
 انرژی آ میان

 ۱۳ایل  ۱آ یه ی  ۲۵میت ابب 

در آ ن روز، پادشاهی آ سامن مهچون ده ابکره خواهد بود که »

چراغهای خود را برداش ته، به اس تقبال داماد بریون رفتند. پنج 

های اندان  تن از آ انن داان و پنج تن دیگر اندان بودند. ابکره

نربدند. ویل چراغهای خود را برداشتند، اّما روغن اب خود 

دااناین، اب چراغهای خود ظرفهای پر از روغن نزی بردند. چون 

درازا کش ید، چشامن مهه س نگنی شده، به خواب  آ مدن داماد به

میه های شب، صدای بلندی به گوش رس ید که  رفتند. در ن

ها  آ نگاه مهۀ ابکره“ آ ید! به پیشواز او بروید! داماد می”گفت:  می

خود را آ ماده کردند. انداانن به دااناین  بیدار شدند و چراغهای

قدری از روغن خود به ما بدهید، چون چراغهای ما ”گفتند: 

خنواهمی داد، ”اّما دااناین پاخس دادند: “ رو به خامویش است.

زیرا روغن برای مهۀ ما اکیف خنواهد بود. بروید و از 

هایی که آ ماده بودند، اب او به  د روغن رفته بودند، داماد رسرس ید و ابکرهاّما هنگامی که آ انن برای خری“ فروش ندگان برای خود خبرید.

اّما “ رسور ما، رسور ما، در بر ما بگشا!”های دیگر نزی رس یدند و گفتند:  ضیافت عرویس درآ مدند و در بس ته شد. پس از آ ن، ابکره

 ار ابش ید، چون از آ ن روز و ساعت خرب ندارید.پس بید“ ش نامس. گومی، من شام را منی آ منی، به شام می”او به آ هنا گفت: 

 

اولنی معجزه ی عییس مس یح که در مقابل چشم مردم اتفاق افتاد در یک مرامس عرویس بود. زیرا عییس مس یح میخواست آ شاکر سازد 

رده که توسط او شادی جدیدی آ غاز خواهد گشت. جای تعجب نیست که عییس مس یح آ سامن را به یک جملس عرویس تشبیه ک

زن ابکره یک عرویس شهواین نیست. نه! عییس مس یح آ سامن را به  ۷۲است. زیرا در این صورت جشن عرویس عییس مس یح اب 

و آ سامن هبرتین ماکن و صورت یک جشن عرویس برامیان تشبیه منود که خود به مانند داماد بوده و لکیسا عروس و معشوق اوست. 

آ مد و عییس مس یح آ شاکر خواهد شد! سپس چهره ی او ی ها رجن ها و خسیت ها بریون خواهند \زماین است که مهه جدایی ها پراکند

در حال حارض ما بنابراین عییس مس یح شادی صلح و خانه ابدی ما خواهد بود. برای از بنی بردن متامی مغ ها و مشالکت اکیف است. 

وارد لیست همامن ها خواهد گردید. اما و وقیت که ما غسل تعمید خود را بگریمی امسامن بلیط ورود به این جشن بزرگ هستمی. ای دار 

در هر به مهنی دلیل عییس مس یح برای ما مثال این ده زن ابکره را بیان میامنید. فقط راه رس یدن به این جشن روشن و زیبا نیست. 

به قدری طوالین خواهد بود که عده مکی از انتظار بکش می. اما این مدت طوالین تر از حد انتظار ما است.  صورت مدت زماین را ابید

ابکره که در اتریکی به  ۱۰آ ن و این توصیف چزییست که ما آ ن را امروزه به عنوان لکیسا میش ناس می. آ مدن داماد ان امید خواهند شد. 

و ای رسد و اتریکی به انتظار داماد نشستند. ابکره در هو  ۱۰در اینجا این انتظار داماد نشستند مناد لکیسای امروزه ی ما هستند. 

اه و هنگامی که کیس اینچننی در رسما و اتریکی شدید انتظار میکشد ممکن است به ذهنش برسد که: چه میشود اگر مهه چزی اشتب
آ ای نباید ما اب دیگران تهنا در مورد اتفاقات دنیوی حصبت کنمی؟ در دروغ ابشد؟ چه میشود اگر که مهه ی ایهنا تهنا یک شایعه ابشد؟ 

نزدیکی لکیسای خودمان... شانه به شانه ی خودمان و ای حیت فردب در خوانواده خودمان وجود داش ته ابشد که دیگر به هیچ چزی 



در کشورهایی مانند شاید بریخ را بش ناس می که هزینه ی این انتظار رااب جان خود پرداخت میکنند. عتقاد نداش ته ابشد. )آ مدن داماد( ا

ایران عراق افغانس تان سوریه  کره ی جنویب و بس یاری از کشور های دیگر مس یحیان هزینه ی این انتظار را اب جان خود پرداخت 

اینجا در آ ملان ما اجازه دارمی هرموقع که میخواهمی امیان دارند و از حلاظ مذهب مس یحی هستند. خواهند منود زیرا چون به عییس مس یح 

اما در آ ملان نزی بریخ از مس یحیان به صورت خدامیان را پرستش کنمی جلسه ی انن و رشاب برگذار منایمی و اعتقادامتان را تروجی دهمی. 

ندگی در آ ملان )هامی( نزی مس یحیان به دلیل گرفنت غسل تعمید و مس یحی شدن آ شاکر حتت فشار هستند. در بریخ از مراکز پناه 

زن ابکره مهه ی این هارا برای ما توضیح  ۱۰تصویر این توسط دیگر پناه جواین مورد آ زار و اذیت و رضب و ش مت قرار میگریند. 

مهه ی آ انن زن ابکره زیز قشار رسما و اتریکی خس ته شده به خواب مریوند.  ۱۰میدهد. در واقع عییس مس یح به ما نشامنیدهد که هر 

میودن قدرت این را نداشتند که به اس تقبال داماد بروند.  این مسری احتیاج دارمی.به مهنی دلیل ما به چزی هایی برای پ یک چراغ روغین  
درایفت خواهمی کرد. چراغ های روغین در این اتریکی راه را برامیان آ شاکر میسازند. آ هنا جایی را روشن خواهند کرد که ما از آ ن یب 

در راهامن را به ما نشان  خربمی. آ ن ها به ما امید میدهند هنگامی که ما امیدمان را از دست داده امی. آ ن ها متامی موارد خطر انک

متامی خطرات و مشالکت این مسری که در سایه های اتریک پنهان شده بودند به وس یهل ی این چراغ های روغین آ شاکر میدهند. 

ق روغن در چراغ های روغین نه به ما و نه به هجان ما تعلگذاشت.  ا خواهمی منود و در آ ن قدم خواهمیخواهند شد و ما راه خود را پید

ابارزش بس یار همم و به مهنی دلیل این روغن بس یار دارند. بلکه به داماد تعلق دارد. و در واقع خبشی از خود عییس مس یح است. 

نفر دیگر که روغن اضایف  ۵تن از این دخرتان ابکره روغن اضایف برای راه خود به مهراه آ وردند. و  ۵به مهنی دلیل ینی کننده است. تع 

گاهی اوقات انسان ابید رسیعا خود را برای اجنام اکری نداشتند و انتوان در راه ماندند. پس اتفاق افتاد آ چنه که ابید اتفاق می افتاد. 

را جشن میگریمی و به متام کساین که از میان ما رفته اند و خودمان  مرده واب غفلت(. امروز ما یکشنبهخ) آ ماده سازد اما خواب است

چند ابر معر یک انسان به پااین خواهد رس ید؟ انسان خود را برای دوران پریی و زندگی راحت و که چگونه خواهمی مرد فکر میکنمی. 

ری الع جج مبت ج خواهد شد و متام برانمه اش برای ادامه زندگی به م  میخورد و در عر  آ سوده آ ماده کرده است اما انگهان به یک بامی

روز ماه و ای سایل خواهد مرد. چننی چزیی تنها برای افراد پری اتفاق خنواهد افتاد. حیت ممکن است این اتفاق برای جواانن در اوج چند 

هنگامی که ما چننی حلظایت حلظایت به شدت خست و دردانک هستند.  اتفاق بیفتد. جوانیشان نزی به طور اکم ج انگهاین و غریمنتظره نزی

و ای عزیزاین را که به شدت به ما نزدیک اند به طوری که اب م  بزرگ شده امی را از دست می دهمی برامیان بس یار خست خواهد بود. 

 میدهمی. وای بر ما که در چننی حلظایت این روغن ارزمشندحیت وقیت که ما چزیی ای کیس که بس یار به ما نزدیک است را از دست 
عییس مس یح میخواهد به ما هشدار دهد که این روغن گرانبهایی را برای روشن کردن راهامن نداش ته ابش می )توشه راه(.  امید و امیامنان

راهامن از آ ن اس تفاده منایمی. عییس  که توسط غسل تعمید درایفت خواهمی منود را بیهوده از دست ندهمی و برای رس یدن به هدف و

دخرت ابکره مش تاق رفنت به  ۱۰آ مده است و این  مس یح به ما هشدار میدهد که گاهی اوقات بس یار دیر خواهد شد. هنگامی که داماد

زش را به دخرتی که روغن اب ار  ۵هستند. در این چننی رشایطی روغن چراغ ارزش واقعی خود را پیدا خواهد کرد. آ ن اس تقبال او 

دخرت  ۵مهراه خود آ ورده اند به اس تقبال داماد رفته و در جشن عرویس وی رشکت خواهند کرد و شادمان خواهند شد. در اینجا آ ن 

دخرت دیگر طلب روغن خواهند منود. اما روغن برای مهه ی آ ن ها اکیف  ۵ابیق مانده ارزش واقعی روغن را درک خواهند کرد و از 

تواانیی این را  این غری ممکن است. هرکس ی اص ج خوب نیست. در این راه ما منیتوانمی به دیگران وابس ته ابش می.نیست. این چننی چزی

ن جشن عرویس ابشکوه. کساین که روغن اکیف به مهراه ندارند قطعا دیر تنها برای خودش روغن به مهراه بیاورد برای رفنت به ایدارد که 

این مثال میتواند ها بس ته خواهد بود و هیچگونه شانیس برای ورود به جشن خنواهند داشت.  به جشن عرویس خواهند رس ید و در

به طور مس تقمی به هر دو مس یحیان و غری مس یحیان اشاره ندارد. بلکه تنها به مس یحیان مربوط مارا به شدت برتساند.زیرا این مثل 

و میشود. مهه ی آ هنا پییت از روغن را درایفت کرده اند. مهه غسل تعمید گرفته اند. اما مهنی طور که مشاهده میکنید آ دم میتواند پیت ممل

زندگی برای آ ینده را انسان منیتواند در آ خرین حلظات به دست بیاورد. این چننی چزی  از روغن خود را نزی از دست بدهد. امیان امید و

آ هنا دخرتی که روغن اضایف مهراه خود آ ورده بودند دخرتان داان انمیده میشوند.  ۵آ ن هارا ما ابید در طول زندگامین به دست بیاورمی. 



که چه چزیی همم است و ابید به مهراه خود بربند و چه چزیی همم نیست. داان هستند زیرا اب خس تگی فراوان توانستند تشخیص بدهند 

(. در این ۱۲آ یه ی  ۹۰به ما اید بده که بدانمی معرمان چه زود گذر است ات در این معر کواته اب خردمندی زندگی کنمی )مزامری ابب 

ا از غری همم تشخیص دهمی. پول خانه اجازه ی زندگی )اقامت(  زمینه داان بودن به معنای این است که ما ابید اید بگریمی و بتوانمی همم ر 

اینها واقعا چزی های هممی هستند. اما هیچ یک از اینها به اندازه ی امیاین ار آ ملان و ای هر کشور دیگری که میتوان در آ ن زندگی منود. 

ا اینجاست که خداوند این شانس را به ما میدهد قسمت زیبای ماجر که ازعییس مس یح هنگام غسل تعمید درایفت میکنمی همم نیستند. 

روغین که او به ما میدهد در واقع نه به ما و نه به این دنیای اتریک ما تعلق ندارد. این روغین که خدا به که امیامنان را قوی تر سازمی. 

برای از نور سالن عرویس است.  نوری که توسط سوخنت این روغن ساطع میشود خبشیما میدهد درواقع قسمیت از این داماد است. 

بنی زندگیی زمیین  ما مهنی نیازی نیست که ما تریس داش ته ابش می ات هنگامی که ما این روغن را به مهراه خود دارمی. به مهنی دلیل ما در
تواند  انن منیخون و جسم عییس مس یح را درایفت خواهمی کرد. به مهنی دلیل ما اجازه ی شنیدن الکم خدارا نزی دارمی که میفرماید: مان 

(. و ما مهیشه ۴آ یه ی  ۴تواند نیاز دروین او را برآ ورده سازد )اجنیل میت ابب  روح انسان را سری کند! بلکه فقط الکم خداست که می

د را اینچننی دعا کنمی که خداوندا چشامن مارا بگشا و مارا اب کساین که به سادگی امیان خود را از دست میدهند تهنا میتوانمی خداون

و در پااین این داماد خواهد بود که مارا از خواب بیدار خواهد منود )خواب غفلت(. و چون ما روغن اورا مهراه خود دارمی مگذار. 

میی را به وجود خواهند آ ورد و مهه ی تریگی در اورا رسیعا خواهمی ش ناخت.  اینجاست که مهه ی چراغ های روغین اب م  روش نایی عظ

و اینگونه ما نزی درب این سالن بزرگرا میکوبمی و بر آ ن وارد خواهمی شد و مهراه دیگران خواهمی و اتریکی ها از بنی خواهند رفت. 

ت و خبشاینده ات! آ منی.درخش ید. به سوی من آ ی فرزندم! به سوی پدر پر برک  
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