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 سرور سالمتی 
 اسکات رد  نویسنده:

می  گرامی  روزگاري  که  را  کشوري  کنید  غصبتصور  فاسد  رهبري  توسط  نابسامان،  چندپاره،  اکنون   داشتید 
  ي سقوط قرار دارد. تصور کنید بهترین المللی در مخاطره و ظاهرا در آستانه هاي عظیم بین است، توسط قدرت شده

به  نامعقول بودن متحدان بین رهبران شما  اند. شرایط گیر شدهالمللی زمین دلیل شخصیت ضعیف، بالتکلیفی و 
نگرانی این  به  با توجه  از میالد  اورشلیم در قرن هشتم پیش  بغرنج شکلسیاسی و فرهنگی  است و  گرفته   هاي 

الی اسرائیل در مقابل خواهر خود یهودا در جنوب  آورد. پادشاهی شمرا فراهم   7– 6:  9ي نبوت اشعیا  درنگ زمینه بی
قرار گرفت، به همراه ائتالفی بدخواهانه با سوریه در شمال، ائتالفی که منجر به نابودي هر یک از طرفین خود  

 شد. توسط ارتش آشوریان شد. یهودا با کاهش احتمال بقا به حال خود واگذاشته 

شود  میدبخشی سخن گفت در مورد کودکی که براي پادشاهی زاده می در چنین شرایط وخیمی، اشعیا از پیشگوئی ا
 آورد. المللی براي جهان به ارمغان می و احیاء ملی و بین 

زمره  در  شمالی  پادشاهی  اینکه  از  جنوبی  مخاطبان  ساختن  مطمئن  با  بخش  تبعید  این  از  احیاشوندگان  ي 
شود، حتی آن قبایل  شامل تمام فرزندان اسرائیل می   احیاء و بازگشت در آینده).  1:  9قرارخواهدگرفت، آغاز شد(

حتی براي شمال و پایتخت آن، سامره، تاریکی  ).  17-16:  37شورشی در پادشاهی شمالی(نگاه کنید به حزقیال  
پایان خواهد رسید، و آفتاب رهایی و بازگشت طلوع خواهد کرد و پادشاه جدید ظهور خواهند کرد.  تبعید روزي به 

او  ).  16-12:  4کند (متی  دهد که چگونه احیاء پادشاهی در خدمت عیسی مسیح ظهور می شان می انجیل متی ن
 درخشد.نوري است که در تاریکی می 

دست  رو شاهد اتحاد مجدد دو پادشاهی اسرائیل به از منظر اشعیا، آنچه مهم است این است که در این احیاي پیش 
ي پایان رنج آنها در  تولد این کودك نشانه ).  14:7د به دوم سموئیل  پادشاهی از نسل داوود خواهد بود (نگاه کنی

گذار دوران احیا براي خلق خداوند بعد از  پادشاه جدیدي است که پایه   9تبعید خواهد شد. این کودك در اشعیا  
 هاي طوالنی تبعید است.سال

با صداي بلند در مقابل مخاطبان    کند که در آن عناوین سلطنتی گذاري را تداعی می مراسم تاج   7-1:  9اشعیا  
ي سلطنتی جدید  شود. در این حالت، هر عنوان خصوصیات برتر نمایندهکننده و مقامات عالی خوانده می شرکت

عنوان نوري که  ي خویش را به کرد همچنان که او پادشاهی آینده کشد که به او خدمت خواهند تصویر می را به 
 کند.گذاري می جایگزین تاریکی تبعید است، پایه 

. معناي این عنوان ممکن است براي مخاطب امروزي نامفهوم باشد. مشیر در این مورد شامل یک استاد خرد  مشیر
عنوان سرپرست  ي خود به نوبه توانست در دربار پادشاه خدمت کند، که به و تعالیم آن است. این مشاور خردمند می 
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هاي خرد، مانند سلیمان در گذشته،  کننده، با این حال، در تمام زمینه اراند. پادشاه احیقضایی این سرزمین حکم می 
خواهد  جنبه سرآمد  با  مشاوري  خود  او  اما  اعجاببود،  توصیه هاي  که  بود  خواهد  شگفتی  انگیز  با  او  هاي 

ي رهبري  به همین ترتیب، او مسئله ).  24:  1؛ اول قرنتیان  31:  11؛ لوقا.  42:  12کنندگان همراه است (متی  تصدیق
 ). 3:3ضعیف گذشته را حل خواهد نمود (اشعیا 

شود که اقتدار وي  می   دهد که پادشاه با حاکمیت الهی از طرف کسی شناخته . این عنوان نشان می خداي قدیر
  "در نظر خود کوچک بودي"برگرفته از او است. این پادشاه مانند پادشاه اول اسرائیل، شائول، نخواهد بود کسی که  

، تزلزلی که منجر شد تا او مردم را به سمت اهداف خود و نه غایت خداوند هدایت کند.  )17:  15موئیل  (اول س 
عنوان پادشاه حاکم الهی شناخته خواهدشد، از طرف کسی که او، و هر قدرت زمینی دیگري،  کننده، به پادشاه احیا

 ). 18:  28کند (متی اقتدار خویش در زمین را از او دریافت می 

یاد عنوان پدر ملت. مسیحیان به ي ویژگی دیگري از تاج و تخت است: پادشاه به . این عنوان دربردارندهرمديپدر س 
در دعا،  ).  9:6ي اصلی دعایی است که عیسی به شاگردان خود آموخت(خواهند داشت که پدر بودن خداوند زمینه 

دري که پادشاهی او خواهد آمد و کسی که  شود تا خدا را در دعا پدر خود بداند، پدار تشویق می شخص ایمان 
ضمنی بر    معناي داللت به   "پدر"، عبارت  9سلطنت او باید در قلمرو زمینی و نیز آسمانی انجام شود. در اشعیا  

:  14؛  30:10شود (یوحنا  میزان احترامی نیست که شخصی نسبت به پادشاه قائل می  همان  صمیمیت نزدیک به 
9-10 .( 

لزوما عنوانی    "سرور"شده در آینده دارد. عنوان  ین عنوان اشاره به فراوانی و تمامیت قلمرو احیا . آخرسرور سالمتی
تنها شود. نه نیست بلکه گروه بزرگی از مقامات رسمی حاکم را شامل می   "پادشاه"با نفوذ کمتر در دولت نسبت به  

صلح و سالمتی، بر تمامی جماعت این    - ومشالي  پسر داوود که خواهد آمد پادشاه خواهد بود، بلکه او در دوره 
شد. و هر    نیز حاکم خواهد بود. عدالت محقق خواهد شد. به مسکینان و مظلومان آسایش عطا خواهد   -پادشاهی

–20:  17ي خویش از سوي خداوند زندگی خواهند کرد (یوحنا  ي مقتدر شده یک تمام و کمال در مسیر حرفه 
 ). 6: 1 ؛ فیلیپیان29-27: 3؛ غالطیان 23

آورد.    براي اشعیاي نبی، اطمینان او از احیاي این پادشاهی و سرور آن دلیل بزرگی براي امید و شادمانی فراهم 
اجازه نخواهد  ) 7: 9خود ( "غیرت"تر شدن بود، اما خداوند با دوران او زمان تاریکی بود و همچنان در حال تاریک 

رسد خداوند در  نظر می بسیاري با مخاطبان اشعیا داریم. هرچه بیشتر به  داد تاریکی تا ابد پایدار بماند. ما شباهات
شود. ادعاي ما مبنی بر بازگشت  تر می هاي شوم تبعید غایب است، ادعاي آمدن پادشاه احیاکننده نیز جدي واقعیت 

ایم و او براي  شناخته   گفت. ما او را شناسیم که اشعیا از او سخن می پادشاه نیز جسورانه است، اما ما پادشاهی را می 
 بود. ما باز خواهدگشت، و بازگشت او پر جالل خواهد  

 

https://fa.ligonier.org/


https://fa.ligonier.org   

3 

ي  دکتر اسکات رد رئیس و استادیار عهد عتیق در دانشگاه الهیات آر.تی.اس در واشنگتن دي.سی است. او نویسنده 
 است.  The Wholeness Imperativeکتاب 

 

 منتشر شده است.   تاكتیبل این مقاله در مجله 
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