หนนังสสือเนหะมมียย
หนนังสสือเลลมนมีนบนนั ททึกประวนัตติศาสตรยของการสรร้างกกาแพงกรรุงเยรรูซาเลล็มขทึนนมา หลนังจากเศรรุบบาเบลกนับพวก
ยติว สรร้างพระวติหารใหมลเสรล็จแลร้ว อมีกประมาณ 90 ปมีตลอมา เนหะมมียยไดร้รนับอนรุญาตจากกษนัตรติยยใหร้กลนับไปสรร้าง
กกาแพงกรรุง เยรรูซาเลล็ม ใหร้ตนงนั กรรุงเยรรูซาเลล็มนนันนเปล็นเมสืองหลวง และใหร้ตนนังอติสราเอลเปล็นประเทศอมีก ครนันงนมีนเนหะมมียย
ไดร้นกาพวกยติวอมีก พวกหนทึงนึ่ ซทึนึ่งมมีจกานวนคนมากกวลาพวกยติวในสมนัยของเอสราใหร้กลนับไปดร้วย กกาแพงกรรุงเยรรูซาเลล็ม
นนันนไดร้ถรูกทกาลายมากกวลา 100 ปมีกลอนเวลานนันน ในตอนทมียนึ่ รูดาหยถรูกนกาไปยนังบาบติโลนใหร้เปล็นเชลย (2 พศด 36:19)
ทมีบนึ่ อกวลามากกวลา 100 ปมีนน นนั กล็คสือใน 2 พศด 36:21 อติสราเอลอยรูทล บมีนึ่ าบติโลนเปล็นเวลา 70 ปมีแลร้ว แลร้วตร้อง
บวก สมนัยรนัชการสามสมนัย คสือกษนัตรติยยไซรนัส กษนัตรติยยดารติอนัส และกษนัตรติยยอาหสรุเอรนัส (อสร 4:5-8) แลร้วบวกอมีก 20
ปมีใน รนัชการของกษนัตรติยยอารทาเซอรยซมีส (นหม 2:1) เอสราไดร้ขน ทึนไปยนังกรรุงเยรรูซาเลล็ม 14 ปมีกลอนเนหะมมียย (ใหร้
เปรมียบเอสรา 7:7 กนับเนหะมมียย 2:1)
เนหะมมียยไปทมีนึ่กรรุงเยรรูซาเลล็มในปมีกลอนค.ศ. 446 อารยชบติชอบ เจมสย อาชชรูรย บอกวลาระยะเวลาของหนนังสสือ
เลลมนมีนคสือ 11 ปมี
"ระยะเวลาของสองเลลมนมีน คสือเอสรา กนับเนหะมมียย ประมาณหนทึนึ่งศตวรรษ เพราะวลาเรสืนึ่องของเอสราเรตินึ่มตร้น
ในปมี แรกของกษนัตรติยยไซรนัส ในปมีกลอนค.ศ. 538 และเรสืนึ่องของเนหะมมียยสนตินสรุดลงหลนังจากปมีทมีนึ่ 32 ของกษนัตรติยยอาร
ทาเซอรยซมีส ในปมีกลอนค.ศ. 432" (จาก Topical Index and Digest of the Bible, โดยมอนเซอรย)
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ขลาวสารเกมีนึ่ยวกนับกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (1)
ก
ในเดสือนธ.ค. ปมีกลอน ค.ศ. 446 เนหะมมียยไดร้ยตินขลาวเกมีนึ่ยวกนับเมสืองเยรรูซาเลล็มจากพมีนึ่ชายของเขาชสืนึ่อ
ฮานานมี (1:1-3)
ข
เมสือนึ่ ไดร้ยตินขลาวนมีนแลร้ว เนหะมมียจย ทึงอธติษฐานและสารภาพความผติดบาปตลอพระเจร้า (1:4-11)
เนหะมมียยทลรู ขออนรุญาตใหร้ไปสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (2:1-8)
ก
เมสือนึ่ เนหะมมียยไดร้อธติษฐานเปล็นเวลา 4 เดสือนแลร้ว ในเดสือนเมษายน ปมีกลอน ค.ศ. 445 เขาขออนรุญาต
ใหร้ไปสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (2:1-5)
ข
กษนัตรติยยอารทาเซอรยซมีสทรงอนรุญาตใหร้เนหะมมียยไป (2:6-8)
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เหตรุทมีนึ่ตร้องสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (2:9-20)
เมสือนึ่ เนหะมมียยถทึงเมสืองเยรรูซาเลล็มแลร้ว เขาไดร้บอกผรูร้นกาชาวยติวถทึงเหตรุทมีนึ่ตร้องสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม
(2:17-18)
สรรุปวลามมีอยรูสล องเหตรุ
ก
สกาหรนับปร้องกนันเมสือง คสือไมลใหร้ศนัตรรู (คนภายนอก) เขร้ามา
ข
เพสืนึ่อมมีการแตกแยกกนัน คสือไมลใหร้คนภายในรวบรวมกนับคนตลางชาตติทไมีนึ่ มลนมนัสการพระเจร้า
ประตรูทนงนั หลายในกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (3)
ขอสนังเกตความหมายของแตลละประตรู
ก
ประตรูแกะ (3:1) เปรมียบไดร้กบนั กางเขน (ยน 10:11)
ข
ประตรูปลา (3:3) เปรมียบไดร้กบนั การเปล็นพยาน (มธ 4:19)
ค
ประตรูเกลา (3:6) เปรมียบไดร้กบนั นติสนัยเดติมของเรา (รม 6:1-23)
ง
ประตรูหรุบเขา (3:13) เปรมียบไดร้กบนั การทดลองและความทรุกขยลกาบาก (2 คร 1:3-5)
จ
ประตรูกองขยะ (3:14) เปรมียบไดร้กบนั การประพฤตติทมีนึ่อาศนัยเนสืนอหนนัง (กท 5:16-21)
ฉ
ประตรูนน กาพรุ (3:15) เปรมียบไดร้กบนั พระวติญญาณบรติสทรุ ธติธ (ยน 7:37-39)
ช
ประตรูนน กา (3:26) เปรมียบไดร้กบนั พระวจนะของพระเจร้า (ยน 4:10-14)
ซ
ประตรูมร้า (3:28) เปรมียบไดร้กบนั การสรูรร้ บของครติสเตมียน (อฟ 6:10-17)
ฌ ประตรูตะวนันออก (3:29) เปรมียบไดร้กบนั การเสดล็จกลนับมาของพระเยซรู (อสค 43:1-2)
ญ ประตรูตรวจผล (3:31) เปรมียบไดร้กบนั บนัลลนังกยพติพากษาของพระครติสตย (1 คร 3:9-15; 2 คร 5:10)
ฎ
ประตรูเอฟรายติม (8:16)
ฏ
ประตรูยาม (12:39)
ผรูร้ทตมีนึ่ ลอตร้านการสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม
คนเหลลานมีนไดร้ใชร้วติธมีหลายอยลางทมีจนึ่ ะตลอตร้านการสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม
ก
การเยาะเยร้ย (2:19; 4:1-3)
ข
ความทร้อใจ (4:10)
ค
การรล วมหนัวกนันคติดอรุบาย (4:7-8, 11)
ง
การเกมียจครร้าน (4:10)
จ
การเถมียงกนันภายใน (5:1-5)
ฉ
ความประนมีประนอม (6:1-4)

6

7

ช
การใสล รร้าย (6:5-9)
ซ
การทรยศ (6:10-14)
ฌ ความกลนัว (6:9, 14)
ลนักษณะของผรูร้ทมีนึ่สรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม คสือเนหะมมียย
ก
เขาเปล็นแบบอยลางทมีนึ่ดมีตลอหนร้าของคนทนันงปวง (5:14-18)
ข
เขามมีความมนันนึ่ ใจอยลางเตล็มทมีนึ่ในพระเจร้า (4:14; 8:9-10)
ค
เขาไมลยอมประนมีประนอม (2:20)
ง
เขาอธติษฐาน (4:4-5, 9; 6:9)
จ
เขากลร้าทมีจนึ่ ะอยรูฝล ลายพระเจร้า (4:16-23)
ฉ
เขามนันนึ่ คงในความเชสืนึ่อและการประพฤตติ (6:3)
พระพรทมีนึ่พวกยติวไดร้รนับในเมสือนึ่ เขาสรร้างกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม
ถทึงแมร้วาล พวกยติวไดร้รบนั การขลมเหงหลายอยลาง กกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็มนนันนไดร้ถรูกสรร้างขทึนนมาภายใน 52 วนัน
(6:15)
พระพรทมีนึ่พวกเขาไดร้รบนั กล็คสือ
ก
เขาไดร้อลานพระวนจะของพระเจร้า (8:1-8; 9:3)
ข
เทศกาลเลมีนยงอยรูเล พติงไดร้เรตินึ่มขทึนนอมีก (8:13-18)
ค
การอธติษฐานทมีนึ่สรรุปประวนัตติของอติสราเอล (9:5-38)
ง
ประชาชนไดร้ทกาพนันธสนัญญากนับพระเจร้า (9:38; 10)
จ
ประชาชนไดร้เขร้าไปอยรูใล นเมสืองเยรรูซาเลล็มอมีก (11:1-2)
ฉ
ประชาชนไดร้สารภาพความผติดบาปของเขา คสือ
1
การรล วมกนับคนตลางชาตติทไมีนึ่ มลเชสืนึ่อในพระเจร้า (9:1-2; 10:30; 13:4)
2
การไมลถวาย 10 % ของรายไดร้ (10:32-39; 12:44-47; 13:10-11)
3
การทกางานในวนันสะบาโต (10:31; 13:15-22)
4
การสมรสกนับคนตลางชาตติทไมีนึ่ มลเชสืนึ่อในพระเจร้า (13:23-24)
5
การใชร้พระวติหารในทางทมีนึ่ผติด (13:1-9)
เพราะเหตรุวาล เนหะมมียมย มีความรร้อนรนในการประกาศความจรติง ประชาชนจทึงกลนับใจเสมียใหมล

ช

ความชสืนึ่นชมยตินดมีของประชาชน
เวลาครติสเตมียนรนับใชร้พระเจร้าในวติธมีทมีนึ่ถรูกตร้องตามพระคนัมภมีรย ผลซทึนึ่งจะเกติดขทึนนนนันนกล็คอสื
ความชสืนึ่นชมยตินดมี
1
แตลละคนไดร้กตินและดสืนึ่มและสล งสล วนอาหาร (8:12)
2
พวกเลวมีไดร้รร้องเพลงสรรเสรติญพระเจร้า (12:27-28)
3
ประชาชนไดร้เดตินสรรเสรติญพระเจร้าบนกกาแพงเมสืองเยรรูซาเลล็ม (12:31-34)
4
พวกปรุโรหติตไดร้เปลาแตร (12:35-37)
5
ผลกล็คสือ "ความชสืนึ่นบานของเยรรูซาเลล็มกล็ไดร้ยตินไปไกล" (12:43)

