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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เนหะมีย์

 หน ังสือเล่ มน ้ีบันทึกประว ัติ  ศาสตร ์ของการสรา้งกําแพง
กรุงเยรูซาเล็มขึ้นมา หลังจากเศรุบบาเบลกับพวกยวิสรา้ง
พระวหิารใหม่เสรจ็แล้ว  อ ีกประมาณ 90  ปี  ต่อมา เนหะ
มีย ์ได้ ร ับอน ุญาตจากกษั ตร ิย ์ให ้ กล ับไปสรา้งกําแพงกรุง
เยรูซาเล็ม  ให ้ตัง้กรุงเยรูซาเล็ มน ้ันเป็นเมืองหลวง และให้
ตั ้งอ ิสราเอลเป็นประเทศอกี  ครัง้น้ี เนหะมีย ์ได้ นําพวกย ิวอ 
ีกพวกหน่ึง ซ่ึ งม ีจํานวนคนมากกวา่พวกยวิในสมัยของเอ
สราให ้กล ับไปด้วย กําแพงกรุงเยรูซาเล็ มน ้ันได้ ถู กทําลาย
มากกวา่ 100  ปีก ่อนเวลาน้ัน ในตอนท่ี ยู ดาห ์ถู กนําไปยงับา
บิโลนใหเ้ป็นเชลย (2 พศด 36:19)

 ท่ี บอกวา่มากกวา่ 100  ปีน ้ัน  ก็ คือ ใน 2 พศด 36:21
อสิราเอลอยู ่ท่ี บาบิโลนเป็นเวลา 70  ปี  แล้ว  แล ้วต้องบวก
สมัยรชัการสามสมัย คือกษั ตร ิย์ไซรสั  กษัตรยิ ์ดารอิสั และ
กษั ตร ิยอ์าหสุเอรสั (อสร 4:5-8)  แล ้วบวกอกี 20  ปี ในรชัการ
ของกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส (นหม 2:1) เอสราได้ขึ้นไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม 14  ปีก ่อนเนหะมีย์ ( ให ้เปรยีบเอสรา 7:7 กับ
เนหะมีย์ 2:1)

เนหะมีย์ไปท่ี กรุ งเยรูซาเล็มในปีก่อนค .  ศ� 446  อาร ์ชบิ 
ชอบ  เจมส์ อาชชูร์ บอกวา่ระยะเวลาของหนังสือเล่ มน ้ี คือ 
11  ปี 

�ระยะ เวลา ของ สอง เล่ มน ้ี คือ เอ ส รา กับ เน หะ มีย์
ประมาณหน่ึงศตวรรษ เพราะวา่เรือ่งของเอสราเริม่ต้นในปี
แรกของกษั ตร ิย์ไซรสั ในปีก่อนค .  ศ� 538 และเรือ่งของเน
หะมีย ์สิ ้นสุดลงหลังจากปี ท่ี 32 ของกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส 
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ในปีก่อนค .  ศ� 432� ( จาก Topical Index and Digest of
the Bible, โดยมอนเซอร�์

 พี่ น้อง ของ เน หะ มีย์ รายงาน เรือ่ง ความ ทุกข์ ใจ ใน
เยรูซาเล็ม

1 ถ้อยคําของเนหะมีย์  บุ ตรชายฮาคาลิยาห์ ต่อมาใน
เดือนคิสลิว ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บขณะท่ีข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปราสาท
2 ฮานานี พี่ น้องของข้าพเจ้าคนหน่ึงมาจากยูดาห์กับชาย
บางคน ข้าพเจ้า ได้ ไต่ ถามถึงพวกย ิวท ่ี หนี  ได้  ผู้ ซ่ึง เหลือ
จาก พวก ท่ี ถู กก วาด ไป เป็น เชลย และ ถาม เรือ่ง เก่ียว กับ
เยรูซาเล็ม 3 เขาทัง้หลายพู ดก ับข้าพเจ้าวา่ � ผู้  ท่ี เหลือจาก
พวกท่ี ถู กกวาดไปเป็นเชลยซ่ึงอยู่ในมณฑลมีความลําบาก
และความอบัอายมาก กําแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และ
ประตูเมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4  อยู ่มาเม่ือข้าพเจ้าได้ยนิ
ถ้อยคําเหล่าน้ี ข้าพเจ้าก็น่ังลงรอ้งไหแ้ละโศกเศรา้อยูห่ลาย
วนั ข้าพเจ้าอดอาหารและอธษิฐานต่อพระพักตร์พระเจ้า
แหง่ฟ้าสวรรค์เรือ่ยมา

เนหะมียเ์สียใจจึงอธษิฐาน
5 ข้าพเจ้าทูลวา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแหง่ฟ้า

สวรรค์ พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และน่าเกรงกลัว  ผู้ ทรงรกัษาพันธ
สัญญา และ ดํารง ความ เมตตา กับ บรรดา ผู้ ท่ี รกั พระองค์
และรกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 6 ขอพระองค์ทรงเงีย่
พระกร รณ สดับ และ ขอ ทรง ลืม พระเนตร ของ พระองค์ ดู  
อยู ่ เพื่อ จะ ทรง ฟัง คํา อธษิฐาน ของ ผู้ รบั ใช ้ของ พระองค์
ซ่ึง ข้า พระองค์ ทูล อธษิฐาน ต่อ พระ พักตร ์พระองค์  ณ  
บัดน้ี ทัง้กลางวนัและกลาง คืน เพื่อประชาชนอสิราเอล ผู้ 
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รบั ใช ้ของ พระองค์ สารภาพ บาป ของ ประชาชน อสิราเอล
ซ่ึงข้าพระองค์ทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ ด้วยวา่
ข้าพระองค์กับเรอืนบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทําบาปแล้ว
7 ข้าพระองค์ทัง้หลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์
และ มิ ได้ รกัษา พระ บัญญั ติ  กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงบัญชาไวกั้บโมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ 8 ขอ
พระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะซ่ึงพระองค์ ได้ บัญชาไว้กับ
โมเสสผู้ รบัใช ้ของพระองค์ วา่ �ถ้าเจ้าทัง้หลายกระทําการ
ละเมิด เราจะกระจายเจ้าทัง้หลายไปในหมู่ ชนชาติ  ทัง้หลาย 
9  แต่ ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรกัษาบัญญั ติ ของเราและ
ประพฤติ ตาม  ถึง แม้ วา่ พวก เจ้า กระจัดกระจาย ไป อยู ่ใต้ 
ฟ้าท่ีไกลท่ี สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากท่ี น่ัน และนําเจ้า
มายงัสถานท่ีซ่ึงเราได้เลือกไว้ เพื่อกระทําให้นามของเรา
ดํารงอยู ่ท่ีน่ัน � 10 เขาเหล่าน้ีเป็นผู้ รบัใช ้และเป็นประชาชน
ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว ้ด้วยฤทธานุภาพ
ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ และ ด้วย พระหตัถ์ อนั ทรง ฤทธิ์ของ
พระองค์ 11  โอ ข้าแต่ องค์  พระ ผู้ เป็น เจ้า ข้าพระองค์ ทูล
วงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงเงีย่พระกรรณตัง้พระทัยสดับฟัง
คําอธษิฐานของผู้ รบัใช ้ของพระองค์ และคําอธษิฐานของ
บรรดาผู้ รบัใช ้ของพระองค์  ผู้ ปรารถนาจะยาํเกรงพระนาม
ของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวงิวอนต่อพระองค์ ขอทรงให ้
ผู้รบัใช ้ของพระองค์จําเรญิขึ้นในวนัน้ี และขอทรงโปรดให้
เขาได้รบัความเมตตาในสายตาของชายคนน้ี�  ขณะน้ัน 
ข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชญิถ้วยเสวยของกษั ตร ิย์

2
 กษัตรยิ ์อารทาเซอร ์ซี สทรงอนญุาตให้เนหะมีย์ไปสรา้ง
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กําแพงเยรูซาเล็ม
1 และอยูม่าในเดือนนิ สาน ในปี ท่ี  ย ี่ สิ บแหง่รชักาลกษั ตร ิย์

อารทาเซอร ์ซีส เม่ือน้ําองุน่จัดตัง้ไวต้รงพระพักตร ์พระองค์ 
ข้าพเจ้าก็หย ิบน ้ําองุน่ถวายกษั ตร ิย์  แต่ ก่อนน้ีข้าพเจ้ามิ 
ได้ โศกเศรา้ต่อพระพักตร ์พระองค์ 2  ด้วยเหตุน้ี  กษัตรยิ ์จึง
ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �ทําไมสี หน ้าของเจ้าจึงเศรา้หมอง  เจ้ 
าก็ ไม่  เจ ็บไม่ป่วยมิ ใช ่ หรอื  เห ็นจะไม่ มี อะไรนอกจากเศรา้
ใจ� และข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิง่นัก 3 ข้าพเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ 
�ขอกษั ตร ิย์ทรงพระเจรญิเป็นนิตย ์เถิด ไฉนสี หน ้าของข้า
พระองค์จะไม่เศรา้หมองเล่าในเม่ือเมืองสถานท่ีฝังศพของ
บรรพบุรุษของข้าพระองค์รา้งเปล่าอยู่ และประตูเมืองก็ ถู 
กไฟทําลายเสีย� 4  แล ้วกษั ตร ิย์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ า
ปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้าจึงอธษิฐานต่อพระเจ้าของ
ฟ้าสวรรค์ 5และข้าพเจ้าทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าเป็ นที พ่อพระทัย
กษั ตร ิย์ และถ้าผู้ รบัใช ้ของพระองค์เป็ นที โ่ปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ ให ้ไปยงัยูดาห์
ยงัเมืองซ่ึงเป็ นที ่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพื่อ
ข้าพระองค์จะสรา้งขึ้นใหม่� 6 และกษั ตร ิย์ตรสักับข้าพเจ้า
( มี  พระราชนีิ ประทับข้างพระองค์�  วา่ � เจ้ าจะไปนานสัก
เท่าใด เม่ือไรเจ้าจะกลับมา� จึงเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตร ิย ์
ท่ี จะให้ข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าก็ กําหนดเวลาให ้พระองค์ 
ทรงทราบ 7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ถ้าเป็ นที ่พอ
พระทัยกษั ตร ิย์ ขอทรงโปรดมีพระราชสารให้ข้าพระองค์
นํา ไป ถึง ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้าง โน้น เพื่อ เขา
จะได้ อน ุญาตให้ข้าพระองค์ผ่านไปจนข้าพระองค์จะไปถึง
ยูดาห์ 8 และพระราชสารถึงอาสาฟเจ้าพนักงาน ผู้ ดู แล
ป่าไม้ หลวง เพื่อเขาจะได้ ให ้ ไม้  แก่ ข้าพระองค์ เพื่อทําคาน
ประตูพระราชวงัของพระนิเวศ และทํากําแพงเมือง และ
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เพื่อ ทําบ้าน ท่ีข้าพระองค์จะได้ เข ้าอาศัย�  กษัตรยิ ์ ก็ ทรง
พระราชทานให้ตามพระหตัถ์อนัประเสรฐิของพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าท่ี อยู ่เหนือข้าพเจ้า 9  แล ้วข้าพเจ้ามายงัผูว้า่ราชการ
มณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้น และมอบพระราชสารของกษั ตร ิ
ย ์ให ้ แก่  เขา อน่ึงกษั ตร ิย์ทรงจัดให้นายทหารและพลม้าไป
กับข้าพเจ้าด้วย 10  แต่ เม่ือสันบาลลัทชาวโฮโรนาอมิ และโท
บอีาหค์นอมัโมนข้าราชการได้ยนิเรือ่งน้ี เป็นเรือ่งท่ี ไม่ พอใจ
เขาอยา่งยิง่ท่ี มี คนมาหาความสุขใหค้นอสิราเอล

เนหะมีย ์แอบดู  กําแพงเมือง 
11 ข้าพเจ้าจึงมายงัเยรูซาเล็มและพักอยู ่ท่ี น่ันสามวนั 12  

แล ้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในกลางคืน คือข้าพเจ้ากับบางคนท่ี อยู ่
กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ ได้ บอกผู้ หน ่ึงผู้ใดถึงเรือ่งท่ีพระเจ้า
ของข้าพเจ้าดลใจข้าพเจ้าให้กระทําเพื่อเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้า
ไม่ มี  สัตว ์อื่ นก ับข้าพเจ้านอกจากสัตว ์ท่ี ข้าพเจ้าขี่ อยู ่13 ใน
กลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตู หุบเขา ถึ งบ ่ อม ังกร และ
ถึงประตูกองขยะ และข้าพเจ้าได้ ตรวจดู กําแพงเยรูซาเล็ 
มท ่ี พัง และประตูเมืองท่ี ถู กไฟทําลาย 14  แล ้วข้าพเจ้าก็
ไปต่อยงัประตู น้ําพุ ถึงสระหลวง  แต่  ไม่มี  ท่ี  ท่ี จะให ้สัตว ์ซ่ึง
ข้าพเจ้าขี่ อยู ่ผ่านไปได้ 15  แล ้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทาง
ลําธารและตรวจดู กําแพง  แล ้วกลับมาเข้าทางประตูหุบเขา
กลั บท ่ี เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าท่ี ก็  ไม่ ทราบวา่ข้าพเจ้าไป
ไหน หรอืข้าพเจ้าทําอะไร และข้าพเจ้าก็ยงัไม่ ได้ บอกพวก
ยวิ บรรดาปุโรหติ พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าท่ี และคนอื่นๆ
ท่ีจะรบัผิดชอบการงาน

การหนนุใจของเนหะมีย์ พวกเขาสรา้งกําแพงขึ้นได้
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17  แล ้วข้าพเจ้าพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายเหน็
แล้ วว ่าเราตกอยู่ในความลําบากอยา่งไร  ท่ี เยรูซาเล็มปร ักห 
ักพังลง และไฟไหม้ ประตู เมืองเสียน้ัน มาเถิด  ให ้เราสรา้ง
กําแพงเยรูซาเล็มขึ้น เพื่อเราจะไม่ต้องอบัอายขายหน้าอกี�
18  แล ้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการท่ีพระหตัถ์ของพระเจ้าอยู่
กับข้าพเจ้า เพื่อยงัผลดี ทัง้พระวจนะซ่ึงกษั ตร ิย์ตรสักับ
ข้าพเจ้า และเขาทัง้หลายพูดวา่ � ให ้เราลุกขึ้นสรา้งเถิด�
เขาก็ปลงใจลงมือทําการดี น้ัน 19  แต่ เม่ือสันบาลลัทคนโฮ
โรนาอมิ และโทบีอาห ์ข้าราชการ คนอมัโมน กับเกเชมชาว
อาระเบียได้ยนิเรือ่งน้ัน เขาทัง้หลายเยาะเยย้และดู ถู กเรา  
พูดวา่ � เจ้ าทัง้หลายทําอะไรกันน่ี  เจ้ ากําลังกบฏต่อกษั ตร ิย ์
หรอื � 20  แล ้วข้าพเจ้าตอบเขาทัง้หลายวา่ �พระเจ้าแหง่ฟ้า
สวรรค์จะทรงให้เรากระทําสําเรจ็ และเราทัง้หลายผู้ รบัใช ้
ของพระองค์จะลุกขึ้นสรา้ง  แต่ ท่านทัง้หลายไม่ มี ส่วนหรอื
สิทธหิรอืท่ีระลึกในเยรูซาเล็ม�

3
ประชาชนชว่ยกันสรา้งกําแพงเมือง

1  แล ้วเอลียาชีบมหาปุโรหติได้ ลุ กขึ้นพรอ้มกับพี่น้องของ
ท่าน บรรดาปุโรหติ และเขาทัง้หลายได้สรา้งประตู แกะ เขา
ได้ ทําพิธ ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์และได้ตัง้บานประตู เขาทัง้หลายได้ 
ทําพิธ ีชาํระให ้บรสุิทธิ ์จนถึงหอคอยเมอาห์ไกลไปจนถึงหอ
คอยฮานันเอล 2และถัดท่านไป คนชาวเยร ีโคก ็ ได้  สรา้ง และ
ถัดเขาไป ศักเกอร ์บุ ตรชายอิมร ีก็ได้  สรา้ง 3 และลูกหลาน
ของหสัเสนาอาห ์ได้ สรา้งประตู ปลา เขาได้วางวงกบและได้
ตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู 4 ถัดเขาไปเมเรโม
ทบุตรชายอุ ร ีอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮกัโขสได้ ซ่อมแซม และ
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ถัดเขาไปเมชุลลามบุตรชายเบเรคิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเม
เชซาเบลได้ ซ่อมแซม และถัดเขาไปซาโดกบุตรชายบาอา
นาได้ ซ่อมแซม 5 และถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม  แต่ 
พวกขุนนางของเขาไม่ยอมเอาคอมารบังานขององค์พระผู้
เป็นเจ้าของเขาทัง้หลาย 6และเยโฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์
และเมชุลลามบุตรชายเบโสไดอาห ์ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า 
เขาวางวงกบและตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู
7 และถัดเขาไป  คือ เมลาติยาหช์าวกิเบโอน และยาโดนชาว
เมโรโนท คนเมืองกิเบโอนและเมืองมิสปาห ์ได้  ซ่อมแซม 
ซ่ึงอยู ่ใต้ ปกครองของเจ้าเมืองฟากแม่น้ําข้าง น้ี 8 ถัดเขา
ไปคื ออ ุสซีเอลบุตรชายฮารฮายาห์ชา่งทองได้ ซ่อมแซม ถัด
เขาไปคือฮานันยาห ์ผู้ เป็นบุตรชายของชา่งน้ําหอมคนหน่ึง
ได้ ซ่อมแซม เขาบูรณะเยรูซาเล็มไกลไปจนถึงตอนกําแพง
กวา้ง 9 ถัดเขาไป คือเรไฟยาห ์บุ ตรชายเฮอร์  ผู้ ปกครอง
แขวงครึง่หน่ึงของเยรูซาเล็มได้ ซ่อมแซม 10 ถัดเขาไปคือ
เย ดา ยาห ์บุ ตร ชาย ฮา รุมั ฟ ได้ ซ่อมแซม ตรง ข้าม กับ บ้าน
ของเขา และถัดเขาไปคือ ฮทัธชับุตรชายฮาช ับน ิยาห ์ได้  
ซ่อมแซม 11 มัลคิยาห ์บุ ตรชายฮารมิ และหสัชูบบุตรชาย
ปาหทัโมอบัได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง และหอคอยเตาอบ
12 ถัดเขาไปคือ ชลัลูมบุตรชายฮลัโลเหช  ผู้ ปกครองแขวง
ครึง่หน่ึงของเยรูซาเล็มได้ ซ่อมแซม ทัง้ตัวเขาและบุตรสาว
ของเขา 13 ฮานนูและชาวเมืองศาโนอาห ์ได้ ซ่อมแซมประตู 
หุบเขา เขาสรา้งประตูขึ้นใหม่และตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลัก
และดาลประตู และซ่อมแซมกําแพงระยะพันศอกไกลไป
จนถึงประตูกองขยะ 14 มัลคิยาห ์บุ ตรชายเรคาบ  ผู้ ปกครอง
ส่วนหน่ึงของแขวงเบธฮคัเคเรม  ได้ ซ่อมประตูกองขยะ เขา



เนหะมีย์ 3:15 viii เนหะมีย์ 3:24

สรา้งและตัง้บานประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู 15 ชลัลู
นบุตรชายคลโฮเซห์  ผู้ ปกครองส่วนหน่ึงของแขวงมิสปาห์
 ได้ ซ่อมแซมประตู น้ําพุ  ได้ สรา้งประตู สรา้งมุงและตัง้บาน
ประตู  ติ  ดล ูกสลักและดาลประตู ท่านได้สรา้งกําแพงสระ
ชิ โลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึ งบ ันได ซ่ึงลง
ไปจากนครดาวดิ 16 ถัดเขาไปเนหะมีย ์บุ ตรชายอ ัสบ ูก  
ผู้ ปกครอง แข วง เบธ ซูร ์คร ่ึง หน่ึง ได้ ซ่อมแซม ไป จนถึง ท่ี
ตรงข้ามกับอุโมงค์ฝังศพของดาวดิ ถึงสระขุดและถึงโรง
ทแกล้วทหาร 17 ถัดเขาไปคนเลว ีได้  ซ่อมแซม  คือ เรฮูมบุตร
ชายบานี ถัดเขาไปคือ ฮาชาบิยาห์  ผู้ ปกครองแขวงเคอลีาห ์
ครึง่หน่ึง  ได้ ซ่อมแซมส่วนของเขา 18 ถัดเขาไปพี่น้องของ
เขาได้ซ่อมแซมคือ บัฟวยับุตรชายเฮนาดัด  ผู้ ปกครองแข
วงเคอีลาห ์ครึง่หน่ึง 19 ถัดเขาไปคือ  เอเซอร ์ บุ ตรชายเยชู อา 
 ผู้ ปกครองเมืองมิสปาห ์ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึงตรงข้ามกับ
ทางขึ้นไปยงัคลังอาวุธตรงท่ี มุ มหกัของกําแพง 20 ถัดเขาไป
คือ บารุ คบ ุตรชายศับบัย  ได้ ซ่อมแซมอยา่งรอ้นใจอกีส่วน
หน่ึง  ตัง้แต่  มุ มหกัของกําแพงจนถึงประตูเรอืนของเอลียา
ชีบมหาปุโรหติ 21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตรชายอุ ร ีอาห์  ผู้ 
เป็นบุตรชายฮกัโขส  ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง  ตัง้แต่  ประตู 
เรอืนของเอลียาชบีถึงปลายเรอืนของเอลียาชบี 22 ถัดเขา
ไปคือบรรดาปุโรหติชาวท่ีราบได้ ซ่อมแซม 23 ถัดเขาไปคือ
เบนยามินและหสัชูบ  ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขา
ทัง้หลาย ถัดเขาไปคือ อาซารยิาห ์บุ ตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ 
เป็นบุตรชายอานานิยาห ์ได้ ซ่อมแซมข้างเรอืนของเขาเอง
24 ถัดเขาไปคือ  บิ นนยุบุตรชายฮานาดัดได้ ซ่อมแซมอกี
ส่วนหน่ึง  ตัง้แต่ บ้านของอาซาริยาหถึ์ งม ุมหกัของกําแพง
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คือถึ งม ุมเล้ียว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ซ่อมแซมท่ีตรง
ข้ามกับมุมหกัของกําแพง และหอคอยท่ียื่นจากพระราชวงั
หลังบนท่ีลานทหารรกัษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ เปดายาห ์
บุ ตรชายปาโรช 26 และคนใช้ประจําพระวหิารอยู ่ท่ี โอเฟล  
ได้ ซ่อมแซมไปจนถึงท่ีตรงข้ามกับประตูน้ําทางด้านตะวนั
ออกและท่ีหอคอยยื่นออกไป 27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาได้
ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึงตรงข้ามกับหอคอยใหญ่ ท่ี ยื่นออกไป
ไกลไปจนถึงประตูเมืองโอเฟล 28บรรดาปุโรหติได้ซ่อมแซม
เหนือประตูม้าขึ้นไป ต่างก็ซ่อมท่ีตรงข้ามกับเรอืนของตน
29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชายอมิเมอร์  ได้ ซ่อมแซมท่ีตรงข้าม
กับเรอืนของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห ์บุ ตรชายเชคานิยาห์
คนเฝ้าประตูตะวนัออกได้ ซ่อมแซม 30 ถัดเขาไป ฮานันยาห ์
บุ ตรชายเชเลมิยาห์ และฮานนูบุตรชายคนท่ีหกของศาลา
ฟ  ได้ ซ่อมแซมอกีส่วนหน่ึง ถัดเขาไปคือ เมชุลลามบุตรชาย
เบเรคิยาห์  ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับหอ้งของเขา 31 ถัดเขาไป
 มิ ลคิยาห ์บุ ตรชายของชา่งทองคนหน่ึงได้ซ่อมแซมไกลไป
จนถึงเรอืนของคนใช้ประจําพระว ิหาร และของพ่อค้า ตรง
ข้ามกับประตู มิ ฟคาด จนถึงหอ้งชัน้บนท่ี มุม 32 และระหวา่ง
หอ้งชัน้บนท่ี มุ มกับประตูแกะน้ัน บรรดาชา่งทองและพ่อค้า
ได้ ซ่อมแซม 

4
สันบาลลัทกับโทบีอาหเ์ยาะเยย้พวกยวิ

1 ต่อมาเม่ือสันบาลลัทได้ย ินว ่าเรากําลั งก ่อสรา้งกําแพง
เขาโกรธและเดือดดาลมาก และเขาเยาะเยย้พวกยวิ 2 และ
เขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมา
เรยีวา่ �พวกย ิวท ่ีออ่นแอเหล่าน้ีทําอะไรกัน เขาจะซ่อมกัน
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หรอื เขาจะทําสัตวบูชาหรอื เขาจะทําให้เสรจ็ในวนัเดียว
หรอื เขาจะเอาห ินที ่ ถู กเผาจากกองขยะมาใช ้อ ีกหรอื� 3 โท
บีอาหค์นอมัโมนอยูข่้างๆท่าน และเขาพูดวา่ � เออ  สิ ่งท่ีเขา
กําลังสรา้งอยู ่น้ัน ถ้าสุนัขจิง้จอกตัวหน่ึงวิง่ขึ้นไป มันจะพัง
กําแพงหนิของเขาลงมา�

เนหะมีย ์อธษิฐาน 
4 � โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ขอทรง

สดับ เพราะข้าพระองค์ทัง้หลายเป็ นที ่ ดู  ถู  กด ู หมิน่ ขอทรง
หนัการเยาะเยย้ของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอ
ทรงมอบเขาไว ้ให ้ ถู กปล้นบนแผ่นดิ นที ่เขาจะไปเป็นเชลย
น้ัน 5 ขออยา่ทรงปกปิดความชัว่ชา้ของเขาไว้ และขออยา่
ลบล้าง บาป ของ เขา ทัง้ หลาย ต่อ เบื้อง พระ พักตร ์พระองค์ 
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ได้ ยัว่เยา้ ให้ ทรง กริว้ ต่อ หน้า บรรดา ผู้ 
ก่อสรา้ง � 6 เราจึงสรา้งกําแพงขึ้น และกําแพงทัง้สิ ้นก ็ต่ 
อก ันสูงครึง่หน่ึงแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจท่ีจะทํางาน

การวางแผนรา้ย เนหะมียจึ์งอธษิฐานต่อ
7  แต่ ต่อมาเม่ือสันบาลลัทและโทบีอาห์ กับชาวอาระเบีย

และคนอมัโมน และชาวอศัโดดได้ย ินว ่า การซ่อมแซมกํา
แพงเยรูซาเล็ มน ัน้กําลังคืบหน้าต่อไป และกําลังปิดชอ่งโหว ่
ต่างๆ เขาทัง้หลายก็โกรธมาก 8 และเขาก็ปองรา้ยกันจะมา
สู้รบกับเยรูซาเล็ม และก่อการโกลาหลขึ้นในน้ัน 9  แต่ เราทัง้
หลายได้ออ้นวอนต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกัน
เขาทัง้หลายทัง้กลางวนัและกลางคืน

บรรดาศั ตรู  ขู่  เข ็ญพวกยวิ
10  แต่  ยู ดาห ์กล่าววา่ �เรีย่วแรงของคนท่ีขนของก็กําลัง

ทรุด ลง และ มี สิ ่ง ปร ักห ัก พัง มาก เรา ไม่ สามารถ สรา้ง
กําแพงได้� 11 และศั ตรู ของเรากล่าววา่ �เขาจะไม่ รู ้ ไม่  เห ็น
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จนกวา่เราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขา กับยบัยัง้งาน
ของเขา� 12 ต่อมาเม่ือพวกย ิวท ่ี อยู ่ ใกล้ เขาทัง้หลายมาก็ ได้ 
บอกเราตัง้สิบครัง้วา่ �เขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากท่ี อยู ่ของ
เขาทุกแหง่� 13 ข้าพเจ้าจึงตัง้ประชาชนไวใ้นส่วนท่ีต่ําท่ีสุด
ข้างหลังกําแพง และในท่ี สูง ตามครอบครวัของเขา โดยมี 
ดาบ  หอก และคันธนู 14 ข้าพเจ้ามองดู  แล ้วลุกขึ้นพู ดก ับ
ขุนนางและเจ้าหน้าท่ี ทัง้หลาย กับคนนอกน้ั นว ่า �อยา่กลัว
เขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และน่าเกรง
กลัว และต่อสู้เพื่อพี่ น้องของท่าน  บุ ตรชายบุตรสาวของ
ท่าน ภรรยาและเรอืนของท่าน� 15  อยู ่มาเม่ือศั ตรู ของเรา
ได้ย ินว ่าเราได้ยนิเรือ่งแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทําลายแผน
งานของเขา เราต่างก็ กล ับมายงักําแพงท่ีงานของตนทุก
คน 16  ตัง้แต่ วนัน้ันมา  ผู้รบัใช ้ของข้าพเจ้าครึง่หน่ึงทําการ
ก่อสรา้ง  อ ีกครึง่หน่ึง ถือหอก  โล่  คันธน ู และเส้ือ เกราะ
บรรดาประมุขทัง้หลายหนนุหลังบรรดาวงศ์วานยูดาห์ 17  
ผู้  ท่ี ก่อสรา้งกําแพง และบรรดาผู้ ท่ี ขนของกับผู้ ท่ี ยกของขึ้น
 ทุ กคนมือหน่ึงทํางาน  อ ีกมือหน่ึงถืออาวุธไว้ 18  ผู้ ก่อสรา้งทุก
คนมีดาบคาดอยู ่ท่ี  สี ข้างขณะท่ีเขาสรา้ง ชายท่ีเป่าแตรอยู่
ข้างข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าพู ดก ับขุนนางและเจ้าหน้าท่ีทัง้ปวง
กับคนนอกน้ั นว ่า �การงานก็ ใหญ่ โตและกระจายกันไปมาก
เพราะเราแยกกันอยู่บนกําแพงหา่งจากกัน 20 เม่ือท่านทัง้
หลายได้ยนิเสียงแตรอยู ่ตรงไหน จงวิง่กรูกันไปท่ี พวกเรา 
พระเจ้าของเราทัง้หลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเรา� 21 เราจึง
ทํางานกัน พวกเราครึง่หน่ึงถือหอกตัง้แต่เชา้มืดจนดาวขึ้น
22  ครัง้น้ัน ข้าพเจ้าพู ดก ับประชาชนอ ีกวา่ � ขอให ้ ผู้ ชายทุก
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คนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็ม เพื่อ
เขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและทํางานกลางวนั� 23  
ข้าพเจ้า  พี่ น้องของข้าพเจ้า หรอืคนใช้ของข้าพเจ้า หรอืคน
ยามผู้ ติ ดตามข้าพเจ้าก็ ดี  ไม่มี ใครถอดเครือ่งแต่งกายออก
 เวน้แต่  เหล่ าคนท่ีถอดออกเพื่อซัก

5
คนยวิมั ่งม ีบางคนเอาพี่น้องท่ี เป็นหน้ี เขามาเป็นทาส

1  มี เสียงรอ้งของประชาชนและของภรรยาของเขาอยา่ง
เกรยีวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยวิ 2 เพราะมี คนที ่ กล่าว
วา่ �เรามากคนด้วยกัน ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเรา  
ขอให ้เราได้ ข้าว เพื่อเราจะได้รบัประทานและมี ช ีวติอยู ่ได้ �
3 และมีคนกล่าววา่ �เราต้องจํานําไร่นาของเรา สวนองุน่
ของเรา และบ้านเรอืนของเรา เพื่อจะได้ ข้าว เพราะเหตุ 
การก ันดารอาหาร� 4 และคนอื่นๆกล่าววา่ �เราได้ขอยมื
เงนิมาเป็นค่าภาษีถวายกษั ตร ิย์ โดยจํานํานาและสวนองุน่
ของเรา 5 เน้ือของเราเป็นเหมือนเน้ือพี่น้องของเรา ลูกของ
เราก็เหมือนลูกของเขา  แต่  ดู  เถิด เราก็ยงัให ้บุ ตรชายและ
บุตรสาวของเราเป็นทาส  บุ ตรสาวของเราบางคนเป็นทาส
แล้ว และเราไม่ มี กําลังท่ีจะไถ่เขาเลย เพราะคนอื่นยดึนา
และสวนองุน่ของเรา� 6 เม่ือข้าพเจ้าได้ยนิเสียงรอ้งของ
เขา และถ้อยคําของเขา ข้าพเจ้าก็โกรธมาก 7 ข้าพเจ้าตรกึ
ตรองแล้ วก ็นําความน้ีไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าท่ี
ข้าพเจ้าพู ดก ับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายต่างคนต่างได้ ให ้ยมื
เงนิโดยคิดดอกเบี้ยจากพีน้่องของตน� และข้าพเจ้าก็เรยีก
ชุ มน ุมใหญ่มาสู้กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาวา่ �เรา
ได้ ไถ่ พวกยวิพี่น้องของเราผู้ ถู กขายไปยงัคนต่างประเทศ
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คืนมา  ตามแต่ เราจะสามารถทําได้  แต่ ท่านกลับขายพี่น้อง
ของท่าน เพื่อเขาจะได้ ถู กขายให ้แก่  พวกเรา � คนทัง้หลายก็
น่ิงอยู่  พูดไม่ออก 9 ข้าพเจ้าจึงวา่ � สิ ่งท่ีท่านทัง้หลายทําอยู่
น้ันไม่ ดี  ไม่ ควรท่ีท่านจะดําเนินในความยาํเกรงพระเจ้าของ
เราทัง้หลาย เพื่อป้องกันการเยาะเยย้ของประชาชาติ เหล่า
น้ัน ซ่ึงเป็นศั ตรู ของเราดอกหรอื 10 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ข้าพเจ้า
กับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายมืเงนิ
และยมืข้าว  ให ้เราเลิกการใหย้มืโดยคิดดอกเบี้ยน้ันเสียเถิด
11 ในวนัน้ี ขอจงคืนมา  ไรน่า สวนองุน่ สวนมะกอกเทศ และ
เรอืนของเขา และส่วนรอ้ยของเงนิ  ข้าว น้ําองุน่ และน้ํามัน
ซ่ึงท่านได้ ร ีดเอาจากเขาน้ันเสีย� 12  แล ้วเขาทัง้หลายพูด
วา่ �เราจะคืนสิง่เหล่าน้ีและจะไม่เรยีกรอ้งสิง่ใดๆจากเขา
ทัง้หลาย เราจะกระทําตามท่ีท่านพูด� และข้าพเจ้าก็เรยีก
บรรดาปุโรหติมา และให ้ปุ โรหติเอาคําปฏิญาณจากเขาทัง้
หลายวา่ เขาจะกระทําตามท่ีเขาสัญญาแล้ วน ้ัน 13 ข้าพเจ้า
ก็สลัดตักของข้าพเจ้าด้วย และพูดวา่ �ดังน้ันแหละถ้าคน
ใดมิ ได้ กระทําตามสัญญาน้ี ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจาก
เรอืนของเขา และจากการงานของเขา  ให ้เขาถูกสลัดออก
แล้วไปตัวเปล่า� และชุ มน ุมชนทัง้ปวงกล่าววา่ �เอเมน�
และได้สรรเสรญิพระเยโฮวาห์  แล ้วประชาชนก็ ได้ กระทํา
ตามท่ีเขาได้สัญญาไว้

เนหะมียร์บัประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
14 �ยิง่กวา่น้ั นอ ีก  ตัง้แต่ เวลาท่ีข้าพเจ้าได้รบัแต่งตัง้ให้

เป็นผู้วา่ราชการในแผ่นดินยูดาห์  ตัง้แต่  ปี  ท่ี  ย ่ี สิ บจนปี ท่ี 
สามสิบสองแหง่รชักาลกษั ตร ิย์อารทาเซอร ์ซีส  สิ บสอง
ปี ด้วยกัน ข้าพเจ้าหรอืพี่ น้องของข้าพเจ้ามิ ได้ รบัประทาน
อาหารของตําแหน่งผู้ วา่ราชการ 15  ผู้ วา่ราชการคนท่ี อยู ่
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ก่อน ข้าพเจ้า ได้ เบียดเบียน ประชาชน  ได้ เอา เงนิ เป็น ค่า
อาหารและน้ําองุน่ไปจากเขา นอกจากเง ินว ันละส่ี สิ บเช
เขล  แม้ ข้าราชการของท่านก็ ได้  ใช ้อาํนาจเหนือประชาชน  
แต่ ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําเชน่น้ัน เพราะความยาํเกรงพระเจ้า
16ข้าพเจ้ายงัยดึงานสรา้งกําแพงน้ี อยู ่และมิ ได้ ซ้ือท่ี ดิ นเลย
และคนใช้ของข้าพเจ้าทัง้สิ ้นก ็ ได้ ชุ มน ุมกันทํางานกั นที ่ น่ัน 
17  ยิง่กวา่ น้ัน ข้าพเจ้า มีคนหน่ึงรอ้ยหา้ สิบรว่มสําร ับก ับ
ข้าพเจ้า คือพวกยวิและเจ้าหน้าท่ี นอกเหนือจากบรรดาผู้ 
ท่ี มาอยู่กับเราทัง้หลายจากประชาชาติ ผู้ ซ่ึงอยู่รอบเรา 18  
สิ ่งท่ีเตรยีมไว้ในวนัหน่ึงๆมีววัตัวหน่ึง และแกะท่ีคัดเลือก
แล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว ้ให ้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวนั
น้ําองุน่มากมายหลายถุงหนัง  แม้ จะมากอยา่งน้ี ข้าพเจ้ามิ 
ได้ เรยีกรอ้งเอาส่วนอาหารของตําแหน่งผู้ วา่ราชการ เพราะ
วา่การปรนนิบั ติ น้ันหนักหน้าชนชาติ น้ี  อยู ่ แล้ว 19 ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงสิง่ท่ีข้าพระองค์ ได้ 
กระทําเพื่อชนชาติ น้ี  ให ้ เก ิดผลดี เถิด �

6
เนหะมีย ์ไม่ ยอมพบกับผู้ วจิารณ์ 

1  อยู ่มา เม่ื อม ีรายงาน ให้ สัน บาล ลัท โท บี อาห์และ เก
เชมชาวอาระ เบี ยก ับศั ตรู อื่นๆของเรา ทัง้หลายได้ย ินว ่า
ข้าพเจ้าได้ก่อกําแพง และไม่ มี  ชอ่งโหว ่ เหลืออยู ่( แม้ว ่าจน
วนัน้ันข้าพเจ้ายงัไม่ ได้ ตัง้บานประตู ท่ี  ประตูเมือง ) 2 สันบาล
ลัทกับเกเชมใช ้ให ้มาหาข้าพเจ้าวา่ �ขอเชญิมาพบกันใน
ชนบทแหง่หน่ึงในท่ีราบโอโน�  แต่ เขาทัง้หลายเจตนาจะ
ทําอนัตรายข้าพเจ้า 3 ข้าพเจ้าก็ ใช ้ ผู้ ส่ือสารไปหาพวกเขาวา่
�ข้าพเจ้ากําลังทํางานใหญ่ ลงมาไม่ ได้ ทําไมจะให้งานหยุด
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เสียในขณะท่ีข้าพเจ้าทิง้งานลงมาหาท่าน� 4  แล ้วเขาใช ้
ให ้มาหาข้าพเจ้าอยา่งน้ี สี ่ ครัง้ ข้าพเจ้าก็ตอบเขาไปทํานอง
เดียวกัน 5 สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่านมาหาข้าพเจ้าใน
ทํานองเดียวกันเป็ นคร ้ังท่ี หา้ ถือจดหมายเปิดมา 6 ในน้ั นม 
ี เข ียนไว ้วา่ �เขากล่าวกันในท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย 
และเกเชมก็ กล ่าวด้วยวา่ ท่านและพวกยวิเจตนาจะกบฏ
 เหตุ น้ันแหละท่านจึงสรา้ง กําแพง และท่านปรารถนาจะ
เป็นกษั ตร ิย์ของพวกเขา ตามถ้อยคําน้ี 7 และท่านได้ แต่ 
งตัง้ผู้ พยากรณ์  ไว ้ ให ้ป่าวรอ้งเก่ียวกับตั วท ่านในเยรูซาเล็ม
วา่ � มี  กษัตรยิ ์ในยูดาห�์  บัดน้ี จะได้รายงานให ้กษัตรยิ ์ทรง
ทราบตามถ้อยคําเหล่า น้ี  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีขอเชญิท่านมา
หาร ือด ้วยกัน� 8  แล ้วข้าพเจ้าก็ ใช ้ ให ้ไปหาเขากล่าววา่ � สิ 
่งท่ีท่านกล่าวมาน้ันเราไม่ ได้ กระทํากันเลย ท่านเสกสรรขึ้น
ตามใจของท่านเอง� 9 เพราะเขาทัง้หลายต้องการท่ีจะให้
เราตกใจคิดวา่ �มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงาน
จะได้ ไม่สําเรจ็ �  โอ ข้าแต่ พระเจ้า ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์
ทรงเสรมิกําลั งม ือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้าเข้าไปใน
เรอืนของเชไมอาห์  บุ ตรชายเดไลยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเมเห
ทาเบล  ผู้  ท่ี  เก ็บตัวอยู่ เขาพูดวา่ � ให ้เราไปพบกันในพระ
นิเวศของพระเจ้าในพระว ิหาร  ให ้เราปิดประตูพระวหิารเสีย
เพราะเขาทัง้หลายจะมาฆ่าท่าน เวลากลางคืนเขาจะมาฆ่า
ท่านเสีย� 11  แต่ ข้าพเจ้าวา่ �คนอยา่งข้าพเจ้าจะหนี หรอื 
และคนอยา่งข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวหิารเพื่อชว่ยชวีติ
ให้รอดได้ หรอื ข้าพเจ้าจะไม่ เข้าไป � 12 และดู เถิด ข้าพเจ้า
เข้าใจและเห ็นว ่า พระเจ้ามิ ได้ ทรงใช ้เขา  แต่ เขาได้ พยากรณ์  
ใส่ รา้ยข้าพเจ้า เพราะโทบีอาห์และสันบาลลัทได้จ้างเขา
13 เขาทัง้สองได้จ้างเขามาด้วยหวงัจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วก
ระทําเชน่น้ัน จะได้บาปและเขาจะมีเรือ่งป้ายรา้ยข้าพเจ้า
เพื่อจะเยาะเยย้ข้าพเจ้า 14 �ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์



เนหะมีย์ 6:15 xvi เนหะมีย์ 7:3

ขอพระองค์ทรงระลึกถึงโทบีอาห์และสันบาลลัทตามสิง่
เหล่าน้ี ท่ี เขาได้ กระทํา ทัง้โนอดัยาห์หญิงผู้ พยากรณ์ และผู้ 
พยากรณ์ อื่นๆซ่ึงต้องการใหข้้าพระองค์ กลัว �

กําแพงเมืองได้ สําเรจ็ 
15 กําแพงจึงสําเรจ็ในว ันที ่ ย ่ี สิ บหา้เดือนเอลูล ในหา้สิบ

สองวนั 16 และอยู่มาเม่ือศั ตรู ทัง้สิน้ของเราทัง้หลายได้ ยนิ 
และเม่ือประชาชาติทัง้ปวงรอบเราก็ เห ็นแล้ว เขาก็ น้อยเน้ือ
ต่ําใจ เพราะเขาทัง้หลายหยัง่รูว้า่งานน้ี ท่ี  ได้ สําเรจ็ไปก็ด้วย
พระเจ้าของเราทรงชว่ยเหลือ 17 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ในครัง้น้ัน
ขุนนางทัง้หลายของยูดาห ์ก็ได้ ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึง
โทบีอาห์ และจดหมายของโทบีอาห ์ก็ มาถึงเขา 18 เพราะ
มี หลาย คนใน ยู ดาห ์ได้ ผูก พั นก ับ เขา ไว้ ด้วย คํา ปฏิ ญาณ 
เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอา
ราห์ และโยฮานันบุตรชายของเขาก็ ได้ รบับุตรสาวของเมชุ
ลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายเบเรคิยาห์เป็นภรรยาของตน 19 เขา
ทัง้หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ ต่อหน้าข้าพเจ้า ด้วย
และรายงานคําของข้าพเจ้าไปให ้เขา และโทบีอาห ์ก็ได้ ส่ง
จดหมายมาให ้ข้าพเจ้า  เพื่อให ้ กลัว 

7
ฮานานีกับผู้วา่การป้อมเป็นผู้ ดู แลเยรูซาเล็ม

1 ต่อมาเม่ือสรา้ง กําแพงเสรจ็ ข้าพเจ้า ก็ ตัง้บานประตู
และ ผู้ เฝ้า ประตู นั กร ้ อง เพลง และ แต่ง ตัง้ คน เลว ีไว ้
2 ข้าพเจ้า มอบ ให้ ฮา นา นี พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า และ ฮา นัน
ยาห ์ผู้ดู แลสํานักพระราชวงัเป็นผู้รบัผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม
เพราะเขาเป็นคนสัตย์ ซ่ือและยาํเกรงพระเจ้ามากกวา่คน
อื่นๆ 3 ข้าพเจ้า พู ดก ับ พวก เขา วา่ �อยา่ ให ้ประตู เมือง
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เยรูซาเล็มเปิดจนกวา่แดดจะรอ้น และเม่ือเขายนืเฝ้ายาม
อยู่  ก็  ให ้ปิด และ เอา ดาล กัน้ ไว้ จง แต่ง ตัง้ ยาม จาก ชาว
เยรูซาเล็ม ต่างก็ประจํา ท่ีของเขา และต่างก็ อยู ่ยามตรง
ข้ามเรอืนของเขา� 4 เมืองน้ันกวา้งและใหญ่  แต่ คนภายใน
น้อย และบ้านชอ่งก็ยงัไม่ ได้  สรา้ง 

สํามะโนครวัเชื้อสายของคนท่ีขึ้นมาจากบาบิโลนครัง้
แรก

5  แล ้ว พระเจ้า ทรง ดลใจ ข้าพเจ้า ให้ เรยีก ชุ มน ุม พวก
ขุนนาง และ เจ้า หน้าท่ี และ ประชาชน เพื่อ จะ ขึ้น ทะเบียน
สํามะโนครวั เชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนังสือ สํามะโนครวั เชื้อ
สายของคนท่ีขึ้นมาครั ้งก ่อน ข้าพเจ้าเหน็เขียนไว ้วา่ 6  ต่อ
ไปน้ี เป็นประชาชนแหง่มณฑลท่ีขึ้นมาจากการเป็นเชลย
ในพวกท่ี ถู กกวาดไป ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ
โลนได้กวาดไป เขาทัง้หลายกลับมายงัเยรูซาเล็มและยูดาห์
ต่างกลับยงัหวัเมืองของตน 7 เขาทัง้หลายท่ี กล ับมากับเศ
รุบบาเบล เยชู อา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะ
มานี โมรเดคัย  บิ ลชาน  มิ สเปเรท  บิ กวยั เนฮูม บาอานาห์
จํานวนผู้ชายของประชาชนอสิราเอลคือ 8 คนปาโรช สอง
พันหน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสองคน 9 คนเชฟาทิยาห์ สามรอ้ยเจ็ด
สิบสองคน 10 คนอาราห์ หกรอ้ยหา้สิบสองคน 11 คนปาหทั
โมอบั คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดรอ้ย
สิบแปดคน 12 คนเอลาม  หน ึ่งพันสองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 13 คน
ศัทธู แปดรอ้ยส่ี สิ บหา้คน 14 คนศั กค ัย  เจ ็ดรอ้ยหกสิบคน
15 คนบินนยุ หกรอ้ยส่ี สิ บแปดคน 16 คนบาบัย หกรอ้ยยี ่สิ บ
แปดคน 17 คนอสักาด สองพันสามรอ้ยยี ่สิ บสองคน 18 คน
อาโดนีคัม หกรอ้ยหกสิบเจ็ดคน 19 คนบกิวยั สองพันหกสิบ
เจ็ดคน 20 คนอาดีน หกรอ้ยหา้สิบหา้คน 21 คนอาเทอรข์อง
เฮเซคียาห์  เก ้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามรอ้ยยี ่สิ บแปด
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คน 23 คนเบไซ สามรอ้ยยี ่สิ บส่ี คน 24 คนฮารฟิ  หน ึ่งรอ้ยสิบ
สองคน 25 คนกิเบโอน  เก ้าสิบหา้คน 26 คนชาวเบธเลเฮม
และเนโทฟาห์  หน ่ึงรอ้ยแปดสิบแปดคน 27 คนชาวอานา
โธท  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บแปดคน 28 คนชาวเบธอสัมาเวท  สี ่ สิ บ
สองคน 29 คนชาวคีรยิาทเยอารมิ เคฟีราห์ และเบเอโรท  
เจ ็ดรอ้ยส่ี สิ บสามคน 30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกรอ้ยยี ่
สิ บเอด็คน 31 คนชาวมิคมาส  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บสองคน 32 คน
ชาวเบธเอลและอยั  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บสามคน 33 คนชาวเนโบ
อกีแหง่หน่ึง หา้สิบสองคน 34 คนเอลามอกีคนหน่ึง  หน ึ่งพัน
สองรอ้ยหา้สิบส่ี คน 35คนฮารมิ สามรอ้ยยี ่สิ บคน 36คนชาว
เยร ีโค สามรอ้ยส่ี สิ บหา้คน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน  เจ ็ดรอ้ยยี ่สิ บเอด็คน 38 คนชาวเสนาอาห์ สามพัน
เก้ารอ้ยสามสิบคน

สํามะโนครวัเชื้อสายของบรรดาปุโรหติ
39 บรรดาปุโรหติ คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชู อา  เก 

้ารอ้ยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอมิเมอร์  หน ่ึงพันหา้สิบสองคน
41 คนปาชเฮอร์  หน ่ึงพันสองรอ้ยส่ี สิ บเจ็ดคน 42 คนฮารมิ  
หน ึ่งพันสิบเจ็ดคน

สํามะโนครวัเชื้อสายของคนเลวี
43  คนเลว ีคือคนเยชูอาคือ ของขั ดม ีเอล และของคนโฮ

เดวาห์  เจ ็ดสิบส่ี คน 44 บรรดานั กร ้องคือ คนอาสาฟ  หน ่ึง
รอ้ยส่ี สิ บแปดคน 45 คนเฝ้าประตู คือ คนชลัลูม คนอาเทอร์
คนทัลโมน คนอกัขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย  หน ่ึงรอ้ยสามสิบ
แปดคน

สํามะโนครวัเชื้อสายของคนใชป้ระจําพระว ิหาร 
46  คนใช ้ประจําพระวหิารคือ คนศี หะ คนฮาสูฟา คนทับ

บาโอท 47 คนเคโรส คนสี อา คนพาโดน 48 คนเลบานา คน
ฮากาบา คนช ัลม ัย 49 คนฮานัน คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คน
เรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51คนกัสซาม คนอุสซาห์ คน
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ปาเสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิ ช ิ สิ ม 53 คนบั คบ 
ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 54 คนบัสลีท คนเมหดิา คนฮารชา
55 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮา
ทิฟา

สํามะโนครวัเชื้อสายลูกหลานผู้ รบัใช ้ของซาโลมอน
57 ลูกหลานผู้ รบัใช ้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท

คนเปรดีา 58 คนยาอาลา คนดารโคน คนกิดเดล 59 คนเชฟ
าทิยาห์ คนฮทัธลิ คนโปเคเรทแหง่ซาบาอมิ คนอาโมน 60  
คนใช ้ประจําพระวหิารทัง้สิน้ และลูกหลานแหง่ข้าราชการ
ของซาโลมอน  มี สามรอ้ยเก้าสิบสองคน 61  ต่อไปน้ี เป็น
บรรดาคนท่ีขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อดัโดน
และอมิเมอร์  แต่ เขาพิสู จน ์เรอืนบรรพบุรุษของเขาหรอืเชื้อ
สายของเขาไม่ ได้ วา่เขาเป็นคนอสิราเอลหรอืไม่ 62 คือคน
เดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกรอ้ยส่ี สิ บสองคน

 ปุ โรหติบางคนพิสู จน ์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ ได้ 
63จากบรรดาปุโรห ิตด ้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮกัโขส คน

บารซิลลัย  ผู้  มี ภรรยาคนหน่ึงเป็นบุตรสาวของบารซิลลัยคน
กิเลอาด จึงได้ชื่อตามน้ัน 64 คนเหล่าน้ีหาการลงทะเบียน
ของเขาในทะเบียนสํามะโนครวัเชื้อสาย  แต่ หาไม่ พบ จึง
ถือวา่เป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่งปุโรหติ 65  ผู้ 
วา่ราชการเมืองสัง่เขามิ ให ้รบัอาหารบร ิสุทธ ิ์ ท่ีสุด จนกวา่จะ
มี ปุ โรหติท่ีจะปรกึษากับอู ร ีมและทูมมีมเสี ยก ่อน

จํานวนชุ มน ุมชนทัง้หมด
66 ชุ มน ุมชนทัง้หมดด้วยกั นม ี สี ่หม่ืนสองพันสามรอ้ยหก

สิบคน 67 นอกเหนือจากคนใชช้ายหญิงของเขา ซ่ึ งม ี อยู ่ เจ ็ด
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พันสามรอ้ยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนั กร ้องสองรอ้ยส่ี สิ บ
หา้คนทัง้ชายและหญิง

 ทรพัยส์มบัติ ของพวกเขา
68 ม้าของเขามี เจ ็ดรอ้ยสามสิบหกตัว ล่อของเขามีสอง

รอ้ยส่ี สิ บหา้ตัว 69 อูฐของเขามี สี ่รอ้ยสามสิบหา้ตัว และลา
ของเขามีหกพันเจ็ดรอ้ยยี ่สิ บตัว 70 ประมุขของบรรพบุรุษ
บางคนได้ถวายให ้แก่  งาน  ผู้ วา่ราชการถวายเข้าพระคลัง
เป็นทองคําหน่ึงพันดารคิ ชามหา้สิ บลู ก เส้ือปุโรหติหา้รอ้ย
สามสิบตัว 71 และประมุขของบรรพบุรุษบางคนถวายให ้แก่ 
พระคลังของงาน เป็นทองคําสองหม่ืนดารคิ เงนิสองพัน
สองรอ้ยมาเน 72 และสิง่ท่ีประชาชนส่วนท่ีเหลือถวายน้ัน  
มี ทองคําสองหม่ืนดารคิ เงนิสองพันมาเน และเส้ือปุโรหติ
หกสิบเจ็ดตัว 73 ดังน้ันบรรดาปุโรหติ  คนเลว ีคนเฝ้าประตู
 นักรอ้ง ประชาชนบางคน  คนใช ้ประจําพระว ิหาร และคน
อสิราเอลทัง้ปวงอาศัยอยู่ในหวัเมืองของตน เม่ือถึงเดือนท่ี 
เจ็ด คนอสิราเอลอยูใ่นหวัเมืองของเขาทัง้หลาย

8
เอสราอา่นพระราชบัญญั ติ  ให ้ประชาชนทัง้หลายฟัง

1 ประชาชนทัง้ปวงได้ชุ มน ุมพรอ้มหน้ากั นที ่ถนนซ่ึงอยู ่
หน ้าประตู น้ํา และเขาบอกเอสราธรรมาจารย ์ให ้นําหนังสือ
พระราชบัญญั ติ ของโมเสส ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่
อสิราเอลน้ันมา 2 เอสราปุโรหติได้นําพระราชบัญญั ติ มา
หน้าชุ มน ุมชน ทัง้ชายและหญิง และบรรดาผู้ ท่ี ฟังเข้าใจได้
 ณ วนัต้นของเดือนท่ี เจ็ด 3 และท่านหนัหน้าไปทางถนนซ่ึง
อยู ่หน ้าประตู น้ํา อา่นตัง้แต่ เชา้ตรู ่จนเท่ียงวนั ต่อหน้าผู้ชาย
ผู้หญิ งก ับบรรดาผู้ ท่ี ฟังเข้าใจได้ และประชาชนก็ตะแคงหู
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ฟังหนังสือพระราชบัญญั ติ 4 เอสราธรรมาจารย์ยนือยู่บน
แท่นไม้ ซ่ึงเขาทําไวเ้พื่อการน้ี ข้างๆท่านมีมัททีธยิาห์ เชมา
อานายาห์  อุ  ร ีอาห์ ฮิลคียาห์และมาอาสอาห์ยนือยู่ข้างขวา
มือของท่าน กับมีเปดายาห์  มิ ชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮชับัด
ดานาห์ เศคาริยาห์และเมชุลลามอยู่ข้างซ้ายมือของท่าน
5 และเอสราได้เปิดหนังสือต่อสายตาของประชาชนทัง้ปวง
(เพราะท่านอยู่สูงกวา่ประชาชนทัง้ปวงน้ัน� เม่ือท่านเปิด
หนังสือประชาชนทัง้หมดก็ยนืขึ้น 6 เอสราสรรเสรญิพระเย
โฮวาห์ พระเจ้าใหญ่ ยิง่ และประชาชนทัง้ปวงตอบวา่ �เอ
เมน เอเมน�  พร ้อมกับยกมือขึ้น และเขาทัง้หลายโน้มตัว
ลงนมัสการพระเยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึ งด ิน 7 อน่ึงเยชู อา  
บาน ี เชเรบิยาห์  ยาม ีน อกัขูบ ชบัเบธยั โฮดียาห์ มาอาเส
อาห์ เคลิ ทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์และ
พวกคนเลวี  ได้ ชว่ยประชาชนให ้เข ้าใจพระราชบัญญั ติ ฝ่าย
ประชาชนก็ยงัอยู่ในท่ีของตน 8 และเขาทัง้หลายอา่นจาก
หนังสือ จากพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าเป็นตอนๆ และเขา
ก็ แปลความ ประชาชนจึงเข้าใจข้อความท่ีอา่นน้ัน 9 และ
เนหะมีย ์ท่ี เป็นผู้ วา่ราชการ และเอสราปุโรหติและธรรมา
จารย์ และคนเลว ีผู้ สอนประชาชน  ได้  พู  ดก ับประชาชนทัง้
ปวงวา่ � วนัน้ี เป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทัง้หลาย อยา่ครํา่ครวญหรอืรอ้งไห�้ เพราะประชาชน
ได้ รอ้งไห ้เม่ือเขาได้ยนิถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ 10  แล ้ วท 
่านพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �ไปเถิด ไปรบัประทานไขมัน และ
ด่ื มน ้ําหวาน และส่งส่วนอาหารไปให ้คนที ่ ไม่มี อะไรเตรยีม
ไว้ เพราะวา่วนัน้ีเป็ นว ันบร ิสุทธ ์ิ แด่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา อยา่โศกเศรา้เลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเย
โฮวาหเ์ป็นกําลังของท่าน� 11 บรรดาคนเลวจึีงใหป้ระชาชน
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ทัง้ปวงเงยีบ  กล่าววา่ �จงน่ิงเสีย เพราะวนัน้ีเป็ นว ันบร ิสุทธ ิ
์ อยา่ทุกข์โศกเลย� 12 และประชาชนทัง้ปวงจึงไปกินและ
ด่ืมและส่งส่วนอาหาร เปรมปร ีดิ ์กันเป็ นที ่ ยิง่ เพราะเขา
ทัง้หลายเข้าใจถ้อยคําซ่ึงประกาศให้เขาฟังน้ัน 13  ณ  วนัท่ี  
สอง ประมุขของบรรพบุรุษแหง่ประชาชนทัง้ปวง  พร ้อมกับ
บรรดาปุโรหติและคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย ์พรอ้ม
กัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระราชบัญญั ติ 

การถือเทศกาลอยู ่เพิง 
14 และ เขา เหน็ เขียน ไว้ ใน พระ ราช บัญญั ติว ่า พระ เย

โฮวาห ์ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสวา่ ประชาชนอสิราเอล
ควรจะอยู่เพิงระหวา่งเทศกาลเล้ียงในเดือนท่ี เจ็ด 15 และ
เขาควรจะประกาศและป่าวรอ้งในหวัเมืองทัง้ปวง และใน
เยรูซาเล็มวา่ �จงออกไปท่ี ภูเขา และนํากิง่มะกอกเทศ  กิง่
ไม้  สน กิง่ต้นน้ํามันเขียว ใบอนิทผลัม และกิง่ไม้ใบดกอื่นๆ
เพื่อทําเพิง  ดังท่ี  ได้  เข ียนไว�้ 16 ประชาชนจึงออกไป เอากิง่
ไม้ เหล่ าน้ันมาและทําเพิงสําหรบัตัวต่างอยู่บนหลังคาบ้าน
ของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศ
ของพระเจ้า และในถนน ท่ี ประตู น้ํา และในถนน ท่ี ประตู 
เอฟราอมิ 17 และชุ มน ุมชนทัง้ปวง  ผู้  ได้  กล ับมาจากการ
เป็นเชลยได้ทําเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปร ีดิ 
์ ยิง่นัก เพราะตัง้แต่ สม ัยของเยชู อาบ ุตรชายนนูถึงวนัน้ัน
ประชาชนอสิราเอลไม่ ได้ กระทําเลย 18 และทุกวนัท่านอา่น
จากหนังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า  ตัง้แต่ วนัแรกจน
วนัสุดท้าย เขาถือเทศกาลเล้ียงอยู ่เจ ็ดวนั และในว ันที ่แปด
มีการประชุ มอ ันศั กด ิ ์สิทธิ ์ตามระเบียบปฏิบั ติ 
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9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่

1 ในว ันที ่ ย ่ี สิ บส่ีเดือนน้ี ประชาชนอสิราเอลได้ชุ มน ุมกัน
ถืออดอาหาร และนุ่งหม่ผ้ากระสอบ และเอาดินใส่ ศีรษะ 
2 และเชื้อสายของอสิราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติ 
ทัง้ปวง และยนืสารภาพบาปของตน และสารภาพความชัว่
ชา้แหง่บรรพบุรุษของเขา 3 และเขาลุกขึ้นในท่ีของเขา และ
อา่นหนังสือพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาอยู่สามชัว่โมง  อ ีกสามชัว่โมงเขาสารภาพและนมัสการ
พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเขาทัง้หลาย

พวกปุโรหติและคนเลวสีารภาพบาปของตน
4 เยชู อา  บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิยาห์  บุ นนี เชเรบิยาห์

 บาน ีและ เคน า นี  คน เลว ี  ได้ ยนื ขึ้ นที ่ บันได และ เขา ได้
รอ้ง ด้วย เสียง ดัง ต่อ พระ เย โฮ วาห์พระเจ้า ของ เขา 5  แล 
้วคนเลวี เยชู อา ขั ดม ีเอล  บาน ี ฮาช ับน ิยาห์ เชเรบิยาห์
โฮ ดี ยาห์ เช บา นิ ยาห์ และ เปธาหิยาห์  กล่าว วา่ �จง ยนื
ขึ้นและสรรเสรญิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้หลาย
ตัง้แต่ นิรนัดร ์กาลจนนิรนัดร ์กาล  สาธุ การแด่พระนามอ ั
นร ุ่งโรจน์ของพระองค์ ซ่ึงยิง่ใหญ่เหนือการโมทนาและการ
สรรเสรญิทัง้ปวง 6  พระองค์ คือพระเยโฮวาห ์พระองค์  องค์  
เดียว  พระองค์  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์ ฟ้าสวรรค์อนัสูงสุด
พรอ้มกับบรวิารทัง้สิน้ของฟ้าสวรรค์ น้ัน  แผ่ นดินโลกและ
บรรดาสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน ทะเลและบรรดาสิง่ท่ี อยู ่ในน้ัน และ
พระองค์ทรงรกัษา สิง่ ทัง้ปวง เหล่า น้ัน ไว้ และบรวิารของ
ฟ้าสวรรค์ ได้  นม ัสการพระองค์ 7  พระองค์ คือพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ผู้ทรง เลือก อบั ราม และ ทรง นํา ท่าน ออก มา จาก
เมืองเออร ์แห ่งประเทศเคลเดีย และทรงประทานนามท่าน
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วา่อบัราฮมั 8 และพระองค์ทรงเห ็นว ่าน้ําใจของท่านสัตย์
ซ่ือต่อพระพักตร ์พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทําพันธ
สัญญากั บท ่าน  ท่ี จะประทานแผ่นดินของคนคานาอนั คน
ฮติไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนเยบุส และคนเกอร์
กาช ีให ้ แก่ เชื้อสายของท่าน และพระองค์ทรงกระทําให้คํา
ตรสัของพระองค์ สําเรจ็ เพราะพระองค์ ชอบธรรม 9 และ
พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ในอยีปิต์ และฟังเสียงรอ้งทุกข์ของเขาทัง้หลายท่ี
ทะเลแดง 10 และพระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการ
มหศัจรรย ์สู้  ฟาโรห ์และข้าราชการทัง้สิน้ และต่อประชาชน
ทัง้ สิน้แหง่แผ่น ดินของฟาโรห์ เพราะพระองค์ทรงทราบ
วา่เขาทัง้หลายได้ ประพฤติ อยา่งหยิง่ยโสต่อบรรพบุรุษของ
ข้า พระองค์ และ พระนาม ของ พระองค์ ก็ ลือ ไป ดัง ทุก วนั
น้ี 11 และ พระองค์ ได้ ทรง แยก ทะเล ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย
เขาจึง เดินไปกลางทะเลบนดินแหง้ และพระองค์ ได้ ทรง
เหวีย่งผู้ข่มเหงเขาทัง้หลายลงในท่ีลึกอยา่งกับทรงเหวีย่ง
หนิลงไปในมหาสมุทร 12 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีก  พระองค์ ทรงนํา
เขาในกลางวนัด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง  
เพื่อให ้แสงแก่เขาในทางท่ีเขาควรจะไป 13  พระองค์ เสด็จ
ลงมาบนภูเขาซีนายและตรสั กับเขาจากฟ้าสวรรค์ และ
ประทานคําตัดสิ นอ ันชอบ และพระราชบัญญั ติ  ท่ีแท้  กฎ
เกณฑ์ และพระบัญญั ติ  ท่ี  ดี  แก่  เขา 14 และพระองค์ทรงให้
เขาทราบถึงวนัสะบาโตบร ิสุทธ ์ิของพระองค์ และทรงบัญ
ชาข้ อบ ังคับ  กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญั ติ ทางโมเสสผู้ รบั
ใช ้ของพระองค์ 15  พระองค์ ประทานอาหารแก่เขาจากฟ้า
สวรรค์ แก้  ความหวิ และทรงนําน้ําออกมาจากศิลาให้เขา
แก้ กระหาย และพระองค์ทรงสัญญาไว้วา่จะให้เขาเข้าไป
ยดึแผ่นดินซ่ึงพระองค์ทรงปฏิญาณวา่จะประทานให้ เขา
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น้ัน 16  แต่  เขาทัง้หลาย คือบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้
หลายได้ ประพฤติ อยา่งหยิง่ยโส และแข็งคอของเขาเสีย  
มิได้ เชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระองค์ 17 เขาทัง้หลายปฏิเสธ
ไม่ เชื่อฟัง และไม่ เอาใจใส่ ในการมหศัจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรง
ประกอบขึ้นท่ามกลางเขา  แต่ เขาแข็งคอของเขา และใน
การกบฏน้ันได้ แต่ ง ตัง้หวัหน้าเพื่อจะกลับไป สู่ความเป็น
ทาสเขา  แต่  พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าพรอ้มท่ีจะทรงให ้อภัย 
 มี พระทัยเมตตาและกรุณา ทรงพระพิโรธชา้ และทรงอุดม
ด้วยความเมตตา และมิ ได้ ทรงละทิง้เขาทัง้หลาย 18  แม้ว ่า
เขาทัง้หลายได้สรา้งรูปววัหล่อไว้สําหรบัตัวและกล่าววา่ � 
น่ี คือพระเจ้าของเจ้า  ผู้ ทรงนําเจ้าขึ้นมาจากอยีปิต์� และได้
กระทําการหมิน่ประมาทอยา่งใหญ่ หลวง 19 ด้วยพระกรุณา
ซับซ้อนของพระองค์  พระองค์  ก็  มิได้ ทรงละทิง้เขาในถิน่ทุ 
รก ันดาร เสาเมฆซ่ึงนําเขาในกลางว ันม ิ ได้ พรากจากเขาไป
หรอืเสาเพลิงในกลางคืนซ่ึงให้แสงแก่เขาตามทางซ่ึงเขา
ควรจะไปก็ มิได้ ขาดไป 20  พระองค์ ประทานพระวญิญาณ
อนัประเสรฐิให้ สัง่สอนเขา และมิ ได้ ทรงยบัยัง้มานาของ
พระองค์เสียจากปากของเขาทัง้หลาย และประทานน้ําแก้
กระหายของเขา 21  เออ  พระองค์ ทรงชุบเล้ียงเขาทัง้หลาย
ในถิน่ทุ รก ันดารส่ี สิ บปี และเขามิ ได้ ขาดสิง่ใดเลย เส้ือผ้า
ของเขาไม่ ขาดวิน่ และเท้าของเขามิ ได้  บวม 22 และยิง่กวา่น้ั 
นอ ีก  พระองค์ ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทัง้หลาย
แก่ เขา และทรงปันให้เขาตามเขตแดน เขาจึงได้ยดึแผ่น
ดินแหง่สิ โหน และแผ่นดินของกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองเฮชโบน
และแผ่นดินของโอกกษั ตร ิย ์แห ่งเมืองบาชาน 23  พระองค์ 
ทรงทวีลูกหลานของเขาอยา่งดวงดาวแหง่ฟ้าสวรรค์ และ
พระองค์ ทรง นํา เขา เข้าไป ใน แผ่น ดิน ซ่ึง พระ องค์ ตร ัสส 
ัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเขาให ้เข ้าไปยดึน้ัน 24 ลูกหลาน
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เหล่า น้ันจึงเข้าไปและยดึแผ่นดินน้ัน  พระองค์ ทรงปราบ
ปรามชาวแผ่นดินน้ัน คือคนคานาอนัให้พ้นหน้าเขา และ
ทรงมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของเขา  พร ้อมกับกษั ตร ิย์
และชนชาติทัง้หลายแหง่แผ่นดินน้ัน  ให ้ ได้ กระทําแก่คน
เหล่าน้ันตามชอบใจเขา 25 และเขาจึงเข้ายดึหวัเมืองท่ี มี  
ป้อม และแผ่นดิ นอ ุ ดม และถือกรรมสิทธิเ์รอืนซ่ึงเต็ มด ้วย
ของดี ทัง้ปวง  ทัง้ท่ี ขังน้ําซ่ึงสกัดไว้ สวนองุน่ สวนมะกอกเทศ
และต้นผลไม้ มากมาย เขาจึงได้กิ นอ ่ิมจนอ ้วน และปี ติ  ยนิดี 
ในพระคุณยิง่ของพระองค์ 26 ถึงกระน้ั นก ็ ดี เขาไม่เชื่อฟัง
และได้กบฏต่อพระองค์  เหว ีย่งพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 
ไว ้ เบื้องหลัง และได้ฆ่าผู้ พยากรณ์ ของพระองค์  ผู้ ซ่ึงได้ตัก
เตือนเขาเพื่อให้เขากลับมาหาพระองค์ และเขากระทําการ
หมิน่ประมาทอยา่งใหญ่ หลวง 27 เพราะฉะน้ันพระองค์ทรง
มอบเขาไวใ้นมือศั ตรู ของเขา  ผู้ ซ่ึงกระทําใหเ้ขาทนทุกข์และ
ในเวลาแหง่การทนทุกข์ของเขาน้ัน เขารอ้งทูลต่อพระองค์
และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์  พระองค์  ได้ ประทาน
บรรดา ผู้ชว่ยแก่ เขา  ผู้  ได้ ชว่ยเขาให้พ้นจากมือศั ตรู ของ
เขาตามพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ 28  แต่ เม่ือเขาพัก
สงบแล้ว เขาก็กระทําความชัว่ต่อพระพักตร ์พระองค์  อกี  
พระองค์ จึงทรงสละเขา ไว้ ใน มือ ศั ตรู ของเขา  ศัตรู จึง ได้
ปกครองเขา ถึงกระน้ันเม่ือเขาหนัมารอ้งทูลต่อพระองค์  
พระองค์ ทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์ และพระองค์ทรงชว่ย
เขาให้พ้นหลายครัง้หลายหน ตามพระกรุณาของพระองค์
29 และพระองค์ทรงตักเตือนเขา เพื่อวา่จะทรงหนัเขาให ้
กล ับมาสู่ พระราชบัญญัติ ของพระองค์  แต่ เขาก็ยงัประพฤติ
อยา่งเยอ่หยิง่อวดดี  ไม่ ยอมเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของพระองค์
 แต่  ได้ กระทําผิดต่อคําตัดสินของพระองค์ (อนัเป็นข้อปฏิบั 
ติ ซ่ึงมนษุย์จะดํารงชพีอยู ่ได้ ) และได้หนับ่าด้ือและคอแข็ง
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เข้า สู้ และ มิ ได้  เชื่อ ฟัง 30  พระองค์ ทรง อดทน กับ เขา อยู่
หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระวญิญาณของพระองค์
ทาง ผู้ พยากรณ์ ของ พระองค์ เขา ก็ ยงั ไม่ เงีย่หู  ฟัง เพราะ
ฉะน้ันพระองค์จึงทรงมอบเขาไวใ้นมือของชนชาติทัง้หลาย
แหง่แผ่นดินน้ัน 31 ถึงกระน้ันด้วยพระกรุณาซับซ้อนของ
พระองค์  พระองค์  มิได้ ทรงกระทําใหเ้ขาพินาศหรอืละทิง้เขา
เสีย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและ
พระกรุณา 32 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้หลาย ซ่ึง
เป็นพระเจ้าใหญ่ ยิง่ ทรงฤทธิแ์ละน่าเกรงกลัว  ผู้ ทรงรกัษา
พันธสัญญาและความเมตตา ฉะน้ันบัดน้ีขอพระองค์อยา่
ทรงเห ็นว ่าความทุกข์ยากลําบากทัง้สิน้น้ันเป็นแต่ สิ ่งเล็ก
น้อยซ่ึ งบ ังเกิดขึ้ นก ับข้าพระองค์ ทัง้หลาย กับบรรดากษั ตร ิ
ย์ของข้าพระองค์ กับบรรดาเจ้านาย บรรดาปุโรหติ บรรดา
ผู้ พยากรณ์  บรรพบุรุษ และ ชนชาติ ของ พระองค์ ทัง้ สิน้  
ตัง้แต่  สม ัยกษั ตร ิย์อสัซีเรยี จนถึงวนัน้ี 33  แต่ ในบรรดาสิง่
ท่ี เก ิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ ทัง้หลาย  พระองค์  ยุติธรรม เพราะ
พระองค์ทรงประกอบกิจอยา่งเท่ียงตรง  แต่ ข้าพระองค์ทัง้
หลายประพฤติอยา่งชัว่รา้ย 34 บรรดากษั ตร ิย์  เจ้านาย  ปุ 
โรหติ และบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย  มิได้ รกัษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ หรอืเชื่อฟังพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงเตือน
เขา 35 เพราะ เขา ทัง้ หลาย มิ ได้  ปรนนิบัติ  พระองค์ ใน ราช
อาณาจักรของเขา ในพระคุณยิง่ของพระองค์ซ่ึงพระองค์
ทรงประทานแก่ เขา และในแผ่นดิ นที ่ ใหญ่  อุ ดมซ่ึงพระองค์
ทรงยกให ้แก่  เขา และเขามิ ได้ หนักลับจากการชัว่รา้ยของ
เขา 36  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นทาสในแผ่นดิ 
นที ่ พระองค์ ประทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้หลาย 
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 เพื่อให ้ ได้ รบัประทานพืชผลกับของอนัดีของมัน  ดู  เถิด ข้า
พระองค์ทัง้หลายเป็นทาสในแผ่นดินน้ัน 37 และผลิตผล
อนัมากมายของแผ่นดินน้ั นก ็ตกแก่ กษัตรยิ ์ ผู้  ท่ี  พระองค์ 
ทรงตัง้ ไว้เหนือข้าพระองค์ ทัง้หลาย ด้วยเหตุบาปของข้า
พระองค์ ทัง้หลาย เขาทัง้หลายมีอาํนาจเหนือรา่งกาย และ
เหนือฝูงสัตวข์องข้าพระองค์ ทัง้หลาย ตามความพอใจของ
เขาทัง้หลาย และข้าพระองค์ทัง้หลายทุกข์ นัก 38  เหตุ บรรดา
สิง่ เหล่า น้ี เรา ทัง้ หลาย จึง กระทํา พันธ สัญญา มัน่คง และ
บันทึกไว้  เจ้านาย  คนเลว ีและปุโรหติของเราทัง้หลายจึง
ประทับตราของเขาไว�้

10
รายชื่อของคนท่ีประทับตราไว ้ท่ี  พันธสัญญา 

1 บรรดา ผู้ ท่ี ประทับ ตรา ของ เขา ไว ้คือ เน หะ มีย ์ผู้ วา่
ราชการ  ผู้ เป็นบุตรชายฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์ 2 เสไรอาห์
อาซารยิาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามารยิาห์ มัลคิยาห์ 4 ฮทั
ธชั เชบานิยาห์ มัลลูค 5 ฮารมิ เมเรโมท โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล 
กินเนโธน บารุค 7 เมชุลลาม  อาบ ยีาห์  มิ  ยาม ิน 8มาอาซิยาห์
 บิ  ลก ัย เชไมอาห์ คนเหล่าน้ีเป็นปุโรหติ 9 และคนเลว ีคือ เย
ชูอาผู้เป็นบุตรชายอาซันยาห์  บิ นน ุยล ูกหลานเฮนาดัด ขั ดม 
ีเอล 10 และพี่น้องของเขา เชบานิยาห์ โฮดียาห์ เคลิ ทา เป
ไลยาห์ ฮานัน 11  มี  คา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศักเกอร์ เชเรบิ
ยาห์ เชบานิยาห์ 13 โฮดียาห์  บาน ี เบน ิ น ู14 บรรดาหวัหน้า
ของประชาชนคือ ปาโรส ปาหทัโมอบั เอลาม ศัทธู  บาน ี15  
บุ นนี อสักาด เบบัย 16 อาโดนียาห์  บิ กวยั  อาด ีน 17 อาเทอร์
เฮเซคียาห์ อสัซูร์ 18 โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ 19 ฮารฟิ อานา
โธท เนบัย 20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์ 21 เมเชซาเบล ศา
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โดก ยาดดูวา 22 เป-ลาทียาห์ ฮานัน อานายาห์ 23 โฮเชยา
ฮานันยาห์ หสัชูบ 24 ฮลัโลเหช ปิลหา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชบั
นาห์ มาอาเสอาห์ 26 อาหอิาห์ ฮานัน  อาน ัน 27 มัลลูค ฮารมิ
บาอานาห์ 28 ส่วนประชาชนนอกน้ัน บรรดาปุโรหติ  คนเลว ี
คนเฝ้าประตู  นักรอ้ง  คนใช ้ประจําพระว ิหาร และคนทัง้ปวง
ผู้ ได้ แยกตัวออกจากชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินเหล่าน้ัน
มาถือพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ทัง้ภรรยาของเขา  บุ ตร
ชายบุตรสาวของเขา และคนทัง้ปวงผู้ มีความรู ้และความ
เข้าใจ 29  ได้ สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนางของเขา  ได้  
เข ้าในการสาปแชง่และในการปฏิญาณท่ีจะดําเนินตามพ
ระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ซ่ึงทรงมอบไวท้างโมเสสผู้ รบัใช ้
ของพระเจ้า และท่ีจะปฏิบั ติ และกระทําตามพระบัญญั ติ ทัง้
สิน้ของพระเยโฮวาห ์องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคํา
ตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ 30 และท่ีเราทัง้หลายจะ
ไม่ยกบุตรสาวของเราให ้แก่  ชนชาติ ทัง้หลายของแผ่นดิน
น้ัน และไม่รบับุตรสาวของเขาทัง้หลายให ้แก่  บุ ตรชายของ
เรา 31 และถ้าชนชาติทัง้หลายของแผ่นดินน้ันนําเครือ่งใช้
หรอืข้าวอยา่งใดๆมาขายในวนัสะบาโต เราจะไม่ซ้ือจากเขา
ในวนัสะบาโตหรอืในวนับร ิสุทธ ิ์ และเราจะไม่ เก ็บผลของปี ท่ี  
เจ็ด และไม่ เก ็บหน้ี สิ นทุกอยา่ง 32 และเราทัง้หลายกําหนด
ไว้วา่จะให้คิ ดก ับตัวเราเป็นรายปี ให ้เสียคนละจํานวนหน่ึง
ส่วนสามเชเขล เพื่อการปรนนิบั ติ ในพระนิเวศของพระเจ้า
ของเรา 33 คือให้ เป็นราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธญัญ
บูชาเนืองนิตย์ เครือ่งเผาบูชาเนืองนิตย์ สําหรบัสะบาโต
ต่างๆ วนัขึ้นหน่ึงค่ํา เทศกาลกําหนดต่างๆ  สิ ่งของบร ิสุทธ ิ
์ และเครือ่งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของพวก
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อสิราเอล สําหรบังานทุกอยา่งในพระนิเวศของพระเจ้าของ
เราทัง้หลาย 34 เราได้จับสลากด้วย คือบรรดาปุโรหติ  คน
เลว ี และประชาชนทัง้หลายเพื่อเอาฟืนถวาย นําเข้ามาใน
พระนิเวศของพระเจ้าของเรา ตามเรอืนบรรพบุรุษของเรา
ตามเวลากําหนดเป็นปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแหง่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  ตามท่ี บันทึกไวใ้นพระราชบัญญั ติ 
35 และเพื่อนําผลแรกแหง่ท่ี ดิ นของเรา และผลแรกของผล
ต้นไม้ทัง้สิน้ทุกปี  มาย ังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 36 และ
จะนําบุตรชายหวัปี และสัตว ์หวัปี ของเรา  ตามท่ี บันทึกไว้
ในพระราชบัญญั ติ และ ลู กห ัวปี แห ่ง ฝูงววั และฝูงแพะ
แกะของเรามายงัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา ยงัปุโรหติ
ผู้ ปรนนิบัติ  อยู ่ในพระนิเวศแหง่พระเจ้าของเรา 37 และท่ี
จะนํายอดแป้งเปียกของเรา  สิ ่งบรจิาคของเรา  ผลไม้ ของ
ต้นไม้ ทุ กต้น น้ําองุน่และน้ํามัน  มาย ังบรรดาปุโรหติ  มาย ัง
หอ้งพระนิเวศของพระเจ้าของเรา และท่ีจะนําสิบชกัหน่ึง
จากแผ่นดินของเรามาให ้คนเลว ี เพราะคนเลวีเป็นผู้ เก ็บ
สิบชกัหน่ึงแหง่งานของเราจากหวัเมืองชนบททัง้สิน้ของ
เรา 38 และปุโรหติ ลูกหลานของอาโรน จะอยูกั่บคนเลวเีม่ือ
คนเลว ีได้ รบัสิบชกัหน่ึง และคนเลวีจะนําสิบชกัหน่ึงของ
สิบชกัหน่ึงมายงัพระนิเวศของพระเจ้าของเรา  มาย ังหอ้ง
ยงัคลังพั สด ุ39 เพราะประชาชนอสิราเอลและคนเลวจีะนํา
ส่วนบรจิาคคือ  ข้าว น้ําองุน่ใหม่และน้ํามัน  มาย ังหอ้งซ่ึงเป็ 
นที ่ เก ็บเครือ่งใช้ของสถานบร ิสุทธ ์ิ และท่ี อยู ่ของปุโรหติผู้ 
ปรนนิบัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร ้อง เราจะไม่เพิกเฉย
ต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเรา

11
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รายชื่อของคนท่ีอาศัยอยูใ่นเยรูซาเล็ม
1 พวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม และ

ประชาชนนอกน้ันจับสลากกัน เพื่อจะนําเอาคนส่วนหน่ึง
ในสิบส่วนให ้เข ้าไปอยู่ ในเยรูซาเล็มนครบร ิสุทธ ์ิ ฝ่ายอกี
เก้าส่วนสิ บน ้ันให ้อยู ่ในหวัเมืองต่างๆ 2 และประชาชนได้
โมทนาแก่บรรดาผู้ ท่ี  สม ัครใจไปอยู่ ในเยรูซาเล็ม 3  ต่อไป
น้ี เป็นหวัหน้ามณฑลท่ีมาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม  แต่ ในหวั
เมืองของประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในท่ี ดิ นของ
ตนในหวัเมืองของตน คื ออ ิสราเอล บรรดาปุโรหติ  คนเลว ี
 คนใช ้ประจําพระว ิหาร และลูกหลานข้าราชการของซาโลม
อน 4 บางคนในลูกหลานของยูดาหแ์ละลูกหลานของเบนยา
มินอาศัยอยูใ่นเยรูซาเล็ม ลูกหลานของยูดาห ์มี อาธายาห ์บุ 
ตรชายอุสซียาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเศคารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชาย
อามาริยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายเชฟาทิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมา
หะลาเลล  แห ่งคนเปเรศ 5 และมาอาเสอาห ์บุ ตรชายบารุค
 ผู้ เป็นบุตรชายคลโฮเซห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮาซายาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายอาดายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายโยยารบิ  ผู้ เป็นบุตรชาย
เศคารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชาวชีโลห์ 6 ลูกหลานของเปเรศ
ทัง้สิ ้นที ่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม  มี คนเก่งกล้า  สี ่รอ้ยหกสิบ
แปดคน 7 และต่อไปน้ีเป็นคนเบนยามิน คือสัลลู บุ ตรชาย
เมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายโยเอด  ผู้ เป็นบุตรชายเปดายาห์  
ผู้ เป็นบุตรชายโคลายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายอธิีเอล  ผู้ เป็นบุตรชายเยชายาห์ 8 และถัดเขาไป
คือ กับบัย สัลลัย  มี  เก ้ารอ้ยยี ่สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชา
ยศิครเีป็นผู้ ดู แลเขาทัง้หลาย และเหนือเมืองน้ันยูดาห ์บุ ตร
ชายเสนูอาหเ์ป็ นที ่ สอง 10 จากบรรดาปุโรหติคือ เยดายาห ์
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บุ ตรชายโยยารบิ ยาคีน 11 เสไรยาห ์บุ ตรชายฮิลคียาห์  ผู้ 
เป็นบุตรชายเมชุลลาม  ผู้ เป็นบุตรชายศาโดก  ผู้ เป็นบุตร
ชายเมราโยท  ผู้ เป็นบุตรชายอาห ิทูบ  ผู้ ปกครองพระนิเวศ
ของพระเจ้า 12 และพี่น้องของเขาท่ีทํางานอยู่ในพระนิเวศ
 มี แปดรอ้ยยี ่สิ บสองคน และอาดายาห ์บุ ตรชายเยโรฮมั  ผู้ 
เป็นบุตรชายเปไลยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายอมัซี  ผู้ เป็นบุตรชาย
เศคาริยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายปาชเฮอร์  ผู้ เป็นบุตรชายมัลคิ
ยาห์ 13และพีน้่องของเขา ประมุขของบรรพบุรุษ  มี สองรอ้ย
ส่ี สิ บสองคน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล  ผู้ เป็นบุตร
ชายอคัซัย  ผู้ เป็นบุตรชายเมชลิเลโมท  ผู้ เป็นบุตรชายอมิเม
อร์ 14 และพี่น้องของเขาเป็นทแกล้วทหาร  มี  หน ่ึงรอ้ยยี ่สิ บ
แปดคน  ผู้ดู แลของเขาคือ ศั บด ีเอลบุตรชายของคนใหญ่
คนโตคนหน่ึง 15 จากคนเลว ีคือ เชไมอาห ์บุ ตรชายหสัชูบ  ผู้ 
เป็นบุตรชายอสัรคัีม  ผู้ เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์  ผู้ เป็นบุตร
ชายบุนนี 16 และชบัเบธ ัยก ับโยซาบาด จากพวกหวัหน้าของ
คนเลวี  ผู้ ควบคุมการงานภายนอกพระนิเวศของพระเจ้า
17 และมัทธานิยาห ์บุ ตรชายมี คา  ผู้ เป็นบุตรชายศั บด ี  ผู้ 
เป็นบุตรชายอาสาฟ  ผู้ เป็นหวัหน้าในการเริม่ต้นการโมทนา
พระคุณในการอธษิฐาน และบั คบ ูคิยาหเ์ป็ นที ่สองในหมู่ พี่ 
น้องของเขา และอบัดาบุตรชายชมัมุวา  ผู้ เป็นบุตรชายกา
ลาล  ผู้ เป็นบุตรชายเยดูธูน 18  คนเลว ทัีง้หมดในนครบร ิสุทธ ิ
์ มี สองรอ้ยแปดสิบส่ี คน 19 คนเฝ้าประตู มี อกัขูบ ทัลโมน
และพีน้่องของเขา  ผู้ เฝ้าบรรดาประตู มี  หน ึ่งรอ้ยเจ็ดสิบสอง
คน

คนอสิราเอลนอกน้ันอาศัยอยูใ่นหวัเมืองต่างๆ
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20 คนอสิราเอลนอกน้ัน  ท่ี เป็นพวกปุโรหติและคนเลวี  
อยู ่ในหวัเมืองทัง้ สิน้ของยูดาห์  ทุ กคนอยู่ ใน ท่ี ดิ นมรดก
ของเขา 21  แต่  คนใช ้ประจําพระวหิารอยู ่ท่ี โอเฟล และศีหะกั 
บก ิชปาควบคุมคนใช้ประจําพระว ิหาร 22  ผู้ดู แลคนเลวีใน
เยรูซาเล็มคือ  อุ สซี บุ ตรชายบานี  ผู้ เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์
 ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมี คา สําหร ับลู ก
หลานของอาสาฟ พวกนั กร ้องดูแลการงานพระนิเวศของ
พระเจ้า 23 เพราะมีพระบัญชาจากกษั ตร ิย์ถึงเรือ่งเขา และ
มีของปันส่วนท่ี ได้ ตกลงกันไวสํ้าหร ับน ั กร ้อง  ตามท่ี ต้องการ
ทุกๆวนั 24 และเปธาหิยาห ์บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์
 บุ ตรชายยูดาห์เป็นสนองโอษฐ์ของกษั ตร ิย์ในเรือ่งกิจการ
ต่างๆอนัเก่ียวกับประชาชน 25 ส่วนท่ีชนบทและไร่นาของ
ชนบทเหล่าน้ัน ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ในคีริ
ยาทอารบา และชนบทของเมืองน้ัน และในดีโบนกับชนบท
ของเมือง น้ัน และในเยขับ เซเอลกับชนบทของเมือง น้ัน
26 และในเยชูอากับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต 27 ในฮาซา
รชูอาล ในเบเออรเ์ชบากับชนบทของเมืองน้ัน 28 ในศิ กลาก 
ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองน้ัน 29 ในเอนรมิโมน ในโศ
ราห์ ในยารมูท 30 ศาโนอาห์  อด ุลลัมและชนบทของเมือง
น้ัน ลาคีชและไร่นาของเมืองน้ัน อาเซคาห์กับชนบทของ
เมืองน้ัน เขาจึงตัง้ค่ายจากเบเออรเ์ชบาถึงหุบเขาฮินโนม
31 ประชาชนเบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วย  ท่ี  มิ คมาช  ท่ี 
อยัยา เบธเอลและชนบทของเมืองน้ัน 32  ท่ี อานาโธท โนบ
อานานิยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอมิ 34 ฮาดิด เสโบอมิ เน
บัลลัท 35  โลด และโอโน หุบเขาของพวกชา่งฝี มือ 36 และ
บางส่วนของคนเลว ีอยู ่ในยูดาหแ์ละในเบนยามิน
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12
พวกปุโรหติและคนเลว ีท่ี ขึ้นมากับเศรุบบาเบล

1  ต่อไปน้ี เป็นปุโรหติและคนเลว ีท่ี ขึ้นมากับเศรุบบาเบ
ลบุตรชายเชอัลทิเอล และกับเยชูอาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์
เอสรา 2 อามารยิาห์ มัลลูค ฮทัธชั 3 เชคานิยาห์ เรฮูม เมเร
โมท 4 อดิโด กินเนโธน  อาบ ียาห์ 5  มิ  ยาม ิน มาอาดียาห์  บิ ล
กาห์ 6 เชไมอาห์ โยยารบิ เยดายาห์ 7 สัลลู อาโมค ฮลิคียาห์
เยดายาห์ คนเหล่าน้ีเป็นปุโรหติใหญ่และพี่น้องของเขาใน
สมัยของเยชู อา 8  คนเลว ี คือ เยชู อา  บิ นนยุ ขั ดม ีเอล เชเร
บิยาห์  ยู ดาห์ และมัทธานิยาห์  ผู้ ซ่ึ งด ูแลการเพลงโมทนา
พรอ้มกับพี่ น้องของเขา 9 และบั คบ ูคิยาห์ กับอุนนี พี่ น้อง
ของเขา ยนือยูต่รงกันข้ามในการปรนนิบั ติ 

สํามะโนครวัเชื้อสายของพวกปุโรหติ
10 และ เย ชู อา ให้ กําเนิด บุตร ชื่อ โย ยาคิ ม โย ยาคิ ม ให้

กําเนิดบุตรชื่อเอลียาชบี เอลียาชบีใหกํ้าเนิดบุตรชื่อโยยาดา
11 โยยาดาให้ กําเนิดบุตรชื่อ โยนาธาน และโยนาธานให้
กําเนิดบุตรชื่อยาดดูวา 12 และในรชักาลโยยาคิม  มี  ปุ โรหติ
ผูเ้ป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห ์มี เมรายาห์
ของคนเยเรมีย ์มี ฮานานิยาห์ 13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม
ของคนอามารยิาห ์มี เยโฮฮานัน 14 ของคนมัลลู คม ี โยนา
ธาน ของคนเชบานิยาห ์มี โยเซฟ 15 ของคนฮารมิมี อดันา
ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอดิโดมี เศคารยิาห์
ของคนกินเนโธนมี เมชุลลาม 17 ของคนอาบียาห ์มี ศิครี
ของคนมินยามิน ของคนโมอดัยาห ์มี ปิลทัย 18 ของคนบิล
กาห ์มี ชมัมุวา ของคนเชไมอาห ์มี เยโฮนาธนั 19และของคน
โยยารบิมี มัทเธนัย ของคนเยดายาห ์มี  อุ สซี 20 ของคนศัล
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ลั ยม ี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮลิคียาห ์มี 
ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห ์มี เนธนัเอล

พวกหวัหน้าของคนเลวี
22 ส่วน คน เลวี ใน สมัย ของ เอ ลี ยา ชบี โย ยาดา โย ฮา

นัน และยาดดูวา ชื่อประมุขของบรรพบุรุษมีบันทึกไว้ทัง้
บรรดาปุโรหติจนถึงรชัสมัยของดารอิสัคนเปอร ์เซ ีย 23 ลูก
หลานของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ  มี บันทึกไว้ในหนังสือ
พงศาวดาร จนสมัยของโยฮานันบุตรชายเอลียาชบี 24 และ
หวัหน้าของคนเลว ีคือ ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชู อาบ 
ุตรชายขั ดม ีเอล กับญาติ พี่ น้องของเขาอยู ่ตรงกันข้าม  ท่ี 
จะสรรเสรญิและโมทนาพระคุ ณ ตามบัญญั ติ ของดาวดิคน
ของพระเจ้า เป็นยามๆไป 25 มัทธานิยาห์ บั คบ ูคิยาห์ โอบา
ดีห์ เมชุลลาม ทัลโมน และอกัขูบ เป็นคนเฝ้าประตู ยนืเฝ้า
อยู ่ท่ี โรงพั สด ุของประตู 26 คนเหล่าน้ี อยู ่ในสมัยของโยยาคิ
มบุตรชายเยชู อา  ผู้ เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของ
เนหะมีย ์ผู้วา่ราชการ กับในสมัยของเอสราปุโรหติ และธร
รมาจารย์

การทําพิธมีอบถวายกําแพงเมือง
27 คราวเม่ือทําพิธีมอบถวายกําแพงเยรูซาเล็ม เขาได้

แสวงหาคนเลว ีตามท่ี ของเขาทั ่วท ุกแหง่ เพื่อจะนําเขามา
ท่ี เยรูซาเล็ม เพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยนิดี ด้วยการ
โมทนาและด้วยการรอ้งเพลง ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และพิณ
เขาคู่ 28 ลูกหลานพวกนั กร ้องได้รวมกันมาจากมณฑลรอบ
เยรูซาเล็ม และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้มาจาก
วงศ์วานกิลกาล และจากเขตเกบาและอสัมาเวท เพราะบร
รดานั กร ้องได้สรา้งชนบทของตนรอบเยรูซาเล็ม 30 บรรดา
ปุโรหติและคนเลว ีได้ ชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์และเขาทัง้หลายได้
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ชาํระประชาชน และประตู เมือง กับกําแพงให ้บรสุิทธิ ์31  แล 
้วข้าพเจ้าได้นําเจ้านายแหง่ยูดาห์ขึ้นบนกําแพง และแต่ง
ตัง้ให้คณะใหญ่สองคณะ เป็นผู้ กล ่าวโมทนาและเดินเป็นก
ระบวนแห่ คณะหน่ึงไปทางขวาขึ้นไปบนกําแพงจนถึงประตู
กองขยะ 32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้านายแหง่ยู
ดาห ์ครึง่หน่ึง 33 กับอาซารยิาห์ เอสรา เมชุลลาม 34  ยู ดาห์
เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวก
ปุโรหติบางคนท่ี มี แตรคือ เศคาริยาห ์บุ ตรชายโยนาธาน  
ผู้ เป็นบุตรชายเชไมอาห์  ผู้ เป็นบุตรชายมัทธานิยาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายมีคายาห์  ผู้ เป็นบุตรชายศักเกอร์  ผู้ เป็นบุตรชาย
อาสาฟ 36 กับญาติ พี่ น้องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล  
มิ ลาลัย กิลาลัย มาอยั เนธนัเอลและยูดาห์ ฮานานี  พร 
้อมกับเครือ่งดนตรีของดาวดิคนของพระเจ้า และเอสรา
ธรรมาจารย ์ได้ เดินนําหน้าเขา 37  ท่ี  ประตู  น้ําพุ ซ่ึงอยู่ตรง
ข้ามกับพวกเขา เขาทัง้หลายเดินขึ้นบันไดของนครดาวดิ  
ท่ี ทางขึ้นกําแพงเหนือพระราชวงัของดาวดิถึงประตูน้ําทาง
ทิศตะวนัออก 38  อ ีกคณะหน่ึงท่ี กล ่าวคําโมทนาเดินไปทาง
ตรงกันข้าม และข้าพเจ้าตามเขาไป  พร อ้มกับประชาชนครึง่
หน่ึง บนกําแพงเหนือหอคอยเตาไฟ ถึงกําแพงกวา้ง 39และ
เหนือประตูเอฟราอมิ และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา 
และหอคอยฮานันเอล และหอคอยเมอาห์ ถึงประตู แกะ 
และเขามาหยุ ดอย ู่ ท่ี  ประตู  ยาม 40 คณะทัง้สองผู้ กล ่าวคํา
โมทนาได้ มาย ืนอยู ่ท่ี พระนิเวศของพระเจ้า ทัง้ข้าพเจ้าและ
เจ้าหน้าท่ี คร ่ึงหน่ึงอยู่กับข้าพเจ้า 41 กับปุโรหติท่ีถือแตรคือ
เอลียาคิม มาอาเสอาห์  มิ นยามิน  มี คายาห์ เอลี โอน ัย เศคา
รยิาห์ กับฮานันยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอ
าซาร์  อุ สซี เยโฮฮานัน มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และ
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บรรดานั กร ้องได้รอ้งเพลงด้วยเสียงดัง  มี อสิราหิยาห์เป็น
หวัหน้าของเขา 43 และเขาทัง้หลายได้ถวายเครือ่งสัตวบูชา
ใหญ่โตในวนัน้ัน และเปรมปร ีดิ ์ เพราะพระเจ้าทรงกระทํา
ให้เขาเปรมปร ีดิ ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ ยิง่ พวกภรรยาและ
เด็กๆก็เปรมปร ีดิ ์ ด้วย และความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ 
ได้ ยนิไปไกล 44 ในวนัน้ัน เขาแต่งตัง้บางคนให ้ดู แลหอ้ง
สําหรบัพั สด ุ ของบรจิาค  ผลไม้ รุน่แรก ส่วนสิบชกัหน่ึง  
ให ้รวบรวมปันส่วนซ่ึงกําหนดไว้ในพระราชบัญญั ติ สําหรบั
ปุโรหติและคนเลว ีเข ้ามาไวใ้นน้ัน ตามไรน่าในหวัเมืองเหล่า
น้ัน เพราะยูดาห์เปรมปร ีดิ ์ด้วยเรือ่งบรรดาปุโรหติ และคน
เลว ีผู้  ปรนนิบัติ  อยู ่ น้ัน 45 และทัง้พวกนั กร ้องและพวกเฝ้า
ประตู ได้ ทําการปรนนิบั ติ พระเจ้าของเขาและทําการชาํระ
ให ้บรสุิทธิ ์ตามพระบัญชาของดาวดิและของซาโลมอนราช
โอรสของพระองค์ 46 เพราะในสมัยดาวดิและอาสาฟในดึก
ดําบรรพ์น้ั นม ีหวัหน้าพวกนั กร ้อง และมีบทเพลงสรรเสรญิ
และบทเพลงโมทนาพระคุณพระเจ้า 47 และอสิราเอลทัง้
ปวงในสมัยของเศรุบบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์  ได้  
ให ้ปันส่วนตามต้องการทุกวนัแก่นั กร ้องและคนเฝ้าประตู
และเขาได้กันส่วนของคนเลว ีไว ้ ต่างหาก และคนเลว ีได้ กัน
ส่วนของลูกหลานอาโรนไว ้ต่างหาก 

13
คนอสิราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว

1 ในวนั น้ัน เขาอา่นหนังสือของโมเสสให้ประชาชนฟัง
และเขาพบท่ี มี  เข ียนไว ้วา่  ไม่ ควรใหค้นอมัโมนหรอืคนโมอบั
เข้าไปในท่ีชุ มน ุมของพระเจ้าเป็นนิตย์ 2 เพราะเขามิ ได้ เอา
อาหารและน้ํามาต้อนรบัคนอสิราเอล  แต่  ได้ จ้างบาลาอมัให้
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มาต่อต้านและแชง่เขา  แต่ พระเจ้าของเราทรงเปล่ียนคํา
แชง่เป็นพร 3 และอยู่มาเม่ือประชาชนได้ยนิพระราชบัญญั 
ติ เขาก็แยกอสิราเอลออกเสียจากคนต่างด้าวทัง้ปวง 4  
ก่อนหน้าน้ี เอลียาชบีปุโรหติผู้ ได้ รบัการแต่งตัง้ให ้ดู แลหอ้ง
ในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา และผู้ เก ี่ยวพั นก ับโทบอีาห์
5  ได้ จัดหอ้งใหญ่หอ้งหน่ึงให้โทบีอาห์ เป็นหอ้งท่ี แต่ ก่อนใช ้
เก ็บธญัญบู ชา  กํายาน  เครือ่งใช ้ ต่างๆ และสิบชกัหน่ึงท่ีเป็น
ข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามัน ซ่ึงเขาให ้ไว ้ตามบัญญั ติ  ให ้ แก่  
คนเลว ี นักรอ้ง คนเฝ้าประตูและของบรจิาคสําหรบัปุโรหติ
6 เม่ือเกิดเรือ่ง น้ีข้าพเจ้ามิ ได้  อยู ่ในเยรูซาเล็ม เพราะในปี 
ท่ี สามสิบสองแหง่รชักาลอารทาเซอร ์ซี สกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ
โลนน้ัน ข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษั ตร ิย์ และอกีไม่ ก่ี วนัข้าพเจ้าก็
ทูลลากษั ตร ิย์

เนหะมียไ์ปยงัเยรูซาเล็มครัง้ท่ี สอง 
7 และ มายงั เยรูซาเล็ม  แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทราบ ความ ชัว่

รา้ยซ่ึงเอลียาชบีได้กระทําเพื่อโทบีอาห์ คือจัดหอ้งภายใน
บรเิวณพระนิเวศของพระเจ้าให ้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนัก และ
ข้าพเจ้าก็โยนเครือ่งแต่งเรอืนทัง้สิน้ของโทบีอาห์ออกเสีย
จากหอ้ง 9  แล ้วข้าพเจ้าสัง่ให้เขาชาํระหอ้ง และข้าพเจ้าก็
นําเครือ่งใช้ประจําพระนิเวศของพระเจ้า ทัง้ธญัญบูชากับ
กํายานกลับมาไว ้ท่ี น่ั นอ ีก

อสิราเอลนําคนเลว ีกล ับมายงัพระวหิารและจัดเล้ียง
พวกท่าน

10 และข้าพเจ้ายงัทราบอ ีกวา่ ส่วนของคนเลว ีน้ัน เขา
ก็ ไม่ ได้  มอบให ้ เพราะฉะน้ัน คนเลวีและ นั กร ้อง ผู้ ปฏิบัติ  
การงาน ต่างก็ หนี  กล ับไปยงัไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้า จึง
ต่อวา่เจ้าหน้าท่ีและพูดวา่ �ทําไมจึงทอดทิง้พระนิเวศของ
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พระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้า จึงรวบรวมเขากลับมา และตัง้ เขา
ไว้ตามตําแหน่งของเขาอกี 12 และยูดาห์ทัง้ปวงได้นําสิบ
ชกัหน่ึงท่ีเป็นข้าว น้ําองุน่ใหม่ และน้ํามันเข้ามายงัเรอืนพั 
สด ุ 13 ข้าพเจ้าได้ แต่ ง ตัง้คนให ้ดู แลเรอืนพั สด ุ คือ เชเล
มิยาห ์ปุ โรหติ ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห ์แห ่งคน
เลวี และผู้ชว่ยของเขาคือ ฮานันบุตรชายศักเกอร์  ผู้ เป็น
บุตรชายมัทธานิยาห์ เพราะนับได้วา่เขาสัตย ์ซ่ือ และหน้าท่ี
ของเขาคือแจกจ่ายแก่พวกพี่ น้อง 14 � โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์  เก ่ียวกับเรือ่งน้ีขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์
และ ขอ อยา่ ทรง ลบล้าง การ ท่ี ดี ทัง้ หลาย ของ ข้า พระองค์ 
ท่ี ข้าพระองค์ ได้  กระทํา เพื่อพระนิเวศของพระเจ้าของข้า
พระองค์ และเพื่อการปรนนิบั ติ ในท่ี น้ัน �

บางคนฝ่าฝื นว ันสะบาโต
15 ครัง้ น้ันในยูดาห์ ข้าพเจ้าเหน็คนยํ่า น้ําองุน่ในวนัสะ

บาโต และนําฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลา ทัง้น้ําองุน่ ผล
องุน่ มะเด่ือ และภาระทุกอยา่ง ซ่ึงเขานํามายงัเยรูซาเล็มใน
วนัสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในว ันที ่เขาทัง้หลายขาย
อาหาร 16และมีคนชาวไทระอาศัยอยูใ่นเมืองได้นําปลาและ
สินค้าทุกอยา่งเข้ามาขายในวนัสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์
และในเยรูซาเล็ม 17  แล ้วข้าพเจ้าได้ต่อวา่พวกขุนนางแหง่
ยูดาห์ และพู ดก ับเขาวา่ �ทําไมท่านทัง้หลายกระทําความ
ชัว่รา้ยเชน่น้ี กระทําให้วนัสะบาโตเป็นมลทิน 18 บรรพบุรุษ
ของท่านมิ ได้ กระทําเชน่น้ี หรอื และพระเจ้าของเรามิ ได้ ทรง
นําเหตุรา้ยทัง้สิน้ให้ตกอยู่บนเราและบนเมืองน้ี หรอื ท่าน
ยงัจะนําพระพิโรธยิง่กวา่น้ันมาเหนื ออ ิสราเอลด้วยการก
ระทําให้วนัสะบาโตเป็นมลทิน� 19 และอยู่มาพอเริม่มืดท่ี 
ประตู เมืองเยรูซาเล็มก่อนวนัสะบาโต ข้าพเจ้าได้บัญชาให ้
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ปิดประตู  เมือง และสัง่วา่  ไม่  ให ้เปิดจนกวา่จะพ้ นว ันสะบา
โตแล้ว และข้าพเจ้าก็ตัง้ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้าให ้
ดู แลประตู เมือง วา่ไม่ ให ้นําภาระสิง่ใดเข้ามาในวนัสะบาโต
20  แล ้วพวกพ่อค้าและพวกขายสินค้าทุกชนิดค้างอยู่นอก
เยรูซาเล็มหนหน่ึง หรอืสองหน 21 ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขา
และพู ดก ับเขาวา่ �ทําไมท่านมานอนอยู่ข้างกําแพงเมือง
ถ้าท่านทําอกีข้าพเจ้าจะจั บท ่าน�  ตัง้แต่ คราวน้ันมาเขาก็ ไม่ 
มาอกีในวนัสะบาโต 22และข้าพเจ้าบัญชาคนเลว ีให ้ชาํระตัว
เขาและมาเฝ้าประตู เมือง เพื่อรกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์
� โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระลึก
ถึงข้าพระองค์ในเรือ่งน้ี ด้วย และขอทรงไว ้ช ีวติข้าพระองค์
ตามความยิง่ใหญ่ แห ่งความเมตตาของพระองค์�

 การติ เตียนคนท่ี แต่ งงานกับคนต่างชาติ
23 ในสมัย น้ันข้าพเจ้า ได้ เห ็นพวกยวิ ผู้ ได้  แต่ งงานกับ

หญิง ชา วอชั โดด อมั โมน และ โม อบั 24 และ เด็ก ของ เขา
ครึง่ หน่ึง พูด ภาษา อชั โดด เขา พูด ภาษา ฮบีรู ไม่ ได้  แต่  พู 
ดภาษาชนชาติของเขาแต่ละพวก 25 ข้าพเจ้าได้ โต้  แย ้ งก 
ับ เขา และแชง่ เขา และตี เขาบางคนและดึงผมของเขา
ออก และ ข้าพเจ้า กระทํา ให้ เขา ปฏิญาณ ใน พระนาม ของ
พระเจ้า ด้วยข้าพเจ้ากล่าววา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่ยกบุตร
สาวของเจ้า ให ้แก่  บุ ตรชายของเขา หรอืรบั บุตรสาวของ
เขา ให ้แก่  บุ ตร ชาย ของ เจ้า หรอื ตัว เจ้า เอง 26 ซา โลม อ
นกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล  มิได้ ทําบาปด้วยเรือ่งหญิงอยา่ง
น้ี หรอื ท่ามกลาง หลาย ประชาชาติ ไม่มี  กษัตรยิ ์ใด เหมือน
พระองค์ และพระเจ้าของพระองค์ ก็ ทรงรกัพระองค์ และ
พระเจ้าทรงกระทําให ้พระองค์ เป็นกษั ตร ิย์เหนื ออ ิสราเอล
ทัง้ปวง ถึงกระน้ั นก ็ ดี  แม้ เป็นพระองค์หญิงต่างชาติ ก็  เป็น
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เหตุให ้ พระองค์ ทรงทําบาป 27 ควรหรอืท่ีเราจะฟังเจ้าและ
กระทําความชัว่รา้ยใหญ่ยิง่ น้ี ทัง้ สิน้ และประพฤติละเมิด
ต่อพระเจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ� 28  
บุ ตรชายคนหน่ึงของโยยาดา  ผู้ เป็นบุตรชายเอลียาชีบ
มหาปุโรหติ เป็นบุตรเขยของสันบาลลัท ชาวโฮโรนาอมิ
เพราะฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขับไล่เขาไปเสียจากข้าพเจ้า 29 � 
โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงเขาทัง้
หลาย เพราะ วา่ เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ใหก้าร เป็น ปุโรหติ
และพันธสัญญาของพวกปุโรหติและคนเลวเีป็นมลทิน� 30  
ดังน้ี  แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํระเขาจากต่างด้าวทุกอยา่ง และ
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ หน้าท่ี ของ บรรดา ปุโรหติ และ คน เลวี ต่าง ก็
ประจํางานของตน 31ข้าพเจ้าได้จัดใหห้าฟืนถวายตามเวลา
กําหนดและสําหรบัผลรุน่แรกด้วย � โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ให ้ เก ิดผลดี เถิด �
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