
 خدا از باغ او خوشحال است
 ۸ـ  ۱،  ۱۵حنا یو
 

 .من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است
 ای را كه در من ثمر نیاورد هر شاخه2
ای كه ثمر بیاورد آن را برد و هر شاخهمی

 .سازد تا میوهٔ بیشتری به بار آوردپاک می
 .ایدشما با تعالیمی كه به شما گفتم پاک شده3
طور كه ر شما. هماند و من دمن بمانی  در4

میوه دهد  تواند به خودی خودای نمیهیچ شاخه
توانید مگر آنکه در تاک بماند، شما نیز نمی

های آن هستید. هرکه در تاک هستم و شما شاخه من»5  .بمانید ثمر بیاورید مگر در من
من کاری انجام  توانید جدا ازنمیآورد چون شما بسیار می من بماند و من در او، میوهٔ 

گردد. شود و خشک میای به دور افكنده میکسی در من نماند مانند شاخه اگر6 .یدده
اگر در من 7 .سوزانندریزند و میکنند و در آتش میهای خشكیده را جمع میشاخه مردم

 .شودورده میخواهید بطلبید كه حاجت شما برآبمانید و سخنان من در شما بماند هرچه می
در من در این است كه شما میوهٔ فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من ل پ جال8

 .خواهید بود
 

بودند. به عنوان مثال ، در آن جالب  اری بسمن  یبرادر حال رشد  اهانی گ وفتی بچه بودم 

 و هر روز صبح با شور و شوق می داد یقرار م وانیل کی را در  آوکادو    زمان هسته

 یکوچک رشد م یو بعدا شاخه ها ردی گ یم شهی ر ایچگونه  هسته  می کرد یتماشا م

در آنجا در  دی جد اهانی گ نمیب  یروم و م یبه بالکن م یامروز وقت    یکنند. ...درست  حت

را هنوز حس کنم. انتظار  جوانه زدن  اقی احساس اشت نی توانم ا یحال رشد هستند ، م

 است! یواقع تلذ   کیدر زمان بهار  اهانی گ

می کند. خداوند برای مراقبت  ، عیسی از خداوند همانند یک باغبان یادزه امرو در خطب 
و دریغ نکرد و از زمان پیدایش انسان تا به امروز به فکر ا از بندگانش از هیچ کوششی

پسر خودش را در این راه  ن زحمت های فراوانی کشید که حتی در جاییآبود و برای 
 شده گور است که از خود خداوند سرچشمه گرفتهفدا نمود. عیسی همان تنه درخت ان

کسی که دوست دارد با تمام وجودش درکنار ما باشد. و ما نیز شاخه های این   .است
پاک را  دی زمان پس از ع  یسی نیرو بگیریم. ع درخت انگور هستیم که اجازه داریم از

در  یسی که ع ییر، جابه اندازه قب  زی دانست. در ابتدا همه چ اهی رشد گ هی شب  یتوان کم یم
مرده  یسی بود. ع کی تار زی ن در قلب شاگردان  زی بود . همه چ  کی آن قرار داشت، تار

را  نشود. اما ، ما آ یم دهی مانند تنه انگور بود که در زمستان بدون برگ  د یسی ع بود!
کند!  یم یزندگ زی ن یسی اگر مرده به نظر برسد! ع ی! تاک هنوز زنده است حت می دان یم
جوانه ها از تاک  نی بود که اول یپاک زمان دی کرده است! و زمان بعد از ع زی خارست  او 
، طعم  دندی را د یسی ع ی. وقت دندی را د یسی شاگردان بودند که ع نی روند. ا یم رونی ب 



 ی! چه شاددی رشد کن  دی توان  یاو گرفتند. آنها درک کردند: شما م قیرا از طر یابد یزندگ
حال با این توضیحات از من!  ی! برایابد یزندگ !یدر زندگ ی! چه شاداست مانی ابخش 

بله، خداوند نیزهم در باغ خودش   این باغ خداوند چه چیزی می توان انتظار داشت؟ 
ون چ ش را ارزو می کند حصولاو م نماید. خودش را جستجو می حصولمهمیشه 

نگاهی   دنیای ما وجود دارد. زرگ در بگرسنگی رند. و هم جود داگ ورزنیازماندان ب 
دمی بسیار زیاد آ،بدبختی و مشکالت  در این سرزمین .م و می بینیمبه این دنیا می اندازی 

بیرون می اید از خداوند سرچشمه نمی گیرد  می باشد و همچنین ثمره ای که ازاین باغ
انیم به واضح تو  ل تاریخ این موضوع را میبلکه از مرگ ناشی می گردد. ما در طو

شده اند. انها هیچ وقت  ببینیم که چطور انسانها از نظر روحی و جسمی به نابودی کشیده
و نیازمندی های زیادی  محبت خداوند را نچشیده اند. در این دنیا رنج ها طعم شیرین
 .کامال درک نماییم را حقیقی محبت و شادی کمبود می توانیم که از این رو  وجود دارد
 .اعمالشان می بینند در پایان همیشه انسان ها که است نتیجه ای دت و مرگتنفر ، حسا

انگور یعنی عیسی متصل نمی باشند و  است که به درختی ی دم هاآبله ، این عاقبت 
 بشر زندگی دارد. خداوند با شناختی که از دانند که نیروی عیسی چه قدرتی نمی اصآل

او بتوانند به  و قدرت دی دارد تا با نامبندگان زیا داند که نیاز به بخوبی می داشته است
بر کلیسا و  ،هنوز هم خداوند ما نگاه .کسان دیگر خبر خوش او را به همه ابالغ نمایند

. توجه ل می باشد. خوشحا می باشد و هر بار بندگان جدیدش را پیدا می نماید بندگانش
امید کننده می  خیلی نا خداوند برای حال. و کلیسا می باشد مسیحیان ما تک عیسی بر تک

 به عبارت دیگر ، چه دردناک است .نباشند چتراو  زیر اگر تعدادی از انسان ها در باشد
یسی ی کنند. عن پیدا نمآباقی نمی مانند و یا راهی به  در کلیساها دیگر ها انسان وقتی که

ن را آاگر شاخه ای ثمره خوبی نداشته باشد  در مثالی برای ما شرح می دهد که خداوند
 رشد خود این به این معنی می باشد که اگر کلیسایی در همان سطح از . دخواهد بری 

 اعضای د نکند و یا اگراگر کلیسایی تالشی برای ابالغ کالم خداون  یا و  بماند ساکن
خسته بشوند  نیازمند از کمک کردن انسان های ردن بکشند و یاک   دست از دعایی کلیسا

این تصویری که عیسی برای ما  د. نها را از خود جدا خواهد کرآ، اینجا است که خدا 
کسی که از اعتقاد مسیحی خودش دورشود . روشن می نماید خیلی شوک اور میباشد

ا از نگاه پاکش کنار می گذارد و از محبتش خداوند او ر شدن می شود و محکوم به تباهی 
بخش عیسی به  زندگی نیروی ما بدون یک حقیقت است که ینا .برای او دریغ می نماید
خداوندی که همه چیز را به ما هدیه  باید بدانیم که هم ولی این را . هیچی خواهیم رسید

 یک کند که د میعیسی به ما گوش زد. دار می دهد از ما انتظار نتیجه و ثمره خوبی
و   چیست؟ حال با این سخن وظیفه ما . باشد فرزند خدا نمی تواند مسیحی بدون ثمره ،

زمان  یاز ابتدا. ستی ن بهیما غر یکار و تالش برا م؟ی کن  هی ها را  ته وهی م دی از کجا ما با
و تالش حل کرده اند! اما با خدا  یسخت کوش قی را از طر یشمار ی، مردم مشکالت ب

طور ه ما ب  یربطه با خدا ندارند! تالشها چی و آنها ه ستی روح ن وهی الش و کوشش مت  نی ا
از قدرت ضعف  ای . و می کن  ی، به خودمان نگاه م می کن  یتالش م یقت اشتباه است! و  یاساس

که کمتر  گرانی و نسبت به د می کن یم سهیمقا گرانیخود را با د ای ،  می شو  یم دی خود ناام
که خداوند به  ستی ن  یما اغلب ثمر نشی!   آفرمی شو یم یان دهند عصب  یاز ما  انجام م

پر برکت که خدا  یا وهیو تالش انسان را با م کار دی ، ما نبا زی ن  سای دنبال آن است. در کل



ن آهمه ما شاهد  از زمان های دراز     .میریخود به دنبال آن است ، اشتباه بگ یسای ر کلد
نها آان به بیراهه کشیده شده اند چراکه همه بودیم که چطور ایده های بشارتی مسیحی 

 متکی بودند یا و  داشته اعتقاد دنبال می کردند و یا بر اشخاص خاصی انسانی را اهداف
همانطور که جمله های باال گفته شد شاخه  .یدنها انجامآ برنامه های همه نابودی باعث که

ای به بار  نمی توانند میوهن آبدون  نهاآ ن متصل می باشد و آنگور به تنه های درخت ا
در شما،  هم می گوید که شما در من بمانید و من در این باره به روشنی سیعی  .اورند

بایستی فقط این  تفکرهای ما در تمام اعمال و . هیچ نیرویی ندارید زیرا شما بدون من
وشن را برای ما ر این مسئله در مرکز باشد که در عیسی باقی بمانیم. مثال درخت انگور

می سازد که این شاخه ها نیستند که تنه درخت را شکل می دهند بلکه این عیسی است که 
است و برای همین او خودش را  اول برای ما انسان های گناهکار وجود داشته از زمان
با نام  به فکر ثمره دادن بی افتیم قبل از اینکه ما ال گناه الود ما ساخت. و حتیفدای اعم

ما می گوید که شماها  ن عیسی بهآکه در  ن رشد کردیمآو با  د گرفته ایمتعمی  عیسی غسل
که  از این پس دیگر پاک گشته اید و دیگر نیازی به انجام هیچ چیزی نمی باشد چرا

و فقط این نیاز است که ما در کالم و نام او . ه استما را داد  مایحتاج   عیسی تمام
شود. نیروی عیسی همیشه بایستی به  ا گفتهاین کلمات بایستی همیشه برای م بمانیم. 

درباره  که ۶ یوحنا جمله های سوی ما روانه شود. سخن عیسی درباره درخت انگور با
را دریافت می ن م کسی که جسم و خون« :در رابطه نزدیکی هستند استربانی شای ع

ن آفقط یک ثمره ای وجود دارد که خدا از  ».و او در من ماند خواهم او  من در نماید
گردیم. ما این کالم  ن این است که ما در عیسی بمانیم و به او وابسطهآراضی می باشد و 

و  را بدون تنه درخت انگور نمی توانیم متوجه شویم. عیسی برای ما تمام خوشبختی ها
و این داده ها همه بر ضد تمام  .این تنه به شاخه هایش منتقل می سازداز  را زندگی

برای خودمان نوشته ایم و  ما انسان ها که نسان ها می باشد. قوانینیاساس و قوانین ما ا
که عیسی  چیزی حال.  .نها برنیاییم با مجازات مواجه خواهیم شدآاگر از عهده یکی از 

ن آاشد بلکه دانه امید زندگی می باشد و جایی که رد یک سری قانون نمی ب در ما می ک
 در این حالت دمآ و .به ارمغان خواهد اوردواقعی را برای شخص  می روید یک زندگی

زیرا از این به بعد همه  میوه بیاورید  که شما بایستی نیازی نیست که به درختان بگوید
 باشد به ن درختان میخونی که در رگ ای و  چیز به خودی خود اتفاق خواهد افتاد

های صورت خودجوش حرکت کرده و باعث سبز شدن برگ های درخت گشته و شکوفه 
تاثیر را در ما خواهد گذاشت.  همان انجیل چیزی که  خواهد اورد. بهاری را به ارمغان

بخشش خداوند یکتا را به ما می دهد. که  می شود که نوید شدن بندگانش باعث شکوفا و 
 دارند که نها دوستآ .به سوی ما می ایند ن ها با دیدن این رویدادهادر این صورت انسا

معنی واقعی زندگی کردن را بفهمند که همین باعث  را ببینند تا ما از زندگی گوشه ای
این  . .زندگی کردن هستند و نه مردن مستحقنها آمی شوند زیرا  نها به عیسیآتشنه شدن 

 آمین .ها را عیسی به ما نوید می دهد تا شادی ما کامل گردد
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