
 

 ۵۲ـ ۴۲،   ۲لوقا   می توانید خدا را درک کنید؟     

 

چون عیسی دوازده ساله شد، به رسم عید به  

پس از پایان آیین عید، چون راه  43 .اورشلیم رفتند

بازگشت پیش گرفتند، عیسای نوجوان در اورشلیم  

بلکه  44ماند. اّما والدینش از این امر آگاه نبودند، 

پنداشتند در کاروان است، روزی تمام  چون می

سفر کردند. سرانجام به جستجوی عیسی در میان 

و چون او را  45 .خویشاوندان و دوستان برآمدند

 .، در جستجویش به اورشلیم بازگشتندنیافتند

پس از سه روز، سرانجام او را در معبد یافتند.  46

در میان معلمان نشسته بود و به سخنان ایشان 

هر  47 .کردداد و از آنها پرسشها می می گوش فرا

شنید، از فهم او و پاسخهایی که سخنان او را می

او    چون والدینش48 .شدداد، در شگفت می که می 

زده شدند. مادرش به او  را در آنجا دیدند، شگفت 

اّما او در پاسخ گفت:  49 «.گفت: »پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ پدرت و من با نگرانی بسیار در جستجوی تو بودیم

فت  اّما آنها معنای این سخن را که بدیشان گ50     باید در خانۀ پدرم باشم؟دانستید که می جستید؟ مگر نمی»چرا مرا می

پس با ایشان به راه افتاد و به ناصره رفت و مطیع ایشان بود. اّما مادرش تمامی این امور را به خاطر 51 .درنیافتند

 .کردو عیسی در قامت و حکمت، و در محبوبیت نزد خدا و مردم، ترقّی می52 .سپردمی
 

 

. امروز بودمتولد شده  یفان  ی که خدا به صورت  کودک می ه او متعجب شد میرفت  یسیمولود ع  یبا چوپانان به سو هفته گذشته 

در سفر به  ش خانواده ساله بود و   ۱۲در آن هنگام   یسی. ع میکن یدوباره با خانواده مقدس مالقات م سمسیهفته بعد از کر  کی

 ۱۲پسر در سن  رایز ،   بودن ی هم مشکل نیساله را از دست دادند. ا ۱۲ یسیع وسفیو   میبودند. در سفر بازگشت ، مر  میاورشل

خسته  یدر خانه بودند و پس از سفر طوالن با  یتقر  نیکه والد  ی . اما هنگامکند  یرو ادهی کند با دوستانش پ یم حیترجمعموآل  یسالگ

و او در هر     شده بود.  لیتبد ور ترس عذاب آ  کیبه  یسیدر مورد ع ینگران رفته بود!  هنوز  یسیع ، منتظر خانه خود بودندو 

گم شده     خود فرزند   ید وقتدان   یاحساس وحشت و ترس را م نیا یو پدر  یهر مادر   مانده بود.  دیبودند ناپد شیکجا که جستجو

روز رنج بردند. مجبور   ۳بازگشتند. آنها  م یاصال  به فکر استراحت نبودند. آنها با شتاب به اورشل  گر یف دسویو م  یاست . مر 

  د یبه او حمله کرده باشد؟ شا یوحش وانیح ک ی دیپسر هنوز زنده است؟ شا ایند: "آکننبال دعیسی را  با ترس  شبو  روز  ۳شدند 

کردند آسان بودند. "او آنجاست!   دا یآنها او را پ ی«و سپس وقت  م؟یکن دایاو را پ میتوانست یم فقط  یباشد؟ ا دهید  بیو آس افتد ییجا

 هم بودند:  ی!  آنها عصبانبود  یانسان ار یف بسسویو  م ی! «واکنش مر دیگپ بزن خاماو در معبد نشسته است! و آرام با چند خا

 » پسرم، چرا با ما چنین کردی؟»

  نجایدارند. اما فقط تا ا  ینوجوان مشکل ک یباشد که با  یتواند داستان هر خانواده عاد ی م هسال ۱۲ یسی، داستان ع به این قسمت تا

  یعذرخواه یپاسخ نداد. او حت نشیبه سوال والد یسی. عبه نظر می رسید یعاد ر یغ  هسال ۱۲ یسیپس داستان ع نیاز ا رایز 

»چرا مرا : »ابلمتق دو سوال ینداشت ، حت لواس کید. اما  فقط  اد  یپاسخ م تقابلپرسش م ک یکرد. در عوض ، او با  ینم

.  د یفهم یرا  نم یسیع گر یف مبهوت مانده اند. آنها دسویو  می«مر باید در خانۀ پدرم باشم؟دانستید که می جستید؟ مگر نمی می

در مورد   یز یداستان کوچک ، ما چ نیاز ا ر یغاست که به   نیشگفت آور ا یز یکردند. ...چ یشان را درک نم خانوده  گر یآنها د

آن درک   قی. و آنچه از طر مینداز یداستان ب نیبه هم یتر  قینگاه دق دی است که با  لیدل نی. به هممیشنو ینم یسیع یو جوان یکودک

سر  در سر تاز ین هیاز بق چکدامیرا درک نکردند. ه یسیع  وسفیو  می! مر میکن یرا درک نم یسیاست: ما ع نیا  قا  یدق میکن یم

او را درک نکردند. آنها   ز یکردند ن یبا او گفتگو م یسیع ی که در زمان کودکان یسیرا درک نکردند. بعدا  فر  یسیعکتاب مقدس 

کرد. و در   سهیآمرزش گناهان  سرزنش کردند و او را سرزنش کردند که خودش را با خدا مقا یاو را به خاطر گرفتن حق برا

خدا انجام دهد.   یبرا ی کین یکارها  شتر یخواست ب یمرد ثروتمند  م کی    .ود ب نطور یهم ز ین گر ید  یاز افراد یار یمورد بس

خود به فقرا  بدهد. و سپس او فقط گناهکاران   یکل دارا دیرا داد.. او با رممکنیچالش غ کیاو را دلسرد کرد چون به او   یسیع

  یرا به گونه ا یسیتوان کل داستان ع ی! در واقع منیکرد ... درست مثل هم دهیو گناهان آنها را بخش رفتیرا پذ رانیو باجگ

و   میر م یانسان پنهان مانده بود. حت از درک یسی، ع بیخالصه کرد که مردم او را درک نکردند. از مولود در آخور تا صل



و   بارهااست.  میواکنش مر  نیکردم. و ا دا یقابل توجه را پ ز یچ کی هسال ۱۲ یسیرا درک نکردند. در داستان ع نهایف همه ایوس

  نیهمه ا میمتن: "مر  نیدر ا نجایا  نطور ی.  هم.سپردمی قلبتمامی این امور را به ت که او سگفته شده ا ریمبارها در مورد م

  یکه کس سنجید  میرا درک نکرد. اما  او  یسیع میکنم: مر  یتصور م نگونهیرا ا نیکلمات را در قلب خود نگه داشت." من ا

  یاگر هنوز نم یکلمات را در قلب خودش نگه داشت ، حت نیاو ا نی. بنابراردیرا در ذهن خود بگ یسیع ی تواند  زندگ ینم

  شمشیری  یانجام دهد. چون وقت یسیع ب یصل ر یکار را دوباره ز  نیشود. او  مجبور بود ا کینزد یسیتوانست با ذهن خود به ع

  نکرد کهف عیسی را درک درک نکرد و هددر حال مرگ بود ، هنوز خدا را  زشیپسر عز  دیو د   رفت  فرو اودر قلب 

را که در قلب خود   ییزهایچ نیروح القدس آمد و همه ا یکرد و وقت ز یرستاخ یسیع یبعد: وقتچند روز  خودش را فرا کرد. 

  دیذهن خود فهمدر  قلب و  در بود که او   القدس  روحق ریطاز ... فقط !عیسی را درک کرد هباالخر ، او او آشکار کرد   یداشت برا

خودش   یسیچرا ع  میفهم ینم.  ما میکن یرا هم درک نم یس ی. ما اکثرا  عمیر یبگ اد ی میاز مر   میتوان یما م .ستیواقعا  ک یسیکه ع

  یکمتر م یتواند نجات ما باشد. ما حت یچگونه م بیصل یکه مرگ او بر رو میفهم ینم نیکند. و همچن یما آشکار نم یرا برا

ما   یتواند در زندگ یکه چرا خدا نم میفهم ینم نی.  ما همچنمیداشته باش ارتباطبه خدا    یسیع قیاز طر    میتوان یچگونه م   میفهم

. ما  م یفهم ی. ما اغلب کتاب مقدس را نمم یفهم ید که ما نمنوجود دار  ز ین گر ی موارد د یار یمشهودتر و موثرتر کار کند. بس ار یبس

و   یامر انسانکه این   باید درک کنیم است ، پس نیکند. اگر چن یما را اجابت نم یچرا او دعاها نکهیو ا میفهم ینمهم خدا را  

.  ریممثل م میکن یدر قلب ما نگه م م یتوان ی م میدرک کن میتوان یکه ما نم ییزهای. چمیباش دینآم دیاست. اما پس از آن ما نبا یعیطب

  یم ر اشکرا به ما   ز یافتد که خدا همه چ ی . و بعد اتفاق ممیدار  ی نگه م مانعمر در قلب خود کی را  کار  نیاوقات  همه ا یبعض

در قلب ما از   حیمس یسیع....م،  یر رفتند. درست مانند سترشناسان شرق و درست مانند م یسیکه به آخور ع یدهد. مانند چوپانان

 ن ینوشته شده است. آم مانیا قیطر 
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