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Bấy giờ, Ba Tư là một quốc gia hùng mạnh,
nắm giữ quyền lực trên toàn thế giới. Và
vua Át-ta-xét-xe cai trị Ba Tư. Ông được
xem là vị vua vĩ đại nhất trên thế giới.
Một trong những người
phụ tá quan trọng
của vua là Nê-hê-mi
– người đàn ông Do
Thái. Công việc của
ông là nếm các món
ăn của vua để bảo
vệ vua tránh
bị ngộ độc
thức ăn.

Một ngày nọ, Nê-hê-mi đến trước mặt nhà vua với
vẻ mặt buồn rầu. Nhà vua muốn biết chuyện gì đã
xảy ra. Nê-hê-mi nói: “Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ
vạn tuế. Tôi buồn rầu khi thành phố, nơi có mồ
mả tổ tiên tôi đổ nát hoang tàn và cổng thành
bị lửa thiêu rụi.” Nê-hê-mi đang
nói về Giê-ru-sa-lem, thành bị
phá huỷ trong một
cuộc chiến cách
đây nhiều năm.

Vua Át-ta-xét-xe hỏi: “Ngươi xin điều
chi?” Nê-hê-mi cầu xin: “Xin bệ hạ cho tôi
về Giê-ru-sa-lêm để xây dựng lại thành.” Vua
Át-ta-xét-xe vui vẻ chấp nhận. Nhà vua cũng
trao cho Nê-hê-mi-a những chiếu chỉ để bảo
vệ ông trong suốt
đường
đi.

Nhà vua còn giúp nhiều hơn nữa.
Vua trao cho Nê-hê-mi một chíếu
chỉ gửi cho A-sáp, giám đốc sở
kiểm lâm hoàng gia. A-sáp được
nhà vua lệnh cung cấp đủ số gỗ
theo yêu cầu của Nê-hê-mi cho
việc xây dựng lại tường thành.

Khi Nê-hê-mi về đến thành Giê-ru-sa-lem,
ông tập trung các lãnh đạo thành và nói rằng:
“Chúng ta đang ở trong tình trạng bi đát.
Thành bị đổ nát hoang tàn, cổng thành bị
thiêu rụi. Chúng ta cùng nhau xây dựng
lại Giê-ru-sa-lem.”

Ông thuật cho họ nghe rằng vua Át-ta-xét-xe đã
chấp thuận, và quan trọng nhất, Chúa đang đứng
về phía chúng ta.

Đức tin và sự nhiệt tình của Nê-hê-mi đã truyền
cảm hứng cho mọi người. Họ đồng ý và hô vang,
“Chúng ta hãy ra tay xây cất!” Nê-hê-mi bảo
rằng những nhà nối với tường thành thì họ nên
sửa chữa lại phần tường thành đó.

Nhưng, không phải ai cũng đồng ý xây lại tường
thành. Người tên San-ba-lát, cùng với hai người
bạn là Tô-bia và Ghê-sem,
họ không phải người Do
Thái và họ không muốn
tường thành được
dựng

lại hay cổng
thành được
sữa chữa.

Giữa lúc công việc đang tiến triển tốt đẹp,
San-ba-lát rất tức tối. San-ba-lát và những
người bạn của mình chế giễu người dân Do Thái.

Tô-bia nói, “Khi họ xây dựng xong bức tường
thành nhỏ bé này, một con cáo nhỏ sẽ làm cho nó
sụp đổ.” Nhưng Nê-hê-mi không đáp lại. Thay vào
đó, ông cầu nguyện rằng Chúa sẽ xử lí những
người đó.

Khi nhận thấy những lời lăng mạ châm chọc của
mình không hiệu quả, chúng lên kế hoạch tấn công
Giê-ru-sa-lêm và gây nhiều cản trở nhất có thể.
Lần này, Nê-hê-mi cũng cầu xin
Chúa giúp đỡ. Ông cũng phân
công người canh gác cả ngày
lẫn đêm để họ không
bị tấn công
bất ngờ.

Người dân Do Thái
lo làm việc rất chăm
chỉ, và ngày càng trở
nên kiệt sức. Một số
thì lo sợ kẻ thù sẽ
đến giết họ trong lúc
họ đang làm việc. Tuy
thế, Nê-hê-mi vẫn
không cho dừng kế
hoạch. Ông đặt lính
canh xung quanh công
nhân đang làm việc
và luôn nhắc nhở mọi
người rằng Chúa đứng
về phía họ và Chúa
đầy quyền năng hơn
bất kỳ kẻ thù.

Nê-hê-mi cố gắng
trở thành một tấm
gương tốt. Vua
Át-ta-xét-xe đã
phong ông làm tổng
trấn Giê-ru-sa-lem
có quyền thu lương
thực và tiền bạc của
dân chúng nhưng ông
không làm
điều đó.

Ông chỉ muốn;
làm việc chăm
chỉ cùng với mọi
người để xây lại
tường thành. Ông
dùng chính tiền
của mình để mua
đồ ăn.

Cuối cùng, dân chúng đã hoàn thành xong tường
thành, duy chỉ còn những cái cửa cần được tra
vào các cổng chính. Khi San-ba-lát, Tô-bia và
Ghê-sem nghe tin không còn kẽ hở nào ở những
bức tường thành đó nữa, chúng lên kế hoạch sát
hại Nê-hê-mi.

Chúng gởi thư cho Nê-hê-mi, yêu cầu ông đến gặp
chúng tại Ô-nô. Nhưng Nê-hê-mi biết rằng chúng
đang lừa ông ra khỏi thành để hại ông. Ông viết
trả lời lại rằng ông sẽ không bỏ dở công việc
đang làm mà đến gặp chúng.
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Tường thành
cuối cùng
cũng được hoàn

thành xong
và Nê-hê-mi cho
người bảo vệ nó.

Ông ra lệnh
không cho mở
các cổng cho
đến khi mặt
trời lên.

Vào ban đêm, cổng
thành phải được
đóng và cài then.

Bây giờ, thành đã an toàn nên những người Do
Thái bị đày đến nhiều nơi trên thế giới quay về
Giê-ru-sa-lem. Nê-hê-mi ắc hẳn rất hạnh phúc vì
ông đã hoàn thành công việc Chúa giao cho ông
mặc dù phải
trải qua
nhiều thử
thách. Ông
vẫn tiếp
tục ở lại
Giê-ru-sa-lem
và giúp dân
chúng luôn
biết vâng
lời Đức
Chúa Trời.

Bức tường thành vĩ đại của Nê-hê-mi
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh
Nê-hê-mi

“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

