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เอสรา
คํานํ า
ในพระ คัมภีรฮีบรูและพระ คัมภีร
ฉบับแปลกรีกโบราณ
ไดรวมหนังสือ
เอ ส รากับหนังสือเน หะ มี ยาหเขาเป็ น
เลมเดียวกัน
หนังสือทัง้ สองเลมนี้มี
เนื้อหาเกี่ยว กับการตัง้ สังคมขึ้นมาใหม
ตามอยางที่เคยเป็ นมา แลวในกฎของ
โมเสส เชนใหมีระบบนักบวช มีวิหาร
มีเครื่องบูชาตางๆ มีเทศกาลตางๆ มี
กําแพงเมือง และมีประชาชนที่ถูกอุทิศ
ไวสําหรับพระยาหเวห
เอสรา บทที่ ๑-๖: หลังจากกษัตริยไซ
รัสแหงเปอรเซียชนะอาณาจักรบา บิ โลน
(ในปี ๕๓๙ กอน ค.ศ.) ทานอนุญาต
ใหพวกเชลยทัง้ คนเผายู ดาหและเผา
เบน ยา มินในบา บิ โลนกลับไปยังบาน
เกิดเมืองนอนของตน (ในปี ๕๓๘ กอน
ค.ศ.) เชช บัส ซารเป็ นคนที่นําพวก เขา
กลับไปที่ยู ดาห แลวพวก เขาเริ่มสราง
วิหารขึ้นมาใหม แตพวก เขาทอใจ เริ่ม
กลัวชนชาติอ่ น
ื ๆก็เลยหยุดสรางวิหารไป
เป็ นเวลาถึงสิบ หกปี (ในปี ๕๓๖-๕๒๐
กอน ค.ศ.; เอสรา ๔:๒๔) ตอจากนัน
้ เศ
รุบ บา เบลเจา เมืองเยรูซาเล็ม โย ชู วา
นักบวชสูงสุด ฮัก กัยผู พูด แทน พระเจา
และเศคาริ ยาหผู พูด แทนพระเจา ไดนํา
ประชาชนใหสรางวิหารตอจนเสร็จในปี
๕๑๖ กอน ค.ศ.
เอสรา บทที่ ๗-๑๐: ใน ปี ๔๕๘ กอน
ค.ศ. เอสรานํ าคนเผายู ดาหอีกชุด หนึ่งที่
กลับจากบา บิ โลนไปที่เมืองเยรูซาเล็ม
เขาเอาของ ขวัญสําหรับตกแตงวิหารมา
*๑:๑

เอสรา ๑:๔

ดวย และเขาไดสอนประชาชนเรื่องคํา
สัง่ สอนของโมเสส เหมือนกับที่เขียน
ไวในหนังสือเอ ส รา ๗:๑๐ วา “เพราะ
วาเอ ส ราไดอุทิศตัวในการศึกษากฎคํา
สอนของพระยาหเวห ในการทําตามกฎ
นัน
้ และในการสัง่ สอนกฎระเบียบและ
กฎหมายของพระองคในอิสราเอล”
ไซรัสชวยเชลยกลับมา
(๒ พศด. ๓๖:๒๒-๒๓)
รัส †ขึ้นเป็ นกษัตริย
ของเปอรเซีย พระยาหเวหไดกระตุนให
กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย ประกาศไปทัว
่
ราชอาณาจักรของพระองค และเขียนออกมา
เป็ นกฎหมายดวย เพื่อสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด
ผานมาทางปากของเยเรมียาห ‡จะไดเกิดขึ้น
จริง ประกาศนัน
้ วาอยางนี้ คือ
๒ “กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย
พูดวา
อยางนี้
‘พระยาหเวห พระเจาแหงสวรรค ได
มอบอาณาจักรทุก แหงบนโลกใหกับ เรา
พระองคยังไดมอบ
หมายใหเราสราง
วิหารใหกับพระองคที่เมืองเยรูซาเล็ม
ในยู ดาห ๓ มีใครบางในกลุมพวก เจา
ทัง้ หมดนี้ที่เป็ นคนของพระองค
ขอ
ใหพวก เขาขึ้นไปที่เมืองเยรูซาเล็มใน
ยู ดาหและสรางวิหารของพระ ยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอล คือพระเจาที่อยู
ในเยรูซาเล็ม ขอใหพระเจาของพวกเขา
อยูกับพวก เขาดวย ๔ คนที่ไมใชชาว ยิว
ที่อาศัยอยูตามที่ตางๆที่มีคน
ยิวหลง
เหลืออยู ¶§ จะตองชวยบริจาคเงิน และ
ทองคํา ขาวของเครื่องใชและสัตวตางๆ
รวม ทัง้ ของ ถวายที่ใหดวยความสมัคร

๑

๑ ในปี แรก

*ที่ไซ

ในปี แรก หมายถึงปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด

†๑:๑

ไซรัส กําลังพูดถึง ไซรัสที่ สอง ที่ชนะบาบิ โลน ในปี ๕๓๙ กอนพระเยซูมาเกิด และ
อนุญาตใหชาวยิวเริ่มกลับเมืองเยรูซาเล็มในปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด
‡๑:๑

เยเรมียาห ดูที่หนังสือ เยเรมียาหบทที่ ๒๕:๑๒-๑๔ และบทที่ ๕๑

¶๑:๔

คนยิวหลง เหลืออยู คนที่หลบ หนีจากความหายนะ ในที่ นี้หมาย ถึง พวกชาวยิว ที่
รอดพนจากการถูกทําลายโดยกองทัพของศัตรูของพวกเขาในยูดาหและอิสราเอล
§๑:๔

คนที่ไมใชชาวยิว … หลงเหลืออยู หรือแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “พวกชาวยิวที่เหลือ
อยูในทุกๆแหงที่คนกลับมาอาศัยอยู ควรชวยเหลือพวกเขา”

เอสรา ๑:๕

ใจ
ใหแกวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม’”
๕ แลวพวกหัวหน าของตระกูลยู ดาหและ
เบนยามิน รวมทัง้ นักบวชทัง้ หลาย และพวก
ชาวเลวีตางก็ลุกขึ้นเตรียมตัวจากไป คือ ทุก
คนที่พระเจาไดกระตุนใหข้ น
ึ ไปสรางวิหาร
ของพระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมา
ใหม ๖ เพื่อนบานของชาว ยิวทุก คนไดชวย
พวก เขา ดวยการใหสิ่งของตางๆที่ทําจาก
เงินรวม ทัง้ ทองคํา ขาว ของเครื่อง ใช และ
สัตวตางๆตลอดจนของมีคา และของถวายที่
ใหดวยความสมัคร ใจ ๗ กษัตริยไซ รัสไดเอา
พวกเครื่อง
ใชตางๆสําหรับวิหารของพระ
ยาหเวหออก มา เป็ นเครื่อง ใชที่กษัตริยเนบู
คัด เนส ซาร *ไดนํามาจากเมืองเยรูซาเล็ม
และเอามาเก็บรักษาไวในวิหารของเหลา
เทพเจาของพระองค ๘ กษัตริยไซ รัสแหง
เปอรเซีย ไดมอบสิ่งของเหลา นี้ใหกับมิ ทเร
ดาท ผูดูแลดานการ เงินของกษัตริย และมิ
ทเร ดาทก็ไดตรวจนับของเหลา นัน
้
ใหกับ
เชชบัสซาร ซึ่งเป็ นหัวหน าผูนําของยูดาห
๙ และนี่ คือรายการทรัพยสินเหลานั น
้
อางทองคํา สามสิบใบ
อางเงิน หนึ่งพันใบ
มีด †ยี่สิบเกาเลม
๑๐ ชามทองคําขนาดเล็ก สามสิบใบ
ชามเงินเขาชุดกันขนาดเล็ก สี่รอยสิบใบ
ภาชนะอื่นๆหนึ่งพันใบ
๑๑ มีภาชนะที่ทําดวยทองคําและเงินรวม
ทัง้ สิน
้ หาพันสี่รอยใบ เชชบัสซาร นํ าสิ่งของ
เหลา นี้ข้ น
ึ มาที่เมืองเยรูซาเล็ม
ตอนที่
พระเจานํ า ตัวพวกเชลยออกจากบา บิ โลนมา
ยังเมืองเยรูซาเล็ม
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เอสรา ๒:๑๕

รายชื่อเชลยที่กลับมา
(นหม. ๗:๔-๗๓)
๑ ตอไป

๒ มณฑลยูดาห หลังจากที่กลับมาจากการ
นี้คือรายชื่อของคนที่อยูใน

ถูกจับไปเป็ นเชลย กอนหน านี้ กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน ไดจับครอบครัว
พวกเขาไปเป็ นเชลยที่บา บิ โลน ตอน นี้พวก
เขาไดกลับมาที่เมืองเยรูซาเล็มและยู ดาห
และตางคนตางก็กลับไปยังบานเมืองของตน
๒ พวก เขาทัง
้ หลายกลับมาพรอมกับเศรุบ บา
เบล ‡เยชูอา เนหะมียาห เสไรอาห เรเอไลย
าห โมรเดคัย บิล ชาน มิส ปาร บิ ก วัย เรฮูม
และบาอานาห
ตอ ไป นี้คือจํานวนชายอิสราเอลของแตละ
ตระกูลที่ไดกลับมา
๓ ผูสืบตระกูลปาโรช สองพันหนึ่ ง รอยเจ็ด สิบ
สองคน
๔ ผูสืบตระกูลเชฟ าทิ ยาห สาม รอยเจ็ด สิบ
สองคน
๕ ผูสืบตระกูลอาราห เจ็ดรอยเจ็ดสิบหาคน
๖ ผูสืบตระกูลปาหัท โมอับ คือ ตระกูลของเย
ชู อา และโยอาบ สองพันแปดรอยสิบ สอง
คน
๗ ผูสืบตระกูลเอลาม หนึ่ งพันสองรอยหาสิบสี่
คน
๘ ผูสืบตระกูลศัทธู เการอยสี่สิบหาคน
๙ ผูสืบตระกูลศักคัย เจ็ดรอยหกสิบคน
๑๐ ผูสืบตระกูลบานี หกรอยสี่สิบสองคน
๑๑ ผูสืบตระกูลเบบัย หกรอยยี่สิบสามคน
๑๒ ผูสืบตระกูลอัส กาด หนึ่ ง พันสองรอยยี่สิบ
สองคน
๑๓ ผูสืบตระกูลอา โด นี คัม หก รอยหก สิบ หก
คน
๑๔ ผูสืบตระกูลบิกวัย สองพันหาสิบหกคน
๑๕ ผูสืบตระกูลอาดีน สี่รอยหาสิบสี่คน

*๑:๗

กษัตริยเนบู คัด เนสซาร กําลังพูด ถึง กษัตริยเนบู คัด เนสซาร ที่ สอง ที่ครอบครองบา
บิ โลน ตัง้ แตปี ๖๐๕-๕๖๒ กอนพระ เยซูมา เกิด พระองคไดเอาชนะเมืองเยรูซาเล็มสอง ครัง้
ครัง้ แรกในปี ๕๙๗ ครัง้ นี้พระองคไดกวาดตอนเอากษัตริยเยโฮยาคีน กับประชาชนชัน
้ นํ าหนึ่ง
หมื่นคน พรอมกับทรัพยสินของวิหารและของวังกลับไปเมืองบาบิ โลน ครัง้ ที่ สองในปี ๕๘๖
ครัง้ นี้พระองคไดทําลายวิหาร และกวาดตอนชนเผายูดาหและเบนยามินที่เหลือไป
†๑:๙ มีด ความหมายในภาษาฮีบรู ยังไมชัดเจน
‡๒:๒

เศรุบบาเบล เขามีช่ อ
ื เรียกอีกชื่อหนึ่งวา เชชบัสซาร

เอสรา ๒:๑๖

๑๖ ผูสืบตระกูลอาเทอร

คือเฮเซคียาห เกาสิบ
แปดคน
๑๗ ผูสืบตระกูลเบไซ สามรอยยี่สิบสามคน
๑๘ ผูสืบตระกูลโยราห หนึ่ งรอยสิบสองคน
๑๙ ผูสืบตระกูลฮาชูม สองรอยยี่สิบสามคน
๒๐ ผูสืบตระกูลกิบบาร เกาสิบหาคน
๒๑ ชายจากเมืองเบธเลเฮม หนึ่ งรอยยี่สิบสาม
คน
๒๒ ชายจากเมืองเนโทฟาห หาสิบหกคน
๒๓ ชายจากเมืองอานาโธท หนึ่ งรอยยี่สิบแปด
คน
๒๔ ชายจากเมืองอัสมาเวท สี่สิบสองคน
๒๕ ชายจากเมืองคิริ ยาทอาริม เคฟี ราห และ
เบเอโรท เจ็ดรอยสี่สิบสามคน
๒๖ ชายจากเมืองรา มาห และเกบา หก รอย
ยี่สิบเอ็ดคน
๒๗ ชายจากเมืองมิค มาส หนึ่ ง รอยยี่สิบ สอง
คน
๒๘ ชายจากเมืองเบธ เอล และอัย สอง รอย
ยี่สิบสามคน
๒๙ ชายจากเมืองเนโบ หาสิบสองคน
๓๐ ชายจากเมืองมักบิช หนึ่ งรอยหาสิบหกคน
๓๑ ชายจากเมืองเอ ลาม หนึ่ ง พันสอง รอยหา
สิบสี่คน
๓๒ ชายจากเมืองฮาริม สามรอยยี่สิบคน
๓๓ ชายจากเมืองโลด ฮา ดิด และโอโน เจ็ด
รอยยี่สิบหาคน
๓๔ ชายจากเมืองเยริโค สามรอยสี่สิบหาคน
๓๕ ชายจากเมืองเส นา อาห สาม พันหก รอย
สามสิบคน
๓๖ ตอไปนี้ คือพวกนั กบวช
ผูสืบตระกูลเย ดา ยาห คือครอบครัวของเย ชู
อา เการอยเจ็ดสิบสามคน
๓๗ ผูสืบตระกูลอิมเมอร หนึ่ งพันหาสิบสองคน
๓๘ ผูสืบตระกูลปา ช เฮ อร หนึ่ ง พันสอง รอยสี่
สิบเจ็ดคน
๓๙ ผูสืบตระกูลฮาริม หนึ่ งพันสิบเจ็ดคน
๔๐ ตอไปนี้ คือพวกชาวเลวี
ผูสืบตระกูลเย ชู อา และขัด มี เอล คือ
ครอบครัวโฮดาวิยาห เจ็ดสิบสี่คน
๔๑ ตอไปนี้ คือพวกนั กรอง
ผูสืบตระกูลอาสาฟ หนึ่งรอยยี่สิบแปดคน
๔๒ ตอ ไป นี้ คือพวกตระกูลของคนเฝ าประตู
วิหารไดแก
ผูสืบตระกูลชัลลูม อาเทอร ทัลโมน อักขูบ ฮา
ทิธา โชบัย รวมหนึ่งรอยสามสิบเกาคน
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เอสรา ๒:๖๕

๔๓ ตอไปนี้ คือพวกตระกูลของคนรับใชประจํา

วิหารไดแก
ผูสืบตระกูลศีหะ ฮาสูฟา ทับบาโอท
๔๔ ตระกูลเคโรส สีอาฮา พาโดน
๔๕ ตระกูลเลบานาห ฮากาบาห อักขูบ
๔๖ ตระกูลฮากาบ ชัมลัย ฮานั น
๔๗ ตระกูลกิดเดล กาฮาร เรอายาห
๔๘ ตระกูลเรซีน เนโคดา กัสซาม
๔๙ ตระกูลอุสซาห ปาเสอาห เบสัย
๕๐ ตระกูลอัสนาห เมอูนิม เนฟิ สิม
๕๑ ตระกูลบัคบูค ฮาคูฟา ฮารฮูร
๕๒ ตระกูลบัสลูท เมหิดา ฮารชา
๕๓ ตระกูลบารโขส สิเสรา เทมาห
๕๔ ตระกูลเนซิยาห ฮาทิฟา
๕๕ ตอ ไป นี้ คือผูสืบตระกูลจากขาราชการของ
ซาโลมอน
ตระกูลโสทัย หัสโสเฟเรท เปรุดา
๕๖ ตระกูลยาอาลาห ดารโคน กิดเดล
๕๗ ตระกูลเชฟาทิ ยาห ฮัทธิล โปเคเรทหัส ซา
บาอิม อามี
๕๘ ผูสืบตระกูลของคน รับ ใชของวิหารทุก คน
และผูสืบตระกูลขาราชการของซา โลม อน
รวมทัง้ หมด สามรอยเกาสิบสองคน
๕๙ คนตอ ไป นี้ มาจากเมืองเทล เม ลาห เมือง
เท ล หาร ชา เมืองเค รูบ เมืองอัด ดาน และ
เมืองอิม เม อร แตพวก เขาไมสามารถพิสูจน
วา บรรพบุรุษของพวกเขาเป็ นชาวอิสราเอล
๖๐ ผูสืบตระกูลเด ไลย าห โท บี อาห เน โค ดา
รวมหกรอยหาสิบสองคน
๖๑ ผูสืบตระกูลของพวกนั กบวช คือ
ตระกูลของฮา บา ยาห ฮัก โขส และบาร ซิ ล
ลัย (บารซิลลัยคนนี้ไดแตงงานกับ ลูกสาว
ของบารซิ ล ลัยชาวกิ เลอาด แลวใชช่ อ
ื ของ
พอตา)
๖๒ คนพวกนี้ เมื่อคนหาประวัติครอบครัวใน
สํามะโนครัวที่เป็ นทางการ แตหาไม พบ ก็
เลยถือวาเป็ นคนธรรมดา และชื่อของพวก
เขาถูกตัดออกจากกลุมของพวกนักบวช
๖๓ ผู วาราชการเมืองบอกกับพวกเขาวา จะ
์ ิทธิท
์ ี่สุด จนกวาจะ
ตองไมกินอาหารที่ศักดิส
มีนักบวชที่สามารถจะปรึกษากับ อู ริมและ
ทูมมิมวาพวกนี้เป็ นนักบวชจริงหรือไม
๖๔–๖๕ ชุมชนทัง
้ หมดรวม กันมีสี่ หมื่นสอง
พันสาม รอยหก สิบคน ไม นับทาสชาย หญิง
ของพวก เขา ที่มีจํานวนเจ็ด พันสาม รอย
สามสิบ เจ็ดคน นอกจาก นัน
้ แลวพวก เขา

เอสรา ๒:๖๖
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ยังมีนัก รองทัง้ หญิงและชายอีกสอง รอยคน
๖๖–๖๗ พวกเขามีมารวมเจ็ดรอยสามสิบหกตัว
มีลอสองรอยสี่สิบหาตัว มีอูฐสี่รอยสามสิบหา
ตัว และมีลาหกพันเจ็ดรอยยี่สิบตัว
๖๘ หัวหน าครอบครัวบาง คน มาถึงวิหาร
ของพระยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็ม พวกเขา
ไดถวายของดวยความสมัคร ใจ ใหกับวิหาร
ของพระเจา เพื่อเอาไปสรางวิหารขึ้นมาใหม
บนสถาน ที่ตัง้ เดิม ๖๙ พวก เขาไดถวายตาม
กําลังความสามารถ พวก เขาไดถวายเพื่อใช
ในงาน นี้ใหกับกองคลัง เป็ นทองคําประมาณ
หา รอยกิโลกรัม เงินประมาณสาม พันสี่ รอย
กิโลกรัม
๗๐ พวกนั กบวช พวกชาวเลวี ประชาชน
สวนหนึ่ง พวกนัก รอง คนเฝ าประตู และคน
รับ ใชของวิหาร ไดยายเขามาอยูตามเมือง
ของ ตน และชาวอิสราเอลที่ เหลือทัง้ หมด ก็
ยายเขามาอยูตามเมืองของตนเหมือนกัน
สรางแทน บูชา
๑ เมื่อถึงเดือนเจ็ด

*และประชาชนชาว

๓ อิสราเอลไดอาศัยอยูตามเมืองตางๆแลว

ประชาชนทัง้ หมดไดเขามาชุมนุมกันในเมือง
เยรูซาเล็ม ๒ เยชูอา ลูกชายของโยซาดัก กับ
พวกเพื่อนนักบวชดวย กัน และเศ รุบ บา เบล
ลูกชายเชอั ลทิ เอลกับญาติของ เขา ไดเริ่ม
สรางแทนบูชาของพระเจาแหงอิสราเอล เพื่อ
พวกเขาจะไดถวายพวกเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัว
บนแทน นัน
้ ตามที่ไดบันทึกไวในกฎ บัญญัติ
ของโมเสส ผูเป็ นคนของพระเจา
๓ พวก เขาสรางแทน บูชาขึ้นมาใหมไวตรง
จุด เดิม เพราะกลัวประชาชนที่อยูลอม รอบ
พวก เขา พวก เขาไดถวายเครื่องเผาบูชาทัง้
ตัวบนแทน บูชาตอพระยาหเวห ถวายทัง้ เชา
และเย็น ๔ แลวพวก เขาจึงฉลองเทศกาล
อยู เพิง ตามที่เขียนไวในกฎ บัญญัติ พวก
เขาถวายเครื่องเผาบูชาทัง้ ตัวตามจํานวนที่
๕ และ
กําหนดไวสําหรับเทศกาลแตละวัน
หลังจาก นัน
้
พวก เขาจึงถวายเครื่องเผา
บูชาทัง้ ตัวอยางสมํ่าเสมอ และถวายในวัน

เอสรา ๓:๑๑

พระจันทรใหม และถวายเครื่องบูชาทัง้ ตัว
์ ิทธิข
์ องพระ
สําหรับทุกๆเทศกาลอันศักดิส
ยาหเวหที่ไดกําหนดไว และพวก เขาก็ถวาย
เครื่องบูชาทัง้ ตัวสําหรับทุกๆ คน ที่ตัง้ ใจ
ถวายใหกับพระ ยาหเวหดวยความสมัคร ใจ
๖ พวก เขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาทัง
้ ตัวแด
พระ ยาหเวห ในวันที่ หนึ่งของเดือนที่ เจ็ด
ดวย ถึง แมวาพวก เขายังไม ไดวางรากฐาน
ของวิหารของพระยาหเวห
สรางวิหารใหม
๗ แลวพวกผูคนที่ไดกลับมานั น
้ ไดใหเงิน

กับชางตัด หินและชางไม พวก เขายังสง
เสบียงอาหาร เหลา องุน และนํ้ ามันมะกอก
ไปใหกับคนไซ ดอนและคนไทระ
เพื่อให
พวก เขานํ าทอนไม สนซี ดารลองทะเลจาก
เลบานอนไปยังยัฟฟา ตามคําอนุญาตที่พวก
เขาไดรับจากกษัตริยไซรัสแหงเปอรเซีย
๘ ในเดือนที่ สอง †ของปี ที่ สอง หลัง จากที่
พวก เขามาถึงวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็ม
เศรุบบาเบล ลูกชายของเชอัลทิเอล และเยชู
อา ลูกชายของโย ซา ดัก ก็เริ่มลงมือทํางาน
พรอมกับพี่นองทัง้ หมดของพวกเขา คือพวก
นักบวช พวกชาวเลวี และทุก คนที่เคยเป็ น
เชลยและไดกลับมาอยูที่เมืองเยรูซาเล็ม
พวก เขาแตง ตัง้ ชาวเลวีที่มีอายุยี่สิบปี ข้ น
ึ ไป
ใหเป็ นหัวหน าควบคุมงาน
เพื่อสรางวิหาร
ของพระยาหเวหข้ น
ึ มาใหม ๙ เยชู อากับพวก
ลูกชายและพี่ น องของ เขา รวม ทัง้ ขัด มี เอล
บิน นุย และโฮดาวิ ยาห พวกนี้เป็ นลูก หลาน
ของยู ดาห พวก เขาไดชวยกันดูแลคน งานที่
สรางวิหารของพระเจา รวม กับพวกลูกชาย
ของเฮ นา ดัดและพวกลูกชายและพี่ น องของ
พวก เขาที่เป็ นชาวเลวี ๑๐ เมื่อชางกอสราง
วางรากฐานใหกับวิหารของพระ
ยาหเวห
พวกนักบวชที่แตง ตัวดวยผา คลุมพิเศษ
พรอมถือแตรอยูในมือ และพวกชาวเลวี ผู
เป็ นลูกชายของอา สาฟ ซึ่งถือฉิ่งฉาบ ก็เขา
ประจํา ที่เพื่อสรรเสริญพระ ยาหเวห ตามคํา
สัง่ ของกษัตริยดา วิดแหงอิสราเอล ‡๑๑ พวก

*๓:๑

เดือนเจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม ปี ๕๓๘ กอนพระเยซูมาเกิด

†๓:๘

เดือนที่สอง หมายถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ปี ๕๓๖ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๓:๑๐

ตามคําสั่ง … แหงอิสราเอล ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือ ๑ พงศาวดาร ๑๖:๔-๗

เอสรา ๓:๑๒

เขาตางก็รอง เพลงรับ กันไปมา *ในขณะที่
สรรเสริญและขอบคุณพระ ยาหเวห โดยรอง
วา
“พระยาหเวหนัน
้ ชางดียิ่งนัก
ความ รักมัน
่ คงของพระองคที่มีตออิสราเอล
ยัง่ ยืนตลอดไป”
แลวประชาชนทัง้ หมดก็โห รองเสียง ดัง
สรรเสริญพระ ยาหเวห เพราะรากฐานวิหาร
ของพระยาหเวหไดวางเสร็จเรียบรอยแลว
๑๒ แตมีพวกนั กบวชแกๆหลายคน
รวม
ทัง้ ชาวเลวี และพวกหัวหน าครอบครัว คน
เหลา นี้เคยเห็นวิหารหลังเดิม เมื่อพวกนี้เห็น
รากฐานของวิหารหลังใหมที่ไดสรางขึ้นมานี้
ตางก็พากันรองไหเสียงดัง †ถึงแมวาคนอื่นๆ
จํานวนมากจะโห รองดวยความดีใจก็ตาม
๑๓ ดัง นั น
้ จึงไมมีใครสามารถแยกออกวาอัน
ไหนเป็ นเสียงโห รองดวยความยินดี หรืออัน
ไหนเป็ นเสียงรองไห เพราะ ประชาชนตาง
พากันโห รองเสียงดังมาก จนสามารถไดยิน
จากที่ไกลๆ
ศัตรูท่ไี มตองการใหสรางวิหารใหม

๔

๑–๒ เมื่อพวกศัตรูของยู

ดาหและเบน ยา
มิน ไดยินวาพวกเชลยที่กลับมากําลัง
สรางวิหารของพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอลขึ้นมาใหม พวกเขาจึงมาพบเศ รุบ
บา เบล และพวกหัวหน าครอบครัว พวก
ศัตรูพูดวา “ใหพวก เราชวยทานสรางดวย สิ
เพราะเราก็นมัสการพระเจาของทาน เหมือน
กับทาน
และเราก็ไดถวายเครื่องบูชาตอ
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เอสรา ๔:๗

พระองค ตัง้ แตวันที่กษัตริยเอ สารฮัด โดน
‡แหงอัสซีเรีย นํ าพวกเรามาที่นี่”
๓ แตเศ รุบ บา เบล เย ชู อา รวม ทัง
้ พวก
หัวหน าครอบครัวที่ เหลือในอิสราเอล พูดกับ
พวก เขาวา “ไม ตองมาชวยพวก เราสราง
วิหารใหกับพระเจาของเราหรอก เพราะพวก
เราจะสรางวิหารใหพระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอลเอง ตามที่กษัตริยไซ รัสแหง
เปอรเซียสัง่ พวกเราไว”
๔ เพราะอยาง นี้ ประชาชนที่อยูในแผน ดิน
นัน
้ จึงไดพยายามทําใหคนยู ดาหหมดกําลัง
ใจ และกลัวที่จะสรางวิหาร ๕ คนเหลา นัน
้ ยัง
ไดติดสินบนพวกเจา หน าที่ของเปอรเซีย ให
ขัด ขวางพวกคน ยิวมาตลอดตัง้ แตสมัยของ
กษัตริยไซ รัสแหงเปอรเซีย ไปจนถึงสมัย
ของกษัตริยดา ริ อัสแหงเปอรเซีย เพื่อไม ให
คน ยิวทําตามแผนของพวก เขาที่จะสราง
วิหาร ๖ ในรัชกาลของกษัตริยเซ อร ซีส ¶ใน
ชวงตนรัชกาลของพระองค
พวกศัตรูของ
คน ยิว ไดเขียนคําฟ อง รองพวกชาว ยิว ที่
อาศัยอยูในยูดาหและเยรูซาเล็ม
ศัตรูตอตานการสรางเยรูซาเล็มใหม
๗ เรื่องแบบ

นี้ตอ มาก็เกิด ขึ้นอีกในรัชกาล
ของกษัตริยอารทาเซอร ซีส §เมื่อ บิ ชลาม มิ
ทเรดาท และทาเบเอล รวมทัง้ เพื่อนรวมงาน
ของพวก เขา ไดเขียนคํารองตอกษัตริยอาร
ทา เซ อร ซีสแหงเปอรเซีย ขอความนัน
้ เขียน
เป็ นภาษาอารเมค และได รับการแปลออกมา
(เรื่องราวตอไปนี้เขียนเป็ นภาษาอารเมค **)

*๓:๑๑

รอง เพลงรับ กันไปมา หมาย ถึงกลุมหนึ่ง (พวกเลวี) รองทอนแรก และอีกกลุม
หนึ่ง (คนทัว
่ ไป) รองรับทอนที่ สอง สลับกันไปมา ดูตัวอยางเพลงประเภทนี้ไดจากหนังสือ
สดุดี ๑๑๑-๑๑๘; ๑๓๖
†๓:๑๒

รองไหเสียงดัง ที่คนเหลา นี้รองไหเพราะเคยเห็นวิหารหลังเดิมที่ยิ่ง ใหญกวา นี้มาก
นัก จึงเสียใจมาก
‡๔:๑-๒ เอ สารฮัด โดน ไดปกครองอัส ซีเรีย ระหวาง ปี ๖๘๑-๖๖๙ กอนพระ เยซูมา เกิด
ประชาชนพวกนี้อาจถูกนํ ามาปาเลสไตลในปี ๖๗๗ หรือปี ๖๗๖ กอนพระเยซูมาเกิด ตอนที่
กษัตริยเอสารฮัดโดนบุกซีเรีย
¶๔:๖

เซอร ซีส หรืออีกชื่อ หนึ่งวา อาหสุ เอรัส เป็ นกษัตริยแหงเปอรเซีย ประมาณ ปี ๔๘๕๔๖๕ กอนพระเยซูมาเกิด
§๔:๗ อารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมา
เกิด พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส
**๔:๗

อารเมค คือภาษาที่ใชอยางเป็ นทางการของอาณาจักรเปอรเซีย

เอสรา ๔:๘

๘ *เร ฮูม ผูเป็ นเจา เมือง †และชิม ชัยผู
เป็ นเลขาธิการ ไดเขียนจดหมายเพื่อตอ ตาน
เมืองเยรูซาเล็ม สงไปใหกับกษัตริยอารทาเซ
อรซีส มีใจความวา
๙ จากเรฮูม ผูเป็ นเจาเมือง และชิมชัย ผู
เป็ นเลขาธิการ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งาน
ของพวก เขา พวกผู พิพากษา พวก
ทูตทัง้ หลาย พวกเจา หน าที่ พวกชาว
เปอรเซีย ชาวเอเรก ชาวบาบิ โลน ชาว
สุสาซึ่งก็คือชาวเอ ลาม ๑๐ และจากพวก
ที่เหลืออยู คือพวกที่อา เชอรบา นิ ปอล
‡ผูยิ่ง ใหญและมีช่ อ
ื เสียงไดขับ ไลออก
จากประเทศของพวก เขา อา เชอรบา นิ
ปอลใหคนพวก
นี้ไปตัง้ ถิ่นฐานอยูใน
เมืองตางๆของสะ มา เรีย และในสวน
อื่นๆที่ เหลือของแมน้ํ ายู เฟรติ สฝั ่ งตะวัน
ตก
๑๑ (นี่ คือสําเนาจดหมาย ที่พวกเขาสงไปให
กษัตริยอารทาเซอรซีส)
ถึง กษัตริยอารทาเซอรซีส
จาก พวกผูรับใชของพระองค ประชาชน
ที่อยูฝั่งตะวันตกของแมน้ํ ายูเฟรติส
๑๒ ขอเรียนใหกษัตริยทราบวา
พวก
ชาว ยิวที่มาจากพระองคที่ไดมาหาพวก
เรานัน
้ ตอน นี้พวก เขาไดข้ น
ึ ไปที่เมือง
เยรูซาเล็มและกําลังกอสรางเมืองชัว
่
รายนัน
้ ขึ้นมาใหม เป็ นเมืองที่ชอบกอ
การ กบฏ พวก เขากําลังสรางกําแพง
ใหแลว เสร็จ และกําลังซอมแซมพวก
ฐานรากอยู
๑๓ ขอเรียนใหกษัตริยทราบวา
ถา
เมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นใหม
และกําแพง
เมืองถูกสรางจนเสร็จสมบูรณแลว พวก
เขาจะไม ยอมสงเครื่องบรรณาการ ภาษี
และสวย และในที่สุดคลังหลวงก็จะขาด
รายไดไป
๑๔ เนื่ องจากเราไม เคยลืมขาว แดง
แกงรอนที่พระองคเลีย
้ งดูเรามา ¶เราจึง
*๔:๘
†๔:๘
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เอสรา ๔:๒๐

เห็นวาเป็ นการไมสมควรที่จะใหเกียรติ
ของพระองคตองเสื่อมเสียไป ดวยเหตุ
นี้เราจึงสงสารนี้มาถึงพระองค
๑๕ เพื่อพระองคจะไดคนดูสมุด บันทึก
ของบรรพบุรุษของพระองค
ในสมุด
บันทึกนี้พระองคจะไดคน พบและเรียน
รูวา เมืองเยรูซาเล็มนัน
้
เป็ นเมืองที่
ชอบกอการ กบฏ ที่สรางความเสีย หาย
ใหกับพวกกษัตริยและประเทศตางๆ
และมีการปลุกระดมใหกอการ กบฏภาย
ในเมืองนัน
้ มาเป็ นเวลาชา
นานแลว
นัน
่ เป็ นเหตุที่เมืองเยรูซาเล็มถึงไดถูก
ทําลายไป
๑๖ เราขอรายงานใหพระองครูวา
ถา
เมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นมาใหม และกําแพง
เมืองถูกสรางจนเสร็จแลว พระองคจะ
ไม ไดครอบครองมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายูเฟรติสอีกตอไป
๑๗ กษัตริยจึงสงสารตอบกลับมาวา
“ถึงเรฮูม ผูเป็ นเจา เมือง และชิม ชัย ผู
เป็ นเลขาธิการ รวม ทัง้ เพื่อนรวม งาน
ทัง้ หลายของทานที่อยูในสะมาเรีย และ
สวนอื่นๆของอีกฝั ่ งหนึ่งของแมน้ํ ายู เฟ
รติส
ขอใหอยูเย็นเป็ นสุข
๑๘ ตอน นี้
จดหมายที่ทานสงมาถึง
พวก เรา ไดแปลและอานใหเราฟั งแลว
๑๙ เราไดสง
ั ่ ใหทําการตรวจ สอบ และ
พวกเขาก็พบวา เมืองเยรูซาเล็มนัน
้ เคย
ลุก ขึ้นตอ ตานพวกกษัตริยมาชา นาน
แลว และเคยมีการ กบฏรวม ทัง้ มีการ
๒๐ แต
กอการจลาจลในเมืองนัน
้ ดวย
เคยมีกษัตริยผูเรืองอํานาจบางองคซ่ งึ
ปกครองเมืองเยรูซาเล็ม และควบคุม
เมืองทัง้ หมดที่อยูฝั่งตรง ขามของแมน้ํ า
กษัตริยเหลา นี้ได รับเครื่องบรรณาการ
ภาษี และสวย

ขอ ๘ จากบทที่ ๔:๘ นี้ไปจนถึงบทที่ ๖:๑๘ ตนฉบับเขียนเป็ นภาษาอารเมค

เจาเมือง เป็ นขาราชการชัน
้ สูงที่อาศัยอยูในเมืองหลวงของแตละมณฑลที่ตองรายงาน
ตอกษัตริย
‡๔:๑๐ อาเชอรบานิ ปอล เป็ นกษัตริยของอัสซีเรีย ปี ๖๖๙-๖๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด (หรือ
อาจจะถึง ๖๒๗) ในขอนี้ เขามีอีกชื่อหนึ่งในภาษาอารเมควา โอสนัปปาร แตคนรูจักเขาในชื่อ
อาเชอรบานิปอล
¶๔:๑๔ ไมเคยลืมขาว … เรามา หรือแปลตรงๆไดวา “เกลือของเราเป็ นเกลือของวัง”

เอสรา ๔:๒๑

๒๑ ตอน นี้ ใหทานทัง
้ หลายออกคํา สัง่
ใหคน ยิวพวก นัน
้ หยุดทํางานนี้ เพื่อไม
ใหเมืองนัน
้ ถูกสรางขึ้นมาใหม จนกวา
เราจะออกคํา สัง่ ใหสรางได ๒๒ ระวังให ดี
อยาไดเพิกเฉยกับเรื่องนี้ เพื่อกษัตริยจะ
ไดไมขาดรายไดอีกตอไป”
๒๓ พอไดอานสําเนาจดหมายของกษัตริย
อารทาเซอร ซีส ใหกับเรฮูมและชิม ชัย ผูเป็ น
เลขาธิการ รวม ทัง้ พวกเพื่อนรวม งานของ
พวกเขาฟั งแลว พวกเขาก็รีบไปหาพวกยิวที่
เยรูซาเล็มทันที *

พวกเขาระงับการสรางวิหาร
๒๔ แลวพวก

เขาก็ใชกําลังบีบบังคับให
พวก ยิวหยุดทํางาน แลวการสรางวิหารของ
พระเจาในเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกระงับลง และ
ก็ไม ไดสรางตออีก เลย จนกระทัง่ ถึงปี ที่ สอง
†ของกษัตริยดาริอัสแหงเปอรเซีย
๑ ตอ มาผู พูด แทน พระเจา คือ ฮัก กัย
‡และเศ คา ริ ยาหลูกชายของอิด โด ¶ได
พูดแทนพระเจาตอคน ยิวที่อาศัยอยูในยู ดาห
และในเมืองเยรูซาเล็ม ในนามของพระเจา
แหงอิสราเอลผู ที่อยูเหนือพวก เขาทัง้ หลาย
๒ แลวเศ รุบ บา เบล ลูกชายของเชอั ลทิ เอล
และเยชู อา ลูกชายของโยซาดัก ก็เริ่มสราง
วิหารของพระเจาในเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมา
ใหม และผู พูด แทนพระเจาทัง้ สองคนนี้ก็ได
อยูและคอยสนับสนุนพวก เขา ๓ ในเวลา นัน
้
ทัทเธ นัย ซึ่งเป็ นเจา เมืองทางฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟรติ ส และเชธาร โบเซนัย รวม
ทัง้ เพื่อนรวม งานของพวก เขา ก็ไดมาหาเศ
รุบ บาเบล และคนที่อยูกับเศรุบ บาเบล และ
ไดถามพวก เขาวา “ใครเป็ นคนอนุญาตให
เจาสรางวิหารนี้ข้ น
ึ มาใหมและทํางานไมพวก
นี้จนเสร็จ” ๔ พวก เขายังถามตอ ไปอีกวา
“พวกคนงานที่สรางตึกนี้มีช่ อ
ื วาอะไรบาง”
๕ แตพระเจาไดสอด สองดูแลพวกผู อาวุโส
ของชาว ยิวอยู และทัทเธ นัยกับพรรค พวก

๕

7

เอสรา ๕:๑๒

ไมสามารถหยุดชาวยิวเหลานัน
้ ใหเลิกทํางาน
ได ในชวงที่พวกเขาสงรายงานไปยังกษัตริย
ดา ริ อัส และกษัตริยมีคํา สัง่ เกี่ยว กับเรื่อง นี้
ตอบกลับมา
๖ นี่ คือสําเนาจดหมายที่ ทัทเธนั ย เจาเมือง
ทางฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช
ธาร โบเซนัย รวมทัง้ บรรดาเพื่อนรวมงาน ที่
เป็ นผูตรวจราชการเมือง ที่อยูอีกฝั ่ งหนึ่งของ
แมน้ํ า ไดสงไปถึงกษัตริยดา ริ อัส ๗ พวก เขา
สงรายงานไปใหกับกษัตริย และในจดหมาย
นัน
้ มีใจความวาอยางนี้ คือ
ถึง กษัตริยดาริอัส ขอใหพระองคอยูเย็น
เป็ นสุข
๘ ขอ ใหพระองครูไวเถิดวา พวก เรา
ไดไปยังมณฑลยู ดาหเพื่อไปยังวิหาร
ของพระเจาผูยิ่ง ใหญ
ซึ่งกําลังถูก
สรางขึ้นใหมดวยหินกอนใหญ
สวน
ทอน ไมก็กําลังติด ตัง้ บนฝา ผนัง งาน นี้
กําลังดําเนินไปอยางขยันขัน แข็งและ
กาวหน าเป็ นอยาง ดี ในกํา มือของพวก
เขา
๙ แตเมื่อพวก เราไตถามพวกผู อาวุโส
เหลานัน
้ วา “ใครเป็ นคนอนุญาตใหสราง
วิหารนี้ข้ น
ึ ใหม และใครสัง่ ใหทํางานไม
พวกนี้จนเสร็จ” ๑๐ เราไดถามชื่อคนงาน
เหลา นัน
้ ดวย เพื่อพวก เราจะไดแจงให
พระองคทราบ เพื่อวาเราจะ ไดจดราย
ชื่อของพวกคนเหลา นัน
้ ที่เป็ นหัวหน า
ของพวกเขาไว ๑๑ พวกเขาตอบพวกเรา
มาอยางนี้วา
“พวก เราคือผูรับ ใชของพระเจาแหง
ฟ าสวรรคและแผน ดินโลก และพวกเรา
กําลังสรางวิหารขึ้นมาใหม ซึ่งเคยสราง
มาแลวเมื่อหลายปี กอน โดยกษัตริยผู
ยิ่ง ใหญแหงอิสราเอล ๑๒ แตเป็ นเพราะ
บรรพบุรุษของ เรา ไดทําใหพระเจาแหง
ฟ า สวรรคโกรธ พระองคจึงมอบพวก
เขาใหตกไปอยูในกํา
มือของกษัตริย

*๔:๒๓

ขอ ๖-๒๓ นี ้ เป็ นเรื่องแทรก ระหวางขอ ๕ กับขอ ๒๔ ซึ่งพูดถึงเรื่องที่คนตางชาติมา
ตอตานการสรางสิ่งตางๆในเมืองเยรูซาเล็มอีกครัง้ หนึ่งในภายหลัง ในเวลาที่ผเู ขียนเลาใหฟัง
นี้ ทัง้ สองเหตุการณก็เกิดขึ้นเรียบรอยแลว
†๔:๒๔
‡๕:๑
¶๕:๑

ปี ที่สอง คือ ปี ที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด

ฮักกัย ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือฮักกัย บทที่ ๑:๑
เศคาริยาหลูกชายของอิดโด ดู เศคาริยาห บท ๑:๑

เอสรา ๕:๑๓
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เนบู คัด เนส ซาร *แหงบา บิ โลนชาวเคล
เดีย และกษัตริยก็ไดทําลายวิหารแหง
นี้ลง และจับตัวประชาชนไปเป็ นเชลย
ที่บา บิ โลน ๑๓ แตในปี แรกของรัชกาล
กษัตริยไซ รัสแหงบา บิ โลน พระองคได
มีคํา สัง่ ใหสรางวิหารของพระเจาแหง นี้
ขึ้นมาใหม ๑๔ ยังมีเครื่อง ใชทองคําและ
เงินของวิหารของพระเจา ที่กษัตริยเนบู
คัด เนส ซารไดขน ยายออก มาจากวิหาร
ในเมืองเยรูซาเล็ม และเอาไปวางไวใน
วิหารของบา บิ โลน กษัตริยไซ รัสได
เคลื่อนยายเครื่อง ใชเหลา นัน
้ จากวิหาร
ของบา บิ โลน ไปมอบใหชายที่ช่ อ
ื เชช
บัส ซาร ซึ่งพระองคไดแตง ตัง้ ใหเป็ นเจา
เมือง
๑๕ กษัตริยไซรัสไดสง
ั ่ เชชบัสซารวา
‘ใหเอาเครื่อง ใชเหลา นี้ไปเก็บไวใน
วิหารในเมืองเยรูซาเล็ม
และใหสราง
วิหารของพระเจาขึ้นมาใหมบนสถาน ที่
ตัง้ เดิม’ ๑๖ แลวเชช บัส ซารคน นัน
้ ก็ได
มาวางรากฐานใหวิหารของพระเจาใน
เมืองเยรูซาเล็ม และตัง้ แตนัน
้ มาจนถึง
ปั จจุบันนี้ วิหารก็ไดรับการกอสรางเรื่อย
มาแตยังไมเสร็จสมบูรณ
๑๗ ตอน นี้ ถาพระองคอยากจะคน ดู
บันทึกจากหองเก็บเอกสารของวังที่
อยูในบา บิ โลน เพื่อตรวจ สอบวาจริง
หรือ ไมที่ กษัตริยไซ รัสไดออกคํา สัง่ ให
สรางวิหารของพระเจาในเยรูซาเล็มขึ้น
มาใหม แลวจาก นัน
้ พระองคคอยสง
จดหมายมาใหกับพวก เรารูวา พระองค
ตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้”
คําสั่งของกษัตริยดาริอัส
๑ กษัตริยดาริ อัสจึงไดออกคํา สัง
่

๖ เขาคนหองเก็บเอกสารที่บาบิโลนใชเก็บ

ใหพวก

ทรัพยสมบัติ ๒ แลวพวกเขาก็พบหนังสือมวน
หนึ่ง ที่ปอมปราการในเอกบาทานา ซึ่งอยูใน
มณฑลมีเดีย และในหนังสือมวนนัน
้ เขียนไว
วาอยางนี้
บันทึกความ จํา ๓ ในปี แรกของรัชกาล
กษัตริยไซ รัส กษัตริยไซ รัสไดมีคํา สัง่

เอสรา ๖:๑๐

ที่เกี่ยว
กับวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็มวาอยางนี้
ใหสรางวิหารขึ้นมาใหม ในสถาน ที่
ที่พวก เขาเคยถวายเครื่องบูชา และให
วางรากฐานใหเหมือนกับสภาพเดิม ให
มีความ สูงหก สิบศอก และกวางหก สิบ
ศอก ๔ ใหสรางดวยหินใหญสามชัน
้ และ
สรางดวยไมหนึ่ง ชัน
้ ใหคลัง หลวงเป็ น
ผูออกคา ใช จาย ๕ นอกจาก นัน
้ พวก
เครื่อง ใชทองคําและเงินของวิหารของ
พระเจา ที่กษัตริยเนบู คัด เนสซารไดเอา
มาจากวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม และเอา
มาไวที่บา บิ โลนนัน
้ จะตองสงกลับ คืน
ไปยังวิหารในเมืองเยรูซาเล็ม เอาไปไว
ในที่ของ มัน และเก็บรักษาไวในวิหาร
ของพระเจา
๖ ดัง นั น
้ ทัทเธ นัยเจา เมืองมณฑลฝั ่ ง
ตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช
ธารโบ เซ นัย รวม ทัง้ พวก ทานที่เป็ น
เพื่อนรวม งานของพวก เขา ที่เป็ นผู
ตรวจราชการของมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส อยูใหหางจากที่
นัน
่ ๗ อยาไปรบกวนงานสรางวิหารของ
พระเจา ปลอยใหเจา เมืองของชาว ยิว
และพวกผู อาวุโสของพวก เขา สราง
วิหารของพระเจาขึ้นมาใหมบนพื้นที่
เดิม
๘ และตอน นี้ เราขอ สัง
่ พวก ทานให
ชวยพวกผู อาวุโสของชาวยิวเหลา นัน
้ ที่
กําลังสรางวิหารของพระเจาขึ้นมาใหม
คา ใช จายในการกอสรางของคนพวก นี้
ใหจายจากเงิน หลวงทัง้ หมด คือเงินที่
เก็บไดจากภาษีของมณฑลฝั ่ งตะวัน ตก
ของแมน้ํ ายู เฟ รติ ส เพื่อพวก เขาจะ ได
ไม ตองหยุดงาน ๙ ใหจัดหาทุก สิ่งใหกับ
พวกเขา ไม วาจะเป็ นพวกวัว หนุม แกะ
ตัวผู หรือลูก แกะ ที่ตองใชสําหรับถวาย
เป็ นเครื่องเผาบูชาใหกับพระเจาแหงฟ า
สวรรค หรือจะเป็ นขาวสาลี เกลือ เหลา
องุน หรือนํ้ ามัน ที่พวกนักบวชในเมือง
เยรูซาเล็มขอ ก็ใหจัดหามาใหกับพวก
เขาทุกๆ วันอยาใหขาดเลย ๑๐ เพื่อพวก
เขาจะไดถวายเครื่องบูชาอันมีกลิ่น หอม

*๕:๑๒ กษั ตริยเนบูคัดเนสซาร อานเพิ่มเติมไดจาก หนั งสือ ๒ พงศกษัตริย ๒๕:๑-๒๑ (ดูคํา
อธิบาย ไดจากบทที่ ๑:๗)

เอสรา ๖:๑๑
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ใหกับพระเจาแหงฟ า สวรรค และให
อธิษฐานเผื่อเราผูเป็ นกษัตริยและพวก
ลูกชายของเรา
๑๑ และถาใครไมเชื่อ ฟั งคํา สัง
่ นี้ เรา
ขอ สัง่ ใหดึงเสา ไมค้าํ บานของคนๆ นัน
้
มาอัน หนึ่ง และเอามาผูกคนๆ นัน
้ และ
เฆี่ยนเขา และใหเอาบานของ เขามาทํา
เป็ นสวมสาธารณะ
๑๒ ขอ ใหพระเจา ที่ไดเลือกสถาน ที่
นัน
้ ใหเป็ นที่นมัสการพระองค โคน ลม
กษัตริยองคไหนๆหรือประชาชนกลุม
ใดก็ตาม ที่ฝาฝื นคํา สัง่ นี้ และอยาก
จะทําลายวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม
เรา กษัตริยดาริ อัส เป็ นผูออกคํา สัง่ นี้
เอง ใหเชื่อฟั งคําสัง่ นี้อยางเครงครัด
วิหารสรางเสร็จ
๑๓ แลวทัทเธนั ย

เจา เมืองฝั ่ งตะวัน ตกของ
แมน้ํ ายู เฟ รติ ส และเช ธาร โบ เซ นัย รวม
ทัง้ เพื่อนรวมงานของพวกเขา ก็ทําทุก อยาง
ตามที่กษัตริยดาริ อัสสัง่ ๑๔ พวกผู อาวุโสของ
ชาว ยิว ไดกอสรางวิหารสําเร็จลุลวงไปดวย
ดี ภาย ใตการพูดแทนพระเจาของฮัก กัย ผู
พูด แทน พระเจา และเศ คา ริ ยาหลูกชาย
ของอิด โด พวกเขาสรางวิหารเสร็จตามคํา สัง่
ของพระเจาแหงอิสราเอล และตามคําสัง่ ของ
พวกกษัตริยแหงเปอรเซีย คือไซ รัส ดา ริ อัส
และอาร ทา เซ อร ซีส ๑๕ แลววิหารนี้ก็สราง
เสร็จในวัน ที่สามของเดือนอาดาร *ในปี ที่ หก
แหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส †
๑๖ แลวประชาชนของอิสราเอล
รวม ทัง้
พวกนักบวช และพวกชาวเลวี และเชลยทุก
คนที่ไดกลับมา ไดอุทิศวิหารนี้ใหกับพระเจา
และพวก เขาก็มีความ สุขมากที่ไดทําอยาง
นัน
้

เอสรา ๖:๒๒

๑๗ ในการอุทิศวิหารนี้
พวก เขาไดถวาย
เครื่องบูชาโดยมีวัวตัวผูหนึ่ง รอยตัว แกะ
ตัวผูสองรอยตัว ลูกแกะสี่รอยตัว และเครื่อง
บูชาชําระลางสําหรับอิสราเอลทัง้ หมด
คือ
แพะตัวผูสิบ สองตัว เผาละตัว ๑๘ พวก เขา
แตง
ตัง้ นักบวชใหอยูในแผนกตางๆของ
พวก เขา และแตง ตัง้ ชาวเลวีใหอยูในแตละ
หนวย เพื่อรับใชในวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม ตามที่ไดเขียนไวในหนังสือของ
โมเสส

เทศกาลปลดปลอย
๑๙ ‡พวกชาวยิวที่กลับมาจากการเป็ นเชลย

ไดเฉลิมฉลองเทศกาลปลด ปลอย ในวัน ที่
สิบ สี่ของเดือนแรก ¶๒๐ นักบวชทุก คนได
์ ลว และชาว
ชําระตัว เองใหสะอาดบริสุทธิแ
์ วยในสายตาผู อื่น ดัง
เลวีก็เป็ นผูบริสุทธิด
นัน
้ ชาวเลวีจึงฆาแกะในเทศกาลปลด ปลอย
เพื่อชาว ยิวทุก คนที่กลับจากการเป็ นเชลย
เพื่อพี่ น องทัง้ หลายของ เขาที่เป็ นนักบวช
และเพื่อตัว เขาเองดวย ๒๑ ประชาชนของ
อิสราเอลที่กลับจากการเป็ นเชลย
ไดกิน
อาหารในเทศกาลปลดปลอยนี้ เหมือนกับคน
อื่นๆทัง้ หมดที่ไดแยกตัว เองออกจากสิ่งที่ไม
บริสุทธิ ์ §ของพวกคนตางชาติในแผน ดิน
เพื่อจะไดนมัสการพระ ยาหเวห พระเจาของ
อิสราเอล ๒๒ พวก เขาไดเฉลิมฉลองเทศกาล
กินขนมปั งไร เชื้อเป็ นเวลาเจ็ด วันดวยความ
ยินดี เพราะพระ ยาหเวหไดทําใหพวก เขามี
ความ สุข ที่พระองคไดเปลี่ยนทัศนคติของ
กษัตริยอัส ซีเรีย **ที่มีตอพวก เขา ดัง นัน
้
กษัตริย จึงไดชวยพวก เขาในการสรางวิหาร
ของพระเจา พระเจาแหงอิสราเอล

*๖:๑๕

วันที่สามของเดือนอาดาร หมายถึงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม นักเขียนสมัยโบราณ
(เอสดราสที่หนึ่ง) ระบุไววา “วันที่ ๒๓ ของอาดาร”
†๖:๑๕

ปี ที่หกแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส คือ ปี ที่ ๕๑๕ กอนพระเยซูมาเกิด

‡๖:๑๙

บทที่ ๑๙ ในที่นี้ภาษาดัง้ เดิมเปลี่ยนจากอารเมค กลับมาเป็ นฮีบรู
เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๕๑๕ กอนพระเยซูมาเกิด

¶๖:๑๙
§๖:๒๑

สิ่งที่ไมบริสุทธิ์ คือพวกสิ่งที่ทําใหชาวยิวไมสามารถเขามานมัสการพระยาหเวหได ดู
เพิ่มเติมไดจาก เลวีนิติ บทที่ ๑๑-๑๕
**๖:๒๒ กษั ตริยอัสซีเรีย คงหมายถึงดาริอัส กษัตริยแหงเปอรเซีย

เอสรา ๗:๑

เอสรามาเมืองเยรูซาเล็ม
๑ หลัง จากเหตุการณเหลา นี้ ผาน ไป *ใน

๗ ชวงรัชกาลของกษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส

†แหงเปอรเซีย

เอ ส ราไดข้ น
ึ มาจากบา บิ โลน
มาที่เมืองเยรูซาเล็ม เอ ส ราเป็ นลูกของเส ไร
อาห ที่เป็ นลูกของอาซาริ ยาห ที่เป็ นลูกของ
ฮิลคียาห ๒ ที่เป็ นลูกของชัลลูม ที่เป็ นลูกของ
ศาโดก ที่เป็ นลูกของอาหิ ทูบ ๓ ที่เป็ นลูกของ
อามาริ ยาห ที่เป็ นลูกของอาซาริ ยาห ที่เป็ น
ลูกของเมราโยท ๔ ที่เป็ นลูกของเศราหิ ยาห
ที่เป็ นลูกของอุสซี ที่เป็ นลูกของบุคคี ๕ ที่เป็ น
ลูกของอาบี ชู วา ที่เป็ นลูกของฟี เนหัส ที่เป็ น
ลูกของเอ เลอ า ซาร ที่เป็ นลูกของอา โรน ที่
เป็ นหัวหน านักบวช
๖ เอ ส ราคน นี้ ข้ น
ึ มาจากบา บิ โลนมาที่เมือง
เยรูซาเล็ม เขาเป็ นครู ‡เป็ นผูเชี่ยวชาญ
กฎของโมเสสเป็ นอยาง ดี ซึ่งพระ ยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอลไดมอบกฎนี้ใหกับ
อิสราเอล กษัตริยไดใหเอสราทุก สิ่งทุก อยาง
ตามที่เขาขอ
เพราะมือของพระ ยาหเวห
๗ มี
พระเจาของ เขาคอยชวย เหลือเขา
ประชาชนอิสราเอลบาง คน รวม ทัง้ นักบวช
บางคน พวกชาวเลวี พวกนัก รอง บรรดาคน
เฝ าประตู และพวกผูรับ ใชในวิหาร ไดข้ น
ึ มา
ที่เมืองเยรูซาเล็มในปี ที่ เจ็ดในรัชกาลของ
กษัตริยอาร ทา เซ อร ซีส ๘ เอ ส รามาถึงเมือง
เยรูซาเล็มในเดือนที่หา ¶ของปี ที่เจ็ด ใน
รัชกาลของกษัตริยนี้ ๙ เขาไดเตรียมตัวที่จะ
ออกเดิน ทางจากบา บิ โลน ในวันที่หนึ่งของ
เดือนแรก
และไดมาถึงเมืองเยรูซาเล็มใน
วันที่หนึ่งของเดือนหา เพราะมือของพระเจา
คอยชวย เหลือเขา ๑๐ เพราะเอ ส ราไดอุทิศ
ตัวในการศึกษากฎคํา สอนของพระ ยาหเวห
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เอสรา ๗:๑๖

ในการทําตัวตามกฎ นัน
้ และในการสัง่ สอน
กฎระเบียบและกฎหมายของพระองคใน
อิสราเอล
จดหมายอารทาเซอรซีสถึงเอสรา
๑๑ นี่ คือสําเนาจดหมาย

ที่กษัตริยอาร ทา
เซ อร ซีส §มอบใหกับเอ ส รา ผูเป็ นนักบวช
และครูผูรอบรูคํา สอนของบัญญัติของพระ
ยาหเวห และกฎระเบียบตางๆของพระองค
ที่มีไวสําหรับคนอิสราเอล
๑๒ **จาก อารทาเซอร ซีส ผูเป็ นกษัตริย
เหนือกษัตริยทงั ้ ปวง
ถึง เอสรา ผูเป็ นนักบวช ครูผูรอบรูกฎ
ของพระเจาแหงฟ าสวรรค
ขอใหอยูเย็นเป็ นสุขในทุกเรื่อง
๑๓ เราขอสัง
่ วา ใครก็ตามในอาณาจักร
ของ เรา ไม วาจะเป็ นประชาชนของ
อิสราเอล
หรือนักบวชของพวก เขา
หรือชาวเลวี ที่สมัคร ใจจะไปยังเมือง
เยรูซาเล็มกับเจา ก็ไปได
๑๔ เนื่ องจากตัว เราและที่ ปรึกษาทัง
้
เจ็ดของ เราไดสงเจาไป
เพื่อไปดูวา
ประชาชนของยู ดาหและเยรูซาเล็ม เชื่อ
ฟั งกฎแหงพระเจาที่อยูในมือของ เจา
หรือไม
๑๕ เราและพวกที่ ปรึกษาของเรา ก็ยัง
สงเจาไป
เพื่อขนเอาเงินและทองคํา
ที่พวก เราสมัคร ใจมอบใหกับพระเจา
แหงอิสราเอล
ที่มีวิหารอยูในเมือง
๑๖ ใหเจารวบรวมเงินและ
เยรูซาเล็ม
ทองคําทัง้ หมด
ที่เจาหามา ไดจาก
มณฑลบา บิ โลน พรอมกับพวกของ
ถวาย
ที่ประชาชนและพวกนักบวช
เอามาใหดวยความสมัคร ใจ สําหรับ

*๗:๑

หลังจากเหตุการณ เหลานี ผ
้ านไป ระหวางเอสราบทที่ ๖ กับบทที่ ๗ เวลาผานไป ๕๘
ปี เรื่องราวของเอสเธอร เกิดขึ้นในชวงเวลานี้
†๗:๑ อารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยของเปอรเซีย ชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมา
เกิด พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส
‡๗:๖

ครู แปลตามตัว อักษรวา “คนคัด ลอก” คนผู นี้เป็ นคนคัด ลอกหนังสือ เขาศึกษาจาก
หนังสือเหลานัน
้ และกลายมาเป็ นครู
¶๗:๘

เดือนที่หา หมายถึงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปี ๔๕๘ กอนพระเยซูมาเกิด
กษัตริยอารทาเซอรซีส เป็ นกษัตริยแหงเปอรเซีย ปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระเยซูมาเกิด
พระองคเป็ นลูกชายของกษัตริยเซอรซีส

§๗:๑๑

**๗:๑๒

ขอนี้ ขอความเปลี่ยนจากภาษาฮีบรูไปเป็ นภาษาอารเมค

เอสรา ๗:๑๗

ถวายใหกับวิหารของพระเจาในเมือง
เยรูซาเล็ม
๑๗ และดวยเงินนี้ แหละ เจาตองเอา
ไปซื้อพวกวัวตัวผู แกะตัวผู และลูก
แกะ รวม ทัง้ เครื่องบูชาจากเมล็ด พืช
และเครื่องดื่มบูชา และเจาจะตองถวาย
สิ่ง ตางๆเหลา นี้บนแทน บูชาในวิหาร
ของพระเจาของ เจาในเมืองเยรูซาเล็ม
๑๘ สวนเงินและทองคําที่เหลือนั น
้
เจาและพี่ น องชาว ยิวของ เจา เห็นดี
เห็น ชอบที่จะทํายัง ไงก็ใหทําไป ให
สอดคลองกับความตองการของพระเจา
ของพวกเจา ๑๙ เครื่องใชตางๆที่ไดมอบ
ใหกับเจา สําหรับการ บูชาในวิหารของ
พระเจาของเจานัน
้ ก็ใหเจาเอาไปวางไว
ตอ หน าพระเจาแหงเยรูซาเล็ม ๒๐ สวน
สิ่งอื่นๆที่ เหลือ ที่จําเป็ นสําหรับวิหาร
ของพระเจาของ เจานัน
้ ก็ตกเป็ นหน าที่
ของ เจาแลวที่จะจัดหามา ก็ใหเจาเบิก
จากเงินหลวงได
๒๑ นอกจาก นั น
้ แลว เรา กษัตริยอาร
ทา เซ อร ซีส ไดออกคํา สัง่ นี้ใหกับผูดูแล
เงินกอง คลังทุก คนที่อยูในมณฑลฝั ่ ง
ตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ สวาอยาง นี้
คือไม วาเอ ส ราผูเป็ นนักบวช และครูผู
รอบรูกฎบัญญัติของพระเจาแหงฟ า
สวรรค จะขออะไรจากเจา ก็ใหทําตาม
นัน
้ อยางรวดเร็วและอยางเต็ม ที่ ๒๒ ให
ชวยไดมากถึงจํานวนเงินสามตันครึ่ง
ขาวสาลี เหลา องุนและนํ้ ามันมะกอก
อยางละสองหมื่นสองพันลิตร สวนเกลือ
๒๓ ไม วาพระเจาแหงฟ า
ใหไดไม อัน
้
สวรรคจะสัง่ ใหทําอะไร ก็ใหเป็ นไปตาม
นัน
้ อยางรวดเร็วและอยางเต็มที่ สําหรับ
วิหารของพระเจาแหงฟ า สวรรค เพื่อวา
ความโกรธของพระเจาจะไดไมตกลงมา
บนอาณาจักรของเราผูเป็ นกษัตริย และ
บนพวกลูกชายของเรา
๒๔ เราขอแจงใหพวก เจาทัง
้ หลายรูวา
พวกคนเหลา นี้ทัง้ หมดคือ พวกนักบวช
พวกชาวเลวี พวกนัก รอง พวกคนเฝ า
ประตู พวกผูรับ ใชในวิหาร และคน รับ
ใชอ่ น
ื ๆในวิหารของพระเจา จะไม ตอง
เสียเครื่องบรรณาการ ภาษี และสวย
*๗:๒๗
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ใดๆทัง้ สิน
้ ๒๕ สวนตัว เจา เอ ส รา ตาม
สติ ปั ญญาของพระเจาของเจา ที่เจามี
นัน
้
ก็ใหเจาแตง ตัง้ ผูพิพากษา และผู
ปกครอง ใหมาตัดสินคนทัง้ หมดที่อยูใน
มณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ ายู เฟ รติ
ส ซึ่งหมาย ถึงทุก คนที่รูจักพวกกฎของ
พระเจาของ เจา และเจาก็ควรที่จะสอน
คนเหลา นัน
้ ที่ไมรูจักกฎพวก นัน
้ ดวย
๒๖ ใครก็ตามที่ไมเชื่อ ฟั งกฎของพระเจา
ของเจา และกฏหมายของกษัตริย ก็ให
เขาได รับโทษอยางรวดเร็วอยางเต็ม ที่
ไม วาจะเป็ นโทษตาย หรือเนรเทศไป
อยูเมืองอื่น หรือยึด ทรัพย หรือจํา คุก
ก็ตาม
เอสราสรรเสริญพระเจา
๒๗ *สรรเสริญพระ

ยาหเวห พระเจาแหง
บรรพบุรุษของพวก เรา
ผูทําใหกษัตริย
มีจิตใจที่อยากจะใหเกียรติกับวิหารของ
พระ ยาหเวหในเมืองเยรูซาเล็มอยาง นี้
๒๘ พระองคไดแสดงความ รักตอขาพเจา ตอ
หน ากษัตริย พวกที่ ปรึกษา และขาราชการ
ชัน
้ สูงทัง้ หลายของกษัตริย
เนื่องจาก
มือของพระ
ยาหเวหพระเจาของขาพเจา
คอยชวย เหลือขาพเจา ขาพเจาถึงมีกําลัง
ใจที่จะรวบรวมพวกผูนําจากประชาชน
ของอิสราเอลเพื่อเดิน
ทางขึ้นไปยังเมือง
เยรูซาเล็มกับขาพเจา
รายชื่อพวกผูนําที่กลับมาพรอมเอสรา
๑ ตอ ไปนี้ คือพวกหัวหน าครอบครัว

๘ เชื้อ สายของพวก เขา

และ
ซึ่งเดิน ทางออก
จากบา บิ โลนไปกับขาพเจา ในชวงสมัยของ
กษัตริยอารทาเซอรซีส
๒ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากฟี เน หัส
คือเกอรโชม
จากคนเหลานัน
้ ที่สืบเชื้อสายจากอิธามาร คือ
ดาเนียล
จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจากดา วิด คือ
ฮัท ธัช ๓ จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจาก
เชคานิยาห
จากคนเหลา นัน
้ ที่สืบเชื้อ สายจากปา โรช คือ
เศคาริยาห

ขอนี้ ตรงนี้ ตนฉบับเปลี่ยนจากอารเมคมาเป็ นฮีบรู

เอสรา ๘:๔

พรอมกับชายที่ข้ น
ึ ทะเบียนกับเขาอีกหนึ่ง
รอยหาสิบคน
๔ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากปา หัท โม
อับ คือเอลีโฮนัย ลูกชายของเศราหิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกสองรอยคน
๕ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากศัทธู คือ
เชคานิยาหลูกชายของยาฮาซีเอล
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกสามรอยคน
๖ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอาดีน คือ
เอเบคลูกชายของโยนาธาน
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกหาสิบคน
๗ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากเอลาม คือ
เยชายาหลูกชายของอาธาลิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกเจ็ดสิบคน
๘ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากเชฟ าทิ
ยาห คือเศบาดิยาหลูกชายของมีคาเอล
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกแปดสิบคน
๙ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากโยอาบ คือ
โอบาดียาหลูกชายของเยฮีเอล
พรอมกับชายที่อยูกับ เขาอีกสองรอยสิบ แปด
คน
๑๐ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากบานี่ คือ
เชโลมิทลูกชายของโยสิฟิยาห
พรอมกับชายที่อยูกับ เขาอีกหนึ่ง รอยหก สิบ
คน
๑๑ จากคนเหลานั น
้ ที่สืบเชื้อสายจากเบบัย คือ
เศคาริยาหลูกชายของเบบัย
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกยี่สิบแปดคน
๑๒ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอัส กาด
คือ โยฮานัน
ลูกชายของฮักคาทาน
พรอมกับชายที่อยูกับเขาอีกหนึ่งรอยสิบคน
๑๓ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากอา โด นี
คัม
พวกสุดทายที่ตามมาทีหลัง
มีช่ อ
ื วาเอลีเฟเลท เยอูเอล และเชไมยาห
พรอมกับชายที่อยูกับพวกเขาอีกหกสิบคน
๑๔ จากคนเหลา นั น
้ ที่สืบเชื้อ สายจากบิ ก วัย
คือ อุธัยและศักเกอร
พรอมกับชายที่อยูกับพวกเขาอีกเจ็ดสิบคน
การกลับมาเมืองเยรูซาเล็ม
๑๕ ขาพเจารวบรวมพวก

เขาไวบริเวณ
แมน้ํ าที่ไหลไปสูอา หะ วา พวก เราตัง้ คาย
อยูที่ นัน
่ เป็ นเวลาสาม วัน ขาพเจาสํารวจดู
ประชาชนและพวกนักบวช แตไม พบพวก
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ชาวเลวีเลยสัก คนที่ นัน
่ ๑๖ ขาพเจาจึงเรียก
คนเหลานี้มาหา คือ
เอลี เยเซอร อารี เอล เชไมยาห เอลนาธัน
ยา รีบ เอ ลนาธัน นา ธัน เศ คา ริ ยาห และ
เม ชุ ล ลาม ซึ่งเป็ นพวกผูนํา พรอมดวยโย
ยา ริบ และเอ ลนาธัน ซึ่งเป็ นผูมีสติ ปั ญญา
เฉียบแหลม ๑๗ แลวขาพเจาก็สงพวก เขาไป
หาอิด โด ซึ่งเป็ นหัวหน าของสถานที่ที่มีช่ อ
ื วา
คา สิ เฟี ย ขาพเจาบอกพวก เขาวาควรจะพูด
อะไรกับอิดโดและพีน
่  องของเขา รวมทัง้ พวก
ผูรับ ใชในวิหารที่อยูในคาสิ เฟี ย เพื่อพวกเขา
จะไดนําพวกผูชวยมา เพื่อรับใชในวิหารของ
พระเจาของ เรา ๑๘ เนื่องจากมือของพระเจา
ของ เราคอยชวย เหลือเรา พวก เขาจึงสง
ชายที่มีความเฉลียวฉลาดคน หนึ่ง ชื่อเชเร บิ
ยาห พรอมกับลูกๆและพี่ น องของ เขา รวม
ทัง้ หมดสิบ แปดคน มาใหกับพวกเรา เชเรบิ
ยาห เป็ นผูสืบตระกูลมาจากมาห ลี ที่เป็ นลูก
ของเลวี ที่เป็ นลูกชายของอิสราเอล
๑๙ พวก เขายังสงฮา ชา บิ ยาห มาพรอม
กับเย ชา ยาหจากตระกูลของเม ราวี พรอม
ดวยพี่ น องและพวกลูกชายของพวก เขา
รวมทัง้ หมดยี่สิบคน ๒๐ พวก เขายังสงผูรับ
ใชในวิหารมาใหดวย รวมสอง รอยยี่สิบคน
กษัตริยดา วิดและพวกเจา นายไดแตง ตัง้
บรรพบุรุษของผูรับ ใชพวก นี้ ใหเป็ นผู ชวย
ของพวกเลวี คนที่มาเหลา นี้มีราย ชื่อบันทึก
ไวทุกคน
๒๑ ที่ขางแมน้ํ าอา หะ วา
ขาพเจาก็ได
ประกาศใหถือศีลอดอาหาร
เพื่อเราจะได
ถอม ตัวลงตอ หน าพระเจาของ เรา และ
ขอ ใหพระองคชวยใหพวก เราเดิน ทาง
ดวยความปลอดภัย สําหรับตัวเราเอง ลูก
หลาน และทรัพยสินทัง้ หมดของพวก เรา
๒๒ ขาพเจาอับอายที่จะขอทหารและทหาร มา
จากกษัตริย เพื่อปกป องพวก เราจากศัตรู
ในระหวางเดิน ทาง เพราะพวก เราไดพูด
กับกษัตริยไป แลววา “มือของพระเจาของ
เราคอยชวย เหลือทุก คนที่แสวงหาพระองค
์ ํานาจ
เพื่อใหพวก เขาปลอดภัย
แตฤทธิอ
และความโกรธของพระองคจะตอ ตานทุก
๒๓ ดัง นั น
คนที่ละทิง้ พระองค”
้ เราจึงอด
อาหารและอธิษฐานตอพระเจา เพื่อขอใหการ
เดิน ทางนี้ปลอดภัย และพระองคก็ตอบคํา
อธิษฐานของพวกเรา
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๒๔ แลวขาพเจาไดเลือกผูนํานั กบวชมาสิบ
สองคน พรอมกับเชเร บิ ยาห ฮา ชา บิ ยาห
และพี่ น องของพวก เขาอีกสิบ คน ๒๕ แลว
ขาพเจาก็ชัง่ เงิน ทองคํา พรอมดวยเครื่อง
ใชตางๆใหกับพวก เขาทัง้ สิบ สองคน ซึ่งเป็ น
ของ ถวายสําหรับวิหารของพระเจาของ เรา
ของพวก นี้เป็ นของที่กษัตริยและที่ ปรึกษา
ของพระองค รวม ทัง้ พวกเจา หน าที่ และ
ประชาชนทัง้ หลายของอิสราเอลที่อยูที่นัน
่ ได
ถวายไว ๒๖ สิ่งที่ขาพเจาชัง่ และมอบใหพวก
เขาประกอบดวย เงินหนักประมาณยี่สิบ สอง
ตัน เครื่องใชที่ทําดวยเงินหนักประมาณสาม
ตันครึ่ง
และทองคําประมาณสามตันครึ่ง
๒๗ มีชามทองคํายี่สิบใบ
หนักแปดกิโลกรัม
ครึ่ง และเครื่อง ใชสอง ชิน
้ ที่ทําจากทอง
์ ัด เงาชัน
สัมฤทธิข
้ ดี ซึ่งมีมูลคาเทียบ เทา
ทองคํา ๒๘ แลวขาพเจาพูดกับพวกนักบวช
วา “พวก ทานถูกอุทิศไวสําหรับพระ ยาหเวห
และขาว ของเครื่อง ใชเหลา นี้ ก็ถูกอุทิศไว
สําหรับพระ ยาหเวหดวย เงินและทองคํา
พวก นี้เป็ นของที่คนสมัคร ใจเอามาถวาย
ใหกับพระ ยาหเวห พระเจาแหงบรรพบุรุษ
ของ เรา ๒๙ ขอ ใหเฝ าระวังรักษาสิ่งของเหลา
นี้ไวให ดี จนกวาจะถึงเวลาที่ทานชัง่ สิ่งของ
เหลานี้ ตอหน าพวกหัวหน าของเหลานักบวช
และชาวเลวี รวม ทัง้ หัวหน าครอบครัวของ
อิสราเอลในเมืองเยรูซาเล็ม ภายในหองของ
วิหารของพระยาหเวห”
๓๐ ดัง นั น
้ พวกนักบวชและพวกชาวเลวีจึง
รับเงินและทองคํา รวม ทัง้ เครื่อง ใชตางๆที่
ชัง่ แลว และนํ าสิ่งเหลา นัน
้ ไปยังวิหารของ
พระเจาของเราในเมืองเยรูซาเล็ม
๓๑ เราเดิน ทางออกจากบริเวณแมน้ํ าอา หะ
วา ในวัน ที่สิบ สองของเดือนแรก *เพื่อไปยัง
เมืองเยรูซาเล็ม มือของพระเจาของ เราคอย
ชวย เหลือเรา และพระองคชวยปกป องเรา
ใหพนจากเงื้อม มือของศัตรูและพวกโจรใน
ระหวางทาง ๓๒ แลวในที่สุด เราก็มาถึงเมือง
เยรูซาเล็ม และไดหยุด พักอยูที่ นัน
่ เป็ นเวลา
สาม วัน ๓๓ ในวันที่สี่เราไดชงั ่ เงินและทองคํา
รวม ทัง้ เครื่อง ใชภายในวิหารของพระเจา
ของ เรา และมอบสิ่งเหลา นัน
้ ไวในมือของเม
เร โมท ลูกชายของอุ รี ยาห ผูเป็ นนักบวช
และเอเลอาซาร ลูกชายฟี เนหัส และคนอื่นที่
*๘:๓๑
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อยูกับพวกเขาคือ ชาวเลวี โยซาบาดลูกชาย
เยชู อา และโนอัด ยาห ลูกชายบิน นุย ๓๔ ทุก
สิ่งทุก อยางได รับการตรวจสอบ ดวยการนับ
จํานวนและการชัง่ นํ้ า หนัก แลวจึงบันทึกนํ้ า
หนักรวมทัง้ หมดไวในเวลานัน
้
๓๕ แลวพวกชาว
ยิวที่กลับจากการเป็ น
เชลย
ก็ถวายเครื่องเผาบูชาใหกับพระเจา
ของอิสราเอล ประกอบดวยวัวตัวผูสิบ สอง
ตัว สําหรับอิสราเอลทัง้ หมด แกะตัวผูเกา สิบ
หกตัว ลูก แกะเจ็ด สิบ สองตัว (และถวาย
เครื่องบูชาชําระลางเป็ นแพะตัวผูสิบ สองตัว)
ทัง้ หมดนี้เป็ นเครื่องเผาบูชาที่ถวายใหกับ
พระยาหเวห
๓๖ พวก เขายังไดสงมอบพวกคํา สัง
่ ของ
กษัตริย ใหเจา หน าที่หลวงทัง้ หลาย รวมทัง้
พวกเจา เมืองมณฑลฝั ่ งตะวัน ตกของแมน้ํ า
ยู เฟ รติ ส แลวเจา หน าที่และเจา เมืองพวก นี้
ตางก็สนับสนุนประชาชนของอิสราเอล และ
วิหารของพระเจา
การแตงงานกับคนที่ไมใชชาวยิว
๑ หลัง

๙ ลงแลว

จากเหตุการณเหลา นัน
้ เสร็จ สิน
้
พวกหัวหน าก็มาพบขาพเจา
และพูดวา “ประชาชนชาวอิสราเอล พวก
นักบวช รวมทัง้ ชาวเลวีทงั ้ หลาย ไม ไดแยก
ตัว เองออกจากชนชาติอ่ น
ื ๆในดิน แดนที่
อยูรอบๆเขา
ชาวอิสราเอลไดทําในสิ่งที่นา
รังเกียจเหมือนกับคนเหลา นัน
้ คือชาวคา นา
อัน ชาวฮิต ไทต ชาวเปริ ส ซี ชาวเยบุส ชาว
อัม โมน ชาวโมอับ ชาวอียิปต และชาวอาโม
ไรต ๒ เพราะคนอิสราเอล ได รับเอาลูกสาว
ของชนชาติรอบขางเหลานัน
้ มาเป็ นเมียของ
พวก เขาและของพวกลูกชายของพวก เขา
ดวย และพวก เขาไดทําใหเชื้อ สายที่อุทิศไว
สําหรับพระเจา ไปผสมปนเปกับชนชาติอ่ น
ื
ที่อยูในดิน แดนแถบ นัน
้ พวกเจา หน าที่และ
พวกหัวหน าเป็ นผูเริ่มลงมือทํากอน ซึ่งเป็ น
๓ เมื่อขาพเจา
การไมซ่ อ
ื สัตยตอพระเจา”
ไดยินเรื่องนี้
ขาพเจาไดฉีกทัง้ เสื้อและเสื้อ
คลุมของขาพเจา
และดึงผมและเคราของ
ตัว เอง แลวนัง่ ตก ตะลึงอยางมาก ๔ ทุก คน
ที่สน
ั ่ เทิม
้ เมื่อไดยินถอยคําของพระเจาแหง
อิสราเอล ก็มาหาขาพเจา เพราะประชาชนที่
ไดกลับจากการเป็ นเชลยนัน
้ ไมสัตย ซื่อตอ

เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๔๕๘ กอนพระเยซูมาเกิด
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พระเจา ขาพเจานัง่ ตก ตะลึงอยู จนถึงเวลา
ถวายเครื่องบูชาตอนเย็น
๕ เมื่อไดเวลาถวายเครื่องบูชาตอน
เย็น
ขาพเจาลุก
ขึ้นจากตรงที่ขาพเจานัง่ ดวย
ความอับอาย พรอมกับเสื้อและเสื้อ คลุมที่ฉีก
ขาด ขาพเจาคุกเขาลงกราบ และยื่นมือทัง้
สองขึ้นตอพระ ยาหเวห พระเจาของขาพเจา
๖ และพูดวา
“ขา แตพระเจาของขาพเจา ขาพเจา
รูสึกอับอายและละอาย ใจเกินกวาจะสู
หน าพระองคได ขา แตพระเจา บาปของ
พวก เราไดเพิ่มมาก ขึ้นจนสูงทวม หัว
ของพวก เราแลว และความ ผิดของ เรา
ก็พอกพูนมากจนถึงสวรรคแลว ๗ ตัง้ แต
สมัยบรรพบุรุษของพวก เรามาจนถึงทุก
วัน นี้ เรามีความผิดที่รายแรงมาก และ
เพราะบาปของ เรา พวก เรา รวม ทัง้
พวกกษัตริยของ เรา และพวกนักบวช
ของ เราตองตกไปอยูในกํา มือของพวก
กษัตริยตางชาติทัง้ หลาย ถูกดาบฆา ฟั น
ถูกจับไปเป็ นเชลย ถูกปลน และได รับ
ความอับอายขายหน าจนถึงทุกวันนี้
๘ แตแลวในชวงระยะเวลาอันสัน
้ พระ
ยาหเวห พระเจาของเราก็ไดแสดงความ
เมตตาตอ เรา โดยยอมใหพวก เราบาง
คนหลุด พนจากการเป็ นเชลย และมอบ
สถาน ที่ที่ปลอดภัยใหกับ เรา ซึ่งเป็ น
์ ิทธิข
์ องพระองค ดัง นัน
สถาน ที่ศักดิส
้
พระเจาของ เราจึงใหความ หวังใหม
กับเรา และไดชวย กูพวก เราบาง คน
ใหพนจากการเป็ นเชลยและใหเริ่ม ตน
ชีวิตใหม ๙ ใช แลว เราเป็ นทาสกัน แต
พระเจาของพวก เราก็ไม ไดทอด ทิง้ เรา
ในขณะ ที่เราตกเป็ นทาสนัน
้
พระองค
ไดแสดงความ รักตอ เรา ตอ หน าพวก
กษัตริยแหงเปอรเซีย ดวยการมอบชีวิต
ใหมใหกับพวก เรา โดยใหสรางวิหาร
ของพระเจาของ เราขึ้นมาใหม และให
ซอมแซมสวนที่ปรักหัก พัง รวม ทัง้ ให
เราได รับความคุมครอง *ในยู ดาหและ
ในเยรูซาเล็ม
๑๐ แตบัดนี้ พระเจาของ เรา พวก เรา
จะพูดอะไรได อีกหลัง จากเกิดเรื่อง นี้ข้ น
ึ
*๙:๙
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แลว เนื่องจากเราไดทอด ทิง้ กฎบัญญัติ
ของพระองค ๑๑ ที่พระองคไดใหผานมา
ทางมือของพวกผูรับใชของพระองค คือ
พวกผู พูดแทนพระองค เมื่อพระองค
พูดวา ‘แผน ดินที่พวก เจากําลังเขาไป
เป็ นเจาของ คือแผน ดินที่เคยเสื่อมเสีย
เนื่องจากการกระทําอันชัว
่
รายของ
ประชาชนที่อาศัยอยูที่ นัน
่
แผน ดินจึง
ถูกทําลายไป
เพราะการกระทําอันนา
ขยะแขยงที่พวก เขาไดทํา พวก เขาได
ทําใหแผน ดินเต็มไป ดวยการกระทําอัน
สกปรกทัง้ หลายของพวก เขาจากดาน นี้
ไปสุดอีกดานหนึ่ง ๑๒ ดัง นัน
้ อยาไดยก
ลูกสาวของ
เจาใหไปเป็ นเมียลูกชาย
พวก นัน
้ และอยาได รับลูกสาวของพวก
นัน
้ มาเป็ นเมียของลูกชายเจาดวย และ
อยาไดสงเสริมใหพวกนัน
้ อยูดีมส
ี ุข หรือ
เจริญรุงเรือง เพื่อเจาทัง้ หลายจะไดแข็ง
แรง และไดกินสิ่ง ดีๆจากแผน ดิน และ
พวก เจาจะ ไดสืบทอดมรดกนี้ใหกับลูก
หลานตลอดไป’
๑๓ หลัง จากเรื่องเหลา นี้ เกิด ขึ้นกับ
เรา เพราะการกระทําอันชัว
่ รายและ
ความ ผิดอันใหญ หลวงของ เรา ถึง แม
วาพระองค พระเจาของ เราไดลงโทษ
เราน อยกวาที่เราสมควรจะได รับสําหรับ
บาปของ เรา แลวในเมื่อพระองคไดให
พวกเรามีกลุมที่เหลือรอดอยางนี้ ๑๔ เรา
ยังจะกลับไปหักขอบัญญัติของพระองค
อีก หรือ เรายังจะไปแตงงานกับชนชาติ
ตางๆที่ทําสิ่งนาขยะแขยงเหลา
นี้อีก
หรือ ถาทําอยางนัน
้ พระองคคงจะโกรธ
เรา และทําลายเราจนไมมีใครเหลือรอด
เลยสักคนใชไหมพระองค
๑๕ ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
อิสราเอล พระองคชางดี นักที่ปลอยให
เราเป็ นกลุมที่เหลือรอดจนถึงวัน นี้ เรา
อยูตอหน าพระองคดวยความผิดของเรา
ความ ผิดนี้ทําใหเราไมสามารถยืนอยูตอ
หน าพระองคในฐานะผูบริสุทธิไ์ ด”

ความคุมครอง แปลตรงๆไดวา “กําแพง” แตในที่ นี้หมายถึงความคุมครอง ที่ได รับ
จากการสนับสนุนของเจาหน าที่ชาวเปอรเซีย ไมไดหมายถึงตัวกําแพงเมืองจริงๆ
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ประชาชนสารภาพบาปของตนเอง
๑ ในขณะ

๑๐ สารภาพบาป

ที่เอ ส ราอธิษฐานและ
พรอมทัง้ รองไหและ
ทิง้ ตัวลงตอ หน าวิหารของพระเจา ไดมีชาว
อิสราเอล ฝูง ชนใหญมีทัง้ ชายหญิง และเด็ก
เขามาหาเขา
ประชาชนตางพากันรองไห
ดวยความขมขื่น ๒ เช คา นิ ยาห ลูกชายของ
เยฮี เอล ซึ่งเป็ นผูสืบทอดตระกูลหนึ่งของเอ
ลาม ไดพูดกับเอสราวา “พวกเราไมซ่ อ
ื สัตย
ตอพระเจาของเรา ที่ไปแตงงานกับหญิงตาง
ชาติจากชนชาติตางๆที่อยูในแผน ดินนี้ แต
ตอนนี้ยังคงมีความหวังใหอิสราเอลในเรื่องนี้
อยู ๓ ดัง นัน
้ ขอ ใหพวก เราทําขอ ตกลงกับ
พระเจาของ เราวา จะสงภรรยาเหลา นี้และ
ลูกๆของพวก เขากลับ ไปตามคํา แนะนํ าของ
เอ ส ราผูเป็ นเจา นายของขาพเจา และตาม
คํา แนะนํ าของคนอื่นๆที่สัน
่ เทิม
้ เมื่อฟั งคํา สัง่
ของพระเจาของ เรา ดัง นัน
้ ขอ ใหมันเป็ นไป
ตามกฎเถิด ๔ ลุก ขึ้นเพราะเรื่อง นี้เป็ นความ
รับผิดชอบของทาน แลวเราจะสนับสนุนทาน
ใหมีความกลาและลงมือทําเถิด”
๕ เอสราก็ลุกขึ้น และเขาทําใหพวกหัวหน า
นักบวช พวกชาวเลวี และชาวอิสราเอล
ทัง้ หมดสัญญาวาจะทําตามคํา
แนะนํ าดัง
กลาวนี้ แลวพวก เขาก็ใหสัญญาวาจะทําตาม
๖ เอ ส ราไดออกไปจากหน าวิหารของ
นัน
้
พระเจา แลวเขาไปในหองของเย โฮ ฮา นัน
ลูกชายของเอ ลี ยา ชีบ แลวเขาก็นอนคาง
*เอ ส ราไม ไดกินขนมปั งหรือดื่ม
คืนที่ นัน
่
นํ้ าเลยที่ นัน
่ เนื่องจากเขายังเศรา โศกเรื่อง
ความไมซ่ อ
ื สัตยของพวกที่กลับมาจากการ
เป็ นเชลย ๗ พวกเขาประกาศไปทัว
่ ยูดาหและ
เมืองเยรูซาเล็ม ใหทุก คนที่กลับจากการเป็ น
เชลยมารวม ตัวกันในเมืองเยรูซาเล็ม ๘ ใคร
ก็ตามที่ไมมาภายในสาม วันจะถูกยึด ทรัพย
ที่มีทัง้ หมด และถูกแยกออกจากสังคมของ
ผู ที่กลับมาจากการเป็ นเชลยตามที่พวกเจา
หน าที่และพวกผูใหญไดตัดสินใจไว
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๙ ดัง นั น
้ ชายทุก คนของยู ดาหและเบน ยา
มิน ก็มารวมตัวกันในเมืองเยรูซาเล็มภายใน
สามวัน ในวันที่ยี่สิบของเดือนที่เกา †ทุก คน
นัง่ อยูที่ลานของวิหารแหงพระเจา แตละ คน
ตางสัน
่ เทิม
้ เพราะเรื่อง นี้ และเพราะฝนตก
หนัก ๑๐ แลวเอสราผูเป็ นนักบวชก็ยืนขึ้นและ
พูดกับพวก เขาวา “พวกทานไมซ่ อ
ื สัตยที่ไป
แตงงานกับหญิงตางชาติ จึงเพิ่มความผิดให
กับอิสราเอล ๑๑ ดัง นัน
้
ตอน นี้ใหสารภาพ
ตอพระ ยาหเวห พระเจาของบรรพบุรุษของ
เรา และทําตามที่พระองคตองการ นัน
่ คือ
ใหแยก ตัวออกจากชนชาติอ่ น
ื ๆของแผน ดิน
นี้ และไปจากพวกภรรยาตาง ชาติของทาน
ซะ”
๑๒ ที่ชุมนุมทัง
้ หมดตางตอบ
รับเสียงดัง
วา “ถูก ตองแลว เราตองทําตามที่ทานพูด
๑๓ แตมีคนมากมายที่ นี่
และตอน นี้ก็เป็ น
หน า ฝน เราจึงไมสามารถยืนอยูขาง นอกนี้
ได และงาน นี้ก็ไมใชงานที่จะทําใหเสร็จได
ในวันสอง วัน เพราะเราไดทําบาปอันยิ่ง ใหญ
ในเรื่อง นี้ ๑๔ ขอ ใหหัวหน าของ เรายืนเป็ น
ตัวแทนที่ชุมนุมทัง้ หมดนี้ และใหทุก คนใน
เมืองของ เราที่แตงงานกับหญิงตาง ชาติ มา
ตามนัดที่กําหนดไว
โดยมีพวกผูใหญของ
แตละเมือง รวม ทัง้ พวกผูพิพากษามากับ
พวก เขาดวย จนกวาความโกรธที่เผา ผลาญ
ของพระเจาของ เราในเรื่อง นี้จะหันไปจาก
พวกเรา”
๑๕ มีแตโย นา ธาน ลูกชายของอา สา เฮล
และยา ไซ อาห ลูกชายของทิ กวา หเทานัน
้ ที่
ไมเห็น ดวยกับเรื่อง นี้ และเม ชุ ล ลาม และ
ชับเบธัย ผูเป็ นชาวเลวีสนับสนุนพวกเขา
๑๖ แลวพวกที่กลับมาจากการเป็ นเชลยก็
ทําตาม นัน
้ นักบวชเอ ส รา จึงคัด เลือกพวก
ผูชายบาง คนที่เป็ นหัวหน าครอบครัว เพื่อ
เป็ นตัวแทนใหครอบครัวของพวก เขา และ
ใหพวกเขาทัง้ หมดถูกระบุตามชื่อ ในวันแรก
ของเดือนที่สิบ ‡พวกเขาก็ไดนัง่ ลงเพื่อตรวจ
สอบเกี่ยว กับเรื่อง นี้ ๑๗ พวก เขาจัดการกับ

*๑๐:๖ แลวเขาก็นอนคางคืนที่ น่ ั น คํา นี้ อยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช กัน
เขียนวา แลวเขาก็ไป
†๑๐:๙

เดือนที่เกา หมายถึงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

‡๑๐:๑๖

เดือนที่สิบ หมายถึงเดือนธันวาคม-มกราคม

เอสรา ๑๐:๑๘

ชายทุก คนที่แตงงานกับหญิงตาง ชาติเสร็จ
เรียบรอย ในวันที่หนึ่งของเดือนแรก *ของปี
รายชื่อชายที่แตงงานกับหญิงตางชาติ
๑๘ ราย

ชื่อผูสืบตระกูลของนักบวช ที่ได
แตงงานกับหญิงตางชาติมีดังนี้
ราย ชื่อจากผูสืบตระกูลของเย ชู อา ลูกชาย
ของโย ซา ดัก และพี่ น องของ เขาคือ มา
อา เส อาห เอ ลี เย เซอร ยา รีบ และเก
ดา ลิ ยาห ๑๙ (พวก เขาทุก คนสัญญาวา จะ
หยากับภรรยาของตน และพวกเขาแตละ
คนไดมอบแกะตัวผูจากฝูง เป็ นของ ถวาย
ชดเชยสําหรับความผิดของเขา)
๒๐ จากผูสืบตระกูลของอิม เม อร มี ฮา นา นี
และเศบาดิยาห
๒๑ จากผูสืบตระกูลของฮาริม มี มาอาเสอาห
เอลียาห เชไมอาห เยฮีเอล และอุสซียาห
๒๒ จากผูสืบตระกูลของปาชเฮอร มี เอลี โอเอ
นัย มาอาเสอาห อิชมาเอล เนธันเอล โยซา
บาด และ เอลาสาห
๒๓ จากชนชาวเลวี มี
โยซาบาด ชิ เมอี เคลายาห (นัน
่ คือ เคลิ ทา)
เปธาหิยาห ยูดาห และเอลีเยเซอร
๒๔ จากพวกนั กรอง มี เอลียาชีบ
จากคนเฝ าประตูมี ชัลลูม เทเลม และอุรี
๒๕ แลวสวนชาวอิสราเอลที่ เหลือ
ประกอบ
ดวย
จากผูสืบตระกูลของปาโรช มี รามี ยาห อิส ซี
ยาห มัค คิ ยาห มิ ยามิน เอเลอาซาร มัค คี
อาห และเบไนยาห
๒๖ จากผูสืบตระกูลของเอลาม มี มัทธานิ ยาห
เศคาริยาห เยฮีเอล อับดี เยเรโมท และเอ
ลียาห

*๑๐:๑๗
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๒๗ จากผูสืบตระกูลของศัทธู

มี เอลี โอเอนัย
เอลี ยาชีบ มัทธานิ ยาห เยเรโมท ศาบาด
และอาซีซา
๒๘ จากผูสืบตระกูลของเบบัย มี เย โฮ ฮา นั น
ฮานันยาห ศับบัย และอัทลัย
๒๙ จากผูสืบตระกูลของบานี มี เม ชุ ล ลาม
มัลลูค อาดายาห ยาชูบ เชอั ล และ เยเร
โมท
๓๐ จากผูสืบตระกูลของปาหัท โมอับ มี อัด นา
เคลาล เบไนยาห มาอาเสอาห มัทธานิยาห
เบซาเลล บินนุย และ มนัสเสห
๓๑ จากผูสืบตระกูลของฮาริม มี เอลี เยเซอร
อิส ชี อาห มัลคิ ยาห เชไม อาห ชิ เม โอน
๓๒ เบนยามิน มัลลูค และเชมาริยาห
๓๓ จากผูสืบตระกูลของฮา ชูม มี มัทเธ นั ย
มัทธัต ตาห ศา บาด เอ ลี เฟ เลท เยเร มัย
มนัสเสห และชิเมอี
๓๔ จากผูสืบตระกูลของบานี มี มาอาดั ย อัม
ราม อู เอล ๓๕ เบไนยาห เบดัย ยาห เคลุฮี
๓๖ วานิ ยาห เมเรโมท เอลี ยาชีบ ๓๗ มัทธา
นิยาห มัทเธนัย และยาอาสุ
๓๘ จากผูสืบตระกูลของบิน นุย มี ชิ เม อี
๓๙ เชเลมิ ยาห นาธัน อาดายาห ๔๐ มัค นา
เดบัย ชาชัย ชารัย ๔๑ อาซาเรล เชเลมิยาห
เชมาริ ยาห ๔๒ ชัลลูม อามาริ ยาห และโย
เซฟ
๔๓ จากผูสืบตระกูลของเนโบ มี เยอีเอล มัทที
ธิยาห ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และ
เบไนยาห
๔๔ คนเหลา นี้ ไดแตงงานกับหญิงตาง ชาติ
โดยบาง คนมีลูกกับภรรยาเหลา นัน
้ ของพวก
เขาดวย

เดือนแรก หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน

