
  إشعياءسفر 
  

  أمة في مفترق الطرق
  

  من وسط الفاجعة، يشير إشعياء فيما وراء الدينونة إلى المسيح اآلتي
   

  آاتب هذا السفر
  

سجل                     بويحتج ال . هو إشعياء بن آموص    ا ت سفر، إذ أنه رة في ال واد األخي عض بأنه ما آان يستطيع أن يكتب بعض الم
ه د وفات داثا وقعت بع ة تت. أح ذه النظري ن ه داثًا  ولك ع أح ن أن تتوق رب يمك ن ال ا م وحى به دما ي وة عن ل أن النب جاه

  .مستقبلية
  
  

  بِتب ولماذا ُآِتلمن ُآ
  

ين     وعاش إشعياء في يهوذا وهي المملكة الجن   ا ب رة م  600-700بية من أمة إسرائيل المنقسمة، وقد آان نبيًا في الفت
  .وآان مدعوًا ألن يكرز للشعب بالتوبة والخالص. م.ق
  

  ية التاريخيةالخلف
  

ك                               ا نجت من الهالك، ويرجع ذل على الرغم من أن مملكة يهوذا آانت مهددة من قبل آل من مصر وآشور، إال أنه
مت وأزيلت بجيوش آشور عام     طآانت قد تح  ) مملكة إسرائيل (إال أن المملكة الشمالية     . إلى حد آبير إلى تأثير إشعياء     

  .م. ق722
  

  إشعياءآيف تقرأ سفر 
  

ذا             ظمسيحيين يعيشون حياة مزدوجة؟ أي الذين يبدون في ال        هل تعرف    شون مع اهللا؟ رأى إشعياء ه اهر فقط أنهم يعي
رورة العودة إلى ضاء شعبه صراحة ب بنفواجه أ . آراهية هذه التنازالت  النفاق في شعب إسرائيل، وتشارك مع اهللا في         

  .راء ذلك الخداع بشكل واضح فيغيروا طريقهم أن يرى القآان أملهوقد . الرب ومحبته من آل قلوبهم وعقولهم
  

ديم بال    د الق ات العه ر آتاب ن أآث ضًا م عياء بع فر إش ضمن س هرة، إذ أنغويت ين ة وش وة اللت ة والق ة بالعاطف ا مفعم  ه
وده، أو               ة اهللا في حفظه عه ة عن أمان تجعالنها محفزة وذات سلطان، فانظر بوجه خاص تلك الشهادات الصلبة القوي

ات األرض            الرؤيا   تلك ى نهاي ك     ، الرائعة عن بلوغ خالص الرب إل ا آانت تل دة ال     آم وات العدي سوع      د النب ة عن ي قيق
  .مصدرًا لإللهام ألجيال عديدة في عبادة ملكنا ومخلصنا الرائع

  
د   ) القانون(في الدينونة والرحمة، في النظام      : وقد آان إشعياء شاعرًا متميزًا أدرك غنى شخص اهللا         ل والنعمة، في الع

ا سوى  وتمأل تأثيرات هذه الصفات الرائعة آتابات إشعياء في انتظار إجابة ال يملكه  . والغفران، في السبي والخالص   
  إليمان أم بعدم التصديق؟استجابة بهل ستكون اإل: القاريء وحده


