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I-sa là một nhà tiên tri. Công việc của ông là
rao giảng về lời của Đức Chúa Trời.

A-cha
Giô-tham
Ê-xê-chia

Ô-xi-a

Mặc dù dân chúng không phải lúc nào cũng muốn
nghe lời của Ngài, nhưng I-sa chưa bao giờ để
Chúa phải thất vọng. I-sa truyền đạo trong suốt
triều đại của
bốn vị vua
khác nhau.
Giô-tham

A-cha
Ê-xê-chia

Ô-xi-a

Vua Ô-xi-a cai trị xứ Giu-đa bắt đầu từ
thành Giê-ru-sa-lem. Lúc đầu, Chúa ban phước
cho Ô-xi-a vì ông đã làm nhiều việc chính
nghĩa trong mắt Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó,
Ô-xi-a bắt đầu tự đắc và ngừng ngheo theo
lời Chúa. Cuối cùng, ông mắc bệnh cùi và
phải sống cô đơn một mình cho đến tận lúc
chết.

Vua Ô-xi-a cai trị được hơn sáu mươi năm. Khi
ông mất, con trai ông là Giô-ham lên ngôi và
trị vì được mười bảy năm. Chúa ban phước lành
trên Giô-ham vì ông luôn lắng nghe mọi
điều Ngài phán qua lời của I-sa và các
tiên tri khác.

Giô-ham có người con trai tên là A-cha. A-cha
lên ngôi khi chỉ mới hai mươi tuổi, ông cai trị
Giê-ru-sa-lêm được mười
sáu năm. A-cha không
quan tâm đến Chúa.

Ông thờ cúng nhiều thần và là những thần không
có thật; và dẫn dắt nhiều con dân của Chúa làm
điều tương tự. Mặc cho I-sa đã nhiều lần cảnh
báo, nhưng A-cha vẫn không
nghe lời răn đe của Chúa.
A-cha qua đời khi ông chỉ
mới ba mươi lăm tuổi.

Bấy giờ, Chúa ban phước
lành cho vị vua kế tiếp
là Ê-xê-chia vì ông vứt bỏ
các tượng thần, thần không
có thật và cầu nguyện đến
Đức Chúa Trời hằng sống.
Khi quân địch tấn công vào
thành Giu-đa, Ê-xê-chia
biết rằng binh lính ông
không thể chiến thắng vì
quá yếu. Ông đã khẩn cầu
I-sa cầu xin sự Đức Chúa
Trời giúp đỡ.

I-sa ban thông điệp sau đến nhà vua. “Đây là
những gì Đức Chúa Trời phán: Chớ có lo sợ kẻ
thù... Vì Ta sẽ làm cho nó thất bại…” Ngay tức
thì, Chúa khiến cho quân địch
bỏ đi mà không hề giao chiến
với Ê-xê-chia.

Dẫu cho, dân
chúng quanh
ông không
nghĩ nhiều
về Đức
Chúa
Trời,

thì I-sa vẫn nghĩ
về Ngài rất nhiều.
Một ngày kia, ông
nhìn thấy khải
tượng Chúa ban, mà
giống hệt như một
giấc mộng khi
bạn ngủ. Trong
khải tượng,
ông nhìn
thấy hình
ảnh Đức
Chúa Trời
hiện ra
thật thánh
khiết
và huy
hoàng.

Trong khải tượng,
Chúa hỏi: “Ta sẽ sai
ai đi?” I-sa thưa:
“Dạ, có tôi đây. Xin
hãy sai tôi.” Ông sẵn
sàng làm theo mọi
điều Chúa bảo và đi
bất cứ nơi đâu Chúa
sai đi.

Có lẽ I-sa nghĩ rằng Chúa sẽ sai ông đến một
nơi xa mà con người chưa biết đến Chúa.
Nhưng không, Chúa không làm thế. Chúa bảo
ông đi rao giảng cho người dân ở nước của
ông. Ông phải truyền rằng Đức Chúa Trời
giận dữ về những
tội lỗi của họ.

Ngoài ra, I-sa còn phải truyền giảng cho dân
chúng trong thành nhiều điều tuyệt vời về một
Đấng sẽ là một người truyền đạo giỏi và đến để
cứu chuộc họ khỏi tội lỗi
và khỏi tay
kẻ thù.

Người Do Thái gọi Đấng này là Mê-si-a. Mặc dầu
dân chúng mong đợi Đức Chúa Trời sai Ngài đến,
nhưng nhiều người vẫn sống như thể Ngài không
bao giờ đến.

Tất cả những
điều I-sa
truyền giảng
về Mê-si-a
đều được chép
lại trong cuổn
sách của ông.
Mặc dù ông chép
những điều này
hàng trăm năm
trước khi xảy
ra, nhưng mọi
điều I-sa
truyền về Đấng
Mê-si-a đều
xảy đến.

I-sa nói Chính Chúa sẽ cho
một dấu hiệu. Ông ta nói:
“Nầy, một trinh nữ
sẽ mang thai,
sinh một con trai và đặt
tên là Em-ma-nu-ên.” Mọi
người đều hiểu rằng
I-sa đang nói về Đấng
Mê-si-a của Đức Chúa
Trời vì một
phụ nữ thì không
thể là trinh nữ.
Hơn nữa, danh
Em-ma-nu-ên nghĩa
là Chúa ở cùng
chúng ta!

“Vì một con tẻ đã ra đời
cho chúng ta, chúng ta
đã được ban cho một con
trai. Quyền cai trị sẽ ở
trên vai Ngài. Tên Ngài
sẽ được xưng là Cố vấn
kỳ diệu, Đức Chúa Trời
Quyền Năng, Cha Đời Đời,
Hoàng Tử Bình An.” I-sa
biết chắc những lời Chúa
phán sẽ thành sự thật.
Ông nói như thể việc nầy
đã từng xảy ra. Đấy là
lời tiên tri.

I-sa cũng truyền rằng, Mê-si-a sẽ đầy quyền
năng và làm nhiều điều tuyệt vời. Đức Chúa Trời
cũng sai Ê-sai truyền đến mọi người rằng Đấng
Mê-si-ê sẽ trải qua đau khổ và bị hành hạ cho
đến chết. I-sa có lẽ cũng thắc mắc rằng làm thế
nào Đấng Mê-si-a vừa vĩ đại vừa
đầy quyền năng mà cũng yếu ớt
và bị thương. Nhưng I-sa không
chống lại Đức Chúa Trời, ông
chỉ truyền lại những gì
Đức Chúa Trời muốn phán
cùng họ. Chúa sẽ chịu
trách nhiệm làm lời
tiên tri ứng nghiệm.

Đấng Mê-si-a đẫ đến nhưng không chỉ dành cho
người dân Do Thái. Chúa phán cùng I-sa rằng
Mê-si-a sẽ là “sự sáng cho các dân ngoại”. Dân
ngoại là toàn thể dân chúng trên thế gian nhưng
không phải là người Do Thái. Đức Chúa Trời yêu
thương toàn thể nhân loại và Đấng Mê-si-a của
Ngài đến để ban phước lành trên mọi người và
mang sự cứu rỗi linh hồn đến tận cùng trái đất.

I-sa tuyên đoán tương lai
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
I-sa 1, 6, 7, 9, 53

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16

