
 ۲۶ـ ۲۰، ۱۲یوحنا    گندم ی دانه کیرمز و راز 

ده بودند،  در میان کسانی که برای عبادت در عید آم

آنها نزد فیلیپُس، که اهل  21 .شماری یونانی بودند

ِصْیدای جلیل بود، آمدند و به او گفتند: »َسرَورا،  بِیت

فیلیپُس آمد و به  22 «.خواهیم عیسی را ببینیممی

 .هر دو رفتند و به عیسی گفتند  آندریاس گفت، و آنها 

عیسی به آنان گفت: »ساعِت جالل یافتن پسر انسان 23

گویم، اگر  آمین، آمین، به شما می24 .رسیده است افر

ماند؛ اّما اگر دانۀ گندم در خاک نیفتد و نمیرد، تنها می 

که جان خود را  کسی25 .آوردبمیرد باِر بسیار می

هد داد. اّما کسی که در  دوست بدارد، آن را از دست خوا

جهان از جان خود نفرت داشته باشد، آن را تا حیات  این

که بخواهد مرا خدمت   آن26 .ن حفظ خواهد کردجاویدا

من نیز خواهد بود. کسی که مرا خدمت کند، پدرم او را سرافراز  کند، باید از من پیروی کند؛ و جایی که من باشم، خادم

  .خواهد کرد

 

 
انجام   یکار بزرگ  یروز  کیه خدا ک بوده  ، قرار  نجای . در ااست مرکز جهان در  اورشلیمکه  بود این  لیاسرائ ینظر همه بن

کردند! اکثر  می صحبت  یسیع یه ر اهمه مردم فقط در ب. از شور و شوق بود پر  اورشلیم عیسی آمد کل شهر  که هنگامی    . د بده

    یسیبودند. دشمنان ع ز یرا دوباره درست کند؟ اما مخالفان ن  ز یتا همه چ دیای ب  دیاب که  اوست  ای! آنندیرا بب یسیآنها  مشتاق بودند ع

  جانیچنان ه تیوضع  نیببرند. ا نیرا از ب یسیع د یبود:  بااین جلسه ها تنها   نیهم ع موضو. و ار کردندز بر گ جلسه جلسه پس از 

  یسیخواستند ع یخواستند: آنها م یم ز یچ ک یقط آنها فد:  کنن مالقات  یسیع با تندسخوا یم ان یونانیاز  یبرخ یبود که حت ز یانگ

  میهست  نجایا لیدل نیما امروز فقط به ا رایز  ست؟یکوز ر ظر ما امدر ن    یسیع:  تاین اس مهم سوال بود؟  یک یسیع نی! انندیرا بب

بود. پشت سر  ستاده یمتفاوت االً کام ر یدو مس  انیدر م عیسی،   افتندیرا  یسیع انی ونانی یوقت  !مینیرا بب یسیع م یخواه یکه م

. فقط  شده بودند  قانعاو   اتمعجز از و  ندیمان داشتا  بودند که به او پشت او یاز افراد یار یموفق بود و بس تیمأمور  کی یسیع

تا قدرت   می داد ن شی افزا مردم انیخود را در م تیمحبوب یسیشود. ع یشکوه منجر نم او به    ینیدانست که خدمت زم یم یسیع

  ار یراه بس یسی. در عوض ، عداد ن جام ان  کار را نیاو اولی کند.  یکار  نیچن توانست ی م ،اگر می خواست کسب کند. یرتشیب

در   ،به دست آورد  یبا تالش و فداکار  که  و آنچه دیآن جنگ یهرچه براو  ساخت، عیسی چه آنرا انتخاب کرد. هر  دشوارتر 

آن  ست نتوا یسی، ع ها اتفاق  نیا هماعدام شود. با وجود  ه بودبدتر: او مجبور  یلی. خرد می م دی با یسیع. ی بودنابود ضمعر 

  ی راه همان راه نیدانست که ا ی. او مبود و مناسب  درست مسیر  رهد  قعمکه راه به  ستدان یم یسیع  کند. قبولرا شرایط 

گندم به  ی دانه مسیر کرد.  رحطم را دم گن ی دانه ل امث  حیموضوع ،  مس نیا  حیتوض یبرا   .  ه بوداست که خدا انتخاب کرد

از ارزش آن لذت   دی توان یو سالم است. با خوردن آن بالفاصله م  دیمف ییماده غذا گندم ی  دانه ک یاست.  قابل درک  یراحت

   یدانه  نیچن دیانتو  یم نیچنهم. امکان پذیر نیستآن   از و استفاده  ردوجود ندا گر ید  گندم ی دانه   خوردیدآن را  وقتی. اما  دیببر 

! و مرگ را به ارمغان  انگیز است  غم آن کار . ستیضرر ن  یروند ب کی نیدر  زم دانه  .  قرار دادن دیرا به خاک بسپر  یگندم

و   هیشود تا بتواند پا راب خ دیشود و با ینم دهی د گر یکه د یی ، جا دی قرار ده یکیتار  نیگندم را در زم ی دانه دی آورد! شما با یم

است که بالفاصله خورده    یگندم ی از دانه ر ارزشمند ت ار یبس ردیگ یمقرار  نیکه در زم یگندم ی باشد. دانه د یجد یزندگ اساس  

ً یدق یسیشود! رمز و راز ع یم   انیونانیاز  یگندم است که به خاک سپرده شده بود. در آن زمان شاگردان ، برخ ی مانند آن دانه قا

را  ضور عیسی حخواهد  ینم یه کسانسانها بود! چ انیخدا در م یسیلذت ببرند. ع  یسیعوجود ند از توانست ی م یانلیاسرائ  مامو ت

  مان یاز او ا  دی. تصور کند بودیکرده  دایکه عشق او را پ دی. تصور کنبودید  دهیرا د یسیو ع د یکه آنجا بود دیتجربه کند؟ تصور کن

! باالخره  دمی: »من باالخره به هدفم رسد ییبگو دیتوانست یو م   شده بودچشمانش پاک  ر یشما ناگهان کامالً ز  ی. زندگودیدبگرفته 

اعدام   من. مرد مخواه  مخود ار یاخت » من با بگوید پس از آن به شما  یسیع    د ی!» اما تصور کنیدمچشرا  یابد  یم زندگطع

ً یدق  نی. و اشدیدی م  ت حانار ! شما به شدت   م شدخواه گندم ،   ی اما درست مانند دانهداد.  انجام یسیکه ع بود  یهمان کار  قا

 ز ینما  ز او باتا امروزمان  آناز .  شده بود لیاو با پدر   بود و تجل شمرگپس از  .ببار اورد  یادیبا مرگ خود ثمرات ز  یسیع

سه  ا یاست که دو   ییجادر نه تنها  یسی، بلکه در سراسر جهان. و در همه زمان ها ع می افراد در اورشل ی. نه فقط با برخهست

از نسل ها و در   یار ی. در بسردداحضور  ز یسراسر جهان ن کلیسا در  یاز محراب ها یار یشده اند ، بلکه در بس در آن جمع نفر 

داد و او    حیرا توض نهایهمه ا  یسیع  !ما انسانها نیخدا در ب  :کرده بود  نییاست که خداوند تع یاز زبان ها ، او همان کس یار یبس

   حیمس نیهم یحیهر مس نکهیشود. نه ا یاعمال م یحیهر مس یابر  نیگندم همچنی دانه  مسیر اضافه کرد.  یشتریب یزهایچ

به رنج  چیزی  میستیو مجبور ن می توان ینم انیحی. ما مسشده است  نییما تع یبرا ز یکرد ن یط یسیکه ع یر یباشد. اما مس دووعم

  دست از  ی ادیز  یزهایچ میآماده باش  دیاز او با یرویگفت که در پ یسیل عحا نی. با امیاضافه کن بیصل یبر رو یسیع مرگو 

آن   و   . یم ا  ادهآنجام د   را  برای عیسی مصرف کنیم همین کار را  یگندم  باشد.   اگر زمان ی تواند مثل دانه یما م زندگی. م یده

م.  یده دستاز  را م زمان یه باشداآم  د یبا یکار  نینچبا . اده ایماختصاص د سایرفتن به کل ا یواندن کتاب مقدس ، دعا خبه  را زمان



برای   صبر یا  وقت  ماده باشیم آباید   میدهمی  او انجام   یبرا  یم و کار خوبیکن یخدمت م یبه شخص   ام یوقت بیترت نیبه هم

طر  . ممکن است به خانیمجان خود را فدا ک هک شود منجر  یسیبه ع مان یکه ا فتد یممکن است اتفاق ب یم. حتیکنصرف  یگر ید

  زننده بیآس  بلکه ستندیضرر ن یموارد ب نیافتد. همه ا یجهان اتفاق م یاز کشورها یار یهنوز هم در بس نی. و امیر یخود بم نامیآ

ً یدق  نیواقعاً خالف احساسات ماست. ا این ،  میکنار بگذار  خود   یاز زندگ  یهایز یچم باشی مجبور  اگر است. و   است    یانمانند زم قا

  .رندیم تا بمیقرار ده کیتار  نیم در زمیدار  ار یگندم را که در اخت یدانه ها نیم آخر یبور م و سپس مجیگرسنه هست ار یبس اکه م
  یخدا را م یعیطبصورت به  انسان  ایآ؟  استگندم  ی دنبال مسیر دانه   یعیطبصورت به  انسان ا یآ ماست.  عت یخالف طبکار  نیا

یا ما  آو   م. یگذار  یکنار م او را عیسر  و ، می کنیم  اهیخو  عذر با سرعت  چیزی از ما می خواهدآن خدا   قتیود؟ آره! اما خواه

داشته   یکمک کند تا احساس بهتر  ابه م دی کمک کند. او با ابه م اشد.  او بایدبما  نزد دیبا یسیبله ، ع ؟ را ببینیم یسیعمی خواهیم 

  گر یخواهد ... "اوه نه ، ما او را د می امچیزی از  یسیع قتی وم. اما ، یآور یبم حق اقامت در آلمان را بدست یتا بتوان آلمث  میباش

  یم دهی ند و خدا را  می مانیماما  خودخواه   میر دوست دا را انهخداپسند یها   گفتگوم.  ما  یکن می او را ترک م و یکن یتحمل نم

  افتنی یاست که در تالش برا  نی. اما نکته متناقض اگیریممی ندیده  را خدا و  کنیممی مرکز تا یدن نی.  ما  صد در صد به  امیر یگ

ً ی! ما دقگم شده ایم  آل ما کامدهیم. می  از دست  دنبال می کنیم    قکه با شوهم  را یا همین دن،   ادی در این دنیا  چیزهای زی مانند   قا

گندم را   ی دانه می ده یم حیکند. ترج  دی تول یادیز  یها وهیتا م  دکاشته شو نیبه زم دیگندم با ی کند دانه یکه باور نم میهست یکس

ً یسر    یما را محدود کند. او نم یخواهد زندگ ی! خدا نممیستی. و ما آزاد نرد دیگر وجود نداگندم  ی دانه. اما پس از آن میبخور  عا

داشته  یزندگ در  یشتر یب یزهایما چکه خواهد  ی. بر عکس. خدا مریمبب  یو لذت کمتر  میداشته باش یکمتر  ی زندگکه ما خواهد 

،   میشو یم ر یپ می و چه نخواه  میزد. چه بخواه م یگندم را قدم خواه ی دانهمسیر  همه ما انسانها    آمد. یسیع لیدل  نی. به هممیباش

ما   یاز زندگ یکه بخش می ده  یاز دست م  را یمهم  ز ی چ ای یاتفاق  شخص  ایزمان  کی... و در میر یم یو م میشو یم مار یب

خواهد   یم یسی. اما عمیبر  یافتد همه ما رنج میباتفاق   نیا  یت. وقتکار آسان اس نیکه ا میی بگو میتوان یاز ما نم یکی  چی. هاست

  یبه لحظات کوچک شاد میستیجبور نکه م اموزدیخواهد به ما ب یم . اواموزدیبه ما ب   اوضاع نیگندم را در همه ای راز دانه 

 شدهم است که همه ما از آن گرفته گند ی دانه نیاول  او. میبچسب حیمس یسیبه ع میتوان ی. در عوض ، ممیبچسب یزندگاین خود در  

  کیکه از  فتدیت اتفاق بصورت ممکن اس نی. در امی از دست بده  یمهم یز یاگر چ  ی، حت میر یگ ی را م یزندگ یسی. و از عمیا

توانند    ی ها م ی،  بدبخت  میآور  یم مانیا حیمس یسیبه ع ی: وقتمیثروتمندتر شو ار یبس گر ی، اما از طرف د میطرف ضرر کن

 یسیع رایتواند ما را از پا در آورد. ز  ینم یرنج چی. اما هفتد می ااتفاق   گر یهمه افراد د یبرا انطور کههم، درست   دنبیفتاتفاق 

 کند!  یم ما را آزاد 

 

ما را به   یدهمی ما را به جهنم سوق  ی. وقتیکن یما را بزرگ م یکن یم ر یما را تحق ی: ”وقتنوشت  را دعااین لوتر  نیمارت

 .   یدهمی  به ما  یزندگ یکشمی ما را  یداد. وقت یخواه یروز ی، به ما پ  یکن می میما را تسل ی. وقتیکن یم تی هدابهشت 

را   یطرف انسان  میتوان ی. ما فقط ممینیرا بب سکه طرف ک ی م یتوان یها فقط مما انسانافتد ،   یما اتفاق م یهمه آنچه در زندگ با

  یی. خدا به تنهاندیب یرا م گر یاست.! اما خدا طرف د ناککار درد نیو ا  سپرده شود.  کبه خا  گندم   یدانه هامثل  دیکه با مینیبب

نیز   سکه را  دیگر  روی  اکهر چ شد م یشگفت زده خواه  انی در پا   . دی آ یم رونیگندم بی  دانه  نیکه از ا ند یب یرا م یا وهیم

 نی. آمار می اوردبب   را یدیجد یها  وهیکه خدا م ییجا .اهیم دید خو


