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บทที่ 17
เนหะมีย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือเนหะมีย
-  บอกวาใครเปนผูเขียนหนังสือเนหะมีย
-  บอกจุดประสงคของหนังสือเนหะมีย
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของหนังสือเนหะมียจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเนหะมีย

คํ านํ า
ผูเขียน เนหะมีย
เขียนถึงใคร ถึงชาวอิสราเอล
จุดประสงค เพ่ือบันทึกประวัติศาสตรของอิสราเอลตอเน่ืองไป บันทึกถึงการสรางกํ าแพงเมืองเยรูซา

เล็มขึ้นใหม
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ขาพเจาก็ใชผูสื่อสารไปหาเขาวา “ขาพเจากํ าลังทํ างานใหญ ลงมาไมได
ท ําไมจะใหงานหยุดเสียในขณะที่ขาพเจาทิ้งงานลงมาหาทาน””  เนหะมีย 6:3

หลกัการของชีวิตและการรับใช   ไมมีโอกาสใดที่ปราศจากการตอตาน  ความเชื่อที่ปราศจากความ
ประพฤติก็ตายแลว

บุคคลสํ าคัญ เนหะมีย  สันบาลลทั  เกเชม  กัชมู  เซไมอาห  โทมีอาห  ฮานานิยาห  เอสรา  อารทา
เซอรซัส
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โครงราง

I. คํ านํ า  1:1-11
ก.  ขาวรายจากกรุงเยรูซาเล็ม  :  1:1-3
ข.  การตอบสนองของเนหะมียตอขาวราย  :  1:4-11

II. เตรียมตัวสํ าหรับงานที่ตองทํ า  :  2:1-20
ก.  กับกษัตริย  : 2:1-8
ข.  กับเจาเมือง  :  2:9-10
ค.  ในเยรูซาเล็ม  :  2:11-15
ง.  กับผูนํ าของประชากร  :  2:15-20

III. การสรางกํ าแพงขึ้นใหม   :  3:1-6:19
ก.  รายนามของผูสรางกํ าแพงและการจัดหนวยงาน  3:1-32
ข.  การตอตานจากภายนอกและภายใน  4-6:14

1.  การตอตานจากภายนอก
(ก)  การวิจารณโดยตรง  :  2:19
(ข)  คํ าเยาะเยยและถากถาง  :  4:1-3
(ค)  การกลาวหาเท็จ  6:5-7
(ง)  การตอตาน 4:8
(จ)  การแตกแยก  6:2
(ฉ)  อิทธิพลของคนสวนใหญ  6:2
(ช)  การขูเข็ญ  ความกลัว  6:2
(ซ)  การประนีประนอม  5:14-19
(ฌ)  การตอสู  การขัดขวาง  4:8
(ญ)  คิดอุบาย  4:8,  6:2

2.  การตอตานภายใน
(ก)  การทอใจ  4:10-11
(ข)  การคัดคานไมเห็นดวย  5:1-19
(ค)  ผูเชื่อที่ออนแอ   4:12
(ง)  การตอตานจากผูนํ าทางศาสนา  3:5
(จ)  ผูเผยพระวจนะเท็จ  6:10-13

ค.  กํ าแพงเสร็จเรียบรอย  6:15-19

IV. การควบคุมและตรวจตรา  :  7:1-73
ก.  กอตั้งการควบคุมเมือง  :  7:1-4
ข.  ตรวจตราผูอพยพที่กลับมา  7:5-73
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V. การปฏิรูปทางศาสนา  โดยเอสราและเนหะมีย  8:1-13:31
ก.  อานพระบัญญัติ  8:1-8:18
ข.  การสารภาพและอธิษฐาน  9:1-37
ค.  ร้ือฟนพันธสัญญา  9:38-10:39
ง.  รายนามของผูพักอาศัย  11:1-12:26
จ.  การอุทิศถวายกํ าแพง  12:27-47
ฉ.  การปฏิรูปของเนหะมีย  13:1-31

คํ าขวัญที่เปนแรงดลใจ

คํ าขวัญ 10 ประการของเนหะมีย  ซ่ึงเปนแรงดลใจใหเขาทํ างานมีดังน้ี
-  พระหัตถอันทรงพระคุณของพระเจาของขาพเจาอยูกับขาพเจา  2:8
-  มาเถิดใหเราสรางกํ าแพงเยรูซาเล็มขึ้น  2:18
-  พระเจาแหงฟาสวรรคจะทรงใหเรากระทํ าสํ าเร็จ  2:20
-  ประชาชนมีน้ํ าใจที่จะทํ างาน  4:6
-  จงระลึกถึงพระเจาผูใหญยิ่งและนาเกรงกลัวและตอสู  4:14
-  พระเจาของเราทั้งหลายจะทรงตอสูเพ่ือพวกเรา  4:20
-  ขาแตพระเจา บัดนี้ขอพระองคทรงเสริมกํ าลังมือของขาพระองค  6:9
-  งานนี้ที่ไดสํ าเร็จไปก็ดวยพระเจาของเราทรงชวยเหลือ  8:16
-  ความชื่นบานของตนในพระเจาเปนกํ าลังของเจา  8:10
-  ขาแตพระเจาของขาพระองค  ขอทรงระลึกถึง  (เขาทั้งหลาย, ขาพระองค)  13:29, 31

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 17

1. ใครคือผูเขียนหนังสือเนหะมีย
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2. จงบอกถึงจุดประสงคของหนังสือเนหะมีย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเนหะมียเขียนถึงใคร?
                                                                                                                         

4. จงบอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเนหะมีย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 17

1. เนหะมีย
2. เพ่ือบันทึกประวัติศาสตรของอิสราเอลตอไป บันทึกถึงการสรางกํ าแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม
3. อิสราเอล
4. ไมมีโอกาสใดที่ปราศจากการตอตาน  ความเชื่อที่ปราศจากความประพฤติก็ตายแลว
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5. “ขาพเจาก็ใชผูสื่อสารไปหาเขาวา “ขาพเจากํ าลังทํ างานใหญ ลงมาไมได  ทํ าไมจะใหงานหยุด
เสียในขณะที่ขาพเจาทิ้งงานลงมาหาทาน””  เนหะมีย 6:3

เพื่อการศึกษาตอไป
1. งานของพระเจาจะถูกตอตานจากมนุษยและซาตานเสมอทั้งจากภายในและภายนอก ขณะที่คุณ

ศึกษาหนังสือเนหะมีย จงทํ ารายการของรายการโจมตีของศัตรูซ่ึงวางแผนที่จะหยุดยั้งงานของ
พระเจา

2. ประตูของกํ าแพงกรุงเยรูซาเล็มเปนแบบของชีวิตครสิเตียน หมายความวาแมวาจะเปนประตู
จริงๆ  แตมันก็เปนสัญลักษณของความจริงฝายวิญญาณดวย

ชื่อประตู เปนสัญลักษณของ ขอพระคัมภีรอางอิง
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ประตูแกะ ไมกางเขน                3:l, ยอหน l0:ll
ประตูปลา การนํ าวิญญาณ 3:3, มัทธิว 4:l9
ประตูเกา ธรรมชาติเกา                3:6; โรม 6:l-23
ประตูหุบเขา การทดสอบและการทนทุกข    3:l3, 2 โครินธ l:3-5
ประตูกองขยะ การงานของเนื้อหนัง       3:l4, กาลาเทีย 5:l6-2l
ประตูน้ํ าพุ พระวิญญาณบริสุทธิ์            3:l5, ยอหน 7:37-39
ประตูน้ํ า พระวจนะของพระเจา              3:26, ยอหน 4:l0-l4
ประตูมา การสงครามของผูเชื่อ        3:28, เอเฟซัส 6:l0-l7
ประตูตะวันออก การเสด็จกลับมาของพระเยซู         3:29, เอเสเคียล 43:l,2
ประตูตรวจพล พระที่น่ังพิพากษาของพระเยซู   3:3l, I โครินธ 3:9-l5,

II โครินธ 5:l0
3. ภาพขางลางนี้แสดงใหเห็นกรุงเยรูซาเล็มในสมัยของเนหะมียเยรูซาเล็มในสมัยของเนหะมีย


