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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสรา

มีอยูหก
่
เล่ม ใน พระ คัมภีรเดิ
์ มที่เขีย นขึ้น หลัง จาก ยู
ดาห์กลับ มาจากการเป็น เชลยที่กรุ งบาบิโลน คือ เอสรา เน
หะมีย์ เอสเธอร์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ใน ปี ก่อน ค .ศ. 536 กษั ตริยไซ
์ รัส ของ บา บิ โลน สัง่ พวก
ยิวที่มีความ ประสงค์ให้กลับ ไป ยัง แผ่นดินอิส รา เอล และ
สร้าง พระ วิหาร ของ พระเจ้า ขึ้น มา ใหม่ พวก ยิว หลาย คน
ได้กลับ ไป ยัง แผ่นดินอิส รา เอล และ สร้าง พระ วิหาร ขึ้น มา
ใหม่ โดยผู้นําคือเศรุ บบาเบลซึ่งเป็นเจ้าเมืองและเอสราซึ่ง
เป็น อาลักษณ์ หลัง จากนั ้นเนหะมีย์ นํา อีก พวกหนึ่ ง กลับ ไป
แล้วสร้างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้ พวกยิวนัน
้
ให้เป็นประเทศอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ
เล่มนี้คือ 80 ปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้า
ใหม่
1 ใน ปี แรก แห่ง รัชกาล ไซ รัส กษั ตริย์ ของ เปอร์เซีย เพื่อ
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ทาง ปาก ของ เยเร มีย์ จะ
สําเร็จ พระเยโฮวาห์ ทรงรบเร้า จิตใจของไซรัส กษั ตริย์ ของ
เปอร์เซีย กษั ตริยจึ
์ ง ทรง มี ประกาศ ตลอด ราช อาณาจักร
ของ พระองค์ และ บันทึก เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร ลง ด้วย ว่า
2 “ไซ รัส กษั ตริย์แห่ง เปอร์เซียตรัสดัง นี้ ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ได้พระราชทานบรรดาราชอาณาจักร
แห่งแผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์ ทรงกําชับให้เราสร้าง
พระ นิ เวศ ให้พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ใน ยู ดาห์ 3 มีผู้ใด
ใน ท่ามกลาง ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น ประชาชน ของ พระองค์
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ขอ พระเจ้า ของ เขา สถิตกับ เขา และ ขอ ให้ เขา ขึ้น ไป ยัง
เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล (คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า) ซึ่ง
อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 4 และคนใดก็ตามที่เหลือ อยู่ ไม่ว่า เขาจะ
อาศัย อยู่ ณ ที่ ใด ขอให้คนซึ่ง อยู่ ในที่ ของเขาช่วยเขาด้วย
เงิน และด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนื อ จาก
เครือ
่ งบูชาตามใจสมัครสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่
ในเยรู ซาเล็ม’ ”

5

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรู ซาเล็ม

แล้ว ประมุข ของ บรรพบุรุษ แห่ง ยู ดาห์ และ เบน ยา มิน
ได้ลุก ขึ้น ทัง้ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี คือ ทุก คนที่ พระเจ้า
ทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม 6 และทุกคนที่อยูใกล้
่
เขาก็ได้ช่วยมือเขา
ด้วยเครือ
่ งเงิน ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และ
ด้วยของมีค่า นอกเหนื อจากทุกสิง่ ที่ถวายบูชาตามใจสมัคร
7 กษั ตริยไซ
์ รัส ก็ ทรง นํา เครือ
่ ง ใช้ ของ พระ นิ เวศ แห่ง พระ
เยโฮวาห์ออกมา ซึ่ง เป็น เครือ
่ งใช้ที่เนบู คัด เนสซาร์ได้ทรง
กวาด มา จาก เยรู ซาเล็ม และ ทรง เก็บ ไว้ ใน นิ เวศ แห่ง พระ
ของพระองค์ 8 ไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนําสิง่ เหล่านี้
ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สมุหพระคลัง ผู้นั บออก
ให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์ 9 และนี่ เป็นจํานวนของ
สิง่ เหล่า นั ้น อ่างทองคํา สามสิบ อ่างเงิน หนึ่ ง พัน มีดยีสิ
่ บ
10
เก้าเล่ม ชามทองคําสามสิบ ชามเงินอีกชนิ ดหนึ่ งมีสี่รอ
้ ย
สิบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่ งพัน 11 ภาชนะที่ทําด้วยทองคํา
และ ทํา ด้วย เงิน ทัง้ สิน
้ รวม ห้า พัน สี่ร้อย ทัง้ หมด นี้ เชช บัส
ซาร์ได้นํา ขึ้น มา เมื่อ ได้ นํา พวกเชลยขึ้น มาจากบาบิ โลนถึง
กรุ งเยรู ซาเล็ม
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รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม
1

ต่อ ไป นี้ เป็น ประชาชน แห่ง มณฑล ที่ ขึ้น มา จาก
การ เป็น เชลย ใน พวก ที่ถูกก วาด ไป ซึ่ง เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ได้ กวาด เอา ไป เป็น เชลย ยัง บา
บิโลน และกลับไปยังเยรู ซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยังเมือง
ของตน 2 เขาทัง้ หลายมากับ เศรุ บ บาเบลคือ เยชูอา เนหะ
มีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย
เรฮูม และบาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอล
คือ 3 คนปาโรช สองพัน หนึ่ ง ร้อยเจ็ด สิบ สองคน 4 คนเชฟ
าทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ด สิบ สองคน 5 คนอาราห์ เจ็ ดร้อยเจ็ด
สิบ ห้า คน 6 คนปาหัท โมอับ คือ ลูก หลานของเยชู อาและโย
อาบ สองพัน แปดร้อยสิบ สองคน 7 คนเอลาม หน่งึ พัน สอง
ร้อยห้าสิบสี่คน 8 คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน 9 คนศักคัย เจ็
ดร้อยหกสิบคน 10 คนบานี หกร้อยสี่สิบสองคน 11 คนเบบัย
หกร้อยยีสิ
่ บสามคน 12 คนอัส กาด หน่งึ พัน สองร้อยยีสิ
่ บ
สองคน 13 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบ หกคน 14 คนบิ ก วัย
สองพันห้าสิบหกคน 15 คนอาดีน สี่รอ
้ ยห้าสิบสี่คน 16 คนอา
เทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 17 คนเบไซ สามร้อย
ยีสิ
่ บสามคน 18 คนโยราห์ หน่งึ ร้อยสิบ สองคน 19 คนฮาชูม
สองร้อยยีสิ
่ บสามคน 20 คนกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน 21 คนชาว
เบธเลเฮม หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสามคน 22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหก
23
คน ชาวอานาโธท หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน 24 คนอัสมาเวท
สี่สิบสองคน 25 คนชาวคี ร ย
ิ าทอาริม ชาวเคฟี ราห์ และชาว
เบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 26 คนชาวรามาห์ และชาวเก
บา หกร้อยยีสิ
่ บเอ็ดคน 27 ชาวมิคมาส หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสองคน
28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยีสิ
่ บสามคน 29 คนชาว
30
เนโบ ห้าสิบ สองคน คนชาวมักบีช หน่งึ ร้อยห้าสิบ หกคน
31 คนเอลามอีก คนหนึ่ ง หน่ง
ึ พัน สองร้อยห้า สิบ สี่คน 32 คน
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ชาวฮาริม สามร้อยยีสิ
่ บคน 33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน เจด
็ ร้อยยีสิ
่ บห้าคน 34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบ
ห้าคน 35 คนเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
พวกปุโรหิตที่กลับไป
36 บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดายาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อย
เจ็ดสิบสามคน 37 คนอิมเมอร์ หน่งึ พันห้าสิบสองคน 38 คน
ปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 39 คนฮาริม หน่งึ พัน
สิบเจ็ดคน
พวกคนเลวีที่กลับไป
คนเลวีคือ คนเยชู อาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์
เจ็ด สิบ สี่คน 41 พวก นั กร้ อง คือ คน อา สาฟ หน่งึ ร้อย ยีสิ
่ บ
แปด คน 42 ลูก หลาน คน เฝ้า ประตูคือ คน ชัลลูม คน อา เท
อร์ คน ทัล โมน คน อัก ขูบ คน ฮา ทิธา และ คน โชบัย รวม
กัน หนึ่ ง ร้อย สามสิบ เก้า คน 43 คนใช้ประจํา พระ วิหาร คือ
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับ บาโอท 44 คนเคโรส คนสี อาฮา
คนพาโดน 45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ 46 คนฮา
กาบ คนชัลมัย คนฮานั น 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอา
ยาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัส ซาม 49 คนอุส ซาห์ คน
ปาเสอาห์ คนเบสั ย 50 คนอัส นาห์ คนเมอู นิม คนเนฟิสิม
51 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัส ลูท คนเมหิด
า คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสิ เสรา คนเทมาห์ 54 คนเน
ซิ ยาห์ และคนฮาทิฟฟา 55 ลูก หลานข้าราชการของซาโลม
อนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุดา 56 คนยาอาลาห์ คน
ดารโคน คนกิดเดล 57 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรท
แห่งซาบาอิม และคนอามี 58 คนใช้ประจําพระวิหารและลูก
หลานของข้าราชการของซาโลมอนทัง้ สิน
้ เป็นสามร้อยเก้า
59
สิบ สองคน ต่อ ไปนี้ เป็น บรรดาผู้ที่ขึ้น มาจากเทลเมลาห์
เทลฮารชา เครู บ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือน
40
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บรรพบุรุษ ของเขาหรือ เชื้อ สายของเขาไม่ได้ ว่า เขาเป็น คน
อิสราเอลหรือไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเน
โคดา รวมหกร้อยห้า สิบ สองคน 61 และจากลูก หลานของ
ปุ โรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส และคนบารซิลลัย
ผู้ได้ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื
ตามนั ้น 62 คนเหล่านี้ เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่ เขาขึ้นไว้ใน
สํามะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัด
ออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 63 ผู้ว่าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับ
ประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษา
กับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนคนที่กลับไปทัง้ หมด

64 ชุมนุมชนทัง
้ หมดรวมกันมี

สี่หมื่นสองพันสามร้อยหก

65 นอกเหนื อ จากคนใช้ชายหญิง ซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสาม

สิบคน
ร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน

ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
ม้า ของ เขา มีเจ็ ดร้อย สามสิบ หก ตัว ล่อ ของ เขา สอง
ร้อยสี่สิบห้า ตัว 67 อูฐ ของเขาสี่ ร้อยสามสิบ ห้า ตัว และลา
ของเขาหกพันเจ็ดร้อยยีสิ
่ บตัว 68 ประมุขของบรรพบุรุษบาง
คน เมื่อ เขา มา ถึงที่ พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง อยู่ ใน
เยรู ซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อ พระนิ เวศของพระเจ้า
เพื่อ จะ สร้าง พระ นิ เวศ ขึ้น ใน ที่เดิม 69 เขา ถวาย ตาม กําลัง
ของเขาแก่ กองทรัพย์ เพื่อ พระราชกิจ เป็น ทองคํา หกหมื่น
หนึ่ ง พัน ดาริค เงิน ห้า พัน มาเน และเครือ
่ งแต่ง กายปุโรหิต
70
หนึ่ งร้อยตัว บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ ง นั ก
ร้อง คนเฝ้า ประตู และคนใช้ ประจํา พระวิหารอยู่ ตามเมือง
ของตน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยูต
่ ามเมืองของเขา
66
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เยชูอากับเศรุ บบาเบลตัง้ แท่นบูชาขึ้นมา

เมื่อ มา ถึง เดือน ที่เจ็ด ที่ คน อิสราเอล อยู่ ตาม หัว เมือง
ประชาชนได้มาพร้อมหน้ากันที่เยรู ซาเล็ม 2 แล้วเยชูอาบุตร
ชายโยซาดัก ได้ลุกขึ้น พร้อมกับ พวกปุโรหิต ผู้ เป็น ญาติ ของ
เขาด้วยกัน กับ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล พร้ อมกับ
ญาติ ของเขา และได้ สร้างแท่น บูชาของพระเจ้า แห่งอิส รา
เอล เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น ตามที่บันทึก ไว้ในพระ
ราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า 3 เขาได้ ตัง้ แท่น บูชา
ไว้บนฐาน เพราะความกลัวอยู่เหนื อเขาเหตุ ด้วยชนชาติ ทัง้
หลายแห่งแผ่นดินเหล่านั ้น และเขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาบน
แท่น นั ้น ต่อ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเวลาเช้า และ
เวลาเย็น
4

เทศกาลอยูเ่ พิงและเครือ
่ งเผาบูชาต่างๆ

และเขาถือ เทศกาลอยู่ เพิง ตามที่ บันทึก ไว้ และถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาประจําวันตามจํานวนที่กําหนดไว้ ตามธรรม
เนี ยม อัน เป็น หน้าที่ พึง ทํา ทุก วัน 5 ต่อ มาก็ ถวายเครือ
่ งเผา
บูชาเนื องนิ ตย์ ถวายเครือ
่ งบูชาในวัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า และตาม
บรรดาเทศกาลกําหนดของพระเยโฮวาห์ที่ตัง้ ไว้ และถวาย
เครือ
่ งบูชาของทุกคนที่ ถวายตามใจสมัครแด่ พระเยโฮวาห์
6 เขาเริม
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ตัง้ แต่วัน
่ ต้น ถวายเครือ
ที่หน่งึ ของเดือนที่เจ็ด แต่เขายังมิได้วางรากฐานพระวิหาร
ของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้ หลายจึง ให้ เงิน แก่ ชา่ งสกัด หิน
และช่างไม้ และมอบอาหาร เครือ
่ งดื่ม และนํ้ามัน แก่ คนไซ
ดอนและคนไทระ เพื่อให้นําไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอนไป
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ถึงทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตามที่เขาได้รบอน
ั
ุญาตมาจากไซรัส
กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
8

การวางรากฐานของพระวิหาร

ในปีที่สอง ซึ่ง เขา มา ถึง พระ นิ เวศ แห่ง พระเจ้า
ที่เยรู ซาเล็ม ใน เดือน ที่สอง เศ รุ บ บา เบ ลบุตร ชาย เชอั
ลทิ เอล และเยชูอาบุตรชายโยซาดัก ได้ทําการตัง้ ต้นพร้อม
พี่ น้องของเขาที่เหลือ อยู่ คือ บรรดาปุโรหิต และคนเลวีและ
คน ทัง้ ปวง ซึ่ง มา จาก การ เป็น เชลย ยัง เยรู ซาเล็ม เขา ได้
เลือกตัง้ คนเลวี ตัง้ แต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงาน
ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 9 และเยชู อากับ บุตรชาย
และพี่ น้องของท่าน กับ ขัดมี เอลและบุตรชายของเขา คน
ของยูดาห์ รวมกันควบคุมคนงานในพระนิ เวศแห่งพระเจ้า
รวมกับ บุตรชายเฮนาดัด พร้อมกับ บุตรชายและญาติ ของ
เขา ผู้ เป็น คน เลวี 10 และ เมื่อ ช่าง ก่อ ได้ วาง รากฐาน ของ
พระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ บรรดาปุ โรหิตก็แต่งเครือ
่ งยศ
ออกมาพร้อมกับ แตรและคนเลวี คนของอาสาฟพร้อมกับ
ฉาบ ถวาย สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ ตามพ ระ ราช กําหนด
ของดาวิ ดกษั ตริย์แห่งอิส ราเอล 11 และเขาร้องเพลงตอบ
กัน สรรเสริญ และ โมทนา แด่ พระ เย โฮ วาห์ว่า “เพราะ
พระองค์ประเสริฐ เพราะ ความ เมตตา ของ พระองค์ ดํารง
เป็น นิ ตย์ ต่ออิส ราเอล” และประชาชนทัง้ ปวงก็โห่ร้องด้วย
เสียงดัง เมื่อ เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า รากฐาน
ของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์วางเสร็จแล้ว 12 แต่ปุโรหิต
และ คน เลวี และ ประมุข ของ บรรพ บุ รุ ษเป็นอัน มาก คือ
คน แก่ผู้ได้เห็ นพ ระ วิ หาร หลังก่อน เมื่อ เขา เห็น รากฐาน
ของพระวิหารหลัง นี้ ได้วางแล้ว ได้ร้องไห้ด้วยเสียงดัง คน
เป็นอัน มาก ได้โห่ร้อง ด้วย ความ ชื่นบาน 13 ประชาชน จึง
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สังเกตไม่ได้ว่า ไหนเป็น เสียงโห่ รอ
้ งด้วยความชื่นบาน และ
ไหนเป็นเสียงประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่รอ
้ งเสียง
ดังมาก และเสียงนั ้นก็ได้ยินไปไกล

4
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
ลูกหลาน
ของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย กําลังสร้างพระวิหารถวาย
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 2 เขาทัง้ หลายได้เข้า
มาหาเศรุ บบาเบลและประมุขของบรรพบุรุษและพูดกับเขา
ว่า “ให้เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะว่า พวกเราแสวงหา
พระเจ้า ของท่านอย่างท่านทัง้ หลาย และเราได้ ถวายสัตว
บูชา แด่พระองค์ตัง้ แต่วัน ที่เอ สาร ฮัด โด นกษั ตริย์แห่งอัส
ซีเรีย ได้ นํา เรา มา ที่นี่ ” 3 แต่เศ รุ บ บา เบล เยชูอา และ คน
อื่นๆที่เป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษที่เหลืออยูในอิ
่
สราเอล
พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ไม่มีส่วน กับ เรา ใน
การ สร้าง พระ นิ เวศ ถวาย แด่ พระเจ้า ของ เรา แต่พวก เรา
จะ สร้าง แต่ ลําพัง ถวาย แด่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
ราเอล ตามที่กษั ตริยไซรั
์ ส กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย ทรงบัญชา
ไว้แก่เรา ” 4 แล้ว ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน นั ้น ได้ กระทํา ให้
ประชาชน ยู ดาห์ท้อถอย และ รบกวน พวก เขา ใน การ สร้าง
5 และได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาเพื่อมิให้เขาสมหวังตาม
จุด ประสงค์ ของ เขา ตลอด รัช สมัย ของ ไซ รัส กษั ตริย์แห่ง
เปอร์เซีย แม้ถึง รัชกาล ของ ดา ริ อส
ั กษั ตริย์แห่ง เปอร์เซีย
6 และ ใน รัช กาล อา ห สุ เอ รัส ต้นรัช กาล ของ พระองค์ เขา
ทัง้ หลาย ได้เขียน ฟ้อง ชาว ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม 7 และ ใน
รัช สมัย ของอารทาเซอร์ซีสนัน
้ บิชลาม มิทเรดาท และทา
เบเอล และพวกภาคี ทัง้ ปวงของเขาได้เขียนไปทูล อารทา
1 เมื่อปฏิปั กษ์ ของยูดาห์และเบนยามินได้ยนว
ิ ่า
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เซอร์ซีสกษั ตริย์แห่ง เปอร์เซีย ฎีกานัน
้ ได้เขีย นขึ้นเป็นอักข
ระอารัม แล้วก็ แปลเป็น ภาษาอารัม 8 เรฮูม ผู้บังคับ บัญชา
และ ชิม ชัย อาลักษณ์ ได้เขียน หนั งสือ ปรักปรํา เยรู ซาเล็ม
ถวายกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ 9 แล้วเรฮูมผู้บังคับ
บัญชา ชิมชัย อาลักษณ์ กับ ภาคี ทัง้ ปวงของท่าน และชาว
ดินา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก
ชาวบาบิโลน ชาวสุ สา คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และ
คนประชาชาติอื่นๆ ผู้ซึ่งโอสนั ปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมา
ให้ตัง้ อยูในหั
่
วเมืองสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑล
ทางฟากแม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น
พวกปฏิปักษ์ เขียนจดหมายถึงกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
11 และ นี่ เป็ น สําเนา จดหมาย ที่ เขา ส่ง ไป ถึง พระองค์
คือ ถึง กษั ตริย์ อาร ทา เซอร์ซีสว่า “ขอก ราบ ทูล ข้าราชการ
ของ พระองค์ คือ คน ของ มณฑล ฟาก แม่น้ํา ข้าง นี้ เป็นต้น
12 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ ทรงทราบว่า พวกยิว ซึ่ง มาจากพระองค์
มาหาข้า พระองค์ นั้น ได้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม เขากําลังก่อ สร้าง
เมืองที่ มัก กบฏและชัว่ ร้ายขึ้น ใหม่ เขากําลัง จะทํา กําแพง
เมือง เสร็จ และ ซ่อมแซม รากฐาน 13 บัดนี้ ขอก ษั ตริย์ ทรง
ทราบ ว่า ถ้า เมือง นี้ ได้สร้าง ขึ้น ใหม่ และ กําแพง เมือง เสร็จ
แล้ว เขา จะ ไม่ ส่ง บรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยม หรือ ค่า ภาษี
และเงิน รายได้ ของหลวงก็ จะขาดตกบกพร่องไป 14 เพราะ
เมื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ รับ พระบรม ราชูปถัมภ์ จาก
ราชวัง ของกษั ตริย์ จึง ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
เห็น การเสื่อมเกียรติ ของกษั ตริย์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย จึง ส่ง มาก ราบ ทูล แก่กษั ตริย์ 15 เพื่อ ว่า จะ ได้ ค้น
ดู ในหนั ง สือบัน ทึก ของบรรพบุรุษ ของพระองค์ พระองค์จะ
พบ ใน หนั ง สือบัน ทึก แล้ว ทราบ ว่า เมือง นี้ เป็น เมือง มัก
กบฏ เป็นภยันตรายแก่ บรรดากษั ตริย์และมณฑลทัง้ หลาย
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และได้มีการปลุก ปั่ นขึ้น จากสมัย เก่า ก่อน เพราะเหตุ นี้เอง
เมือง นี้ จึง ถูก ทิง้ ร้าง 16 ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอก ราบ ทูล
ให้กษั ตริยทรง
์
ทราบ ว่า ถ้า เมือง นี้ ได้สร้าง ใหม่ เสร็จ และ
กําแพง เมือง ก็ สําเร็จ แล้ว พระองค์จะ ไม่มี กรรมสิทธิใน
์
มณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ ”
กฤษฎีกาจากกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
17

กษั ตริยทรง
์
ส่ง พระ ราช สาร ตอบ ไป ถึง เร ฮูม ผู้บังคับ
บัญชา และชิมชัยอาลักษณ์ และภาคีทัง้ ปวงของเขาผูอ
้ าศัย
ในสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือ ของมณฑลทางฟากแม่น้ํา
ข้างโน้ นว่า “ขอให้อยูเย็
่ นเป็นสุขเถิด เป็นต้น 18 บัดนี้ หนังสือ
ที่ ท่านส่ง ไปยัง เราได้ให้แปลต่อ หน้า เรา 19 และเราได้ออก
คําสัง่ และได้สอบสวนแล้ว เห็นว่าเมืองนี้ แต่ก่อนโน้ นได้ลุก
ขึ้น ต่อสู้กษั ตริย์ และ การ กบฏ และ การ ปลุก ปั่ น ได้เกิด ขึ้น
ในเมืองนั ้น 20 เคยมีกษั ตริยผู
์ ้ทรงอํานาจได้ครองเยรู ซาเล็ม
เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างโน้ น ซึ่งเขา
ถวายบรรณาการ ค่าธรรมเนี ยมและภาษี ให้ 21 เพราะฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงออกคําสัง่ ว่า ให้คนเหล่านี้ หยุดและไม่ต้อง
สร้างเมืองนี้ ใหม่ จนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา 22 และขอระวัง
อย่า หย่อนในเรือ
่ งนี้ ทําไมจะให้ ความเสื่อมเสีย เกิด ขึ้น เป็น
ภยันตรายต่อกษั ตริย์”
การก่อสร้างได้หยุด
23

แล้ว เมื่อ ได้ อ่าน สําเนา ราช สาร ขอ งกษั ตริย์ อาร ทา
เซอร์ซีส ต่อ หน้า เร ฮูม และ ชิม ชัย อาลักษณ์ และ ภาคี ทัง้
หลายของท่าน ท่านทัง้ หลายก็รีบไปหาพวกยิวที่เยรู ซาเล็ม
และใช้กําลังและอํานาจกระทําให้เขาหยุด 24 งานพระนิ เวศ
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แห่ง พระเจ้า ซึ่ง อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม จึง หยุด งาน นั ้น ได้ หยุด
จนถึงปีที่สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย

5

ฮักกัย และ เศ คา ริ ยาห์หนุน ใจ ประชาชน ให้ ทําการ
ก่อสร้างต่อไป
1 ฝ่าย ผู้พยากรณ์ คือ ฮักกัย ผู้พยากรณ์ และ เศ คา ริ
ยาห์บุตร ชาย อิด โด ได้พยากรณ์ แก่พวก ยิว ผู้อยูใน
่ ยู ดาห์
และ เยรู ซาเล็ม ใน พระนาม ของ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล คือ
แก่พวก เขา 2 แล้วเศ รุ บ บา เบ ลบุตร ชาย เชอั ลทิ เอล และ
เย ชูอาบุตร ชาย โย ซา ดัก ได้ลุก ขึ้น ตัง้ ต้น สร้าง พระ นิ เวศ
แห่งพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ และผู้พยากรณ์ ของ
พระเจ้า ได้อยูกั
่ บท่านช่วยเหลือ ท่าน 3 ในเวลาเดียวกัน นั ้น
ทัทเธนั ย ผู้ว่า ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ และเชธาร์
โบ เซ นั ย และ คณะ ของ เขา ได้ มา หา ท่าน และ พูดกับท่าน
ดังนี้ ว่า “ผู้ใด ที่ให้กฤษฎีกา แก่ท่าน ให้สร้าง พระ นิ เวศ และ
กําแพงนี้ จนสําเร็จ” 4 เขาถามท่านอย่างนี้ ด้วยว่า “ผู้ที่กําลัง
สร้างตึ กนี้ นั้นมีช่อ
ื ใครบ้าง” 5 แต่พระเนตรของพระเจ้าของ
เขา ทัง้ หลาย อยู่ เหนื อ พวก ผู้ใหญ่ของ พวก ยิว และ เขา ก็
ยับยัง้ เขา ทัง้ หลาย ไม่ได้จนกว่า เรือ
่ ง นี้ จะ ทราบ ถึง ดา ริ อส
ั
6
และ มี คํา ตอบ เป็น หนั งสือ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง นี้ มา สําเนา จด
หมายซึ่งทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และ
เชธาร์โบเซนั ย และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่
ในมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ ส่งไปทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั
พวกศัตรู เขียนถึงกษั ตริย์ดาริอส
ั
ท่านทัง้ หลายได้ ส่งหนั งสือซึ่งมีข้อความต่อไปนี้ “กราบ
ทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั ขอทรงพระเจริญ 8 ขอกษั ตริย์ทรงทราบ
7
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ว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ไป ยัง มณฑล ยู ดาห์ ถึง พระ นิ เวศ
ของพระเจ้าใหญ่ยิง่ ซึ่งกําลังสร้างขึ้นด้วยหินใหญ่ และวาง
ไม้ไว้บนผนั ง งานนี้ ได้ดําเนิ นไปอย่างขยันขันแข็งและเจริญ
ขึ้น ใน มือ ของ เขา 9 แล้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ถาม พวก
ผู้ใหญ่เหล่านั ้นว่า ‘ผู้ใด ที่ให้กฤษฎีกา แก่ ท่าน ให้ สร้าง พระ
นิ เวศ และ ทํา กําแพง นี้ จน สําเร็จ’ 10 ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ ถามชื่อ ของเขาด้วย เพื่อ กราบทูล ให้พระองค์ทรงทราบ
เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้เขียนชื่อบุคคลเหล่านั ้นที่ เป็น หัวหน้า
ของเขาลงไว้ 11 และนี่ เป็น คํา ตอบของเขาแก่ ข้า พระองค์
‘เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
และเรากําลัง สร้างพระนิ เวศซึ่ง ได้ สร้างมาหลายปีแล้ว ขึ้น
ใหม่ ซึ่งกษั ตริย์ผู้ยงิ่ ใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้างให้สําเร็จ
12 แต่เพราะว่า บรรพบุรุษ ของเราได้ กระทํา ให้ พระเจ้า แห่ง
ฟ้า สวรรค์ ทรง กริว้ พระองค์ทรง มอบ ท่าน เหล่า นั ้น ไว้ ใน
พระหัตถ์ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน คนเคล
เดีย ผู้ทรงทําลายพระนิ เวศนี้ และทรงกวาดเอาประชาชน
ไป ยัง บา บิโลน 13 ถึง อย่างไร ก็ดีใน ปี ต้น แห่ง รัชกาล ไซ รัส
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน กษั ตริยไซรั
์
ส ได้ ทรงออกกฤษฎีกาให้
สร้างพระนิ เวศหลัง นี้ ของพระเจ้า ขึ้น ใหม่ 14 และเครือ
่ งใช้
ทองคํา และเงิน ของพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง เนบู คัด เนส
ซาร์ได้ทรง กวาด ไป จาก พระ วิหาร ซึ่ง อยู่ ใน เย รู ซา เล็มนัน
้
และทรงนําไปยังวิหารของบาบิโลน สิ่งเหล่า นี้ กษั ตริยไซรั
์ ส
ทรงนําออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบไว้กับคน
หนึ่ งชื่อเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการ
เมือง 15 และ พระ องค์ ตรัส กับท่าน ดังนี้ ว่า “จง รับ เครือ
่ ง
ใช้เหล่า นี้ ไปเก็บ ไว้ ในพระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และจง
สร้างพระนิ เวศของพระเจ้าขึ้นใหม่ในที่ เดิมนัน
้ ” 16 แล้วเชช
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บัส ซาร์ คน นี้ ได้มา วาง รากฐาน พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ซึ่ง
อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม และ ตัง้ แต่ เวลา นั ้น จน บัดนี้ ก็กําลัง สร้าง
อยู่ และ ยัง ไม่สําเร็จ ’ 17 เพราะ ฉะนั ้น บัด นี้ ถ้า กษั ตริย์ ทรง
เห็นดีก็ขอ ทรง ให้ ค้น ดู ใน คลัง ราช ทรัพย์ที่ อยูใน
่ บา บิโลน
เพื่อดู วา่ กษั ตริย์ ไซรัส ทรงออกกฤษฎีกาให้ สร้างพระนิ เวศ
หลัง นี้ ของ พระเจ้า ขึ้น ใหม่ ใน เยรู ซาเล็ม หรือ ไม่ และ ขอก
ษั ตริย์ รับสัง่ แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตาม พอ พระทัย ของ
พระองค์ในเรือ
่ งนี้ ”

6
1

ดาริอส
ั ทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส

แล้ วกษั ตริย์ ดา ริ อัส ทรง ออก กฤษฎีกา และ ทรง ให้
ค้น ดู ใน หอ เก็บ หนั งสือ ซึ่ง เป็นที่ ราช ทรัพย์ สะสม ไว้ ใน บา
บิโลน 2 และได้มีการพบหนั ง สือม้ วนหนึ่ ง ที่ อาคเมตาห์ ใน
พระราชวังซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดีย และมีข้อความเขียนอยู่ใน
หนั ง สือม้ วนนั ้น ดัง ต่อ ไปนี้ 3 “ในปี ต้น แห่ง รัช กาลกษั ตริย์
ไซรัส กษั ตริยไซรั
์ สทรงออกกฤษฎีกาว่า เรือ
่ งพระนิ เวศของ
พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘ให้สร้างพระนิ เวศนั ้น ขึ้น ใหม่ คือ ที่
ซึ่ง เขานํา เครือ
่ งสัตวบูชามาถวาย ให้ลงรากมัน
่ คง ให้พระ
4
นิ เวศ สูง หก สิบ ศอก และ กว้าง หก สิบ ศอก ให้ก่อด้วย หิน
ใหญ่ สามชัน
้ และไม้ใหม่ชัน
้ หนึ่ ง และให้ เสีย เงิน ค่า ก่อสร้าง
จากพระคลัง หลวง 5 และเครือ
่ งใช้ ทองคํา และเงิน ของพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนซาร์ทรงนําออกมาจากพระ
วิหารที่อยูในเยรู
่
ซาเล็มนํามาไว้ที่บาบิโลนนั ้น ให้คืนเสียและ
ให้ นํา กลับ ไปยัง พระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ไว้ตามที่ของ
สิง่ นั ้นๆ ท่าน จง เก็บ ไว้ ใน พระ นิ เวศ แห่ง พระเจ้า’ 6 เพราะ
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ฉะนั ้น บัด นี้ ทัทเธ นั ย ผู้ ว่า ราชการ มณฑล ฟาก แม่น้ํา ข้าง
โน้ น เช ธาร์ โบ เซ นั ย และ ภาคี ของ ท่าน คือ คน อา ฟ อาร์
เซคาซึ่ง อยู่ ในมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น จงไปเสีย ให้ หา่ ง
เถิด 7 จงให้ งานสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ดําเนิ น ไปเถิด
ให้ผู้ว่าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผู้ใหญ่ของพวก
ยิว สร้างพระนิ เวศของพระเจ้า นี้ ในที่ เดิม ขึ้น ใหม่ 8 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก เรา ออก กฤษฎีกา เกี่ยว กับ สิง่ ที่ ท่าน พึง กระทํา เพื่อ
พวกผู้ใหญ่ของพวกยิว ในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า
ให้ชําระเงินค่าก่อสร้างแก่คนเหล่านี้ เต็ม เพื่อพวกเขาไม่ถูก
หยุด ยัง้ เอาเงิน จากราชทรัพย์ คือ บรรณาการของมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างโน้ น 9 และสิง่ ใดๆที่เขาต้องการ เช่น วัวหนุ่ม
แกะ ผู้ หรือ แกะ สําหรับ เครือ
่ ง เผา บูชา ถวาย แด่ พระเจ้า
แห่ง ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ข้าวสาลี เกลือ นํ้า องุน
่ หรือ นํ้ามัน ตาม
ที่ปุโรหิตเยรู ซาเล็มกําหนดไว้ ให้มอบแก่เขาเป็นวันๆไปอย่า
ได้ขาด 10 เพื่อ เขาจะได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบูชา อัน เป็น กลินที
่ ่
พอ พระทัย แด่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ ให้ อธิษฐาน
เพื่อ ชีวต
ิ ขอ งกษั ตริย์ และ โอรส ของ พระองค์ 11 และ เรา
ออกกฤษฎีกาว่า ถ้า ผู้ ใดเปลี่ยนแปลงประกาศิตนี้ ก็ให้ดึง
ไม้ใหญ่อันหนึ่ งออกเสียจากเรือนของเขา และให้เขาถูกตรึง
ไว้บนไม้นั ้น และให้ เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ
่ งนี้
12 และขอพระเจ้าผู้ทรงกระทําให้พระนามของพระองค์สถิต
ที่ นั่น ทรงควํา่ กษั ตริย์ทัง้ หมดหรือ ประชาชาติใดๆ ที่ยื่นมื ออ
อกเปลี่ยนแปลงข้อ นี้ คือ เพื่อ ทําลายพระนิ เวศของพระเจ้า
ซึ่ง อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า ดา ริ อัส ออก กฤษฎีกานี้ ขอ
ให้กระทํา กัน ด้วย ความ ขยัน ขัน แข็ง” 13 แล้วทัทเธ นั ย ผู้
ว่า ราชการ มณฑล ฟาก แม่น้ํา ข้าง นี้ เช ธาร์ โบ เซ นั ย และ
ภาคี ของ ท่าน ทัง้ สอง ก็ได้กระทํา ทุก อย่าง ด้วย ความ ขยัน
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ขัน แข็ง ตามพ ระ ดํา รัส ซึ่ง กษั ตริย์ ดา ริ อัส ได้ ทรง บัญชา
มา 14 และ พวก ผู้ใหญ่ของ พวก ยิวก็ได้ทําการ ก่อสร้าง ให้
ก้าวหน้าไป ตามการพยากรณ์ ของฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศ
คาริยาห์บุตรชายอิด โด เขาสร้างเสร็จ ตามพระบัญชาแห่ง
พระเจ้าของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัสและดาริ
อัสและอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
พระวิหารได้สําเร็จและถวายแด่พระเจ้า
และ พระ นิ เวศ นี้ ได้สําเร็จ ในวันที่ สาม ของ เดือน
อา ดาร์ ในปีที่หก แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ ดา ริ อัส 16 และ
ชนชาติอิสราเอล บรรดาปุโรหิต และคนเลวี และลูก หลาน
ของ พวก ที่ถูกก วาด ไป เป็น เชลย ที่เหลือ อยู่ ได้ฉลอง การ
มอบถวายพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า นี้ ด้วยความชื่นบาน 17 ณ
การ ถวาย พระ นิ เวศ แห่ง พระเจ้า นี้ เขา ทัง้ หลาย ได้ ถวาย
วัว ผู้หน่งึ ร้อยตัว แกะผู้ สองร้อยตัว ลูก แกะสี่ รอ
้ ยตัว และ
ส่วน เครือ
่ ง บูชา ไถ่บาป สําหรับ อิสราเอล ทัง้ ปวง นั ้นมี แพะ
ผู้สิบสองตัว ตามจํานวนตระกูลของอิสราเอล 18 และเขาตัง้
ปุโรหิตไว้ในกองของเขาทัง้ หลาย และคนเลวีในเวรของเขา
สําหรับการปรนนิ บัติพระเจ้าที่เยรู ซาเล็ม ตามที่บันทึกไว้ใน
หนั งสือของโมเสส
15

การถือเทศกาลปัสกาอีก
ในวันที่สิบสี่ ของเดือนที่หน่งึ ลูก หลานของพวกที่ถูกก
วาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา 20 เพราะบรรดาปุโรหิต
และคนเลวีได้ชําระตนทุก คน เขาบริสุทธิ์ หมดด้วยกัน เขา
จึงฆ่าแกะปัสกาสําหรับลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็น
เชลยทัง้ หมด สําหรับ พวกพี่ น้องที่ เป็น ปุโรหิต และสําหรับ
ตัว เขาทัง้ หลายเอง 21 ประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับ มาจาก
19
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การถูก กวาดไปเป็น เชลย และทุก คนที่ สมทบกับ เขาและ
แยกตัวออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่น
ดิน นั ้น เพื่อ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอ
ล ก็ได้รับ ประทาน 22 และ เขา ได้ ถือ เทศกาล กิน ขนมปัง ไร้
เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรง
กระทํา ให้ เขา ชื่นบาน และ ทรง หัน พระทัย ขอ งกษั ตริย์ อัส
ซีเรีย มาหาเขา เพื่อ เสริมกําลังมือ ของเขาในการสร้างพระ
นิ เวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

7

เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรู ซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส

กษั ตริยแห่
์ งเปอร์เซีย เอสราบุตรชายเสไรอาห์ ผู้เป็น บุตร
ชายอาซาริยาห์ ผู้เป็น บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ 2 ผู้เป็น บุตรชาย
ชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ 3 ผู้เป็น
บุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็น บุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็น บุตร
ชายเมราโยท 4 ผู้เป็น บุตรชายเศ-ราหิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชา
ยอุส ซี ผู้เป็น บุตรชายบุคคี 5 ผู้เป็น บุตรชายอาบีชูวา ผู้เป็น
บุตรชายฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชาย
อาโรนปุโรหิตใหญ่ 6 เอสราคนนี้ ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน ท่าน
เป็นธรรมาจารย์ชาํ นาญในเรือ
่ งพระราชบัญญัติของโมเสส
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอ ล ประทาน ให้ และ
กษั ตริย์ ประทาน ทุก อย่าง ที่ ท่าน ทูล ขอ เพราะ ว่า พระหัตถ์
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่า นอ ยู่ กับท่าน 7 มีบาง
คนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี บร
รดานั กร้อง และคนเฝ้า ประตู และคนใช้ ประจํา พระวิหาร
ได้ขึ้น ไป ด้วย ถึง เยรู ซาเล็ม ใน ปีที่เจ็ด แห่ง รัช กาล กษั ตริย์
อารทาเซอร์ซีส 8 และท่านมาถึงเยรู ซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่ง
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เป็นปีที่เจ็ดของกษั ตริย์ 9 เพราะในวันที่หน่งึ ของเดือนที่หน่งึ
ท่าน ได้ เริม
่ ขึ้น ไป จาก บา บิโลน และ ในวันที่หน่งึ ของ เดือน
ที่ หา้ ท่านมายัง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า พระหัตถ์ ประเสริฐ ของ
พระเจ้าของท่านอยูก
่ ับท่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ ใจของท่าน
ที่ จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และกระทํา
ตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอิสราเอล
อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รบ
ั ความช่วยเหลือ
ต่อ ไปนี้ เป็น สําเนาจดหมายซึ่ง กษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส
พระราชทานแก่ เอสราปุโรหิต ผู้ เป็น ธรรมาจารย์ ผู้เป็น ธร
รมาจารย์แห่งเรือ
่ งราวของพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์
และ กฎ เกณฑ์ ของ พระ องค์ เพื่ออิส รา เอ ล ว่า 12 “อาร ทา
เซอร์ซีส พระมหากษั ตริยเหนื
์
อ กษั ตริย์ทัง้ หลาย ถึง เอสรา
ปุโรหิต ธรรมาจารย์ ของพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้า ของ
ฟ้า สวรรค์ ขอ ให้อยูเย็
่ น เป็นสุข อย่าง สมบูรณ์เถิด เป็นต้น
13 บัดนี้ เราออกกฤษฎีกาว่า ประชาชนอิสราเอลผู้หน่ง
ึ ผู้ใด
หรือ ปุโรหิต ของเขาทัง้ หลาย หรือ คนเลวี ในราชอาณาจักร
ของ เรา ผู้ซึ่ง สมัคร ใจ ที่ จะ ไป ยัง เยรู ซาเล็ม ก็ให้ไป กับ เจ้า
ได้ 14 เพราะกษั ตริย์และที่ ปรึกษาทัง้ เจ็ดได้ใช้เจ้าไป ให้ถาม
ถึง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า
ของ เจ้า ซึ่ง อยู่ ใน มือ เจ้า นั ้น 15 และ ให้ นํา เงิน และ ทอง
คํา ซึ่ง กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาของพระองค์สมัครใจถวายแด่
พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ผู้ประทับ ในเยรู ซาเล็ม 16 พร้ อมทัง้
เงิน และ ทองคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า จะ หา ได้ ทัว่ ไป ใน มณฑล บา
บิโลน พร้ อมกับ ของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและ
ปุโรหิต เต็มใจถวายแด่ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเขา ซึ่ง
อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม 17 แล้ว ด้วย เงิน นี้ เจ้า จง ขยัน ขัน แข็ง ซื้อ
วัว ผู้ แกะผู้ และลูก แกะ กับ ธัญ ญบูชาคู่กัน และเครือ
่ งดื่ม
11
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บูชาคู่กัน และเจ้า จงถวายสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น บูชาของพระ
นิ เวศ แห่ง พระเจ้า ของ เจ้า ซึ่ง อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม 18 ส่วน เงิน
และทองคํา ที่เหลือ อยูนั
่ ้น เจ้า และพี่ น้องของเจ้า เห็นดีที่จะ
ทํา ประการใด ก็จงกระทํา เถิด ตามนํ้า พระทัย ของพระเจ้า
ของ เจ้า 19 และ เครือ
่ ง ใช้ ซึ่ง ได้มอบ ให้เจ้า สําหรับ การ ปรน
นิ บัติใน พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ เจ้า เจ้า จง มอบ ถวาย
ไว้ ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม 20 และ สิง่ ใดๆ ซึ่ง
ยัง ต้องการสําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง เจ้า จะ
ต้อง จัดหา นั ้น เจ้า จง จัดหา ด้วย เงิน พระ คลัง ขอ งกษั ตริย์
21 และ เรา คือ กษั ตริย์ อาร ทา เซอร์ซีส ได้ออก กฤษฎีกา ไป
ยัง บรรดา นาย คลัง ใน มณฑล ฟาก แม่น้ํา ข้าง โน้ นว่า สิ่ง
ใดๆที่ เอสราปุโรหิต ธรรมาจารย์ ของพระราชบัญญัติแห่ง
พระเจ้า ของ ฟ้า สวรรค์ ต้องการ จาก ท่าน จง กระทํา ให้ เขา
ด้วยความขยัน ขัน แข็ง 22 ถึง จํานวนเงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์
และข้าวสาลี ถึง หนึ่ ง ร้อยโคระ นํ้า องุน
่ หนึ่ ง ร้อยบัท นํ้ามัน
หนึ่ ง ร้อยบัท และเกลือ ไม่ จํากัด จํานวนว่า เท่าไร 23 สิ่ง ใดที่
พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ทรงบัญชา ก็จงกระทํา ให้ อย่างเต็ม
ขนาดสําหรับ พระนิ เวศของพระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ เกลื อก
ว่า พระพิโรธของพระองค์ จะมีต่อดิน แดนของกษั ตริย์ และ
โอรส ของ พระองค์ 24 เรา ขอ แจ้ง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ว่า
ไม่เป็นการ ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย ที่ จะ เอา บรรณาการ ค่า
ธรรมเนี ยม หรือ ส่วย จาก คน หนึ่ ง คน ใด ใน บรรดา ปุโรหิต
คน เลวี นั ก ร้อง คน เฝ้า ประตู คนใช้ประจํา พระ วิหาร หรือ
ผู้รับ ใช้อื่นๆของพระนิ เวศของพระเจ้า นี้ 25 ส่วนเจ้า เอสรา
ตามพระสติปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้าอันอยูใ่ นมือของเจ้า
จงแต่ง ตัง้ พนั กงานผู้ ปกครองและผู้พิพากษา ให้พิพากษา
ประชาชนทัง้ ปวงในมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น คือ ทุก คน
ที่รู บรรดา
้
พระ ราช บัญญัติของ พระเจ้า ของ เจ้า และ คน เห
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ล่านั ้นที่ไม่รู ้ เจ้าทัง้ หลายจะต้องสอน 26 ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า ของเจ้า และกฎหมายของกษั ตริย์
ก็ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึง ตาย
หรือถึงเนรเทศ หรือถึงริบทรัพย์ของเขา หรือถึงจําขังก็ได้”
เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
27 สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ
เรา ผู้ทรงดลพระทัยของกษั ตริย์ ให้เสริมความงามแก่ พระ
นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม 28 และ ทรง
บันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร์กษั ตริย์ และ
ที่ ปรึกษา ของ พระองค์ และ ต่อ หน้า เจ้า นาย ผู้ทรง อํานาจ
ขอ งกษั ตริย์ และ ข้าพเจ้า ก็มีใจ กล้า ขึ้น เพราะ พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า อยู่ กับ ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้า ได้ รวบรวม บุคคล ชัน
้ ผู้นํา จาก อิสราเอล ขึ้น ไป กับ
ข้าพเจ้า

8

รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา

1 ต่อไปนี้ เป็ นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง
้ หลาย

และ
นี่ เป็น สํามะโนครัว เชื้อ สายของบรรดาผู้ที่ขึ้น ไปกับ ข้าพเจ้า
จาก บา บิโลน ใน รัช กาล กษั ตริย์ อาร ทา เซอร์ซีส คือ 2 จาก
คนฟีเนหัสมี เกอร์โชม จากคนอิธามาร์มี ดาเนี ยล จากคน
ดาวิดมี ฮัท ธัช 3 จากคนเชคานิ ยาห์ จากคนปาโรชมี เศ
คาริยาห์ พร้ อมกับท่า นมีผู้ชายผู้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้หน่งึ ร้อยห้า
4
สิบ คน จาก คน ปา หัท โม อับ มี เอลีโอนัย บุตร ชาย เศ-รา
หิ ยาห์ พร้ อมกับท่า นมีผู้ชายสองร้อยคน 5 จากคนเชคานิ
ยาห์มี บุตรชายของยาฮาซี เอล พร้ อมกับท่า นมีผู้ชายสาม
ร้อย คน 6 จาก คน อา ดีนมี เอ เบด บุตร ชาย โย นา ธาน พร้
อมกับท่า นมีผู้ชายห้า สิบ คน 7 จากคนเอลามมี เยชายาห์
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บุตรชายอาธาลิยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน 8 จาก
คนเชฟาทิยาห์มี เศบาดิยาห์ บุตรชายมีคาเอล พร้อมกับท่า
นมีผู้ชายแปดสิบ คน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์ บุตรชาย
เยฮี เอล พร้ อมกับท่า นมีผู้ชายสองร้อยสิบ แปดคน 10 จาก
คนเชโลมิทมี บุตรชายของโยสิฟียาห์ พรอ
้ มกับท่านมีผู้ชาย
หนึ่ ง ร้อยหกสิบ คน 11 จากคนเบบัยมี เศคาริยาห์ บุตรชาย
เบบัย พร้อมกับท่านมีผู้ชายยีสิ
่ บแปดคน 12 จากคนอัสกาด
มี โยฮานั น บุตรชายฮัก คาทาน พร้ อมกับท่า นมีผู้ชายหนึ่ ง
ร้อยสิบคน 13 จากคนอาโดนี คัมมีผู้ที่มาทีหลัง นี่ เป็นชื่อของ
เขาคือ เอลี เฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห์ พร้อมกับพวกเขา
มีผู้ชายหกสิบคน 14 จากคนบิกวัยมี อุธัยและศับบูด พร้อม
กับเขาทัง้ สองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจําพระวิหารไป
เพิม
่ เติม
15 ข้าพเจ้า ได้ รวบรวมเขาทัง
้ หลายเข้า มายัง แม่น้ํา ที่ ไหล
ไป สู่ อา หะ วา เรา ตัง้ ค่าย อยูที
่ ่นั ่น สาม วัน เมื่อ ข้าพเจ้า
สํารวจดูประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้าไม่เห็นลูกหลานของ
เลวีที่นั ่น เลย 16 แล้ว ข้าพเจ้า จึง ให้ ไปเรียกเอลี เยเซอร์ อารี
เอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์
และเมชุ ล ลาม บุคคลชัน
้ หัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอ
ลนาธัน ผู้เป็นคนมีความเข้าใจ 17 และส่งเขาด้วยคําสัง่ ไปยัง
ท่านอิด โด บุคคลชัน
้ หัวหน้า ยัง สถานที่ที่ชื่อ คาสิ เฟีย คือ ให้
บอกท่านอิด โดและพี่ น้องของท่านผู้ เป็น คนใช้ ประจํา พระ
วิหาร ที่สถาน ที่ที่ชื่อ คา สิ เฟีย ว่า ขอ ส่ง ผู้ปรนนิ บัติสําหรับ
พระนิ เวศของพระเจ้าของเรามายังเรา 18 และโดยพระหัตถ์
อัน ทรงพระคุณ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ เรา เขาได้ นํา คน
ที่มีความสุขุมมาให้เรา เป็นลูกหลานของมาห์ลีบุตรชายเลวี
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ผู้เป็น บุตร ชาย อิสราเอล ชื่อ เชเร บิ ยาห์ กับ บุตร ชาย และ
ญาติพี่ น้ อง รวม สิบ แปด คน 19 ทัง้ ฮา ชา บิ ยาห์ และ เย ชา
ยาห์ ลูก หลานของเมรารีกับ ญาติพี่น้ องและบุตรชายของ
เขารวมยีสิ
่ บคน 20 และคนใช้ประจําพระวิหาร ซึ่งดาวิดและ
ข้าราชการของพระองค์ได้จัด ตัง้ ขึ้น ไว้เพื่อ ปรนนิ บัติคนเลวี
มีคนใช้ประจํา พระวิหารสองร้อยยีสิ
่ บคน บุคคลเหล่า นี้ ทัง้
สินม
ื ระบุไว้
้ ีช่อ
การถืออดอาหารที่แม่น้าํ อาหะวา
แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศ ให้ ถือ อด อาหาร ที่นั ่น คือ
ที่แม่น้าํ อาหะวา เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ถ่อมตัว ลงต่อ พระ
พักตร์ พระเจ้า ของ เรา เพื่อ จะ ทูล ขอ หนทาง อัน ถูก ต้อง
จาก พระองค์ สําหรับ เรา ลูก หลาน ของ เรา และ ข้าว ของ
ทัง้ สิน
้ ของ เรา 22 เพราะ ข้าพเจ้า ละอาย ที่ จะ ทูล ขอก อง
ทหาร และ พล ม้า จา กกษั ตริย์ เพื่อ ช่วย เรา สู้ศัตรู ตาม ทาง
ของ เรา ใน เมื่อ เรา ได้ กราบ ทูล กษั ตริย์แล้วว่า “พระหัตถ์
ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์ให้ยัง
ผล ดี แต่ฤทธา นุ ภาพ และ พระพิโรธ ของ พระองค์ต่อสู้คน
เห ล่านั ้นที่ ละทิง้ พระองค์” 23 เรา จึง อด อาหาร และ วิงวอน
พระเจ้า ของเราเพื่อ เรือ
่ งนี้ และพระองค์ ทรงฟัง เสียงร้อง
ทูลของเรา
21

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน
24 และ ข้าพเจ้า ได้ แยก ปุโรหิต ใหญ่ ออก สิบ สอง คน คือ
เชเรบิ ยาห์ ฮาชาบิ ยาห์ และพี่ น้องสิบ คนของเขาที่อยูกั
่ บ
25
เขา และข้าพเจ้าได้ ชงั ่ เงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้ กับ
เครือ
่ งบูชาสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มอบให้เขา
ทัง้ หลายซึ่ง กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาและเจ้า นายของพระองค์
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และคนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ นั ่น ได้ ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้า ได้ ชัง่
ใส่ มือ ของ เขา เป็น เงิน หก ร้อย ห้า สิบ ตะ ลัน ต์ และ เครือ
่ ง
ใช้ที่ทํา ด้วย เงินมี ค่า หนึ่ ง ร้อย ตะ ลัน ต์ และ ทองคํา ร้อย ตะ
ลัน ต์ 27 ชามทองคํา ยีสิ
่ บลูกมี ค่า หนึ่ ง พัน ดาริค และเครือ
่ ง
ใช้ทองสัมฤทธิเนื
์ ้ อละเอียดสุกใสสองลูกมีค่าเท่ากับทองคํา
28 และข้าพเจ้า บอกเขาว่า “ท่านทัง
้ หลายบริสุทธิ์ ต่อ พระเย
โฮวาห์ และเครือ
่ งใช้ก็บริสุทธิ์ และเงินกับ ทองคํา เป็น ของ
ถวายด้วยใจสมัครแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของท่านทัง้ หลาย 29 จงเฝ้า ดูแลไว้ จนกว่า ท่านชัง่ สิง่ เหล่า
นั ้น ต่อ หน้า พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ คน เลวี และ ประมุข ของ
บรรพบุรุษอิสราเอลในเยรู ซาเล็ม ภายในห้องพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์” 30 บรรดาปุโรหิต และคนเลวี จึง รับ เงิน และ
ทองคําที่ได้ชัง่ และเครือ
่ งใช้ เพื่อนําไปยังเยรู ซาเล็ม ยังพระ
นิ เวศของพระเจ้าของเรา
เอสราถึงเยรู ซาเล็ม
31

และ เรา ก็ ออก จาก แม่น้ํา อา หะ วา ในวันที่สิบ สอง ของ
เดือน ต้น เพื่อ ไป ยัง เยรู ซาเล็ม และ พระหัตถ์ ของ พระเจ้า
ของ เรา อยู่ กับ เรา และ พระองค์ ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จาก
มือ ของ ศัตรู และ จาก พวก ซุ่ม คอย อยู่ ตาม ทาง 32 เรา มา
ถึง เยรู ซาเล็ม และ พัก อยูที
่ ่นั ่น สาม วัน 33 ในวันที่สี่ ภายใน
พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา ก็ชัง่ เงิน ทองคํา และเครือ
่ ง
ใช้ใส่มือ ของ เม เร โมท ปุโรหิต บุตร ชาย อุรียอาห์ และ คน
ที่อยูกั
่ บเขาคือเอเลอาซาร์บุตรชายฟีเนหัส และคนที่อยูกั
่ บ
เขา ทัง้ หลาย คือ โย ซา บาด บุตร ชาย เย ชูอา และ โน อัด
ยาห์บุตรชายบิน นุย คนเลวี 34 เขาชัง่ และนั บทัง้ หมดและ
บันทึก นํ้า หนั ก ของ ทุก สิง่ ไว้ 35 บรรดา ลูก หลาน ของ พวก

เอสรา 8:36

23

เอสรา 9:4

ที่ถูกก วาด ไป เป็น เชลย ซึ่ง มา จาก การ เป็น เชลย ได้ถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเจ้า แห่งอิส ราเอล มีวัว ผู้สิบสองตัว
สําหรับ พวกอิสราเอลทัง้ ปวง แกะผู้เก้า สิบ หกตัว ลูก แกะ
เจ็ด สิบ เจ็ด ตัว และแพะผู้สิบสองตัว เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาป
ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์
้ นี้ เป็นเครือ
พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล
เขา ทัง้ หลาย ได้ มอบ พระ ราชโองการ ให้แก่สมุห
เทศาภิบาล ขอ งกษั ตริย์ และ แก่ผู้ว่า ราชการ มณฑล ฟาก
แม่น้ําข้างนี้ และท่านเหล่านี้ ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระ
นิ เวศของพระเจ้า
36

9

การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ ที่ผิดพลาด
เมื่อ เหตุการณ์ เหล่า นี้ ได้เสร็จ สิน
้ ลงแล้ว พวกเจ้า นาย
ก็เข้ามาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “ประชาชนแห่งอิสราเอล และ
พวกปุ โรหิตกับ คนเลวีมิได้แยกตนเองออกจากชนชาติ ทัง้
หลายแห่งแผ่นดินเหล่านั ้น โดยได้ประพฤติตามการกระทํา
อัน น่า สะอิดสะเอียนของเขา คือ ออกจากคนคานาอัน คน
ฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเยบุส คนอัมโมน คนโมอับ คนอียป
ิ ต์
และ คน อา โม ไรต์ 2 เพราะ เขา รับ บุตร สาว ของ ชน เหล่า นี้
เป็นภรรยาของเขาเอง และของบุตรชายของเขา ดังนั ้นเชื้อ
สายบริสุทธิ์ได้ปะปนกับ ชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน เหล่า
นั ้น นี่ แหละในการละเมิด ข้อ นี้ มือ ของเจ้า หน้าที่ ชน
ั ้ หัวหน้า
3
และ ผู้ ครอง เมือง ได้เด่นที่สุด ” เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อย่าง
นี้ ข้าพเจ้า ก็ ฉี ก เสื้อ ของ ข้าพเจ้า ทัง้ เสื้อ คลุม ของ ข้าพเจ้า
และ ทึ้ง ผม ออก จาก ศีรษะ ของ ข้าพเจ้า และ ทึ้ง หนวด เครา
และ นั ่ง ลง ตะลึง อยู่ 4 แล้ว บรรดา คน ที่ สัน
่ สะท้าน ไป ด้วย
1
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พระ วจนะ ของ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล เหตุด้วย การ ละเมิด
ของ พวก ที่ถูกก วาด ไป เป็น เชลย นั ้น ได้มา ประชุม ต่อ หน้า
ข้าพเจ้า เมื่อ ข้าพเจ้า นั ่ง ตะลึง อยู่ จนถึง เวลา ถวาย เครือ
่ ง
สักการบูชาตอนเย็น
5

คําอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา

ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็น นั ้น ข้าพเจ้า ได้ลุกขึ้น จาก
การ ถ่อม ตัว มีเครือ
่ ง แต่ง กาย และ เสื้อ คลุม ของ ข้าพเจ้า
ฉี ก ขาด และ ข้าพเจ้า ก็คุก เข่า ลง และ ชู มือ ขึ้น ต่อ พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า 6 และ ข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ละอาย ขวย เขินที่
จะ เงย หน้า หา พระองค์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ เพราะ ว่า
ความ ชัว่ ช้า ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขึ้น สูง กว่า ศีรษะ ของ
ข้า พระองค์ และ การ ละเมิด ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย กอง
ขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การละเมิด ยิง่
ใหญ่ตัง้ แต่สมัย บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จนถึง
ทุกวันนี้ และเพราะความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ทัง้ บร รดากษั ตริย์ ของ ข้า พระองค์ และ
บรรดา ปุโรหิต ของ ข้า พระองค์ได้ถูกม อบ ไว้ ใน มือ ของ บร
รดากษั ตริย์แห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น ให้แก่ดาบ แก่การ เป็น
เชลย แก่การ ปล้น และ แก่ การ ขาย หน้า อย่าง ที่สุด อย่าง
ทุก วัน นี้ 8 แต่บัดนี้ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
ทัง้ หลายทรงสําแดงพระกรุ ณา พอพระทัย ชัว่ ครู หน
่ ่งึ สัน
้ ๆ
และ ได้ ทรง ประทาน ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มีคนที่เหลือ
อยูและ
่
มีที่ยึดมน
ั ่ ใน ที่บริสุทธิของ
พระองค์ เพื่อ ว่า พระเจ้า
์
ของ ข้า พระองค์ จะ ได้ ทรง ให้ ตา ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
แจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟื้ นคืนมาเล็กน้ อยจากการ
เป็น ทาสของข้า พระองค์ทัง้ หลาย 9 เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้
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หลายเป็นทาส แต่พระเจ้าของข้าพระองค์มิได้ทรงละทิง้ ข้า
พระองค์ไว้ในความเป็น ทาส แต่ทรงบันดาลให้ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ได้ รับ ความ เมตตา ใน สาย พระ เนต รกษั ตริย์ ทัง้
หลาย แห่ง เปอร์เซีย ทรง ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มีการ
ฟื้ นฟูขึ้น เพื่อ จะ ตัง้ พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ขึ้น ไว้ เพื่อ จะ ซ่อมแซม สิง่ ที่ ปรักหัก พัง ใน พระ
นิ เวศ เพื่อ จะ ประทาน กําแพง แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ใน
ยู ดาห์ และ ใน เยรู ซาเล็ม 10 และ บัดนี้ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย ต่อ จาก นี้ ข้า พระองค์ จะ ทูล อะไร
อีก เพราะ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ได้ ละ ทิง้ พระ บัญญัติของ
พระองค์ 11 ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้โดยผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ว่า ‘แผ่นดิน ซึ่ง เจ้า กําลัง เข้าไปเพื่อ ยึด เป็น
กรรมสิทธินั
์ ้น เป็น แผ่น ดิน มลทิน ด้วย ความ โสโครก ของ
ชนชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน เหล่า นั ้น ด้วยการกระทํา อัน น่า
สะอิดสะเอียนของเขา ซึ่ง เต็ม ไปหมดตัง้ แต่ ปลายข้างนี้ ถึง
ปลายข้างโน้ น ด้วยความมลทิน ของเขาทัง้ หลาย 12 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ อย่ามอบพวกบุตรสาวของเจ้าแก่พวกบุตรชาย
ของเขา หรือ อย่า รับ พวกบุตรสาวของเขาให้ พวกบุตรชาย
ของเจ้า หรือ อย่า เสริม สันติภาพและความเจริญ มัง่ คัง่ ของ
เขา ทัง้ หลาย เป็น นิ ตย์ เพื่อ เจ้า ทัง้ หลาย จะ แข็ง แรง และ
กิน ของ ดีๆ แห่ง แผ่น ดิน นั ้น และ มอบ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ เป็น
มรดกแก่ลูกหลานของเจ้าทัง้ หลายเป็นนิ ตย์’ 13 และเมื่อข้า
พระองค์ ทัง้ หลายรับ โทษเพราะการชัว่ ร้ายของข้า พระองค์
และ เพราะ การ ละเมิด ใหญ่ ยิง่ ของ ข้า พระองค์ และ เมื่อ
พระองค์ คือ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ทรงลงโทษ
ข้า พระองค์ เหตุความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ น้ อยกว่า ที่ พึง
ควรได้รับ และทรงประทานการช่วยให้พ้นแก่ข้าพระองค์ทัง้
หลายอย่างนี้ 14 สมควรที่ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะฝ่าฝืนพระ
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บัญญัติของพระองค์อีก และเข้าเกี่ยวดองด้วยการแต่งงาน
กับ ชนชาติ ทัง้ หลาย ที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน เหล่า
นี้ หรือ พระองค์จะ ไม่ ทรง กริว้ ต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จน
พระองค์ ผลาญข้า พระองค์ ทัง้ หลายเสีย จนไม่มีคนที่เหลือ
อยูและ
่
ไม่มีใคร รอด ได้ เลย หรือ 15 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ
วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล พระองค์ชอบ ธรรม เพราะ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนที่เหลือ อยูซึ
่ ่ง รอดพ้น มาอย่างทุก
วัน นี้ ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์
มีการละเมิดของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มีสักคนเดียวที่ จะ
ยืนต่อพระพักตร์พระองค์ได้เหตุเรือ
่ งนี้ ”

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก
ขณะ ที่เอ ส รา อธิษฐาน และ ทําการ สารภาพ ร้องไห้ ทิง้
ตัว ลงต่อ หน้า พระนิ เวศของพระเจ้า มีชุมนุมชนหมู่ใหญ่โต
มากทัง้ ชายหญิง และเด็ก จากอิสราเอลประชุม ต่อ หน้า ท่าน
เพราะประชาชนได้ร้องไห้อย่างขมขื่น 2 และเชคานิ ยาห์บุตร
ชายเยฮีเอล คนเอลามกล่าวแก่เอสราว่า “พวกเราทัง้ หลาย
ได้ ละเมิด ต่อ พระเจ้า ของ เรา เสีย แล้ว และ ได้แต่งงา นกับ
หญิง ต่าง ชาติ จาก ชนชาติ ทัง้ หลาย ของ แผ่น ดิน นี้ แต่ถึง
จะมี เรือ
่ งอย่างนี้ ก็ยังมี ความหวัง ในอิสราเอลอยู่ 3 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ให้เรากระทํา พันธสัญญากับ พระเจ้า ของเราที่
จะทิง้ ภรรยาและลูก เหล่า นี้ ซึ่ง เกิด มาจากเขาทัง้ หลายเสีย
ทัง้ สิน
้ ตาม คํา ปรึกษา ของ เจ้า นาย ของ ข้าพเจ้า และ ของ
บรรดา ผู้ที่สัน
่ สะท้าน ด้วย พระ บัญญัติของ พระเจ้า ของ เรา
ทัง้ หลาย และ ขอ ให้ กระทํา ตามพ ระ ราช บัญญัติเถิด 4 จง
ลุก ขึ้น เถิด เพราะเป็น หน้าที่ ของท่าน และเราทัง้ หลายจะ
1
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สนั บสนุนท่าน ขอจงเข้มแข็งและกระทํา เสียเถิด” 5 แล้วเอ
สราได้ลุกขึ้นให้บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทัง้
ปวงกระทํา สัตย์ ปฏิญาณว่า เขาจะกระทํา ตามที่ได้พูดแล้ว
เขาทัง้ หลายจึง กระทํา สัตย์ปฏิญาณ 6 แล้ว เอสราก็ ถอยไป
จากต่อ หน้า พระนิ เวศของพระเจ้า เข้า ไปในห้องของโยฮา
นั น บุตรชายเอลี ยาชีบ เมื่อ มาถึงที่ นั่น แล้วก็ไม่รับ ประทาน
ขนมปังหรือด่มน
ื ้าํ เพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรือ
่ งการละเมิด
ของพวกที่ถูกกวาดไปเป็น เชลยนั ้น 7 และเขาทําการป่าว
ร้อง ทัว่ ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม แก่ลูก หลาน ทัง้ สิน
้ ของ พวก
ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยว่า ให้มาชุมนุมกันที่เยรู ซาเล็ม 8 และ
ถ้า ผู้ ใดไม่ มาภายในสามวัน ตามคํา สัง่ ของเจ้า หน้าที่ และ
พวกผู้ใหญ่ทัง้ หลาย จะต้องริบ ทรัพย์สมบัติของเขาเสีย ทัง้
สิน
้ และ ผู้ นั ้น ต้อง ขาด จาก ชุมนุม ชน ของ พวก ที่ถูกก วาด
ไปเป็น เชลย 9 และชายทัง้ ปวงของยู ดาห์ และเบนยามิน ได้
ชุมนุมกันที่ เยรู ซาเล็ม ภายในสามวัน ในเดือนที่เก้า ณ วัน
ที่ยี่สิบของเดือนนั ้น และประชาชนทัง้ ปวงนั ่งอยูที
่ ่ถนนหน้า
พระนิ เวศของพระเจ้า ตัว สัน
่ สะท้านด้วยเรือ
่ งนี้ และด้วย
เรือ
่ งฝนตกหนั ก 10 และเอสราปุโรหิตได้ลุกขึ้นพูดกับเขาทัง้
หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ละเมิด และได้แต่งงานกับ หญิง
ต่าง ชาติ จึง ได้ทวีการ ละเมิด ของ อิสราเอล 11 เหตุฉะนั ้น
บัดนี้ จงสารภาพต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของท่าน และกระทํา ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ จงแยก
ตัวท่า นอ อก เสีย จาก ชนชาติ ทัง้ หลาย แห่ง แผ่น ดิน และ
จาก ภรรยา ต่าง ชาติ” 12 แล้วชุมนุม ชน ทัง้ สิน
้ ได้ ตอบ ด้วย
เสียง อัน ดัง ว่า “เป็น ดัง นั ้น แหละ เรา ต้อง กระทํา ตาม ที่
ท่าน พูด แล้ว” 13 แต่มีประชาชน มาก และ เป็น เวลา ที่ ฝน
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ตกหนั ก เราอยูก
่ ลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จในวันสอง
วันก็ไม่ได้ เพราะเราได้ ละเมิดในเรือ
่ งนี้ มากนั ก 14 ขอให้เจ้า
หน้าที่ของ เรา ทําการ แทน ชุมนุม ชน ทัง้ สิน
้ และ ให้ บรรดา
คนในหัว เมืองของเราที่ได้รับ ภรรยาต่างชาติ มาตามเวลา
กําหนด พร้ อม กับ พวก ผู้ใหญ่และ ผู้วินิจฉั ย ของ ทุก เมือง
จนกว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระเจ้า ของเรา ที่ทรงมี
ในเรือ
่ งนี้ หันเหไปจากเราทัง้ หลาย” 15 โยนาธานบุตรชาย
อาสาเฮล และยาไซอาห์บุตรชายทิ กวาห์ เท่านั ้นที่ คัดค้าน
เรือ
่ ง นี้ และ เม ชุ ล ลา มกับชับเบธัย คน เลวีสนับ สนุน เขา
ทัง้ สอง 16 แล้ว ลูก หลาน ของ พวก ที่ถูกก วาด ไป เป็น เชลย
ก็ได้กระทํา ตาม เอสราปุโรหิต และประมุข ของบรรพบุรุษ
บาง คน ตาม เรือน บรรพบุรุษ ของ เขา แต่ละ คน ที่ระบุชื่อ
ไว้ได้ถูกเลือก ในวันที่หน่งึ ของเดือนที่สิบเขานั ่ง ประชุม กัน
พิจารณา เรือ
่ ง นี้ 17 พอ ถึง วันที่หน่งึ ของ เดือน ที่หนึ่ ง เขา ก็
จบ เรือ
่ ง ที่ ชาย ทัง้ ปวง ได้แต่งงา นกับ หญิง ต่าง ชาติ 18 ลูก
หลานของปุโรหิต ผู้ได้แต่งงานกับ หญิง ต่างชาติ จากคนเย
ชูอาบุตรชายโยซาดักและพี่น้องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอ
ลี เยเซอร์ ยารีบ และเกดาลิ ยาห์ 19 เขาทัง้ หลายปฏิญาณ
ตนว่า เขาจะทิง้ ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามีความ
ผิด เขาจึง ถวายแกะผู้ ตัว หนึ่ ง จากฝูง แพะแกะเป็น เครือ
่ ง
20
บูชา เพราะเหตุการละเมิดของเขา จากคนอิมเมอร์ มี ฮา
นานี และเศบาดิ ยาห์ 21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์ เอลี
ยาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์ 22 จากคนปาชเฮอร์ มี
เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และ
เอลาสาห์ 23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์
(คือ เคลิทา ) เปธาหิยาห์ ยูดาห์และเอลี เยเซอร์ 24 จากพวก
นั กร้อง มี เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู มี ชัลลูม เทเลม และ
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อุรี 25 และจากพวกอิสราเอล คือ จากคนปาโรช มี รามี ยาห์
อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไน
ยาห์ 26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ ยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล
อับดี เยรีโมท เอลียาห์ 27 จากคนศัทธู มี เอลีโอนัย เอลียาชีบ
มัทธานิ ยาห์ เยรีโมท ศาบาด และอาซีซา 28 จากคนเบบัย มี
เยโฮฮานั น ฮานั นยาห์ ศับบัย อัทลัย 29 จากคนบานี มี เมชุล
ลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยรีโมท 30 จากคน
ปาหัทโมอับ มี อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัทธา
นิ ยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนั สเสห์ 31 จากคนฮาริม มี เอ
ลี เยเซอร์ อิส ชี อาห์ มัลคิ ยาห์ เชไมอาห์ ชิเมโอน 32 เบนยา
มิน มัลลูค เชมาริยาห์ 33 จากคนฮาชูม มี มัทเธนั ย มัทธัต
ตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์และชิเมอี 34 จาก
คนบานี มี มาอาดั ย อัม ราม อู เอล 35 เบไนยาห์ เบดัย ยาห์
เชลลูห์ 36 วานย
ิ าห์ เมเรโมท เอลียาชีบ 37 มัทธานิ ยาห์ มัทเธ
นั ย ยาอาสุ 38 บานี บินนุย ชิเมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดา
ยาห์ 40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เช
มาริยาห์ 42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ 43 จากคนเนโบ มี
เยอีเอล มัททีธย
ิ าห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไน
44
ยาห์ บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ บาง
คนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั ้นด้วย
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