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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เนหะมีย์

หนังสือเล่มนี้ บัน ทึก ประวัติศาสตร์ของการสร้างกําแพง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น มา หลัง จาก เศ รุ บ บา เบล กับ พวก ยิว
สร้างพระวิหารใหม่ เสร็จ แล้ว อีกประมาณ 90 ปีต่อ มา เน
หะมียได้
์ รับอนุญาตจากกษั ตริย์ให้กลับ ไปสร้างกําแพงกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ให้ตัง้ กรุ ง เยรู ซาเล็มนัน
้ เป็น เมืองหลวง และให้
ตังอ
้ ิสราเอลเป็นประเทศอีก ครัง้ นี้ เนหะมียได้
์ นําพวกยิวอีก
พวกหนึ่ ง ซึ่งมี จํานวนคนมากกว่า พวกยิว ในสมัย ของเอส
รา ให้กลับ ไป ด้วย กํา แพ งก รุ งเย รู ซา เล็มนน
ั ้ ได้ถูก ทําลาย
มากกว่า 100 ปีก่อนเวลานั ้น ในตอนที่ยูดาห์ถูกนํา ไปยัง บา
บิโลนให้เป็นเชลย (2 พศด 36:19)
ที่บอก ว่า มากกว่า 100 ปีนัน
้ ก็คือ ใน 2 พศด 36:21
อิสราเอล อยูที
่ ่บา บิ โลน เป็น เวลา 70 ปีแล้ว แล้ว ต้อง บวก
สมัยรัชการสามสมัย คือกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริยดาริ
์
อส
ั และ
กษั ตริย์อาหสุ เอรัส (อสร 4:5-8) แล้วบวกอีก 20 ปีในรัชการ
ของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 2:1) เอสราได้ข้น
ึ ไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 14 ปีก่อนเนหะมีย์ (ให้เปรียบเอสรา 7:7 กับเนหะ
มีย์ 2:1)
เนหะมียไ์ ปที่กรุ งเยรู ซาเล็มในปีก่อนค.ศ. 446 อาร์ชบิชอบ
เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 11 ปี
“ระยะ เวลา ของ สอง เล่มนี้ คือ เอ ส รา กับ เน หะ มีย์
ประมาณหนึ่ ง ศตวรรษ เพราะว่า เรือ
่ งของเอสราเริม
่ ต้น ใน
ปี แรกของกษั ตริย์ไซรัส ในปี ก่อนค.ศ. 538 และเรือ
่ งของเน
หะมียสิ
์ ้น สุด ลงหลัง จากปีที่ 32 ของกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส
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ในปี ก่อนค .ศ. 432” (จาก Topical Index and Digest of the
Bible, โดยมอนเซอร์)
พี่น้ อง ของ เน หะ มีย์ รายงาน เรือ
่ ง ความ ทุกข์ ใจ ใน
เยรู ซาเล็ม
1 ถ้อยคําของเนหะมีย์ บุตรชายฮาคาลิยาห์ ต่อมาในเดือน
คิ สลิว ในปีที่ยี่สิบ ขณะ ที่ ข้าพเจ้า อยู่ ใน สุ สาป รา สาท 2 ฮา
นา นี พี่น้ อง ของ ข้าพเจ้า คน หนึ่ ง มา จาก ยู ดาห์ กับ ชาย บาง
คน ข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่หนี ได้ ผู้ซึ่งเหลือจากพวก
ที่ถูกก วาด ไป เป็น เชลย และ ถาม เรือ
่ ง เกี่ยว กับ เยรู ซาเล็ม
3 เขาทัง
้ หลายพูดกับ ข้าพเจ้า ว่า “ผู้ที่เหลือ จากพวกที่ถูกก
วาดไปเป็น เชลยซึ่ง อยู่ ในมณฑลมี ความลําบากและความ
อับอายมาก กําแพงเมืองเยรู ซาเล็มก็พังลง และประตูเมือง
ก็ถูกไฟทําลายเสีย” 4 อยูมาเมื
่
่ อข้าพเจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําเหล่านี้
ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยูห
่ ลายวัน ข้าพเจ้าอด
อาหาร และ อธิษฐาน ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
เรือ
่ ยมา
เนหะมียเ์ สียใจจึงอธิษฐาน
ข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
แห่ง ฟ้า สวรรค์ พระเจ้า ผู้ใหญ่ยิง่ และ น่า เกรง กลัว ผู้ทรง
รักษาพันธสัญญา และดํารงความเมตตากับ บรรดาผู้ที่รัก
พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 6 ขอพระองค์
ทรง เงีย
่ พระกร รณ สดับ และ ขอ ทรง ลืม พระเนตร ของ
พระองค์ดูอยู่ เพื่อ จะ ทรง ฟัง คํา อธิษฐาน ของ ผู้รับ ใช้ของ
พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์
ณ บัดนี้ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เพื่อ ประชาชนอิสราเอล
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ผู้รับ ใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล
ซึ่ง ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ด้วยว่า
ข้า พระองค์ กับ เรือนบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทําบาปแล้ว
7 ข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ประพฤติ เลว ทราม มาก ต่อ พระองค์
และ มิได้รักษา พระ บัญญัติ กฎ เกณฑ์ และ คํา ตัดสิน ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ 8 ขอ
พระองค์ ทรงระลึก ถึง พระวจนะซึ่ง พระองค์ได้บัญชาไว้ กับ
โมเสส ผู้รับ ใช้ของ พระองค์ว่า ‘ถ้า เจ้า ทัง้ หลาย กระทํา การ
ละเมิด เราจะกระจายเจ้าทัง้ หลายไปในหมู่ชนชาติทัง้ หลาย
9 แต่ถ้า เจ้า กลับ มา หา เรา และ รักษา บัญญัติของ เรา และ
ประพฤติตาม ถึง แม้ว่า พวกเจ้า กระจัดกระจายไปอยูใต้
่ ฟ้า
ที่ ไกล ที่สุด เรา จะ รวบรวม เจ้า มา จาก ที่นั ่น และ นํา เจ้า
มายัง สถานที่ ซึ่ง เราได้ เลือกไว้ เพื่อ กระทํา ให้ นามของเรา
ดํารงอยูที
่ ่ นั่น ’ 10 เขาเหล่า นี้ เป็น ผู้รับ ใช้และเป็น ประชาชน
ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง พระองค์ได้ทรง ไถ่ไว้ด้วย ฤทธา นุ ภาพ
ยิง่ ใหญ่ ของ พระองค์ และ ด้วย พระหัตถ์ อัน ทรง ฤทธิ์ ของ
พระองค์ 11 โอ ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์ ทูล
วิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณตัง้ พระทัยสดับฟัง
คํา อธิษฐานของผู้รับ ใช้ของพระองค์ และคํา อธิษฐานของ
บรรดาผู้รับ ใช้ของพระองค์ ผู้ปรารถนาจะยําเกรงพระนาม
ของ พระองค์ ข้า พระองค์ ทูล วิงวอน ต่อ พระองค์ ขอ ทรง
ให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ จําเริญ ขึ้น ในวัน นี้ และขอทรงโปรด
ให้ เขาได้ รบ
ั ความเมตตาในสายตาของชายคนนี้ ” ขณะนั ้น
ข้าพเจ้าเป็นพนั กงานเชิญถ้วยเสวยของกษั ตริย์

2
กษั ตริยอารทาเซอร์
์
ซีสทรงอนุญาตให้ เนหะมีย์ ไปสร้าง
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กําแพงเยรู ซาเล็ม
1 และอยูม
่ าในเดือนนิ สาน ในปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษั ตริย์

อารทาเซอร์ซีส เมื่อนํ้าองุน
่ จัดตัง้ ไว้ตรงพระพักตร์พระองค์
ข้าพเจ้า ก็ หยิบน้าํ องุน
่ ถวาย กษั ตริย์ แต่ก่อน นี้ ข้าพเจ้า
มิได้โศกเศร้า ต่อ พระพักตร์พระองค์ 2 ด้วยเหตุ นี้กษั ตริยจึ
์ ง
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ทําไม สีหน้า ของ เจ้า จึง เศร้า หมอง
เจ้าก็ไม่เจ็บ ไม่ ป่วยมิใช่หรือ เห็น จะไม่มีอะไรนอกจากเศร้า
ใจ” และข้าพเจ้า ก็ เกรงกลัว ยิง่ นั ก 3 ข้าพเจ้า ทูล กษั ตริย์ว่า
“ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์เถิด ไฉนสีหน้า ของข้า
พระองค์ จะ ไม่ เศร้า หมอง เล่า ใน เมื่อ เมือง สถาน ที่ ฝัง ศพ
ของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ รา้ งเปล่าอยู่ และประตู เมือง
ก็ถูกไฟทําลายเสีย” 4 แล้ วกษั ตริย์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้า
ปรารถนาจะขออะไร” ข้าพเจ้า จึง อธิษฐานต่อ พระเจ้า ของ
ฟ้าสวรรค์ 5 และข้าพเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็นทีพ
่ อพระทัย
กษั ตริย์ และ ถ้า ผู้รับ ใช้ของ พระ องค์ เป็นที่ โปรดปราน ใน
สายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงใช้ ข้า พระองค์ให้ไปยัง ยู
ดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็นที่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์
เพื่อ ข้า พระองค์ จะ สร้าง ขึ้น ใหม่” 6 และ กษั ตริย์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้า (มีพระ ราชินีประทับ ข้าง พระองค์) ว่า “เจ้า จะ ไป
นาน สัก เท่าใด เมื่อไร เจ้า จะ กลับ มา” จึง เป็นที่ พอ พระทัย
กษั ตริย์ที่จะ ให้ ข้าพเจ้า ไป และ ข้าพเจ้า ก็ กําหนด เวลา
ให้พระองค์ทรงทราบ 7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้า
เป็นที่ พอ พระทัย กษั ตริย์ ขอ ทรง โปรด มี พระ ราช สาร ให้
ข้า พระองค์ นํา ไป ถึง ผู้ ว่า ราชการ มณฑล ฟาก แม่น้ํา ข้าง
โน้ น เพื่อ เขา จะ ได้อนุญาต ให้ ข้า พระองค์ ผ่าน ไป จน ข้า
พระองค์ จะ ไป ถึง ยู ดาห์ 8 และ พระ ราช สาร ถึง อา สาฟ
เจ้า พนั กงาน ผู้ดูแล ป่า ไม้หลวง เพื่อ เขา จะ ได้ให้ไม้แก่ข้า
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พระองค์ เพื่อทําคานประตูพระราชวังของพระนิ เวศ และทํา
กําแพงเมือง และเพื่อทําบ้านที่ ข้าพระองค์ จะได้เข้าอาศัย”
กษั ตริยก็
์ ทรงพระราชทานให้ตามพระหัตถ์อน
ั ประเสริฐของ
9
พระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยูเหนื
่
อข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้ามายัง
ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และมอบพระราช
สารของกษั ตริย์ให้แก่เขา อนึ่ ง กษั ตริย์ ทรงจัด ให้ นายทหาร
และพลม้า ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย 10 แต่เมื่อ สัน บาลลัท ชาวโฮ
โรนาอิม และโทบี อาห์ คนอัม โมนข้า ราชการได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้
เป็น เรือ
่ งที่ไม่พอใจเขาอย่างยิง่ ที่มีคนมาหาความสุข ให้ คน
อิสราเอล
เนหะมียแอบดู
์
กําแพงเมือง
11

ข้าพเจ้า จึง มายัง เยรู ซาเล็ม และ พัก อยูที
่ ่นั ่น สาม วัน
12 แล้ว ข้าพเจ้า ลุก ขึ้น ใน กลาง คืน คือ ข้าพเจ้า กับ บาง คน
ที่อยูกั
่ บ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ได้บอก ผู้หน่งึ ผู้ ใด ถึง เรือ
่ ง ที่
พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดลใจข้าพเจ้า ให้ กระทํา เพื่อ เยรู ซาเล็ม
ข้าพเจ้าไม่มีสัตว์อื่นกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขีอยู
่ ่
13 ในกลางคืน ข้าพเจ้า ออกไปทางประตูหุบเขา ถึงบ่อมังกร
และ ถึง ประตู กอง ขยะ และ ข้าพเจ้า ได้ตรวจ ดูกํา แพง เย รู
ซาเล็มที่พัง และประตู เมืองที่ถูกไฟทําลาย 14 แล้ว ข้าพเจ้า
ก็ ไปต่อ ยัง ประตูนํ้าพุ ถึง สระหลวง แต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่ง
ข้าพเจ้า ขี่อยูผ่
่ านไปได้ 15 แล้ว ข้าพเจ้า ขึ้น ไปกลางคืน ทาง
ลําธาร และ ตรวจ ดูกําแพง แล้ วก ลับ มา เข้า ทาง ประตู หุบ
เขากลับที่เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไป
ไหน หรือข้าพเจ้าทําอะไร และข้าพเจ้าก็ยงั ไม่ได้บอกพวกยิว
บรรดาปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าที่ และคนอื่นๆที่จะ
รับผิดชอบการงาน
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การหนุนใจของเนหะมีย์ พวกเขาสร้างกําแพงขึ้นได้

แล้ว ข้าพเจ้า พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย
เห็น แล้วว่า เราตกอยู่ ในความลําบากอย่างไร ที่เยรู ซาเล็ม
ปรักหัก พัง ลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสีย นั ้น มาเถิด ให้เรา
สร้าง กําแพง เยรู ซาเล็ม ขึ้น เพื่อ เรา จะ ไม่ ต้อง อับอาย ขาย
หน้า อีก” 18 แล้ว ข้าพเจ้า บอก เขา ถึง การ ที่ พระหัตถ์ ของ
พระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อยังผลดี ทัง้ พระวจนะซึ่งกษั ตริย์
ตรัสกับข้าพเจ้า และเขาทัง้ หลายพูดว่า “ให้เราลุกขึ้นสร้าง
เถิด” เขาก็ ปลงใจลงมือ ทําการดีนั ้น 19 แต่เมื่อ สัน บาลลัท
คน โฮ โร นา อิม และ โท บี อาห์ข้าราชการ คน อัม โมน กับ
เก เชม ชาว อา ระ เบีย ได้ยน
ิ เรือ
่ ง นั ้น เขา ทัง้ หลาย เยาะ เย้ย
และดูถูกเรา พูด ว่า “เจ้าทัง้ หลายทํา อะไรกัน นี่ เจ้ากําลัง
กบฏ ต่อ กษั ตริย์หรือ ” 20 แล้ว ข้าพเจ้า ตอบ เขา ทัง้ หลาย ว่า
“พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ จะ ทรง ให้ เรา กระทํา สําเร็จ และ
เราทัง้ หลายผู้รับ ใช้ของพระองค์ จะลุก ขึ้น สร้าง แต่ท่านทัง้
หลายไม่มีส่วนหรือสิทธิหรือที่ระลึกในเยรู ซาเล็ม”
17

3
ประชาชนช่วยกันสร้างกําแพงเมือง

1 แล้วเอลี ยาชีบมหาปุโรหิตได้ลุกขึ้นพร้อมกับ พี่น้องของ

ท่าน บรรดาปุโรหิต และเขาทัง้ หลายได้สร้างประตูแกะ เขา
ได้ทํา พิธชํ
ี าระให้บริสุทธิและได้
ตัง้ บานประตู เขาทัง้ หลาย
์
ได้ทํา พิธชํ
ี าระ ให้บริสุทธิจนถึ
ง หอคอย เม อาห์ ไกล ไป จนถึง
์
2
หอคอยฮานั น เอล และถัด ท่านไป คนชาวเยรีโคก็ได้สร้าง
และ ถัด เขา ไป ศัก เกอร์บุตร ชา ยอิ มรีก็ได้สร้าง 3 และ ลูก
หลานของหัส เสนาอาห์ได้สร้างประตูปลา เขาได้ วางวงกบ
และได้ ตัง้ บานประตู ติดลูก สลัก และดาลประตู 4 ถัด เขาไป
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เมเรโมทบุตรชายอุรีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮักโขสได้ซ่อมแซม
และถัดเขาไปเมชุ ลลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
เมเชซาเบลได้ซ่อมแซม และถัด เขาไปซาโดกบุตรชายบา
อานาได้ซ่อมแซม 5 และถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซม
แต่พวก ขุนนาง ของ เขา ไม่ ยอม เอา คอ มา รับ งาน ของ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเขาทัง้ หลาย 6 และเยโฮยาดาบุตรชาย
ปาเสอาห์ และเมชุ ล ลามบุตรชายเบโสไดอาห์ได้ซ่อมแซม
ประตูเก่า เขาวางวงกบและตัง้ บานประตู ติดลูก สลัก และ
ดาล ประตู 7 และ ถัด เขา ไป คือ เม ลา ติ ยาห์ ชา วกิเบ โอน
และ ยา โดน ชาว เม โร โนท คน เมือ งกิเบ โอน และ เมือง มิส
ปาห์ได้ซ่อมแซม ซึ่ง อยูใต้
่ ปกครองของเจ้า เมืองฟากแม่น้ํา
8
ข้างนี้ ถัด เขาไปคืออุส ซี เอลบุตรชายฮารฮายาห์ ชา่ งทอง
ได้ซ่อมแซม ถัด เขา ไป คือ ฮา นั น ยาห์ผู้เป็น บุตร ชาย ของ
ช่างนํ้าหอมคนหนึ่ งได้ซ่อมแซม เขาบูรณะเยรู ซาเล็มไกลไป
จนถึง ตอนกําแพงกว้าง 9 ถัด เขาไป คือ เรไฟยาห์บุตรชาย
เฮอร์ ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ ง ของเยรู ซาเล็ม ได้ซ่อมแซม
10 ถัด เขา ไป คือ เย ดา ยาห์บุตร ชาย ฮา รุ มั ฟ ได้ ซ่อมแซม
ตรงข้ามกับ บ้านของเขา และถัด เขาไปคือ ฮัท ธัช บุตรชาย
ฮาชับนิ ยาห์ได้ซ่อมแซม 11 มัลคิ ยาห์บุตร ชาย ฮา ริม และ
หัส ชูบ บุตรชายปาหัท โมอับ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง และ
หอคอย เตา อบ 12 ถัด เขา ไป คือ ชัลลูม บุตร ชาย ฮัลโล เหช
ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ ง ของเยรู ซาเล็ม ได้ซ่อมแซม ทัง้ ตัว
เขา และ บุตร สาว ของ เขา 13 ฮา นูน และ ชาว เมือง ศา โน
อาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา เขาสร้างประตู ข้น
ึ ใหม่และตัง้
บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซมกําแพง
ระยะพัน ศอกไกลไปจนถึง ประตู กองขยะ 14 มัลคิ ยาห์บุตร
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ชาย เร คาบ ผู้ปกครอง ส่วน หนึ่ ง ของ แข วง เบธฮัคเคเรม
ได้ซ่อม ประตู กอง ขยะ เขา สร้าง และ ตัง้ บาน ประตู ติดลูก
สลัก และดาลประตู 15 ชัลลู นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ปกครอง
ส่วนหนึ่ ง ของแขวงมิส ปาห์ ได้ซ่อมแซมประตูนํ้าพุ ได้สร้าง
ประตู สร้างมุงและตัง้ บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู
ท่าน ได้ สร้าง กําแพง สระ ชิ โล อาห์ ตรง ไป ทาง ราช อุทยาน
ไกล ไป จนถึงบัน ได ซึ่ง ลง ไป จาก นคร ดา วิด 16 ถัด เขา ไป
เน หะ มียบุ
์ ตร ชา ยอัสบูก ผู้ปกครอง แข วง เบธ ซูรครึ
์ ่ง หนึ่ ง
ได้ซ่อมแซม ไป จนถึง ที่ ตรง ข้าม กับ อุโมงค์ ฝัง ศพ ของ ดา
วิด ถึง สระ ขุด และ ถึง โรง ทแกล้ว ทหาร 17 ถัด เขา ไป คน
เลวีได้ซ่อมแซม คือ เร ฮูม บุตร ชาย บา นี ถัด เขา ไป คือ ฮา
ชา บิ ยาห์ ผู้ปกครอง แข วง เค อี ลาห์ครึง่ หนึ่ ง ได้ซ่อมแซม
ส่วน ของ เขา 18 ถัด เขา ไป พี่ น้ อง ของ เขา ได้ ซ่อมแซม คือ
บัฟ วัย บุตรชายเฮนาดัด ผู้ปกครองแขวงเคอี ลาห์ครึง่ หนึ่ ง
19 ถัด เขาไปคือ เอเซอร์บุตรชายเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิส
ปาห์ได้ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตรงข้ามกับ ทางขึ้น ไปยัง คลัง
อาวุธ ตรง ที่มุม หัก ของ กําแพง 20 ถัด เขา ไป คือ บารุ คบุตร
ชายศับบัย ได้ซ่อมแซมอย่างร้อนใจอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่มุม
หัก ของกําแพงจนถึง ประตู เรือนของเอลี ยาชี บ มหาปุโรหิต
21 ถัด เขา ไป คือ เม เร โม ทบุตร ชาย อุรีอาห์ ผู้เป็ น บุตร ชาย
ฮัก โขส ได้ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่ประตูเรือนของเอลี
ยาชีบ ถึง ปลายเรือนของเอลี ยาชีบ 22 ถัด เขาไปคือ บรรดา
ปุโรหิต ชาว ที่ราบ ได้ซ่อมแซม 23 ถัด เขา ไป คือ เบน ยา มิน
และ หัส ชูบ ได้ซ่อมแซม ตรง ข้าม กับ บ้าน ของ เขา ทัง้ หลาย
ถัด เขาไปคือ อาซาริยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้เป็น บุตร
ชายอานานิ ยาห์ได้ซ่อมแซมข้างเรือนของเขาเอง 24 ถัดเขา
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ไป คือ บิน นุย บุตร ชาย ฮา นา ดัด ได้ ซ่อมแซม อีก ส่วน หนึ่ ง
ตัง้ แต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุม หัก ของกําแพง คือ ถึงมุม
เลี้ยว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัย ได้ ซ่อมแซมที่ ตรงข้ามกับ มุม
หัก ของกําแพง และหอคอยที่ ย่น
ื จากพระราชวัง หลัง บนที่
ลานทหารรักษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ เปดายาห์บุตรชายปา
โรช 26 และคนใช้ ประจํา พระวิหารอยูที
่ ่โอเฟล ได้ซ่อมแซม
ไป จนถึง ที่ ตรง ข้าม กับ ประตู นํ้า ทาง ด้าน ตะวัน ออก และ ที่
หอคอยยื่น ออกไป 27 ถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซมอีก
ส่วนหนึ่ ง ตรงข้ามกับ หอคอยใหญ่ที่ยื่น ออกไปไกลไปจนถึง
ประตู เมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหิต ได้ ซ่อมแซมเหนื อ ประตู
ม้า ขึ้น ไป ต่างก็ ซ่อมที่ ตรงข้ามกับ เรือนของตน 29 ถัด เขา
ไป ซาโดกบุตรชายอิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับเรือน
ของ เขา ถัด เขา ไป เชไม อาห์บุตร ชาย เช คา นิ ยาห์ คน เฝ้า
ประตู ตะวัน ออก ได้ซ่อมแซม 30 ถัด เขา ไป ฮา นั น ยาห์บุตร
ชาย เชเล มิ ยาห์ และ ฮา นูน บุตร ชาย คน ที่ หก ของ ศาลา ฟ
ได้ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ถัด เขาไปคือ เมชุ ล ลามบุตรชาย
เบเรคิยาห์ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของเขา 31 ถัดเขาไป
มิลคิ ยาห์บุตรชายของช่างทองคนหนึ่ ง ได้ ซ่อมแซมไกลไป
จนถึง เรือนของคนใช้ ประจํา พระวิหาร และของพ่อค้า ตรง
ข้ามกับประตูมิฟคาด จนถึงห้องชัน
้ บนที่มุม 32 และระหว่าง
ห้องชัน
้ บนที่มุมกับประตูแกะนั ้น บรรดาช่างทองและพ่อค้า
ได้ซ่อมแซม

4

สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว
ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท ได้ ยนว
ิ ่า เรากําลังก่อ สร้างกําแพง
เขาโกรธและเดือดดาลมาก และเขาเยาะเย้ยพวกยิว 2 และ
1
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เขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมา
เรียว่า “พวกยิวที่ ออ
่ นแอเหล่า นี้ ทํา อะไรกัน เขาจะซ่อมกัน
หรือ เขาจะทํา สัตวบูชาหรือ เขาจะทําให้ เสร็จ ในวัน เดียว
หรือ เขาจะเอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ” 3 โท
บีอาห์คนอัมโมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูดว่า “เออ สิ่งที่ เขา
กําลัง สร้างอยูนั
่ ้น ถ้า สุนัข จิง้ จอกตัว หนึ่ ง วิง่ ขึ้น ไป มัน จะพัง
กําแพงหินของเขาลงมา”
เนหะมียอธิ
์ ษฐาน
4 “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ทัง
้ หลาย ขอ ทรง
สดับ เพราะ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็นที่ดูถูกดูหมิน
่ ขอ ทรง
หัน การ เยาะ เย้ย ของ เขา ให้ ตก บน ศีรษะ ของ เขา เอง และ
ขอ ทรง มอบ เขา ไว้ให้ถูก ปล้น บน แผ่นดินที่ เขา จะ ไป เป็น
เชลย นั ้น 5 ขอ อย่า ทรง ปกปิด ความ ชัว่ ช้า ของ เขา ไว้
และ ขอ อย่า ลบล้าง บาป ของ เขา ทัง้ หลาย ต่อ เบื้อง พระ
พักตร์พระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ ยว
ั ่ เย้า ให้ ทรงกริว้ ต่อ
หน้าบรรดาผู้ก่อสร้าง” 6 เราจึงสร้างกําแพงขึ้น และกําแพง
ทัง้ สินก
้ ็ต่อกันสูงครึง่ หนึ่ งแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจที่ จะ
ทํางาน
การวางแผนร้าย เนหะมียจ
์ ึงอธิษฐานต่อ
7 แต่ต่อ มา เมื่อ สัน บาล ลัท และ โท บี อาห์ กับ ชาว อา ระ
เบีย และคนอัมโมน และชาวอัศโดดได้ยนว
ิ ่า การซ่อมแซม
กํา แพง เย รู ซา เล็มนั ้ นกํา ลัง คืบ หน้า ต่อ ไป และ กําลัง ปิด
ช่องโหว่ต่างๆ เขาทัง้ หลายก็ โกรธมาก 8 และเขาก็ ปองร้าย
กัน จะมาสู้ รบกับ เยรู ซาเล็ม และก่อการโกลาหลขึ้น ในนั ้น
9 แต่เรา ทัง
้ หลาย ได้ อ้อนวอน ต่อ พระเจ้า ของ เรา และ วาง
ยามป้องกันเขาทัง้ หลายทัง้ กลางวันและกลางคืน
บรรดาศัตรู ขู่เข็ญพวกยิว

เนหะมีย์ 4:10

11

เนหะมีย์ 4:20

แต่ยูดาห์กล่าวว่า “เรีย
่ วแรงของคนที่ ขนของก็ กําลัง
ทรุ ด ลง และ มีสิ่ง ปรักหัก พัง มาก เรา ไม่ สามารถ สร้าง
กําแพงได้” 11 และศัตรู ของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่รู ไม่
้ เห็น
จนกว่า เรา จะ เข้า มา ท่ามกลาง เขา และ ฆ่า เขา กับ ยับยัง้
งานของเขา” 12 ต่อ มาเมื่อ พวกยิวที่อยูใกล้
่
เขาทัง้ หลายมา
ก็ได้บอก เรา ตัง้ สิบ ครัง้ ว่า “เขา จะ ลุก ขึ้น มา ต่อสู้ เรา จาก
ที่อยูของเขาทุ
่
ก แห่ง” 13 ข้าพเจ้า จึง ตัง้ ประชาชนไว้ ในส่วน
ที่ ต่ํา ที่สุด ข้างหลัง กําแพง และในที่สูง ตามครอบครัว ของ
เขา โดยมีดาบ หอก และคัน ธนู 14 ข้าพเจ้า มองดู แล้ว ลุก
ขึ้น พูดกับ ขุนนางและเจ้า หน้าที่ทัง้ หลาย กับ คนนอกนั ้นว่า
“อย่า กลัว เขาเลย จงระลึก ถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ใหญ่ยิง่
และ น่า เกรง กลัว และ ต่อสู้ เพื่อ พี่ น้ อง ของ ท่าน บุตร ชาย
บุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรือนของท่าน” 15 อยูมาเมื
่
่อ
ศัตรู ของ เรา ได้ ยินว่า เรา ได้ยน
ิ เรือ
่ ง แล้ว และ พระเจ้า ได้
ทรงทําลายแผนงานของเขา เราต่างก็กลับ มายัง กําแพงที่
งานของตนทุก คน 16 ตัง้ แต่วัน นั ้น มา ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพเจ้า
ครึง่ หนึ่ ง ทําการ ก่อสร้าง อีก ครึง่ หนึ่ ง ถือ หอก โล่ คัน ธนู
และเสื้อเกราะ บรรดาประมุขทัง้ หลายหนุนหลังบรรดาวงศ์
วานยู ดาห์ 17 ผู้ที่ก่อสร้างกําแพง และบรรดาผู้ที่ขนของกับ
ผู้ที่ยก ของ ขึ้น ทุก คน มือ หนึ่ ง ทํางาน อีกมือ หนึ่ ง ถือ อาวุธ
ไว้ 18 ผู้ก่อสร้างทุก คนมี ดาบคาดอยูที
่ ่สีข้างขณะที่ เขาสร้าง
19
ชายที่ เป่าแตรอยู่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและ
เจ้า หน้าที่ ทัง้ ปวงกับ คนนอกนั ้นว่า “การงานก็ใหญ่โตและ
กระจายกันไปมาก เพราะเราแยกกันอยูบ
่ นกําแพงห่างจาก
กัน 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรอยูตรงไหน
่
จงวิง่
10
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กรู กัน ไป ที่พวก เรา พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย จะ ทรง ต่อสู้
เพื่อ พวกเรา” 21 เราจึง ทํางานกัน พวกเราครึง่ หนึ่ ง ถือ หอก
ตัง้ แต่เช้ามืดจนดาวขึ้น 22 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้าพูดกับประชาชน
อีกว่า “ขอให้ผู้ชายทุก คนกับ คนใช้ ของเขาด้วยค้างคืน เสีย
ภายในเยรู ซาเล็ม เพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและ
ทํางานกลางวัน” 23 ข้าพเจ้า พี่น้ องของข้าพเจ้า หรือ คนใช้
ของข้าพเจ้า หรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดี ไม่มีใครถอด
เครือ
่ งแต่งกายออก เว้นแต่เหล่าคนที่ถอดออกเพื่อซัก

5

คนยิวมังม
่ ีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้ เขามาเป็นทาส
มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่าง
เกรียวกราวกล่าวโทษพี่ น้องพวกยิว 2 เพราะมีคนที่กล่าว
ว่า “เรามากคนด้วยกัน ทังบ
้ ุตรชายและบุตรสาวของเรา
ขอให้เราได้ข้าว เพื่อ เราจะได้ รับ ประทานและมีชีวิ ตอยูได้
่
” 3 และ มี คน กล่าว ว่า “เรา ต้อง จํานํา ไร่ นา ของ เรา สวน
องุน
่ ของ เรา และ บ้าน เรือน ของ เรา เพื่อ จะ ได้ข้าว เพราะ
เหตุการกันดารอาหาร” 4 และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ขอยืม
เงินมาเป็นค่าภาษี ถวายกษั ตริย์ โดยจํานํานาและสวนองุน
่
5
ของ เรา เนื้ อ ของ เรา เป็น เหมือน เนื้ อ พี่ น้ อง ของ เรา ลูก
ของเราก็ เหมือนลูก ของเขา แต่ดูเถิด เราก็ ยงั ให้บุตรชาย
และบุตรสาวของเราเป็น ทาส บุตรสาวของเราบางคนเป็น
ทาสแล้ว และเราไม่มีกําลังที่ จะไถ่ เขาเลย เพราะคนอื่นยึด
นาและสวนองุน
่ ของเรา” 6 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงร้องของ
เขา และถ้อยคําของเขา ข้าพเจ้าก็ โกรธมาก 7 ข้าพเจ้าตรึก
ตรองแล้วก็นําความนี้ ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า พูดกับ เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย ต่าง คน ต่าง ได้ให้ยืม
เงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของตน” และข้าพเจ้าก็เรียก
1
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ชุมนุมใหญ่ มาสู้ กับ เขา 8 และข้าพเจ้า กล่าวแก่ เขาว่า “เรา
ได้ไถ่พวกยิว พี่ น้องของเราผู้ถูกขายไปยัง คนต่างประเทศ
คืนมา ตามแต่เราจะสามารถทําได้ แต่ท่านกลับขายพี่น้อง
ของท่าน เพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเรา” คนทัง้ หลายก็
นิ่ งอยู่ พูดไม่ ออก 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “สิ่งที่ ท่านทัง้ หลายทําอยู่
นั ้นไม่ดี ไม่ควรที่ท่านจะดําเนิ นในความยําเกรงพระเจ้าของ
เราทัง้ หลาย เพื่อ ป้องกัน การเยาะเย้ย ของประชาชาติเหล่า
นั ้น ซึ่ง เป็น ศัตรู ของเราดอกหรือ 10 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ข้าพเจ้า
กับ พี่ น้องของข้าพเจ้า และคนใช้ ของข้าพเจ้า ให้ เขายืม เงิน
และยืมข้าว ให้เราเลิกการให้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ยนั ้นเสียเถิด
11 ในวันนี้ ขอจงคืนมา ไร่นา สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และ
เรือนของเขา และส่วนร้อยของเงิน ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน
ซึ่ง ท่าน ได้รีด เอาจากเขา นั ้น เสีย” 12 แล้ว เขา ทัง้ หลายพูด
ว่า “เราจะคืน สิง่ เหล่า นี้ และจะไม่ เรียกร้องสิง่ ใดๆจากเขา
ทัง้ หลาย เราจะกระทํา ตามที่ ท่านพูด” และข้าพเจ้า ก็ เรียก
บรรดาปุโรหิต มา และให้ปุโรหิต เอาคํา ปฏิญาณจากเขาทัง้
หลายว่า เขาจะกระทําตามที่ เขาสัญญาแล้วนัน
้ 13 ข้าพเจ้า
ก็ สลัด ตัก ของข้าพเจ้า ด้วย และพูด ว่า “ดัง นั ้น แหละถ้า คน
ใดมิได้กระทําตามสัญญานี้ ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจาก
เรือนของเขา และจากการงานของเขา ให้เขาถูก สลัด ออก
แล้วไป ตัว เปล่า” และ ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง กล่าว ว่า “เอ เมน”
และได้ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ แล้ว ประชาชนก็ได้กระทํา
ตามที่เขาได้สัญญาไว้
เนหะมียร์ บ
ั ประทานอาหารของตนเองสิบสองปี
“ยิง่ กว่า นั ้นอีก ตัง้ แต่เวลา ที่ ข้าพเจ้า ได้ รับ แต่ง ตัง้
ให้ เป็น ผู้ ว่า ราชการ ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ ตัง้ แต่ปีที่ยี่สิบ จน
14
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ปีที่สามสิบ สอง แห่ง รัช กาล กษั ตริย์ อาร ทา เซอร์ซีส สิบ
สอง ปีด้วย กัน ข้าพเจ้า หรือ พี่ น้ อง ของ ข้าพเจ้า มิได้รับ
ประทาน อาหาร ของ ตําแหน่ ง ผู้ว่า ราชการ 15 ผู้ว่า ราชการ
คนที่อยูก่
่ อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน ได้เอาเงินเป็น
ค่า อาหารและนํ้า องุน
่ ไปจากเขา นอกจากเงินวัน ละสี่สิบเช
เขล แม้ข้าราชการ ของ ท่าน ก็ได้ใช้อํานาจ เหนื อ ประชาชน
แต่ข้าพเจ้า มิได้กระทํา เช่น นั ้น เพราะความยําเกรงพระเจ้า
16 ข้าพเจ้ายังยึดงานสร้างกําแพงนี้ อยู่ และมิได้ซื้อที่ดินเลย
และคนใช้ ของข้าพเจ้า ทัง้ สินก
้ ็ได้ชุมนุมกัน ทํา งานกันที่นั ่น
17 ยิง
่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า มี คน หนึ่ ง ร้อย ห้า สิบ ร่วม สํารับกับ
ข้าพเจ้า คือ พวก ยิว และ เจ้า หน้าที่ นอก เหนื อ จาก บรรดา
ผู้ที่มา อยู่ กับ เรา ทัง้ หลาย จาก ประชาชาติผู้ซึ่ง อยู่ รอบ เรา
18 สิ่งที่เตรียมไว้ในวันหนึ่ งๆมีวว
ั ตัวหนึ่ ง และแกะที่คัดเลือก
แล้ว หกตัว เป็ด ไก่ เขาก็ จัด ไว้ให้ข้าพเจ้า ด้วย ในทุกๆสิบ วัน
นํ้า องุน
่ มากมายหลายถุง หนั ง แม้จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้า
มิได้เรียก ร้อง เอา ส่วน อาหาร ของ ตําแหน่ ง ผู้ว่า ราชการ
เพราะว่าการปรนนิ บัตินั ้น หนั ก หน้า ชนชาตินี้ อยูแล้
่ ว 19 ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ระลึก ถึง สิง่ ที่ ข้า
พระองค์ได้กระทําเพื่อชนชาตินี้ ให้เกิดผลดีเถิด”

6
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อยูมา
่ เมื่อมี รายงาน ให้ สัน บาล ลัท โท บี อาห์ และ เก
เชม ชาว อา ระ เบียกับศัตรู อื่นๆ ของ เรา ทัง้ หลาย ได้ ยินว่า
ข้าพเจ้า ได้ ก่อ กําแพง และไม่มีช่องโหว่เหลือ อยู่ (แม้ว่า จน
วัน นั ้น ข้าพเจ้า ยัง ไม่ได้ตัง้ บาน ประตูที่ประตู เมือง ) 2 สัน
บาลลัท กับ เกเชมใช้ให้มาหาข้าพเจ้า ว่า “ขอเชิญ มาพบกัน
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ใน ชนบท แห่ง หนึ่ ง ใน ที่ราบ โอ โน” แต่เขา ทัง้ หลาย เจตนา
จะ ทํา อันตราย ข้าพเจ้า 3 ข้าพเจ้า ก็ใช้ผู้สื่อสาร ไป หา พวก
เขา ว่า “ข้าพเจ้า กําลัง ทํางาน ใหญ่ ลง มา ไม่ได้ ทําไม จะ
ให้ งาน หยุด เสีย ใน ขณะ ที่ ข้าพเจ้า ทิง้ งาน ลง มา หา ท่าน”
4 แล้ว เขา ใช้ให้มา หา ข้าพเจ้า อย่าง นี้ สี่ครัง
้ ข้าพเจ้า ก็ ตอบ
5
เขา ไป ทํานอง เดียวกัน สัน บาล ลัท ได้ ส่ง คนใช้ ของ ท่าน
มาหาข้าพเจ้า ในทํานองเดีย วกันเป็นครัง้ ที่ห้า ถือ จดหมาย
เปิด มา 6 ใน นั ้นมีเขียน ไว้ว่า “เขา กล่าว กัน ใน ท่ามกลาง
ประชาชาติทัง้ หลาย และ เก เช มก็กล่าว ด้วย ว่า ท่าน และ
พวก ยิว เจตนา จะ กบฏ เหตุนั ้น แหละ ท่าน จึง สร้าง กําแพง
และท่านปรารถนาจะเป็นกษั ตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคํา
นี้ 7 และ ท่าน ได้แต่ง ตัง้ ผู้พยากรณ์ ไว้ให้ป่าว ร้อง เกี่ยว กับ
ตัวท่าน ใน เยรู ซาเล็ม ว่า ‘มีกษั ตริยใน
์ ยู ดาห์’ บัดนี้ จะ ได้
รายงานให้กษั ตริยทรงทราบตามถ้
์
อยคํา เหล่า นี้ เหตุฉะนั ้น
บัดนี้ ขอเชิญ ท่านมาหารือด้ว ยกัน” 8 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ใช้ให้ไป
หาเขากล่าวว่า “สิ่ง ที่ ท่านกล่าวมานั ้น เราไม่ได้กระทํา กัน
เลย ท่าน เสกสรร ขึ้น ตามใจ ของ ท่าน เอง” 9 เพราะ เขา ทัง้
หลาย ต้องการ ที่ จะ ให้ เรา ตกใจ คิด ว่า “มือ ของ เขา จะ ผละ
จากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่ สําเร็จ ” โอ ข้า แต่พระเจ้า
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงเสริ มกําลังมือ ของข้า พระองค์
10 และข้าพเจ้า เข้าไปในเรือ นของเชไมอาห์ บุตรชายเดไลย
าห์ ผู้เป็น บุตร ชาย เม เห ทา เบล ผู้ที่เก็บ ตัว อยู่ เขา พูด ว่า
“ให้เราไปพบกันในพระนิ เวศของพระเจ้าในพระวิหาร ให้เรา
ปิด ประตู พระ วิหาร เสีย เพราะ เขา ทัง้ หลาย จะ มา ฆ่า ท่าน
เวลากลางคืน เขาจะมาฆ่า ท่านเสีย” 11 แต่ข้าพเจ้า ว่า “คน
อย่างข้าพเจ้า จะหนี หรือ และคนอย่างข้าพเจ้า จะเข้าไปอยู่
ในพระวิหารเพื่อช่วยชีวต
ิ ให้รอดได้หรือ ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป
” 12 และ ดูเถิด ข้าพเจ้า เข้าใจ และ เห็นว่า พระเจ้า มิได้ทรง
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ใช้เขา แต่เขา ได้พยากรณ์ ใส่ร้าย ข้าพเจ้า เพ ราะ โท บี อาห์
และสัน บาลลัท ได้ จ้างเขา 13 เขาทัง้ สองได้ จ้างเขามาด้วย
หวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเช่นนั ้น จะได้บาปและเขา
จะมี เรือ
่ งป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื่อ จะเยาะเย้ย ข้าพเจ้า 14 “ข้า
แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ พระองค์ ทรง ระลึก ถึง โท บี
อาห์ และสัน บาลลัท ตามสิง่ เหล่า นี้ ที่เขาได้กระทํา ทัง้ โนอัด
ยาห์ หญิง ผู้พยากรณ์ และผู้พยากรณ์ อื่นๆซึ่ง ต้องการให้ ข้า
พระองค์กลัว”
กําแพงเมืองได้สําเร็จ
กําแพงจึง สําเร็จ ในวันที่ยี่สิบห้า เดือนเอลูล ในห้า สิบ
สองวัน 16 และอยู่ มาเมื่อ ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเราทัง้ หลายได้ยิน
และเมื่อประชาชาติทัง้ ปวงรอบเราก็เห็นแล้ว เขาก็น้ อยเนื้ อ
ตํ่าใจ เพราะเขาทัง้ หลายหยัง่ รู ว
้ า่ งานนี้ ที่ได้สําเร็จ ไปก็ ด้วย
พระเจ้า ของเราทรงช่วยเหลือ 17 ยิง่ กว่า นั ้นอีก ในครัง้ นั ้น
ขุนนางทัง้ หลายของยู ดาห์ก็ได้ส่ง จดหมายหลายฉบับ ไปถึง
โทบี อาห์ และจดหมายของโทบี อาห์ก็มาถึง เขา 18 เพราะมี
หลายคนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคําปฏิญาณ เพราะ
เขา เป็น บุตร เขย ของ เช คา นิ ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย อา ราห์
และ โย ฮา นั น บุตร ชาย ของ เขา ก็ได้รับ บุตร สาว ของ เม ชุ ล
ลาม ผู้เป็น บุตร ชาย เบเรคิ ยาห์ เป็น ภรรยา ของ ตน 19 เขา
ทัง้ หลาย พูด ถึง ความ ดี ของ โท บี อาห์ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า ด้วย
และรายงานคํา ของข้าพเจ้า ไปให้เขา และโทบี อาห์ก็ได้ส่ง
จดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื่อให้กลัว
15

7

1

ฮานานี กับผู้วา่ การป้อมเป็นผู้ดูแลเยรู ซาเล็ม

ต่อ มา เมื่อ สร้าง กําแพง เสร็จ ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ บาน ประตู
และ ผู้ เฝ้า ประตู นั กร้ อง เพลง และ แต่ง ตัง้ คน เลวีไว้

เนหะมีย์ 7:2

17

เนหะมีย์ 7:16

2

ข้าพเจ้า มอบ ให้ ฮา นา นี พีน้
่ อง ของ ข้าพเจ้า และ ฮา นั น
ยาห์ผู้ดูแลสํานั กพระราชวังเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบกรุ งเยรู ซาเล็ม
เพราะ เขา เป็น คน สัตย์ ซื่อ และ ยําเกรง พระเจ้า มากกว่า
คน อื่นๆ 3 ข้าพเจ้า พูดกับ พวก เขา ว่า “อย่า ให้ประตูเมือง
เยรู ซาเล็ม เปิด จนกว่า แดดจะร้อน และเมื่อ เขายืน เฝ้า ยาม
อยู่ ก็ให้ปิด และ เอา ดาล กัน
้ ไว้ จง แต่ง ตัง้ ยาม จาก ชาว
เยรู ซาเล็ม ต่าง ก็ ประจํา ที่ ของ เขา และ ต่าง ก็อยูยาม
่
ตรง
4
ข้ามเรือนของเขา” เมืองนั ้น กว้างและใหญ่ แต่คนภายใน
น้ อย และบ้านช่องก็ยงั ไม่ได้สร้าง
สํามะโนครัว เชื้อ สายของคนที่ ข้น
ึ มาจากบาบิ โลนครัง้
แรก
5 แล้ว พระเจ้า ทรง ดลใจ ข้าพเจ้า ให้ เรียก ชุมนุม พวก
ขุนนาง และ เจ้า หน้าที่ และ ประชาชน เพื่อ จะ ขึ้น ทะเบียน
สํามะโนครัว เชื้อ สาย ข้าพเจ้า พบ หนั งสือ สํามะโนครัว เชื้อ
สายของคนที่ ข้น
ึ มาครังก
้ ่อน ข้าพเจ้า เห็น เขียนไว้ว่า 6 ต่อ
ไปนี้ เป็น ประชาชนแห่ง มณฑลที่ ขึ้น มาจากการเป็น เชลย
ใน พวก ที่ถูกก วาด ไป ซึ่ง เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ
โลนได้กวาดไป เขาทัง้ หลายกลับมายังเยรู ซาเล็มและยูดาห์
ต่างกลับ ยัง หัว เมืองของตน 7 เขาทัง้ หลายที่กลับ มากับ เศ
รุ บ บาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิ ยาห์ นาหะ
มานี โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท บิกวัย เนฮูม บาอานาห์
จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 8 คนปาโรช สอง
พัน หนึ่ ง ร้อยเจ็ด สิบ สองคน 9 คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ด
สิบสองคน 10 คนอาราห์ หกร้อยห้าสิบสองคน 11 คนปาหัท
โมอับ คือลูกหลานของเยชู อาและโยอาบ สองพันแปดร้อย
สิบแปดคน 12 คนเอลาม หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 13 คน
ศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้า คน 14 คนศักคัย เจ็ ดร้อยหกสิบ คน
15 คนบิน นุย หกร้อยสี่สิบแปดคน 16 คนบาบัย หกร้อยยีสิ
่ บ
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แปดคน 17 คนอัส กาด สองพัน สามร้อยยีสิ
่ บสองคน 18 คน
19
อาโดนี คัม หกร้อยหกสิบ เจ็ด คน คนบิ ก วัย สองพัน หก
สิบ เจ็ด คน 20 คนอาดีน หกร้อยห้า สิบ ห้า คน 21 คนอาเทอร์
ของเฮเซคี ยาห์ เก้า สิบ แปดคน 22 คนฮาชูม สามร้อยยีสิ
่ บ
23
24
แปดคน คนเบไซ สามร้อยยีสิ
่ บสี่คน คนฮาริฟ หน่งึ ร้อย
สิบสองคน 25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26 คนชาวเบธเลเฮม
และเนโทฟาห์ หน่งึ ร้อยแปดสิบแปดคน 27 คนชาวอานาโธท
หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน 28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่สิบสองคน
29 คนชาวคี ร ย
ิ าทเยอาริม เคฟี ราห์ และเบเอโรท เจ็ ดร้อย
สี่สิบสามคน 30 คนชาวรามาห์ และเกบา หกร้อยยีสิ
่ บเอ็ด
คน 31 คนชาวมิค มาส หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสองคน 32 คนชาวเบธ
เอลและอัย หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสามคน 33 คนชาวเนโบอีก แห่ง
หนึ่ ง ห้า สิบ สองคน 34 คนเอลามอีก คนหนึ่ ง หน่งึ พัน สอง
ร้อยห้า สิบ สี่คน 35 คนฮาริม สามร้อยยีสิ
่ บคน 36 คนชาวเย
37
รีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาว
โอโน เจ็ดร้อยยีสิ
่ บเอ็ดคน 38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้า
ร้อยสามสิบคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต

39 บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชูอา เก้า

ร้อยเจ็ด สิบ สามคน 40 คนอิม เมอร์ หน่งึ พัน ห้า สิบ สองคน
41 คนปาชเฮอร์ หน่ง
ึ พัน สองร้อยสี่สิบเจ็ด คน 42 คนฮาริม
หน่งึ พันสิบเจ็ดคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
คือคนเยชูอาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเด
วาห์ เจ็ด สิบ สี่คน 44 บรรดานั กร้ องคือ คนอาสาฟ หน่งึ ร้อย
สี่สิบแปดคน 45 คนเฝ้า ประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คน
ทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หน่งึ ร้อยสามสิบแปด
คน
43 คนเลวี

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจําพระวิหาร
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46 คนใช้ประจําพระวิหารคือ คนศีหะ คนฮาสู ฟา คนทับบา

โอท 47 คนเคโรส คนสีอา คนพาโดน 48 คนเลบานา คนฮากา
บา คนชัลมัย 49 คนฮานั น คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอา
ยาห์ คนเรซีน คนเนโคดา 51 คนกัส ซาม คนอุส ซาห์ คนปา
เสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิชิสิม 53 คนบัคบูค คน
ฮาคูฟา คนฮารฮูร 54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา 55 คน
บารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา

สํามะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
ลูก หลานผู้รับ ใช้ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท
คน เปรี ดา 58 คน ยา อา ลา คน ดาร โคน คน กิดเดล 59 คน
เชฟ าทิ ยาห์ คน ฮัทธิล คน โป เค เรท แห่ง ซา บา อิม คน อา
โมน 60 คนใช้ประจํา พระ วิหาร ทัง้ สิน
้ และ ลูก หลาน แห่ง
ข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้า สิบ สองคน 61 ต่อ
ไปนี้ เป็น บรรดาคนที่ ข้น
ึ มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เค
รู บ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของ
เขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิบสอง
คน
57

ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้
คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คน
บารซิลลัย ผู้มีภรรยาคนหนึ่ งเป็นบุตรสาวของบารซิลลัยคน
กิ เลอาด จึง ได้ ช่อ
ื ตามนั ้น 64 คนเหล่า นี้ หาการลงทะเบียน
ของ เขา ใน ทะเบียน สํามะโนครัว เชื้อ สาย แต่หาไม่พบ จึง
ถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 65 ผู้ว่า
ราชการ เมือง สัง่ เขา มิให้รับ อา หา รบ ริสุทธิ์ที่สุด จนกว่า จะ
มีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
63 จากบรรดาปุโรหิตด้วยคือ

จํานวนชุมนุมชนทัง้ หมด
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ชุมนุมชนทัง้ หมดด้วยกันมีสี่ หมื่น สองพัน สามร้อยหก
สิบคน 67 นอกเหนื อจากคนใช้ชายหญิงของเขา ซึ่งมีอยูเจ
่ ็ด
พัน สามร้อยสามสิบ เจ็ด คน และเขามีนักร้ องสองร้อยสี่สิบ
ห้าคนทัง้ ชายและหญิง
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ม้า ของเขามีเจ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขามี สอง
ร้อยสี่สิบห้า ตัว 69 อูฐ ของเขามีสี่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า ตัว และลา
70
ของเขามี หกพัน เจ็ด ร้อยยีสิ
่ บตัว ประมุข ของบรรพบุรุษ
บาง คน ได้ ถวาย ให้แก่งาน ผู้ว่า ราชการ ถวาย เข้า พระ คลัง
เป็น ทองคํา หนึ่ ง พัน ดา ริค ชาม ห้า สิบลูก เสื้อ ปุโรหิต ห้า
ร้อยสามสิบ ตัว 71 และประมุข ของบรรพบุรุษ บางคนถวาย
ให้แก่พระคลังของงาน เป็นทองคําสองหมื่นดาริค เงินสอง
พัน สองร้อยมาเน 72 และสิง่ ที่ ประชาชนส่วนที่ เหลือ ถวาย
นั ้น มีทองคํา สอง หมื่น ดา ริค เงิน สอง พัน มาเน และ เสื้อ
ปุโรหิต หก สิบ เจ็ด ตัว 73 ดัง นั ้น บรรดา ปุโรหิต คน เลวี คน
เฝ้า ประตู นั ก ร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจํา พระวิหาร
และคนอิสราเอลทัง้ ปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตน เมื่อถึง
เดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยูใ่ นหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย
68

8

เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ หลายฟัง
1 ประชาชน ทัง
้ ปวง ได้ ชุมนุม พร้อม หน้า กันที่ ถนน ซึ่ง
อยูหน
่ ้า ประตูนํ้า และ เขา บอก เอ ส รา ธร รมา จาร ย์ให้นํา
หนั งสือ พระ ราช บัญญัติของ โมเสส ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง
บัญชา แก่ อิสราเอล นั ้น มา 2 เอ ส รา ปุโรหิต ได้ นํา พระ ราช
บัญญัติมา หน้า ชุมนุมชน ทัง้ ชาย และ หญิง และ บรรดา
ผู้ที่ฟัง เข้าใจ ได้ ณ วัน ต้น ของ เดือน ที่เจ็ด 3 และ ท่าน หัน
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หน้า ไป ทาง ถนน ซึ่ง อยูหน
่ ้า ประตูนํ้า อ่าน ตัง้ แต่เช้า ตรู จน
่
เที่ยง วัน ต่อ หน้า ผู้ ชาย ผู้ หญิงกับ บรรดา ผู้ที่ฟัง เข้าใจ ได้
และ ประชาชน ก็ ตะแคง หู ฟัง หนั งสือ พระ ราช บัญญัติ 4 เอ
ส รา ธร รมา จาร ย์ ยืน อยู่ บน แท่น ไม้ ซึ่ง เขา ทํา ไว้ เพื่อ การ
นี้ ข้างๆ ท่า นมีมัท ที ธิ ยาห์ เชมา อา นา ยาห์ อุรีอาห์ ฮิ ล คี
ยาห์ และมาอาสอาห์ ยน
ื อยู่ ข้างขวามือ ของท่าน กับ มี เปดา
ยาห์ มิชาเอล มัลคิ ยาห์ ฮาชูม ฮัช บัด ดานาห์ เศคาริ ยาห์
และเมชุ ล ลามอยู่ ข้างซ้ายมือ ของท่าน 5 และเอสราได้ เปิด
หนั งสือ ต่อ สายตาของประชาชนทัง้ ปวง (เพราะท่านอยู่ สูง
กว่า ประชาชน ทัง้ ปวง นั ้น) เมื่อ ท่าน เปิด หนั งสือ ประชาชน
ทัง้ หมดก็ ยน
ื ขึ้น 6 เอสราสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ใหญ่ยิง่ และประชาชนทัง้ ปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน” พร้
อมกับ ยกมือ ขึ้น และเขาทัง้ หลายโน้ ม ตัว ลงนมัสการพระ
เยโฮวาห์ ซบหน้า ลงถึงดิน 7 อนึ่ ง เยชูอา บานี เชเรบิ ยาห์
ยามีน อัก ขูบ ชับเบธัย โฮ ดี ยาห์ มา อา เส อาห์ เคลิทา อา
ซา ริ ยาห์ โย ซา บาด ฮา นั น เป ไลย าห์ และ พวก คน เลวี
ได้ช่วยประชาชนให้เข้า ใจพระราชบัญญัติ ฝ่ายประชาชนก็
ยัง อยู่ ในที่ ของตน 8 และเขาทัง้ หลายอ่านจากหนั งสือ จาก
พระราชบัญญัติของพระเจ้าเป็นตอนๆ และเขาก็แปลความ
ประชาชนจึง เข้าใจข้อความที่ อา่ นนั ้น 9 และเนหะมียที
์ ่เป็น
ผู้ว่า ราชการ และ เอ ส รา ปุโรหิต และ ธร รมา จาร ย์ และ
คนเลวีผู้สอนประชาชน ได้พูดกับ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “วัน
นี้ เป็นวัน บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย
อย่า ครํา่ ครวญ หรือ ร้องไห้” เพราะ ประชาชน ได้ร้องไห้เมื่อ
เขาได้ยน
ิ ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ 10 แล้วท่านพูดกับเขา
ทัง้ หลายว่า “ไปเถิด ไปรับ ประทานไขมัน และดื่มน้าํ หวาน
และส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวัน
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นี้ เป็นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา อย่าโศกเศร้า
เลย เพราะความชื่นบานของตนในพระเยโฮวาห์ เป็น กําลัง
ของ ท่าน” 11 บรรดา คน เลวี จึง ให้ ประชาชน ทัง้ ปวง เงียบ
กล่าว ว่า “จง นิ่ ง เสีย เพราะ วัน นี้ เป็นวัน บริสุทธิ์ อย่า ทุกข์
โศกเลย” 12 และประชาชนทัง้ ปวงจึง ไปกิน และดื่ม และส่ง
ส่วนอาหาร เปรมปรีดิ์กันเป็นที่ยิง่ เพราะเขาทัง้ หลายเข้าใจ
ถ้อยคํา ซึ่ง ประกาศให้เขาฟัง นั ้น 13 ณ วัน ที่สอง ประมุข ของ
บรรพบุรุษ แห่ง ประชาชน ทัง้ ปวง พร้ อม กับ บรรดา ปุโรหิต
และคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษา
ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ
การถือเทศกาลอยูเพิ
่ ง
14

และ เขา เห็น เขียน ไว้ ใน พระ ราช บัญญัติว่า พระ เย โฮ
วาห์ได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชนอิสราเอลควร
จะ อยู่ เพิง ระหว่าง เทศกาล เลี้ยง ใน เดือน ที่เจ็ด 15 และ เขา
ควร จะ ประกาศ และ ป่าว ร้อง ใน หัว เมือง ทัง้ ปวง และ ใน
เยรู ซาเล็ม ว่า “จงออกไปที่ภูเขา และนํา กิง่ มะกอกเทศ กิง่
ไม้สน กิง่ ต้นนํ้า มัน เขียว ใบอินทผลัม และกิง่ ไม้ ใบดกอื่นๆ
เพื่อ ทํา เพิง ดัง ที่ได้เขียนไว้” 16 ประชาชนจึง ออกไป เอากิง่
ไม้เหล่านั ้น มาและทํา เพิง สําหรับ ตัว ต่างอยู่ บนหลังคาบ้าน
ของ ตน และ ตาม ลาน บ้าน ของ ตน และ ใน ลาน พระ นิ เวศ
ของพระเจ้า และในถนนที่ประตู น้ํา และในถนนที่ประตูเอ
ฟ รา อิม 17 และ ชุมนุม ชน ทัง้ ปวง ผู้ได้กลับ มา จาก การ
เป็น เชลย ได้ ทํา เพิง และ พัก อยู่ ใน เพิง เขา มี ความ เปรม
ปรีดิ์ยิง่ นั ก เพราะตัง้ แต่สมัย ของเยชูอาบุตรชายนูน ถึง วัน
นั ้น ประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทํา เลย 18 และทุก วัน ท่าน
อ่านจากหนั งสือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ตัง้ แต่วันแรก
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จนวัน สุดท้าย เขาถือ เทศกาลเลี้ยงอยูเจ
่ ็ด วัน และในวันที่
แปดมีการประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิตามระเบี
ยบปฏิบัติ
์

9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
ในวันที่ยี่สิบสี่ เดือนนี้ ประชาชนอิสราเอลได้ ชุมนุมกัน
ถือ อดอาหาร และนุ่ง ห่ม ผ้า กระสอบ และเอาดิน ใส่ศีรษะ
2 และ เชื้อ สาย ของ อิสราเอล ได้ แยก ตน ออก จาก ชน ต่าง
ชาติทัง้ ปวง และ ยืน สารภาพ บาป ของ ตน และ สารภาพ
ความ ชัว่ ช้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เขา 3 และ เขา ลุก ขึ้น ใน ที่
ของเขา และอ่านหนั งสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาอยู่ สามชัว่ โมง อีกสามชัว่ โมงเขาสารภาพ
และนมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
1

พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน
เยชูอา บานี ขัดมีเอล เช บา นิ ยาห์ บุนนี เชเร บิ ยาห์
บานี และ เคน า นี คน เลวี ได้ยืน ขึ้นที่บันได และ เขา ได้ ร้อง
ด้วย เสียง ดัง ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา 5 แล้ว คน
เลวี เยชูอา ขัดมีเอล บานี ฮาชับนิ ยาห์ เชเร บิ ยาห์ โฮ ดี
ยาห์ เชบานิ ยาห์ และเปธาหิ ยาห์ กล่าวว่า “จงยืน ขึ้น และ
สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายตัง้ แต่นิ
รัน ดร์กาลจนนิ รัน ดร์กาล สาธุการแด่ พระนามอันรุ่ง โรจน์
ของพระองค์ ซึ่งยิง่ ใหญ่เหนื อการโมทนาและการสรรเสริญ
ทัง้ ปวง 6 พระองค์คือ พระ เย โฮ วาห์พระองค์องค์เดียว
พระองค์ได้ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ อัน สูงสุด พร้อม
กับ บริวาร ทัง้ สิน
้ ของ ฟ้า สวรรค์นั ้น แผ่น ดิน โลก และ
บรรดา สิง่ ที่อยูใน
่ นั ้น ทะเล และ บรรดา สิง่ ที่อยูใน
่ นั ้น และ
พระองค์ ทรง รักษา สิง่ ทัง้ ปวง เหล่า นั ้น ไว้ และ บริวาร ของ
4
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ฟ้า สวรรค์ได้นมัส การพระองค์ 7 พระองค์คือ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ผู้ทรง เลือก อับ ราม และ ทรง นํา ท่าน ออก มา จาก
เมืองเออร์แห่งประเทศเคลเดีย และทรงประทานนามท่าน
ว่า อับ ราฮัม 8 และพระองค์ ทรงเห็นว่า นํ้าใจของท่านสัตย์
ซื่อ ต่อ พระพักตร์พระองค์ และพระองค์ได้ทรงกระทํา พันธ
สัญญากับท่าน ที่จะประทานแผ่น ดิน ของคนคานาอัน คน
ฮิต ไทต์ คน อา โม ไรต์ คน เปริ ส ซี คน เย บุส และ คน เกอร์
กาชีให้แก่เชื้อ สายของท่าน และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ คํา
ตรัส ของ พระองค์สําเร็จ เพราะ พระองค์ชอบ ธรรม 9 และ
พระองค์ ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของบรรพบุรุษ ของข้า
พระองค์ ในอียป
ิ ต์ และฟัง เสียงร้องทุกข์ ของเขาทัง้ หลายที่
ทะเลแดง 10 และพระองค์ ทรงกระทํา หมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์สู้ฟาโรห์และข้าราชการทัง้ สิน
้ และต่อ ประชาชน
ทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน ของ ฟาโรห์ เพราะ พระองค์ ทรง ทราบ
ว่า เขาทัง้ หลายได้ประพฤติอย่างหยิง่ ยโสต่อ บรรพบุรุษ ของ
ข้า พระองค์ และ พระนาม ของ พระองค์ก็ลือ ไป ดัง ทุก วัน
นี้ 11 และ พระองค์ได้ทรง แยก ทะเล ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย
เขา จึง เดิน ไป กลาง ทะเล บน ดิน แห้ง และ พระองค์ได้ทรง
เหวีย
่ งผู้ ข่มเหงเขาทัง้ หลายลงในที่ ลึก อย่างกับ ทรงเหวีย
่ ง
12
หิน ลง ไป ใน มหาสมุทร
ยิง่ กว่า นั ้นอีก พระองค์ทรง นํา
เขาในกลางวัน ด้วยเสาเมฆและในกลางคืน ด้วยเสาเพลิง
เพื่อ ให้แสงแก่ เขาในทางที่ เขาควรจะไป 13 พระองค์เสด็จ
ลง มา บน ภูเขา ซี นาย และ ตรัส กับ เขา จาก ฟ้า สวรรค์ และ
ประทาน คํา ตัด สินอัน ชอบ และ พระ ราช บัญญัติที่แท้ กฎ
เกณฑ์และ พระ บัญญัติที่ดีแก่เขา 14 และ พระองค์ ทรง ให้
เขาทราบถึง วัน สะบาโตบริสุทธิ์ ของพระองค์ และทรงบัญ
ชาข้อบัง คับ กฎเกณฑ์และพระราชบัญญัติทางโมเสสผู้รับ
ใช้ของ พระองค์ 15 พระองค์ประทาน อาหาร แก่ เขา จาก ฟ้า
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สวรรค์แก้ความ หิว และ ทรง นํา นํ้า ออก มา จาก ศิลา ให้ เขา
แก้กระหาย และ พระองค์ ทรง สัญญา ไว้ วา่ จะ ให้ เขา เข้าไป
ยึด แผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรง ปฏิญาณ ว่า จะ ประทาน ให้ เขา
นั ้น 16 แต่เขา ทัง้ หลาย คือ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ได้ประพฤติอย่าง หยิง่ ยโส และ แข็ง คอ ของ เขา เสีย
มิได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ 17 เขาทัง้ หลายปฏิเสธ
ไม่เชื่อ ฟัง และไม่เอาใจใส่ในการมหัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรง
ประกอบ ขึ้น ท่ามกลาง เขา แต่เขา แข็ง คอ ของ เขา และ ใน
การ กบฏ นั ้น ได้แต่ง ตัง้ หัวหน้า เพื่อ จะ กลับ ไป สู่ ความ เป็น
ทาสเขา แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัย
มีพระทัยเมตตาและกรุ ณา ทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดม
ด้วยความเมตตา และมิได้ทรงละทิง้ เขาทัง้ หลาย 18 แม้ว่า
เขา ทัง้ หลาย ได้ สร้าง รู ป วัว หล่อ ไว้ สําหรับ ตัว และ กล่าว ว่า
‘นี่ คือ พระเจ้า ของ เจ้า ผู้ทรง นํา เจ้า ขึ้น มา จาก อียป
ิ ต์’ และ
19
ได้ กระทํา การ หมิน
ด้วย พระ
่ ประมาท อย่าง ใหญ่หลวง
กรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรงละทิง้ เขาใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร เสาเมฆซึ่ง นํา เขาในกลางวันมิได้พรากจาก
เขา ไป หรือ เสา เพลิง ใน กลาง คืน ซึ่ง ให้ แสง แก่ เขา ตาม
ทางซึ่ง เขาควรจะไปก็มิได้ขาดไป 20 พระองค์ประทานพระ
วิญญาณอัน ประเสริฐ ให้ สัง่ สอนเขา และมิได้ทรงยับยัง้ มา
นาของพระองค์เสียจากปากของเขาทัง้ หลาย และประทาน
นํ้า แก้ กระหายของเขา 21 เออ พระองค์ทรงชุบ เลี้ยงเขาทัง้
หลาย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร สี่สิบปี และ เขา มิได้ขาด สิง่ ใด เลย
เสื้อผ้า ของเขาไม่ขาดวิน
่ และเท้า ของเขามิได้บวม 22 และ
ยิง่ กว่า นั ้นอีก พระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติ
ทัง้ หลาย แก่เขา และ ทรง ปัน ให้ เขา ตาม เขตแดน เขา จึง
ได้ ยึด แผ่น ดิน แห่ง สิโหน และ แผ่น ดิน ขอ งกษั ตริย์แห่ง
เมือง เฮ ช โบน และ แผ่น ดิน ของ โอ กกษั ตริย์แห่ง เมือง บา
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ชาน 23 พระองค์ทรง ทวี ลูก หลาน ของ เขา อย่าง ดวงดาว
แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ พระองค์ ทรง นํา เขา เข้าไป ใน แผ่น ดิน
ซึ่ง พระ องค์ ตรัสสัญญา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ เขา ให้เข้า ไป
ยึด นั ้น 24 ลูก หลาน เหล่า นั ้น จึง เข้าไป และ ยึด แผ่น ดิน นั ้น
พระองค์ทรง ปราบ ปราม ชาว แผ่น ดิน นั ้น คือ คน คา นา อัน
ให้ พ้น หน้า เขา และ ทรง มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ใน มือ ของ
เขา พร้ อม กับ กษั ตริย์ และ ชนชาติ ทัง้ หลาย แห่ง แผ่น ดิน
นั ้น ให้ได้กระทํา แก่ คน เหล่า นั ้น ตาม ชอบใจ เขา 25 และ
เขา จึง เข้า ยึด หัว เมือง ที่มีป้อม และ แผ่นดินอุดม และ ถือ
กรรมสิทธิเ์ รือนซึ่ง เต็มด้วยของดีทัง้ ปวง ทัง้ ที่ขัง นํ้า ซึ่ง สกัด
ไว้ สวน องุน
่ สวน มะกอก เทศ และ ต้น ผล ไม้มากมาย เขา
จึงได้กินอม
ิ่ จนอ้วน และปีติยินดีในพระคุณยิง่ ของพระองค์
26 ถึง กระ นั ้นก็ดี เขา ไม่ เชื่อ ฟัง และ ได้ กบฏ ต่อ พระองค์
เหวี่ ยงพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้เบื้องหลัง และได้ ฆ่า
ผู้พยากรณ์ ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง ได้ ตัก เตือน เขา เพื่อ ให้ เขา
กลับ มาหาพระองค์ และเขากระทํา การหมิน
่ ประมาทอย่าง
ใหญ่หลวง 27 เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ
ศัตรู ของเขา ผู้ซึ่งกระทําให้เขาทนทุกข์และในเวลาแห่งการ
ทนทุกข์ ของเขานั ้น เขาร้องทูล ต่อ พระองค์ และพระองค์
ทรง ฟัง เขา จาก ฟ้า สวรรค์ พระองค์ได้ประทาน บรรดา ผู้
ช่วย แก่เขา ผู้ได้ช่วย เขา ให้ พ้น จา กมือศัตรู ของ เขา ตามพ
ระ กรุ ณา ซับ ซ้อน ของ พระองค์ 28 แต่เมื่อ เขา พัก สงบ แล้ว
เขาก็ กระทํา ความชัว่ ต่อ พระพักตร์พระองค์อีก พระองค์จึง
ทรง สละ เขา ไว้ ใน มือ ศัตรู ของ เขา ศัตรู จึง ได้ ปกครอง เขา
ถึง กระนั ้น เมื่อ เขาหัน มาร้องทูล ต่อ พระองค์ พระองค์ทรง
ฟัง เขา จาก ฟ้า สวรรค์ และ พระองค์ ทรง ช่วย เขา ให้ พ้น
หลาย ครัง้ หลาย หน ตามพ ระ กรุ ณา ของ พระองค์ 29 และ
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พระองค์ ทรงตัก เตือนเขา เพื่อ ว่า จะทรงหัน เขาให้กลับ มา
สู่พระ ราช บัญญัติของ พระองค์ แต่เขา ก็ ยัง ประพฤติ อย่าง
เย่อ หยิง่ อวดดี ไม่ยอม เชื่อ ฟัง พระ บัญญัติของ พระองค์
แต่ได้กระทํา ผิด ต่อ คํา ตัดสิน ของ พระองค์ (อัน เป็น ข้อ ปฏิ
บัติซึ่ง มนุษย์ จะ ดํารง ชีพ อยูได้
่ ) และ ได้ หัน บ่า ดื้อ และ
คอแข็ง เข้า สู้ และ มิได้เชื่อ ฟัง 30 พระองค์ทรง อดทน กับ
เขา อยู่ หลาย ปี และ ทรง เตือน เขา ด้วย พระ วิญญาณ ของ
พระองค์ ทาง ผู้พยากรณ์ ของ พระองค์ เขา ก็ ยัง ไม่เงีย
่ หูฟัง
เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรง มอบ เขา ไว้ ใน มือ ของ ชนชาติ
ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน นั ้น 31 ถึง กระนั ้น ด้วยพระกรุ ณาซับ
ซ้อนของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงกระทําให้เขาพินาศหรือ
ละทิง้ เขา เสีย เพราะ พระองค์ ทรง เป็น พระเจ้า ผู้ทรง พระ
เมตตาและพระกรุ ณา 32 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ทัง้
หลาย ซึ่ง เป็น พระเจ้า ใหญ่ยิง่ ทรง ฤทธิ์ และ น่า เกรง กลัว
ผู้ทรง รักษา พันธ สัญญา และ ความ เมตตา ฉะนั ้น บัดนี้ ขอ
พระองค์ อย่า ทรง เห็นว่า ความ ทุกข์ ยาก ลําบาก ทัง้ สิน
้ นั ้น
เป็น แต่สิ่ง เล็ก น้ อย ซึ่งบัง เกิด ขึ้นกับ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
กับ บร รดากษั ตริย์ ของ ข้า พระองค์ กับ บรรดา เจ้า นาย
บรรดา ปุโรหิต บรรดา ผู้พยากรณ์ บรรพบุรุษ และ ชนชาติ
ของ พระองค์ทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่สมัยกษั ตริย์ อัส ซีเรีย จนถึง วัน
นี้ 33 แต่ใน บรรดา สิง่ ที่เกิด ขึ้น แก่ ข้า พระองค์ทัง้ หลาย
พระองค์ยุติธรรม เพราะ พระองค์ ทรง ประกอบ กิจ อย่าง
เที่ยง ตรง แต่ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ประพฤติ อย่าง ชัว่ ร้าย
34 บร รดากษั ตริย์ เจ้า นาย ปุโรหิต และ บรรพบุรุษ ของ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย มิได้รักษา พระ ราช บัญญัติของ พระองค์
หรือ เชื่อ ฟัง พระ บัญญัติของ พระองค์ และ พระ โอวาท ของ
พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง เตือน เขา 35 เพราะ เขา ทัง้ หลาย
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มิได้ปรนนิ บัติพระองค์ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณ
ยิง่ ของ พระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรง ประทาน แก่เขา และ ใน
แผ่นดินที่ใหญ่อุดม ซึ่ง พระองค์ ทรง ยก ให้แก่เขา และ เขา
มิได้หัน กลับ จาก การ ชัว่ ร้าย ของ เขา 36 ดูเถิด วัน นี้ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น ทาส ใน แผ่นดินที่พระองค์ประทาน
แก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เพื่อให้ได้รับประทาน
พืช ผล กับ ของ อัน ดี ของ มัน ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เป็น ทาส ใน แผ่น ดิน นั ้น 37 และ ผลิตผล อัน มากมาย ของ
แผ่น ดิน นั ้นก็ ตก แก่กษั ตริยผู
์ ้ที่พระองค์ทรง ตัง้ ไว้ เหนื อ ข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ด้วยเหตุบาปของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เขา
ทัง้ หลายมี อํานาจเหนื อ ร่างกาย และเหนื อ ฝูง สัตว์ ของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ตาม ความ พอใจ ของ เขา ทัง้ หลาย และ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทุกข์นั ก 38 เหตุบรรดาสิง่ เหล่า นี้ เราทัง้
หลายจึงกระทําพันธสัญญามัน
่ คงและบันทึกไว้ เจ้านาย คน
เลวีและปุโรหิตของเราทัง้ หลายจึงประทับตราของเขาไว้”

10
รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา
1 บรรดา ผู้ที่ประทับ ตรา ของ เขา ไว้คือ เน หะ มียผู
์ ้ ว่า
ราชการ ผู้เป็น บุตรชายฮาคาลิ ยาห์ เศเดคี ยาห์ 2 เสไรอาห์
อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิ ยาห์ 4 ฮัท
ธัช เชบานิ ยาห์ มัลลูค 5 ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล
กิน เนโธน บารุ ค 7 เมชุ ล ลาม อาบี ยาห์ มิยามิน 8 มาอาซิ
ยาห์ บิลกัย เชไมอาห์ คนเหล่านี้ เป็นปุโรหิต 9 และคนเลวีคือ
เยชู อาผู้ เป็น บุตรชายอาซัน ยาห์ บินนุยลูก หลานเฮนาดัด
ขัดมีเอล 10 และพี่น้องของเขา เชบานิ ยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา
เปไลยาห์ ฮานั น 11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศักเกอร์ เชเรบิ
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ยาห์ เชบานิ ยาห์ 13 โฮดียาห์ บานี เบนินู 14 บรรดาหัวหน้าของ
ประชาชนคือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม ศัทธู บานี 15 บุนนี
อัสกาด เบบัย 16 อาโดนี ยาห์ บิกวัย อาดีน 17 อาเทอร์ เฮเซคี
ยาห์ อัสซูร ์ 18 โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ 19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
20 มักปี อาช เมชุลลาม เฮซีร ์ 21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
22 เป-ลาทียาห์ ฮานั น อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานั นยาห์ หัสชูบ
24 ฮัลโลเหช ปิ ล หา โชเบก 25 เรฮูม ฮาชับ นาห์ มาอาเสอาห์
26 อาหิอาห์ ฮานั น อานัน 27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์ 28 ส่วน
ประชาชน นอก นั ้น บรรดา ปุโรหิต คน เลวี คน เฝ้า ประตู
นั ก ร้อง คนใช้ประจํา พระวิหาร และคนทัง้ ปวงผู้ได้แยกตัว
ออกจากชนชาติ ทัง้ หลายของแผ่น ดิน เหล่า นั ้น มาถือ พระ
ราช บัญญัติของ พระเจ้า ทัง้ ภรรยา ของ เขา บุตร ชาย บุตร
สาว ของ เขา และ คน ทัง้ ปวง ผู้มี ความ รู และ
้
ความ เข้าใจ
29 ได้สมทบกับ พี่ น้องของเขา กับ ขุนนางของเขา ได้เข้า ใน
การสาปแช่ง และในการปฏิญาณที่ จะดําเนิ น ตามพระราช
บัญญัติของ พระเจ้า ซึ่ง ทรง มอบ ไว้ ทาง โมเสส ผู้รับ ใช้ของ
พระเจ้า และที่ จะปฏิ บติ
ั และกระทํา ตามพระบัญญัติทัง้ สิน
้
ของ พระ เย โฮ วาห์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา และ ตาม คํา
ตัดสิน และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ 30 และที่ เราทัง้ หลายจะ
ไม่ ยก บุตร สาว ของ เรา ให้แก่ชนชาติทัง้ หลาย ของ แผ่น ดิน
นั ้น และไม่ รบ
ั บุตรสาวของเขาทัง้ หลายให้แก่บุตรชายของ
31
เรา
และ ถ้า ชนชาติ ทัง้ หลาย ของ แผ่น ดิน นั ้น นํา เครือ
่ ง
ใช้ หรือ ข้าว อย่าง ใดๆ มา ขาย ใน วัน สะ บา โต เรา จะ ไม่ ซื้อ
จากเขาในวัน สะบาโตหรือ ในวัน บริสุทธิ์ และเราจะไม่เก็บ
ผล ของ ปีที่เจ็ด และ ไม่เก็บ หนี้ สินทุ กอ ย่าง 32 และ เรา ทัง้
หลาย กําหนด ไว้ วา่ จะ ให้ คิดกับ ตัว เรา เป็น ราย ปีให้เสียคน
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ละ จํานวน หนึ่ ง ส่วน สาม เช เขล เพื่อ การ ปรน นิ บัติใน พระ
นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ เรา 33 คือ ให้ เป็น ราคา ขนมปัง หน้า
พระพักตร์ ธัญ ญบูชาเนื องนิ ตย์ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์
สําหรับ สะบาโตต่างๆ วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า เทศกาลกําหนดต่างๆ
สิ่ง ของบริสุทธิ์ และเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อ ทําการลบมลทิน
บาป ของ พวก อิสราเอล สําหรับ งาน ทุก อย่าง ใน พระ นิ เวศ
ของ พระเจ้า ของ เรา ทัง้ หลาย 34 เรา ได้ จับ สลาก ด้วย คือ
บรรดาปุโรหิต คนเลวี และประชาชนทัง้ หลายเพื่อ เอาฟืน
ถวาย นําเข้ามาในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ตามเรือน
บรรพบุรุษ ของเรา ตามเวลากําหนดเป็น ปีๆ ไป เพื่อ เผาบน
แท่น บูชาแห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา ตามที่บันทึก ไว้
ในพระราชบัญญัติ 35 และเพื่อ นํา ผลแรกแห่ง ที่ดินของเรา
และผลแรกของผลต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ทุก ปี มายัง พระนิ เวศของ
36
พระเยโฮวาห์ และจะนํา บุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปีของ
เรา ตามที่บันทึก ไว้ในพระราชบัญญัติ และลูกหัวปีแห่งฝูง
วัว และฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิ เวศของพระเจ้าของ
เรา ยัง ปุโรหิต ผู้ปรนนิ บัติอยูในพระนิ
่
เวศแห่ง พระเจ้า ของ
เรา 37 และที่ จะนํา ยอดแป้ง เปียกของเรา สิ่ งบริ จาคของ
เรา ผลไม้ของต้นไม้ทุกต้น นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน มายัง บรรดา
ปุโรหิต มายังห้องพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา และที่จะนํา
สิบ ชัก หนึ่ ง จากแผ่น ดิน ของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวี
เป็น ผู้เก็บ สิบ ชัก หนึ่ ง แห่ง งาน ของ เรา จาก หัว เมือง ชนบท
ทัง้ สิน
้ ของ เรา 38 และ ปุโรหิต ลูก หลาน ของ อา โรน จะ อยู่
กับ คนเลวีเมื่อ คนเลวีได้รับ สิบ ชัก หนึ่ ง และคนเลวีจะนํา สิบ
ชัก หนึ่ ง ของสิบ ชัก หนึ่ ง มายัง พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา
มายังห้อง ยังคลังพัสดุ 39 เพราะประชาชนอิสราเอลและคน
เลวีจะนํา ส่วนบริจาคคือ ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน มายัง
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ห้องซึ่ง เป็นที่เก็บ เครือ
่ งใช้ ของสถานบริสุทธิ์ และที่อยูของ
่
ปุโรหิต ผู้ปรนนิ บัติ และคนเฝ้า ประตู และนั กร้อง เราจะไม่
เพิกเฉยต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา

11

รายชื่อของคนที่อาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม
1 พวกประมุข ของประชาชนอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และ
ประชาชนนอกนั ้น จับ สลากกัน เพื่อ จะนํา เอาคนส่วนหนึ่ ง
ใน สิบ ส่วน ให้เข้า ไป อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม นคร บริสุทธิ์ ฝ่าย อีก
เก้า ส่วน สิบนน
ั ้ ให้อยูใน
่ หัว เมือง ต่างๆ 2 และ ประชาชน ได้
โมทนา แก่ บรรดา ผู้ที่สมัคร ใจ ไป อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม 3 ต่อ ไป
นี้ เป็น หัวหน้า มณฑล ที่มา อาศัย อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม แต่ใน หัว
เมือง ของ ประเทศ ยู ดาห์ ต่าง คน ต่าง อาศัย อยู่ ใน ที่ดินข อง
ตนในหัว เมืองของตน คืออิส ราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี
คนใช้ประจํา พระวิหาร และลูก หลานข้าราชการของซาโลม
อน 4 บางคนในลูก หลานของยู ดาห์ และลูก หลานของเบน
ยา มิ นอาศัย อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม ลูก หลาน ของ ยู ดาห์มี อา ธา
ยาห์บุตร ชา ยอุส ซี ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย เศ คา ริ ยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็น บุตรชายเชฟาทิ ยาห์ ผู้เป็น บุตร
ชาย มา หะ ลา เลล แห่ง คน เปเรศ 5 และ มา อา เส อาห์บุตร
ชาย บา รุ ค ผู้เป็น บุตร ชาย คล โฮ เซห์ ผู้เป็น บุตร ชาย ฮา ซา
ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายโยยาริบ ผู้เป็น
บุตร ชาย เศ คา ริ ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย ชาว ชี โลห์ 6 ลูก หลา
นข อง เปเรศ ทัง้ สินที
้ ่ อาศัย อยู่ ใน เยรู ซาเล็ม มีคน เก่ง กล้า
สี่ รอ
้ ยหกสิบ แปดคน 7 และต่อ ไปนี้ เป็น คนเบนยามิน คือ
สัลลูบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็น บุตรชายโยเอด ผู้เป็น บุตร
ชายเปดายาห์ ผู้เป็น บุตรชายโคลายาห์ ผู้เป็น บุตรชายมา
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อาเสอาห์ ผู้เป็น บุตรชายอิธี เอล ผู้เป็น บุตรชายเยชายาห์
8 และถัดเขาไปคือ กับบัย สัลลัย มีเก้าร้อยยีสิ
่ บแปดคน 9 โย
เอลบุตรชายศิค รี เป็น ผู้ดูแลเขาทัง้ หลาย และเหนื อ เมือง
นั ้น ยู ดาห์บุตรชายเสนู อาห์เป็นที่สอง 10 จากบรรดาปุโรหิต
คือ เยดายาห์บุตรชายโยยาริบ ยาคีน 11 เสไรยาห์บุตรชาย
ฮิ ล คี ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายเมชุ ล ลาม ผู้เป็น บุตรชายศาโดก
ผู้เป็น บุตรชายเมราโยท ผู้เป็น บุตรชายอาหิทูบ ผู้ปกครอง
พระนิ เวศของพระเจ้า 12 และพี่ น้องของเขาที่ ทํางานอยู่ ใน
พระนิ เวศ มีแปดร้อยยีสิ
่ บสองคน และอาดายาห์บุตรชาย
เยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเปไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็น
บุตรชายเศคาริ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็น บุตร
ชายมัลคิ ยาห์ 13 และพี่ น้องของเขา ประมุข ของบรรพบุรุษ
มีสอง ร้อย สี่สิบ สอง คน และ อา มาชสัย บุตร ชาย อา ซา เรล
ผู้เป็นบุตรชายอัคซัย ผู้เป็นบุตรชายเมชิลเลโมท ผู้เป็นบุตร
ชายอิมเมอร์ 14 และพี่น้องของเขาเป็นทแกล้วทหาร มีหน่งึ
ร้อยยีสิ
่ บแปดคน ผู้ ดูแลของเขาคือ ศับดี เอลบุตรชายของ
คนใหญ่ คนโตคนหนึ่ ง 15 จากคนเลวีคือ เชไมอาห์บุตรชาย
หัส ชูบ ผู้เป็น บุตรชายอัส รี คัม ผู้เป็น บุตรชายฮาชาบิ ยาห์
ผู้เป็น บุตรชายบุ น นี 16 และชับเบธัยกับ โยซาบาด จากพวก
หัวหน้า ของ คน เลวี ผู้ควบคุม การ งาน ภายนอก พระ นิ เวศ
ของพระเจ้า 17 และมัทธานิ ยาห์บุตรชายมีคา ผู้เป็นบุตรชา
ยศับดี ผู้เป็น บุตรชายอาสาฟ ผู้เป็น หัวหน้า ในการเริม
่ ต้น
การ โมทนา พระคุณ ใน การ อธิษฐาน และ บัคบูคิ ยาห์เป็นที่
สองในหมู่พีน้
่ องของเขา และอับ ดาบุตรชายชัม มุ วา ผู้เป็น
บุตรชายกาลาล ผู้เป็นบุตรชายเยดูธูน 18 คนเลวีทัง้ หมดใน
นครบริสุทธิ์มี สองร้อยแปดสิบสี่คน 19 คนเฝ้าประตูมี อักขูบ
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ทัลโมนและพีน
่ ้ องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตูมีหน่งึ ร้อยเจ็ด
สิบสองคน
คนอิสราเอลนอกนั ้นอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆ
20

คน อิสราเอล นอก นั ้น ที่เป็น พวก ปุโรหิต และ คน เลวี
อยูใน
่ หัว เมือง ทัง้ สิน
้ ของ ยู ดาห์ ทุก คน อยู่ ใน ที่ดินม รดก
ของ เขา 21 แต่คนใช้ประจํา พระ วิหาร อยูที
่ ่โอ เฟล และ ศี
หะกับกิช ปาควบคุม คนใช้ ประจํา พระวิหาร 22 ผู้ ดูแลคนเลวี
ใน เยรู ซาเล็ม คือ อุสซีบุตร ชาย บา นี ผู้เป็น บุตร ชาย ฮา ชา
บิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็น บุตรชายมีคา สํา
หรับลูก หลาน ของ อา สาฟ พวก นั กร้ อง ดูแล การ งาน พระ
นิ เวศของพระเจ้า 23 เพราะมีพระบัญชาจากกษั ตริย์ถึงเรือ
่ ง
เขา และมี ของปัน ส่วนที่ได้ตกลงกัน ไว้สํา หรับนักร้อง ตาม
ที่ต้องการทุกๆวัน 24 และเปธาหิ ยาห์บุตรชายเมเชซาเบล
คนเศ-ราห์ บุตรชายยู ดาห์ เป็น สนองโอษฐ์ ของกษั ตริย์ ใน
เรือ
่ งกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน 25 ส่วนที่ชนบทและ
ไร่นาของชนบทเหล่านั ้น ประชาชนพวกยูดาห์บางคนอาศัย
อยู่ ในคี ร ิยาทอารบา และชนบทของเมืองนั ้น และในดี โบ
นกับ ชนบทของเมืองนั ้น และในเยขับ เซเอลกับ ชนบทของ
เมืองนั ้น 26 และในเยชู อากับ ในโมลาดาห์ และเบธเปเลต
27 ในฮาซารชู อาล ในเบเออร์เชบากับ ชนบทของเมืองนั ้น
28 ในศิกลาก ในเมโคนาห์ กับ ชนบทของเมืองนั ้น 29 ในเอน
ริมโมน ในโศราห์ ในยารมูท 30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและชนบท
ของ เมือง นั ้น ลา คีช และ ไร่ นา ของ เมือง นั ้น อา เซ คาห์ กับ
ชนบทของเมืองนั ้น เขาจึง ตัง้ ค่ายจากเบเออร์เชบาถึง หุบ
เขาฮิ น โนม 31 ประชาชนเบนยามิ นอยู่ ต่อ จากเกบาไปด้วย
ที่มิคมาช ที่อัย ยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั ้น 32 ที่อา

เนหะมีย์ 11:33

34

เนหะมีย์ 12:16

นาโธท โนบ อานานิ ยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม 34 ฮาดิด
เสโบอิม เนบัลลัท 35 โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่างฝีมือ
36 และบางส่วนของคนเลวีอยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน

12
พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุ บบาเบล
1 ต่อ ไป นี้ เป็ น ปุโรหิต และ คน เลวีที่ขึ้น มา กับ เศ รุ บ บา เบ
ลบุตรชายเชอัลทิเอล และกับเยชูอาคือ เสไรอาห์ เยเรมีย์ เอ
สรา 2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช 3 เชคานิ ยาห์ เรฮูม เมเรโมท
4 อิด โด กิน เนโธน อาบี ยาห์ 5 มิยามิน มาอาดี ยาห์ บิลกาห์
6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์ 7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดา
ยาห์ คนเหล่า นี้ เป็น ปุโรหิต ใหญ่ และพี่ น้องของเขาในสมัย
ของเยชูอา 8 คนเลวีคือ เยชูอา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิ ยาห์
ยูดาห์ และมัทธานิ ยาห์ ผู้ซึ่งดแ
ู ลการเพลงโมทนาพร้อมกับ
9
พี่ น้องของเขา และบัคบูคิ ยาห์ กับ อุ น นี พี่น้ องของเขา ยืน
อยูต
่ รงกันข้ามในการปรนนิ บัติ
สํามะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต
และ เย ชู อา ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ โย ยาคิ ม โย ยาคิ ม ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเอลียาชีบ เอลียาชีบให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาดา
11 โย ยาดา ให้ กําเนิ ด บุตร ชื่อ โย นา ธาน และ โย นา ธาน ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อยาดดูวา 12 และในรัชกาลโยยาคิม มีปุโรหิตผู้
เป็น ประมุข ของบรรพบุรุษ คือ ของคนเสไรอาห์มี เมรายาห์
ของคนเยเรมียมี
์ ฮานานิ ยาห์ 13 ของคนเอสรามี เมชุ ลลาม
ของคนอามาริยาห์มี เยโฮฮานั น 14 ของคนมัลลูคมี โยนา
ธาน ของคนเชบานิ ยาห์มี โยเซฟ 15 ของคนฮาริม มี อัด นา
ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอิด โดมี เศคาริยาห์
10
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ของคนกิน เนโธนมี เมชุ ล ลาม 17 ของคนอาบี ยาห์มี ศิค รี
ของคนมิ น ยามิน ของคนโมอัด ยาห์มี ปิลทัย 18 ของคนบิล
กาห์มี ชัมมุวา ของคนเชไมอาห์มี เยโฮนาธัน 19 และของคน
โยยาริบ มี มัทเธนั ย ของคนเยดายาห์มี อุสซี 20 ของคนศัล
ลัยมี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิลคียาห์มี
ฮาชาบิยาห์ ของคนเยดายาห์มี เนธันเอล
พวกหัวหน้าของคนเลวี
ส่วน คน เลวี ใน สมัย ของ เอ ลี ยา ชีบ โย ยาดา โย ฮา
นั น และยาดดู วา ชื่อ ประมุข ของบรรพบุรุษ มี บันทึก ไว้ ทัง้
บรรดาปุโรหิต จนถึง รัช สมัย ของดาริอส
ั คนเปอร์เซีย 23 ลูก
หลานของเลวี ประมุข ของบรรพบุรุษ มีบันทึก ไว้ในหนั งสือ
พงศาวดาร จนสมัยของโยฮานั นบุตรชายเอลียาชีบ 24 และ
หัวหน้า ของ คน เลวีคือ ฮา ชา บิ ยาห์ เชเร บิ ยาห์ และ เย
ชูอาบุตรชายขัดมีเอล กับญาติพีน้
่ องของเขาอยูตรงกั
่
นข้าม
ที่จะสรรเสริญ และโมทนาพระคุณ ตามบัญญัติของดาวิด
คนของพระเจ้า เป็น ยามๆไป 25 มัทธานิ ยาห์ บัคบูคิ ยาห์ โอ
บาดีห์ เมชุ ล ลาม ทัล โมน และอัก ขูบ เป็น คนเฝ้า ประตู ยืน
เฝ้า อยูที
่ ่โรงพัสดุ ของประตู 26 คนเหล่า นี้ อยูในสมั
่
ย ของโย
ยาคิ ม บุตรชายเยชูอา ผู้เป็น บุตรชายโยซาดัก และในสมัย
ของเนหะมียผู
์ ้วา่ ราชการ กับในสมัยของเอสราปุโรหิต และ
ธรรมาจารย์
22

การทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเมือง
คราว เมื่อ ทํา พิธี มอบ ถวาย กําแพง เยรู ซาเล็ม เขา ได้
แสวงหาคนเลวีตามที่ของเขาทัวท
่ ุก แห่ง เพื่อ จะนํา เขามา
ที่เยรู ซาเล็ม เพื่อ ฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการ
โมทนาและด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ พิณ ใหญ่ และพิณ
เขาคู่ 28 ลูก หลานพวกนั กร้ องได้ รวมกัน มาจากมณฑลรอบ
27
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เยรู ซาเล็ม และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้ มาจาก
วงศ์ วานกิลกาล และจากเขตเกบาและอัสมาเวท เพราะบร
รดานั กร้ องได้ สร้างชนบทของตนรอบเยรู ซาเล็ม 30 บรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ และเขาทัง้ หลายได้
ชําระประชาชน และประตูเมือง กับกําแพงให้บริสุทธิ์ 31 แล้ว
ข้าพเจ้าได้ นําเจ้านายแห่งยูดาห์ข้น
ึ บนกําแพง และแต่งตัง้
ให้ คณะใหญ่ สองคณะ เป็น ผู้กล่าวโมทนาและเดิน เป็นกระ
บวนแห่ คณะหนึ่ ง ไปทางขวาขึ้น ไปบนกําแพงจนถึง ประตู
กองขยะ 32 และถัด เขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้า นายแห่ง ยู
ดาห์ครึง่ หนึ่ ง 33 กับ อาซาริยาห์ เอสรา เมชุ ล ลาม 34 ยูดาห์
เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชายของพวก
ปุโรหิต บาง คน ที่มีแตร คือ เศ คา ริ ยาห์บุตร ชาย โย นา ธาน
ผู้เป็น บุตรชายเชไมอาห์ ผู้เป็น บุตรชายมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายมี คายาห์ ผู้เป็น บุตรชายศัก เกอร์ ผู้เป็น บุตรชาย
อา สาฟ 36 กับ ญาติพีน้
่ อง ของ เขา คือ เชไม อาห์ อา ซา เรล
มิลา ลัย กิ ลา ลัย มา อัย เนธัน เอล และ ยู ดาห์ ฮา นา นี พร้
อมกับ เครือ
่ งดนตรี ของดาวิด คนของพระเจ้า และเอสรา
ธร รมา จาร ย์ได้เดิน นํา หน้า เขา 37 ที่ประตูนํ้าพุ ซึ่ง อยู่ ตรง
ข้ามกับ พวกเขา เขาทัง้ หลายเดิน ขึ้น บันไดของนครดาวิด
ที่ทางขึ้นกําแพงเหนื อพระราชวังของดาวิดถึงประตูน้ําทาง
ทิศ ตะวัน ออก 38 อีกคณะหนึ่ ง ที่กล่าวคํา โมทนาเดิน ไปทาง
ตรง กัน ข้าม และ ข้าพเจ้า ตาม เขา ไป พร้ อม กับ ประชาชน
ครึง่ หนึ่ ง บน กําแพง เหนื อ หอคอย เตาไฟ ถึง กําแพง กว้าง
39 และเหนื อ ประตู เอฟราอิม และทางประตูเก่า และทาง
ประตูปลา และ หอ คอย ฮา นั น เอล และ หอคอย เม อาห์ ถึง
ประตูแกะ และ เขา มา หยุดอยู่ที่ประตูยาม 40 คณะ ทัง้ สอง
ผู้กล่าว คํา โมทนา ได้มายื นอ ยูที
่ ่พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ทัง้
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ข้าพเจ้า และเจ้า หน้าที่ครึ่ง หนึ่ ง อยู่กับ ข้าพเจ้า 41 กับ ปุโรหิต
ที่ ถือ แตรคือ เอลี ยาคิ ม มาอาเสอาห์ มินยามิน มีคายาห์
เอลีโอนัย เศคาริ ยาห์ กับ ฮานั น ยาห์ 42 และมาอาเสอาห์
เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานั น มัลคิยาห์ เอลาม และ
เอเซอร์ และบรรดานั กรอ
้ งได้รอ
้ งเพลงด้วยเสียงดัง มีอิสรา
43
หิยาห์เป็นหัวหน้าของเขา และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ ง
สัตว บูชา ใหญ่ โต ใน วัน นั ้น และ เปรม ปรีดิ์ เพราะ พระเจ้า
ทรงกระทํา ให้ เขาเปรมปรีดิ์ ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิง่ พวก
ภรรยา และ เด็กๆ ก็ เปรม ปรีดิ์ด้วย และ ความ ชื่นบาน ของ
เยรู ซาเล็ม ก็ได้ยิน ไป ไกล 44 ใน วัน นั ้น เขา แต่ง ตัง้ บาง คน
ให้ดูแล ห้อง สําหรับ พัสดุ ของ บริจาค ผล ไม้รุ น
่ แรก ส่วน
สิบ ชัก หนึ่ ง ให้รวบรวม ปัน ส่วน ซึ่ง กําหนด ไว้ ใน พระ ราช
บัญญัติสําหรับ ปุโรหิต และคนเลวีเข้า มาไว้ในนั ้น ตามไร่นา
ในหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะยูดาห์เปรมปรีดิ์ด้วยเรือ
่ งบรรดา
ปุโรหิต และคนเลวีผู้ปรนนิ บัติอยูนั
่ ้น 45 และทัง้ พวกนั กร้อง
และพวกเฝ้า ประตูได้ทําการปรนนิ บติ
ั พระเจ้า ของเขาและ
ทําการชําระให้บริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของดาวิด และของ
ซา โลม อ นรา ช โอรส ของ พระองค์ 46 เพราะ ใน สมัย ดา วิด
และ อา สาฟ ใน ดึก ดํา บร รพ์นั้นมี หัว หน้า พวก นั กร้อง และ
มี บทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงโมทนาพระคุณ พระเจ้า
47 และอิสราเอลทัง
้ ปวงในสมัยของเศรุ บบาเบลและในสมัย
ของ เน หะ มีย์ ได้ให้ปัน ส่วน ตาม ต้องการ ทุก วัน แก่นักร้ อง
และคนเฝ้า ประตู และเขาได้ กัน ส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก
และคนเลวีได้กันส่วนของลูกหลานอาโรนไว้ต่างหาก

13
คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว
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ใน วัน นั ้น เขา อ่าน หนั งสือ ของ โมเสส ให้ ประชาชน ฟัง
และ เขา พบ ที่มีเขียน ไว้ว่า ไม่ควร ให้ คน อัม โม น หรือ คน
โม อับ เข้าไป ใน ที่ ชุมนุม ของ พระเจ้า เป็น นิ ตย์ 2 เพราะ เขา
มิได้เอา อาหาร และ นํ้า มา ต้อนรับ คน อิสราเอล แต่ได้จ้าง
บา ลา อัม ให้ มา ต่อ ต้าน และ แช่ง เขา แต่พระเจ้า ของ เรา
ทรง เปลี่ยน คํา แช่ง เป็น พร 3 และ อยู่ มา เมื่อ ประชาชน
ได้ยน
ิ พระ ราช บัญญัติ เขา ก็ แยก อิสราเอล ออก เสีย จาก
คนต่างด้าวทัง้ ปวง 4 ก่อนหน้า นี้ เอลี ยาชีบ ปุโรหิต ผู้ได้รับ
การ แต่ง ตัง้ ให้ดูแล ห้อง ใน พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า ของ เรา
และผู้เกี่ยวพันกับ โทบี อาห์ 5 ได้จัด ห้องใหญ่ หอ
้ งหนึ่ ง ให้ โท
บี อาห์ เป็น ห้อง ที่แต่ก่อน ใช้เก็บ ธัญ ญบูชา กํายาน เครือ
่ ง
ใช้ต่างๆ และสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เป็น ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน
ซึ่ง เขาให้ไว้ตามบัญญัติให้แก่คนเลวี นั ก ร้อง คนเฝ้า ประตู
และ ของ บริจาค สําหรับ ปุโรหิต 6 เมื่อ เกิด เรือ
่ ง นี้ ข้าพเจ้า
มิได้อยูใน
่ เยรู ซาเล็ม เพราะ ใน ปีที่สามสิบ สอง แห่ง รัช กาล
อารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนนั ้น ข้าพเจ้า ได้ ไปเฝ้า
กษั ตริย์ และอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตริย์
เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็มครัง้ ที่สอง
7 และ มายัง เยรู ซาเล็ม แล้ว ข้าพเจ้า จึง ทราบ ความ ชัว
่
ร้ายซึ่ง เอลี ยาชีบ ได้ กระทํา เพื่อ โทบี อาห์ คือ จัด ห้องภายใน
บริเวณพระนิ เวศของพระเจ้าให้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนั ก และ
ข้าพเจ้า ก็ โยนเครือ
่ งแต่ง เรือนทัง้ สิน
้ ของโทบี อาห์ ออกเสีย
จากห้อง 9 แล้ว ข้าพเจ้า สัง่ ให้ เขาชําระห้อง และข้าพเจ้า ก็
นํา เครือ
่ งใช้ ประจํา พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ธัญ ญบูชากับ
กํายานกลับมาไว้ที่นั ่นอีก
อิสราเอล นํา คน เลวีกลับ มายัง พระ วิหาร และ จัด เลี้ยง
พวกท่าน
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และ ข้าพเจ้า ยัง ทราบ อีกว่า ส่วน ของ คน เลวีนั ้น เขา
ก็ไม่ ได้มอบให้ เพราะฉะนั ้น คนเลวีและนั กร้ องผู้ปฏิบัติการ
งาน ต่าง ก็หนี กลับ ไป ยัง ไร่ นา ของ ตน 11 ข้าพเจ้า จึง ต่อว่า
เจ้า หน้าที่ และ พูด ว่า “ทําไม จึง ทอด ทิง้ พระ นิ เวศ ของ
พระเจ้า เสีย” ข้าพเจ้า จึง รวบรวม เขา กลับ มา และ ตัง้ เขา
ไว้ ตาม ตําแหน่ ง ของ เขา อีก 12 และ ยู ดาห์ ทัง้ ปวง ได้ นํา
สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เป็น ข้าว นํ้า องุน
่ ใหม่ และ นํ้ามัน เข้า มายัง
เรือ นพัสดุ 13 ข้าพเจ้า ได้แต่ง ตัง้ คน ให้ดูแล เรือ นพัสดุคือ
เชเลมิ ยาห์ปุโรหิต ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห์แห่ง
คน เลวี และ ผู้ ช่วย ของ เขา คือ ฮา นั น บุตร ชา ยศัก เกอร์
ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เพราะนั บได้ วา่ เขาสัตย์ซื่อ และ
หน้าที่ ของ เขา คือ แจก จ่าย แก่ พวก พี่น้ อง 14 “โอ ข้า แต่
พระเจ้า ของข้า พระองค์ เกี่ย วกับ เรือ
่ งนี้ ขอทรงระลึก ถึง ข้า
พระองค์ และ ขอ อย่า ทรง ลบล้าง การ ที่ดีทัง้ หลาย ของ ข้า
พระองค์ที่ข้า พระองค์ได้กระทํา เพื่อ พระนิ เวศของพระเจ้า
ของข้าพระองค์ และเพื่อการปรนนิ บัติในที่นั ้น”
บางคนฝ่าฝืนวันสะบาโต
ครัง้ นั ้น ในยู ดาห์ ข้าพเจ้า เห็น คนยํ่า นํ้า องุน
่ ในวัน สะ
บาโต และนําฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลา ทัง้ นํ้าองุน
่ ผล
องุน
่ มะเดื่อ และภาระทุกอย่าง ซึ่งเขานํามายังเยรู ซาเล็มใน
วันสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในวันที่เขาทัง้ หลายขาย
อาหาร 16 และมีคนชาวไทระอาศัยอยูใ่ นเมืองได้นําปลาและ
สินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์
และในเยรู ซาเล็ม 17 แล้ว ข้าพเจ้า ได้ ต่อว่า พวกขุนนางแห่ง
ยู ดาห์ และพูดกับ เขาว่า “ทําไมท่านทัง้ หลายกระทํา ความ
ชัว่ ร้ายเช่นนี้ กระทํา ให้วน
ั สะบาโตเป็น มลทิน 18 บรรพบุรุษ
ของท่านมิได้กระทําเช่นนี้ หรือ และพระเจ้าของเรามิได้ทรง
15
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นํา เหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ให้ ตกอยู่ บนเราและบนเมืองนี้ หรือ ท่าน
ยัง จะนํา พระพิโรธยิง่ กว่า นั ้น มาเหนื ออิส ราเอลด้ว ยการก
ระ ทําให้ วัน สะ บา โต เป็น มลทิน” 19 และ อยู่ มา พอ เริม
่ มืด
ที่ประตูเมืองเยรู ซาเล็ม ก่อนวัน สะบาโต ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ให้ปิด ประตูเมือง และ สัง่ ว่า ไม่ให้เปิด จน กว่า จะพ้นวัน สะ
บาโตแล้ว และข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ข้าราชการบางคนของข้าพเจ้า
ให้ดูแล ประตูเมือง ว่า ไม่ให้นํา ภาระ สิง่ ใด เข้า มา ใน วัน สะ
บา โต 20 แล้ว พวก พ่อค้า และ พวก ขาย สินค้า ทุก ชนิ ด ค้าง
อยู่ นอก เยรู ซาเล็ม หน หนึ่ ง หรือ สอง หน 21 ข้าพเจ้า ได้ ตัก
เตือน เขา และ พูดกับ เขา ว่า “ทําไม ท่าน มา นอน อยู่ ข้าง
กําแพงเมือง ถ้าท่านทําอีกข้าพเจ้าจะจับท่าน” ตัง้ แต่คราว
นั ้นมาเขาก็ไม่มาอีกในวันสะบาโต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคน
เลวีให้ชําระตัวเขาและมาเฝ้าประตูเมือง เพื่อรักษาวันสะบา
โตให้บริสุทธิ์ “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์
ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ในเรือ
่ งนี้ ด้วย และขอทรงไว้ชีวิตข้า
พระองค์ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์”
การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
23 ใน สมัย นั ้น ข้าพเจ้า ได้เห็ นพ วก ยิว ผู้ได้แต่งงา นกับ
หญิง ชา วอัช โดด อัม โมน และ โม อับ 24 และ เด็ก ของ เขา
ครึง่ หนึ่ ง พูด ภาษา อัช โดด เขา พูด ภาษา ฮีบรู ไม่ ได้ แต่พูด
ภาษา ชนชาติ ของ เขา แต่ละ พวก 25 ข้าพเจ้า ได้โต้แย้งกับ
เขา และ แช่ง เขา และ ตี เขา บาง คน และ ดึง ผม ของ เขา
ออก และ ข้าพเจ้า กระทํา ให้ เขา ปฏิญาณ ใน พระนาม ของ
พระเจ้า ด้วย ข้าพเจ้า กล่าว ว่า “เจ้า ทัง้ หลาย อย่า ยก บุตร
สาว ของ เจ้า ให้แก่บุตร ชาย ของ เขา หรือ รับ บุตร สาว ของ
เขา ให้แก่บุตร ชาย ของ เจ้า หรือ ตัว เจ้า เอง 26 ซา โลม อ
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นกษั ตริย์แห่งอิส รา เอล มิได้ทําบาป ด้วย เรือ
่ ง หญิง อย่าง
นี้ หรือ ท่ามกลาง หลาย ประชาชาติไม่มีกษั ตริยใด
์ เหมือน
พระองค์ และ พระเจ้า ของ พระองค์ก็ทรง รัก พระองค์ และ
พระเจ้า ทรง กระทํา ให้พระองค์เป็นก ษั ตริย์ เหนื ออิส รา เอล
ทัง้ ปวง ถึง กระนั ้นก็ดี แม้เป็น พระองค์ หญิง ต่างชาติก็เป็น
เหตุ ให้พระองค์ทรงทําบาป 27 ควรหรือ ที่ เราจะฟัง เจ้า และ
กระทํา ความ ชัว่ ร้าย ใหญ่ ยิง่ นี้ ทัง้ สิน
้ และ ประพฤติ ละเมิด
ต่อ พระเจ้า ของ เรา ด้วย การ แต่งงาน กับ หญิง ต่าง ชาติ”
28 บุตร ชาย คน หนึ่ ง ของ โย ยาดา ผู้เป็ น บุตร ชาย เอ ลี ยา ชี
บ มหา ปุโรหิต เป็น บุตร เขย ของ สัน บาล ลัท ชาว โฮ โร นา
อิม เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขับ ไล่ เขา ไป เสีย จาก ข้าพเจ้า
29 “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง ระลึก ถึง เขา
ทัง้ หลาย เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้การเป็น ปุโรหิต
และ พันธ สัญญา ของ พวก ปุโรหิต และ คน เลวี เป็น มลทิน”
30 ดังนี้ แหละ ข้าพเจ้าได้ชา
ํ ระเขาจากต่างด้าวทุกอย่าง และ
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ หน้าที่ ของ บรรดา ปุโรหิต และ คน เลวี ต่าง ก็
ประจํางานของตน 31 ข้าพเจ้าได้จัดให้หาฟืนถวายตามเวลา
กําหนดและสําหรับ ผลรุ น
่ แรกด้วย “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด”
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