
หน้า 1030เนหะมีย์
พี�นอ้งของเนหะมีย ์

รายงานเรื�องความทุกขใ์จ
ในเยรูซาเล็ม

1
ถ้อยคาํของเนหะมีย์ บุตรชาย
ฮาคาลิยาห์ ต่อมาในเดือน

คิสลิว ในปีที%ยี%สิบขณะที%ข้าพเจ้า
อยู่ในสุสาปราสาท
2ฮานานีพี% น้องของข้าพเจ้าคน
หนึ% งมาจากยูดาห์กับชายบางคน
ข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที%
หนีได้ ผู้ซึ% งเหลือจากพวกที% ถูก
กวาดไปเป็นเชลย และถามเรื%อง
เกี%ยวกับเยรูซาเลม็
3 เขาทั3 งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า
"ผู้ที% เหลือจากพวกที% ถูกกวาดไป
เป็นเชลยซึ%งอยู่ในมณฑลมีความ
ลาํ บากและความอั บอายมาก
กาํแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง
และประตู เมืองก็ถูกไฟทาํลาย
เสีย"
4อยู่มาเมื% อข้าพเจ้าได้ยินถ้อย
คาํเหล่านี3  ข้าพเจ้าก็นั% งลงร้อง
ไห้ และโศกเศร้ าอยู่ หลายวั น
ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐาน
ต่อพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์เรื%อยมา

เนหะมียเ์สียใจจึงอธิษฐาน
5ข้าพเจ้าทูลว่า "โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิ% งและน่าเกรง
กลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา

และดาํรงความเมตตากับบรรดา
ผู้ที% รักพระองค์ และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์
6ขอพระองค์ทรงเงี% ยพระกรรณ
สดับ และขอทรงลืมพระเนตร
ของพระองค์ดูอยู่ เพื% อจะทรง
ฟังคาํอธิษฐานของผู้ รับใช้ของ
พระองค์ ซึ% งข้าพระองค์ทูล
อธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์
ณ บัดนี3 ทั3งกลางวันและกลางคืน
เพื% อประชาชนอิสราเอลผู้ รับใช้
ของพระองค์ สารภาพบาปของ
ประชาชนอิสราเอล ซึ% งข้าพระ
องค์ทั3 งหลายได้กระทาํบาปต่อ
พระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับ
เรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์
ทาํบาปแล้ว
7 ข้าพระองค์ทั3 งหลายประพฤติ
เลวทรามมากต่อพระองค์ และมิ
ได้รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์
และคาํตัดสินซึ% งพระองค์ได้ทรง
บัญชาไว้กับโมเสสผู้ รับใช้ของ
พระองค์
8ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระ
วจนะซึ% งพระองค์ได้บัญชาไว้กับ
โมเสสผู้ รับใช้ ของพระองค์ ว่ า
`ถ้าเจ้าทั3 งหลายกระทาํการละ-
เมิด เราจะกระจายเจ้าทั3 งหลาย
ไปในหมู่ชนชาติทั3งหลาย
9แต่ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และ
รักษาบัญญัติของเราและประ-

(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

 16_neh.pub 
 page 1

 Saturday, February 27, 2016 22:28 



หน้า 1031

พฤติตาม ถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระ
จัดกระจายไปอยู่ ใต้ ฟ้ าที% ไกล
ที%สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที%
นั% น และนาํเจ้ามายังสถานที%ซึ% ง
เราได้เลือกไว้ เพื% อกระทาํให้
นามของเราดาํรงอยู่ที%นั%น'
10 เขาเหล่านี3 เป็นผู้ รับใช้และ
เป็นประชาชนของพระองค์ ผู้ซึ%ง
พระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธา-
นุภาพยิ%งใหญ่ของพระองค์ และ
ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิX ของ
พระองค์
11 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้ าพระองค์ ทู ลวิ งวอนต่อพระ
องค์ ขอทรงเงี% ยพระกรรณตั3 ง
พระทัยสดับฟังคาํอธิษฐานของ
ผู้ รับใช้ของพระองค์ และคาํ
อธิษฐานของบรรดาผู้ รับใช้ของ
พระองค์ ผู้ปรารถนาจะยาํเกรง
พระนามของพระองค์ ข้าพระ
องค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอ
ทรงให้ผู้ รับใช้ของพระองค์จาํ-
เริญขึ3 นในวันนี3  และขอทรงโปรด
ให้เขาได้รับความเมตตาในสาย
ตาของชายคนนี3 " ขณะนั3น ข้าพ-
เจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวย
ของกษัตริย์

กษตัริยอ์ารทาเซอรซี์ส
ทรงอนุญาตใหเ้นหะมีย ์

ไปสรา้งกําแพงเยรูซาเล็ม

2
และอยู่มาในเดือนนิสาน ใน
ปีที% ยี%สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์

อารทาเซอร์ซีส เมื% อนํ3าองุ่ นจัด
ตั3 งไว้ตรงพระพักตร์พระองค์
ข้ าพเจ้ าก็ หยิ บนํ3า องุ่ นถวาย
กษัตริย์ แต่ก่อนนี3 ข้าพเจ้ามิได้
โศกเศร้าต่อพระพักตร์พระองค์
2 ด้วยเหตุนี3 กษัตริย์จึงตรัสกับ
ข้าพเจ้าว่า "ทาํไมสีหน้าของเจ้า
จึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่
ป่วยมิใช่หรือ เห็นจะไม่มีอะไร
นอกจากเศร้าใจ" และข้าพเจ้าก็
เกรงกลัวยิ%งนัก
3 ข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า "ขอ
กษัตริย์ทรงพระเจริญเป็นนิตย์
เถิด ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์
จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื%อเมือง
สถานที% ฝั งศพของบรรพบุ รุษ
ของข้าพระองค์ร้างเปล่าอยู่ และ
ประตูเมืองกถู็กไฟทาํลายเสีย"
4แล้วกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
"เจ้าปรารถนาจะขออะไร" ข้าพ-
เจ้าจึงอธิษฐานต่อพระเจ้าของ
ฟ้าสวรรค์
5และข้าพเจ้าทูลกษัตริย์ว่า "ถ้า
เป็นที%พอพระทัยกษัตริย์ และ
ถ้ าผู้ รับใช้ของพระองค์ เป็นที%
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์
ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ% งเป็น
ที% ฝั งศพของบรรพบุ รุษของข้า
พระองค์ เพื% อข้าพระองค์จะ
สร้างขึ3 นใหม่"
6และกษัตริ ย์ตรัสกั บข้าพเจ้า

เนหะมีย์ I, K

(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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หน้า 1032

(มีพระราชิ นี ประทับข้ างพระ
องค์) ว่า "เจ้าจะไปนานสักเท่า
ใด เมื%อไรเจ้าจะกลับมา" จึงเป็น
ที% พอพระทั ยกษัตริ ย์ ที% จะให้
ข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้ากก็าํหนด
เวลาให้พระองค์ทรงทราบ
7และข้าพเจ้ากราบทูลกษัตริย์
ว่า "ถ้าเป็นที%พอพระทัยกษัตริย์
ขอทรงโปรดมี พระราชสารให้
ข้าพระองค์นาํไปถึงผู้ว่าราชการ
มณฑลฟากแม่นํ3าข้างโน้น เพื%อ
เขาจะได้อนุญาตให้ข้าพระองค์
ผ่านไปจนข้าพระองค์จะไปถึ ง
ยูดาห์
8 และพระราชสารถึ งอาสาฟ
เจ้าพนักงานผู้ดูแลป่าไม้หลวง
เพื% อเขาจะได้ ให้ ไม้ แก่ ข้ าพระ
องค์ เพื%อทาํคานประตูพระราช
วังของพระนิเวศ และทาํกาํแพง
เมือง และเพื%อทาํบ้านที% ข้าพระ
องค์จะได้เข้าอาศัย" กษัตริย์ก็
ทรงพระราชทานให้ ตามพระ
หัตถ์ อันประเสริฐของพระเจ้า
ของข้าพเจ้าที%อยู่เหนือข้าพเจ้า
9แล้วข้าพเจ้ามายังผู้ ว่าราชการ
มณฑลฟากแม่นํ3าข้างโน้น และ
มอบพระราชสารของกษัตริย์ให้
แก่เขา อนึ% งกษัตริย์ทรงจัดให้
นายทหารและพลม้าไปกับข้าพ-
เจ้าด้วย
10 แต่เมื% อสันบาลลัทชาวโฮโร-
นาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมน

ข้าราชการได้ยินเรื% องนี3  เป็น
เรื% องที% ไม่พอใจเขาอย่างยิ% งที% มี
คนมาหาความสุขให้คนอิสรา-
เอล

เนหะมียแ์อบดูกําแพงเมือง
11 ข้าพเจ้าจึงมายังเยรูซาเล็ม
และพักอยู่ที%นั%นสามวัน
12 แล้วข้าพเจ้าลุกขึ3 นในกลาง
คืน คือข้าพเจ้ากับบางคนที%อยู่
กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้บอกผู้
หนึ% งผู้ ใดถึงเรื% องที%พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าดลใจข้าพเจ้าให้กระทาํ
เพื%อเยรูซาเลม็ ข้าพเจ้าไม่มีสัตว์
อื% นกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที%
ข้าพเจ้าขี%อยู่
13 ในกลางคืนข้าพเจ้าออกไป
ทางประตูหุบเขา ถึงบ่อมังกร
และถึงประตูกองขยะ และข้าพ-
เจ้าได้ตรวจดูกาํแพงเยรูซาเลม็ที%
พัง และประตูเมืองที% ถูกไฟทาํ
ลาย
14 แล้วข้าพเจ้าก็ไปต่อยังประตู
นํ3าพุถึงสระหลวง แต่ไม่มีที%ที%จะ
ให้สัตว์ซึ% งข้าพเจ้าขี% อยู่ ผ่านไป
ได้
15 แล้วข้าพเจ้าขึ3 นไปกลางคืน
ทางลาํธารและตรวจดู กาํแพง
แล้วกลับมาเข้าทางประตูหุบเขา
กลับที%เดิม
16 ส่ วนพวกเจ้ าหน้ าที% ก ็ ไ ม่
ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือ
ข้าพเจ้าทาํอะไร และข้าพเจ้าก็

เนหะมีย์ K

(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

 16_neh.pub 
 page 3

 Saturday, February 27, 2016 22:28 



หน้า 1033

ยังไม่ได้บอกพวกยิว บรรดา
ปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้า
หน้าที%  และคนอื%นๆที%จะรับผิด
ชอบการงาน

การหนุนใจของเนหะมีย ์
พวกเขาสรา้งกําแพงขึ, นได้

17 แล้ วข้ าพเจ้ าพูดกั บเขาทั3 ง
หลายว่า "ท่านทั3งหลายเห็นแล้ว
ว่ าเราตกอยู่ ในความลาํ บาก
อย่างไร ที%เยรูซาเลม็ปรักหักพัง
ลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสีย
นั3น มาเถิด ให้เราสร้างกาํแพง
เยรูซาเลม็ขึ3 น เพื%อเราจะไม่ต้อง
อับอายขายหน้าอีก"
18 แล้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการที%
พระหั ตถ์ ของพระเจ้ าอ ยู่ กั บ
ข้าพเจ้า เพื% อยังผลดี ทั3 งพระ
ดาํรัสซึ% งกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า
และเขาทั3 งหลายพูดว่า "ให้เรา
ลุกขึ3 นสร้างเถิด" เขากป็ลงใจลง
มือทาํการดีนั3น
19 แต่เมื% อสันบาลลัทคนโฮโร-
นาอิม และโทบีอาห์ข้าราชการ
คนอัมโมน กับเกเชมชาวอาระ-
เบียได้ยินเรื%องนั3 น เขาทั3งหลาย
เยาะเย้ยและดูถูกเรา พูดว่า
"เจ้าทั3 งหลายทาํอะไรกันนี%  เจ้า
กาํลังกบฏต่อกษัตริย์หรือ"
20 แล้ ว ข้ าพเ จ้ าตอบเขาทั3 ง
หลายว่า "พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
จะทรงให้เรากระทาํสาํเร็จ และ
เราทั3งหลายผู้รับใช้ของพระองค์

จะลุกขึ3 นสร้าง แต่ท่านทั3 งหลาย
ไม่มี ส่วนหรือสิทธิหรือที% ระลึก
ในเยรูซาเลม็"

ประชาชนช่วยกนั
สรา้งกําแพงเมือง

3
แล้วเอลียาชีบมหาปุโรหิตได้
ลุกขึ3 นพร้อมกับพี% น้องของ

ท่าน บรรดาปุโรหิต และเขาทั3ง
หลายได้สร้างประตูแกะ เขาได้
ทาํพิธีชาํระให้บริสุทธิX และได้ตั3 ง
บานประตู เขาทั3งหลายได้ทาํพิธี
ชาํระให้บริสุทธิX จนถึ งหอคอย
เมอาห์ไกลไปจนถึงหอคอยฮา-
นันเอล
2และถัดท่านไป คนชาวเยรีโคก็
ได้สร้าง และถัดเขาไป ศักเกอร์
บุตรชายอิมรีกไ็ด้สร้าง
3และลูกหลานของหัสเสนาอาห์
ได้สร้างประตูปลา เขาได้วางวง-
กบและได้ตั3 งบานประตู ติดลูก
สลักและดาลประตู
4ถัดเขาไปเมเรโมทบุตรชายอุ-
รีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮักโขสได้
ซ่อมแซม และถัดเขาไปเมชุล-
ลามบุตรชายเบเรคิยาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายเมเชซาเบลได้ซ่อมแซม
และถั ดเขาไปซาโดกบุตรชาย
บาอานาได้ซ่อมแซม
5และถัดเขาไปชาวเทโคอาได้
ซ่อมแซม แต่พวกขุนนางของ
เขาไม่ยอมเอาคอมารับงานของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้ าของเขาทั3 ง

เนหะมีย์ K, S

(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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หลาย
6และเยโฮยาดาบุตรชายปาเส-
อาห์ และเมชุลลามบุตรชายเบ-
โสไดอาห์ได้ซ่อมแซมประตูเก่า
เขาวางวงกบและตั3 งบานประตู
ติดลูกสลักและดาลประตู
7และถัดเขาไป คือ เมลาติยาห์
ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเม-
โรโนท คนเมืองกิเบโอนและ
เมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซม ซึ%งอยู่
ใต้ปกครองของเจ้ าเมื องฟาก
แม่นํ3าข้างนี3
8ถัดเขาไปคืออุสซีเอลบุตรชาย
ฮารฮายาห์ช่างทองได้ซ่อมแซม
ถั ดเขาไปคือฮานั นยาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายของช่างนํ3าหอมคนหนึ%ง
ได้ซ่อมแซม เขาบูรณะเยรูซา-
เล็มไกลไปจนถึ งตอนกาํแพง
กว้าง
9ถัดเขาไป คือเรไฟยาห์บุตร
ชายเฮอร์ ผู้ปกครองแขวงครึ% ง
หนึ%งของเยรูซาเลม็ได้ซ่อมแซม
10 ถัดเขาไปคือ เยดายาห์บุตร
ชายฮารุมัฟได้ซ่อมแซมตรงข้าม
กับบ้านของเขา และถัดเขาไป
คือ ฮัทธัชบุตรชายฮาชับนิยาห์
ได้ซ่อมแซม
11 มัลคิยาห์บุตรชายฮาริม และ
หัสชูบบุตรชายปาหัทโมอับได้
ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ% ง และหอ
คอยเตาอบ
12 ถัดเขาไปคือ ชัลลูมบุตรชาย

ฮัลโลเหช ผู้ปกครองแขวงครึ% ง
หนึ% งของเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซม
ทั3งตัวเขาและบุตรสาวของเขา
13 ฮานูนและชาวเมื องศาโน-
อาห์ ได้ ซ่ อมแซมประตู หุบเขา
เขาสร้ างประตู ขึ3 นใหม่และตั3 ง
บานประตู ติดลูกสลักและดาล
ประตู และซ่อมแซมกาํแพงระ-
ยะพันศอกไกลไปจนถึ งประตู
กองขยะ
14 มัลคิยาห์บุตรชายเรคาบ ผู้
ปกครอง ส่ วนหนึ% งของแขวง
เบธฮัคเคเรม ได้ซ่อมประตูกอง
ขยะ เขาสร้างและตั3 งบานประตู
ติดลูกสลักและดาลประตู
15 ชัลลูนบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้
ปกครองส่วนหนึ% งของแขวงมิส-
ปาห์ ได้ซ่อมแซมประตูนํ3าพุ ได้
สร้างประตู สร้างมุงและตั3 งบาน
ประตู ติดลูกสลักและดาลประตู
ท่านได้สร้างกาํแพงสระชิโลอาห์
ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจน
ถึงบันไดซึ%งลงไปจากนครดาวิด
16 ถัดเขาไปเนหะมี ย์ บุตรชาย
อัสบูก ผู้ปกครองแขวงเบธซูร์
ครึ% งหนึ% งได้ซ่อมแซม ไปจนถึง
ที% ตรงข้ามกับอุโมงค์ฝังศพของ
ดาวิด ถึงสระขุดและถึงโรง
ทแกล้วทหาร
17 ถัดเขาไปคนเลวีได้ซ่อมแซม
คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขา
ไปคือ ฮาชาบิยาห์ ผู้ปกครอง

เนหะมีย์ S

(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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แขวงเคอีลาห์ครึ%งหนึ% ง ได้ซ่อม
แซมส่วนของเขา
18 ถัดเขาไปพี% น้องของเขาได้
ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮ-
นาดัด ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์
ครึ%งหนึ%ง
19 ถัดเขาไปคือ เอเซอร์บุตร
ชายเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิส-
ปาห์ ได้ ซ่ อมแซมอี กส่ วนหนึ% ง
ตรงข้ ามกับทางขึ3 นไปยั งคลั ง
อาวุธตรงที%มุมหักของกาํแพง
20 ถัดเขาไปคือ บารุคบุตรชาย
ศับบัย ได้ซ่อมแซมอย่างร้อนใจ
อีกส่วนหนึ% ง ตั3 งแต่มุมหักของ
กาํแพงจนถึงประตูเรือนของเอ-
ลียาชีบมหาปุโรหิต
21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตร
ชายอุรีอาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮัก-
โขส ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ% ง
ตั3 งแต่ประตูเรือนของเอลียาชีบ
ถึงปลายเรือนของเอลียาชีบ
22 ถัดเขาไปคือบรรดาปุโรหิต
ชาวที%ราบได้ซ่อมแซม
23 ถัดเขาไปคือ เบนยามินและ
หัสชูบ ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับ
บ้านของเขาทั3 งหลาย ถัดเขาไป
คือ อาซาริยาห์บุตรชายมาอา-
เสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายอานานิ-
ยาห์ ได้ ซ่อมแซมข้างเรือนของ
เขาเอง
24 ถัดเขาไปคือ บินนุยบุตรชาย
ฮานาดั ดได้ ซ่ อมแซมอี กส่ วน

หนึ% ง ตั3 งแต่บ้านของอาซาริยาห์
ถึงมุมหักของกาํแพง คือถึงมุม
เลี3 ยว
25 ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ซ่อม
แซมที% ตรงข้ ามกับมุ มหักของ
กาํแพง และหอคอยที% ยื% นจาก
พระราชวังหลั งบนที% ลานทหาร
รักษาพระองค์ ถัดเขาไปคือ
เปดายาห์บุตรชายปาโรช
26 และคนใช้ประจาํพระวิหาร
อยู่ที% โอเฟล ได้ซ่อมแซมไปจน
ถึ งที% ตรงข้ ามกับประตู นํ3า ทาง
ด้านตะวันออกและที%หอคอยยื%น
ออกไป
27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อม
แซมอีกส่วนหนึ% งตรงข้ามกับหอ
คอยใหญ่ที% ยื% นออกไปไกลไปจน
ถึงประตูเมืองโอเฟล
28 บรรดาปุโรหิตได้ ซ่อมแซม
เหนือประตูม้าขึ3 นไป ต่างกซ่็อม
ที%ตรงข้ามกับเรือนของตน
29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชาย
อิมเมอร์ ได้ซ่อมแซมที%ตรงข้าม
กับเรือนของเขา ถัดเขาไป เช-
ไมอาห์บุตรชายเชคานิยาห์ คน
เฝ้าประตูตะวันออกได้ซ่อมแซม
30 ถัดเขาไป ฮานันยาห์บุตร
ชายเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตร
ชายคนที%หกของศาลาฟ ได้ซ่อม
แซมอีกส่วนหนึ% ง ถัดเขาไปคือ
เมชุ ลลามบุตรชายเบเรคิยาห์
ได้ซ่อมแซมตรงข้ามกับห้องของ

เนหะมีย์ S

(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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เขา
31 ถัดเขาไป มิลคิยาห์บุตรชาย
ของช่างทองคนหนึ%งได้ซ่อมแซม
ไกลไปจนถึ งเรื อนของคนใช้
ประจาํพระวิหาร และของพ่อค้า
ตรงข้ามกับประตูมิฟคาด จนถึง
ห้องชั3นบนที%มุม
32 และระหว่างห้องชั3 นบนที%มุม
กับประตูแกะนั3 น บรรดาช่าง
ทองและพ่อค้าได้ซ่อมแซม

สนับาลลทักบัโทบีอาห์
เยาะเยย้พวกยิว

4
ต่อมาเมื% อสันบาลลัทได้ยิน
ว่าเรากาํลังก่อสร้างกาํแพง

เขาโกรธและเดือดดาลมาก และ
เขาเยาะเย้ยพวกยิว
2และเขาพูดต่อหน้าพี% น้องของ
เขาและต่อหน้ากองทัพของสะ-
มาเรียว่า "พวกยิวที% อ่อนแอ
เหล่านี3 ทาํอะไรกัน เขาจะซ่อม
กันหรือ เขาจะทาํสัตวบูชาหรือ
เขาจะทาํให้เสร็จในวันเดียวหรือ
เขาจะเอาหินที% ถูกเผาจากกอง
ขยะมาใช้อีกหรือ"
3 โทบีอาห์คนอัมโมนอยู่ ข้างๆ
ท่าน และเขาพูดว่า "เออ สิ%งที%
เขากาํลังสร้างอยู่นั3 น ถ้าสุนัข
จิ3 งจอกตัวหนึ%งวิ%งขึ3 นไป  มันจะ
พังกาํแพงหินของเขาลงมา"

เนหะมียอ์ธิษฐาน
4"โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ทั3 งหลาย ขอทรงสดับ

เพราะข้าพระองค์ทั3งหลายเป็นที%
ดูถูกดูหมิ%น ขอทรงหันการเยาะ
เย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของ
เขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ให้
ถูกปล้นบนแผ่นดินที% เขาจะไป
เป็นเชลยนั3น
5ขออย่าทรงปกปิดความชั% วช้า
ของเขาไว้ และขออย่าลบล้าง
บาปของเขาทั3 งหลายต่อเบื3 อง
พระพักตร์พระองค์ เพราะเขา
ทั3 งหลายได้ยั%วเย้าให้ทรงกริ3 วต่อ
หน้าบรรดาผู้ก่อสร้าง"
6เราจึงสร้างกาํแพงขึ3 น และกาํ-
แพงทั3 งสิ3 นก็ต่อกันสูงครึ% งหนึ% ง
แล้ว เพราะประชาชนมีนํ3าใจที%
จะทาํงาน

การวางแผนรา้ย
เนหะมียจึ์งอธิษฐานต่อ

7แต่ ต่อมาเมื% อสันบาลลัทและ
โทบีอาห์ กับชาวอาระเบีย และ
คนอัมโมน และชาวอัศโดดได้
ยินว่า การซ่อมแซมกาํแพงเยรู-
ซาเล็มนั3 นกาํลั งคืบหน้าต่อไป
และกาํลังปิดช่องโหว่ต่างๆ เขา
ทั3งหลายกโ็กรธมาก
8และเขากป็องร้ายกันจะมาสู้ รบ
กับเยรูซาเลม็ และก่อการโกลา-
หลขึ3 นในนั3น
9แต่เราทั3งหลายได้อ้อนวอนต่อ
พระเจ้าของเรา และวางยาม
ป้องกันเขาทั3 งหลายทั3 งกลางวัน
และกลางคืน

เนหะมีย์ S, U

(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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บรรดาศตัรูขู่เข็ญพวกยิว
10 แต่ยูดาห์กล่าวว่า "เรี%ยวแรง
ของคนที% ขนของก็กาํลังทรุดลง
และมีสิ% งปรักหักพังมาก เราไม่
สามารถสร้างกาํแพงได้"
11 และศั ตรู ของเรากล่ าวว่ า
"เขาจะไม่รู้ไม่เห็นจนกว่าเราจะ
เข้ามาท่ ามกลางเขาและฆ่าเขา
กับยับยั3งงานของเขา"
12 ต่อมาเมื% อพวกยิวที% อยู่ ใกล้
เขาทั3 งหลายมาก็ได้บอกเราตั3 ง
สิบครั3งว่า "เขาจะลุกขึ3 นมาต่อสู้
เราจากที%อยู่ของเขาทุกแห่ง"
13 ข้าพเจ้าจึงตั3 งประชาชนไว้ใน
ส่วนที% ตํ%า ที% สุดข้างหลั งกาํแพง
และในที%สูง ตามครอบครัวของ
เขา  โดยมีดาบ หอก และคันธนู
14 ข้าพเจ้ามองดู แล้วลุกขึ3 น
พูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที% ทั3 ง
หลาย กับคนนอกนั3นว่า "อย่า
กลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์
พระผู้ เป็นเจ้าผู้ ใหญ่ยิ% งและน่า
เกรงกลัว และต่อสู้ เพื% อพี% น้อง
ของท่าน บุตรชายบุตรสาวของ
ท่าน ภรรยาและเรือนของท่าน"
15 อยู่มาเมื% อศัตรูของเราได้ยิน
ว่าเราได้ยินเรื% องแล้ว และพระ
เจ้าได้ทรงทาํลายแผนงานของ
เขา เราต่างกก็ลับมายังกาํแพงที%
งานของตนทุกคน
16 ตั3 งแต่วันนั3นมา ผู้รับใช้ของ
ข้าพเจ้าครึ% งหนึ% งทาํการก่อสร้าง

อีกครึ%งหนึ%งถือหอก โล่ คันธนู
และเสื3 อเกราะ บรรดาประมุขทั3ง
หลายหนุนหลังบรรดาวงศ์วาน
ยูดาห์
17 ผู้ที% ก่อสร้างกาํแพง และ
บรรดาผู้ที%ขนของกับผู้ที%ยกของ
ขึ3 น  ทุกคนมือหนึ%งทาํงาน อีก
มือหนึ%งถืออาวุธไว้
18 ผู้ ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาด
อ ยู่ ที% สี ข้ า งขณะที% เ ขาส ร้ าง
ชายที%เป่าแตรอยู่ข้างข้าพเจ้า
19 ข้ าพเจ้ าพูดกับขุนนางและ
เจ้าหน้าที%ทั3 งปวงกับคนนอกนั3 น
ว่า "การงานก็ใหญ่โตและกระ-
จายกันไปมาก เพราะเราแยกกัน
อยู่บนกาํแพงห่างจากกัน
20 เมื%อท่านทั3 งหลายได้ยินเสียง
แตรอยู่ตรงไหน จงวิ%งกรูกันไป
ที%พวกเรา พระเจ้าของเราทั3 ง
หลายจะทรงต่อสู้ เพื%อพวกเรา"
21 เราจึงทาํงานกัน พวกเราครึ%ง
หนึ% งถื อหอกตั3 งแต่ เช้ ามื ดจน
ดาวขึ3 น
22 ครั3งนั3น ข้าพเจ้าพูดกับประ-
ชาชนอีกว่า "ขอให้ผู้ชายทุกคน
กับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสีย
ภายในเยรูซาเล็ม เพื% อเขาจะ
เป็นยามให้เราในกลางคืนและ
ทาํงานกลางวัน"
23 ข้าพเจ้า พี% น้องของข้าพเจ้า
หรือคนใช้ของข้าพเจ้า หรือคน
ยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดี ไม่มี

เนหะมีย์ U

(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
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ใครถอดเครื% องแต่ งกายออก
เว้นแต่เหล่าคนที% ถอดออกเพื% อ
ซัก
คนยิวมั �งมีบางคนเอาพี�นอ้ง

ที�เป็นหนี, เขามาเป็นทาส

5
มี เสี ยงร้ องของประชาชน
และของภรรยาของเขาอย่าง

เกรียวกราวกล่าวโทษพี% น้องพวก
ยิว
2เพราะมีคนที%กล่าวว่า "เรามาก
คนด้วยกัน ทั3งบุตรชายและบุตร
สาวของเรา ขอให้เราได้ข้าวเพื%อ
เราจะได้รับประทานและมี ชีวิต
อยู่ได้"
3และมีคนกล่าวว่า "เราต้องจาํ-
นาํไร่นาของเรา สวนองุ่นของเรา
และบ้านเรือนของเรา เพื%อจะได้
ข้าว เพราะเหตุการกันดารอา-
หาร"
4และคนอื% นๆกล่าวว่า "เราได้
ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวาย
กษัตริย์ โดยจาํนาํนาและสวน
องุ่นของเรา
5 เนื3 อของเราเป็นเหมือนเนื3 อ
พี% น้องของเรา ลูกของเราก็
เหมือนลูกของเขา แต่ดูเถิด เรา
กยั็งให้บุตรชายและบุตรสาวของ
เราเป็นทาส บุตรสาวของเราบาง
คนเป็นทาสแล้ว และเราไม่มี
กาํลังที% จะไถ่เขาเลย เพราะคน
อื%นยึดนาและสวนองุ่นของเรา"
6 เมื% อข้าพเจ้ าได้ ยินเสี ยงร้อง

ของเขา และถ้อยคาํของเขา
ข้าพเจ้ากโ็กรธมาก
7 ข้ าพเจ้ าตรึ กตรองแล้ วก็นาํ
ความนี3 ไปกล่าวหาพวกขุนนาง
และเจ้าหน้าที%  ข้าพเจ้าพูดกับ
เขาว่า "ท่านทั3งหลายต่างคนต่าง
ได้ ให้ ยื มเงิ นโดยคิดดอกเบี3 ย
จากพี%น้องของตน" และข้าพเจ้า
กเ็รียกชุมนุมใหญ่มาสู้ กับเขา
8 และข้ าพเจ้ ากล่ าวแก่ เขาว่ า
"เราได้ไถ่พวกยิวพี%น้องของเราผู้
ถูกขายไปยังคนต่างประเทศคืน
มา ตามแต่เราจะสามารถทาํได้
แต่ท่านกลับขายพี% น้องของท่าน
เพื% อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวก
เรา" คนทั3งหลายกน็ิ%งอยู่ พูดไม่
ออก
9ข้าพเจ้าจึงว่า "สิ% งที% ท่านทั3 ง
หลายทาํอยู่นั3 นไม่ดี ไม่ควรที%
ท่ านจะดาํเนินในความยาํเกรง
พระเจ้าของเราทั3 งหลาย เพื% อ
ป้องกันการเยาะเย้ยของประชา
ชาติเหล่านั3 น ซึ% งเป็นศัตรูของ
เราดอกหรือ
10 ยิ% งกว่านั3 นอีก ข้าพเจ้ากับพี%
น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของ
ข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าว
ให้ เราเลิ กการให้ ยื มโดยคิ ด
ดอกเบี3 ยนั3นเสียเถิด
11 ในวันนี3  ขอจงคืนมา ไร่นา
สวนองุ่น สวนมะกอกเทศ และ
เรือนของเขา และส่วนร้อยของ

เนหะมีย์ U, P

(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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เงิน ข้าว นํ3าองุ่น และนํ3ามัน ซึ%ง
ท่านได้รีดเอาจากเขานั3นเสีย"
12 แล้วเขาทั3 งหลายพูดว่า "เรา
จะคืนสิ% งเหล่านี3 และจะไม่เรียก
ร้องสิ%งใดๆจากเขาทั3งหลาย เรา
จะกระทาํตามที%ท่านพูด" และ
ข้ าพเจ้ าก็ เรี ยกบรรดาปุ โรหิต
มาและให้ปุโรหิตเอาคาํปฏิญาณ
จากเขาทั3งหลายว่า เขาจะกระทาํ
ตามที%เขาสัญญาแล้วนั3น
13 ข้าพเจ้าก็สลัดตักของข้าพ-
เจ้าด้วย และพูดว่า "ดังนั3 น
แหละถ้าคนใดมิได้กระทาํตาม
สัญญานี3  ขอพระเจ้าทรงสลัดเขา
เสียจากเรือนของเขา และจาก
การงานของเขา ให้เขาถูกสลัด
ออกแล้วไปตัวเปล่า" และชุม
นุมชนทั3 งปวงกล่าวว่า "เอเมน"
และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์
แล้วประชาชนก็ได้กระทาํตามที%
เขาได้สัญญาไว้

เนหะมียร์บัประทานอาหาร
ของตนเองสิบสองปี

14 "ยิ%งกว่านั3นอีก ตั3 งแต่เวลาที%
ข้าพเจ้าได้ รับแต่งตั3 งให้ เป็นผู้
ว่าราชการในแผ่นดินยูดาห์ ตั3 ง
แต่ปีที% ยี% สิบจนปีที% สามสิบสอง
แห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์-
ซีส สิบสองปีด้วยกัน ข้าพเจ้า
หรือพี% น้องของข้าพเจ้ามิได้ รับ
ประทานอาหารของตาํแหน่งผู้
ว่าราชการ

15 ผู้ ว่ าราชการคนที% อยู่ ก่ อน
ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชน
ได้เอาเงินเป็นค่าอาหารและนํ3า
องุ่นไปจากเขา นอกจากเงินวัน
ละสี%สิบเชเขล แม้ข้าราชการของ
ท่านก็ได้ใช้อาํนาจเหนือประชา
ชน แต่ข้าพเจ้ามิได้กระทาํเช่น
นั3น เพราะความยาํเกรงพระเจ้า
16 ข้าพเจ้ายังยึดงานสร้างกาํ-
แพงนี3 อยู่ และมิได้ซื3 อที%ดินเลย
และคนใช้ของข้าพเจ้าทั3 งสิ3 นก็
ได้ชุมนุมกันทาํงานกันที%นั%น
17 ยิ%งกว่านั3น ข้าพเจ้ามีคนหนึ%ง
ร้อยห้าสิบร่วมสาํรับกับข้าพเจ้า
คือพวกยิวและเจ้าหน้าที%  นอก
เหนือจากบรรดาผู้ ที% มาอยู่ กับ
เราทั3 งหลายจากประชาชาติผู้ซึ% ง
อยู่รอบเรา
18 สิ% งที% เตรียมไว้ในวันหนึ% งๆ
มีวัวตัวหนึ%ง และแกะที%คัดเลือก
แล้วหกตัว เป็ดไก่เขากจั็ดไว้ให้
ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวันนํ3า
องุ่ นมากมายหลายถุงหนัง แม้
จะมากอย่างนี3  ข้าพเจ้ามิได้เรียก
ร้องเอาส่วนอาหารของตาํแหน่ง
ผู้ว่าราชการ เพราะว่าการปรน-
นิบัตินั3 นหนักหน้าชนชาตินี3 อยู่
แล้ว
19 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ขอทรงระลึกถึงสิ% งที% ข้าพระองค์
ได้กระทาํเพื% อชนชาตินี3 ให้ เกิด
ผลดีเถิด"

เนหะมีย์ P

(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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เนหะมียไ์ม่ยอม
พบกบัผูวิ้จารณ์

6
อยู่มาเมื% อมีรายงานให้สัน-
บาลลัท โทบีอาห์และเกเชม

ชาวอาระเบียกับศัตรูอื% นๆของ
เราทั3งหลายได้ยินว่า ข้าพเจ้าได้
ก่อกาํแพง และไม่มีช่องโหว่
เหลืออยู่ (แม้ว่าจนวันนั3นข้าพ-
เจ้ายังไม่ได้ตั3 งบานประตูที%ประ-
ตูเมือง)
2สันบาลลัทกับเกเชมใช้ให้มา
หาข้าพเจ้าว่า "ขอเชิญมาพบกัน
ในชนบทแห่งหนึ% งในที% ราบโอ-
โน" แต่เขาทั3งหลายเจตนาจะทาํ
อันตรายข้าพเจ้า
3 ข้ าพเจ้ าก็ใช้ ผู้ สื% อสารไปหา
พวกเขาว่า "ข้าพเจ้ากาํลังทาํงาน
ใหญ่ ลงมาไม่ได้ ทาํไมจะให้
งานหยุดเสียในขณะที% ข้ าพเจ้า
ทิ3 งงานลงมาหาท่าน"
4 แล้ วเขาใช้ ให้ มาหาข้ าพเจ้ า
อย่างนี3 สี%ครั3 ง ข้าพเจ้ากต็อบเขา
ไปทาํนองเดียวกัน
5สันบาลลัทได้ส่งคนใช้ของท่าน
มาหาข้าพเจ้าในทาํนองเดียวกัน
เป็นครั3 งที% ห้า ถือจดหมายเปิด
มา
6ในนั3 นมีเขียนไว้ว่า "เขากล่าว
กันในท่ ามกลางประชาชาติทั3 ง
หลาย และเกเชมก็กล่าวด้วยว่า
ท่านและพวกยิวเจตนาจะกบฏ
เหตุนั3 นแหละท่านจึงสร้างกาํ-

แพง และท่านปรารถนาจะเป็น
กษัตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคาํ
นี3
7และท่านได้แต่งตั3 งผู้พยากรณ์
ไว้ให้ป่าวร้องเกี%ยวกับตัวท่านใน
เยรูซาเล็มว่า `มีกษัตริย์ในยู-
ดาห์' บัดนี3 จะได้รายงานให้
กษัตริ ย์ทรงทราบตามถ้อยคาํ
เหล่านี3  เหตุฉะนั3นบัดนี3 ขอเชิญ
ท่านมาหารือด้วยกัน"
8แล้วข้าพเจ้าก็ใช้ให้ไปหาเขา
กล่าวว่า "สิ% งที%ท่านกล่าวมานั3 น
เราไม่ได้กระทาํกันเลย ท่าน
เสกสรรขึ3 นตามใจของท่านเอง"
9 เพราะเขาทั3 งหลายต้องการที%
จะให้เราตกใจคิดว่า "มือของเขา
จะผละจากงานไปเสีย และงาน
จะได้ไม่สาํเร็จ" โอ ข้าแต่พระ
เจ้า ฉะนั3นบัดนี3 ขอพระองค์ทรง
เสริมกาํลังมือของข้าพระองค์
10 และข้าพเจ้าเข้าไปในเรือน
ของเชไมอาห์ บุตรชายเดไลยาห์
ผู้เป็นบุตรชายเมเหทาเบล ผู้ที%
เกบ็ตัวอยู่ เขาพูดว่า "ให้เราไป
พบกันในพระนิเวศของพระเจ้า
ในพระวิหาร ให้เราปิดประตู
พระวิหารเสีย เพราะเขาทั3 ง
หลายจะมาฆ่าท่าน เวลากลาง
คืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย"
11 แต่ข้าพเจ้าว่า "คนอย่าง
ข้าพเจ้าจะหนีหรือ และคนอย่าง
ข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในพระวิหาร

เนหะมีย์ T

(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

 16_neh.pub 
 page 11

 Saturday, February 27, 2016 22:28 



หน้า 1041

เพื% อช่ วยชี วิ ตให้ รอดได้ หรื อ
ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป"
12 และดูเถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและ
เห็นว่า พระเจ้ามิได้ทรงใช้เขา
แต่เขาได้พยากรณ์ใส่ร้ายข้าพ-
เจ้า เพราะโทบีอาห์และสัน-
บาลลัทได้จ้างเขา
13 เขาทั3 งสองได้จ้างเขามาด้วย
หวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระ-
ทาํเช่นนั3น จะได้บาปและเขาจะ
มีเรื% องป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื% อจะ
เยาะเย้ยข้าพเจ้า
14 "ข้ าแต่ พระเจ้ าของข้ าพระ
องค์ ขอพระองค์ทรงระลึกถึง
โทบีอาห์และสันบาลลัทตามสิ% ง
เหล่านี3 ที% เขาได้กระทาํ ทั3 ง
โนอัดยาห์หญิงผู้พยากรณ์และ
ผู้พยากรณ์อื% นๆซึ% งต้องการให้
ข้าพระองค์กลัว"

กําแพงเมืองไดสํ้าเร็จ
15 กาํแพงจึงสาํเร็จในวันที% ยี%สิบ
ห้าเดือนเอลูล ในห้าสิบสองวัน
16 และอยู่ มาเมื% อศัตรูทั3 งสิ3 น
ของเราทั3งหลายได้ยิน และเมื%อ
ประชาชาติทั3 งปวงรอบเราก็เห็น
แล้ว เขากน้็อยเนื3 อตํ%าใจ เพราะ
เขาทั3 งหลายหยั% งรู้ ว่างานนี3 ที% ได้
สาํเร็จไปก็ด้วยพระเจ้าของเรา
ทรงช่วยเหลือ
17 ยิ% งกว่านั3 นอีก ในครั3 งนั3 น
ขุนนางทั3 งหลายของยูดาห์ก็ได้
ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโท-

บีอาห์ และจดหมายของโทบี-
อาห์กม็าถึงเขา
18 เพราะมีหลายคนในยูดาห์ได้
ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคาํปฏิญาณ
เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเช-
คานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาราห์
และโยฮานันบุตรชายของเขาก็
ได้รับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู้
เป็ นบุ ตรชายเบเรคิ ยาห์ เป็ น
ภรรยาของตน
19 เขาทั3 งหลายพูดถึ งความดี
ของโทบี อาห์ ต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า
ด้วย และรายงานคาํของข้าพเจ้า
ไปให้เขา และโทบีอาห์ก็ได้ส่ง
จดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื% อให้
กลัว

ฮานานีกบัผูว่้าการป้อม
เป็นผูดู้แลเยรูซาเล็ม

7
ต่ อมาเมื% อส ร้ างกาํ แพง
เสร็จ ข้าพเจ้าก็ตั3 งบาน

ประตู และผู้เฝ้าประตู นักร้อง
เพลง และแต่งตั3 งคนเลวีไว้
2 ข้ าพเจ้ ามอบให้ฮานานี น้ อง
ชายของข้าพเจ้า และฮานันยาห์
ผู้ดูแลสาํนักพระราชวังเป็นผู้รับ
ผิดชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะ
เขาเป็นคนสัตย์ซื% อและยาํเกรง
พระเจ้ามากกว่าคนอื%นๆ
3 ข้ าพเจ้ า พู ดกั บพวกเขา ว่ า
"อย่าให้ประตู เมืองเยรูซาเล็ม
เปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื%อ
เขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและ

เนหะมีย์ T, R
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เอาดาลกั3นไว้ จงแต่งตั3 งยามจาก
ชาวเยรูซาเล็ม ต่างก็ประจาํที%
ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรง
ข้ามเรือนของเขา"
4เมืองนั3นกว้างและใหญ่ แต่คน
ภายในน้อย และบ้านช่องก็ยัง
ไม่ได้สร้าง
สํามะโนครวัเชื, อสายของคนที�
ขึ, นมาจากบาบิโลนครั, งแรก

5แล้วพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้า
ให้เรียกชุมนุมพวกขุนนาง และ
เจ้าหน้าที% และประชาชนเพื% อจะ
ขึ3 นทะเบียนสาํมะโนครัวเชื3 อสาย
ข้าพเจ้าพบหนังสือสาํมะโนครัว
เชื3 อสายของคนที% ขึ3 นมาครั3 งก่อน
ข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า
6 ต่อไปนี3  เป็นประชาชนแห่ง
มณฑลที% ขึ3 นมาจากการเป็นเชลย
ในพวกที% ถูกกวาดไป ซึ% งเนบู-
คัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน
ได้กวาดไป เขาทั3งหลายกลับมา
ยังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่าง
กลับยังหัวเมืองของตน
7เขาทั3 งหลายที% กลับมากับเศ-
รุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อา-
ซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี
โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท
บิกวัย เนฮูม บาอานาห์ จาํนวน
ผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ
8คนปาโรช สองพันหนึ% งร้อย
เจด็สิบสองคน
9คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ด

สิบสองคน
10 คนอาราห์ หกร้อยห้าสิบสอง
คน
11 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลาน
ของเยชูอาและโยอาบ สองพัน
แปดร้อยสิบแปดคน
12 คนเอลาม หนึ% งพันสองร้อย
ห้าสิบสี%คน
13 คนศัทธู แปดร้อยสี%สิบห้าคน
14 คนศักคัย เจด็ร้อยหกสิบคน
15 คนบินนุย หกร้อยสี%สิบแปด
คน
16 คนบาบัย หกร้อยยี%สิบแปด
คน
17 คนอัสกาด สองพันสามร้อย
ยี%สิบสองคน
18 คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบ
เจด็คน
19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจด็
คน
20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบห้า
คน
21 คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์
เก้าสิบแปดคน
22 คนฮาชูม สามร้อยยี%สิบแปด
คน
23 คนเบไซ สามร้อยยี%สิบสี%คน
24 คนฮาริฟ หนึ% งร้อยสิบสอง
คน
25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน
26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโท-
ฟาห์ หนึ%งร้อยแปดสิบแปดคน

เนหะมีย์ R
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27 คนชาวอานาโธท หนึ% งร้อย
ยี%สิบแปดคน
28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี% สิบ
สองคน
29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟี-
ราห์ และเบเอโรท เจด็ร้อยสี%สิบ
สามคน
30 คนชาวรามาห์ และเกบา หก
ร้อยยี%สิบเอด็คน
31 คนชาวมิคมาส หนึ%งร้อยยี%-
สิบสองคน
32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ% ง
ร้อยยี%สิบสามคน
33 คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ%ง ห้า
สิบสองคน
34 คนเอลามอีกคนหนึ% ง หนึ% ง
พันสองร้อยห้าสิบสี%คน
35 คนฮาริม สามร้อยยี%สิบคน
36 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี%สิบ
ห้าคน
37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน เจด็ร้อยยี%สิบเอด็คน
38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้า
ร้อยสามสิบคน

สํามะโนครวัเชื, อสาย
ของบรรดาปุโรหิต

39 บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห์
คือวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อย
เจด็สิบสามคน
40 คนอิมเมอร์ หนึ% งพันห้าสิบ
สองคน
41 คนปาชเฮอร์ หนึ% งพันสอง

ร้อยสี%สิบเจด็คน
42 คนฮาริม หนึ%งพันสิบเจด็คน

สํามะโนครวัเชื, อสาย
ของคนเลวี

43 คนเลวี คือคนเยชูอาคือ ของ
ขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์
เจด็สิบสี%คน
44 บรรดานักร้องคือ คนอาสาฟ
หนึ%งร้อยสี%สิบแปดคน
45 คนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม
คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอัก-
ขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หนึ%ง
ร้อยสามสิบแปดคน

สํามะโนครวัเชื, อสาย
ของคนใชป้ระจําพระวิหาร

46 คนใช้ ประจาํพระวิหารคื อ
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา-
โอท
47 คนเคโรส คนสีอา คนพา-
โดน
48 คนเลบานา คนฮากาบา คน
ชัลมัย
49 คนฮานัน คนกิดเดล คนกา-
ฮาร์
50 คนเรอายาห์ คนเรซีน คน
เนโคดา
51 คนกัสซาม คนอุสซาห์ คน
ปาเสอาห์
52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเน-
ฟิชิสิม
53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คน
ฮารฮูร

เนหะมีย์ R
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54 คนบัสลีท คนเมหิดา คน
ฮารชา
55 คนบารโขส คนสิเสรา คน
เทมาห์
56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา

สํามะโนครวัเชื, อสาย
ลูกหลานผูร้บัใชข้องซาโลมอน
57 ลูกหลานผู้ รับใช้ของซาโล-
มอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คน
เปรีดา
58 คนยาอาลา คนดารโคน คน
กิดเดล
59 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คน
โปเคเรทแห่งซาบาอิม คนอา-
โมน
60 คนใช้ประจาํพระวิหารทั3 งสิ3 น
และลูกหลานแห่งข้าราชการของ
ซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสอง
คน
61 ต่อไปนี3  เป็นบรรดาคนที%ขึ3 น
มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา
เครูบ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่
เขาพิสูจน์ เรือนบรรพบุรุษของ
เขาหรือเชื3 อสายของเขาไม่ได้ว่า
เขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์
คนเนโคดา หกร้อยสี%สิบสองคน

ปุโรหิตบางคนพิสูจน ์
สายวงศต์ระกูลของเขาไม่ได ้

63 จากบรรดาปุ โรหิตด้ วยคือ
คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คน
บารซิลลัย ผู้มีภรรยาคนหนึ% ง

เป็นบุตรสาวของบารซิลลัยคน
กิเลอาด จึงได้ชื%อตามนั3น
64 คนเหล่านี3 หาการลงทะเบียน
ของเขาในทะเบียนสาํมะโนครัว
เชื3 อสาย แต่หาไม่พบ จึงถือว่า
เป็นมลทิน และถูกตัดออกจาก
ตาํแหน่งปุโรหิต
65 ผู้ว่าราชการเมืองสั% งเขามิให้
รับอาหารบริสุทธิX ที%สุด จนกว่า
จะมีปุโรหิตที%จะปรึกษากับอูริม
และทูมมิมเสียก่อน

 จํานวนชุมนุมชนทั,งหมด
66 ชุมนุมชนทั3 งหมดด้วยกันมีสี%
หมื%นสองพันสามร้อยหกสิบคน
67 นอกเหนื อจากคนใช้ ชาย
หญิงของเขา ซึ% งมีอยู่ เจ็ดพัน
สามร้อยสามสิบเจด็คน และเขา
มีนักร้องสองร้อยสี%สิบห้าคนทั3 ง
ชายและหญิง

ทรพัยส์มบติัของพวกเขา
68 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบ
หกตัว ล่อของเขามีสองร้อยสี%-
สิบห้าตัว
69 อูฐของเขามีสี% ร้อยสามสิบห้า
ตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ด
ร้อยยี%สิบตัว
70 ประมุ ขของบรรพบุ รุษบาง
คนได้ถวายให้แก่งาน ผู้ ว่าราช
การถวายเข้าพระคลั งเป็นทอง
คาํหนึ% งพันดาริค ชามห้าสิบลูก
เสื3 อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว
71 และประมุขของบรรพบุ รุษ

เนหะมีย์ R
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บางคนถวายให้แก่พระคลังของ
งาน เป็นทองคาํสองหมื%นดาริค
เงินสองพันสองร้อยมาเน
72 และสิ% งที% ประชาชนส่ วนที%
เหลือถวายนั3 น มีทองคาํสอง
หมื% นดาริค เงินสองพันมาเน
และเสื3 อปุโรหิตหกสิบเจด็ตัว
73 ดังนั3นบรรดาปุโรหิต คนเลวี
คนเฝ้าประตู นักร้อง ประชาชน
บางคน คนใช้ประจาํพระวิหาร
และคนอิสราเอลทั3 งปวงอาศัย
อยู่ในหัวเมืองของตน เมื% อถึง
เดือนที% เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ใน
หัวเมืองของเขาทั3งหลาย

เอสราอ่านพระราชบญัญติั
ใหป้ระชาชนทั,งหลายฟัง

8
ประชาชนทั3 งปวงได้ชุมนุม
พร้อมหน้ากันที% ถนนซึ% งอยู่

หน้าประตูนํ3า และเขาบอกเอส-
ราธรรมาจารย์ให้นาํหนังสือพระ
ราชบัญญัติของโมเสส ซึ% งพระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่อิสราเอล
นั3นมา
2 เอสราปุ โรหิตได้นาํพระราช
บัญญัติมาหน้าชุมนุมชน ทั3 ง
ชายและหญิง และบรรดาผู้ที%ฟัง
เข้าใจได้ ณ วันต้นของเดือนที%
เจด็
3และท่ านหันหน้าไปทางถนน
ซึ% งอยู่หน้าประตูนํ3า อ่านตั3 งแต่
เช้าตรู่จนเที%ยงวัน ต่อหน้าผู้ชาย
ผู้หญิงกับบรรดาผู้ที%ฟังเข้าใจได้

และประชาชนก็ ตะแคงหู ฟั ง
หนังสือพระราชบัญญัติ
4 เอสราธรรมาจารย์ ยืนอยู่ บน
แท่นไม้ ซึ% งเขาทาํไว้เพื% อการนี3
ข้างๆท่านมีมัททีธิยาห์ เชมา
อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคียาห์และ
มาอาสอาห์ ยื นอยู่ ข้ างขวามื อ
ของท่าน กับมีเปดายาห์ มิชา-
เอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดา-
นาห์ เศคาริยาห์และเมชุลลาม
อยู่ข้างซ้ายมือของท่าน
5และเอสราได้เปิดหนังสือต่อ
สายตาของประชาชนทั3 งปวง
(เพราะท่านอยู่สูงกว่าประชาชน
ทั3งปวงนั3น) เมื%อท่านเปิดหนัง-
สือประชาชนทั3งหมดกยื็นขึ3 น
6 เอสราสรรเสริญพระเยโฮวาห์
พระเจ้าใหญ่ยิ% ง และประชาชน
ทั3งปวงตอบว่า "เอเมน เอเมน"
พร้อมกับยกมือขึ3 น และเขาทั3 ง
หลายโน้มตั วลงนมั สการพระ
เยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึงดิน
7อนึ% งเยชูอา บานี เชเรบิยาห์
ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดียาห์
มาอาเสอาห์ เคลิทา อาซาริยาห์
โยซาบาด ฮานัน เปไลยาห์และ
พวกคนเลวี ได้ช่วยประชาชนให้
เข้าใจพระราชบัญญัติ   ฝ่าย
ประชาชนกยั็งอยู่ในที%ของตน
8 และเขาทั3 งหลายอ่ านจาก
หนังสือ จากพระราชบัญญัติของ
พระเจ้าเป็นตอนๆ และเขาก็

เนหะมีย์ R, Q

(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 ประชาชนจึงเข้าใจ
ข้อความที%อ่านนั3น
9และเนหะมี ย์ที% เป็นผู้ ว่ าราช
การ และเอสราปุโรหิตและ
ธรรมาจารย์ และคนเลวีผู้สอน
ประชาชนได้ พู ดกั บประชาชน
ทั3 งปวงว่า "วันนี3 เป็นวันบริสุทธิX
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านทั3 งหลาย อย่าครํ%าครวญ
หรือร้องไห้" เพราะประชาชนได้
ร้องไห้เมื%อเขาได้ยินถ้อยคาํของ
พระราชบัญญัติ
10 แล้วท่านพูดกับเขาทั3 งหลาย
ว่า "ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน
และดื% มนํ3าหวาน และส่งส่วน
อาหารไปให้ คนที% ไ ม่ มี อะไร
เตรียมไว้ เพราะว่าวันนี3 เป็นวัน
บริสุทธิX แด่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะ
ความชื% นบานของตนในพระเย-
โฮวาห์เป็นกาํลังของท่าน"
11 บรรดาคนเลวี จึงให้ประชา
ชนทั3งปวงเงียบ กล่าวว่า "จงนิ%ง
เสีย เพราะวันนี3 เป็นวันบริสุทธิX
อย่าทุกข์โศกเลย"
12 และประชาชนทั3 งปวงจึงไป
กิ นและดื% มและส่ งส่ วนอาหาร
เปรมปรีดิX กันเป็นที% ยิ% ง เพราะ
เขาทั3 งหลายเข้ าใจถ้ อยคาํซึ% ง
ประกาศให้เขาฟังนั3น
13 ณ วันที% สอง ประมุขของ
บรรพบุ รุ ษแห่ งประชาชนทั3 ง

ปวงพร้อมกับบรรดาปุโรหิตและ
คนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย์
พร้อมกัน เพื%อจะศึกษาถ้อยคาํ
ของพระราชบัญญัติ

การถือเทศกาลอยู่เพิง
14 และเขาเห็นเขียนไว้ในพระ
ราชบัญญัติว่า พระเยโฮวาห์ได้
ทรง บั ญชาโดยทางโมเสส ว่ า
ประชาชนอิ สราเอลควรจะอยู่
เพิ งระหว่ างเทศกาลเลี3 ยงใน
เดือนที%เจด็
15 และเขาควรจะประกาศและ
ป่าวร้องในหัวเมืองทั3งปวง และ
ในเยรูซาเล็มว่า "จงออกไปที%ภู
เขา และนาํกิ% งมะกอกเทศ กิ% ง
ไม้สน กิ% งต้นนํ3ามันเขียว ใบ
อินทผลัม และกิ%งไม้ใบดกอื%นๆ
เพื%อทาํเพิง ดังที%ได้เขียนไว้"
16 ประชาชนจึงออกไป เอากิ% ง
ไม้ เหล่านั3 นมาและทาํเพิ งสาํ-
หรับตัวต่างอยู่ บนหลังคาบ้าน
ของตน และตามลานบ้านของ
ตน และในลานพระนิเวศของ
พระเจ้า และในถนนที%ประตูนํ3า
และในถนนที%ประตูเอฟราอิม
17 และชุมนุมชนทั3 งปวง ผู้ ได้
กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทาํ
เพิงและพักอยู่ในเพิง เขามี
ความเปรมปรีดิX ยิ%งนัก เพราะตั3 ง
แต่สมัยของเยชูอาบุตรชายนูน
ถึงวันนั3 นประชาชนอิสราเอลไม่
ได้กระทาํเลย

เนหะมีย์ Q

(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
หนังสือพระราชบัญญัติของพระ
เจ้า ตั3 งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย
เขาถือเทศกาลเลี3 ยงอยู่ เจ็ดวัน
และในวันที% แปดมีการประชุม
อันศักดิXสิทธิXตามระเบียบปฏิบัติ
การสารภาพ การถืออดอาหาร

และการกลบัใจเสียใหม่

9
ในวันที%ยี%สิบสี% เดือนนี3  ประ-
ชาชนอิสราเอลได้ชุมนุมกัน

ถืออดอาหาร และนุ่งห่มผ้า
กระสอบ และเอาดินใส่ศีรษะ
2และเชื3 อสายของอิสราเอลได้
แยกตนออกจากชนต่างชาติทั3 ง
ปวง และยืนสารภาพบาปของ
ตน และสารภาพความชั%วช้าแห่ง
บรรพบุรุษของเขา
3และเขาลุกขึ3 นในที%ของเขาและ
อ่านหนังสือพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยู่
สามชั% วโมง อีกสามชั% วโมงเขา
สารภาพและนมัสการพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าของเขาทั3งหลาย

พวกปุโรหิตและคนเลวี
สารภาพบาปของตน

4เยชูอา บานี ขัดมีเอล เชบานิ-
ยาห์ บุนนี เชเรบิยาห์ บานีและ
เคนานี คนเลวี ได้ยืนขึ3 นที%บันได
และเขาได้ ร้องด้วยเสียงดั งต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
5แล้วคนเลวี เยชูอา ขัดมีเอล
บานี ฮาชับนิยาห์ เชเรบิยาห์

โฮดียาห์ เชบานิยาห์ และเปธา-
หิยาห์ กล่าวว่า "จงยืนขึ3 นและ
สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่ านทั3 งหลายตั3 งแต่ นิ -
รันดร์กาลจนนิรันดร์กาล สาธุ-
การแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของ
พระองค์ ซึ% งยิ% งใหญ่เหนือการ
โมทนาและการสรรเสริญทั3งปวง
6พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระ
องค์องค์เดียว พระองค์ได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์ สวรรค์แห่งฟ้า
สวรรค์พร้อมกับบริวารทั3 งสิ3 น
ของฟ้าสวรรค์นั3 น แผ่นดินโลก
และบรรดาสิ%งที%อยู่ในนั3น ทะเล
และบรรดาสิ% งที%อยู่ ในนั3 น และ
พระองค์ทรงรักษาสิ% งทั3 งปวง
เหล่านั3 นไว้ และบริวารของฟ้า
สวรรค์ได้นมัสการพระองค์
7พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าผู้ทรงเลือกอับราม และทรง
นาํท่ านออกมาจากเมืองเออร์
แห่งประเทศเคลเดีย และทรง
ประทานนามท่านว่าอับราฮัม
8และพระองค์ทรงเห็นว่านํ3าใจ
ของท่านสัตย์ซื% อต่อพระพักตร์
พระองค์ และพระองค์ได้ทรง
กระทาํพันธสัญญากับท่าน ที%จะ
ประทานแผ่นดินของคนคานา-
อัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
เปริสซี คนเยบุส และคนเกอร์-
กาชีให้แก่เชื3 อสายของท่าน และ
พระองค์ทรงกระทาํให้คาํตรัส

เนหะมีย์ Q, V

(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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ของพระองค์สาํเร็จ เพราะพระ
องค์ชอบธรรม
9 และพระองค์ ทอดพระเนตร
ความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ในอียิปต์ และฟัง
เสียงร้องทุกข์ของเขาทั3 งหลายที%
ทะเลแดง
10 และพระอง ค์ ทรงกระทาํ
หมายสาํคัญและการมหัศจรรย์สู้
ฟาโรห์ และข้ าราชการทั3 งสิ3 น
และต่ อประชาชนทั3 งสิ3 นแห่ ง
แผ่นดินของฟาโรห์ เพราะพระ
องค์ทรงทราบว่าเขาทั3 งหลายได้
ประพฤติ อ ย่ างห ยิ% งยโส ต่ อ
บรรพบุรุษของข้าพระองค์ และ
พระนามของพระองค์ก็ลื อไป
ดังทุกวันนี3
11 และพระองค์ได้ทรงแยกทะ-
เลต่อหน้าเขาทั3 งหลาย เขาจึง
เดิ นไปกลางทะเลบนดิ นแห้ ง
และพระองค์ ได้ทรงเหวี% ยงผู้
ข่มเหงเขาทั3 งหลายลงในที% ลึ ก
อย่างกับทรงเหวี% ยงหินลงไปใน
มหาสมุทร
12 ยิ%งกว่านั3 นอีก พระองค์ทรง
นาํ เขาในกลางวันด้ วยเสาเมฆ
และในกลางคืนด้ วยเสาเพลิ ง
เพื% อให้แสงแก่ เขาในทางที% เขา
ควรจะไป
13 พระองค์เสด็จลงมาบนภูเขา
ซี นายและตรั สกั บเขาจากฟ้ า
สวรรค์ และประทานคาํตัดสิน

อันชอบ และพระราชบัญญัติที%
แท้ กฎเกณฑ์และพระบัญญัติที%
ดีแก่เขา
14 และพระอง ค์ ทรงให้ เขา
ทราบถึงวันสะบาโตบริสุทธิX ของ
พระองค์ และทรงบัญชาข้อบัง
คับ  กฎเกณฑ์และพระราชบัญ-
ญัติทางโมเสสผู้ รับใช้ของพระ
องค์
15 พระองค์ประทานอาหารแก่
เขาจากฟ้ าสวรรค์แก้ความหิ ว
และทรงนาํนํ3า ออกมาจากศิลา
ให้เขาแก้กระหาย และพระองค์
ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้เขาเข้าไป
ยึดแผ่นดินซึ% งพระองค์ทรงปฏิ-
ญาณว่าจะประทานให้เขานั3น
16 แต่เขาทั3 งหลาย คือบรรพ-
บุรุษของข้าพระองค์ทั3 งหลายได้
ประพฤติอย่างหยิ%งยโส และแขง็
คอของเขาเสีย มิได้เชื% อฟังพระ
บัญญัติของพระองค์
17 เขาทั3 งหลายปฏิเสธไม่ เชื% อ
ฟัง และไม่เอาใจใส่ในการ
มหัศจรรย์ซึ% งพระองค์ทรงประ-
กอบขึ3 นท่ามกลางเขา แต่เขา
แขง็คอของเขา และในการกบฏ
นั3 นได้ แต่ งตั3 งหั วหน้ าเพื% อจะ
กลับไปสู่ความเป็นทาสเขา แต่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพร้อม
ที%จะทรงให้อภัย มีพระทัยเมต-
ตาและกรุณา ทรงพระพิโรธช้า
และทรงอุดมด้วยความเมตตา

เนหะมีย์ V

(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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และมิได้ทรงละทิ3 งเขาทั3งหลาย
18 แม้ว่าเขาทั3 งหลายได้สร้างรูป
วัวหล่อไว้สาํหรับตัวและกล่าวว่า
`นี% คือพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงนาํ
เจ้าขึ3 นมาจากอียิปต์' และได้
กระทาํการหมิ% นประมาทอย่าง
ใหญ่หลวง
19 ด้วยพระกรุณาซับซ้อนของ
พระองค์ พระองค์ก็มิได้ทรง
ละทิ3 งเขาในถิ%นทุรกันดาร เสา
เมฆซึ% งนาํ เขาในกลางวันมิ ได้
พรากจากเขาไป หรือเสาเพลิง
ในกลางคืนซึ% งให้แสงแก่เขาตาม
ทางซึ%งเขาควรจะไปกม็ิได้ขาดไป
20 พระองค์ประทานพระวิญ-
ญาณอันประเสริฐให้สั% งสอนเขา
และมิ ได้ ทรงยับยั3 งมานาของ
พระองค์เสียจากปากของเขาทั3 ง
หลาย และประทานนํ3าแก้กระ-
หายของเขา
21 เออ พระองค์ทรงชุบเลี3 ยง
เขาทั3 งหลายในถิ%นทุรกันดารสี% -
สิบปี และเขามิได้ขาดสิ% งใดเลย
เสื3 อผ้าของเขาไม่ขาดวิ% น และ
เท้าของเขามิได้บวม
22 และยิ% งกว่านั3 นอีก พระองค์
ทรงมอบราชอาณาจักรและชน
ชาติทั3งหลายแก่เขา และทรงปัน
ให้เขาตามเขตแดน เขาจึงได้ยึด
แผ่นดินแห่งสิโหน และแผ่นดิน
ของกษัตริ ย์แห่งเมืองเฮชโบน
และแผ่ นดิ นของโอกกษัตริ ย์

แห่งเมืองบาชาน
23 พระองค์ ทรงทวี ลู กหลาน
ของเขาอย่ างดวงดาวแห่ งฟ้ า
สวรรค์ และพระองค์ทรงนาํเขา
เข้าไปในแผ่นดิน ซึ% งพระองค์
ตรัสสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของ
เขาให้เข้าไปยึดนั3น
24 ลูกหลานเหล่านั3 นจึงเข้าไป
และยึดแผ่นดินนั3 น พระองค์
ทรงปราบปรามชาวแผ่นดินนั3 น
คือคนคานาอันให้ พ้นหน้าเขา
และทรงมอบเขาทั3 งหลายไว้ใน
มือของเขา พร้อมกับกษัตริย์
และชนชาติทั3 งหลายแห่งแผ่น
ดินนั3น ให้ได้กระทาํแก่คนเหล่า
นั3นตามชอบใจเขา
25 และเขาจึงเข้ายึดหัวเมืองที%มี
ป้อม และแผ่นดินอุดม และถือ
กรรมสิทธิX เรือนซึ% งเต็มด้วยของ
ดีทั3 งปวง ทั3 งที% ขังนํ3าซึ% งสกัดไว้
สวนองุ่น สวนมะกอกเทศ และ
ต้นผลไม้มากมาย เขาจึงได้กิน
อิ%มจนอ้วน และปีติยินดีในพระ
คุณยิ%งของพระองค์
26 ถึงกระนั3นกด็ี เขาไม่เชื%อฟัง
และได้กบฏต่อพระองค์ เหวี%ยง
พระราชบัญญัติของพระองค์ไว้
เบื3 องหลัง และได้ฆ่าผู้พยากรณ์
ของพระองค์ ผู้ซึ% งได้ตักเตือน
เขาเพื% อให้ เขากลั บมาหาพระ
องค์ และเขากระทาํการหมิ% น
ประมาทอย่างใหญ่หลวง

เนหะมีย์ V

(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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27 เพราะฉะนั3 นพระองค์ทรง
มอบเขาไว้ในมือศัตรูของเขา ผู้
ซึ% งกระทาํให้เขาทนทุกข์และใน
เวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั3น
เขาร้องทูลต่อพระองค์ และพระ
องค์ทรงฟังเขาจากสวรรค์ และ
พระองค์ ได้ประทานบรรดาผู้
ช่วยแก่เขา ผู้ ได้ช่วยเขาให้พ้น
จากมื อศั ตรู ของเขาตามพระ
กรุณาซับซ้อนของพระองค์
28 แต่เมื%อเขาพักสงบแล้ว เขาก็
กระทาํความชั% วต่อพระพักตร์
พระองค์อีก พระองค์จึงทรงสละ
เขาไว้ในมือศัตรูของเขา ศัตรูจึง
ได้ปกครองเขา ถึงกระนั3 นเมื% อ
เขาหันมาร้องทู ลต่อพระองค์
พระองค์ทรงฟังเขาจากสวรรค์
และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น
หลายครั3 งหลายหน ตามพระ
กรุณาของพระองค์
29 และพระองค์ทรงตักเตื อน
เขา เพื%อว่าจะทรงหันเขาให้กลับ
มาสู่ พระราชบัญญัติ ของพระ
องค์ แต่เขาก็ยังประพฤติอย่าง
เย่อหยิ% งอวดดี ไม่ยอมเชื% อฟัง
พระบัญญัติของพระองค์ แต่ได้
กระทาํผิดต่อคาํตัดสินของพระ
องค์ (อันเป็นข้อปฏิบัติซึ% ง
มนุษย์จะดาํรงชีพอยู่ได้) และ
ได้ หันบ่ าดื3 อและคอแข็งเข้ าสู้
และมิได้เชื%อฟัง
30 พระองค์ทรงอดทนกับเขา

อยู่หลายปี และทรงเตือนเขา
ด้วยพระวิญญาณของพระองค์
ทางผู้พยากรณ์ของพระองค์ เขา
ก็ยังไม่เงี% ยหูฟัง เพราะฉะนั3 น
พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของชนชาติทั3 งหลายแห่ งแผ่น
ดินนั3น
31 ถึ งกระนั3 นด้ วยพระกรุ ณา
ซับซ้อนของพระองค์ พระองค์มิ
ได้ทรงกระทาํให้เขาพินาศหรือ
ละทิ3 งเขาเสีย เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมต-
ตาและพระกรุณา
32 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์
ทั3งหลาย ซึ%งเป็นพระเจ้าใหญ่ยิ%ง
ทรงฤทธิXและน่าเกรงกลัว ผู้ทรง
รั กษาพั นธสั ญญาและความ
เมตตา ฉะนั3 นบัดนี3 ขอพระองค์
อย่าทรงเห็นว่ าความทุกข์ยาก
ลาํบากทั3 งสิ3 นนั3 นเป็นแต่สิ% งเล็ก
น้อยซึ%งบังเกิดขึ3 นกับข้าพระองค์
ทั3งหลาย กับบรรดากษัตริย์ของ
ข้าพระองค์ กับบรรดาเจ้านาย
บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้พยา-
กรณ์ บรรพบุรุษ และชนชาติ
ของพระองค์ทั3งสิ3 น    ตั3 งแต่
สมัยกษัตริย์อัสซีเรีย จนถึงวันนี3
33 แต่ในบรรดาสิ% งที% เกิดขึ3 นแก่
ข้าพระองค์ทั3 งหลาย พระองค์
ยุติธรรม เพราะพระองค์ทรง
ประกอบกิจอย่างเที%ยงตรง แต่
ข้ าพระองค์ทั3 งหลายประพฤติ

เนหะมีย์ V

(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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อย่างชั%วร้าย
34 บรรดากษัตริย์ เจ้านาย ปุ-
โรหิต และบรรพบุรุษของข้า
พระองค์ทั3 งหลาย มิได้รักษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์
หรือเชื% อฟังพระบัญญัติของพระ
องค์ และพระโอวาทของพระ
องค์ซึ%งพระองค์ทรงเตือนเขา
35 เพราะเขาทั3งหลายมิได้ปรน-
นิบัติพระองค์ในราชอาณาจักร
ของเขา ในพระคุณยิ% งของพระ
องค์ซึ% งพระองค์ทรงประทานแก่
เขา และในแผ่นดินที%ใหญ่อุดม
ซึ% งพระองค์ทรงยกให้แก่เขาและ
เขามิได้หันกลับจากการชั% วร้าย
ของเขา
36 ดูเถิด วันนี3 ข้าพระองค์ทั3 ง
หลายเป็นทาสในแผ่นดินที%พระ
องค์ประทานแก่บรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ทั3 งหลายเพื% อให้ได้
รับประทานพืชผลกับของอันดี
ของมัน ดูเถิด ข้าพระองค์ทั3 ง
หลายเป็นทาสในแผ่นดินนั3น
37 และผลิตผลอันมากมายของ
แผ่นดินนั3 นก็ตกแก่กษัตริย์ผู้ที%
พระองค์ทรงตั3 งไว้เหนือข้าพระ
องค์ทั3งหลาย ด้วยเหตุบาปของ
ข้าพระองค์ทั3 งหลาย เขาทั3 ง
หลายมีอาํนาจเหนือร่างกายและ
เหนือฝูงสัตว์ของข้าพระองค์ทั3 ง
หลาย ตามความพอใจของเขา
ทั3 งหลาย และข้าพระองค์ทั3 ง

หลายทุกข์นัก
38 เหตุบรรดาสิ% งเหล่านี3 เราทั3 ง
หลายจึงกระทาํพันธสัญญามั% น
คงและบันทึกไว้ เจ้านาย คนเลวี
และปุโรหิตของเราทั3 งหลายจึง
ประทับตราของเขาไว้"

รายชื�อของคนที�
ประทบัตราไวที้�พนัธสญัญา

10
บรรดาผู้ ที% ประทับตรา
ของเขาไว้คือ เนหะมีย์

ผู้ว่าราชการ ผู้เป็นบุตรชายฮา-
คาลิยาห์ เศเดคียาห์
2เสไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์
3ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิ-
ยาห์
4ฮัทธัช เชบานิยาห์ มัลลูค
5ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห์
6ดาเนียล กินเนโธน บารุค
7เมชุลลาม อาบียาห์ มิยามิน
8มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์
คนเหล่านี3 เป็นปุโรหิต
9และคนเลวีคือ เยชูอาผู้ เป็น
บุตรชายอาซันยาห์ บินนุยลูก
หลานเฮนาดัด ขัดมีเอล
10 และพี% น้องของเขา เชบานิ-
ยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์
ฮานัน
11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์
12 ศักเกอร์ เชเรบิยาห์ เชบานิ-
ยาห์
13 โฮดียาห์ บานี เบนินู
14 บรรดาหัวหน้าของประชาชน

เนหะมีย์ V, IN

(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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คือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม
ศัทธู บานี
15 บุนนี อัสกาด เบบัย
16 อาโดนียาห์ บิกวัย อาดีน
17 อาเทอร์ เฮเซคียาห์ อัสซูร์
18 โฮดียาห์ ฮาชูม เบไซ
19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
20 มักปีอาช เมชุลลาม เฮซีร์
21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
22 เป-ลาทียาห์ ฮานัน อานา-
ยาห์
23 โฮเชยา ฮานันยาห์ หัสชูบ
24 ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก
25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเส-
อาห์
26 อาหิอาห์ ฮานัน อานัน
27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์
28 ส่ วนประช าชนนอกนั3 น
บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้า
ประตู นักร้อง คนใช้ประจาํพระ
วิหาร และคนทั3 งปวงผู้ ได้แยก
ตัวออกจากชนชาติทั3 งหลายของ
แผ่ นดิ นเหล่ านั3 นมาถื อพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า ทั3 ง
ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาว
ของเขา และคนทั3งปวงผู้มีความ
รู้และความเข้าใจ
29 ได้สมทบกับพี% น้องของเขา
กับขุนนางของเขา ได้เข้าในการ
สาปแช่งและในการปฏิญาณที%จะ
ดาํเนินตามพระราชบัญญัติของ
พระเจ้า ซึ% งทรงมอบไว้ทางโม-

เสสผู้รับใช้ของพระเจ้า และที%จะ
ปฏิบัติและกระทาํตามพระบัญ-
ญัติทั3 งสิ3 นของพระเยโฮวาห์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตาม
คาํตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระ
องค์
30 และที% เราทั3 งหลายจะไม่ยก
บุตรสาวของเราให้แก่ชนชาติทั3 ง
หลายของแผ่นดินนั3น และไม่รับ
บุตรสาวของเขาทั3 งหลายให้แก่
บุตรชายของเรา
31 และถ้าชนชาติทั3 งหลายของ
แผ่นดินนั3นนาํเครื%องใช้หรือข้าว
อย่างใดๆมาขายในวันสะบาโต
เราจะไม่ซื3 อจากเขาในวันสะบา-
โตหรือในวันบริสุทธิX  และเราจะ
ไม่เก็บผลของปีที% เจ็ด และ
ไม่เกบ็หนี3 สินทุกอย่าง
32 และเราทั3 งหลายกาํหนดไว้ว่า
จะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปีให้
เสียคนละจาํนวนหนึ% งส่วนสาม
เชเขล เพื%อการปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเจ้าของเรา
33 คือให้เป็นราคาขนมปังหน้า
พระพักตร์ ธัญญบูชาเนืองนิตย์
เครื% องเผาบูชาเนืองนิตย์ สาํ-
หรับสะบาโตต่างๆ วันขึ3 นหนึ% ง
คํ%า เทศกาลกาํหนดต่างๆ สิ% ง
ของบริสุทธิX  และเครื%องบูชาไถ่
บาปเพื% อทาํการลบมลทินบาป
ของพวกอิสราเอล สาํหรับงาน
ทุกอย่างในพระนิ เวศของพระ

เนหะมีย์ IN

(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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เจ้าของเราทั3งหลาย
34 เราได้จับสลากด้วย คือบรร-
ดาปุโรหิต คนเลวี และประ-
ชาชนทั3 งหลายเพื% อเอาฟืนถวาย
นาํเข้ามาในพระนิ เวศของพระ
เจ้าของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเรา ตามเวลากาํหนดเป็น
ปีๆไป เพื%อเผาบนแท่นบูชาแห่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
ตามที% บันทึกไว้ในพระราชบัญ-
ญัติ
35 และเพื%อนาํผลแรกแห่งที%ดิน
ของเรา และผลแรกของผลต้น
ไม้ทั3 งสิ3 นทุกปี มายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์
36 และจะนาํบุตรชายหัวปี และ
สัตว์หัวปีของเรา ตามที% บันทึก
ไว้ในพระราชบัญญัติ และลูกหัว
ปีแห่งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของ
เรามายังพระนิ เวศของพระเจ้า
ของเรา ยังปุโรหิตผู้ปรนนิบัติ
อยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของ
เรา
37 และที% จะนาํยอดแป้งเปียก
ของเรา สิ%งบริจาคของเรา ผลไม้
ของต้นไม้ทุกต้น นํ3าองุ่ นและ
นํ3ามัน มายังบรรดาปุโรหิต มา
ยั งห้ องพระนิ เวศของพระเจ้ า
ของเรา และที%จะนาํสิบชักหนึ% ง
จากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี
เพราะคนเลวีเป็นผู้ เก็บสิบชัก
หนึ% งแห่ งงานของเราจากหั ว

เมืองชนบททั3งสิ3 นของเรา
38 และปุโรหิต ลูกหลานของ
อาโรน จะอยู่กับคนเลวีเมื%อคน
เลวีได้รับสิบชักหนึ%ง และคนเลวี
จะนาํสิบชักหนึ% งของสิบชักหนึ% ง
มายังพระนิเวศของพระเจ้าของ
เรา มายังห้อง ยังคลังพัสดุ
39 เพราะประชาชนอิ สราเอล
และคนเลวีจะนาํส่วนบริจาคคือ
ข้าว นํ3าองุ่นใหม่และนํ3ามัน มา
ยังห้องซึ% งเป็นที% เก็บเครื% องใช้
ของสถานบริสุทธิX  และที%อยู่ของ
ปุโรหิตผู้ปรนนิบัติ และคนเฝ้า
ประตู และนักร้อง เราจะไม่เพิก
เฉยต่ อพระนิ เวศของพระเจ้ า
ของเรา

รายชื�อของคนที�
อาศยัอยู่ในเยรูซาเล็ม

11
พวกประมุ ขของประชา
ชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม

และประชาชนนอกนั3 นจับสลาก
กัน เพื% อจะนาํเอาคนส่วน
หนึ% งในสิบส่วนให้เข้าไปอยู่ ใน
เยรูซาเล็มนครบริสุทธิX  ฝ่ายอีก
เก้าส่วนสิบนั3นให้อยู่ในหัวเมือง
ต่างๆ
2 และประชาชนได้ โมทนาแก่
บรรดาผู้ที%สมัครใจไปอยู่ในเย-
รูซาเลม็
3 ต่อไปนี3 เป็นหัวหน้ามณฑลที%
มาอาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็ แต่ใน
หัวเมืองของประเทศยูดาห์ต่าง

เนหะมีย์ IN, II

(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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คนต่างอาศัยอยู่ในที%ดินของตน
ในหัวเมืองของตน คืออิสราเอล
บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนใช้
ประจาํพระวิหาร และลูกหลาน
ข้าราชการของซาโลมอน
4บางคนในลูกหลานของยูดาห์
และลูกหลานของเบนยามินอา-
ศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม ลูกหลาน
ของยูดาห์มี อาธายาห์บุตรชาย
อุสซียาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศคา-
ริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์
ผู้ เป็นบุตรชายเชฟาทิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายมาหะลาเลล แห่ง
คนเปเรศ
5และมาอาเสอาห์บุตรชายบา-
รุค ผู้เป็นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้
เป็นบุตรชายฮาซายาห์ ผู้ เป็น
บุตรชายอาดายาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายโยยาริบ ผู้เป็นบุตรชายเศ-
คาริยาห์ ผู้ เป็นบุตรชายชาว
ชีโลห์
6ลูกหลานของเปเรศทั3 งสิ3 นที%
อาศัยอยู่ในเยรูซาเลม็ มีคนเก่ง
กล้า สี% ร้อยหกสิบแปดคน
7และต่อไปนี3 เป็นคนเบนยามิน
คือสัลลูบุตรชายเมชุลลาม ผู้
เป็นบุตรชายโยเอด ผู้เป็นบุตร
ชายเปดายาห์ ผู้ เป็นบุตรชาย
โคลายาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาอา-
เสอาห์ ผู้เป็นบุตรชายอิธีเอล ผู้
เป็นบุตรชายเยชายาห์
8และถัดเขาไปคือ กับบัย สัล-

ลัย มีเก้าร้อยยี%สิบแปดคน
9 โยเอลบุตรชายศิครี เป็นผู้ ดู
แลเขาทั3งหลาย และเหนือเมือง
นั3 นยูดาห์บุตรชายเสนูอาห์เป็น
ที%สอง
10 จากบรรดาปุโรหิตคือ เยดา-
ยาห์บุตรชายโยยาริบ ยาคีน
11 เสไรยาห์ บุตรชายฮิลคียาห์
ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้เป็น
บุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชาย
เมราโยท ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ
ผู้ปกครองพระนิเวศของพระเจ้า
12 และพี% น้องของเขาที% ทาํงาน
อยู่ในพระนิเวศ มีแปดร้อยยี%สิบ
สองคน และอาดายาห์บุตรชาย
เยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเปลาลิ-
ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็น
บุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายปาชเฮอร์ ผู้ เป็นบุตรชาย
มัลคิยาห์
13 และพี% น้องของเขา ประมุข
ของบรรพบุรุษ มีสองร้อยสี%สิบ
สองคน และอามาชสัยบุตรชาย
อาซาเรล ผู้เป็นบุตรชายอัคซัย
ผู้ เป็นบุตรชายเมชิลเลโมท ผู้
เป็นบุตรชายอิมเมอร์
14 และพี% น้ อ งของ เขา เ ป็ น
ทแกล้วทหาร มีหนึ% งร้อยยี% สิบ
แปดคน ผู้ดูแลของเขาคือ ศับ-
ดีเอลบุตรชายของคนใหญ่คนโต
คนหนึ%ง
15 จากคนเลวีคือ เชไมอาห์

เนหะมีย์ II

(U) ปฐก SQ:KV; I พศด V:S
(IN) I พศด V:IN
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บุตรชายหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชาย
อัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายฮาชาบิ-
ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายบุนนี
16 และชั บเบธั ยกั บโยซาบาด
จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ผู้
ควบคุมการงานภายนอกพระ
นิเวศของพระเจ้า
17 และมั ทธานิ ยาห์ บุ ตรชาย
มีคา ผู้เป็นบุตรชายศับดี ผู้เป็น
บุตรชายอาสาฟ ผู้ เป็นหัวหน้า
ในการเริ% มต้นการโมทนาพระ
คุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิ-
ยาห์เป็นที%สองในหมู่พี% น้องของ
เขา และอับดาบุตรชายชัมมูอา
ผู้ เป็นบุตรชายกาลาล ผู้ เป็น
บุตรชายเยดูธูน
18 คนเลวีทั3 งหมดในนครบริ-
สุทธิXมีสองร้อยแปดสิบสี%คน
19 คนเฝ้าประตูมี อักขูบ ทัล-
โมนและพี% น้องของเขา ผู้ เฝ้า
บรรดาประตูมีหนึ% งร้อยเจ็ดสิบ
สองคน

คนอิสราเอลนอกนั,น
อาศยัอยู่ในหวัเมืองต่างๆ

20 คนอิสราเอลนอกนั3น ที% เป็น
พวกปุโรหิตและคนเลวี อยู่ใน
หัวเมืองทั3งสิ3 นของยูดาห์ ทุกคน
อยู่ในที%ดินมรดกของเขา
21 แต่คนใช้ประจาํพระวิหารอยู่
ที%โอเฟล และศีหะกับกิชปาควบ
คุมคนใช้ประจาํพระวิหาร
22 ผู้ ดูแลคนเลวีในเยรูซาเล็ม

คือ อุสซีบุตรชายบานี ผู้ เป็น
บุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตร
ชายมัทธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชาย
มีคา สาํหรับลูกหลานของอา-
สาฟ พวกนักร้องดูแลการงาน
พระนิเวศของพระเจ้า
23 เพรา ะมี พระ บั ญชาจาก
กษัตริย์ถึงเรื% องเขา และมีของ
ปันส่วนที% ได้ตกลงกันไว้สาํหรับ
นักร้อง ตามที%ต้องการทุกๆวัน
24 และเปธาหิยาห์บุตรชายเม-
เชซาเบล คนเศ-ราห์ บุตร
ชายยูดาห์ เป็นสนองโอษฐ์ของ
กษัตริย์ในเรื% องกิจการต่างๆอัน
เกี%ยวกับประชาชน
25 ส่วนที% ชนบทและไร่นาของ
ชนบทเหล่านั3 น ประชาชนพวก
ยูดาห์บางคนอาศัยอยู่ ในคี ริ-
ยาทอารบา และชนบทของเมือง
นั3น และในดีโบนกับชนบทของ
เมืองนั3น และในเยขับเซเอลกับ
ชนบทของเมืองนั3น
26 และในเยชูอากับในโมลา-
ดาห์ และเบธเปเลต
27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์-
เชบากับชนบทของเมืองนั3น
28 ในศิกลาก ในเมโคนาห์กับ
ชนบทของเมืองนั3น
29 ในเอนริมโมน ในโศราห์ ใน
ยารมูท
30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและชน
บทของเมืองนั3น ลาคีชและไร่นา

เนหะมีย์ II

(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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ของเมืองนั3 น อาเซคาห์กับชน
บทของเมืองนั3 น เขาจึงตั3 งค่าย
จากเบเออร์เชบาถึงหุบเขาฮิน-
โนม
31 ประชาชนเบนยามินอยู่ ต่อ
จากเกบาไปด้วย ที% มิคมาช ที%
อัยยา เบธเอลและชนบทของ
เมืองนั3น
32 ที%อานาโธท โนบ อานานิยาห์
33 ฮาโซร์ รามา กิททาอิม
34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท
35 โลด และโอโน หุบเขาของ
พวกช่างฝีมือ
36 และบางส่วนของคนเลวีอยู่
ในยูดาห์และในเบนยามิน

พวกปุโรหิตและคนเลวี
ที�ขึ, นมากบัเศรุบบาเบล

12
ต่อไปนี3 เป็นปุโรหิตและ
คนเลวีที% ขึ3 นมากับเศ-

รุบบาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล
และกับเยชูอาคือ เสไรอาห์ เย-
เรมีย์ เอสรา
2อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช
3เชคานิยาห์ เรฮูม เมเรโมท
4อิดโด กินเนโธน อาบียาห์
5มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์
6เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์
7สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดา-
ยาห์ คนเหล่านี3 เป็นปุโรหิตใหญ่
และพี% น้องของเขาในสมัยของ
เยชูอา
8คนเลวีคือ เยชูอา บินนุย ขัด-

มีเอล เชเรบิยาห์ ยูดาห์ และ
มัทธานิยาห์ ผู้ซึ% งดูแลการเพลง
โมทนาพร้อมกับพี%น้องของเขา
9และบัคบูคิยาห์ กับอุนนีพี%
น้องของเขา ยืนอยู่ตรงกันข้าม
ในการปรนนิบัติ

สํามะโนครวัเชื, อสาย
ของพวกปุโรหิต

10 และเยชูอาให้กาํเนิดบุตรชื% อ
โยยาคิม โยยาคิมให้กาํเนิดบุตร
ชื% อเอลียาชีบ เอลียาชีบให้กาํ-
เนิดบุตรชื%อโยยาดา
11 โยยาดาให้กาํเนิดบุตรชื%อโย-
นาธาน และโยนาธานให้กาํเนิด
บุตรชื%อยาดดูวา
12 และในรัชกาลโยยาคิม มี
ปุโรหิตผู้เป็นประมุขของบรรพ-
บุรุษคือ ของคนเสไรอาห์มี เม-
รายาห์ ของคนเยเรมีย์มี ฮานา-
นิยาห์
13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม
ของคนอามาริยาห์มี เยโฮฮานัน
14 ของคนมัลลูคมี โยนาธาน
ของคนเชบานิยาห์มี โยเซฟ
15 ของคนฮาริมมี อัดนา ของ
คนเมราโยทมี เฮลคาย
16 ของคนอิดโดมี เศคาริยาห์
ของคนกินเนโธนมี เมชุลลาม
17 ของคนอาบียาห์มี ศิครี ของ
คนมินยามิน ของคนโมอัดยาห์
มี ปิลทัย
18 ของคนบิลกาห์มี ชัมมูอา

เนหะมีย์ II, IK

(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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ของคนเชไมอาห์มี เยโฮนาธัน
19 และของคนโยยาริบมี มัท-
เธนัย ของคนเยดายาห์มี อุสซี
20 ของคนสัลลัยมี คาลลัย ของ
คนอาโมคมี เอเบอร์
21 ของคนฮิลคียาห์มี ฮาชาบิ-
ยาห์ ของคนเยดายาห์มี เนธัน-
เอล

พวกหวัหนา้ของคนเลวี
22 ส่วนคนเลวีในสมัยของเอลี-
ยาชีบ โยยาดา โยฮานัน และ
ยาดดูวา ชื% อประมุขของบรรพ-
บุรุษมีบันทึกไว้ทั3 งบรรดาปุโร-
หิตจนถึงรัชสมัยของดาริอัสคน
เปอร์เซีย
23 ลูกหลานของเลวี ประมุข
ของบรรพบุรุษ มีบันทึกไว้ใน
หนังสือพงศาวดาร จนสมัยของ
โยฮานันบุตรชายเอลียาชีบ
24 และหัวหน้ าของคนเลวี คือ
ฮาชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเย-
ชูอาบุตรชายขัดมีเอล กับญาติ
พี% น้องของเขาอยู่ตรงกันข้าม ที%
จะสรรเสริญและโมทนาพระคุณ
ตามบัญญัติ ของดาวิดคนของ
พระเจ้า เป็นยามๆไป
25 มัทธานิยาห์ บัคบูคิยาห์ โอ-
บาดีห์ เมชุลลาม ทัลโมน และ
อักขูบ เป็นคนเฝ้าประตู ยืน
เฝ้าอยู่ที%โรงพัสดุของประตู
26 คนเหล่านี3 อยู่ในสมัยของโย-
ยาคิมบุตรชายเยชูอา ผู้เป็นบุตร

ชายโยซาดัก และในสมัยของ
เนหะมีย์ผู้ว่าราชการ กับในสมัย
ของเอสราปุโรหิต และธรรมา-
จารย์

การทําพิธีมอบถวาย
กําแพงเมือง

27 คราวเมื% อทาํ พิ ธี มอบถวาย
กาํแพงเยรูซาเล็ม เขาได้แสวง
หาคนเลวีตามที% ของเขาทั% วทุก
แห่ง เพื% อจะนาํเขามาที% เยรูซา-
เล็ม เพื% อฉลองมอบถวายด้วย
ความยินดี ด้วยการโมทนาและ
ด้วยการร้องเพลง ด้วยฉาบ
พิณใหญ่ และพิณเขาคู่
28 ลูกหลานพวกนักร้องได้รวม
กันมาจากมณฑลรอบเยรูซาเล็ม
และจากชนบทของชาวเนโทฟาห์
29 ทั3 งมาจากวงศ์วานกิ ลกาล
และจากเขตเกบาและอัสมาเวท
เพราะบรรดานั กร้ องได้ สร้ าง
ชนบทของตนรอบเยรูซาเลม็
30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้
ชาํระตนให้บริสุทธิX  และเขาทั3 ง
หลายได้ชาํระประชาชน และ
ประตูเมือง กับกาํแพงให้บริ-
สุทธิX
31 แล้ วข้ าพเจ้ าได้นาํ เจ้ านาย
แห่งยูดาห์ขึ3 นบนกาํแพง  และ
แต่ งตั3 งให้ คณะใหญ่สองคณะ
เป็นผู้กล่าวโมทนาและเดินเป็น
กระบวนแห่ คณะหนึ% งไปทาง
ขวาขึ3 นไปบนกาํแพงจนถึงประตู

เนหะมีย์ IK

(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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กองขยะ
32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห์
และเจ้านายแห่งยูดาห์ครึ%งหนึ%ง
33 กับอาซาริยาห์ เอสรา เม-
ชุลลาม
34 ยูดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์
และเยเรมีย์
35 และบุตรชายของพวกปุโรหิต
บางคนที%มีแตรคือ  เศคาริยาห์
บุตรชายโยนาธาน ผู้ เป็นบุตร
ชายเชไมอาห์ ผู้ เป็นบุตรชาย
มัทธานิยาห์ ผู้ เป็นบุตรชายมี-
คายาห์ ผู้เป็นบุตรชายศักเกอร์
ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ
36 กับญาติ พี% น้ องของเขาคือ
เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิ-
ลาลัย มาอัย เนธันเอลและยู-
ดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครื%อง
ดนตรีของดาวิดคนของพระเจ้า
และเอสราธรรมาจารย์ได้เดินนาํ
หน้าเขา
37 ที%ประตูนํ3าพุ ซึ% งอยู่ตรงข้าม
กับพวกเขา เขาทั3งหลายเดินขึ3 น
บันไดของนครดาวิด ที% ทางขึ3 น
กาํแพงเหนือพระราชวังของดา-
วิดถึงประตูนํ3าทางทิศตะวันออก
38 อีกคณะหนึ% งที%กล่าวคาํโมท-
นาเดินไปทางตรงกันข้าม และ
ข้าพเจ้าตามเขาไป พร้อมกับ
ประชาชนครึ% งหนึ% ง บนกาํแพง
เหนือหอคอยเตาไฟ ถึงกาํแพง
กว้าง

39 และเหนื อประตู เอฟราอิ ม
และทางประตูเก่า และทางประตู
ปลา และหอคอยฮานันเอล และ
หอคอยเมอาห์ ถึงประตูแกะ
และเขามาหยุดอยู่ที%ประตูยาม
40 คณะทั3 งสอ ง ผู้ ก ล่ าวคาํ
โมทนาได้มายืนอยู่ที% พระนิเวศ
ของพระเจ้า ทั3 งข้าพเจ้าและเจ้า
หน้าที%ครึ%งหนึ%งอยู่กับข้าพเจ้า
41 กั บปุ โรหิ ตที% ถื อแตรคื อ
เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยา-
มิน มีคายาห์ เอลีโอนัย เศคาริ-
ยาห์ กับฮานันยาห์
42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์
เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานัน
มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์
และบรรดานักร้องได้ ร้องเพลง
ด้วยเสียงดัง มีอิสราหิยาห์เป็น
หัวหน้าของเขา
43 และเขาทั3 งหลายได้ ถวาย
เครื%องสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั3น
และเปรมปรีดิX  เพราะพระเจ้า
ทรงกระทาํให้เขาเปรมปรีดิX ด้วย
ความชื%นบานใหญ่ยิ%ง พวกภรร-
ยาและเด็กๆก็ เปรมปรีดิX ด้ วย
และความชื%นบานของเยรูซาเล็ม
กไ็ด้ยินไปไกล
44 ในวันนั3น เขาแต่งตั3 งบางคน
ให้ดูแลห้องสาํหรับพัสดุ ของ
บริจาค ผลไม้รุ่นแรก ส่วนสิบ
ชักหนึ% ง ให้รวบรวมปันส่วนซึ% ง
กาํหนดไว้ ในพระราชบั ญญัติ

เนหะมีย์ IK

(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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สาํหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามา
ไว้ในนั3 น ตามไร่นาในหัวเมือง
เหล่านั3น เพราะยูดาห์เปรมปรีดิX
ด้วยเรื%องบรรดาปุโรหิต และคน
เลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั3น
45 และทั3 งพวกนักร้องและพวก
เฝ้ าประตู ได้ทาํการปรนนิ บัติ
พระเจ้าของเขาและทาํการชาํระ
ให้บริสุทธิX  ตามพระบัญชาของ
ดาวิดและของซาโลมอนราชโอ-
รสของพระองค์
46 เพราะในสมัยดาวิดและอา-
สาฟในดึกดาํบรรพ์นั3นมีหัวหน้า
พวกนักร้อง และมีบทเพลง
สรรเสริญ และบทเพลงโมทนา
พระคุณพระเจ้า
47 และอิสราเอลทั3 งปวงในสมัย
ของเศรุบบาเบลและในสมัยของ
เนหะมีย์ ได้ให้ปันส่วนตามต้อง
การทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้า
ประตู และเขาได้กันส่วนของคน
เลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้กัน
ส่วนของลูกหลานอาโรนไว้ต่าง
หาก

คนอิสราเอลตอ้งแยกเสีย
จากคนต่างดา้ว

13
ในวันนั3น เขาอ่านหนัง-
สื อของโมเสสให้ประ-

ชาชนฟัง และเขาพบที%มีเขียนไว้
ว่า ไม่ควรให้คนอัมโมนหรือคน
โมอับเข้าไปในที% ชุมนุมของพระ
เจ้าเป็นนิตย์

2 เพราะเขามิได้เอาอาหารและ
นํ3ามาต้อนรับคนอิสราเอล แต่
ได้ จ้ างบาลาอั มให้ มาต่อต้ าน
และแช่งเขา แต่พระเจ้าของเรา
ทรงเปลี%ยนคาํแช่งเป็นพร
3และอยู่มาเมื%อประชาชนได้ยิน
พระราชบัญญัติ เขาก็แยกอิส-
ราเอลออกเสียจากคนต่างด้าว
ทั3งปวง
4ก่อนหน้านี3  เอลียาชีบปุโรหิต
ผู้ ได้รับการแต่งตั3 งให้ดูแลห้อง
ในพระนิเวศของพระเจ้าของเรา
และผู้เกี%ยวพันกับโทบีอาห์
5 ได้ จัดห้องใหญ่ห้ องหนึ% งให้
โทบีอาห์ เป็นห้องที%แต่ก่อนใช้
เกบ็ธัญญบูชา กาํยาน เครื%องใช้
ต่างๆ และสิบชักหนึ%งที%เป็นข้าว
นํ3าองุ่นใหม่ และนํ3ามัน ซึ%งเขา
ให้ไว้ตามบัญญัติให้แก่คนเลวี
นักร้อง คนเฝ้าประตูและของ
บริจาคสาํหรับปุโรหิต
6เมื%อเกิดเรื%องนี3 ข้าพเจ้ามิได้อยู่
ในเยรูซาเล็ม เพราะในปีที%สาม
สิบสองแห่งรัชกาลอารทาเซอร์-
ซี สกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนนั3 น
ข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษัตริย์ และ
อี กไม่ กี% วั น ข้ าพเจ้ าก็ ทู ลลา
กษัตริย์

เนหะมียไ์ปยงัเยรูซาเล็ม
ครั, งที�สอง

7และมายังเยรูซาเล็ม แล้ว
ข้าพเจ้าจึงทราบความชั% วร้ายซึ% ง

เนหะมีย์ IK, IS

(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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เอลียาชีบได้กระทาํเพื%อโทบีอาห์
คือจัดห้องภายในบริ เวณพระ
นิเวศของพระเจ้าให้เขา
8ข้าพเจ้าโกรธนัก และข้าพเจ้าก็
โยนเครื% องแต่งเรือนทั3 งสิ3 นของ
โทบีอาห์ออกเสียจากห้อง
9แล้วข้าพเจ้าสั% งให้เขาชาํระห้อง
และข้าพเจ้ากน็าํเครื%องใช้ประจาํ
พระนิเวศของพระเจ้า ทั3 ง
ธัญญบูชากับกาํยานกลับมาไว้ที%
นั%นอีก

อิสราเอลนาํคนเลวี
กลบัมายงัพระวิหาร
และจัดเลี, ยงพวกท่าน

10 และข้าพเจ้ายังทราบอีกว่า
ส่วนของคนเลวีนั3 น เขาก็ไม่ได้
มอบให้ เพราะฉะนั3นคนเลวีและ
นักร้องผู้ปฏิบัติการงาน ต่างก็
หนีกลับไปยังไร่นาของตน
11 ข้าพเจ้าจึงต่อว่าเจ้ าหน้าที%
และพูดว่า "ทาํไมจึงทอดทิ3 งพระ
นิเวศของพระเจ้าเสีย" ข้าพเจ้า
จึงรวบรวมเขากลับมา และตั3 ง
เขาไว้ตามตาํแหน่งของเขาอีก
12 และยูดาห์ทั3 งปวงได้นาํสิบ
ชักหนึ%ง ที%เป็นข้าว นํ3าองุ่นใหม่
และนํ3ามันเข้ามายังเรือนพัสดุ
13 ข้าพเจ้าได้แต่งตั3 งคนให้ดูแล
เรือนพัสดุคือ เชเลมิยาห์ปุโรหิต
ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดา-
ยาห์แห่งคนเลวี และผู้ช่วยของ
เขาคือ ฮานันบุตรชายศักเกอร์

ผู้ เ ป็ นบุ ตรชายมั ทธานิ ยาห์
เพราะนับได้ว่าเขาสัตย์ซื%อ และ
หน้ าที% ของเขาคือแจกจ่ ายแก่
พวกพี%น้อง
14 "โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ เกี%ยวกับเรื%องนี3 ขอทรงระ-
ลึกถึงข้าพระองค์ และขออย่า
ทรงลบล้างการที% ดีทั3 งหลายของ
ข้ าพระองค์ ที% ข้ าพระองค์ ได้
กระทาํ เพื% อพระนิเวศของพระ
เจ้าของข้าพระองค์ และเพื%อการ
ปรนนิบัติในที%นั3น"

บางคนฝ่าฝืน
วนัสะบาโต

15 ครั3 งนั3 นในยูดาห์ ข้าพเจ้า
เห็นคนยํ%านํ3าองุ่ นในวันสะบาโต
และนาํฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุก
หลังลา ทั3งนํ3าองุ่น ผลองุ่น มะ-
เดื%อ และภาระทุกอย่าง ซึ% งเขา
นาํมายังเยรูซาเลม็ในวันสะบาโต
ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขาในวันที%
เขาทั3งหลายขายอาหาร
16 และมีคนชาวไทระอาศัยอยู่
ในเมืองได้นาํปลาและสินค้าทุก
อย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่
ประชาชนยูดาห์ และในเยรูซา-
เลม็
17 แล้ วข้ าพเจ้ าได้ ต่ อว่ าพวก
ขุนนางแห่งยูดาห์ และพูดกับ
เขาว่า "ทาํไมท่านทั3งหลายกระ-
ทาํความชั%วร้ายเช่นนี3  กระทาํให้
วันสะบาโตเป็นมลทิน

เนหะมีย์ IS
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18 บรรพบุ รุ ษของท่ านมิ ไ ด้
กระทาํเช่นนี3 หรือ และพระเจ้า
ของเรามิ ได้ทรงนาํเหตุ ร้ายทั3 ง
สิ3 นให้ตกอยู่บนเราและบนเมือง
นี3 หรือ ท่านยังจะนาํพระพิโรธยิ%ง
กว่านั3 นมาเหนืออิสราเอลด้วย
การกระทาํให้ วันสะบาโตเป็น
มลทิน"
19 และอยู่มาพอเริ%มมืดที%ประตู
เมืองเยรูซาเล็มก่อนวันสะบาโต
ข้ าพเจ้าได้ บัญชาให้ ปิดประตู
เมือง และสั% งว่า ไม่ให้เปิดจน
กว่าจะพ้นวันสะบาโตแล้ว และ
ข้าพเจ้าก็ตั3 งข้าราชการบางคน
ของข้าพเจ้าให้ดูแลประตูเมือง
ว่าไม่ให้นาํภาระสิ% งใดเข้ามาใน
วันสะบาโต
20 แล้วพวกพ่อค้าและพวกขาย
สินค้าทุกชนิดค้างอยู่นอกเยรู-
ซาเลม็หนหนึ%ง หรือสองหน
21 ข้าพเจ้าได้ตักเตือนเขา และ
พูดกับเขาว่า "ทาํไมท่านมานอน
อยู่ข้างกาํแพงเมือง ถ้าท่านทาํ
อีกข้าพเจ้าจะจับท่าน" ตั3 งแต่
คราวนั3 นมาเขาก็ไม่มาอีกในวัน
สะบาโต
22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลวีให้
ชาํ ระตั วเขาและมาเฝ้ าประตู
เมือง เพื% อรักษาวันสะบาโตให้
บริสุทธิX  "โอ ข้าแต่พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงระ-
ลึกถึงข้าพระองค์ในเรื% องนี3 ด้วย

และขอทรงไว้ ชี วิตข้าพระองค์
ตามความยิ% งใหญ่ แห่ งความ
เมตตาของพระองค์"

การติเตียนคนที�
แต่งงานกบัคนต่างชาติ

23 ในสมัยนั3 นข้ าพเจ้ าได้ เห็น
พวกยิวผู้ได้แต่งงานกับหญิงชาว
อัชโดด อัมโมนและโมอับ
24 และเด็กของเขาครึ% งหนึ% งพูด
ภาษาของคนอัชโดด เขาพูด
ภาษาของคนยิวไม่ได้ แต่พูด
ภาษาชนชาติของเขาแต่ละพวก
25 ข้าพเจ้าได้โต้แย้งกับเขาและ
แช่งเขา และตีเขาบางคนและดึง
ผมของเขาออก และข้าพเจ้า
กระทาํ ให้ เขาปฏิญาณในพระ
นามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้า
กล่าวว่า "เจ้าทั3 งหลายอย่ายก
บุตรสาวของเจ้าให้แก่บุตรชาย
ของเขา หรือรับบุตรสาวของเขา
ให้แก่บุตรชายของเจ้า หรือตัว
เจ้าเอง
26 ซาโลมอนกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอล มิได้ทาํบาปด้วยเรื% อง
หญิงอย่างนี3 หรือ ท่ามกลาง
หลายประชาชาติไม่มีกษัตริย์ใด
เหมือนพระองค์ และพระเจ้า
ของพระองค์ก็ทรงรักพระองค์
และพระเจ้าทรงกระทาํให้พระ
องค์เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
ทั3 งปวง ถึงกระนั3นกด็ี แม้เป็น
พระองค์หญิงต่างชาติก็เป็นเหตุ

เนหะมีย์ IS
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ให้พระองค์ทรงทาํบาป
27 ควรหรือที% เราจะฟังเจ้าและ
กระทาํความชั% วร้ายใหญ่ยิ%งนี3 ทั3 ง
สิ3 น และประพฤติละเมิดต่อพระ
เจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับ
หญิงต่างชาติ"
28 บุตรชายคนหนึ% งของโยยาดา
ผู้เป็นบุตรชายเอลียาชีบมหาปุ-
โรหิต เป็นบุตรเขยของสันบาล-
ลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั3น
ข้าพเจ้าจึงขับไล่เขาไปเสียจาก
ข้าพเจ้า
29 "โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์ ขอทรงระลึกถึงเขาทั3 ง

หลาย เพราะว่าเขาทั3 งหลายได้
กระทาํให้การเป็นปุโรหิต และ
พันธสัญญาของพวกปุโรหิตและ
คนเลวีเป็นมลทิน"
30 ดังนี3 แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํระ
เขาจากต่างด้าวทุกอย่าง และ
ข้าพเจ้าได้ตั3 งหน้าที% ของบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีต่างก็ประจาํ
งานของตน
31 ข้าพเจ้าได้จัดให้หาฟืนถวาย
ตามเวลากาํหนดและสาํหรับผล
รุ่นแรกด้วย "โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกถึง
ข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด"
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