
หน้า 1006เอสรา
กษตัริยไ์ซรสัทรงประกาศ

ใหส้รา้งพระวิหาร
ของพระเจ้าใหม่

1
ในปี แรกแห่ งรั ชกาลไซรั ส
กษัตริย์ของเปอร์เซีย เพื! อ

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทาง
ปากของเยเรมีย์จะสาํเร็จ พระ
เยโฮวาห์ทรงรบเร้ าจิตใจของ
ไซ รั สกษั ตริ ย์ ของเปอร์ เซี ย
กษัตริย์จึงทรงมีประกาศตลอด
ราชอาณาจักรของพระองค์ และ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลง
ด้วยว่า
2 "ไซรัสกษัตริ ย์แห่งเปอร์ เซีย
ตรัสดังนี3 ว่า `พระเยโฮวาห์พระ
เจ้ าของฟ้ าสวรรค์ ได้พระราช
ทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง
แผ่นดินโลกแก่เรา และพระองค์
ทรงกาํชับให้เราสร้างพระนิเวศ
ให้พระองค์ที! เยรูซาเล็ม ซึ! งอยู่
ในยูดาห์
3 มี ผู้ ใดในท่ ามกลางท่ านทั3 ง
หลายที! เป็นประชาชนของพระ
องค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับ
เขา และขอให้เขาขึ3 นไปยังเยรู-
ซาเล็มซึ! งอยู่ในยูดาห์และสร้าง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล (คือพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า) ซึ!งอยู่ในเยรู-
ซาเลม็
4และคนใดกต็ามที!เหลืออยู่ ไม่

ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที!ใด ขอให้
คนซึ! งอยู่ ในที! ของเขาช่วยเขา
ด้วยเงินและด้วยทองคาํ ด้วย
ข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจาก
เครื! องบูชาตามใจสมัครสาํหรับ
พระนิ เวศของพระเจ้าซึ! งอยู่ ใน
เยรูซาเลม็'"

ผูถู้กเนรเทศกลบัไป
ยงัเยรูซาเล็ม

5 แล้ วประมุ ขของบรรพบุ รุ ษ
แห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุก
ขึ3 น ทั3 งบรรดาปุโรหิตและคน
เลวี คือทุกคนที!พระเจ้าทรงเร้า
จิ ตใจของเขาให้ ไปสร้ างพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ซึ! งอยู่ใน
เยรูซาเลม็
6และทุกคนที! อยู่ ใกล้ เขาก็ได้
ช่วยมือเขาด้วยเครื!องเงิน ด้วย
ทองคาํ ด้วยข้าวของและด้วย
สัตว์ และด้วยของมีค่า นอก
เหนือจากทุกสิ! งที!ถวายบูชาตาม
ใจสมัคร
7กษัตริย์ไซรัสก็ทรงนาํเครื!องใช้
ของพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
ออกมา ซึ!งเป็นเครื!องใช้ที!เนบู-
คัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจาก
เยรูซาเล็ม และทรงเก็บไว้ใน
นิเวศแห่งพระของพระองค์
8 ไซรัสกษัตริ ย์ แห่ งเปอร์ เซี ย
ทรงนาํ สิ! ง เหล่ านี3 ออกมาใน
ความดูแลของมิทเรดาท สมุห-

(C) D พศด EF:DD-DE; อสร I:CE-CJ; อสย JJ:DK-JI:CE; ยรม DI:CD; DL:CM
(D) อสย JJ:DK; JI:C, CE (E) C พกษ K:DE; CK:EL; อสย EO:CF (I) ฟป D:CE
(F) อสร D:FK (O) D พกษ DJ:CE; D พศด EF:O, CK; อสร I:CJ; F:I (K) อสร I:CJ, CF
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หน้า 1007

พระคลัง ผู้นับออกให้แก่เชช-
บัสซาร์เจ้านายของยูดาห์
9และนี! เป็นจาํนวนของสิ! งเหล่า
นั3น อ่างทองคาํสามสิบ อ่างเงิน
หนึ!งพัน มีดยี!สิบเก้าเล่ม
10 ชามทองคาํสามสิบ ชามเงิน
อีกชนิดหนึ! งมีสี! ร้อยสิบ และ
ภาชนะอย่างอื!นหนึ!งพัน
11 ภาชนะที!ทาํด้วยทองคาํและ
ทาํด้วยเงินทั3 งสิ3 นรวมห้าพันสี!
ร้อย ทั3 งหมดนี3 เชชบัสซาร์ได้นาํ
ขึ3 นมา เมื!อได้นาํพวกเชลยขึ3 นมา
จากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเลม็

รายการประชาชน
ที&กลบัไปยงัเยรูซาเล็ม

2
ต่อไปนี3 เป็นประชาชนแห่ง
มณฑลที! ขึ3 นมาจากการเป็น

เชลยในพวกที! ถูกกวาดไป ซึ! ง
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบา-
บิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยัง
บาบิโลน และกลับไปยังเยรูซา-
เลม็และยูดาห์ ต่างกไ็ปยังเมือง
ของตน
2เขาทั3 งหลายมากับเศรุบบาเบล
คือ เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์
เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน
มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอา-
นาห์ จาํนวนผู้ชายของประชาชน
อิสราเอลคือ
3คนปาโรช สองพันหนึ! งร้อย
เจด็สิบสองคน
4คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ด

สิบสองคน
5คนอาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า
คน
6คนปาหัทโมอับ คือลูกหลาน
ของเยชูอาและโยอาบ สองพัน
แปดร้อยสิบสองคน
7คนเอลาม หนึ!งพันสองร้อยห้า
สิบสี!คน
8คนศัทธู เก้าร้อยสี!สิบห้าคน
9คนศักคัย เจด็ร้อยหกสิบคน
10 คนบานี หกร้อยสี!สิบสองคน
11 คนเบบัย หกร้อยยี! สิบสาม
คน
12 คนอัสกาด หนึ!งพันสองร้อย
ยี!สิบสองคน
13 คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบ
หกคน
14 คนบิกวัย สองพันห้าสิบหก
คน
15 คนอาดีน สี! ร้อยห้าสิบสี!คน
16 คนอาเทอร์ คือของเฮเซคี-
ยาห์ เก้าสิบแปดคน
17 คนเบไซ สามร้อยยี! สิบสาม
คน
18 คนโยราห์ หนึ! งร้อยสิบสอง
คน
19 คนฮาชูม สองร้อยยี!สิบสาม
คน
20 คนกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน
21 คนชาวเบธเลเฮม หนึ! งร้อย
ยี!สิบสามคน
22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน

เอสรา C, D

(C) D พกษ DJ:CJ-CF; DI:CC; D พศด EF:DM; นหม O:F
(I) นหม O:CM
(F) นหม O:CC
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หน้า 1008

23 ชาวอานาโธท หนึ!งร้อยยี!สิบ
แปดคน
24 คนอัสมาเวท สี!สิบสองคน
25 คนชาวคีริยาทอาริม ชาว
เคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจด็
ร้อยสี!สิบสามคน
26 คนชาวรามาห์ และชาวเกบา
หกร้อยยี!สิบเอด็คน
27 ชาวมิคมาส หนึ! งร้อยยี! สิบ
สองคน
28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สอง
ร้อยยี!สิบสามคน
29 คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน
30 คนชาวมักบีช หนึ! งร้อยห้า
สิบหกคน
31 คนเอลามอีกคนหนึ! ง หนึ! ง
พันสองร้อยห้าสิบสี!คน
32 คนชาวฮาริม สามร้อยยี!สิบ
คน
33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน เจด็ร้อยยี!สิบห้าคน
34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี!สิบ
ห้าคน
35 คนเสนาอาห์ สามพันหก
ร้อยสามสิบคน

พวกปุโรหิตที&กลบัไป
36 บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดา-
ยาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจด็
สิบสามคน
37 คนอิมเมอร์ หนึ! งพันห้าสิบ
สองคน
38 คนปาชเฮอร์ หนึ! งพันสอง

ร้อยสี!สิบเจด็คน
39 คนฮาริม หนึ!งพันสิบเจด็คน

พวกคนเลวีที&กลบัไป
40 คนเลวีคือ คนเยชูอาและ
ขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์
เจด็สิบสี!คน
41 พวกนักร้องคือ คนอาสาฟ
หนึ!งร้อยยี!สิบแปดคน
42 ลู กหลานคนเฝ้ าประตู คื อ
คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัล-
โมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และ
คนโชบัย รวมกันหนึ! งร้อยสาม
สิบเก้าคน
43 คนใช้ประจาํพระวิหาร คือ
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา-
โอท
44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพา-
โดน
45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์
คนอักขูบ
46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮา-
นัน
47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเร-
อายาห์
48 คนเรซีน คนเนโคดา คน
กัสซาม
49 คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คน
เบสัย
50 คนอัสนาห์ คนเมอูนิม คน
เนฟิสิม
51 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คน
ฮารฮูร

เอสรา D

(DI) นหม O:DL (EC) อสร D:O (EF) C พศด DJ:O-CK
(EO) C พศด DJ:CJ (EK) C พศด L:CD
(EL) C พศด DJ:K (JE) C พศด L:D
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52 คนบัสลูท คนเมหิดา คน
ฮารชา
53 คนบารโขส คนสิเสรา คน
เทมาห์
54 คนเนซิยาห์ และคนฮาทิฟ-
ฟา
55 ลูกหลานข้าราชการของซา-
โลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟ-
เรท คนเปรุดา
56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน
คนกิดเดล
57 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คน
โปเคเรทแห่งซาบาอิม และคน
อามี
58 คนใช้ประจาํพระวิหารและ
ลูกหลานของข้าราชการของซา-
โลมอนทั3 งสิ3 น เป็นสามร้อยเก้า
สิบสองคน
59 ต่อไปนี3 เป็นบรรดาผู้ที! ขึ3 นมา
จากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ
อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขา
พิสูจน์ เรือนบรรพบุรุษของเขา
หรือเชื3 อสายของเขาไม่ได้ว่าเขา
เป็นคนอิสราเอลหรือไม่
60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์
และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้า
สิบสองคน
61 และจากลูกหลานของปุโรหิต
ด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส
และคนบารซิลลัย ผู้ ได้ภรรยา
จากบุตรสาวของบารซิลลัย คน
กิเลอาด จึงได้ชื!อตามนั3น

62 คนเหล่านี3 เมื! อค้นหาชื! อใน
ทะเบียนที!เขาขึ3 นไว้ในสาํมะโน-
ครัวเชื3 อสายก็ไม่พบ จึงถือว่า
เป็นมลทิน และถูกตัดออกจาก
ตาํแหน่งปุโรหิต
63 ผู้ว่าราชการเมืองสั! งเขามิให้
รับประทานอาหารบริสุทธิU ที!สุด
จนกว่าจะมี ปุโรหิตที! จะปรึกษา
กับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

จํานวนคนที&กลบัไปทั+งหมด
64 ชุมนุมชนทั3 งหมดรวมกันมี
สี! หมื! นสองพันสามร้อยหกสิบ
คน
65 นอกเหนื อจากคนใช้ ชาย
หญิงซึ! งมี อยู่ เจ็ดพันสามร้อย
สามสิบเจด็คน และเขามีนักร้อง
ชายหญิงสองร้อยคน

ทรพัยสิ์นของคนที&กลบัไป
66 ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบ
หกตัว ล่อของเขาสองร้อยสี!สิบ
ห้าตัว
67 อูฐของเขาสี! ร้อยสามสิบห้า
ตัว และลาของเขาหกพันเจ็ด
ร้อยยี!สิบตัว
68 ประมุ ขของบรรพบุ รุษบาง
คน เมื! อเขามาถึงที!พระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ซึ! งอยู่ในเยรู-
ซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัคร
เพื!อพระนิเวศของพระเจ้า เพื!อ
จะสร้างพระนิเวศขึ3 นในที!เดิม
69 เขาถวายตามกาํลั งของเขา
แก่ กองทรัพย์ เพื! อพระราชกิจ

เอสรา D

(II) C พกษ L:DC; นหม O:IO-FM (IK) ยชว L:DC, DO; C พกษ L:DC; C พศด L:D
(FC) D ซมอ CO:DO; C พกษ D:O (FD) กดว E:CM (FE) อพย DK:EM; ลนต DD:D, CM, CI
(FJ) นหม O:FF (FK) อสร C:F; E:I; นหม O:OM (FL) C พศด DF:DM; อสร K:DI-EI
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เป็นทองคาํหกหมื!นหนึ!งพันดา-
ริค เงินห้าพันมาเน และเครื!อง
แต่งกายปุโรหิตหนึ!งร้อยตัว
70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประ-
ชาชนส่วนหนึ!ง นักร้อง คนเฝ้า
ประตู และคนใช้ประจาํพระ
วิหารอยู่ตามเมืองของตน และ
อิสราเอลทั3 งปวงอยู่ ตามเมือง
ของเขา

เยชูอากบัเศรุบบาเบล
   ตั+ งแท่นบูชาขึ+ นมา

3
เมื! อมาถึ งเดือนที! เจ็ดที! คน
อิ สราเอลอยู่ ตามหั วเมื อง

ประชาชนได้มาพร้อมหน้ากันที!
เยรูซาเลม็
2แล้วเยชูอาบุตรชายโยซาดักได้
ลุกขึ3 นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้
เป็นญาติของเขาด้วยกัน กับเศ-
รุบบาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล
พร้อมกับญาติของเขา และได้
สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่ง
อิสราเอล เพื! อถวายเครื! องเผา
บูชาบนนั3 น ตามที! บันทึกไว้ใน
พระราชบัญญัติของโมเสสคน
ของพระเจ้า
3 เขาได้ตั3 งแท่นบูชาไว้บนฐาน
เพราะความกลั วอยู่ เหนื อเขา
เหตุ ด้ วยชนชาติ ทั3 งหลายแห่ ง
แผ่นดินเหล่านั3 น และเขาถวาย
เครื! องเผาบูชาบนแท่นนั3 นต่อ
พระเยโฮวาห์ เป็นเครื! องเผา
บูชาเวลาเช้าและเวลาเยน็

เทศกาลอยู่เพิงและ
เครื&องเผาบูชาต่างๆ

4และเขาถือเทศกาลอยู่เพิงตาม
ที!บันทึกไว้ และถวายเครื!องเผา
บูชาประจาํวันตามจาํนวนที!กาํ-
หนดไว้ ตามธรรมเนียม อันเป็น
หน้าที!พึงทาํทุกวัน
5 ต่อมาก็ถวายเครื! องเผาบูชา
เนืองนิตย์ ถวายเครื! องบูชาใน
วันขึ3 นหนึ! งคํ!า และตามบรรดา
เทศกาลกาํหนดของพระเยโฮ-
วาห์ที!ตั3 งไว้ และถวายเครื!องบูชา
ของทุกคนที! ถวายตามใจสมัคร
แด่พระเยโฮวาห์
6เขาเริ!มต้นถวายเครื!องเผาบูชา
แด่พระเยโฮวาห์ตั3 งแต่วันที!หนึ! ง
ของเดือนที! เจ็ด แต่เขายังมิได้
วางรากฐานพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์
7 เขาทั3 งหลายจึงให้เงินแก่ ช่าง
สกัดหิน และช่างไม้ และมอบ
อาหาร เครื!องดื!มและนํ3ามันแก่
คนไซดอนและคนไทระ เพื!อให้
นาํไม้สนสีดาร์มาจากเลบานอน
ไปถึงทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตาม
ที! เขาได้รับอนุญาตมาจากไซรัส
กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
การวางรากฐานของพระวิหาร
8 ในปีที! สองซึ! งเขามาถึ งพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้าที! เยรูซาเล็ม
ในเดือนที!สอง เศรุบบาเบลบุตร
ชายเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตร

เอสรา D, E

(OM) อสร F:CF-CO; นหม O:OE (C) นหม O:OE; K:C-D (D) พบญ CD:I-F
(E) กดว DK:E (J) อพย DE:CF; ลนต DE:EE-JE (I) อพย DL:EK; กดว DK:E, CC, CL
(O) C พกษ I:F, L; D พศด D:CM, CF; อสร C:D (K) C พศด DE:J, DJ; อสร E:D; J:E
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หน้า 1011

ชายโยซาดัก ได้ทาํการตั3 งต้น
พร้อมพี! น้องของเขาที! เหลืออยู่
คื อบรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี
และคนทั3 งปวงซึ!งมาจากการเป็น
เชลยยังเยรูซาเล็ม เขาได้เลือก
ตั3 งคนเลวี ตั3 งแต่อายุยี!สิบปีขึ3 น
ไป เพื!อให้ดูแลการงานของพระ
นิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
9และเยชูอากับบุตรชายและพี!
น้องของท่าน กับขัดมีเอลและ
บุตรชายของเขา คนของยูดาห์
รวมกันควบคุมคนงานในพระ
นิเวศแห่งพระเจ้า รวมกับบุตร
ชายเฮนาดัดพร้อมกับบุตรชาย
และญาติของเขาผู้เป็นคนเลวี
10 และเมื! อช่ างก่ อได้วางราก
ฐานของพระวิหารแห่งพระเย-
โฮวาห์ บรรดาปุโรหิตก็แต่ง
เครื! องยศออกมาพร้อมกับแตร
และคนเลวี คนของอาสาฟ
พร้อมกับฉาบ ถวายสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ตามพระราชกาํ-
หนดของดาวิดกษัตริย์แห่งอิส-
ราเอล
11 และเขาร้ องเพลงตอบกั น
สรรเสริญและโมทนาแด่พระเย-
โฮวาห์ว่า "เพราะพระองค์ประ-
เสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองค์ดาํรงเป็นนิตย์ต่ออิส-
ราเอล" และประชาชนทั3 งปวงก็
โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื!อเขาสรร-
เสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่า

รากฐานของพระนิ เวศแห่งพระ
เยโฮวาห์วางเสรจ็แล้ว
12 แต่ ปุ โรหิตและคนเลวีและ
ประมุขของบรรพบุ รุษเป็นอัน
มาก คือคนแก่ผู้ได้เห็นพระวิ-
หารหลังก่อน เมื! อเขาเห็นราก
ฐานของพระวิหารหลังนี3 ได้วาง
แล้ว ได้ร้องไห้ด้วยเสียงดัง คน
เป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความ
ชื!นบาน
13 ประชาชนจึงสังเกตไม่ได้ ว่า
ไหนเป็นเสียงโห่ ร้องด้วยความ
ชื!นบาน และไหนเป็นเสียงประ-
ชาชนร้องไห้ เพราะประชาชน
โห่ร้องเสียงดังมาก และเสียงนั3น
กไ็ด้ยินไปไกล

คนที&ไม่เชื&อพระเจ้า
พยายามขดัขวางงานก่อสรา้ง

4
เมื!อปฏิปักษ์ของยูดาห์และ
เบนยามินได้ยินว่า ลูก

หลานของพวกที! ถูกกวาดไปเป็น
เชลย กาํลังสร้างพระวิหารถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอล
2 เขาทั3 งหลายไ ด้ เ ข้ าม าหา
เศรุ บบาเบลและประมุ ขของ
บรรพบุรุษและพูดกับเขาว่า "ให้
เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะ
ว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของ
ท่านอย่างท่านทั3งหลาย และเรา
ได้ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์ตั3 ง
แต่ วันที! เอสารฮัดโดนกษัตริ ย์

เอสรา E, J

(L) อสร D:JM (CM) C พศด F:EC; CF:J-I; DI:C
(CC) อพย CI:DC; C พศด CF:EJ, JC; D พศด O:E; นหม CD:DJ (CD) อสร D:FK
(C) อสร J:O-L (D) D พกษ CO:DJ, ED-EE; CL:EO; อสร J:CM
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แห่งอัสซีเรียได้นาํเรามาที!นี! "
3แต่เศรุบบาเบล เยชูอา และ
คนอื! นๆที! เป็นพวกประมุขของ
บรรพบุรุษที! เหลืออยู่ในอิสรา-
เอล พูดกับเขาทั3งหลายว่า "ท่าน
ทั3 งหลายไม่มีส่วนกับเราในการ
สร้างพระนิเวศถวายแด่พระเจ้า
ของเรา แต่พวกเราจะสร้างแต่
ลาํพังถวายแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตามที!กษัตริย์
ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรง
บัญชาไว้แก่เรา"
4แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั3น
ได้ กระทาํ ให้ ประชาชนยูดาห์
ท้อถอย และรบกวนพวกเขาใน
การสร้าง
5และได้จ้างที!ปรึกษาไว้ขัดขวาง
เขาเพื! อมิให้ เขาสมหวังตามจุด
ประสงค์ของเขา ตลอดรัชสมัย
ของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
แม้ถึงรัชกาลของดาริอัสกษัตริย์
แห่งเปอร์เซีย
6และในรัชกาลอาหสุเอรัส ต้น
รัชกาลของพระองค์ เขาทั3 ง
หลายได้ เขี ยนฟ้ องชาวยู ดาห์
และเยรูซาเลม็
7 และในรั ชสมั ยของอารทา-
เซอร์ซีสนั3น บิชลาม มิทเรดาท
และทาเบเอล และพวกภาคีทั3 ง
ปวงของเขาได้เขียนไปทูลอาร-
ทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย
และฎี กานั3 นได้ เขี ยนขึ3 นเป็ น

อักษรภาษาของคนซี เรียและก็
แปลเป็นภาษาของคนซีเรีย
8เรฮูมผู้บังคับบัญชา และชิมชัย
อาลักษณ์ได้เขียนหนังสือปรัก-
ปราํ เยรู ซาเล็ มถวายกษั ตริ ย์
อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี3
9แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิม-
ชัยอาลักษณ์กับภาคีทั3 งปวงของ
ท่าน และชาวดินา คนอาฟอาร์-
เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี
คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา
คนเดฮาวาห์ และคนเอลาม
10 และคนประชาชาติอื! นๆ ผู้
ซึ! งโอสนัปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่
ได้ ส่ งมาให้ตั3 งอยู่ ในหั วเมื อง
สะมาเรีย และในส่วนที! เหลือ
ของมณฑลทางฟากแม่นํ3าข้างนี3
เป็นต้น

พวกปฏิปักษเ์ขียนจดหมาย
ถึงกษตัริยอ์ารทาเซอรซี์ส

11 และนี! เป็นสาํเนาจดหมายที!
เขาส่งไปถึงพระองค์ คือถึง
กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสว่า "ขอ
กราบทูล ข้าราชการของพระ
องค์ คือคนของมณฑลฟากแม่
นํ3าข้างนี3  เป็นต้น
12 บัดนี3 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า
พวกยิวซึ! งมาจากพระองค์มาหา
ข้าพระองค์นั3 นได้ไปยังเยรูซา-
เลม็ เขากาํลังก่อสร้างเมืองที!มัก
กบฏและชั!วร้ายขึ3 นใหม่ เขากาํ-
ลั งจะทาํกาํแพงเมืองเสร็จและ

เอสรา J

(E) อสร C:C-J; นหม D:DM (J) อสร E:E (I) อสร I:I; F:C
(O) D พกษ CK:DF; อสร O:C, O, DC (L) D พกษ CO:EM-EC
(CM) D พกษ CO:DJ; อสร J:C, CC, CO; O:CD (CD) D พศด EF:CE; อสร I:E, L
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ซ่อมแซมรากฐาน
13 บัดนี3 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า
ถ้าเมืองนี3 ได้สร้างขึ3 นใหม่และ
กาํแพงเมืองเสร็จแล้ว เขาจะไม่
ส่งบรรณาการ ค่าธรรมเนียม
หรือค่าภาษี และเงินรายได้ของ
หลวงกจ็ะขาดตกบกพร่องไป
14 เพราะเมื! อข้ าพระองค์ ทั3 ง
หลายได้รับพระบรมราชูปถัมภ์
จากราชวังของกษัตริย์ จึงไม่
สมควรที! ข้าพระองค์ทั3 งหลายจะ
เห็นการเสื!อมเกียรติของกษัตริย์
เพราะฉะนั3 นข้ าพระองค์ ทั3 ง
หล ายจึ ง ส่ งม ากราบทู ลแ ก่
กษัตริย์
15 เพื!อว่าจะได้ค้นดูในหนังสือ
บันทึกของบรรพบุ รุษของพระ
องค์ พระองค์จะพบในหนังสือ
บันทึกแล้วทราบว่าเมืองนี3 เป็น
เมืองมักกบฏ เป็นภยันตรายแก่
บรรดากษัตริ ย์และมณฑลทั3 ง
หลาย และได้มีการปลุกปั! นขึ3 น
จากสมัยเก่าก่อน เพราะเหตุนี3
เองเมืองนี3 จึงถูกทิ3 งร้าง
16 ข้าพระองค์ทั3 งหลายขอกราบ
ทูลให้กษัตริย์ทรงทราบว่า ถ้า
เมื องนี3 ได้ สร้ างใหม่ เสร็จและ
กาํแพงเมืองก็สาํเร็จแล้ว พระ
องค์จะไม่มีกรรมสิทธิU ในมณฑล
ฟากแม่นํ3าข้างนี3 "

กฤษฎีกาจากกษตัริย์
17 กษัตริย์ทรงส่งพระราชสาร

ตอบไปถึ งเรฮูมผู้ บังคับบัญชา
และชิมชัยอาลักษณ์ และภาคี
ทั3 งปวงของเขาผู้อาศัยในสะมา-
เรีย และในส่วนที! เหลือของ
มณฑลทางฟากแม่นํ3าข้างโน้นว่า
"ขอให้อยู่ เย็นเป็นสุขเถิด เป็น
ต้น
18 บัดนี3 หนังสือที!ท่านส่งไปยัง
เราได้ให้แปลต่อหน้าเรา
19 และเราได้ออกคาํสั!ง และได้
สอบสวนแล้ว เห็นว่าเมืองนี3 แต่
ก่อนโน้นได้ลุกขึ3 นต่อสู้ กษัตริย์
และการกบฏ และการปลุกปั! น
ได้เกิดขึ3 นในเมืองนั3น
20 เคยมีกษัตริย์ผู้ทรงอาํนาจได้
ครองเยรูซาเล็ม เป็นผู้ทรงปก
ครองมณฑลทั3 งสิ3 นฟากแม่นํ3า
ข้างโน้น ซึ!งเขาถวายบรรณาการ
ค่าธรรมเนียมและภาษีให้
21 เพราะฉะนั3นท่านทั3 งหลายจง
ออกคาํสั!งว่า ให้คนเหล่านี3 หยุด
และไม่ต้องสร้างเมืองนี3 ใหม่ จน
กว่าเราจะออกกฤษฎีกา
22 และขอระวั งอย่ าหย่ อนใน
เรื! องนี3  ทาํไมจะให้ความเสื! อม
เสี ยเกิ ดขึ3 นเป็นภยันตรายต่อ
กษัตริย์"

การก่อสรา้งไดห้ยุด
23 แล้วเมื! อได้ อ่ านสาํ เนาราช
สารของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
ต่อหน้าเรฮูม และชิมชัยอา-
ลักษณ์ และภาคีทั3 งหลายของ

เอสรา J

(CE) อสร J:DM; O:DJ
(DM) ปฐก CI:CK; ยชว C:J; C พกษ J:DC; D พศด CK:E; สดด OD:K
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ท่าน ท่านทั3 งหลายก็รีบไปหา
พวกยิวที!เยรูซาเลม็ และใช้กาํลัง
และอาํนาจกระทาํให้เขาหยุด
24 งานพระนิเวศแห่งพระเจ้าซึ!ง
อยู่ในเยรูซาเลม็จึงหยุด งานนั3น
ได้หยุดจนถึงปีที!สองแห่งรัชกาล
ดาริอัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

ฮกักยัและเศคาริยาห์
หนุนใจประชาชน

ใหทํ้าการก่อสรา้งต่อไป

5
ฝ่ายผู้พยากรณ์คือ ฮักกัย
ผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์

บุตรชายอิดโด ได้พยากรณ์แก่
พวกยิวผู้อยู่ ในยูดาห์และเยรู-
ซาเล็มในพระนามของพระเจ้า
แห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา
2แล้วเศรุบบาเบลบุตรชายเช-
อัลทิเอล และเยชูอาบุตรชาย
โยซาดัก ได้ลุกขึ3 นตั3 งต้นสร้าง
พระนิ เวศแห่งพระเจ้าซึ! งอยู่ ใน
เยรูซาเล็มขึ3 นใหม่ และผู้พยา-
กรณ์ของพระเจ้าได้อยู่กับท่าน
ช่วยเหลือท่าน
3 ในเวลาเดียวกันนั3 นทัทเธนัย
ผู้ ว่ าราชการมณฑลฟากแม่นํ3า
ข้างนี3  และเชธาร์โบเซนัย และ
คณะของเขาได้มาหาท่าน และ
พูดกับท่านดังนี3 ว่า "ผู้ ใดที! ให้
กฤษฎีกาแก่ท่าน ให้สร้างพระ
นิเวศและกาํแพงนี3 จนสาํเรจ็"
4เขาถามท่านอย่างนี3 ด้วยว่า "ผู้
ที! กาํลังสร้างตึกนี3 นั3 นมี ชื! อใคร

บ้าง"
5แต่พระเนตรของพระเจ้าของ
เขาทั3 งหลายอยู่เหนือพวกผู้ใหญ่
ของพวกยิว  และเขากยั็บยั3งเขา
ทั3 งหลายไม่ได้จนกว่าเรื! องนี3 จะ
ทราบถึงดาริอัส และมีคาํตอบ
เป็นหนังสือเกี!ยวกับเรื!องนี3 มา
6สาํเนาจดหมายซึ! งทัทเธนัยผู้
ว่าราชการมณฑลฟากแม่นํ3าข้าง
นี3  และเชธาร์โบเซนัย และคณะ
ของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซึ! ง
อยู่ในมณฑลฟากแม่นํ3าข้างนี3  ส่ง
ไปทูลกษัตริย์ดาริอัส

พวกศตัรูเขียนถึง
กษตัริยด์าริอสั

7ท่านทั3 งหลายได้ส่งหนังสือซึ! ง
มีข้อความต่อไปนี3  "กราบทูล
กษัตริย์ดาริอัส ขอทรงพระ
เจริญ
8 ขอกษั ตริ ย์ ทรงทราบว่ าข้ า
พระองค์ทั3 งหลายไปยังมณฑล
ยูดาห์ ถึงพระนิเวศของพระเจ้า
ใหญ่ยิ! ง ซึ! งกาํลังสร้างขึ3 นด้วย
หินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนัง
งานนี3 ได้ดาํเนินไปอย่างขยันขัน
แขง็และเจริญขึ3 นในมือของเขา
9แล้ วข้ าพระองค์ทั3 งหลายได้
ถามพวกผู้ใหญ่เหล่านั3 นว่า `ผู้
ใดที!ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้าง
พระนิ เวศและทาํกาํแพงนี3 จน
สาํเรจ็'
10 ข้าพระองค์ทั3 งหลายได้ถาม

เอสรา J, I
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ชื!อของเขาด้วย เพื!อกราบทูลให้
พระองค์ทรงทราบ เพื!อข้าพระ
องค์จะได้ เขียนชื! อบุคคลเหล่า
นั3นที!เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้
11 และนี! เป็นคาํตอบของเขาแก่
ข้าพระองค์ `เราเป็นผู้ รับใช้
ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก และเรากาํลังสร้าง
พระนิ เวศซึ! งได้สร้างมาหลายปี
แล้วขึ3 นใหม่ ซึ! งกษัตริย์ผู้ ยิ! ง
ใหญ่ของอิสราเอลได้ทรงสร้าง
ให้สาํเรจ็
12 แต่เพราะว่าบรรพบุรุษของ
เราได้กระทาํให้พระเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ทรงกริ3 ว พระองค์ทรง
มอบท่ านเหล่ านั3 นไว้ ในพระ
หัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรง
ทาํลายพระนิเวศนี3  และทรง
กวาดเอาประชาชนไปยังบาบิ-
โลน
13 ถึ งอย่างไรก็ดี ในปี ต้นแห่ง
รัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลน กษัตริย์ไซรัสได้ทรงออก
กฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศหลัง
นี3 ของพระเจ้าขึ3 นใหม่
14 และเครื!องใช้ทองคาํและเงิน
ของพระนิเวศของพระเจ้า ซึ! ง
เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดไป
จากพระวิหารซึ! งอยู่ ในเยรูซา-
เล็มนั3 น และทรงนาํไปยังวิหาร
ของบาบิโลน สิ! งเหล่านี3 กษัตริย์

ไซรัสทรงนาํออกมาจากวิหาร
ของบาบิโลน และทรงมอบไว้กับ
คนหนึ!งชื!อเชชบัสซาร์ ผู้ซึ!งพระ
องค์ทรงตั3 งให้ เป็นผู้ ว่าราชการ
เมือง
15 และพระองค์ตรัสกับท่านดัง
นี3 ว่า "จงรับเครื!องใช้เหล่านี3 ไป
เก็บไว้ในพระวิหารซึ! งอยู่ในเย-
รูซาเล็ม และจงสร้างพระนิเวศ
ของพระเจ้ าขึ3 นใหม่ ในที! เดิ ม
นั3น"
16 แล้วเชชบัสซาร์คนนี3 ได้มา
วางรากฐานพระนิ เวศของพระ
เจ้าซึ! งอยู่ในเยรูซาเล็ม และ
ตั3 งแต่ เวลานั3 นจนบัดนี3 ก ็กาํลั ง
สร้างอยู่และยังไม่สาํเรจ็'
17 เพราะฉะนั3 นบัดนี3 ถ้ากษัตริย์
ทรงเห็นดีก็ขอทรงให้ ค้นดู ใน
คลังราชทรัพย์ที! อยู่ ในบาบิโลน
เพื! อดู ว่ากษัตริย์ไซรัสทรงออก
กฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศหลัง
นี3 ของพระเจ้าขึ3 นใหม่ในเยรูซา-
เล็มหรือไม่ และขอกษัตริย์รับ
สั! งแก่ข้าพระองค์ทั3 งหลายตาม
พอพระทัยของพระองค์ในเรื! อง
นี3 "

ดาริอสัทรงรบัรอง
กฤษฎีกาของไซรสั

6
แล้วกษัตริย์ดาริอัสทรงออก
กฤษฎีกาและทรงให้ ค้นดู

ในหอเก็บหนังสือซึ! งเป็นที! ราช
ทรัพย์สะสมไว้ในบาบิโลน
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2และได้มีการพบหนังสือม้วน
หนึ! งที! อาคเมตาห์ในพระราชวัง
ซึ! งอยู่ในมณฑลมีเดีย และมีข้อ
ความเขียนอยู่ ในหนั งสือม้ วน
นั3นดังต่อไปนี3
3 "ในปีต้นแห่งรัชกาลกษัตริ ย์
ไซรัส กษัตริย์ไซรัสทรงออก
กฤษฎีกาว่า เรื!องพระนิเวศของ
พระเจ้าที!เยรูซาเลม็ว่า `ให้สร้าง
พระนิเวศนั3นขึ3 นใหม่  คือที!ซึ!ง
เขานาํเครื! องสัตวบูชามาถวาย
ให้ลงรากมั!นคง ให้พระนิเวศสูง
หกสิบศอกและกว้างหกสิบศอก
4ให้ก่อด้วยหินใหญ่สามชั3นและ
ไม้ใหม่ชั3 นหนึ! ง และให้เสียเงิน
ค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวง
5และเครื! องใช้ทองคาํและเงิน
ของพระนิเวศแห่งพระเจ้า ซึ! ง
เนบูคัดเนซาร์ทรงนาํออกมาจาก
พระวิหารที! อยู่ ในเยรูซาเล็มนาํ
มาไว้ที!บาบิโลนนั3 น ให้คืนเสีย
และให้นาํกลับไปยังพระวิหาร
ซึ!งอยู่ในเยรูซาเลม็ ไว้ตามที!ของ
สิ!งนั3นๆ  ท่านจงเกบ็ไว้ในพระ
นิเวศแห่งพระเจ้า'
6 เพราะฉะนั3 นบัดนี3 ทัทเธนัยผู้
ว่าราชการมณฑลฟากแม่นํ3าข้าง
โน้น เชธาร์โบเซนัย และภาคี
ของท่าน คือคนอาฟอาร์เซคาซึ!ง
อยู่ในมณฑลฟากแม่นํ3าข้างโน้น
จงไปเสียให้ห่างเถิด
7จงให้งานสร้างพระนิ เวศของ

พระเจ้าดาํเนินไปเถิด ให้ผู้ ว่า
ราชการของพวกยิว และบรรดา
พวกผู้ใหญ่ของพวกยิวสร้างพระ
นิเวศของพระเจ้านี3 ในที! เดิมขึ3 น
ใหม่
8ยิ!งกว่านั3นอีก เราออกกฤษฎี-
กาเกี! ยวกับสิ! งที! ท่านพึงกระทาํ
เพื! อพวกผู้ ใหญ่ของพวกยิวใน
การสร้างพระนิเวศของพระเจ้า
ให้ ชาํระเงินค่ าก่อสร้ างแก่คน
เหล่านี3 เต็ม เพื! อพวกเขาไม่ถูก
หยุดยั3 ง เอาเงินจากราชทรัพย์
คือบรรณาการของมณฑลฟาก
แม่นํ3าข้างโน้น
9และสิ!งใดๆที!เขาต้องการ เช่น
วัวหนุ่ม แกะผู้ หรือแกะสาํหรับ
เครื! องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ ทั3งข้าวสาลี เกลือ
นํ3าองุ่น หรือนํ3ามัน ตามที!ปุโร-
หิตเยรูซาเลม็กาํหนดไว้ ให้มอบ
แก่เขาเป็นวันๆไปอย่าได้ขาด
10 เพื! อเขาจะได้ถวายเครื! อง
สัตวบูชา อันเป็นกลิ!นที!พอพระ
ทัยแด่พระเจ้ าแห่ งฟ้ าสวรรค์
และให้ อธิ ษฐานเพื! อชี วิตของ
กษัตริย์และโอรสของพระองค์
11 และเราออกกฤษฎีกาว่า ถ้า
ผู้ ใดเปลี! ยนแปลงประกาศิตนี3
ก ็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ! งออกเสีย
จากเรือนของเขา และให้เขาถูก
ตรึงไว้บนไม้นั3 น และให้เรือน
ของเขาเป็นกองขยะเพราะเรื! อง

เอสรา F

(D) D พกษ CO:F (E) อสร C:C; I:CE (J) C พกษ F:EF; อสร E:O
(I) อสร C:O-CJ; I:CJ (F) อสร I:E, F
(CM) อสร O:DE; ยรม DL:O; C ทธ D:C-D (CC) ดนล D:I; E:DL

 15_ezr.pub 
 page 11

 Wednesday, March 02, 2016 23:27 



หน้า 1017

นี3
12 และขอพระเจ้าผู้ทรงกระทาํ
ให้พระนามของพระองค์สถิตที!
นั!นทรงควํ!ากษัตริย์ทั3 งหมดหรือ
ประชาชาติใดๆ ที! ยื! นมือออก
เปลี! ยนแปลงข้อนี3  คือเพื! อทาํ
ลายพระนิเวศของพระเจ้าซึ! งอยู่
ในเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอัส
ออกกฤษฎีกานี3  ขอให้กระทาํกัน
ด้วยความขยันขันแขง็"
13 แล้ วทั ทเธนั ยผู้ ว่ าราชการ
มณฑลฟากแม่นํ3าข้างนี3  เชธาร์-
โบเซนัย และภาคีของท่านทั3 ง
สองก็ได้ กระทาํ ทุ กอย่ างด้ วย
ความขยันขันแข็งตามพระดาํรัส
ซึ! งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชา
มา
14 และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็
ได้ทาํการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไป
ตามการพยากรณ์ของฮักกัยผู้
พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุตร
ชายอิดโด เขาสร้างเสร็จตาม
พระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิส-
ราเอล และตามกฤษฎีกาของ
ไซรัสและดาริอั สและอารทา-
เซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

พระวิหารไดสํ้าเร็จ
และถวายแด่พระเจ้า

15 และพระนิเวศนี3 ได้สาํเร็จใน
วันที!สามของเดือนอาดาร์ ในปี
ที!หกแห่งรัชกาลกษัตริย์ดาริอัส
16 และชนชาติอิสราเอล บรรดา

ปุโรหิตและคนเลวี และลูก
หลานของพวกที! ถูกกวาดไปเป็น
เชลยที! เหลืออยู่ ได้ฉลองการ
มอบถวายพระนิเวศแห่งพระเจ้า
นี3 ด้วยความชื!นบาน
17 ณ การถวายพระนิเวศแห่ง
พระเจ้านี3  เขาทั3 งหลายได้ถวาย
วัวผู้หนึ!งร้อยตัว แกะผู้สองร้อย
ตัว ลูกแกะสี! ร้อยตัว และส่วน
เครื!องบูชาไถ่บาปสาํหรับอิสรา-
เอลทั3 งปวงนั3 นมีแพะผู้ สิบสอง
ตัว ตามจาํนวนตระกูลของอิส-
ราเอล
18 และเขาตั3 งปุโรหิตไว้ในกอง
ของเขาทั3 งหลาย และคนเลวีใน
เวรของเขา สาํหรับการปรนนิ-
บัติพระเจ้าที! เยรูซาเล็ม ตามที!
บันทึกไว้ในหนังสือของโมเสส

การถือเทศกาลปัสกาอีก
19 ในวันที!สิบสี!ของเดือนที!หนึ!ง
ลูกหลานของพวกที! ถูกกวาดไป
เป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา
20 เพราะบรรดาปุโรหิตและคน
เลวีได้ชาํระตนทุกคน เขาบริ-
สุทธิUหมดด้วยกัน เขาจึงฆ่าแกะ
ปัสกาสาํหรับลูกหลานของพวก
ที! ถูกกวาดไปเป็นเชลยทั3 งหมด
สาํหรับพวกพี! น้องที! เป็นปุโรหิต
และสาํหรับตัวเขาทั3งหลายเอง
21 ประชาชนอิสราเอลผู้ได้กลับ
มาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย
และทุกคนที! สมทบกับเขาและ

เอสรา F

(CD) พบญ CD:I, CC; C พกษ L:E (CJ) อสร C:C; J:DJ; I:C-D, CE; F:E, CD; O:C, CC
(CF) C พกษ K:FE; D พศด O:I (CO) อสร K:EI (CK) กดว E:F; K:L; C พศด DE:F
(CL) อพย CD:F (DM) D พศด DL:EJ; EM:CI; EI:CC (DC) อสร L:CC
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แยกตัวออกจากการมลทินของ
บรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดิน
นั3 น เพื! อจะแสวงหาพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้
รับประทาน
22 และเขาได้ ถื อเทศกาลกิ น
ขนมปังไร้เชื3 อเจ็ดวันด้วยความ
ชื! นบาน เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ได้ ทรงกระทาํ ให้ เขาชื! นบาน
และทรงหันพระทัยของกษัตริย์
อัสซีเรียมาหาเขา เพื!อเสริมกาํ-
ลั งมือของเขาในการสร้างพระ
นิเวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล

เอสรากบั
เพื&อนร่วมงาน
ไปเยรูซาเล็ม

7
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี3
ในรัชกาลของอารทาเซอร์-

ซีส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เอสรา
บุตรชายเสไรอาห์ ผู้ เป็นบุตร
ชายอาซาริยาห์ ผู้ เป็นบุตรชาย
ฮิลคียาห์
2 ผู้ เป็นบุตรชายชัลลูม ผู้ เป็น
บุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชาย
อาหิทูบ
3 ผู้ เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็น
บุตรชายเมราโยท
4ผู้เป็นบุตรชายเศ-ราหิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายอุสซี ผู้ เป็นบุตร
ชายบุคคี

5ผู้เป็นบุตรชายอาบีชูวา ผู้เป็น
บุตรชายฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชาย
เอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอา-
โรนปุโรหิตใหญ่
6เอสราคนนี3 ได้ขึ3 นไปจากบาบิ-
โลน ท่านเป็นธรรมาจารย์ชาํ-
นาญในเรื!องพระราชบัญญัติของ
โมเสส ซึ! งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
แห่งอิสราเอลประทานให้ และ
กษัตริย์ประทานทุกอย่างที!ท่าน
ทูลขอ เพราะว่าพระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่ าน
อยู่กับท่าน
7มีบางคนในคนอิสราเอลและ
ในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี
บรรดานักร้อง และคนเฝ้าประตู
และคนใช้ประจาํพระวิหาร ได้
ขึ3 นไปด้วย ถึงเยรูซาเล็มในปีที!
เจ็ดแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทา-
เซอร์ซีส
8และท่ านมาถึ งเยรูซาเล็มใน
เดือนที! ห้า ซึ! งเป็นปีที! เจ็ดของ
กษัตริย์
9เพราะในวันที!หนึ! งของเดือนที!
หนึ! งท่านได้เริ!มขึ3 นไปจากบาบิ-
โลน และในวันที!หนึ! งของเดือน
ที!ห้าท่านมายังเยรูซาเลม็ เพราะ
ว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระ
เจ้าของท่านอยู่กับท่าน
10 เพราะเอสราได้ ตั3 งใจของ
ท่านที! จะแสวงหาพระราชบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห์ และกระ-

เอสรา F, O

(DD) อพย CD:CI; CE:F-O; D พกษ DE:DL (C) C พศด F:CJ; D พศด EI:K; นหม D:C
(F) อสร O:L, CC-CD, DC, DK; K:DD (O) อสร D:JE; K:C-CJ-CI, DM
(L) อสร O:F; นหม D:K, CK (CM) พบญ EE:CM; อสร O:F, DI; นหม K:C-K; สดด CCL:JI
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ทาํตาม และสอนกฎเกณฑ์และ
คาํตัดสินต่างๆในอิสราเอล

อารทาเซอรซี์สบญัชา
ใหเ้อสราไดร้บั
ความช่วยเหลือ

11 ต่อไปนี3 เป็นสาํเนาจดหมาย
ซึ! งกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสพระ
ราชทานแก่เอสราปุโรหิตผู้ เป็น
ธรรมาจารย์ ผู้ เป็นธรรมาจารย์
แห่ งเรื! องราวของพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาห์และกฎเกณฑ์
ของพระองค์เพื!ออิสราเอลว่า
12 "อารทาเซอร์ซีส พระมหา
กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั3 งหลาย
ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารย์
ของพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้า
ของฟ้าสวรรค์ ขอให้อยู่เยน็เป็น
สุขอย่างสมบูรณ์เถิด เป็นต้น
13 บั ดนี3 เราออกกฤษฎี กาว่ า
ประชาชนอิ สราเอลผู้ หนึ! ง ผู้
ใด หรือปุโรหิตของเขาทั3งหลาย
หรือคนเลวีในราชอาณาจักรของ
เรา ผู้ซึ!งสมัครใจที!จะไปยังเยรู-
ซาเลม็ กใ็ห้ไปกับเจ้าได้
14 เพราะกษัตริย์และที! ปรึกษา
ทั3 งเจ็ดได้ใช้เจ้าไป ให้ถามถึง
ยูดาห์และเยรูซาเล็ม ตามพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า
ซึ!งอยู่ในมือเจ้านั3น
15 และให้นาํเงินและทองคาํซึ! ง
กษัตริ ย์และที! ปรึกษาของพระ
องค์สมัครใจถวายแด่พระเจ้ า

แห่งอิสราเอล ผู้ประทับในเยรู-
ซาเลม็
16 พร้อมทั3 งเงินและทองคาํทั3 ง
สิ3 นซึ! งเจ้าจะหาได้ทั! วไปในมณ-
ฑลบาบิโลน พร้อมกับของถวาย
ด้วยใจสมัครของประชาชนและ
ปุโรหิต เต็มใจถวายแด่พระ
นิเวศของพระเจ้าของเขา ซึ!งอยู่
ในเยรูซาเลม็
17 แล้ วด้ วยเงิ นนี3 เ จ้ าจงขยั น
ขันแข็งซื3 อวัวผู้ แกะผู้และลูก
แกะ กับธัญญบูชาคู่กัน และ
เครื! องดื! มบูชาคู่กัน และเจ้าจง
ถวายสิ! งเหล่านี3 บนแท่นบูชาของ
พระนิเวศแห่งพระเจ้าของเจ้าซึ!ง
อยู่ในเยรูซาเลม็
18 ส่วนเงินและทองคาํที! เหลือ
อยู่นั3นเจ้าและพี!น้องของเจ้าเห็น
ดีที!จะทาํประการใด กจ็งกระทาํ
เถิด ตามนํ3าพระทัยของพระเจ้า
ของเจ้า
19 และเครื! องใช้ซึ! งได้มอบให้
เจ้าสาํหรับการปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจง
มอบถวายไว้ต่อพระพักตร์พระ
เจ้าแห่งเยรูซาเลม็
20 และสิ! งใดๆซึ! งยั งต้องการ
สาํหรับพระนิ เวศของพระเจ้ า
ของเจ้าซึ! งเจ้าจะต้องจัดหานั3 น
เจ้ าจงจัดหาด้ วยเงิ นพระคลั ง
ของกษัตริย์
21 และเรา คือกษัตริย์อารทา-

เอสรา O

(CD) อสร J:CM; อสค DF:O; ดนล D:EO (CJ) อสธ C:CJ
(CI) D พศด F:D; อสร F:CD; สดด CEI:DC (CF) C พศด DL:F, L; อสร K:DI
(CO) กดว CI:J-CE; พบญ CD:I-CC
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เซอร์ซีส ได้ออกกฤษฎีกาไปยัง
บรรดานายคลั งในมณฑลฟาก
แม่นํ3าข้างโน้นว่า สิ!งใดๆที!เอส-
ราปุโรหิตธรรมาจารย์ของพระ
ราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้า
สวรรค์ต้องการจากท่าน จง
กระทาํให้ เขาด้วยความขยันขัน
แขง็
22 ถึงจาํนวนเงินหนึ! งร้อยตะ-
ลันต์ และข้าวสาลีถึงหนึ! งร้อย
โคระ นํ3าองุ่ นหนึ! งร้อยบัท นํ3า
มันหนึ! งร้อยบัท และเกลือไม่
จาํกัดจาํนวนว่าเท่าไร
23 สิ! งใดที! พระ เ จ้ าแห่ ง ฟ้ า
สวรรค์ทรงบัญชา กจ็งกระทาํให้
อย่างเต็มขนาดสาํหรับพระนิเวศ
ของพระเจ้ าแห่ ง ฟ้ าสวรรค์
เกลือกว่าพระพิโรธของพระองค์
จะมีต่อดินแดนของกษัตริย์และ
โอรสของพระองค์
24 เราขอแจ้งแก่ท่านทั3 งหลาย
ด้วยว่า ไม่เป็นการถูกต้องตาม
กฎหมายที! จะเอาบรรณาการ
ค่าธรรมเนียม หรือส่วยจากคน
หนึ!งคนใดในบรรดาปุโรหิต คน
เลวี นักร้อง คนเฝ้าประตู คนใช้
ประจาํพระวิหาร หรือผู้ รับใช้
อื! นๆของพระนิ เวศของพระเจ้า
นี3
25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระ
สติ ปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้า
อันอยู่ในมือของเจ้า จงแต่งตั3 ง

พนั กงานผู้ ปกครองและผู้ พิ-
พากษา ให้พิพากษาประชาชน
ทั3 งปวงในมณฑลฟากแม่นํ3า ข้าง
โน้น คือทุกคนที! รู้บรรดาพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า
และคนเหล่านั3 นที! ไม่ รู้  เจ้าทั3 ง
หลายจะต้องสอน
26 ผู้ ใดที! ไม่ เ ชื! อฟั งพระราช
บัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และ
กฎหมายของกษัตริย์ ก็ให้พิ-
พากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด
จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนร-
เทศ หรือถึงริบทรัพย์ของเขา
หรือถึงจาํขังกไ็ด้"

เอสรา
ขอบพระคุณพระเจ้า

27 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ผู้
ทรงดลพระทัยของกษัตริย์ ให้
เสริมความงามแก่พระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ซึ!งอยู่ในเยรูซาเลม็
28 และทรงบันดาลให้ ข้าพเจ้า
มี ความเมตตาต่ อพระพั กตร์
กษัตริย์ และที!ปรึกษาของพระ
องค์ และต่อหน้าเจ้านายผู้ทรง
อาํนาจของกษัตริย์ และข้าพเจ้า
ก็มีใจกล้าขึ3 น เพราะพระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของ
ข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั3 นผู้
นาํจากอิสราเอลขึ3 นไปกับข้าพ-
เจ้า

เอสรา O

(DI) อพย CK:DC-DD; พบญ CF:CK; D พศด CO:O; อสร O:CM; มลค D:O; มธ DE:D-E
(DO) C พศด DL:CM; อสร F:DD; สภษ DC:C
(DK) อสร I:I; O:F, L; K:CK; L:L
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รายชื&อเพื&อนร่วมงาน
ของเอสรา

8
ต่ อไปนี3 เ ป็ นประมุ ขของ
บรรพบุรุษของเขาทั3 งหลาย

และนี! เป็นสาํมะโนครัวเชื3 อสาย
ของบรรดาผู้ที! ขึ3 นไปกับข้าพเจ้า
จากบาบิโลน ในรัชกาลกษัตริย์
อารทาเซอร์ซีส คือ
2จากคนฟีเนหัสมี เกอร์โชม
จากคนอิธามาร์มี ดาเนียล จาก
คนดาวิดมี ฮัทธัช
3จากคนเชคานิยาห์ จากคน
ปาโรชมี เศคาริยาห์ พร้อมกับ
ท่ านมี ผู้ ชายผู้ ขึ3 นทะเบี ยนไว้
หนึ!งร้อยห้าสิบคน
4จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอ-
นัย บุตรชายเศ-ราหิยาห์ พร้อม
กับท่านมีผู้ชายสองร้อยคน
5จากคนเชคานิยาห์มี บุตรชาย
ของยาฮาซีเอล พร้อมกับท่านมี
ผู้ชายสามร้อยคน
6จากคนอาดีนมี เอเบด บุตร
ชายโยนาธาน พร้อมกับท่านมีผู้
ชายห้าสิบคน
7จากคนเอลามมี เยชายาห์
บุตรชายอาธาลิยาห์ พร้อมกับ
ท่านมีผู้ชายเจด็สิบคน
8จากคนเชฟาทิยาห์มี เศบาดิ-
ยาห์ บุตรชายมีคาเอล พร้อม
กับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน
9จากคนโยอาบมี โอบาดีห์
บุตรชายเยฮีเอล พร้อมกับท่าน

มีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน
10 จากคนเชโลมิทมี บุตรชาย
ของโยสิฟียาห์ พร้อมกับท่านมี
ผู้ชายหนึ!งร้อยหกสิบคน
11 จากคนเบบัยมี เศคาริยาห์
บุตรชายเบบัย พร้อมกับท่านมี
ผู้ชายยี!สิบแปดคน
12 จากคนอัสกาดมี โยฮานัน
บุตรชายฮักคาทาน พร้อมกับ
ท่านมีผู้ชายหนึ!งร้อยสิบคน
13 จากคนอาโดนีคัมมีผู้ที! มาที
หลัง นี! เป็นชื!อของเขาคือ เอลี-
เฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห์
พร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบ
คน
14 จากคนบิกวัยมี อุธัยและ
ศับบูด พร้อมกับเขาทั3 งสองมีผู้
ชายเจด็สิบคน

เอสราตอ้งการใหม้ีคนเลวี
และคนใชป้ระจําพระวิหาร

ไปเพิ&มเติม
15 ข้ าพเจ้ าได้ รวบรวมเขาทั3 ง
หลายเข้ามายังแม่นํ3าที! ไหลไปสู่
อาหะวา เราตั3 งค่ายอยู่ที!นั!นสาม
วัน เมื!อข้าพเจ้าสาํรวจดูประชา
ชนและปุโรหิต ข้าพเจ้าไม่เห็น
ลูกหลานของเลวีที!นั!นเลย
16 แล้วข้ าพเจ้าจึงให้ ไปเรี ยก
เอลีเยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์
เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นา-
ธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม
บุคคลชั3นหัวหน้า และให้หาโย-

เอสรา K

(D) C พศด E:DD; อสร D:FK (E) อสร D:E
(J) อสร CM:EM (CC) อสร CM:DK
(CI) อสร O:O; K:D (CF) อสร CM:CI
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ยาริบ และเอลนาธัน ผู้เป็นคนมี
ความเข้าใจ
17 และส่ งเขาด้ วยคาํสั! งไปยั ง
ท่านอิดโด บุคคลชั3 นหัวหน้ายัง
สถานที!ที! ชื! อคาสิเฟีย คือให้
บอกท่านอิดโดและพี! น้องของ
ท่ านผู้ เป็ นคนใช้ ประจาํ พระ
วิหารที! สถานที!ที! ชื! อคาสิเฟียว่า
ขอส่ งผู้ ปรนนิ บัติ สาํหรับพระ
นิ เวศของพระเจ้าของเรามายัง
เรา
18 และโดยพระหั ตถ์ อั นทรง
พระคุณของพระเจ้าของเราอยู่
กับเรา เขาได้นาํคนที!มีความ
สุขุมมาให้เรา เป็นลูกหลานของ
มาห์ลีบุตรชายเลวี ผู้ เป็นบุตร
ชายอิสราเอล ชื!อเชเรบิยาห์ กับ
บุตรชายและญาติพี!น้อง รวมสิบ
แปดคน
19 ทั3 งฮาชาบิยาห์และเยชายาห์
ลูกหลานของเมรารีกับญาติ พี!
น้องและบุตรชายของเขารวมยี!
สิบคน
20 และคนใช้ประจาํพระวิหาร
ซึ! งดาวิดและข้าราชการของพระ
องค์ได้จัดตั3 งขึ3 นไว้เพื! อปรนนิ-
บัติคนเลวี มีคนใช้ประจาํพระ
วิหารสองร้อยยี! สิบคน บุคคล
เหล่านี3 ทั3งสิ3 นมีชื!อระบุไว้

การถืออดอาหาร
ที&แม่นํ+าอาหะวา

21 แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถือ

อดอาหารที!นั!น คือที!แม่นํ3าอา-
หะวา เพื! อเราทั3 งหลายจะได้
ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า
ของเรา เพื!อจะทูลขอหนทางอัน
ถูกต้องจากพระองค์ สาํหรับเรา
ลูกหลานของเรา และข้าว
ของทั3งสิ3 นของเรา
22 เพราะข้าพเจ้าละอายที!จะทูล
ขอกองทหารและพลม้ าจาก
กษัตริย์เพื! อช่วยเราสู้ ศัตรูตาม
ทางของเรา ในเมื! อเราได้กราบ
ทูลกษัตริย์แล้วว่า "พระหัตถ์
ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดา
ผู้ที! แสวงหาพระองค์ให้ยังผลดี
แต่ฤทธานุภาพและพระพิ โรธ
ของพระองค์ต่อสู้ คนเหล่านั3 นที!
ละทิ3 งพระองค์"
23 เราจึงอดอาหารและวิงวอน
พระเจ้าของเราเพื!อเรื!องนี3  และ
พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของ
เรา

ทรพัยส์มบติัมอบไว้
แก่ปุโรหิตสิบสองคน

24 และข้าพเจ้าได้แยกปุโรหิต
ใหญ่ออกสิบสองคนคือ เชเรบิ-
ยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี!น้องสิบ
คนของเขาที!อยู่กับเขา
25 และข้าพเจ้าได้ชั! งเงิน และ
ทองคาํ และเครื!องใช้ กับเครื!อง
บูชาสาํหรับพระนิ เวศของพระ
เจ้าของเรา มอบให้เขาทั3งหลาย
ซึ! งกษัตริย์และที!ปรึกษาและเจ้า

เอสรา K

(CK) นหม K:O; L:J-I (CL) นหม CD:DJ (DM) อสร D:JE; O:O
(DC) ลนต CF:DL; DE:DL; C ซมอ O:F (DD) D พศด CI:D; อสร O:F, L, DK; สดด EE:CK
(DE) C พศด I:DM; D พศด EE:CE; อสย CL:DD (DI) อสร O:CI-CF
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นายของพระองค์ และคนอิสรา-
เอลทั3งปวงที!นั!นได้ถวายไว้
26 ข้าพเจ้าได้ชั! งใส่มือของเขา
เป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันต์
และเครื! องใช้ที! ทาํด้วยเงินมีค่า
หนึ! งร้อยตะลันต์ และทองคาํ
ร้อยตะลันต์
27 ชามทองคาํยี!สิบลูกมีค่าหนึ! ง
พันดาริค และเครื!องใช้ทองสัม-
ฤทธิU เนื3 อละเอียดสุกใสสองลูกมี
ค่าเท่ากับทองคาํ
28 และข้าพเจ้าบอกเขาว่า "ท่าน
ทั3 งหลายบริสุทธิU ต่อพระเยโฮ-
วาห์ และเครื! องใช้ก็บริสุทธิU
และเงินกับทองคาํเป็นของถวาย
ด้ วยใจสมั ครแด่พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
ทั3งหลาย
29 จงเฝ้าดูแลไว้จนกว่าท่านชั! ง
สิ! งเหล่านั3 นต่อหน้าพวกปุโรหิต
ใหญ่และคนเลวี และประมุขของ
บรรพบุรุษอิสราเอลในเยรูซา-
เล็ม ภายในห้องพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์"
30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึง
รับเงินและทองคาํที! ได้ชั! ง และ
เครื!องใช้ เพื! อนาํไปยังเยรูซา-
เล็ม ยังพระนิเวศของพระเจ้า
ของเรา

เอสราถึงเยรูซาเล็ม
31 และเราก็ออกจากแม่นํ3าอา-
หะวาในวันที! สิบสองของเดือน

ต้น เพื! อไปยังเยรูซาเล็ม และ
พระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่
กับเรา และพระองค์ทรงช่วยเรา
ให้พ้นจากมือของศัตรูและจาก
พวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง
32 เรามาถึงเยรูซาเล็มและพัก
อยู่ที!นั!นสามวัน
33 ในวันที! สี! ภายในพระนิ เวศ
ของพระเจ้าของเรา ก็ชั! งเงิน
ทองคาํและเครื! องใช้ใส่มือของ
เมเรโมทปุโรหิต บุตรชายอุรีย-
อาห์ และคนที!อยู่กับเขาคือเอ-
เลอาซาร์บุตรชายฟีเนหัส และ
คนที!อยู่กับเขาทั3งหลายคือ โย-
ซาบาด บุตรชายเยชูอา และโน-
อัดยาห์บุตรชายบินนุย คนเลวี
34 เ ขา ชั! ง และนั บทั3 ง หมด
และบันทึกนํ3าหนักของทุกสิ!งไว้
35 บรรดาลูกหลานของพวกที!
ถูกกวาดไปเป็นเชลย ซึ! งมาจาก
การเป็นเชลย ได้ถวายเครื!องเผา
บูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มี
วัวผู้สิบสองตัวสาํหรับพวกอิส-
ราเอลทั3 งปวง แกะผู้ เก้าสิบหก
ตัว ลูกแกะเจด็สิบเจด็ตัว และ
แพะผู้สิบสองตัวเป็นเครื!องบูชา
ไถ่บาป ทั3 งสิ3 นนี3 เป็นเครื!องเผา
บูชาถวายพระเยโฮวาห์
พวกเขามอบพระราชโองการ

ใหแ้ก่ผูว่้าราชการมณฑล
36 เขาทั3 งหลายได้ มอบพระ
ราชโองการให้แก่สมุหเทศาภิ-

เอสรา K

(DK) ลนต DC:F-L; DD:D-E; กดว J:J, CI, CL-DM; พบญ EE:K
(DL) อสร J:E (EC) อสร O:F, L, DK (ED) นหม D:CC
(EE) อสร K:DF, EM; นหม CC:CF (EI) อสร D:C; F:CO (EF) อสร O:DC-DJ
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บาลของกษัตริย์ และแก่ผู้ ว่า
ราชการมณฑลฟากแม่นํ3า ข้างนี3
และท่ านเหล่ านี3 ได้ ช่ วยเหลื อ
ประชาชนและพระนิเวศของพระ
เจ้า

การสมรสกบัชนชาติ
ที&ไม่เชื&อพระเจ้า

เป็นสิ&งที&ผิดพลาด

9
เมื! อเหตุ การณ์ เหล่ านี3 ได้
เสร็จสิ3 นลงแล้ว พวกเจ้า

นายกเ็ข้ามาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า
"ประชาชนแห่งอิสราเอล และ
พวกปุโรหิตกับคนเลวีมิได้แยก
ตนเองออกจากชนชาติทั3 งหลาย
แห่งแผ่นดินเหล่านั3 น โดยได้
ประพฤติตามการกระทาํอันน่า
สะอิดสะเอียนของเขา คือออก
จากคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คน
เปริสซี คนเยบุส คนอัมโมน คน
โมอับ คนอียิปต์ และคนอาโม-
ไรต์
2 เพราะเขารับบุตรสาวของชน
เหล่านี3 เป็นภรรยาของเขาเอง
และของบุตรชายของเขา ดังนั3น
เชื3 อสายบริสุทธิU ได้ปะปนกับชน
ชาติทั3 งหลายของแผ่นดินเหล่า
นั3 น นี! แหละในการละเมิดข้อนี3
มือของเจ้าหน้าที! ชั3 นหัวหน้าและ
ผู้ครองเมืองได้เด่นที!สุด"
3 เมื! อข้ าพเจ้ าได้ ยิ นอย่ างนี3
ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื3 อของข้าพเจ้าทั3 ง
เสื3 อคลุมของข้าพเจ้า และทึ3 งผม

ออกจากศีรษะของข้าพเจ้าและ
ทึ3 งหนวดเครา และนั! งลงตะลึง
อยู่
4แล้วบรรดาคนที! สั! นสะท้านไป
ด้วยพระวจนะของพระเจ้าแห่ง
อิสราเอล เหตุด้วยการละเมิด
ของพวกที! ถูกกวาดไปเป็นเชลย
นั3น ได้มาประชุมต่อหน้าข้าพ-
เจ้าเมื! อข้าพเจ้านั! งตะลึงอยู่ จน
ถึงเวลาถวายเครื! องสักการบูชา
ตอนเยน็

คําอธิษฐานและ
การสารภาพของเอสรา

5ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็น
นั3 นข้ าพเจ้ าได้ ลุ กขึ3 นจากการ
ถ่อมตัว มีเครื! องแต่งกายและ
เสื3 อคลุ มของข้ าพเจ้ าฉี กขาด
และข้าพเจ้ากคุ็กเข่าลงและชูมือ
ขึ3 นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า
6และข้าพเจ้าทูลว่า "โอ ข้าแต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์ละอายขวยเขินที!จะเงยหน้า
หาพระองค์ พระเจ้าของข้าพระ
องค์ เพราะว่าความชั! วช้าของ
ข้าพระองค์ทั3 งหลายขึ3 นสูงกว่า
ศีรษะของข้าพระองค์ และการ
ละเมิดของข้าพระองค์ทั3 งหลาย
กองขึ3 นไปถึงฟ้าสวรรค์
7 ข้าพระองค์ทั3 งหลายมีการละ-
เมิดยิ! งใหญ่ตั3 งแต่สมัยบรรพ-
บุรุษของข้าพระองค์ทั3 งหลายจน

เอสรา K, L

(C) พบญ CD:EM-EC; อสร F:DC; นหม L:D (D) อพย DD:EC; EJ:CF; พบญ O:E, F
(E) โยบ C:DM; สดด CE:J (J) อพย DL:EM; อสร CM:E; อสย FF:D (I) อพย L:DL
(F) D พศด DK:L; อสร L:CE, CI; สดด EK:J (O) พบญ DK:EF; ED:DI; D พศด EF:CJ
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ถึงทุกวันนี3  และเพราะความชั! ว
ช้าของข้าพระองค์ทั3 งหลาย ข้า
พระองค์ทั3 งหลาย ทั3 งบรรดา
กษัตริย์ของข้าพระองค์ และ
บรรดาปุโรหิตของข้าพระองค์ได้
ถู กมอบไว้ ในมื อของบรรดา
กษัตริ ย์แห่งแผ่นดินเหล่านั3 น
ให้แก่ดาบ แก่การเป็นเชลย แก่
การปล้น และแก่การขายหน้า
อย่างที!สุด อย่างทุกวันนี3
8แต่บัดนี3 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของข้าพระองค์ทั3งหลายทรงสาํ-
แดงพระกรุณา พอพระทัยชั!วครู่
หนึ! งสั3 นๆ และได้ทรงประทาน
ให้ ข้าพระองค์ทั3 งหลายมีคนที!
เหลืออยู่และมีที!ยึดมั!นในที!บริ-
สุทธิU ของพระองค์ เพื! อว่าพระ
เจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้
ตาของข้าพระองค์ทั3 งหลายแจ่ม
ขึ3 น และทรงประสาทความฟื3 น
คืนมาเล็กน้อยจากการเป็นทาส
ของข้าพระองค์ทั3งหลาย
9เพราะว่าข้าพระองค์ทั3 งหลาย
เป็นทาส แต่พระเจ้าของข้าพระ
องค์มิได้ทรงละทิ3 งข้าพระองค์ไว้
ในความเป็นทาส แต่ทรงบัน-
ดาลให้ ข้าพระองค์ทั3 งหลายได้
รับความเมตตาในสายพระเนตร
กษัตริย์ทั3 งหลายแห่งเปอร์เซีย
ทรงให้ ข้ าพระองค์ทั3 งหลายมี
การฟื3 นฟูขึ3 น เพื!อจะตั3 งพระนิ-
เวศของพระเจ้าของข้าพระองค์

ทั3งหลายขึ3 นไว้ เพื!อจะซ่อมแซม
สิ! งที! ปรั กหั กพั งในพระนิ เวศ
เพื! อจะประทานกาํแพงแก่ ข้ า
พระองค์ทั3 งหลายในยูดาห์และ
ในเยรูซาเลม็
10 และบัดนี3  โอ ข้าแต่พระเจ้า
ของข้าพระองค์ทั3งหลาย ต่อจาก
นี3 ข้ าพระองค์ จะทู ลอะไรอี ก
เพราะข้าพระองค์ทั3 งหลายได้ละ
ทิ3 งพระบัญญัติของพระองค์
11 ซึ! งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้
โดยผู้พยากรณ์ผู้ รับใช้ของพระ
องค์ว่า `แผ่นดินซึ!งเจ้ากาํลังเข้า
ไปเพื! อยึ ดเป็นกรรมสิ ทธิU นั3 น
เป็นแผ่นดินมลทินด้ วยความ
โสโครกของชนชาติทั3 งหลายใน
แผ่นดินเหล่านั3น ด้วยการกระ-
ทาํอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา
ซึ! งเต็มไปหมดตั3 งแต่ปลายข้างนี3
ถึงปลายข้างโน้น ด้วยความมล
ทินของเขาทั3งหลาย
12 เพราะฉะนั3นบัดนี3  อย่ามอบ
พวกบุตรสาวของเจ้ าแก่ พวก
บุตรชายของเขา หรืออย่ารับ
พวกบุ ตรสาวของเขาให้ พวก
บุตรชายของเจ้า หรืออย่าเสริม
สันติภาพและความเจริญมั! งคั! ง
ของเขาทั3 งหลายเป็นนิตย์ เพื! อ
เจ้าทั3งหลายจะแขง็แรง และกิน
ของดีๆแห่งแผ่นดินนั3 น และ
มอบแผ่นดินนั3นไว้เป็นมรดกแก่
ลูกหลานของเจ้าทั3 งหลายเป็น

เอสรา L

(K) สดด EJ:I (L) อสร O:DK; นหม L:CO, EF; อสธ O:J; สดด CEF:DE; อสย I:D
(CC) อสร F:DC
(CD) อพย DE:ED; EJ:CI-CF; พบญ O:E; DE:F; อสร L:D; สภษ CE:DD; DM:O
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นิตย์'
13 และเมื!อข้าพระองค์ทั3 งหลาย
รั บโทษเพราะการชั! วร้ ายของ
ข้าพระองค์ และเพราะการละ-
เมิดใหญ่ยิ!งของข้าพระองค์ และ
เมื! อพระองค์คือพระเจ้าของข้า
พระองค์ทั3 งหลายได้ทรงลงโทษ
ข้าพระองค์ เหตุความชั!วช้าของ
ข้าพระองค์ น้อยกว่าที! พึงควร
ได้รับ และทรงประทานการช่วย
ให้ พ้นแก่ ข้าพระองค์ทั3 งหลาย
อย่างนี3
14 สมควรที! ข้ าพระอง ค์ ทั3 ง
หลายจะฝ่าฝืนพระบัญญัติของ
พระองค์อีก และเข้าเกี! ยวดอง
ด้วยการแต่งงานกับชนชาติทั3 ง
หลายที!กระทาํสิ! งที! น่าสะอิดสะ-
เอียนเหล่านี3 หรือ พระองค์จะไม่
ทรงกริ3 วต่อข้าพระองค์ทั3 งหลาย
จนพระองค์ผลาญข้าพระองค์ทั3ง
หลายเสีย จนไม่มีคนที!เหลืออยู่
และไม่มีใครรอดได้เลยหรือ
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ชอบ
ธรรม เพราะข้าพระองค์ทั3 ง
หลายเป็นคนที! เหลืออยู่ซึ! งรอด
พ้นมาอย่างทุกวันนี3  ดูเถิด ข้า
พระองค์ ทั3 งหลายอยู่ ต่ อพระ
พักตร์พระองค์ มีการละเมิด
ของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มี
สั กคนเดี ยวที! จะยื น ต่ อพระ
พักตร์พระองค์ได้เหตุเรื!องนี3 "

คนของพระเจ้า
แยกออกจากชาวโลก

10
ขณะที! เอสราอธิ ษฐาน
และทาํการสารภาพร้อง

ไห้ทิ3 งตั วลงต่อหน้ าพระนิ เวศ
ของพระเจ้า มีชุมนุมชนหมู่ใหญ่
โตมากทั3 งชายหญิงและเด็กจาก
อิ สราเอลประชุมต่อหน้ าท่ าน
เพราะประชาชนได้ร้องไห้อย่าง
ขมขื!น
2และเชคานิยาห์บุตรชายเยฮี-
เอล คนเอลาม กล่าวแก่เอสราว่า
"พวกเราทั3 งหลายได้ละเมิดต่อ
พระเจ้าของเราเสียแล้ว และได้
แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชน
ชาติทั3 งหลายของแผ่นดินนี3  แต่
ถึงจะมีเรื! องอย่างนี3  ก็ยังมี
ความหวังในอิสราเอลอยู่
3เพราะฉะนั3นบัดนี3  ให้เรากระ-
ทาํพันธสัญญากับพระเจ้ าของ
เราที!จะทิ3 งภรรยาและลูกเหล่านี3
ซึ! งเกิดมาจากเขาทั3 งหลายเสีย
ทั3 งสิ3 น ตามคาํปรึกษาของเจ้า
นายของข้าพเจ้า และของบรรดา
ผู้ที! สั! นสะท้านด้วยพระบัญญัติ
ของพระเจ้ าของเราทั3 งหลาย
และขอให้กระทาํตามพระราช
บัญญัติเถิด
4จงลุกขึ3 นเถิด เพราะเป็นหน้าที!
ของท่าน และเราทั3 งหลายจะ
สนับสนุนท่าน ขอจงเข้มแข็ง
และกระทาํเสียเถิด"

เอสรา L, CM

(CE) สดด CME:CM (CJ) พบญ L:K; นหม CE:DE; ยน I:CJ; D ปต D:DM
(CI) นหม L:EE; ดนล L:CJ; รม E:CL (C) D พศด DM:L; นหม K:C-L; ดนล L:J, DM
(D) อสร CM:CM, CE-CJ, CO-CK (E) พบญ O:D-E; D พศด EJ:EC (J) C พศด DK:CM
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5แล้วเอสราได้ลุกขึ3 นให้บรรดา
ปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสรา-
เอลทั3 งปวงกระทาํสัตย์ปฏิญาณ
ว่า เขาจะกระทาํตามที! ได้พูด
แล้ว เขาทั3 งหลายจึงกระทาํ
สัตย์ปฏิญาณ
6 แล้ วเอสราก็ถอยไปจากต่ อ
หน้าพระนิเวศของพระเจ้า เข้า
ไปในห้องของโยฮานันบุตรชาย
เอลียาชีบ เมื!อมาถึงที!นั!นแล้ว ก็
ไม่ รับประทานขนมปังหรือดื! ม
นํ3า เพราะท่านโศกเศร้าด้วย
เรื! องการละเมิดของพวกที! ถู ก
กวาดไปเป็นเชลยนั3น
7และเขาทาํการป่าวร้องทั! วยู-
ดาห์และเยรูซาเลม็ แก่ลูกหลาน
ทั3งสิ3 นของพวกที! ถูกกวาดไปเป็น
เชลยว่า ให้มาชุมนุมกันที! เยรู-
ซาเลม็
8และถ้ าผู้ ใดไม่มาภายในสาม
วัน ตามคาํสั!งของเจ้าหน้าที!และ
พวกผู้ใหญ่ทั3 งหลาย จะต้องริบ
ทรัพย์สมบัติของเขาเสียทั3 งสิ3 น
และผู้นั3 นต้องขาดจากชุมนุมชน
ของพวกที!ถูกกวาดไปเป็นเชลย
9 และชายทั3 งปวงของยู ดาห์
และเบนยามินได้ชุมนุมกันที!เย-
รูซาเลม็ภายในสามวัน ในเดือน
ที!เก้า ณ วันที!ยี!สิบของเดือนนั3น
และประชาชนทั3 งปวงนั! งอยู่ ที!
ถนนหน้าพระนิเวศของพระเจ้า
ตัวสั! นสะท้านด้วยเรื! องนี3  และ

ด้วยเรื!องฝนตกหนัก
10 และเอสราปุโรหิตได้ลุกขึ3 น
พูดกับเขาทั3 งหลายว่า "ท่านทั3 ง
หลายได้ละเมิดและได้แต่งงาน
กับหญิงต่างชาติ จึงได้ทวีการ
ละเมิดของอิสราเอล
11 เหตุฉะนั3นบัดนี3  จงสารภาพ
ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้ าแห่ ง
บรรพบุรุษของท่าน และกระทาํ
ตามนํ3าพระทัยของพระองค์ จง
แยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติ
ทั3 งหลายแห่งแผ่นดินและจาก
ภรรยาต่างชาติ"
12 แล้วชุมนุมชนทั3 งสิ3 นได้ตอบ
ด้วยเสียงอันดังว่า "เป็นดังนั3 น
แหละ เราต้องกระทาํตามที!ท่าน
พูดแล้ว"
13 แต่มีประชาชนมากและเป็น
เวลาที!ฝนตกหนัก เราอยู่กลาง
แจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จใน
วันสองวันก็ไม่ได้ เพราะเราได้
ละเมิดในเรื!องนี3 มากนัก
14 ขอให้ เจ้ าหน้ าที! ของเราทาํ
การแทนชุมนุมชนทั3 งสิ3 น และ
ให้บรรดาคนในหัวเมืองของเรา
ที! ได้ รับภรรยาต่างชาติมาตาม
เวลากาํหนด พร้อมกับพวกผู้
ใหญ่และผู้ วินิจฉัยของทุกเมือง
จนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของ
พระเจ้าของเรา ที!ทรงมีในเรื!อง
นี3 หันเหไปจากเราทั3งหลาย"
15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล

เอสรา CM

(I) อสร CM:CD, CL; นหม I:CD; CE:DI (F) พบญ L:CK (L) C ซมอ CD:CK; อสร L:J
(CC) ลนต DF:JM-JD; ยชว O:CL; อสร CM:E; สภษ DK:CE
(CJ) D พกษ DE:DF; D พศด DK:CC-CE; DL:CM; EM:K (CI) อสร K:CF; นหม E:J
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และยาไซอาห์ บุตรชายทิกวาห์
เท่านั3นที!คัดค้านเรื!องนี3  และเม-
ชุลลามกับชับเบธัย คนเลวี
สนับสนุนเขาทั3งสอง
16 แล้วลูกหลานของพวกที! ถูก
กวาดไปเป็นเชลยก็ได้ กระทาํ
ตาม เอสราปุโรหิต และประมุข
ของบรรพบุรุษบางคน ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา แต่ละ
คนที! ระบุชื! อไว้ได้ถูกเลือก ใน
วันที!หนึ! งของเดือนที! สิบเขานั! ง
ประชุมกันพิจารณาเรื!องนี3
17 พอถึงวันที!หนึ! งของเดือนที!
หนึ!ง เขาก็จบเรื!องที!ชายทั3งปวง
ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ
18 ลู กหลานของปุ โรหิ ตผู้ ได้
แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จาก
คนเยชูอาบุตรชายโยซาดักและ
พี! น้องของท่านมี มาอาเสอาห์
เอลีเยเซอร์ ยารีบและเกดาลิ-
ยาห์
19 เขาทั3 งหลายปฏิญาณตนว่า
เขาจะทิ3 งภรรยาของเขาเสีย และ
เพราะเขามีความผิด เขาจึงถวาย
แกะผู้ ตั วหนึ! งจากฝู งแพะแกะ
เป็นเครื!องบูชา เพราะเหตุการ
ละเมิดของเขา
20 จากคนอิมเมอร์ มี ฮานานี
และเศบาดิยาห์
21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์
เอลียาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และ
อุสซียาห์

22 จากคนปาชเฮอร์ มี เอลีโอ-
นัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เน-
ธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์
23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด
ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิทา)
เปธาหิยาห์ ยูดาห์และเอลีเย-
เซอร์
24 จากพวกนักร้อง มี เอลียา-
ชีบ จากคนเฝ้าประตู มี ชัลลูม
เทเลม และอุรี
25 และจากพวกอิสราเอล คือ
จากคนปาโรช มี รามียาห์ อิส-
ซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอเล-
อาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์
26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ-
ยาห์ เศคาริยาห์ เยฮีเอล อับดี
เยรีโมท เอลียาห์
27 จากคนศัทธู มี เอลีโอนัย
เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยรีโมท
ศาบาด และอาซีซา
28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานัน
ฮานันยาห์ ศับบัย อัทลัย
29 จากคนบานี มี เมชุลลาม
มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล
และเยรีโมท
30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา
เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์
มัทธานิยาห์ เบซาเลล บินนุย
และมนัสเสห์
31 จากคนฮาริม มี เอลีเยเซอร์
อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์
ชิเมโอน

เอสรา CM

(CF) อสร J:E (CK) อสร I:D; ฮบค C:C, CD; D:J; ศคย E:C; F:CC
(CL) ลนต I:F, CI; F:J, F; D พกษ CM:CI; C พศด DL:DJ; D พศด EM:K; นหม CE:DE
(DI) อสร D:E; K:E; นหม O:K (DK) อสร K:CC (EM) อสร K:J
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32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์
33 จากคนฮาชูม มี มัทเธนัย
มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท
เยเรมัย มนัสเสห์และชิเมอี
34 จากคนบานี มี มาอาดัย
อัมราม อูเอล
35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์
36 วานิยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ
37 มัทธานิยาห์ มัทเธนัย ยา-
อาสุ
38 บานี บินนุย ชิเมอี
39 เชเลมิยาห์ นาธัน อาดายาห์

40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย
41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมา-
ริยาห์
42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโย-
เซฟ
43 จากคนเนโบ มี เยอีเอล
มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบินา
ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์
44 บุคคลเหล่านี3 ทั3 งสิ3 นได้แต่ง
งานกับหญิงต่างชาติ บางคน
มีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั3 น
ด้วย

เอสรา CM
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