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บทที่ 16
เอสรา

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือเอสรา
-  บอกวาหนังสือเอสราเขียนถึงใคร
-  บอกวัตถุประสงคของหนังสือเอสรา
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเอสรา

คํ านํ า
ผูเขียน เอสรา
ถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
จุดประสงค บอกถงึการกลับมาของประชากรของพระเจาจากการถูกเนรเทศในบาบิโลนและการ

สรางพระวิหารขึ้นใหมในกรุงเยรูซาเล็ม
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“และชนชาตอิิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวีและคนอื่นๆ ที่ถูกกวาด
ไปเปนเชลยและไดกลับมา ไดฉลองการมอบถวายพระนิเวศแหงพระเจาน้ีดวย
ความชื่นบาน”  เอสรา 6:16

หลกัการของชีวิตและการรับใช   การกลับมาและการคืนสูสภาพดี เปนหลักการพื้นฐานของการสํ านึกผิด
บุคคลสํ าคัญ  เอสรา  โยชูวา  เศรูบบาเบล  ไซรัส  ฮักกัย  เศคาริยาห  อารทาเซอรซิส
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โครงราง
I. การกลับสูสภาพดีภายใตเศรุบบาเบล   1:1-6:22

ก.  การกลับมาจากการเนรเทศครั้งแรก  1:1-2:70
1.  ประกาศิตของกษัตริยไซรัส  1:1-11

(ก)  การเขียนราชประกาศิต  1:2-4
(ข)  ความปรารถนาของประชากร  1:5-11

2.  รายชื่อของผูถูกเนรเทศ  2:1-70
ข.  การกลับคืนสูการนมัสการของสาธารณชน  3:1-6:22

1.  การสรางพระวิหารขึ้นใหม  3:1-6:15
(ก)  กอตั้งการนมัสการขึ้นใหมในเยรูซาเล็ม  3:1-7
(ข)  งานเกี่ยวกับพระวิหาร  3:8-13
(ค)  ซาตานพยายามปดกั้นงานซอมแซมพระวิหาร  4:1-24
(ง)  ผูเผยพระวจนะตางพากันมาชวย  5:1-2
(จ)  คํ าถามของผูวาราชการมณฑล  5:3-5
(ฉ)  จดหมายถึงดาริอัส  5:6-17
(ช)  การคนหากฤษฏีกาของไซรัส  6:1-12
(ซ)  ททัเธนัยตอบสนอง  6:13-15

2.  การมอบถวายพระวิหาร  6:16-22
II. การปฏิรูปภายใตเอสรา  7:1-10:44

ก.  การกลับมาครั้งที่สองจากการเนรเทศ  7:1-8:36
1.  ภูมิหลังและการเตรียมการของเอสรา  7:1-10
2.  จดหมายของอารทาเซอรซิส  7:11-26
3.  เอสราตอบสนอง 7:27-28

ข.  การแกไขความชั่วรายในสังคม  9:1-10:44
1.  ประชากรของพระเจาประนีประนอมกับความบาป  9:1-2
2.  เอสราครํ่ าครวญอธิษฐาน  9:3-15
3.  ใหประชาชนสารภาพบาป  10:1-8
4.  การสารภาพและการสํ านึกผิด  10:9-16
5.  รายชื่อของผูที่กระทํ าผิด  10:18-44

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 16
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือเอสรา
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือเอสรา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเอสราเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเอสรา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเอสรา
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 16

1. เอสรา
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2. เอสรากลาวถึงการกลับมาของประชากรของพระเจาจากการเนรเทศในบาบิโลนและสรางพระ
วหิารขึ้นใหมในเยรูซาเล็ม

3. อิสราเอล
4. การกลับมาและการกลับสูสภาพดีเปนหลักการพื้นฐานของการสํ านึกผิด
5. “และชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวแีละคนอ่ืนๆ ที่ถูกกวาดไปเปนเชลยและไดกลับ

มา ไดฉลองการมอบถวายพระนิเวศแหงพระเจานี้ดวยความชื่นบาน”  เอสรา 6:16

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงอานสดุดี  137  บทนี้บันทึกความเศราเสียใจของประชากรของพระเจา ในขณะที่เขาเดินทาง
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จากเยรูซาเล็มไปเปนเชลยในบาบิโลน
จงอานสดุดี 126  ซ่ึงอธิบายถึงความปติยินดีที่ไดกลับจากการเปนเชลยมายังเยรูซาเล็ม

2. ศตัรไูดยึดเอาดินแดนที่แบงแยกของทั้งอิสราเอลและยูดาหไวเปนเชลย  อิสราเอลตกเปนเชลย
ของอัสซีเรียในป กคศ. 721   ยูดาหตกเปนเชลยของบาบิโลนในป กคศ. 606

ประชากรของพระเจากลบัคืนสูเยรูซาเล็มจากการเปนเชลยดังตอไปน้ี
536 กคศ.  เศรบุบาเบลกับคนยิว 42,360 คน  คนใช 7,337 คน  นักรอง 200 คน  มา 736 ตัว

ลอ 245 ตัว  อูฐ 435 ตัว  ลา 6,720 ตัว และภาชนะทองและเงิน 5,400
457 กคศ.  เอสรากับผูชาย 1,754 คน  ทอง 10 ตะลันต  เงิน 750 ตะลันต  ไมไดกลาวถึงวาผู

หญิงและเด็กรวมอยูในกลุมผูที่กลับมาจากการเนรเทศครั้งน้ีหรือไม
444 กคศ.  เนหะมียมากับผูติดตามทางทหารเพื่อสรางและปองกันกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม

3. มีการเดินทางไปเปนเชลยของบาบิโลน 3 ครั้ง  ในสมัยของเอสรามีการเดินทาง 3 ครั้งกลับสูดิน
แดนแหงพระสัญญา

การเดินทาง 3 ครั้งไปสูบาบิโลน
-  ในสมัยของดาเนียล 606 กคศ.
-  ในสมัยของเอเสเคียล 596 กคศ.
-  ในสมัยของกษัตริยเศเดคียาห  586 กคศ.

การเดินทาง 3 ครั้งไปสูอิสรภาพ
-  นํ าโดยเศรุบบาเบลและโยชูวา  583 กคศ.
-  นํ าโดยเอสรา  456 กคศ.
-  นํ าโดยเนหะมีย  446 กคศ.


