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Jesaja oli prohvet. Tema töö oli öelda
inimestele, mida Jumal ütles.

Inimesed ei ole alati tahtnud kuulda Jumala
Sõna, kuid Jesaja alati kuulis Jumalat.
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Kuningas Ussija välitses Juudamaal
Jeruusalemmas. Alguses Jumal õnnistas
Ussijat kuna ta tegi, mis õige oli Issanda ees.
Aga Ussija oli uhke ja lõpetas olema kuulelik
Jumale. Ta sai pidalitõbe ja pidi üksi elama,
kuni ta suri.

Jesaja kuulutas samal ajal kui valitsesid
neli erinevat kuningad.
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Kuningas Ussija valitses üle 60 aasta. Kui ta suri,
tema poeg Jootam võttis tema koha ja valitses
seitseteist aastat. Jumal õnnistas
Jootamit sest ta kuulas, mida Jumal
ütles Jesaja ja muud
prohvetite kaudu.
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Kuningas Jootami poeg oli Aahas.
Aahas oli kakskümmend aastat
vana, kui ta hakkas valitsema,
ja ta valitses kuusteist
aastat Jeruusalemmas.
Aahas ei hoolinud
Jumalast.
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Jumal õnnistas järgmise kuninga
Hiskija, sest ta eemaldas kõik
iidolite ja valede jumalated
ning palus tõelise Jumalale. Kui
vaenlaste armee ründas Juudat
Hiskija tundis et oma armee oli
liiga nõrk et võita. Ta küsis et
Jesaja palvetaks Jumalale
abiks.

Ta kummardas ebajumalaid ja valede jumalaid
ning viis paljud Jumala inimesi tegema samuti.
Kuigi Jesaja hoiatas teda,
Aahase ei kuulnud Jumala
hoiatusi. Ta suri kui ta oli
ainult 35 aastat vana.
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Jesaja saatis selle sõnumi kuningale. "See on see,
mida Issand ütleb: Ärge kartke käesoleva vaenlasi ...
ma teen et nad langevad ..." Varsti pärast seda
Jumal tegi et vaenlaste armee
lahkus isegi ennemb kui
võitlesid Hiskijaga.
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Ühel päeval,
tal oli nägemus,
mis on selline
nagu unistus,
kui te ei olnud
uinunud.
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Kuigi inimesi
tema ümber ei
mõelnud palju
Jumale, Jesaja
mõtles Talle
palju.
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Visioonis,
Jesaja
nägi, kuidas
kuulsusrikas
ja pühakas
Issand on.
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Võibolla Jesaja arvas et Jumal saadab teda
kaugele inimestele, kes ei olnud kuulnud
Jumalast. Aga ei, Jumal ei teinud seda.

"Keda ma saadan?"
Jumal küsis nägemises.
"Siin ma olen! Saada
mind," Jesaja vastas.
Ta oli valmis tegema
kõik, mis Jumal küsis ja
minna alati kuhu Jumal
saatis teda.
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Jumal ütles Jesajale, et rääkida oma
rahvale õigust oma kodumaal. Ta pidi
neile ütlema, et Jumal oli vihane nende
patude üle.
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Juudi rahvas kutsus selle inimese "Messiaks". Isegi
kui nad oodasid et Jumal saadab Messiat, paljud
inimesed elasid, nagu ta kunagi ei tuleks.
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Oli ka muid asju Jesaja pidi ütlema oma
rahvale - imelised asju Isikust, kes oleks tugev
üleandjale ja tulemas, et neid päästa patust ja kõik
nende
vaenlastest.
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Kõik asjad Jesaja
ütles Messiast
on kirjutatud
tema raamatus.
Kuigi ta kirjutas
need asju sadu
aastaid ennemb
kui nad juhtusid,
kõik mis Jesaja
ütles Messiast
tuli tõeks.
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"Sest meile sünnib
laps, meie juurde
Poeg antakse; ja
valitsus peab
rakendama oma
õlal. Ja Tema
pannakse nimeks
Imeline Nõuandja,
Vägev Jumal,
Igavene Isa,
Rahuvürst."

Jesaja ütles, et Jumal ise annab
märgi. Ta ütles: "Vaata
neitsi kannab
poega ja
kutsub tema nime
Immanueliks." Inimesed
teadsid, et Jesaja rääkis Jumala
Messiast, sest naine ei saa
olla neitsi ja saavuta last.
Ka nimi Immanuel
Jumal meiega!
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Jesaja oli nii kindel,
et Jumala lubadused
tulevad tõeks, ta
rääkis nagu et
sündmus juba
toimus. Seda
nimetatakse
ettekuulutuseks.

Jesaja ütles, et Messias tuleb
vägevalt ja teeb suuri asju. Jumal
ütles Jesajale et öelda inimestele,
et Messias kannatab ja läheb
huka. Jesaja võis mõelda,
kuidas Messias võiks
suur ja võimas olla
ja ka samal ajal
nõrk ja vigane.
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Messias oli tulemas - mitte ainult juudi rahvale.
Jumal ütles Jesajale, et Messias tuleb "tulena
paganikudele". Paganad on kõik inimesed maailmas,
kes ei ole juudid. Jumal armastab kõiki ja Tema
Messias tuleb ja õnnistab kõigile ja päästab
ilmamaa otsani.

Aga Jesaja ei vaieldanud
Jumalale - ta lihtsalt kordas
seda mis Jumal ütles talle
öelda. Jumal veendub et
Tema ettekuulutused
tulevad täideks.
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Jesaja Näeb Tulevikku
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Jesaja 1, 6, 7, 9, 53

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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