47- HỒI HƯƠNG VÀ CẢI CÁCH DƯỚI THỜI ÉT-RA
(Étra 7-10)
Étra xuất hiện trong chương bảy (458 BC) ít nhất là sáu mươi năm sau khi người Dothái lần đầu
tiên trở lại Giêrusalem. Ông dẫn đoàn hồi hương lần thứ hai trở về từ Babylon để trợ giúp những người tái
lập nghiệp đang vật lộn ở Palestine. Étra nhận lệnh từ vua Áctắcsátta (Étra 7:11-8:14) người chỉ có một
nửa lòng muốn giúp một tay với chương trình của Chúa cho dân Ngài. Hãy đọc Étra 7:25 và sẽ thấy vua
ngưỡng phục lòng yêu mến Lời Chúa của ông Étra thế nào. Phải chi chúng ta có lòng mộ mến giống vậy
để những người chung quanh biết kính trọng Sách Thánh.
Đạo quân dưới quyền Étra có 1700 người. Họ phải mất bốn tháng để hoàn tất cuộc hành trình, và
chính vua Áctắcsátta giúp phần tài chánh (Étra 7:12-26). Mười ba năm sau cũng vị vua này đã cho phép
Nơkhemia xây tường thành Giêrusalem (Nơkhemia 2). Kyrô, Đariô và Áctắcsátta, là ba vị vua Ba tư rất
thân thiện với dân Dothái.
Truyền thống nói rằng Étra là người sáng lập ra hội đường thờ phượng trong thời còn lưu đày. Bởi
vì Đền Thánh đã bị phá huỷ và dân chúng sống rải rác nên họ cần một nơi để thờ phượng Chúa. Mỗi một
cộng đoàn Dothái có một chỗ để thờ phượng và nghe giảng dạy. Sau khi người Dothái hồi hương, hội
đường bắt đầu tại nhà cũng như tại các miền đất nơi họ sinh sống.
Lịch sử Cựu Ước đóng lại khoảng 100 năm sau khi người Dothái trở về từ nơi lưu đày. Alịchsơn
Đại đế (336 -325) phá vỡ quyền lực của Ba tư và quyền lực đó chuyển từ Ba tư sang tay người Hy lạp.
Alịchsơn tỏ ra quan tâm tới người Dothái như chúng ta sẽ thấy trong lịch sử.
ÉTRA VỊ KINH SƯ
Étra được nói đến như sau ông Étra đã chú tâm tìm hiểu kỹ cáng Lế Luật của Đức Chúa, thực hành
Luật đó và dạy cho dân Israen biết những thánh chỉ và quyết định (Étra 7:10). Tên của ông có nghiã là
“giúp đỡ”. Ông thuộc về ba nhân vật vĩ đại của Luật Cựu Ước (Mosê, Samuen, Étra). Ông viết và làm việc
để giữ cho những văn bản nguyên vẹn và giữ vững Israen, dân Chúa chọn, vào sứ mệnh thiêng liêng của
nó. Chúng ta nợ Étra về sự phục hưng của văn chương và tôn giáo thời đó. Theo truyền thống, ông là
người được Chúa chỉ định để lập ra quy điển cho Sách Thánh. Truyền thống đặt ông là chủ tịch của một
hội đồng gồm 120 người san định quy điển Cựu Ước.
Thêm vào vai trò nổi bật của ông trong thừa tác vụ của Lời Chúa, có lẽ ông cũng là tác giả của hai
cuốn Sử Biên Niên và Thánh vịnh 119 là một bài thơ tuyệt đẹp về Lời Chúa. Như đã nói, ông thành lập hội
đường thờ phượng cái là cha đẻ của hình thức thờ phượng của chúng ta bây giờ, và được trợ giúp bởi hội
đường cao cả mà ông là chủ tịch, san định quy điển cho bộ Thánh Kinh Cựu Ước. chính dưới thới Et1ra
mà chúng ta thấy được sự hồi sinh của việc học hỏi Kinh thánh.
Khi Étra trở về Giêrusalem ông thấy sự việc tệ hơn ông tưởng. Mặc dầu dân chúng chưa quay qua
thờ phượng ngẫu tượng, nhưng họ kết hôn với dân điạ phương và làm mọi việc mà những người ngoại
đạo này dạy họ (Étra 9:1-4). Các ông hoàng và các nhà cai trị là tội phạm tệ hãi nhất. Étra xé áo và vò đầu
dứt tóc trong đau buồn. Hãy đọc đoạn văn cảm động về lời cầu nguyện và thú tội của ông (9:5-15)
Khi Étra cầu nguyện và than khóc trước mặt Chúa, có một đám đông lớn tụ họp lại (10:1-44). Dân
chúng tụ họp quanh ông qua nhiều giờ trong ngày nhận thức được tội lỗi nặng nề của họ khi nhìn thấy ông
Étra khóc lóc thảm thiết về tội đó. Nhờ vậy ông hướng dẫn họ vào giao ước linh thánh với Thiên Chúa.
“Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và
sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1 Gioan 1:9)
LỜI NGUYỆN CỦA NƠKHEMIA
Cầu nguyện là một đặc ân rất quan trọng của người Kitô hữu. Lời cầu của Nơkhemia bắt đầu ở chỗ
Étra kết thúc – với sự phó thác hoàn toàn cho Chúa. (So sánh Nơkhemia 9:1-2 với Étra 9:15; 10:1).
Chúa hứa chắc chắn sau bảy mươi năm ở Babylon Ngài sẽ mang dân Dothái trở về (Gieremia
25:11-12; 29:10). Và ngay câu đầu tiên của sách Étra nói rằng lời hứa qua miệng Tiên tri Giêremia này đã
được thực hiện khi Đức Chúa tác động trên tâm trí vua Kyrô để ông ra sắc chỉ về việc tái thiết. Nhưng
chính bằng lời cầu nguyện mà mong ước thực hiện ý định của Chúa mới xảy ra. Sự phục hồi này Israen
hoàn toàn không xứng đáng nhưng được dự định trong “lòng thương xót của Chúa” .
Kết qủa của việc phục hồi này là:
1/ qua việc xây lại Đền Thánh, Chúa mở cửa cho tình bằng hữu với Ngài. Qua 70 năm chịu đau khổ
họ đã sẵn sàng trở về và xây dựng và chờ đợi Đấng, người Tôi Trung thực sự, sẽ đến.
2/ Ngài làm mới lại lời hứa ban Đấng Cứu Thế. Và tiên báo rằng Đấng Cứu Thế liên hệ với
Palestine.
3/ chuẩn bị sẵn sàng cho thời viên mãn khi Đức Kitô đến như thánh Phaolô nói trong Galát 4:4.

