หน้ า 1030
เนหะมี
ย์
พีนอ้ งของเนหะมีย ์
รายงานเรื องความทุกข์ใจ
ในเยรู ซาเล็ม
ถ้ อยคําของเนหะมีย์ บุตรชาย
ฮาคาลิ ยาห์ ต่ อมาในเดื อน
คิสลิว ในปี ที%ย%ี สิบขณะที%ข้าพเจ้ า
อยู่ ในสุสาปราสาท
2ฮานานี พ%ี น้ อ งของข้ าพเจ้ า คน
หนึ% งมาจากยูดาห์ กั บชายบางคน
ข้ าพเจ้ าได้ ไต่ ถามถึ ง พวกยิ วที%
หนี ได้ ผู้ ซ%ึ งเหลื อจากพวกที% ถู ก
กวาดไปเป็ นเชลย และถามเรื% อง
เกี% ยวกับเยรูซาเล็ม
3เขาทั3 งหลายพู ดกั บข้ าพเจ้ าว่ า
"ผู้ ท%ี เหลื อจากพวกที% ถูกกวาดไป
เป็ นเชลยซึ% งอยู่ ในมณฑลมี ความ
ลํา บากและความอั บอายมาก
กํา แพงเมื อ งเยรู ซาเล็ ม ก็ พั งลง
และประตู เ มื อ งก็ ถู ก ไฟทํา ลาย
เสีย"
4อยู่ มาเมื% อข้ า พเจ้ าได้ ยิ น ถ้ อย
คํา เหล่ านี3 ข้ าพเจ้ าก็น%ั งลงร้ อง
ไห้ และโศกเศร้ าอยู่ หลายวั น
ข้ า พเจ้ า อดอาหารและอธิ ษฐาน
ต่ อ พระพั ก ตร์ พระเจ้ าแห่ งฟ้ า
สวรรค์เรื% อยมา
เนหะมียเ์ สียใจจึ งอธิษฐาน
5ข้ าพเจ้ าทู ลว่ า "โอ ข้ าแต่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์
พระเจ้ าผู้ ใหญ่ ยิ% งและน่ า เกรง
กลั ว ผู้ ทรงรั กษาพั นธสั ญญา

1

และดํารงความเมตตากับบรรดา
ผู้ ที% รั กพระองค์ และรั กษาพระ
บัญญัติของพระองค์
6ขอพระองค์ ทรงเงี% ยพระกรรณ
สดั บ และขอทรงลื มพระเนตร
ของพระองค์ ดู อยู่ เพื% อจะทรง
ฟั ง คํา อธิ ษฐานของผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์ ซึ% งข้ าพระองค์ ทู ล
อธิ ษฐานต่ อพระพั กตร์ พระองค์
ณ บัดนี3 ท3 ังกลางวันและกลางคืน
เพื% อประชาชนอิ สราเอลผู้ รั บใช้
ของพระองค์ สารภาพบาปของ
ประชาชนอิ สราเอล ซึ% งข้ าพระ
องค์ ท3 ั งหลายได้ กระทํา บาปต่ อ
พระองค์ ด้ วยว่ าข้ าพระองค์กั บ
เรื อนบรรพบุ รุ ษของข้ าพระองค์
ทําบาปแล้ ว
7ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายประพฤติ
เลวทรามมากต่ อพระองค์ และมิ
ได้ รั กษาพระบั ญญั ติ กฎเกณฑ์
และคําตั ดสิ นซึ% งพระองค์ ได้ ทรง
บั ญชาไว้ กั บโมเสสผู้ รั บใช้ ของ
พระองค์
8 ขอพระองค์ ท รงระลึ ก ถึ ง พระ
วจนะซึ% งพระองค์ได้ บัญชาไว้ กั บ
โมเสสผู้ รั บใช้ ของพระองค์ ว่ า
`ถ้ า เจ้ าทั3 งหลายกระทํา การละเมิ ด เราจะกระจายเจ้ าทั3 งหลาย
ไปในหมู่ ชนชาติท3 ังหลาย
9แต่ ถ้ าเจ้ ากลั บมาหาเรา และ
รั ก ษาบั ญญั ติ ของเราและประ-

(I) นหม K:I; IN:I; อสธ I:I-K, P; ดนล Q:K (K) นหม R:K
(S) K พกษ KP:IN; นหม K:IR (P) อพย KN:T; SU:T-R (T) I พกษ Q:KQ-KV
(R) พบญ KQ:IP; สดด INT:T (Q) ลนต KT:SS; พบญ U:KP-KR (V) ลนต KT:SV
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หน้ า 1031
เนหะมีย์ I, K
พฤติ ตาม ถึงแม้ ว่าพวกเจ้ ากระ อารทาเซอร์ ซี ส เมื% อนํา3 องุ่ นจั ด
จั ด กระจายไปอยู่ ใต้ ฟ้ าที% ไกล ตั3 งไว้ ตรงพระพั ก ตร์ พ ระองค์
ที%สุด เราจะรวบรวมเจ้ ามาจากที% ข้ าพเจ้ าก็ หยิ บนํา3 องุ่ นถวาย
นั% น และนําเจ้ ามายั งสถานที% ซ%ึ ง กษั ตริ ย์ แต่ ก่ อนนี3 ข้ าพเจ้ ามิ ได้
เราได้ เลื อกไว้ เพื% อกระทํา ให้ โศกเศร้ าต่ อพระพักตร์พระองค์
นามของเราดํารงอยู่ ท%ีน%ั น'
2ด้ วยเหตุ น3 ี กษั ตริ ย์ จึ ง ตรั สกั บ
10 เขาเหล่ า นี3 เป็ นผู้ รั บใช้ และ ข้ าพเจ้ าว่ า "ทําไมสี หน้ าของเจ้ า
เป็ นประชาชนของพระองค์ ผู้ ซ%ึ ง จึ งเศร้ าหมอง เจ้ าก็ไม่ เจ็บไม่
พระองค์ได้ ทรงไถ่ ไว้ ด้วยฤทธา- ป่ วยมิ ใช่ หรื อ เห็นจะไม่ มี อะไร
นุ ภาพยิ% งใหญ่ ของพระองค์ และ นอกจากเศร้ าใจ" และข้ าพเจ้ าก็
ด้ วยพระหั ต ถ์ อั นทรงฤทธิX ของ เกรงกลัวยิ% งนัก
พระองค์
3ข้ าพเจ้ าทู ลกษั ตริ ย์ ว่ า "ขอ
11 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า กษั ตริ ย์ ทรงพระเจริ ญเป็ นนิ ตย์
ข้ าพระองค์ ทู ลวิ ง วอนต่ อพระ เถิ ด ไฉนสี หน้ าของข้ าพระองค์
องค์ ขอทรงเงี% ยพระกรรณตั3 ง จะไม่ เศร้ าหมองเล่ าในเมื% อเมื อง
พระทั ยสดั บฟั งคํา อธิ ษฐานของ สถานที% ฝั งศพของบรรพบุ รุ ษ
ผู้ รั บใช้ ของพระองค์ และคํา ของข้ าพระองค์ร้างเปล่ าอยู่ และ
อธิ ษฐานของบรรดาผู้ รั บใช้ ของ ประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย"
พระองค์ ผู้ ปรารถนาจะยําเกรง 4แล้ วกษั ตริ ย์ตรัสกั บข้ าพเจ้ าว่ า
พระนามของพระองค์ ข้ าพระ "เจ้ าปรารถนาจะขออะไร" ข้ าพองค์ ทู ลวิ งวอนต่ อพระองค์ ขอ เจ้ าจึ ง อธิ ษฐานต่ อ พระเจ้ าของ
ทรงให้ ผ้ ู รั บใช้ ของพระองค์ จาํ - ฟ้ าสวรรค์
เริญขึ3 นในวันนี3 และขอทรงโปรด 5และข้ าพเจ้ าทู ลกษัตริย์ว่า "ถ้ า
ให้ เขาได้ รั บความเมตตาในสาย เป็ นที% พอพระทัยกษั ตริ ย์ และ
ตาของชายคนนี3 " ขณะนั3 น ข้ าพ- ถ้ าผู้ รั บ ใช้ ของพระองค์ เ ป็ นที%
เจ้ าเป็ นพนั ก งานเชิ ญถ้ วยเสวย โปรดปรานในสายพระเนตรของ
ของกษัตริย์
พระองค์ ขอทรงใช้ ข้ าพระองค์
กษัตริ ยอ์ ารทาเซอร์ซีส
ให้ ไปยั งยู ดาห์ ยั งเมื องซึ% งเป็ น
ที% ฝั ง ศพของบรรพบุ รุ ษของข้ า
ทรงอนุ ญาตให้เนหะมีย ์
พระองค์ เพื% อข้ าพระองค์ จะ
ไปสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม
และอยู่ มาในเดือนนิสาน ใน สร้ างขึ3 นใหม่ "
ปี ที% ย%ี สิ บแห่ งรั ชกาลกษั ตริ ย์ 6 และกษั ต ริ ย์ ต รั ส กั บข้ าพเจ้ า

2

(IN) อพย SK:II; พบญ V:KV; ดนล V:IP (II) ปฐก UN:KI; นหม I:T; K:I; อสย KT:Q
(I) อสร R:I; นหม I:II (K) สภษ IP:IS (S) I พกษ I:SI; K พกษ KU:IN; KP:Q-IN
(U) นหม I:U (T) นหม P:IU; IS:T
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เนหะมีย์ K
หน้ า 1032
(มี พ ระราชิ นี ประทั บ ข้ างพระ ข้ าราชการได้ ยินเรื% องนี3 เป็ น
องค์) ว่ า "เจ้ าจะไปนานสักเท่า เรื% องที% ไ ม่ พอใจเขาอย่ า งยิ% งที% มี
ใด เมื% อไรเจ้ าจะกลับมา" จึงเป็ น คนมาหาความสุ ขให้ คนอิ สราที% พอพระทั ยกษั ตริ ย์ ที% จะให้ เอล
ข้ าพเจ้ าไปและข้ าพเจ้ าก็กาํ หนด
เนหะมียแ์ อบดู กําแพงเมือง
เวลาให้ พระองค์ทรงทราบ
11 ข้ าพเจ้ าจึ ง มายั ง เยรู ซ าเล็ ม
7และข้ าพเจ้ ากราบทู ลกษั ต ริ ย์ และพักอยู่ ท%ีน%ั นสามวัน
ว่ า "ถ้ าเป็ นที%พอพระทัยกษัตริย์ 12 แล้ วข้ าพเจ้ าลุ ก ขึ3 นในกลาง
ขอทรงโปรดมี พระราชสารให้ คื น คื อข้ าพเจ้ ากั บบางคนที% อยู่
ข้ าพระองค์ นาํ ไปถึ งผู้ ว่ าราชการ กับข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ บอกผู้
มณฑลฟากแม่ นาํ3 ข้ างโน้ น เพื% อ หนึ% งผู้ ใดถึ งเรื% องที% พระเจ้ าของ
เขาจะได้ อนุ ญาตให้ ข้ าพระองค์ ข้ าพเจ้ าดลใจข้ าพเจ้ าให้ กระทํา
ผ่ า นไปจนข้ าพระองค์ จ ะไปถึ ง เพื% อเยรูซาเล็ม ข้ าพเจ้ าไม่ มีสัตว์
ยูดาห์
อื% นกั บข้ าพเจ้ านอกจากสั ต ว์ ท%ี
8 และพระราชสารถึ งอาสาฟ ข้ าพเจ้ าขี% อยู่
เจ้ าพนั ก งานผู้ ดู แลป่ าไม้ หลวง 13 ในกลางคื น ข้ าพเจ้ าออกไป
เพื% อเขาจะได้ ให้ ไม้ แก่ ข้ าพระ ทางประตู หุ บเขา ถึ งบ่ อมั งกร
องค์ เพื% อทําคานประตู พระราช และถึงประตูกองขยะ และข้ าพวังของพระนิเวศ และทํากําแพง เจ้ าได้ ตรวจดูกาํ แพงเยรูซาเล็มที%
เมื อง และเพื% อทําบ้ านที% ข้าพระ พั ง และประตู เมื องที% ถู กไฟทํา
องค์ จะได้ เข้ าอาศั ย" กษั ตริ ย์ ก ็ ลาย
ทรงพระราชทานให้ ตามพระ 14 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ไปต่ อยั งประตู
หั ต ถ์ อั น ประเสริ ฐ ของพระเจ้ า นํา3 พุถึงสระหลวง แต่ ไม่ มีท%ีท%ีจะ
ของข้ าพเจ้ าที%อยู่ เหนือข้ าพเจ้ า
ให้ สั ต ว์ ซ%ึ งข้ าพเจ้ าขี% อยู่ ผ่ านไป
9แล้ วข้ าพเจ้ ามายั งผู้ ว่ าราชการ ได้
มณฑลฟากแม่ นาํ3 ข้ างโน้ น และ 15 แล้ วข้ าพเจ้ าขึ3 นไปกลางคื น
มอบพระราชสารของกษั ตริ ย์ ให้ ทางลํา ธารและตรวจดู กํา แพง
แก่ เขา อนึ% งกษั ตริ ย์ ทรงจั ดให้ แล้ วกลั บมาเข้ าทางประตู หุ บเขา
นายทหารและพลม้ าไปกับข้ าพ- กลับที%เดิม
เจ้ าด้ วย
16 ส่ วนพวกเจ้ าหน้ าที% ก็ ไม่
10 แต่ เมื% อสั นบาลลั ทชาวโฮโร- ทราบว่ าข้ าพเจ้ าไปไหน หรื อ
นาอิ ม และโทบี อาห์ คนอั มโมน ข้ าพเจ้ าทําอะไร และข้ าพเจ้ าก็
(R) อสร R:KI; Q:ST (Q) อสร P:P; นหม K:IQ; S:R; R:T, V, KQ
(IN) นหม K:IV; U:I (II) อสร Q:SK (IS) K พศด KT:V; นหม I:S; K:IR; S:IS
(IU) K พกษ KN:KN; นหม S:IP (IP) K ซมอ IP:KS; ยรม SI:UN
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หน้ า 1033
เนหะมีย์ K, S
ยั งไม่ ได้ บอกพวกยิ ว บรรดา จะลุกขึ3 นสร้ าง แต่ ท่านทั3 งหลาย
ปุ โรหิ ต พวกขุ นนาง พวกเจ้ า ไม่ มี ส่ วนหรื อสิ ท ธิ ห รื อ ที% ระลึ ก
หน้ าที% และคนอื% นๆที% จะรั บผิ ด ในเยรูซาเล็ม"
ชอบการงาน
ประชาชนช่ วยกัน
การหนุ นใจของเนหะมีย ์
สร้างกําแพงเมือง
พวกเขาสร้างกําแพงขึ, นได้
แล้ วเอลียาชี บมหาปุโรหิ ตได้
17 แล้ วข้ าพเจ้ าพู ด กั บ เขาทั3 ง
ลุ ก ขึ3 นพร้ อมกั บพี% น้ องของ
หลายว่ า "ท่านทั3งหลายเห็นแล้ ว ท่าน บรรดาปุโรหิ ต และเขาทั3ง
ว่ าเราตกอยู่ ในความลํา บาก หลายได้ สร้ างประตู แกะ เขาได้
อย่ างไร ที%เยรูซาเล็มปรักหั กพัง ทําพิ ธี ชาํ ระให้ บริ สุ ทธิX และได้ ต3 ั ง
ลง และไฟไหม้ ประตู เมื องเสี ย บานประตู เขาทั3งหลายได้ ทาํ พิธี
นั3 น มาเถิด ให้ เราสร้ างกําแพง ชํา ระให้ บริ สุ ท ธิX จนถึ ง หอคอย
เยรูซาเล็มขึ3 น เพื% อเราจะไม่ ต้อง เมอาห์ ไกลไปจนถึ งหอคอยฮาอับอายขายหน้ าอีก"
นันเอล
18 แล้ วข้ าพเจ้ าบอกเขาถึงการที% 2และถัดท่านไป คนชาวเยรีโคก็
พระหั ตถ์ ของพระเจ้ าอยู่ กั บ ได้ สร้ าง และถัดเขาไป ศักเกอร์
ข้ าพเจ้ า เพื% อยั งผลดี ทั3 งพระ บุตรชายอิมรีกไ็ ด้ สร้ าง
ดํารั สซึ% งกษั ตริ ย์ตรั สกั บข้ าพเจ้ า 3และลู กหลานของหั สเสนาอาห์
และเขาทั3 งหลายพู ดว่ า "ให้ เรา ได้ สร้ างประตูปลา เขาได้ วางวงลุกขึ3 นสร้ างเถิด" เขาก็ปลงใจลง กบและได้ ต3 ั งบานประตู ติ ดลู ก
สลักและดาลประตู
มือทําการดีน3 ั น
19 แต่ เมื% อสั น บาลลั ทคนโฮโร- 4ถั ดเขาไปเมเรโมทบุ ตรชายอุ นาอิ ม และโทบี อาห์ ข้ าราชการ รี อาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายฮั กโขสได้
คนอัมโมน กับเกเชมชาวอาระ- ซ่ อมแซม และถั ดเขาไปเมชุ ลเบียได้ ยินเรื% องนั3 น เขาทั3งหลาย ลามบุ ตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็ น
เยาะเย้ ยและดู ถู กเรา พู ดว่ า บุ ตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่ อมแซม
"เจ้ าทั3 งหลายทํา อะไรกั นนี% เจ้ า และถั ดเขาไปซาโดกบุ ตรชาย
กําลังกบฏต่ อกษัตริย์หรือ"
บาอานาได้ ซ่อมแซม
20 แล้ วข้ าพเจ้ าตอบเขาทั3 ง 5 และถั ด เขาไปชาวเทโคอาได้
หลายว่ า "พระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์ ซ่ อมแซม แต่ พวกขุ นนางของ
จะทรงให้ เรากระทําสําเร็จ และ เขาไม่ ยอมเอาคอมารั บงานของ
เราทั3งหลายผู้ รั บใช้ ของพระองค์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเขาทั3 ง

3

(IR) นหม I:S; สดด UU:IS; ยรม KU:V; อสค P:U (IQ) K ซมอ K:R (IV) นหม T:T
(KN) อสร U:S (I) นหม S:KN; IK:IN, SV; IS:U, R, KQ; ยรม SI:SQ (K) อสร K:SU
(S) K พศด SS:IU; นหม T:I; R:I; IK:SV; ศฟย I:IN (U) อสร Q:SS (P) วนฉ P:KS
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เนหะมีย์ S
หน้ า 1034
หลาย
ฮั ลโลเหช ผู้ ปกครองแขวงครึ% ง
6และเยโฮยาดาบุ ตรชายปาเส- หนึ% งของเยรู ซาเล็มได้ ซ่ อมแซม
อาห์ และเมชุ ลลามบุตรชายเบ- ทั3งตัวเขาและบุตรสาวของเขา
โสไดอาห์ ได้ ซ่ อมแซมประตู เก่ า 13 ฮานู น และชาวเมื อ งศาโนเขาวางวงกบและตั3 งบานประตู อาห์ ไ ด้ ซ่ อมแซมประตู หุ บเขา
ติดลูกสลักและดาลประตู
เขาสร้ างประตู ข3 ึ นใหม่ และตั3 ง
7และถัดเขาไป คือ เมลาติยาห์ บานประตู ติ ดลู กสลั กและดาล
ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเม- ประตู และซ่ อมแซมกําแพงระโรโนท คนเมื องกิ เบโอนและ ยะพั น ศอกไกลไปจนถึ ง ประตู
เมืองมิสปาห์ ได้ ซ่อมแซม ซึ% งอยู่ กองขยะ
ใต้ ปกครองของเจ้ าเมื อ งฟาก 14 มั ลคิ ยาห์ บุ ตรชายเรคาบ ผู้
แม่ นาํ3 ข้ างนี3
ปกครองส่ วนหนึ% งของแขวง
8ถั ดเขาไปคื ออุ สซี เอลบุ ตรชาย เบธฮัคเคเรม ได้ ซ่อมประตูกอง
ฮารฮายาห์ ช่ างทองได้ ซ่ อมแซม ขยะ เขาสร้ างและตั3 งบานประตู
ถั ด เขาไปคื อ ฮานั น ยาห์ ผู้ เป็ น ติดลูกสลักและดาลประตู
บุตรชายของช่ างนํา3 หอมคนหนึ% ง 15 ชั ลลู นบุ ตรชายคลโฮเซห์ ผู้
ได้ ซ่ อมแซม เขาบู รณะเยรู ซา- ปกครองส่ วนหนึ% งของแขวงมิ สเล็ ม ไกลไปจนถึ งตอนกํา แพง ปาห์ ได้ ซ่อมแซมประตูนาํ3 พุ ได้
กว้ าง
สร้ างประตู สร้ างมุ งและตั3 งบาน
9ถั ดเขาไป คื อเรไฟยาห์ บุ ตร ประตู ติดลูกสลักและดาลประตู
ชายเฮอร์ ผู้ ปกครองแขวงครึ% ง ท่ านได้ สร้ างกําแพงสระชิ โลอาห์
หนึ% งของเยรูซาเล็มได้ ซ่อมแซม
ตรงไปทางราชอุ ทยานไกลไปจน
10 ถั ดเขาไปคื อ เยดายาห์ บุตร ถึงบันไดซึ% งลงไปจากนครดาวิด
ชายฮารุ มัฟได้ ซ่ อมแซมตรงข้ าม 16 ถั ด เขาไปเนหะมี ย์ บุ ต รชาย
กั บบ้ านของเขา และถั ดเขาไป อั สบู ก ผู้ ปกครองแขวงเบธซู ร์
คื อ ฮั ทธั ชบุ ตรชายฮาชั บนิ ยาห์ ครึ% งหนึ% งได้ ซ่ อมแซม ไปจนถึ ง
ได้ ซ่อมแซม
ที% ตรงข้ ามกั บอุ โมงค์ ฝั งศพของ
11 มัลคิยาห์ บุตรชายฮาริม และ ดาวิ ด ถึ งสระขุ ดและถึ งโรง
หั สชู บบุ ต รชายปาหั ท โมอั บได้ ทแกล้ วทหาร
ซ่ อมแซมอี กส่ วนหนึ% ง และหอ 17 ถั ดเขาไปคนเลวี ได้ ซ่อมแซม
คอยเตาอบ
คื อ เรฮู มบุตรชายบานี ถั ดเขา
12 ถัดเขาไปคือ ชั ลลูมบุตรชาย ไปคื อ ฮาชาบิ ยาห์ ผู้ ปกครอง
(T) นหม IK:SV (R) อสร Q:ST; นหม K:R-V; R:KP (Q) นหม IK:SQ
(II) นหม IK:SQ (IS) นหม K:IS, IP (IU) ยรม T:I
(IP) K พกษ KP:U; นหม K:IU; อสย Q:T; ยน V:R (IT) K พกษ KN:KN; อสย R:S; KK:II
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หน้ า 1035
เนหะมีย์ S
แขวงเคอีลาห์ ครึ% งหนึ% ง ได้ ซ่ อม หนึ% ง ตั3 งแต่ บ้านของอาซาริ ยาห์
แซมส่ วนของเขา
ถึ งมุ มหั กของกําแพง คื อถึงมุ ม
18 ถั ด เขาไปพี% น้ องของเขาได้ เลี3 ยว
ซ่ อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮ- 25 ปาลาลบุ ตรชายอุ ซั ยได้ ซ่ อม
นาดั ด ผู้ ปกครองแขวงเคอี ลาห์ แซมที% ตรงข้ ามกั บมุ มหั กของ
ครึ% งหนึ% ง
กํา แพง และหอคอยที% ย%ื นจาก
19 ถั ดเขาไปคื อ เอเซอร์ บุ ตร พระราชวั ง หลั งบนที% ลานทหาร
ชายเยชู อา ผู้ ปกครองเมืองมิส- รั กษาพระองค์ ถั ดเขาไปคื อ
ปาห์ ไ ด้ ซ่ อมแซมอี ก ส่ วนหนึ% ง เปดายาห์ บุตรชายปาโรช
ตรงข้ ามกั บ ทางขึ3 นไปยั ง คลั ง 26 และคนใช้ ประจํา พระวิ ห าร
อาวุธตรงที%มุมหั กของกําแพง
อยู่ ท%ี โอเฟล ได้ ซ่ อมแซมไปจน
20 ถั ดเขาไปคือ บารุ คบุตรชาย ถึ ง ที% ตรงข้ ามกั บประตู นาํ3 ทาง
ศับบัย ได้ ซ่อมแซมอย่ างร้ อนใจ ด้ านตะวันออกและที% หอคอยยื% น
อี กส่ วนหนึ% ง ตั3 งแต่ มุ มหั กของ ออกไป
กําแพงจนถึ งประตูเรื อนของเอ- 27 ถั ดเขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่ อม
ลียาชี บมหาปุโรหิ ต
แซมอี กส่ วนหนึ% งตรงข้ ามกั บหอ
21 ถั ดเขาไปคื อ เมเรโมทบุ ตร คอยใหญ่ ท%ี ย%ื นออกไปไกลไปจน
ชายอุรี อาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายฮัก- ถึงประตูเมืองโอเฟล
โขส ได้ ซ่ อมแซมอี กส่ วนหนึ% ง 28 บรรดาปุ โรหิ ต ได้ ซ่ อ มแซม
ตั3 งแต่ ประตู เรื อนของเอลี ยาชี บ เหนือประตูม้าขึ3 นไป ต่ างก็ซ่อม
ถึงปลายเรือนของเอลียาชี บ
ที%ตรงข้ ามกับเรือนของตน
22 ถั ดเขาไปคื อบรรดาปุ โรหิ ต 29 ถั ดเขาไป ซาโดกบุ ตรชาย
ชาวที%ราบได้ ซ่อมแซม
อิมเมอร์ ได้ ซ่อมแซมที%ตรงข้ าม
23 ถัดเขาไปคื อ เบนยามิ นและ กับเรือนของเขา ถัดเขาไป เชหั สชู บ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ ามกั บ ไมอาห์ บุตรชายเชคานิ ยาห์ คน
บ้ านของเขาทั3 งหลาย ถั ดเขาไป เฝ้ าประตูตะวันออกได้ ซ่อมแซม
คื อ อาซาริ ยาห์ บุตรชายมาอา- 30 ถั ดเขาไป ฮานั นยาห์ บุ ตร
เสอาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายอานานิ - ชายเชเลมิ ยาห์ และฮานู นบุ ตร
ยาห์ ได้ ซ่ อ มแซมข้ างเรื อ นของ ชายคนที%หกของศาลาฟ ได้ ซ่อม
เขาเอง
แซมอี กส่ วนหนึ% ง ถั ดเขาไปคื อ
24 ถัดเขาไปคือ บินนุ ยบุตรชาย เมชุ ลลามบุ ต รชายเบเรคิ ยาห์
ฮานาดั ดได้ ซ่ อมแซมอี กส่ วน ได้ ซ่ อมแซมตรงข้ ามกับห้ องของ
(IV) K พศด KT:V (KU) อสร Q:SS; นหม S:IV (KP) ยรม SK:K; SS:I; SR:KI
(KT) K พศด KR:S; อสร K:US; นหม Q:I, S; II:KI; IK:SR
(KQ) K พกษ II:IT; K พศด KS:IP; ยรม SI:UN
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เนหะมีย์ S, U
หน้ า 1036
เขา
เพราะข้ าพระองค์ท3 ังหลายเป็ นที%
31 ถัดเขาไป มิลคิยาห์ บุตรชาย ดูถูกดูหมิ% น ขอทรงหั นการเยาะ
ของช่ างทองคนหนึ% งได้ ซ่อมแซม เย้ ยของเขาให้ ตกบนศี รษะของ
ไกลไปจนถึ งเรื อนของคนใช้ เขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ ให้
ประจําพระวิหาร และของพ่ อค้ า ถู ก ปล้ นบนแผ่ น ดิ น ที% เขาจะไป
ตรงข้ ามกับประตูมิฟคาด จนถึง เป็ นเชลยนั3 น
ห้ องชั3 นบนที%มุม
5ขออย่ าทรงปกปิ ดความชั% วช้ า
32 และระหว่ างห้ องชั3 นบนที% มุ ม ของเขาไว้ และขออย่ าลบล้ าง
กั บประตู แกะนั3 น บรรดาช่ าง บาปของเขาทั3 งหลายต่ อเบื3 อง
ทองและพ่ อค้ าได้ ซ่อมแซม
พระพั กตร์ พระองค์ เพราะเขา
สันบาลลัทกับโทบีอาห์
ทั3 งหลายได้ ย%ั วเย้ าให้ ทรงกริ3 วต่ อ
หน้ าบรรดาผู้ ก่อสร้ าง"
เยาะเย้ยพวกยิว
ต่ อมาเมื% อสั นบาลลั ทได้ ยิน 6เราจึงสร้ างกําแพงขึ3 น และกําว่ าเรากํา ลั งก่ อสร้ างกําแพง แพงทั3 งสิ3 นก็ต่ อ กั นสู งครึ% งหนึ% ง
เขาโกรธและเดือดดาลมาก และ แล้ ว เพราะประชาชนมี นาํ3 ใจที%
จะทํางาน
เขาเยาะเย้ ยพวกยิว
การวางแผนร้าย
2และเขาพู ดต่ อหน้ าพี% น้ องของ
เนหะมียจ์ ึ งอธิษฐานต่ อ
เขาและต่ อหน้ ากองทัพของสะมาเรี ยว่ า "พวกยิ วที% อ่ อนแอ 7 แต่ ต่ อมาเมื% อสั น บาลลั ท และ
เหล่ านี3 ทํา อะไรกั น เขาจะซ่ อม โทบีอาห์ กับชาวอาระเบีย และ
กั นหรื อ เขาจะทําสั ตวบู ชาหรื อ คนอั มโมน และชาวอั ศโดดได้
เขาจะทําให้ เสร็จในวั นเดี ยวหรือ ยินว่ า การซ่ อมแซมกําแพงเยรูเขาจะเอาหิ น ที% ถู ก เผาจากกอง ซาเล็ ม นั3 นกํา ลั ง คื บหน้ าต่ อ ไป
ขยะมาใช้ อีกหรือ"
และกําลังปิ ดช่ องโหว่ ต่ างๆ เขา
3 โทบี อาห์ ค นอั ม โมนอยู่ ข้ างๆ ทั3งหลายก็โกรธมาก
ท่าน และเขาพูดว่ า "เออ สิ% งที% 8และเขาก็ปองร้ ายกันจะมาสู้ รบ
เขากํา ลั งสร้ างอยู่ น3 ั น ถ้ าสุ นั ข กับเยรูซาเล็ม และก่ อการโกลาจิ3 งจอกตัวหนึ% งวิ% งขึ3 นไป มันจะ หลขึ3 นในนั3 น
พังกําแพงหิ นของเขาลงมา"
9แต่ เราทั3งหลายได้ อ้อนวอนต่ อ
เนหะมียอ์ ธิษฐาน
พระเจ้ าของเรา และวางยาม
4"โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ ป้ องกั นเขาทั3 งหลายทั3 งกลางวั น
องค์ ท3 ั งหลาย
ขอทรงสดั บ และกลางคืน

4

(SK) นหม S:I; IK:SV (I) นหม K:IN, IV (S) นหม K:IN, IV
(U) สดด RV:IK; IKS:S-U (P) สดด TV:KR-KQ; INV:IU-IP; ยรม IQ:KS
(R) นหม K:IV; U:I (Q) สดด QS:S-P (V) สดด PN:IP
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หน้ า 1037
เนหะมีย์ U
บรรดาศัตรู ขู่ เข็ ญพวกยิว
อีกครึ% งหนึ% งถือหอก โล่ คันธนู
10 แต่ ยูดาห์ กล่ าวว่ า "เรี% ยวแรง และเสื3 อเกราะ บรรดาประมุ ขทั3ง
ของคนที% ขนของก็กาํ ลั ง ทรุ ด ลง หลายหนุ นหลั งบรรดาวงศ์ วาน
และมี ส%ิ งปรั กหั กพังมาก เราไม่ ยูดาห์
17 ผู้ ที% ก่ อสร้ างกํา แพง และ
สามารถสร้ างกําแพงได้ "
11 และศั ตรู ของเรากล่ าวว่ า บรรดาผู้ ที% ขนของกั บผู้ ที% ยกของ
"เขาจะไม่ ร้ ู ไม่ เห็ นจนกว่ าเราจะ ขึ3 น ทุ กคนมือหนึ% งทํางาน อีก
เข้ ามาท่ า มกลางเขาและฆ่ า เขา มือหนึ% งถืออาวุธไว้
18 ผู้ ก่ อสร้ า งทุ กคนมี ด าบคาด
กับยับยั3 งงานของเขา"
12 ต่ อ มาเมื% อพวกยิ วที% อยู่ ใกล้ อยู่ ที% สี ข้ างขณะที% เขาสร้ าง
เขาทั3 งหลายมาก็ ไ ด้ บอกเราตั3 ง ชายที%เป่ าแตรอยู่ ข้างข้ าพเจ้ า
สิบครั3 งว่ า "เขาจะลุกขึ3 นมาต่ อสู้ 19 ข้ าพเจ้ าพู ด กั บขุ น นางและ
เจ้ าหน้ าที% ท3 ั งปวงกั บคนนอกนั3 น
เราจากที%อยู่ ของเขาทุ กแห่ ง"
13 ข้ าพเจ้ าจึงตั3 งประชาชนไว้ ใน ว่ า "การงานก็ใหญ่ โตและกระส่ วนที% ตํ%า ที% สุ ด ข้ างหลั ง กํา แพง จายกันไปมาก เพราะเราแยกกัน
และในที% สู ง ตามครอบครัวของ อยู่ บนกําแพงห่ างจากกัน
เขา โดยมีดาบ หอก และคันธนู 20 เมื% อท่ านทั3 งหลายได้ ยินเสี ยง
14 ข้ าพเจ้ ามองดู แล้ วลุ กขึ3 น แตรอยู่ ตรงไหน จงวิ% งกรู กั นไป
พู ดกั บขุ นนางและเจ้ าหน้ าที% ท3 ั ง ที% พวกเรา พระเจ้ าของเราทั3 ง
หลาย กั บคนนอกนั3 นว่ า "อย่ า หลายจะทรงต่ อสู้ เพื% อพวกเรา"
กลั วเขาเลย จงระลึ กถึ งองค์ 21 เราจึงทํางานกัน พวกเราครึ% ง
พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ใหญ่ ย%ิ งและน่ า หนึ% งถื อ หอกตั3 งแต่ เช้ ามื ด จน
เกรงกลั ว และต่ อสู้ เพื% อพี% น้ อง ดาวขึ3 น
ของท่ าน บุ ตรชายบุ ตรสาวของ 22 ครั3 งนั3 น ข้ าพเจ้ าพูดกับประชาชนอีกว่ า "ขอให้ ผ้ ู ชายทุ กคน
ท่าน ภรรยาและเรือนของท่าน"
15 อยู่ มาเมื% อศั ตรู ของเราได้ ยิน กั บคนใช้ ของเขาด้ วยค้ างคื นเสี ย
ว่ าเราได้ ยิ นเรื% องแล้ ว และพระ ภายในเยรู ซาเล็ม เพื% อเขาจะ
เจ้ าได้ ทรงทํา ลายแผนงานของ เป็ นยามให้ เราในกลางคื น และ
เขา เราต่ างก็กลับมายังกําแพงที% ทํางานกลางวัน"
23 ข้ าพเจ้ า พี% น้ องของข้ าพเจ้ า
งานของตนทุ กคน
16 ตั3 งแต่ วันนั3 นมา ผู้ รั บใช้ ของ หรื อคนใช้ ของข้ าพเจ้ า หรือคน
ข้ าพเจ้ าครึ% งหนึ% งทําการก่ อสร้ าง ยามผู้ ติ ดตามข้ าพเจ้ าก็ดี ไม่ มี
(IU) กดว IU:V; พบญ I:KV; IN:IR; K ซมอ IN:IK
(IP) โยบ P:IK
(KN) อพย IU:IU, KP; พบญ I:SN; S:KK; KN:U; ยชว KS:IN; K พศด KN:KV

16_neh.pub
page 8

Saturday, February 27, 2016 22:28

เนหะมีย์ U, P
หน้ า 1038
ใครถอดเครื% องแต่ งกายออก ของเขา และถ้ อยคํา ของเขา
เว้ นแต่ เหล่ าคนที% ถอดออกเพื% อ ข้ าพเจ้ าก็โกรธมาก
ซัก
7 ข้ าพเจ้ าตรึ กตรองแล้ วก็ นาํ
คนยิวมัง มีบางคนเอาพีนอ้ ง
ความนี3 ไปกล่ า วหาพวกขุ น นาง
และเจ้ าหน้ าที% ข้ าพเจ้ าพู ดกั บ
ทีเป็ นหนี, เขามาเป็ นทาส
มี เสี ยงร้ องของประชาชน เขาว่ า "ท่านทั3งหลายต่ างคนต่ าง
และของภรรยาของเขาอย่ าง ได้ ให้ ยื มเงิ น โดยคิ ด ดอกเบี3 ย
เกรียวกราวกล่ าวโทษพี% น้องพวก จากพี% น้องของตน" และข้ าพเจ้ า
ก็เรียกชุ มนุ มใหญ่ มาสู้ กับเขา
ยิว
2เพราะมีคนที%กล่ าวว่ า "เรามาก 8 และข้ าพเจ้ ากล่ าวแก่ เขาว่ า
คนด้ วยกัน ทั3งบุตรชายและบุตร "เราได้ ไถ่ พวกยิวพี% น้องของเราผู้
สาวของเรา ขอให้ เราได้ ข้าวเพื% อ ถู กขายไปยั งคนต่ างประเทศคื น
เราจะได้ รั บประทานและมี ชี วิ ต มา ตามแต่ เราจะสามารถทําได้
แต่ ท่ านกลั บขายพี% น้ องของท่ าน
อยู่ ได้ "
3และมีคนกล่ าวว่ า "เราต้ องจํา- เพื% อ เขาจะได้ ถู กขายให้ แก่ พวก
นําไร่ นาของเรา สวนองุ่ นของเรา เรา" คนทั3งหลายก็น%ิ งอยู่ พูดไม่
และบ้ านเรือนของเรา เพื% อจะได้ ออก
ข้ าว เพราะเหตุ การกั นดารอา- 9ข้ าพเจ้ าจึ งว่ า "สิ% งที% ท่ านทั3 ง
หลายทํา อยู่ น3 ั นไม่ ดี ไม่ ควรที%
หาร"
4และคนอื% นๆกล่ าวว่ า "เราได้ ท่ า นจะดํา เนิ น ในความยํา เกรง
ขอยื ม เงิ น มาเป็ นค่ า ภาษี ถ วาย พระเจ้ าของเราทั3 งหลาย เพื% อ
กษั ตริ ย์ โดยจํานํา นาและสวน ป้ องกั น การเยาะเย้ ยของประชา
ชาติ เหล่ านั3 น ซึ% งเป็ นศั ตรู ของ
องุ่ นของเรา
5 เนื3 อของเราเป็ นเหมื อ นเนื3 อ เราดอกหรือ
พี% น้ องของเรา ลู กของเราก็ 10 ยิ% งกว่ านั3 นอี ก ข้ าพเจ้ ากั บพี%
เหมือนลูกของเขา แต่ ดูเถิด เรา น้ องของข้ าพเจ้ า และคนใช้ ของ
ก็ยังให้ บุตรชายและบุตรสาวของ ข้ าพเจ้ าให้ เขายื มเงิ นและยืมข้ าว
เราเป็ นทาส บุตรสาวของเราบาง ให้ เราเลิ กการให้ ยื มโดยคิ ด
คนเป็ นทาสแล้ ว และเราไม่ มี ดอกเบี3 ยนั3 นเสียเถิด
กํา ลั งที% จะไถ่ เขาเลย เพราะคน 11 ในวั นนี3 ขอจงคื นมา ไร่ นา
สวนองุ่ น สวนมะกอกเทศ และ
อื% นยึดนาและสวนองุ่ นของเรา"
6 เมื% อข้ าพเจ้ าได้ ยิ น เสี ยงร้ อง เรื อนของเขา และส่ วนร้ อยของ

5

(I) ลนต KP:SP-SR; พบญ IP:R; นหม P:R-Q (P) อพย KI:R; ลนต KP:SV; อสย PQ:R
(R) อพย KK:KP; ลนต KP:ST; พบญ KS:IV-KN; อสค KK:IK (Q) ลนต KP:UQ
(V) ลนต KP:ST; K ซมอ IK:IU; รม K:KU; I ปต K:IK
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หน้ า 1039
เนหะมีย์ P
เงิน ข้ าว นํา3 องุ่ น และนํา3 มัน ซึ% ง 15 ผู้ ว่ าราชการคนที% อยู่ ก่ อน
ท่านได้ รีดเอาจากเขานั3 นเสีย"
ข้ าพเจ้ าได้ เบี ยดเบี ยนประชาชน
12 แล้ วเขาทั3 งหลายพู ดว่ า "เรา ได้ เอาเงิ นเป็ นค่ าอาหารและนํา3
จะคื นสิ% งเหล่ านี3 และจะไม่ เ รี ยก องุ่ นไปจากเขา นอกจากเงินวั น
ร้ องสิ% งใดๆจากเขาทั3งหลาย เรา ละสี% สิบเชเขล แม้ ข้าราชการของ
จะกระทํา ตามที% ท่ านพู ด" และ ท่ านก็ไ ด้ ใช้ อํา นาจเหนื อประชา
ข้ าพเจ้ าก็ เ รี ยกบรรดาปุ โ รหิ ต ชน แต่ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ กระทําเช่ น
มาและให้ ปุโรหิ ตเอาคําปฏิญาณ นั3 น เพราะความยําเกรงพระเจ้ า
จากเขาทั3งหลายว่ า เขาจะกระทํา 16 ข้ าพเจ้ ายั ง ยึ ดงานสร้ า งกํา ตามที%เขาสัญญาแล้ วนั3 น
แพงนี3 อยู่ และมิ ได้ ซ3 ื อที% ดินเลย
13 ข้ าพเจ้ าก็สลั ดตั กของข้ าพ- และคนใช้ ของข้ าพเจ้ าทั3 งสิ3 นก็
เจ้ าด้ วย และพู ดว่ า "ดั งนั3 น ได้ ชุมนุ มกันทํางานกันที%น%ั น
แหละถ้ าคนใดมิ ไ ด้ กระทํา ตาม 17 ยิ% งกว่ านั3 น ข้ าพเจ้ ามีคนหนึ% ง
สัญญานี3 ขอพระเจ้ าทรงสลัดเขา ร้ อยห้ าสิ บร่ วมสํารั บกั บข้ าพเจ้ า
เสี ยจากเรื อนของเขา และจาก คื อพวกยิ วและเจ้ าหน้ าที% นอก
การงานของเขา ให้ เขาถู กสลั ด เหนื อจากบรรดาผู้ ที% มาอยู่ กั บ
ออกแล้ วไปตั วเปล่ า" และชุ ม เราทั3 งหลายจากประชาชาติ ผ้ ู ซึ% ง
นุ มชนทั3 งปวงกล่ าวว่ า "เอเมน" อยู่ รอบเรา
และได้ สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ 18 สิ% งที% เตรี ยมไว้ ในวั นหนึ% งๆ
แล้ วประชาชนก็ได้ กระทํา ตามที% มีวัวตัวหนึ% ง และแกะที%คัดเลือก
เขาได้ สัญญาไว้
แล้ วหกตัว เป็ ดไก่ เขาก็จัดไว้ ให้
เนหะมียร์ บั ประทานอาหาร
ข้ าพเจ้ าด้ วย ในทุ กๆสิ บวั นนํา3
องุ่ นมากมายหลายถุ งหนั ง แม้
ของตนเองสิบสองปี
14 "ยิ% งกว่ านั3 นอี ก ตั3 งแต่ เวลาที% จะมากอย่ างนี3 ข้ าพเจ้ ามิได้ เรียก
ข้ าพเจ้ าได้ รั บแต่ งตั3 งให้ เป็ นผู้ ร้ องเอาส่ วนอาหารของตําแหน่ ง
ว่ าราชการในแผ่ นดิ นยู ดาห์ ตั3 ง ผู้ ว่าราชการ เพราะว่ าการปรนแต่ ปี ที% ยี% สิ บจนปี ที% สามสิ บสอง นิ บั ติ น3 ั นหนั กหน้ า ชนชาติ น3 ี อยู่
แห่ งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์- แล้ ว
ซี ส สิ บสองปี ด้ วยกั น ข้ าพเจ้ า 19 ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
หรื อพี% น้ องของข้ าพเจ้ ามิ ได้ รั บ ขอทรงระลึ กถึ งสิ% งที% ข้าพระองค์
ประทานอาหารของตํา แหน่ ง ผู้ ได้ กระทํา เพื% อชนชาติ น3 ี ให้ เกิ ด
ผลดีเถิด"
ว่ าราชการ
(IK) อสร IN:P; ยรม SU:Q-V (IS) K พกษ KS:S; มธ IN:IU; กจ IS:PI; IQ:T
(IU) นหม K:I; IS:T; I คร V:U-IP (IP) นหม P:V; K คร II:V (IT) นหม U:I; T:I
(IR) K ซมอ V:R; I พกษ IQ:IV (IQ) I พกษ U:KK; นหม P:IU (IV) นหม IS:IU, KK
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เนหะมีย์ T
หน้ า 1040
เนหะมียไ์ ม่ ยอม
แพง และท่ านปรารถนาจะเป็ น
กษัตริย์ของพวกเขา ตามถ้ อยคํา
พบกับผู ว้ ิจารณ์
อยู่ มาเมื% อมี รายงานให้ สั น- นี3
บาลลัท โทบีอาห์ และเกเชม 7และท่ านได้ แต่ งตั3 งผู้ พยากรณ์
ชาวอาระเบี ยกั บศั ต รู อ%ื นๆของ ไว้ ให้ ป่าวร้ องเกี% ยวกั บตัวท่านใน
เราทั3งหลายได้ ยินว่ า ข้ าพเจ้ าได้ เยรู ซาเล็มว่ า `มี กษั ตริ ย์ ในยู ก่ อกํา แพง และไม่ มี ช่ องโหว่ ดาห์ ' บั ดนี3 จะได้ รายงานให้
เหลืออยู่ (แม้ ว่าจนวันนั3 นข้ าพ- กษั ต ริ ย์ ท รงทราบตามถ้ อยคํา
เจ้ ายังไม่ ได้ ต3 ั งบานประตูท%ี ประ- เหล่ านี3 เหตุ ฉะนั3 นบั ดนี3 ขอเชิ ญ
ท่านมาหารือด้ วยกัน"
ตูเมือง)
2สั น บาลลั ท กั บเกเชมใช้ ให้ มา 8 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ใ ช้ ให้ ไปหาเขา
หาข้ าพเจ้ าว่ า "ขอเชิ ญมาพบกัน กล่ าวว่ า "สิ% งที% ท่ านกล่ าวมานั3 น
ในชนบทแห่ งหนึ% งในที% ราบโอ- เราไม่ ได้ กระทํา กั นเลย ท่ าน
โน" แต่ เขาทั3งหลายเจตนาจะทํา เสกสรรขึ3 นตามใจของท่านเอง"
9เพราะเขาทั3 งหลายต้ องการที%
อันตรายข้ าพเจ้ า
3 ข้ าพเจ้ าก็ ใ ช้ ผู้ สื% อสารไปหา จะให้ เราตกใจคิดว่ า "มือของเขา
พวกเขาว่ า "ข้ าพเจ้ ากําลังทํางาน จะผละจากงานไปเสี ย และงาน
ใหญ่ ลงมาไม่ ได้ ทํา ไมจะให้ จะได้ ไม่ สาํ เร็จ" โอ ข้ าแต่ พระ
งานหยุ ด เสี ยในขณะที% ข้ าพเจ้ า เจ้ า ฉะนั3 นบัดนี3 ขอพระองค์ทรง
เสริมกําลังมือของข้ าพระองค์
ทิ3งงานลงมาหาท่าน"
4 แล้ วเขาใช้ ให้ มาหาข้ าพเจ้ า 10 และข้ าพเจ้ าเข้ าไปในเรื อ น
อย่ างนี3 สี% ครั3 ง ข้ าพเจ้ าก็ตอบเขา ของเชไมอาห์ บุตรชายเดไลยาห์
ผู้ เป็ นบุ ตรชายเมเหทาเบล ผู้ ท%ี
ไปทํานองเดียวกัน
5สันบาลลัทได้ ส่ งคนใช้ ของท่าน เก็บตัวอยู่ เขาพูดว่ า "ให้ เราไป
มาหาข้ าพเจ้ าในทํานองเดี ยวกั น พบกั นในพระนิ เวศของพระเจ้ า
เป็ นครั3 งที% ห้ า ถื อจดหมายเปิ ด ในพระวิ หาร ให้ เราปิ ดประตู
พระวิ หารเสี ย เพราะเขาทั3 ง
มา
6ในนั3 นมี เขี ยนไว้ ว่า "เขากล่ าว หลายจะมาฆ่ าท่ าน เวลากลาง
กั นในท่ ามกลางประชาชาติ ท3 ั ง คืนเขาจะมาฆ่ าท่านเสีย"
หลาย และเกเชมก็กล่ าวด้ วยว่ า 11 แต่ ข้ าพเจ้ าว่ า "คนอย่ าง
ท่ า นและพวกยิ วเจตนาจะกบฏ ข้ าพเจ้ าจะหนีหรือ และคนอย่ าง
เหตุ น3 ั นแหละท่ า นจึ ง สร้ างกํา - ข้ าพเจ้ าจะเข้ าไปอยู่ ในพระวิ หาร

6

(I) นหม K:IN, IV; S:I, S; U:I, R; IS:KQ
(K) I พศด Q:IK; นหม II:SP; สดด SR:IK, SK; สภษ KT:KU-KP
(T) นหม K:IV
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หน้ า 1041
เนหะมีย์ T, R
เพื% อช่ วยชี วิ ตให้ รอดได้ หรื อ บี อาห์ และจดหมายของโทบี ข้ าพเจ้ าจะไม่ เข้ าไป"
อาห์ กม็ าถึงเขา
12 และดูเถิด ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและ 18 เพราะมีหลายคนในยู ดาห์ ได้
เห็ นว่ า พระเจ้ ามิ ได้ ทรงใช้ เขา ผู กพั นกั บเขาไว้ ด้ วยคํา ปฏิ ญาณ
แต่ เขาได้ พยากรณ์ ใส่ ร้ ายข้ าพ- เพราะเขาเป็ นบุ ต รเขยของเชเจ้ า เพราะโทบี อาห์ และสั น- คานิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอาราห์
บาลลัทได้ จ้างเขา
และโยฮานั น บุ ต รชายของเขาก็
13 เขาทั3 งสองได้ จ้ างเขามาด้ วย ได้ รั บบุ ตรสาวของเมชุ ลลาม ผู้
หวั งจะให้ ข้าพเจ้ ากลั วแล้ วกระ- เป็ นบุ ตรชายเบเรคิ ยาห์ เป็ น
ทําเช่ นนั3 น จะได้ บาปและเขาจะ ภรรยาของตน
มี เรื% องป้ ายร้ ายข้ าพเจ้ า เพื% อจะ 19 เขาทั3 งหลายพู ด ถึ ง ความดี
เยาะเย้ ยข้ าพเจ้ า
ของโทบี อาห์ ต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า
14 "ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ ด้ วย และรายงานคําของข้ าพเจ้ า
องค์ ขอพระองค์ ทรงระลึ กถึ ง ไปให้ เขา และโทบี อาห์ ก ็ได้ ส่ ง
โทบี อาห์ และสั นบาลลั ทตามสิ% ง จดหมายมาให้ ข้ าพเจ้ า เพื% อให้
เหล่ านี3 ที% เขาได้ กระทํา
ทั3 ง กลัว
โนอั ดยาห์ หญิ งผู้ พยากรณ์ และ
ฮานานีกบั ผู ว้ ่ าการป้อม
ผู้ พยากรณ์ อ%ื นๆซึ% งต้ องการให้
เป็ นผู ด้ ู แลเยรู ซาเล็ม
ข้ าพระองค์กลัว"
ต่ อมาเมื% อสร้ างกํา แพง
กําแพงเมืองได้สําเร็ จ
เสร็จ ข้ าพเจ้ าก็ต3 ั งบาน
15 กําแพงจึงสําเร็จในวั นที% ย%ี สิ บ ประตู และผู้ เฝ้ าประตู นักร้ อง
ห้ าเดือนเอลูล ในห้ าสิบสองวัน
เพลง และแต่ งตั3 งคนเลวีไว้
16 และอยู่ มาเมื% อศั ต รู ท3 ั งสิ3 น 2 ข้ าพเจ้ ามอบให้ ฮานานี น้ อง
ของเราทั3งหลายได้ ยิน และเมื% อ ชายของข้ าพเจ้ า และฮานันยาห์
ประชาชาติ ท3 ั งปวงรอบเราก็เห็น ผู้ ดู แลสํานั กพระราชวังเป็ นผู้ รั บ
แล้ ว เขาก็น้อยเนื3 อตํ%าใจ เพราะ ผิ ดชอบกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะ
เขาทั3 งหลายหยั% งรู้ ว่ างานนี3 ที% ได้ เขาเป็ นคนสั ต ย์ ซ%ื อและยํา เกรง
สํา เร็ จ ไปก็ ด้ วยพระเจ้ าของเรา พระเจ้ ามากกว่ าคนอื% นๆ
ทรงช่ วยเหลือ
3 ข้ าพเจ้ าพู ดกั บพวกเขาว่ า
17 ยิ% งกว่ านั3 นอี ก ในครั3 งนั3 น "อย่ า ให้ ประตู เมื อ งเยรู ซ าเล็ ม
ขุ นนางทั3 งหลายของยู ดาห์ ก ็ไ ด้ เปิ ดจนกว่ าแดดจะร้ อน และเมื% อ
ส่ งจดหมายหลายฉบับไปถึ งโท- เขายื นเฝ้ ายามอยู่ ก็ให้ ปิ ดและ

7

(IK) อสค IS:KK (IU) นหม IS:KV; อสค IS:IR
(IT) นหม K:IN; U:I, R; T:I; สดด IKT:K (IQ) อสร IN:IP; นหม S:U; IS:U, KQ
(I) นหม T:I, IP (K) อพย IQ:KI; นหม I:K; K:Q; IN:KS
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เนหะมีย์ R
หน้ า 1042
เอาดาลกั3 นไว้ จงแต่ งตั3 งยามจาก สิบสองคน
ชาวเยรู ซาเล็ม ต่ างก็ประจํา ที% 10 คนอาราห์ หกร้ อยห้ าสิบสอง
ของเขา และต่ างก็อยู่ ยามตรง คน
ข้ ามเรือนของเขา"
11 คนปาหั ทโมอับ คือลูกหลาน
4เมืองนั3 นกว้ างและใหญ่ แต่ คน ของเยชู อาและโยอาบ สองพั น
ภายในน้ อย และบ้ านช่ องก็ยั ง แปดร้ อยสิบแปดคน
ไม่ ได้ สร้ าง
12 คนเอลาม หนึ% งพันสองร้ อย
สํามะโนครัวเชื, อสายของคนที
ห้ าสิบสี% คน
13 คนศัทธู แปดร้ อยสี% สิบห้ าคน
ขึ, นมาจากบาบิโลนครั,งแรก
5แล้ วพระเจ้ าทรงดลใจข้ าพเจ้ า 14 คนศักคัย เจ็ดร้ อยหกสิบคน
ให้ เรี ยกชุ มนุ มพวกขุ นนาง และ 15 คนบินนุ ย หกร้ อยสี% สิบแปด
เจ้ าหน้ าที% และประชาชนเพื% อจะ คน
ขึ3 นทะเบี ยนสํามะโนครั วเชื3 อสาย 16 คนบาบั ย หกร้ อยยี% สิ บแปด
ข้ าพเจ้ าพบหนั งสื อสํา มะโนครั ว คน
เชื3 อสายของคนที% ข3 ึ นมาครั3 งก่ อน 17 คนอัสกาด สองพันสามร้ อย
ยี% สิบสองคน
ข้ าพเจ้ าเห็นเขียนไว้ ว่า
6ต่ อไปนี3 เป็ นประชาชนแห่ ง 18 คนอาโดนีคัม หกร้ อยหกสิบ
มณฑลที% ข3 ึ นมาจากการเป็ นเชลย เจ็ดคน
ในพวกที% ถู กกวาดไป ซึ% งเนบู - 19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ด
คั ดเนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิโลน คน
ได้ กวาดไป เขาทั3งหลายกลับมา 20 คนอาดี น หกร้ อยห้ าสิ บห้ า
ยั งเยรู ซาเล็มและยู ดาห์ ต่ าง คน
21 คนอาเทอร์ ของเฮเซคี ย าห์
กลับยังหั วเมืองของตน
7เขาทั3 งหลายที% ก ลั บมากั บเศ- เก้ าสิบแปดคน
รุบบาเบล เยชู อา เนหะมีย์ อา- 22 คนฮาชู ม สามร้ อยยี% สิบแปด
ซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี คน
โมรเดคั ย บิ ลชาน มิ สเปเรท 23 คนเบไซ สามร้ อยยี% สิบสี% คน
บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จํานวน 24 คนฮาริ ฟ หนึ% งร้ อยสิ บสอง
ผู้ ชายของประชาชนอิสราเอลคือ คน
8คนปาโรช สองพั นหนึ% งร้ อย 25 คนกิเบโอน เก้ าสิบห้ าคน
26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโทเจ็ดสิบสองคน
9คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้ อยเจ็ด ฟาห์ หนึ% งร้ อยแปดสิบแปดคน
(U) พบญ U:KR
(T) อสร K:I-RN
(R) อสร P:K; นหม IK:I, UR; มธ I:IK-IS
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หน้ า 1043
เนหะมีย์ R
27 คนชาวอานาโธท หนึ% งร้ อย ร้ อยสี% สิบเจ็ดคน
ยี% สิบแปดคน
42 คนฮาริม หนึ% งพันสิบเจ็ดคน
28 คนชาวเบธอั สมาเวท สี% สิ บ
สํามะโนครัวเชื, อสาย
สองคน
ของคนเลวี
29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟี - 43 คนเลวี คือคนเยชู อาคือ ของ
ราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้ อยสี% สิบ ขั ดมี เอล และของคนโฮเดวาห์
สามคน
เจ็ดสิบสี% คน
30 คนชาวรามาห์ และเกบา หก 44 บรรดานักร้ องคือ คนอาสาฟ
ร้ อยยี% สิบเอ็ดคน
หนึ% งร้ อยสี% สิบแปดคน
31 คนชาวมิ คมาส หนึ% งร้ อยยี% - 45 คนเฝ้ าประตู คื อ คนชั ลลู ม
สิบสองคน
คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอัก32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ% ง ขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หนึ% ง
ร้ อยยี% สิบสามคน
ร้ อยสามสิบแปดคน
33 คนชาวเนโบอีกแห่ งหนึ% ง ห้ า
สํามะโนครัวเชื, อสาย
สิบสองคน
ของคนใช้ประจํ าพระวิหาร
34 คนเอลามอี กคนหนึ% ง หนึ% ง 46 คนใช้ ประจํา พระวิ ห ารคื อ
พันสองร้ อยห้ าสิบสี% คน
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา35 คนฮาริม สามร้ อยยี% สิบคน
โอท
36 คนชาวเยรี โค สามร้ อยสี% สิ บ 47 คนเคโรส คนสี อา คนพาห้ าคน
โดน
37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ 48 คนเลบานา คนฮากาบา คน
ชาวโอโน เจ็ดร้ อยยี% สิบเอ็ดคน
ชั ลมัย
38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้ า 49 คนฮานัน คนกิดเดล คนการ้ อยสามสิบคน
ฮาร์
สํามะโนครัวเชื, อสาย
50 คนเรอายาห์ คนเรซี น คน
ของบรรดาปุโรหิ ต
เนโคดา
39 บรรดาปุโรหิ ต คนเยดายาห์ 51 คนกั สซาม คนอุสซาห์ คน
คื อวงศ์ วานของเยชู อา เก้ าร้ อย ปาเสอาห์
เจ็ดสิบสามคน
52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเน40 คนอิ มเมอร์ หนึ% งพั นห้ าสิ บ ฟิ ชิ สิม
สองคน
53 คนบั คบู ค คนฮาคู ฟา คน
41 คนปาชเฮอร์ หนึ% งพั นสอง ฮารฮูร
(SU) นหม R:IK (SV) I พศด KU:R
(UN) I พศด V:IK (UI) I พศด V:IK; KU:V
(UK) I พศด KU:Q
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เนหะมีย์ R
หน้ า 1044
54 คนบั สลี ท คนเมหิ ดา คน เป็ นบุ ต รสาวของบารซิ ลลั ยคน
ฮารชา
กิเลอาด จึงได้ ช%ื อตามนั3 น
55 คนบารโขส คนสิ เสรา คน 64 คนเหล่ านี3 หาการลงทะเบี ยน
เทมาห์
ของเขาในทะเบี ยนสํา มะโนครั ว
56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
เชื3 อสาย แต่ หาไม่ พบ จึ งถือว่ า
สํามะโนครัวเชื, อสาย
เป็ นมลทิน และถู กตั ดออกจาก
ลู กหลานผู ร้ บั ใช้ของซาโลมอน ตําแหน่ งปุโรหิ ต
57 ลู กหลานผู้ รั บใช้ ของซาโล- 65 ผู้ ว่ าราชการเมื องสั% งเขามิ ให้
มอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คน รั บอาหารบริ สุ ทธิX ที% สุ ด จนกว่ า
จะมี ปุโรหิ ตที% จะปรึ กษากั บอู ริ ม
เปรีดา
58 คนยาอาลา คนดารโคน คน และทู มมิมเสียก่ อน
จํ านวนชุมนุ มชนทั,งหมด
กิดเดล
59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คน 66 ชุ มนุ มชนทั3 งหมดด้ วยกั นมี ส%ี
โปเคเรทแห่ งซาบาอิ ม คนอา- หมื% นสองพันสามร้ อยหกสิบคน
67 นอกเหนื อจากคนใช้ ชาย
โมน
60 คนใช้ ประจําพระวิหารทั3 งสิ3 น หญิ งของเขา ซึ% งมี อยู่ เจ็ดพั น
และลูกหลานแห่ งข้ าราชการของ สามร้ อยสามสิบเจ็ดคน และเขา
ซาโลมอน มีสามร้ อยเก้ าสิบสอง มี นั กร้ องสองร้ อยสี% สิ บห้ าคนทั3 ง
ชายและหญิง
คน
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
61 ต่ อไปนี3 เป็ นบรรดาคนที%ข3 ึ น
มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา 68 ม้ าของเขามี เจ็ดร้ อยสามสิ บ
เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่ หกตัว ล่ อของเขามีสองร้ อยสี% เขาพิ สู จ น์ เรื อนบรรพบุ รุ ษของ สิบห้ าตัว
เขาหรื อเชื3 อสายของเขาไม่ ได้ ว่า 69 อู ฐของเขามี ส%ี ร้ อยสามสิบห้ า
เขาเป็ นคนอิสราเอลหรือไม่
ตั ว และลาของเขามี หกพั นเจ็ด
62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ ร้ อยยี% สิบตัว
คนเนโคดา หกร้ อยสี% สิบสองคน
70 ประมุ ขของบรรพบุ รุ ษบาง
ปุโรหิ ตบางคนพิสูจน์
คนได้ ถวายให้ แก่ งาน ผู้ ว่ าราช
การถวายเข้ าพระคลั ง เป็ นทอง
สายวงศ์ตระกู ลของเขาไม่ ได้
63 จากบรรดาปุ โรหิ ต ด้ วยคื อ คําหนึ% งพั นดาริค ชามห้ าสิ บลู ก
คนฮาบายาห์ คนฮั กโขส คน เสื3 อปุโรหิ ตห้ าร้ อยสามสิบตัว
บารซิ ลลั ย ผู้ มี ภรรยาคนหนึ% ง 71 และประมุ ขของบรรพบุ รุ ษ
(TI) อสร K:PV
(RN) นหม Q:V
(RI) อสร K:TV
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เนหะมีย์ R, Q
บางคนถวายให้ แก่ พระคลั งของ และประชาชนก็ ต ะแคงหู ฟั ง
งาน เป็ นทองคําสองหมื% นดาริค หนังสือพระราชบัญญัติ
เงินสองพันสองร้ อยมาเน
4 เอสราธรรมาจารย์ ยื น อยู่ บน
72 และสิ% งที% ประชาชนส่ วนที% แท่ นไม้ ซึ% งเขาทํา ไว้ เพื% อการนี3
เหลื อถวายนั3 น มี ทองคํา สอง ข้ างๆท่ านมี มั ทที ธิ ยาห์ เชมา
หมื% นดาริ ค เงิ นสองพั นมาเน อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคียาห์ และ
และเสื3 อปุโรหิ ตหกสิบเจ็ดตัว
มาอาสอาห์ ยื นอยู่ ข้ างขวามื อ
73 ดังนั3 นบรรดาปุโรหิ ต คนเลวี ของท่าน กับมีเปดายาห์ มิชาคนเฝ้ าประตู นักร้ อง ประชาชน เอล มัลคิยาห์ ฮาชู ม ฮัชบัดดาบางคน คนใช้ ประจํา พระวิ หาร นาห์ เศคาริ ยาห์ และเมชุ ลลาม
และคนอิ ส ราเอลทั3 งปวงอาศั ย อยู่ ข้างซ้ ายมือของท่าน
อยู่ ในหั วเมื องของตน เมื% อถึ ง 5 และเอสราได้ เปิ ดหนั ง สื อ ต่ อ
เดื อนที% เจ็ด คนอิ สราเอลอยู่ ใน สายตาของประชาชนทั3 งปวง
หั วเมืองของเขาทั3งหลาย
(เพราะท่ านอยู่ สู งกว่ าประชาชน
เอสราอ่ านพระราชบัญญัติ
ทั3งปวงนั3 น) เมื% อท่านเปิ ดหนังสือประชาชนทั3งหมดก็ยืนขึ3 น
ให้ประชาชนทั,งหลายฟั ง
ประชาชนทั3 งปวงได้ ชุ ม นุ ม 6เอสราสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
พร้ อมหน้ ากั นที% ถนนซึ% งอยู่ พระเจ้ าใหญ่ ย%ิ ง และประชาชน
หน้ าประตูนาํ3 และเขาบอกเอส- ทั3งปวงตอบว่ า "เอเมน เอเมน"
ราธรรมาจารย์ ให้ นาํ หนังสื อพระ พร้ อมกั บยกมื อขึ3 น และเขาทั3 ง
ราชบั ญญั ติ ของโมเสส ซึ% งพระ หลายโน้ มตั วลงนมั ส การพระ
เยโฮวาห์ ทรงบั ญชาแก่ อิ สราเอล เยโฮวาห์ ซบหน้ าลงถึงดิน
7อนึ% งเยชู อา บานี เชเรบิ ยาห์
นั3 นมา
2 เอสราปุ โ รหิ ตได้ นํา พระราช ยามีน อักขูบ ชั บเบธัย โฮดียาห์
บั ญญั ติ มาหน้ าชุ มนุ มชน ทั3 ง มาอาเสอาห์ เคลิทา อาซาริยาห์
ชายและหญิง และบรรดาผู้ ท%ีฟัง โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์ และ
เข้ าใจได้ ณ วันต้ นของเดือนที% พวกคนเลวี ได้ ช่วยประชาชนให้
เข้ าใจพระราชบั ญญั ติ
ฝ่ าย
เจ็ด
3 และท่ านหั น หน้ าไปทางถนน ประชาชนก็ยังอยู่ ในที%ของตน
ซึ% งอยู่ หน้ าประตู นาํ3 อ่ านตั3 งแต่ 8 และเขาทั3 งหลายอ่ านจาก
เช้ าตรู่ จนเที%ยงวัน ต่ อหน้ าผู้ ชาย หนังสือ จากพระราชบัญญัติของ
ผู้ หญิงกับบรรดาผู้ ท%ี ฟังเข้ าใจได้ พระเจ้ าเป็ นตอนๆ และเขาก็

8

(RS) อสร S:I (I) อสร S:I; R:T; นหม S:KT (K) ลนต KS:KU; กดว KV:I; พบญ SI:II
(S) พบญ SI:V-II; K พกษ KS:K (P) วนฉ S:KN; I พกษ Q:IK-IU
(T) อพย U:SI; IK:KR; K พศด KN:IQ (R) ลนต IN:II; พบญ SS:IN; K พศด IR:R
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แปลความ ประชาชนจึ งเข้ าใจ ปวงพร้ อมกับบรรดาปุ โรหิ ตและ
ข้ อความที%อ่านนั3 น
คนเลวี มาหาเอสราธรรมาจารย์
9 และเนหะมี ย์ ท%ี เป็ นผู้ ว่ าราช พร้ อมกั น เพื% อจะศึ กษาถ้ อยคํา
การ และเอสราปุ โรหิ ตและ ของพระราชบัญญัติ
ธรรมาจารย์ และคนเลวี ผ้ ู สอน
การถือเทศกาลอยู่ เพิง
ประชาชนได้ พู ดกั บ ประชาชน 14 และเขาเห็ นเขี ยนไว้ ในพระ
ทั3 งปวงว่ า "วันนี3 เป็ นวั นบริ สุทธิX ราชบั ญญั ติ ว่า พระเยโฮวาห์ ได้
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ ทรงบั ญชาโดยทางโมเสสว่ า
ท่ านทั3 งหลาย อย่ าครํ%า ครวญ ประชาชนอิ ส ราเอลควรจะอยู่
หรือร้ องไห้ " เพราะประชาชนได้ เพิ งระหว่ างเทศกาลเลี3 ยงใน
ร้ องไห้ เมื% อเขาได้ ยินถ้ อยคําของ เดือนที%เจ็ด
พระราชบัญญัติ
15 และเขาควรจะประกาศและ
10 แล้ วท่ านพู ดกั บเขาทั3 งหลาย ป่ าวร้ องในหั วเมืองทั3งปวง และ
ว่ า "ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน ในเยรู ซาเล็มว่ า "จงออกไปที% ภู
และดื% มนํา3 หวาน และส่ งส่ วน เขา และนํากิ% งมะกอกเทศ กิ% ง
อาหารไปให้ คนที% ไม่ มี อะไร ไม้ สน กิ% งต้ นนํา3 มั นเขี ยว ใบ
เตรี ยมไว้ เพราะว่ าวั นนี3 เป็ นวั น อินทผลัม และกิ% งไม้ ใบดกอื% นๆ
บริ สุ ท ธิX แด่ อ งค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เพื% อทําเพิง ดังที%ได้ เขียนไว้ "
ของเรา อย่ าโศกเศร้ าเลย เพราะ 16 ประชาชนจึ งออกไป เอากิ% ง
ความชื% นบานของตนในพระเย- ไม้ เหล่ า นั3 นมาและทํา เพิ ง สํา โฮวาห์ เป็ นกําลังของท่าน"
หรั บตั วต่ า งอยู่ บนหลั ง คาบ้ าน
11 บรรดาคนเลวี จึ ง ให้ ประชา ของตน และตามลานบ้ านของ
ชนทั3งปวงเงียบ กล่ าวว่ า "จงนิ% ง ตน และในลานพระนิ เวศของ
เสี ย เพราะวั นนี3 เป็ นวั นบริ สุ ทธิX พระเจ้ า และในถนนที% ประตูนาํ3
อย่ าทุ กข์โศกเลย"
และในถนนที%ประตูเอฟราอิม
12 และประชาชนทั3 งปวงจึ ง ไป 17 และชุ มนุ มชนทั3 งปวง ผู้ ได้
กิ น และดื% มและส่ งส่ วนอาหาร กลั บมาจากการเป็ นเชลยได้ ทํา
เปรมปรี ดX ิ กั นเป็ นที% ย%ิ ง เพราะ เพิ งและพั กอยู่ ในเพิ ง เขามี
เขาทั3 งหลายเข้ าใจถ้ อยคํา ซึ% ง ความเปรมปรีดX ิ ย%ิ งนัก เพราะตั3 ง
ประกาศให้ เขาฟั งนั3 น
แต่ ส มั ยของเยชู อาบุ ตรชายนู น
13 ณ วั นที% สอง ประมุ ขของ ถึ งวั นนั3 นประชาชนอิ สราเอลไม่
บรรพบุ รุ ษแห่ งประชาชนทั3 ง ได้ กระทําเลย
(V) ลนต KS:KU; กดว KV:I; พบญ IT:IU; อสร K:TS; นหม R:TP, RN; IN:I; ปญจ S:U
(IN) พบญ KT:II-IS; อสธ V:IV (IK) นหม Q:R-Q, IN (IU) ลนต KS:KU, UN, UK
(IP) ลนต KS:U, UN; พบญ IT:IT (IT) พบญ KK:Q; K พกษ IU:IS (IR) K พศด SN:KI
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18 และทุ กวั นท่ านอ่ านจาก โฮดียาห์ เชบานิยาห์ และเปธาหนั งสื อพระราชบั ญญั ติ ของพระ หิ ยาห์ กล่ าวว่ า "จงยืนขึ3 นและ
เจ้ า ตั3 งแต่ วันแรกจนวันสุ ดท้ าย สรรเสริ ญพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เขาถื อ เทศกาลเลี3 ยงอยู่ เจ็ ด วั น ของท่ านทั3 งหลายตั3 งแต่ นิ และในวั น ที% แปดมี ก ารประชุ ม รันดร์ กาลจนนิ รันดร์กาล สาธุอันศักดิX สิทธิX ตามระเบียบปฏิบัติ การแด่ พระนามอั นรุ่ งโรจน์ ของ
การสารภาพ การถืออดอาหาร พระองค์ ซึ% งยิ% งใหญ่ เหนื อการ
โมทนาและการสรรเสริญทั3งปวง
และการกลับใจเสียใหม่
ในวันที%ย%ี สิบสี% เดือนนี3 ประ- 6พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์ พระ
ชาชนอิ สราเอลได้ ชุมนุ มกั น องค์ องค์ เดี ยว พระองค์ ได้ ทรง
ถื ออดอาหาร และนุ่ งห่ มผ้ า สร้ างฟ้ าสวรรค์ สวรรค์ แห่ งฟ้ า
สวรรค์ พร้ อมกั บบริ วารทั3 งสิ3 น
กระสอบ และเอาดินใส่ ศีรษะ
2 และเชื3 อสายของอิ สราเอลได้ ของฟ้ าสวรรค์ น3 ั น แผ่ นดิ นโลก
แยกตนออกจากชนต่ างชาติ ท3 ั ง และบรรดาสิ% งที%อยู่ ในนั3 น ทะเล
ปวง และยื นสารภาพบาปของ และบรรดาสิ% งที% อยู่ ในนั3 น และ
ตน และสารภาพความชั% วช้ าแห่ ง พระองค์ ท รงรั ก ษาสิ% งทั3 งปวง
เหล่ านั3 นไว้ และบริ วารของฟ้ า
บรรพบุรุษของเขา
3และเขาลุ กขึ3 นในที% ของเขาและ สวรรค์ได้ นมัสการพระองค์
อ่ านหนั งสื อพระราชบัญญัติ ของ 7พระองค์ คื อพระเยโฮวาห์ พระ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาอยู่ เจ้ าผู้ ทรงเลือกอั บราม และทรง
สามชั% วโมง อี กสามชั% วโมงเขา นํา ท่ า นออกมาจากเมื อ งเออร์
สารภาพและนมั สการพระเยโฮ- แห่ งประเทศเคลเดี ย และทรง
ประทานนามท่านว่ าอับราฮัม
วาห์ พระเจ้ าของเขาทั3งหลาย
8และพระองค์ ทรงเห็ นว่ านํา3 ใจ
พวกปุโรหิ ตและคนเลวี
ของท่ านสั ตย์ ซ%ื อต่ อพระพั กตร์
สารภาพบาปของตน
4เยชู อา บานี ขัดมีเอล เชบานิ- พระองค์ และพระองค์ ได้ ทรง
ยาห์ บุนนี เชเรบิยาห์ บานีและ กระทําพันธสัญญากับท่าน ที%จะ
เคนานี คนเลวี ได้ ยืนขึ3 นที%บันได ประทานแผ่ นดิ นของคนคานาและเขาได้ ร้ องด้ วยเสี ยงดั ง ต่ อ อัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
เปริสซี คนเยบุส และคนเกอร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขา
5แล้ วคนเลวี เยชู อา ขั ดมี เอล กาชี ให้ แก่ เชื3 อสายของท่าน และ
บานี ฮาชั บนิ ยาห์ เชเรบิ ยาห์ พระองค์ ท รงกระทํา ให้ คํา ตรั ส

9

(IQ) ลนต KS:ST; กดว KV:SP; พบญ SI:II (I) ยชว R:T; I ซมอ U:IK; K ซมอ I:K
(K) อสร IN:II; นหม I:T; IS:S, SN (S) นหม Q:R-Q (P) I พศด KV:IS
(T) ปฐก I:I; K:I; อพย KN:II (R) ปฐก II:SI; IR:P (Q) ปฐก IP:T, IQ; KK:I-S
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เนหะมีย์ V
หน้ า 1048
ของพระองค์ สาํ เร็จ เพราะพระ อั นชอบ และพระราชบั ญญั ติ ท%ี
องค์ชอบธรรม
แท้ กฎเกณฑ์และพระบัญญัติท%ี
9 และพระองค์ ทอดพระเนตร ดีแก่ เขา
ความทุ กข์ ใจของบรรพบุ รุ ษของ 14 และพระองค์ ทรงให้ เขา
ข้ าพระองค์ ในอี ยิ ปต์ และฟั ง ทราบถึ งวั นสะบาโตบริ สุ ทธิX ของ
เสี ยงร้ องทุ กข์ ของเขาทั3 งหลายที% พระองค์ และทรงบั ญชาข้ อบั ง
ทะเลแดง
คับ กฎเกณฑ์และพระราชบัญ10 และพระองค์ ทรงกระทํา ญั ติ ทางโมเสสผู้ รั บใช้ ของพระ
หมายสําคัญและการมหั ศจรรย์ส้ ู องค์
ฟาโรห์ และข้ าราชการทั3 งสิ3 น 15 พระองค์ ประทานอาหารแก่
และต่ อประชาชนทั3 งสิ3 นแห่ ง เขาจากฟ้ าสวรรค์ แก้ ความหิ ว
แผ่ นดิ นของฟาโรห์ เพราะพระ และทรงนํา นํา3 ออกมาจากศิ ล า
องค์ ทรงทราบว่ าเขาทั3 งหลายได้ ให้ เขาแก้ กระหาย และพระองค์
ประพฤติ อย่ างหยิ% งยโสต่ อ ทรงสั ญญาไว้ ว่ า จะให้ เขาเข้ าไป
บรรพบุรุษของข้ าพระองค์ และ ยึ ดแผ่ นดิ นซึ% งพระองค์ ทรงปฏิพระนามของพระองค์ ก ็ ลื อ ไป ญาณว่ าจะประทานให้ เขานั3 น
ดังทุ กวันนี3
16 แต่ เขาทั3 งหลาย คื อบรรพ11 และพระองค์ได้ ทรงแยกทะ- บุ รุ ษของข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายได้
เลต่ อหน้ าเขาทั3 งหลาย เขาจึ ง ประพฤติอย่ างหยิ% งยโส และแข็ง
เดิ นไปกลางทะเลบนดิ นแห้ ง คอของเขาเสี ย มิได้ เชื% อฟั งพระ
และพระองค์ ได้ ทรงเหวี% ยงผู้
บัญญัติของพระองค์
ข่ ม เหงเขาทั3 งหลายลงในที% ลึ ก 17 เขาทั3 งหลายปฏิ เ สธไม่ เ ชื% อ
อย่ างกั บทรงเหวี% ยงหิ นลงไปใน ฟั ง
และไม่ เอาใจใส่ ในการ
มหาสมุ ทร
มหั ศจรรย์ ซ%ึ งพระองค์ ทรงประ12 ยิ% งกว่ านั3 นอี ก พระองค์ ทรง กอบขึ3 นท่ ามกลางเขา แต่ เขา
นํา เขาในกลางวั น ด้ วยเสาเมฆ แข็งคอของเขา และในการกบฏ
และในกลางคื น ด้ วยเสาเพลิ ง นั3 นได้ แต่ งตั3 งหั วหน้ าเพื% อจะ
เพื% อให้ แสงแก่ เ ขาในทางที% เขา กลั บไปสู่ ความเป็ นทาสเขา แต่
ควรจะไป
พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าพร้ อม
13 พระองค์ เสด็จลงมาบนภู เขา ที%จะทรงให้ อภัย มีพระทัยเมตซี นายและตรั สกั บเขาจากฟ้ า ตาและกรุ ณา ทรงพระพิ โรธช้ า
สวรรค์ และประทานคํา ตั ดสิ น และทรงอุ ด มด้ วยความเมตตา
(V) อพย K:KP; S:R; IU:IN (IN) อพย R-IU; IQ:II; ยรม SK:KN (II) อพย IU:KN
(IK) อพย IS:KI-KK (IS) อพย KN:I; รม R:IK (IU) ปฐก K:S
(IP) อพย IT:IU-IR; IR:T (IT) พบญ I:KT-SS; SI:KR (IR) กดว IU:U; สดด RQ:II
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หน้ า 1049
เนหะมีย์ V
และมิได้ ทรงละทิ3งเขาทั3งหลาย
แห่ งเมืองบาชาน
18 แม้ ว่าเขาทั3 งหลายได้ สร้ างรูป 23 พระองค์ ทรงทวี ลู กหลาน
วัวหล่ อไว้ สาํ หรับตั วและกล่ าวว่ า ของเขาอย่ างดวงดาวแห่ งฟ้ า
`นี% คื อพระเจ้ าของเจ้ า ผู้ ทรงนํา สวรรค์ และพระองค์ทรงนําเขา
เจ้ าขึ3 นมาจากอี ยิ ปต์ ' และได้ เข้ าไปในแผ่ นดิ น ซึ% งพระองค์
กระทํา การหมิ% นประมาทอย่ า ง ตรั สสั ญญาไว้ กั บบรรพบุ รุ ษของ
ใหญ่ หลวง
เขาให้ เข้ าไปยึดนั3 น
19 ด้ วยพระกรุ ณาซั บซ้ อนของ 24 ลู กหลานเหล่ า นั3 นจึ ง เข้ าไป
พระองค์ พระองค์ ก ็มิ ได้ ทรง และยึ ดแผ่ นดิ นนั3 น พระองค์
ละทิ3 งเขาในถิ% นทุ รกั นดาร เสา ทรงปราบปรามชาวแผ่ น ดิ นนั3 น
เมฆซึ% งนํา เขาในกลางวั น มิ ได้ คื อ คนคานาอั น ให้ พ้ นหน้ าเขา
พรากจากเขาไป หรื อเสาเพลิ ง และทรงมอบเขาทั3 งหลายไว้ ใน
ในกลางคืนซึ% งให้ แสงแก่ เขาตาม มื อของเขา พร้ อมกั บกษั ตริ ย์
ทางซึ% งเขาควรจะไปก็มิได้ ขาดไป และชนชาติ ท3 ั งหลายแห่ งแผ่ น
20 พระองค์ ประทานพระวิ ญ- ดินนั3 น ให้ ได้ กระทําแก่ คนเหล่ า
ญาณอั นประเสริ ฐให้ ส%ั งสอนเขา นั3 นตามชอบใจเขา
และมิ ไ ด้ ทรงยั บ ยั3 งมานาของ 25 และเขาจึงเข้ ายึ ดหั วเมื องที% มี
พระองค์ เสี ยจากปากของเขาทั3 ง ป้ อม และแผ่ นดินอุดม และถือ
หลาย และประทานนํา3 แก้ กระ- กรรมสิ ทธิX เรื อนซึ% งเต็มด้ วยของ
หายของเขา
ดี ท3 ั งปวง ทั3 งที% ขั งนํา3 ซึ% งสกั ดไว้
21 เออ พระองค์ ทรงชุ บเลี3 ยง สวนองุ่ น สวนมะกอกเทศ และ
เขาทั3 งหลายในถิ% นทุ รกั นดารสี% - ต้ นผลไม้ มากมาย เขาจึ งได้ กิ น
สิบปี และเขามิได้ ขาดสิ% งใดเลย อิ% มจนอ้ วน และปี ติยินดี ในพระ
เสื3 อผ้ าของเขาไม่ ขาดวิ% น และ คุณยิ% งของพระองค์
เท้ าของเขามิได้ บวม
26 ถึ งกระนั3 นก็ดี เขาไม่ เชื% อฟั ง
22 และยิ% งกว่ านั3 นอี ก พระองค์ และได้ กบฏต่ อพระองค์ เหวี% ยง
ทรงมอบราชอาณาจั ก รและชน พระราชบั ญญั ติ ของพระองค์ ไว้
ชาติท3 ังหลายแก่ เขา และทรงปั น เบื3 องหลัง และได้ ฆ่าผู้ พยากรณ์
ให้ เขาตามเขตแดน เขาจึงได้ ยึด ของพระองค์ ผู้ ซึ% งได้ ตั กเตื อน
แผ่ นดินแห่ งสิโหน และแผ่ นดิน เขาเพื% อให้ เขากลั บ มาหาพระ
ของกษั ต ริ ย์ แห่ ง เมื อ งเฮชโบน องค์ และเขากระทํา การหมิ% น
และแผ่ นดิ นของโอกกษั ตริ ย์ ประมาทอย่ างใหญ่ หลวง
(IQ) อพย SK:U-Q, SI (IV) อพย SI:KN-KK; สดด INT:UP (KN) อพย IT:IU-IT
(KI) พบญ K:R; Q:U; KV:P (KK) กดว KI:KI-SP (KS) ปฐก IP:P; KK:IR; ฮบ II:IK
(KU) ยชว I:K-U; สดด UU:K-S (KP) กดว IS:KR; พบญ T:II (KT) วนฉ K:II
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เนหะมีย์ V
หน้ า 1050
27 เพราะฉะนั3 นพระองค์ ท รง อยู่ หลายปี และทรงเตื อนเขา
มอบเขาไว้ ในมือศัตรูของเขา ผู้ ด้ วยพระวิ ญญาณของพระองค์
ซึ% งกระทํา ให้ เขาทนทุ ก ข์ และใน ทางผู้ พยากรณ์ของพระองค์ เขา
เวลาแห่ งการทนทุ กข์ของเขานั3 น ก็ยั งไม่ เงี% ยหู ฟั ง เพราะฉะนั3 น
เขาร้ องทู ลต่ อพระองค์ และพระ พระองค์ จึงทรงมอบเขาไว้ ในมื อ
องค์ทรงฟั งเขาจากสวรรค์ และ ของชนชาติ ท3 ั งหลายแห่ งแผ่ น
พระองค์ ไ ด้ ประทานบรรดาผู้ ดินนั3 น
ช่ วยแก่ เขา ผู้ ได้ ช่ วยเขาให้ พ้ น 31 ถึ งกระนั3 นด้ วยพระกรุ ณา
จากมื อศั ตรู ของเขาตามพระ ซับซ้ อนของพระองค์ พระองค์มิ
กรุณาซับซ้ อนของพระองค์
ได้ ท รงกระทํา ให้ เขาพิ นาศหรื อ
28 แต่ เมื% อเขาพักสงบแล้ ว เขาก็ ละทิ3 งเขาเสี ย เพราะพระองค์
กระทํา ความชั% วต่ อ พระพั ก ตร์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ ทรงพระเมตพระองค์อีก พระองค์จึงทรงสละ ตาและพระกรุณา
เขาไว้ ในมือศัตรูของเขา ศัตรูจึง 32 ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระองค์
ได้ ปกครองเขา ถึ งกระนั3 นเมื% อ ทั3งหลาย ซึ% งเป็ นพระเจ้ าใหญ่ ย%ิ ง
เขาหั นมาร้ องทู ลต่ อพระองค์ ทรงฤทธิX และน่ าเกรงกลัว ผู้ ทรง
พระองค์ ท รงฟั ง เขาจากสวรรค์ รั กษาพั นธสั ญญาและความ
และพระองค์ ทรงช่ วยเขาให้ พ้ น เมตตา ฉะนั3 นบั ดนี3 ขอพระองค์
หลายครั3 งหลายหน ตามพระ อย่ า ทรงเห็ น ว่ าความทุ ก ข์ ยาก
กรุณาของพระองค์
ลํา บากทั3 งสิ3 นนั3 นเป็ นแต่ ส%ิ งเล็ก
29 และพระองค์ ท รงตั ก เตื อ น น้ อยซึ% งบั งเกิดขึ3 นกับข้ าพระองค์
เขา เพื% อว่ าจะทรงหั นเขาให้ กลับ ทั3งหลาย กับบรรดากษัตริย์ของ
มาสู่ พระราชบั ญญั ติ ข องพระ ข้ าพระองค์ กั บบรรดาเจ้ านาย
องค์ แต่ เขาก็ยังประพฤติ อย่ าง บรรดาปุ โรหิ ต บรรดาผู้ พยาเย่ อหยิ% งอวดดี ไม่ ยอมเชื% อฟั ง กรณ์ บรรพบุ รุ ษ และชนชาติ
พระบัญญัติของพระองค์ แต่ ได้ ของพระองค์ท3 ังสิ3 น
ตั3 งแต่
กระทํา ผิ ดต่ อคํา ตั ดสิ นของพระ สมัยกษัตริย์อัสซีเรีย จนถึงวันนี3
องค์ (อั นเป็ นข้ อปฏิ บั ติ ซ%ึ ง 33 แต่ ในบรรดาสิ% งที% เกิ ดขึ3 นแก่
มนุ ษย์ จะดํา รงชี พอยู่ ได้ ) และ ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย พระองค์
ได้ หั น บ่ าดื3 อและคอแข็ ง เข้ าสู้ ยุ ติ ธรรม เพราะพระองค์ ทรง
และมิได้ เชื% อฟั ง
ประกอบกิ จอย่ างเที% ยงตรง แต่
30 พระองค์ ท รงอดทนกั บเขา ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายประพฤติ
(KR) วนฉ K:IU, IQ; สดด INT:UI, UU (KQ) วนฉ S:IK; สดด INT:US
(KV) ลนต IQ:P; รม UN:P; กท S:IK (SN) K พกษ IR:IS-IQ; K พศด ST:II-KN
(SI) ยรม U:KR; รม II:K (SK) อพย SU:T-R; K พกษ IP:IV (SS) สดด INT:T
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หน้ า 1051
เนหะมีย์ V, IN
อย่ างชั% วร้ าย
หลายทุ กข์นัก
34 บรรดากษัตริย์ เจ้ านาย ปุ- 38 เหตุ บรรดาสิ% งเหล่ านี3 เราทั3 ง
โรหิ ต และบรรพบุ รุ ษของข้ า หลายจึ ง กระทํา พั น ธสั ญญามั% น
พระองค์ ท3 ั งหลาย มิ ได้ รั กษา คงและบันทึกไว้ เจ้ านาย คนเลวี
พระราชบั ญญั ติ ของพระองค์ และปุ โรหิ ต ของเราทั3 งหลายจึ ง
หรื อเชื% อฟั งพระบัญญัติ ของพระ ประทับตราของเขาไว้ "
องค์ และพระโอวาทของพระ
รายชื อของคนที
องค์ซ%ึ งพระองค์ทรงเตือนเขา
ประทับตราไว้ทีพนั ธสัญญา
35 เพราะเขาทั3งหลายมิได้ ปรนบรรดาผู้ ที% ประทั บตรา
นิ บั ติ พระองค์ ในราชอาณาจั กร
ของเขาไว้ คื อ เนหะมี ย์
ของเขา ในพระคุ ณยิ% งของพระ ผู้ ว่าราชการ ผู้ เป็ นบุตรชายฮาองค์ ซ%ึ งพระองค์ ทรงประทานแก่ คาลิยาห์ เศเดคียาห์
เขา และในแผ่ นดินที% ใหญ่ อุ ดม 2เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์
ซึ% งพระองค์ทรงยกให้ แก่ เขาและ 3ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิเขามิ ได้ หั นกลั บจากการชั% วร้ าย ยาห์
ของเขา
4ฮัทธัช เชบานิยาห์ มัลลูค
36 ดู เถิ ด วั นนี3 ข้ าพระองค์ ท3 ั ง 5ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์
หลายเป็ นทาสในแผ่ นดิ นที% พระ 6ดาเนียล กินเนโธน บารุค
องค์ ประทานแก่ บรรพบุ รุ ษของ 7เมชุ ลลาม อาบียาห์ มิยามิน
ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลายเพื% อให้ ได้ 8มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์
รั บประทานพื ชผลกั บของอั น ดี คนเหล่ านี3 เป็ นปุโรหิ ต
ของมั น ดู เถิ ด ข้ าพระองค์ ท3 ั ง 9และคนเลวี คื อ เยชู อาผู้ เป็ น
หลายเป็ นทาสในแผ่ นดินนั3 น
บุ ตรชายอาซั นยาห์ บิ นนุ ยลู ก
37 และผลิ ตผลอั นมากมายของ หลานเฮนาดัด ขัดมีเอล
แผ่ นดิ นนั3 นก็ตกแก่ กษั ตริ ย์ ผ้ ู ที% 10 และพี% น้ องของเขา เชบานิ พระองค์ ทรงตั3 งไว้ เหนื อข้ าพระ ยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์
องค์ ท3 ังหลาย ด้ วยเหตุบาปของ ฮานัน
ข้ าพระองค์ ท3 ั งหลาย เขาทั3 ง 11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์
หลายมีอาํ นาจเหนื อร่ างกายและ 12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิเหนื อฝู งสั ตว์ ของข้ าพระองค์ ท3 ั ง ยาห์
หลาย ตามความพอใจของเขา 13 โฮดียาห์ บานี เบนินู
ทั3 งหลาย และข้ าพระองค์ ท3 ั ง 14 บรรดาหั วหน้ าของประชาชน

10

(SP) พบญ KQ:UR (ST) พบญ KQ:UQ; อสร V:V (SR) พบญ KQ:SS, UQ, PI
(SQ) K พกษ KS:S; K พศด KV:IN; อสร IN:S; นหม IN:I
(I) นหม I:I (K) นหม IK:I-KI (IU) อสร K:S
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เนหะมีย์ IN
หน้ า 1052
คือ ปาโรส ปาหั ทโมอับ เอลาม เสสผู้ รับใช้ ของพระเจ้ า และที%จะ
ศัทธู บานี
ปฏิบัติ และกระทําตามพระบั ญ15 บุนนี อัสกาด เบบัย
ญั ติ ท3 ั งสิ3 นของพระเยโฮวาห์ องค์
16 อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา และตาม
17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์
คํา ตั ดสิ นและกฎเกณฑ์ ของพระ
18 โฮดียาห์ ฮาชู ม เบไซ
องค์
19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
30 และที% เราทั3 งหลายจะไม่ ยก
20 มักปี อาช เมชุ ลลาม เฮซีร์
บุ ตรสาวของเราให้ แก่ ชนชาติท3 ั ง
21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
หลายของแผ่ นดินนั3 น และไม่ รับ
22 เป-ลาทียาห์ ฮานัน อานา- บุ ต รสาวของเขาทั3 งหลายให้ แก่
ยาห์
บุตรชายของเรา
23 โฮเชยา ฮานันยาห์ หั สชู บ
31 และถ้ าชนชาติ ท3 ั งหลายของ
24 ฮัลโลเหช ปิ ลหา โชเบก
แผ่ นดิ นนั3 นนําเครื% องใช้ หรื อข้ าว
25 เรฮู ม ฮาชั บนาห์ มาอาเส- อย่ า งใดๆมาขายในวั น สะบาโต
อาห์
เราจะไม่ ซ3 ื อจากเขาในวั นสะบา26 อาหิ อาห์ ฮานัน อานัน
โตหรือในวันบริสุทธิX และเราจะ
27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์
ไม่ เก็บผลของปี ที% เจ็ด และ
28 ส่ วนประ ช าช นนอ ก นั3 น ไม่ เก็บหนี3 สินทุ กอย่ าง
บรรดาปุ โรหิ ต คนเลวี คนเฝ้ า 32 และเราทั3 งหลายกําหนดไว้ ว่า
ประตู นักร้ อง คนใช้ ประจําพระ จะให้ คิ ดกั บตั วเราเป็ นรายปี ให้
วิ หาร และคนทั3 งปวงผู้ ได้ แยก เสี ยคนละจํา นวนหนึ% งส่ วนสาม
ตั วออกจากชนชาติ ท3 ั งหลายของ เชเขล เพื% อการปรนนิบัติในพระ
แผ่ นดิ นเหล่ านั3 นมาถื อพระ นิเวศของพระเจ้ าของเรา
ราชบั ญญั ติ ของพระเจ้ า ทั3 ง 33 คื อให้ เป็ นราคาขนมปั งหน้ า
ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาว พระพักตร์ ธัญญบูชาเนืองนิตย์
ของเขา และคนทั3งปวงผู้ มีความ เครื% องเผาบู ชาเนื องนิ ตย์ สํา รู้ และความเข้ าใจ
หรั บสะบาโตต่ างๆ วั นขึ3 นหนึ% ง
29 ได้ สมทบกั บพี% น้ องของเขา คํ%า เทศกาลกํา หนดต่ างๆ สิ% ง
กับขุนนางของเขา ได้ เข้ าในการ ของบริ สุ ทธิX และเครื% องบู ชาไถ่
สาปแช่ งและในการปฏิญาณที%จะ บาปเพื% อทํา การลบมลทิ น บาป
ดํา เนิ นตามพระราชบั ญญั ติ ของ ของพวกอิ สราเอล สํา หรั บงาน
พระเจ้ า ซึ% งทรงมอบไว้ ทางโม- ทุ ก อย่ า งในพระนิ เ วศของพระ
(KQ) อสร K:ST-US; V:I; นหม IS:S (KV) พบญ KV:IK; K พกษ KS:S; K พศด SU:SI
(SN) อพย SU:IT; พบญ R:S; อสร V:IK (SI) อพย KN:IN; KS:IN; ลนต KS:S; KP:U
(SK) อพย SN:II-IT; SQ:KP-KT; K พศด KU:T, V (SS) ลนต KU:P; กดว KQ:KV
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หน้ า 1053
เนหะมีย์ IN, II
เจ้ าของเราทั3งหลาย
เมืองชนบททั3งสิ3 นของเรา
34 เราได้ จับสลากด้ วย คือบรร- 38 และปุ โรหิ ต ลู กหลานของ
ดาปุ โรหิ ต คนเลวี และประ- อาโรน จะอยู่ กั บคนเลวี เมื% อคน
ชาชนทั3 งหลายเพื% อเอาฟื นถวาย เลวีได้ รับสิบชั กหนึ% ง และคนเลวี
นํา เข้ ามาในพระนิ เ วศของพระ จะนํา สิ บชั กหนึ% งของสิ บชั กหนึ% ง
เจ้ าของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ มายั งพระนิ เวศของพระเจ้ าของ
ของเรา ตามเวลากํา หนดเป็ น เรา มายังห้ อง ยังคลังพัสดุ
ปี ๆไป เพื% อเผาบนแท่นบูชาแห่ ง 39 เพราะประชาชนอิ สราเอล
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา และคนเลวี จะนําส่ วนบริ จาคคื อ
ตามที% บั นทึกไว้ ในพระราชบั ญ- ข้ าว นํา3 องุ่ นใหม่ และนํา3 มัน มา
ญัติ
ยั งห้ องซึ% งเป็ นที% เก็ บเครื% องใช้
35 และเพื% อนําผลแรกแห่ งที% ดิ น ของสถานบริสุทธิX และที%อยู่ ของ
ของเรา และผลแรกของผลต้ น ปุ โรหิ ตผู้ ปรนนิ บัติ และคนเฝ้ า
ไม้ ท3 ั งสิ3 นทุ กปี มายั งพระนิ เวศ ประตู และนักร้ อง เราจะไม่ เพิก
ของพระเยโฮวาห์
เฉยต่ อพระนิ เวศของพระเจ้ า
36 และจะนําบุตรชายหั วปี และ ของเรา
สั ตว์ หั วปี ของเรา ตามที% บั นทึ ก
รายชื อของคนที
ไว้ ในพระราชบัญญัติ และลูกหั ว
อาศัยอยู่ ในเยรู ซาเล็ม
ปี แห่ งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของ
พวกประมุ ขของประชา
เรามายั ง พระนิ เ วศของพระเจ้ า
ชนอาศั ยอยู่ ในเยรู ซาเล็ม
ของเรา ยั งปุ โรหิ ตผู้ ปรนนิ บั ติ และประชาชนนอกนั3 นจั บสลาก
อยู่ ในพระนิ เวศแห่ งพระเจ้ าของ กั น
เพื% อจะนําเอาคนส่ วน
เรา
หนึ% งในสิ บส่ วนให้ เข้ าไปอยู่ ใน
37 และที% จะนํา ยอดแป้ งเปี ยก เยรู ซาเล็มนครบริ สุ ทธิX ฝ่ ายอี ก
ของเรา สิ% งบริจาคของเรา ผลไม้ เก้ าส่ วนสิ บนั3 นให้ อยู่ ในหั วเมื อง
ของต้ นไม้ ทุ กต้ น นํา3 องุ่ นและ ต่ างๆ
นํา3 มัน มายังบรรดาปุโรหิ ต มา 2 และประชาชนได้ โมทนาแก่
ยั ง ห้ องพระนิ เ วศของพระเจ้ า บรรดาผู้ ที% สมั ครใจไปอยู่ ในเยของเรา และที% จะนําสิ บชั กหนึ% ง รูซาเล็ม
จากแผ่ นดินของเรามาให้ คนเลวี 3 ต่ อไปนี3 เป็ นหั วหน้ ามณฑลที%
เพราะคนเลวี เ ป็ นผู้ เก็ บสิ บชั ก มาอาศัยอยู่ ในเยรูซาเล็ม แต่ ใน
หนึ% งแห่ งงานของเราจากหั ว หั วเมื องของประเทศยู ดาห์ ต่ าง
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(SU) ลนต T:IK; นหม IS:SI (SP) อพย KS:IV; SU:KT (ST) อพย IS:K, IK-IS
(SR) ลนต KS:IR; KR:SN; กดว IP:IV (SQ) กดว IQ:KT (SV) พบญ IK:T; II:K
(I) นหม IN:IQ; มธ U:P; P:SP (K) วนฉ P:V; K พศด IR:IT (S) I พศด V:K-S
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เนหะมีย์ II
หน้ า 1054
คนต่ างอาศั ยอยู่ ในที% ดิ นของตน ลัย มีเก้ าร้ อยยี% สิบแปดคน
ในหั วเมืองของตน คืออิสราเอล 9 โยเอลบุ ต รชายศิ ค รี เ ป็ นผู้ ดู
บรรดาปุ โรหิ ต คนเลวี คนใช้ แลเขาทั3งหลาย และเหนือเมือง
ประจําพระวิ หาร และลู กหลาน นั3 นยู ดาห์ บุ ตรชายเสนู อาห์ เป็ น
ข้ าราชการของซาโลมอน
ที%สอง
4บางคนในลู กหลานของยู ดาห์ 10 จากบรรดาปุโรหิ ตคือ เยดาและลู กหลานของเบนยามิ นอา- ยาห์ บุตรชายโยยาริบ ยาคีน
ศั ยอยู่ ในเยรู ซาเล็ม ลู กหลาน 11 เสไรยาห์ บุ ต รชายฮิ ล คี ยาห์
ของยู ดาห์ มี อาธายาห์ บุตรชาย ผู้ เป็ นบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้ เป็ น
อุ สซียาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายเศคา- บุ ตรชายศาโดก ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
ริยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอามาริยาห์ เมราโยท ผู้ เป็ นบุตรชายอาหิ ทูบ
ผู้ เป็ นบุ ตรชายเชฟาทิ ยาห์ ผู้ ผู้ ปกครองพระนิเวศของพระเจ้ า
เป็ นบุ ตรชายมาหะลาเลล แห่ ง 12 และพี% น้ องของเขาที% ทํา งาน
คนเปเรศ
อยู่ ในพระนิเวศ มีแปดร้ อยยี% สิบ
5และมาอาเสอาห์ บุ ตรชายบา- สองคน และอาดายาห์ บุตรชาย
รุค ผู้ เป็ นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ เยโรฮัม ผู้ เป็ นบุตรชายเปลาลิเป็ นบุ ตรชายฮาซายาห์ ผู้ เป็ น ยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอัมซี ผู้ เป็ น
บุ ตรชายอาดายาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร บุ ตรชายเศคาริ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตร
ชายโยยาริบ ผู้ เป็ นบุตรชายเศ- ชายปาชเฮอร์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย
คาริ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายชาว มัลคิยาห์
ชี โลห์
13 และพี% น้ องของเขา ประมุ ข
6 ลู ก หลานของเปเรศทั3 งสิ3 นที% ของบรรพบุ รุ ษ มี สองร้ อยสี% สิ บ
อาศัยอยู่ ในเยรูซาเล็ม มี คนเก่ ง สองคน และอามาชสั ยบุ ตรชาย
กล้ า สี% ร้อยหกสิบแปดคน
อาซาเรล ผู้ เป็ นบุ ตรชายอั คซั ย
7และต่ อไปนี3 เป็ นคนเบนยามิ น ผู้ เป็ นบุ ตรชายเมชิ ลเลโมท ผู้
คื อสั ลลู บุ ตรชายเมชุ ลลาม ผู้ เป็ นบุตรชายอิมเมอร์
เป็ นบุ ตรชายโยเอด ผู้ เป็ นบุ ตร 14 และพี% น้ อ งของ เขาเป็ น
ชายเปดายาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย ทแกล้ วทหาร มี หนึ% งร้ อยยี% สิ บ
โคลายาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายมาอา- แปดคน ผู้ ดูแลของเขาคือ ศับเสอาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายอิธีเอล ผู้ ดีเอลบุตรชายของคนใหญ่ คนโต
เป็ นบุตรชายเยชายาห์
คนหนึ% ง
8และถัดเขาไปคือ กับบัย สัล- 15 จากคนเลวี คื อ เชไมอาห์
(U) ปฐก SQ:KV; I พศด V:S
(IN) I พศด V:IN
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หน้ า 1055
เนหะมีย์ II
บุ ตรชายหั สชู บ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย คื อ อุ สซี บุ ตรชายบานี ผู้ เป็ น
อัสรีคัม ผู้ เป็ นบุตรชายฮาชาบิ- บุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้ เป็ นบุตร
ยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายบุนนี
ชายมัทธานิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชาย
16 และชั บเบธั ยกั บ โยซาบาด มี คา สํา หรั บลู กหลานของอาจากพวกหั วหน้ าของคนเลวี ผู้ สาฟ พวกนั กร้ องดู แลการงาน
ควบคุ ม การงานภายนอกพระ พระนิเวศของพระเจ้ า
นิเวศของพระเจ้ า
23 เพราะ มี พระ บั ญช าจาก
17 และมั ทธานิ ยาห์ บุ ตรชาย กษั ตริ ย์ ถึ งเรื% องเขา และมี ของ
มีคา ผู้ เป็ นบุตรชายศับดี ผู้ เป็ น ปั นส่ วนที% ได้ ตกลงกั นไว้ สาํ หรั บ
บุ ตรชายอาสาฟ ผู้ เป็ นหั วหน้ า นักร้ อง ตามที%ต้องการทุ กๆวัน
ในการเริ% มต้ นการโมทนาพระ 24 และเปธาหิ ยาห์ บุ ตรชายเมคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิ- เชซาเบล คนเศ-ราห์ บุ ตร
ยาห์ เป็ นที% สองในหมู่ พ%ี น้ องของ ชายยู ด าห์ เ ป็ นสนองโอษฐ์ ของ
เขา และอั บดาบุ ตรชายชั มมู อา กษั ตริ ย์ในเรื% องกิ จการต่ างๆอั น
ผู้ เป็ นบุ ตรชายกาลาล ผู้ เป็ น เกี% ยวกับประชาชน
บุตรชายเยดูธูน
25 ส่ วนที% ชนบทและไร่ นาของ
18 คนเลวี ท3 ั งหมดในนครบริ - ชนบทเหล่ านั3 น ประชาชนพวก
สุทธิX มีสองร้ อยแปดสิบสี% คน
ยู ด าห์ บางคนอาศั ยอยู่ ในคี ริ 19 คนเฝ้ าประตูมี อักขูบ ทัล- ยาทอารบา และชนบทของเมือง
โมนและพี% น้ องของเขา ผู้ เฝ้ า นั3 น และในดีโบนกั บชนบทของ
บรรดาประตู มี หนึ% งร้ อยเจ็ด สิ บ เมืองนั3 น และในเยขับเซเอลกับ
สองคน
ชนบทของเมืองนั3 น
คนอิ สราเอลนอกนั,น
26 และในเยชู อ ากั บ ในโมลาดาห์ และเบธเปเลต
อาศัยอยู่ ในหัวเมืองต่ างๆ
20 คนอิ สราเอลนอกนั3 น ที% เป็ น 27 ในฮาซารชู อาล ในเบเออร์พวกปุ โรหิ ตและคนเลวี อยู่ ใน เชบากับชนบทของเมืองนั3 น
หั วเมืองทั3งสิ3 นของยูดาห์ ทุ กคน 28 ในศิ กลาก ในเมโคนาห์ กั บ
ชนบทของเมืองนั3 น
อยู่ ในที%ดินมรดกของเขา
21 แต่ คนใช้ ประจําพระวิหารอยู่ 29 ในเอนริมโมน ในโศราห์ ใน
ที%โอเฟล และศีหะกับกิชปาควบ ยารมู ท
30 ศาโนอาห์ อดุ ลลั มและชน
คุมคนใช้ ประจําพระวิหาร
22 ผู้ ดู แลคนเลวี ใ นเยรู ซ าเล็ ม บทของเมืองนั3 น ลาคีชและไร่ นา
(IT) I พศด KT:KV; อสร Q:SS; IN:IP (IQ) นหม II:I
(KI) นหม S:KT (KS) อสร T:Q-V; R:KN
(KU) ปฐก SQ:SN; I พศด IQ:IR; KS:KQ (KP) ยชว IU:IP
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เนหะมีย์ II, IK
หน้ า 1056
ของเมื องนั3 น อาเซคาห์ กั บชน มี เอล เชเรบิ ยาห์ ยู ดาห์ และ
บทของเมื องนั3 น เขาจึ งตั3 งค่ าย มัทธานิยาห์ ผู้ ซ%ึ งดูแลการเพลง
จากเบเออร์ เชบาถึ งหุ บเขาฮิ น- โมทนาพร้ อมกับพี% น้องของเขา
โนม
9และบั คบู คิ ยาห์ กั บอุ นนี พ%ี
31 ประชาชนเบนยามิ น อยู่ ต่ อ น้ องของเขา ยื นอยู่ ตรงกั นข้ าม
จากเกบาไปด้ วย ที% มิ คมาช ที% ในการปรนนิบัติ
อั ยยา เบธเอลและชนบทของ
สํามะโนครัวเชื, อสาย
เมืองนั3 น
ของพวกปุโรหิ ต
32 ที%อานาโธท โนบ อานานิยาห์ 10 และเยชู อาให้ กําเนิ ดบุ ตรชื% อ
33 ฮาโซร์ รามา กิททาอิม
โยยาคิม โยยาคิมให้ กาํ เนิดบุตร
34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท
ชื% อเอลี ยาชี บ เอลี ยาชี บให้ กาํ 35 โลด และโอโน หุ บเขาของ เนิดบุตรชื% อโยยาดา
พวกช่ างฝี มือ
11 โยยาดาให้ กาํ เนิดบุตรชื% อโย36 และบางส่ วนของคนเลวี อ ยู่ นาธาน และโยนาธานให้ กาํ เนิ ด
ในยูดาห์ และในเบนยามิน
บุตรชื% อยาดดูวา
พวกปุโรหิ ตและคนเลวี
12 และในรั ชกาลโยยาคิ ม มี
ทีขึ, นมากับเศรุ บบาเบล
ปุโรหิ ตผู้ เป็ นประมุ ขของบรรพต่ อไปนี3 เป็ นปุ โรหิ ตและ บุรุษคือ ของคนเสไรอาห์ มี เมคนเลวี ท%ี ขึ3 นมากั บ เศ- รายาห์ ของคนเยเรมีย์มี ฮานารุ บบาเบลบุ ต รชายเชอั ล ทิ เ อล นิยาห์
และกับเยชู อาคือ เสไรอาห์ เย- 13 ของคนเอสรามี เมชุ ลลาม
เรมีย์ เอสรา
ของคนอามาริยาห์ มี เยโฮฮานัน
2อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช
14 ของคนมั ลลู คมี โยนาธาน
3เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท
ของคนเชบานิยาห์ มี โยเซฟ
4อิดโด กินเนโธน อาบียาห์
15 ของคนฮาริมมี อัดนา ของ
5มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์
คนเมราโยทมี เฮลคาย
6เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์
16 ของคนอิ ดโดมี เศคาริ ยาห์
7สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดา- ของคนกินเนโธนมี เมชุ ลลาม
ยาห์ คนเหล่ านี3 เป็ นปุโรหิ ตใหญ่ 17 ของคนอาบียาห์ มี ศิครี ของ
และพี% น้ องของเขาในสมั ยของ คนมินยามิ น ของคนโมอั ดยาห์
เยชู อา
มี ปิ ลทัย
8คนเลวีคือ เยชู อา บินนุ ย ขัด- 18 ของคนบิ ลกาห์ มี ชั มมู อา

12

(SP) I พศด U:IU (I) อสร K:I-K; R:R; นหม R:R; IN:K-Q; มธ I:IK-IS
(U) ลก I:P (R) อสร S:K; ฮกก I:I; ศคย S:I
(Q) นหม II:IR (IK) นหม R:RN-RI; Q:IS; II:IS
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หน้ า 1057
เนหะมีย์ IK
ของคนเชไมอาห์ มี เยโฮนาธัน
ชายโยซาดั ก และในสมั ยของ
19 และของคนโยยาริ บมี มั ท- เนหะมีย์ผ้ ู ว่าราชการ กับในสมัย
เธนัย ของคนเยดายาห์ มี อุสซี
ของเอสราปุ โรหิ ต และธรรมา20 ของคนสัลลัยมี คาลลัย ของ จารย์
คนอาโมคมี เอเบอร์
การทําพิธีมอบถวาย
21 ของคนฮิ ลคี ยาห์ มี ฮาชาบิ กําแพงเมือง
ยาห์ ของคนเยดายาห์ มี เนธัน- 27 คราวเมื% อทํา พิ ธี ม อบถวาย
เอล
กํา แพงเยรู ซาเล็ม เขาได้ แสวง
พวกหัวหน้าของคนเลวี
หาคนเลวี ต ามที% ของเขาทั% วทุ ก
22 ส่ วนคนเลวี ในสมั ยของเอลี - แห่ ง เพื% อจะนําเขามาที% เยรู ซายาชี บ โยยาดา โยฮานั น และ เล็ม เพื% อฉลองมอบถวายด้ วย
ยาดดู วา ชื% อประมุ ขของบรรพ- ความยินดี ด้ วยการโมทนาและ
บุ รุ ษมี บั นทึ กไว้ ท3 ั งบรรดาปุ โร- ด้ วยการร้ องเพลง ด้ วยฉาบ
หิ ตจนถึ งรั ชสมั ยของดาริ อั สคน พิณใหญ่ และพิณเขาคู่
เปอร์เซีย
28 ลู กหลานพวกนั กร้ องได้ รวม
23 ลู กหลานของเลวี ประมุ ข กั นมาจากมณฑลรอบเยรู ซาเล็ม
ของบรรพบุ รุ ษ มี บั นทึ กไว้ ใน และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์
หนังสือพงศาวดาร จนสมัยของ 29 ทั3 งมาจากวงศ์ ว านกิ ลกาล
โยฮานันบุตรชายเอลียาชี บ
และจากเขตเกบาและอั สมาเวท
24 และหั วหน้ าของคนเลวี คื อ เพราะบรรดานั กร้ องได้ สร้ าง
ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเย- ชนบทของตนรอบเยรูซาเล็ม
ชู อาบุ ตรชายขั ดมี เอล กั บญาติ 30 บรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี ได้
พี% น้องของเขาอยู่ ตรงกันข้ าม ที% ชํา ระตนให้ บริ สุ ทธิX และเขาทั3 ง
จะสรรเสริ ญและโมทนาพระคุ ณ หลายได้ ชาํ ระประชาชน และ
ตามบั ญ ญั ติ ข องดาวิ ด คนของ ประตู เมื อง กั บกํา แพงให้ บริ พระเจ้ า เป็ นยามๆไป
สุทธิX
25 มัทธานิยาห์ บัคบูคิยาห์ โอ- 31 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ นํา เจ้ านาย
บาดีห์ เมชุ ลลาม ทัลโมน และ แห่ งยูดาห์ ข3 ึ นบนกําแพง และ
อั กขู บ เป็ นคนเฝ้ าประตู ยื น แต่ งตั3 งให้ คณะใหญ่ สองคณะ
เฝ้ าอยู่ ท%ีโรงพัสดุของประตู
เป็ นผู้ กล่ าวโมทนาและเดิ นเป็ น
26 คนเหล่ านี3 อยู่ ในสมัยของโย- กระบวนแห่ คณะหนึ% งไปทาง
ยาคิมบุตรชายเยชู อา ผู้ เป็ นบุตร ขวาขึ3 นไปบนกําแพงจนถึ งประตู
(KK) I พศด KU:T (KS) I พศด V:IU-KK (KU) I พศด KS-KT; อสร S:II; นหม II:IR
(KT) อสร R:T, II; นหม Q:V (KR) พบญ KN:P; I พศด KP:T; K พศด P:IS; R:T
(KQ) I พศด V:IT (SN) อสร T:KN; นหม IS:KK, SN (SI) นหม K:IS; S:IS; IK:SQ
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หน้ า 1058
กองขยะ
39 และเหนื อ ประตู เ อฟราอิ ม
32 และถั ดเขาไปมี โฮชายาห์ และทางประตูเก่ า และทางประตู
และเจ้ านายแห่ งยูดาห์ ครึ% งหนึ% ง
ปลา และหอคอยฮานันเอล และ
33 กั บอาซาริ ยาห์ เอสรา เม- หอคอยเมอาห์ ถึ งประตู แกะ
ชุ ลลาม
และเขามาหยุดอยู่ ท%ีประตูยาม
34 ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ 40 คณะ ทั3 งสอ ง ผู้ ก ล่ าวคํา
และเยเรมีย์
โมทนาได้ ม ายื นอยู่ ที% พระนิ เ วศ
35 และบุตรชายของพวกปุโรหิ ต ของพระเจ้ า ทั3 งข้ าพเจ้ าและเจ้ า
บางคนที%มีแตรคือ เศคาริยาห์ หน้ าที%ครึ% งหนึ% งอยู่ กับข้ าพเจ้ า
บุ ตรชายโยนาธาน ผู้ เป็ นบุ ตร 41 กั บปุ โรหิ ตที% ถื อแตรคื อ
ชายเชไมอาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชาย เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามั ทธานิ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายมี - มิน มีคายาห์ เอลีโอนัย เศคาริคายาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายศักเกอร์ ยาห์ กับฮานันยาห์
ผู้ เป็ นบุตรชายอาสาฟ
42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์
36 กั บ ญาติ พี% น้ องของเขาคื อ เอเลอาซาร์ อุ สซี เยโฮฮานั น
เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิ- มั ลคิ ยาห์ เอลาม และเอเซอร์
ลาลั ย มาอัย เนธั นเอลและยู - และบรรดานั กร้ องได้ ร้ องเพลง
ดาห์ ฮานานี พร้ อมกั บเครื% อง ด้ วยเสี ยงดั ง มี อิ สราหิ ยาห์ เป็ น
ดนตรี ของดาวิ ดคนของพระเจ้ า หั วหน้ าของเขา
และเอสราธรรมาจารย์ ได้ เดินนํา 43 และเขาทั3 งหลายได้ ถวาย
หน้ าเขา
เครื% องสัตวบู ชาใหญ่ โตในวันนั3 น
37 ที% ประตู นาํ3 พุ ซึ% งอยู่ ตรงข้ าม และเปรมปรี ดX ิ เพราะพระเจ้ า
กับพวกเขา เขาทั3งหลายเดินขึ3 น ทรงกระทําให้ เขาเปรมปรี ดX ิ ด้ วย
บั นไดของนครดาวิ ด ที% ทางขึ3 น ความชื% นบานใหญ่ ย%ิ ง พวกภรรกําแพงเหนื อพระราชวั งของดา- ยาและเด็ ก ๆก็ เ ปรมปรี ดX ิ ด้ วย
วิดถึงประตูนาํ3 ทางทิศตะวันออก และความชื% นบานของเยรู ซาเล็ม
38 อี กคณะหนึ% งที% กล่ าวคําโมท- ก็ได้ ยินไปไกล
นาเดิ นไปทางตรงกั นข้ าม และ 44 ในวันนั3 น เขาแต่ งตั3 งบางคน
ข้ าพเจ้ าตามเขาไป พร้ อมกั บ ให้ ดู แลห้ องสําหรั บพั สดุ ของ
ประชาชนครึ% งหนึ% ง บนกํา แพง บริ จาค ผลไม้ รุ่ นแรก ส่ วนสิ บ
เหนือหอคอยเตาไฟ ถึงกําแพง ชั กหนึ% ง ให้ รวบรวมปั นส่ วนซึ% ง
กว้ าง
กํา หนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ
(SP) กดว IN:K, Q (ST) I พศด KS:P; K พศด KV:KT-KR
(SR) K ซมอ P:R-V; นหม K:IU; S:IP, ST; Q:I, S, IT (SQ) นหม S:Q, II; IK:SI
(SV) K พกษ IU:IS; นหม S:I; ยรม SK:K (US) อสร S:IS (UU) K พศด SI:II-IK
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สําหรั บปุ โรหิ ตและคนเลวีเข้ ามา 2เพราะเขามิ ไ ด้ เ อาอาหารและ
ไว้ ในนั3 น ตามไร่ นาในหั วเมื อง นํา3 มาต้ อนรั บคนอิ สราเอล แต่
เหล่ านั3 น เพราะยูดาห์ เปรมปรีดX ิ ได้ จ้ างบาลาอั มให้ มาต่ อต้ าน
ด้ วยเรื% องบรรดาปุโรหิ ต และคน และแช่ งเขา แต่ พระเจ้ าของเรา
เลวีผ้ ู ปรนนิบัติอยู่ น3 ั น
ทรงเปลี% ยนคําแช่ งเป็ นพร
45 และทั3 งพวกนั กร้ องและพวก 3และอยู่ มาเมื% อประชาชนได้ ยิน
เฝ้ าประตู ไ ด้ ทํา การปรนนิ บั ติ พระราชบั ญญั ติ เขาก็แยกอิ สพระเจ้ าของเขาและทํา การชํา ระ ราเอลออกเสี ยจากคนต่ า งด้ าว
ให้ บริ สุ ทธิX ตามพระบั ญชาของ ทั3งปวง
ดาวิ ดและของซาโลมอนราชโอ- 4ก่ อนหน้ านี3 เอลียาชี บปุ โรหิ ต
รสของพระองค์
ผู้ ได้ รั บการแต่ งตั3 งให้ ดู แลห้ อง
46 เพราะในสมั ยดาวิ ดและอา- ในพระนิ เวศของพระเจ้ าของเรา
สาฟในดึ กดําบรรพ์น3 ั นมีหั วหน้ า และผู้ เกี% ยวพันกับโทบีอาห์
พวกนั กร้ อง และมี บทเพลง 5 ได้ จั ด ห้ องใหญ่ ห้ องหนึ% งให้
สรรเสริ ญ และบทเพลงโมทนา โทบี อาห์ เป็ นห้ องที% แต่ ก่ อนใช้
พระคุณพระเจ้ า
เก็บธัญญบูชา กํายาน เครื% องใช้
47 และอิ สราเอลทั3 งปวงในสมั ย ต่ างๆ และสิบชั กหนึ% งที%เป็ นข้ าว
ของเศรุบบาเบลและในสมั ยของ นํา3 องุ่ นใหม่ และนํา3 มั น ซึ% งเขา
เนหะมีย์ ได้ ให้ ปันส่ วนตามต้ อง ให้ ไว้ ตามบั ญญั ติ ให้ แก่ ค นเลวี
การทุ กวั นแก่ นั กร้ องและคนเฝ้ า นั กร้ อง คนเฝ้ าประตู และของ
ประตู และเขาได้ กันส่ วนของคน บริจาคสําหรับปุโรหิ ต
เลวีไว้ ต่างหาก และคนเลวีได้ กัน 6เมื% อเกิ ดเรื% องนี3 ข้ าพเจ้ ามิ ได้ อยู่
ส่ วนของลู กหลานอาโรนไว้ ต่ าง ในเยรู ซาเล็ม เพราะในปี ที% สาม
หาก
สิบสองแห่ งรัชกาลอารทาเซอร์คนอิ สราเอลต้องแยกเสีย
ซี สกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนนั3 น
ข้ าพเจ้ าได้ ไปเฝ้ ากษั ตริ ย์ และ
จากคนต่ างด้าว
ในวันนั3 น เขาอ่ านหนัง- อี กไม่ กี% วั นข้ าพเจ้ าก็ ทู ลลา
สื อ ของโมเสสให้ ประ- กษัตริย์
เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็ม
ชาชนฟั ง และเขาพบที%มีเขียนไว้
ครั,งทีสอง
ว่ า ไม่ ควรให้ คนอัมโมนหรือคน
โมอั บเข้ าไปในที% ชุ มนุ มของพระ 7และมายั งเยรู ซาเล็ม แล้ ว
เจ้ าเป็ นนิตย์
ข้ าพเจ้ าจึ งทราบความชั% วร้ ายซึ% ง

13

(UP) I พศด KP:KT (UT) I พศด KP:I (UR) กดว IQ:KI, KU, KT; นหม II:KS
(I) พบญ KS:S-U; SI:II-IK (K) กดว KK:P; KS:I; KU:IN (S) นหม V:K; IN:KQ
(U) นหม K:IN (P) กดว IQ:KI, KU; นหม IK:UU (T) นหม P:IU-IT (R) นหม IS:I, P
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เอลียาชี บได้ กระทําเพื% อโทบีอาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายมั ทธานิ ยาห์
คื อ จั ด ห้ องภายในบริ เ วณพระ เพราะนั บได้ ว่าเขาสัตย์ ซ%ื อ และ
นิเวศของพระเจ้ าให้ เขา
หน้ าที% ของเขาคื อ แจกจ่ ายแก่
8ข้ าพเจ้ าโกรธนัก และข้ าพเจ้ าก็ พวกพี% น้อง
โยนเครื% องแต่ งเรื อนทั3 งสิ3 นของ 14 "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
โทบีอาห์ ออกเสียจากห้ อง
องค์ เกี% ยวกับเรื% องนี3 ขอทรงระ9แล้ วข้ าพเจ้ าสั% งให้ เขาชําระห้ อง ลึ กถึ งข้ าพระองค์ และขออย่ า
และข้ าพเจ้ าก็นาํ เครื% องใช้ ประจํา ทรงลบล้ างการที% ดี ท3 ั งหลายของ
พระนิ เวศของพระเจ้ า
ทั3 ง ข้ าพระองค์ ที% ข้ าพระองค์ ได้
ธั ญญบู ชากั บกํายานกลั บมาไว้ ท%ี กระทํา เพื% อพระนิ เวศของพระ
นั% นอีก
เจ้ าของข้ าพระองค์ และเพื% อการ
อิ สราเอลนําคนเลวี
ปรนนิบัติในที%น3 ั น"
บางคนฝ่ าฝื น
กลับมายังพระวิหาร
วันสะบาโต
และจัดเลี, ยงพวกท่ าน
10 และข้ าพเจ้ ายั ง ทราบอี ก ว่ า 15 ครั3 งนั3 นในยู ดาห์ ข้ าพเจ้ า
ส่ วนของคนเลวี น3 ั น เขาก็ไม่ ได้ เห็นคนยํ%า นํา3 องุ่ นในวั นสะบาโต
มอบให้ เพราะฉะนั3 นคนเลวีและ และนํา ฟ่ อนข้ าวเข้ ามาบรรทุ ก
นั กร้ องผู้ ปฏิบั ติ การงาน ต่ างก็ หลังลา ทั3งนํา3 องุ่ น ผลองุ่ น มะเดื% อ และภาระทุ กอย่ าง ซึ% งเขา
หนีกลับไปยังไร่ นาของตน
11 ข้ าพเจ้ าจึ ง ต่ อ ว่ าเจ้ าหน้ าที% นํามายั งเยรูซาเล็มในวันสะบาโต
และพูดว่ า "ทําไมจึงทอดทิ3งพระ ข้ าพเจ้ าได้ ตั กเตื อนเขาในวั นที%
นิ เวศของพระเจ้ าเสี ย" ข้ าพเจ้ า เขาทั3งหลายขายอาหาร
จึ งรวบรวมเขากลั บมา และตั3 ง 16 และมี คนชาวไทระอาศั ยอยู่
ในเมื องได้ นาํ ปลาและสิ นค้ าทุ ก
เขาไว้ ตามตําแหน่ งของเขาอีก
12 และยู ด าห์ ท3 ั งปวงได้ นํา สิ บ อย่ างเข้ ามาขายในวันสะบาโตแก่
ชั กหนึ% ง ที%เป็ นข้ าว นํา3 องุ่ นใหม่ ประชาชนยูดาห์ และในเยรูซาเล็ม
และนํา3 มันเข้ ามายังเรือนพัสดุ
13 ข้ าพเจ้ าได้ แต่ งตั3 งคนให้ ดู แล 17 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ต่ อว่ าพวก
เรือนพัสดุคือ เชเลมิยาห์ ปุโรหิ ต ขุ นนางแห่ งยู ดาห์ และพู ดกั บ
ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดา- เขาว่ า "ทําไมท่านทั3งหลายกระยาห์ แห่ งคนเลวี และผู้ ช่ วยของ ทําความชั% วร้ ายเช่ นนี3 กระทําให้
เขาคื อ ฮานั นบุ ตรชายศั กเกอร์ วันสะบาโตเป็ นมลทิน
(V) K พศด KV:P, IP-IT (IN) กดว SP:K; นหม IN:SR; มลค S:Q
(II) นหม IS:IR, KP; นหม IN:SV (IK) นหม IN:SQ (IS) K พศด SI:IK; I คร U:K
(IU) นหม P:IV; IS:KK (IP) อพย KN:IN; นหม IN:SI
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18 บรรพบุ รุ ษของท่ านมิ ได้ และขอทรงไว้ ชี วิ ต ข้ าพระองค์
กระทํา เช่ นนี3 หรื อ และพระเจ้ า ตามความยิ% งใหญ่ แห่ งความ
ของเรามิ ได้ ทรงนํา เหตุ ร้ ายทั3 ง เมตตาของพระองค์"
สิ3 นให้ ตกอยู่ บนเราและบนเมื อง
การติ เตี ยนคนที
นี3 หรือ ท่านยังจะนําพระพิโรธยิ% ง
แต่ งงานกับคนต่ างชาติ
กว่ า นั3 นมาเหนื อ อิ ส ราเอลด้ วย 23 ในสมั ยนั3 นข้ าพเจ้ าได้ เห็ น
การกระทํา ให้ วั น สะบาโตเป็ น พวกยิ วผู้ ได้ แต่ งงานกับหญิ งชาว
มลทิน"
อัชโดด อัมโมนและโมอับ
19 และอยู่ มาพอเริ% มมื ดที% ประตู 24 และเด็กของเขาครึ% งหนึ% งพู ด
เมื องเยรู ซาเล็มก่ อนวั นสะบาโต ภาษาของคนอั ชโดด เขาพู ด
ข้ าพเจ้ าได้ บั ญชาให้ ปิ ดประตู ภาษาของคนยิ วไม่ ได้ แต่ พู ด
เมื อง และสั% งว่ า ไม่ ให้ เปิ ดจน ภาษาชนชาติของเขาแต่ ละพวก
กว่ าจะพ้ นวั นสะบาโตแล้ ว และ 25 ข้ าพเจ้ าได้ โต้ แย้ งกั บเขาและ
ข้ าพเจ้ าก็ ต3 ั งข้ าราชการบางคน แช่ งเขา และตีเขาบางคนและดึง
ของข้ าพเจ้ าให้ ดู แลประตู เมื อง ผมของเขาออก และข้ าพเจ้ า
ว่ าไม่ ให้ นํา ภาระสิ% งใดเข้ า มาใน กระทํา ให้ เขาปฏิ ญ าณในพระ
วันสะบาโต
นามของพระเจ้ า ด้ วยข้ าพเจ้ า
20 แล้ วพวกพ่ อค้ าและพวกขาย กล่ าวว่ า "เจ้ าทั3 งหลายอย่ ายก
สิ นค้ าทุ กชนิ ดค้ างอยู่ นอกเยรู - บุ ตรสาวของเจ้ าให้ แก่ บุ ตรชาย
ซาเล็มหนหนึ% ง หรือสองหน
ของเขา หรือรับบุตรสาวของเขา
21 ข้ าพเจ้ าได้ ตักเตือนเขา และ ให้ แก่ บุ ตรชายของเจ้ า หรื อตั ว
พูดกับเขาว่ า "ทําไมท่านมานอน เจ้ าเอง
อยู่ ข้ างกํา แพงเมื อง ถ้ าท่ านทํา 26 ซาโลมอนกษั ต ริ ย์ แห่ ง อิ ส อี กข้ าพเจ้ าจะจั บท่ าน" ตั3 งแต่ ราเอล มิ ได้ ทาํ บาปด้ วยเรื% อง
คราวนั3 นมาเขาก็ไม่ มาอี กในวั น หญิ งอย่ างนี3 หรื อ ท่ ามกลาง
สะบาโต
หลายประชาชาติ ไม่ มี กษั ตริ ย์ใด
22 และข้ าพเจ้ าบั ญชาคนเลวี ให้ เหมื อนพระองค์ และพระเจ้ า
ชํา ระตั วเขาและมาเฝ้ าประตู ของพระองค์ ก ็ ทรงรั กพระองค์
เมื อง เพื% อรั กษาวั นสะบาโตให้ และพระเจ้ าทรงกระทํา ให้ พระ
บริสุทธิX "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของ องค์ เป็ นกษั ตริ ย์เหนื ออิ สราเอล
ข้ าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระ- ทั3 งปวง ถึ งกระนั3 นก็ดี แม้ เป็ น
ลึ กถึ งข้ าพระองค์ ในเรื% องนี3 ด้ วย พระองค์ หญิ งต่ างชาติก ็เป็ นเหตุ
(IQ) อสร V:IS; ยรม IR:KI (IV) ลนต KS:SK; ยรม IR:KI-KK (KK) I พศด IP:IK
(KS) อพย SU:IT; พบญ R:S-U; อสร V:K; นหม U:R; IN:SN
(KP) อสร IN:P; นหม IN:KV-SN (KT) K ซมอ IK:KU-KP; I พกษ II:I-K, U-Q
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เนหะมีย์ IS
หน้ า 1062
ให้ พระองค์ทรงทําบาป
หลาย เพราะว่ าเขาทั3 งหลายได้
27 ควรหรื อที% เราจะฟั งเจ้ าและ กระทําให้ การเป็ นปุ โรหิ ต และ
กระทําความชั% วร้ ายใหญ่ ย%ิ งนี3 ทั3 ง พั นธสัญญาของพวกปุโรหิ ตและ
สิ3 น และประพฤติละเมิดต่ อพระ คนเลวีเป็ นมลทิน"
เจ้ าของเราด้ วยการแต่ งงานกั บ 30 ดั งนี3 แหละ ข้ าพเจ้ าได้ ชาํ ระ
หญิงต่ างชาติ"
เขาจากต่ างด้ าวทุ กอย่ าง และ
28 บุ ตรชายคนหนึ% งของโยยาดา ข้ าพเจ้ าได้ ต3 ั งหน้ าที% ของบรรดา
ผู้ เป็ นบุตรชายเอลียาชี บมหาปุ - ปุ โรหิ ตและคนเลวี ต่ างก็ประจํา
โรหิ ต เป็ นบุตรเขยของสันบาล- งานของตน
ลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั3 น 31 ข้ าพเจ้ าได้ จัดให้ หาฟื นถวาย
ข้ าพเจ้ าจึ งขั บไล่ เขาไปเสี ยจาก ตามเวลากําหนดและสํา หรั บผล
ข้ าพเจ้ า
รุ่ นแรกด้ วย "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ า
29 "โอ ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ ของข้ าพระองค์ ขอทรงระลึกถึง
องค์ ขอทรงระลึ กถึ งเขาทั3 ง ข้ าพระองค์ให้ เกิดผลดีเถิด"

(KR) อสร IN:K; นหม IS:KS (KQ) นหม U:I, R; T:I-K; IK:IN
(KV) นหม T:IU; มลค K:U, II-IK (SN) นหม IN:SN; IK:I
(SI) นหม IN:SU; IS:IU, KK
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