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I-sa là mӛt nhà tiên tri. Công viӉc cөa ông là
rao giҥng vӃ lӟi cөa Ĉӫc Chúa Trӟi.

Mҹc dù dân chúng không phҥi lúc nào cǊng muӓn
nghe lӟi cөa Ngài, nhѬng I-sa chѬa bao giӟ đӅ
Chúa phҥi
thҧt
vӏng.
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Vua Ô-xi-a cai trӍ xӫ Giu-đa bұt đҩu tӭ
thành Giê-ru-sa-lem. Lúc đҩu, Chúa ban phѬӝc
cho Ô-xi-a vì ông đã làm nhiӃu viӉc chính
nghƭa trong mұt Ĉӫc Chúa Trӟi. NhѬng sau đó,
Ô-xi-a bұt đҩu tӳ đұc và ngӭng ngheo theo
lӟi Chúa. Cuӓi cùng, ông mұc bӉnh cùi và
phҥi sӓng cô đѪn mӛt mình cho đӁn tүn lúc
chӁt.

I-sa truyӃn đңo trong suӓt triӃu đңi cөa bӓn
vӍ vua khác nhau.
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Giô-ham có ngѬӟi con trai tên là A-cha. A-cha
lên ngôi khi chӋ mӝi hai mѬѪi tuӗi, ông cai trӍ
Giê-ru-sa-lêm đѬӥc mѬӟi
sáu năm. A-cha không
quan tâm đӁn Chúa.

Vua Ô-xi-a cai trӍ đѬӥc hѪn sáu mѬѪi năm. Khi
ông mҧt, con trai ông là Giô-ham lên ngôi và
trӍ vì đѬӥc mѬӟi bҥy năm. Chúa ban phѬӝc lành
trên Giô-ham vì ông luôn lұng nghe mӏi
điӃu Ngài phán qua lӟi cөa I-sa và các
tiên tri khác.
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Bҧy giӟ, Chúa ban phѬӝc
lành cho vӍ vua kӁ tiӁp
là Ê-xê-chia vì ông vӫt bӑ
các tѬӥng thҩn, thҩn không
có thүt và cҩu nguyӉn đӁn
Ĉӫc Chúa Trӟi hҳng sӓng.
Khi quân đӍch tҧn công vào
thành Giu-đa, Ê-xê-chia
biӁt rҳng binh lính ông
không thӅ chiӁn thұng vì
quá yӁu. Ông đã khҫn cҩu
I-sa cҩu xin sӳ Ĉӫc Chúa
Trӟi giúp đӣ.

Ông thӟ cúng nhiӃu thҩn và là nhӱng thҩn không
có thүt; và dҭn dұt nhiӃu con dân cөa Chúa làm
điӃu tѬѪng tӳ. Mҹc cho I-sa đã nhiӃu lҩn cҥnh
báo, nhѬng A-cha vҭn không
nghe lӟi răn đe cөa Chúa.
A-cha qua đӟi khi ông chӋ
mӝi ba mѬѪi lăm tuӗi.
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Dҭu cho, dân
chúng quanh
ông không
nghƭ nhiӃu
vӃ Ĉӫc
Chúa
Trӟi,

I-sa ban thông điӉp sau đӁn nhà vua. “Ĉây là
nhӱng gì Ĉӫc Chúa Trӟi phán: Chӝ có lo sӥ kҽ
thù... Vì Ta sҿ làm cho nó thҧt bңi…” Ngay tӫc
thì, Chúa khiӁn cho quân đӍch
bӑ đi mà không hӃ giao chiӁn
vӝi Ê-xê-chia.
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Trong
khҥi
tѬӥng,

ông nhìn thҧy
hình ҥnh Ĉӫc
Chúa Trӟi hiӉn
ra thүt thánh
khiӁt và huy
hoàng.

11
Có lҿ I-sa nghƭ rҳng Chúa sҿ sai ông
đӁn mӛt nѪi xa mà con ngѬӟi chѬa
biӁt đӁn Chúa. NhѬng không, Chúa
không làm thӁ.
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thì I-sa vҭn
nghƭ vӃ Ngài
rҧt nhiӃu. Mӛt
ngày kia, ông
nhìn thҧy khҥi
tѬӥng Chúa ban,
mà giӓng hӉt
nhѬ mӛt giҧc
mӛng khi
bңn
ngө.

Trong khҥi tѬӥng,
Chúa hӑi: “Ta sҿ sai
ai đi?” I-sa thѬa:
“Dң, có tôi đây. Xin
hãy sai tôi.” Ông sҷn
sàng làm theo mӏi
điӃu Chúa bҥo và đi
bҧt cӫ nѪi đâu Chúa
sai đi.
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Chúa bҥo ông đi rao giҥng cho ngѬӟi
dân ӡ nѬӝc cөa ông. Ông phҥi truyӃn
rҳng Ĉӫc Chúa Trӟi giүn dӱ vӃ nhӱng
tӛi lәi cөa hӏ.
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Ngoài ra, I-sa còn phҥi truyӃn giҥng cho dân
chúng trong thành nhiӃu điӃu tuyӉt vӟi vӃ mӛt
Ĉҧng sҿ là mӛt ngѬӟi truyӃn đңo giӑi và đӁn đӅ
cӫu chuӛc hӏ khӑi tӛi lәi
và khӑi tay
kҽ thù.

NgѬӟi Do Thái gӏi Ĉҧng này là Mê-si-a. Mҹc dҩu
dân chúng mong đӥi Ĉӫc Chúa Trӟi sai Ngài đӁn,
nhѬng nhiӃu ngѬӟi vҭn sӓng nhѬ thӅ Ngài không
bao giӟ đӁn.
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Mҹc dù ông
chép nhӱng
điӃu này
hàng trăm
năm trѬӝc
khi xҥy ra,
nhѬng mӏi
điӃu I-sa
truyӃn
vӃ Ĉҧng
Mê-si-a
đӃu xҥy
đӁn.

Tҧt cҥ nhӱng
điӃu I-sa
truyӃn giҥng
vӃ Mê-si-a
đӃu đѬӥc
chép lңi
trong cuӗn
sách cөa
ông.

18

17
Mӏi ngѬӟi đӃu hiӅu
rҳng I-sa đang nói
vӃ Ĉҧng Mê-si-a
cөa Ĉӫc

I-sa nói Chính
Chúa sҿ cho mӛt
dҧu hiӉu.

Chúa Trӟi vì mӛt phӧ
nӱ thì không thӅ là
trinh nӱ. HѪn nӱa,
danh Em-ma-nu-ên
nghƭa là Chúa ӡ
cùng chúng ta!

Ông ta nói: “Nҩy,
mӛt trinh nӱ sҿ mang
thai, sinh mӛt con
trai và đҹt tên
là Em-ma-nu-ên.”
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“Vì mӛt con tҽ đã ra đӟi
cho chúng ta, chúng ta
đã đѬӥc ban cho mӛt con
trai. QuyӃn cai trӍ sҿ ӡ
trên vai Ngài. Tên Ngài
sҿ đѬӥc xѬng là Cӓ vҧn
kǤ diӉu, Ĉӫc Chúa Trӟi
QuyӃn Năng, Cha Ĉӟi Ĉӟi,
Hoàng Tӯ Bình An.” I-sa
biӁt chұc nhӱng lӟi Chúa
phán sҿ thành sӳ thүt.
Ông nói nhѬ thӅ viӉc nҩy
đã tӭng xҥy ra. Ĉҧy là
lӟi tiên tri.
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Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
I-sa 1, 6, 7, 9, 53

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Ĉҧng Mê-si-a đҭ đӁn nhѬng không chӋ dành cho
ngѬӟi dân Do Thái. Chúa phán cùng I-sa rҳng
Mê-si-a sҿ là “sӳ sáng cho các dân ngoңi”. Dân
ngoңi là toàn thӅ dân chúng trên thӁ gian nhѬng
không phҥi là ngѬӟi Do Thái. Ĉӫc Chúa Trӟi yêu
thѬѪng toàn thӅ nhân loңi và Ĉҧng Mê-si-a cөa
Ngài đӁn đӅ ban phѬӝc lành trên mӏi ngѬӟi và
mang sӳ cӫu rәi linh hӕn đӁn tүn cùng trái đҧt.

I-sa có lҿ cǊng thұc mұc rҳng
làm thӁ nào Ĉҧng Mê-si-a vӭa
vƭ đңi vӭa đҩy quyӃn năng mà
cǊng yӁu ӝt và bӍ thѬѪng.
NhѬng I-sa không chӓng lңi
Ĉӫc Chúa Trӟi, ông chӋ
truyӃn lңi nhӱng gì Ĉӫc
Chúa Trӟi muӓn phán cùng
hӏ. Chúa sҿ chӍu trách
nhiӉm làm lӟi tiên
tri ӫng nghiӉm.

I-sa tuyên đoán tѬѪng lai

I-sa cǊng truyӃn rҳng,
Mê-si-a sҿ đҩy quyӃn năng
và làm nhiӃu điӃu tuyӉt
vӟi. Ĉӫc Chúa Trӟi cǊng
sai Ê-sai truyӃn đӁn
mӏi ngѬӟi rҳng Ĉҧng
Mê-si-ê sҿ trҥi qua
đau khӗ và bӍ hành
hң cho đӁn chӁt.
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

