
 

داستان هفته . گفته است بودن آماده درباره یسیع که استی داستان سه از بخش نیآخر ،صبح امروز لیانجمطلب 

 زمانی که تا نداشتند خود یها چراغ یبرا یکاف روغنپنج نفر از آنها  که عروس ساقدوش ده داستان ، میدیشن را قبل

 یم ادامه دیگری داستان با متیانجیل  در ما  یمستق ما هفته نیا .باشند یعروسحضور در و دارید آماده دیآ یم داماد

 .میده

  

 قنطار به صورت دهد یم او که یثروت.  رود یم یطوالن یسفر به و سپارد یم غالم سه به را خود ثروت یمرد 

 چقدر قنطار کی که میدان ینم قا  یدق ما.  سومنفر به قنطار کی و دومنفر به قنطار دو ، اول غالم به قنطار پنج ، است

به در هر حال  ،قنطار پنج ای و شود داده آنها به قنطار کی خواه.  بود یادیز مبلغ که میدان یم اما داشت ارزش

خواهد  دایپ یزیچ چه بازگشت از پس مرد وکردند  کار چه آن با هرکدام.  بود شده سپرده زیادی تیمسئول کنیزان

 ؟کرد

  

 دفن خاک در را آن سوم نفر اما افزایش دهند ،بود شده داده آنها به که را یثروت تا کردند کار سخت اول کنیز دو 

 را او و شد یعصبان سوم غالم از ، بازگشت مرد که یهنگام.  پیدا کند چیزی از دست نمی دهد نانیاطم تا، کرد

ترس از دست دادن پول را  و است کوشی سخت مرد او نکهیا گفتن یبرا خدمتکاران تالش رغم یعل ،کرد محکوم

 داشته است.

  

 نیهم به.  است کاری انجام نداده فقط او ،نکرده یاشتباه چیه سوم کنیز ، عادالنه نیست نیا میکن حس است ممکن 

اضافی  روغن آوردنی فراموش خاطر به را یادیز نهیهز احمق عروس ساقدوش پنج ، گذشته هفته کشنبهی ، بیترت

کسانی  درمورد یسیع یها داستاندر  چرا رسد یم نظر به.  کردند پرداخت ،شدن آن خاموش خود و چراغ ایبر

 ؟گی وجود ندارد بخشنده ، اند نکرده آماده یدرست به را خود که

  

 خوانش موارد نیا از یکی.  دیگو یمسخن  قضاوت و ینابود روز از که دارد وجود مقدس کتاب در جاهای زیادی 

.  دیرس خواهد فرا شب در دزد کی مانند خدا، هایروز ی ازیک: است 1 انیکیتسالون کتاب از ما صبح امروز

 عهد کتاب در ، نیهمچن. "داد خواهد رخ یناگهان ینابود ،" دارد وجود تیامن و صلح" ،ندیگو یم آنها که یهنگام

 یشانیپر روز ،خشم روز روز آن ، است کینزد خداوند بزرگ روز:" دیگو یم ،شود یم خوانده اینصف از که قیعت

 . 'باشد رنج و

  

  م؟یبترس ندهیآ یبرا ما که خواهد ینم خدا مطمئنا   است؟ یوحشتناک آخرالزمان ریتصاو نیچن یحاو مقدس کتاب چرا 

 آنچه  فیتوص بلکه افتد یم وحشتناک اتفاقات چرا دیوگب ما بهاین که  نه بخشها نیا درک کنم یم فکر من ، خوب

 ،برای ما اتفاق افتاده اند یناگهان طور به که کرده ایم تجربه را یوحشتناک اتفاقات ما همه.  است دیمف افتد یم اتفاق

 دراین  اگرو  شود یم وارد ما به آسمان از اتفاقاتی نیچن چرا که میکن یم تعجب ما ، وبیا مانند.  جا چیه از ییگو

 .كرد نخواهد ما به یلطف مقدس كتاب ، نباشد صادق یبشر تجربه

  

 مطمئن من.  ماست ریتقص نیا میدان یم و میدار را ه داد رخی اشتباهمشکالت که بخاطر  تجربه زین ما همه اما 

 آن میباش داشته دوست یلیخ كه میاوریب ادی به را یزیچ ،می کنیم نگاه خود یزندگ هر کدام از ما وقتی به كه هستم

 اوقات یگاه.  ه استداشت گرانید و ما یبرا یواقع عواقب و میشد مانیپش و میداد انجام که یکار.  میده رییتغ را

 .میهست خود مرج و هرج عامل ما خود

  

 میخواه او مقابل در ما همه یروز و ، آگاه است ما جنبه های همهبه  او ، داند یم زهایچ این همه مورد در خدا 

 را ما است ممکن سوم خدمتکار با دیشد برخورد ، نیا به توجه با.  است باز کتاب کی ما یزندگ تمام ، ستادیا

 زهایچ انیپا و مرگ ، یزندگ همه مورد در تا ندک کمک ما به است قرار داستان که میکن درک دیبا اما ،کند نگران

 اما میکن استفاده است داده ما صورت بالقوه به به خدا آنچه از میتوان ینم ما همه ، میکن یم اشتباه ما همه.  میکن فکر



 ای خودش یبرا و دهد رشد شده داده او به که را آنچه تا نکرد یتالش چیه او ، است نکرده یکار اصال   سوم برده

 .به ارمغان آورد یکین خود جامعه

  

 یسع و میبردار است داده ما به خدا که را یخوب یزهایچ همه میبخواه اگر ، میباش برده آن مانند میخواست یم اگر 

 تا دارد وجود دهد یم ما به خداوند که ییثروتها.  گذاشت میخواه ناکام را او زین ما پس ، میکن پنهان را آنها میکن

 خود سهم با ما که بداند خواهد یم خداوند ، رسد یم فرا ما یبرا کار انیپا که یهنگام.  ردیگ قرار استفاده مورد

 .باشد یزیچ دیبا اما ، باشد هم موفق دینبا یحت ، باشد ییتماشا که ستین الزم.  میا داده انجام یکار

  

هر زمان  حاضر بیش از زماندر  موضوع نیا.  میهست یکار انجام حال در ما همه که است نیا خوب خبر 

 و اوقاتشان ،منابعشان ،خودشان از که نمیب یم را یمردم ، ما یساهایکل خانواده سراسر رددیگرمشهود بوده است. 

 .کنند یم شرکت سایکل در همچنینو  در تماس هستند گرانید با ، شانمحبت از

 

 ما از کی چیه. ستادیا میخواه خدا برابر در ما ، زود ای رید ، برسد فرا ما از کی هر یبرا خداوند روز یوقت

 یب غالم آن مانند که ستین یازین. میا ساخته داده ما به خدا آنچه از توانسته ایم آنچه هریا  و میا نداشته یکامل یزندگ

 اما ،ندیب یم را ما گناه البته او.  دارد دوستمان و ندیب یم میهست واقعا   كه همانگونه را ما خدا.  میشو قضاوت ارزش

 راههایو  ، ما بودن ثمر مثمر یراهها همه نیهمچن او.  جان داد ما نجات یبرا که میدار را یسیع ما ،آن یبرا

 افرین بر بنده خوب و امین پس" ، دیگو یم و ، ندیب یم ،است داده انجام ما رایب او آنچه بواسطه  رفته ایم خوبی که

 ."شو وارد خود سرور جشن در


