62- TÌM HIỂU ISAIA
DƯỚI THỜI ÚTDIGIAHU VÀ GIÔTHAM
(Isaia 1-6)
Đọc Isaia 1:1 chúng ta thấy rằng Isaia là ngôn sứ dưới thời các vua Útdigiahu, Giôtham, Akhát,
Khítkigia. Thời này vị chính khách ngôn sứ giảng dạy tại Giêrusalem.
Bây giờ mở Isaia 6:1-13 và chúng ta sẽ thấy Isaia nhận lãnh sứ vụ chính thức trong năm Vua Útdigiahu
băng hà. Như vậy ông phải viết chương 1-5 trước thời gian này. Triều đại dài 52 năm thật rực rỡ trong lúc cực
thịnh đã kết thúc trong ảm đạm. Vào 4 năm cuối đời Vua Útdigiahu bị bệnh phong cùi. Ông bị cắt đứt hoàn toàn
khỏi những công việc triều chính, và vương quốc được đặt dưới quyền nhiếp chính của Thái Tử Giôtham con
ông. Những chương đầu tiên hợp với hoàn cảnh thật khít khao.
Khi Isaia giảng dạy rằng Thiên Chúa sắp bỏ Giuđa, nó có vẻ như qúa tàn ác, nhưng Chúa lúc nào cũng
quan tâm đến sự trong sạch của dân Ngài hơn là sự thịnh vượng của họ.
Adácgia là tên khác của vua Útdigiahu. Vua mắc bệnh phong và Giôtham làm đại nội thị thần. (2Vua
15: 1,5) triều đại của vua Útdigiahu không có liên hệ trực tiếp tới sứ mệnh ngôn sứ của Isaia.
Giôtham, người kế nghiệp vua cha, chỉ được nhắc đến hai lần trong sách (1:1; 7:1). Có vẻ như ngôn sứ
Isaia không hoạt động tích cực dưới thời của vua này. Dưới sự cai trị của hai vị vua tiếp theo, Akhát và
Khítkigia, là hai triều đại mà ngôn sứ Isaia nhắm tới.
Akhát cai trị 16 năm và Khítkigia cai trị 20 năm. Khítkigia phần lớn là một vị vua tốt và ông làm hết sức
để tách việc thờ ngẫu tượng khỏi dân chúng.
SỨ ĐIỆP CỦA ISAIA
Isaia cảnh báo Giuđa về sự điên rồ và nổi loạn của nó (1:2-9). Họ tách mình khỏi Thiên Chúa bởi tội
tham lam, liên minh với dân ngoại, và thờ ngẫu tượng. Thiên Chúa gọi họ là cây nho không trái. Thiên Chúa đã
thử giữ kiên nhẫn, rồi ra hình phạt cũng chẳng ăn thua gì, nên bây giờ họ sẽ bị tiêu diệt bởi các vua ngoại.
Thiên Chúa kêu gọi Isaia giống như Ngài đã kêu gọi Môsê, Giôsua, Ghítđôn, hay Phaolô. Sứ vụ được
trao cho Isaia khi vị hoàng đế lâu đời là Útdigiahu băng hà. Ơn gọi của ông là một kinh nghiệm không bao giờ
có thể quên. Nó dạy ông về sự bất xứng của mình và nó trao cho ông một sứ mạng thực sự là đáp lại lời kêu cầu
trợ giúp của một thế giới tội lỗi và đang có nhu cầu. Nó đến với ông dưới hình thức một “thị kiến”. Trong bao
nhiêu năm Isaia rao giảng và nói về tận thế và sự giải thoát. Thử thách và hiểm nguy luôn rình rập ông nhưng
TC ban cho ông sức mạnh chiến thắng. Ông là người được gởi tới đúng lúc. Hãy nhìn qua vào từng bước dẫn ta
từ lúc ban đầu thị kiến tới sứ mệnh sau cùng của ông.
BÍ MẬT CỦA CUỘC ĐỜI ISAIA
Kinh nghiệm này của Isaia nên là kinh nghiệm của mỗi môn đệ Chúa. Bí mật của quyền lực của Isaia
nằm ở thị kiến trong Đền thờ, Tôi thấy Chúa!
Nhận thức – Khốn thân tôi, tôi chết mất! là tiếng kêu được la lên bởi cảm thức tội lỗi trước sự thánh
thiện của TC (6:5).
Tự thú – Vì tôi là một người môi miệng ô uế. Một tấm lòng tan nát và thống hối thì quý giá đối với Chúa
(6:5).
Thanh tẩy – Ngươi đã được xá tội. Sau khi thú tội, một Xêraphim bay đến để thanh tẩy môi ông bằng
hòn than hồng lấy từ bàn thờ (6:7).
Hiến dâng – Dạ con đây; xin sai con đi (6:8).
Uỷ nhiệm – Hãy đi, Thiên Chúa truyền lệnh (6:9).

