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Johannes 15,1-8: 
 ۸ تا ۱ اتیآ ۱۵ باب وحنای لیانج

 .است باغبان من پدر و هستم  یقیحق تاک من ۱

 وهیم  شتریب  تا  کندی م  پاک  را  آن  آرد  وه یم  چه  هر  و  سازدیم  دور  را  آن  اورد،ین  وه ی م  که  من  در  یشاخها  هر  ۲

 .آورد

 .دیهست پاک ام گفته شما به که یکالم سبببه شما الحال ۳

 زین  شما  نیهمچن  نماند،  تاک  در  اگر  آورد  وه یم  تواندینم  خود  از  شاخه  همچنانکه.  شما  در  من  و  دیبمان  من  در ۴

 .دینمان من در اگر

 چیه  من  از  جدا  که  رایز  آوردیم  اریبس  وه  یم  او،  در  من  و  ماندیم  من  در  آنکه.  هاشاخه  شما  و  هستم   تاک  من  ۵

 .کرد دیتوانینم

 اندازندیم  آتش  در  کرده،  جمع  را  آنها  و  خشکدیم  و  شودیم  انداخته  رونیب  شاخه  مثل  نماند،  من  در  یکس  اگر  ۶

 .شودیم سوخته و

 .شد خواهد شما یبرا که دیبطلب دیخواه آنچه بماند، شما در من کالم  و دیبمان من در اگر  ۷

 .دیبشو من شاگرد و دیاوریب اریبس وه  یم نکهیا به شودیم آشکارا من پدر جالل  ۸

 

 یادیز  یها دیتمج و تشکر ، کنند یم اداره را کشور  که یکسان از گذشته هفته چند در ما ،  یگرام یاعضا

 وجود هم  یادیز تیخالق و تعهد. م یداشت یادیز انضباط و نظم  و حوصله و صبر ما همه. م یا کرده  افتیدر

 گرفتند  قرار  ژه یو  توجه  مورد  یکردند،حت  یم  تالش  بحران  نیا  هیحاش  در  که  مختلف  یها  گروه  یاعضا  ،  داشت

 مارکت  سوپر  در  کارمندان  همه  از  مهمتر  ،  سالمندان  خانه  و  ها  مارستانیب  در  یپرستار  کارکنان  نیا  بر  عالوه .

 من. دادند را"  هرروز قهرمانان" لقب آنان به ها رسانه از یبعض. یطوالن یها مسافت در نقل و حمل و ها

 !است توسعه حال در که هستم  یقدردان دیجد فرهنگ و توجه منتظر مشتاقانه

 روزانه  مراقبت  یبرا  که  یکسان  و  یپرستار  پرسنل  ایآ.  باشد  تواند  یم  چه  اهداف  که  دیکن  سؤال  دیتوان  یم  مطمئنا  

 مسئوالنه و یانضباط کامال   طرز به شهروندان ما ایآ اند؟ نداده انجام یتوجه قابل کار قبل از کنند یم کار ما

 کردن محدود یبرا دیشد اقدامات اعمال از قبل و میا نکرده  یرویپ مقررات و نیقوان از ، م یا نکرده  رفتار

 رانندگان  چرا  نداشت؟   وجود  نیا  یبرا  یدیتمج  چیه  چرا  م؟ یا  نکرده  پرداخت  یدرست  به  را  خود  اتیمال  ،  یآزاد

  ی م افتیدر را یعموم یحاضرقدردان حال در فقط دور راه  از ، صندوق قسمت در فروشندگان و پرستارها ،

 کنند؟

 اریبس نیا ، م یباش دولت یها دستورالعمل از یرویپ دنبال دیبا م یبمان سالم  بحران نیا دانیم در م یبخواه اگر 

 افراد  از  یاریبس  ریاخ  یها  هفته  در.    بود خواهد  جهینت یب  زحمات  یتمام  کل  ،  صورت  نیا  ریغ  در.  است  مهم 

 یامدهایپ تیریمد و یزندگ از محافظت ، روسیو انتشار مهار هدف با همواره  - اند شده  روسیو نیا یقربان

 م یدواریام و م یشو یم ره یخ یماریب وعیش آمار شرفتیپ به شب هر. اند کرده  تالش مسئوالن یتمام یاقتصاد

 . م یکن یابیباز را خود روزمره  یزندگ  شتریب یکم م یبتوان جیتدر به و باشد ثمربخش ها تالش نیا همه که



 ثمربخش که است دواریام کرد، یقربان ما یبرا را خود جان و داد انجام  که  یمیعظ یتالشها با زین یسیع

. کرد  یپوش  چشم   است  داشته  آنجا  در  که  ییها  فرصت  و  ها  یآزاد  تمام   از  و  شده   خارج  خود  بهشت  از  او. باشد

 انجام خود یزندگ کل در بلکه هفته چند یبرا فقط نه -شود یم اعمال ما جهان در که را یمقررات و نیقوان او

 شد آماده  ، است خدا پسر که او که رفت شیپ  حد نیا تا یفداکار نیا  انجام  یبرا او  اقی،اشت زمان آن تا. داد

 نیآخر در اگر کند سرزنش را او تواند یم یکس چه. بخرد جان به و برداشته ما از را دردناک مرگ کی تا

 داشت؟ خواهد ثمره  تالش همه نیا ایآ ، باشد نگران شدن مصلوب از قبل ها ساعت

 نیا  خواهد یم او. کند محدود را یاقتصاد یها بیآس و ردیبگ را روسیو انتشار یجلو خواهد یم تنها نه او

 بلکه  مردم  نیب تنها  نه -  صلح ، شود برقرار عدالت  همه  یبرا دیبا. کند  ایاح  و  داده  نجات را  ها  انسان  ما  و  ایدن

 نیا. کامل یشاد و اتحاد در ، مرگ و  زمان گذر بدون ، درد و یماریب ، رنج بدون  یزندگ - نشیآفر همه در

 .کند رشد او حصر و حد یب تالش از دیبا که است ییها وه یم

 از گذشته هفته چند در ما ،  .است یریتصو ده یچیپ کلمه کی نیا. کند یم تاکهاصحبت از نجایا در یسیع

 و حوصله و صبر ما همه. م یا کرده  افتیدر یادیز  یها دیتمج و تشکر ، کنند یم اداره  را کشور  که یکسان

 هیحاش  در  که  مختلف  یها  گروه   یاعضا  ،  داشت  وجود  هم   یادیز  تیخالق  و  تعهد.  میداشت  یادیز  انضباط  و  نظم 

 مارستانیب در یپرستار  کارکنان  نیا  بر  عالوه.  گرفتند  قرار  ژه یو  توجه مورد  یکردند،حت  یم  تالش  بحران نیا

. یطوالن یها مسافت در نقل و حمل و ها مارکت سوپر در کارمندان همه از مهمتر ، سالمندان خانه و ها

 یقدردان  دیجد  فرهنگ  و  توجه  منتظر  مشتاقانه  من.  دادند  را"    هرروز  قهرمانان"  لقب  آنان  به  ها  رسانه  از  یبعض

 !است توسعه حال در که هستم 

 روزانه  مراقبت  یبرا  که  یکسان  و  یپرستار  پرسنل  ایآ.  باشد  تواند  یم  چه  اهداف  که  دیکن  سؤال  دیتوان  یم  مطمئنا  

 مسئوالنه و یانضباط کامال   طرز به شهروندان ما ایآ اند؟ نداده انجام یتوجه قابل کار قبل از کنند یم کار ما

 کردن محدود یبرا دیشد اقدامات اعمال از قبل و میا نکرده  یرویپ مقررات و نیقوان از ، م یا نکرده  رفتار

 رانندگان  چرا  نداشت؟   وجود  نیا  یبرا  یدیتمج  چیه  چرا  م؟ یا  نکرده  پرداخت  یدرست  به  را  خود  اتیمال  ،  یآزاد

  ی م افتیدر را یعموم یحاضرقدردان حال در فقط دور راه  از ، صندوق قسمت در فروشندگان و پرستارها ،

 کنند؟

 اریبس نیا ، م یباش دولت یها دستورالعمل از یرویپ دنبال دیبا م یبمان سالم  بحران نیا دانیم در م یبخواه اگر 

 افراد  از  یاریبس  ریاخ  یها  هفته  در.    بود خواهد  جهینت یب  زحمات  یتمام  کل  ،  صورت  نیا  ریغ  در.  است  مهم 

 یامدهایپ تیریمد و یزندگ از محافظت ، روسیو انتشار مهار هدف با همواره  - اند شده  روسیو نیا یقربان

 م یدواریام و م یشو یم ره یخ یماریب وعیش آمار شرفتیپ به شب هر. اند کرده  تالش مسئوالن یتمام یاقتصاد

 . م یکن یابیباز را خود روزمره  یزندگ  شتریب یکم م یبتوان جیتدر به و باشد ثمربخش ها تالش نیا همه که

 ثمربخش که است دواریام کرد، یقربان ما یبرا را خود جان و داد انجام  که  یمیعظ یتالشها با زین یسیع

. کرد  یپوش  چشم   است  داشته  آنجا  در  که  ییها  فرصت  و  ها  یآزاد  تمام   از  و  شده   خارج  خود  بهشت  از  او. باشد

 انجام خود یزندگ کل در بلکه هفته چند یبرا فقط نه -شود یم اعمال ما جهان در که را یمقررات و نیقوان او

 شد آماده  ، است خدا پسر که او که رفت شیپ  حد نیا تا یفداکار نیا  انجام  یبرا او  اقی،اشت زمان آن تا. داد

 نیآخر در اگر کند سرزنش را او تواند یم یکس چه. بخرد جان به و برداشته ما از را دردناک مرگ کی تا

 داشت؟ خواهد ثمره  تالش همه نیا ایآ ، باشد نگران شدن مصلوب از قبل ها ساعت

 نیا  خواهد یم او. کند محدود را یاقتصاد یها بیآس و ردیبگ را روسیو انتشار یجلو خواهد یم تنها نه او

 بلکه  مردم  نیب تنها  نه -  صلح ، شود برقرار عدالت  همه  یبرا دیبا. کند  ایاح  و  داده  نجات را  ها  انسان  ما  و  ایدن

 نیا. کامل یشاد و اتحاد در ، مرگ و  زمان گذر بدون ، درد و یماریب ، رنج بدون  یزندگ - نشیآفر همه در

 .کند رشد او حصر و حد یب تالش از دیبا که است ییها وه یم



 ارتباط کی نیا ، همه از اول .است یریتصو ده یچیپ کلمه کی نیا. کند یم صحبت تاکها از نجایا در یسیع

 خودش  خاطر  به  تاک.  ندارد  یمعن  یگرید  بدون  یکی.  دارند  قرار  هم   کنار  در   ها  تاک:  دهد  یم  نشان  را  کینزد

 ،   گرید  یها  تاک  بدون. کند  دیتول  انگور  سپس  و  کرده   رشد  آن  یرو  انگور  که  است نیا  آن هدف.  ندارد  وجود

  یب  و  ثمر  یب  آنها.  هستند  یمعن  یب  تاک  به  اتصال  بدون  تاکها  ، مقابل  در.  است  ده یفا  یب  ی  شهیر   کی  فقط  تاک

 ارتباط  در  فقط  انگور.  دیکن  استفاده   شده   ده یبر  یها  شاخه  عنوان  به  آنها  از  دیتوان  ینم  یحت  شما.  بود  خواهند  ده یفا

 .است دادن ثمر یزندگ در شما هدف و کار. کند رشد تواند یم آنها یرو انگور با

 تاک به که  یزمان تا. ندارند العاده  خارق یکارها انجام  ای خود اعمال به یازین تاکها ، فهیوظ نیا تحقق یبرا

 کرد  آماده   و  انتخاب  را  یمناسب  مکان  او.  دارد  کار  تاکستان".  دیشو  زانیآو"  یسادگ  به  دیتوان  یم  ،   دیشو  متصل

  همان  نیا - دهد یم محصول آن ، باشد بزرگ یکاف اندازه  به تاک اگر. کاشت را تاک و کرد  یغن را خاک ،

 ییفضا چه به رشد یبرا: رسد ی م نظر به کودکان با برخورد به هیشب یکم. است شراب دیتول یواقع یمعنا

 و  موقع  چه  که  است  نیا نیهمچن  انیپا  در و  داد؟   راارتقا  آن  و  کرده   محافظت  آن  از  توان  یم  چگونه دارد؟   ازین

 از خود بزرگ یبرگها با تاک کی تا د،یکن قطع را ستندین متصل گرید تاک با که ییها شاخه دیبا چگونه

 .ابدی توسعه و مانده  داریپا بتواند تاک کل و ردینگ نور گرانید

 و م یهست او به متعلق که ما  که دیبگو خواهد یم او." دیهست تاکستان شما ، هستم  تاک من: "دیگو یم یسیع

 بینج تاک به ما د،یتعم قیطر از. است کرده  جادیا را طیشرا نیبهتر کار نیا یبرا او. م یکن حاصل ثمره  دیبا

 تاک  با  ییانگورها  مانند  ما.  دارد  شهیر  خدا  یپادشاه  زیانگ  شگفت  ادیبن  در  شهیر  نیا.  م یا  شده   زده   وندیپ(  حیمس)

 مرتبا   را او فقط ما ، باشد ما یبرا تاک خواهد ینم که کند یم روشن یسیع ، کار نیا انجام  با. م یهست او با

 ییانگورها  ما  که  کند  یم  روشن  ما  یبرا ، بلکه.  م یکن  یم  مسموم   خود یها  وه یم  با  را  خود  و  م یکن  یم  برداشت

 یسیع خود تاکستان او ، منظور نیا یبرا. است دادن ثمر خدا هدف. کند رشد تاک یرو دیبا انگور که م یهست

 .باشد همه نفع به دیبا تینها در او یزندگ وقف ، ما یایدن به او رسالت. کاشت را حیمس

 ما.  شود  یم  نیتأم م یدار  الزم   که  را  آنچه و  م یا  شده   وصل  یزندگ  منبع  به  ما  آن  در. م یبر  یم  سود آن  از  قبال    ما

 برداشت یوقت یحت ، م یمان یم منیا آن در ما. م ینرو نیب از ها طوفان اثر در تا ، م یا کرده  ریدرگ را خودمان

 .اوردیب ارمغان به ما یزندگ

 و بایز ، مختلف یها تجربه با ما اگر است خوب مطمئنا  . م یببر لذت خودمان یبرا نهایا همه از فقط دینبا اما

 وهیم  انتظار  یسیع  ،  آن  از  فراتر  اما.  م یکن  رشد  حیمس  یسیع  با  ،  کترینزد  و  تر  یقو  شهیهم  ،  دشوارتر  نیهمچن

 که هستند" یزندگ خوراک" یافراد م یکن ثابت دیبا ، انیحیمس عنوان به ما روزمره  یزندگ در. دارد ما از یا

 یشاد تا دارند حضور آنجا در فقط ای کنند ینم رفتار بیرق عنوان به آنها با که ، کنند ینم تیاذ را گرانید

 کمک آنها به اعمال و کلمات با و میباش داشته باز گوش و چشم  آنها یبرا دیبا بلکه. دهند شیافزا را ما یزندگ

 گرانید  دیبا  نهایا  همه.  است یزندگ  بهتر طیشرا به  ، تر  عادالنه  یجهان به  ما  تعهد  شامل نیهمچن  امر نیا.  م یکن

 با بتوانند تا کنند تجربه گناه برابر در یآزاد جمله از را یآزاد ، کنند برقرار رابطه خدا با تا سازد قادر را

 خدا یپادشاه که بود خواهد زین انیحیمس عنوان به ما یزندگ ثمره . کنند برخورد گریکدی به عشق و اعتماد

 .شوند یم روزیپ او با یزندگ یبرا مردم  و کرد خواهد رشد

 الزم نشاط و قدرت شود یم باعث که است یلیدل تنها نیا. است حیمس یسیع با زنده وندیپ امر نیا شرط شیپ

 .م یکن دیتول وه یم خود یخود به م یتوان ینم ما. شود یجار ما سمت به

 خشک یکوتاه مدت در ، دیکن خرد ای ده یبر را تاک اگر: دهد یم نشان یخوب به را موضوع نیا تاک ریتصو

 ختهیر یعیطب افتیباز سطل درون تواند یم فقط یثمر یب اه یگ نیچن. رود ینم انتظار وه یم گرید و .شود یم

 .شود

 عشق  و  مانیا  و  کرده   رشد  م یشو  متصل  حیمس  یسیع  به  که  یصورت  در م یتوان  یم  تنها  یحیمس  عنوان  به  زین  ما

 و رشد یها دوره  نیهمچن. م یکن ینم دیتول یا ده یرس و خوشمزه  یانگورها روز هر ما البته. م یکن بارور ،را



 رونیب از. ستین برداشت زمان شهیهم زمان هر در.دارد وجود  انیحیمس ما یزندگ در استراحت یها دوره 

 شوند یم سبز دوباره  زمستان از بعد اما. باشند مرده  گاه  به گاه  است ممکن یحت تاکها ،  م یکن نگاه  تاکها به که

. نکنند قطع گرید یها تاک با را خود ارتباط که یشرط به - دهند یم انگور و کنند یم رشد و دهند یم گل ،

 یبرقرار یحیمس  عنوان  به ما  یزندگ  راه   تنها.  بماند تاک  با  تاک که  است  نیا است  مهم   اریبس  که  آنچه  نیبنابرا

 .باشد داشته یثمر و رشد م یتوان یم او با ارتباط در فقط. است حیمس یسیع با ارتباط

 نیا به ما همه" . او کالم  در ماندن" ، دیگو یم نجایا در او آنچه مطابق یواقع  یمعنا به" حیمس در ماندن"

 آنجا  از.    م یکن  برخورد  او  با  یاحرفه  طور  به  اگر  یحت  -  م یبشنو  بارها  و  بارها  را  او  حرف  تا  میدار  ازین  هشدار

 قرار  تأمل  مورد  مدام   ،  شود  داشته  نگه  ما  در دائم   طور  به  خواهد  یم  ،  برسد  ما  قلب  به خواهد  یم  کلمه  نیا  که

 هشدار ، کننده  کمک یصدا نیا تا باشد همراه  ما با جا همه خواهد یم".   ما انیم در کالم " یعنی ، ردیگ یم

 را  ما  ،  شود  یم  خوانده   نجایا  در  که  همانطور  که  است یا  کلمه  نیا. نشود  خاموش هرگز  بخش  آرامش  و  دهنده 

 گرید طرف از اما ، کند یم مقابله ریناگز را ما ، آن از ییجدا عواقب با سو کی از که ، کند یم" یپاکساز"

 ، بودن عشق یب و یخودخواه مثال   -. کند  یم رها ، کند یریجلوگ خواهد یم ما" وه یم" آنچه هر از را ما زین

 گذشته بار از را ما یسیع! "شوند یم ده یبخش شما گناهان! یهست خالص تو: "او گفته به. استکبار و حسادت

 میخواه  او  در  ،  م یباش  بندیپا  او  سخنان  به  اگر  نیبنابرا.  م یکن  شروع  دوباره  تا  دهد  یم  قدرت  ما  به  و  کند  یم  رها

 .ماند

 یم  او  در  من  و  من  در  ،  بنوشد  را  من  خون  و  بخورد  را  من  گوشت  یهرکس: "دیگو  یم  یسیع  ،  گرید  یجا  در

 ، تاک به متصل تاک مانند. م یدار ارتباط یا ژه یو اریبس طرز به او قیطر از و او با یربان یعشا در". ماند

 قرار   ما  اریاخت  در  را  ما  ازین  مورد  یمغذ  مواد  و  شود  یم  گرفته  ها  شهیر  از  که  یعیما  انیجر  با  اصطالح  به  ما

 .میدار ارتباط ، دهد یم

 بلکه ، یعباد تیفعال آشکار تماس نه. م یکن برقرار ارتباط که است مهم . است مهم  اریدعابس ، نهایا قیطر از

. کند یم دنبال را ما همواره  لیدل نیهم به ، ندیبب یبدبخت در را ما خواهد ینم که  یکسان با مانهیصم ارتباط

 چیه  دعا  بدون  ،  داشت  سایكل  رشد  ای  مانیا  رشد  توان  ینم  دعا  بدون.  ندارد  وجود  دعا  بدون  یا  زنده   ارتباط  چیه

 .شود ینم حاصل یا ثمره 

 نیا با. م یباش ارتباط در او با م یبتوان تا است داده  ما به خداوند که است ییزهایچ نهایا - دعا ، تقدس ، خدا کالم 

 گرانید  که  ییها  وه یم  -  م یکن  حاصل  وه یم  و  م یکن  رشد  و  م یبمان  مانیا  در  تا  کند  کمک  ما  به  خواهد  یم  او  ،  لیوسا

 .شوند پر و تیتقو ، ببرند لذت آنها از توانند یم زین

 در راه  نیا در او که ییجا. ماند نخواهد ثمر یب است داده انجام خود راه  در یسیع که یمیعظ تالش نیبنابرا

 دیگو  یم  یسیع"  ،"  آن  در"  رایز.  است  شده   آغاز  حاال  نیهم  از  جهان  نیا  دیتجد  و  نجات  ،  کند  یم  کار  ما   انیم

 نیآم. دیبشو من شاگرد و دیاوریب اریبس وه  یم نکهیا به شودیم آشکارا من پدر جالل" ،


