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.  نمایید به شرط آن که رایگان توزیع شود



وید خدا کار او این بود که به مردم بگ. اشعیا نبی خدا بود
. چه گفته است

عزیا

یوتام آحاز

حزقیا



عزیا

یوتام آحاز

حزقیا

رگز بشنوند اما اشعیا هدوست نداشتند کالم خدا را مردم 
اشعیا در زمان چهار پادشاه مختلف. را ناامید نکردخدا 

.کردموعظه می



ا پادشاه عزیا از شهر اورشلیم بر سرزمین یهود
در ابتدا خداوند عزیا را برکت داد. حکومت کرد

ام زیرا او آنچه را که در نظر خداوند درست بود انج
اما عزیا مغرور و از اطاعت خدا منصرف . می داد

کند او به جذام مبتال و مجبور شد تنها زندگی. شد
.تا اینکه درگذشت



وقتی . سال سلطنت کرد60پادشاه عزیا بیش از 
ال درگذشت، پسرش یوتام جاي او را گرفت و هفده س

خنان خدا یوتام را برکت داد زیرا او به س. سلطنت کرد
.دادخدا از طریق اشعیا و سایر انبیا گوش می



آحاز بیست ساله بود. پسر پادشاه یوتام، آحاز بود
طنت سلطنت را آغازکرد و شانزده سال در اورشلیم سلکه 

.  دادآحاز به خدا اهمیتی نمی. کرد



وم پرستید و بسیاري از قبتها و خدایان دروغین را میاو 
ا به او اگرچه اشعی. ها سوق دادخدا را به سمت پرستش بت

هشدارهايداد اما آحاز به هشدار 
، اوسرانجام. دادگوش نمیخدا 

سال داشت36حالی که فقط در 
.درگذشت



یا، خداوند به پادشاه بعدي یعنی حزق
برکت داد زیرا او همه بتها و خدایان

دروغین را برکنار کرد و به درگاه 
هنگامی که . خداوند واقعی دعا کرد

ارتش دشمن به یهودا حمله کرد، 
دانست که ارتش وي برايحزقیا می

او از. پیروزي بسیار ضعیف است
اشعیا خواست تا دعا و از خداوند 

.درخواست یاري کند



این همان چیزي است": اشعیا این پیام را به پادشاه فرستاد
از این دشمن نترس، من آنها را ": فرمایدکه خداوند می

اندکی بعد، خداوند ارتش دشمن را ".شکست خواهم داد
کردبه عقب نشینی وادار 

باحتی اینکه بدون 

.جنگیده باشند



اد زیاشعیا گرچه اطرافیان 
،کردندبه خدا فکر نمی

اما او همیشه خدا را 
در فکر و قلب خود 

یک روز . داشت
اشعیا رویایی 

دید، چیزي 
خواب شبیه 

ولی دیدن 
انگار که 

.خواب نبود

رویا دید که در 
خداوند چقدر 

شکوه و با 
مقدس
.است



چه ": خدا در رویا پرسید
یا اشع"؟کسی را بفرستم

را م. اینجا هستم": پاسخ داد
هر او مشتاق بود. "بفرست

کاري را که خدا خواسته 
انجام دهد و به هر کجا که 

.خدا او را فرستاد، برود



که کرد که خدا او را نزد افراد دورشاید اشعیا فکر می
دا اما نه، خ. فرستدمورد خدا چیزي نشنیده اند میدر 

شور خداوند به اشعیا گفت که در ک. کاري نکردچنین 
ه با مردم خود صحبت کند و به آنها بگوید کخود 

آنها گناهان خدا از 
.استعصبانی 



ود چیزهاي دیگري وجود داشت که اشعیا باید به مردم خ
ات چیزهاي شگفت انگیز در مورد شخصی نج. می گفت

اي عظیم نجات دهنده. دهنده
نجات که براي 

گناه آنها از 
همه از و 

دشمنانشان 
.آمدمی



ود آنها با وج. نامیدندمی"مسیح"قوم یهود این شخص را 
ا بسیاري از اینکه انتظار داشتند خداوند مسیح را بفرستد، ام

می کردند که آنها طوري زندگی 
او هرگز گویی 

.آمدنخواهد 



اب وي تمام مطالبی که اشعیا درباره مسیح گفته در کت
. نوشته شده است

او این اگرچه 
را صدها سال موارد 

از وقوع آنها قبل 
، اما همه نوشتمی

اشعیا درباره آنچه 
گفت، به مسیح 

.پیوستحقیقت 



.  دهداي میاشعیا گفت که خدا خودش نشانه
ه دنیا یک باکره باردار شده، پسري ب": وي گفت

".خواهد گذاشتآورد و نام او را عمانوئیلمی
دا دانستند که اشعیا در مورد مسیح خمردم می
کره تواند بامی کنند زیرا یک زن نمیصحبت 

.  باشد و همچنین یک فرزند داشته باشد
!عمانوئیل یعنی خدا با ماست



ه، زیرا براي ما کودکی متولد شد"
شود که پسري به ما داده می

او . سلطنت بر دوش او خواهد بود
ا، انگیز، خداي توانمشاور شگفت

پدر ابدي و شاهزاده صلح خوانده 
ود اشعیا چنان مطمئن ب".خواهد شد

-که وعده هاي خدا به حقیقت می
رد پیوندند که طوري صحبت می ک

اده انگار همه آنها از قبل اتفاق افت
.نامنداین را نبوت می. است



اشعیا گفت که مسیح بزرگ خواهد بود و کارهاي 
که خداوند همچنین به اشعیا گفت. انجام خواهد دادبزرگی 

.  دبه مردم بگوید مسیح رنج خواهد برد و کشته خواهد ش
کهاست اشعیا تعجب کرده باشد ممکن 
قدرتمندتواند بزرگ و مسیح میچگونه 

.دیده باشدو همچنین ضعیف و آسیب
بلکهاما اشعیا با خدا بحث نکرد 

.فقط گفته خدا را تکرار کرد
را محققخدا نبوت او حتما 

.کردمی



خدا به اشعیا. اما نه فقط براي قوم یهودمی آمدمسیح 
غیر . خواهد بود"نوري براي غیر یهودیان"گفت که مسیح 

خدا .یهودیان همه مردمان جهان هستند که یهودي نیستند
آید تا همه را برکت دهدهمه را دوست دارد و مسیح او می

.و نجات را تا به انتهاي زمین برساند



بینداشعیا آینده را می 

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

1,6,7,9,53اشعیا 

".بخشدکشف کالم تو نور می"
130: 119مزمور
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که ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارة خدایداستانهاي کتاب
. آفرید و ارادة او این است که شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارهایی که او آنها را گناه میداند که ما کارهاي بدي انجام دادهخدا می
قدر محبت نمود که پسر یگانۀ مجازات گناه مرگ است، امّا خدا جهانیان را آن

مسیح عیسی. خود را فرستاد تا بر روي صلیب به خاطر بخشش گناهان ما بمیرد
یاوري اگر تو به عیسی ایمان ب. دوباره زنده شد و به آسمان باال رفتپس از مرگ

و از او بخواهی که گناهان تو را بیامرزد، او تو را خواهد بخشید و وارد قلب تو 
.خواهد شد و تو براي همیشه با او زندگی خواهی کرد

عیساي عزیز من :اگر به این حقیقت ایمان داري، از صمیم قلب این دعا را بکن
ان ایمان دارم که تو خدا هستی، و به صورت انسان به زمین آمدي تا براي گناه

کنم که وارد زندگی من بشوي و خواهش می. من بمیري، و اکنون زنده هستی
ا تو اي داشته باشم و براي همیشه بگناهان مرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

راي تو کمکم کن تا به عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و ب. زندگی کنم
.آمین. زندگی کنم

16:3انجیل یوحنا ! مقدّس را هر روز بخوان و همیشه دعا کنکتاب
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