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העבודה שלו היתה לומר לאנשים את מה  .  ישעיהו היה נביא
האנשים לא תמיד רוצים להקשיב לדבר אלוהים  .   שאלוהים אומר 

אבל ישעיהו  
מעולם לא 
אכזב את  
. אלוהים

עוזיהו 

יותם אחז 

ויחיזקיהו



עוזיהו 

יותם אחז 

ויחיזקיהו

,  יותם, עוזיהו.   ישעיהו הטיף בזמנם של ארבעה מלכים שונים
.אחז ויחיזקיהו



,  בתחילה.   המלך עוזיהו מלך על יהודה מהעיר ירושלים
אלוהים ברך את עוזיהו מפני שהוא עשה את הטוב בעני 

אבל גבה ליבו של עוזיהו והוא הפסיק לציית .   אלוהים
. הוא הפך למצורע וחי לבד עד יום מותו.  לאלוהים



בנו יותם , כאשר הוא מת .    שנה60-המלך עוזיהו מלך מעל ל 
אלוהים ברך את .  לקח את מקומו ומלך למשך שש עשרה שנה

יותם מכיון שהוא הקשיב לדבר אלוהים שדבר דרך  
. ישעיהו ונביאים אחרים



אחז היה בן עשרים שנה כאשר .  הבן של המלך יותם היה אחז
לאחז  .   הוא התחיל למלוך והוא מלך שש עשרה שנה בירושלים

הוא עבד והלל אלוהים זרים והדריך  .   לא היה אכפת מאלוהים
ישעיהו הזהיר אותו  .       רבים מבני ישראל     לעשות כמותו

הוא מת והוא היה  .     אבל אחז לא הקשיב       להזהרות אלוהים
.  שנה35                                     רק בן 



,  חזקיהו , אלוהים ברך את המלך הבא
מכיון שהוא הסיר את אלוהי השקר 

כאשר .  והתפלל לאלוהים האמיתי
, צבא האויב התקיף את יהודה

חזקיהו ידע שצבאו חלש מדי מכדי 
הוא ביקש מישעיהו שיתפלל .   לנצח 

. ויבקש את עזרת אלוהים



אל  : זה מה שאלוהים אומר .  "ישעיהו שלח מסר זה אל המלך 
זמן קצר לאחר ..." אני אגרום לו ליפול...  תפחד מהאויב הזה

אלוהים גרם לצבא האויב לעזוב אפילו בלי להלחם  , מכן
.                                   בחזקיהו



למרות שהאנשים מסביב  
לא חשבו הרבה על  

ישעיהו חשב  , אלוהים
.   והרהר עליו הרבה

.   היה לו חזון,  יום אחד
חזון זה כמו לחלום  

.   בלי לישון
בחזון ראה 

ישעיהו 
כמה קדוש 
ונהדר הוא 

.  אלוהים



שאל אלוהים  "   ?את מי אשלח "
"  ,שלח אותי,הנה אני.  " בחזון 

הוא היה מוכן .  ענה ישעיהו
לעשות את כל מה שאלוהים  

יבקש וללכת לכל מקום  
. שאלוהים ישלח אותו



אולי ישעיהו חשב שאלוהים ישלח אותו למקום רחוק שבו 
אלוהים לא , אבל לא.   האנשים לא שמעו על אלוהים

אלוהים אמר לישעיהו לדבר אל עמו  .  עשה זאת
הוא היה צריך לומר להם שהוא כועס .  שבארצו

. על חטאיהם



 דבר נוסף על אדם  -ישעיהו צריך היה לומר דבר נוסף לאנשים 
שיהיה מושיע חזק שיבוא להושיע אותם מהחטאים ומכל האויבים  

למרות שהם חכו ".   משיח"היהודים קוראים לאיש כזה  .   שלהם
שאלוהים ישלח  

הרבה  ,  משיח 
אנשים חיו 
כמו שהוא 
לעולם לא 

. יבוא



כל הדברים  
שישעיהו אמר על  

המשיח כתובים  
.   בספר שלו

למרות שהדברים  
נכתבו מאות של 
שנים לפני שהם 

כל הדברים  , קרו
שנאמרו באמת 

.התממשו



ן                                      ישעיהו אמר שאלוהים בעצמו ית
לכן יתן " ,הוא אמר.                                                     סימן 

אדוני הוא לכם                                                                  
,                 אות                                                                

                    הנה העלמה הרה ויולדת בן וקראת שמו 
האנשים ידעו שישעיהו  ."                           עמנו אל

                              דבר על משיח אלוהים מפני  
                                   שאשה לא יכולה להיות 

.                                            בתולה וללדת בן 
גם השם עמנו אל  

. משמעותו אלוהים עמנו



בן ניתן לנו ותהי  , כי ילד יולד לנו"
, המשרה על שכמו ויקרא שמו

שר , אביעד , אל גיבור,  פלא יועץ
ישעיהו היה כל כך בטוח  ."  שלום 

הוא דבר ,  שדבר אלוהים יתממש
.   על כך בצורה כמו שזה כבר קרה

. זאת נקראת נבואה



.   ישעיהו אמר שהמשיח יהיה נהדר ויעשה דברים נהדרים
.   אלוהים אמר לישעיהו לומר לאנשים שהמשיח יסבול וימות 

ישעיהו אולי תהה כיצד המשיח יכול להיות כל כך נהדר וחזק 
אבל ישעיהו לא .                                וגם להיות חלש ופגוע
 הוא רק אמר את -                                   התוכח עם אלוהים 

אלוהים  .                                          מה שאלוהים אמר לו
.מש                                            ידאג לכך שהנבואה תתמ 



אלוהים אמר לישעיהו .   לא רק בשביל העם היהודי-המשיח יבוא 
הגויים הם כל האנשים בעולם   ".   אור לגויים" שהמשיח יהיה  
אלוהים אוהב את כולם והמשיח יבוא לברך את .  שאינם יהודים

. כולם ולהביא ישועה עד קצות הארץ 



ישעיהו רואה את העתיד 
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על  .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
,  ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה  .  למות על הצלב ולהענש במקומנו 
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  !  לשמים 

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עמו לעולמים

: אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .   ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום 
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