หนา 1006
เอสรา
กษัตริยไซรัสทรงประกาศ
ใหสรางพระวิหาร
ของพระเจาใหม
ในป แรกแห งรั ชกาลไซรั ส
กษั ตริ ย ของเปอร เซี ย เพื่ อ
พระวจนะของพระเยโฮวาห ทาง
ปากของเยเรมี ย จะสําเร็ จ พระ
เยโฮวาห ท รงรบเร า จิ ต ใจของ
ไซรั สกษั ตริ ย ของเปอร เซี ย
กษั ตริ ย จึ งทรงมี ประกาศตลอด
ราชอาณาจักรของพระองค และ
บั นทึ กเป นลายลั กษณ อั กษรลง
ดวยวา
2 "ไซรั สกษั ต ริ ย แห ง เปอร เ ซี ย
ตรั สดั งนี้ วา `พระเยโฮวาห พระ
เจ าของฟ าสวรรค ได พ ระราช
ทานบรรดาราชอาณาจั ก รแห ง
แผนดินโลกแกเรา และพระองค
ทรงกําชั บให เราสร างพระนิ เวศ
ให พระองค ที่ เยรู ซาเล็ ม ซึ่ งอยู
ในยูดาห
3 มี ผู ใดในท ามกลางท านทั้ ง
หลายที่ เป น ประชาชนของพระ
องค ขอพระเจาของเขาสถิตกับ
เขา และขอใหเขาขึ้ นไปยังเยรูซาเล็ มซึ่ งอยู ในยู ดาห และสร าง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห พระ
เจาแหงอิ สราเอล (คือพระองค
ทรงเปนพระเจา) ซึ่ งอยู ในเยรูซาเล็ม
4และคนใดก็ตามที่ เหลืออยู ไม

1

วาเขาจะอาศัยอยู ณ ที่ ใด ขอให
คนซึ่ งอยู ในที่ ของเขาช ว ยเขา
ด วยเงิ นและด วยทองคํา ด วย
ขาวของและสัตว นอกเหนือจาก
เครื่ องบู ชาตามใจสมั ครสําหรั บ
พระนิ เวศของพระเจ าซึ่ งอยู ใน
เยรูซาเล็ม'"
ผู ถูกเนรเทศกลับไป
ยังเยรูซาเล็ม
5 แล วประมุ ขของบรรพบุ รุ ษ
แห งยู ดาห และเบนยามิ นได ลุ ก
ขึ้ น ทั้ งบรรดาปุ โรหิ ตและคน
เลวี คือทุกคนที่ พระเจ าทรงเรา
จิ ตใจของเขาให ไปสร างพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห ซึ่ งอยู ใน
เยรูซาเล็ม
6 และทุ ก คนที่ อยู ใกล เ ขาก็ ไ ด
ช วยมื อเขาด วยเครื่ องเงิ น ด วย
ทองคํา ด วยข าวของและด วย
สั ตว และด วยของมี ค า นอก
เหนื อจากทุ กสิ่ งที่ ถวายบู ชาตาม
ใจสมัคร
7กษัตริยไซรัสก็ ทรงนําเครื่ องใช
ของพระนิ เวศแห งพระเยโฮวาห
ออกมา ซึ่ งเปนเครื่ องใชที่ เนบูคั ดเนสซาร ได ทรงกวาดมาจาก
เยรู ซาเล็ ม และทรงเก็ บไว ใน
นิเวศแหงพระของพระองค
8 ไซรั ส กษั ตริ ย แห ง เปอร เ ซี ย
ทรงนํ า สิ่ งเหล านี้ ออกมาใน
ความดูแลของมิทเรดาท สมุห-

(1) 2 พศด 36:22-23; อสร 5:13-14; อสย 44:28-45:13; ยรม 25:12; 29:10
(2) อสย 44:28; 45:1, 13 (3) 1 พกษ 8:23; 18:39; อสย 37:16 (5) ฟป 2:13
(6) อสร 2:68 (7) 2 พกษ 24:13; 2 พศด 36:7, 18; อสร 5:14; 6:5 (8) อสร 5:14, 16
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หนา 1007
เอสรา 1, 2
พระคลั ง ผู นั บออกให แก เชช- สิบสองคน
บัสซารเจานายของยูดาห
5คนอาราห เจ็ ดร อยเจ็ ดสิ บห า
9และนี่ เป นจํานวนของสิ่ งเหล า คน
นั้ น อางทองคําสามสิบ อางเงิน 6คนปาหั ทโมอั บ คื อลู กหลาน
หนึ่ งพัน มีดยี่ สิบเกาเลม
ของเยชู อาและโยอาบ สองพั น
10 ชามทองคําสามสิบ ชามเงิน แปดรอยสิบสองคน
อี กชนิ ดหนึ่ งมี สี่ ร อยสิ บ และ 7คนเอลาม หนึ่ งพันสองรอยหา
ภาชนะอยางอื่ นหนึ่ งพัน
สิบสี่ คน
11 ภาชนะที่ ทํา ด วยทองคํา และ 8คนศัทธู เการอยสี่ สิบหาคน
ทํ า ด วยเงิ น ทั้ งสิ้ นรวมห า พั นสี่ 9คนศักคัย เจ็ดรอยหกสิบคน
รอย ทั้ งหมดนี้ เชชบัสซาร ไดนํา 10 คนบานี หกรอยสี่ สิบสองคน
ขึ้ นมา เมื่ อไดนําพวกเชลยขึ้ นมา 11 คนเบบั ย หกร อยยี่ สิ บสาม
จากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม
คน
รายการประชาชน
12 คนอัสกาด หนึ่ งพันสองรอย
ยี่ สิบสองคน
ที่ กลับไปยังเยรูซาเล็ม
ต อไปนี้ เป นประชาชนแห ง 13 คนอาโดนีคัม หกรอยหกสิบ
มณฑลที่ ขึ้ นมาจากการเป น หกคน
เชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่ ง 14 คนบิ กวัย สองพั นห าสิ บหก
เนบู คัดเนสซาร กษั ตริ ยแห งบา- คน
บิโลนไดกวาดเอาไปเปนเชลยยัง 15 คนอาดีน สี่ รอยหาสิบสี่ คน
บาบิโลน และกลับไปยังเยรูซา- 16 คนอาเทอร คื อ ของเฮเซคี เล็มและยูดาห ตางก็ไปยังเมือง ยาห เกาสิบแปดคน
17 คนเบไซ สามร อยยี่ สิ บสาม
ของตน
2เขาทั้ งหลายมากั บเศรุ บบาเบล คน
คือ เยชูอา เนหะมีย เสไรอาห 18 คนโยราห หนึ่ งร อยสิ บสอง
เรเอไลยาห โมรเดคัย บิ ลชาน คน
มิสปาร บิกวัย เรฮูม และบาอา- 19 คนฮาชูม สองร อยยี่ สิ บสาม
นาห จํานวนผู ชายของประชาชน คน
20 คนกิบบาร เกาสิบหาคน
อิสราเอลคือ
3คนปาโรช สองพั นหนึ่ งร อย 21 คนชาวเบธเลเฮม หนึ่ งร อย
ยี่ สิบสามคน
เจ็ดสิบสองคน
4คนเชฟาทิ ยาห สามร อยเจ็ ด 22 ชาวเนโทฟาห หาสิบหกคน

2

(1) 2 พกษ 24:14-16; 25:11; 2 พศด 36:20; นหม 7:6
(5) นหม 7:10
(6) นหม 7:11
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เอสรา 2
หนา 1008
23 ชาวอานาโธท หนึ่ งรอยยี่ สิบ รอยสี่ สิบเจ็ดคน
แปดคน
39 คนฮาริม หนึ่ งพันสิบเจ็ดคน
24 คนอัสมาเวท สี่ สิบสองคน
พวกคนเลวีที่กลับไป
25 คนชาวคี ริ ยาทอาริ ม ชาว 40 คนเลวี คื อ คนเยชู อาและ
เคฟราห และชาวเบเอโรท เจ็ด ขั ดมี เอล ฝ ายคนโฮดาวิ ยาห
รอยสี่ สิบสามคน
เจ็ดสิบสี่ คน
26 คนชาวรามาห และชาวเกบา 41 พวกนั กร องคื อ คนอาสาฟ
หกรอยยี่ สิบเอ็ดคน
หนึ่ งรอยยี่ สิบแปดคน
27 ชาวมิ คมาส หนึ่ งร อยยี่ สิ บ 42 ลู กหลานคนเฝ าประตู คื อ
สองคน
คนชัลลูม คนอาเทอร คนทัล28 ชาวเบธเอลและชาวอั ย สอง โมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และ
รอยยี่ สิบสามคน
คนโชบั ย รวมกั นหนึ่ งร อยสาม
29 คนชาวเนโบ หาสิบสองคน
สิบเกาคน
30 คนชาวมั กบี ช หนึ่ งร อยห า 43 คนใช ประจําพระวิ หาร คื อ
สิบหกคน
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา31 คนเอลามอี กคนหนึ่ ง หนึ่ ง โอท
พันสองรอยหาสิบสี่ คน
44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพา32 คนชาวฮาริ ม สามร อยยี่ สิ บ โดน
คน
45 คนเลบานาห คนฮากาบาห
33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ คนอักขูบ
ชาวโอโน เจ็ดรอยยี่ สิบหาคน
46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮา34 คนชาวเยรี โค สามร อยสี่ สิ บ นัน
หาคน
47 คนกิดเดล คนกาฮาร คนเร35 คนเสนาอาห สามพั นหก อายาห
รอยสามสิบคน
48 คนเรซี น คนเนโคดา คน
พวกปุโรหิตที่ กลับไป
กัสซาม
36 บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดา- 49 คนอุสซาห คนปาเสอาห คน
ยาห วงศวานเยชูอา เการอยเจ็ด เบสัย
สิบสามคน
50 คนอัสนาห คนเมอูนิม คน
37 คนอิ มเมอร หนึ่ งพั นห าสิ บ เนฟสิม
สองคน
51 คนบั คบู ค คนฮาคู ฟา คน
38 คนปาชเฮอร หนึ่ งพั นสอง ฮารฮูร
(25) นหม 7:29 (31) อสร 2:7 (36) 1 พศด 24:7-18
(37) 1 พศด 24:14 (38) 1 พศด 9:12
(39) 1 พศด 24:8 (43) 1 พศด 9:2
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หนา 1009
เอสรา 2
52 คนบั สลู ท คนเมหิ ดา คน 62 คนเหล า นี้ เ มื่ อค น หาชื่ อใน
ฮารชา
ทะเบี ยนที่ เขาขึ้ นไว ในสํามะโน53 คนบารโขส คนสิ เสรา คน ครั วเชื้ อสายก็ ไม พบ จึ งถื อว า
เทมาห
เป นมลทิ น และถู กตั ดออกจาก
54 คนเนซิยาห และคนฮาทิฟ- ตําแหนงปุโรหิต
ฟา
63 ผู ว าราชการเมื องสั่ งเขามิ ให
55 ลู กหลานข าราชการของซา- รั บประทานอาหารบริ สุ ทธิ์ ที่ สุ ด
โลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟ- จนกว า จะมี ปุ โรหิ ตที่ จะปรึ ก ษา
เรท คนเปรุดา
กับอูรีมและทูมมีมเสียกอน
56 คนยาอาลาห คนดารโคน
จํานวนคนที่ กลับไปทั้ งหมด
คนกิดเดล
64 ชุ มนุ ม ชนทั้ งหมดรวมกั นมี
57 คนเชฟาทิยาห คนฮัทธิล คน สี่ หมื่ นสองพั น สามร อ ยหกสิ บ
โปเคเรทแห งซาบาอิ ม และคน คน
อามี
65 นอกเหนื อจากคนใช ชาย
58 คนใช ประจํา พระวิ ห ารและ หญิ ง ซึ่ งมี อ ยู เจ็ ด พั น สามร อ ย
ลู กหลานของข าราชการของซา- สามสิบเจ็ดคน และเขามีนักรอง
โลมอนทั้ งสิ้ น เปนสามร อยเก า ชายหญิงสองรอยคน
สิบสองคน
ทรัพยสินของคนที่ กลับไป
59 ต อไปนี้ เป นบรรดาผู ที่ ขึ้ นมา 66 ม าของเขามี เจ็ ดร อยสามสิ บ
จากเทลเมลาห เทลฮารชา เครูบ หกตัว ล อของเขาสองรอยสี่ สิ บ
อั ดดาน และอิ มเมอร แต เขา หาตัว
พิ สู จน เ รื อนบรรพบุ รุ ษของเขา 67 อู ฐของเขาสี่ ร อ ยสามสิ บห า
หรื อเชื้ อสายของเขาไม ได วาเขา ตั ว และลาของเขาหกพั นเจ็ ด
เปนคนอิสราเอลหรือไม
รอยยี่ สิบตัว
60 คือคนเดไลยาห คนโทบีอาห 68 ประมุ ขของบรรพบุ รุ ษบาง
และคนเนโคดา รวมหกร อยห า คน เมื่ อเขามาถึ งที่ พระนิ เวศ
สิบสองคน
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งอยู ในเยรู 61 และจากลูกหลานของปุ โรหิต ซาเล็ ม ได ถวายตามใจสมั คร
ดวยคือ คนฮาบายาห คนฮักโขส เพื่ อพระนิเวศของพระเจา เพื่ อ
และคนบารซิ ลลั ย ผู ได ภรรยา จะสรางพระนิเวศขึ้ นในที่ เดิม
จากบุ ตรสาวของบารซิ ลลั ย คน 69 เขาถวายตามกํ า ลั ง ของเขา
กิเลอาด จึงไดชื่ อตามนั้ น
แก ก องทรั พย เ พื่ อพระราชกิ จ
(55) 1 พกษ 9:21; นหม 7:57-60 (58) ยชว 9:21, 27; 1 พกษ 9:21; 1 พศด 9:2
(61) 2 ซมอ 17:27; 1 พกษ 2:7 (62) กดว 3:10 (63) อพย 28:30; ลนต 22:2, 10, 15
(64) นหม 7:66 (68) อสร 1:6; 3:5; นหม 7:70 (69) 1 พศด 26:20; อสร 8:25-35
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เปนทองคําหกหมื่ นหนึ่ งพั นดาเทศกาลอยู เพิงและ
ริค เงินหาพันมาเน และเครื่ อง
เครื่ องเผาบูชาตางๆ
แตงกายปุโรหิตหนึ่ งรอยตัว
4และเขาถื อเทศกาลอยู เพิงตาม
70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประ- ที่ บันทึกไว และถวายเครื่ องเผา
ชาชนสวนหนึ่ ง นักรอง คนเฝา บู ชาประจําวั นตามจํานวนที่ กําประตู และคนใช ประจําพระ หนดไว ตามธรรมเนียม อันเปน
วิ หารอยู ตามเมื องของตน และ หนาที่ พึงทําทุกวัน
อิ ส ราเอลทั้ งปวงอยู ตามเมื อ ง 5 ต อ มาก็ ถ วายเครื่ องเผาบู ช า
ของเขา
เนื องนิ ตย ถวายเครื่ องบู ชาใน
เยชูอากับเศรุบบาเบล
วั นขึ้ นหนึ่ งค่ํา และตามบรรดา
ตั้ งแทนบูชาขึ้ นมา
เทศกาลกํา หนดของพระเยโฮเมื่ อ มาถึ งเดื อ นที่ เจ็ ด ที่ ค น วาหที่ ตั้ งไว และถวายเครื่ องบูชา
อิ ส ราเอลอยู ตามหั วเมื อ ง ของทุ ก คนที่ ถวายตามใจสมั คร
ประชาชนได มาพร อมหน ากั นที่ แดพระเยโฮวาห
เยรูซาเล็ม
6เขาเริ่ มต นถวายเครื่ องเผาบู ชา
2แลวเยชู อาบุ ตรชายโยซาดักได แด พระเยโฮวาห ตั้ งแต วันที่ หนึ่ ง
ลุ กขึ้ นพร อ มกั บพวกปุ โรหิ ตผู ของเดื อนที่ เจ็ ด แต เขายั งมิ ได
เปนญาติของเขาดวยกัน กับเศ- วางรากฐานพระวิ ห ารของพระ
รุ บบาเบลบุ ต รชายเชอั ล ทิ เ อล เยโฮวาห
พร อมกั บญาติ ของเขา และได 7 เขาทั้ งหลายจึ ง ให เ งิ นแก ช าง
สร างแท นบู ชาของพระเจ าแห ง สกั ดหิ น และช างไม และมอบ
อิ สราเอล เพื่ อถวายเครื่ องเผา อาหาร เครื่ องดื่ มและน้ํามันแก
บู ชาบนนั้ น ตามที่ บั นทึ กไว ใน คนไซดอนและคนไทระ เพื่ อให
พระราชบั ญญั ติ ของโมเสสคน นําไม สนสี ดาร มาจากเลบานอน
ของพระเจา
ไปถึ งทะเลถึ งเมื องยั ฟฟา ตาม
3 เขาได ตั้ งแท น บู ช าไว บนฐาน ที่ เขาได รั บอนุ ญาตมาจากไซรั ส
เพราะความกลั ว อยู เหนื อเขา กษัตริยแหงเปอรเซีย
เหตุ ด วยชนชาติ ทั้ งหลายแห ง
การวางรากฐานของพระวิหาร
แผ นดิ นเหล านั้ น และเขาถวาย 8 ในป ที่ สองซึ่ งเขามาถึ งพระ
เครื่ องเผาบู ช าบนแท น นั้ นต อ นิ เ วศแห งพระเจ าที่ เยรู ซ าเล็ ม
พระเยโฮวาห เป นเครื่ องเผา ในเดือนที่ สอง เศรุบบาเบลบุตร
บูชาเวลาเชาและเวลาเย็น
ชายเชอั ลทิ เอล และเยชู อาบุ ตร

3

(70) อสร 6:16-17; นหม 7:73 (1) นหม 7:73; 8:1-2 (2) พบญ 12:5-6
(3) กดว 28:3 (4) อพย 23:16; ลนต 23:33-43 (5) อพย 29:38; กดว 28:3, 11, 19
(7) 1 พกษ 5:6, 9; 2 พศด 2:10, 16; อสร 1:2 (8) 1 พศด 23:4, 24; อสร 3:2; 4:3
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ชายโยซาดั ก ได ทําการตั้ งต น รากฐานของพระนิ เวศแห งพระ
พร อมพี่ น องของเขาที่ เหลื ออยู เยโฮวาหวางเสร็จแลว
คื อบรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี 12 แต ปุ โ รหิ ต และคนเลวี แ ละ
และคนทั้ งปวงซึ่ งมาจากการเปน ประมุ ขของบรรพบุ รุ ษเป น อั น
เชลยยั งเยรู ซาเล็ ม เขาได เลื อก มาก คื อคนแก ผู ได เห็ นพระวิ ตั้ งคนเลวี ตั้ งแต อายุ ยี่ สิ บป ขึ้ น หารหลั งก อน เมื่ อเขาเห็ นราก
ไป เพื่ อใหดูแลการงานของพระ ฐานของพระวิ หารหลั งนี้ ได วาง
นิเวศแหงพระเยโฮวาห
แลว ไดรองไหดวยเสียงดัง คน
9และเยชู อากั บบุ ต รชายและพี่ เป นอั นมากได โห ร องด วยความ
น องของท าน กั บขั ดมี เอลและ ชื่ นบาน
บุ ตรชายของเขา คนของยู ดาห 13 ประชาชนจึ งสั งเกตไม ได ว า
รวมกั น ควบคุ ม คนงานในพระ ไหนเป นเสี ยงโห ร อ งด วยความ
นิ เวศแห งพระเจ า รวมกั บบุ ตร ชื่ นบาน และไหนเปนเสียงประชายเฮนาดั ดพร อ มกั บบุ ตรชาย ชาชนร องไห เพราะประชาชน
และญาติของเขาผู เปนคนเลวี
โหรองเสียงดังมาก และเสียงนั้ น
10 และเมื่ อช า งก อ ได ว างราก ก็ไดยินไปไกล
ฐานของพระวิ ห ารแห งพระเยคนที่ ไมเชื่ อพระเจา
โฮวาห บรรดาปุ โรหิ ตก็ แต ง
พยายามขัดขวางงานกอสราง
เครื่ องยศออกมาพร อมกั บแตร
เมื่ อปฏิ ปกษ ของยู ดาห และ
และคนเลวี
คนของอาสาฟ
เบนยามิ นได ยิ น ว า ลู ก
พร อมกั บฉาบ ถวายสรรเสริ ญ หลานของพวกที่ ถูกกวาดไปเปน
พระเยโฮวาห ตามพระราชกํ า - เชลย กําลังสรางพระวิหารถวาย
หนดของดาวิ ดกษั ตริ ยแห งอิ ส- แด พ ระเยโฮวาห พระเจ า แห ง
ราเอล
อิสราเอล
11 และเขาร องเพลงตอบกั น 2 เขาทั้ งหลายได เข าม าหา
สรรเสริญและโมทนาแดพระเย- เศรุ บบาเบลและประมุ ขของ
โฮวาหวา "เพราะพระองคประ- บรรพบุรุษและพูดกับเขาวา "ให
เสริ ฐ เพราะความเมตตาของ เราสร างด วยกั นกั บท าน เพราะ
พระองค ดํารงเป นนิ ตย ต ออิ ส- ว าพวกเราแสวงหาพระเจ าของ
ราเอล" และประชาชนทั้ งปวงก็ ทานอยางทานทั้ งหลาย และเรา
โห ร องด วยเสียงดังเมื่ อเขาสรร- ได ถวายสั ตวบู ชาแด พระองค ตั้ ง
เสริ ญพระเยโฮวาห เพราะว า แต วั น ที่ เอสารฮั ด โดนกษั ต ริ ย

4

(9) อสร 2:40 (10) 1 พศด 6:31; 16:4-5; 25:1
(11) อพย 15:21; 1 พศด 16:34, 41; 2 พศด 7:3; นหม 12:24 (12) อสร 2:68
(1) อสร 4:7-9 (2) 2 พกษ 17:24, 32-33; 19:37; อสร 4:10
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แหงอัสซีเรียไดนําเรามาที่ นี่ "
อารัมแลวก็แปลเปนภาษาอารัม
3แต เศรุ บบาเบล เยชู อา และ 8เรฮูมผู บังคับบัญชา และชิมชัย
คนอื่ นๆที่ เ ป นพวกประมุ ขของ อาลั กษณ ได เขี ยนหนั งสื อปรั กบรรพบุ รุ ษที่ เหลื ออยู ในอิ สรา- ปรํ า เยรู ซาเล็ มถวายกษั ตริ ย
เอล พูดกับเขาทั้ งหลายวา "ทาน อารทาเซอรซีสดังตอไปนี้
ทั้ งหลายไม มี ส วนกั บเราในการ 9แล วเรฮู มผู บังคับบัญชา ชิ มสร างพระนิ เวศถวายแด พระเจ า ชั ยอาลั กษณ กั บภาคี ทั้ งปวงของ
ของเรา แต พวกเราจะสร างแต ทาน และชาวดินา คนอาฟอารลําพั งถวายแด พระเยโฮวาห พระ เซคา คนทารเปลี คนอาฟอารซี
เจาแหงอิสราเอล ตามที่ กษัตริย คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา
ไซรั สกษั ตริ ย แห งเปอร เซี ยทรง คนเดฮาวาห และคนเอลาม
บัญชาไวแกเรา"
10 และคนประชาชาติ อื่ นๆ ผู
4แลวประชาชนแหงแผ นดิ นนั้ น ซึ่ งโอสนั ปปาร เจ านายผู ใหญ
ได กระทํ า ให ประชาชนยู ดาห ได ส ง มาให ตั้ งอยู ในหั ว เมื อ ง
ท อถอย และรบกวนพวกเขาใน สะมาเรี ย และในส วนที่ เหลื อ
การสราง
ของมณฑลทางฟากแม น้ํา ข างนี้
5และไดจ างที่ ปรึกษาไวขัดขวาง เปนตน
เขาเพื่ อมิ ให เขาสมหวั ง ตามจุ ด
พวกปฏิปกษเขียนจดหมาย
ประสงค ของเขา ตลอดรั ชสมั ย
ถึงกษัตริยอารทาเซอรซีส
ของไซรั สกษั ตริ ย แห งเปอร เซี ย 11 และนี่ เ ป นสํา เนาจดหมายที่
แม ถึ งรั ชกาลของดาริ อั สกษัตริ ย เขาส งไปถึ งพระองค คื อถึ ง
แหงเปอรเซีย
กษั ตริ ย อารทาเซอร ซี สว า "ขอ
6และในรั ชกาลอาหสุ เอรัส ต น กราบทู ล ข าราชการของพระ
รั ชกาลของพระองค เขาทั้ ง องค คื อคนของมณฑลฟากแม
หลายได เ ขี ยนฟ องชาวยู ดาห น้ําขางนี้ เปนตน
และเยรูซาเล็ม
12 บั ดนี้ ขอกษั ตริ ยทรงทราบว า
7 และในรั ชสมั ยของอารทา- พวกยิ วซึ่ งมาจากพระองค มาหา
เซอรซีสนั้ น บิชลาม มิทเรดาท ข าพระองค นั้ นได ไ ปยั งเยรู ซาและทาเบเอล และพวกภาคี ทั้ ง เล็ม เขากําลังกอสรางเมืองที่ มัก
ปวงของเขาได เขี ยนไปทู ลอาร- กบฏและชั่ วรายขึ้ นใหม เขากําทาเซอรซีสกษัตริ ยแหงเปอรเซีย ลั ง จะทํ า กํ า แพงเมื องเสร็ จและ
ฎี กานั้ นได เขี ยนขึ้ นเปนอั กขระ- ซอมแซมรากฐาน
(3) อสร 1:1-4; นหม 2:20 (4) อสร 3:3 (5) อสร 5:5; 6:1
(7) 2 พกษ 18:26; อสร 7:1, 7, 21 (9) 2 พกษ 17:30-31
(10) 2 พกษ 17:24; อสร 4:1, 11, 17; 7:12 (12) 2 พศด 36:13; อสร 5:3, 9
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13 บั ดนี้ ขอกษั ตริ ยทรงทราบว า ตอบไปถึ งเรฮู ม ผู บั งคั บบั ญชา
ถ า เมื อ งนี้ ได สร างขึ้ นใหม และ และชิ มชั ยอาลั กษณ และภาคี
กําแพงเมืองเสร็ จแลว เขาจะไม ทั้ งปวงของเขาผู อาศั ยในสะมาส งบรรณาการ ค าธรรมเนี ยม เรี ย และในส วนที่ เหลื อของ
หรือคาภาษี และเงินรายไดของ มณฑลทางฟากแม น้ําข างโน นว า
หลวงก็จะขาดตกบกพรองไป
"ขอให อยู เย็ นเป นสุ ขเถิ ด เป น
14 เพราะเมื่ อข าพระองค ทั้ ง ตน
หลายได รั บพระบรมราชู ปถั มภ 18 บั ดนี้ หนั งสื อที่ ท านส งไปยั ง
จากราชวั งของกษั ตริ ย จึ งไม เราไดใหแปลตอหนาเรา
สมควรที่ ขาพระองค ทั้ งหลายจะ 19 และเราไดออกคําสั่ ง และได
เห็นการเสื่ อมเกี ยรติของกษัตริย สอบสวนแลว เห็นวาเมืองนี้ แต
เพราะฉะนั้ นข าพระองค ทั้ ง ก อนโน นได ลุ กขึ้ นต อสู กษั ตริ ย
หลายจึ งส งม ากราบทู ลแก และการกบฏ และการปลุ กป น
กษัตริย
ไดเกิดขึ้ นในเมืองนั้ น
15 เพื่ อว าจะได ค นดู ในหนั งสื อ 20 เคยมีกษัตริ ยผู ทรงอํานาจได
บั น ทึ ก ของบรรพบุ รุ ษของพระ ครองเยรู ซาเล็ ม เป นผู ทรงปก
องค พระองค จะพบในหนั งสื อ ครองมณฑลทั้ งสิ้ นฟากแม น้ํ า
บั นทึ ก แล วทราบว าเมื องนี้ เ ป น ขางโนน ซึ่ งเขาถวายบรรณาการ
เมืองมักกบฏ เปนภยันตรายแก คาธรรมเนียมและภาษีให
บรรดากษั ต ริ ย แ ละมณฑลทั้ ง 21 เพราะฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
หลาย และได มี การปลุ กป นขึ้ น ออกคําสั่ งวา ใหคนเหลานี้ หยุด
จากสมั ยเก าก อน เพราะเหตุ นี้ และไมตองสรางเมืองนี้ ใหม จน
เองเมืองนี้ จึงถูกทิ้ งราง
กวาเราจะออกกฤษฎีกา
16 ข าพระองค ทั้ งหลายขอกราบ 22 และขอระวั งอย าหย อนใน
ทู ลให กษั ตริ ยทรงทราบว า ถ า เรื่ องนี้ ทําไมจะให ความเสื่ อม
เมื อ งนี้ ได ส ร า งใหม เ สร็ จ และ เสี ย เกิ ด ขึ้ นเป น ภยั น ตรายต อ
กําแพงเมื องก็ สําเร็ จแล ว พระ กษัตริย"
องค จะไม มี กรรมสิ ทธิ์ ในมณฑล
การกอสรางไดหยุด
ฟากแมน้ําขางนี้ "
23 แล วเมื่ อได อ า นสํ า เนาราช
กฤษฎีกาจาก
สารของกษั ตริ ย อารทาเซอร ซี ส
กษัตริยอารทาเซอรซีส
ต อหน าเรฮู ม และชิ มชั ยอา17 กษั ต ริ ย ทรงส ง พระราชสาร ลั กษณ และภาคี ทั้ งหลายของ
(13) อสร 4:20; 7:24
(20) ปฐก 15:18; ยชว 1:4; 1 พกษ 4:21; 2 พศด 18:3; สดด 72:8
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ท าน ท านทั้ งหลายก็ รี บไปหา บาง"
พวกยิวที่ เยรูซาเล็ม และใชกําลัง 5แต พระเนตรของพระเจ าของ
และอํานาจกระทําใหเขาหยุด
เขาทั้ งหลายอยู เหนื อพวกผู ใหญ
24 งานพระนิเวศแหงพระเจ าซึ่ ง ของพวกยิว และเขาก็ยับยั้ งเขา
อยู ในเยรูซาเล็มจึงหยุด งานนั้ น ทั้ งหลายไม ได จนกว าเรื่ องนี้ จะ
ไดหยุดจนถึงปที่ สองแหงรัชกาล ทราบถึ งดาริ อั ส และมี คําตอบ
ดาริอัสกษัตริยแหงเปอรเซีย
เปนหนังสือเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ มา
ฮักกัยและเศคาริยาห
6สํา เนาจดหมายซึ่ งทั ท เธนั ยผู
ว าราชการมณฑลฟากแม น้ํา ข าง
หนุนใจประชาชน
นี้ และเชธารโบเซนัย และคณะ
ใหทําการกอสรางตอไป
ฝ ายผู พยากรณ คื อ ฮั กกั ย ของท านคื อคนอาฟอาร เซคาซึ่ ง
ผู พยากรณ และเศคาริ ยาห อยู ในมณฑลฟากแมน้ําขางนี้ สง
บุ ตรชายอิ ดโด ได พยากรณ แก ไปทูลกษัตริยดาริอัส
พวกศัตรูเขียนถึง
พวกยิ วผู อ ยู ในยู ดาห และเยรู กษัตริยดาริอัส
ซาเล็ ม ในพระนามของพระเจ า
7ท านทั้ งหลายได ส งหนั งสื อซึ่ ง
แหงอิสราเอล คือแกพวกเขา
2แล วเศรุ บบาเบลบุ ตรชายเช- มี ข อความต อไปนี้ "กราบทู ล
อั ลทิ เอล และเยชู อาบุ ตรชาย กษั ตริ ย ดาริ อั ส ขอทรงพระ
โยซาดั ก ได ลุ กขึ้ นตั้ งต นสร าง เจริญ
พระนิ เวศแห งพระเจ าซึ่ งอยู ใน 8 ขอกษั ตริ ย ทรงทราบว าข า
เยรู ซาเล็ มขึ้ นใหม และผู พยา- พระองค ทั้ งหลายไปยั ง มณฑล
กรณ ของพระเจ า ได อยู กั บท าน ยูดาห ถึงพระนิ เวศของพระเจา
ใหญ ยิ่ ง ซึ่ งกําลั งสร างขึ้ นด วย
ชวยเหลือทาน
3 ในเวลาเดี ยวกั นนั้ นทั ทเธนั ย หิ นใหญ และวางไม ไว บนผนั ง
ผู ว า ราชการมณฑลฟากแม น้ํ า งานนี้ ได ดําเนิ นไปอย างขยั นขั น
ข างนี้ และเชธารโบเซนัย และ แข็งและเจริญขึ้ นในมือของเขา
คณะของเขาได มาหาท าน และ 9 แล วข า พระองค ทั้ งหลายได
พู ดกั บท านดั งนี้ ว า "ผู ใดที่ ให ถามพวกผู ใหญ เหล านั้ นว า `ผู
กฤษฎี กาแก ท าน ให สร างพระ ใดที่ ให กฤษฎีกาแกท านใหสร าง
พระนิ เวศและทํ า กํ า แพงนี้ จน
นิเวศและกําแพงนี้ จนสําเร็จ"
4เขาถามทานอยางนี้ ดวยวา "ผู สําเร็จ'
ที่ กํา ลั ง สร างตึ ก นี้ นั้ น มี ชื่ อใคร 10 ข าพระองค ทั้ งหลายได ถาม

5

(1) ฮบค 1:1; ศคย 1:1 (2) อสร 3:2; 6:14; ฮบค 1:12; 2:4; ศคย 3:1
(3) อสร 1:3; 5:6, 9; 6:6 (4) อสร 5:10
(5) 2 พศด 16:9; อสร 6:6; 7:6, 28; สดด 33:18 (6) อสร 4:7-10 (9) อสร 5:3-4
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ชื่ อของเขาดวย เพื่ อกราบทูลให ไซรั ส ทรงนํ า ออกมาจากวิ ห าร
พระองค ทรงทราบ เพื่ อข าพระ ของบาบิโลน และทรงมอบไวกับ
องค จะได เขี ยนชื่ อบุ คคลเหล า คนหนึ่ งชื่ อเชชบัสซาร ผู ซึ่ งพระ
นั้ นที่ เปนหัวหนาของเขาลงไว
องค ทรงตั้ งให เป นผู ว าราชการ
11 และนี่ เป นคําตอบของเขาแก เมือง
ข าพระองค `เราเป นผู รั บใช 15 และพระองค ตรั สกั บท านดั ง
ของพระเจ า แห งฟ าสวรรค และ นี้ วา "จงรั บเครื่ องใช เหล านี้ ไป
แผ นดิ นโลก และเรากําลังสร าง เก็ บไว ในพระวิ หารซึ่ งอยู ในเยพระนิ เวศซึ่ งได สร างมาหลายป รู ซาเล็ ม และจงสร างพระนิ เวศ
แล วขึ้ นใหม ซึ่ งกษั ตริ ย ผู ยิ่ ง ของพระเจ าขึ้ นใหม ในที่ เดิ ม
ใหญ ของอิ ส ราเอลได ทรงสร าง นั้ น"
ใหสําเร็จ
16 แล วเชชบั ส ซาร ค นนี้ ได ม า
12 แต เ พราะว าบรรพบุ รุ ษของ วางรากฐานพระนิ เ วศของพระ
เราได กระทําให พระเจ าแห งฟ า เจ าซึ่ งอยู ในเยรู ซาเล็ ม และ
สวรรค ทรงกริ้ ว พระองค ทรง ตั้ งแต เวลานั้ นจนบั ด นี้ ก็ กํา ลั ง
มอบท านเหล านั้ นไว ในพระ สรางอยู และยังไมสําเร็จ'
หัตถของเนบูคัดเนสซาร กษัตริ ย 17 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ถ ากษั ตริ ย
แห งบาบิ โลน คนเคลเดี ยผู ทรง ทรงเห็ น ดี ก็ ขอทรงให ค น ดู ใ น
ทําลายพระนิ เวศนี้ และทรง คลั งราชทรั พย ที่ อยู ใ นบาบิ โลน
กวาดเอาประชาชนไปยั ง บาบิ - เพื่ อ ดู ว า กษั ตริ ย ไ ซรั สทรงออก
โลน
กฤษฎี กาให สร างพระนิ เวศหลั ง
13 ถึ ง อย า งไรก็ ดี ใ นป ต น แห ง นี้ ของพระเจ าขึ้ นใหมในเยรู ซารั ชกาลไซรั สกษั ตริ ย แห งบาบิ - เล็ มหรื อไม และขอกษั ตริ ย รั บ
โลน กษั ตริ ย ไซรั สได ทรงออก สั่ งแก ข าพระองค ทั้ งหลายตาม
กฤษฎี กาให สร างพระนิ เวศหลั ง พอพระทั ยของพระองค ในเรื่ อง
นี้ ของพระเจาขึ้ นใหม
นี้ "
14 และเครื่ องใชทองคําและเงิ น
ดาริอัสทรงรับรอง
ของพระนิ เวศของพระเจ า ซึ่ ง
กฤษฎีกาของไซรัส
เนบู คั ดเนสซาร ไ ด ท รงกวาดไป
แลวกษั ตริยดาริอั สทรงออก
จากพระวิ หารซึ่ งอยู ใ นเยรู ซ ากฤษฎี ก าและทรงให ค น ดู
เล็ มนั้ น และทรงนําไปยั งวิ หาร ในหอเก็ บหนั ง สื อซึ่ งเป นที่ ราช
ของบาบิ โลน สิ่ งเหล านี้ กษัตริ ย ทรัพยสะสมไวในบาบิโลน

6

(11) 1 พกษ 6:1, 38 (12) 2 พกษ 24:2; 25:8-11; 2 พศด 34:25; 36:16-17
(13) อสร 1:1 (14) อสร 1:7-8; 6:5; ดนล 5:2; ฮบค 1:14; 2:2, 21
(16) อสร 3:8-10; 6:15; ฮบค 2:18 (17) อสร 6:1-2 (1) อสร 5:17
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2 และได มี การพบหนั ง สื อม วน พระเจ าดําเนิ นไปเถิ ด ให ผู ว า
หนึ่ งที่ อาคเมตาห ในพระราชวั ง ราชการของพวกยิ ว และบรรดา
ซึ่ งอยู ในมณฑลมี เดี ย และมีขอ พวกผู ใหญของพวกยิวสรางพระ
ความเขี ย นอยู ในหนั ง สื อ ม วน นิ เวศของพระเจ านี้ ในที่ เดิ มขึ้ น
นั้ นดังตอไปนี้
ใหม
3 "ในป ต น แห ง รั ช กาลกษั ต ริ ย 8ยิ่ งกวานั้ นอีก เราออกกฤษฎีไซรั ส กษั ตริ ยไซรั สทรงออก กาเกี่ ยวกั บสิ่ งที่ ท านพึ ง กระทํา
กฤษฎี กาวา เรื่ องพระนิเวศของ เพื่ อพวกผู ใหญ ของพวกยิ วใน
พระเจาที่ เยรูซาเล็มวา `ใหสราง การสร า งพระนิ เวศของพระเจ า
พระนิเวศนั้ นขึ้ นใหม คือที่ ซึ่ ง ให ชํ า ระเงิ น ค า ก อ สร า งแก ค น
เขานํ า เครื่ องสั ตวบู ช ามาถวาย เหล านี้ เต็ ม เพื่ อพวกเขาไม ถู ก
ใหลงรากมั่ นคง ใหพระนิเวศสูง หยุ ดยั้ ง เอาเงิ นจากราชทรั พย
หกสิบศอกและกวางหกสิบศอก
คื อ บรรณาการของมณฑลฟาก
4ให กอด วยหินใหญสามชั้ นและ แมน้ําขางโนน
ไม ใหม ชั้ นหนึ่ ง และให เสี ยเงิ น 9และสิ่ งใดๆที่ เขาตองการ เชน
คากอสรางจากพระคลังหลวง
วัวหนุ ม แกะผู หรือแกะสําหรับ
5 และเครื่ องใช ท องคํา และเงิ น เครื่ องเผาบู ชาถวายแด พระเจ า
ของพระนิ เวศแห งพระเจ า ซึ่ ง แหงฟาสวรรค ทั้ งขาวสาลี เกลือ
เนบูคั ดเนซาร ทรงนําออกมาจาก น้ําองุ น หรือน้ํามัน ตามที่ ปุโรพระวิ ห ารที่ อยู ในเยรู ซ าเล็ มนํา หิตเยรูซาเล็มกําหนดไว ใหมอบ
มาไว ที่ บาบิ โลนนั้ น ให คื นเสี ย แกเขาเปนวันๆไปอยาไดขาด
และให นํ า กลั บไปยั ง พระวิ ห าร 10 เพื่ อเขาจะได ถ วายเครื่ อง
ซึ่ งอยู ในเยรูซาเล็ม ไวตามที่ ของ สัตวบูชา อันเป นกลิ่ นที่ พอพระ
สิ่ งนั้ นๆ ทานจงเก็บไวในพระ ทั ย แด พ ระเจ าแห งฟ าสวรรค
นิเวศแหงพระเจา'
และให อ ธิ ษฐานเพื่ อชี วิ ต ของ
6 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ ทั ทเธนั ยผู กษัตริยและโอรสของพระองค
ว าราชการมณฑลฟากแม น้ํา ข าง 11 และเราออกกฤษฎี กาว า ถ า
โน น เชธาร โบเซนั ย และภาคี ผู ใดเปลี่ ยนแปลงประกาศิ ต นี้
ของทาน คือคนอาฟอารเซคาซึ่ ง ก็ ให ดึ งไม ใหญ อั นหนึ่ งออกเสี ย
อยู ในมณฑลฟากแม น้ํา ข างโน น จากเรือนของเขา และใหเขาถูก
จงไปเสียใหหางเถิด
ตรึ งไว บนไม นั้ น และให เรื อน
7 จงให งานสร างพระนิ เ วศของ ของเขาเป นกองขยะเพราะเรื่ อง
(2) 2 พกษ 17:6 (3) อสร 1:1; 5:13 (4) 1 พกษ 6:36; อสร 3:7
(5) อสร 1:7-14; 5:14 (6) อสร 5:3, 6
(10) อสร 7:23; ยรม 29:7; 1 ทธ 2:1-2 (11) ดนล 2:5; 3:29
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นี้
ปุ โรหิ ตและคนเลวี
และลู ก
12 และขอพระเจ าผู ทรงกระทํา หลานของพวกที่ ถูกกวาดไปเปน
ให พระนามของพระองค สถิ ตที่ เชลยที่ เหลื ออยู ได ฉลองการ
นั่ นทรงคว่ํากษัตริยทั้ งหมดหรื อ มอบถวายพระนิเวศแห งพระเจา
ประชาชาติ ใดๆ ที่ ยื่ นมื อออก นี้ ดวยความชื่ นบาน
เปลี่ ยนแปลงข อนี้ คื อเพื่ อทํา 17 ณ การถวายพระนิ เวศแห ง
ลายพระนิ เวศของพระเจ าซึ่ งอยู พระเจ านี้ เขาทั้ งหลายได ถวาย
ในเยรู ซาเล็ ม ข าพเจ าดาริ อั ส วัวผู หนึ่ งรอยตัว แกะผู สองรอย
ออกกฤษฎีกานี้ ขอใหกระทํากัน ตั ว ลู กแกะสี่ ร อยตั ว และส วน
ดวยความขยันขันแข็ง"
เครื่ องบูชาไถบาปสําหรับอิ สรา13 แล ว ทั ทเธนั ยผู ว า ราชการ เอลทั้ งปวงนั้ นมี แพะผู สิ บสอง
มณฑลฟากแมน้ําขางนี้ เชธาร- ตัว ตามจํานวนตระกูลของอิ สโบเซนั ย และภาคี ของท านทั้ ง ราเอล
สองก็ ไ ด กระทํ า ทุ กอย างด วย 18 และเขาตั้ งปุ โรหิ ตไว ใ นกอง
ความขยั นขั นแข็ งตามพระดํารั ส ของเขาทั้ งหลาย และคนเลวี ใน
ซึ่ งกษั ตริ ย ดาริ อั สได ทรงบั ญชา เวรของเขา สําหรั บการปรนนิ มา
บั ติ พระเจ าที่ เยรู ซาเล็ ม ตามที่
14 และพวกผู ใหญ ของพวกยิ วก็ บันทึกไวในหนังสือของโมเสส
ได ทําการก อสร างให ก าวหนาไป
การถือเทศกาลปสกาอีก
ตามการพยากรณ ของฮั ก กั ยผู 19 ในวันที่ สิบสี่ ของเดื อนที่ หนึ่ ง
พยากรณ และเศคาริ ยาห บุ ตร ลู กหลานของพวกที่ ถู กกวาดไป
ชายอิ ดโด เขาสร างเสร็ จตาม เปนเชลยไดถือเทศกาลปสกา
พระบั ญชาแห งพระเจ าของอิ ส- 20 เพราะบรรดาปุ โรหิ ตและคน
ราเอล และตามกฤษฎี กาของ เลวี ได ชําระตนทุ กคน เขาบริ ไซรั ส และดาริ อั ส และอารทา- สุทธิ์ หมดด วยกัน เขาจึงฆ าแกะ
เซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย
ป สกาสําหรั บลู กหลานของพวก
พระวิหารไดสําเร็จ
ที่ ถู กกวาดไปเป น เชลยทั้ ง หมด
และถวายแดพระเจา
สําหรั บพวกพี่ น องที่ เป นปุ โรหิ ต
15 และพระนิ เวศนี้ ได สําเร็ จใน และสําหรับตัวเขาทั้ งหลายเอง
วั นที่ สามของเดือนอาดาร ในป 21 ประชาชนอิ สราเอลผู ได กลั บ
มาจากการถู กกวาดไปเป นเชลย
ที่ หกแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส
16 และชนชาติอิสราเอล บรรดา และทุ กคนที่ สมทบกั บเขาและ
(12) พบญ 12:5, 11; 1 พกษ 9:3 (14) อสร 1:1; 4:24; 5:1-2, 13; 6:3, 12; 7:1, 11
(16) 1 พกษ 8:63; 2 พศด 7:5 (17) อสร 8:35 (18) กดว 3:6; 8:9; 1 พศด 23:6
(19) อพย 12:6 (20) 2 พศด 29:34; 30:15; 35:11 (21) อสร 9:11
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เอสรา 6, 7
หนา 1018
แยกตั วออกจากการมลทิ นของ 5ผู เปนบุตรชายอาบีชูวา ผู เปน
บรรดาประชาชาติ แห ง แผ นดิ น บุตรชายฟเนหัส ผู เปนบุตรชาย
นั้ น เพื่ อจะแสวงหาพระเยโฮ- เอเลอาซาร ผู เป นบุ ตรชายอาวาห พระเจ า แห ง อิ สราเอลก็ ได โรนปุโรหิตใหญ
รับประทาน
6เอสราคนนี้ ได ขึ้ นไปจากบาบิ 22 และเขาได ถื อเทศกาลกิ น โลน ท านเป นธรรมาจารย ชําขนมป งไร เชื้ อ เจ็ ดวั นด วยความ นาญในเรื่ องพระราชบัญญัติ ของ
ชื่ นบาน เพราะว าพระเยโฮวาห โมเสส ซึ่ งพระเยโฮวาหพระเจ า
ได ทรงกระทํ า ให เขาชื่ นบาน แห งอิ สราเอลประทานให และ
และทรงหั นพระทั ยของกษั ตริ ย กษั ตริ ยประทานทุ กอย างที่ ท าน
อัสซีเรียมาหาเขา เพื่ อเสริมกํา- ทู ลขอ เพราะว าพระหั ตถ ของ
ลั ง มื อ ของเขาในการสร า งพระ พระเยโฮวาห พ ระเจ า ของท า น
นิ เวศของพระเจ า พระเจ าแห ง อยู กับทาน
อิสราเอล
7 มี บางคนในคนอิ ส ราเอลและ
เอสรากับ
ในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี
บรรดานักรอง และคนเฝาประตู
เพื่ อนรวมงาน
และคนใช ประจําพระวิ หาร ได
ไปเยรูซาเล็ม
ภายหลั ง เหตุ การณ เ หล า นี้ ขึ้ นไปด วย ถึ งเยรู ซาเล็ มในป ที่
ในรั ชกาลของอารทาเซอร - เจ็ ดแห งรั ชกาลกษั ตริ ย อารทาซีส กษัตริยแหงเปอรเซีย เอสรา เซอรซีส
บุ ตรชายเสไรอาห ผู เป นบุ ตร 8 และท า นมาถึ ง เยรู ซ าเล็ ม ใน
ชายอาซาริ ยาห ผู เป นบุ ตรชาย เดื อนที่ ห า ซึ่ งเป นป ที่ เจ็ ดของ
กษัตริย
ฮิลคียาห
2ผู เป นบุ ตรชายชั ลลู ม ผู เป น 9เพราะในวันที่ หนึ่ งของเดื อนที่
บุ ตรชายศาโดก ผู เป นบุ ตรชาย หนึ่ งท านได เริ่ มขึ้ นไปจากบาบิ โลน และในวันที่ หนึ่ งของเดือน
อาหิทูบ
3ผู เป นบุ ตรชายอามาริ ยาห ผู ที่ หาทานมายังเยรูซาเล็ม เพราะ
เป นบุ ตรชายอาซาริ ยาห ผู เป น ว า พระหั ต ถ ประเสริ ฐของพระ
เจาของทานอยู กับทาน
บุตรชายเมราโยท
4ผู เป นบุตรชายเศ-ราหิ ยาห ผู 10 เพราะเอสราได ตั้ งใจของ
เป นบุ ตรชายอุ สซี ผู เป นบุ ตร ท านที่ จะแสวงหาพระราชบั ญญัติของพระเยโฮวาห และกระชายบุคคี

7

(22) อพย 12:15; 13:6-7; 2 พกษ 23:29 (1) 1 พศด 6:14; 2 พศด 35:8; นหม 2:1
(6) อสร 7:9, 11-12, 21, 28; 8:22 (7) อสร 2:43; 8:1-14-15, 20
(9) อสร 7:6; นหม 2:8, 18 (10) พบญ 33:10; อสร 7:6, 25; นหม 8:1-8; สดด 119:45
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หนา 1019
เอสรา 7
ทําตาม และสอนกฎเกณฑ และ แหงอิสราเอล ผู ประทับในเยรูคําตัดสินตางๆในอิสราเอล
ซาเล็ม
อารทาเซอรซีสบัญชา
16 พร อมทั้ งเงิ นและทองคําทั้ ง
สิ้ นซึ่ งเจ าจะหาได ทั่ วไปในมณใหเอสราไดรับ
ฑลบาบิโลน พรอมกับของถวาย
ความชวยเหลือ
11 ต อไปนี้ เป นสํา เนาจดหมาย ด วยใจสมั ครของประชาชนและ
ซึ่ งกษั ต ริ ย อ ารทาเซอร ซี ส พระ ปุ โรหิ ต เต็ มใจถวายแด พระ
ราชทานแก เอสราปุ โรหิ ตผู เป น นิเวศของพระเจาของเขา ซึ่ งอยู
ธรรมาจารย ผู เป นธรรมาจารย ในเยรูซาเล็ม
แห ง เรื่ องราวของพระบั ญญั ติ 17 แล วด วยเงิ นนี้ เจ าจงขยั น
ของพระเยโฮวาห และกฎเกณฑ ขั นแข็ งซื้ อวั วผู แกะผู และลู ก
แกะ กั บธั ญญบู ชาคู กั น และ
ของพระองคเพื่ ออิสราเอลวา
12 "อารทาเซอร ซี ส พระมหา เครื่ องดื่ มบู ชาคู กั น และเจ าจง
กษั ตริ ย เ หนื อ กษั ตริ ย ทั้ งหลาย ถวายสิ่ งเหล านี้ บนแท นบู ชาของ
ถึ งเอสราปุ โรหิ ต ธรรมาจารย พระนิ เวศแห งพระเจาของเจาซึ่ ง
ของพระราชบั ญญั ติ แห งพระเจ า อยู ในเยรูซาเล็ม
ของฟาสวรรค ขอใหอยู เย็นเปน 18 ส วนเงิ นและทองคํา ที่ เหลื อ
อยู นั้ นเจาและพี่ นองของเจาเห็น
สุขอยางสมบูรณเถิด เปนตน
ดี
ที่ จะทําประการใด ก็จงกระทํา
13 บั ดนี้ เราออกกฤษฎี กาว า
ประชาชนอิ สราเอลผู หนึ่ งผู เถิด ตามน้ําพระทัยของพระเจา
ใด หรือปุโรหิตของเขาทั้ งหลาย ของเจา
หรื อคนเลวีในราชอาณาจักรของ 19 และเครื่ องใช ซึ่ งได มอบให
เรา ผู ซึ่ งสมัครใจที่ จะไปยังเยรู- เจ าสําหรั บการปรนนิ บั ติ ในพระ
นิเวศของพระเจาของเจา เจาจง
ซาเล็ม ก็ใหไปกับเจาได
14 เพราะกษั ตริ ย และที่ ปรึ กษา มอบถวายไว ต อพระพั กตร พระ
ทั้ งเจ็ ดได ใช เจ าไป ให ถามถึ ง เจาแหงเยรูซาเล็ม
ยู ดาห และเยรู ซาเล็ ม ตามพระ 20 และสิ่ งใดๆซึ่ งยั ง ต อ งการ
ราชบั ญญั ติ ของพระเจ าของเจ า สํ า หรั บ พระนิ เวศของพระเจ า
ของเจ า ซึ่ ง เจ าจะต องจั ดหานั้ น
ซึ่ งอยู ในมือเจานั้ น
15 และให นําเงิ นและทองคําซึ่ ง เจ า จงจั ด หาด วยเงิ น พระคลั ง
กษั ต ริ ย และที่ ปรึ ก ษาของพระ ของกษัตริย
องค ส มั ค รใจถวายแด พระเจ า 21 และเรา คื อกษัตริยอารทา(12) อสร 4:10; อสค 26:7; ดนล 2:37 (14) อสธ 1:14
(15) 2 พศด 6:2; อสร 6:12; สดด 135:21 (16) 1 พศด 29:6, 9; อสร 8:25
(17) กดว 15:4-13; พบญ 12:5-11
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เอสรา 7
หนา 1020
เซอรซี ส ได ออกกฤษฎีกาไปยั ง พนั ก งานผู ปกครองและผู พิ บรรดานายคลั ง ในมณฑลฟาก พากษา ให พิ พากษาประชาชน
แมน้ําขางโนนวา สิ่ งใดๆที่ เอส- ทั้ งปวงในมณฑลฟากแม น้ํ า ข าง
ราปุ โรหิ ตธรรมาจารย ของพระ โน น คื อทุ กคนที่ รู บรรดาพระ
ราชบั ญญั ติ แห งพระเจ าของฟ า ราชบั ญญั ติ ของพระเจ าของเจ า
สวรรค ต องการจากท าน จง และคนเหล านั้ นที่ ไม รู เจ าทั้ ง
กระทําให เขาด วยความขยั น ขั น หลายจะตองสอน
แข็ง
26 ผู ใดที่ ไม เชื่ อฟ งพระราช
22 ถึ ง จํานวนเงิ นหนึ่ ง ร อยตะ- บัญญัติของพระเจาของเจา และ
ลั นต และข าวสาลี ถึ งหนึ่ งร อย กฎหมายของกษั ตริ ย ก็ ให พิ โคระ น้ํา องุ นหนึ่ งร อยบั ท น้ํา พากษาลงโทษเขาอยางเครงครัด
มั นหนึ่ งร อยบั ท และเกลื อไม จะเปนโทษถึงตาย หรือถึงเนรจํากัดจํานวนวาเทาไร
เทศ หรื อถึ งริ บทรั พย ของเขา
23 สิ่ งใดที่ พระเจ าแห งฟ า หรือถึงจําขังก็ได"
สวรรคทรงบัญชา ก็จงกระทําให
เอสรา
อยางเต็ มขนาดสําหรับพระนิเวศ
ขอบพระคุณพระเจา
ของพระเจ าแห งฟ าสวรรค 27 สาธุการแดพระเยโฮวาห พระ
เกลื อกว าพระพิโรธของพระองค เจ าแห งบรรพบุ รุ ษของเรา ผู
จะมี ต อดิ นแดนของกษั ตริ ยและ ทรงดลพระทั ยของกษั ตริ ย ให
โอรสของพระองค
เสริ มความงามแก พระนิ เวศของ
24 เราขอแจ งแก ท า นทั้ งหลาย พระเยโฮวาหซึ่ งอยู ในเยรูซาเล็ม
ด วยว า ไม เป นการถู กต องตาม 28 และทรงบั น ดาลให ข าพเจ า
กฎหมายที่ จะเอาบรรณาการ มี ความเมตตาต อพระพั กตร
ค าธรรมเนียม หรื อส วยจากคน กษั ตริ ย และที่ ปรึ กษาของพระ
หนึ่ งคนใดในบรรดาปุโรหิต คน องค และต อหน าเจ านายผู ทรง
เลวี นักรอง คนเฝาประตู คนใช อํานาจของกษัตริย และขาพเจา
ประจําพระวิ หาร หรื อผู รั บใช ก็ มี ใจกล าขึ้ น เพราะพระหั ตถ
อื่ นๆของพระนิ เวศของพระเจ า ของพระเยโฮวาห พ ระเจ า ของ
นี้
ข าพเจ าอยู กั บข าพเจ า และ
25 ส วนเจ า เอสรา ตามพระ ข าพเจ าได รวบรวมบุ คคลชั้ นผู
สติ ป ญญาแห ง พระเจ า ของเจ า นําจากอิ สราเอลขึ้ นไปกั บข าพอั นอยู ในมื อของเจ า จงแต งตั้ ง เจา
(25) อพย 18:21-22; พบญ 16:18; 2 พศด 17:7; อสร 7:10; มลค 2:7; มธ 23:2-3
(27) 1 พศด 29:10; อสร 6:22; สภษ 21:1
(28) อสร 5:5; 7:6, 9; 8:18; 9:9
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หนา 1021
เอสรา 8
รายชื่ อเพื่ อนรวมงาน
มีผู ชายสองรอยสิบแปดคน
10 จากคนเชโลมิ ทมี บุ ตรชาย
ของเอสรา
ต อไปนี้ เป นประมุ ขของ ของโยสิ ฟยาห พรอมกับทานมี
บรรพบุ รุ ษของเขาทั้ งหลาย ผู ชายหนึ่ งรอยหกสิบคน
และนี่ เ ป นสํา มะโนครั วเชื้ อ สาย 11 จากคนเบบั ยมี เศคาริ ยาห
ของบรรดาผู ที่ ขึ้ นไปกั บข าพเจ า บุ ตรชายเบบั ย พร อมกั บท านมี
จากบาบิ โลน ในรัชกาลกษัตริ ย ผู ชายยี่ สิบแปดคน
12 จากคนอั สกาดมี โยฮานั น
อารทาเซอรซีส คือ
2จากคนฟ เนหั สมี เกอร โชม บุ ตรชายฮั กคาทาน พร อมกั บ
จากคนอิธามารมี ดาเนียล จาก ทานมีผู ชายหนึ่ งรอยสิบคน
13 จากคนอาโดนี คั มมี ผู ที่ มาที
คนดาวิดมี ฮัทธัช
3จากคนเชคานิ ยาห จากคน หลัง นี่ เปนชื่ อของเขาคือ เอลีปาโรชมี เศคาริยาห พรอมกับ เฟเลท เยอี เอลและเชไมยาห
ท านมี ผู ชายผู ขึ้ นทะเบี ยนไว พร อมกั บพวกเขามี ผู ชายหกสิ บ
คน
หนึ่ งรอยหาสิบคน
4จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอ- 14 จากคนบิ กวั ยมี อุ ธั ยและ
นัย บุตรชายเศ-ราหิยาห พรอม ศับบูด พรอมกับเขาทั้ งสองมี ผู
ชายเจ็ดสิบคน
กับทานมีผู ชายสองรอยคน
เอสราตองการใหมีคนเลวี
5จากคนเชคานิยาหมี บุ ตรชาย
และคนใชประจําพระวิหาร
ของยาฮาซีเอล พรอมกับทานมี
ไปเพิ่ มเติม
ผู ชายสามรอยคน
6จากคนอาดี นมี เอเบด บุ ตร 15 ข า พเจ า ได รวบรวมเขาทั้ ง
ชายโยนาธาน พรอมกับทานมีผู หลายเข ามายั งแม น้ํา ที่ ไหลไปสู
ชายหาสิบคน
อาหะวา เราตั้ งคายอยู ที่ นั่ นสาม
7จากคนเอลามมี เยชายาห วั น เมื่ อข าพเจ าสํารวจดู ประชา
บุ ตรชายอาธาลิ ยาห พร อมกั บ ชนและปุ โรหิ ต ข าพเจ าไม เห็ น
ทานมีผู ชายเจ็ดสิบคน
ลูกหลานของเลวีที่ นั่ นเลย
8จากคนเชฟาทิ ยาหมี เศบาดิ- 16 แล ว ข า พเจ า จึ ง ให ไ ปเรี ยก
ยาห บุ ตรชายมี คาเอล พร อม เอลีเยเซอร อารีเอล เชไมยาห
กับทานมีผู ชายแปดสิบคน
เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นา9จากคนโยอาบมี โอบาดี ห ธั น เศคาริ ยาห และเมชุ ลลาม
บุตรชายเยฮีเอล พรอมกั บทาน บุคคลชั้ นหัวหนา และใหหาโย-

8

(2) 1 พศด 3:22; อสร 2:68 (3) อสร 2:3
(4) อสร 10:30 (11) อสร 10:28
(15) อสร 7:7; 8:2 (16) อสร 10:15
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ยาริบ และเอลนาธัน ผู เปนคนมี อดอาหารที่ นั่ น คื อที่ แมน้ําอาความเขาใจ
หะวา เพื่ อเราทั้ งหลายจะได
17 และส ง เขาด วยคํ า สั่ งไปยั ง ถ อมตั วลงต อพระพักตรพระเจ า
ทานอิดโด บุคคลชั้ นหัวหนายัง ของเรา เพื่ อจะทูลขอหนทางอัน
สถานที่ ที่ ชื่ อคาสิ เฟ ย คื อให ถูกตองจากพระองค สําหรับเรา
บอกท า นอิ ด โดและพี่ น องของ ลู กหลานของเรา
และข าว
ท านผู เป นคนใช ประจํ า พระ ของทั้ งสิ้ นของเรา
วิ หารที่ สถานที่ ที่ ชื่ อคาสิ เฟ ยว า 22 เพราะข าพเจาละอายที่ จะทูล
ขอส ง ผู ปรนนิ บั ติ สํ า หรั บ พระ ขอกองทหารและพลม าจาก
นิ เ วศของพระเจ า ของเรามายั ง กษั ต ริ ย เ พื่ อช วยเราสู ศั ตรู ต าม
เรา
ทางของเรา ในเมื่ อเราได กราบ
18 และโดยพระหั ตถ อั นทรง ทู ลกษั ตริ ย แล วว า "พระหั ตถ
พระคุ ณของพระเจ า ของเราอยู ของพระเจาของเราอยู กับบรรดา
กั บเรา เขาได นําคนที่ มี ความ ผู ที่ แสวงหาพระองค ให ยั งผลดี
สุขุมมาใหเรา เปนลูกหลานของ แต ฤ ทธานุ ภ าพและพระพิ โ รธ
มาห ลี บุ ตรชายเลวี ผู เป นบุ ตร ของพระองค ต อสู คนเหล านั้ นที่
ชายอิสราเอล ชื่ อเชเรบิยาห กับ ละทิ้ งพระองค"
บุตรชายและญาติพี่นอง รวมสิบ 23 เราจึ ง อดอาหารและวิ งวอน
แปดคน
พระเจาของเราเพื่ อเรื่ องนี้ และ
19 ทั้ งฮาชาบิ ยาห และเยชายาห พระองคทรงฟงเสียงรองทู ลของ
ลู ก หลานของเมรารี กั บญาติ พี่ เรา
น องและบุ ตรชายของเขารวมยี่
ทรัพยสมบัติมอบไว
สิบคน
แกปุโรหิตสิบสองคน
20 และคนใช ประจํ า พระวิ ห าร 24 และข า พเจ า ได แยกปุ โรหิ ต
ซึ่ งดาวิ ดและข าราชการของพระ ใหญออกสิบสองคนคือ เชเรบิองค ได จั ดตั้ งขึ้ นไว เพื่ อปรนนิ - ยาห ฮาชาบิยาห และพี่ นองสิบ
บั ติ คนเลวี มี คนใช ประจําพระ คนของเขาที่ อยู กับเขา
วิ หารสองร อยยี่ สิ บคน บุ คคล 25 และข าพเจ าได ชั่ งเงิ น และ
เหลานี้ ทั้ งสิ้ นมีชื่ อระบุไว
ทองคํา และเครื่ องใช กับเครื่ อง
การถืออดอาหาร
บู ช าสํ า หรั บพระนิ เ วศของพระ
ที่ แมน้ําอาหะวา
เจาของเรา มอบใหเขาทั้ งหลาย
21 แล วข าพเจ าก็ ประกาศให ถื อ ซึ่ งกษั ตริ ยและที่ ปรึ กษาและเจ า
(18) นหม 8:7; 9:4-5 (19) นหม 12:24 (20) อสร 2:43; 7:7
(21) ลนต 16:29; 23:29; 1 ซมอ 7:6 (22) 2 พศด 15:2; อสร 7:6, 9, 28; สดด 33:18
(23) 1 พศด 5:20; 2 พศด 33:13; อสย 19:22 (25) อสร 7:15-16
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นายของพระองค และคนอิสรา- ต น เพื่ อไปยั งเยรู ซาเล็ ม และ
เอลทั้ งปวงที่ นั่ นไดถวายไว
พระหั ตถ ของพระเจ าของเราอยู
26 ข า พเจ าได ชั่ งใส มื อ ของเขา กับเรา และพระองคทรงชวยเรา
เป น เงิ น หกร อ ยห า สิ บตะลั น ต ให พ นจากมื อของศั ต รู และจาก
และเครื่ องใช ที่ ทําด วยเงิ นมี ค า พวกซุ มคอยอยู ตามทาง
หนึ่ งร อยตะลั นต และทองคํา 32 เรามาถึ ง เยรู ซ าเล็ มและพั ก
รอยตะลันต
อยู ที่ นั่ นสามวัน
27 ชามทองคํายี่ สิบลู กมี ค าหนึ่ ง 33 ในวั น ที่ สี่ ภายในพระนิ เ วศ
พันดาริค และเครื่ องใชทองสัม- ของพระเจ าของเรา ก็ ชั่ งเงิ น
ฤทธิ์ เนื้ อละเอี ยดสุ กใสสองลู กมี ทองคํา และเครื่ องใช ใส มื อของ
คาเทากับทองคํา
เมเรโมทปุโรหิต บุตรชายอุรีย28 และขาพเจาบอกเขาวา "ทาน อาห และคนที่ อยู กับเขาคือเอทั้ ง หลายบริ สุ ทธิ์ ต อ พระเยโฮ- เลอาซาร บุ ตรชายฟ เนหั ส และ
วาห และเครื่ องใช ก็ บริ สุ ทธิ์ คนที่ อยู กับเขาทั้ งหลายคือ โยและเงิ นกั บทองคําเป นของถวาย ซาบาด บุตรชายเยชูอา และโนด วยใจสมั ค รแด พระเยโฮวาห อัดยาหบุตรชายบินนุย คนเลวี
พระเจ าแห งบรรพบุ รุ ษของท าน 34 เขาชั่ งและนั บทั้ ง ห ม ด
ทั้ งหลาย
และบันทึกน้ําหนักของทุกสิ่ งไว
29 จงเฝ าดู แลไว จนกว าท านชั่ ง 35 บรรดาลู ก หลานของพวกที่
สิ่ งเหล านั้ นต อหน าพวกปุ โรหิ ต ถูกกวาดไปเปนเชลย ซึ่ งมาจาก
ใหญและคนเลวี และประมุขของ การเปนเชลย ไดถวายเครื่ องเผา
บรรพบุ รุ ษอิ สราเอลในเยรู ซ า- บูชาแดพระเจาแหงอิสราเอล มี
เล็ ม ภายในห องพระนิ เวศของ วั วผู สิ บสองตั วสําหรั บพวกอิ สพระเยโฮวาห"
ราเอลทั้ งปวง แกะผู เก าสิ บหก
30 บรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี จึ ง ตัว ลู กแกะเจ็ดสิบเจ็ดตั ว และ
รั บเงิ นและทองคําที่ ได ชั่ ง และ แพะผู สิ บสองตั วเป นเครื่ องบู ชา
เครื่ องใช เพื่ อนําไปยั งเยรู ซา- ไถ บาป ทั้ งสิ้ นนี้ เป นเครื่ องเผา
เล็ ม ยั งพระนิ เวศของพระเจ า บูชาถวายพระเยโฮวาห
ของเรา
พวกเขามอบพระราชโองการ
เอสราถึงเยรูซาเล็ม
ใหแกผู วาราชการมณฑล
31 และเราก็ ออกจากแม น้ํา อา- 36 เขาทั้ งหลายได มอบพระ
หะวาในวั นที่ สิ บสองของเดื อ น ราชโองการให แก ส มุ หเทศาภิ (28) ลนต 21:6-9; 22:2-3; กดว 4:4, 15, 19-20; พบญ 33:8
(29) อสร 4:3 (31) อสร 7:6, 9, 28 (32) นหม 2:11
(33) อสร 8:26, 30; นหม 11:16 (35) อสร 2:1; 6:17 (36) อสร 7:21-24
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บาลของกษั ตริ ย และแก ผู ว า ออกจากศี ร ษะของข าพเจ าและ
ราชการมณฑลฟากแม น้ํ า ข า งนี้ ทึ้ งหนวดเครา และนั่ งลงตะลึ ง
และท า นเหล านี้ ได ช วยเหลื อ อยู
ประชาชนและพระนิ เวศของพระ 4แล วบรรดาคนที่ สั่ นสะท านไป
เจา
ด วยพระวจนะของพระเจ าแห ง
การสมรสกับชนชาติ
อิ สราเอล เหตุ ด วยการละเมิ ด
ของพวกที่ ถู กกวาดไปเป นเชลย
ที่ ไมเชื่ อพระเจา
นั้ น ไดมาประชุ มตอหน าข าพเปนสิ่ งที่ ผิดพลาด
เมื่ อเหตุ ก ารณ เ หล า นี้ ได เจ าเมื่ อข าพเจ านั่ ง ตะลึ งอยู จน
เสร็ จสิ้ นลงแล ว พวกเจ า ถึ งเวลาถวายเครื่ องสั กการบู ชา
นายก็เขามาหาขาพเจา กลาววา ตอนเย็น
คําอธิษฐานและ
"ประชาชนแห งอิ สราเอล และ
การสารภาพของเอสรา
พวกปุ โรหิ ตกั บคนเลวี มิ ได แยก
ตนเองออกจากชนชาติ ทั้ งหลาย 5ณ เวลาสั กการบู ชาตอนเย็ น
แห งแผ นดิ นเหล านั้ น โดยได นั้ นข า พเจ า ได ลุ ก ขึ้ นจากการ
ประพฤติ ตามการกระทํา อั นน า ถ อมตั ว มี เครื่ องแต งกายและ
สะอิ ดสะเอี ยนของเขา คื อออก เสื้ อคลุ มของข าพเจ าฉี กขาด
จากคนคานาอัน คนฮิตไทต คน และข าพเจาก็คุ กเข าลงและชูมื อ
เปริสซี คนเยบุส คนอัมโมน คน ขึ้ นต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
โมอับ คนอียิปต และคนอาโม- ขาพเจา
6และขาพเจาทูลวา "โอ ขาแต
ไรต
2 เพราะเขารั บบุ ตรสาวของชน พระเจาของข าพระองค ข าพระ
เหล า นี้ เป น ภรรยาของเขาเอง องค ละอายขวยเขิ นที่ จะเงยหน า
และของบุตรชายของเขา ดังนั้ น หาพระองค พระเจาของขาพระ
เชื้ อสายบริ สุ ทธิ์ ได ปะปนกั บชน องค เพราะว าความชั่ วช าของ
ชาติ ทั้ งหลายของแผ นดิ น เหล า ข า พระองค ทั้ งหลายขึ้ น สู งกว า
นั้ น นี่ แหละในการละเมิ ดข อนี้ ศี รษะของข าพระองค และการ
มือของเจ าหนาที่ ชั้ นหัวหน าและ ละเมิ ดของข าพระองค ทั้ งหลาย
กองขึ้ นไปถึงฟาสวรรค
ผู ครองเมืองไดเดนที่ สุด"
3 เมื่ อข าพเจ าได ยิ นอย างนี้ 7ข าพระองค ทั้ งหลายมี การละข าพเจ าก็ ฉีกเสื้ อของข าพเจ าทั้ ง เมิ ดยิ่ งใหญ ตั้ ง แต สมั ยบรรพเสื้ อคลุมของขาพเจา และทึ้ งผม บุ รุษของข าพระองค ทั้ งหลายจน

9

(1) พบญ 12:30-31; อสร 6:21; นหม 9:2 (2) อพย 22:31; 34:16; พบญ 7:3, 6
(3) โยบ 1:20; สดด 13:4 (4) อพย 29:30; อสร 10:3; อสย 66:2 (5) อพย 9:29
(6) 2 พศด 28:9; อสร 9:13, 15; สดด 38:4 (7) พบญ 28:36; 32:25; 2 พศด 36:14
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ถึ งทุ กวั นนี้ และเพราะความชั่ ว ทั้ งหลายขึ้ นไว เพื่ อจะซอมแซม
ช าของข าพระองค ทั้ งหลาย ข า สิ่ งที่ ปรั กหั กพั งในพระนิ เวศ
พระองค ทั้ งหลาย ทั้ งบรรดา เพื่ อจะประทานกํ า แพงแก ข า
กษั ตริ ย ของข าพระองค และ พระองค ทั้ งหลายในยู ดาห และ
บรรดาปุ โรหิตของขาพระองคได ในเยรูซาเล็ม
ถู กมอบไว ในมื อของบรรดา 10 และบัดนี้ โอ ขาแตพระเจา
กษั ต ริ ย แ ห ง แผ น ดิ น เหล า นั้ น ของขาพระองคทั้ งหลาย ตอจาก
ใหแกดาบ แกการเปนเชลย แก นี้ ข าพระองค จะทู ลอะไรอี ก
การปล น และแก การขายหน า เพราะข าพระองค ทั้ งหลายได ละ
อยางที่ สุด อยางทุกวันนี้
ทิ้ งพระบัญญัติของพระองค
8แต บั ดนี้ พระเยโฮวาห พระเจ า 11 ซึ่ งพระองค ได ทรงบั ญชาไว
ของขาพระองคทั้ งหลายทรงสํา- โดยผู พยากรณ ผู รั บใช ของพระ
แดงพระกรุณา พอพระทัยชั่ วครู องควา `แผนดินซึ่ งเจากําลังเขา
หนึ่ งสั้ นๆ และได ทรงประทาน ไปเพื่ อยึ ดเป น กรรมสิ ทธิ์ นั้ น
ให ข าพระองค ทั้ งหลายมี ค นที่ เป น แผ น ดิ น มลทิ น ด ว ยความ
เหลืออยู และมี ที่ ยึดมั่ นในที่ บริ- โสโครกของชนชาติ ทั้ งหลายใน
สุ ทธิ์ ของพระองค เพื่ อว าพระ แผนดินเหลานั้ น ดวยการกระเจ าของข าพระองค จะได ทรงให ทํา อั นน าสะอิ ด สะเอี ยนของเขา
ตาของข าพระองค ทั้ งหลายแจ ม ซึ่ งเต็ มไปหมดตั้ งแตปลายข างนี้
ขึ้ น และทรงประสาทความฟ น ถึ งปลายข างโน น ด วยความมล
คื นมาเล็ กน อยจากการเป นทาส ทินของเขาทั้ งหลาย
ของขาพระองคทั้ งหลาย
12 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ อยามอบ
9เพราะว าข าพระองค ทั้ งหลาย พวกบุ ตรสาวของเจ าแก พวก
เปนทาส แตพระเจาของข าพระ บุ ตรชายของเขา หรื ออย ารั บ
องคมิได ทรงละทิ้ งขาพระองคไว พวกบุ ตรสาวของเขาให พวก
ในความเป นทาส แต ทรงบั น- บุ ตรชายของเจา หรื ออยาเสริ ม
ดาลให ข าพระองค ทั้ งหลายได สั นติ ภาพและความเจริ ญมั่ งคั่ ง
รั บความเมตตาในสายพระเนตร ของเขาทั้ งหลายเป นนิ ตย เพื่ อ
กษั ต ริ ย ทั้ ง หลายแห งเปอร เซี ย เจ าทั้ งหลายจะแข็งแรง และกิน
ทรงให ข า พระองค ทั้ งหลายมี ของดี ๆแห งแผ นดิ นนั้ น และ
การฟ นฟู ขึ้ น เพื่ อจะตั้ งพระนิ - มอบแผนดินนั้ นไว เปนมรดกแก
เวศของพระเจ า ของข าพระองค ลู ก หลานของเจ า ทั้ งหลายเป น
(8) สดด 34:5 (9) อสร 7:28; นหม 9:17, 36; อสธ 7:4; สดด 136:23; อสย 5:2
(11) อสร 6:21
(12) อพย 23:32; 34:15-16; พบญ 7:3; 23:6; อสร 9:2; สภษ 13:22; 20:7
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นิตย'
คนของพระเจา
13 และเมื่ อขาพระองค ทั้ งหลาย
แยกออกจากชาวโลก
รั บโทษเพราะการชั่ วร ายของ
ขณะที่ เอสราอธิ ษ ฐาน
ข าพระองค และเพราะการละและทําการสารภาพร อง
เมิดใหญยิ่งของขาพระองค และ ไห ทิ้ งตั ว ลงต อ หน า พระนิ เ วศ
เมื่ อพระองค คื อพระเจ าของข า ของพระเจา มีชุมนุมชนหมู ใหญ
พระองค ทั้ งหลายได ทรงลงโทษ โตมากทั้ งชายหญิ งและเด็ กจาก
ขาพระองค เหตุความชั่ วชาของ อิ ส ราเอลประชุ ม ต อ หน า ท า น
ข าพระองค น อยกว าที่ พึ งควร เพราะประชาชนได ร องไห อย าง
ไดรับ และทรงประทานการชวย ขมขื่ น
ให พ น แก ข า พระองค ทั้ งหลาย 2และเชคานิ ยาห บุ ตรชายเยฮี อยางนี้
เอล คนเอลาม กลาวแกเอสราวา
14 สมควรที่ ข าพระองค ทั้ ง "พวกเราทั้ ง หลายได ล ะเมิ ดต อ
หลายจะฝ า ฝ นพระบั ญญั ติ ของ พระเจ าของเราเสี ยแลว และได
พระองค อี ก และเข าเกี่ ยวดอง แต งงานกั บหญิ งต างชาติ จากชน
ด วยการแต ง งานกั บชนชาติ ทั้ ง ชาติทั้ งหลายของแผ นดิ นนี้ แต
หลายที่ กระทําสิ่ งที่ น าสะอิดสะ- ถึ งจะมี เรื่ องอย างนี้
ก็ ยั งมี
เอียนเหลานี้ หรือ พระองคจะไม ความหวังในอิสราเอลอยู
ทรงกริ้ วต อข าพระองค ทั้ งหลาย 3เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ใหเรากระจนพระองคผลาญขาพระองค ทั้ ง ทํ า พั น ธสั ญญากั บพระเจ า ของ
หลายเสีย จนไมมีคนที่ เหลืออยู เราที่ จะทิ้ งภรรยาและลู กเหล านี้
และไมมีใครรอดไดเลยหรือ
ซึ่ งเกิ ด มาจากเขาทั้ งหลายเสี ย
15 โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ ทั้ งสิ้ น ตามคําปรึ กษาของเจ า
เจาแหงอิสราเอล พระองคชอบ นายของขาพเจา และของบรรดา
ธรรม เพราะข าพระองค ทั้ ง ผู ที่ สั่ นสะท า นด วยพระบั ญญั ติ
หลายเป นคนที่ เหลื ออยู ซึ่ งรอด ของพระเจ าของเราทั้ งหลาย
พ นมาอย างทุ กวั นนี้ ดู เถิ ด ข า และขอให ก ระทํ า ตามพระราช
พระองค ทั้ งหลายอยู ต อพระ บัญญัติเถิด
พั กตร พระองค มี การละเมิ ด 4จงลุกขึ้ นเถิด เพราะเปนหนาที่
ของข าพระองค อยู เพราะไม มี ของท าน และเราทั้ งหลายจะ
สั กคนเดี ยวที่ จะยื นต อพระ สนั บสนุ นท าน ขอจงเข มแข็ ง
พักตรพระองคไดเหตุเรื่ องนี้ "
และกระทําเสียเถิด"

10

(13) สดด 103:10 (14) พบญ 9:8; นหม 13:23; ยน 5:14; 2 ปต 2:20
(15) นหม 9:33; ดนล 9:14; รม 3:19 (1) 2 พศด 20:9; นหม 8:1-9; ดนล 9:4, 20
(2) อสร 10:10, 13-14, 17-18 (3) พบญ 7:2-3; 2 พศด 34:31 (4) 1 พศด 28:10
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5แล วเอสราได ลุ กขึ้ นให บรรดา ดวยเรื่ องฝนตกหนัก
ปุ โรหิ ตใหญ และเลวี และอิ สรา- 10 และเอสราปุ โรหิ ตได ลุ ก ขึ้ น
เอลทั้ งปวงกระทําสั ตย ปฏิ ญาณ พู ดกั บเขาทั้ งหลายว า "ท านทั้ ง
ว า เขาจะกระทําตามที่ ได พู ด หลายได ล ะเมิ ด และได แต ง งาน
แล ว เขาทั้ งหลายจึ งกระทํา กั บหญิ งต างชาติ จึ งได ทวี การ
สัตยปฏิญาณ
ละเมิดของอิสราเอล
6 แล วเอสราก็ ถอยไปจากต อ 11 เหตุฉะนั้ นบัดนี้ จงสารภาพ
หน าพระนิ เวศของพระเจ า เข า ต อ พระเยโฮวาห พ ระเจ า แห ง
ไปในห องของโยฮานั นบุ ตรชาย บรรพบุรุษของทาน และกระทํา
เอลียาชีบ เมื่ อมาถึงที่ นั่ นแลว ก็ ตามน้ําพระทั ยของพระองค จง
ไม รั บประทานขนมป งหรื อ ดื่ ม แยกตั วท านออกเสี ยจากชนชาติ
น้ํา เพราะท านโศกเศร าด วย ทั้ งหลายแห ง แผ น ดิ น และจาก
เรื่ องการละเมิ ด ของพวกที่ ถู ก ภรรยาตางชาติ"
กวาดไปเปนเชลยนั้ น
12 แล วชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ นได ตอบ
7และเขาทํา การป า วร อ งทั่ วยู - ด วยเสี ยงอั นดั งว า "เป นดั งนั้ น
ดาหและเยรูซาเล็ม แกลูกหลาน แหละ เราตองกระทําตามที่ ทาน
ทั้ งสิ้ นของพวกที่ ถูกกวาดไปเปน พูดแลว"
เชลยวา ให มาชุ มนุ มกั นที่ เยรู - 13 แต มี ประชาชนมากและเป น
ซาเล็ม
เวลาที่ ฝนตกหนั ก เราอยู กลาง
8 และถ าผู ใดไม ม าภายในสาม แจ งไม ไหวและจะจั ดให เสร็ จใน
วัน ตามคําสั่ งของเจาหนาที่ และ วั นสองวั นก็ ไม ได เพราะเราได
พวกผู ใหญ ทั้ งหลาย จะตองริ บ ละเมิดในเรื่ องนี้ มากนัก
ทรั พย ส มบั ติ ของเขาเสี ยทั้ งสิ้ น 14 ขอให เ จ า หน า ที่ ของเราทํา
และผู นั้ นต องขาดจากชุ มนุ มชน การแทนชุ มนุ มชนทั้ งสิ้ น และ
ของพวกที่ ถูกกวาดไปเปนเชลย
ให บรรดาคนในหั วเมื องของเรา
9 และชายทั้ งปวงของยู ดาห ที่ ได รั บภรรยาต างชาติ มาตาม
และเบนยามินได ชุมนุมกันที่ เย- เวลากําหนด พร อมกั บพวกผู
รูซาเล็มภายในสามวัน ในเดือน ใหญ และผู วิ นิ จฉั ยของทุ กเมื อง
ที่ เกา ณ วันที่ ยี่สิบของเดือนนั้ น จนกวาพระพิโรธอันแรงกลาของ
และประชาชนทั้ งปวงนั่ งอยู ที่ พระเจาของเรา ที่ ทรงมีในเรื่ อง
ถนนหน าพระนิ เวศของพระเจ า นี้ หันเหไปจากเราทั้ งหลาย"
ตั วสั่ นสะท านด วยเรื่ องนี้ และ 15 โยนาธานบุ ต รชายอาสาเฮล
(5) อสร 10:12, 19; นหม 5:12; 13:25 (6) พบญ 9:18 (9) 1 ซมอ 12:18; อสร 9:4
(11) ลนต 26:40-42; ยชว 7:19; อสร 10:3; สภษ 28:13
(14) 2 พกษ 23:26; 2 พศด 28:11-13; 29:10; 30:8 (15) อสร 8:16; นหม 3:4
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และยาไซอาห บุ ต รชายทิ กวาห 22 จากคนปาชเฮอร มี เอลีโอเทานั้ นที่ คัดคานเรื่ องนี้ และเม- นัย มาอาเสอาห อิชมาเอล เนชุ ลลามกั บชั บเบธั ย คนเลวี ธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห
สนับสนุนเขาทั้ งสอง
23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด
16 แล วลู ก หลานของพวกที่ ถู ก ชิ เมอี เคลายาห (คื อเคลิ ทา)
กวาดไปเป น เชลยก็ ไ ด ก ระทํา เปธาหิ ยาห ยู ดาห และเอลี เยตาม เอสราปุโรหิต และประมุข เซอร
ของบรรพบุ รุ ษบางคน ตาม 24 จากพวกนักรอง มี เอลียาเรื อนบรรพบุ รุ ษของเขา แต ละ ชีบ จากคนเฝาประตู มี ชัลลูม
คนที่ ระบุ ชื่ อไว ได ถู กเลื อก ใน เทเลม และอุรี
วั นที่ หนึ่ งของเดื อนที่ สิ บเขานั่ ง 25 และจากพวกอิ สราเอล คื อ
ประชุมกันพิจารณาเรื่ องนี้
จากคนปาโรช มี รามียาห อิส17 พอถึ งวั นที่ หนึ่ งของเดื อนที่ ซียาห มัลคิยาห มิยามิน เอเลหนึ่ ง เขาก็ จบเรื่ องที่ ชายทั้ งปวง อาซาร มัลคิยาห และเบไนยาห
ไดแตงงานกับหญิงตางชาติ
26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ18 ลู กหลานของปุ โ รหิ ตผู ได ยาห เศคาริยาห เยฮีเอล อับดี
แต งงานกั บหญิ งต างชาติ จาก เยรีโมท เอลียาห
คนเยชู อาบุ ตรชายโยซาดั ก และ 27 จากคนศั ทธู มี เอลี โอนั ย
พี่ น องของท านมี มาอาเสอาห เอลียาชีบ มัทธานิยาห เยรีโมท
เอลี เยเซอร ยารี บและเกดาลิ - ศาบาด และอาซีซา
ยาห
28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานัน
19 เขาทั้ งหลายปฏิ ญาณตนว า ฮานันยาห ศับบัย อัทลัย
เขาจะทิ้ งภรรยาของเขาเสีย และ 29 จากคนบานี มี เมชุ ลลาม
เพราะเขามีความผิด เขาจึงถวาย มัลลูค อาดายาห ยาชูบ เชอัล
แกะผู ตั วหนึ่ งจากฝู ง แพะแกะ และเยรีโมท
เป นเครื่ องบู ชา เพราะเหตุ การ 30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา
ละเมิดของเขา
เคลาล เบไนยาห มาอาเสอาห
20 จากคนอิ มเมอร มี ฮานานี มั ทธานิ ยาห เบซาเลล บิ นนุ ย
และเศบาดิยาห
และมนัสเสห
21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห 31 จากคนฮาริม มี เอลีเยเซอร
เอลียาห เชไมอาห เยฮีเอล และ อิ สชี อาห มั ลคิ ยาห เชไมอาห
อุสซียาห
ชิเมโอน
(16) อสร 4:3 (18) อสร 5:2; ฮบค 1:1, 12; 2:4; ศคย 3:1; 6:11
(19) ลนต 5:6, 15; 6:4, 6; 2 พกษ 10:15; 1 พศด 29:24; 2 พศด 30:8; นหม 13:23
(25) อสร 2:3; 8:3; นหม 7:8 (28) อสร 8:11 (30) อสร 8:4
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32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห 40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย
33 จากคนฮาชู ม มี มั ทเธนั ย 41 อาซาเรล เชเลมิยาห เชมามัทธัตตาห ศาบาด เอลีเฟเลท ริยาห
เยเรมัย มนัสเสหและชิเมอี
42 ชัลลูม อามาริยาห และโย34 จากคนบานี มี มาอาดั ย เซฟ
อัมราม อูเอล
43 จากคนเนโบ มี เยอี เอล
35 เบไนยาห เบดัยยาห เชลลูห
มั ทที ธิ ยาห ศาบาด เศบิ นา
36 วานิยาห เมเรโมท เอลียาชีบ ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห
37 มั ทธานิยาห มัทเธนั ย ยา- 44 บุ คคลเหล านี้ ทั้ งสิ้ นได แต ง
อาสุ
งานกั บหญิ งต างชาติ บางคน
38 บานี บินนุย ชิเมอี
มี บุ ต รเกิ ดจากภรรยาเหล า นั้ น
39 เชเลมิยาห นาธัน อาดายาห
ดวย
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