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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือเอสรา
 มี  อยู ่หกเล่มในพระคัมภีร ์เดิมที ่ เข ียนขึ้นหลังจากยูดาห ์

กล ับมาจากการเป็นเชลยท่ี กรุ งบาบิ โลน คือเอสรา เนหะมีย์
เอสเธอร์ ฮ ักก ัย เศคารยิาห์ และมาลาคี

ในปีก่อนค .  ศ� 536  กษัตรยิ ์ไซรสัของบาบิโลนสัง่พวก
ย ิวท ่ี มี  ความประสงค์  ให ้ กล ับไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอล และ
สรา้งพระวหิารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ พวกยวิหลายคนได้ 
กล ับไปยงัแผ่นดิ นอ ิสราเอลและสรา้งพระวหิารขึ้นมาใหม่
โดยผู้นําคือเศรุบบาเบลซ่ึงเป็นเจ้าเมืองและเอสราซ่ึงเป็น
อาลักษณ์ หลังจากน้ันเนหะมีย์นําอกีพวกหน่ึงกลับไปแล้ว
สรา้งกําแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้พวกย ิวน ้ันให้
เป็นประเทศอกี

 อาร ์ชบิ ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือ
เล่ มน ี้ คือ 80  ปี 

 กษัตรยิ ์ไซรสัทรงประกาศใหส้รา้งพระวหิารของพระเจ้า
ใหม่

1 ในปีแรกแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์เซ ีย เพื่อ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสําเรจ็
พระเยโฮวาห์ทรงรบเรา้จิตใจของไซรสักษั ตร ิย์ของเปอร ์
เซ ีย  กษัตรยิ ์จึง ทรง มี ประกาศ ตลอด ราช อาณาจักร ของ
พระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อกัษรลงด้วยวา่ 2 �ไซ
รสั กษั ตร ิย ์แห ่ง เปอร ์เซ ียตร ัสด ัง น้ี วา่ �พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักร
แหง่แผ่นดินโลกแก่ เรา และพระองค์ทรงกําชบัให้เราสรา้ง
พระ นิเวศ ให ้พระองค์  ท่ี  เยรูซาเล็ม ซ่ึง อยู่ ใน ยู ดาห์ 3  มี  ผู้ 
ใดในท่ามกลางท่านทัง้หลายท่ีเป็นประชาชนของพระองค์
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ขอ พระเจ้า ของ เขา สถิ ตก ับ เขา และ ขอ ให้ เขา ขึ้น ไป ยงั
เยรูซาเล็มซ่ึงอยู่ในยูดาห์และสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล (คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า�
ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 4 และคนใดก็ ตามท่ี  เหลืออยู ่ ไม่ วา่เขา
จะอาศัยอยู่  ณ  ท่ีใด  ขอให ้คนซ่ึงอยูใ่นท่ีของเขาชว่ยเขาด้วย
เงนิและด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจาก
เครือ่งบูชาตามใจสมัครสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าซ่ึงอยู่
ในเยรูซาเล็ม� �

 ผู้  ถู กเนรเทศกลับไปยงัเยรูซาเล็ม
5  แล ้วประมุขของบรรพบุรุษแหง่ยูดาห์และเบนยามิน

ได้ ลุกขึ้น ทัง้บรรดาปุโรหติและคนเลวี คือทุกคนท่ีพระเจ้า
ทรงเรา้จิตใจของเขาให้ไปสรา้งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 6 และทุกคนท่ี อยู ่ ใกล้ เขาก็ ได้ ชว่ยมือ
เขาด้วยเครือ่งเงนิ ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์
และด้วยของมี ค่า นอกเหนือจากทุกสิง่ท่ีถวายบูชาตามใจ
สมัคร 7  กษัตรยิ ์ไซรสัก็ทรงนําเครือ่งใช้ของพระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห ์ออกมา ซ่ึงเป็นเครือ่งใช ้ท่ี เนบูคัดเนสซาร ์ได้ 
ทรงกวาดมาจากเยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในนิเวศแหง่
พระของพระองค์ 8 ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียทรงนําสิง่
เหล่าน้ีออกมาในความดูแลของมิทเรดาท  สม ุหพระคลัง  
ผู้ นับออกให ้แก่ เชชบัสซาร ์เจ้ านายของยูดาห์ 9 และน่ีเป็น
จํานวนของสิง่เหล่าน้ัน อา่งทองคําสามสิบ อา่งเงนิหน่ึงพัน
 มี ดยี ่สิ บเก้าเล่ม 10 ชามทองคําสามสิบ ชามเง ินอ ีกชนิดหน่ึ 
งม ี สี ่รอ้ยสิบ และภาชนะอยา่งอื่นหน่ึงพัน 11 ภาชนะท่ีทํา
ด้วยทองคําและทําด้วยเงนิทัง้สิน้รวมหา้พันส่ี รอ้ย ทัง้หมด
น้ีเชชบัสซาร ์ได้ นําขึ้นมา เม่ือได้นําพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิ
โลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม
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2
รายการประชาชนท่ี กล ับไปยงัเยรูซาเล็ม

1  ต่อไปน้ี เป็นประชาชนแหง่มณฑลท่ีขึ้นมาจากการเป็น
เชลยในพวกท่ี ถู กกวาดไป ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน และกลับไป
ยงัเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยงัเมืองของตน 2 เขาทัง้
หลายมากับเศรุบบาเบลคือ เยชู อา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอ
ไลยาห์ โมรเดคัย  บิ ลชาน  มิ สปาร์  บิ กวยั เรฮูม และบาอา
นาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอสิราเอลคือ 3 คนปาโรช
สองพันหน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสองคน 4 คนเชฟาทิยาห์ สามรอ้ย
เจ็ดสิบสองคน 5 คนอาราห์  เจ ็ดรอ้ยเจ็ดสิบหา้คน 6 คนปา
หทัโมอบั คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปด
รอ้ยสิบสองคน 7 คนเอลาม  หน ่ึงพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 
8 คนศัทธู  เก ้ารอ้ยส่ี สิ บหา้คน 9 คนศั กค ัย  เจ ็ดรอ้ยหกสิบ
คน 10 คนบานี หกรอ้ยส่ี สิ บสองคน 11 คนเบบัย หกรอ้ยยี ่สิ 
บสามคน 12 คนอสักาด  หน ึ่งพันสองรอ้ยยี ่สิ บสองคน 13 คน
อาโดนีคัม หกรอ้ยหกสิบหกคน 14 คนบิกวยั สองพันหา้สิบ
หกคน 15 คนอาดีน  สี ่รอ้ยหา้สิบส่ี คน 16 คนอาเทอรคื์อของ
เฮเซคียาห์  เก ้าสิบแปดคน 17 คนเบไซ สามรอ้ยยี ่สิ บสาม
คน 18 คนโยราห์  หน ่ึงรอ้ยสิบสองคน 19 คนฮาชูม สองรอ้ย
ยี ่สิ บสามคน 20 คนกิบบาร์  เก ้าสิบหา้คน 21 คนชาวเบธเล
เฮม  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บสามคน 22 ชาวเนโทฟาห์ หา้สิบหกคน
23 ชาวอานาโธท  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 24 คนอสัมาเวท  สี ่ 
สิ บสองคน 25 คนชาวคีรยิาทอารมิ ชาวเคฟีราห์ และชาวเบ
เอโรท  เจ ็ดรอ้ยส่ี สิ บสามคน 26 คนชาวรามาห์ และชาวเก
บา หกรอ้ยยี ่สิ บเอด็คน 27ชาวมิคมาส  หน ึ่งรอ้ยยี ่สิ บสองคน
28 ชาวเบธเอลและชาวอยั สองรอ้ยยี ่สิ บสามคน 29 คนชาว
เนโบ หา้สิบสองคน 30 คนชาวมั กบ ีช  หน ่ึงรอ้ยหา้สิบหกคน
31 คนเอลามอกีคนหน่ึง  หน ่ึงพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 32 คน
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ชาวฮารมิ สามรอ้ยยี ่สิ บคน 33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน  เจ ็ดรอ้ยยี ่สิ บหา้คน 34 คนชาวเยร ีโค สามรอ้ยส่ี สิ 
บหา้คน 35 คนเสนาอาห์ สามพันหกรอ้ยสามสิบคน

พวกปุโรหติท่ี กล ับไป
36 บรรดาปุโรหติคือ คนเยดายาห์  วงศ์ วานเยชู อา  เก ้า

รอ้ยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอมิเมอร์  หน ่ึงพันหา้สิบสองคน
38 คนปาชเฮอร์  หน ่ึงพันสองรอ้ยส่ี สิ บเจ็ดคน 39 คนฮารมิ  
หน ึ่งพันสิบเจ็ดคน

พวกคนเลว ีท่ี  กล ับไป
40  คนเลว ี คือ คนเยชูอาและขั ดม ีเอล ฝ่ายคนโฮดาวยิาห์

 เจ ็ดสิบส่ี คน 41 พวกนั กร ้องคือ คนอาสาฟ  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บ
แปดคน 42 ลูกหลานคนเฝ้าประตู คือ คนชลัลูม คนอาเท
อร์ คนทัลโมน คนอกัขูบ คนฮาทิธา และคนโชบัย รวมกัน
หน่ึงรอ้ยสามสิบเก้าคน 43  คนใช ้ประจําพระว ิหาร คือคนศี 
หะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพา
โดน 45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอกัขูบ 46 คนฮากาบ
คนช ัลม ัย คนฮานัน 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์
48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49 คนอุสซาห์ คนปาเส
อาห์ คนเบสัย 50 คนอสันาห์ คนเมอูนิม คนเนฟิ สิ ม 51 คนบั 
คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัสลูท คนเมหดิา คนฮา
รชา 53 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 54 คนเนซิยาห์
และคนฮาทิฟฟา 55 ลูกหลานข้าราชการของซาโลมอนคือ
คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุดา 56 คนยาอาลาห์ คนดาร
โคน คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิยาห์ คนฮทัธลิ คนโปเคเรท
แหง่ซาบาอมิ และคนอามี 58  คนใช ้ประจําพระวหิารและลูก
หลานของข้าราชการของซาโลมอนทัง้สิน้ เป็นสามรอ้ยเก้า
สิบสองคน 59  ต่อไปน้ี เป็นบรรดาผู้ ท่ี ขึ้นมาจากเทลเมลาห์
เทลฮารชา เครูบ อดัดาน และอมิเมอร์  แต่ เขาพิสู จน ์เรอืน
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บรรพบุรุษของเขาหรอืเชื้อสายของเขาไม่ ได้ วา่เขาเป็นคน
อสิราเอลหรอืไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเน
โคดา รวมหกรอ้ยหา้สิบสองคน 61 และจากลูกหลานของปุ
โรห ิตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮกัโขส และคนบารซิลลัย  ผู้  
ได้ ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ชื่อ
ตามน้ัน 62 คนเหล่าน้ีเม่ือค้นหาชื่อในทะเบียนท่ีเขาขึ้นไวใ้น
สํามะโนครวัเชื้อสายก็ ไม่  พบ จึงถือวา่เป็นมลทิน และถูกตัด
ออกจากตําแหน่งปุโรหติ 63  ผู้ วา่ราชการเมืองสัง่เขามิ ให ้รบั
ประทานอาหารบร ิสุทธ ์ิ ท่ีสุด จนกวา่จะมี ปุ โรหติท่ีจะปรกึษา
กับอู ร ีมและทูมมีมเสี ยก ่อน

จํานวนคนท่ี กล ับไปทัง้หมด
64 ชุ มน ุมชนทัง้หมดรวมกั นม ี สี ่หม่ืนสองพันสามรอ้ยหก

สิบคน 65 นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซ่ึ งม ี อยู ่ เจ ็ดพันสาม
รอ้ยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนั กร ้องชายหญิงสองรอ้ยคน

 ทรพัย ์ สิ นของคนท่ี กล ับไป
66 ม้าของเขามี เจ ็ดรอ้ยสามสิบหกตัว ล่อของเขาสอง

รอ้ยส่ี สิ บหา้ตัว 67 อูฐของเขาส่ีรอ้ยสามสิบหา้ตัว และลา
ของเขาหกพันเจ็ดรอ้ยยี ่สิ บตัว 68 ประมุขของบรรพบุรุษ
บางคน เม่ือเขามาถึงท่ีพระนิเวศของพระเยโฮวาหซ่ึ์งอยู่ใน
เยรูซาเล็ม  ได้ ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า
เพื่อจะสรา้งพระนิเวศขึ้นในท่ี เดิม 69 เขาถวายตามกําลัง
ของเขาแก่กองทรพัย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคําหกหม่ืน
หน่ึงพันดารคิ เงนิหา้พันมาเน และเครือ่งแต่งกายปุโรหติ
หน่ึงรอ้ยตัว 70 บรรดาปุโรหติ  คนเลว ี ประชาชนส่วนหน่ึง
 นักรอ้ง คนเฝ้าประตู และคนใช้ประจําพระวหิารอยู่ตาม
เมืองของตน และอสิราเอลทัง้ปวงอยูต่ามเมืองของเขา
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3
เยชูอากับเศรุบบาเบลตัง้แท่นบูชาขึ้นมา

1 เม่ือมาถึงเดือนท่ี เจ ็ด ท่ีคนอสิราเอลอยู่ตามหวัเมือง
ประชาชนได้มาพรอ้มหน้ากั นที ่ เยรูซาเล็ม 2  แล ้วเยชู อาบ ุตร
ชายโยซาดักได้ ลุ กขึ้นพรอ้มกับพวกปุโรหติผู้เป็นญาติของ
เขาด้วยกัน กับเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล  พร ้อมกับ
ญาติของเขา และได้สรา้งแท่นบูชาของพระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอล เพื่อถวายเครือ่งเผาบูชาบนน้ัน  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า 3 เขาได้ตัง้แท่นบูชา
ไวบ้นฐาน เพราะความกลัวอยู่เหนือเขาเหตุด้วยชนชาติทัง้
หลายแหง่แผ่นดินเหล่าน้ัน และเขาถวายเครือ่งเผาบูชาบน
แท่นน้ันต่อพระเยโฮวาห์ เป็นเครือ่งเผาบูชาเวลาเชา้และ
เวลาเยน็

เทศกาลอยูเ่พิงและเครือ่งเผาบู ชาต ่างๆ
4 และเขาถือเทศกาลอยู่ เพิงตามท่ีบันทึกไว้ และถวาย

เครือ่งเผาบูชาประจําวนัตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ ตามธรรม
เนี ยม อนัเป็นหน้าท่ีพึงทําทุกวนั 5 ต่อมาก็ถวายเครือ่งเผา
บูชาเนืองนิตย์ ถวายเครือ่งบูชาในวนัขึ้นหน่ึงค่ํา และตาม
บรรดาเทศกาลกําหนดของพระเยโฮวาห ์ท่ี ตัง้ไว้ และถวาย
เครือ่งบูชาของทุกคนท่ีถวายตามใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์
6 เขาเริม่ต้นถวายเครือ่งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห ์ตัง้แต่  วนั
ท่ี  หน ่ึงของเดือนท่ี เจ็ด  แต่ เขาย ังม ิ ได้ วางรากฐานพระวหิาร
ของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้หลายจึงให้เงนิแก่ชา่งสกัดหนิ
และชา่งไม้ และมอบอาหาร เครือ่งด่ืมและน้ํามันแก่คนไซ
ดอนและคนไทระ  เพื่อให ้นําไม้สนสีดารม์าจากเลบานอนไป
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ถึงทะเลถึงเมืองยฟัฟา  ตามท่ี เขาได้ร ับอน ุญาตมาจากไซรสั
กษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย

การวางรากฐานของพระว ิหาร 
8 ในปี ท่ี สอง ซ่ึง เขา มา ถึง พระ นิเวศ แหง่ พระเจ้า ท่ี 

เยรูซาเล็ม ในเดือนท่ี สอง เศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล
และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก  ได้ ทําการตัง้ต้นพรอ้มพี่น้อง
ของเขาท่ี เหลืออยู ่คือบรรดาปุโรหติและคนเลวีและคนทัง้
ปวงซ่ึงมาจากการเป็นเชลยยงัเยรูซาเล็ม เขาได้เลือกตัง้
คนเลวี  ตัง้แต่  อายุ  ย ่ี สิ บปี ขึ้นไป  เพื่อให ้ ดู แลการงานของ
พระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห์ 9 และเยชูอากับบุตรชายและ
พี่น้องของท่าน กับขั ดม ีเอลและบุตรชายของเขา คนของยู
ดาห์ รวมกันควบคุมคนงานในพระนิเวศแหง่พระเจ้า รวม
กับบุตรชายเฮนาดัดพรอ้มกับบุตรชายและญาติของเขา
ผู้ เป็นคนเลวี 10 และเม่ือชา่ง ก่อได้วางรากฐานของพระ
วหิาร แหง่ พระ เย โฮ วาห์ บรรดา ปุ โรห ิตก ็ แต่ ง เครือ่ง ยศ
ออกมาพรอ้มกับแตรและคนเลวี คนของอาสาฟพรอ้มกับ
ฉาบ ถวายสรรเสรญิพระเยโฮวาหต์ามพระราชกําหนดของ
ดาวิดกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล 11 และเขารอ้งเพลงตอบกัน
สรรเสรญิและโมทนาแด่พระเยโฮวาห ์วา่ �เพราะพระองค์ 
ประเสรฐิ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิตย์ต่ 
ออ ิสราเอล� และประชาชนทัง้ปวงก็ โห ่รอ้งด้วยเสียงดังเม่ือ
เขาสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะวา่รากฐานของพระนิเวศ
แหง่พระเยโฮวาห์วางเสรจ็แล้ว 12  แต่  ปุ โรหติและคนเลวี
และประมุขของบรรพบุรุษเป็ นอ ันมาก คือคนแก่ ผู้  ได้  เห ็นพ
ระวิหารหลั งก ่อน เม่ือเขาเหน็รากฐานของพระวหิารหลังน้ี 
ได้ วางแล้ว  ได้  รอ้งไห ้ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอ ันมากได้ โห ่รอ้ง
ด้วยความชื่นบาน 13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ ได้ วา่ไหนเป็น
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เสียงโห่รอ้งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็นเสียงประชาชน
รอ้งไห้ เพราะประชาชนโห่รอ้งเสียงดังมาก และเสียงน้ั นก ็ 
ได้ ยนิไปไกล

4
 คนที ่ ไม่ เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสรา้ง

1 เม่ือปฏิ ปักษ์ ของยูดาหแ์ละเบนยามินได้ย ินว ่า ลูกหลาน
ของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลย กําลังสรา้งพระวหิารถวาย
แด่พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล 2 เขาทัง้หลายได้ เข ้า
มาหาเศรุบบาเบลและประมุขของบรรพบุรุษและพู ดก ับเขา
วา่ � ให ้เราสรา้งด้วยกั นก ั บท ่าน เพราะวา่พวกเราแสวงหา
พระเจ้าของท่านอยา่งท่านทัง้หลาย และเราได้ถวายสัตว
บูชาแด่ พระองค์  ตัง้แต่  วนัท่ี เอสารฮดัโดนกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัส
ซีเรยีได้นําเรามาท่ี น่ี � 3  แต่ เศรุบบาเบล เยชู อา และคน
อื่นๆท่ีเป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษท่ี เหลืออยู ่ในอสิราเอล
 พู  ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายไม่ มี ส่วนกับเราใน
การสรา้งพระนิเวศถวายแด่พระเจ้าของเรา  แต่ พวกเราจะ
สรา้งแต่ลําพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
 ตามท่ี  กษัตรยิ ์ไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ียทรงบัญชาไว ้แก่  
เรา � 4  แล ้วประชาชนแหง่แผ่นดินน้ันได้กระทําใหป้ระชาชน
ยูดาห ์ท้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสรา้ง 5และได้จ้าง
ท่ีปรกึษาไวข้ัดขวางเขาเพื่ อม ิ ให ้เขาสมหวงัตามจุดประสงค์
ของเขา ตลอดรชัสมัยของไซรสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย  แม้ ถึง
รชักาลของดารอิสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย 6 และในรชักาลอา
หสุเอรสั ต้ นร ัชกาลของพระองค์ เขาทัง้หลายได้ เข ียนฟ้อง
ชาวยูดาหแ์ละเยรูซาเล็ม 7และในรชัสมัยของอารทาเซอร ์ซี  
สน ัน้  บิ ชลาม  มิ ทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคีทัง้ปวง
ของเขาได้ เข ียนไปทูลอารทาเซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ 
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ีย ฎี กาน ้ันได้ เข ียนขึ้นเป็ นอ ักขระอารมัแล้ วก ็แปลเป็นภาษา
อารมั 8 เรฮูมผู้ บังคับบัญชา และชมิชยัอาลักษณ์ ได้  เข ียน
หนังสือปรกัปราํเยรูซาเล็มถวายกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี  สด ัง
ต่อไปน้ี 9  แล ้วเรฮูมผู้ บังคับบัญชา  ช ิมชยัอาลักษณ์ กับภาคี
ทัง้ปวงของท่าน และชาวดิ นา คนอาฟอารเ์ซคา คนทาร ์เปล ี
คนอาฟอาร ์ซี คนเอเรก ชาวบาบิ โลน ชาวสุสา คนเดฮาวาห์
และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติ อื่นๆ  ผู้ ซ่ึงโอสนัปปาร์  
เจ้ านายผู้ ใหญ่  ได้ ส่งมาให ้ตัง้อยู ่ในหวัเมืองสะมาเรยี และใน
ส่วนท่ีเหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างน้ี  เป็นต้น 

พวกปฏิ ปักษ์  เข ียนจดหมายถึงกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์ซีส 
11 และน่ีเป็นสําเนาจดหมายท่ีเขาส่งไปถึงพระองค์ คือ

ถึงกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี  สว ่า �ขอกราบทูล ข้าราชการของ
พระองค์ คือคนของมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี  เป็นต้น 12  บัดน้ี 
ขอกษั ตร ิย์ทรงทราบวา่ พวกยวิซ่ึงมาจากพระองค์มาหาข้า
พระองค์น้ันได้ไปยงัเยรูซาเล็ม เขากําลั งก ่อสรา้งเมืองท่ีมัก
กบฏและชัว่รา้ยขึ้นใหม่ เขากําลังจะทํากําแพงเมืองเสรจ็
และซ่อมแซมรากฐาน 13  บัดน้ี ขอกษั ตร ิย์ทรงทราบวา่ ถ้า
เมืองน้ี ได้ สรา้งขึ้นใหม่และกําแพงเมืองเสรจ็แล้ว เขาจะไม่
ส่งบรรณาการ  ค่าธรรมเนียม หรอืค่าภาษี และเงนิรายได้
ของหลวงก็จะขาดตกบกพรอ่งไป 14 เพราะเม่ือข้าพระองค์
ทัง้หลายได้รบัพระบรมราชูปถัมภ์จากราชวงัของกษั ตร ิย์
จึงไม่สมควรท่ีข้าพระองค์ทัง้หลายจะเหน็การเส่ือมเกียรติ
ของกษั ตร ิย์ เพราะฉะน้ันข้าพระองค์ ทัง้หลายจึงส่งมาก
ราบทูลแก่ กษัตรยิ ์ 15 เพื่อวา่จะได้ค้นดูในหนังสื อบ ันทึก
ของบรรพบุรุษของพระองค์  พระองค์ จะพบในหนังสื อบ ัน
ทึกแล้วทราบวา่เมืองน้ีเป็นเมืองมักกบฏ เป็นภยนัตรายแก่
บรรดากษั ตร ิย์และมณฑลทัง้หลาย และได้ มี การปลุกป่ัน
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ขึ้นจากสมัยเก่าก่อน  เพราะเหตุน้ี เองเมืองน้ีจึงถูกทิง้รา้ง
16 ข้าพระองค์ทัง้หลายขอกราบทูลให ้กษัตรยิ ์ทรงทราบวา่
ถ้าเมืองน้ี ได้ สรา้งใหม่เสรจ็และกําแพงเมืองก็สําเรจ็แล้ว  
พระองค์ จะไม่ มีกรรมสิทธิ ์ในมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี�

 กฤษฎี กาจากกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์ซีส 
17  กษัตรยิ ์ทรงส่งพระราชสารตอบไปถึงเรฮูมผู้ บังคับ

บัญชา และชมิชยัอาลักษณ์ และภาคีทัง้ปวงของเขาผู้อาศัย
ในสะมาเรยี และในส่วนท่ีเหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ํา
ข้างโน้ นว ่า � ขอให ้ อยู ่เยน็เป็นสุขเถิด  เป็นต้น 18  บัดน้ี  หน 
ังสือท่ีท่านส่งไปยงัเราได้ ให ้แปลต่อหน้าเรา 19 และเราได้ 
ออกคําสัง่ และได้สอบสวนแล้ว  เห ็ นว ่าเมืองน้ี แต่ ก่อนโน้น
ได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กษัตรยิ ์ และการกบฏ และการปลุก ป่ันได้ 
เก ิดขึ้นในเมืองน้ัน 20 เคยมี กษัตรยิ ์ ผู้ ทรงอาํนาจได้ครอง
เยรูซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้สิน้ฟากแม่น้ําข้าง
โน้น ซ่ึง เขา ถวาย บรรณาการ ค่า ธรรมเนียม และ ภาษี ให ้
21 เพราะฉะน้ันท่านทัง้หลายจงออกคําสัง่วา่  ให ้คนเหล่าน้ี
หยุดและไม่ต้องสรา้งเมืองน้ี ใหม่ จนกวา่เราจะออกกฤษฎี 
กา 22 และขอระวงัอยา่หยอ่นในเรือ่ง น้ี ทําไมจะให้ความ
เส่ือมเสียเกิดขึ้นเป็นภยนัตรายต่อกษั ตร ิย�์

 การก ่อสรา้งได้ หยุด 
23  แล ้วเม่ือได้อา่นสําเนาราชสารของกษั ตร ิยอ์ารทาเซอร ์

ซี สต่อหน้าเรฮูม และชมิชยัอาลักษณ์ และภาคีทัง้หลายของ
ท่าน ท่านทัง้หลายก็ ร ีบไปหาพวกย ิวท ่ี เยรูซาเล็ม และใช้
กําลังและอาํนาจกระทําให้เขาหยุด 24 งานพระนิเวศแหง่
พระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็มจึงหยุด งานน้ันได้หยุดจนถึงปี 
ท่ี สองแหง่รชักาลดารอิสักษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย



เอสรา 5:1 xi เอสรา 5:8

5
ฮ ักก ัย และ เศ คา ริ ยาห ์หน ุน ใจ ประชาชน ให้ ทําการ

ก่อสรา้งต่อไป
1 ฝ่าย ผู้ พยากรณ์  คือ ฮ ักก ัย ผู้ พยากรณ์ และ เศ คา ริ

ยาห ์บุ ตรชายอดิโด  ได้  พยากรณ์  แก่ พวกยวิผู้ อยู ่ในยูดาห์
และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล คือ
แก่ พวกเขา 2  แล ้วเศรุบบาเบลบุตรชายเชอัลทิเอล และ
เยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก  ได้  ลุ กขึ้นตัง้ ต้นสรา้งพระนิเวศ
แหง่พระเจ้าซ่ึงอยูใ่นเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ และผู้ พยากรณ์ ของ
พระเจ้าได้ อยู ่กั บท ่านชว่ยเหลือท่าน 3 ในเวลาเดียวกันน้ัน
ทัทเธนัย  ผู้ วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี และเชธารโ์บ
เซนัย และคณะของเขาได้มาหาท่าน และพู ดก ั บท ่านดังน้ี วา่ 
� ผู้ ใดท่ี ให ้ กฤษฎี กาแก่ ท่าน  ให ้สรา้งพระนิเวศและกําแพงน้ี
จนสําเรจ็� 4 เขาถามท่านอยา่งน้ี ด้วยวา่ � ผู้  ท่ี กําลังสรา้ง
ตึกน้ีน้ั นม ีชื่อใครบ้าง� 5  แต่ พระเนตรของพระเจ้าของเขา
ทัง้หลายอยู่เหนือพวกผู้ ใหญ่ ของพวกยวิ และเขาก็ยบัยัง้
เขาทัง้หลายไม่ ได้ จนกวา่เรือ่งน้ีจะทราบถึงดาริอสั และมี
คําตอบเป็นหนังสือเก่ียวกับเรือ่งน้ี มา 6 สําเนาจดหมายซ่ึง
ทัทเธนัยผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี และเชธาร์
โบเซนัย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซ่ึงอยู่ใน
มณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี ส่งไปทูลกษั ตร ิยด์ารอิสั

พวกศั ตรู  เข ียนถึงกษั ตร ิยด์ารอิสั
7 ท่านทัง้หลายได้ส่งหนังสือซ่ึ งม ีข้อความต่อไปน้ี �กราบ

ทูลกษั ตร ิย์ดารอิสั ขอทรงพระเจรญิ 8 ขอกษั ตร ิย์ทรงทราบ
วา่ข้าพระองค์ทัง้หลายไปยงัมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิเวศของ
พระเจ้าใหญ่ ยิง่ ซ่ึงกําลังสรา้งขึ้นด้วยหนิใหญ่ และวางไม้ ไว ้
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บนผนัง งานน้ี ได้ ดําเนินไปอยา่งขยนัขันแข็งและเจรญิขึ้น
ในมือของเขา 9  แล ้วข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถามพวกผู้ ใหญ่  
เหล่ าน้ั นว ่า � ผู้ ใดท่ี ให ้ กฤษฎี กาแก่ท่านให้สรา้งพระนิเวศ
และทํากําแพงน้ีจนสําเรจ็� 10 ข้าพระองค์ทัง้หลายได้ถาม
ชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให ้พระองค์ ทรงทราบ เพื่อข้า
พระองค์จะได้ เข ียนชื่ อบ ุคคลเหล่าน้ั นที ่เป็นหวัหน้าของเขา
ลงไว้ 11 และน่ีเป็นคําตอบของเขาแก่ข้าพระองค์ �เราเป็น
ผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และเรา
กําลังสรา้งพระนิเวศซ่ึงได้สรา้งมาหลายปี แล ้วขึ้นใหม่ ซ่ึง
กษั ตร ิย ์ผู้ยิง่ ใหญ่ ของอสิราเอลได้ทรงสรา้งให ้สําเรจ็ 12  
แต่ เพราะวา่บรรพบุรุษของเราได้กระทําให้พระเจ้าแหง่ฟ้า
สวรรค์ทรงกริว้  พระองค์ ทรงมอบท่านเหล่า น้ันไว้ในพระ
หตัถ์ของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน คนเคลเดีย
ผู้ทรงทําลายพระนิเวศน้ี และทรงกวาดเอาประชาชนไปยงั
บาบิ โลน 13 ถึงอยา่งไรก็ ดี ในปีต้นแหง่รชักาลไซรสักษั ตร ิย ์
แห ่งบาบิ โลน  กษัตรยิ ์ไซรสัได้ทรงออกกฤษฎีกาใหส้รา้งพระ
นิเวศหลังน้ีของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14 และเครือ่งใชท้องคําและ
เงนิของพระนิเวศของพระเจ้า ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์ได้ ทรง
กวาดไปจากพระวหิารซ่ึงอยูใ่นเยรูซาเล็ มน ้ัน และทรงนําไป
ยงัวหิารของบาบิ โลน  สิ ่งเหล่าน้ี กษัตรยิ ์ไซรสัทรงนําออกมา
จากวหิารของบาบิ โลน และทรงมอบไวกั้บคนหน่ึงชื่อเชชบัส
ซาร์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงตัง้ให้เป็นผู้วา่ราชการเมือง 15 และ
พระองค์ตรสักั บท ่านดังน้ี วา่ �จงรบัเครือ่งใช ้เหล่าน้ี ไปเก็บ
ไว้ในพระวหิารซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม และจงสรา้งพระนิเวศ
ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในท่ีเดิ มน ้ัน� 16  แล ้วเชชบัสซาร์คนน้ี 
ได้ มาวางรากฐานพระนิเวศของพระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม
และตัง้แต่เวลาน้ันจนบัดน้ี ก็ กําลังสรา้งอยู่และยงัไม่ สําเรจ็ 
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� 17 เพราะฉะน้ันบัดน้ีถ้ากษั ตร ิยท์รงเหน็ดี ก็ ขอทรงใหค้้นดู
ในคลังราชทรพัย ์ท่ีอยู ่ในบาบิ โลน เพื่ อด วูา่กษั ตร ิยไ์ซรสัทรง
ออกกฤษฎีกาให้สรา้งพระนิเวศหลังน้ีของพระเจ้าขึ้นใหม่
ในเยรูซาเล็มหรอืไม่ และขอกษั ตร ิย์รบัสัง่แก่ข้าพระองค์ทัง้
หลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรือ่งน้ี�

6
ดารอิสัทรงรบัรองกฤษฎีกาของไซรสั

1  แล ้วกษั ตร ิย์ดาริอสัทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้น
ดู ใน หอ เก็บ หนังสือ ซ่ึง เป็ นที ่ราช ทรพัย์ สะสม ไว้ ใน บา บิ 
โลน 2 และได้ มี การพบหนังสื อม ้วนหน่ึงท่ีอาคเมตาห์ใน
พระราชวงัซ่ึงอยู่ในมณฑลมีเดีย และมีข้อความเขียนอยู่ใน
หนังสื อม ้วนน้ันดังต่อไปน้ี 3 �ในปีต้นแหง่รชักาลกษั ตร ิ
ย์ไซรสั  กษัตรยิ ์ไซรสัทรงออกกฤษฎี กาว ่า เรือ่งพระนิเวศ
ของพระเจ้าท่ีเยรูซาเล็มวา่ � ให ้สรา้งพระนิเวศน้ันขึ้นใหม่
คือ ท่ี ซ่ึง เขานําเครือ่ง สัตวบูชามาถวาย  ให ้ลงรากมัน่คง  
ให ้พระนิเวศสูงหกสิบศอกและกวา้งหกสิบศอก 4  ให ้ก่ อด 
้วยหนิใหญ่สามชัน้และไม้ ใหม่  ชัน้หน่ึง และให้เสียเงนิค่า
ก่อสรา้งจากพระคลังหลวง 5 และเครือ่งใช้ทองคําและเงนิ
ของพระนิเวศแหง่พระเจ้า ซ่ึงเนบูคัดเนซารท์รงนําออกมา
จากพระวหิารท่ี อยู ่ในเยรูซาเล็มนํามาไว ้ท่ี บาบิโลนน้ัน  ให ้
คืนเสียและให้นํากลับไปยงัพระวหิารซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม  ไว ้ 
ตามท่ี ของสิง่น้ันๆ ท่านจงเก็บไวใ้นพระนิเวศแหง่พระเจ้า�
6 เพราะฉะน้ันบัดน้ีทัทเธนัยผู้วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา
ข้างโน้น เชธารโ์บเซนัย และภาคีของท่าน คือคนอาฟอาร์
เซคาซ่ึงอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น จงไปเสียให้หา่ง
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เถิด 7 จงให้งานสรา้งพระนิเวศของพระเจ้าดําเนินไปเถิด  
ให ้ ผู้ วา่ราชการของพวกยวิ และบรรดาพวกผู้ ใหญ่ ของพวก
ยวิสรา้งพระนิเวศของพระเจ้าน้ีในท่ีเดิมขึ้นใหม่ 8 ยิง่กวา่
น้ั นอ ีก เราออกกฤษฎีกาเก่ียวกับสิง่ ท่ี ท่านพึงกระทําเพื่อ
พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยวิในการสรา้งพระนิเวศของพระเจ้า  
ให ้ชาํระเงนิค่าก่อสรา้งแก่คนเหล่าน้ี เต็ม เพื่อพวกเขาไม่ ถู 
กหยุดยัง้ เอาเงนิจากราชทรพัย์ คือบรรณาการของมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างโน้น 9 และสิง่ใดๆท่ีเขาต้องการ  เชน่ ววัหนุ่ม
แกะผู้ หรอืแกะสําหรบัเครือ่งเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแหง่
ฟ้าสวรรค์ ทัง้ข้าวสาลี  เกลือ น้ําองุน่ หรอืน้ํามัน  ตามท่ี  ปุ 
โรหติเยรูซาเล็มกําหนดไว้  ให ้มอบแก่เขาเป็ นว ันๆไปอยา่
ได้ ขาด 10 เพื่อ เขาจะได้ถวายเครือ่งสัตวบู ชา อนัเป็นกลิ ่
นที ่พอพระทัยแด่พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ และให้อธษิฐาน
เพื่อชวีติของกษั ตร ิย์และโอรสของพระองค์ 11 และเราออก
กฤษฎี กาว ่า ถ้า ผู้ ใดเปล่ียนแปลงประกาศิ ตน ้ี  ก็  ให ้ดึงไม้ 
ใหญ่ อนัหน่ึงออกเสียจากเรอืนของเขา และให้เขาถูกตรงึ
ไว้บนไม้ น้ัน และให้เรอืนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ่ง
น้ี 12 และขอพระเจ้าผู้ทรงกระทําให้พระนามของพระองค์
สถิตท่ีน่ันทรงควํา่กษั ตร ิย์ทัง้หมดหรอืประชาชาติ ใดๆ  ท่ี ยื่ 
นม ือออกเปล่ียนแปลงข้อน้ี คือเพื่อทําลายพระนิเวศของ
พระเจ้าซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดารอิสัออกกฤษฎี กาน ้ี
 ขอให ้กระทํากันด้วยความขยนัขันแข็ง� 13  แล ้ วท ัทเธนัยผู้
วา่ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างน้ี เชธารโ์บเซนัย และภาคี
ของท่านทัง้สองก็ ได้ กระทําทุกอยา่งด้วยความขยนัขันแข็ง
ตามพระดํารสัซ่ึงกษั ตร ิย์ดาริอสัได้ทรงบัญชามา 14 และ
พวกผู้ ใหญ่ ของพวกย ิวก ็ ได้ ทําการก่อสรา้งให้ ก้าวหน้าไป
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ตามการพยากรณ์ของฮ ักก ัยผู้ พยากรณ์ และเศคาริยาห ์
บุ ตรชายอดิโด เขาสรา้งเสรจ็ตามพระบัญชาแหง่พระเจ้า
ของอสิราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรสัและดารอิสัและ
อารทาเซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์แห ่งเปอร ์เซ ีย

พระวหิารได้สําเรจ็และถวายแด่ พระเจ้า 
15 และ พระ นิเวศ น้ี ได้ สําเรจ็ ในว ันที ่สาม ของ เดือน อา

ดาร์ ในปี ท่ี หกแหง่รชักาลกษั ตร ิย์ดาริอสั 16 และชนชาติ 
อสิราเอล บรรดาปุโรหติและคนเลวี และลูกหลานของพวก
ท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยท่ี เหลืออยู ่  ได้ ฉลองการมอบถวาย
พระนิเวศแหง่พระเจ้าน้ีด้วยความชื่นบาน 17  ณ การถวาย
พระนิเวศแหง่พระเจ้าน้ี เขาทัง้หลายได้ถวายววัผู้ หน ่ึงรอ้ย
ตัว แกะ ผู้สองรอ้ย ตัว ลูกแกะ ส่ีรอ้ย ตัว และ ส่วนเครือ่ง
บูชาไถ่บาปสําหรบัอสิราเอลทัง้ปวงน้ั นม ีแพะผู้ สิ บสองตัว
ตามจํานวนตระกูลของอสิราเอล 18 และเขาตัง้ปุโรหติไวใ้น
กองของเขาทัง้หลาย และคนเลวใีนเวรของเขา สําหรบัการ
ปรนนิบั ติ พระเจ้าท่ี เยรูซาเล็ม  ตามท่ี บันทึกไวใ้นหนังสือของ
โมเสส

การถือเทศกาลปัสกาอกี
19 ในว ันที ่ สิ บ ส่ีของเดือนท่ี หน ่ึง ลูกหลานของพวกท่ี ถู 

กกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา 20 เพราะบรรดา
ปุโรหติและคนเลว ีได้ ชาํระตนทุกคน เขาบร ิสุทธ ์ิหมดด้วย
กัน เขาจึงฆ่าแกะปัสกาสําหร ับลู กหลานของพวกท่ี ถู กกวาด
ไปเป็นเชลยทัง้หมด สําหรบัพวกพี่ น้องท่ีเป็นปุโรหติ และ
สําหรบัตัวเขาทัง้หลายเอง 21 ประชาชนอสิราเอลผู้ ได้  กล ับ
มาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย และทุกคนท่ีสมทบกับเขา
และแยกตัวออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติ แห ่ง
แผ่นดินน้ัน เพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิส
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ราเอลก็ ได้  รบัประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปัง
ไร้เชื้อเจ็ดวนัด้วยความชื่นบาน เพราะวา่พระเยโฮวาห ์ได้ 
ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหนัพระทัยของกษั ตร ิย์
อสัซีเรยีมาหาเขา เพื่อเสริมกําลั งม ือของเขาในการสรา้ง
พระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล

7
เอสรากับเพื่อนรว่มงานไปเยรูซาเล็ม

1ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี ในรชักาลของอารทาเซอร ์ซีส 
 กษัตรยิ ์ แห ่งเปอร ์เซ ีย เอสราบุตรชายเสไรอาห์  ผู้ เป็นบุตร
ชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 2  ผู้ เป็นบุตรชาย
ชลัลูม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตรชายอาห ิทูบ 3  ผู้ 
เป็นบุตรชายอามารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอาซารยิาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายเมราโยท 4  ผู้ เป็นบุตรชายเศ-ราหิยาห์  ผู้ เป็นบุตร
ชายอุสซี  ผู้ เป็นบุตรชายบุ คค ี 5  ผู้ เป็นบุตรชายอาบี ชู วา  
ผู้ เป็นบุตรชายฟีเนหสั  ผู้ เป็นบุตรชายเอเลอาซาร์  ผู้ เป็น
บุตรชายอาโรนปุโรหติใหญ่ 6 เอสราคนน้ี ได้ ขึ้นไปจากบาบิ 
โลน ท่านเป็นธรรมาจารย์ชาํนาญในเรือ่งพระราชบัญญั ติ 
ของโมเสส ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลประทาน
ให้ และกษั ตร ิย์ประทานทุกอยา่ง ท่ี ท่านทูลขอ เพราะวา่
พระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยู่กั บท ่าน 7  
มี บางคนในคนอสิราเอลและในบรรดาปุโรหติ บรรดาคน
เลวี บรรดานั กร ้อง และคนเฝ้าประตู และคนใชป้ระจําพระว ิ
หาร  ได้ ขึ้นไปด้วย ถึงเยรูซาเล็มในปี ท่ี  เจ ็ดแหง่รชักาลกษั ตร ิ
ย์อารทาเซอร ์ซีส 8 และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนท่ี หา้ 
ซ่ึงเป็นปี ท่ี  เจ ็ดของกษั ตร ิย์ 9 เพราะในว ันที ่ หน ่ึงของเดือน
ท่ี หน ่ึงท่านได้เริม่ขึ้นไปจากบาบิ โลน และในว ันที ่ หน ่ึงของ
เดือนท่ีหา้ท่านมายงัเยรูซาเล็ม เพราะวา่พระหตัถ์ประเสรฐิ
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ของพระเจ้าของท่านอยู่ กั บท ่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ใจ
ของท่าน ท่ีจะแสวงหาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
และกระทําตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆใน
อสิราเอล

อารทาเซอร ์ซี  สบ ัญชาใหเ้อสราได้รบัความชว่ยเหลือ
11  ต่อไปน้ี เป็นสําเนาจดหมายซ่ึงกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซี ส

พระราชทานแก่เอสราปุโรหติผู้เป็นธรรมาจารย์  ผู้ เป็นธร
รมาจารย ์แห ่งเรือ่งราวของพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
และกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่ ออ ิสราเอลวา่ 12 �อารทา
เซอร ์ซีส  พระมหากษัตรยิ ์เหนือกษั ตร ิย ์ทัง้หลาย ถึงเอสรา
ปุโรหติ ธรรมาจารย์ของพระราชบัญญั ติ  แห ่งพระเจ้าของ
ฟ้าสวรรค์  ขอให ้ อยู ่เยน็เป็นสุขอยา่งสมบู รณ ์ เถิด  เป็นต้น 
13  บัดน้ี เราออกกฤษฎี กาว ่า ประชาชนอสิราเอลผู้ หน ่ึงผู้ ใด 
หรอืปุโรหติของเขาทัง้หลาย หรอืคนเลวีในราชอาณาจักร
ของเรา  ผู้ ซ่ึงสมัครใจท่ีจะไปยงัเยรูซาเล็ม  ก็  ให ้ไปกับเจ้าได้
14 เพราะกษั ตร ิย์และท่ีปรกึษาทัง้เจ็ดได้ ใช ้ เจ้ าไป  ให ้ถาม
ถึงยูดาห์และเยรูซาเล็ม ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า
ของเจ้า ซ่ึงอยู่ ในมือเจ้า น้ัน 15 และให้ นําเงนิและทองคํา
ซ่ึง กษั ตร ิย์ และ ท่ี ปรกึษา ของ พระองค์ สม ัคร ใจ ถวาย แด่
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ประทับในเยรูซาเล็ม 16  พร ้อมทัง้
เงนิและทองคําทัง้สิน้ ซ่ึงเจ้าจะหาได้ทัว่ไปในมณฑลบาบิ 
โลน  พร ้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและ
ปุโรหติ เต็มใจถวายแด่พระนิเวศของพระเจ้าของเขา ซ่ึง
อยู่ ในเยรูซาเล็ม 17  แล ้วด้วยเงนิน้ี เจ้ าจงขยนัขันแข็ง ซ้ือ
ววัผู้ แกะผู้และลูกแกะ กับธญัญบูชาคู่ กัน และเครือ่งด่ืม
บูชาคู่ กัน และเจ้าจงถวายสิง่เหล่าน้ีบนแท่นบูชาของพระ
นิเวศแหง่พระเจ้าของเจ้า ซ่ึงอยู่ ในเยรูซาเล็ม 18 ส่วนเงนิ
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และทองคําท่ี เหลืออยู ่น้ันเจ้าและพี่น้องของเจ้าเหน็ดี ท่ี จะ
ทําประการใด  ก็ จงกระทําเถิด ตามน้ําพระทัยของพระเจ้า
ของเจ้า 19 และเครือ่งใช้ ซ่ึงได้ มอบให ้ เจ้ าสําหรบัการปรน
นิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้า  เจ้ าจงมอบถวาย
ไว้ต่อพระพักตร์พระเจ้าแหง่เยรูซาเล็ม 20 และสิง่ใดๆซ่ึง
ยงัต้องการสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเจ้าซ่ึงเจ้าจะ
ต้องจัดหาน้ัน  เจ้ าจงจัดหาด้วยเงนิพระคลังของกษั ตร ิย์
21 และ เรา คือ กษั ตร ิย์ อาร ทา เซอร ์ซีส  ได้ ออก กฤษฎีกา
ไปยงับรรดานายคลังในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ นว ่า  สิ ่ง
ใดๆ ท่ี เอสราปุโรหติธรรมาจารย์ของพระราชบัญญั ติ  แห ่
งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์ต้องการจากท่าน จงกระทําให้เขา
ด้วยความขยนัขันแข็ง 22 ถึงจํานวนเงนิหน่ึงรอ้ยตะลันต์
และข้าวสาลีถึงหน่ึงรอ้ยโคระ น้ําองุน่หน่ึงรอ้ยบัท น้ํามัน
หน่ึงรอ้ยบัท และเกลือไม่จํากัดจํานวนวา่เท่าไร 23  สิ ่งใดท่ี
พระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์ทรงบัญชา  ก็ จงกระทําให้อยา่งเต็ม
ขนาดสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าแหง่ฟ้าสวรรค์  เกล ือก
วา่พระพิโรธของพระองค์จะมีต่ อด ินแดนของกษั ตร ิย์และ
โอรสของพระองค์ 24 เราขอแจ้งแก่ท่านทัง้หลายด้วยวา่
 ไม่ เป็นการถูกต้องตามกฎหมาย ท่ีจะเอาบรรณาการ  ค่า
ธรรมเนียม หรอืส่วยจากคนหน่ึงคนใดในบรรดาปุโรหติ  
คนเลว ี  นักรอ้ง คนเฝ้าประตู  คนใช ้ประจําพระว ิหาร หรอื
ผู้ รบัใช ้อื่นๆของพระนิเวศของพระเจ้าน้ี 25 ส่วนเจ้า เอสรา
ตามพระสติปัญญาแหง่พระเจ้าของเจ้าอนัอยูใ่นมือของเจ้า
จงแต่งตัง้พนักงานผู้ปกครองและผู้ พิพากษา  ให ้พิพากษา
ประชาชนทัง้ปวงในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น คือทุกคนท่ี รู ้
บรรดาพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าของเจ้า และคนเหล่าน้ั 
นที ่ ไม่รู ้ เจ้ าทัง้หลายจะต้องสอน 26  ผู้ ใดท่ี ไม่ เชื่อฟังพระราช
บัญญั ติ ของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษั ตร ิย์  ก็  ให ้
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พิพากษาลงโทษเขาอยา่งเครง่ครดั จะเป็นโทษถึงตาย หรอื
ถึงเนรเทศ หรอืถึงรบิทรพัยข์องเขา หรอืถึงจําขั งก ็ ได้ �

เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
27  สาธุ การแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ

เรา  ผู้ ทรงดลพระทัยของกษั ตร ิย์  ให ้เสรมิความงามแก่
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรูซาเล็ม 28 และทรง
บันดาลใหข้้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์และ
ท่ี ปรกึษา ของ พระองค์ และ ต่อ หน้า เจ้า นาย ผู้ทรง อาํนาจ
ขอ งกษั ตร ิย์ และ ข้าพเจ้า ก็ มี ใจ กล้า ขึ้น เพราะ พระหตัถ์
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า ได้ รวบรวม บุคคล ชัน้ ผู้นํา จาก อสิราเอล ขึ้น ไป กับ
ข้าพเจ้า

8
รายชื่อเพื่อนรว่มงานของเอสรา

1  ต่อไปน้ี เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย และ
น่ีเป็นสํามะโนครวัเชื้อสายของบรรดาผู้ ท่ี ขึ้นไปกับข้าพเจ้า
จากบาบิ โลน ในรชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส  คือ 2 จาก
คนฟีเนห ัสม ีเกอรโ์ชม จากคนอธิามาร ์มี ดาเนี ยล จากคน
ดาว ิดม ีฮทัธชั 3 จากคนเชคานิยาห์ จากคนปาโรชมี เศคา
รยิาห์  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายผู้ขึ้นทะเบียนไว ้หน ่ึงรอ้ยหา้สิบ
คน 4 จากคนปาหทัโมอบัมี เอลี โอน ัย  บุ ตรชายเศ-ราหิยาห์
 พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายสองรอ้ยคน 5 จากคนเชคานิยาห ์มี  
บุ ตรชายของยาฮาซีเอล  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายสามรอ้ยคน
6 จากคนอาดี นม ี เอเบด  บุ ตรชายโยนาธาน  พร อ้มกั บท ่านมี 
ผู้ ชายหา้สิบคน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์  บุ ตรชายอาธา
ลิยาห์  พร อ้มกั บท ่านมี ผู้ ชายเจ็ดสิบคน 8จากคนเชฟาทิยาห ์
มี เศบาดิยาห์  บุ ตรชายมีคาเอล  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายแปด
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สิบคน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์  บุ ตรชายเยฮเีอล  พร อ้มกั 
บท ่านมี ผู้ ชายสองรอ้ยสิบแปดคน 10 จากคนเชโลมิ ทม ี  บุ 
ตรชายของโยสิ ฟี ยาห์  พร ้อมกั บท ่านมี ผู้ ชายหน่ึงรอ้ยหกสิบ
คน 11 จากคนเบบั ยม ี เศคารยิาห์  บุ ตรชายเบบัย  พร อ้มกั บท 
่านมี ผู้ ชายยี ่สิ บแปดคน 12 จากคนอสักาดมี โยฮานัน  บุ ตร
ชายฮกัคาทาน  พร อ้มกั บท ่านมี ผู้ ชายหน่ึงรอ้ยสิบคน 13จาก
คนอาโดนีคัมมี ผู้  ท่ี มาที หลัง  น่ี เป็นชื่อของเขาคือ เอลีเฟเลท
 เยอ ีเอลและเชไมยาห์  พร ้อมกับพวกเขามี ผู้ ชายหกสิบคน
14 จากคนบิกว ัยม ี อุ ธยัและศับบูด  พร ้อมกับเขาทัง้สองมี ผู้ 
ชายเจ็ดสิบคน

เอสราต้องการให ้มี  คนเลว ีและคนใช้ประจําพระวหิารไป
เพิม่เติม

15 ข้าพเจ้าได้รวบรวมเขาทัง้หลายเข้ามายงัแม่น้ําท่ีไหล
ไปสู่อาหะวา เราตัง้ค่ายอยู ่ท่ี น่ันสามวนั เม่ือข้าพเจ้าสํารวจ
ดูประชาชนและปุโรหติ ข้าพเจ้าไม่ เห ็นลูกหลานของเลว ีท่ี 
น่ันเลย 16  แล ้วข้าพเจ้าจึงให้ไปเรยีกเอลีเยเซอร์ อารีเอล
เชไมยาห์ เอลนาธนั ยารบี เอลนาธนั นาธนั เศคาริยาห์
และเมชุลลาม  บุ คคลชัน้หวัหน้า และใหห้าโยยารบิ และ
เอลนาธนั  ผู้ เป็นคนมี ความเข้าใจ 17 และส่งเขาด้วยคํา
สัง่ไปยงัท่านอดิโด  บุ คคลชัน้หวัหน้ายงัสถานท่ี ท่ี ชื่อคาสิ
เฟีย คือให้บอกท่านอดิโดและพี่ น้องของท่านผู้เป็นคนใช้
ประจําพระวหิารท่ี สถานท่ี  ท่ี ชื่อคาสิเฟียวา่ ขอส่งผู้ ปรนนิบัติ 
สําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายงัเรา 18 และโดย
พระหตัถ์อนัทรงพระคุณของพระเจ้าของเราอยู่กับเรา เขา
ได้นําคนท่ี มีความสุข ุมมาให ้เรา เป็นลูกหลานของมาห ์ลีบ 
ุตรชายเลวี  ผู้ เป็นบุตรชายอสิราเอล ชื่อเชเรบิยาห์ กับบุตร
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ชายและญาติ พี่น้อง รวมสิบแปดคน 19 ทัง้ฮาชาบิยาห์และ
เยชายาห์ ลูกหลานของเมรารกัีบญาติ พี่ น้องและบุตรชาย
ของเขารวมยี ่สิ บคน 20 และคนใชป้ระจําพระว ิหาร ซ่ึงดาวดิ
และข้าราชการของพระองค์ ได้ จัดตัง้ขึ้นไวเ้พื่อปรนนิบั ติ  คน
เลว ี มี  คนใช ้ประจําพระวหิารสองรอ้ยยี ่สิ บคน  บุ คคลเหล่าน้ี
ทัง้สิ ้นม ีชื่อระบุ ไว ้

การถืออดอาหารท่ี แม่น ํ้าอาหะวา
21  แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศ ให้ ถือ อด อาหาร ท่ี น่ัน คือ ท่ี 

แม่น ้ําอาหะวา เพื่อ เรา ทัง้หลายจะได้ ถ่อมตัวลงต่อพระ
พักตรพ์ระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอนัถูกต้องจาก
พระองค์ สําหรบัเรา ลูกหลานของเรา และข้าวของทัง้สิน้
ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้าละอายท่ีจะทูลขอกองทหารและ
พลม้าจากกษั ตร ิย์เพื่อชว่ยเราสู้ ศัตรู ตามทางของเรา ใน
เม่ือเราได้กราบทูลกษั ตร ิย ์แล ้ วว ่า �พระหตัถ์ของพระเจ้า
ของเราอยู่ กับบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาพระองค์ ให ้ยงัผลดี  แต่ 
ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่าน้ั นที ่
ละทิง้พระองค์� 23 เราจึงอดอาหารและวงิวอนพระเจ้าของ
เราเพื่อเรือ่งน้ี และพระองค์ทรงฟังเสียงรอ้งทูลของเรา

 ทรพัยส์มบัติ มอบไว ้แก่  ปุ โรหติสิบสองคน
24 และ ข้าพเจ้า ได้ แยก ปุโรหติ ใหญ่ ออก สิบ สอง คน คือ

เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่ น้องสิบคนของเขาท่ี อยู ่กับ
เขา 25 และข้าพเจ้าได้ชัง่เงนิ และทองคํา และเครือ่งใช้ กับ
เครือ่งบูชาสําหรบัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา  มอบให ้เขา
ทัง้หลายซ่ึงกษั ตร ิย์และท่ีปรกึษาและเจ้านายของพระองค์
และคนอสิราเอลทัง้ปวงท่ีน่ันได้ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้าได้ชัง่
ใส่มือของเขาเป็นเงนิหกรอ้ยหา้สิบตะลันต์ และเครือ่งใช ้ท่ี 
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ทําด้วยเง ินม ีค่าหน่ึงรอ้ยตะลันต์ และทองคํารอ้ยตะลันต์
27 ชามทองคํายี ่สิ  บลู กมีค่าหน่ึงพันดารคิ และเครือ่งใช ้ทอง
สัมฤทธิ ์เน้ือละเอยีดสุกใสสองลูกมีค่าเท่ากับทองคํา 28และ
ข้าพเจ้าบอกเขาวา่ �ท่านทัง้หลายบร ิสุทธ ์ิต่อพระเยโฮวาห์
และเครือ่งใช ้ก็  บรสุิทธิ ์ และเง ินก ับทองคําเป็นของถวาย
ด้วยใจสมัครแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษของ
ท่านทัง้หลาย 29 จงเฝ้าดูแลไวจ้นกวา่ท่านชัง่สิง่เหล่าน้ันต่อ
หน้าพวกปุโรหติใหญแ่ละคนเลวี และประมุขของบรรพบุรุษ
อสิราเอลในเยรูซาเล็ม ภายในหอ้งพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห�์ 30บรรดาปุโรหติและคนเลวจึีงรบัเงนิและทองคําท่ี ได้  
ชัง่ และเครือ่งใช้ เพื่อนําไปยงัเยรูซาเล็ม ยงัพระนิเวศของ
พระเจ้าของเรา

เอสราถึงเยรูซาเล็ม
31 และเราก็ออกจากแม่น้ําอาหะวาในว ันที ่ สิ บสองของ

เดือนต้น เพื่อ ไปยงั เยรูซาเล็ม และพระหตัถ์ของพระเจ้า
ของเราอยู่ กับเรา และพระองค์ทรงชว่ยเราให้พ้นจากมือ
ของ ศั ตรู และ จาก พวก ซุ่ม คอย อยู่ ตาม ทาง 32 เรา มา ถึง
เยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 33 ในว ันที ่ สี ่ภายในพระ
นิเวศของพระเจ้าของเรา  ก็ ชัง่เงนิ ทองคําและเครือ่งใช ้ใส่ 
มือของเมเรโมทปุโรหติ  บุ ตรชายอุ ร ียอาห์ และคนท่ี อยู ่กับ
เขาคือเอเลอาซาร ์บุ ตรชายฟีเนหสั และคนท่ี อยู ่กับเขาทัง้
หลายคือ โยซาบาด  บุ ตรชายเยชู อา และโนอดัยาห ์บุ ตร
ชายบินนยุ  คนเลว ี34 เขาชัง่และนั บท ้ังหมดและบันทึกน้ํา
หนักของทุกสิง่ไว้ 35 บรรดาลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาด
ไปเป็นเชลย ซ่ึงมาจากการเป็นเชลย  ได้ ถวายเครือ่งเผา
บูชาแด่พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  มี ววัผู้ สิ บสองตัวสําหรบัพวก
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อสิราเอลทัง้ปวง แกะผู้ เก ้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว
และแพะผู้ สิ บสองตัวเป็นเครือ่งบูชาไถ่ บาป ทัง้สิน้ น้ีเป็น
เครือ่งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์

พวกเขามอบพระราชโองการให ้แก่  ผู้ วา่ราชการมณฑล
36 เขา ทัง้ หลาย ได้ มอบ พระ ราชโองการ ให ้แก่  สม ุห

เทศาภิบาลของกษั ตร ิย์ และแก่ ผู้ วา่ราชการมณฑลฟาก
แม่น้ําข้างน้ี และท่านเหล่าน้ี ได้ ชว่ยเหลือประชาชนและพระ
นิเวศของพระเจ้า

9
การสมรสกับชนชาติ ท่ี  ไม่ เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ท่ี ผิดพลาด 

1 เม่ือเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ได้ เสรจ็สิน้ลงแล้ว พวกเจ้านายก็ 
เข ้ามาหาข้าพเจ้า  กล่าววา่ �ประชาชนแห ่งอ ิสราเอล และ
พวกปุโรห ิตก ับคนเลว ีมิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติทัง้
หลายแหง่แผ่นดินเหล่าน้ัน โดยได้ ประพฤติ ตามการกระทํา
อนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา คือออกจากคนคานาอนั คน
ฮติไทต์ คนเปรสิซี คนเยบุส คนอมัโมน คนโมอบั คนอยีปิต์
และคนอาโมไรต์ 2 เพราะเขารบับุตรสาวของชนเหล่าน้ีเป็น
ภรรยาของเขาเอง และของบุตรชายของเขา ดังน้ันเชื้อสาย
บร ิสุทธ ์ิ ได้ ปะปนกับชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินเหล่าน้ัน  น่ี 
แหละในการละเมิดข้อน้ี มือของเจ้าหน้าท่ีชัน้หวัหน้าและผู้
ครองเมืองได้ เด่  นที ่ สุด � 3 เม่ือข้าพเจ้าได้ยนิอยา่งน้ี ข้าพเจ้า
ก็ฉีกเส้ือของข้าพเจ้าทัง้เส้ือคลุมของข้าพเจ้า และท้ึงผม
ออกจากศีรษะของข้าพเจ้าและท้ึงหนวดเครา และน่ังลง
ตะลึงอยู่ 4  แล ้วบรรดาคนท่ี สัน่สะท้านไปด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  เหตุ ด้วยการละเมิดของพวกท่ี 
ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน  ได้ มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าเม่ือ
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ข้าพเจ้าน่ังตะลึงอยูจ่นถึงเวลาถวายเครือ่งสักการบูชาตอน
เยน็

คําอธษิฐานและการสารภาพของเอสรา
5  ณ เวลาสักการบูชาตอนเยน็น้ันข้าพเจ้าได้ ลุ กขึ้นจาก

การถ่อมตัว  มี เครือ่งแต่งกายและเส้ือคลุมของข้าพเจ้าฉีก
ขาด และข้าพเจ้าก็ คุ กเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของข้าพเจ้า 6และข้าพเจ้าทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ละอายขวยเขิ นที ่จะ เงยหน้า
หาพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะวา่ความชัว่ชา้
ของข้าพระองค์ ทัง้หลายขึ้น สูงกวา่ ศีรษะของข้าพระองค์
และการละเมิดของข้าพระองค์ ทัง้หลายกองขึ้น ไปถึงฟ้า
สวรรค์ 7 ข้าพระองค์ ทัง้หลายมีการละเมิดยิง่ ใหญ่ ตัง้แต่  
สม ัยบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้หลายจนถึงทุกวนัน้ี และ
เพราะความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ข้าพระองค์ ทัง้
หลาย ทัง้บรรดากษั ตร ิย์ของข้าพระองค์ และบรรดาปุโรหติ
ของข้าพระองค์ ได้  ถู กมอบไว้ในมือของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ง
แผ่นดินเหล่าน้ัน  ให ้ แก่  ดาบ  แก่ การเป็นเชลย  แก่  การปล้น 
และแก่การขายหน้าอยา่งท่ี สุด อยา่งทุกวนัน้ี 8  แต่  บัดน้ี พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายทรงสําแดงพระ
กรุณา พอพระทัยชัว่ครู ่หน ่ึงสัน้ๆ และได้ทรงประทานให้ข้า
พระองค์ทัง้หลายมี คนที ่ เหลืออยู ่และมี ท่ี ย ึดม ่ันในท่ี บรสุิทธิ ์
ของพระองค์ เพื่อวา่พระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตา
ของข้าพระองค์ทัง้หลายแจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟ้ืน
คืนมาเล็กน้อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
9 เพราะวา่ข้าพระองค์ ทัง้หลายเป็นทาส  แต่ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ข้าพระองค์ ไว ้ในความเป็นทาส  
แต่ ทรงบันดาลให้ข้าพระองค์ทัง้หลายได้รบัความเมตตา
ในสายพระเนตรกษั ตร ิย์ทัง้หลายแหง่เปอร ์เซ ีย ทรงให้ข้า
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พระองค์ทัง้หลายมี การฟ้ืนฟู  ขึ้น เพื่อจะตัง้พระนิเวศของ
พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้หลายขึ้นไว้ เพื่อจะซ่อมแซมสิง่
ท่ี ปร ักห ัก พัง ใน พระ นิเวศ เพื่อ จะ ประทาน กําแพง แก่ ข้า
พระองค์ทัง้หลายในยูดาห์และในเยรูซาเล็ม 10 และบัดน้ี
 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย  ต่อ จาก น้ี ข้า
พระองค์ จะ ทูล อะไร อกี เพราะ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ละ
ทิง้พระบัญญั ติ ของพระองค์ 11 ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงบัญชา
ไว้โดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์ วา่ � แผ่ นดินซ่ึงเจ้า
กําลังเข้าไปเพื่อยดึเป็นกรรมสิทธิ ์น้ัน เป็นแผ่นดินมลทิน
ด้วยความโสโครกของชนชาติทัง้หลายในแผ่นดินเหล่าน้ัน
ด้วยการกระทําอนัน่าสะอดิสะเอยีนของเขา ซ่ึงเต็มไปหมด
ตัง้แต่ปลายข้างน้ีถึงปลายข้างโน้น ด้วยความมลทินของ
เขาทัง้หลาย 12 เพราะฉะน้ันบัดน้ี อยา่มอบพวกบุตรสาว
ของเจ้าแก่พวกบุตรชายของเขา หรอือยา่รบัพวกบุตรสาว
ของเขาให้พวกบุตรชายของเจ้า หรอือยา่ เสรมิ สันติภาพ
และความเจรญิมัง่คัง่ของเขาทัง้หลายเป็นนิตย์ เพื่อเจ้าทัง้
หลายจะแข็งแรง และกินของดีๆแหง่แผ่นดินน้ัน และมอบ
แผ่นดินน้ันไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทัง้หลายเป็น
นิตย�์ 13 และเม่ือข้าพระองค์ทัง้หลายรบัโทษเพราะการ
ชัว่รา้ยของข้าพระองค์ และเพราะการละเมิดใหญ่ยิง่ของ
ข้า พระองค์ และ เม่ือ พระองค์ คือ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ได้ ทรง ลงโทษ ข้า พระองค์  เหตุ ความ ชัว่ ชา้ ของ
ข้าพระองค์ น้อยกวา่ท่ีพึงควรได้ รบั และทรงประทานการ
ชว่ยให้พ้นแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายอยา่งน้ี 14 สมควรท่ีข้า
พระองค์ทัง้หลายจะฝ่าฝืนพระบัญญั ติ ของพระองค์ อกี และ
เข้าเก่ียวดองด้วยการแต่งงานกับชนชาติทัง้หลายท่ีกระทํา
สิง่ ท่ี น่าสะอดิสะเอยีนเหล่า น้ี หรอื  พระองค์ จะไม่ทรงกริว้
ต่อข้าพระองค์ ทัง้หลายจนพระองค์ผลาญข้าพระองค์ ทัง้
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หลายเสีย จนไม่ มี  คนที ่ เหลืออยู ่และไม่ มี ใครรอดได้เลยหรอื
15  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  พระองค์  
ชอบธรรม เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นคนท่ี เหลืออยู ่ซ่ึง
รอดพ้นมาอยา่งทุกวนัน้ี  ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายอยู่ต่อ
พระพักตร ์พระองค์  มี การละเมิดของข้าพระองค์ อยู ่เพราะ
ไม่ มี สักคนเดียวท่ีจะยนืต่อพระพักตร ์พระองค์  ได้  เหตุ เรือ่ง
น้ี�

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก

1  ขณะท่ี เอสราอธษิฐานและทําการสารภาพรอ้งไห้ ทิง้
ตัวลงต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้า  มี ชุ มน ุมชนหมู่ ใหญ่ โต
มากทัง้ชายหญิงและเด็กจากอสิราเอลประชุมต่อหน้าท่าน
เพราะประชาชนได้ รอ้งไห ้อยา่งขมขื่น 2 และเชคานิยาห ์บุ 
ตรชายเยฮีเอล คนเอลามกล่าวแก่เอสราวา่ �พวกเราทัง้
หลายได้ละเมิดต่อพระเจ้าของเราเสียแล้ว และได้ แต่ งงา
นกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินน้ี  แต่ 
ถึงจะมีเรือ่งอยา่งน้ี  ก็ ย ังม คีวามหวงัในอสิราเอลอยู่ 3 เพราะ
ฉะน้ันบัดน้ี  ให ้เรากระทําพันธสัญญากับพระเจ้าของเราท่ี
จะทิง้ภรรยาและลูกเหล่าน้ีซ่ึงเกิดมาจากเขาทัง้หลายเสีย
ทัง้ สิน้ ตามคําปรกึษาของเจ้านายของข้าพเจ้า และของ
บรรดาผู้ ท่ี สัน่สะท้านด้วยพระบัญญั ติ ของพระเจ้าของเรา
ทัง้หลาย และขอให้กระทําตามพระราชบัญญั ติ  เถิด 4 จง
ลุกขึ้นเถิด เพราะเป็นหน้าท่ีของท่าน และเราทัง้หลายจะ
สนับสนนุท่าน ขอจงเข้มแข็งและกระทําเสียเถิด� 5  แล ้วเอ
สราได้ ลุ กขึ้นใหบ้รรดาปุโรหติใหญ่และเลวแีละอสิราเอลทัง้
ปวงกระทําสัตย์ปฏิญาณวา่ เขาจะกระทําตามท่ี ได้  พู ดแล้ว



เอสรา 10:6 xxvii เอสรา 10:14

เขาทัง้หลายจึงกระทําสัตย ์ปฏิญาณ 6  แล ้วเอสราก็ถอยไป
จากต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้า  เข ้าไปในหอ้งของโยฮา
นันบุตรชายเอลียาชบี เม่ือมาถึงท่ีน่ันแล้ วก ็ ไม่ รบัประทาน
ขนมปังหร ือด ื่ มน ํ้า เพราะท่านโศกเศรา้ด้วยเรือ่งการละเมิด
ของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยน้ัน 7 และเขาทําการป่าว
รอ้งทัว่ยูดาห์และเยรูซาเล็ม  แก่ ลูกหลานทัง้สิน้ของพวกท่ี 
ถู กกวาดไปเป็นเชลยวา่  ให ้มาชุ มน ุมกั นที ่ เยรูซาเล็ม 8 และ
ถ้าผู้ใดไม่มาภายในสามวนั ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีและ
พวกผู้ ใหญ่  ทัง้หลาย จะต้องรบิทรพัย ์สมบัติ ของเขาเสียทัง้
สิน้ และผู้น้ันต้องขาดจากชุ มน ุมชนของพวกท่ี ถู กกวาดไป
เป็นเชลย 9 และชายทัง้ปวงของยูดาห์และเบนยามินได้ชุ 
มน ุมกั นที ่เยรูซาเล็มภายในสามวนั ในเดือนท่ี เก้า  ณ  วนัท่ี  
ย ่ี สิ บของเดือนน้ัน และประชาชนทัง้ปวงน่ังอยู ่ท่ี ถนนหน้า
พระนิเวศของพระเจ้า ตัวสัน่สะท้านด้วยเรือ่งน้ี และด้วย
เรือ่งฝนตกหนัก 10 และเอสราปุโรหติได้ ลุ กขึ้นพู ดก ับเขาทัง้
หลายวา่ �ท่านทัง้หลายได้ละเมิดและได้ แต่ งงานกับหญิง
ต่างชาติ จึงได้ ทว ีการละเมิดของอสิราเอล 11  เหตุ ฉะน้ัน
บัดน้ี จงสารภาพต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่บรรพบุรุษ
ของท่าน และกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ จงแยกตั 
วท ่านออกเสียจากชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินและจาก
ภรรยาต่างชาติ� 12  แล ้วชุ มน ุมชนทัง้สิน้ได้ตอบด้วยเสียง
อนัดังวา่ �เป็นดังน้ันแหละ เราต้องกระทําตามท่ีท่านพูด
แล้ว� 13  แต่  มี ประชาชนมากและเป็นเวลา ท่ีฝนตกหนัก
เราอยู่กลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสรจ็ในวนัสองว ันก ็ ไม่
ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ่งน้ีมากนัก 14  ขอให ้ เจ้าหน้าท่ี 
ของเราทําการแทนชุ มน ุมชนทัง้สิน้ และให้บรรดาคนใน
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หวัเมืองของเราท่ี ได้ รบัภรรยาต่างชาติมาตามเวลากําหนด
 พร ้อม กับ พวก ผู้ ใหญ่ และ ผู้ วนิ ิจฉัย ของ ทุก เมือง จนกวา่
พระพิโรธอนัแรงกล้าของพระเจ้าของเรา  ท่ี ทรงมีในเรือ่ง
น้ีหนัเหไปจากเราทัง้หลาย� 15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล
และยาไซอาห ์บุ ตรชายทิกวาห์  เท่ าน้ั นที ่คัดค้านเรือ่งน้ี และ
เมชุลลามกับชบัเบธยั  คนเลว ี สน ับสนนุเขาทัง้สอง 16  แล 
้วลูกหลานของพวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยก็ ได้ กระทําตาม
เอสราปุโรหติ และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตามเรอืน
บรรพบุรุษของเขา  แต่ ละคนท่ี ระบุ ชื่อไว ้ได้  ถู กเลื อก ในว ันที ่ 
หน ึ่งของเดือนท่ี สิ บเขาน่ังประชุมกันพิจารณาเรือ่งน้ี 17 พอ
ถึงว ันที ่ หน ่ึงของเดือนท่ี หน่ึง เขาก็จบเรือ่งท่ีชายทัง้ปวงได้ 
แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ 18 ลูกหลานของปุโรหติผู้ ได้  แต่ 
งงานกับหญิงต่างชาติ จากคนเยชู อาบ ุตรชายโยซาดักและ
พี่น้องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลีเยเซอร์ ยารบีและเกดา
ลิยาห์ 19 เขาทัง้หลายปฏิญาณตนวา่เขาจะทิง้ภรรยาของ
เขาเสีย และเพราะเขามี ความผิด เขาจึงถวายแกะผูตั้วหน่ึง
จากฝูงแพะแกะเป็นเครือ่งบู ชา เพราะเหตุการละเมิดของ
เขา 20 จากคนอมิเมอร์  มี ฮานานีและเศบาดิยาห์ 21 จากคน
ฮารมิ  มี มาอาเสอาห์ เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซี
ยาห์ 22 จากคนปาชเฮอร์  มี เอลี โอน ัย มาอาเสอาห์ อิชมา
เอล เนธนัเอล โยซาบาด และเอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี
 มี โยซาบาด  ช ิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิ ทา ) เปธาหยิาห์  ยู ดาห์
และเอลีเยเซอร์ 24จากพวกนั กร ้อง  มี เอลียาชบี จากคนเฝ้า
ประตู  มี ชลัลูม เทเลม และอุ ร ี25และจากพวกอสิราเอล คือ
จากคนปาโรช  มี รามียาห์ อสิซียาห์ มัลคิยาห์  มิ  ยาม ิน เอเลอ
าซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม  คือ มัทธานิ
ยาห์ เศคารยิาห์ เยฮีเอล อ ับด ีเยรโีมท เอลียาห์ 27 จากคน
ศัทธู  มี เอลี โอน ัย เอลียาชบี มัทธานิยาห์ เยรโีมท ศาบาด
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และอาซี ซา 28จากคนเบบัย  มี เยโฮฮานัน ฮานันยาห์ ศับบัย
อทัลัย 29 จากคนบานี  มี เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ
เชอัล และเยรโีมท 30 จากคนปาหทัโมอบั  มี อดันา เคลาล
เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธานิยาห์ เบซาเลล  บิ นนยุ และ
มนัสเสห์ 31 จากคนฮารมิ  มี เอลีเยเซอร์ อสิชอีาห์ มัลคิยาห์
เชไมอาห์  ช ิเมโอน 32 เบนยามิน มัลลูค เชมารยิาห์ 33 จาก
คนฮาชูม  มี มัทเธนัย มัทธตัตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเร
มัย  มน ัสเสห์และชิเมอี 34 จากคนบานี  มี มาอาดัย อมัราม
อูเอล 35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์ 36  วาน ิยาห์ เมเรโมท
เอลียาชบี 37 มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยาอาสุ 38  บาน ี  บิ นนยุ  ช ิ
เมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธนั อาดายาห์ 40 มัคนาเดบัย ชาชยั ชา
รยั 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมารยิาห์ 42 ชลัลูม อามารยิาห์
และโยเซฟ 43 จากคนเนโบ  มี  เยอ ีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด
เศบิ นา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์ 44  บุ คคลเหล่าน้ีทัง้สิน้
ได้ แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ บางคนมี บุ ตรเกิดจากภรรยา
เหล่าน้ันด้วย
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