيت هستيم

 نظریات حزب مخصوص خود یشویم آه برا ینزدیك م گوید ما از این نظر به آن یچه م
 ی آه به ما ارباب و یا داوریدر حقيقت در جای.  از مسيحيت داشته باشيمیتكيه آالم و پشتيبان

در این گفتار . همين طور استنگارنده .  هستيمیگردد ما طالب همكار و هم دست یپيشنهاد م
این قبيل گفتارها  از همين جهت است آه  وجود دارد آه مایل به حذف آن بودم ویهای قسمت

 فراهم یجامعه مسيح.  قدم فراتر بگذاریمی نخواهد داشت مگر این آه خيلیا هيچ گونه نتيجه
شود مگر این آه غالب ماها واقعا آن را بطلبيم و ما حاضر نيستيم آن را بطلبيم مگر این  ینم

ممكن است من این قانون آن چه آنم  یباز تكرار م.  شویمیآه واقعا به طور آامل مسيح
 یخواهيد مردم به شما آنند شما نيز بدیشان هم چنان آنيد را آن قدر بگویم آه خسته شوم ول

ام را چون خودم دوست داشته   آه همسایهیتوانم این دستور را اجرا آنم مگر وقت یحقيقتا نم
 آه یاد یته باشم مگر وقتام را چون نفس خود دوست داش هتوانم یاد بگيرم همسای یباشم و نم



 آه گفته شد ما پيوسته به یك چيز یبگيرم خدا را اطاعت نمایم و به همين طریق به طور
زیرا . شویم ی رانده می به مسائل مذهبی از مسائل اجتماعیشویم یعن ی می منتهی دیگریباطن
  .ترین راه به سرمنزل است آوتاهها در رسيدن به مقصود  ترین راه یطوالن

  
  
  
  
  
  
   


