หนนังสสือเอสรา
มมีอยยหย กเลยมในพระคนัมภมีรร์เดดิมทมีเที่ ขมียนขขขนหลนังจากยยดาหร์กลนับมาจากการเปป็นเชลยทมีกที่ รรุงบาบดิโลน คสือ เอสรา
เนหะมมียร์ เอสเธอรร์ ฮนักกนัย เศคารดิยาหร์ และมาลาคมี
ในปมีกยอนค.ศ. 536 กษนัตรดิยร์ไซรนัสของบาบดิโลนสนังที่ พวกยดิวทมีมที่ มีความประสงคร์ใหห้กลนับไปยนังแผยนดดิน
อดิสราเอลและ สรห้างพระวดิหารของพระเจห้าขขขนมาใหมย พวกยดิวหลายคนไดห้กลนับไปยนังแผยนดดินอดิสราเอลและสรห้าง
พระวดิหารขขขนมาใหมย โดยผยห้นนาคสือเศรรุบบาเบลซขงที่ เปป็นเจห้าเมสืองและเอสราซขที่งเปป็นอาลนักษณร์ หลนังจากนนัขนเนหะมมียร์นนา
อมีกพวกหนขงที่ กลนับไปแลห้ว สรห้างกนาแพงกรรุงเยรยซาเลป็มขขขนมาและไดห้ตขนังพวกยดิวนนัขนใหห้เปป็นประเทศอมีก
อารร์ชบดิชอบ เจมสร์ อาชชยรร์ บอกวยาระยะเวลาของหนนังสสือเลยมนมีขคอสื 80 ปมี
1

การกลนับไปยนังกรรุงเยรยซาเลป็มโดยเศรรุบบาเบลเปป็นผยห้นนา (1-6)
ก
คนาประกาศของกษนัตรดิยไร์ ซรนัส
1
พระเจห้าทรงรบเรห้าจดิตใจของไซรนัสใหห้อดิสราเอลกลนับไปยนังกรรุงเยรยซาเลป็ม (1:1-4)
2
ชาวอดิสราเอลกลนับไปยนังกรรุงเยรยซาเลป็ม (1:5-11) ชาวอดิสราเอลประมาณ 42000 คนไดห้กลนับ
ไปโดยถสือภาชนะเงดินและทอง 5400 ชดิขน ซขที่งกษนัตรดิยเร์ นบยคนัดเนสซารร์เคยเอามาจากพระ
วดิหาร เขาเอาของเหลยานมีขไปดห้วย
ก
อยรมมี และทยมมมีม (2:63)
ข
คนใชห้ชายหญดิง 7337 คน (2:65)
ค
นนักรห้องชายหญดิง 200 คน (2:65)
ง
มห้า 736 ตนัว (2:66)
จ
ลยอ 245 ตนัว (2:66)
ฉ
อยฐ 435 ตนัว (2:67)
ช
ลา 6720 ตนัว (2:67)
ซ
ทองคนา 61000 ดารดิค คสือประมาณ 167 ลห้านเหรมียญ (2:69)
ฌ เงดิน 5000 มาเน คสือประมาณ 1.5 ลห้านเหรมียญ (2:69)
ญ เครสือที่ งแตยงกายปรุโรหดิต 100 ตนัว (2:69)
ข
ประชาชนไดห้กลนับไป
1
เขาไดห้จดรายชสืที่อของแตยละครอบครนัวทมีที่กลนับไปไวห้ (2:1-57) เศรรุบบาเบลเปป็นหลานชายของ

2

กษนัตรดิยร์เยโฮยาคดิมและเปป็นคนถยอมใจลง (2:1)
2
ความเชสืที่อของพวกเขา (3:1-13)
ก
เมสือที่ พวกเขามาถขงกรรุงเยรยซาเลป็มแลห้ว เขาไดห้สรห้างแทยนบยชาและไดห้เรดิที่มถวาย
เครสือที่ งบยชาอมีก โดยเยชยอาเปป็นผยห้นนาในการนมีข เยชยอาเปป็นหลานชายของมหาปรุโรหดิต
สรุดทห้ายของอดิสราเอล สดิที่งนมีขเกดิดขขขนในวนันทมีที่ 1 เดสือนทมีที่ 7 (3:1-6)
ข
แลห้วเขาถสือเทศกาลอยยเย พดิง จากวนันทมีที่ 15 ถขง 22 เดสือนทมีที่ 7 (3:4)
ค
เขาเรดิที่มสรห้างพระวดิหารในเดสือนมดิถรุนายน ปมีกยอน ค.ศ. 535 เวลาเขาวางรากของ
พระวดิหารนนัขน เขาไดห้ฉลองกนันใหญย (3:10-13)
ค
ซาตานไดห้ตยอสยห้ เพสืที่อไมยใหห้พวกเขาสรห้างพระวดิหารของพระเจห้า
1
ซาตานตยอสยห้กบนั พวกเขาโดยใชห้ความประนมีประนอม (4:1-3) พวกศนัตรยของอดิสราเอลขอใหห้
มมีสยวนในการสรห้างพระวดิหาร แตยเศรรุบบาเบลกนับเยชยอาไดห้ปฏดิเสธ
2
ซาตานตยอสยห้กบนั พวกเขาโดยใชห้คนาวยากลยาว (4:4-5) เขาเขมียนถขงกษนัตรดิยแร์ คมบมีซนัส ฟห้องวยา
ชาวอดิสราเอลเปป็นผยห้กบฏตยอรนัฐบาลและเสนอวยาไมยใหห้เขาสรห้างพระวดิหารตยอไป กษนัตรดิยร์
แคมบมีซนัส ไดห้เหป็นดห้วยและออกคนาสนังที่ ใหห้เขาหยรุดสรห้างพระวดิหาร (4:24)
ง
พระเจห้าทรงชยกาน ลนังและชยวยชาวอดิสราเอล
1
ผยห้พยากรณร์ฮนักกนัย และ เศคารดิยาหร์ ไดห้ประกาศในชยวงนมีขเพสืที่อจะหนรุนใจชาวอดิสราเอล
(5:1-2) พวกเขาไดห้เรดิที่มสรห้างพระวดิหารอมีก
2
ผยห้วาย ราชการไดห้เขมียนถขงกษนัตรดิยดร์ ารดิอนัสและถามถขงเรสือที่ งการสรห้างพระวดิหารนนัข น (5:3-17)
3
กษนัตรดิยร์ดารดิอนัสไดห้ออกคนาสนังที่ อนรุญาตใหห้เขาสรห้างพระวดิหาร และใหห้ใชห้เงดินของกษนัตรดิยร์ใน
การสรห้างนมีขดวห้ ย (6:1-12)
4
การสรห้างพระวดิหารเสรป็จในวนันทมีที่ 18 เดสือน กรุมภาพนันธร์ กยอน ค.ศ. 516 (6:15) และในเดสือน
เมษายนปมีนข นัน ชาวอดิสราเอลไดห้ถสือเทศกาลปนัสกา (6:19)
การกลนับไปยนังกรรุงเยรยซาเลป็มโดยเอสราเปป็นผยห้นนา (7-10)
ระหวยางบททมีที่ 6 และบททมีที่ 7 นนัขนมมีเวลาประมาณ 60 ปมี ในเวลานมีข เอสราไดห้เกดิดมา ดนังนนัขนสย วนแรกของ
หนนังสสือเอสราเปป็นประวนัตดิศาสตรร์ (บททมีที่ 1-6) แลห้วสย วนสรุดทห้ายของเลยมนมีขเปป็นประวนัตดิบรุคคล (บททมีที่ 7-10)
ก กษนัตรดิยร์อารทาเซอรร์ซมีสไดห้ชยวยเหลสือเอสรา โดยเขมียนจดหมายถขง 3 พวก (7)
1
ถขงชาวยดิวทมีอที่ ยยใย นกรรุงบาบดิโลน (7:11-20) ไดห้อนรุญาตใหห้พวกเขากลนับไปยนังกรรุงเยรยซาเลป็ม
2
ถขงนายคลนังในมณฑลฟากแมห้นข นายยเฟรตดิสขห้างตะวนันตก

ข

ค

ง

ก
ชยวยในการรนักษาพระวดิหาร (7:21-23)
ข
หห้ามคดิดภาษมีใด ๆ จากคนทมีที่เกมีที่ยวขห้องกนับพระวดิหาร (7:24)
3
ถขงเอสรา (7:25-26) ใหห้เขาเลสือกผยห้นนาตยาง ๆ ของประชาชน และใหห้เขาเองเปป็นผยห้ครอง
ประชาชนทมีที่นนันที่
การเตรมียมไวห้สนาหรนับการเดดินทางนนัขน (8)
1
เอสรากนับพวกผยห้ชายประมาณ 1500 คนไดห้ออกจากบาบดิโลนในเดสือนมมีนาคม ปมีกยอน
ค.ศ. 455 (8:1)
2
เอสราไดห้นนับคนทมีที่แมยนข นาอาหะวา และเขาตกใจเมสืที่อเหป็นวยาไมยมมีชาวเลวมีสนักคนหนขงที่ (8:15)
3
เอสราเลยสยงพวกทยตไปยนังบาบดิโลนขอใหห้พวกเลวมีไปกนับพวกเขาดห้วย (8:16-20)
4
เอสราไดห้อธดิษฐานและอดอาหารทมีที่แมยนข นาอาหะวา ขอเดดินทางดห้วยความปลอดภนัย
(8:21-23)
5
เอสราถขงกรรุงเยรยซาเลป็ม (8:31-32)
เอสราไดห้อธดิษฐานอห้อนวอนพระเจห้า (9)
1
เมสือที่ ถขงแลห้ว เอสราไดห้เหป็นวยาพวกยดิวไดห้ใชห้ธรรมเนมียมของคนตยางชาตดิ และไดห้แตยงงานกนับ
หญดิงตยางชาตดิ (9:1-2)
2
เอสราเลยอธดิษฐานตยอพระเจห้าในเรสืที่องนมีข (9:3-15)
ชาวอดิสราเอลไดห้กลนับใจเสมียใหมย (10)
1
ชาวอดิสราเอลไดห้รยห้สขกสนานขกในความผดิดของเขา (10:1)
2
ชาวอดิสราเอลรย วมกนันเพสืที่อจะแกห้ไขปนัญหานมีข (10:2-9)
3
การประกาศของเอสรา (10:10-14)
4
พวกทมีคที่ นัดคห้านเรสืที่องนมีข (10:15)
5
การแกห้ไขปนัญหานมีข (10:16-44)

