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หนนังสสือเอสรา
บทนนนำสสสู่เอสรนำ: หนนังสสือเอสราเปป็นหนนังสสือททที่ตต่อเนสืที่องตามลลาดนับเหตตุการณณ์จาก 2 

พงศาวดาร ในตอนทท้ายของ 2 พงศาวดาร ยยูดาหณ์ถยูกกวาดตท้อนเปป็นเชลยโดยบาบบิโลนในททที่สตุด 
ชต่วงเวลาของตอนตท้นของหนนังสสือเอสราคสือประมาณอทกหท้าสบิบปทตต่อมา เอสราบนันททึกการเรบิที่มตท้น
ของการฟสืฟื้นฟยูและการกลนับมาของพวกอบิสราเอลททที่ตกเปป็นเชลยคสืนสยูต่แผต่นดบินเกบิดของตน ในบาง
แงต่ มทความคลท้ายคลทึงกนันหลายประการกนับการกลนับมาของคนอบิสราเอลในปนัจจตุบนันคสืนสยูต่แผต่นดบิน
เกบิดของตน

ในชต่วงเวลาเจป็ดสบิบปทนนัฟื้นของการตกเปป็นเชลย พระเจท้าทรงดลใจผยูท้พยากรณณ์หลายทต่านใหท้
เขทยน เยเรมทยณ์เขทยนคลาพยากรณณ์ตต่างๆของตนเสรป็จจากแผต่นดบินยยูดาหณ์โดยรวมถทึงเพลงครลที่าครวญ
ดท้วย เอเสเคทยลเขทยนคลาพยากรณณ์ตต่างๆของตนในชต่วงสมนัยททที่ตนตกเปป็นเชลยภายในจนักรวรรดบิบาบบิ
โลน ดาเนทยลกป็เขทยนจากบาบบิโลนเชต่นกนัน ขณะเดทยวกนันยท้อนกลนับมาในปาเลสไตนณ์ คนยบิวจลานวน
นท้อยททที่ไมต่ไดท้ถยูกพาไปยนังอนัสซทเรทยหรสือบาบบิโลนกป็แตต่งงานกนับคนตต่างชาตบิซทึที่งกลายเปป็นเผต่าพนันธตุณ์ของ
คนสะมาเรทยในสมนัยตต่อมา แผต่นดบินนนัฟื้นถยูกอท้างสบิทธบิธความเปป็นเจท้าของโดยชนตต่างชาตบิอสืที่นๆททที่อยยูต่ใกลท้
เคทยงททละเลป็กละนท้อย เยรยูซาเลป็มถยูกทลาลายจนยต่อยยนับ พระวบิหารถยูกทลาลายและสบิที่งททที่เคยเปป็น
ประชาชาตบิอบิสราเอลอนันนต่าภาคภยูมบิใจกป็เหลสืออยยูต่เพทยงเลป็กนท้อย พระเจท้าไดท้ทรงพบิพากษาประชาชน
ของพระองคณ์แลท้วเพราะสภาพอนันกลนับสนัตยณ์และบาปหนาของพวกเขา

เอสราเปป็นเลต่มแรกของหนนังสสือหกเลต่มของพระคนัมภทรณ์ททที่เลต่าถทึงสมนัยหลนังการตกเปป็นเชลย 
(สมนัยฟสืฟื้นฟยู) เนหะมทยณ์เขทยนตต่อจากเอสรา หนนังสสือเอสเธอรณ์กป็ถยูกเขทยนในเวลาเกสือบพอๆกนัน ขณะททที่
ยตุคสมนัยฟสืฟื้นฟยูดลาเนบินตต่อไป ฮนักกนัย เศคารบิยาหณ์และมาลาคทกป็เขทยน หนนังสสือเอสรากต่อรยูปการเรบิที่มตท้น
ของประชาชาตบิอบิสราเอลททที่ถยูกฟสืฟื้นฟยูขทึฟื้นใหมต่ซทึที่งตามประวนัตบิศาสตรณ์แลท้วเปป็นรากฐานททที่สมนัยพระ
คนัมภทรณ์ใหมต่กต่อตนัวขทึฟื้นมา



กลต่าวอยต่างเจาะจงแลท้ว หนนังสสือเอสราบนันททึกการกลนับคสืนสยูต่ปาเลสไตนณ์ของพวกยบิวสต่วนททที่
เหลสือภายใตท้การนลาของเศรตุบบาเบลในประมาณปท 536 กต่อน ค.ศ. พวกเขาวางรากพระวบิหารหลนัง
ใหมต่ ประมาณเจป็ดสบิบแปดปทตต่อมาในประมาณปท 458 กต่อน ค.ศ. เอสราปตุโรหบิตเองกป็กลนับมาและ
ฟสืฟื้นฟยูการนมนัสการและพบิธทกรรมตต่างๆในพระวบิหาร (ตต่อมาอทก ในปท 444 กต่อน ค.ศ. เนหะมทยณ์กป็กลนับ
มาเพสืที่อสรท้างกลาแพงของกรตุงเยรยูซาเลป็มขทึฟื้นใหมต่) เอสราเขทยนถทึงเหตตุการณณ์เหลต่านทฟื้ซทึที่งเกบิดกต่อนการ
เขท้าไปมทสต่วนรต่วมของเขาและปทเหลต่านนัฟื้นททที่เขามทสต่วนรต่วมดท้วย เขาบนันททึกเกทที่ยวกนับความยากลลาบาก 
อตุปสรรค การขนัดขวางและความสลาเรป็จในการทลางานหนทึที่งเพสืที่อพระเจท้า มทสบิที่งหนทึที่งททที่แนต่นอน มนัน
ไมต่ใชต่เรสืที่องงต่าย มนันไมต่เคยงต่ายเลย เอสราไมต่เคยมทอภบิสบิทธบิธในการปรนนบิบนัตบิในพระวบิหารใหญต่โตททที่
ถยูกสถาปนาอยต่างมนัที่นคงเลย พระวบิหารของเขามทขนาดเลป็ก สนัดสต่วนพอประมาณ และมทอบิทธบิพล
จลากนัด

แมท้ไมต่ถยูกกลต่าวถทึงโดยตรง มทความหมายโดยนนัยททที่ลทึกซทึฟื้งหลายประการของหนนังสสือเอสรา 
พวกยบิวประมาณ 50,000 คนซทึที่งรวมถทึงขท้ารนับใชท้ของพวกเขาดท้วยกลนับคสืนสยูต่แผต่นดบินนนัฟื้นในฐานะผยูท้
บตุกเบบิกของการฟสืฟื้นฟยู อยต่างไรกป็ตาม แนต่นอนวต่ามทยบิวจลานวนเปป็นลท้านททที่ยนังกระจายอยยูต่ในจนักรวรรดบิ
บาบบิโลน หลนังจากความสะเทสือนใจของการยท้ายถบิที่นฐานและการปรนับตนัวทางวนัฒนธรรม พวกเขากป็
เรบิที่มเจรบิญมนัที่งคนัที่งขทึฟื้นและมทชทวบิตอยยูต่อยต่างสะดวกสบายในโลกของคนตต่างชาตบิ

แมท้พวกเขาปากบอกวต่ารนักศาสนายยูดายและมรดกตกทอดฝต่ายวบิญญาณของพวกเขา พวก
เขาสต่วนใหญต่กป็ไมต่สนใจในการกลนับมาเมสืที่อถทึงเวลา พวกเขาสบายกนับการหาเงบินในบาบบิโลน พวก
เขามทระบบธรรมศาลาของตนัวเองซทึที่งพวกเขาไดท้คบิดคท้นขทึฟื้นมา การฟสืฟื้นฟยูงานของพระเจท้าททที่เยรยูซาเลป็ม
แมท้มทความสลาคนัญกป็ไมต่ใชต่เรสืที่องสลาคนัญอนันดนับแรกสตุดของพวกเขา พวกเขาหลายคนสต่งเงบินไป
สนนับสนตุนงานฟสืฟื้นฟยู แตต่พวกเขาเองกลนับไมต่เตป็มใจไป พวกเขาสตุขสบายในทททๆี่ พวกเขาอยยูต่มากเกบิน
ไป ความคลท้ายคลทึงกนับครบิสเตทยนในปนัจจตุบนันและการทลาใหท้พระมหาบนัญชาสลาเรป็จกป็ชนัดเจนเหลสือ
เกบิน เอสราบนันททึกประวนัตบิศาสตรณ์ของคนสต่วนนท้อยททที่อต่อนแอซทึที่งมทใจเพสืที่อพระเจท้าและการฟสืฟื้นฟยูงาน
ของพระองคณ์

*****



ภนำพรวมของเอสรนำ 1:  เอสราบทททที่ 1 และ 2 นลาเสนอภยูมบิหลนังทางประวนัตบิศาสตรณ์ของ
การกลนับมาของคนสต่วนททที่เหลสือกลตุต่มแรก การจนัดเตรทยมใจของไซรนัสโดยพระเจท้าปรากฏชนัดเจน

อสร 1:1 ในปปีแรกแหห่งรรัชกาลไซรรัสกษรัตรริยย์ของเปอรย์เซปีย เพพพื่อพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหย์ทางปากของเยเรมปียย์จะสสาเรร็จ พระเยโฮวาหย์ทรงรบเรร้าจริตใจของไซรรัสกษรัตรริยย์
ของเปอรย์เซปีย กษรัตรริยย์จจึงทรงมปีประกาศตลอดราชอาณาจรักรของพระองคย์ และบรันทจึกเปร็นลาย
ลรักษณย์อรักษรลงดร้วยวห่า ขข้อนภีรกลตาวถถึงเรสืที่องการเมสืองระหวตางประเทศ จนักรวรรดธิบาบธิโลนไดข้ซถึมซนับ
จนักรวรรดธิอนัสซภีเรภียเขข้าไปแลข้ว กตอนเหตรุการณรตตางๆของหนนังสสือเอสราไมตนาน บาบธิโลนกกถถูกพธิชธิต
โดยจนักรวรรดธิเปอรรเซภีย ผถูข้ปกครองของจนักรวรรดธิใหญตโตแบบผสมกนันนภีรคสือไซรนัส วลภีทภีที่กลตาวถถึงปภีทภีที่
หนถึที่งของไซรนัสไมตไดข้หมายถถึงปภีแรกทภีที่เขาเปกนกษนัตรธิยร แตตหมายถถึงปภีแรกทภีที่บาบธิโลนตกอยถูตภายใตข้
การปกครองของเขา สองขข้อสรุดทข้ายของ 2 พงศาวดาร (36:22-23) กลตาวถถึงรายละเอภียดเดภียวกนันนภีร
ซถึที่งเปกนการทรงจนัดเตรภียมของพระเจข้า

เยเรมภียรไดข้พยากรณรใกลข้การเรธิที่มตข้นของการตกเปกนเชลยยนังบาบธิโลนวตามนันจะกธินเวลาเจกด
สธิบปภี (เยเรมภียร 25:11-12) บนัดนภีร เพสืที่อททาใหข้มนันสทาเรกจ สธิที่งหนถึที่งทภีที่นตาอนัศจรรยรไดข้เกธิดขถึรน พระเจข้าเองทรง
“รบเรข้าจธิตใจของไซรนัสกษนัตรธิยรของเปอรรเซภีย” โดยตรง พระเจข้าทรงดลใจกษนัตรธิยรตตางชาตธิทภีที่นนับถสือ
พระตตางดข้าวองครนภีร ใหข้อนรุญาตใหข้พวกยธิวกลนับไปยนังแผตนดธินเกธิดของพวกเขา ไซรนัสจถึงออกคทา
ประกาศหนถึที่ง บนันทถึกเปกนลายลนักษณรอนักษรและใหข้แจกจตายไปทนั ที่วจนักรวรรดธิอนันกวข้างใหญตไพศาล
ของเขา 

อสร 1:2 "ไซรรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปียตรรัสดรังนปีนี้วห่า `พระเยโฮวาหย์พระเจร้า
ของฟร้าสวรรคย์ไดร้พระราชทานบรรดาราชอาณาจรักรแหห่งแผห่นดรินโลกแกห่เรา และพระองคย์ทรง
กสาชรับใหร้เราสรร้างพระนริเวศใหร้พระองคย์ทปีพื่เยรรซาเลร็ม ซจึพื่งอยรห่ในยรดาหย์ เราไมตไดข้ถถูกบอกอยตางชนัดเจน
วตาพระเจข้าทรงดลใจไซรนัสอยตางไร อยตางไรกกตาม ประมาณ 175 ปภีกตอนหนข้านนัรน พระเจข้าไดข้ทรง
ดลใจอธิสยาหรใหข้เขภียนเกภีที่ยวกนับไซรนัสและการทภีที่สนักวนันหนถึที่งเขาจะใหข้การสนนับสนรุนการสรข้างกรรุง
เยรถูซาเลกมขถึรนใหมตและโดยเฉพาะพระวธิหารทภีที่นนั ที่น ดถู อธิสยาหร 44:28 – 45:1-4 มนันเปกนไปไดข้อยตางยธิที่ง



ทภีที่วตาไซรนัสไดข้ทราบถถึงคทาพยากรณรนภีร และอาจไดข้อตานหนนังสสืออธิสยาหรเองดข้วยซทรา อาจเปกนไดข้วตา
พระเจข้าทรงรบเรข้าจธิตใจของไซรนัสผตานการทภีที่เขาไดข้อตานพระวจนะของพระองคร

อสร 1:3 มปีผรร้ใดในทห่ามกลางทห่านทรันี้งหลายทปีพื่เปร็นประชาชนของพระองคย์ ขอ
พระเจร้าของเขาสถริตกรับเขา และขอใหร้เขาขจึนี้นไปยรังเยรรซาเลร็มซจึพื่งอยรห่ในยรดาหย์และสรร้างพระนริเวศ
ของพระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอล (คพอพระองคย์ทรงเปร็นพระเจร้า) ซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม ไซรนัส
จถึงออกหนนังสสือเชธิญไปทนั ที่วทนัรงจนักรวรรดธิของเขาเพสืที่อใหข้ผถูข้ใดกกตามทภีที่เปกนประชาชนขององครพระผถูข้
เปกนเจข้า (นนัที่นคสือ พวกยธิว) กลนับไปยนังเยรถูซาเลกมเพสืที่อชตวยเหลสือในการฟสืร นฟถูและการสรข้างพระวธิหาร
ขถึรนใหมต พระหนัตถรแหตงการจนัดเตรภียมของพระเจข้าปรากฏชนัดเจนในการกระททากธิจนภีร  ไซรนัสเปกนผถูข้
ปกครองของประชาชาตธิทภีที่ทรงอทานาจทภีที่สรุดบนพสืรนพธิภพในสมนัยนนัรน ผถูข้ปกครองทภีที่มภีอทานาจเดกดขาด
ซถึที่งเปกนคนตตางชาตธิผถูข้นภีร กกคะยนัรนคะยอและเชธิญชวนประชาชนชาวยธิวใหข้กลนับไปยนังแผตนดธินของพวก
เขา นอกจากนภีร ในการกลตาวถถึงพระเยโฮวาหรพระเจข้า เขากกหมายเหตรุวตาพระองครเทตานนัรนทรงเปกน
พระเจข้า นนัที่นเปกนคทากลตาวยอมรนับอนันนตาทถึที่งจากคนนนับถสือพระตตางดข้าวคนหนถึที่งทภีที่อาจเปกนคนนนับถสือ
รถูปเคารพดข้วย ถถึงกระนนัรนพระเจข้ากกทรงรบเรข้าจธิตใจของเขาเพสืที่อททาตามพระประสงครของพระองคร
จนไซรนัสเตกมใจเชธิญชวนพวกยธิวใหข้สรข้างพระวธิหารของพวกเขาขถึรนใหมต

อสร 1:4 และคนใดกร็ตามทปีพื่เหลพออยรห่ ไมห่วห่าเขาจะอาศรัยอยรห่ ณ ทปีพื่ใด ขอใหร้คน
ซจึพื่งอยรห่ในทปีพื่ของเขาชห่วยเขาดร้วยเงรินและดร้วยทองคสา ดร้วยขร้าวของและสรัตวย์ นอกเหนพอจากเครพพื่อง
บรชาตามใจสมรัครสสาหรรับพระนริเวศของพระเจร้าซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม'" นอกจากนภีร ไซรนัสยนัง
คะยนัรนคะยอพวกยธิวทภีที่เลสือกทภีที่จะอยถูตตตอใหข้สตงเงธินสนนับสนรุนใหข้แกตคนเหลตานนัรนทภีที่จะรนับผธิดชอบภารกธิจ
นนัรนดข้วย พวกยธิวสตวนใหญตทภีที่ไมตไดข้ไปกกถถูกคะยนัรนคะยอใหข้จนัดหาสธิที่งใดกกตามทภีที่จทาเปกนสทาหรนับ ‘พวก
นนักบรุกเบธิกทภีที่สนัญจร’ ซถึที่งเตกมใจเดธินทางอยตางเสภียสละครนัร งนภีร  นอกจากนภีร ไซรนัสยนังคะยนัรนคะยอพวกยธิว
แหตงจนักรวรรดธินนัรนใหข้ถวาย “เครสืที่องบถูชาตามใจสมนัครสทาหรนับพระนธิเวศของพระเจข้าซถึที่งอยถู ตใน
เยรถูซาเลกม” เพธิที่มเตธิมดข้วย



อสร 1:5-6 แลร้วประมมขของบรรพบมรมษแหห่งยรดาหย์และเบนยามรินไดร้ลมกขจึนี้น ทรันี้ง
บรรดาปมโรหริตและคนเลวปี คพอทมกคนทปีพื่พระเจร้าทรงเรร้าจริตใจของเขาใหร้ไปสรร้างพระนริเวศของพระ
เยโฮวาหย์ซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม พระเจข้าไมตเพภียงทรงเรข้าจธิตใจของไซรนัสเทตานนัรน แตตพระองครยนังทรงเรข้า
จธิตใจของพวกยธิวทภีที่อรุทธิศตนัวซถึที่งอาศนัยอยถู ตในจนักรวรรดธิเปอรรเซภียทภีที่กวข้างใหญตดข้วย มภีหมายเหตรุไวข้วตา
พวกผถูข้นทาของตระกถูลยถูดาหรและเบนยามธินทภีที่ตกเปกนเชลยพรข้อมก นับพวกปรุโรหธิตและคนเลวภี “ไดข้ลรุก
ขถึรน ...ไปสรข้างพระนธิเวศของพระเยโฮวาหรซถึที่งอยถู ตในเยรถูซาเลกม” พระเจข้าทรงเรข้าจธิตใจประชาชน
ของพระองครเองเพสืที่อกลายเปกนสตวนหนถึที่งของความพยายามทภีที่ยธิ ที่งใหญตครนัร งนภีร  บางทภีพระเจข้าทรง
ททางานในใจของคนเหลตานนัรนดข้วยทภีที่เพราะความบาปและความกลนับสนัตยรจถึงไมตไดข้ตอบสนอง

6 และทมกคนทปีพื่อยรห่ใกลร้เขากร็ไดร้ชห่วยมพอเขาดร้วยเครพพื่องเงริน ดร้วยทองคสา ดร้วยขร้าวของและดร้วย
สรัตวย์ และดร้วยของมปีคห่า นอกเหนพอจากทมกสริพื่งทปีพื่ถวายบรชาตามใจสมรัคร ดนังทภีที่ไซรนัสไดข้คะยนัรนคะยอ 
พวกยธิวคนอสืที่นๆอภีกหลายคนเรธิที่มถวายชตวยในภารกธิจแหตงการสรข้างพระวธิหารของพวกเขาขถึรนใหมต
ในแผตนดธินเกธิดของบรรพบรุรรุษของพวกเขา

อสร 1:7-8 กษรัตรริยย์ไซรรัสกร็ทรงนสาเครพพื่องใชร้ของพระนริเวศแหห่งพระเยโฮวาหย์
ออกมา ซจึพื่งเปร็นเครพพื่องใชร้ทปีพื่เนบรครัดเนสซารย์ไดร้ทรงกวาดมาจากเยรรซาเลร็ม และทรงเกร็บไวร้ในนริเวศ
แหห่งพระของพระองคย์ 8 ไซรรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปียทรงนสาสริพื่งเหลห่านปีนี้ออกมาในความดรแลขอ
งมริทเรดาท สมมหพระคลรัง ผรร้นรับออกใหร้แกห่เชชบรัสซารย์เจร้านายของยรดาหย์

นอกจากนภีร ไซรนัสยนังทราบดข้วยวตาทองคทาและเงธินมากมายขนาดไหนซถึที่งถถูกใชข้ทภีที่พระวธิหาร
เมสืที่อมนันถถูกยถึดมาโดยคนบาบธิโลนในชตวงการรรุกรานสามครนัร งของพวกเขา จรธิงๆแลข้วอยถูตในนธิเวศ
แหตงพวกพระตตางดข้าวของจนักรวรรดธิบาบธิโลนเดธิม เขาจถึงสนั ที่งมธิทเรดาท ‘สมรุหพระคลนัง’ ใหข้สตงเครสืที่อง
ใชข้ศนักดธิธ สธิทธธิธ เหลตานภีร กลนับไปยนังเยรถูซาเลกม สธิที่งของเหลตานภีรถถูก “นนับ” (นนัที่นคสือ ถถูกจนัดททาบนัญชภีใหข้แกต) 
“เชชบนัสซารรเจข้านายของยถูดาหร” ชายชสืที่อเชชบนัสซารรผถูข้นภีร ถถูกเชสืที่อวตาเปกนชสืที่อภาษาบาบธิโลนของเศรรุบบา
เบลซถึที่งเปกนหลานชายของเยโฮยาคภีน หนถึที่งในกษนัตรธิยรองครสรุดทข้ายของยถูดาหร (อข้างอธิงไขวข้เอสรา 
5:14, 16 กนับฮนักกนัย 1:14) เขาเปกน (a) ผถูข้หนถึที่งทภีที่ถถูกเรข้าใจใหข้กลนับไปยนังเยรถูซาเลกม หรสือเพราะเขาเปกน



ลถูกหลานโดยตรงของเชสืรอพระวงศรแหตงยถูดาหร (b) เขาจถึงถถูกสนัที่งใหข้กลนับมา อยตางไรกกตามสมมตธิวตา
เชชบนัสซารรและเศรรุบบาเบลเปกนคนๆเดภียวกนัน ฮนักกนัย 1:14 กกกลตาวชนัดเจนวตาพระเจข้าทรงเรข้าจธิตใจ
ของเขาจรธิงๆสทาหรนับงานทภีที่รออยถู ต

อสร 1:9-11 และนปีพื่เปร็นจสานวนของสริพื่งเหลห่านรันี้น อห่างทองคสาสามสริบ อห่างเงรินหนจึพื่ง
พรัน มปีดยปีพื่สริบเกร้าเลห่ม 10 ชามทองคสาสามสริบ ชามเงรินอปีกชนริดหนจึพื่งมปีสปีพื่รร้อยสริบ และภาชนะอยห่างอพพื่น
หนจึพื่งพรัน 11 ภาชนะทปีพื่ทสาดร้วยทองคสาและทสาดร้วยเงรินทรันี้งสรินี้นรวมหร้าพรันสปีพื่รร้อย ทรันี้งหมดนปีนี้เชชบรัสซารย์
ไดร้นสาขจึนี้นมา เมพพื่อไดร้นสาพวกเชลยขจึนี้นมาจากบาบริโลนถจึงกรมงเยรรซาเลร็ม

เพราะความศนักดธิธ สธิทธธิธ และมถูลคตาทภีที่เปกนเงธินของพวกมนัน จถึงมภีการบนันทถึกอยตางชนัดเจนวตา
ภาชนะกภีที่ชธิรนถถูกสตงกลนับไปยนังเยรถูซาเลกม อตางทองคทาและอตางเงธินอาจเคยถถูกใชข้เปกนภาชนะใสตนทร า
สทาหรนับการชทาระลข้างทภีที่พระวธิหาร ชามทองคทาและชามเงธินอาจเคยถถูกใชข้เพสืที่อเกกบเลสือดของเครสืที่อง
สนัตวบถูชาตตางๆซถึที่งจะตข้องถถูกประพรมบนแทตนบถูชานนัรน มภีดทองคทาและมภีดเงธินอาจเปกนมภีดทภีที่ถถูกใชข้
ในการเฉสือนและหนัที่นสนัตวรเหลตานนัรนทภีที่ถถูกถวายเปกนเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆ รวมกนันทนัรงหมดภาชนะ
ศนักดธิธ สธิทธธิธ  5,400 ชธิรนถถูกสนัที่งใหข้สตงไปพรข้อมกนับเชชบนัสซารร (เศรรุบบาเบล) กลนับไปยนังเยรถูซาเลกม

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 2: บทททที่ 2 ใหท้รายละเอทยดททที่เฉพาะเจาะจงเกทที่ยวกนับคนเหลต่านนัฟื้นททที่กลนับ
ไปในชนสต่วนททที่เหลสือพวกแรก

อสร 2:1-2 ตห่อไปนปีนี้เปร็นประชาชนแหห่งมณฑลทปีพื่ขจึนี้นมาจากการเปร็นเชลยใน
พวกทปีพื่ถรกกวาดไป ซจึพื่งเนบรครัดเนสซารย์กษรัตรริยย์แหห่งบาบริโลนไดร้กวาดเอาไปเปร็นเชลยยรังบาบริโลน 
และกลรับไปยรังเยรรซาเลร็มและยรดาหย์ ตห่างกร็ไปยรังเมพองของตน 2 เขาทรันี้งหลายมากรับเศรมบบาเบลคพอ 
เยชรอา เนหะมปียย์ เสไรอาหย์ เรเอไลยาหย์ โมรเดครัย บริลชาน มริสปารย์ บริกวรัย เรฮรม และบาอานาหย์ 
จสานวนผรร้ชายของประชาชนอริสราเอลคพอ



คทาวตา มณฑล อาจเปกนคทาเรภียกทนั ที่วไปทภีที่หมายถถึงคนเหลตานนัรนทภีที่ไป มนันแตกออกมาจากคทาทภีที่มภี
ความหมายวตาทข้องทภีที่ปกครอง มภีการกลตาวถถึงเนหะมภียรและโมรเดคนัยพรข้อมกนับคนอสืที่นๆดข้วย บางคน
คาดเดาวตาสองคนนภีรคสือ เนหะมภียรคนสทาคนัญทภีที่ตตอมาสรข้างกทาแพงกรรุงขถึรนใหมตและโมรเดคนัยผถูข้เปกนลรุง
ของเอสเธอรร

ตามลทาดนับเวลาแลข้ว มนันอาจเปกนไปไดข้ทภีที่โมรเดคนัยทภีที่วตานภีร คสือคนเดภียวกนับในหนนังสสือเอสเธอรร
แมข้วตาเขาไมตตข้องกลนับไปดข้วยกกตาม อยตางไรกกตาม มนันคสืออยตางนข้อยอภีกเกข้าสธิบปภีตตอมาเนหะมภียรถถึงจะ
เรธิที่มภารกธิจของตน มนันจถึงททาใหข้ไมตนตาเปกนไปไดข้ทภีที่เขาทนัรงสองคสือคนๆเดภียวกนัน นอกจากนภีร เปกนไปไดข้
อภีกเชตนกนันวตาโมรเดคนัยทภีที่วตานภีร ไมตใชตคนเดภียวกนันกนับลรุงของเอสเธอรรดข้วย

อสร 2:3-35 คนปาโรช สองพรันหนจึพื่งรร้อยเจร็ดสริบสองคน 4 คนเชฟาทริยาหย์ สาม
รร้อยเจร็ดสริบสองคน 5 คนอาราหย์ เจร็ดรร้อยเจร็ดสริบหร้าคน 6 คนปาหรัทโมอรับ คพอลรกหลานของเยชรอา
และโยอาบ สองพรันแปดรร้อยสริบสองคน 7 คนเอลาม หนจึพื่งพรันสองรร้อยหร้าสริบสปีพื่คน 8 คนศรัทธร เกร้า
รร้อยสปีพื่สริบหร้าคน 9 คนศรักครัย เจร็ดรร้อยหกสริบคน 10 คนบานปี หกรร้อยสปีพื่สริบสองคน 11 คนเบบรัย หก
รร้อยยปีพื่สริบสามคน 12 คนอรัสกาด หนจึพื่งพรันสองรร้อยยปีพื่สริบสองคน 13 คนอาโดนปีครัม หกรร้อยหกสริบหก
คน 14 คนบริกวรัย สองพรันหร้าสริบหกคน 15 คนอาดปีน สปีพื่รร้อยหร้าสริบสปีพื่คน 16 คนอาเทอรย์คพอของเฮเซ
คปียาหย์ เกร้าสริบแปดคน 17 คนเบไซ สามรร้อยยปีพื่สริบสามคน 18 คนโยราหย์ หนจึพื่งรร้อยสริบสองคน 19 
คนฮาชรม สองรร้อยยปีพื่สริบสามคน 20 คนกริบบารย์ เกร้าสริบหร้าคน 21 คนชาวเบธเลเฮม หนจึพื่งรร้อยยปีพื่สริบ
สามคน 22 ชาวเนโทฟาหย์ หร้าสริบหกคน 23 ชาวอานาโธท หนจึพื่งรร้อยยปีพื่สริบแปดคน 24 คนอรัสมาเวท 
สปีพื่สริบสองคน 25 คนชาวคปีรริยาทอารริม ชาวเคฟปีราหย์ และชาวเบเอโรท เจร็ดรร้อยสปีพื่สริบสามคน 26 คน
ชาวรามาหย์ และชาวเกบา หกรร้อยยปีพื่สริบเอร็ดคน 27 ชาวมริคมาส หนจึพื่งรร้อยยปีพื่สริบสองคน 28 ชาวเบธ
เอลและชาวอรัย สองรร้อยยปีพื่สริบสามคน 29 คนชาวเนโบ หร้าสริบสองคน 30 คนชาวมรักบปีช หนจึพื่งรร้อย
หร้าสริบหกคน 31 คนเอลามอปีกคนหนจึพื่ง หนจึพื่งพรันสองรร้อยหร้าสริบสปีพื่คน 32 คนชาวฮารริม สามรร้อย
ยปีพื่สริบคน 33 คนชาวโลด ชาวฮาดริด และชาวโอโน เจร็ดรร้อยยปีพื่สริบหร้าคน 34 คนชาวเยรปีโค สามรร้อยสปีพื่
สริบหร้าคน 35 คนเสนาอาหย์ สามพรันหกรร้อยสามสริบคน



มภีการแจกแจงรายชสืที่อคนสตวนทภีที่เหลสือ ในบางกรณภีชสืที่อคนทภีที่กลนับไปกกเปกนชสืที่อครอบครนัว ใน
กรณภีอสืที่นๆชสืที่อเหลตานนัรนกกเปกนชสืที่อเมสืองตตางๆในอธิสราเอลซถึที่งเปกนทภีทๆี่ พวกเขาจากมา เชตน คภีรธิยาทอารธิม 
เบธเลเฮม เบธเอล และเยรภีโค

อสร 2:36-39 บรรดาปมโรหริตคพอ คนเยดายาหย์ วงศย์วานเยชรอา เกร้ารร้อยเจร็ดสริบสาม
คน 37 คนอริมเมอรย์ หนจึพื่งพรันหร้าสริบสองคน 38 คนปาชเฮอรย์ หนจึพื่งพรันสองรร้อยสปีพื่สริบเจร็ดคน 39 คน
ฮารริม หนจึพื่งพรันสริบเจร็ดคน

เหกนไดข้ชนัดวตา 4,289 คนของลถูกหลานของเชสืรอสายปรุโรหธิตไดข้กลนับไป นนั ที่นคธิดเปกนสนัดสตวนทภีที่
ใหญตโตของคนทนัรงหมดทภีที่กลนับไป จงสนังเกตชสืที่อ ปาชเฮอรณ์ ททาใหข้เรานถึกถถึงปรุโรหธิตทภีที่เยรถูซาเลกมผถูข้
ทรมานและขตมเหงเยเรมภียร ดถู เยเรมภียร 20:1-6

อสร 2:40-42 คนเลวปีคพอ คนเยชรอาและขรัดมปีเอล ฝห่ายคนโฮดาวริยาหย์ เจร็ดสริบสปีพื่คน 
41 พวกนรักรร้องคพอ คนอาสาฟ หนจึพื่งรร้อยยปีพื่สริบแปดคน 42 ลรกหลานคนเฝร้าประตรคพอ คนชรัลลรม คน
อาเทอรย์ คนทรัลโมน คนอรักขรบ คนฮาทริธา และคนโชบรัย รวมกรันหนจึพื่งรร้อยสามสริบเกร้าคน

คนเลวภีทภีที่ไดข้กลนับไปถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้ นตาแปลกทภีที่วตาคนเลวภีแคต 341 คนถถูกใหข้รายชสืที่อไวข้วตาไดข้
กลนับไป ขณะทภีที่ในสมนัยของดาวธิดมภีคนเลวภี 38,000 คน ดถู 1 พงศาวดาร 23:3

อสร 2:43-54 คนใชร้ประจสาพระวริหาร คพอคนศปีหะ คนฮาสรฟา คนทรับบาโอท 44 
คนเคโรส คนสปีอาฮา คนพาโดน 45 คนเลบานาหย์ คนฮากาบาหย์ คนอรักขรบ 46 คนฮากาบ คนชรัลมรัย
คนฮานรัน 47 คนกริดเดล คนกาฮารย์ คนเรอายาหย์ 48 คนเรซปีน คนเนโคดา คนกรัสซาม 49 คนอมส
ซาหย์ คนปาเสอาหย์ คนเบสรัย 50 คนอรัสนาหย์ คนเมอรนริม คนเนฟริสริม 51 คนบรัคบรค คนฮาครฟา คน
ฮารฮรร 52 คนบรัสลรท คนเมหริดา คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสริเสรา คนเทมาหย์ 54 คนเนซริยาหย์ 
และคนฮาทริฟฟา



พวกเนธธินธิมคสือ คนใชข้ของคนเลวภี ซถึที่งอาจเปกนชาวกธิเบโอนทภีที่มาเขข้าพวกดข้วยของโยชถูวา 9 
เอสรา 2:25 หมายเหตรุวตาคนเนธธินธิม 392 คน (ซถึที่งรวมถถึงพวกคนใชข้ของซาโลมอนดข้วย) ไดข้กลนับ
ไป นนัที่นอาจมภีจทานวนมากกวตาคนเลวภีเอง

อสร 2:55-60 ลรกหลานขร้าราชการของซาโลมอนคพอ คนโสทรัย คนโสเฟเรท คน
เปรมดา 56 คนยาอาลาหย์ คนดารโคน คนกริดเดล 57 คนเชฟาทริยาหย์ คนฮรัทธริล คนโปเคเรทแหห่งซา
บาอริม และคนอามปี 58 คนใชร้ประจสาพระวริหารและลรกหลานของขร้าราชการของซาโลมอนทรันี้งสรินี้น 
เปร็นสามรร้อยเกร้าสริบสองคน 59 ตห่อไปนปีนี้เปร็นบรรดาผรร้ทปีพื่ขจึนี้นมาจากเทลเมลาหย์ เทลฮารชา เครรบ อรัด
ดาน และอริมเมอรย์ แตห่เขาพริสรจนย์เรพอนบรรพบมรมษของเขาหรพอเชพนี้อสายของเขาไมห่ไดร้ วห่าเขาเปร็นคน
อริสราเอลหรพอไมห่ 60 คพอคนเดไลยาหย์ คนโทบปีอาหย์ และคนเนโคดา รวมหกรร้อยหร้าสริบสองคน

พวกคนใชข้ของซาโลมอนทภีที่กลนับไปจทานวนเพธิที่มเตธิมและคนเนธธินธิมถถูกแจกแจงรายชสืที่อ

อสร 2:61-63 และจากลรกหลานของปมโรหริตดร้วยคพอ คนฮาบายาหย์ คนฮรักโขส 
และคนบารซริลลรัย ผรร้ไดร้ภรรยาจากบมตรสาวของบารซริลลรัย คนกริเลอาด จจึงไดร้ชพพื่อตามนรันี้น 62 คน
เหลห่านปีนี้เมพพื่อคร้นหาชพพื่อในทะเบปียนทปีพื่เขาขจึนี้นไวร้ในสสามะโนครรัวเชพนี้อสายกร็ไมห่พบ จจึงถพอวห่าเปร็นมลทริน 
และถรกตรัดออกจากตสาแหนห่งปมโรหริต 63 ผรร้วห่าราชการเมพองสรัพื่งเขามริใหร้รรับประทานอาหารบรริสมทธริธ
ทปีพื่สมด จนกวห่าจะมปีปมโรหริตทปีพื่จะปรจึกษากรับอรรปีมและทรมมปีมเสปียกห่อน

คนอสืที่นๆทภีที่อข้างวตาเปกนเชสืรอสายของปรุโรหธิตแตตไมตมภีเอกสารยสืนยนันกกถถูกหมายเหตรุไวข้เชตนกนัน 
พวกเขาไมตไดข้รนับอนรุญาตใหข้ททาหนข้าทภีที่ปรนนธิบนัตธิในฐานะปรุโรหธิต นอกจากนภีร  ทภีรชาธา (ผถูข้วตา
ราชการเมสือง) ยนังกลตาววตาพวกเขาไมตสามารถรนับประทานอาหารของปรุโรหธิตไดข้ “จนกวตาจะมภี
ปรุโรหธิตทภีที่จะปรถึกษากนับอถูรภีมและทถูมมภีมเสภียกตอน”

เหกนไดข้ชนัดวตาเมสืที่อมหาปรุโรหธิตคนหนถึที่งทภีที่มภีครุณสมบนัตธิครบถข้วนถถูกเจธิมตนัรงใหข้ททาหนข้าทภีที่
ปรนนธิบนัตธิ เขาซถึที่งใชข้อถูรภีมและทถูมมภีมกกจะแยกแยะไดข้วตาใครเปกนปรุโรหธิตทภีที่แทข้จรธิงและพวกเขาเปกน
คนตระกถูลไหน คทาวตา ททรชาธา เปกนคทาภาษาเปอรรเซภียทภีที่หมายถถึงผถูข้วตาราชการเมสือง – เหกนไดข้ชนัดวตา
คสือ เศรรุบบาเบล



อสร 2:64-65 ชมมนมมชนทรันี้งหมดรวมกรันมปี สปีพื่หมพพื่นสองพรันสามรร้อยหกสริบคน 
65 นอกเหนพอจากคนใชร้ชายหญริงซจึพื่งมปีอยรห่เจร็ดพรันสามรร้อยสามสริบเจร็ดคน และเขามปีนรักรร้องชาย
หญริงสองรร้อยคน

“ชรุมนรุมชน” ทนัรงหมดรวมกนันซถึที่งเหกนไดข้ชนัดวตารวมถถึงคนเหลตานนัรนทภีที่มภีสถานะตทที่ากวตา เชตน 
พวกเนธธินธิมและพวกคนใชข้ของซาโลมอน รวมทนัรงหมด 42,360 คน นอกจากนภีรพวกเขายนังพาเหลตา
คนรนับใชข้ของพวกเขามาดข้วยซถึที่งรวมเขข้าอภีก 7,330 คนและ “นนักรข้องชายหญธิง” อภีก 200 คน ยอด
รวมทนัรงหมดคสือ 49,890 คน เราควรหมายเหตรุไวข้วตาจทานวนคนแตตละกลรุตมทภีที่รวมเขข้าดข้วยกนันในบทนภีร
ทนัรงหมดมภีเพภียง 29,829 คน นนักอธธิบายพระคนัมภภีรรชาวยธิวหลายทตานยถึดถสือทรรศนะทภีที่วตาสตวนตตางตรง
นภีรกกคสือ พวกยธิวจากตระกถูลอสืที่นๆทภีที่กลนับไปเชตนกนัน

อสร 2:66-67 มร้าของเขามปีเจร็ดรร้อยสามสริบหกตรัว ลห่อของเขาสองรร้อยสปีพื่สริบหร้าตรัว 
67 อรฐของเขาสปีพื่รร้อยสามสริบหร้าตรัว และลาของเขาหกพรันเจร็ดรร้อยยปีพื่สริบตรัว มภีหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับฝถูง
สนัตวรทภีที่พวกเขาเอามา คนทภีที่กลนับมาจากการเปกนเชลยนทามข้ามา 736 ตนัว ลตอ 245 ตนัว อถูฐ 435 ตนัวและ
ลา 6,720 ตนัว

อสร 2:68-69 ประมมขของบรรพบมรมษบางคน เมพพื่อเขามาถจึงทปีพื่พระนริเวศของพระ
เยโฮวาหย์ซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม ไดร้ถวายตามใจสมรัครเพพพื่อพระนริเวศของพระเจร้า เพพพื่อจะสรร้างพระ
นริเวศขจึนี้นในทปีพื่เดริม 69 เขาถวายตามกสาลรังของเขาแกห่กองทรรัพยย์เพพพื่อพระราชกริจ เปร็นทองคสาหก
หมพพื่นหนจึพื่งพรันดารริค เงรินหร้าพรันมาเน และเครพพื่องแตห่งกายปมโรหริตหนจึพื่งรร้อยตรัว พอไปถถึงทภีที่เยรถูซาเลกม
ในทภีที่สรุด “ประมรุขของบรรพบรุรรุษบางคน” กกถวายทองคทาและเงธินปรธิมาณมหาศาลจากทรนัพยรสธิน
ของพวกเขาเอง (ทองคทา 61,000 ดารธิคและเงธิน 5,000 มาเน) สทาหรนับการสรข้างพระวธิหารขถึรนใหมต 
พวกเขายนังถวายเครสืที่องแตตงกายปรุโรหธิตหนถึที่งรข้อยชรุดดข้วย

อสร 2:70 บรรดาปมโรหริต คนเลวปี ประชาชนสห่วนหนจึพื่ง นรักรร้อง คนเฝร้าประตร 
และคนใชร้ประจสาพระวริหารอยรห่ตามเมพองของตน และอริสราเอลทรันี้งปวงอยรห่ตามเมพองของเขา พอไป



ถถึงพวกปรุโรหธิต คนเลวภี คนเนธธินธิม นนักรข้อง คนเฝข้าประตถูและพวกยธิวคนอสืที่นๆทภีที่เหลสือกกกลนับไป
อาศนัยอยถูตในเมสืองเหลตานนัรนของบรรพบรุรรุษของพวกเขา

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 3: บทททที่สามของเอสราบนันททึกเกทที่ยวกนับการททที่พวกยบิวททที่กลนับไปเรบิที่มการ
ฟสืฟื้นฟยูการถวายเครสืที่องบยูชาตต่างๆและการถสือเทศกาลเลทฟื้ยงตต่างๆตามททที่มทกลาหนดไวท้ทนันทท แผนการ
ตต่างๆถยูกวางไวท้เพสืที่อททที่จะใหท้วนัสดตุตต่างๆถยูกสต่งมอบและหลนังจากนนัฟื้นไมต่นาน งานกต่อสรท้างพระวบิหาร
ขทึฟื้นใหมต่กป็เรบิที่มตท้นขทึฟื้น

อสร 3:1 เมพพื่อมาถจึงเดพอนทปีพื่เจร็ดทปีพื่คนอริสราเอลอยรห่ตามหรัวเมพอง ประชาชนไดร้
มาพรร้อมหนร้ากรันทปีพื่เยรรซาเลร็ม เดสือนทภีที่เจกดทภีที่วตานภีร อาจเปกนตามปฏธิทธินยธิวซถึที่งจะตรงกนับประมาณเดสือน
ตรุลาคม เหกนไดข้ชนัดวตาพวกยธิวเหลตานภีร ไดข้เดธินทางออกจากบาบธิโลนในฤดถูใบไมข้ผลธิของปภีนนัรนและไป
ถถึงแถวๆเยรถูซาเลกมในชตวงฤดถูรข้อน แนตนอนวตาพวกเขาตข้องจนับจองทภีที่อยถูตอาศนัยและตนัรงรกรากเปกน
หลนักแหลตง วนันสทาคนัญตามปฏธิทธินเลวภีคสือ เทศกาลอยถู ตเพธิงซถึที่งตรงกนับประมาณวนันทภีที่หนถึที่งของเดสือน
ตรุลาคม พวกเขา “ไดข้มาพรข้อมหนข้าก นันทภีที่เยรถูซาเลกม”

อสร 3:2-3 แลร้วเยชรอาบมตรชายโยซาดรักไดร้ลมกขจึนี้นพรร้อมกรับพวกปมโรหริตผรร้เปร็น
ญาตริของเขาดร้วยกรัน กรับเศรมบบาเบลบมตรชายเชอรัลทริเอล พรร้อมกรับญาตริของเขา และไดร้สรร้างแทห่น
บรชาของพระเจร้าแหห่งอริสราเอล เพพพื่อถวายเครพพื่องเผาบรชาบนนรันี้น ตามทปีพื่บรันทจึกไวร้ในพระราชบรัญญรัตริ
ของโมเสสคนของพระเจร้า 3 เขาไดร้ตรันี้งแทห่นบรชาไวร้บนฐาน เพราะความกลรัวอยรห่เหนพอเขาเหตมดร้วย
ชนชาตริทรันี้งหลายแหห่งแผห่นดรินเหลห่านรันี้น และเขาถวายเครพพื่องเผาบรชาบนแทห่นนรันี้นตห่อพระเยโฮวาหย์ 
เปร็นเครพพื่องเผาบรชาเวลาเชร้าและเวลาเยร็น

มภีบนันทถึกไวข้วตา เยชยูอา (หรสือเปกนทภีที่รถูข้จนักในชสืที่อโยชถูวา) ผถูข้เปกนปรุโรหธิตคนหนถึที่งและเหกนไดข้ชนัด
วตามภีตทาแหนตง (มหา) ปรุโรหธิต “ไดข้ลรุกขถึรน” พรข้อมกนับปรุโรหธิตคนอสืที่นๆ และ เศรตุบบาเบล (เชสืรอพระ
วงศร) พรข้อมกนับพภีที่นข้องของเขาและพวกเขา “สรข้างแทตนบถูชาของพระเจข้าแหตงอธิสราเอล เพสืที่อถวาย
เครสืที่องเผาบถูชาบนนนัรน ตามทภีที่บนันทถึกไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของโมเสสคนของพระเจข้า” เอสรา



บนันทถึกวตาพวกเขา “ตนัรงแทตนบถูชาไวข้บนฐาน” สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปกนนนัยกกคสือวตาพวกเขาวางแทตนบถูชาใหมต
นภีร ในทภีที่เดภียวกนับทภีที่แทตนบถูชาเดธิมของซาโลมอนเคยอยถู ต มนันอาจเปกนฐานของแทตนเดธิมนนัรนดข้วยซทราและ
พวกเขากกสรข้างแทตนบถูชาใหมตบนฐานนนัรน

แมข้ความยากลทาบากไมตไดข้ถถูกหมายเหตรุไวข้จนกระทนั ที่งบททภีที่ 4 พวกผถูข้นทายธิวกกรถูข้สถึกถถึงการตตอ
ตข้านแลข้วและเหกนไดข้ชนัดวตาอยากตนัรงแทตนบถูชานนัรนกตอนความยากลทาบากเกธิดขถึรน “ชนชาตธิทนัรงหลาย” 
ทภีที่วตานภีรหมายถถึงคนสะมาเรภียและดธินแดนเหลตานนัรนของคนตตางชาตธิทภีที่อยถูตใกลข้เคภียง ซถึที่งเปกนศนัตรถูตาม
ประวนัตธิศาสตรรของอธิสราเอล พวกเขาจถึงเรธิที่มถวายเครสืที่องบถูชาตตางๆของคนเลวภี ซถึที่งรวมถถึงเครสืที่อง
สนัตวบถูชาเวลาเชข้าและเวลาเยกนดข้วย ดถู อพยพ 29:38-39

อสร 3:4-6 และเขาถพอเทศกาลอยรห่เพริงตามทปีพื่บรันทจึกไวร้ และถวายเครพพื่องเผาบรชา
ประจสาวรันตามจสานวนทปีพื่กสาหนดไวร้ ตามธรรมเนปียม อรันเปร็นหนร้าทปีพื่พจึงทสาทมกวรัน 5 ตห่อมากร็ถวาย
เครพพื่องเผาบรชาเนพองนริตยย์ ถวายเครพพื่องบรชาในวรันขจึนี้นหนจึพื่งคสพื่า และตามบรรดาเทศกาลกสาหนดของ
พระเยโฮวาหย์ทปีพื่ตรันี้งไวร้ และถวายเครพพื่องบรชาของทมกคนทปีพื่ถวายตามใจสมรัครแดห่พระเยโฮวาหย์ 6 เขา
เรริพื่มตร้นถวายเครพพื่องเผาบรชาแดห่พระเยโฮวาหย์ตรันี้งแตห่วรันทปีพื่หนจึพื่งของเดพอนทปีพื่เจร็ด แตห่เขายรังมริไดร้วาง
รากฐานพระวริหารของพระเยโฮวาหย์

วนันสทาคนัญทางศาสนาแรกของฤดถูใบไมข้รตวง นนัที่นคสือ เทศกาลอยถูตเพธิง (สรุคคท) ถถูกถสือปฏธิบนัตธิ
ในทนันทภี ดถู เลวภีนธิตธิ 23:34-42 เทศกาลเลภีรยงนนัรนกธินเวลาแปดวนัน พวกเขาถวายเครสืที่องบถูชาตตางๆตามทภีที่
มภีก ทาหนดไวข้ในพระคนัมภภีรรตลอดทนัรงแปดวนันนนัรน ดถู กนันดารวธิถภี 29:12-38

พวกเขาถวายเครสืที่องบถูชาและเครสืที่องสนัตวบถูชาแบบตตางๆอภีกครนัร งอยตางตนัรงใจตามทภีที่มภีก ทาหนด
ไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิของโมเสส เราควรหมายเหตรุไวข้วตาผถูข้สนัญจรสมนัยฟสืร นฟถูเหลตานภีรตนัรงอกตนัรงใจทภีที่จะ
เชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้าในทรุกรายละเอภียดและปฏธิบนัตธิตามพระคนัมภภีรรในทรุกดข้าน บทเรภียน
หนถึที่งอนันทรงพลนังจากประชาชนผถูข้อรุทธิศตนัวเหลตานภีรของพระเจข้ายนังมภีอยถูตจนทรุกวนันนภีร



ตนัรงแตตวนันทภีที่หนถึที่งของเดสือนทภีที่เจกด (ตรุลาคม) ซถึที่งเปกนเวลาทภีที่พวกเขาเตรภียมแทตนบถูชานนัรนเสรกจ
พอดภี พวกเขากกเรธิที่มถสือทรุกสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกทาหนดไวข้สทาหรนับพวกเขาในพระราชบนัญญนัตธิ 
อยตางไรกกตาม เอสราหมายเหตรุวตารากฐานของพระวธิหารยนังไมตไดข้ถถูกวางเลย

อสร 3:7 เขาทรันี้งหลายจจึงใหร้เงรินแกห่ชห่างสกรัดหริน และชห่างไมร้ และมอบอาหาร 
เครพพื่องดพพื่มและนสนี้ามรันแกห่คนไซดอนและคนไทระ เพพพื่อใหร้นสาไมร้สนสปีดารย์มาจากเลบานอนไปถจึง
ทะเลถจึงเมพองยรัฟฟา ตามทปีพื่เขาไดร้รรับอนมญาตมาจากไซรรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย

เงธินทรุนทภีที่รวบรวมไดข้จากบรรดาผถูข้อรุปถนัมภรชาวยธิวในบาบธิโลนและอาจเปกนเงธินทรุนทภีที่ไซรนัส
สตงมาดข้วยบนัดนภีรกกถถูกใชข้เพสืที่อจข้างแรงงานและซสืรอวนัสดรุตตางๆทภีที่จทาเปกนสทาหรนับการสรข้างพระวธิหารขถึรน
ใหมต (จงระลถึกวตาคนบาบธิโลนไดข้ททาลายพระวธิหารอยตางยตอยยนับเมสืที่อประมาณ 50 ปภีกตอนหนข้านนัรน 
การตกเปกนเชลยอยตางเปกนทางการกธินเวลา 70 ปภีโดยเรธิที่มตข้นในปภี 605 กตอน ค.ศ. แตตความพธินาศใน
ครนัร งสรุดทข้ายเกธิดขถึรนในประมาณปภี 586 กตอน ค.ศ.) เอสราบนันทถึกวตาคทาสนัที่งถถูกสตงไปยนังไทระและไซ
ดอนในเลบานอนใหข้สตงไมข้และไมข้สนสภีดารรทภีที่จทาเปกนมา ทนัรงไทระและไซดอนอยถูตภายในจนักรวรรดธิ
เปอรรเซภียเชตนกนัน ไมตมภีหมายเหตรุไวข้วตามภีการสตงคทาสนัที่งแยกตตางหากโดยไซรนัสไปยนังเลบานอนหรสือไมต
อยตางไรกกตาม เหกนไดข้ชนัดวตาพวกยธิวเหลตานภีรสามารถซสืรอวนัสดรุตตางๆทภีที่จทาเปกนไดข้จากทภีที่นนั ที่น นตาสนใจทภีที่
วตาพวกเขาใหข้คตาตอบแทนเปกนวนัตถรุสธิที่งของและไมตใชตเงธินหรสือทองคทา

อสร 3:8-9 ในปปีทปีพื่สองซจึพื่งเขามาถจึงพระนริเวศแหห่งพระเจร้าทปีพื่เยรรซาเลร็ม ในเดพอน
ทปีพื่สอง เศรมบบาเบลบมตรชายเชอรัลทริเอล และเยชรอาบมตรชายโยซาดรัก ไดร้ทสาการตรันี้งตร้นพรร้อมพปีพื่นร้อง
ของเขาทปีพื่เหลพออยรห่ คพอบรรดาปมโรหริตและคนเลวปีและคนทรันี้งปวงซจึพื่งมาจากการเปร็นเชลยยรัง
เยรรซาเลร็ม เขาไดร้เลพอกตรันี้งคนเลวปี ตรันี้งแตห่อายมยปีพื่สริบปปีขจึนี้นไป เพพพื่อใหร้ดรแลการงานของพระนริเวศแหห่ง
พระเยโฮวาหย์ 9 และเยชรอากรับบมตรชายและพปีพื่นร้องของทห่าน กรับขรัดมปีเอลและบมตรชายของเขา คน
ของยรดาหย์ รวมกรันควบคมมคนงานในพระนริเวศแหห่งพระเจร้า รวมกรับบมตรชายเฮนาดรัดพรร้อมกรับ
บมตรชายและญาตริของเขาผรร้เปร็นคนเลวปี



ปภีทภีที่สองทภีที่วตานภีร อาจหมายถถึงฤดถูใบไมข้ผลธิถนัดไปหรสือหมายถถึงปภีถนัดจากนนัรนกกไดข้ มภีงานจนัด
เตรภียมใหข้ตข้องกระททาอภีกมาก ทภีที่ตนัรงพระวธิหารหลนังเดธิมของซาโลมอนตข้องถถูกเกกบกวาดเศษซากปรนัก
หนักพนังออกไปเสภีย แบบแปลนเฉพาะตตางๆตข้องถถูกรตางขถึรนมา วนัสดรุตตางๆตข้องถถูกขนสตงมาจาก
เลบานอน เหมสืองหธินประจทาทข้องถธิที่นตข้องสกนัดและสตงมอบงานหธิน เปกนไปไดข้ทภีที่งานนนัรนถถูกเรธิที่มตข้น
ขถึรนในฤดถูใบไมข้ผลธิถนัดมา อยตางไรกกตาม การขนสตงวนัสดรุกตอสรข้างอาจททาใหข้งานเรธิที่มตข้นในฤดถูใบไมข้
ผลธิทภีที่สองหลนังจากทภีที่พวกเขาไดข้กลนับไปแลข้ว “เดสือนทภีที่สอง” ทภีที่วตานภีร อาจตรงกนับเดสือนพฤษภาคมของ
เรา

อภีกครนัร งทภีที่เศรรุบบาเบล (เจข้านายผถูข้เปกนเชสืรอพระวงศร) พรข้อมกนับเยชถูอา (โยชถูวา) มหาปรุโรหธิต
นทาในโครงการนภีร  พวกเขาพรข้อมกนับคนเลวภีอายรุยภีที่สธิบปภีขถึรนไป (ดถู 1 พงศาวดาร 23:24) กทากนับดถูแล
งานกตอสรข้างนภีร  คทาทภีที่แปลวตา ดรแล (นนัทซนัค) มภีความหมายตรงตนัววตา ‘ก ทากนับดถูแล’ ตามธรรมเนภียม
ของคนเลวภีทภีที่มภีก ทาหนดไวข้ในพระราชบนัญญนัตธิ คนเลวภีมภีหนข้าทภีที่ก ทากนับดถูแลงานกตอสรข้างดนังกลตาว เหกน
ไดข้ชนัดวตากทาลนังคนทภีที่จทาเปกนตข้องใชข้ไดข้มาจาก “คนทนัรงปวงซถึที่งมาจากการเปกนเชลยยนังเยรถูซาเลกม” แมข้
คนเลวภีก ทากนับดถูแลงานนนัรน คนทนัรงปวงทภีที่กลนับไปกกถถูกเกณฑรเพสืที่อชตวยสรข้างพระวธิหารขถึรนใหมต

อสร 3:10-11 และเมพพื่อชห่างกห่อไดร้วางรากฐานของพระวริหารแหห่งพระเยโฮวาหย์ 
บรรดาปมโรหริตกร็แตห่งเครพพื่องยศออกมาพรร้อมกรับแตรและคนเลวปี คนของอาสาฟพรร้อมกรับฉาบ 
ถวายสรรเสรริญพระเยโฮวาหย์ตามพระราชกสาหนดของดาวริดกษรัตรริยย์แหห่งอริสราเอล 11 และเขารร้อง
เพลงตอบกรัน สรรเสรริญและโมทนาแดห่พระเยโฮวาหย์วห่า "เพราะพระองคย์ประเสรริฐ เพราะความ
เมตตาของพระองคย์ดสารงเปร็นนริตยย์ตห่ออริสราเอล" และประชาชนทรันี้งปวงกร็โหห่รร้องดร้วยเสปียงดรังเมพพื่อ
เขาสรรเสรริญพระเยโฮวาหย์ เพราะวห่ารากฐานของพระนริเวศแหห่งพระเยโฮวาหย์วางเสรร็จแลร้ว

พวกชตางกตอจถึงเรธิที่มวางรากหธินของพระวธิหารทภีที่จะถถูกสรข้างขถึรนใหมต เมสืที่องานนนัรนเสรกจ
เรภียบรข้อยแลข้ว พวกปรุโรหธิตกกแตตงเครสืที่องยศของตนพรข้อมกนับคนเลวภีดข้วย และพวกเขาเปตาแตรและตภี
ฉาบในการสรรเสรธิญองครพระผถูข้เปกนเจข้าตามทภีที่ก ทาหนดไวข้โดยดาวธิดใน 1 พงศาวดาร 15:16, 25:1 
พวกนนักรข้องประสานเสภียงประจทาพระวธิหารทภีที่เปกนคนเลวภีกกรข้องเพลง “ตอบกนัน” (ซถึที่งบอกเปกนนนัยวตา



รข้องเพลงโตข้ตอบกนันหรสือตามลทาดนับกตอนหลนัง) “สรรเสรธิญและโมทนาแดตพระเยโฮวาหรวตา "เพราะ
พระองครประเสรธิฐ เพราะความเมตตาของพระองครดทารงเปกนนธิตยรตตออธิสราเอล” เหลตาผถูข้สนัญจรสมนัย
ฟสืร นฟถูทภีที่มารวมตนัวกนันกกรตวมวงในการโหตรข้องดข้วยความชสืที่นชมยธินดภี (ลองคธิดถถึงเสภียงเชภียรรของคนทนัรง
สนามกภีฬาขนาดใหญตทภีที่โหตรข้องดภีใจเมสืที่อทภีมเหยข้าททาคะแนนไดข้) รากฐานของพระนธิเวศขององคร
พระผถูข้เปกนเจข้าถถูกวางเสรกจแลข้ว งานกตอสรข้างกทาลนังเรธิที่มตข้นขถึรนแลข้ว คนอธิสราเอลจถึงรตวมกนันโหตรข้อง
สรรเสรธิญพระเจข้า

อสร 3:12-13 แตห่ปมโรหริตและคนเลวปีและประมมขของบรรพบมรมษเปร็นอรันมาก คพอ
คนแกห่ผรร้ไดร้เหร็นพระวริหารหลรังกห่อน เมพพื่อเขาเหร็นรากฐานของพระวริหารหลรังนปีนี้ไดร้วางแลร้ว ไดร้รร้องไหร้
ดร้วยเสปียงดรัง คนเปร็นอรันมากไดร้โหห่รร้องดร้วยความชพพื่นบาน 13 ประชาชนจจึงสรังเกตไมห่ไดร้วห่าไหนเปร็น
เสปียงโหห่รร้องดร้วยความชพพื่นบาน และไหนเปร็นเสปียงประชาชนรร้องไหร้ เพราะประชาชนโหห่รร้องเสปียง
ดรังมาก และเสปียงนรันี้นกร็ไดร้ยรินไปไกล

อยตางไรกกตาม พวกปรุโรหธิต คนเลวภีและบรรดาคนทภีที่กลนับไปซถึที่งเปกนผถูข้อาวรุโสทภีที่ไดข้เหกนพระ
วธิหารของซาโลมอนหลนังเดธิมในสงตาราศภีอนันนตาตสืที่นตากกรข้องไหข้และครทที่าครวญอยตางเปธิดเผย (และ
บางคนในพวกเดภียวกนันนภีรกกโหตรข้องดข้วยความชสืที่นชมยธินดภี) การรรุกรานครนัร งสรุดทข้ายทภีที่มภีตตอกรรุง
เยรถูซาเลกมโดยคนบาบธิโลนไดข้เกธิดขถึรนเมสืที่อประมาณ 52 ปภีกตอนหนข้านนัรน บางคนในหมถูตผถูข้สนัญจร
อาวรุโสเหลตานภีร เคยเหกนพระวธิหารหลนังเดธิมของซาโลมอนซถึที่งเปกนหนถึที่งในสธิที่งมหนัศจรรยรของโลก สธิที่งทภีที่
ก ทาลนังถถูกสรข้างขถึรนใหมตนภีร เปกนเพภียงเศษเสภีร ยวของขนาดและความใหญตโตรโหฐานของพระวธิหาร
หลนังเดธิมเทตานนัรน การไดข้เหกนการกตอสรข้างขถึรนใหมตขนาดยตอมๆเรธิที่มตข้นขถึรนแลข้วททาใหข้พวกเขาหวน
ระลถึกถถึงพระวธิหารหลนังเดธิมในสงตาราศภีของมนันและพวกเขากกรข้องไหข้เมสืที่อพวกเขาระลถึกถถึงมนัน เศคา
รธิยาหรผถูข้เขภียนถถึงชตวงเวลาและเหตรุการณรเหลตานภีรหมายเหตรุวตา “ผถูข้ใดเลตาทภีที่ดถูหมธิที่นวนันแหตงการเลกกนข้อย”
(เศคารธิยาหร 4:10) นนัที่นคสือ ผถูข้ใดละอายจรุดเรธิที่มตข้นอนันเลกกนข้อย เสภียงในเยรถูซาเลกมวนันนนัรนเปกนการผสม
กนันของฝถูงชนสตวนหนถึที่งทภีที่โหตรข้องดข้วยความยธินดภีและอภีกสตวนหนถึที่งทภีที่รข้องไหข้ครทที่าครวญดข้วยความ
โศกเศรข้าเสภียใจ ดนังทภีที่เอสราหมายเหตรุไวข้ “และเสภียงนนัรนกกไดข้ยธินไปไกล” – อาจโดยพวกศนัตรถูของ
ประชาชนของพระเจข้าในพสืรนทภีที่เหลตานนัรนทภีที่อยถูตตธิดกนัน



*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 4: เมสืที่อโครงการกต่อสรท้างพระวบิหารขทึฟื้นใหมต่เรบิที่มดลาเนบินการ การขนัด
ขวางกป็มาในเวลาไมต่นาน บทนทฟื้แบต่งยต่อยไดท้ดนังนทฟื้: (1) พวกปฏบิปนักษณ์ของพระวบิหารในขท้อ 1-5 และ 
(2) การกต่อสรท้างพระวบิหารถยูกขนัดขวางในขท้อ 6-24

อสร 4:1-3 เมพพื่อปฏริปรักษย์ของยรดาหย์และเบนยามรินไดร้ยรินวห่า ลรกหลานของพวกทปีพื่
ถรกกวาดไปเปร็นเชลย กสาลรังสรร้างพระวริหารถวายแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอล 2 เขาทรันี้ง
หลายไดร้เขร้ามาหาเศรมบบาเบลและประมมขของบรรพบมรมษและพรดกรับเขาวห่า "ใหร้เราสรร้างดร้วยกรัน
กรับทห่าน เพราะวห่าพวกเราแสวงหาพระเจร้าของทห่านอยห่างทห่านทรันี้งหลาย และเราไดร้ถวายสรัตวบรชา
แดห่พระองคย์ตรันี้งแตห่วรันทปีพื่เอสารฮรัดโดนกษรัตรริยย์แหห่งอรัสซปีเรปียไดร้นสาเรามาทปีพื่นปีพื่" 3 แตห่เศรมบบาเบล เยชร
อา และคนอพพื่นๆทปีพื่เปร็นพวกประมมขของบรรพบมรมษทปีพื่เหลพออยรห่ในอริสราเอล พรดกรับเขาทรันี้งหลายวห่า
"ทห่านทรันี้งหลายไมห่มปีสห่วนกรับเราในการสรร้างพระนริเวศถวายแดห่พระเจร้าของเรา แตห่พวกเราจะสรร้าง
แตห่ลสาพรังถวายแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอล ตามทปีพื่กษรัตรริยย์ไซรรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย
ทรงบรัญชาไวร้แกห่เรา"

เมสืที่อการกตอสรข้างพระวธิหารขถึรนใหมตเรธิที่มเปกนทภีที่ประจนักษรตตอสายตาประชาชนเหลตานนัรนทภีที่เปกน
เพสืที่อนบข้าน (ชาวสะมาเรภียและชนตตางชาตธิทนัรงหลายทภีที่อยถูตใกลข้เคภียง) พวกเขาจถึงมาและอยากมภีสตวน
ในงานนภีรดข้วย พวกเขาเสนอตนัวทภีที่จะรตวมกตอสรข้างดข้วยกนัน ตรงนภีร เรามภีแบบอยตางทภีที่ชนัดเจนของการ
แยกออกของครธิสตจนักรตามพระคนัมภภีรร คนเหลตานภีร เปกนชาวสะมาเรภียซถึที่งไมตไดข้นมนัสการพระเจข้า
ตามพระคนัมภภีรร

นอกจากนภีร  คนเหลตานภีร ยนังเกภีที่ยวขข้องกนับการนนับถสือรถูปเคารพพรข้อมกนับการนมนัสการพระเยโฮ
วาหรแตตปากดข้วย พวกเขาเปกนคนทภีที่ออมชอมฝตายวธิญญาณอยตางสธิรนเชธิง พวกเขาเปกนลถูกครถึที่งยธิวครถึที่ง
ตตางชาตธิซถึที่งไดข้มาตนัรงรกรากในอาณาจนักรฝตายเหนสือหลนังจากการกวาดเปกนเชลยโดยคนอนัสซภีเรภียใน
ประมาณปภี 722 กตอน ค.ศ. ดถู 2 พงศรกษนัตรธิยร 17:24



การตอบสนองของเศรรุบบาเบลและโยชถูวาจรธิงๆแลข้วกกคสือ ไมตยอมมภีสตวนดข้วยเลย “แตตพวก
เราจะสรข้างแตตลทาพนังถวายแดตพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงอธิสราเอล ตามทภีที่กษนัตรธิยรไซรนัสกษนัตรธิยรแหตง
เปอรรเซภียทรงบนัญชาไวข้แกตเรา” เศรรุบบาเบลจถึงแสดงใหข้เหกนแบบอยตางหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนของการแยก
ออกตามพระคนัมภภีรรจากการละทธิรงความจรธิง เขาไมตยอมรตวมมสือกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ไมตดทาเนธินตาม 
พระคนัมภภีรร

อสร 4:4-5 แลร้วประชาชนแหห่งแผห่นดรินนรันี้นไดร้กระทสาใหร้ประชาชนยรดาหย์
ทร้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสรร้าง 5 และไดร้จร้างทปีพื่ปรจึกษาไวร้ขรัดขวางเขาเพพพื่อมริใหร้เขาสมหวรัง
ตามจมดประสงคย์ของเขา ตลอดรรัชสมรัยของไซรรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย แมร้ถจึงรรัชกาลของดารริอรัส
กษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย

ผลทภีที่ตามมากกคสือ (ไมตใชตเพราะมถูลเหตรุสตวนตนัว แตตเพราะหลนักการตามพระคนัมภภีรร) 
“ประชาชนแหตงแผตนดธินนนัรนไดข้กระททาใหข้ประชาชนยถูดาหรทข้อถอย และรบกวนพวกเขาในการ
สรข้าง” แมข้ไมตไดข้ถถูกบนันทถึกไวข้อยตางเฉพาะเจาะจง เหกนไดข้ชนัดวตาพวกเขาขตมขถูตคนงาน พยายาม
แทรกแซงในการสตงมอบวนัสดรุจากเลบานอน และขนัดขวางงานกตอสรข้างนภีร โดยรวม นอกจากนภีร  พวก
เขายนัง “จข้างทภีที่ปรถึกษาไวข้ขนัดขวางเขา” ความหมายกกคสือวตา พวกเขาหาทนายมายสืที่นคทารข้องและคทาสนัที่ง
ตตางๆเพสืที่อตตอตข้านโครงการนภีร  นภีที่เทตากนับวตาพวกเขาไปศาลเพสืที่อพยายามหยรุดยนัรงงานนภีร  พวกเขาททาเชตน
นภีรตตอไปตลอดชตวงเวลาทภีที่เหลสือของรนัชกาลของไซรนัสผถูข้ซถึที่งเหกนไดข้ชนัดวตาเมธินเฉยพวกเขา อยตางไร
กกตาม พวกเขาททาเชตนนภีรดข้วยกนับผถูข้สสืบทอดตตอจากเขาซถึที่งนตาเสภียดายทภีที่เขาไดข้รนับอธิทธธิพลจนตตอตข้าน
พวกยธิวสตวนทภีที่เหลสือเหลตานนัรน นภีที่เปกนภาพทภีที่แสดงถถึงซาตานและวธิธภีการททางานแบบปกตธิของมนัน มนัน
จะหาวธิธภีการใดกกไดข้ทภีที่จะขนัดขวางและยนับยนัรงงานของพระเจข้า

อสร 4:6-10 และในรรัชกาลอาหสมเอรรัส ตร้นรรัชกาลของพระองคย์ เขาทรันี้งหลายไดร้
เขปียนฟร้องชาวยรดาหย์และเยรรซาเลร็ม 7 และในรรัชสมรัยของอารทาเซอรย์ซปีสนรันี้น บริชลาม มริทเรดาท 
และทาเบเอล และพวกภาคปีทรันี้งปวงของเขาไดร้เขปียนไปทรลอารทาเซอรย์ซปีสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย 
ฎปีกานรันี้นไดร้เขปียนขจึนี้นเปร็นอรักขระอารรัมแลร้วกร็แปลเปร็นภาษาอารรัม



ขณะเดภียวกนัน ไซรนัสกกไมตอยถูตแลข้ว ในขข้อ 6 มภีการกลตาวถถึง อาหสตุเอรนัส นภีที่นตาจะเปกนกษนัตรธิยร
ของเปอรรเซภียผถูข้ซถึที่งมภีนามวตาแคมบธิเซสดข้วย อารทาเซอรณ์ซทส ของขข้อ 7 อาจเปกนคนเดภียวกนันนนัรนดข้วย 
อนันทภีที่จรธิงชสืที่อ อารทาเซอรณ์ซทส เปกนชสืที่อตทาแหนตงทภีที่ตนัรงใหข้แกตบรรดากษนัตรธิยรเปอรรเซภียมากกวตาเปกนชสืที่อๆ
หนถึที่งซถึที่งคลข้ายกนับชสืที่อตทาแหนตงซภีซารรของคนโรมสมนัยตตอมา

8 เรฮรมผรร้บรังครับบรัญชา และชริมชรัยอาลรักษณย์ไดร้เขปียนหนรังสพอปรรักปรสาเยรรซาเลร็มถวาย
กษรัตรริยย์อารทาเซอรย์ซปีสดรังตห่อไปนปีนี้ 9 แลร้วเรฮรมผรร้บรังครับบรัญชา ชริมชรัยอาลรักษณย์ กรับภาคปีทรันี้งปวงของ
ทห่าน และชาวดรินา คนอาฟอารย์เซคา คนทารย์เปลปี คนอาฟอารย์ซปี คนเอเรก ชาวบาบริโลน ชาวสมสา 
คนเดฮาวาหย์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาตริอพพื่นๆ ผรร้ซจึพื่งโอสนรัปปารย์ เจร้านายผรร้ใหญห่ไดร้สห่งมา
ใหร้ตรันี้งอยรห่ในหรัวเมพองสะมาเรปีย และในสห่วนทปีพื่เหลพอของมณฑลทางฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ เปร็นตร้น

เหลตาศนัตรถูของพวกยธิวจถึงยสืที่นคทารข้องเปกนทางการตตอกษนัตรธิยรองครใหมตนภีร โดย “เขภียนฟข้องชาวยถู
ดาหรและเยรถูซาเลกม” คนสทาคนัญๆหลายคนทภีที่รตวมยสืที่นฟข้องดข้วยถถูกหมายเหตรุไวข้ มภีกลตาวถถึงดข้วยวตา
จดหมายฉบนับนภีรถถูกเขภียนเปกนภาษาซทเรทย (ภาษาทางการของภถูมธิภาคนนัรน) ตตอมานภีที่จะกลายเปกนภาษา
อารนัมซถึที่งเปกนภาษาทภีที่ใชข้ในชภีวธิตประจทาวนันของสมนัยพระเยซถูในอธิสราเอล

การเอตยถถึงสะมาเรภียเปกนการกลตาวถถึงมนันครนัร งแรกในสมนัยหลนังการฟสืร นฟถู มนันหมายถถึงชน
ลถูกผสมผถูข้ซถึที่งอาศนัยอยถูตทางทธิศเหนสือและทธิศตะวนันออกของเยรถูซาเลกมและเปกนผถูข้โดดเดตนในสมนัยพระ
เยซถู วลภี “ฟากแมตนทร าขข้างนภีร ” เปกนสทานวนทภีที่หมายถถึงดธินแดนเหลตานนัรนทภีที่อยถูตฝนัที่งตะวนันตกของแมตนทร ายถูเฟ
รตธิส โอสนนัปปารรทภีที่วตานภีร อาจเปกนเซนนาเคอรธิบตามการเรภียกในพระคนัมภภีรรหรสืออาจเปกนอาชถูรบา
นธิปนัล ซถึที่งทนัรงคถูตเปกนกษนัตรธิยรอนัสซภีเรภีย

อสร 4:11-16 และนปีพื่เปร็นสสาเนาจดหมายทปีพื่เขาสห่งไปถจึงพระองคย์ คพอถจึงกษรัตรริยย์อาร
ทาเซอรย์ซปีสวห่า "ขอกราบทรล ขร้าราชการของพระองคย์ คพอคนของมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ เปร็นตร้น 
12 บรัดนปีนี้ขอกษรัตรริยย์ทรงทราบวห่า พวกยริวซจึพื่งมาจากพระองคย์มาหาขร้าพระองคย์นรันี้นไดร้ไปยรัง
เยรรซาเลร็ม เขากสาลรังกห่อสรร้างเมพองทปีพื่มรักกบฏและชรัพื่วรร้ายขจึนี้นใหมห่ เขากสาลรังจะทสากสาแพงเมพองเสรร็จ
และซห่อมแซมรากฐาน



จดหมายรข้องเรภียนไดข้ถถูกสตงไปพรข้อมกนับขข้อความบธิดเบสือนตตางๆและความไมตซสืที่อตรงซถึที่งๆ
หนข้าในการกลตาวหาพวกยธิว มนันไมตเปกนความจรธิงเลย นอกจากการเรภียกพวกเขาวตา “มนักกบฏและ
ชนัที่วรข้าย” แลข้ว ขข้อกลตาวหาทภีที่วตาพวกเขากทาลนังสรข้างกทาแพงกรรุงเยรถูซาเลกมขถึรนใหมตกกเปกนคทาโกหกซถึที่งๆ
หนข้าดข้วย (ขข้อกลตาวหาเรสืที่องการสรข้างก ทาแพงขถึรนใหมตมภีความหมายโดยนนัยทางการเมสืองและทาง
ทหารอยตางรรุนแรง ก ทาแพงนครในสมนัยโบราณเปกนระบบปข้องกนันทางทหารทภีที่สทาคนัญอยตางหนถึที่งและ
เปธิดโอกาสใหข้นครหนถึที่งลรุกฮสือทางการเมสืองไดข้)

พวกศนัตรถูชาวสะมาเรภียกลตาวหาอภีกวตาหากงานนภีรดทาเนธินตตอไป พวกยธิวกกจะเลธิกจตายภาษภีอนัน
เปกนภาระของตนซถึที่งจะสรข้างความเสภียหายตตอ “เงธินรายไดข้ของหลวง (กษนัตรธิยรตตางๆ)” พวกเขาอข้าง
อยตางนตาเชสืที่อถสือและอยตางคนหนข้าซสืที่อใจคดตตอไปวตาพวกเขาไมตอยากเหกนกษนัตรธิยรเปอรรเซภียองครนภีร
เสสืที่อมเกภียรตธิ (ความจรธิงกกคสือ พวกเขานตาจะเกลภียดชนังเขา) พวกเขาจถึงแนะนทากษนัตรธิยรเปอรรเซภียใหข้คข้น
ดถูบนันทถึกตตางๆและหมายเหตรุวตาพวกยธิวในสมนัยกตอนหนข้านนัรนไมตนานเคยเปกนหนามแทงสภีขข้างของ
คนบาบธิโลน (นภีที่เปกนความจรธิงภายใตข้กษนัตรธิยรยถูดาหรองครทข้ายๆ นนั ที่นคสือ เยโฮยาคธิมและเศเดคภียาหร ดถู 2
พงศรกษนัตรธิยร 24:1, 20; 25:1, 9)

13 บรัดนปีนี้ขอกษรัตรริยย์ทรงทราบวห่า ถร้าเมพองนปีนี้ไดร้สรร้างขจึนี้นใหมห่และกสาแพงเมพองเสรร็จแลร้ว เขา
จะไมห่สห่งบรรณาการ คห่าธรรมเนปียม หรพอคห่าภาษปี และเงรินรายไดร้ของหลวงกร็จะขาดตกบกพรห่องไป 
14 เพราะเมพพื่อขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไดร้รรับพระบรมราชรปถรัมภย์จากราชวรังของกษรัตรริยย์ จจึงไมห่สมควร
ทปีพื่ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายจะเหร็นการเสพพื่อมเกปียรตริของกษรัตรริยย์ เพราะฉะนรันี้นขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายจจึงสห่ง
มากราบทรลแกห่กษรัตรริยย์ 15 เพพพื่อวห่าจะไดร้คร้นดรในหนรังสพอบรันทจึกของบรรพบมรมษของพระองคย์ 
พระองคย์จะพบในหนรังสพอบรันทจึกแลร้วทราบวห่าเมพองนปีนี้เปร็นเมพองมรักกบฏ เปร็นภยรันตรายแกห่บรรดา
กษรัตรริยย์และมณฑลทรันี้งหลาย และไดร้มปีการปลมกปรัพื่นขจึนี้นจากสมรัยเกห่ากห่อน เพราะเหตมนปีนี้เองเมพองนปีนี้จจึง
ถรกทรินี้งรร้าง 16 ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายขอกราบทรลใหร้กษรัตรริยย์ทรงทราบวห่า ถร้าเมพองนปีนี้ไดร้สรร้างใหมห่เสรร็จ
และกสาแพงเมพองกร็สสาเรร็จแลร้ว พระองคย์จะไมห่มปีกรรมสริทธริธในมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้"



พวกเขาปธิดทข้ายจดหมายของตนอยตางเปกนลางรข้ายโดยเตสือนอาหสรุเอรนัส (แคมบธิเซส) วตา
หากเขาไมตแทรกแซง “ถข้าเมสืองนภีร ไดข้สรข้างใหมตเสรกจและกทาแพงเมสืองกกสทาเรกจแลข้ว พระองครจะไมตมภี
กรรมสธิทธธิธ ในมณฑลฟากแมตนทร าขข้างนภีร ” มนันเปกนความหลอกลวงและความอสนัตยรทนัรงเพ พวกยธิวทภีที่ไดข้
กลนับไปกกททาเชตนนนัรนดข้วยเหตรุผลฝตายวธิญญาณลข้วนๆ คสือ เพสืที่อสรข้างขถึรนใหมตและฟสืร นฟถูการนมนัสการ
ในพระวธิหารของพวกเขา พวกเขาไมตไดข้พยายามสรข้างก ทาแพงขถึรนใหมตหรสือเพสืที่อกบฏทางการเมสือง
แตตอยตางใด พวกเขาไมตไดข้พยายามเลภีที่ยงการจตายภาษภีดข้วย ตรงกนันขข้ามพวกเขาซาบซถึร งบรุญครุณของ
ไซรนัสทภีที่ชตวยเหลสือพวกเขาและอนรุญาตใหข้พวกเขาดทาเนธินการตตอไดข้ อยตางไรกกตาม กลเมกด
มาตรฐานของพญามารกกคสือ การโกหกและใสตรข้าย คทาวตา devil มภีความหมายตรงตนัววตา ผถูข้ใสตรข้าย แนต
ทภีเดภียวมนันคสือผถูข้มรุสาและเปกนบธิดาแหตงการมรุสาทนัรงปวง

อสร 4:17-22 กษรัตรริยย์ทรงสห่งพระราชสารตอบไปถจึงเรฮรมผรร้บรังครับบรัญชา และชริม
ชรัยอาลรักษณย์ และภาคปีทรันี้งปวงของเขาผรร้อาศรัยในสะมาเรปีย และในสห่วนทปีพื่เหลพอของมณฑลทางฟาก
แมห่นสนี้าขร้างโนร้นวห่า "ขอใหร้อยรห่เยร็นเปร็นสมขเถริด เปร็นตร้น 18 บรัดนปีนี้หนรังสพอทปีพื่ทห่านสห่งไปยรังเราไดร้ใหร้แปล
ตห่อหนร้าเรา 19 และเราไดร้ออกคสาสรัพื่ง และไดร้สอบสวนแลร้ว เหร็นวห่าเมพองนปีนี้แตห่กห่อนโนร้นไดร้ลมกขจึนี้นตห่อสรร้
กษรัตรริยย์ และการกบฏ และการปลมกปรัพื่นไดร้เกริดขจึนี้นในเมพองนรันี้น 20 เคยมปีกษรัตรริยย์ผรร้ทรงอสานาจไดร้
ครองเยรรซาเลร็ม เปร็นผรร้ทรงปกครองมณฑลทรันี้งสรินี้นฟากแมห่นสนี้าขร้างโนร้น ซจึพื่งเขาถวายบรรณาการ คห่า
ธรรมเนปียมและภาษปีใหร้ 21 เพราะฉะนรันี้นทห่านทรันี้งหลายจงออกคสาสรัพื่งวห่า ใหร้คนเหลห่านปีนี้หยมดและไมห่
ตร้องสรร้างเมพองนปีนี้ใหมห่ จนกวห่าเราจะออกกฤษฎปีกา 22 และขอระวรังอยห่าหยห่อนในเรพพื่องนปีนี้ ทสาไมจะใหร้
ความเสพพื่อมเสปียเกริดขจึนี้นเปร็นภยรันตรายตห่อกษรัตรริยย์"

จดหมายฉบนับนภีรถถูกสตงไปถถึงกษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภีย เขาสนัที่งใหข้คข้นดถูหข้องเอกสารบนันทถึก
ประวนัตธิศาสตรรของบาบธิโลน เขาจถึงทราบถถึงปนัญหาตตางๆในอดภีตทภีที่มภีก นับอาณาจนักรยถูดาหรขณะทภีที่พวก
เขาดธิรนรนทภีที่จะคงความเปกนเอกราชของตนจากบาบธิโลน เขาอาจทราบถถึงดาวธิดและซาโลมอน 
อทานาจของเขาทนัรงสองและบรรดาผถูข้ทภีที่สสืบทอดราชบนัลลนังกรตตอจากเขาทนัรงสองดข้วย เขาจถึงมภีคทาสนัที่งใหข้
พวกยธิวในเยรถูซาเลกมหยรุดและยนับยนัรงการสรข้างนครนนัฟื้นขถึรนใหมตจนกวตาจะมภีคทาสนัที่งเพธิที่มเตธิมจากเขา เขา



อาจถถูกหลอกอยตางจรธิงใจ ไมตวตากรณภีใดเขากกสนใจเรสืที่องฐานการเมสืองและรายไดข้ทภีที่เปกนภาษภีของตน
เปกนหลนัก

อสร 4:23-24 แลร้วเมพพื่อไดร้อห่านสสาเนาราชสารของกษรัตรริยย์อารทาเซอรย์ซปีสตห่อหนร้า
เรฮรม และชริมชรัยอาลรักษณย์ และภาคปีทรันี้งหลายของทห่าน ทห่านทรันี้งหลายกร็รปีบไปหาพวกยริวทปีพื่เยรรซาเลร็ม 
และใชร้กสาลรังและอสานาจกระทสาใหร้เขาหยมด 24 งานพระนริเวศแหห่งพระเจร้าซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็มจจึง
หยมด งานนรันี้นไดร้หยมดจนถจึงปปีทปีพื่สองแหห่งรรัชกาลดารริอรัสกษรัตรริยย์แหห่งเปอรย์เซปีย

เมสืที่อคทาสนัที่งจากกษนัตรธิยรกลนับมาถถึงในสะมาเรภีย บรรดาผถูข้นทาชาวสะมาเรภีย คสือ เรฮถูมและชธิมชนัย
อาลนักษณรพรข้อมกนับเหลตาผถูข้ใตข้บนังคนับบนัญชาทนัรงหลาย กกบถึที่งไปยนังเยรถูซาเลกมและบนังคนับใหข้งานกตอสรข้าง
นนัรนหยรุด นตาเศรข้าทภีที่ซาตานไดข้ขนัดขวางงานของพระเจข้าแลข้ว งานกตอสรข้างพระวธิหารถถูกยนับยนัรง
ชนั ที่วคราวเปกนเวลาประมาณสธิบสภีที่ปภี

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 5: หลนังจากชต่วงพนักนานประมาณสบิบสทที่ปท งานกต่อสรท้างพระวบิหารกป็
ดลาเนบินตต่อไป ในทนันททพวกตนัวแทนประจลาทท้องถบิที่นของกษนัตรบิยณ์เปอรณ์เซทยกป็ตท้องการทราบวต่างานนนัฟื้น
กลาลนังดลาเนบินการตต่อไปโดยสบิทธบิอลานาจของผยูท้ใด พวกยบิวอธบิบายวต่าไซรนัสไดท้ออกกฤษฎทกาสลาหรนับ
งานกต่อสรท้างนนัฟื้นและพวกเขากป็ปฏบิบนัตบิตามกฤษฎทกานนัฟื้น มทการสต่งขต่าวไปยนังบาบบิโลน กฤษฎทกาของ
ไซรนัสไดท้รนับการยสืนยนัน

อสร 5:1 ฝห่ายผรร้พยากรณย์คพอ ฮรักกรัยผรร้พยากรณย์ และเศคารริยาหย์บมตรชายอริดโด
ไดร้พยากรณย์แกห่พวกยริวผรร้อยรห่ในยรดาหย์และเยรรซาเลร็มในพระนามของพระเจร้าแหห่งอริสราเอล คพอแกห่
พวกเขา เหตรุการณรตอนนภีรสอดคลข้องกนับหนนังสสือฮนักกนัยและบางสตวนของหนนังสสือเศคารธิยาหร เขาทนัรง
สองหนรุนใจพวกยธิวผตานทางการเทศนาของตนใหข้กลนับไปสรข้างพระวธิหารของพวกเขาขถึรนใหมต ใน
ระหวตางนนัรนพวกเขาไดข้สรข้างบข้านเรสือนสวยๆอยถูตอยตางสรุขสบาย แตตพระวธิหารกลนับอยถูตในสภาพทรรุด
โทรมเพราะถถูกเรธิที่มตข้นเพภียงบางสตวน แนตนอนวตาวนัชพสืชไดข้กลนับงอกขถึรนมาใหมตบนสถานทภีที่แหตงนนัรน 
มนันเปกนคทาพยานอนันนตาสมเพชของงานทภีที่ททาไมตเสรกจ ดถู ฮนักกนัย 1 (บนันทถึกของเศคารธิยาหรทภีที่วตาเปกน



บรุตรชายของอธิดโดเมสืที่ออข้างอธิงก นับเศคารธิยาหร 1:1 กกเขข้าใจไดข้ดนังนภีร  เศคารธิยาหรเปกนบรุตรของเบเรคธิยาหร
และเปกนหลานของอธิดโด) ไมตวตากรณภีใดผถูข้พยากรณรทนัรงสองนภีรกกยสืนเทศนาวตาถถึงเวลาแลข้วทภีที่จะเรธิที่ม
งานกตอสรข้างพระวธิหารอภีกครนัร ง เราควรหมายเหตรุไวข้วตากฤษฎภีกาใหข้หยรุดและระงนับการกตอสรข้างโดย
แคมบธิเซส (หรสือ อาหสรุเอรนัสและอารเทเซอรรซภีส) สนัที่งแคตเรสืที่องการสรข้างนครนนัฟื้นขถึรนใหมตและหมาย
รวมถถึงกทาแพงนครนนัรนดข้วย ดถู เอสรา 4:21 ดนังนนัรนฮนักกนัยและเศคารธิยาหรจถึงหนรุนใจใหข้เรธิที่มงาน
กตอสรข้างพระวธิหารอภีกครนัร ง

อสร 5:2 แลร้วเศรมบบาเบลบมตรชายเชอรัลทริเอล และเยชรอาบมตรชายโยซาดรัก 
ไดร้ลมกขจึนี้นตรันี้งตร้นสรร้างพระนริเวศแหห่งพระเจร้าซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็มขจึนี้นใหมห่ และผรร้พยากรณย์ของ
พระเจร้าไดร้อยรห่กรับทห่านชห่วยเหลพอทห่าน ดนังนนัรน เศรรุบบาเบล เชสืรอสายกษนัตรธิยรในราชวงศรของดาวธิด 
พรข้อมกนับเยชถูอา (โยชถูวา) มหาปรุโรหธิตดทารงตทาแหนตงผถูข้นทาและ “ไดข้ลรุกขถึรนตนัรงตข้นสรข้างพระนธิเวศ
แหตงพระเจข้าซถึที่งอยถูตในเยรถูซาเลกมขถึรนใหมต และผถูข้พยากรณรของพระเจข้าไดข้อยถู ตกนับทตานชตวยเหลสือทตาน” 
ผถูข้พยากรณรเหลตานภีรทภีที่ถถูกกลตาวถถึงยตอมรวมฮนักกนัยและเศคารธิยาหรเขข้าไวข้ดข้วย แตตนตาจะรวมผถูข้พยากรณร
คนอสืที่นๆซถึที่งเปกนทภีที่รถูข้จนักนข้อยกวตาในสมนัยนนัรนเขข้าไวข้ดข้วย เอสรา 4:24 หมายเหตรุวตาสองปภีกตอนหนข้านนัรน 
ดารธิอนัสทภีที่ 1 ไดข้ขถึรนครองราชบนัลลนังกรแหตงจนักรวรรดธิเปอรรเซภียแลข้ว การทราบเรสืที่องนภีรอาจเปกนแรง
กระตรุข้นใหข้ฮนักกนัยและเศคารธิยาหรหนรุนใจใหข้เรธิที่มงานกตอสรข้างอภีกครนัร ง หวนังวตาผถูข้ปกครองคนใหมตจะนทา
มาซถึที่งมรุมมองใหมต ซถึที่งเขากกททาเชตนนนัรนจรธิงๆ

อสร 5:3-4 ในเวลาเดปียวกรันนรันี้นทรัทเธนรัย ผรร้วห่าราชการมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ 
และเชธารย์โบเซนรัย และคณะของเขาไดร้มาหาทห่าน และพรดกรับทห่านดรังนปีนี้วห่า "ผรร้ใดทปีพื่ใหร้กฤษฎปีกาแกห่
ทห่าน ใหร้สรร้างพระนริเวศและกสาแพงนปีนี้จนสสาเรร็จ" 4 เขาถามทห่านอยห่างนปีนี้ดร้วยวห่า "ผรร้ทปีพื่กสาลรังสรร้างตจึก
นปีนี้นรันี้นมปีชพพื่อใครบร้าง"

ถถึงกระนนัรน พวกขข้าราชการประจทาทข้องถธิที่นของเปอรรเซภีย นนัที่นคสือ ทนัทเธนนัย ผถูข้วตาราชการ
มณฑล “ฟากแมตนทร าขข้างนภีร ” (นนัที่นคสือ ฝนัที่งตะวนันตกของแมตนทร ายถูเฟรตธิส – นตาจะเปกนมณฑลซภีเรภียซถึที่งมภี
อทานาจปกครองแควข้นยถูเดภียและสะมาเรภีย) พรข้อมกนับขข้าราชการเปอรรเซภียอภีกคนชสืที่อวตา เชธารรโบเซ



นนัยมาขนัดขวางงานนนัรนทนันทภี แมข้ไมตมภีการกลตาวถถึงการสรข้างก ทาแพงกรรุงเยรถูซาเลกมขถึรนใหมตโดยตรง
(ซถึที่งมภีความหมายโดยนนัยทางการทหารและการเมสืองทภีที่สสืที่อถถึงการกบฏ) มนันอาจเปกนไดข้วตาในการ
เกกบกวาดเศษซากปรนักหนักพนังของเยรถูซาเลกม รากฐานของก ทาแพงเดธิมไดข้ถถูกททาใหข้ปรากฏซถึที่งททาใหข้
เกธิดความหวาดระแวงวตาพวกยธิววางแผนทภีที่จะสรข้างก ทาแพงเหลตานนัรนขถึรนใหมต

เราควรหมายเหตรุไวข้วตาในบททภีที่ 4 พวกปฏธิปนักษรกกกลตาวหาพวกยธิววตาสรข้างกทาแพงขถึรนใหมต
เชตนกนัน อาจเปกนไดข้วตางานบางสตวนไดข้ถถูกเรธิที่มตข้นไปแลข้ว เปกนไปไดข้มากกวตาวตากลาแพงทภีที่ถถูก
หมายเหตรุไวข้นภีรหมายถถึงกทาแพงของพระวธิหารทภีที่ยนังสรข้างไมตเสรกจ ไมตวตากรณภีใด พวกเขากกตข้องการ
ทราบวตาผถูข้ใดมอบอทานาจใหข้กระททาการนภีร และพวกเขาอยากรถูข้ชสืที่อของคนเหลตานนัรนทภีที่เกภีที่ยวขข้อง

อสร 5:5 แตห่พระเนตรของพระเจร้าของเขาทรันี้งหลายอยรห่เหนพอพวกผรร้ใหญห่ของ
พวกยริว และเขากร็ยรับยรันี้งเขาทรันี้งหลายไมห่ไดร้จนกวห่าเรพพื่องนปีนี้จะทราบถจึงดารริอรัส และมปีคสาตอบเปร็น
หนรังสพอเกปีพื่ยวกรับเรพพื่องนปีนี้มา การแทรกแซงและการปกปข้องทภีที่เปกนการจนัดเตรภียมของพระเจข้าปรากฏ
ชนัดเจน ทภีที่ใดทภีที่พระองครทรงนทาไปพระองครกกไมตเพภียงทรงจนัดหาใหข้เทตานนัรน แตตยนังทรงปกปข้อง
ครุข้มครองและทรงททาใหข้เจรธิญดข้วย แมข้ถถูกทข้าทายโดยเหลตาขข้าราชการของเปอรรเซภีย งานนนัรนกกดทาเนธิน
ตตอไป พระหนัตถรของพระเจข้าอยถูตบนงานนนัรน แนตทภีเดภียวการขนัดขวางยตอมเกธิดขถึรนบตอยๆในงานของ
พระเจข้า ถถึงกระนนัรน เมสืที่อบรรดาผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าฮถึดสถูข้ตตอไปในการททาสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเรภียก
ใหข้พวกเขากระททา พระองครกกทรงแทรกแซงและทรงททาใหข้เจรธิญขถึรน มภีหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับจดหมาย
ฉบนับทภีที่จะถถูกสตงไปถถึงดารธิอนัสในไมตชข้าดข้วย

อสร 5:6-7 สสาเนาจดหมายซจึพื่งทรัทเธนรัยผรร้วห่าราชการมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ 
และเชธารย์โบเซนรัย และคณะของทห่านคพอคนอาฟอารย์เซคาซจึพื่งอยรห่ในมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ สห่งไป
ทรลกษรัตรริยย์ดารริอรัส 7 ทห่านทรันี้งหลายไดร้สห่งหนรังสพอซจึพื่งมปีขร้อความตห่อไปนปีนี้ "กราบทรลกษรัตรริยย์ดารริอรัส 
ขอทรงพระเจรริญ จดหมายทภีที่ถถูกจนัดเตรภียมโดยทนัทเธนนัยและเชธารรโบเซนนัยถถึงดารธิอนัสเกภีที่ยวกนับงาน
นนัรนถถูกหมายเหตรุและเกรธิที่นนทาอยตางเปกนทางการ



อสร 5:8-16 ขอกษรัตรริยย์ทรงทราบวห่าขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไปยรังมณฑลยรดาหย์ ถจึง
พระนริเวศของพระเจร้าใหญห่ยริพื่ง ซจึพื่งกสาลรังสรร้างขจึนี้นดร้วยหรินใหญห่ และวางไมร้ไวร้บนผนรัง งานนปีนี้ไดร้
ดสาเนรินไปอยห่างขยรันขรันแขร็งและเจรริญขจึนี้นในมพอของเขา 9 แลร้วขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไดร้ถามพวก
ผรร้ใหญห่เหลห่านรันี้นวห่า `ผรร้ใดทปีพื่ใหร้กฤษฎปีกาแกห่ทห่านใหร้สรร้างพระนริเวศและทสากสาแพงนปีนี้จนสสาเรร็จ '

จดหมายทภีที่ถถูกสตงโดยบรรดาขข้าราชการชาวเปอรรเซภียเหลตานนัรนถถูกระบรุถถึงอยตางละเอภียด ไมตมภี
นทร าเสภียงทภีที่เปกนศนัตรถูของจดหมายฉบนับกตอนหนข้านนัรนทภีที่มภีเนสืรอความใสตรข้ายในบททภีที่ 4 ทนัทเธนนัยดถู
เหมสือนพยายามทภีที่จะนทาเสนอภาพรวมของเหตรุการณรตตางๆซถึที่งเกธิดขถึรนเมสืที่อเรกวๆนภีรอยตางถถูกตข้อง จง
หมายเหตรุในขข้อ 8 วตาทนัทเธนนัยกลตาวถถึง “พระเจข้าใหญตยธิที่ง” การกลตาวถถึง “หธินใหญต” มภีความหมาย
ตรงตนัววตา “หธินกลธิรง” นภีที่อาจหมายความวตางานหธินของพระวธิหารมภีขนาดใหญตโตมากเสภียจนตข้องใชข้
เพลากลธิรงวางไวข้ขข้างใตข้หธินเหลตานนัรนเพสืที่อทภีที่จะขนยข้ายพวกมนัน ความหมายโดยนนัยกกคสือวตาโครงการ
กตอสรข้างขนาดมหถึมาก ทาลนังดทาเนธินการอยถูต

10 ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไดร้ถามชพพื่อของเขาดร้วย เพพพื่อกราบทรลใหร้พระองคย์ทรงทราบ เพพพื่อขร้า
พระองคย์จะไดร้เขปียนชพพื่อบมคคลเหลห่านรันี้นทปีพื่เปร็นหรัวหนร้าของเขาลงไวร้ 11 และนปีพื่เปร็นคสาตอบของเขาแกห่
ขร้าพระองคย์ `เราเปร็นผรร้รรับใชร้ของพระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์และแผห่นดรินโลก และเรากสาลรังสรร้างพระ
นริเวศซจึพื่งไดร้สรร้างมาหลายปปีแลร้วขจึนี้นใหมห่ ซจึพื่งกษรัตรริยย์ผรร้ยริพื่งใหญห่ของอริสราเอลไดร้ทรงสรร้างใหร้สสาเรร็จ 
12 แตห่เพราะวห่าบรรพบมรมษของเราไดร้กระทสาใหร้พระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์ทรงกรรินี้ว พระองคย์ทรงมอบ
ทห่านเหลห่านรันี้นไวร้ในพระหรัตถย์ของเนบรครัดเนสซารย์กษรัตรริยย์แหห่งบาบริโลน คนเคลเดปียผรร้ทรงทสาลาย
พระนริเวศนปีนี้ และทรงกวาดเอาประชาชนไปยรังบาบริโลน 13 ถจึงอยห่างไรกร็ดปีในปปีตร้นแหห่งรรัชกาลไซ
รรัสกษรัตรริยย์แหห่งบาบริโลน กษรัตรริยย์ไซรรัสไดร้ทรงออกกฤษฎปีกาใหร้สรร้างพระนริเวศหลรังนปีนี้ของพระเจร้า
ขจึนี้นใหมห่ 14 และเครพพื่องใชร้ทองคสาและเงรินของพระนริเวศของพระเจร้า ซจึพื่งเนบรครัดเนสซารย์ไดร้ทรง
กวาดไปจากพระวริหารซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็มนรันี้น และทรงนสาไปยรังวริหารของบาบริโลน สริพื่งเหลห่านปีนี้
กษรัตรริยย์ไซรรัสทรงนสาออกมาจากวริหารของบาบริโลน และทรงมอบไวร้กรับคนหนจึพื่งชพพื่อเชชบรัสซารย์ ผรร้
ซจึพื่งพระองคย์ทรงตรันี้งใหร้เปร็นผรร้วห่าราชการเมพอง



จงสนังเกตวตาพวกยธิวตอบขข้อซนักถามทภีที่วตาพวกเขาเปกนใครและพวกเขาก ทาลนังททาอะไรอยตางไร
คทาตอบของพวกเขากกคสือ “เราเปกนผถูข้รนับใชข้ของพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครและแผตนดธินโลก” พวกเขา
เปกนเชตนนนัรนจรธิงๆ และพระเจข้าทรงเปกนพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรครและแผตนดธินโลกจรธิงๆ มภีการบอก
เปกนนนัยถถึงความแตกตตาง พวกคนนนับถสือรถูปเคารพสตวนใหญตซถึที่งรวมถถึงคนเปอรรเซภียเชสืที่อวตาพวกพระ
ของตนอยถูตประจทาทข้องถธิที่นตตางๆและมภีหนข้าทภีที่ตตางๆทภีที่เฉพาะเจาะจง เชตน ความอรุดมสมบถูรณรหรสือการ
สงคราม ฯลฯ อยตางไรกกตาม สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปกนนนัยอยตางชนัดเจนกกคสือวตาพระเจข้าของพวกยธิวเปกน
พระเจข้าแหตงทนั ที่วทนัรงพธิภพและทนั ที่วทนัรงจนักรวาลซถึที่งพระองครกกทรงเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆ พระองครจถึงทรงยธิที่ง
ใหญตกวตารถูปเคารพพระตตางดข้าวใดๆ “กษนัตรธิยรผถูข้ยธิ ที่งใหญต” ทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 11 คสือซาโลมอน
และการกตอสรข้างพระวธิหารหลนังเดธิมของเขา

พวกยธิวใหข้คทาตอบทภีที่ตรงไปตรงมาแกตการไตตสวนของทนัทเธนนัย พวกเขารนับรถูข้วตาการตกเปกน
เชลยของพวกเขายนังบาบธิโลนเปกนเพราะพวกเขาไดข้ททาใหข้ “พระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร” ทรงกรธิรว 
อยตางไรกกตามพวกเขากกชภีร ใหข้เหกนอยตางถถูกตข้องวตาสธิทธธิอทานาจสทาหรนับการททางานนนัรนมภีอยถูตใน
กฤษฎภีกาของไซรนัสเมสืที่อหลายปภีกตอนหนข้านนัรน 

15 และพระองคย์ตรรัสกรับทห่านดรังนปีนี้วห่า "จงรรับเครพพื่องใชร้เหลห่านปีนี้ไปเกร็บไวร้ในพระวริหารซจึพื่งอยรห่
ในเยรรซาเลร็ม และจงสรร้างพระนริเวศของพระเจร้าขจึนี้นใหมห่ในทปีพื่เดริมนรันี้น" 16 แลร้วเชชบรัสซารย์คนนปีนี้ไดร้
มาวางรากฐานพระนริเวศของพระเจร้าซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม และตรันี้งแตห่เวลานรันี้นจนบรัดนปีนี้กร็กสาลรังสรร้าง
อยรห่และยรังไมห่สสาเรร็จ'

อภีกครนัร งทภีที่เชชบนัสซารรทภีที่ถถูกกลตาวถถึงในขข้อ 16 คสือเศรรุบบาเบล สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปกนนนัยกกคสือ 
แมข้วตางานกตอสรข้างนนัรนไดข้ถถูกยนับยนัรงอยตางเปกนทางการไปแลข้วโดยกฤษฎภีกาของอารทาเซอรรซภีสใน 
4:21 กฤษฎภีกาของไซรนัสกกไมตเคยถถูกเพธิกถอนเลย พวกเขาจถึงดทาเนธินงานตตอไปโดยอข้างเหตรุดนังกลตาว

อสร 5:17 เพราะฉะนรันี้นบรัดนปีนี้ถร้ากษรัตรริยย์ทรงเหร็นดปีกร็ขอทรงใหร้คร้นดรในคลรังราช
ทรรัพยย์ทปีพื่อยรห่ในบาบริโลน เพพพื่อดรวห่ากษรัตรริยย์ไซรรัสทรงออกกฤษฎปีกาใหร้สรร้างพระนริเวศหลรังนปีนี้ของ
พระเจร้าขจึนี้นใหมห่ในเยรรซาเลร็มหรพอไมห่ และขอกษรัตรริยย์รรับสรัพื่งแกห่ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายตามพอพระทรัย



ของพระองคย์ในเรพพื่องนปีนี้" ทนัทเธนนัยจถึงขอรข้องกษนัตรธิยรดารธิอนัสทภีที่ 1 ใหข้สนัที่งคข้นดถูหข้องเกกบเอกสารในบาบธิ
โลนวตาไซรนัสเคยมภีกฤษฎภีกาเชตนนนัรนหรสือไมต เขาจถึงขอคทาตอบในเรสืที่องนภีร

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 6: ในบทถนัดไปนทฟื้ ดารบิอนัสยสืนยนันกฤษฎทกาของไซรนัส งานกต่อสรท้างพระ
วบิหารจทึงดลาเนบินตต่อไปจนสลาเรป็จและมทการถสือพบิธทปนัสกาททที่พระวบิหารททที่ถยูกสรท้างขทึฟื้นใหมต่

อสร 6:1-2 แลร้วกษรัตรริยย์ดารริอรัสทรงออกกฤษฎปีกาและทรงใหร้คร้นดรในหอเกร็บ
หนรังสพอซจึพื่งเปร็นทปีพื่ราชทรรัพยย์สะสมไวร้ในบาบริโลน 2 และไดร้มปีการพบหนรังสพอมร้วนหนจึพื่งทปีพื่อาคเมตาหย์
ในพระราชวรังซจึพื่งอยรห่ในมณฑลมปีเดปีย และมปีขร้อความเขปียนอยรห่ในหนรังสพอมร้วนนรันี้นดรังตห่อไปนปีนี้ จด
หมายจากทนัทเธนนัยถถูกสตงมอบใหข้แกตดารธิอนัสและมภีการคข้นหากฤษฎภีกาทภีที่ออกโดยไซรนัสทภีที่มอบ
อทานาจใหข้มภีการสรข้างพระวธิหารนนัรนขถึรนใหมต ทภีที่อาคเมตาหร ซถึที่งเปกนเมสืองหลวงของมภีเดภียและเปกน
พระราชวนังฤดถูรข้อนของบรรดากษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภีย หนนังสสือมท้วนหนถึที่งถถูกคข้นพบ ในหนนังสสือมข้วน
นนัรนมภีบนันทถึกเกภีที่ยวกนับขข้อมถูลนนัรนทภีที่ถถูกแสวงหา (เราควรหมายเหตรุไวข้วตาในสายตามนรุษยรแลข้ว มนันคง
งตายมากทภีที่เอกสารเชตนนนัรนจะถถูกหาไมตเจอ ถถึงกระนนัรนพระเจข้ากกทรงเขข้าแทรกแซงและททาใหข้แนตใจ
วตาเอกสารทภีที่ถถูกตข้องการนนัรนถถูกคข้นพบ)

อสร 6:3-7 "ในปปีตร้นแหห่งรรัชกาลกษรัตรริยย์ไซรรัส กษรัตรริยย์ไซรรัสทรงออกกฤษฎปีกา
วห่า เรพพื่องพระนริเวศของพระเจร้าทปีพื่เยรรซาเลร็มวห่า `ใหร้สรร้างพระนริเวศนรันี้นขจึนี้นใหมห่ คพอทปีพื่ซจึพื่งเขานสาเครพพื่อง
สรัตวบรชามาถวาย ใหร้ลงรากมรัพื่นคง ใหร้พระนริเวศสรงหกสริบศอกและกวร้างหกสริบศอก 4 ใหร้กห่อดร้วย
หรินใหญห่สามชรันี้นและไมร้ใหมห่ชรันี้นหนจึพื่ง และใหร้เสปียเงรินคห่ากห่อสรร้างจากพระคลรังหลวง 5 และเครพพื่องใชร้
ทองคสาและเงรินของพระนริเวศแหห่งพระเจร้า ซจึพื่งเนบรครัดเนซารย์ทรงนสาออกมาจากพระวริหารทปีพื่อยรห่ใน
เยรรซาเลร็มนสามาไวร้ทปีพื่บาบริโลนนรันี้น ใหร้คพนเสปียและใหร้นสากลรับไปยรังพระวริหารซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม ไวร้
ตามทปีพื่ของสริพื่งนรันี้นๆ ทห่านจงเกร็บไวร้ในพระนริเวศแหห่งพระเจร้า'

เราควรหมายเหตรุไวข้วตารายละเอภียดทภีที่เฉพาะเจาะจงของกฤษฎภีกาเดธิมของไซรนัสซถึที่งไมตถถูก
กลตาวถถึงกตอนหนข้านนัรนถถูกเปธิดเผยชนัดเจนตรงนภีร  จรธิงๆแลข้วไซรนัสสนัที่งเรสืที่องรายละเอภียดดข้าน



สถาปนัตยกรรมโดยหมายเหตรุแมข้แตตมธิตธิตตางๆของอาคารนนัรน มนันจะตข้องมภีขนาดสถูงมากๆ – หกสธิบ
ศอก (ประมาณเกข้าสธิบฟรุต) ซถึที่งเปกนสธิที่งปลถูกสรข้างขนาดใหญตในสถาปนัตยกรรมสมนัยโบราณ “หธิน
ใหญตสามชนัรน” ทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้ในขข้อ 4 อาจหมายถถึงหธินสามแถวทภีที่อยถูตดข้านหนข้าตนัวอาคาร บางคน
คาดเดาวตา “ไมข้ใหมตชนัรนหนถึที่ง” หมายถถึงแผตนไมข้ประกบดข้านในหรสือแผตนไมข้ประกบผนนังก ทาแพงดข้าน
ใน นนัที่นเปกนไปไดข้

อยตางไรกกตาม ทภีที่เปกนไปไดข้มากกวตากกคสือ ไซรนัสระบรุเจาะจงถถึงไมข้ใหมตทภีที่ใชข้เปกนโครงสรข้าง
ซถึที่งคทาภาษาอารนัมบอกเปกนนนัย (ออวณ์) แมข้หธินตตางๆอาจถถูกใชข้ซทร าไดข้ ไมข้ใหมตกกบตงบอกถถึงการกตอสรข้าง
ขถึรนใหมตทภีที่เหมาะสมและเปกนชนธิดทภีที่ดภีทภีที่สรุด ดถูเหมสือนวตาไซรนัสอยากใหข้งานนภีรถถูกททาออกมาอยตางถถูก
ตข้อง นอกจากนภีร  ภาชนะและเครสืที่องใชข้ศนักดธิธ สธิทธธิธ ตตางๆทภีที่ททาดข้วยทองคทาและเงธินซถึที่งเนบถูคนัดเนสซารร
ไดข้ปลข้นมาจากพระวธิหารจะตข้องถถูกนทากลนับไปคสืน

6 เพราะฉะนรันี้นบรัดนปีนี้ทรัทเธนรัยผรร้วห่าราชการมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างโนร้น เชธารย์โบเซนรัย และ
ภาคปีของทห่าน คพอคนอาฟอารย์เซคาซจึพื่งอยรห่ในมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างโนร้น จงไปเสปียใหร้หห่างเถริด 7 จง
ใหร้งานสรร้างพระนริเวศของพระเจร้าดสาเนรินไปเถริด ใหร้ผรร้วห่าราชการของพวกยริว และบรรดาพวก
ผรร้ใหญห่ของพวกยริวสรร้างพระนริเวศของพระเจร้านปีนี้ในทปีพื่เดริมขจึนี้นใหมห่

ดารธิอนัสจถึงออกคทาสนัที่งโดยตรงแกตทนัทเธนนัย เชธารรโบเซนนัยและใครกกตามทภีที่อยถูตภายใตข้เขต
ปกครองของพวกเขาใหข้หลภีกทางไปเสภียและปลตอยใหข้พวกยธิวดทาเนธินการกตอสรข้างตตอไป พระเจข้า
ทรงดลใจดารธิอนัสใหข้เขภียนวตา “จงใหข้งานสรข้างพระนธิเวศของพระเจข้าดทาเนธินไปเถธิด ใหข้ผถูข้วตาราชการ
ของพวกยธิว และบรรดาพวกผถูข้ใหญตของพวกยธิวสรข้างพระนธิเวศของพระเจข้านภีร ในทภีที่เดธิมขถึรนใหมต”

อสร 6:8-10 ยริพื่งกวห่านรันี้นอปีก เราออกกฤษฎปีกาเกปีพื่ยวกรับสริพื่งทปีพื่ทห่านพจึงกระทสาเพพพื่อ
พวกผรร้ใหญห่ของพวกยริวในการสรร้างพระนริเวศของพระเจร้า ใหร้ชสาระเงรินคห่ากห่อสรร้างแกห่คนเหลห่านปีนี้
เตร็ม เพพพื่อพวกเขาไมห่ถรกหยมดยรันี้ง เอาเงรินจากราชทรรัพยย์ คพอบรรณาการของมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้าง
โนร้น 9 และสริพื่งใดๆทปีพื่เขาตร้องการ เชห่น วรัวหนมห่ม แกะผรร้ หรพอแกะสสาหรรับเครพพื่องเผาบรชาถวายแดห่
พระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์ ทรันี้งขร้าวสาลปี เกลพอ นสนี้าองมห่น หรพอนสนี้ามรัน ตามทปีพื่ป มโรหริตเยรรซาเลร็มกสาหนดไวร้ 



ใหร้มอบแกห่เขาเปร็นวรันๆไปอยห่าไดร้ขาด 10 เพพพื่อเขาจะไดร้ถวายเครพพื่องสรัตวบรชา อรันเปร็นกลริพื่นทปีพื่พอ
พระทรัยแดห่พระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์ และใหร้อธริษฐานเพพพื่อชปีวริตของกษรัตรริยย์และโอรสของพระองคย์

ดารธิอนัสยนังกลตาวเพธิที่มเตธิมอภีก เขาสนัที่งใหข้จนัดสรรเงธินใหข้แกตพวกยธิวจากราชทรนัพยรเพสืที่อทภีที่วตางาน
กตอสรข้างนนัรนจะไมตถถูกหยรุดยนัรง นอกจากนภีร  เขายนังสนัที่งใหข้จนัดหาสนัตวรและเสบภียงตตางๆใหข้เพภียงพอเพสืที่อทภีที่
วตาจะไดข้มภีสธิที่งของพรข้อมสทาหรนับการถวายเครสืที่องสนักการบถูชาตตางๆเมสืที่อการนมนัสการทภีที่พระวธิหารเรธิที่ม
ตข้นขถึรน จากนนัรนเขาเสรธิมอภีกวตาใหข้พวกยธิวถวายเครสืที่องบถูชาอนันมภีกลธิที่นหอมตตางๆเผสืที่อเขาและอธธิษฐาน
เผสืที่อเขาและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา มนันเปกนเรสืที่องนตาสงสนัยวตาการททาเชตนนนัรนถถูกตข้องตามพระ
คนัมภภีรรขนาดไหนตามพระราชบนัญญนัตธิของโมเสส อยตางไรกกตาม ความปรารถนาของกษนัตรธิยรทภีที่ใหข้
อธธิษฐานเผสืที่อกกมภีเหตรุจถูงใจอนันถถูกตข้อง

อสร 6:11-12 และเราออกกฤษฎปีกาวห่า ถร้าผรร้ใดเปลปีพื่ยนแปลงประกาศริตนปีนี้ กร็ใหร้ดจึงไมร้
ใหญห่อรันหนจึพื่งออกเสปียจากเรพอนของเขา และใหร้เขาถรกตรจึงไวร้บนไมร้นรันี้น และใหร้เรพอนของเขาเปร็นก
องขยะเพราะเรพพื่องนปีนี้ 12 และขอพระเจร้าผรร้ทรงกระทสาใหร้พระนามของพระองคย์สถริตทปีพื่นรัพื่นทรงควสพื่า
กษรัตรริยย์ทรันี้งหมดหรพอประชาชาตริใดๆ ทปีพื่ยพพื่นมพอออกเปลปีพื่ยนแปลงขร้อนปีนี้ คพอเพพพื่อทสาลายพระนริเวศของ
พระเจร้าซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม ขร้าพเจร้าดารริอรัสออกกฤษฎปีกานปีนี้ ขอใหร้กระทสากรันดร้วยความขยรันขรัน
แขร็ง" สรุดทข้ายดารธิอนัสสนัที่งวตาหากผถูข้ใดเปลภีที่ยนแปลงหรสือขนัดขวางคทาสนัที่งของเขา กกใหข้แขวนคอผถูข้นนัรน
เสภียบนไมข้ทภีที่ถถูกดถึงมาจากเรสือนของเขาเองและใหข้ททาลายเรสือนของเขาเสภีย นอกจากนภีร เขาทถูลขอ
พระเจข้าใหข้ทรงททาลายกษนัตรธิยรหรสือประชาชาตธิใดกกตามทภีที่จะนทาความเสภียหายมาสถูตพระวธิหารทภีที่
เยรถูซาเลกม

อสร 6:13-14 แลร้วทรัทเธนรัยผรร้วห่าราชการมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ เชธารย์โบเซนรัย 
และภาคปีของทห่านทรันี้งสองกร็ไดร้กระทสาทมกอยห่างดร้วยความขยรันขรันแขร็งตามพระดสารรัสซจึพื่งกษรัตรริยย์ดารริ
อรัสไดร้ทรงบรัญชามา 14 และพวกผรร้ใหญห่ของพวกยริวกร็ไดร้ทสาการกห่อสรร้างใหร้กร้าวหนร้าไป ตามการ
พยากรณย์ของฮรักกรัยผรร้พยากรณย์ และเศคารริยาหย์บมตรชายอริดโด เขาสรร้างเสรร็จตามพระบรัญชาแหห่ง



พระเจร้าของอริสราเอล และตามกฤษฎปีกาของไซรรัสและดารริอรัสและอารทาเซอรย์ซปีสกษรัตรริยย์แหห่ง
เปอรย์เซปีย

ขข้าราชการของเปอรรเซภียในภถูมธิภาคนนัรน นนัที่นคสือทนัทเธนนัยและเหลตาสหายไมตมภีทางเลสือกอสืที่น
นอกจากยอมททาตาม เอสราหมายเหตรุวตาพวกเขาททาเชตนนนัรน “ดข้วยความขยนันขนันแขกง” (นนัที่นคสือ 
อยตางรวดเรกว) ดข้วยเหตรุนภีร งานกตอสรข้างจถึงกข้าวหนข้าไป “ตามการพยากรณร” (นนัที่นคสือ การเทศนา)
 “ของฮนักกนัยผถูข้พยากรณรและเศคารธิยาหร” งานนนัรนสทาเรกจเสรกจสธิรน พระวธิหารถถูกสรข้างเสรกจ ทภีที่นตาสนใจ
กกคสือหมายเหตรุตอนทข้ายทภีที่วตาการสรข้างเสรกจนภีร ไมตเพภียงเปกนไปตามคทาสนัที่งของกษนัตรธิยรเปอรรเซภียหลาย
องครทภีที่ไดข้แสดงความโปรดปรานเทตานนัรน แตต “ตามพระบนัญชาแหตงพระเจข้าของอธิสราเอล” ดข้วย พระ
บนัญชานนัรนเหกนไดข้ชนัดวตามภีผตานมาทางฮนักกนัยและเศคารธิยาหร ดถู ฮนักกนัยและเศคารธิยาหรบททภีที่ 1 ตาม
ลทาดนับ

อสร 6:15 และพระนริเวศนปีนี้ไดร้สสาเรร็จในวรันทปีพื่สามของเดพอนอาดารย์ ในปปีทปีพื่หก
แหห่งรรัชกาลกษรัตรริยย์ดารริอรัส โครงการกตอสรข้างเพสืที่อฟสืร นฟถูนภีร เสรกจสธิรนลงประมาณสภีที่ปภีหลนังจากทภีที่มนันไดข้
เรธิที่มตข้นขถึรนอภีกครนัร ง อข้างอธิงไขวข้กนับเอสรา 4:24 เดสือนอาดารรตรงกนับประมาณเดสือนมภีนาคมใน
ปนัจจรุบนัน ซถึที่งเปกนเดสือนสรุดทข้ายของปภียธิว

อสร 6:16-18 และชนชาตริอริสราเอล บรรดาปมโรหริตและคนเลวปี และลรกหลานของ
พวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยทปีพื่เหลพออยรห่ ไดร้ฉลองการมอบถวายพระนริเวศแหห่งพระเจร้านปีนี้ดร้วยความ
ชพพื่นบาน 17 ณ การถวายพระนริเวศแหห่งพระเจร้านปีนี้ เขาทรันี้งหลายไดร้ถวายวรัวผรร้หนจึพื่งรร้อยตรัว แกะผรร้สอง
รร้อยตรัว ลรกแกะสปีพื่รร้อยตรัว และสห่วนเครพพื่องบรชาไถห่บาปสสาหรรับอริสราเอลทรันี้งปวงนรันี้นมปีแพะผรร้สริบสอง
ตรัว ตามจสานวนตระกรลของอริสราเอล 18 และเขาตรันี้งปมโรหริตไวร้ในกองของเขาทรันี้งหลาย และคนเลวปี
ในเวรของเขา สสาหรรับการปรนนริบรัตริพระเจร้าทปีพื่เยรรซาเลร็ม ตามทปีพื่บรันทจึกไวร้ในหนรังสพอของโมเสส

พวกยธิวทภีที่เหลสือในแผตนดธินนนัรนชสืที่นชมยธินดภี วลภีทภีที่กลตาวถถึงชนชาตธิอธิสราเอลบอกเปกนนนัยถถึงสธิบ
สองตระกถูลนนัรนทภีที่เหกนไดข้ชนัดวตามภีตนัวแทนจากตระกถูลเหลตานนัรนทนัรงหมด เปกนไปไดข้อยตางยธิที่งทภีที่สนัตวร
จทานวนมหาศาลทภีที่ถถูกถวายเปกนเครสืที่องสนัตวบถูชาถถูกจนัดหาใหข้บางสตวนโดยกฤษฎภีกาของดารธิอนัส มภี



การกลตาวถถึงสธิบสองตระกถูลนนัรนดข้วยผตานทาง “แพะผถูข้สธิบสองตนัว” ทภีที่ถถูกถวายเปกนเครสืที่องบถูชาไถตบาป
(ไมตเคยมภีสธิบตระกถูลททที่หลงหายไปตามทภีที่บางคนกลตาวเลย) พวกปรุโรหธิตและคนเลวภีถถูกจนัดระเบภียบ
ตามเวรและกองของพวกเขาอภีกครนัร งเพสืที่อททาการปรนนธิบนัตธิในพระวธิหารตตอไปตามทภีที่มภีก ทาหนดไวข้ใน
กนันดารวธิถภี 3:6, 8:11, 14-15 ดถู 1 พงศาวดาร 24:1 ดข้วย คทาวตา ถวาย ถถูกแปลมาจากคทาอารนัม (ฮานตุค
คา) ซถึที่งในยรุคสมนัยมนัคคาบภีกลายเปกนพสืรนฐานสทาหรนับวนันสทาคนัญของยธิวในปนัจจรุบนัน นนั ที่นคสือ วนันฮานรุค
คาหร

อสร 6:19-22 ในวรันทปีพื่สริบสปีพื่ของเดพอนทปีพื่หนจึพื่งลรกหลานของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็น
เชลยไดร้ถพอเทศกาลปรัสกา 20 เพราะบรรดาปมโรหริตและคนเลวปีไดร้ชสาระตนทมกคน เขาบรริสมทธริธหมด
ดร้วยกรัน เขาจจึงฆห่าแกะปรัสกาสสาหรรับลรกหลานของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยทรันี้งหมด สสาหรรับพวก
พปีพื่นร้องทปีพื่เปร็นปมโรหริต และสสาหรรับตรัวเขาทรันี้งหลายเอง 21 ประชาชนอริสราเอลผรร้ไดร้กลรับมาจากการ
ถรกกวาดไปเปร็นเชลย และทมกคนทปีพื่สมทบกรับเขาและแยกตรัวออกจากการมลทรินของบรรดา
ประชาชาตริแหห่งแผห่นดรินนรันี้น เพพพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอลกร็ไดร้รรับประทาน 
22 และเขาไดร้ถพอเทศกาลกรินขนมปรังไรร้เชพนี้อเจร็ดวรันดร้วยความชพพื่นบาน เพราะวห่าพระเยโฮวาหย์ไดร้
ทรงกระทสาใหร้เขาชพพื่นบาน และทรงหรันพระทรัยของกษรัตรริยย์อรัสซปีเรปียมาหาเขา เพพพื่อเสรริมกสาลรังมพอ
ของเขาในการสรร้างพระนริเวศของพระเจร้า พระเจร้าแหห่งอริสราเอล

เมสืที่อเดสือนแรกของปฏธิทธินยธิวมาถถึง คนอธิสราเอลกกสามารถถสือเทศกาลปนัสกาและเทศกาลกธิน
ขนมปนังไรข้เชสืรอไดข้เปกนครนัร งแรกในรอบหลายปภีทภีที่พระวธิหาร ปรุโรหธิตและคนเลวภีทรุกคนกกชทาระตนัวใหข้
สะอาดเพสืที่อททาพธิธภีนภีร  พวกยธิวทภีที่ไดข้กลนับมาเปกนประชาชาตธิตตางชสืที่นชมยธินดภีในการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรง
อวยพรพวกเขาและหนันพระทนัยของกษนัตรธิยรใหข้ชตวยเหลสือพวกเขาในงานแหตงพระนธิเวศของพระเจข้า
กษนัตรธิยรแหตงอนัสซภีเรภียเปกนอภีกชสืที่อเรภียกหนถึที่งของกษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภีย คนเปอรรเซภียไดข้ปะปนเขข้าก นับ
คนบาบธิโลนซถึที่งไดข้ปะปนเขข้ากนับคนอนัสซภีเรภีย

*****



ภนำพรวมของเอสรนำ 7: บทททที่เจป็ดนลาเสนอการมาของเอสรายนังเยรยูซาเลป็มจรบิงๆ อทกครนัฟื้งททที่มท
หลนักฐานอนันนต่าททึที่งเกทที่ยวกนับการทรงแทรกแซงของพระเจท้าในการทลาใหท้งานของพระองคณ์เจรบิญขทึฟื้น 
พระเจท้าทรงทลางานในใจของกษนัตรบิยณ์เปอรณ์เซทยอทกองคณ์เพสืที่อรนับประกนัน ปกปท้องและเสรบิมกลาลนัง
ประชาชนและงานของพระเจท้ามากขทึฟื้นไปอทก มทความเหป็นขนัดแยท้งกนันระหวต่างนนักอธบิบายพระคนัมภทรณ์
หลายทต่านเกทที่ยวกนับชต่วงเวลาททที่เหตตุการณณ์เหลต่านทฟื้เกบิดขทึฟื้น บางทต่านยทึดถสือทรรศนะททที่วต่าบทททที่เจป็ดและ
แปดเกบิดขทึฟื้นประมาณหนทึที่งปทหลนังจากเหตตุการณณ์เหลต่านนัฟื้นของบทททที่หกและการสรท้างพระวบิหารเสรป็จ
(ดยูตามบรบิบทแลท้ว นนัที่นยต่อมเปป็นไปไดท้อยต่างแนต่นอน)

อยต่างไรกป็ตามทต่านอสืที่นๆททที่อบิงตามรายละเอทยดทางประวนัตบิศาสตรณ์ททที่เกทที่ยวขท้องกนับบรรดา
กษนัตรบิยณ์แหต่งเปอรณ์เซทยกป็ใหท้ชต่วงเวลานทฟื้เปป็นประมาณหท้าสบิบแปดปทตต่อมาหรสือประมาณปท 458 กต่อน 
ค.ศ. ทรรศนะททที่ขนัดแยท้งนทฟื้วนเวทยนอยยูต่รอบๆขท้อสงสนัยททที่วต่าอารทาเซอรณ์ซทสททที่ถยูกกลต่าวถทึงนทฟื้คสือใครกนัน
แนต่ สต่วนหนทึที่งของปนัญหานทฟื้อยยูต่ตรงททที่วต่าชสืที่ออารทาเซอรณ์ซทสไดท้กลายเปป็นชสืที่อเรทยกทนัที่วไปอยต่างหนทึที่ง
ของบรรดากษนัตรบิยณ์เปอรณ์เซทยซทึที่งคลท้ายกนับการททที่พวกโรมใชท้ชสืที่อ/ชสืที่อเรทยกซทซารณ์ นนักอธบิบายพระคนัมภทรณ์
ในสมนัยหลนังๆยทึดถสือทรรศนะททที่วต่าอารทาเซอรณ์ซทสผยูท้นทฟื้คสือผยูท้ททที่ปกครองในสมนัยหลนังจากในบทททที่ 6 ดนัง
นนัฟื้นชต่วงเวลาททที่ผต่านไปคสือหท้าสบิบแปดปท

สบิที่งททที่ชต่วยใหท้เขท้าใจสองบทนทฟื้กป็คสือ การหมายเหตตุวต่าสบิบขท้อแรกของบทททที่ 7 นลาเสนอสรตุปยต่อ
ภาพรวมของภารกบิจททที่ใหญต่กวต่าซทึที่งถยูกใหท้รายละเอทยดไวท้ในสต่วนททที่เหลสือของบทททที่ 7 และจนจบบท
ททที่ 8 จากมตุมมองของเอสรา หกบทแรกของหนนังสสือเลต่มนทฟื้เปป็นเรสืที่องราวทางประวนัตบิศาสตรณ์ สทที่บท
สตุดทท้ายมทเนสืฟื้อหาเชบิงอนัตชทวประวนัตบิ

อสร 7:1-5 ภายหลรังเหตมการณย์เหลห่านปีนี้ในรรัชกาลของอารทาเซอรย์ซปีส กษรัตรริยย์
แหห่งเปอรย์เซปีย เอสราบมตรชายเสไรอาหย์ ผรร้เปร็นบมตรชายอาซารริยาหย์ ผรร้เปร็นบมตรชายฮริลคปียาหย์ 2 ผรร้
เปร็นบมตรชายชรัลลรม ผรร้เปร็นบมตรชายศาโดก ผรร้เปร็นบมตรชายอาหริทรบ 3 ผรร้เปร็นบมตรชายอามารริยาหย์ ผรร้
เปร็นบมตรชายอาซารริยาหย์ ผรร้เปร็นบมตรชายเมราโยท 4 ผรร้เปร็นบมตรชายเศ-ราหริยาหย์ ผรร้เปร็นบมตรชายอมส



ซปี ผรร้เปร็นบมตรชายบมคคปี 5 ผรร้เปร็นบมตรชายอาบปีชรวา ผรร้เปร็นบมตรชายฟปีเนหรัส ผรร้เปร็นบมตรชายเอเลอาซารย์
ผรร้เปร็นบมตรชายอาโรนปมโรหริตใหญห่

แมข้บรธิบทจะดถูเหมสือนเสนอแนะชตวงเวลาทภีที่ผตานไปเพภียงสนัรนๆหลนังจากบททภีที่หก เรากกจะเดธิน
หนข้าตตอไปพรข้อมกนับสมมตธิฐานทภีที่วตาเหตรุการณรเหลตานภีร เกธิดขถึรนในอภีกหข้าสธิบแปดปภีตตอมา ในบทนภีร เอส
รานทาเสนอเชสืรอสายปรุโรหธิตของตน โดยสสืบเชสืรอสายมาจากเอเลอาซารรบรุตรของอาโรน

อสร 7:6 เอสราคนนปีนี้ไดร้ขจึนี้นไปจากบาบริโลน ทห่านเปร็นธรรมาจารยย์ชสานาญใน
เรพพื่องพระราชบรัญญรัตริของโมเสส ซจึพื่งพระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอลประทานใหร้ และกษรัตรริยย์
ประทานทมกอยห่างทปีพื่ทห่านทรลขอ เพราะวห่าพระหรัตถย์ของพระเยโฮวาหย์พระเจร้าของทห่านอยรห่กรับทห่าน 
ขข้อนภีรสรรุปยตอเนสืรอหาสตวนทภีที่เหลสือของหนนังสสือเอสราไดข้เปกนอยตางดภี เขาไปจากบาบธิโลนเพสืที่อกลนับไป
ยนังเยรถูซาเลกม สนังเกตวตาเขาพรรณนาถถึงตนัวเองวตาเปกน “ธรรมาจารยรชทานาญในเรสืที่องพระราชบนัญญนัตธิ
ของโมเสส” สาระสทาคนัญของขข้อความนนัรนกกคสือวตาเอสราเปกนธรรมาจารยรทภีที่ขยนันขนันแขกงในเรสืที่อง
พระคนัมภภีรร กลตาวอภีกนนัยหนถึที่ง เขาเปกนคนทภีที่ชทานาญในพระวจนะนนัรน เขารถูข้จนักและเขข้าใจดภี

เขาสรรุปยตอตตอไปถถึงภาระหนข้าทภีที่ตตางๆของตนและการทภีที่ “กษนัตรธิยรประทานทรุกอยตางทภีที่ทตาน
ทถูลขอ” ดนังทภีที่จะถถูกหมายเหตรุไวข้ อารทาเซอรรซภีสใหข้ทรนัพยรสธิที่งของมากมายแกตเขา เราอาจสรรุปไดข้วตา
เอสรามภีความสนัมพนันธธิธ บางอยตางกนับกษนัตรธิยรเปอรรเซภียองครนภีรซถึที่งไมตตตางจากของเนหะมภียร (พนนักงาน
เชธิญถข้วยเสวยของกษนัตรธิยร) หรสืออาจของดาเนภียล (ทภีที่ปรถึกษาของกษนัตรธิยร) ผถูข้มภีชภีวธิตอยถูตหลายปภีกตอน
หนข้านนัรน อยตางไรกกตามเอสรากลตาวชนัดเจนวตาความชตวยเหลสือของอารทาเซอรรซภีสสรุดทข้ายแลข้วกกเปกน
เพราะพระหนัตถรของพระเจข้าอยถูตบนตนัวเขา (เอสรา) แนวคธิดเรสืที่องพระหนัตถรของพระเจข้าทภีที่อยถู ตบนคนๆ
หนถึที่งถถูกพบหลายครนัร งในเอสราและเนหะมภียรและหมายถถึงพระพรของพระเจข้า

อสร 7:7-9 มปีบางคนในคนอริสราเอลและในบรรดาปมโรหริต บรรดาคนเลวปี 
บรรดานรักรร้อง และคนเฝร้าประตร และคนใชร้ประจสาพระวริหาร ไดร้ขจึนี้นไปดร้วย ถจึงเยรรซาเลร็มในปปีทปีพื่
เจร็ดแหห่งรรัชกาลกษรัตรริยย์อารทาเซอรย์ซปีส 8 และทห่านมาถจึงเยรรซาเลร็มในเดพอนทปีพื่หร้า ซจึพื่งเปร็นปปีทปีพื่เจร็ด
ของกษรัตรริยย์ 9 เพราะในวรันทปีพื่หนจึพื่งของเดพอนทปีพื่หนจึพื่งทห่านไดร้เรริพื่มขจึนี้นไปจากบาบริโลน และในวรันทปีพื่



หนจึพื่งของเดพอนทปีพื่หร้าทห่านมายรังเยรรซาเลร็ม เพราะวห่าพระหรัตถย์ประเสรริฐของพระเจร้าของทห่านอยรห่กรับ
ทห่าน

เอสราสรรุปตตอไปอภีกวตาในการเดธินทางจากบาบธิโลนไปยนังเยรถูซาเลกม: (1) เขาถถูกสมทบดข้วย
พวกปรุโรหธิต คนเลวภี บรรดานนักรข้อง คนเฝข้าประตถู พวกเนธธินธิม (คนรนับใชข้ของคนเลวภี); (2) การเดธิน
ทางนนัรนใชข้เวลาประมาณสภีที่เดสือน – การเดธินทางดข้วยเทข้าเปกนกองคาราวานใหญตยตอมเคลสืที่อนทภีที่ชข้า; (3)
เขาหมายเหตรุอภีกครนัร งวตาการเดธินทางไปถถึงในทภีที่สรุดดข้วยความปลอดภนัยเปกนเพราะ “พระหนัตถร
ประเสรธิฐของพระเจข้าของทตานอยถูตกนับทตาน” มภีพสืรนฐานตามพระคนัมภภีรรทภีที่ถถูกตข้องตรงนภีร ในการ
แสวงหาความเมตตาขององครพระผถูข้เปกนเจข้าขณะเราเดธินทางจนทรุกวนันนภีร

อสร 7:10 เพราะเอสราไดร้ตรันี้งใจของทห่านทปีพื่จะแสวงหาพระราชบรัญญรัตริของ
พระเยโฮวาหย์ และกระทสาตาม และสอนกฎเกณฑย์และคสาตรัดสรินตห่างๆในอริสราเอล นภีที่อาจเปกน
เหตรุผลทภีที่วตาททาไมพระหนัตถรของพระเจข้าจถึงอยถูตบนเอสรา (1) เขา “ไดข้ตนัรงใจของทตานทภีที่จะแสวงหา
พระราชบนัญญนัตธิของพระเยโฮวาหร” คทาทภีที่แปลวตา แสวงหา (ดอวณ์รนัช) มภีความหมายวตา ‘พถึที่งพา’, ‘ไป
หาบตอยๆ’, ‘ปรถึกษา’ และ ‘ซนักถาม’ เอสราเปกนชายคนหนถึที่งทภีที่ใจของเขา มตุต่งมนัที่นทภีที่จะแสวงหาพระ
วจนะของพระเจข้า นภีที่หมายถถึงการศถึกษาบตอยๆเปกนประจทา (2) เขาไดข้เตรภียมใจของตนทภีที่จะ “กระททา
ตาม” เขาไมตเพภียงมภีความกระหายในสธิที่งทภีที่พระวจนะของพระเจข้าจะกลตาวเทตานนัรน แตตเขายนังมรุตงมนั ที่นทภีที่
จะกระททาตามมนันดข้วย (นนัที่นคสือ การเชสืที่อฟนัง) (3) นอกจากนภีร เขาไดข้เตรภียมใจของตนทภีที่จะ “สอนพระ
วจนะของพระเจข้า – กฎเกณฑรและคทาตนัดสธินตตางๆ - ในอธิสราเอล” ดข้วย

อสร 7:11-12 ตห่อไปนปีนี้เปร็นสสาเนาจดหมายซจึพื่งกษรัตรริยย์อารทาเซอรย์ซปีส
พระราชทานแกห่เอสราปมโรหริตผรร้เปร็นธรรมาจารยย์ ผรร้เปร็นธรรมาจารยย์แหห่งเรพพื่องราวของพระบรัญญรัตริ
ของพระเยโฮวาหย์และกฎเกณฑย์ของพระองคย์เพพพื่ออริสราเอลวห่า 12 "อารทาเซอรย์ซปีส พระมหา
กษรัตรริยย์เหนพอกษรัตรริยย์ทรันี้งหลาย ถจึงเอสราปมโรหริต ธรรมาจารยย์ของพระราชบรัญญรัตริแหห่งพระเจร้าของ
ฟร้าสวรรคย์ ขอใหร้อยรห่เยร็นเปร็นสมขอยห่างสมบรรณย์เถริด เปร็นตร้น เอสราสรรุปยตอๆวตากษนัตรธิยรอารทาเซอรร
ซภีสไดข้ออกกฤษฎภีกาเปกนลายลนักษณรอนักษรเพสืที่อเอสราโดยระบรุการมอบอทานาจของเขา การจนัดสรร



งบใหข้แกตเขาจากคลนังหลวง สธิทธธิอทานาจของเขา และคทาอวยพรจากกษนัตรธิยรสทาหรนับการเดธินทางของ
เขาทภีที่ก ทาลนังจะมภีขถึรน ขข้อ 12-26 นทาเสนอรายละเอภียดของกฤษฎภีกานภีร

อารทาเซอรรซภีสเรภียกตนัวเองวตาเปกน “พระมหากษนัตรธิยรเหนสือกษนัตรธิยรทนัรงหลาย” และ
หมายเหตรุวตาเอสราเปกนธรรมาจารยรของ “พระเจข้าของฟข้าสวรรคร” นตาทถึที่งทภีที่กษนัตรธิยรผถูข้นนับถสือพระ
ตตางดข้าวองครนภีรของจนักรวรรดธิเปอรรเซภียอนันเกรภียงไกร (ซถึที่งขณะนนัรนเปกนจนักรวรรดธิทภีที่เรสืองอทานาจทภีที่สรุด
ในโลก) จะยอมรนับพระเยโฮวาหรพระเจข้าวตาเปกนพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร นนั ที่นคสือ พระเจข้าเหนสือสรรพ
สธิที่งทนัรงปวง

อสร 7:13-20 บรัดนปีนี้เราออกกฤษฎปีกาวห่า ประชาชนอริสราเอลผรร้หนจึพื่งผรร้ใด หรพอ
ปมโรหริตของเขาทรันี้งหลาย หรพอคนเลวปีในราชอาณาจรักรของเรา ผรร้ซจึพื่งสมรัครใจทปีพื่จะไปยรังเยรรซาเลร็ม กร็
ใหร้ไปกรับเจร้าไดร้ 14 เพราะกษรัตรริยย์และทปีพื่ปรจึกษาทรันี้งเจร็ดไดร้ใชร้เจร้าไป ใหร้ถามถจึงยรดาหย์และเยรรซาเลร็ม 
ตามพระราชบรัญญรัตริของพระเจร้าของเจร้าซจึพื่งอยรห่ในมพอเจร้านรันี้น 15 และใหร้นสาเงรินและทองคสาซจึพื่ง
กษรัตรริยย์และทปีพื่ปรจึกษาของพระองคย์สมรัครใจถวายแดห่พระเจร้าแหห่งอริสราเอล ผรร้ประทรับในเยรรซาเลร็ม 
16 พรร้อมทรันี้งเงรินและทองคสาทรันี้งสรินี้นซจึพื่งเจร้าจะหาไดร้ทรัพื่วไปในมณฑลบาบริโลน พรร้อมกรับของถวาย
ดร้วยใจสมรัครของประชาชนและปมโรหริต เตร็มใจถวายแดห่พระนริเวศของพระเจร้าของเขา ซจึพื่งอยรห่ใน
เยรรซาเลร็ม 17 แลร้วดร้วยเงรินนปีนี้เจร้าจงขยรันขรันแขร็งซพนี้อวรัวผรร้ แกะผรร้และลรกแกะ กรับธรัญญบรชาครห่กรัน และ
เครพพื่องดพพื่มบรชาครห่กรัน และเจร้าจงถวายสริพื่งเหลห่านปีนี้บนแทห่นบรชาของพระนริเวศแหห่งพระเจร้าของเจร้าซจึพื่ง
อยรห่ในเยรรซาเลร็ม 18 สห่วนเงรินและทองคสาทปีพื่เหลพออยรห่นรันี้นเจร้าและพปีพื่นร้องของเจร้าเหร็นดปีทปีพื่จะทสาประการ
ใด กร็จงกระทสาเถริด ตามนสนี้าพระทรัยของพระเจร้าของเจร้า 19 และเครพพื่องใชร้ซจึพื่งไดร้มอบใหร้เจร้าสสาหรรับ
การปรนนริบรัตริในพระนริเวศของพระเจร้าของเจร้า เจร้าจงมอบถวายไวร้ตห่อพระพรักตรย์พระเจร้าแหห่ง
เยรรซาเลร็ม 20 และสริพื่งใดๆซจึพื่งยรังตร้องการสสาหรรับพระนริเวศของพระเจร้าของเจร้าซจึพื่งเจร้าจะตร้องจรัดหา
นรันี้น เจร้าจงจรัดหาดร้วยเงรินพระคลรังของกษรัตรริยย์

อารทาเซอรรซภีสออกกฤษฎภีกาวตา “ประชาชนอธิสราเอลผถูข้หนถึที่งผถูข้ใด หรสือปรุโรหธิตของเขาทนัรง
หลาย หรสือคนเลวภี” ทนั ที่วจนักรวรรดธิเปอรรเซภียมภีอธิสระทภีที่จะกลนับไปยนังอธิสราเอลพรข้อมก นับเอสราหาก



พวกเขาปรารถนาเชตนนนัรน (นตาเศรข้าทภีที่คนสตวนนข้อยเทตานนัรนเลสือกทภีที่จะททาเชตนนนัรน คนมากมายสรุข
สบายเกธินไปกนับการหาเงธินในบาบธิโลน) (2) เขาไดข้รนับมอบอทานาจใหข้นทาเงธินทรุนจากคลนังทรนัพยร
หลวงของเปอรรเซภียไปสทาหรนับพระวธิหารทภีที่เยรถูซาเลกม (3) เขาไดข้รนับมอบอทานาจใหข้รนับ “ของถวาย
ดข้วยใจสมนัคร” จากประชาชน (นนัที่นคสือ พวกยธิวในจนักรวรรดธินนัรน) สทาหรนับการเดธินทางของเขาไปยนัง
เยรถูซาเลกม จรุดประสงครของเงธินทรุนเหลตานภีรกกคสือ เพสืที่อซสืรอสธิที่งใดกกตามทภีที่จทาเปกนสทาหรนับการถวายเครสืที่อง
สนักการบถูชาตตางๆทภีที่เหมาะสมทภีที่พระวธิหารนนัรน (4) เขาสามารถททาอะไรกกไดข้กนับสธิที่งทภีที่เหลสืออยถูตตามพ
ระประสงครของพระเจข้า (5) ภาชนะศนักดธิธ สธิทธธิธ ตตางๆเพธิที่มเตธิมสทาหรนับการนมนัสการทภีที่พระวธิหารจะ
ตข้องถถูกสตงไปสทาหรนับการปรนนธิบนัตธิของพระวธิหาร (6) สทาหรนับสบิที่งอสืที่นใดทภีที่เขาตข้องการสทาหรนับพระ
วธิหารในเยรถูซาเลกม เขากกไดข้รนับมอบอทานาจใหข้ซสืรอไดข้ดข้วยเงธินจากพระคลนังของกษนัตรธิยร (นนัที่นคสือ คลนัง
หลวง) ความมภีนทร าใจกวข้างขวางของกษนัตรธิยรผถูข้นนับถสือพระตตางดข้าวองครนภีรทภีที่มภีตตองานของพระเจข้าและ
การนมนัสการพระองครกกนตาทถึที่งเปกนทภีที่สรุด พระเจข้าทรงททางานในใจของเขาอยตางแทข้จรธิง

อสร 7:21-23 และเรา คพอกษรัตรริยย์อารทาเซอรย์ซปีส ไดร้ออกกฤษฎปีกาไปยรังบรรดา
นายคลรังในมณฑลฟากแมห่นสนี้าขร้างโนร้นวห่า สริพื่งใดๆทปีพื่เอสราปมโรหริตธรรมาจารยย์ของพระราชบรัญญรัตริ
แหห่งพระเจร้าของฟร้าสวรรคย์ตร้องการจากทห่าน จงกระทสาใหร้เขาดร้วยความขยรันขรันแขร็ง 22 ถจึง
จสานวนเงรินหนจึพื่งรร้อยตะลรันตย์ และขร้าวสาลปีถจึงหนจึพื่งรร้อยโคระ นสนี้าองมห่นหนจึพื่งรร้อยบรัท นสนี้ามรันหนจึพื่งรร้อย
บรัท และเกลพอไมห่จสากรัดจสานวนวห่าเทห่าไร 23 สริพื่งใดทปีพื่พระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์ทรงบรัญชา กร็จงกระทสาใหร้
อยห่างเตร็มขนาดสสาหรรับพระนริเวศของพระเจร้าแหห่งฟร้าสวรรคย์ เกลพอกวห่าพระพริโรธของพระองคย์จะ
มปีตห่อดรินแดนของกษรัตรริยย์และโอรสของพระองคย์

อารทาเซอรรซภีสออกกฤษฎภีกาเพธิที่มเตธิมอภีกไปยนังขข้าราชการหลวงทนัรงปวงทภีที่ “มณฑลฟาก
แมตนทร าขข้างโนข้น” (นนัที่นคสือ ทธิศตะวนันตกของแมตนทร ายถูเฟรตธิส หรสือไปทางกรรุงเยรถูซาเลกม) เพสืที่อใหข้แกตเอ
สราซถึที่งสธิที่งใดกกตามทภีที่เขาขอ “ดข้วยความขยนันขนันแขกง” จนถถึงขภีดจทาก นัดทภีที่หมายเหตรุไวข้ นอกจากนภีรสธิที่ใด
กกตามทภีที่เอสราไดข้รนับบนัญชาจาก “พระเจข้าของฟข้าสวรรคร” เกภีที่ยวเนสืที่องกนับพระวธิหารนนัรนทภีที่เยรถูซาเลกม 
เขากกไดข้รนับสธิทธธิอทานาจใหข้กระททาไดข้ สตวนหนถึที่งของเหตรุจถูงใจของอารทาเซอรรซภีสในเรสืที่องทนัรงหมดนภีร
กกคสือวตาเขาเกรงกลนัวพระพธิโรธของพระเจข้าทภีที่จะเกธิดแกตตนัวเขาและบรุตรชายทนัรงหลายของเขา แนตทภี



เดภียวความเกรงกลนัวองครพระผถูข้เปกนเจข้าไดข้ถถูกปลถูกฝนังเขข้าไปในตนัวอารทาเซอรรซภีสแลข้ว คทาถามจถึงมภี
ขถึรนมาวตา มนันเปกนเชตนนภีร ไดข้อยตางไร พระเจข้าทรงเขข้าแทรกแซงโดยตรงและฟข้องใจเขาเชตนนนัรนหรสือ 
หรสือเอสราหรสือพวกยธิวทภีที่มภีตทาแหนตงสถูงคนอสืที่นๆ ‘เปกนพยาน’ แกตเขาจากพระคนัมภภีรรภาคพนันธสนัญญา
เดธิมโดยสนัที่งสอนเขาเรสืที่องพระเจข้าแหตงฟข้าสวรรคร อาจมภีการผสมกนันของทนัรงสองอยตาง เมสืที่อพระวจนะ
ของพระเจข้าถถูกนทาเสนอแกตเอสรา พระวธิญญาณของพระเจข้ากกฟข้องใจเขาถถึงความตข้องการในเรสืที่อง
งานของพระเจข้า

อสร 7:24 เราขอแจร้งแกห่ทห่านทรันี้งหลายดร้วยวห่า ไมห่เปร็นการถรกตร้องตามกฎหมาย
ทปีพื่จะเอาบรรณาการ คห่าธรรมเนปียม หรพอสห่วยจากคนหนจึพื่งคนใดในบรรดาปมโรหริต คนเลวปี นรักรร้อง 
คนเฝร้าประตร คนใชร้ประจสาพระวริหาร หรพอผรร้รรับใชร้อพพื่นๆของพระนริเวศของพระเจร้านปีนี้ เขายนังมอบ
สถานะยกเวข้นภาษภีแกตพวกปรุโรหธิต คนเลวภีและบรรดาผถูข้ชตวยของพวกเขาในการปรนนธิบนัตธิทภีที่พระ
วธิหารดข้วย นภีที่เปกนแบบอยตางหนถึที่งทภีที่ชนัดเจนตามพระคนัมภภีรรของสถานะยกเวข้นภาษภีทภีที่รนัฐบาลฝตายโลก
มอบใหข้สทาหรนับงานของพระเจข้า

อสร 7:25-26 สห่วนเจร้า เอสรา ตามพระสตริปรัญญาแหห่งพระเจร้าของเจร้าอรันอยรห่ใน
มพอของเจร้า จงแตห่งตรันี้งพนรักงานผรร้ปกครองและผรร้พริพากษา ใหร้พริพากษาประชาชนทรันี้งปวงในมณฑล
ฟากแมห่นสนี้าขร้างโนร้น คพอทมกคนทปีพื่รรร้บรรดาพระราชบรัญญรัตริของพระเจร้าของเจร้า และคนเหลห่านรันี้นทปีพื่
ไมห่รรร้ เจร้าทรันี้งหลายจะตร้องสอน 26 ผรร้ใดทปีพื่ไมห่เชพพื่อฟรังพระราชบรัญญรัตริของพระเจร้าของเจร้า และ
กฎหมายของกษรัตรริยย์ กร็ใหร้พริพากษาลงโทษเขาอยห่างเครห่งครรัด จะเปร็นโทษถจึงตาย หรพอถจึงเนรเทศ 
หรพอถจึงรริบทรรัพยย์ของเขา หรพอถจึงจสาขรังกร็ไดร้" นอกจากนภีร  เอสรายนังไดข้รนับมอบอทานาจทภีที่จะจนัดตนัรง
ระบบศาลยรุตธิธรรมในและรอบๆกรรุงเยรถูซาเลกมเพสืที่อสอนและบนังคนับใชข้พระราชบนัญญนัตธิของโมเสส
ดข้วย นอกจากนภีร  เขายนังไดข้รนับมอบอทานาจทภีที่จะลงโทษคนเหลตานนัรนทภีที่เพธิกเฉยพระคนัมภภีรร โดยมภีโทษ
ตนัรงแตตการจทาครุกไปจนถถึงขนัรนประหารชภีวธิต

อสร 7:27-28 สาธมการแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งบรรพบมรมษของเรา ผรร้ทรงดล
พระทรัยของกษรัตรริยย์ ใหร้เสรริมความงามแกห่พระนริเวศของพระเยโฮวาหย์ซจึพื่งอยรห่ในเยรรซาเลร็ม 28 และ



ทรงบรันดาลใหร้ขร้าพเจร้ามปีความเมตตาตห่อพระพรักตรย์กษรัตรริยย์ และทปีพื่ปรจึกษาของพระองคย์ และตห่อ
หนร้าเจร้านายผรร้ทรงอสานาจของกษรัตรริยย์ และขร้าพเจร้ากร็มปีใจกลร้าขจึนี้น เพราะพระหรัตถย์ของพระเยโฮวาหย์
พระเจร้าของขร้าพเจร้าอยรห่กรับขร้าพเจร้า และขร้าพเจร้าไดร้รวบรวมบมคคลชรันี้นผรร้นสาจากอริสราเอลขจึนี้นไปกรับ
ขร้าพเจร้า

เอสราปธิดทข้ายบทนภีรโดยการขอบพระครุณและสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่ทรงใสตสธิที่งเหลตานภีร ไวข้ในใจ
ของกษนัตรธิยรองครนภีร เพสืที่อการททาใหข้พระวธิหารนนัรนงดงามมากยธิที่งขถึรน นอกจากนภีร  เขายนังขอบพระครุณ
พระเจข้าทภีที่ทรงใหข้เขาไดข้รนับความเมตตาตตอหนข้าพวกผถูข้ปกครอองแหตงเปอรรเซภีย เขาหมายเหตรุอภีกครนัร ง
เรสืที่องพระหนัตถรของพระเจข้าทภีที่อยถูตบนตนัวเขา ดนังนนัรน เขาจถึงรวบรวมบรรดาคนสทาคนัญจากอธิสราเอลเพสืที่อ
ขถึรนไปยนังกรรุงเยรถูซาเลกมดข้วยกนันกนับเขา

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 8: รายละเอทยดของการเดบินทางจรบิงๆไปยนังเยรยูซาเลป็มถยูกทลาเปป็น
รายการไวท้โดยรวมถทึง: (1) บรรดาผยูท้รต่วมเดบินทางของเอสราในขท้อ 1-20; (2) เอสราวบิงวอนขอพร
ของพระเจท้าในขท้อ 21-23; (3) เงบินทตุนททที่จนัดสรรใหท้แกต่พวกปตุโรหบิตในขท้อ 24-30 และ (4) เอสราไป
ถทึงททที่เยรยูซาเลป็มในขท้อ 31-36

อสร 8:1-14 ตห่อไปนปีนี้เปร็นประมมขของบรรพบมรมษของเขาทรันี้งหลาย และนปีพื่เปร็น
สสามะโนครรัวเชพนี้อสายของบรรดาผรร้ทปีพื่ขจึนี้นไปกรับขร้าพเจร้าจากบาบริโลน ในรรัชกาลกษรัตรริยย์อารทาเซอรย์
ซปีส คพอ 2 จากคนฟปีเนหรัสมปี เกอรย์โชม จากคนอริธามารย์มปี ดาเนปียล จากคนดาวริดมปี ฮรัทธรัช 3 จาก
คนเชคานริยาหย์ จากคนปาโรชมปี เศคารริยาหย์ พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายผรร้ขจึนี้นทะเบปียนไวร้หนจึพื่งรร้อยหร้าสริบ
คน 4 จากคนปาหรัทโมอรับมปี เอลปีโอนรัย บมตรชายเศ-ราหริยาหย์ พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายสองรร้อยคน 5 
จากคนเชคานริยาหย์มปี บมตรชายของยาฮาซปีเอล พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายสามรร้อยคน 6 จากคนอาดปีนมปี 
เอเบด บมตรชายโยนาธาน พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายหร้าสริบคน 7 จากคนเอลามมปี เยชายาหย์ บมตรชา
ยอาธาลริยาหย์ พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายเจร็ดสริบคน 8 จากคนเชฟาทริยาหย์มปี เศบาดริยาหย์ บมตรชายมปีคาเอล
พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายแปดสริบคน 9 จากคนโยอาบมปี โอบาดปีหย์ บมตรชายเยฮปีเอล พรร้อมกรับทห่านมปี



ผรร้ชายสองรร้อยสริบแปดคน 10 จากคนเชโลมริทมปี บมตรชายของโยสริฟปียาหย์ พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชาย
หนจึพื่งรร้อยหกสริบคน 11 จากคนเบบรัยมปี เศคารริยาหย์ บมตรชายเบบรัย พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายยปีพื่สริบแปด
คน 12 จากคนอรัสกาดมปี โยฮานรัน บมตรชายฮรักคาทาน พรร้อมกรับทห่านมปีผรร้ชายหนจึพื่งรร้อยสริบคน 13 
จากคนอาโดนปีครัมมปีผรร้ทปีพื่มาทปีหลรัง นปีพื่เปร็นชพพื่อของเขาคพอ เอลปีเฟเลท เยอปีเอลและเชไมยาหย์ พรร้อมกรับ
พวกเขามปีผรร้ชายหกสริบคน 14 จากคนบริกวรัยมปี อมธรัยและศรับบรด พรร้อมกรับเขาทรันี้งสองมปีผรร้ชายเจร็ดสริบ
คน

เอสราใหข้รายชสืที่อชายเหลตานนัรน (และครอบครนัวของพวกเขา) ผถูข้จะเดธินทางกลนับไปยนัง
เยรถูซาเลกมดข้วยกนันกนับเขา เฉพาะพวกผถูข้ชายถถูกหมายเหตรุไวข้ แมข้เหกนไดข้ชนัดวตาทนัรงครอบครนัวไปกนัน
หมดจากขข้อ 8:21 จทานวนผถูข้ชายทภีที่ถถูกหมายเหตรุไวข้รวมทนัรงสธิรน 1,496 คน (ไมตรวมครอบครนัวของ
พวกเขาและพวกคนรนับใชข้) จทานวนคนทภีที่ยข้ายถธิที่นฐานไปทนัรงหมดจถึงมภีมากกวตาหข้าพนันคน

อสร 8:15-20 ขร้าพเจร้าไดร้รวบรวมเขาทรันี้งหลายเขร้ามายรังแมห่นสนี้าทปีพื่ไหลไปสรห่อาหะวา 
เราตรันี้งคห่ายอยรห่ทปีพื่นรัพื่นสามวรัน เมพพื่อขร้าพเจร้าสสารวจดรประชาชนและปมโรหริต ขร้าพเจร้าไมห่เหร็นลรกหลาน
ของเลวปีทปีพื่นรัพื่นเลย 16 แลร้วขร้าพเจร้าจจึงใหร้ไปเรปียกเอลปีเยเซอรย์ อารปีเอล เชไมยาหย์ เอลนาธรัน ยารปีบ เอ
ลนาธรัน นาธรัน เศคารริยาหย์ และเมชมลลาม บมคคลชรันี้นหรัวหนร้า และใหร้หาโยยารริบ และเอลนาธรัน ผรร้
เปร็นคนมปีความเขร้าใจ 17 และสห่งเขาดร้วยคสาสรัพื่งไปยรังทห่านอริดโด บมคคลชรันี้นหรัวหนร้ายรังสถานทปีพื่ทปีพื่ชพพื่อคา
สริเฟปีย คพอใหร้บอกทห่านอริดโดและพปีพื่นร้องของทห่านผรร้เปร็นคนใชร้ประจสาพระวริหารทปีพื่สถานทปีพื่ทปีพื่ชพพื่อคาสริ
เฟปียวห่า ขอสห่งผรร้ปรนนริบรัตริสสาหรรับพระนริเวศของพระเจร้าของเรามายรังเรา 18 และโดยพระหรัตถย์อรัน
ทรงพระคมณของพระเจร้าของเราอยรห่กรับเรา เขาไดร้นสาคนทปีพื่มปีความสมขมมมาใหร้เรา เปร็นลรกหลานของ
มาหย์ลปีบมตรชายเลวปี ผรร้เปร็นบมตรชายอริสราเอล ชพพื่อเชเรบริยาหย์ กรับบมตรชายและญาตริพปีพื่นร้อง รวมสริบ
แปดคน 19 ทรันี้งฮาชาบริยาหย์และเยชายาหย์ ลรกหลานของเมรารปีกรับญาตริพปีพื่นร้องและบมตรชายของเขา
รวมยปีพื่สริบคน 20 และคนใชร้ประจสาพระวริหาร ซจึพื่งดาวริดและขร้าราชการของพระองคย์ไดร้จรัดตรันี้งขจึนี้นไวร้
เพพพื่อปรนนริบรัตริคนเลวปี มปีคนใชร้ประจสาพระวริหารสองรร้อยยปีพื่สริบคน บมคคลเหลห่านปีนี้ทรันี้งสรินี้นมปีชพพื่อระบมไวร้



ขณะทภีที่คณะเดธินทางมารวมตนัวกนันเพสืที่อทภีที่จะออกเดธินทาง พวกเขากกมาเจอกนันรธิมแมตนทร าอาหะ
วา (ซถึที่งอยถูตทภีที่ไหนสนักแหตงในเขตแดนของบาบธิโลน) ทภีที่นนัที่นขณะเตรภียมตนัวสทาหรนับการออกเดธิน
ทางในคราวสรุดทข้าย เอสรากกคข้นพบวตาไมตมภีคนเลวภีอยถูตกนับพวกเขาเลย เขาจถึงสตงขตาวไปยนังสถานทภีที่ๆ
เหกนไดข้ชนัดวตาคนเลวภีมากมายอาศนัยอยถูต (คาสธิเฟภีย) และขอเหลตาอาสาสมนัครทภีที่จะไปกนับพวกเขา ดข้วย
เหตรุนภีรคนเลวภีทนัรงหมดสามสธิบแปดคนจถึงตกลงทภีที่จะไป คนเนธธินธิมอภีกสองรข้อยยภีที่สธิบคน (พวกคนรนับ
ใชข้ของคนเลวภีและพระวธิหาร) กกอาสาทภีที่จะไปดข้วย (นภีที่เปกนจทานวนทภีที่นอกเหนสือจากจทานวนคนทภีที่ถถูก
กลตาวถถึงขข้างบน)

อสร 8:21-23 แลร้วขร้าพเจร้ากร็ประกาศใหร้ถพออดอาหารทปีพื่นรัพื่น คพอทปีพื่แมห่นสนี้าอาหะวา 
เพพพื่อเราทรันี้งหลายจะไดร้ถห่อมตรัวลงตห่อพระพรักตรย์พระเจร้าของเรา เพพพื่อจะทรลขอหนทางอรันถรกตร้อง
จากพระองคย์ สสาหรรับเรา ลรกหลานของเรา และขร้าวของทรันี้งสรินี้นของเรา 22 เพราะขร้าพเจร้าละอายทปีพื่
จะทรลขอกองทหารและพลมร้าจากกษรัตรริยย์เพพพื่อชห่วยเราสรร้ศรัตรรตามทางของเรา ในเมพพื่อเราไดร้กราบทรล
กษรัตรริยย์แลร้ววห่า "พระหรัตถย์ของพระเจร้าของเราอยรห่กรับบรรดาผรร้ทปีพื่แสวงพระองคย์ใหร้ยรังผลดปี แตห่ฤทธา
นมภาพและพระพริโรธของพระองคย์ตห่อสรร้คนเหลห่านรันี้นทปีพื่ละทรินี้งพระองคย์ " 23 เราจจึงอดอาหารและ
วริงวอนพระเจร้าของเราเพพพื่อเรพพื่องนปีนี้ และพระองคย์ทรงฟรังเสปียงรร้องทรลของเรา

เอสราจถึง “ประกาศใหข้ถสืออดอาหารทภีที่นนั ที่น... เพสืที่อเราทนัรงหลายจะไดข้ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรร
พระเจข้าของเรา เพสืที่อจะทถูลขอหนทางอนันถถูกตข้องจากพระองคร สทาหรนับเรา ลถูกหลานของเรา และ
ขข้าวของทนัรงสธิรนของเรา” แมข้พระเจข้าไดข้ทรงอวยพรมาจนถถึงขนาดนภีร แลข้วอยตางชนัดเจน เอสรากกขอใหข้
คณะเดธินทางแสวงหาความชตวยเหลสือและการปกปข้องอยตางตตอเนสืที่องของพระเจข้า เขาหมายเหตรุวตา
เขาละอายใจทภีที่จะขอเหลตาทหารใหข้ครุข้มกนันพวกเขาและเงธินจทานวนมหาศาลทภีที่พวกเขาก ทาลนังถสืออยถูต 
เขาไดข้บอกกษนัตรธิยรไปแลข้ววตาพระเจข้าจะทรงปกปข้องพวกเขา

ใหข้เราสนังเกตคทาพถูดของเอสรา “พระหนัตถรของพระเจข้าของเราอยถู ตกนับบรรดาผถูข้ทภีที่แสวงหา
พระองครใหข้ยนังผลดภี แตตฤทธานรุภาพและพระพธิโรธของพระองครตตอสถูข้คนเหลตานนัรนทภีที่ละทธิรงพระองคร”
ใหข้เราพธิจารณาบทเรภียนนภีรทภีที่ยนังอยถูตจนถถึงทรุกวนันนภีร ใหข้ดภๆี  หลนักการทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคสือวตา เอสรา



แสดงออกถถึงความเชสืที่ออนันยธิที่งใหญตในการวางใจองครพระผถูข้เปกนเจข้าสทาหรนับการปกปข้องครุข้มครองและ
การชตวยใหข้พข้น แมข้การอดอาหารเปกนวธิธภีหนถึที่งในการปฏธิเสธตนัวเองจากความเพลธิดเพลธินฝตาย
รตางกาย เชตน อาหาร ชนั ที่วระยะเวลาหนถึที่ง หลนักการทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคสือเรสืที่องของความเชสืที่อ ในการอด
อาหารพวกเขา “วธิงวอนพระเจข้าของเราเพสืที่อเรสืที่องนภีร  และพระองครทรงฟนังเสภียงรข้องทถูลของเรา” 
กลตาวอภีกนนัยหนถึที่ง พระเจข้าทรงเหกนการพถึที่งพา (ความไวข้วางใจ) ของพวกเขาในพระองครและทรง
ชตวยเหลสือพวกเขา

อสร 8:24-30 และขร้าพเจร้าไดร้แยกปมโรหริตใหญห่ออกสริบสองคนคพอ เชเรบริยาหย์ ฮา
ชาบริยาหย์ และพปีพื่นร้องสริบคนของเขาทปีพื่อยรห่กรับเขา 25 และขร้าพเจร้าไดร้ชรัพื่งเงริน และทองคสา และเครพพื่องใชร้
กรับเครพพื่องบรชาสสาหรรับพระนริเวศของพระเจร้าของเรา มอบใหร้เขาทรันี้งหลายซจึพื่งกษรัตรริยย์และทปีพื่ปรจึกษา
และเจร้านายของพระองคย์ และคนอริสราเอลทรันี้งปวงทปีพื่นรัพื่นไดร้ถวายไวร้ 26 ขร้าพเจร้าไดร้ชรัพื่งใสห่มพอของเขา
เปร็นเงรินหกรร้อยหร้าสริบตะลรันตย์ และเครพพื่องใชร้ทปีพื่ทสาดร้วยเงรินมปีคห่าหนจึพื่งรร้อยตะลรันตย์ และทองคสารร้อยตะ
ลรันตย์ 27 ชามทองคสายปีพื่สริบลรกมปีคห่าหนจึพื่งพรันดารริค และเครพพื่องใชร้ทองสรัมฤทธริธเนพนี้อละเอปียดสมกใสสอง
ลรกมปีคห่าเทห่ากรับทองคสา 28 และขร้าพเจร้าบอกเขาวห่า "ทห่านทรันี้งหลายบรริสมทธริธตห่อพระเยโฮวาหย์ และ
เครพพื่องใชร้กร็บรริสมทธริธ และเงรินกรับทองคสาเปร็นของถวายดร้วยใจสมรัครแดห่พระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่ง
บรรพบมรมษของทห่านทรันี้งหลาย 29 จงเฝร้าดรแลไวร้จนกวห่าทห่านชรัพื่งสริพื่งเหลห่านรันี้นตห่อหนร้าพวกปมโรหริตใหญห่
และคนเลวปี และประมมขของบรรพบมรมษอริสราเอลในเยรรซาเลร็ม ภายในหร้องพระนริเวศของพระเยโฮ
วาหย์" 30 บรรดาปมโรหริตและคนเลวปีจจึงรรับเงรินและทองคสาทปีพื่ไดร้ชรัพื่ง และเครพพื่องใชร้ เพพพื่อนสาไปยรัง
เยรรซาเลร็ม ยรังพระนริเวศของพระเจร้าของเรา

เอสราจถึงรภีบสตงมอบเงธินปรธิมาณมหาศาลทภีที่พวกเขาถสืออยถู ตใหข้อยถูตในความดถูแลของพวก
ปรุโรหธิตและคนเลวภีทนันทภี ยอดรวมทนัรงหมดกกมหาศาลจรธิงๆ มภีบนันทถึกไวข้เกภีที่ยวกนับเงธิน 650 ตะลนันตร 
ภาชนะเงธิน 100 ตะลนันตรและทองคทา 100 ตะลนันตร การแปลงตนัวเลขเหลตานภีร ใหข้เปกนจทานวนเงธินใน
ปนัจจรุบนันเปกนเรสืที่องยาก อยตางไรกกตามหากตะลนันตรหนถึที่งเทตากนับประมาณนทราหนนักอเมรธิกนัน 100 ปอนดร
(มภีมาตราตะลนันตรในสมนัยโบราณหลายแบบไลตตนัรงแตตหกสธิบไปจนถถึงหนถึที่งรข้อยยภีที่สธิบปอนดร) นนัที่นกกจะ
เทตากนับทองคทาประมาณ 1,600 ออนซรตตอหนถึที่งตะลนันตร



หากสมมตธิวตาทองคทาหนถึที่งออนซรเทตากนับเงธิน 350 เหรภียญสหรนัฐ ทองคทาหนถึที่งตะลนันตรในสมนัย
นนัรนกกจะเทตากนับมากกวตา 500,000 เหรภียญสหรนัฐ ทองคทาหนถึที่งรข้อยตะลนันตรกกจะเทตากนับมากกวตาหท้าสบิบ
ลท้านดอลลารร นนัที่นไมตรวมเงธิน 750 ตะลนันตรและชามทองคทา 20 ใบหรสือเครสืที่องใชข้ทองแดงเนสืรอ
ละเอภียด (ทองสนัมฤทธธิธ ครุณภาพสถูง) ซถึที่งมภีคตาพอๆกนับทองคทาดข้วย เอสราจถึงก ทาชนับพวกปรุโรหธิตและคน
เลวภีในฐานะคนบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้าใหข้ “เฝข้าดถูแล” สธิที่งเหลตานภีร ไวข้จนกวตามนันไปถถึงพระวธิหารทภีที่
เยรถูซาเลกมทนัรงหมด พวกปรุโรหธิตและคนเลวภีจถึงนนับทรนัพยรสธิที่งของทนัรงหมด บนันทถึกมนันไวข้และททาบนัญชภี
เกภีที่ยวกนับมนันเมสืที่อถถึงการสตงมอบใหข้แกตพระวธิหาร

อสร 8:31-32 และเรากร็ออกจากแมห่นสนี้าอาหะวาในวรันทปีพื่สริบสองของเดพอนตร้น เพพพื่อ
ไปยรังเยรรซาเลร็ม และพระหรัตถย์ของพระเจร้าของเราอยรห่กรับเรา และพระองคย์ทรงชห่วยเราใหร้พร้นจาก
มพอของศรัตรรและจากพวกซมห่มคอยอย รห่ตามทาง 32 เรามาถจึงเยรรซาเลร็มและพรักอยรห่ทปีพื่นรัพื่นสามวรัน

คณะเดธินทางนนัรนจถึงออกเดธินทางอยตางเปกนทางการเมสืที่อวนันทภีที่สธิบสองของเดสือนแรก (นธิสาน) 
ซถึที่งตรงกนับประมาณเดสือนเมษายนและไปถถึงประมาณวนันทภีที่หนถึที่งของเดสือนสธิงหาคม (ดถู 7:9) เอสรา
หมายเหตรุอภีกครนัร งวตา “พระหนัตถรของพระเจข้าของเราอยถูตกนับเรา และพระองครทรงชตวยเราใหข้พข้นจาก
มสือของศนัตรถูและจากพวกซรุตมคอยอยถูตตามทาง” (การดนักปลข้นตามทางหลวงเปกนเรสืที่องปกตธิในสมนัย
นนัรน) พวกเขาพนักสามวนันหลนังจากไปถถึงทภีที่เยรถูซาเลกมแลข้ว

อสร 8:33-36 ในวรันทปีพื่สปีพื่ภายในพระนริเวศของพระเจร้าของเรา กร็ชรัพื่งเงริน ทองคสา
และเครพพื่องใชร้ใสห่มพอของเมเรโมทปมโรหริต บมตรชายอมรปียอาหย์ และคนทปีพื่อยรห่กรับเขาคพอเอเลอาซารย์บมตร
ชายฟปีเนหรัส และคนทปีพื่อยรห่กรับเขาทรันี้งหลายคพอ โยซาบาด บมตรชายเยชรอา และโนอรัดยาหย์บมตรชายบริน
นมย คนเลวปี 34 เขาชรัพื่งและนรับทรันี้งหมดและบรันทจึกนสนี้าหนรักของทมกสริพื่งไวร้ 35 บรรดาลรกหลานของ
พวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลย ซจึพื่งมาจากการเปร็นเชลย ไดร้ถวายเครพพื่องเผาบรชาแดห่พระเจร้าแหห่ง
อริสราเอล มปีวรัวผรร้สริบสองตรัวสสาหรรับพวกอริสราเอลทรันี้งปวง แกะผรร้เกร้าสริบหกตรัว ลรกแกะเจร็ดสริบเจร็ดตรัว
และแพะผรร้สริบสองตรัวเปร็นเครพพื่องบรชาไถห่บาป ทรันี้งสรินี้นนปีนี้เปร็นเครพพื่องเผาบรชาถวายพระเยโฮวาหย์ 36 เขา



ทรันี้งหลายไดร้มอบพระราชโองการใหร้แกห่สมมหเทศาภริบาลของกษรัตรริยย์ และแกห่ผรร้วห่าราชการมณฑล
ฟากแมห่นสนี้าขร้างนปีนี้ และทห่านเหลห่านปีนี้ไดร้ชห่วยเหลพอประชาชนและพระนริเวศของพระเจร้า

ทรนัพยรสธิที่งของจทานวนมหาศาลทภีที่ถถูกก ทาหนดไวข้สทาหรนับพระวธิหารถถูกสตงมอบในวนันทภีที่สภีที่และ
คนเหลตานนัรนทภีที่ไปถถึงในเยรถูซาเลกมกกถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาตตางๆทภีที่พระวธิหารเปกนครนัร งแรกในชภีวธิตของ
พวกเขา มนันคงเปกนชตวงเวลาแหตงความชสืที่นชมยธินดภีเปกนอนันมากสทาหรนับคนทนัรงปวงอยตางแนตนอน 
สทาหรนับพวกปรุโรหธิต คนเลวภีและยธิวคนอสืที่นๆทภีที่อาศนัยอยถู ตรอบๆเยรถูซาเลกม ทรนัพยรสธิที่งของจทานวน
มหาศาลไดข้ถถูกสตงมอบแลข้วเพสืที่อการเสรธิมความงาม การตกแตตงซทราและการปรนับปรรุงใหข้แกตพระ
วธิหารของพวกเขา สทาหรนับเหลตาผถูข้สนัญจรทภีที่ไปถถึงทภีที่นนั ที่น มนันคงเปกนชตวงเวลาแหตงความชสืที่นชมยธินดภี
ใหญตโตอยตางแนตนอนในการไดข้กลนับไปยนังแผตนดธินทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสนัญญาพวกบรรพบรุรรุษของ
พวกเขาไวข้ ยธิที่งกวตานนัรนพวกเขายนังสามารถถวายเครสืที่องสนัตวบถูชาอนันเหมาะสมแดตพระเยโฮวาหร
พระเจข้าทภีที่พระวธิหารนนัฟื้นในเยรถูซาเลกมดข้วย

สรุดทข้ายบรรดาขข้าราชการของจนักรวรรดธิเปอรรเซภียในแวตนแควข้นนนัรนกกถถูกแจข้งใหข้ทราบถถึง
กฤษฎภีกาและหนนังสสือมอบอทานาจเหลตานนัรนทภีที่อารทาเซอรรซภีสไดข้ททาขถึรนใหข้เอสราและประชาชนของ
เขาดข้วย คทาทภีที่แปลวตา ชห่วยเหลพอ (นาซอวณ์) ตามทภีที่ถถูกผนันมภีความหมายวตา ‘ยก’ (ภาระหนนัก) หรสือเปธิด
ทางสะดวกใหข้แกตพวกยธิว เมสืที่อกฤษฎภีกาเหลตานนัรนของอารทาเซอรรซภีสถถูกนทาเสนอ ขข้าราชการเหลตา
นนัรนกกททาทรุกอยตางทภีที่ตนททาไดข้เพสืที่อใหข้ความชตวยเหลสือและขจนัดอรุปสรรคทนัรงหลายออกไปเพสืที่อการ
ปรนับปรรุงตตางๆแกตพระวธิหาร

*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 9: สองบทสตุดทท้ายของเอสรานลาเสนอปนัญหาหนทึที่งททที่เสทยดแทงและยตุต่ง
ยากและความกลท้าหาญของเอสราในการเผชบิญหนท้ามนัน เขาทราบมาวต่าพวกชนสต่วนททที่เหลสือททที่ไดท้
กลนับไปนนัฟื้นไดท้แตต่งงานกนับผยูท้คนททที่นนับถสือพระตต่างดท้าวของประชาชาตบิเหลต่านนัฟื้นททที่อยยูต่รอบๆกรตุง
เยรยูซาเลป็ม นทที่เปป็นการฝต่าฝสืนโดยตรงตต่อพระราชบนัญญนัตบิของพระเจท้า (ดยู พระราชบนัญญนัตบิ 7:3) มท
บนันททึกตรงนทฟื้เกทที่ยวกนับคลาอธบิษฐานวบิงวอนอนันมทพลนังของเอสรา บทนทฟื้แบต่งยต่อยไดท้ดนังนทฟื้: (1) การไวท้



ทตุกขณ์ของเอสราเพราะความประพฤตบิของพวกยบิวในขท้อ 1-4 และ (2) คลาสารภาพของเอสราเรสืที่อง
ความบาปของพวกเขาในขท้อ 5-15

อสร 9:1-2 เมพพื่อเหตมการณย์เหลห่านปีนี้ไดร้เสรร็จสรินี้นลงแลร้ว พวกเจร้านายกร็เขร้ามาหา
ขร้าพเจร้า กลห่าววห่า "ประชาชนแหห่งอริสราเอล และพวกปมโรหริตกรับคนเลวปีมริไดร้แยกตนเองออกจาก
ชนชาตริทรันี้งหลายแหห่งแผห่นดรินเหลห่านรันี้น โดยไดร้ประพฤตริตามการกระทสาอรันนห่าสะอริดสะเอปียนของ
เขา คพอออกจากคนคานาอรัน คนฮริตไทตย์ คนเปรริสซปี คนเยบมส คนอรัมโมน คนโมอรับ คนอปียริปตย์ และ
คนอาโมไรตย์ 2 เพราะเขารรับบมตรสาวของชนเหลห่านปีนี้เปร็นภรรยาของเขาเอง และของบมตรชายของ
เขา ดรังนรันี้นเชพนี้อสายบรริสมทธริธไดร้ปะปนกรับชนชาตริทรันี้งหลายของแผห่นดรินเหลห่านรันี้น นปีพื่แหละในการ
ละเมริดขร้อนปีนี้ มพอของเจร้าหนร้าทปีพื่ชรันี้นหรัวหนร้าและผรร้ครองเมพองไดร้เดห่นทปีพื่สมด"

ไมตนานหลนังจากการไปถถึงของเอสราในเยรถูซาเลกมและการมอบทรนัพยรสธิที่งของแกตพระวธิหาร
พวกผถูข้นทาบางสตวนของอธิสราเอลกกมาหาเขาพรข้อมกนับปนัญหาหนถึที่งทภีที่นตากนังวล “ประชาชนแหตง
อธิสราเอล และพวกปรุโรหธิตกนับคนเลวภีมธิไดข้แยกตนเองออกจากชนชาตธิทนัรงหลายแหตงแผตนดธินเหลตา
นนัรน” ในการรตวมททาพนันธสนัญญาหนถึที่งกนับพระเจข้าเมสืที่อหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรน คนอธิสราเอลไดข้
ตกลงทภีที่จะเปกนประชาชนททที่ถยูกแยกออก ดถู อพยพ 33:16 พวกเขาไดข้ฝตาฝสืนคทาสนัญญานนัรนโดยตรง

กลตาวอยตางเจาะจงกกคสือ พวกเขาไดข้เรธิที่มแตตงงานกนับ “คนคานาอนัน คนฮธิตไทตร คนเปรธิสซภี 
คนเยบรุส คนอนัมโมน คนโมอนับ คนอภียธิปตร และคนอาโมไรตร” เมสืที่อคนอธิสราเอลไดข้พธิชธิตแผตนดธินนนัรน
เมสืที่อหลายศตวรรษกตอนหนข้านนัรน พระเจข้าไดข้ทรงหข้ามมธิใหข้พวกเขามภีปฏธิสนัมพนันธรทางสนังคมหรสือทาง
อสืที่นกนับบรรดาชาวแผตนดธินนนัรน มภีหมายเหตรุตรงนภีร วตาพวกเขาประพฤตธิการนตาสะอธิดสะเอภียนหลาย
อยตาง พวกเขาไมตเพภียงเปกนคนนนับถสือรถูปเคารพเทตานนัรน แตตพวกเขายนังเสสืที่อมทรามในวธิธภีปฏธิบนัตธิทาง
เพศทภีที่ผธิดศภีลธรรมหลายแบบดข้วย กลตาวโดยสรรุปกกคสือ พระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาประชาชนของ
พระองครใหข้แยกออกจากโลกและผถูข้คนของมนัน คนอธิสราเอลในสมนัยของเอสราไดข้ฝตาฝสืนไมตเพภียง
จธิตวธิญญาณแตตตนัวอนักษรของพระวจนะของพระเจข้าในเรสืที่องนภีรดข้วย



อสร 9:3-4 เมพพื่อขร้าพเจร้าไดร้ยรินอยห่างนปีนี้ ขร้าพเจร้ากร็ฉปีกเสพนี้อของขร้าพเจร้าทรันี้งเสพนี้อคลมม
ของขร้าพเจร้า และทจึนี้งผมออกจากศปีรษะของขร้าพเจร้าและทจึนี้งหนวดเครา และนรัพื่งลงตะลจึงอยรห่ 4 แลร้ว
บรรดาคนทปีพื่สรัพื่นสะทร้านไปดร้วยพระวจนะของพระเจร้าแหห่งอริสราเอล เหตมดร้วยการละเมริดของพวก
ทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยนรันี้น ไดร้มาประชมมตห่อหนร้าขร้าพเจร้าเมพพื่อขร้าพเจร้านรัพื่งตะลจึงอยรห่จนถจึงเวลาถวาย
เครพพื่องสรักการบรชาตอนเยร็น เราไดข้เหกนถถึงจธิตใจและจธิตวธิญญาณทภีที่บรธิสรุทธธิธ ของเอสรา เมสืที่อไดข้ยธินขตาว
ทภีที่นตาวธิตกนภีร  เขากกฉภีกเสสืรอของเขา ทถึรงเสข้นผมและเครา “และนนัที่งลงตะลถึงอยถูต” คทาทภีที่แปลวตา ตะลจึง (ชา
เมม) มภีความหมายวตา ‘ตกใจกลนัว’ หรสือ ‘งงงวย’ เอสราพรข้อมกนับคนอสืที่นๆในอธิสราเอลทภีที่เปกนทรุกขร
ใจเชตนกนันกกนนัที่งลงกนับเขาและ “สนัที่นสะทข้านไปดข้วยพระวจนะของพระเจข้าแหตงอธิสราเอล เหตรุดข้วย
การละเมธิดของพวกทภีที่ถถูกกวาดไปเปกนเชลยนนัรน” พวกเขานนัที่งดข้วยกนันจนถถึงเวลาถวายเครสืที่องสนักการ
บถูชาตอนเยกน – ประมาณ 3 โมงเยกน การฉภีกเสสืรอผข้าของตนเปกนสนัญลนักษณรหนถึที่งทภีที่แสดงถถึงความ
ทรุกขรโศกอยตางหนนัก ความโกรธ หรสือความตกใจกลนัว

อสร 9:5 ณ เวลาสรักการบรชาตอนเยร็นนรันี้นขร้าพเจร้าไดร้ลมกขจึนี้นจากการถห่อมตรัว มปี
เครพพื่องแตห่งกายและเสพนี้อคลมมของขร้าพเจร้าฉปีกขาด และขร้าพเจร้ากร็คมกเขห่าลงและชรมพอขจึนี้นตห่อพระเยโฮ
วาหย์พระเจร้าของขร้าพเจร้า ตตอมาในวนันนนัรน เอสรากกครุกเขตาลงและเรธิที่มระบายความในใจของตนตตอ
พระเจข้าในคทาอธธิษฐานวธิงวอนหนถึที่งทภีที่ยธิ ที่งใหญตและแสดงการกลนับใจในพระคนัมภภีรร มภีความรข้อนรน
ใหญตยธิที่งและความทรุกขรใจเปกนอนันมากในคทาอธธิษฐานของเขา คทาอธธิษฐานอนันจรธิงจนังของเอสรา 
ครอบคลรุมเนสืรอหาสตวนทภีที่เหลสือของบทนภีร  ในลนักษณะทภีที่คลข้ายคลถึงกนับดาเนภียลในดาเนภียล 9 เอสรารนับ
สารภาพและอข้อนวอนเผสืที่อประชาชาตธิทภีที่บาปหนาของเขา

อสร 9:6-7 และขร้าพเจร้าทรลวห่า "โอ ขร้าแตห่พระเจร้าของขร้าพระองคย์ ขร้าพระองคย์
ละอายและหนร้าแดงทปีพื่จะเงยหนร้าหาพระองคย์ พระเจร้าของขร้าพระองคย์ เพราะวห่าความชรัพื่วชร้าของขร้า
พระองคย์ทรันี้งหลายขจึนี้นสรงกวห่าศปีรษะของขร้าพระองคย์ และการละเมริดของขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายกอง
ขจึนี้นไปถจึงฟร้าสวรรคย์ 7 ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายมปีการละเมริดยริพื่งใหญห่ตรันี้งแตห่สมรัยบรรพบมรมษของขร้า
พระองคย์ทรันี้งหลายจนถจึงทมกวรันนปีนี้ และเพราะความชรัพื่วชร้าของขร้าพระองคย์ทรันี้งหลาย ขร้าพระองคย์ทรันี้ง
หลาย ทรันี้งบรรดากษรัตรริยย์ของขร้าพระองคย์ และบรรดาปมโรหริตของขร้าพระองคย์ไดร้ถรกมอบไวร้ในมพอ



ของบรรดากษรัตรริยย์แหห่งแผห่นดรินเหลห่านรันี้น ใหร้แกห่ดาบ แกห่การเปร็นเชลย แกห่การปลร้น และแกห่การขาย
หนร้าอยห่างทปีพื่สมด อยห่างทมกวรันนปีนี้

เอสราเรธิที่มคทาอธธิษฐานทภีที่เครตงเครภียดของตนโดยการถตอมตนัวเองลงอยตางสธิรนเชธิงตตอพระ
พนักตรรพระเจข้าองครหนถึที่งผถูข้บรธิสรุทธธิธ และยรุตธิธรรม ขณะทภีที่เขาอธธิษฐานโดยกข้มหนข้าลงถถึงพสืรนดธิน เขากก
หมายเหตรุวตาเขา “ละอายและหนข้าแดงทภีที่จะเงยหนข้าหาพระองคร พระเจข้าของขข้าพระองคร เพราะวตา
ความชนั ที่วชข้าของขข้าพระองครทนัรงหลายขถึรนสถูงกวตาศภีรษะของขข้าพระองคร และการละเมธิดของขข้า
พระองครทนัรงหลายกองขถึรนไปถถึงฟข้าสวรรคร” ดข้วยสทานวนคมคายยธิ ที่งนนัก เขาสารภาพความบาปของ
ประชาชนของเขา กระนนัรนเหกนไดข้ชนัดวตาเขาเจกบชทราและชอกชทราตตอพระพนักตรรพระเจข้าของเขาอยตาง
แทข้จรธิง

เขากลตาวยอมรนับวตาอธิสราเอลในฐานะชนชาตธิหนถึที่งไดข้ถถูกพธิพากษาแลข้วเพราะความบาปใน
สมนัยกตอนของพวกเขา ไลตตนัรงแตตกษนัตรธิยรทนัรงหลายและพวกปรุโรหธิตไปจนถถึงสามนัญชน เหกนไดข้ชนัดวตา
อยตางนข้อยบางคนในอธิสราเอลกกทราบดภีวตาททาไมพระเจข้าถถึงไดข้ทรงใหข้พวกเขาถถูกกวาดไปเปกนเชลย

อสร 9:8-9 แตห่บรัดนปีนี้พระเยโฮวาหย์พระเจร้าของขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายทรงสสาแดง
พระกรมณา พอพระทรัยชรัพื่วครรห่หนจึพื่งสรันี้นๆ และไดร้ทรงประทานใหร้ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายมปีคนทปีพื่เหลพออย รห่
และมปีทปีพื่ยจึดมรัพื่นในทปีพื่บรริสมทธริธของพระองคย์ เพพพื่อวห่าพระเจร้าของขร้าพระองคย์จะไดร้ทรงใหร้ตาของขร้า
พระองคย์ทรันี้งหลายแจห่มขจึนี้น และทรงประสาทความฟพนี้นคพนมาเลร็กนร้อยจากการเปร็นทาสของขร้า
พระองคย์ทรันี้งหลาย 9 เพราะวห่าขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายเปร็นทาส แตห่พระเจร้าของขร้าพระองคย์มริไดร้ทรง
ละทรินี้งขร้าพระองคย์ไวร้ในความเปร็นทาส แตห่ทรงบรันดาลใหร้ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไดร้รรับความเมตตาใน
สายพระเนตรกษรัตรริยย์ทรันี้งหลายแหห่งเปอรย์เซปีย ทรงใหร้ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายมปีการฟพนี้นฟรขจึนี้น เพพพื่อจะ
ตรันี้งพระนริเวศของพระเจร้าของขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายขจึนี้นไวร้ เพพพื่อจะซห่อมแซมสริพื่งทปีพื่ปรรักหรักพรังในพระ
นริเวศ เพพพื่อจะประทานกสาแพงแกห่ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายในยรดาหย์และในเยรรซาเลร็ม

เอสรากลตาวยอมรนับตตอไปวตาเพภียงชตวงเวลาสนัรนๆพระเจข้าไดข้ทรงเปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณาแกต
พวกเขาในการยอมใหข้ชนสตวนทภีที่เหลสือกลนับมาและททางานของพระองครตตอไปทภีที่เยรถูซาเลกม วลภีทภีที่วตา



พวกเขาไดข้รนับ “ทภีที่ยถึดมนั ที่น (ตะปถูตนัวหนถึที่ง) ในทภีที่บรธิสรุทธธิธ ของพระองคร” มภีความหมายวตาการไดข้มภีทภีที่มนั ที่น
อภีกครนัร ง ตะปถูตนัวหนถึที่งไดข้ถถูกปนักไวข้แลข้วเพสืที่อยถึดพวกเขาไวข้ในแผตนดธินของพวกเขา ความหมายกกคสือวตา
สถานการณรของพวกเขาลตอแหลมจรธิงๆ พระเจข้าทรงเปภีที่ยมดข้วยพระกรรุณาในการอนรุญาตพวกเขา
ใหข้กลนับมาและพวกเขาไมตเอาใจใสตพระวจนะของพระองครอยตางชนัดเจน

เอสรากลตาวยอมรนับตตอไปวตาพระเจข้ามธิไดข้ทรงทอดทธิรงประชาชนของพระองครกระทนั ที่งใน
การตกเปกนเชลยของพวกเขา พระองครทรงเปภีที่ยมดข้วยพระเมตตาตตอพวกเขาในการเรข้าใจของ
กษนัตรธิยรเปอรรเซภียหลายองครในการอนรุญาตพวกเขาใหข้กลนับมาพรข้อมก นับพรของกษนัตรธิยรเหลตานนัรน

อสร 9:10-11 และบรัดนปีนี้ โอ ขร้าแตห่พระเจร้าของขร้าพระองคย์ทรันี้งหลาย ตห่อจากนปีนี้ขร้า
พระองคย์จะทรลอะไรอปีก เพราะขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายไดร้ละทรินี้งพระบรัญญรัตริของพระองคย์ 11 ซจึพื่ง
พระองคย์ไดร้ทรงบรัญชาไวร้โดยผรร้พยากรณย์ผรร้รรับใชร้ของพระองคย์วห่า `แผห่นดรินซจึพื่งเจร้ากสาลรังเขร้าไปเพพพื่อ
ยจึดเปร็นกรรมสริทธริธนรันี้น เปร็นแผห่นดรินมลทรินดร้วยความโสโครกของชนชาตริทรันี้งหลายในแผห่นดรินเหลห่า
นรันี้น ดร้วยการกระทสาอรันนห่าสะอริดสะเอปียนของเขา ซจึพื่งเตร็มไปหมดตรันี้งแตห่ปลายขร้างนปีนี้ถจึงปลายขร้าง
โนร้น ดร้วยความมลทรินของเขาทรันี้งหลาย

เอสราสารภาพความบาปในขณะนนัรนโดยตรง คนอธิสราเอลไดข้ละทธิรงพระบนัญญนัตธิของ
พระองคร พระเจข้าโดยทางโมเสสไดข้ทรงสนัที่งประชาชนของพระองครอยตางชนัดเจนแลข้วมธิใหข้แตตงงาน
กนับคน ‘ไมตเชสืที่อ’ ของโลก ดถูพระราชบนัญญนัตธิ 7:3 คทาบนัญชานภีรถถูกอข้างอธิงถถึงโดยทนัรงโยชถูวา (23:12) 
และผถูข้เขภียนหนนังสสือผถูข้วธินธิจฉนัย (2:2) พระเจข้าทรงเปกนหตวงไมตเพภียงเรสืที่องการรนักษาเอกลนักษณรของ
ประชาชนของพระองครไวข้เทตานนัรน แตตทภีที่สทาคนัญยธิที่งกวตานนัรนคสือหลนักการเรสืที่องการแยกออกจากความ
บาป ใน 2 โครธินธร 6:17 คทาบนัญชานนัรนคสือ “จงออกจากหมยูต่พวกเขาเหลต่านนัฟื้น” (นนัที่นคสือ ชาวโลก) เมสืที่อ
ประชาชนของพระเจข้าดทาเนธินในคทาปรถึกษาของคนชนั ที่ว ยสืนในทางของคนบาป และนนั ที่งในทภีที่นนัที่งของ
คนชอบเยาะเยข้ย ไมตนานพวกเขากกจะมภีทนัศนคตธิเหมสือนชาวโลก ในไมตชข้าพวกเขากกตธิดเชสืรอความ
บาปและการกบฏฝตายวธิญญาณแบบเดภียวกนันซถึที่งเปกนลนักษณะเฉพาะตนัวของโลก



เอสราหมายเหตรุเรสืที่อง ความโสโครกของประชาชนแหตงแผตนดธินนนัรน คทาทภีที่แปลเชตนนนัรน (นบิด
ดาหณ์) มภีความหมายวตาความโสโครกฝตายศภีลธรรม มนันหมายถถึงความวธิปรธิตทางเพศและทรุกสธิที่งทภีที่มนัน
บอกเปกนนนัย เลวภีนธิตธิ 18 ใหข้รายละเอภียดการประพฤตธิผธิดศภีลธรรมอนันวธิปรธิตของเหลตาประชาชาตธิ
เดภียวกนันนภีรทภีที่ถถูกกลตาวถถึงในขข้อ 1 ของเอสรา 9 ในขข้อนนัรนพระเจข้าทรงประณามความบาปของคนคา
นาอนัน เชตน การมภีเพศสนัมพนันธรกนับคนในครอบครนัวเดภียวกนันเอง การสนังวาสกนับสนัตวร การรนักรตวมเพศ 
นภีที่ยนังไมตเอตยถถึงการลตวงประเวณภีและการเลตนชถูข้อภีกตตางหาก การกระทลาอนันนต่าสะอบิดสะเอทยนตตางๆทภีที่
หมายเหตรุไวข้นนัรนอาจไมตเพภียงหมายถถึงการประพฤตธิตตางๆทภีที่เสสืที่อมทรามดข้านศภีลธรรมเทตานนัรนแตตรวม
ถถึงการนนับถสือรถูปเคารพของพวกเขาดข้วย เขาสรรุปวตาประชาชาตธิเหลตานภีร ไดข้ททาใหข้แผตนดธินนนัรนเตกมไป
 “ดข้วยความมลทธินของเขาทนัรงหลาย” ตนัรงแตตปลายขข้างนภีรถถึงปลายขข้างโนข้น

อสร 9:12 เพราะฉะนรันี้นบรัดนปีนี้ อยห่ามอบพวกบมตรสาวของเจร้าแกห่พวกบมตรชาย
ของเขา หรพออยห่ารรับพวกบมตรสาวของเขาใหร้พวกบมตรชายของเจร้า หรพออยห่าเสรริมสรันตริภาพและ
ความเจรริญมรัพื่งครัพื่งของเขาทรันี้งหลายเปร็นนริตยย์ เพพพื่อเจร้าทรันี้งหลายจะแขร็งแรง และกรินของดปีๆแหห่งแผห่น
ดรินนรันี้น และมอบแผห่นดรินนรันี้นไวร้เปร็นมรดกแกห่ลรกหลานของเจร้าทรันี้งหลายเปร็นนริตยย์'

เอสรากลตาวตตอไปในคทาอธธิษฐานของตนโดยระลถึกวตาพระเจข้าไดข้ทรงบนัญชาประชาชนของ
พระองครอยตางเจาะจงแลข้วมธิใหข้แตตงงานกนับประชาชาตธิเพสืที่อนบข้านเหลตานนัรนซถึที่งเปกนชาวโลก

อสร 9:13-14 และเมพพื่อขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายรรับโทษเพราะการชรัพื่วรร้ายของขร้า
พระองคย์ และเพราะการละเมริดใหญห่ยริพื่งของขร้าพระองคย์ และเมพพื่อพระองคย์คพอพระเจร้าของขร้า
พระองคย์ทรันี้งหลายไดร้ทรงลงโทษขร้าพระองคย์ เหตมความชรัพื่วชร้าของขร้าพระองคย์ นร้อยกวห่าทปีพื่พจึงควรไดร้
รรับ และทรงประทานการชห่วยใหร้พร้นแกห่ขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายอยห่างนปีนี้ 14 สมควรทปีพื่ขร้าพระองคย์ทรันี้ง
หลายจะฝห่าฝพนพระบรัญญรัตริของพระองคย์อปีก และเขร้าเกปีพื่ยวดองดร้วยการแตห่งงานกรับชนชาตริทรันี้งหลาย
ทปีพื่กระทสาสริพื่งทปีพื่นห่าสะอริดสะเอปียนเหลห่านปีนี้หรพอ พระองคย์จะไมห่ทรงกรรินี้วตห่อขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายจน
พระองคย์ผลาญขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายเสปีย จนไมห่มปีคนทปีพื่เหลพออยรห่และไมห่มปีใครรอดไดร้เลยหรพอ



เอสราหมายเหตรุวตาแมข้หลนังจากทรุกสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงกระททาในการตภีสอนประชาชนของ
พระองครเพราะความบาปกตอนหนข้านนัรนแลข้วกกตาม พระองครกกทรงลงโทษพวกเขา “นข้อยกวตาทภีที่พถึง
ควรไดข้รนับ และทรงประทานการชตวยใหข้พข้นแกตขข้าพระองครทนัรงหลายอยตางนภีร ” อภีกครนัร งทภีที่เอสรา
ขอบพระครุณพระเจข้าทภีที่ไมตทรงลงโทษพวกเขามากกวตาทภีที่พระองครไดข้ทรงลงโทษมาแลข้ว เขากลตาว
ถถึงพระเมตตาของพระเจข้าในการไมตใหข้พวกเขาไดข้รนับสธิที่งทภีที่พวกเขาสมควรไดข้รนับจรธิงๆ

เอสราจถึงถามคทาถามนภีร ในคทาอธธิษฐานของเขา “สมควรทภีที่ขข้าพระองครทนัรงหลายจะฝตาฝสืนพระ
บนัญญนัตธิของพระองครอภีก และเขข้าเกภีที่ยวดองดข้วยการแตตงงานกนับชนชาตธิทนัรงหลายทภีที่กระททาสธิที่งทภีที่นตา
สะอธิดสะเอภียนเหลตานภีรหรสือ” ดข้วยถข้อยคทามากมายเหลสือเกธินเขาถามวตา พวกเรายนังไมตไดข้รนับบทเรภียน
อภีกหรสือ จากนนัรนเขากกหมายเหตรุตตอไปวตาพระเจข้าอาจทรงกรธิรวโกรธพวกเขาไดข้อยตางงตายดายเสภีย
จนถถึงจรุดทภีที่พวกเขาถถูกผลาญเสภียสธิรนโดยพระพธิโรธของพระองคร เขากลนัววตาพระพธิโรธของพระเจข้า
จะถถูกยนั ที่วยรุขถึรน “จนไมตมภีคนทภีที่เหลสืออยถูตและไมตมภีใครรอดไดข้เลยหรสือ”

อสร 9:15 โอ ขร้าแตห่พระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งอริสราเอล พระองคย์ชอบธรรม 
เพราะขร้าพระองคย์ทรันี้งหลายเปร็นคนทปีพื่เหลพออยรห่ซจึพื่งรอดพร้นมาอยห่างทมกวรันนปีนี้ ดรเถริด ขร้าพระองคย์ทรันี้ง
หลายอยรห่ตห่อพระพรักตรย์พระองคย์ มปีการละเมริดของขร้าพระองคย์อย รห่ เพราะไมห่มปีสรักคนเดปียวทปีพื่จะยพน
ตห่อพระพรักตรย์พระองคย์ไดร้เหตมเรพพื่องนปีนี้"

เขาปธิดทข้ายคทาอธธิษฐานของตนดข้วยคทาสารภาพทภีที่เรภียบงตายแตตลถึกซถึร ง “โอ ขข้าแตตพระเยโฮ
วาหรพระเจข้าแหตงอธิสราเอล พระองครชอบธรรม” พระองครทรงเปกนเชตนนนัรนจรธิงๆ พระองครทรงถถูก
พรรณนาถถึงเชตนนนัรนบตอยๆในพระวจนะตลอดทนัรงเลตมของพระองคร คนทภีที่เหลสืออยถูตยนังเปกนประชาชน
หมถูตหนถึที่งไดข้เพราะพระเมตตาของพระองครและรอดพข้นมาไดข้เพราะพระครุณของพระองครเทตานนัรน 
เขากลตาวยอมรนับและสารภาพอภีกครนัร งเผสืที่อประชาชนของเขาเรสืที่องความบาปของพวกเขาและรนับรถูข้วตา
พวกเขาไมตสามารถยสืนอยถูตตตอพระพนักตรรพระเจข้าไดข้ในสภาพดนังกลตาว แนตทภีเดภียวความบาปททาใหข้เรา
ไมตอาจมภีสามนัคคภีธรรมกนับพระเจข้าไดข้ มนันททาใหข้คทาอธธิษฐานลนัดวงจร มนันเพธิกถอนพระพรของ
พระเจข้า มนันททาใหข้เราตกอยถูตในแนวยธิวของการพธิพากษาทภีที่เปกนการตภีสอนของพระเจข้า



*****

ภนำพรวมของเอสรนำ 10: ในบทสตุดทท้ายนทฟื้ เอสรา (1) เรทยกรท้องการแยกออกในขท้อ 1-5; (2) 
เขารวบรวมประชาชนใหท้มาชตุมนตุมกนันในขท้อ 6-14 และ (3) การแยกออกถยูกนลาไปปฏบิบนัตบิในขท้อ 
15-44 

อสร 10:1 ขณะทปีพื่เอสราอธริษฐานและทสาการสารภาพรร้องไหร้ทรินี้งตรัวลงตห่อหนร้า
พระนริเวศของพระเจร้า มปีชมมนมมชนหมรห่ใหญห่โตมากทรันี้งชายหญริงและเดร็กจากอริสราเอลประชมมตห่อ
หนร้าทห่าน เพราะประชาชนไดร้รร้องไหร้อยห่างขมขพพื่น เราไดข้เหกนถถึงความจรธิงจนังของการอธธิษฐานของ
เอสราในการทภีที่เขาไดข้ “สารภาพรข้องไหข้ทธิรงตนัวลงตตอหนข้าพระนธิเวศของพระเจข้า” มภีสธิที่งหนถึที่งทภีที่
แนตนอน เอสรามภีความเขข้าใจเรสืที่องความบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้า เพราะเขาทราบถถึงพระลนักษณะเฉพาะ
ตนัวอนันบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้า เขาจถึงเปกนทรุกขรใจยธิที่งนนักเพราะความบาปทภีที่เขาไดข้คข้นพบ หลนังจากเสรกจ
สธิรนคทาอธธิษฐานทภีที่บภีบคนัรนหนัวใจของเขา เขากกพบวตาคนอสืที่นๆแหตงอธิสราเอล “ชรุมนรุมชนหมถูตใหญตโต
มากทนัรงชายหญธิงและเดกก” ไดข้มารตวมกนับเขาและ “รข้องไหข้อยตางขมขสืที่น” กนับเขา ตข้องยกความดภีความ
ชอบใหข้พวกเขาทภีที่ประชาชนของพระเจข้าหมถูตใหญตรตวมกนันโศกเศรข้าตามแบบพระเจข้าเพราะความ
บาปทภีที่มภีอยถูตทตามกลางพวกเขา

อสร 10:2-4 และเชคานริยาหย์บมตรชายเยฮปีเอล คนเอลามกลห่าวแกห่เอสราวห่า "พวก
เราทรันี้งหลายไดร้ละเมริดตห่อพระเจร้าของเราเสปียแลร้ว และไดร้แตห่งงานกรับหญริงตห่างชาตริจากชนชาตริทรันี้ง
หลายของแผห่นดรินนปีนี้ แตห่ถจึงจะมปีเรพพื่องอยห่างนปีนี้ กร็ยรังมปีความหวรังในอริสราเอลอยรห่ 3 เพราะฉะนรันี้นบรัดนปีนี้ 
ใหร้เรากระทสาพรันธสรัญญากรับพระเจร้าของเราทปีพื่จะทรินี้งภรรยาและลรกเหลห่านปีนี้ซจึพื่งเกริดมาจากเขาทรันี้ง
หลายเสปียทรันี้งสรินี้น ตามคสาปรจึกษาของเจร้านายของขร้าพเจร้า และของบรรดาผรร้ทปีพื่สรัพื่นสะทร้านดร้วยพระ
บรัญญรัตริของพระเจร้าของเราทรันี้งหลาย และขอใหร้กระทสาตามพระราชบรัญญรัตริเถริด 4 จงลมกขจึนี้นเถริด 
เพราะเปร็นหนร้าทปีพื่ของทห่าน และเราทรันี้งหลายจะสนรับสนมนทห่าน ขอจงเขร้มแขร็งและกระทสาเสปียเถริด"

เหกนไดข้ชนัดวตาบางคนทภีที่รตวมกนับเอสราในการสทานถึกผธิดคสือคนทภีที่ไดข้กระททาผธิด คนหนถึที่งชสืที่อวตา
เชคานบิยาหณ์ยสืนและสารภาพความบาปของประชาชนเชตนกนัน เราไมตทราบชนัดเจนวตาเชคานธิยาหรเปกน



ใครกนันแนต ในบททภีที่ 8:3, 5 บรุตรชายทนัรงหลายของเชคานธิยาหรถถูกกลตาวถถึงพรข้อมกนับคนเหลตานนัรนทภีที่
กลนับมาพรข้อมกนับเอสรา นภีที่บอกเปกนนนัยวตาเขาเปกนหนถึที่งในคณะนนัรน อยตางไรกกตาม เขาใชข้คทา
สรรพนามบรุรรุษทภีที่หนถึที่งพหถูพจนร พวกเราทนัฟื้งหลายในการสารภาพความบาปนนัรน เราไมตทราบชนัดเจน
วตาเขากลตาวแทนคนอสืที่นๆหรสือตนัวเขาเองมภีสตวนเกภีที่ยวขข้องในความบาปนนัรนดข้วย ไมตวตากรณภีใดเขากก
เหกนความหวนังในเรสืที่องนนัรน

เชคานธิยาหรเสนอเรสืที่องการทธิรงภรรยาตตางดข้าวและแมข้แตตลถูกๆทภีที่เกธิดจากภรรยาเหลตานนัรน นภีที่นทา
เสนอปนัญหาหลายอยตางทภีที่สรข้างความเจกบปวด ประการแรก สธิที่งทภีที่เขาเสนอจะสรข้างความเจกบปวด
รวดรข้าวดข้านอารมณรเปกนอยตางมาก กระนนัรนเขากกเตกมใจทภีที่จะททาอะไรบางอยตางทภีที่ยากมากๆเพสืที่อทภีที่จะ
กลนับมามภีสถานะทภีที่บรธิสรุทธธิธ และถถูกตข้องตตอพระพนักตรรพระเจข้า นอกจากนภีร เขายนังเสนอใหข้เรสืที่องนภีรถถูก 
“กระททาตามพระราชบนัญญนัตธิ” (นนัที่นคสือ ของโมเสส)

นภีที่นทาเราไปสถูตเรสืที่องยรุตงยากคสือ การหยตารข้าง เขาอาจหมายถถึงพระราชบนัญญนัตธิ 24:1 ทภีที่กลตาววตา
ในพระราชบนัญญนัตธิของโมเสส การหยตารข้างไดข้รนับอนรุญาตใหข้กระททาไดข้หากและกกตตอเมสืที่อมภีการคข้น
พบ “สธิที่งมลทธิน” ในตนัวหญธิงนนัรน (มนันเปกนวนัฒนธรรมแบบอนัครปภีตาทภีที่ผถูข้ชายมภีสธิทธธิธ มภีเสภียงสตวนใหญต) 
คทาวตา สบิที่งมลทบิน ในขข้อนนัรนดถูเหมสือนบอกเปกนนนัยถถึงความไมตบรธิสรุทธธิธ ดข้านศภีลธรรม (นนัที่นคสือ การเลตน
ชถูข้ การลตวงประเวณภี กธิจกรรมของเลสเบภีรยน ฯลฯ ดถูหมายเหตรุเกภีที่ยวกนับพระราชบนัญญนัตธิ 24:1) อาจ
เปกนไดข้วตาเชคานธิยาหรยถึดถสือทรรศนะทภีที่วตาหญธิงตตางชาตธิทภีที่นนับถสือพระตตางดข้าวเหลตานภีร โดยชนชนัรนของ
พวกนางแลข้วเปกนคนมภีมลทธิน แมข้ตนัวพวกนางเองไมตไดข้เปกนมลทธินกกตาม พวกเขาจถึงมภีมถูลเหตรุภายใตข้
พระราชบนัญญนัตธิของโมเสสทภีที่จะดทาเนธินการตามนนัรนตตอไป ไมตวตากรณภีใดมนันเปกนสถานการณรหนถึที่งทภีที่
ยากลทาบากมากๆ

สรุดทข้ายเชคานธิยาหรขอรข้องเอสราใหข้สนัที่งใหข้กระททาตามนภีร และประชาชนจะหนรุนหลนังเขา เขา
คะยนัรนคะยอเอสราวตา “ขอจงเขข้มแขกงและกระททาเสภียเถธิด”

อสร 10:5-6 แลร้วเอสราไดร้ลมกขจึนี้นใหร้บรรดาปมโรหริตใหญห่และเลวปีและอริสราเอลทรันี้ง
ปวงกระทสาสรัตยย์ปฏริญาณวห่า เขาจะกระทสาตามทปีพื่ไดร้พรดแลร้ว เขาทรันี้งหลายจจึงกระทสาสรัตยย์ปฏริญาณ 6 



แลร้วเอสรากร็ถอยไปจากตห่อหนร้าพระนริเวศของพระเจร้า เขร้าไปในหร้องของโยฮานรันบมตรชายเอลปียา
ชปีบ เมพพื่อมาถจึงทปีพื่นรัพื่นแลร้วกร็ไมห่รรับประทานขนมปรังหรพอดพพื่มนสนี้า เพราะทห่านโศกเศรร้าดร้วยเรพพื่องการ
ละเมริดของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยนรันี้น

ดนังนนัรนกตอนอสืที่นเอสรากทาชนับพวกปรุโรหธิตใหญตและคนเลวภีใหข้ “กระททาสนัตยรปฏธิญาณวตา เขา
จะกระททาตามทภีที่ไดข้พถูดแลข้ว” จากนนัรนเขากกไปพบโยฮานนันผถูข้ซถึที่งเหกนไดข้ชนัดวตาไมตไดข้ไปรตวมกนับชรุมนรุม
ชนนนัรนในการรข้องไหข้กนับเอสราหนข้าพระวธิหาร โยฮานนันไมตใชตมหาปรุโรหธิต แตตเปกนคนใน
ครอบครนัวของเขาและเปกนชายคนหนถึที่งทภีที่มภีอธิทธธิพลมาก

เหกนไดข้ชนัดวตาเอสราพยายามทภีที่จะขอรข้องโยฮานนันใหข้ ‘ลงนามอนรุมนัตธิ’ ก นับขข้อเสนอทภีที่วตานภีร  เรา
ไมตทราบเกภีที่ยวกนับการตอบสนองของเขา อยตางไรกกตามขข้อเทกจจรธิงทภีที่วตาเอสราไมตยอมรนับประทาน
หรสือดสืที่มอะไรเลยหลนังจากออกมาจากหข้องของโยฮานนันกกบอกใบข้ถถึงทนัศนคตธิของเขา การอดอาหาร
ของเอสราอาจนานแคตจนถถึงสธิรนวนันนนัรน แตตถถึงอยตางไรแลข้ว “ทตานโศกเศรข้าดข้วยเรสืที่องการละเมธิดของ
พวกทภีที่ถถูกกวาดไปเปกนเชลยนนัรน”

อสร 10:7-8 และเขาทสาการปห่าวรร้องทรัพื่วยรดาหย์และเยรรซาเลร็ม แกห่ลรกหลานทรันี้งสรินี้น
ของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยวห่า ใหร้มาชมมนมมกรันทปีพื่เยรรซาเลร็ม 8 และถร้าผรร้ใดไมห่มาภายในสามวรัน 
ตามคสาสรัพื่งของเจร้าหนร้าทปีพื่และพวกผรร้ใหญห่ทรันี้งหลาย จะตร้องรริบทรรัพยย์สมบรัตริของเขาเสปียทรันี้งสรินี้น และผรร้
นรันี้นตร้องขาดจากชมมนมมชนของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลย

ดนังนนัรนคทาประกาศจถึงถถูกสตงไปทนั ที่วยถูดาหรและเยรถูซาเลกมโดยสนัที่งใหข้ “ลถูกหลานทนัรงสธิรนของพวก
ทภีที่ถถูกกวาดไปเปกนเชลย” มารตวมชรุมนรุมกนันทภีที่กรรุงเยรถูซาเลกมภายในสามวนัน หากพวกเขาไมตยอมมา 
เอสรากกไดข้รนับมอบอทานาจจากกษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภียทภีที่จะลงโทษอยตางไรกกไดข้ตามทภีที่เขาเหกนวตา
จทาเปกน เขาจถึงเตสือนวตาใครกกตามทภีที่เพธิกเฉยคทาสนัที่งนภีร จะ (1) ถถูกยถึดทรนัพยรสมบนัตธิทนัรงสธิรนของตนและ (2) 
พวกเขาเองจะถถูกแยกออกจากชรุมนรุมชนนนัรน (นนัที่นคสือ ถถูกขนับไลตออกจากอธิสราเอล)



อสร 10:9 และชายทรันี้งปวงของยรดาหย์และเบนยามรินไดร้ชมมนมมกรันทปีพื่เยรรซาเลร็ม
ภายในสามวรัน ในเดพอนทปีพื่เกร้า ณ วรันทปีพื่ยปีพื่สริบของเดพอนนรันี้น และประชาชนทรันี้งปวงนรัพื่งอยรห่ทปีพื่ถนนหนร้า
พระนริเวศของพระเจร้า ตรัวสรัพื่นสะทร้านดร้วยเรพพื่องนปีนี้ และดร้วยเรพพื่องฝนตกหนรัก

เปกนวนันทภีที่ยภีที่สธิบของเดสือนทภีที่เกข้าของปภีนนัรน (ธนันวาคม) อยตางนข้อยมนันกกเปกนสภาพอากาศทภีที่เยกน
สบาย ชรุมนรุมชนทนัรงสธิรนของคนทภีที่เหลสืออยถูตซถึที่งไดข้กลนับมานนัรนมายนังกรรุงเยรถูซาเลกมและนนัที่งในถนน 
(หรสือลานชนัรนนอก) ของพระนธิเวศของพระเจข้า

นอกจากนภีรพวกเขายนัง “ตนัวสนัที่นสะทข้านดข้วยเรสืที่องนภีร  และดข้วยเรสืที่องฝนตกหนนัก” ขตาวแพรต
สะพนัดไปอยตางรวดเรกววตาเพราะเหตรุใดพวกเขาถถึงมาชรุมนรุมกนัน แนตนอนวตาพวกเขาไดข้ยธินเรสืที่องความ
โกรธของเอสราพรข้อมกนับสธิทธธิอทานาจของกษนัตรธิยรแหตงเปอรรเซภียทภีที่หนรุนหลนังเขา นอกจากนภีรพวกเขา
ยนังนนัที่งตากฝนเดสือนธนันวาคมทภีที่หนาวเหนกบดข้วย

อสร 10:10-11 และเอสราปมโรหริตไดร้ลมกขจึนี้นพรดกรับเขาทรันี้งหลายวห่า "ทห่านทรันี้งหลาย
ไดร้ละเมริดและไดร้แตห่งงานกรับหญริงตห่างชาตริ จจึงไดร้ทวปีการละเมริดของอริสราเอล 11 เหตมฉะนรันี้นบรัดนปีนี้ 
จงสารภาพตห่อพระเยโฮวาหย์พระเจร้าแหห่งบรรพบมรมษของทห่าน และกระทสาตามนสนี้าพระทรัยของ
พระองคย์ จงแยกตรัวทห่านออกเสปียจากชนชาตริทรันี้งหลายแหห่งแผห่นดรินและจากภรรยาตห่างชาตริ"

เอสรายสืนและไมตเสภียเวลาเปลตาเลยในการพถูดเขข้าเรสืที่อง “ทตานทนัรงหลายไดข้ละเมธิดและไดข้
แตตงงานกนับหญธิงตตางชาตธิ จถึงไดข้ทวภีการละเมธิดของอธิสราเอล” ทางแกข้ปนัญหาของเขานนัรนเขข้าใจงตาย 
(1) “เหตรุฉะนนัรนบนัดนภีร  จงสารภาพตตอพระเยโฮวาหรพระเจข้าแหตงบรรพบรุรรุษของทตาน”, (2) “กระททา
ตามนทราพระทนัยของพระองคร” (นนัที่นคสือ ททาตามพระประสงครของพระองครหรสือสธิที่งทภีที่พอพระทนัย
พระองคร), (3) “จงแยกตนัวทตานออกเสภียจากชนชาตธิทนัรงหลายแหตงแผตนดธินและจากภรรยาตตางชาตธิ” 
คทากทาชนับนนัรนกกเขข้าใจงตาย: จงหยตารข้าง

อสร 10:12-15 แลร้วชมมนมมชนทรันี้งสรินี้นไดร้ตอบดร้วยเสปียงอรันดรังวห่า "เปร็นดรังนรันี้นแหละ 
เราตร้องกระทสาตามทปีพื่ทห่านพรดแลร้ว" 13 แตห่มปีประชาชนมากและเปร็นเวลาทปีพื่ฝนตกหนรัก เราอยรห่กลาง
แจร้งไมห่ไหวและจะจรัดใหร้เสรร็จในวรันสองวรันกร็ไมห่ไดร้ เพราะเราไดร้ละเมริดในเรพพื่องนปีนี้มากนรัก 14 ขอใหร้



เจร้าหนร้าทปีพื่ของเราทสาการแทนชมมนมมชนทรันี้งสรินี้น และใหร้บรรดาคนในหรัวเมพองของเราทปีพื่ไดร้รรับภรรยา
ตห่างชาตริมาตามเวลากสาหนด พรร้อมกรับพวกผรร้ใหญห่และผรร้วรินริจฉรัยของทมกเมพองจนกวห่าพระพริโรธอรัน
แรงกลร้าของพระเจร้าของเรา ทปีพื่ทรงมปีในเรพพื่องนปีนี้หรันเหไปจากเราทรันี้งหลาย" 15 โยนาธานบมตรชายอา
สาเฮล และยาไซอาหย์บมตรชายทริกวาหย์ เทห่านรันี้นทปีพื่ครัดคร้านเรพพื่องนปีนี้ และเมชมลลามกรับชรับเบธรัย คนเลวปี
สนรับสนมนเขาทรันี้งสอง

ชรุมนรุมชนนนัรนตกลงตามนนัรน อยตางไรกกตามพวกเขากกบอกวตานภีที่เปกนเรสืที่องทภีที่ไมตอาจจนัดการใหข้
เสรกจเรภียบรข้อยไดข้ในวนันสองวนัน “เพราะเราไดข้ละเมธิดในเรสืที่องนภีรมากนนัก” กระบวนการหนถึที่งทภีที่เปกน
ระบบจถึงถถูกกทาหนดใหข้มภีขถึรนซถึที่งคนเหลตานนัรนทภีที่มภีความผธิดจะมาตามเวลาทภีที่นนัดไวข้พรข้อมกนับพวก
ผถูข้ใหญตและพวกผถูข้วธินธิจฉนัยของแตตละเมสืองและตกลงยอมความแตตละคถูตสมรสอยตางเปกนระเบภียบ
เรภียบรข้อย “จนกวตาพระพธิโรธอนันแรงกลข้าของพระเจข้าของเรา ทภีที่ทรงมภีในเรสืที่องนภีรหนันเหไปจากเราทนัรง
หลาย”

สธิที่งทภีที่ถถูกบอกเปกนนนัยกกคสือวตาเหกนไดข้ชนัดวตาพระเจข้าไดข้ทรงเรธิที่มนทาการพธิพากษามาสถูตประชาชน
นภีรแลข้วและพวกเขากกตระหนนักถถึงเรสืที่องนนัรนดภี ชายจทานวนนข้อยกลรุตมหนถึที่งถถูกแตตงตนัรงใหข้ก ทากนับดถูแลการ
จนัดการเรสืที่องยากนภีร

อสร 10:16-17 แลร้วลรกหลานของพวกทปีพื่ถรกกวาดไปเปร็นเชลยกร็ไดร้กระทสาตาม เอส
ราปมโรหริต และประมมขของบรรพบมรมษบางคน ตามเรพอนบรรพบมรมษของเขา แตห่ละคนทปีพื่ระบมชพพื่อไวร้
ไดร้ถรกเลพอก ในวรันทปีพื่หนจึพื่งของเดพอนทปีพื่สริบเขานรัพื่งประชมมกรันพริจารณาเรพพื่องนปีนี้ 17 พอถจึงวรันทปีพื่หนจึพื่งของ
เดพอนทปีพื่หนจึพื่ง เขากร็จบเรพพื่องทปีพื่ชายทรันี้งปวงไดร้แตห่งงานกรับหญริงตห่างชาตริ

ประมาณสธิบวนันตตอมา (“วนันทภีที่หนถึที่งของเดสือนทภีที่สธิบ”) เอสราพรข้อมกนับผถูข้นทาคนอสืที่นๆนนัที่งลงทภี
ละคนกนับคนเหลตานนัรนทภีที่ถถูกแยกออกเพสืที่อ “พธิจารณาเรสืที่องนภีร ” พวกเขาใชข้เวลาสามเดสือนเตกมๆเพสืที่อ 
“จบเรสืที่องทภีที่ชายทนัรงปวงไดข้แตตงงานกนับหญธิงตตางชาตธิ”

อสร 10:18-43 ลรกหลานของปมโรหริตผรร้ไดร้แตห่งงานกรับหญริงตห่างชาตริ จากคนเยชรอา
บมตรชายโยซาดรักและพปีพื่นร้องของทห่านมปี มาอาเสอาหย์ เอลปีเยเซอรย์ ยารปีบและเกดาลริยาหย์ 19 เขาทรันี้ง



หลายปฏริญาณตนวห่าเขาจะทรินี้งภรรยาของเขาเสปีย และเพราะเขามปีความผริด เขาจจึงถวายแกะผรร้ตรัว
หนจึพื่งจากฝรงแพะแกะเปร็นเครพพื่องบรชา เพราะเหตมการละเมริดของเขา 20 จากคนอริมเมอรย์ มปี ฮานานปี
และเศบาดริยาหย์ 21 จากคนฮารริม มปี มาอาเสอาหย์ เอลปียาหย์ เชไมอาหย์ เยฮปีเอล และอมสซปียาหย์ 22 จาก
คนปาชเฮอรย์ มปี เอลปีโอนรัย มาอาเสอาหย์ อริชมาเอล เนธรันเอล โยซาบาด และเอลาสาหย์ 23 จากพวก
คนเลวปี มปี โยซาบาด ชริเมอปี เคลายาหย์ (คพอเคลริทา) เปธาหริยาหย์ ยรดาหย์และเอลปีเยเซอรย์ 24 จากพวกนรัก
รร้อง มปี เอลปียาชปีบ จากคนเฝร้าประตร มปี ชรัลลรม เทเลม และอมรปี 25 และจากพวกอริสราเอล คพอจากคน
ปาโรช มปี รามปียาหย์ อริสซปียาหย์ มรัลคริยาหย์ มริยามริน เอเลอาซารย์ มรัลคริยาหย์ และเบไนยาหย์ 26 จากคนเอ
ลาม คพอ มรัทธานริยาหย์ เศคารริยาหย์ เยฮปีเอล อรับดปี เยรปีโมท เอลปียาหย์ 27 จากคนศรัทธร มปี เอลปีโอนรัย เอลปี
ยาชปีบ มรัทธานริยาหย์ เยรปีโมท ศาบาด และอาซปีซา 28 จากคนเบบรัย มปี เยโฮฮานรัน ฮานรันยาหย์ ศรับบรัย 
อรัทลรัย 29 จากคนบานปี มปี เมชมลลาม มรัลลรค อาดายาหย์ ยาชรบ เชอรัล และเยรปีโมท 30 จากคนปาหรัทโม
อรับ มปี อรัดนา เคลาล เบไนยาหย์ มาอาเสอาหย์ มรัทธานริยาหย์ เบซาเลล บรินนมย และมนรัสเสหย์ 31 จากคน
ฮารริม มปี เอลปีเยเซอรย์ อริสชปีอาหย์ มรัลคริยาหย์ เชไมอาหย์ ชริเมโอน 32 เบนยามริน มรัลลรค เชมารริยาหย์ 33 
จากคนฮาชรม มปี มรัทเธนรัย มรัทธรัตตาหย์ ศาบาด เอลปีเฟเลท เยเรมรัย มนรัสเสหย์และชริเมอปี 34 จากคนบา
นปี มปี มาอาดรัย อรัมราม อรเอล 35 เบไนยาหย์ เบดรัยยาหย์ เชลลรหย์ 36 วานริยาหย์ เมเรโมท เอลปียาชปีบ 37 
มรัทธานริยาหย์ มรัทเธนรัย ยาอาสม 38 บานปี บรินนมย ชริเมอปี 39 เชเลมริยาหย์ นาธรัน อาดายาหย์ 40 มรัคนา
เดบรัย ชาชรัย ชารรัย 41 อาซาเรล เชเลมริยาหย์ เชมารริยาหย์ 42 ชรัลลรม อามารริยาหย์ และโยเซฟ 43 จาก
คนเนโบ มปี เยอปีเอล มรัททปีธริยาหย์ ศาบาด เศบรินา ยาดดรัย โยเอล และเบไนยาหย์

รายชสืที่อของคนเหลตานนัรนทภีที่ดทาเนธินการเรสืที่องนภีรถถูกใหข้ไวข้ เราควรหมายเหตรุไวข้วตาในขข้อ 18 บรุตร
ชายทนัรงหลายของเยชถูวาถถูกเอตยชสืที่อ ในเศคารธิยาหร 3:3 เยชถูวาถถูกนทาเสนอในนธิมธิตหนถึที่งวตามภีเครสืที่องแตตง
กายสกปรก อาจเปกนไดข้วตาเขาเหกนดภีดข้วยในการอนรุญาตบรุตรชายทนัรงหลายของเขาใหข้แตตงงานกนับคน
ชนัที่ว บรุตรชายคนอสืที่นๆของพวกปรุโรหธิตกกอยถูตในกลรุตมคนทภีที่กระททาผธิดเชตนกนันพรข้อมกนับคนเลวภีบางคน 
ถถึงกระนนัรนพวกเขาทรุกคนกกตกลงวตา “เขาจะทธิรงภรรยาของเขาเสภีย และเพราะเขามภีความผธิด เขาจถึง
ถวายแกะผถูข้ตนัวหนถึที่งจากฝถูงแพะแกะเปกนเครสืที่องบถูชา เพราะเหตรุการละเมธิดของเขา”



อสร 10:44 บมคคลเหลห่านปีนี้ทรันี้งสรินี้นไดร้แตห่งงานกรับหญริงตห่างชาตริ บางคนมปีบมตรเกริด
จากภรรยาเหลห่านรันี้นดร้วย คทาถามจถึงมภีอยถูตวตาพวกเขาททาเชตนนนัรนดข้วยหนัวใจทภีที่กลนับใจใหมตตตอพระพนักตรร
พระเจข้าหรสือไมต หรสือพวกเขาแคตยอมททาตามเพราะสธิทธธิอทานาจเดกดขาดทภีที่พระราชทานใหข้แกตเอสรา
เพสืที่อททาการพธิพากษาตามทภีที่เขาเหกนสมควรในอธิสราเอล ไมตวตากรณภีใดความมลทธินกกถถูกชทาระไปเสภีย
จากอธิสราเอล พวกยธิวทภีที่เครตงครนัดจนถถึงวนันนภีรกกมรุตงทภีที่จะแตตงงานกนับคนในเทสือกเถาเหลตากอของ
อธิสราเอลเทตานนัรน


