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 لحم فرمانروایی از بیت 
 جونتی رودِس   نویسنده: 

افسانه  جزیرهدر  در  آرتور  که شاه  آمده است  تا  ها  است  منتظر  آوالون  مرموز  که  ي  زمان  هر 
ترین روز خواهد بود، «آنکه  بریتانیا محتاج شد بیاید و این کشور را نجات دهد. روزي که تاریک 

کند. البته آرتور شخصیتی  زمانی پادشاه بریتانیا بود و در آینده نیز شاه خواهد بود» ظهور می 
می افسانه واقعی  شاهی  نبی  میکاهِ  اما  است.  ریشه اي  که  گذشتشناخت  «به  دور» ه اش  ي 

 طور غیرمنتظره خواهد آمد تا مردمش را نجات دهد.  گردد و بهبازمی 

اي بس خطرناك سخنان خداوند را به اسرائیل منتقل کرد.  عصران اشعیا، در دوره میکاه، از هم
به علت گناه سامره (پادشاهی شمالی اسرائیل) و یهودا (پادشاهی جنوبی اسرائیل)، اسرائیلیان  

ور خواهد شد و بر قوم  د رنج خواهند کشید. امپراتوري قدرتمند آشور حمله تحت حمالت شدی
هاي وسیع» چیزي باقی نخواهد  خداوند غلبه خواهد کرد؛ از سامره جز «تلی خاك در دل زمین 

). تقصیر نیز عمدتاً  12ي اورشلیم» نیز خواهد آمد (آیه  ) و مصیبت تا «دروازه 6:  1ماند (میکاه  
 رائیل است.   بر گردن رهبران اس

شان نبودند، بلکه شبیه به آدمخوران  آن پادشاهان نه تنها در پی حفاظت و تأمین معاش مردم 
 را از تن   شان یا  و پوست   خورندی مرا م   قوم   گوشتبلعیدند. آنها «کشتند و می شده بودند، می 

  لیدر پات  گوشت   و مثل  گ ی در د  ای، آنها را گو را خُرد کرده   شان یا  ي و استخوانها  کنندی م  شان یا
(زندیری م نیست که سال )  3:  3»  تعجب  از  جاي  یکی  نقل  با  را  پیام میکاه  نبی  ارمیاي  بعد،  ها 

 هایش چنین خالصه کرد:  گویی ترین پیش تلخ

 گویی کرد: ... میکاه مورشتی چنین پیش

  خانه  ن یا   ، کوهشده  خراب   میخواهند کرد و اورشل  اریش  مزرعه   را مثل   ون یصه«
نقل  ا  ر  12:  3که میکاه    18:  26(ارمیا  »  .دیخواهد گرد  مبدّل  جنگل   ي هاي بلند  به

 کند).قول می 

ي در این دنیاي تاریک و خطرناك، میکاه نه تنها از قضاوت، بلکه از امید نیز سخن گفت. در آیه 
 گیرد. ر ما، این امید حول مکانی ساده و فرمانروایی آسمانی شکل می مد نظ
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 مکانی ساده 

شود. سامره خرابه است، اورشلیم خاکستر شده  «اما تو...» خبر خوب میکاه با این عبارت آغاز می 
است، اما در این میان کسی هست که امیدوار باشد. عجیب اینکه این «کس» در حقیقت نه یک  

 بر قوم   خواهد آمد که   رون یب   ی کس   من   ي از تو برا. «اَفْراتَه  حِمَلت یِبشخص، بلکه یک مکان است:  
 ».خواهد نمود  ی حکمران  ل یاسرائ من

این شاهِ منجی نه از اورشلیم بزرگ که پایتخت یهودیه و داراي کاخ سلطنتی بود، بلکه از شهر  
بیت  بیتمحقر  آمد.  بهلحم خواهد  نبود: شهري کوچک واقع در جنوب  هیچلحم  وجه جاي مهمی 

گویی کرد که این مکان  پیش از میالد، میکاه پیش  730تا    700غربی اورشلیم. اما در حوالی  
 دورافتاده محل تولد مسیح خواهد بود. 

می  متی  انجیل  در  شد.  «چنین  ع خوانیم:  چون  ا  یسیو  ِب  سِیرودیه  امیّ در  در   حِمَلت یپادشاه 
مبنی بر ). بنا به مشیت الهی، امپراطور روم فرمانی صادر کرده بود  1  :2» (افت یتوّلد    هیهودی

ه را  بایست به محل تولد خویش بازگردد. در نتیجه، مریم و یوسف ناصریاینکه هر شهروندي می 
مقصد   می   حِمَلت یِببه  خداوند  اما  بود،  سرشماري  امپراتور  قصد  شاید  گفتند.  خواست  ترك 

 کالمش، که از زبان میکاه به گوش مردمان رسیده بود، محقق شود.  

ون روزگار میکاه، فرمانروایی طماع و بدطینت داشت. او هیرود کبیر  اسرائیل در آن زمان، همچ
بود، کسی که معلوم شد «پادشاه آدمخوار» دیگري است، چرا که روزي رسید که دستور داد  

را بکشند و او خود فرزندي به نام هیرودیس آورد؛ کسی که    حِمَلتیِبتمامی کودکان ذکور در  
ي آن عصر تاریک، شاه آمده بود. در سینی گذاشت. اما در میانهدهنده را بعدًا سر یحیاي تعمید 

گویی میکاه زمانی نقل قول شد که هیرودیس از روسايِ کَهَنه و کاتبان پرسید،  در واقع، پیش 
یهودیه، زیرا که از نبی    حِمَلتیِبمسیح قرار است در کجا به دنیا بیاید. آنها پاسخ دادند: «در  

 ).  5: 2چنین مکتوب است» (متی 

 فرمانرواي آسمانی 

اش نیز اما میکاه فقط خبر از محل تولد این فرمانروا نداده بود. ما همچنین از خاستگاه خانواده 
»، خواهد آمد.  است   بوده  ازل   ام یو از ا  میاو از قد  ي هاطلوع شویم. این فرمانروا که «آگاه می 

 ي مسیح به چه معناست؟این سخن میکاه درباره 
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بودند، احتماالً سخن مذکور اشاره به مشهورترین    حِمَلت یِبگویی مردم  از آنجا که مخاطب این پیش
سلسله مؤسس  پادشاه،  داوود  دارد.  شهر  آن  مدتپسر  اسرائیل،  پادشاهان  از  ي  پیش  ها 

 بود:لحم به دنیا آمده بود. فرومانرواي آینده نیز از همین ریشه خواهد  گویی میکاه در بیت پیش
 عیسی از نسل داوود، پادشاه روزگار قدیم است. او خون باستانی و سلطنتی دارد. 

تر از داوود، ابراهیم و  اما به نظرم منظور میکاه بیش از اینهاست. خاستگاه عیسی بسیار قدیمی 
گوید: «و خداوند از قدیم پادشاه من است» و  به ما می   12:  74حتی خود آفرینش است. مزمور  

گوید  کند. میکاه تلویحاً می این همان اصطالحی است که میکاه براي توصیف عیسی استفاده می 
استگاه عیسی در داوود نیست، بلکه الهی است. او خداي پسر است و، به عنوان خدا، آغازي  خ

 ندارد. او همواره وجود داشته است.  

اش،  خوانده  ي پدر پس عیسی مسیح، به دور از سرسراهاي قدرت، از نسل داوود بود و در خانه
وایی کند و منجی باشد. او ساده  به دنیا آمد. خداوند خودش آمد تا فرمانر  حِمَلت یِبیوسف، در  

از جهالت  گیري نبود. اما کار خدا همیشه بر همین منوال است:  نمود. محل تولدش جاي چشم می 
؛ تهدیدي بسیار بزرگتر از تهدید آشوریان  شودی از گناه حاصل م ییرها  بیصل يو ضعف موعظه

. محل تولدي  است  حِمَلت یِبي نان» چه اسم بامسمایی براي  عالوه، «خانهکه میکاه گفته بود. به
مناسب براي آن کس که در تضاد کامل با هیردویس و پادشاهان آدمخوار روزگار میکاه است و  

 .  ي نان نان حیات، آرمیده در آخور، منبع خوراك، در خانه آمده تا مردمش را خوراك دهد. 

 

رودِس،   جونتی  لیدز، کشیش  سنترال  چرچ  کرایست  کلیساي  انگلستان    خادم  لیدز،  در  واقع 
نویسنده  او  اثر زیر است:  است.   Covenants Made Simple: Understanding God’s Unfoldingي 

Promises to His People . 
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