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1 เนหะมียาห ๑:๙

เนหะมียาห
คํานํา

ในพระคัมภีรฮีบรูและพระคัมภีรฉบับ
แปลกรีกโบราณ ไดรวมหนังสือเอ ส
รากับหนังสือเน หะ มี ยาหเขาเป็นเลม
เดียวกัน
เนหะมี ยาห บทที่ ๑-๗: ในปี ๔๔๔

กอน ค.ศ. เนหะมียาหคนชิมเหลาองุน
ของกษตัริยเปอรเซียได รับอนุญาตให
กลับไปสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม เขา
นําชาว ยิวอีกชุด หน่ึงกลับเยรูซาเล็ม
แลวสรางกําแพงเมืองขึ้นมาใหม ทัง้ๆที่
มีหลายคนตอ ตานเขา เขาจัดการเรื่อง
ปัญหาหน้ีสิน เขาชวยเหลือผูอื่นดวยใจ
กวาง ขวาง และเขาไมเก็บภาษเีหมือน
กับที่เจาเมืองคนกอนๆเคยเก็บ
เนหะมยีาห บทที่ ๘-๑๐: เอสราอานคํา

สัง่ สอนของโมเสสใหประชาชนฟัง แลว
พวก เขาสวน ใหญตัง้ อกตัง้ใจทําตามคํา
สัง่เหลา นัน้ ในเน หะ มี ยาหบท ที่ ๙
สรุปเหตุการณในพระคัมภีรเดิมไดอยาง
ดีเยี่ยม
เนหะมียาห บทที่ ๑๑-๑๓: สามบท

สุดทายน้ีพูด ถึงสิ่ง อื่นๆที่เน หะ มี ยาห
จัดการ เพื่อใหสังคมชาว ยิวตัง้มัน่คง
สัตย ซื่อกับพระเจาและนมัสการพระเจา
อยางถูกตอง ในปี ๔๓๓ กอน ค.ศ. เขา
กลับ มาที่เมืองเยรูซาเล็มอีก ครัง้ แลว
ตอตานอิทธิพลของบางคนที่ไมสัตยซื่อ
กับพระเจา

คําอธิษฐานของเนหะมียาห

๑ ๑ น่ีคือคํา พูดของเน หะ มี ยาห ลูกชาย
ของฮาคาลิยาห

ในเดือนคิสเลฟ ปีที่ยี่สิบ *แหงรัชกาลของ
กษตัริยอาร ทา เซ อร ซีส †ขณะ ที่ผมอยูใน
เขต วังเมืองสุสา ‡๒ ฮา นา นีพี่ น องของ ผม

คนหน่ึง กับชายบาง คนจากยู ดาหไดเขา มา
พบผม ผมไดถามพวกเขาถึงพวกยิวที่เหลือ
อยูที่หนีรอดมา ไมตกเป็นเชลย และไดถาม
เกี่ยวกับเมืองเยรูซาเล็ม

๓พวกเขาบอกผมวา “คนเหลานัน้ที่อยูใน
ยูดาห ที่หนีรอดมา ไมตกเป็นเชลยนัน้กําลัง
ลําบากและอับอายมาก เพราะกําแพงเมือง
เยรูซาเล็มไดพัง ลง และประตูเมืองตางๆก็
ถูกเผา”

๔ เมื่อผมไดฟังอยาง นัน้ ก็ทรุด ตัวลงนัง่
รองไห และไว ทุกขอยูหลาย วัน ผมไดอด
อาหารพรอมกับอธิษฐานตอ หน าพระเจาแหง
สวรรค ๕ผมพูดวา

“ขา แตพระ ยาหเวห พระเจาแหง
สวรรค พระเจาผู ยิ่ง ใหญและนาเกรง
ขาม พระองคผู รักษาคํามัน่สัญญาอยาง
สัตย ซื่อกับคนเหลา นัน้ที่รักพระองค
และเชื่อฟังคําสัง่ตางๆของพระองค

๖ขอ ใหหูของพระองครับ ฟังและตา
เปิดออก เพื่อฟังคําอธิษฐานของผูรับ
ใชของพระองค ตอน น้ีขาพเจากําลัง
อธิษฐานตอ หน าพระองคทัง้ วันทัง้ คืน
สําหรับคนอิสราเอลผูรับ ใชของพระองค
และขาพเจากําลังสารภาพความ บาป
ทัง้ หลายของคนอิสราเอล ที่พวก เรา
ไดทําตอพระองค แมแตขาพเจาและ
ครอบครัวของขาพเจาก็บาปดวย ๗พวก
เราชาวอิสราเอลไดทําตัวชัว่ ชามาก
ตอพระองค และพวก เราก็ไมเชื่อ ฟัง
พวกคํา สัง่ บัญญัติ และกฎทัง้ หลายที่
พระองคให ไวกับโมเสส ผูรับ ใชของ
พระองค

๘ขอพระองคระลึกถึงคํา พูดที่
พระองคใหไวกับโมเสสผูรับ ใชของ
พระองค คือตอนที่พระองคพูดวา ‘ถา
พวก เจาไมซื่อสัตยตอเรา เราจะทํา
ใหพวก เจากระจัดกระจายไปอยูตาม
ชนชาติตางๆ ๙แตถาพวก เจาหันกลับ
มาหาเรา และทําตามคําสัง่ตางๆของเรา
อยางเครงครัด เมื่อ นัน้ถึงแมพวกเจาที่

*๑:๑ คิสเลฟ … ปีที่ยี่สิบ คงหมายถึงปีที่ยี่สิบ ที่กษตัริยอารทาเซอรซีสที่หน่ึง เป็นกษตัริย
ของเปอรเซีย ประมาณเดือนธันวาคม ปี ๔๔๖ กอนพระเยซูมาเกิด
†๑:๑ กษัตริยอารทาเซอรซีส เป็นกษตัริยของเปอรเซียชวงประมาณปี ๔๖๕-๔๒๔ กอนพระ
เยซูมาเกิด พระองคเป็นลูกชายของกษตัริยเซอรซีส
‡๑:๑ สุสา กษตัริยแหงเปอรเซีย มีพระราชวังฤดูหนาวอยูที่เขตวัง หรือป อมในเมืองสุสา
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ถูกจับไปเป็น เชลยจะกระจัดกระจายไป
อยูถึงสุดขอบ ฟ า เราก็จะรวบรวมพวก
เจากลับ มาจากที่ นัน่ เราจะนําพวก เจา
มาอยูในสถาน ที่ที่เราไดเลือกไวใหเป็น
ที่สถิตชื่อของเรา’

๑๐คนอิสราเอลเหลา น้ีเป็นผูรับ ใช
และเป็นคนของพระองค ที่พระองคได
ชวยใหพนจากการเป็น ทาสดวยฤทธิ์
อํานาจอันยิ่ง ใหญ และมืออันแข็งแกรง
ของพระองค ๑๑ขา แตองค เจา ชีวิต
ของขาพเจา ขอ ใหหูของพระองครับ
ฟังคําอธิษฐานของขาพเจาผูรับ ใชของ
พระองค และรับ ฟังคําอธิษฐานของ
ผูรับใชทัง้หมดของพระองค ผูที่มีความ
สุขในการใหเกียรติกับพระองค ขอ
พระองคมอบความสําเร็จใหกับขาพเจา
ผูรับ ใชของพระองคในวัน น้ีดวย เถิด
และทําใหกษตัริยองค น้ีชอบขาพเจา
ดวยเถิด”
ในตอน นัน้ ผมมีตําแหนงเป็นคนชิม

เหลาองุน *ของกษตัริย

กษัตริยสงเนหะมียาหไปเยรูซาเล็ม

๒ ๑ ในเดือนนิสาน ของปีที่ยี่สิบ †ในสมัย
รัชกาลของกษตัริยอารทา เซ อร ซีส ใน

ชวงทานอาหารเย็น ผมไดหยิบเหลา องุน
และยื่นใหกับกษตัริย กอนหน า น้ี เมื่อผม
อยูตอ หน ากษตัริยผมไม เคยโศก เศราเลย
๒กษตัริยจึงพูดกับ ผมวา “ทําไมใบหน าของ
เจาจึงเศราหมองนัก เจาคงไม ไดปวยหรอก
นะ น่ีคงเป็นเพราะเจากลุมใจแนๆ”
แลวผมก็รูสึกกลัวมาก ๓ผมพูดกับกษตัริย

วา “ขอ ใหกษตัริยมีอายุยืนยาวตลอด ไป
จะไม ใหขาพเจาเศรา โศกไดยัง ไงครับ ทาน
ใน เมื่อเมืองซึ่งเป็นที่ฝัง ศพของบรรพบุรุษ
ของขาพเจา ถูก ทิง้เป็นซากปรักหัก พังอยู
และประตูเมืองตางๆของ มันก็ถูกไฟ เผาจน
วอดวาย”

๔แลวกษตัริยก็พูดกับ ผมวา “แลวเจา
ตองการอะไร”

ผมจึงอธิษฐานตอพระเจาแหงฟ า สวรรค
๕แลวตอบกษตัริยวา “ถาพระองคเต็มใจ
และพอใจในตัวขาพเจา ผูรับใชของพระองค
ชวยสงขาพเจาไปยู ดาห เมืองที่ฝัง ศพ
บรรพบุรุษของขาพเจาดวย เถิด เพื่อขาพเจา
จะไดไปสรางมันขึ้นมาใหม”

๖แลวกษตัริย ซึ่งมีพระ ราชินีนัง่อยูขางๆ
ไดถามผมวา “เจาจะไปนานแค ไหน และจะ
กลับมาเมื่อไหร”
หลัง จากผมบอกพระองควาจะไปนานแค

ไหน พระองคก็เต็มใจที่จะสงผมไป ๗แลว
ผมจึงพูดกับกษตัริยวา “ถาเป็นที่พอใจของ
พระองค ขอพระองคได โปรดมอบพวก
จดหมายใหขาพเจา โดยจาหน าถึงพวกผวูาที่
อยูในมณฑลฝ่ังตะวันตกของแมน้ํายูเฟรติส
เพื่อพวกเขาจะไดยอมใหขาพเจาเดินทางไป
ถึงยูดาหอยางปลอดภัย ๘และขอใหพระองค
มอบจดหมายฉบับหน่ึงใหขาพเจา โดยจา
หน าถึงอาสาฟ ผูดูแลปาไมของพระองค เพื่อ
เขาจะ ไดมอบไมใหขาพเจา สําหรับสรางไม
คานประตูป อมที่ติดกับวิหาร สําหรับสราง
กําแพงเมือง และสําหรับสรางบานที่ขาพเจา
จะอยู”
กษตัริยไดให ผมตามที่ผมขอ เพราะมือ

ของพระเจาคอยชวยเหลือผม
๙ดัง นัน้ ผมจึงไปหาพวกผู วาของเมือง

ตางๆที่อยูในมณฑลฝ่ังตะวัน ตกของแมน้ํา
ยู เฟ รติ ส และมอบจดหมายทัง้ หลายของ
กษตัริยใหพวก เขา กษตัริยยังสงพวกนาย
ทัพนายกองและพวกทหารมามากับ ผมดวย
๑๐ เมื่อสัน บาลลัทชาวโฮ โรนา อิม และโทบี
อาหเจา หน าที่ชาวอัม โมน ไดยินเกี่ยว กับ
เรื่อง น้ี พวก เขาไมพอใจมากที่มีคนมาชวย
ประชาชนอิสราเอล

เนหะมียาห ตรวจกําแพงเมือง
๑๑ดัง นัน้ ผมไดมาที่เมืองเยรูซาเล็มและ

อยูที่ นัน่เป็นเวลาสาม วัน ๑๒แลวในตอน
กลาง คืน ผมไดลุก ขึ้นและออก ไปพรอม
กับชายไม กี่ คน ผมไม ไดบอกใครถึงเรื่อง
ที่พระเจาไดใสไวในใจของ ผม ที่จะทําให

*๑:๑๑ คนชิมเหลา องุน เป็นงานที่มีความสําคัญมาก เพราะพนักงานผู น้ีตองอยูใกล ชิด
กษตัริยตลอดเวลา และตองชิมเหลาองุนกอนพระองคดื่ม เพื่อใหแนใจวาไมมีใครลอบวางยา
พิษ
†๒:๑ นิสาน … ปีที่ยี่สิบ หมายถึงเดือนมีนาคม-เมษายน ปี ๔๔๕ กอนพระเยซูมาเกิด
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กับเมืองเยรูซาเล็ม ผมไม ไดเอาสัตวอะไร
ไป ดวยเลย นอกจากตัวที่ผมขี่ อยู ๑๓ ใน
คืน นัน้ ผมไดออก ไป ผานทางประตูหุบเขา
ผานบอมังกร ไปไกลถึงประตูกอง ขยะ ผม
ตรวจ ดูพวกกําแพงเมืองของเยรูซาเล็มที่หัก
พัง และพวกประตูเมืองที่ถูกไฟเผาทําลาย
๑๔แลวผมไปยังประตูน้ําพุและสระ น้ําของ
กษตัริย แตไมมีทางพอที่ จะใหสัตวที่ผม ขี่
ผานไป ได ๑๕ดัง นัน้ผมจึงขึ้นไปทางหุบเขา
ในตอนกลาง คืน และผมไดตรวจ ดูกําแพง
เมือง แลวกลับมาเขาทางประตูหุบเขา กลับ
มายังที่ เดิม ๑๖พวกเจา หน าที่ไมรูวาผมไป
ไหน หรือไปทําอะไรมา เพราะผมยังไม ได
บอกพวกชาว ยิว พวกนักบวช พวกผูนํา
พวกเจา หน าที่ หรือคนอื่นๆที่จะเป็นคน
ทํางาน

๑๗แตในที่สุดผมก็พูดกับพวกเขาวา “ทาน
ก็เห็นแลวถึงความยากลําบากที่เรามีอยู น้ี ที่
เมืองเยรูซาเล็มตกอยูในสภาพซากปรัก หัก
พัง และพวกประตูเมืองถูกเผา ไป มาเถอะ
มาชวย กันสรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้น
ใหม เพื่อเราจะไดไมตองอับอายขายหน าอีก
ตอไป”

๑๘ผมบอกพวกเขาวา มือของพระเจาของ
ผมไดคอยชวยเหลือผมอยางไร และบอกสิ่ง
ที่กษตัริยไดพูดกับ ผม แลวพวก เขาจึงพูด
วา “ใหเราลุกขึ้น มาสรางกําแพงกัน เถอะ”
แลวพวก เขาก็เตรียมตัวลงมือทํางานที่ ดีน้ี
๑๙ เมื่อสัน บาลลัทชาวโฮ โรนา อิม และโทบี
อาหเจา หน าที่ชาวอัม โมน และเก เชมชาว
อาหรับไดยินเรื่อง น้ี พวก เขาตางหัวเราะ
เยาะและดูถูกเหยียดหยามพวกเรา พวกเขา
พูดวา “พวกแกกําลังทําอะไรกัน น่ี พวกแก
กําลังกบฏตอกษตัริยหรือยังไง”

๒๐ผมตอบพวก เขาวา “พระเจาแหงฟ า
สวรรคจะทําใหเราสําเร็จ พวก เรา ผูรับ
ใชของพระองค จะลุกขึ้น มาสรางมันขึ้น
มาใหม แตพวก เจาไมมีที่ดินสักแปลงใน
น้ี ไมมีอํานาจทางกฎหมายในเมือง น้ี และ
บรรพบุรุษของ เจาก็ไม เคยมีสวนเกี่ยวของ
กับเมืองเยรูซาเล็มน้ี”

สรางกําแพงเมืองเยรูซาเล็มขึน้ใหม

๓ ๑ เอลยีาชีบ หัวหน านักบวชสูงสุด พรอม
ทัง้พวกเพื่อนๆนักบวชของ ทาน ได

ลงมือกอสรางประตูแกะขึ้นมาใหม พวกเขา
อุทิศมันใหกับพระเจา และพวกเขาไดติดตัง้
บานประตู พวก เขาสรางกําแพงไปไกลถึง
หอคอยรอย พล และไปไกลจนถึงหอคอย
ฮา นัน เอล แลวพวก เขาไดอุทิศมันใหกับ
พระเจา

๒พวกคนเย ริ โคก็ลงมือสรางกําแพงดวย
พวกเขาอยูถัดจากเอลียาชีบออกไป สวนศัก
เกอรลูกชายของอิ มรี ก็มาสรางดวยและอยู
ถัดจากพวกคนเยริโคออกไป

๓พวกลูกชายของหัส เส นา อาห ไดสราง
ประตูปลา พวก เขาวางวงกบประตู ติด ตัง้
บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู

๔ถัดจากพวก น้ีไป เมเรโมท ลูกชายของ
อุ รี ยาห ที่เป็นลูกชายของฮัก โขส มาชวย
ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
ถัดจากพวกน้ีไป เมชุลลาม ลูกชายเบเรคิ

ยาห ที่เป็นลูกชายของเม เชซา เบล มาชวย
ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
และศา โดก ลูกชายของบา อานา มาชวย

ซอมแซมกําแพงชวงถัดไป
๕ตอจากพวก เขาไป ก็มีพวกผูชายชาวเท

โคอา มาชวยซอมแซมกําแพงชวงถัดไป แต
พวกผูนําของพวกเขาไมยอมลงมือทํางานให
กับเจานายของพวกเขา

๖ โย ยาดา ลูกชายของปา เส อาห และ
เม ชุ ล ลาม ลูกชายของเบโส ได อาห มา
ซอมแซมประตูเมืองเกา *พวก เขาวางวงกบ
ประตู ติดตัง้บานประตู ติดลูกสลักและดาล
ประตู ๗ถัดจากพวก เขาไป มีเม ลา ติ ยาห
ซึ่งเป็นชาวกิบ โอน และยา โดนซึ่งเป็นชาว
เม โร โนท มาชวยซอมแซมดวย พรอมกับ
พวกผูชายชาวเมืองกิเบ โอน และชาวเมือง
มิสปาห มิสปาหเป็นสํานักงานใหญของผู วา
มณฑลฝ่ังตะวันตกของแมน้ํายูเฟรติส ๘ถัด
จากเม ลา ติ ยาห มีอุส ซี เอลชางทอง ที่เป็น
ลูกชายของฮารฮายาห มาชวยซอมแซมดวย
และถัดจากเขาไปก็มีฮา นัน ยาห ซึ่งเป็นคน
ทําน้ําหอม มาชวยซอมแซมดวย พวก เขา

*๓:๖ ประตูเมืองเกา หรืออีกชื่อหน่ึงวา “ประตูยาชันนา”
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ตัดสวนหน่ึงของเยรูซาเล็ม เกาออก ไป และ
ซอมแซมไปจนถึงกําแพงกวาง

๙ถัดจากพวก เขามีเร ไฟยาห ลูกชายของ
เฮ อร ซึ่งเป็นผูครอบครองครึ่ง หน่ึงของเขต
ของเมืองเยรูซาเล็ม ไดมาชวยซอมแซม
กําแพงดวย

๑๐ถัดจากพวก เขามี เย ดา ยาห ลูกชาย
ของฮา รุมั ฟ ไดมาชวยซอมแซมสวนที่อยู
ตรงขามบานตัวเอง และถัดจากเขามี ฮัทธัช
ลูกชายของฮาชับเนยาห ไดมาชวยซอมแซม
ดวย

๑๑มัลคิยาห ลูกชายของฮาริม และหัสชูบ
ลูกชายของปา หัท โม อับ ซอมแซมอีกสวน
หน่ึงรวมทัง้หอคอยเตาอบ

๑๒ถัดจากมัลคิ ยาห มี ชัลลูมลูกชายของ
ฮัลโล เหช ผูครอบครองครึ่ง หน่ึงของเขต
เมืองเยรูซาเล็ม ไดมาชวยซอมแซมพรอม
กับพวกลูกสาวของเขา

๑๓ ฮานูน และประชาชนที่อาศัยอยูในเมือง
ศา โน อาห ไดมาชวยซอมแซมประตูหุบเขา
พวก เขาทําวงกบขึ้น ใหม และติด ตัง้บาน
ประตู ติดลูก สลักและดาลประตู พวก เขา
ซอมกําแพงไปจนถึงประตูกองขยะ รวมเป็น
ความยาวหน่ึงพันศอก

๑๔มัลคิ ยาห ลูกชายของเร คาบ ซึ่ง
ปกครองเขตเบธฮัคเคเรม เป็นผู ซอมประตู
กอง ขยะ รวม ทัง้ทําวงกบและติด ตัง้บาน
ประตู ลูกสลักประตู และดาลประตู

๑๕ชัลลูม ลูกชายของคล โฮ เซห ซึ่ง
ปกครองเขตมิสปาห เป็นคนซอมแซมประตู
น้ําพุ เขาสรางหลังคาและยังติดตัง้บานประตู
ติดดาลและสลักประตู เขายังซอมกําแพงที่
สระเช ลาห ที่อยูในสวนของกษตัริย เขาได
ซอมแซมไปจนถึงบันไดซึ่งลงมาจากนครดา
วิด *

๑๖ถัดเขาไปมี เน หะ มี ยาห ลูกชายของ
อัสบูก ซึ่งปกครองครึ่งหน่ึงของเขตเมืองเบธ
ซูร เขาไดซอมแซมขึ้นไปจนถึงสถานที่ที่อยู
ตรงขามกับอุโมงคฝังศพของดาวิด ตลอดไป
จนถึงสระน้ําที่สรางขึ้นและไปถึงโรงทหาร

๑๗ตอจากเขามีชาวเลวี ไดมาชวย
ซอมแซม มี เรฮูม ลูกชายของบานี และถัด

จากเขาไปมี ฮา ชา บิ ยาห ผูครอบครองครึ่ง
หน่ึงของเขตเค อี ลาห เขาไดซอมแซมเขต
ของเขา

๑๘ถัดจากเขามีพี่ น องของพวก เขา ที่มา
ชวยซอมแซม มีบินนุย †ลูกชายของเฮนาดัด
ซึ่งครอบครองครึ่งหน่ึงของเขตเคอีลาห

๑๙ถัดจากเขามีเอ เซอร ลูกชายของเย ชู
อา ซึ่งครอบครองเมืองมิส ปาห ที่รับ หน าที่
ซอมแซมอีกสวนหน่ึง ที่อยูตรง ขามทาง
ขึ้นไปคลังอาวุธ ไปจนถึงสวนหัก มุมของ
กําแพง ๒๐ตอจากเขามีบา รุค ลูกชายของ
ศับบัย ซึ่งซอมแซมสวนหน่ึงจากสวนหักมุม
ของกําแพง ไปจนถึงทางเขาบานของเอลียา
ชีบ ซึ่งเป็นหัวหน านักบวชสูงสุด

๒๑ถัดจากเขาก็มีเมเรโมท ลูกชายของอุรี
ยาห ที่เป็นลูกชายของฮัก โขส เม เร โมทได
ซอมแซมอีกสวนหน่ึงจากทางเขาบานของเอ
ลี ยา ชีบ ไปจนถึงทาย สุดของบานของเอ ลี
ยาชีบ ๒๒ถัดจากเขาไป มีบรรดานักบวชที่ได
มาชวยซอมแซม พวกเขามาจากบริเวณแถว
รอบๆเมืองเยรูซาเล็ม

๒๓ถัดจากพวก เขามีเบน ยา มิน และหัส
ชูบ ที่ซอมแซมกําแพงสวนที่อยูตรงขามบาน
ของพวกเขา
ถัดจากพวก เขามีอา ซิ ริ ยาห ลูกชายของ

มา อา เส อาห ที่เป็นลูกชายของอานา นิ ยาห
อา ซา ริ ยาหไดชวยซอมแซมบริเวณที่อยูขาง
บานของเขา

๒๔ถัดจากเขามีบินนุย ลูกชายของเฮนาดัด
ไดซอมแซมอีกสวนหน่ึงของกําแพงบริเวณ
จากบานของอาซาริยาห ไปจนถึงมุมหักของ
กําแพงไปจนสุดมุม

๒๕ถัดจากเขาก็มีปา ลาล ลูกชายของอุ ซัย
ซึ่งซอมแซมสวนที่อยูตรงขามกับมุมหักของ
กําแพง และหอคอยที่ยื่นออกมาจากวังหลังที่
อยูสูงขึ้นไป ซึ่งมีทหารรักษาพระองคอยู ตอ
จากเขาก็มีเปดายาห ลูกชายของปาโรช

๒๖พวกคน รับ ใชประจําวิหาร ซึ่งอาศัยอยู
ที่โอ เฟล ไดทําการซอมแซมไปจนถึงที่ที่อยู
ตรงขามกับประตู น้ําทางทิศตะวันออก และ
หอคอยที่ยื่นออกมาจากวัง

*๓:๑๕ นครดาวิด คือสวนที่เกาแกที่สุดของเมืองเยรูซาเล็ม เป็นบริเวณที่อยูทางทิศตะวัน
ออกเฉียงใตของเมือง
†๓:๑๘ บินนุย หรือ บางฉบับใชคําวา “บัฟวัย”
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๒๗ถัดจากเขา มีพวกชาวเท โค อา ที่ได
ซอมแซมอีกสวนหน่ึง จากที่ที่อยูตรง ขาม
หอคอยใหญที่ยื่นออกไปจนถึงกําแพงเมือง
โอเฟล

๒๘พวกนักบวชตางก็ซอมแซมกําแพงสวน
ที่อยูเหนือประตูมา แตละคนตางซอมสวนที่
อยูตรงขามกับบานตัวเอง

๒๙ถัดจากพวกเขามีศาโดก ลูกชายของอิม
เมอร ที่ซอมแซมสวนที่อยูตรงขามบานของ
เขา ตอจากเขาไป มี เชไมอาห ลูกชายของเช
คา นิ ยาห ซึ่งเป็นคนเฝ าประตูทิศตะวัน ออก
เขาไดซอมแซมกําแพงชวงถัดไป

๓๐ผู ที่ซอมแซมถัดจากเขามี ฮา นัน ยาห
ลูกชายของเชเลมิยาห และฮานูน ลูกชายคน
ที่หกของศาลาฟ
เม ชุ ล ลาม ลูกชายของเบเรคิ ยาห

ซอมแซมสวนตรงขามกับหองของเขา
๓๑ตอจากเขาไปมี มัลคิ ยาห คน หน่ึง

ในพวกชาง ทอง เขาไดซอมแซมกําแพงไป
จนถึงบานที่พวกคน รับ ใชประจําวิหาร และ
พวกพอคาอยู กัน บริเวณอยูตรง ขามประตู
ตรวจ การ เขาซอมแซมไปจนถึงหองชัน้ บน
ตรง มุม ๓๒บรรดาชาง ทองและพวกพอคา
พากันซอมแซมสวนที่อยูระหวางหองชัน้ บน
ตรงมุมกับประตูแกะ

สันบาลลัทและโทบีอาห

๔ ๑ เมื่อสันบาลลัท ไดยินวาเรากําลังสราง
กําแพง เขาโกรธและเดือดดาลมาก เขา

หัวเราะเยาะพวกชาวยิว ๒ตอหน าเพื่อนรวม
งานและตอหน ากองทัพสะมา เรีย เขาพูดวา
“ไอพวกยิวที่ออนแอเหลา น้ีกําลังทําอะไรกัน
หรือ พวกมันจะจัดการเรื่อง น้ีเองหรือ พวก
มันจะถวายเครื่องบูชาหรือ พวกมันคิดวาจะ
ทําเสร็จภายในวัน เดียวหรือ พวก มันจะเอา
หินที่ถูกเผาอยูในกองขยะพวกนัน้ มาใชใหม
หรือยังไง”

๓ โทบีอาหที่เป็นชาวอัมโมน ที่ยืนอยูขางๆ
สันบาลลัท พูดวา “สิ่งที่พวก เขากําลังสราง
อยู นัน้ แคสุนัขจิง้จอกตัว หน่ึงปีนขึ้น ไป
กําแพงหินพวกนัน้ก็พังลงมาแลว”

๔ผม เนหะมียาหจึงพูดวา “ขาแตพระเจา
ของพวก เรา โปรดฟังเราดวยเถิด พวก เขา
ไดดูถูกเหยียดหยามพวก เรา ขอพระองค
ชวยใหคําดูถูกเหยียดหยามของพวก เขา
กลับไปตกลงบนหัวของพวก เขาเอง ขอ ให

พวก เขาโดนจับ ไปเหมือนของที่ถูกปลน มา
และถูกแบกเอา ไปตาง แดน ๕ขอพระองค
อยาไดปกปิดความผิดของพวก เขา ขอ
พระองคอยาไดลบลางความ บาปของพวก
เขาไปจากสายตาของพระองค เพราะพวก
เขาไดทําใหพระองคโกรธตอ หน าพวกคน
กอสรางเหลาน้ี”

๖ดังนัน้ เราจึงสรางกําแพงขึ้นมาใหม และ
กําแพงทัง้หมดไดถูกกอสูงขึ้น ไปครึ่ง หน่ึง
แลว เพราะประชาชนตื่น เตนที่จะสรางมัน
ขึ้นมา

๗แตเมื่อสัน บาล ลัทและโท บี อาห รวม
ทัง้ชาวอาหรับ ชาวอัม โมน และชาวอัช
โดดไดยินวา การซอมแซมกําแพงเมือง
เยรูซาเล็มกําลังคืบ หน าไปดวย ดี และกําลัง
ปิดชอง โหวตางๆของกําแพง พวก เขาโกรธ
มาก

๘ดัง นัน้ พวก เขาจึงรวม กันวางแผนที่
จะมาตอสูกับเมืองเยรูซาเล็ม และสรางความ
สับสนวุนวายใหกับเมือง น้ี ๙แตพวก เราได
อธิษฐานตอพระเจาของ เรา และจัดเวร ยาม
บริเวณกําแพงทัง้ วันทัง้ คืน เพื่อป องกันจาก
คนพวกนัน้

๑๐แตคนยู ดาหพูดวา “พวกคน งานนัน้
กําลังหมดเรี่ยวแรง และมีเศษซากปรักหัก
พังมากเหลือ เกิน พวก เราไมสามารถสราง
กําแพงน้ีขึ้นมาใหมไดหรอก” ๑๑แลวพวก
ศัตรูของ เราก็พูดวา “เราจะบุกเขาไปกอน
ที่พวก ยิวน้ีจะทันตัง้ ตัว และฆาพวก มันทิง้
และหยุดงานกอสรางของพวกมัน”

๑๒ เมื่อพวกชาว ยิวที่อาศัยอยูใกลศัตรูของ
เรา ไดมาหาเราจากรอบทิศ พวกเขาไดเตือน
เราเป็นสิบๆครัง้วา “พวก ทานกลับ ไปบาน
เสียเถอะ”

๑๓ผมยืนอยูในบริเวณที่ตํ่าที่สุดหลัง
กําแพงที่เป็นที่ โลง ผมไดจัดใหพวก เขาอยู
กันเป็นหมวดหมูตามครอบครัว ใหพวก เขา
ถือดาบ หอก และคันธนูไว ๑๔ เมื่อผมตรวจดู
พวกเขาแลว ผมไดพูดกับพวกผูนํา พวกเจา
หน าที่ และคนที่ เหลือวา “ไม ตองกลัวพวก
มัน ใหระลึกถึงองคเจาชีวิตที่ยิ่ง ใหญและ
นา เกรงขาม ตอสูเพื่อพี่ น องของทาน เพื่อ
ลูกชายลูกสาวของทาน เพื่อเมียและบาน
ของทาน”

๑๕ เมื่อศัตรูของ เรารูวา เราลวง รูแผนการ
ของพวก มันแลว และพวก มันรูวาพระเจา
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ไดทําลายแผนการของพวกมันแลว พวกเรา
จึงกลับไปที่กําแพง และทํางานของพวก เรา
แตละคนตอ

๑๖หลัง จากวัน นัน้ คน รับ ใชของ ผมครึ่ง
หน่ึงไปทํางานกอสรางกําแพง สวนอีกครึ่ง
หน่ึงก็ถือโล ถือหอก คัน ธนู และสวมเสื้อ
เกราะ และมีพวก ผูนําทางทหารยืนอยูตาม
ตําแหนงตางๆดานหลังของคนยู ดาห ๑๗ผู
ที่กําลังสรางกําแพงอยู นัน้ สวนพวกคนขน
ของ มือหน่ึงยกของ อีกมือหน่ึงก็ถืออาวุธอยู

๑๘คนกอสรางแตละ คน ในขณะทําการ
กอสราง ก็มีดาบเหน็บอยูที่เอว ชายที่เปา
แตรยืนอยูขางๆผม

๑๙ผมพูดกับพวกผูนํา เจา หน าที่ทัง้ หลาย
พรอมกับคน อื่นๆที่ เหลือวา “งานก็ใหญ
และคนทํางานก็กระจาย กัน ไปทัว่ พวก เรา
เริ่มอยูหางจาก กันมาก ขึ้นบนกําแพง ๒๐ถา
ไดยินเสียงแตรเมื่อไหร ใหมารวมตัวกันที่ น่ี
พระเจาของเราจะตอสูเพื่อพวกเรา”

๒๑ดัง นัน้พวก เราจึงทํางานกันตอ ไป คน
ครึ่งหน่ึงถือหอก ตัง้แตเชามืดจนดาวโผลบน
ทองฟ า

๒๒ ในตอน นัน้ ผมพูดกับประชาชนอีกวา
“ขอใหชายแตละคนและคนใชของเขา นอน
คางอยูในเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อเขาจะ ไดเป็น
ทัง้คน งานในตอนกลาง วัน และเป็นยามใน
ตอนกลางคืนใหกับพวก เราดวย” ๒๓ดัง นัน้
ผมและพวกญาติสนิท รวมทัง้พวกคนรับใช
ของ ผม และพวก ยามทัง้ หลายที่ติดตาม
ผม ไมมีใครถอดเสื้อผาออกเลยแมแตตอน
นอน มือขวาของแตละคนก็ถืออาวุธไวตลอด

เนหะมียาห ชวยเหลือคนยากจน

๕ ๑แต แลวก็มีชาว บานทัง้ชายและหญิง
ตางพากันบนตอวาพี่น องชาวยิวของตน

๒มีบาง คนพูดวา “เรามีลูกชายลูกสาว
หลายคน แบงขาวใหกับพวกเราหนอย พวก
เราจะไดมีกินและมีชีวิตตอไป”

๓คนอื่นพูดวา “เราตองจํานองที่ไรนา สวน
องุนและบานของเรา เพื่อใหไดขาวมาในชวง
ที่กันดารอาหาร”

๔และยังมีบาง คนพูดวา “เราตองเอาที่นา
และสวน องุนของพวก เราไปจํานอง เพื่อกู
เงินมาจายภาษใีหกับกษตัริย ๕ เราก็มีสาย

เลือดเดียวกันกับพี่น องพวกนัน้ของเรา ลูกๆ
เราก็ดีพอๆกับลูกๆของพวกเขา แตดูเถิด เรา
ตกอยูในสภาพที่จะตองขายลูกชายลูกสาว
ของเราไปเป็นทาส อันที่ จริงลูกสาวของเรา
บาง คนไดกลายเป็นทาสไป แลว และเราก็
ชวยอะไรพวกเขาไมไดเลย เพราะไรนาและ
สวนองุนของพวกเราไดตกไปเป็นของคนอื่น
แลว”

๖ เมื่อไดยินเรื่องที่พวก เขารอง บนและคํา
พูดเหลาน้ีของพวกเขา ผมก็โกรธมาก ๗ผม
ไดคิดทบทวนเรื่องเหลา น้ี *และตอวาพวก
หัวหน ากับพวกเจาหน าที่ทัง้หลาย ผมพูดกับ
พวกเขาวา “พวกเจาไดยึดทัง้คนทัง้ของจาก
คนของเจาเอง เพื่อเอามาคํ้าประกันการกู
ยืม” แลวผมจึงเรียกประชุมใหญเพื่อจัดการ
กับเรื่องน้ี

๘ผมพูดกับพวก เขาวา “พวก เราได
พยายามซื้อพวกพี่ น องชาว ยิวที่ถูกขายไป
ประเทศอื่นกลับมามากเทาที่พวก เราจะ
ทําได แตตอนน้ีพวกเจากลับขายพี่น องของ
พวก เจาเองไปเป็นทาส เลยทําใหพวก เรา
ตองไปซื้อพวกเขากลับมาอีก”
พวก เขาตางเงียบกัน หมด พูดไม ออก

๙แลวผมจึงพูดวา “สิ่งที่เจาทํานัน้มันไมถูก
ตอง เจานาจะทําตัวเคารพยําเกรงพระเจา
ของเรา เพื่อคนตางชาติที่เป็นศัตรูของเราจะ
ไดไมเยาะเยยพวกเรา ไมใชหรือ

๑๐ผมเองรวมทัง้พวกพี่ น องของผม และ
คนใชของ ผมไดใหพวก เขายืมเงินและ
ขาวสาร แตขอ ใหพวก เราเลิกเรียกของคํ้า
ประกันจากคนเหลา น้ีที่มากู ยืมเรา ๑๑ ให
คืนไร นา สวน องุน สวนมะกอกเทศ และ
บานใหกับพวก เขา และใหคืนดอกเบีย้หน่ึง
เปอรเซ็นตที่เจาคิดกับพวก เขาตอเดือน
สําหรับเงิน เมล็ดขาว เหลาองุน และน้ํามันที่
เจาใหพวกเขายืมไป”

๑๒แลวพวกเขาก็พูดวา “พวกเราจะคืนทุก
สิ่งทุกอยางใหกับคนเหลานัน้ และจะไมเรียก
รองอะไรเพิ่มอีก เราจะทําตามที่ทานพูด”
ผมจึงเรียกพวกนักบวชมา และใหพวกที่

ปลอยเงินกู สาบานวาจะทําตามที่พวกเขาได
พูด ไว ๑๓ผมไดสะบัดหอ ผาของตัว เองและ
พูดวา “สําหรับคนที่ไมทําตามคําสาบานนัน้
ขอ ใหพระเจาสะบัดพวก เขาออกจากบาน

*๕:๗ คิดทบทวนเรื่องเหลานี้ หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ผมควบคุมตัวเอง”
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และที่ดินของ เขาอยาง น้ีเหมือน กัน ขอ ให
พวก เขาถูกสะบัดออกอยาง น้ีจนไม เหลือ
อะไรเลย”
แลวทุก คนในที่ ประชุมก็พูดวา “อาเมน”

พรอมกับสรรเสริญพระยาหเวห แลวทุกคนก็
ทําตามคําสาบานของพวกเขา

๑๔นอกจาก นัน้แลว ตัง้แตวันที่ผมได รับ
แตงตัง้ใหเป็นเจาเมืองในแผนดินยูดาห จาก
ปีที่ยี่สิบจนถึงปีที่สามสิบสอง ในรัชกาลของ
กษตัริยอาร ทา เซ อร ซีส *รวมสิบ สองปี
ผมและพี่ น องที่สนิท ไม ไดกินอาหารที่จัด
ใหสําหรับผู วาเลย ๑๕พวกเจา เมืองในอดีต
ที่อยูกอนหน าผม ไดทําใหประชาชนตองรับ
ภาระหนัก พวกเจา เมืองไดรีด ไถเอาอาหาร
และเหลาองุน รวมทัง้เงินหนักประมาณครึ่ง
กิโลกรัม †จากประชาชน แมแตคนใชของ
เจา เมืองพวก น้ียังใชอํานาจขมเหงผูคนเลย
แตผมไม ไดทําเรื่องพวก น้ี เพราะผมเคารพ
ยําเกรงพระเจา

๑๖แตผมไดทุมเทในการสรางกําแพง และ
พวก เราก็ไม ไดยึดเอาที่ดินของ ใคร คนของ
ผมทัง้หมดไดรวม ตัวกันสรางกําแพงอยูที่
นัน่

๑๗ผมไดเลีย้งอาหารเจา หน าที่คน ยิว
ทัง้หมดหน่ึงรอยหาสิบคนทุกๆวัน ยังไมรวม
ถึงคนที่มาจากชนชาติตางๆรอบขาง ๑๘ ใน
แตละวัน ก็จะมีวัวหน่ึงตัว แกะอยางดีหกตัว
และเป็ดไกที่จัดเตรียมไวใหกับผม และทุกๆ
สิบวัน จะมีเหลา องุนจํานวนมาก ถึง แมผม
จะเลีย้งอาหารคนเหลา น้ีทัง้หมด แตผมก็ไม
เคยเรียก รองเอาจากสวนที่เป็นอาหารประจํา
ตําแหนงของเจา เมืองเลย เพราะแคงานรับ
ใชนัน้มันก็หนัก หนาสาหัสตอคนเหลา น้ีอยู
แลว

๑๙ขา แตพระเจาของขาพเจา โปรดระลึก
ถึงสิ่งที่ขาพเจาไดทําใหกับคนพวก น้ีดวย
และโปรดอวยพรขาพเจาดวยเถิด

ปัญหาอื่น

๖ ๑ตอ มา เมื่อมีคนไปรายงานใหสัน บาล
ลัทและโท บี อาห รวม ทัง้เก เชม ซึ่ง

เป็นชาวอาหรับ และพวกศัตรูอื่นๆของเราวา
ผมไดสรางกําแพงจนไมมีรู โหวเหลืออีกแลว
(ถึงแมวาในตอน นัน้ผมยังไม ไดติด ตัง้บาน
ประตูที่กําแพงเมืองก็ตาม)

๒สันบาลลัทและเกเชม ไดสงสารมาใหกับ
ผมวา “ขอใหเรามาเจอกันที่หมูบานแหงหน่ึง
บนที่ราบโอโน”
แตพวกเขากําลังวางแผนที่จะทํารายผม
๓ผมจึงสงพวกคนถือ สารไปหาพวก

เขา บอกวา “ผมกําลังทํางานสําคัญอยู ไม
สามารถลงมาหาได ถาผมทิง้งานมาหาพวก
ทาน งานก็จะหยุดชะงักไป”

๔พวก เขาสงสารเดิมมาใหผมถึงสี่ครัง้
และผมก็ตอบพวกเขาไปแบบเดิมทุกครัง้

๕สัน บาล ลัทไดสงคนใชของ เขามาหาผม
อยางเคยเป็นครัง้ที่หา โดยถือจดหมายเปิด
ผนึกมา ‡

๖ ในจดหมายนัน้เขียนวา
“มีคนพูดไปทัว่ชนชาติตางๆและเก เชม
เองก็ยืนยันวาเป็นเรื่องจริง ที่วา ทาน
และพวกชาว ยิวกําลังวางแผนจะกอ
การกบฏ เพราะเหตุ น้ี ทานถึงไดสราง
กําแพงขึ้นมา และตามรายงานน้ีแจงวา
ทานกําลังจะขึ้นเป็นกษตัริยของพวก
เขา ๗ทานยังไดแตง ตัง้พวกผู พูด แทน
พระเจา เพื่อประกาศเกี่ยวกับตัวทานใน
เมืองเยรูซาเล็มวา ‘มีกษตัริยในยู ดาห
แลว’
ถอยคําเหลา น้ีจะถูกรายงานใหกษตัริยอาร

ทา เซอร ซีสทราบ ดัง นัน้ขอ ใหเรามาพบกัน
หนอย”

๘ผมจึงสงสารกลับไปใหเขาวา “ไมมีเรื่อง
อยางที่ทานพูดมา น้ีเกิดขึ้นเลย ทานกุขึ้นมา
เองตามความคิดของทาน”

๙พวก นัน้ทุก คนพยายามขูใหเราตกใจ
กลัว พวก เขาคิดวา “มือของพวก นัน้จะทิง้
งานไป งานจะไดไมเสร็จ”
แตผมอธิษฐานวา “ขา แตพระเจา ตอน น้ี

ชวยเพิ่มพลังใหกับมือของขาพเจาดวยเถิด”

*๕:๑๔ ปีที่ยี่สิบ … อารทาเซอรซีส คือชวงปี ๔๔๕-๔๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด
†๕:๑๕ เงินหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม หรือแปลตรงๆไดวา “สี่สิบเชเขล”
‡๖:๕ จดหมายเปิดผนึกมา เพื่อจะทําใหคนรูกันไปทัว่ถึงขอความในจดหมายนัน้
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๑๐อยูมาวันหน่ึง ผมไปบานของเชไมอาห
ลูกชายของเดไลยาห ที่เป็นลูกชายของเมเห
ทาเบล เชไมอาหกําลังวิตกกังวล เขาพูดวา
“ขอใหเราไปพบกันที่วิหารของพระเจา
เขาไปขางในของวิหาร ใหเราปิดประตูวิหาร
เพราะพวกเขากําลังมาฆาทาน
พวกเขาจะมาฆาทานในตอนกลางคืน”

๑๑แตผมตอบวา “คนอยางผมควรจะ
หนีหรือ แลวถาคนที่ไมใชนักบวชอยางผม
เขาไปในวิหาร แลวจะรอดชีวิตได หรือ ผม
จะไมเขาไปเด็ดขาด”

๑๒ทันใด นัน้ ผมก็รูวาพระเจาไม ไดสง
เชไม อาหมาหรอก แตเขาแกลงพูดแทน
พระเจาเพื่อทํารายผม เพราะโทบี อาห และ
สันบาลลัทไดจางเขา

๑๓ที่พวกนัน้วาจางเชไมอาห เพื่อจะทําให
ผมกลัว และทําตามที่เขาแนะนํา เพื่อผมจะ
ไดทําบาป พวกเขาตัง้ใจที่จะทําลายชื่อเสียง
ของผม และทําใหผมอับอายขายหน า

๑๔ “ขา แตพระเจาของขาพเจา โปรด
ลงโทษโทบีอาหและสันบาลลัท สําหรับสิ่งที่
พวก เขาไดทําลงไป และโปรดลงโทษโน อัด
ยาห ผูหญิงที่อางวาพูดแทนพระเจา รวมทัง้
คนอื่นๆที่อางวาพูดแทนพระเจา ที่พยายามขู
ใหขาพเจาตกใจกลัวดวยเถิด”

กําแพงสรางเสร็จ
๑๕ ใน ที่สุดกําแพงก็ถูกสรางจนเสร็จในวัน

ที่ยี่สิบ หา ของเดือนเอ ลูล *ใชเวลาในการ
สรางทัง้สิน้หาสิบสองวัน

๑๖ เมื่อศัตรูทุก คนของ เราไดยิน และ
ชนชาติทัง้หมดที่อยูรอบขางเราได เห็น พวก
เขาก็หมดความทะนงตัวไป พวกเขารูวางาน
น้ีเป็นผลงานของพระเจาของเรา

๑๗ ในชวง นัน้หลัง จากสรางกําแพงเสร็จ
พวกบุคคลสําคัญๆของยู ดาหกําลังสง
จดหมายไปใหโท บี อาหหลายฉบับ และ
โท บี อาหกําลังสงจดหมายตอบพวก เขา
มา ๑๘ เพราะมีหลายคนที่ยู ดาห ไดสาบาน
ที่จะจงรักภักดีตอโท บี อาห เพราะเขาเป็น
ลูกเขยของเชคานิยาห ที่เป็นลูกชายของอา
ราห และเย โฮ ฮา นันลูกชายของโท บี อาห
ไดแตงงานกับลูกสาวของเม ชุ ล ลาม ที่เป็น
ลูกชายของเบเรคิยาห

๑๙พวก เขาไดแตพูดเรื่องความ ดีของโท บี
อาหใหผมฟัง และพอผมทําอะไรไป พวก
เขาก็ไปรายงานใหโท บี อาหรู โท บี อาหจึง
สงจดหมายตางๆมาใหผม เพื่อขูใหผมตกใจ
กลัว

๗ ๑ เมื่อสรางกําแพงขึ้นมาใหมแลว ผมได
ติดตัง้พวกบานประตูเขาไปในที่ของมัน

และไดมีการแตง ตัง้พวกคนเฝ าประตู พวก
นัก รองและพวกชาวเลวีขึ้น ๒หลังจาก นัน้
ผมไดตัง้ใหฮา นา นี พี่ น องของ ผมคอยดูแล
เมืองเยรูซาเล็มรวม กับฮา นัน ยาห ผู บังคับ
บัญชาป อมปราการของวิหารเพราะฮา นา นี
เป็นคนซื่อสัตย และเคารพยําเกรงพระเจา
มากกวาคนสวนใหญ

๓ผมพูดกับพวก เขาวา “ประตูเมืองของ
เมืองเยรูซาเล็มจะ ตองไม เปิดจนกวาแดด
รอน และในขณะ ที่มียามเฝ าประตูอยู ก็
ตองปิดประตูและใสกลอนไว ควรแตง ตัง้
ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ให
ผลัดกันทําหน าที่ยาม ใหจัดยามไวตามจุด
ตางๆรวมทัง้หน าบานของพวกเขาดวย”

รายชื่อพวกเชลยที่กลับมา
(อสร. ๒:๑-๗๐)

๔ เยรูซาเล็ม เป็นเมืองที่กวาง ขวางใหญ
โต แตมีผูคนอาศัยอยูน อย และยังมีบานที่
สรางขึ้นมาใหมไม มากนัก ๕ดัง นัน้พระเจา
จึงดลใจผม ใหรวบรวมพวกบุคคลสําคัญๆ
เจาหน าที่ทัง้ หลาย และประชาชนทัว่ไป ให
มาจดทะเบียนสํามะโนครัวเป็นครอบ ครัวๆ
ไป ผมพบหนังสือสํามะโนครัวของเชลยพวก
แรกที่กลับมา ผมเห็นมันเขียนไวอยางน้ีวา

๖ตอ ไป น้ีคือ ประชาชนของมณฑลที่มา
จากการเป็นเชลย ในครัง้ ที่ถูกกษตัริยเนบู
คัดเนสซาร แหงบาบิโลนจับตัวไป พวกเขา
ไดกลับมายังเมืองเยรูซาเล็มและยูดาห และ
ตางก็แยก ยายกันกลับ ไปยังบาน เมืองของ
ตน ๗พวกเขากลับมากับเศรุบบาเบล เยชูอา
เนหะมียาห อาซาริยาห ราอามิยาห นาหะ
มานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เน
ฮูม และ บาอานาห
จํานวนคนอิสราเอลมีดังน้ี

*๖:๑๕ เอลูล หมายถึงเดือนสิงหาคม-กันยายน ปี ๔๔๓ กอนพระเยซูมาเกิด
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๘ผู สืบเชื้อ สายจากปา โรช รวมสองพันหน่ึง
รอยเจ็ดสิบสองคน

๙ผูสืบเชื้อสายจากเชฟาทิยาห รวมสามรอย
เจ็ดสิบสองคน

๑๐ผูสืบเชื้อสายจากอาราห รวมหกรอยหาสิบ
สองคน

๑๑ผู สืบเชื้อ สายจากปาหัท โม อับ คือ ผู สืบ
เชื้อสายจากเยชูอาและโยอาบ รวมสองพัน
แปดรอยสิบแปดคน

๑๒ผูสืบเชื้อสายจากเอลาม รวมหน่ึงพันสอง
รอยหาสิบสี่คน

๑๓ผู สืบเชื้อ สายจากศัทธู รวมแปดรอยสี่ สิบ
หาคน

๑๔ผู สืบเชื้อ สายจากศักคัย รวมเจ็ด รอยหก
สิบคน

๑๕ผูสืบเชื้อสายจากบินนุย รวมหกรอยสี่สิบ
แปดคน

๑๖ผู สืบเชื้อ สายจากบาบัย รวมหกรอยยี่สิบ
แปดคน

๑๗ผูสืบเชื้อสายจากอัสกาด รวมสองพันสาม
รอยยี่สิบสองคน

๑๘ผู สืบเชื้อสายจากอาโด นีคัม รวมหกรอย
หกสิบเจ็ดคน

๑๙ผูสืบเชื้อสายจากบิกวัย รวมสองพันหกสิบ
เจ็ดคน

๒๐ผูสืบเชื้อสายจากอาดีน รวมหกรอยหาสิบ
หาคน

๒๑ผู สืบเชื้อ สายจากอา เทอร คือเฮ เซคี ยาห
รวมเกาสิบแปดคน *

๒๒ผูสืบเชื้อสายจากฮาชูม รวมสามรอยยี่สิบ
แปดคน

๒๓ผูสืบเชื้อสายจากเบไซ รวมสามรอยยี่สิบสี่
คน

๒๔ผู สืบเชื้อ สายจากฮา ริฟ รวมหน่ึง รอยสิบ
สองคน

๒๕ผู สืบเชื้อ สายจากกิเบ โอน รวมเกา สิบหา
คน

๒๖คนจากเมืองเบธเล เฮม และเมืองเน โท
ฟาห รวมหน่ึงรอยแปดสิบแปดคน

๒๗คนจากเมืองอานาโธท รวมหน่ึงรอยยี่สิบ
แปดคน

๒๘คนจากเมืองเบธอัสมา เวท รวมสี่ สิบสอง
คน

๒๙คนจากเมืองคิริยาทเยอาริม เมืองเคฟีราห
และเมืองเบเอโรท รวมเจ็ดรอยสี่ สิบสาม
คน

๓๐คนจากเมืองรา มาห และเมืองเกบา รวม
หกรอยยี่สิบเอ็ดคน

๓๑คนจากเมืองมิค มาส รวมหน่ึง รอยยี่สิบ
สองคน

๓๒คนจากเมืองเบธ เอล และเมืองอัย รวม
หน่ึงรอยยี่สิบสามคน

๓๓คนจากเมืองเนโบอีกแหงหน่ึง รวมหา สิบ
สองคน

๓๔คนจากเมืองเอ ลามอีกแหงหน่ึง รวมหน่ึง
พันสองรอยหาสิบสี่คน

๓๕คนจากเมืองฮาริม รวมสามรอยยี่สิบคน
๓๖คนจากเมืองเยริ โค รวมสามรอยสี่ สิบหา
คน

๓๗คนจากเมืองโลด เมืองฮา ดิด และเมือง
โอโน รวมเจ็ดรอยยี่สิบเอ็ดคน ๓๘คนจาก
เมืองเสนาอาห รวมสามพันเการอยสามสิบ
คน

๓๙ จํานวนพวกนักบวชมีดังน้ีคือ
มีผู สืบเชื้อ สายจากเย ดา ยาห ซึ่งก็คือ
ครอบครัวของเยชูอา รวมเการอยเจ็ดสิบ
สามคน

๔๐ผูสืบเชื้อสายจากอิมเมอร รวมหน่ึงพันหา
สิบสองคน

๔๑ผู สืบเชื้อ สายจากปาช เฮอร รวมหน่ึงพัน
สองรอยสี่สิบเจ็ดคน

๔๒ผสูืบเชื้อสายจากฮาริม รวมหน่ึงพันสิบเจ็ด
คน

๔๓ จํานวนชาวเลวีมีดังน้ีคือ
ผูสืบเชื้อสายจากเยชูอา คือ ผานมาทางขัดมี
เอล ที่มาจากครอบครัวของโฮดีอาห †รวม
เจ็ดสิบสี่คน

๔๔ จํานวนพวกนักรองมีดังน้ีคือ
ผู สืบเชื้อ สายจากอาสาฟ รวมหน่ึง รอยสี่ สิบ
แปดคน

๔๕ จํานวนของคนเฝ าประตูมีดังน้ีคือ
ผู สืบเชื้อสายจากชัลลูม ผู สืบเชื้อสายจากอา
เทอร ผู สืบเชื้อสายจากทัลโมน ผู สืบเชื้อ
สายจากอักขูบ ผูสืบเชื้อสายจากฮาทิธา ผู
สืบเชื้อสายจากโชบัย รวมหน่ึงรอยสามสิบ
แปดคน

*๗:๒๑ เกาสิบแปดคน ดูคําอธิบายทายหน า ของหนังสือเอสรา ๒:๑๖
†๗:๔๓ โฮดีอาห หรือสําเนาบางฉบับใชคําวา “โฮเดวาห”
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๔๖ จํานวนของคนรับใชประจําวิหารมีดังน้ีคือ
ผู สืบเชื้อ สายจากศีหะ ผู สืบเชื้อ สายจากฮา
สูฟา ผูสืบเชื้อสายจากทับบาโอท ๔๗ผูสืบ
เชื้อสายจาก เคโรส ผสูืบเชื้อสายจากสีอา ผู
สืบเชื้อสายจากพาโดน ๔๘ผสูืบเชื้อสายจาก
เลบานา ผสูืบเชื้อสายจากฮากาบา ผสูืบเชื้อ
สายจากชัลมัย

๔๙ผูสืบเชื้อสายจาก ฮานัน ผูสืบเชื้อสายจาก
กิดเดล ผูสืบเชื้อสายจากกาฮาร

๕๐ผูสืบเชื้อสายจาก เรอายาห ผูสืบเชื้อสาย
จากเรซีน ผูสืบเชื้อสายจากเนโคดา

๕๑ผูสืบเชื้อสายจากกัสซาม ผูสืบเชื้อสายจาก
อุสซาห ผูสืบเชื้อสายจากปาเสอาห

๕๒ผสูืบเชื้อสายจากเบสยั ผสูืบเชื้อสายจากเม
อูนิม ผูสืบเชื้อสายจากเนฟิสิม

๕๓ผูสืบเชื้อสายจากบัคบูค ผูสืบเชื้อสายจาก
ฮาคูฟา ผูสืบเชื้อสายจากฮารฮูร

๕๔ผูสืบเชื้อสายจากบัสลีท ผูสืบเชื้อสายจาก
เมหิดา ผูสืบเชื้อสายจากฮารชา

๕๕ผสูืบเชื้อสายจากบารโขส ผสูืบเชื้อสายจาก
สิเสรา ผูสืบเชื้อสายจากเทมาห

๕๖ผู สืบเชื้อ สายจากเนซิ ยาห ผู สืบเชื้อ สาย
จากฮาทิฟา

๕๗ จํานวนผู สืบเชื้อ สายของคน รับ ใชของ
กษตัริยซาโลมอนมีดังน้ีคือ
ผู สืบเชื้อ สายจากโสทัย ผู สืบเชื้อ สายจาก
โสเฟเรท ผูสืบเชื้อสายจากเปรีดา ๕๘ผูสืบ
เชื้อสายจากยาอาลา ผูสืบเชื้อสายจากดาร
โคน ผูสืบเชื้อสายจากกิดเดล

๕๙ผูสืบเชื้อสายจากเชฟาทิยาห ผูสืบเชื้อสาย
จากฮัทธิล ผูสืบเชื้อสายจาก โปเคเรทหัส
ซาบาอิม และผูสืบเชื้อสายจากอาโมน

๖๐คนรับใชประจําวิหาร และผูสืบเชื้อสายคน
รับใชของซาโลมอน มีจํานวนรวมสามรอย
เกาสิบสองคน
๖๑ตอ ไป น้ีจะเป็นจํานวนคนที่ขึ้นมาเมือง

เยรูซาเล็มจากเมืองเทลเมลาห เมืองเทลหาร
ชา เมืองเครูบ เมืองอัดโดน และเมืองอิมเม

อร แตพวก เขาไมสามารถพิสูจนไดวา พวก
เขาสืบเชื้อสายมาจากชาวอิสราเอล
๖๒ผู สืบเชื้อสายจากเดไลยาห ผู สืบเชื้อสาย
จากโท บี อาห ผู สืบเชื้อ สายจากเน โค ดา
รวมหกรอยสี่สิบสองคน

๖๓ จํานวนนักบวชทัง้หลายมีดังน้ีคือ
ผูสืบเชื้อสายจากโฮบายาห ผูสืบเชื้อสายจาก
ฮัก โขส และผู สืบเชื้อ สายจากบารซิ ล ลัย
(บาร ซิ ล ลัยคน น้ีไดแตงงานกับลูกสาวคน
หน่ึงของบารซลิลัย ซึ่งเป็นชาวกเิลอาด ดัง
นัน้เขาจึงใชชื่อเรียกตามชื่อพอตาเขา)
๖๔พวก เขาตรวจ ดูราย ชื่อในทะเบียน

สํามะโนครัว แตไมพบชื่อของตัวเอง ดังนัน้
พวก เขาจึงถูกตัด ชื่อออกจากพวกนักบวช
เพราะถือวาไมบริสุทธิ ์ ๖๕ เจา เมืองบอกพวก
เขาวา ในชวง น้ีอยาเพิ่งกินอาหารที่บริสุทธิ ์
ที่สุดกอน จนกวานักบวชสูงสุด จะใชอู ริม
และทูมมิมปรึกษาหาคําตอบจากพระเจาเสีย
กอน
๖๖ รวม คนทัง้หมดที่พูด มาไดสี่ หมื่นสอง พัน
สาม รอยหก สิบคน ๖๗ ไม นับพวกทาส
ชายหญิงของพวก เขาอีกเจ็ด พันสาม รอย
สามสิบ เจ็ดคน นอกจาก นัน้แลวพวก
เขายังมีนัก รองชายหญิงอีกสอง รอยคน
๖๘พวก เขายังมีมาทัง้หมดเจ็ด รอยสามสิบ
หกตัว และลอสองรอยสี่สิบหาตัว *๖๙อูฐสี่
รอยสามสิบหาตัว และมีลารวมหกพันเจ็ด
รอยยี่สิบตัว
๗๐บรรดาหัวหน าครอบครัวบาง คน ให

สิ่งของตางๆเพื่อสนับสนุนงานน้ี เจาเมืองได
ถวายสิ่งตางๆเหลา น้ีเขากองคลัง คือทองคํา
จํานวนแปดกิโลกรัมครึ่ง †ชามประพรมหา
สิบใบ และเสื้อผาสําหรับนักบวชหารอยสาม
สิบชุด ๗๑หัวหน าครอบครัวบาง คน ถวาย
ทองคําหน่ึงรอยเจ็ดสิบกิโลกรัม ‡และเงิน
หน่ึง พันสอง รอยกิโลกรัม ¶เขากองคลัง
สําหรับงาน ๗๒ประชาชนที่เหลือถวายทองคํา
หน่ึง รอยเจ็ด สิบกิโลกรัม เงินหน่ึง พันหน่ึง

*๗:๖๘ มีนักรอง … สี่สิบหาตัว ขอมูลน้ีเป็นไปตามหนังสือเอสรา ๒:๖๖ แตสําเนาฉบับฮีบรู
เขียนวา “มีนักรองชายหญิงสองรอยสี่สิบหาคน” และไมไดพูดถึงมาหรือลอ
†๗:๗๐ แปดกิโลกรัมครึ่ง แปลตามตัวอักษรวา “หน่ึงพันดาริค”
‡๗:๗๑ หน่ึงรอยเจ็ดสิบกิโลกรัม หรือแปลตามตัวอักษรวา “สองหมื่นดาริค”
¶๗:๗๑ หน่ึงพันสองรอยกิโลกรัม หรือ แปลตามตัวอักษรวา “สองพันสองรอยมินา”



เนหะมียาห ๗:๗๓ 11 เนหะมียาห ๘:๑๕

รอยกิโลกรัม และเสื้อผาหกสิบ เจ็ดชุดใหกับ
พวกนักบวช

๗๓พวกนักบวช บรรดาชาวเลวี คนเฝ า
ประตู พวกนัก รอง และประชาชนบาง คน
รวม ทัง้พวกคน รับ ใชประจําวิหาร และชาว
อิสราเอลทัง้หมด ก็อาศัยอยูตามบาน เมือง
ของตน
เอสราอานกฎบัญญัติใหประชาชนฟัง
เมื่อเดือนที่เจ็ด *มา ถึง ประชาชนชาว

อิสราเอลที่ไดยายเขา มาอาศัยอยูตามเมือง
ตางๆของตน

๘ ๑ทุก คนไดมาประชุมกันที่ลานเมือง ที่
อยูตรงดานหน าของประตู น้ํา พวก เขา

บอกเอ ส ราผูเป็นอาจารย ใหเอากฎ บัญญัติ
ของโมเสสมาดวย ซึ่งพระยาหเวหไดมอบไว
ใหกับคนอิสราเอล ๒ดังนัน้ วันแรกของเดือน
ที่เจ็ด นักบวชเอสราไดเอากฎบัญญัตินัน้มา
อยูตอหน ากลุมคนที่มาชุมนุมกันทัง้ชายและ
หญิง รวมทัง้เด็กที่โตพอที่จะฟังรู เรื่อง ๓ เอ
ส ราอานกฎ บัญญัตินัน้อยูหน าลานเมือง ซึ่ง
อยูตรงดานหน าของประตน้ํูา เขาอานตอหน า
ชายและหญิง รวม ทัง้เด็กที่โตพอที่จะฟังรู
เรื่อง เขาอานตัง้แตเชา ตรูไปจนถึงเที่ยง วัน
ทุกคนตางก็ตัง้ใจฟังกฎบัญญัติเป็นอยางดี

๔ เอ ส ราผูเป็นอาจารยยืนอยูบนเวทีไมที่
สรางขึ้นมาสําหรับงานน้ีโดยเฉพาะ ทางดาน
ขวาของเอสรา ก็มีมัททีธิยาห เชมา อานา
ยาห อุรียาห ฮิลคียาห และมาอาเสอาหยืน
อยู สวนทางดานซาย ก็มีเปดายาห มิชาเอล
มัลคิยาห ฮาชูม อัชบัดดานาห เศคาริยาห
และเมชุลลามยืนอยู

๕ เอ ส ราเปิดหนังสือกฎ บัญญัติออกตอ
หน าตอตาประชาชนทัง้ หลาย เพราะเขายืน
อยูสูงกวาพวก เขา เมื่อเอ ส ราเปิดหนังสือ
ออก ประชาชนทุก คนตางก็ยืนขึ้น ๖ เมื่อ
เอ ส ราสรรเสริญพระ ยาหเวห พระเจาผู ยิ่ง
ใหญ ทุกคนตางตอบรับวา “อาเมน อาเมน”
พรอมยกมือทัง้ สองขึ้นและกมกราบลง และ
นมัสการพระยาหเวห ใบหน าซบพื้น

๗ ในขณะ ที่ผูคนยืนอยูกับ ที่นัน้ พวกชาว
เลวี คือ เยชูอา บานี เชเรบิยาห ยามีน อัก
ขูบ ชับเบธัย โฮดียาห มาอาเสอาห เคลิทา
อาซาริยาห โยซาบาด ฮานัน และเปไลยาห
ก็ไดมาสัง่สอนพวกเขาใหเขาใจถึงกฎบัญญัติ
นัน้ ๘ชาวเลวีเหลา นัน้ไดอานหนังสือซึ่งเป็น
กฎ บัญญัติของพระเจาเป็นตอนๆและอธิบาย
ใหผูคนเขาใจในขอความที่อานนัน้

๙ เนหะมียาห ผูเป็นเจาเมือง และเอสรา ผู
เป็นทัง้นักบวชและอาจารย รวม ทัง้ชาวเลวี
ทัง้ หลายที่ชวยสัง่ สอนประชาชน ตางพา
กันพูดกับทุก คนวา “วัน น้ีเป็นวันศักดิส์ิทธิ ์
†ของพระยาหเวห พระเจาของพวกทาน ดัง
นัน้อยาเศรา โศกและรองไหเลย” เพราะ
ประชาชนทุกคนกําลังรองไหในขณะที่ฟังกฎ
บัญญัตินัน้

๑๐ เอสราพูดกับพวกเขาวา “ไปกินอาหาร
ที่เอร็ดอรอย และดื่มเหลาองุนรสหวาน และ
สงบาง สวนไปใหกับคนที่ไมสามารถเตรียม
ของพวก น้ี เพราะวัน น้ีเป็นวันศักดิส์ิทธิข์อง
พระ ยาหเวหของ เรา อยาไดเศรา โศกเลย
เพราะความชื่นชมยินดีที่พวก ทานมีในพระ
ยาหเวหนัน้ เป็นพละกําลังของพวกทาน”

๑๑พวกชาวเลวีทําใหประชาชนสงบเงียบ
ลง โดยพูดวา “เลิกรองไหเถอะ เพราะวันน้ี
เป็นวันศักดิส์ิทธิ ์ อยาเศราโศกเลย”

๑๒หลังจาก นัน้ประชาชนทุก คนก็จาก ไป
ไปกินและดื่ม กัน และสงอาหารบาง สวนไป
ใหกับคนที่ อื่น พวก เขาเฉลิมฉลองกันอยาง
สนุกสนาน เพราะพวก เขาเขาใจในถอยคําที่
ชาวเลวีไดอานใหพวกเขาฟังนัน้

๑๓ ในวัน ที่สองของเดือน หัวหน า
ครอบครัวของประชาชนทัง้หมด พวก
นักบวช และพวกชาวเลวี ไดรวม ตัวกันมา
พบเอ ส ราผูเป็นอาจารย เพื่อศึกษาคํา สอน
ของกฎบัญญัติ

๑๔พวก เขาไดเจอคํา สัง่ของพระ ยาหเวห
ที่เขียนไวในกฎ บัญญัติที่ผานมาทางโมเสส
ที่วาคนอิสราเอลจะตองอาศัยอยูในเพิง
ชัว่คราว ในชวงเทศกาลของเดือนเจ็ด
‡๑๕และพวกเขาควรจะประกาศและเผยแพร

*๗:๗๓ เดือนที่เจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม
†๘:๙ วันศักดิ์สิทธิ์ วันที่หน่ึงและวันที่สองในแตละเดือน เป็นวันที่พวกเขานมัสการพระเจา
เป็นพิเศษ ประชาชนจะมาพบกันและรับประทานอาหารรวมกัน
‡๘:๑๔ เดือนเจ็ด หมายถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม
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ถอยคําตอ ไป น้ีไป ทัว่ทุก เมือง รวม ทัง้ใน
เมืองเยรูซาเล็มดวย ที่วา “ใหออกไปที่เนิน
เขาในชนบท และใหเก็บกิ่งมะกอก เทศ กิ่ง
มะกอกปา กิ่งตนน้ํามันเขียว ใบปาลม และ
กิ่งไมจากตนอื่นๆที่ใหรมเงา เพื่อเอามาสราง
เพิงชัว่คราว เหมือนกับที่ไดเขียนไวในกฎ
บัญญัติ”

๑๖ดัง นัน้ประชาชนจึงออกไปเอากิ่ง ไม
เหลา นัน้กลับ มา และสรางเพิงชัว่คราวให
กับตัว เอง มีทัง้สรางไวบนดาดฟ าบาน และ
ที่ลานบานของตัว เอง รวม ทัง้ที่ลานวิหาร
ของพระเจา และที่ลานเมืองใกลๆประตู น้ํา
และสรางไวที่ลานเมืองของประตูเอ ฟ รา อิม
๑๗คนทัง้กลุมที่กลับมาจากการเป็นเชลย ได
สรางเพิงชัว่คราวและอยูในเพิงเหลา นัน้ คน
อิสราเอลไมไดทําอยางน้ีเลย ตัง้แตสมัยของ
เยชู อา ลูกชายของนูน จนกระทัง่ถึงวัน นัน้
และพวกเขาก็มีความชื่นชมยินดีอยางยิ่ง

๑๘ดังนัน้ ตัง้แตวันแรกของเทศกาลจนถึง
วันสุดทาย เอ ส ราไดอานหนังสือกฎ บัญญัติ
ของพระเจาทุก วัน พวก เขาเฉลิมฉลอง
เทศกาลเป็นเวลาเจ็ดวัน และในวันที่แปดก็
เป็นวันชุมนุมพิเศษตามที่กฎบัญญัติบอกไว

ประชาชนอิสราเอลสารภาพบาป

๙ ๑ ในวัน ที่ยี่สิบ สี่ของเดือนน้ี ประชาชน
ชาวอิสราเอลมารวม ตัวกันเพื่ออด

อาหาร พวกเขาใสชุดผากระสอบ และเอาดิน
โรยหัวของพวก เขา ๒บรรดาลูก หลานของ
อิสราเอล ไดแยกตัว เองออก มาจากคนตาง
ชาติทัง้ ปวง พวก เขายืนและสารภาพบาป
ของพวก เขา รวม ทัง้สารภาพความชัว่ ชาที่
บรรพบุรุษของพวก เขาไดทําไป ๓พวก เขา
ยืนในที่ของตน และฟังคน อานหนังสือกฎ
บัญญัติของพระเจาของพวก เขาเป็นเวลา
สามชัว่โมง และอีกสามชัว่โมง พวก เขาใช
สารภาพและนมัสการพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวกเขา

๔แลวเยชูอา บานี ขัดมีเอล เชบานิยาห บุ
นนี เชเรบิยาห บานี และเคนานี ตางก็ยืนอยู
บนบันไดสําหรับพวกเลวี และ พวก เขารอง
ดวยเสียงดังตอพระยาหเวหพระเจาของพวก
เขา ๕แลวเลวีพวกน้ี คือเยชอูา ขัดมเีอล บานี

ฮาชับเนยาห เชเรบยิาห โฮดยีาห เชบานิยาห
และเปธาหิ ยาห ไดพูดขึ้นวา “ลุก ขึ้น และ
สรรเสริญพระ ยาหเวหพระเจาของพวก ทาน
เถิด
ขาแตพระยาหเวห พระเจาของพวกเรา
ขอพระองคได รับการเชิดชูตลอดชัว่ นิจนิ รัน

ดรถึงชัว่นิจนิรันดร
ขอ ใหพวก เขาเชิดชูชื่ออันยิ่ง ใหญของ

พระองค
ซึ่งได รับการยกยองเหนือคํา เชิดชูและคํา

สรรเสริญทัง้ปวง
๖พระองคเป็นพระเจา
ขา แตพระ ยาหเวห มีแตพระองคเทานัน้ที่

เป็นพระเจา
พระองคเป็นผูสรางทองฟ า
สวรรคชัน้สูงสุด และดวงดาวทัง้ สิน้ใน

ทองฟ า
พระองคสรางโลกและทุกสิ่งบนโลก
พระองคสรางทะเลและทุก อยางที่อยูใน

ทะเล
พระองคใหชีวิตกับทุกสิ่ง
และพวกดวงดาวทัง้ หลายบนทองฟ า

นมัสการพระองค
๗พระองคคือพระยาหเวห
พระเจาผูเลือกอับราม
และนําตัว เขาออกมาจากเมืองเอ อรแหง

ประเทศเคลเดีย
และตัง้ชื่อใหเขาวาอับราฮัม *
๘พระองคเห็นวาเขามีจิตใจซื่อสัตยตอ

พระองค
ดังนัน้พระองคจึงทําขอตกลงกับเขา
ที่จะยกแผนดินของคนเหลาน้ีใหกับลูกหลาน

ของเขา
คือแผนดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต คนอา

โมไรต คนเปริสซีคนเยบุส และคนเกอร
กาชี

พระองคไดทําตามคําพูดของพระองค
เพราะพระองคนัน้ซื่อสัตย
๙พระองคไดเห็นถึงความทุกข ทรมานของ

บรรพบุรุษของพวกเราในอียิปต
และพระองคไดยินเสียงรองให ชวยของพวก

เขาที่ทะเลตนออ †

*๙:๗ อับราฮัม แปลวา “พอของคนจํานวนมาก”
†๙:๙ ทะเลตนออ สําเนาแปลกรีกโบราณเขียนวาทะเลแดง
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๑๐พระองคไดแสดงปรากฏการณตางๆและ
สิ่งมหัศจรรยตางๆ

เพื่อตอ ตานฟาโรห กษตัริยของอียิปต และ
ตอ ตานพวกขาราชการทัง้ สิน้ และ
ประชาชนบนแผน ดินของกษตัริย
ฟาโรห

เพราะพระองครูวาพวก เขาไดขมเหง
บรรพบุรุษของพวกเรา

พระองคก็เลยมีชื่อ เสียงโดง ดังมาจนถึงทุก
วันน้ี

๑๑พระองคไดแยกทะเลออกตอหน าพวกเขา
และพวกเขาเดินผานทะเลไปบนพื้นแหง
แตพระองคไดโยนพวกที่ไล ตามพวก เขาลง

ทะเลลึก
เหมือนกอน หินที่ถูกโยนลงไปในทะเลที่ป่ัน

ปวน
๑๒พระองคไดนําทางพวก เขาดวยเสา เมฆ

ในตอนกลาง วันและดวยเสา ไฟในตอน
กลางคืน

เพื่อสองทางใหพวก เขาเดินไปในทางที่พวก
เขาควรไป

๑๓พระองคลงมาอยูบนภูเขาซีนาย
และพูดกับพวกเขาจากสวรรค
และไดมอบกฎ ระเบียบที่ถูก ตองและกฎ

บัญญัติที่แทจริง
รวมทัง้พวกบัญญัติและคําสัง่ตางๆที่ ดีใหกับ

พวกเขา
๑๔และพระองคไดบอกใหพวก เขารูเกี่ยว กับ

วันหยุดอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
และพระองคใหคําสัง่ตางๆ กฎระเบียบ และ

บัญญัติกับพวกเขา ผานทางโมเสส ผูรับ
ใชของพระองค

๑๕ ในยามที่พวกเขาหิว พระองคใหอาหารกับ
พวกเขาจากสวรรค

ในยามที่พวกเขากระหาย พระองคใหน้ําไหล
ออกจากหินมาใหพวกเขาดื่ม

พระองคบอกใหพวก เขาไปยึดเอาแผน ดินที่
พระองคไดสัญญาวาจะมอบใหกับพวก
เขา

๑๖แตพวกบรรพบุรุษของพวก เราทําตัวเยอ
หยิ่งจองหองและหัวแข็งดื้อรัน้

พวกเขาไมยอมฟังคําสัง่ตางๆของพระองค
๑๗พวกเขาไมยอมเชื่อฟังและพวกเขาไมได

จดจํา
ถึงการ อัศจรรยตางๆของพระองคที่พระองค

ไดทําไปทามกลางพวกเขา

แตพวกเขากลับหัวแข็งดื้อรัน้และไดแตงตัง้
หัวหน าขึ้นมา

เพื่อนําพวกเขากลับไปเป็นทาสในอียิปตอีก
แตพระองคเป็นพระเจาที่ใหอภัย มีใจเมตตา

และกรุณา มีความอดทนและมีความรัก
อันมัน่คง

ดังนัน้พระองคจึงไมไดทอดทิง้พวกเขา
๑๘ถึง แมพวกบรรพบุรุษของพวก เราจะหลอ

โลหะรูปลูกวัวขึ้นมาสําหรับพวกเขาเอง
และบอกวา ‘น่ีคือพระเจาของเจาที่นําเจา

ออกมาจากอียิปต’
ถึงแมการกระทําน้ีจะดูหมิ่นพระองคอยางยิ่ง
๑๙แตพระองคเต็มเป่ียมไป ดวยความเมตตา

กรุณา
พระองคก็เลยไม ไดทอด ทิง้พวก เขาไวใน

ทะเลทราย
เสาเมฆไมไดหยุดนําทางพวกเขาในการเดิน

ทางตอนกลาง วันและเสา ไฟในตอน
กลางคืน

ก็ไม ไดหยุดสอง แสงใหกับพวก เขาในทางที่
พวกเขาควรจะไป

๒๐พระองคไดใหพระ วิญญาณอัน ดีของ
พระองคเพื่อสอนพวกเขา

พระองคไม ไดเอาอาหารทิพย ไปจากปาก
ของพวกเขา

และพระองคไดใหน้ําเพื่อดับกระหายกับพวก
เขา

๒๑พระองคดูแลพวก เขาเป็นเวลาสี่ สิบปีใน
ทะเลทราย

โดยที่พวกเขาไมขาดอะไรเลย
เสื้อผาของพวกเขาก็ไมฉีกขาด และเทาของ

เขาก็ไมบวม
๒๒พระองคมอบอาณาจักรตางๆและชนชาติ

ตางๆใหกับพวกเขา
พระองคไดใหแผน ดินเหลา น้ีกลายเป็นแนว

ชายแดนใหกับพวกเขา
พวก เขาไดยึด ครองแผน ดินของกษตัริยสิ

โหนแหงเมืองเฮชโบน
และแผน ดินของกษตัริยโอกแหงแควนบา

ชาน
๒๓พระองคทําใหพวกเขามีลูกหลานมากมาย

มหาศาลเหมือนดวงดาวบนทองฟ า
พระองคนําพวก เขามายังแผน ดินที่พระองค

บอกบรรพบุรุษของพวกเขาใหเขาไปยึด
ครอง
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๒๔ดัง นัน้ พวกลูก หลานของพวก เขาจึงเขา
ไปยึดครองแผนดินนัน้

และพระองคไดปราบพวกชาวคา นา อันที่
อาศัยอยูเดิมใหพายแพไป

และใหพวกชาวคา นา อันตกอยูในกํา มือของ
บรรพบุรุษของพวก เรา รวม ถึงพวก
กษตัริย และประชาชนของแผนดินนัน้

พวกบรรพบุรุษของพวก เราสามารถจัดการ
กับพวกเขาไดตามใจชอบ

๒๕พวกเขายึดเมืองที่มีป อมปราการและแผน
ดินที่อุดมสมบูรณ

พวก เขายึดบานตางๆที่เต็มไปดวยของ ดีๆที่
มี ทัง้บอน้ําที่ขุดไว แลว ไร องุน ตน
มะกอกและตนผลไมมากมาย

พวกเขากินกันจนอิ่มแปลและอวนทวน
และพวก เขาตางก็มีความ สุขในความดี งาม

อันยิ่งใหญของพระองค
๒๖แตพวก เขากลับไมเชื่อ ฟัง และกบฏตอ

พระองค และโยนบัญญัติของพระองค
ทิง้ไป

นอกจาก นัน้พวก เขายังฆาพวกผู พูด แทน
พระองคที่ไดตัก เตือนพวก เขาใหกลับ
มาหาพระองค

พวกเขาไดดูหมิ่นพระองคอยางใหญหลวง
๒๗ดังนัน้พระองคจึงมอบพวกเขาใหตกไปอยู

ในกํามือพวกศัตรู
และศัตรูพวก นัน้ ไดขมเหงพวก เขาอยาง

ทารุณโหดราย
ในยามที่พวก เขาทุกข ยาก พวก เขาตาง

รองขอความชวยเหลือจากพระองค
และพระองคไดยินเสียงพวกเขาจากสวรรค
พระองคก็สงผูกูชาติมาชวยพวกเขาครัง้แลว

ครัง้ เลาใหรอดพนจากเงื้อมมือของพวก
ศัตรู

เพราะพระองคเต็มเป่ียมไปดวยความเมตตา
กรุณา

๒๘แตทันทีที่พวก เขาได รับการปลดปลอย
จากพวกศัตรู

พวก เขาก็ไดทําในสิ่งที่พระองคถือวาเป็นสิ่ง
ชัว่รายอีก

ดัง นัน้พระองคจึงปลอยใหพวก เขาตกไป อยู
ในกํามือของพวกศัตรูอีก

แลวพวก ศัตรูเหลา นัน้ก็ไดปกครองเหนือ
พวกเขา

แตแลวเมื่อพวก เขารองขอความ ชวย เหลือ
จากพระองค

พระองคก็ไดยินพวกเขาจากสวรรค
แลวชวยกูพวกเขาครัง้แลวครัง้เลา
เพราะพระองคเต็มเป่ียมไปดวยความเมตตา

กรุณา
๒๙พระองคเตือนพวก เขาเพื่อใหพวก เขา

กลับมาหาคําสอนของพระองค
แตพวกเขากลับเยอหยิ่งจองหองและไมยอม

เชื่อฟังคําสัง่ตางๆของพระองค
พวก เขาทําบาปตอกฎของพระองคซึ่งเป็น

กฎที่นําชีวิตมาใหกับคนที่รักษากฎเหลา
นัน้

พวกเขายักไหลอยางดื้อรัน้และหัวแข็งดื้อดึง
และไมยอมฟัง

๓๐พระองคอดทนกับพวกเขาอยูหลายปี
และพระองคไดเตือนพวก เขาดวย พระ

วิญญาณผานทางพวกผู พูด แทน
พระองค

แตพวกเขาก็ยังไมยอมฟัง
จนใน ที่สุดพระองคไดมอบพวก เขาใหกับ

พวกชนชาติตางๆ
๓๑แตถึงอยางนัน้ก็ตาม พระองคก็เต็มเป่ียม

ไปดวยความเมตตากรุณา
พระองคไมไดทําลายพวกเขาอยางสิน้ซาก
และไมไดทอดทิง้พวกเขา
เพราะพระองคเป็นพระเจาผูทรงพระคุณและ

ความเมตตากรุณา
๓๒ขา แตพระเจาของพวก เรา พระเจาที่ยิ่ง

ใหญผูมีฤทธิอ์ํานาจและนาเกรงขาม
พระองครักษาคํามัน่สัญญาดวยความ รักอัน

สัตยซื่อ
ขอพระองคอยาไดถือวาความทุกข ยากทัง้

หลายที่เกิด ขึ้นกับพวก เราตัง้แตสมัย
ของกษตัริยอัส ซีเรียจนถึงตอน น้ีเป็น
เรื่องเล็กน อยเลย

คือ ความทุกข ยากที่เกิดขึ้นกับพวกกษตัริย
ของ เรา กับพวกผูนําเรา กับเหลา
นักบวชของ เรา กับคนเหลา นัน้ที่
พูดแทนพระองคให กับเรา กับพวก
บรรพบุรุษของเรา และกับประชาชนทุก
คนของพระองค

๓๓ทุก สิ่งที่เกิด ขึ้นกับเรานัน้ พระองคทํา
อยางยุติธรรมแลว

พระองคทําในสิ่งที่ซื่อสัตย ในขณะที่พวกเรา
ทําแตความผิด
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๓๔พวกกษตัริย พวกผูนํา พวกนักบวช และ
พวกบรรพบุรุษของเรา ไม ไดรักษากฎ
บัญญัติของพระองค

พวก เขาไมใสใจกับคํา สัง่ตางๆและคํา ตัก
เตือนที่พระองคใหกับพวกเขา

๓๕แมแตตอนที่พวก เขาอยูในอาณาจักรของ
พวก เขาเอง และมีความ สุขกับความ
เจริญรุงเรืองอันยิ่งใหญ และแผนดินอัน
กวาง ใหญที่อุดมสมบูรณที่พระองคมอบ
ใหกับพวกเขา

พวก เขาก็ไม ไดรับ ใชพระองคและไม ไดหัน
ไปจากการก ระ ทําอันชัว่ รายของพวก
เขา

๓๖ดูสิ วันน้ีพวกเราไดตกเป็นทาส
พระองคไดยกแผนดินน้ีใหกับบรรพบุรุษของ

พวกเรา
เพื่อพวก เขาจะ ไดกินผล ไมและสิ่ง ดีๆจาก

แผนดินน้ี
แตพวกเรากลับตกเป็นทาสอยูในแผนดินน้ี
๓๗แลวผลผลิตมากมายของแผนดินน้ี
ตอน น้ีไดตกไปเป็นของพวกกษตัริยที่

พระองคไดตัง้ ไวเหนือเราเน่ืองจากบาป
ที่เราทํา

พวก เขาใชอํานาจเหนือเราและฝูง สัตวของ
เราตามความพอใจของพวกเขา

ในขณะที่เราตองทนทุกขอยางใหญหลวง
๓๘แตถึง แมวาเราจะเจอกับเรื่องทัง้หมด

น้ี เราก็กําลังทําสัญญาอันมัน่คงกับ
พระองค

และบันทึกไว แลวใหพวกผูนํา พวกชาว
เลวีและพวกนักบวชของ เราลงชื่อและ
ประทับตรา *ของพวกเขาไว”

๑๐ ๑ ในสัญญาซึ่งประทับตราไว มีชื่อ
เน หะ มี ยาหเจา เมืองที่เป็นลูกชาย

ของฮาคาลิยาห พรอมดวยเศเดคียาห ๒ เส
ไรอาห อาซาริยาห เยเรมียาห ๓ปาชเฮอร
อามาริยาห มัลคิยาห ๔ ฮัทธัช เชบานิยาห
มัลลูค ๕ ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห ๖ดาเนียล
กินเนโธน บารุค ๗ เมชุลลาม อาบียาห มิยา
มิน ๘มาอาซยิาห บิลกัย เชไมอาห ทัง้หมดน้ี
เป็นรายชื่อของพวกนักบวช ที่มีอยูในสัญญา

๙ตอไปน้ีเป็นรายชื่อของชาวเลวี ที่มีชื่ออยู
ในสัญญา คือ เยชู อาลูกชายของอาซันยาห
บินนุย ผูสืบเชื้อสายจาก เฮนาดัด ขัดมีเอล
๑๐และเพื่อนรวมงานของพวกเขา คือ เชบานิ
ยาห โฮดยีาห เคลทิา เปไลยาห ฮานัน ๑๑มีคา
เรโหบ ฮาชาบิยาห ๑๒ศักเกอร เชเรบิยาห เช
บานิยาห ๑๓ โฮดียาห บานี เบนินู ๑๔ตอไปน้ี
เป็นรายชื่อของพวกผูนําประชาชน ที่มีชื่ออยู
ในสัญญา คือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู
บานี ๑๕บนุนี อัสกาด เบบัย ๑๖อาโดนียาห บกิ
วัย อาดีน ๑๗อาเทอร เฮเซคยีาห อัสซูร ๑๘ โฮ
ดียาห ฮาชูม เบไซ ๑๙ ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
๒๐มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร ๒๑ เมเชซาเบล
ศาโดก ยาดดูวา ๒๒ เปลาทิยาห ฮานัน อานา
ยาห ๒๓ โฮเชยา ฮานันยาห หัสชูบ ๒๔ ฮัลโล
เหช ปิลหา โชเบก ๒๕ เรฮูม ฮาชับนาห มาอา
เสอาห ๒๖อาหอิาห ฮานัน อานัน ๒๗มัลลูค ฮา
ริม บาอานาห

๒๘สวนประชาชนที่ เหลือ รวม ทัง้พวก
นักบวช พวกชาวเลวี พวกคนเฝ าประตู
เหลานักรอง พวกคนรับใชประจําวิหาร รวม
ทัง้พวกภรรยาและลูกชายลูกสาวของพวก
เขา คือทุก คนที่โตพอที่จะรู เรื่อง ไดแยก
ตัวออกจากชนตาง ชาติที่อยูตามดิน แดน
รอบขาง เพื่อมาติด สนิทกับกฎของพระเจา
๒๙พวกเขาตางสาบานรวมกันกับญาติพี่ น อง
และพวกผูนําของพวกเขา และพวกเขายอม
ถูกสาปแชงถาไมทําตามคําสาบาน พวกเขา
สาบานวาจะทําตามกฎบัญญัติของพระเจา ที่
ผานมาทางโมเสสผูรับ ใชของพระองค และ
จะทําตามคํา สัง่ตางๆของพระ ยาหเวหองค
เจาชีวิตของพวก เรา และทําตามกฎ และ
บัญญัติของพระองค

๓๐ เราสัญญาวาจะไมยกลูกสาวของพวก
เราใหไปเป็นเมียคนตาง ชาติในแผน ดินน้ี
และเราจะไมยอมรับลูกสาวของพวก เขามา
เป็นเมียของลูกชายของพวกเราดวย

๓๑ถาชน ตาง ชาติในแผน ดินน้ี นําสินคา
หรือเมล็ด ขาวมาขายในวัน หยุดทางศาสนา
เราจะไมซื้อจากพวก เขาในวัน หยุดทาง
ศาสนาหรือในวันศักดิส์ิทธิใ์ดๆก็ตาม เรา

*๙:๓๘ ประทับตรา เป็นหินกอนเล็กๆหรือเป็นวงแหวนที่มีรูป รางพิเศษ ซึ่งใชกดลงบนดิน
เหนียวหรือขีผ้ึ้งรอน แลวจะมีรอยประทับของเขาทิง้ไว
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จะไมเก็บ เกี่ยวผลผลิตในปีที่ เจ็ด *และจะ
ยกเลิกหน้ีสินทุกอยางในปีนัน้

๓๒ ในทุกๆ ปี เรายินดีที่จะใหเงินหน่ึงสวน
สามเช เขล †สําหรับการรับ ใชในวิหารของ
พระเจาของ เรา ๓๓ เพื่อจายสําหรับสิ่งตางๆ
เหลา น้ี คือคาขนมปังที่วางบนโตะ คาเครื่อง
บูชาประจําวันจากเมล็ดพืช คาเครื่องเผาบูชา
ประจํา วัน คาเครื่องถวาย บูชาในวัน หยุด
ทางศาสนา ในเทศกาลวันพระจันทรใหม
‡และในเทศกาลตางๆที่กําหนดขึ้น และจาย
สําหรับการถวายเครื่องบูชาอันศักดิส์ิทธิ ์ การ
ถวายเครื่องบูชาชําระลาง เพื่อชําระสถาน ที่
ศักดิส์ิทธิแ์ทนประชาชนอิสราเอล และจาย
สําหรับงานทุก อยางในวิหารของพระเจาของ
เรา

๓๔พวกเรา ซึ่งหมายถึงพวกนักบวช พวก
ชาวเลวี และประชาชนทัง้ หลาย ไดทําการ
จับสลาก ¶เพื่อดูวาครอบครัวไหนบางจะตอง
หาไม ฟืนมาสําหรับเทศกาลไหนในแตละปี
และนําไม ฟืนนัน้เขา มาในวิหารของพระเจา
ของ เรา เพื่อเอามาเผาเครื่องบูชาบนแทน
บูชาของพระยาหเวหพระเจาของ เรา ตามที่
ไดเขียนไวในกฎบัญญัติ

๓๕ เราถือวาเป็นหน าที่ของ เราที่จะ ตอง
เอาผลผลิตแรกของแผน ดิน และผลผลิต
แรกจากตน ผล ไมทุก ชนิด มายังวิหารของ
พระเจาเป็นประจําทุกปี

๓๖ตามที่ไดเขียนไวในกฎบัญญัติ เราถือวา
เป็นหน าที่ของ เราที่จะเอาบุตร ชายคน แรก
และสัตว เลีย้งตัว แรกจากฝูงของ เรา รวม
ทัง้ลูกของแพะแกะตัว แรก มายังวิหารของ
พระเจาของ เรา เพื่อมอบใหพวกนักบวช ที่
รับใชอยูในวิหารของพระเจาของเรา

๓๗นอกจาก นัน้ เราจะนําแป ง สาลีน่ิมที่
นวดแลวสวนแรก ผล ไมจากทุกตน เหลา
องุนใหม และน้ํามันของพวกเรา มาใหพวก
นักบวชเพื่อเอาไปเก็บไวในหองเก็บ ของใน
วิหารของพระเจาของ เรา เราจะนําผลผลิต

หน่ึงในสิบสวนมาใหพวกชาวเลวี พวกชาวเล
วีเป็นผูเก็บรวบรวมหน่ึงในสิบ สวน จากทุก
หมูบานที่ทําสวนทําไร ๓๘และนักบวชที่เป็น
ลูกหลานของอาโรนจะตองอยูกับพวกชาวเล
วี ในขณะ ที่พวก เขาเก็บรวบรวมหน่ึงในสิบ
สวนของผลผลิต และพวกชาวเลวีจะนําสวน
ที่เก็บไดเหลา นัน้ มาไวยังพวกหองเก็บของ
ในวิหารของพระเจา ๓๙ เพราะ ประชาชน
ชาวอิสราเอล และพวกชาวเล วี จะตองนํา
ของที่ถวายน้ี คือ เมล็ดขาว เหลาองุนใหม
และน้ํามันมาไวยังพวกหองเก็บ ของ และ
เป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใชของวิหาร
และเป็นที่ อยูของพวกนักบวชที่อยู เวร รวม
ทัง้พวกคนเฝ าประตู และพวกนักรอง
“พวก เราจะไมละเลยวิหารของพระเจา

ของเรา”

คนใหมยายไปอยูเยรูซาเล็ม

๑๑ ๑พวกผูนําของประชาชน พากันเขา
ไปอาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม สวน

ประชาชนที่เหลือก็จับสลากกัน เพื่อเลือกเอา
สิบเปอรเซ็นตของประชาชนมาอยูในเมือง
เยรูซาเล็มเมืองอันศักดิส์ิทธิ ์ สวนเกา สิบ
เปอรเซ็นตที่ เหลือก็ใหไปอยูตามเมืองอื่นๆ
๒ประชาชนตางพา กันอวยพรคนเหลา นัน้ที่
สมัครใจมาอยูในเมืองเยรูซาเล็ม

๓คนเหลา น้ีคือพวกผูนําของมณฑลที่มา
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม (พวกอิสราเอล
บางคน พวกนักบวช พวกคน เลวี พวกคน
รับ ใชในวิหาร และพวกลูกหลานของคนรับ
ใชของกษตัริยซา โลมอน ตางก็พากันอาศัย
อยูตามเมืองตางๆของแควนยูดาห พวกเขา
อาศัยอยูในที่ดินของตนในเมืองของตน ๔มี
บาง คนจากครอบครัวของยู ดาห และของ
เบนยามิน อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม)
พวกลูก หลานของยู ดาหที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม

*๑๐:๓๑ ปีที่เจ็ด ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ อพยพ ๒๓:๑๐, ๑๑
†๑๐:๓๒ หน่ึงสวนสามเช เขล คงเป็นเหรียญเงินที่ใชกันในสมัยนัน้ หน่ึงเช เขลเทากับ
ประมาณสิบเอ็ดกรัมครึ่ง
‡๑๐:๓๓ วันพระจันทรใหม หรือวันขึ้นหน่ึงคํ่า เป็นวันแรกของเดือน จะมีการประชุมพิเศษ
เพื่อนมัสการพระเจาในวันน้ี
¶๑๐:๓๔ จับสลาก คือการใชไม หิน หรือกระดูก เพื่อชวยในการตัดสินใจ เหมือนกับการโยน
ลูกเตา
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มีดังตอ ไป น้ีคือ อา ธา ยาห ลูกชาย
ของอุสซี ยาห ที่เป็นลูกชายของเศคา ริ
ยาห ที่เป็นลูกชายของอามารยิาห ที่เป็น
ลูกชายของเชฟ าทิ ยาห ที่เป็นลูกชาย
ของมาหะลาเลล ที่เป็นคนหน่ึงในพวก
ลูกหลานของเปเรศ ๕และมาอา เสอาห
ลูกชายของบา รุค ที่ เป็นลูกชายของคล
โฮ เซห ที่ เป็นลูกชายของฮาซายาห ที่
เป็นลูกชายของอาดายาห ที่เป็นลูกชาย
ของโยยา ริบ ที่ เป็นลูกชายของเศ คา ริ
ยาห ที่ เป็นลูกหลานคนหน่ึงของชิ โลห
๖พวกลูกหลานของเปเรศ ที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม มีทัง้หมดสี่ รอยหก สิบ
แปดคน ลวนแตเป็นผูกลาหาญ

๗พวกลูก หลานของเบน ยา มินที่อาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
มีดังตอไป น้ี คือ สัลลู ลูกชายของเมชุ
ล ลาม ที่เป็นลูกชายของโย เอด ที่เป็น
ลูกชายของเปดายาห ที่เป็นลูกชายของ
โคลายาห ที่เป็นลูกชายของมาอาเสอาห
ที่เป็นลูกชายของอิธี เอล ที่เป็นลูกชาย
ของเยชายาห ๘และตอจากเขาไปมีกับ
บัย และสัลลัย รวมกันทัง้หมดมีเการอย
ยี่สิบ แปดคน ๙ โย เอล ลูกชายของศิค
รี ได รับการแตงตัง้ใหปกครองพวกเขา
สวนยูดาห ลูกชายของหัสเสนูอาห เป็น
รองผูบัญชาการของเมือง

๑๐พวกนักบวชที่มาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
มีดังตอไปน้ีคือ เยดายาหลูกชายของโย
ยา ริบยา คีน ๑๑และเส ไร อาหผูควบคุม
ดูแลวิหารของพระเจา เขาเป็นลูกชายฮิ
ลคียาห ที่เป็นลูกชายเมชุลลาม ที่เป็น
ลูกชายศาโดก ที่เป็นลูกชายเมราโยท ที่
เป็นลูกชายอาหิทูบ ๑๒ รวมทัง้เพื่อนรวม
งานทัง้หมดของพวก เขาที่ทํางานอยูใน
วิหาร มีจํานวนแปด รอยยี่สิบ สองคน
นอกจาก นัน้ยังมีอา ดา ยาห ลูกชายเย
โร ฮัม ที่เป็นลูกชายเป ไลย าห ที่เป็น
ลูกชายอัมซี ที่เป็นลูกชายเศคาริยาห ที่
เป็นลูกชายปาชเฮอร ที่เป็นลูกชายมัลคิ
ยาห ๑๓ รวม ทัง้เพื่อนรวม งานของ เขา
ที่เป็นหัวหน าครอบครัว มีสองรอยสี่ สิบ
สองคน และยังมีอา มาชสัยลูกชายของ
อา ซา เรล ที่เป็นลูกชายอัคซัย ที่เป็น
ลูกชายเมชิลเลโมท ที่เป็นลูกชายอิมเม

อร ๑๔ รวมทัง้เพื่อนรวมงานของเขา ที่
เป็นนักรบเกงกลา มีหน่ึงรอยยี่สิบแปด
คน มีเจา หน าที่ปกครองเหนือพวก เขา
คือศับดีเอล ลูกชายของฮักเกโดลิม

๑๕พวกชาวเล วีที่เขา มาอาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม
มีดังน้ี คือ เชไมอาห ลูกชายของหัสชูบ
ที่เป็นลูกชายอัส รี คัม ที่เป็นลูกชายฮา
ชาบิยาห ที่เป็นลูกชายบุนนี ๑๖ รวมทัง้
ชับเบธัยกับโยซาบาด ผูนําสองคนของ
ชาวเลวี สองคน น้ีดูแลงานดานนอก
ของวิหารของพระเจา ๑๗มัทธา นิ ยาห
ผูเป็นหัวหน านําการรอง เพลงขอบคุณ
ในชวงเวลาอธิษฐาน เขาเป็นลูกชาย
มีคา ที่เป็นลูกชายศับดี ที่เป็นลูกชายอา
สาฟ และมีบัคบูคิ ยาห เป็นรองหัวหน า
ในหมูเพื่อนรวมงานของเขา และอับดา
ลูกชายของชัมมอุา ที่เป็นลูกชายของกา
ลาล ที่เป็นลูกชายของเยดูธูน ๑๘ดังนัน้
มีพวกชาวเลวีที่อยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เมืองศักดิส์ิทธิท์ัง้ สิน้สอง รอยแปดสิบ สี่
คน

๑๙พวกคนเฝ าประตู ที่เขามาอาศัยอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม
มีดังตอ ไป น้ีคือ อัก ขูบ ทัล โมน และ
เพื่อนรวม งานที่เฝ าประตูของพวก เขา
มีจํานวนหน่ึงรอยเจ็ดสิบสองคน
๒๐สวนชาวอิสราเอลที่ เหลือ พวกนักบวช

ที่ เหลือ และพวกชาวเลวีที่ เหลือนัน้ ก็ไดไป
อาศัยอยูตามเมืองตางๆของแควนยู ดาห
พวก เขาตางก็ไปอยูในที่ดินของบรรพบุรุษ
ของตน ๒๑พวกคนรับ ใชในวิหาร อาศัยอยู
บนเนินเขาโอเฟล โดยมีศีหะและกิชปาเป็นผู
ดูแลพวกคนรับใชในวิหารเหลานัน้

๒๒หัวหน าของพวกชาวเล วีในเยรูซาเล็ม
คืออุส ซี ลูกชายบานี ที่เป็นลูกของฮา ชา บิ
ยาห ที่เป็นลูกชายมัทธานิยาห ที่เป็นลูกชาย
มีคา ที่เป็นคน หน่ึงในพวกลูก หลานของอา
สาฟ ที่เป็นพวกนักรอง ที่มีหน าที่รอง เพลง
รับใชอยูในวิหารของพระเจา ๒๓พวกนักรอง
น้ี รับคํา สัง่จากกษตัริย กษตัริยจะบอกพวก
เขาวาใหทําอะไรบางในแตละวัน ๒๔ เปธาหิ
ยาห เป็นที่ ปรึกษาของกษตัริยในทุก เรื่องที่
เกี่ยว กับประชาชน เขาเป็นลูกชายเม เช ซา
เบล ที่เป็นลูก หลานคน หน่ึงของเศ ราห ที่
เป็นลูกชายของยูดาห
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หมูบานรอบเมืองเยรูซาเล็ม
๒๕คนยู ดาหบาง คนไปอาศัยอยูตาม

หมูบานและไรนาตางๆเหลาน้ี คือเมืองคิริยา
ทอา รบา และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมือง
นัน้ เมืองดี โบนและหมูบานตางๆที่ลอมรอบ
เมืองนัน้ และเมืองเยขับ เซ เอลและหมูบาน
ตางๆที่ลอม รอบเมืองนัน้ ๒๖และเมืองเย ชู
อา ในเมืองโมลาดาห และในเมืองเบธเปเลต
๒๗ ในเมืองฮาซารชูอาล ในเมืองเบเออรเชบา
และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมืองเหลา นัน้
๒๘ ในเมืองศิ กลาก ในเมืองเม โค นาห และ
หมูบานตางๆที่ลอมรอบเมืองเหลา นัน้ ๒๙ ใน
เมืองเอนริมโมน ในเมืองโศราห ในเมืองยา
รมูท ๓๐ ในเมืองศา โนอาห ในเมืองอดุล ลัม
และหมูบานตางๆที่ลอม รอบเมืองเหลา นัน้
ในเมืองลาคีชและตามไรนาของเมืองนัน้ ใน
เมืองอาเซคาห และหมูบานตางๆที่ลอมรอบ
เมืองนัน้ พวก เขาพา กันตัง้ถิ่นฐาน ตัง้แต
เมืองเบเออรเชบา ไปจนถึงหุบเขาฮินโนม

๓๑คนเบน ยา มิน บาง คนก็ไปตัง้ถิ่นฐาน
ในเมืองเกบา ในเมืองมิ คมาช ในเมืองอัย
ยา ในเมืองเบธเอล และหมูบานตางๆที่ลอม
รอบเมืองเหลา นัน้ ๓๒ ในเมืองอานา โธท ใน
เมืองโนบ ในเมืองอานานิยาห ๓๓ ในเมืองฮา
โซร ในเมืองรามา ในเมืองกิททาอิม ๓๔ ใน
เมืองฮาดิด ในเมืองเศ โบอิม ในเมืองเนบัล
ลัท ๓๕ ในเมืองโลด และในเมืองโอโน และใน
หุบเขาของบรรดาชาง ฝีมือ ๓๖บางกลุมของ
ครอบครัวเลวีที่อยูในแควนยูดาห ไดรับมอบ
หมายใหยายไปอยูกับเผาเบนยามิน

พวกนักบวชและพวกชาวเลวี

๑๒ ๑พวกนักบวช และพวกชาวเลวี ที่
มาเมืองเยรูซาเล็ม พรอมกับเศ รุบ

บา เบลลูกชายของเชอัลทิ เอล กับเยชู อาคือ
เสไรอาห เยเรมียาห เอสรา ๒อามาริยาห
มัลลูค ฮัทธัช ๓ เชคานิยาห เรฮูม เมเรโมท
๔อิดโด กินเนธอย อาบียาห ๕มิยามิน มา
อาดียาห บิลกาห ๖ เชไมอาห โยยาริบ เยดา
ยาห ๗สัลลู อาโมค ฮิลคียาห และเยดายาห

คนเหลาน้ีคือพวกหัวหน านักบวช และพี่น อง
ของพวกเขาในสมัยของเยชูอา

๘พวกชาวเลวี ก็มี เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล
เชเรบิ ยาห ยู ดาห และมัทธา นิยาห มัทธา
นิ ยาหและเพื่อนรวม งานของ เขา มีหน าที่
จัดการเรื่องเพลงขอบคุณพระเจา ๙ เพื่อน
รวมงานของพวกเขาคือ บัคบูคิยาห และอุน
โน สองคนน้ียืนอยูฝ่ังตรงขามพวก เขา ใน
ชวงที่รับ ใชดวยเสียงเพลงอยู นัน้ ๑๐ เยชู อา
เป็นพอของโย ยาคิ ม โย ยาคิ มเป็นพอของ
เอ ลี ยา ชีบ เอ ลี ยา ชีบเป็นพอของโย ยาดา
๑๑และโยยาดาเป็นพอของโยนาธาน โยนา
ธานเป็นพอของยาดดูวา

๑๒ ในสมัยของโยยาคิม ตอไปน้ีเป็นรายชื่อ
ของหัวหน าครอบครัวนักบวช คือ
เมรายาห เป็นหัวหน าครอบครัวเสไรอาห
ฮานันยาห เป็นหัวหน าครอบครัวเยเรมียาห
๑๓ เมชุลลามเป็นหัวหน าครอบครัวเอสรา
เยโฮฮานันเป็นหัวหน าครอบครัวอามาริยาห
๑๔ โยนาธาน เป็นหัวหน าครอบครัวมัลลูคี
โยเซฟ เป็นหัวหน าครอบครัวเชบานิยาห
๑๕อัดนา เป็นหัวหน าครอบครัวฮาริม
เฮลคาย เป็นหัวหน าครอบครัวเมราโยท
๑๖ เศคาริยาห เป็นหัวหน าครอบครัวอิดโด
เมชุลลาม เป็นหัวหน าครอบครัวกินเนโธน
๑๗ศิครี เป็นหัวหน าครอบครัวอาบียาห *เป็น
หัวหน าครอบครัวมินยามิน

ปิลทัยเป็นหัวหน าครอบครัวโมอัดยาห
๑๘ชัมมุอา เป็นหัวหน าครอบครัวบิลกาห
เยโฮนาธัน เป็นหัวหน าครอบครัวเชไมอาห
๑๙มัทเธนัย เป็นหัวหน าครอบครัวโยยาริบ
อุสซีเป็นหัวหน าครอบครัวเยดายาห
๒๐คาลลัย เป็นหัวหน าครอบครัวสัลลัย
เอเบอร เป็นหัวหน าครอบครัวอาโมค
๒๑ ฮาชาบยิาห เป็นหัวหน าครอบครัวฮลิคยีาห
เนธันเอลเป็นหัวหน าครอบครัวเยดายาห
๒๒ ในสมัยของเอ ลี ยา ชีบ โยยาดา โย ฮา

นัน และยาดดู วาไดมีการบันทึกรายชื่อของ
พวกหัวหน าครอบครัวชาวเล วี ในสมัยของ
กษตัริยดา ริ อัส †แหงเปอรเซีย ไดมีการจด
รายชื่อของพวกนักบวช ๒๓ รายชื่อของพวก

*๑๒:๑๗ ชื่อของหัวหน าครอบครัวมินยามินตกไปจากสําเนาตนฉบับ เลยไมรูวาชื่ออะไร
†๑๒:๒๒ กษัตริยดาริอัส เป็นกษตัริยของเปอรเซีย ระหวางปี ๕๒๒-๔๘๖ กอนพระเยซูมา
เกิด “ปีที่สองของกษตัริยดาริอัส” ก็คือ ปีที่ ๕๒๐ กอนพระเยซูมาเกิด เปอรเซียก็คืออิหราน
ในปัจจุบันน้ี พวกกษตัริยเปอรเซียปกครองยูดาห ระหวางปี ๕๓๘-๓๓๑ กอนพระเยซูมาเกิด
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หัวหน าครอบครัวชาวเล วี ไดจดบันทึกไวใน
หนังสือมาจนถึงสมัยของโย ฮา นัน ลูกชาย
ของเอลยีาชีบ ๒๔พวกหัวหน าของพวกชาวเล
วีไดแก ฮาชาบิยาห เชเรบิยาห เยชูอา
บิน นุย ขัด มี เอล และเพื่อนรวม งาน

ของพวก เขาที่ยืนอยูตรง ขามพวก เขาที่รอง
สรรเสริญและขอบคุณพระเจา ตามคําสัง่ของ
ดาวิดคนของพระเจา และมีอีกกลุมหน่ึงรอง
ตอบกลับมาจากฝ่ังตรงขาม

๒๕มัทธา นิ ยาห บัคบูคิ ยาห โอ บา ดีห
เม ชุ ล ลาม ทัล โมน และอัก ขูบ เป็นยาม
เฝ าประตู ยืนเฝ าอยูตามประตูทัง้หลายขางๆ
พวกหองเก็บของ ๒๖คนเหลา น้ีรับ ใชอยูใน
สมัยของโยยาคิม ลูกชายเยชูอาที่เป็นลูกโย
ซาดัก และในสมัยที่เนหะมียาหเป็นเจาเมือง
และเอสราเป็นนักบวชและอาจารย

พิธีมอบถวายกําแพงเมืองเยรูซาเล็ม
๒๗ เมื่อถึงเวลามอบถวายกําแพงเมือง

เยรูซาเล็ม พวกเขาพากันคนหาพวกชาวเลวี
จากทัว่ทุกหนแหง และพาพวกเขามาที่เมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อเฉลิมฉลองพิธีมอบถวาย
กําแพงดวยความยินดี มีคณะนักรองขับรอง
เพลงขอบคุณพระเจา และมีการรอง เพลง
ดวยฉาบ พิณใหญ และพิณเล็ก

๒๘พวก เขาไดไปรวบรวมพวกนัก รองมา
จากมณฑลรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม และจาก
หมูบานตางๆของเมืองเน โท ฟาห ๒๙ เมือง
เบธกิล กาล และจากทุง นาเกบา และอัส มา
เวท เน่ืองจากพวกนัก รอง ไดสรางหมูบาน
ของตนขึ้นลอมรอบเมืองเยรูซาเล็ม

๓๐บรรดานักบวชและพวกชาวเล วี ตาง
ชําระตนใหบริสุทธิ ์ และชําระประชาชน รวม
ทัง้ประตูและกําแพงเมืองใหบริสุทธิ ์

๓๑ จากนัน้ ผมจึงนําพวกหัวหน าของยูดาห
ขึ้น ไปบนกําแพงเมือง และแตง ตัง้คณะนัก
รองใหญขึ้นสอง กลุม ไวรอง เพลงขอบคุณ
พระเจา นัก รองกลุมแรกไปทางขวาของ
กําแพงไปจนถึงประตูกอง ขยะ ๓๒ถัดจาก
พวก เขาไปคือโฮ ชา ยาห และพวกหัวหน ายู
ดาห ครึ่งหน่ึง ๓๓ รวมทัง้อาซาริยาห เอสรา
เมชุ ลลาม ๓๔ยู ดาห เบนยามิน เชไมอาห

และเยเรมียาห ๓๕และมีพวกนักบวชบางคน
ที่มีแตร รวมทัง้มีเศคาริ ยาห ลูกชายโยนา
ธาน ที่เป็นลูกชายเชไม อาห ที่เป็นลูกชาย
มัทธา นิ ยาห ที่เป็นลูกชายมี คา ยาห ที่เป็น
ลูกชายศักเกอร ที่เป็นลูกชายอาสาฟ ๓๖ รวม
ทัง้พวกญาติพี่น องของเขาคือ เชไมอาห อา
ซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอล ยู
ดาห และฮานานี พรอมกับเครื่องดนตรีของ
ดา วิดคนของพระเจา เอ ส ราผูเป็นอาจารย
เดินนําหน าพวกเขา ๓๗พวกเขาเดินไปจนถึง
ประตู น้ําพุ แลวพวก เขาเดินตรงขึ้นบันได
ของเมืองดา วิด *ผานทางบันไดที่ขึ้นไปบน
กําแพงเมือง ผานวังของดา วิด ไปถึงประตู
น้ําที่อยูทางทิศตะวันออก

๓๘คณะนัก รองกลุมที่ สองที่รองขอบคุณ
พระเจา เดินไปทางซาย และผมกับอีกครึ่ง
หน่ึงของพวกผูนําประชาชน ไดเดินตามพวก
เขาไปบนกําแพง ผานหอคอยเตาอบ ไปจน
ถึงกําแพงกวาง ๓๙ผานประตูเอฟราอิม และ
ประตูเมืองเกา †ประตูปลา หอคอยฮานันเอล
หอคอยรอยพล จนถึงประตูแกะ และมาหยุด
ที่ประตู ยาม ๔๐ นัก รองขอบคุณพระเจาทัง้
สองกลุมยืนประจําที่ในวิหารของพระเจา
เชนเดียวกับผมและเจา หน าที่ครึ่ง หน่ึงที่อยู
กับผม ๔๑ นักบวชที่มีแตร คือเอลียาคิม มา
อาเสอาห มินยามิน มีคายาห เอลีโอเอนัย เศ
คาริยาห และฮานันยาห ๔๒และมีนักบวชชื่อ
มาอาเสอาห เชไมอาห เอเลอาซาร อุสซี เย
โฮฮานัน มัลคิยาห เอลาม และเอเซอร
บรรดานัก รองตางรอง เพลง มียิส รา ยาห

เป็นหัวหน าพวก เขา ๔๓ ในวัน นัน้ พวก เขา
พา กันถวายเครื่องบูชาอันยิ่ง ใหญดวยความ
ยินดี เพราะพระเจาทําใหพวก เขามีความ
สุขสนุกสนานรื่นเริงยิ่ง นัก พวกผู หญิงและ
เด็กตางก็พา กันรื่นเริงดวย เสียงรื่นเริงใน
เยรูซาเล็มนัน้ไดยินไปไกล

๔๔ ในชวง นัน้ พวก เขาไดเลือกผูชายบาง
คนขึ้นมาเพื่อดูแลพวกหองเก็บของ ที่เอาไว
เก็บ ของถวาย เก็บพวกผลผลิตแรกของปี
เก็บของที่คนเอามาถวายจากสิบเปอรเซ็นต
ของผลผลิตของเขา ผูชายพวกน้ีจะตองเก็บ
รวบรวมผลผลิตจากพวกไร นาที่เป็นของ

*๑๒:๓๗ เมืองดาวิด คือบริเวณที่อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองเยรูซาเล็ม และเกา
แกที่สุดของเมืองเยรูซาเล็ม
†๑๒:๓๙ ประตูเมืองเกา หรืออาจจะแปลไดวา “ประตูมิสเนย”
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เมือง ตามที่กฎของโมเสสไดกําหนดไวให
ประชาชนเอามาใหกับพวกนักบวช และพวก
เลวี คนยูดาหพอใจกับพวกนักบวชและพวก
เลวีเหลา นัน้ที่รับ ใชอยูตอ หน าพระ ยาหเวห
๔๕พวกนักบวชและพวกเลวี ทําหน าที่รับ ใช
พระเจาของพวก เขา และทําพิธีชําระตางๆ
สวนพวกนัก รอง และพวกยามเฝ าประตูก็
ทําหน าที่ของตนตามคํา สัง่ของดา วิดและซา
โลมอนผูเป็นลูกชายเขา ๔๖นานมาแลว ใน
สมัยของดาวิด และอาสาฟ พวก เขามีคณะ
ผูนํานัก รอง และผูนําสรรเสริญและขอบคุณ
พระเจา

๔๗ดัง นัน้ในสมัยของเศรุบบา เบล และใน
สมัยของเน หะ มี ยาห คนอิสราเอลทัง้หมด
จึงไดแบงอาหารสวน หน่ึงใหกับพวกนัก รอง
และพวกยามเฝ าประตูตามความตองการใน
แตละวัน พวกเขายังแบงอาหารสวนหน่ึงให
แกพวกชาวเล วี และพวกชาวเล วีก็ไดแบง
อาหารสวนหน่ึงใหแกผู สืบเชื้อ สายมาจากอา
โรน

คําสั่งสุดทายของเนหะมียาห

๑๓ ๑ ในวันนัน้พวกเขาอานหนังสือของ
โมเสสใหประชาชนฟัง พวก เขา

พบขอความซึ่งเขียนไววา ไม ควรใหชาว
อัม โมนหรือชาวโม อับเขาในที่ ประชุมเพื่อ
นมัสการพระเจา ๒ เพราะชาวอัม โมนและ
ชาวโม อับไม ไดใหขนมปังและน้ํากับชาว
อิสราเอล แตกลับจางบา ลา อัมมาสาป แชง
พวกอิสราเอล แตพระเจาไดเปลี่ยนคําสาป
แชงเป็นคําอวยพร *๓ เมื่อประชาชนไดยิน
กฎ บัญญัติ พวก เขาก็แยกคนตางชาติออก
จากคนอิสราเอล

๔กอนหน า น้ี เอ ลี ยา ชีบผูเป็นนักบวช มี
หน าที่รับ ผิด ชอบดูแลหองตางๆในวิหารของ
พระเจา เขาไดแตงงานกับญาติของโท บี
อาหชาวอัม โมน ๕ เอลี ยาชีบไดยกหองใหญ
หองหน่ึงใหกับโท บี อาห ซึ่งเป็นหองที่มีไว
เพื่อเก็บเครื่องถวายจากเมล็ด พืช เครื่อง
หอม เครื่องใชตางๆของวิหาร และใชเก็บสิบ

เปอรเซ็นตของเมล็ด พืช ของเหลา องุนใหม
และของน้ํามัน สําหรับพวกชาวเลวี พวกนัก
รอง และพวกยามเฝ าประตู และเอาไวเก็บ
ของที่คนนํามาถวายใหกับพวกนักบวชดวย
ตามที่บัญญัติของโมเสสสัง่ไว

๖ตอนที่เกิดเรื่องทัง้หมดน้ี ผมไมไดอยูใน
เมืองเยรูซาเล็ม เน่ืองจากผมไดกลับไปหา
กษตัริยอารทาเซอรซีสแหงบาบิโลน ซึ่งตรง
กับปีที่สามสิบ สองที่พระองคขึ้นครอง ราชย
†แตตอ มา ผมไดขออนุญาตกษตัริย ๗และ
กลับมายังเมืองเยรูซาเล็ม ผมไดรูถึงสิ่งที่เอ
ลี ยา ชีบผูชัว่ รายไดทําใหโท บี อาห นัน่ คือ
เขาไดยกหองๆหน่ึงในวิหารของพระเจาให
กับโท บี อาห ๘ผมถือวามันเป็นเรื่องชัว่ ราย
มาก ดังนัน้ ผมจึงโยนขาวของของโทบีอาห
ออกไปนอกหอง ๙แลวผมสัง่ใหชําระหองให
บริสุทธิ ์ และเอาเครื่องใชตางๆของวิหารของ
พระเจา รวมทัง้เครื่องบูชาจากเมล็ดพืช และ
เครื่องหอม กลับไปไวในหองนัน้อยางเดิม

๑๐ผมยังไดรับ รูอีกวา พวกชาวเล วีไมได
รับสวนแบงของพวกเขา ดังนัน้พวกชาวเลวี
และพวกนัก รองที่ทําหน าที่รับ ใชอยูในวิหาร
จึงกลับไปยังไร นาของ ตน ๑๑ผมตอวาพวก
เจา หน าที่วา “ทําไมวิหารของพระเจาถึง
ไดถูกละเลยอยาง น้ี” แลวผมจึงรวบรวม
พวกชาวเล วี และพวกนัก รองกลับไปยืนอยู
ประจําที่ของพวก เขา ๑๒ จาก นัน้พวกคนยู
ดาหทัง้หมดจึงนําสิบเปอรเซ็นตของเมล็ด
พืช สิบเปอรเซ็นตของเหลาองุนใหม และสิบ
เปอรเซ็นตของน้ํามัน มาไวยังพวกหองเก็บ
ของของวิหาร

๑๓แลวผมไดแตง ตัง้คนขึ้น มาดูแลหอง
เก็บ ของเหลา นัน้ คือ เชเล มิ ยาหที่เป็น
นักบวช ศาโดกที่เป็นอาจารย และเปดายาห
ที่เป็นชาวเลวี รวมทัง้แตงตัง้ฮานัน ลูกชาย
ศักเกอร ที่เป็นลูกของมัทธานิยาห ใหเป็นผู
ชวยพวก เขา เพราะพวก เขาเป็นคนซื่อสัตย
ดัง นัน้พวก เขาจึงมีหน าที่แจก จายสวน แบง
ใหกับเพื่อนรวมงานของพวกเขา

๑๔ขาแตพระเจาของขาพเจา

*๑๓:๒ พระเจา … เป็นคําอวยพร กษตัริยบารัค แหงโมอับ ไดจางบาลาอัม ใหสาปแชง
ชนชาติอิสราเอล เรื่องน้ีอานเพิ่มเติมไดจาก หนังสือกันดารวิถี บทที่ ๒๒-๒๔
†๑๓:๖ ตรงกับปีที่ … ครองราชย น่ีคงจะเป็นปี ๔๓๓ กอนพระเยซูมาเกิด เนหะมียาหได
เป็นเจาเมืองเยรูซาเล็ม เป็นเวลาสิบสองปี คือตัง้แตปี ๔๔๕ ถึงปี ๔๓๓ กอนที่เขาจะกลับไป
อยูบาบิโลนระยะหน่ึง
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ขอโปรดระลึกถึงสิ่งที่ขาพเจาไดทําใหกับ
พระองค
ขอพระองคอยาไดลืมการดี
ที่ขาพเจาไดทําไปอยางสัตยซื่อ
เพื่อวิหารของพระเจาของขาพเจา
และเพื่อการรับใชทัง้หลายในวิหารนัน้
๑๕ ในครัง้ นัน้ ผมเห็นประชาชนในยู ดาห

ไดเหยียบยํ่าองุนอยูในบอ ทัง้ๆที่เป็นวันหยุด
ทางศาสนา แถมยังเอาเมล็ด ขาวมากมาย
ใสไวบนหลังลา รวม ทัง้เหลา องุน ผล องุน
มะเดื่อ และสัมภาระอื่นๆอีกหลายอยาง
แลวพวก เขาก็นําของทัง้หมดน้ีไปยังเมือง
เยรูซาเล็มในวันหยุดทางศาสนา ผมไดเตือน
พวก เขาไม ใหขายอาหารในวัน หยุดทาง
ศาสนา

๑๖พวกชาวไทระที่อาศัยอยูในเมือง
เยรูซาเล็ม ไดนําปลาและของหลายอยาง
มาขาย และพวก เขากําลังขายใหกับคนยู
ดาหและคนที่อยูในเมืองเยรูซาเล็มในวัน
หยุดทางศาสนา ๑๗ผมเถียงกับพวกขุนนาง
ของยูดาห และพูดกับพวกเขาวา “รู ไหมวา
พวก เจากําลังทําสิ่งชัว่ รายอะไรอยู พวก เจา
กําลังละเมิดความศักดิส์ิทธิข์องวัน หยุดทาง
ศาสนา” ๑๘บรรพบุรุษของพวกเจาก็ทําอยาง
น้ีเหมือนกัน พระเจาของเราถึงไดนําความ
หายนะมาสูพวก เราและเมือง น้ี พวก เจา
กําลังละเมิดความศักดิส์ิทธิข์องวัน หยุดทาง
ศาสนา พวก เจากําลังนําโทษมาสูอิสราเอล
มากขึ้น

๑๙ผมก็เลยทําอยาง น้ีคือ ในวันกอนวัน
หยุดทางศาสนา เมื่อเริ่มมืด ผมไดสัง่ใหปิด
ประตูเมืองเยรูซาเล็มทัง้หมด และสัง่ไม ให
เปิดจนกวาจะเลยวัน หยุดทางศาสนาไป ผม
ใหคนรับใชของผมเฝ าเวรที่ประตู เพื่อไมให
มีการขน ของเขา มาในเมืองในวัน หยุดทาง
ศาสนา

๒๐มีครัง้หรือสองครัง้ที่พวกพอคาและ
คนขายสินคาตางๆมานอนคาง คืนอยูนอก
กําแพงเมืองเยรูซาเล็ม ๒๑ผมเตือนพวก เขา
วา
“พวก เจามานอนคาง คืนอยูหน ากําแพง

เมืองทําไม ถาพวกเจาทําอยางน้ีอีก เราจะใช
กําลังกับพวกเจา”

หลังจาก นัน้พวก เขาก็ไมกลับ มาในวัน
หยุดทางศาสนาอีกเลย

๒๒หลังจาก นัน้ ผมบอกกับพวกชาวเล วี
ใหชําระตัว เองใหบริสุทธิ ์ และใหไปเฝ าระวัง
ประตูเมือง เพื่อรักษาวัน หยุดทางศาสนาให
ศักดิส์ิทธิ ์
ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งน้ีที่ขาพเจาไดทําใหกับ

พระองค
ขอเมตตาขาพเจาดวยความ รักอันยิ่ง ใหญ

ของพระองค
๒๓ ในครัง้ นัน้ผมเห็นชายชาวยู ดาห

แตงงานกับหญิงชาวอัช โดด ชาวอัม โมน
และชาวโมอับ ๒๔ครึ่งหน่ึงของลูกๆพวกเขา
พูดภาษาอัช โดด หรือภาษาของชนชาติอื่น
พวกเด็กๆเหลา นัน้พูดภาษายู ดาหไม เป็น
๒๕ผมจึงบอกคนเหลา นัน้วาพวก เขาทําผิด
และสาป แชงพวก เขา และผมไดทุบตีพวก
เขาบางคนและดึงผมของพวกเขา และทําให
พวก เขาสาบานในนามของพระเจา ผมพูด
วา “พวก เจาจะตองไมยกลูกสาวใหเป็นเมีย
ลูกชายของคนพวกนัน้ และเจา เองก็ตองไม
รับเอาลูกสาวของพวก เขามาเป็นเมียลูกชาย
ของ เจา หรือเป็นเมียเจาเอง ๒๖ที่กษตัริย
ซา โลม อน *แหงอิสราเอลไดทําบาปนัน้เป็น
เพราะพวกผู หญิงอยางพวก น้ีไมใชหรือ ใน
พวกประเทศทัง้หลาย ไมมีกษตัริยองค ไหน
ที่เป็นเหมือนกับกษตัริยซาโลมอน ที่พระเจา
ของพระองคไดรักพระองคมากขนาด นัน้
พระเจาทําใหซา โลม อนเป็นกษตัริยเหนือ
อิสราเอลทัง้หมด แตเมียตางชาติพวกนัน้ทํา
ใหพระองคทําบาป

๒๗แลวอยางน้ีพวกเราควรฟังเจาหรือ และ
ทําความ ชัว่ที่ยิ่ง ใหญเหลา น้ี และทรยศตอ
พระเจาของเราโดยแตงงานกับพวกหญิงตาง
ชาติอยางนัน้หรือ”

๒๘ เอ ลี ยา ชีบผูเป็นนักบวชสูงสุดมีลูกชาย
คนหน่ึงชื่อวาเยโฮยาดา ที่เป็นลูกเขยของสัน
บาลลัทชาวโฮโรนาอิม ผมไดไลเยโฮยาดาให
ไปอยูหางไกลจากผม

๒๙ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งที่พวก เขาทําตอ

พระองค
และลงโทษพวกเขาดวยเถิด

*๑๓:๒๖ กษัตริยซาโลมอน ดูเพิ่มเติมไดจากหนังสือ ๑ พงศกษตัริย ๑๑:๑-๘
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เพราะพวก เขาไดทําใหความเป็นนักบวช
เสื่อมไป
พวก เขาไดทําใหขอ ตกลงที่พระองคไดทํา

ไวกับพวกนักบวชและพวกชาวเลวีเสื่อมไป
๓๐ดัง นัน้ผมจึงชําระพวกนักบวชและพวก

ชาวเลวีใหบริสุทธิจ์ากวิถีทางทัง้หมดของคน
ตางชาติ แลวใหพวก เขากลับไปทําหน าที่ที่
พวก เขาตองรับ ผิด ชอบ ๓๑ผมยังไดจัดการ

เรื่องการหาไม ฟืนสําหรับแทน บูชามาตาม
เวลาที่ไดกําหนดไว และยังจัดการเรื่องการ
ถวายผลแรกของปี
ขาแตพระเจาของขาพเจา
ขอโปรดระลึกถึงสิ่งน้ีที่ขาพเจาไดทําใหกับ

พระองค
และขอโปรดอวยพรขาพเจาดวยเถิด
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