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Bҧy giӟ, Ba TѬ là mӛt quӓc gia hùng mңnh,
nұm giӱ quyӃn lӳc trên toàn thӁ giӝi. Và
vua Át-ta-xét-xe cai trӍ Ba TѬ. Ông đѬӥc
xem là vӍ vua vƭ đңi nhҧt trên thӁ giӝi.
Mӛt trong nhӱng ngѬӟi
phӧ tá quan trӏng
cөa vua là Nê-hê-mi
– ngѬӟi đàn ông Do
Thái. Công viӉc cөa
ông là nӁm các món
ăn cөa vua đӅ bҥo
vӉ vua tránh
bӍ ngӛ đӛc
thӫc ăn.

Mӛt ngày nӏ, Nê-hê-mi đӁn trѬӝc mҹt nhà vua vӝi
vҽ mҹt buӕn rҩu. Nhà vua muӓn biӁt chuyӉn gì đã
xҥy ra. Nê-hê-mi nói: “Muôn tâu bӉ hң, bӉ hң
vңn tuӁ. Tôi buӕn rҩu khi thành phӓ, nѪi có mӕ
mҥ tӗ tiên tôi đӗ nát hoang tàn và cӗng thành
bӍ lӯa thiêu rӧi.” Nê-hê-mi đang
nói vӃ Giê-ru-sa-lem, thành bӍ
phá huӷ trong mӛt
cuӛc chiӁn cách
đây nhiӃu năm.
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Nhà vua còn giúp nhiӃu hѪn nӱa.
Vua trao cho Nê-hê-mi mӛt chíӁu
chӋ gӯi cho A-sáp, giám đӓc sӡ
kiӅm lâm hoàng gia. A-sáp đѬӥc
nhà vua lӉnh cung cҧp đө sӓ gә
theo yêu cҩu cөa Nê-hê-mi cho
viӉc xây dӳng lңi tѬӟng thành.

Vua Át-ta-xét-xe hӑi: “NgѬѪi xin điӃu
chi?” Nê-hê-mi cҩu xin: “Xin bӉ hң cho tôi
vӃ Giê-ru-sa-lêm đӅ xây dӳng lңi thành.” Vua
Át-ta-xét-xe vui vҽ chҧp nhүn. Nhà vua cǊng
trao cho Nê-hê-mi-a nhӱng chiӁu chӋ đӅ bҥo
vӉ ông trong suӓt
đѬӟng
đi.
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Ông thuүt cho hӏ nghe rҳng vua Át-ta-xét-xe đã
chҧp thuүn, và quan trӏng nhҧt, Chúa đang đӫng
vӃ phía chúng ta.

Khi Nê-hê-mi vӃ đӁn thành Giê-ru-sa-lem,
ông tүp trung các lãnh đңo thành và nói rҳng:
“Chúng ta đang ӡ trong tình trңng bi đát.
Thành bӍ đӗ nát hoang tàn, cӗng thành bӍ
thiêu rӧi. Chúng ta cùng nhau xây dӳng
lңi Giê-ru-sa-lem.”
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Ĉӫc tin và sӳ nhiӉt tình cөa Nê-hê-mi đã truyӃn
cҥm hӫng cho mӏi ngѬӟi. Hӏ đӕng ý và hô vang,
“Chúng ta hãy ra tay xây cҧt!” Nê-hê-mi bҥo
rҳng nhӱng nhà nӓi vӝi tѬӟng thành thì hӏ nên
sӯa chӱa lңi phҩn tѬӟng thành đó.
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NhѬng, không phҥi ai cǊng đӕng ý xây lңi tѬӟng
thành.
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NgѬӟi tên San-ba-lát, cùng vӝi hai ngѬӟi bңn là
Tô-bia và Ghê-sem, hӏ không phҥi ngѬӟi Do Thái
và hӏ không muӓn tѬӟng
thành đѬӥc dӳng lңi hay
cӗng thành đѬӥc sӱa
chӱa.

Giӱa lúc công viӉc đang tiӁn triӅn tӓt đһp,
San-ba-lát rҧt tӫc tӓi. San-ba-lát và nhӱng
ngѬӟi bңn cөa mình chӁ giӇu ngѬӟi dân Do Thái.
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Tô-bia nói, “Khi hӏ xây dӳng xong bӫc tѬӟng
thành nhӑ bé này, mӛt con cáo nhӑ sҿ làm cho nó
sӧp đӗ.” NhѬng Nê-hê-mi không đáp lңi. Thay vào
đó, ông cҩu nguyӉn rҳng Chúa sҿ xӯ lí nhӱng
ngѬӟi đó.

Khi nhүn thҧy nhӱng lӟi lăng mң
châm chӏc cөa mình không hiӉu
quҥ, chúng lên kӁ hoңch tҧn
công Giê-ru-sa-lêm và gây
nhiӃu cҥn trӡ nhҧt có thӅ.
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Lҩn này, Nê-hê-mi cǊng cҩu
xin Chúa giúp đӣ. Ông cǊng
phân công ngѬӟi canh gác cҥ
ngày lҭn đêm đӅ hӏ không bӍ
tҧn công bҧt ngӟ.
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NgѬӟi dân Do Thái
lo làm viӉc rҧt chăm
chӋ, và ngày càng trӡ
nên kiӉt sӫc. Mӛt sӓ
thì lo sӥ kҽ thù sҿ
đӁn giӁt hӏ trong lúc
hӏ đang làm viӉc. Tuy
thӁ, Nê-hê-mi vҭn
không cho dӭng kӁ
hoңch. Ông đҹt lính
canh xung quanh công
nhân đang làm viӉc
và luôn nhұc nhӡ mӏi
ngѬӟi rҳng Chúa đӫng
vӃ phía hӏ và Chúa
đҩy quyӃn năng hѪn
bҧt kǤ kҽ thù.
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Vua Át-ta-xét-xe
đã phong ông làm
tӗng trҧn Giê-rusa-lem có quyӃn
thu lѬѪng thӳc và
tiӃn bңc cөa dân
chúng nhѬng ông
không làm
điӃu đó.

Nê-hê-mi
cӓ gұng
trӡ thành
mӛt tҧm
gѬѪng tӓt.
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Ông chӋ muӓn;
làm viӉc chăm
chӋ cùng vӝi mӏi
ngѬӟi đӅ xây lңi
tѬӟng thành. Ông
dùng chính tiӃn
cөa mình đӅ mua
đӕ ăn.
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Cuӓi cùng, dân chúng đã hoàn thành xong tѬӟng
thành, duy chӋ còn nhӱng cái cӯa cҩn đѬӥc tra
vào các cӗng chính. Khi San-ba-lát, Tô-bia và
Ghê-sem nghe tin không còn kҿ hӡ nào ӡ nhӱng
bӫc tѬӟng thành đó nӱa, chúng lên kӁ hoңch sát
hңi Nê-hê-mi.
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Chúng gӡi thѬ cho Nê-hê-mi, yêu cҩu ông đӁn gҹp
chúng tңi Ô-nô. NhѬng Nê-hê-mi biӁt rҳng chúng
đang lӭa ông ra khӑi thành đӅ hңi ông. Ông viӁt
trҥ lӟi lңi rҳng ông sҿ không bӑ dӡ công viӉc
đang làm mà đӁn gҹp chúng.
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TѬӟng thành
cuӓi cùng
cǊng đѬӥc hoàn

thành xong
và Nê-hê-mi cho
ngѬӟi bҥo vӉ nó.
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Vào ban
đêm, cӗng
thành phҥi

Ông ra lӉnh
không cho mӡ

các cӗng
cho đӁn khi
mҹt trӟi lên.
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Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Nê-hê-mi

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Nê-hê-mi ұc hҵn rҧt hңnh phúc vì ông đã hoàn
thành công viӉc Chúa giao cho ông mҹc dù phҥi
trҥi qua nhiӃu thӯ thách. Ông vҭn tiӁp tӧc ӡ
lңi Giê-ru-sa-lem
và giúp dân
chúng luôn
biӁt vâng
lӟi Ĉӫc
Chúa Trӟi.

Bây giӟ, thành đã an toàn nên nhӱng ngѬӟi Do
Thái bӍ đày đӁn nhiӃu nѪi trên thӁ giӝi quay
vӃ Giê-ru-sa-lem.

Bӫc tѬӟng thành vƭ đңi cөa Nê-hê-mi

đѬӥc đóng
và cài then.
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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.

