
หนา 1006เอสรา
กษัตริยไซรัสทรงประกาศ

ใหสรางพระวิหาร
ของพระเจาใหม

1ในป แรกแห งรั ชกาลไซรั ส
กษัตริยของเปอรเซีย เพ่ือ

พระวจนะของพระเยโฮวาหทาง
ปากของเยเรมียจะสําเร็จ พระ
เยโฮวาห ทรงรบเร าจิตใจของ
ไซ รั สกษั ตริ ย ของเปอร เซี ย
กษัตริยจึงทรงมีประกาศตลอด
ราชอาณาจักรของพระองค และ
บันทึกเปนลายลักษณอักษรลง
ดวยวา
2 "ไซรัสกษัตริยแห งเปอร เซีย
ตรัสดังนี้ วา `พระเยโฮวาหพระ
เจ าของฟ าสวรรค ไดพระราช
ทานบรรดาราชอาณาจักรแห ง
แผนดินโลกแกเรา และพระองค
ทรงกําชับใหเราสรางพระนิเวศ
ใหพระองคที่ เยรูซาเล็ม ซึ่ งอยู
ในยูดาห
3มี ผู ใดในท ามกลางท านทั้ ง
หลายที่ เปนประชาชนของพระ
องค ขอพระเจาของเขาสถิตกับ
เขา และขอใหเขาข้ึนไปยังเยรู-
ซาเล็มซึ่ งอยู ในยูดาหและสราง
พระนิเวศของพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล (คือพระองค
ทรงเปนพระเจา) ซึ่งอยูในเยรู-
ซาเล็ม
4และคนใดก็ตามที่เหลืออยู ไม

วาเขาจะอาศัยอยู ณ ที่ใด ขอให
คนซึ่ งอยู ในที่ ของเขาช วยเขา
ดวยเงินและดวยทองคํา ดวย
ขาวของและสัตว นอกเหนือจาก
เครื่ องบูชาตามใจสมัครสําหรับ
พระนิ เวศของพระเจาซึ่ งอยู ใน
เยรูซาเล็ม'"

ผูถูกเนรเทศกลับไป
ยังเยรูซาเล็ม

5แล วประมุ ขของบรรพบุ รุ ษ
แหงยูดาหและเบนยามินไดลุก
ข้ึน ทั้ งบรรดาปุโรหิตและคน
เลวี คือทุกคนที่พระเจาทรงเรา
จิ ตใจของเขาให ไปสร างพระ
นิเวศของพระเยโฮวาหซึ่ งอยู ใน
เยรูซาเล็ม
6และทุกคนที่ อยู ใกล เขาก็ ได
ชวยมือเขาดวยเครื่องเงิน ดวย
ทองคํา ดวยขาวของและดวย
สัตว และดวยของมีคา นอก
เหนือจากทุกสิ่งที่ถวายบูชาตาม
ใจสมัคร
7กษัตริยไซรัสก็ทรงนําเครื่องใช
ของพระนิเวศแหงพระเยโฮวาห
ออกมา ซึ่งเปนเครื่องใชที่เนบู-
คัดเนสซารไดทรงกวาดมาจาก
เยรูซาเล็ม และทรงเก็บไวใน
นิเวศแหงพระของพระองค
8 ไซรัสกษัตริ ย แห งเปอร เซี ย
ทรงนําสิ่ ง เหล านี้ ออกมาใน
ความดูแลของมิทเรดาท สมุห-

(1) 2 พศด 36:22-23; อสร 5:13-14; อสย 44:28-45:13; ยรม 25:12; 29:10
(2) อสย 44:28; 45:1, 13 (3) 1 พกษ 8:23; 18:39; อสย 37:16 (5) ฟป 2:13
(6) อสร 2:68 (7) 2 พกษ 24:13; 2 พศด 36:7, 18; อสร 5:14; 6:5 (8) อสร 5:14, 16
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หนา 1007
พระคลัง ผูนับออกใหแกเชช-
บัสซารเจานายของยูดาห
9และนี่ เปนจํานวนของสิ่ งเหลา
นั้น อางทองคําสามสิบ อางเงิน
หนึ่งพัน มีดย่ีสิบเกาเลม
10 ชามทองคําสามสิบ ชามเงิน
อีกชนิดหนึ่ งมีสี่ รอยสิบ และ
ภาชนะอยางอื่นหนึ่งพัน
11 ภาชนะที่ทําดวยทองคําและ
ทําดวยเงินทั้ งสิ้ นรวมหาพันสี่
รอย ทั้งหมดนี้เชชบัสซารไดนํา
ข้ึนมา เมื่อไดนําพวกเชลยขึ้นมา
จากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

รายการประชาชน
ท่ีกลับไปยังเยรูซาเล็ม

2ตอไปนี้ เปนประชาชนแหง
มณฑลที่ ข้ึนมาจากการเปน

เชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่ ง
เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบา-
บิโลนไดกวาดเอาไปเปนเชลยยัง
บาบิโลน และกลับไปยังเยรูซา-
เล็มและยูดาห ตางก็ไปยังเมือง
ของตน
2 เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบล
คือ เยชูอา เนหะมีย เสไรอาห
เรเอไลยาห โมรเดคัย บิลชาน
มิสปาร บิกวัย เรฮูม และบาอา-
นาห จํานวนผูชายของประชาชน
อิสราเอลคือ
3คนปาโรช สองพันหนึ่ งรอย
เจ็ดสิบสองคน
4คนเชฟาทิยาห สามรอยเจ็ด

สิบสองคน
5คนอาราห เจ็ดรอยเจ็ดสิบหา
คน
6คนปาหัทโมอับ คือลูกหลาน
ของเยชูอาและโยอาบ สองพัน
แปดรอยสิบสองคน
7คนเอลาม หนึ่งพันสองรอยหา
สิบสี่คน
8คนศัทธู เการอยสี่สิบหาคน
9คนศักคัย เจ็ดรอยหกสิบคน
10 คนบานี หกรอยสี่สิบสองคน
11 คนเบบัย หกรอยย่ีสิบสาม
คน
12 คนอัสกาด หนึ่งพันสองรอย
ย่ีสิบสองคน
13 คนอาโดนีคัม หกรอยหกสิบ
หกคน
14 คนบิกวัย สองพันหาสิบหก
คน
15 คนอาดีน สี่รอยหาสิบสี่คน
16 คนอาเทอร คือของเฮเซคี-
ยาห เกาสิบแปดคน
17 คนเบไซ สามรอยย่ีสิบสาม
คน
18 คนโยราห หนึ่งรอยสิบสอง
คน
19 คนฮาชูม สองรอยย่ีสิบสาม
คน
20 คนกิบบาร เกาสิบหาคน
21 คนชาวเบธเลเฮม หนึ่งรอย
ย่ีสิบสามคน
22 ชาวเนโทฟาห หาสิบหกคน

เอสรา 1, 2

(1) 2 พกษ 24:14-16; 25:11; 2 พศด 36:20; นหม 7:6
(5) นหม 7:10
(6) นหม 7:11
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หนา 1008
23 ชาวอานาโธท หนึ่งรอยย่ีสิบ
แปดคน
24 คนอัสมาเวท สี่สิบสองคน
25 คนชาวคีริยาทอาริม ชาว
เคฟราห และชาวเบเอโรท เจ็ด
รอยสี่สิบสามคน
26 คนชาวรามาห และชาวเกบา
หกรอยย่ีสิบเอ็ดคน
27 ชาวมิคมาส หนึ่งรอยย่ีสิบ
สองคน
28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สอง
รอยย่ีสิบสามคน
29 คนชาวเนโบ หาสิบสองคน
30 คนชาวมักบีช หนึ่ งรอยหา
สิบหกคน
31 คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หนึ่ ง
พันสองรอยหาสิบสี่คน
32 คนชาวฮาริม สามรอยย่ีสิบ
คน
33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน เจ็ดรอยย่ีสิบหาคน
34 คนชาวเยรีโค สามรอยสี่สิบ
หาคน
35 คนเสนาอาห สามพันหก
รอยสามสิบคน

พวกปุโรหิตท่ีกลับไป
36บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดา-
ยาห วงศวานเยชูอา เการอยเจ็ด
สิบสามคน
37 คนอิมเมอร หนึ่งพันหาสิบ
สองคน
38 คนปาชเฮอร หนึ่ งพันสอง

รอยสี่สิบเจ็ดคน
39 คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

พวกคนเลวีท่ีกลับไป
40 คนเลวีคือ คนเยชูอาและ
ขัดมีเอล ฝายคนโฮดาวิยาห
เจ็ดสิบสี่คน
41 พวกนักรองคือ คนอาสาฟ
หนึ่งรอยย่ีสิบแปดคน
42 ลู กหลานคนเฝ าประตู คื อ
คนชัลลูม คนอาเทอร คนทัล-
โมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และ
คนโชบัย รวมกันหนึ่ งรอยสาม
สิบเกาคน
43 คนใชประจําพระวิหาร คือ
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา-
โอท
44 คนเคโรส คนสีอาฮา คนพา-
โดน
45 คนเลบานาห คนฮากาบาห
คนอักขูบ
46 คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮา-
นัน
47 คนกิดเดล คนกาฮาร คนเร-
อายาห
48 คนเรซีน คนเนโคดา คน
กัสซาม
49 คนอุสซาห คนปาเสอาห คน
เบสัย
50 คนอัสนาห คนเมอูนิม คน
เนฟสิม
51 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คน
ฮารฮูร

เอสรา 2

(25) นหม 7:29 (31) อสร 2:7 (36) 1 พศด 24:7-18
(37) 1 พศด 24:14 (38) 1 พศด 9:12
(39) 1 พศด 24:8 (43) 1 พศด 9:2
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หนา 1009
52 คนบัสลูท คนเมหิดา คน
ฮารชา
53 คนบารโขส คนสิเสรา คน
เทมาห
54 คนเนซิยาห และคนฮาทิฟ-
ฟา
55 ลูกหลานขาราชการของซา-
โลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟ-
เรท คนเปรุดา
56 คนยาอาลาห คนดารโคน
คนกิดเดล
57 คนเชฟาทิยาห คนฮัทธิล คน
โปเคเรทแหงซาบาอิม และคน
อามี
58 คนใชประจําพระวิหารและ
ลูกหลานของขาราชการของซา-
โลมอนทั้งสิ้น เปนสามรอยเกา
สิบสองคน
59 ตอไปนี้เปนบรรดาผูที่ ข้ึนมา
จากเทลเมลาห เทลฮารชา เครูบ
อัดดาน และอิมเมอร แตเขา
พิสูจน เรือนบรรพบุ รุษของเขา
หรือเชื้ อสายของเขาไมไดวาเขา
เปนคนอิสราเอลหรือไม
60 คือคนเดไลยาห คนโทบีอาห
และคนเนโคดา รวมหกรอยหา
สิบสองคน
61 และจากลูกหลานของปุโรหิต
ดวยคือ คนฮาบายาห คนฮักโขส
และคนบารซิลลัย ผู ไดภรรยา
จากบุตรสาวของบารซิลลัย คน
กิเลอาด จึงไดชื่อตามนั้น

62 คนเหลานี้ เมื่ อคนหาชื่ อใน
ทะเบียนที่เขาข้ึนไวในสํามะโน-
ครัวเชื้ อสายก็ไมพบ จึงถือวา
เปนมลทิน และถูกตัดออกจาก
ตําแหนงปุโรหิต
63 ผูวาราชการเมืองสั่งเขามิให
รับประทานอาหารบริสุทธิ์ ที่สุด
จนกวาจะมี ปุโรหิตที่ จะปรึกษา
กับอูรีมและทูมมีมเสียกอน
จํานวนคนท่ีกลับไปท้ังหมด

64 ชุมนุมชนทั้ งหมดรวมกันมี
สี่ หมื่ นสองพันสามรอยหกสิบ
คน
65 นอกเหนื อจากคนใช ชาย
หญิงซึ่ งมี อยู เจ็ ดพันสามร อย
สามสิบเจ็ดคน และเขามีนักรอง
ชายหญิงสองรอยคน
ทรัพยสินของคนที่กลับไป

66 มาของเขามีเจ็ดรอยสามสิบ
หกตัว ลอของเขาสองรอยสี่สิบ
หาตัว
67 อูฐของเขาสี่ รอยสามสิบหา
ตัว และลาของเขาหกพันเจ็ด
รอยย่ีสิบตัว
68 ประมุ ขของบรรพบุ รุษบาง
คน เมื่ อเขามาถึงที่พระนิเวศ
ของพระเยโฮวาหซึ่ งอยู ในเยรู-
ซาเล็ม ไดถวายตามใจสมัคร
เพ่ือพระนิเวศของพระเจา เพ่ือ
จะสรางพระนิเวศข้ึนในที่เดิม
69 เขาถวายตามกําลั งของเขา
แก กองทรัพย เพ่ื อพระราชกิจ

เอสรา 2

(55) 1 พกษ 9:21; นหม 7:57-60 (58) ยชว 9:21, 27; 1 พกษ 9:21; 1 พศด 9:2
(61) 2 ซมอ 17:27; 1 พกษ 2:7 (62) กดว 3:10 (63) อพย 28:30; ลนต 22:2, 10, 15
(64) นหม 7:66 (68) อสร 1:6; 3:5; นหม 7:70 (69) 1 พศด 26:20; อสร 8:25-35

 15_ezr.pub 
 page 4

 Friday, December 09, 2005 12:24 



หนา 1010
เปนทองคําหกหมื่นหนึ่งพันดา-
ริค เงินหาพันมาเน และเครื่อง
แตงกายปุโรหิตหนึ่งรอยตัว
70บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประ-
ชาชนสวนหนึ่ง นักรอง คนเฝา
ประตู และคนใชประจําพระ
วิหารอยูตามเมืองของตน และ
อิสราเอลทั้ งปวงอยู ตามเมือง
ของเขา

เยชูอากับเศรุบบาเบล
   ตั้งแทนบูชาขึ้นมา

3เมื่ อมาถึ งเดือนที่ เจ็ดที่ คน
อิ สราเอลอยู ตามหั วเมื อง

ประชาชนไดมาพรอมหนากันที่
เยรูซาเล็ม
2แลวเยชูอาบุตรชายโยซาดักได
ลุกข้ึ นพรอมกับพวกปุโรหิตผู
เปนญาติของเขาดวยกัน กับเศ-
รุ บบาเบลบุ ตรชายเชอั ลทิ เอล
พรอมกับญาติของเขา และได
สรางแทนบูชาของพระเจาแหง
อิสราเอล เพ่ือถวายเครื่ องเผา
บูชาบนนั้น ตามที่ บันทึกไวใน
พระราชบัญญัติของโมเสสคน
ของพระเจา
3 เขาไดตั้ งแทนบูชาไวบนฐาน
เพราะความกลั วอยู เหนื อเขา
เหตุด วยชนชาติ ทั้ งหลายแห ง
แผนดินเหลานั้น และเขาถวาย
เครื่ องเผาบูชาบนแทนนั้ นตอ
พระเยโฮวาห เปนเครื่ องเผา
บูชาเวลาเชาและเวลาเย็น

เทศกาลอยูเพิงและ
เครื่องเผาบูชาตางๆ

4และเขาถือเทศกาลอยูเพิงตาม
ที่บันทึกไว และถวายเครื่องเผา
บูชาประจําวันตามจํานวนที่กํา-
หนดไว ตามธรรมเนียม อันเปน
หนาที่พึงทําทุกวัน
5ต อมาก็ ถวายเครื่ องเผาบูชา
เนืองนิตย ถวายเครื่ องบูชาใน
วันข้ึนหนึ่ งคํ่า และตามบรรดา
เทศกาลกําหนดของพระเยโฮ-
วาหที่ตั้งไว และถวายเครื่องบูชา
ของทุกคนที่ ถวายตามใจสมัคร
แดพระเยโฮวาห
6 เขาเริ่มตนถวายเครื่องเผาบูชา
แดพระเยโฮวาหตั้งแตวันที่หนึ่ง
ของเดือนที่ เจ็ด แตเขายังมิได
วางรากฐานพระวิหารของพระ
เยโฮวาห
7 เขาทั้ งหลายจึงให เงินแกชาง
สกัดหิน และชางไม และมอบ
อาหาร เครื่องดื่มและน้ํามันแก
คนไซดอนและคนไทระ เพ่ือให
นําไมสนสีดารมาจากเลบานอน
ไปถึงทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตาม
ที่ เขาไดรับอนุญาตมาจากไซรัส
กษัตริยแหงเปอรเซีย
การวางรากฐานของพระวิหาร
8 ในป ที่ สองซึ่ งเขามาถึ งพระ
นิ เวศแห งพระเจ าที่ เยรูซาเล็ม
ในเดือนที่สอง เศรุบบาเบลบุตร
ชายเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตร

เอสรา 2, 3

(70) อสร 6:16-17; นหม 7:73 (1) นหม 7:73; 8:1-2 (2) พบญ 12:5-6
(3) กดว 28:3 (4) อพย 23:16; ลนต 23:33-43 (5) อพย 29:38; กดว 28:3, 11, 19
(7) 1 พกษ 5:6, 9; 2 พศด 2:10, 16; อสร 1:2 (8) 1 พศด 23:4, 24; อสร 3:2; 4:3
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หนา 1011
ชายโยซาดัก ไดทําการตั้ งตน
พรอมพ่ีนองของเขาที่ เหลืออยู
คื อบรรดาปุ โรหิ ตและคนเลวี
และคนทั้งปวงซึ่งมาจากการเปน
เชลยยังเยรูซาเล็ม เขาไดเลือก
ตั้งคนเลวี ตั้ งแตอายุย่ีสิบปข้ึน
ไป เพ่ือใหดูแลการงานของพระ
นิเวศแหงพระเยโฮวาห
9และเยชูอากับบุตรชายและพี่
นองของทาน กับขัดมีเอลและ
บุตรชายของเขา คนของยูดาห
รวมกันควบคุมคนงานในพระ
นิเวศแหงพระเจา รวมกับบุตร
ชายเฮนาดัดพรอมกับบุตรชาย
และญาติของเขาผูเปนคนเลวี
10 และเมื่ อช างก อได วางราก
ฐานของพระวิหารแหงพระเย-
โฮวาห บรรดาปุโรหิตก็แตง
เครื่ องยศออกมาพรอมกับแตร
และคนเลวี คนของอาสาฟ
พรอมกับฉาบ ถวายสรรเสริญ
พระเยโฮวาหตามพระราชกํา-
หนดของดาวิดกษัตริยแหงอิส-
ราเอล
11 และเขาร องเพลงตอบกั น
สรรเสริญและโมทนาแดพระเย-
โฮวาหวา "เพราะพระองคประ-
เสริฐ เพราะความเมตตาของ
พระองคดํารงเปนนิตยตออิส-
ราเอล" และประชาชนทั้ งปวงก็
โหรองดวยเสียงดังเมื่อเขาสรร-
เสริญพระเยโฮวาห เพราะวา

รากฐานของพระนิ เวศแหงพระ
เยโฮวาหวางเสร็จแลว
12 แต ปุ โรหิ ตและคนเลวีและ
ประมุขของบรรพบุ รุษเปนอัน
มาก คือคนแกผู ไดเห็นพระวิ-
หารหลังกอน เมื่อเขาเห็นราก
ฐานของพระวิหารหลังนี้ ไดวาง
แลว ไดรองไหดวยเสียงดัง คน
เปนอันมากไดโหรองดวยความ
ชื่นบาน
13 ประชาชนจึงสังเกตไมไดวา
ไหนเปนเสียงโหรองดวยความ
ชื่นบาน และไหนเปนเสียงประ-
ชาชนรองไห เพราะประชาชน
โหรองเสียงดังมาก และเสียงนั้น
ก็ไดยินไปไกล

คนท่ีไมเชื่อพระเจา
พยายามขัดขวางงานกอสราง

4เมื่อปฏิปกษของยูดาหและ
เบนยามินไดยินวา ลูก

หลานของพวกที่ถูกกวาดไปเปน
เชลย กําลังสรางพระวิหารถวาย
แดพระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
อิสราเอล
2 เข าทั้ งหลายได เ ข าม าหา
เศรุ บบาเบลและประมุ ขของ
บรรพบุรุษและพูดกับเขาวา "ให
เราสรางดวยกันกับทาน เพราะ
วาพวกเราแสวงหาพระเจาของ
ทานอยางทานทั้งหลาย และเรา
ไดถวายสัตวบูชาแดพระองคตั้ ง
แต วันที่ เอสารฮัดโดนกษัตริย

เอสรา 3, 4

(9) อสร 2:40 (10) 1 พศด 6:31; 16:4-5; 25:1
(11) อพย 15:21; 1 พศด 16:34, 41; 2 พศด 7:3; นหม 12:24 (12) อสร 2:68
(1) อสร 4:7-9 (2) 2 พกษ 17:24, 32-33; 19:37; อสร 4:10
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หนา 1012
แหงอัสซีเรียไดนําเรามาที่นี่"
3แตเศรุบบาเบล เยชูอา และ
คนอื่ นๆที่ เปนพวกประมุขของ
บรรพบุรุษที่ เหลืออยู ในอิสรา-
เอล พูดกับเขาทั้งหลายวา "ทาน
ทั้ งหลายไมมีสวนกับเราในการ
สรางพระนิเวศถวายแดพระเจา
ของเรา แตพวกเราจะสรางแต
ลําพังถวายแดพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล ตามที่กษัตริย
ไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซียทรง
บัญชาไวแกเรา"
4แลวประชาชนแหงแผนดินนั้น
ได กระทําให ประชาชนยู ดาห
ทอถอย และรบกวนพวกเขาใน
การสราง
5และไดจางที่ปรึกษาไวขัดขวาง
เขาเพ่ื อมิให เขาสมหวังตามจุด
ประสงคของเขา ตลอดรัชสมัย
ของไซรัสกษัตริยแหงเปอรเซีย
แมถึงรัชกาลของดาริอัสกษัตริย
แหงเปอรเซีย
6และในรัชกาลอาหสุเอรัส ตน
รัชกาลของพระองค เขาทั้ ง
หลายได เขี ยนฟ องชาวยู ดาห
และเยรูซาเล็ม
7และในรั ชสมั ยของอารทา-
เซอรซีสนั้น บิชลาม มิทเรดาท
และทาเบเอล และพวกภาคีทั้ ง
ปวงของเขาไดเขียนไปทูลอาร-
ทาเซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย
ฎีกานั้นไดเขียนข้ึนเปนอักขระ-

อารัมแลวก็แปลเปนภาษาอารัม
8 เรฮูมผูบังคับบัญชา และชิมชัย
อาลักษณไดเขียนหนังสือปรัก-
ปรําเยรู ซาเล็ มถวายกษั ตริ ย
อารทาเซอรซีสดังตอไปนี้
9แลวเรฮูมผูบังคับบัญชา ชิม-
ชัยอาลักษณกับภาคีทั้ งปวงของ
ทาน และชาวดินา คนอาฟอาร-
เซคา คนทารเปลี คนอาฟอารซี
คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุสา
คนเดฮาวาห และคนเอลาม
10 และคนประชาชาติอื่ นๆ ผู
ซึ่ งโอสนัปปาร เจานายผู ใหญ
ได ส งมาให ตั้ งอยู ในหั วเมื อง
สะมาเรีย และในสวนที่ เหลือ
ของมณฑลทางฟากแมน้ําขางนี้
เปนตน
พวกปฏิปกษเขียนจดหมาย
ถึงกษัตริยอารทาเซอรซีส

11 และนี่ เปนสําเนาจดหมายที่
เขาสงไปถึงพระองค คือถึง
กษัตริยอารทาเซอรซีสวา "ขอ
กราบทูล ขาราชการของพระ
องค คือคนของมณฑลฟากแม
น้ําขางนี้ เปนตน
12 บัดนี้ขอกษัตริยทรงทราบวา
พวกยิวซึ่ งมาจากพระองคมาหา
ขาพระองคนั้ นไดไปยังเยรูซา-
เล็ม เขากําลังกอสรางเมืองที่มัก
กบฏและชั่วรายข้ึนใหม เขากํา-
ลั งจะทํากําแพงเมืองเสร็จและ
ซอมแซมรากฐาน

เอสรา 4

(3) อสร 1:1-4; นหม 2:20 (4) อสร 3:3 (5) อสร 5:5; 6:1
(7) 2 พกษ 18:26; อสร 7:1, 7, 21 (9) 2 พกษ 17:30-31
(10) 2 พกษ 17:24; อสร 4:1, 11, 17; 7:12 (12) 2 พศด 36:13; อสร 5:3, 9
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หนา 1013
13 บัดนี้ขอกษัตริยทรงทราบวา
ถาเมืองนี้ ไดสร างข้ึ นใหมและ
กําแพงเมืองเสร็จแลว เขาจะไม
สงบรรณาการ คาธรรมเนียม
หรือคาภาษี และเงินรายไดของ
หลวงก็จะขาดตกบกพรองไป
14 เพราะเมื่ อข าพระองค ทั้ ง
หลายไดรับพระบรมราชูปถัมภ
จากราชวังของกษัตริย จึงไม
สมควรที่ขาพระองคทั้งหลายจะ
เห็นการเสื่อมเกียรติของกษัตริย
เพราะฉะนั้ นข าพระองค ทั้ ง
หลายจึ งส งม ากราบทู ลแก
กษัตริย
15 เพ่ือวาจะไดคนดูในหนังสือ
บันทึกของบรรพบุ รุษของพระ
องค พระองคจะพบในหนังสือ
บันทึกแลวทราบวาเมืองนี้ เปน
เมืองมักกบฏ เปนภยันตรายแก
บรรดากษัตริ ย และมณฑลทั้ ง
หลาย และไดมีการปลุกปนข้ึน
จากสมัยเกากอน เพราะเหตุนี้
เองเมืองนี้จึงถูกทิ้งราง
16 ขาพระองคทั้งหลายขอกราบ
ทูลใหกษัตริยทรงทราบวา ถา
เมื องนี้ ได สร างใหม เสร็ จและ
กําแพงเมืองก็สําเร็จแลว พระ
องคจะไมมีกรรมสิทธิ์ ในมณฑล
ฟากแมน้ําขางนี้"

กฤษฎีกาจาก
กษัตริยอารทาเซอรซีส

17 กษัตริยทรงสงพระราชสาร

ตอบไปถึ งเรฮูมผู บั งคับบัญชา
และชิมชัยอาลักษณ และภาคี
ทั้งปวงของเขาผูอาศัยในสะมา-
เรีย และในสวนที่ เหลือของ
มณฑลทางฟากแมน้ําขางโนนวา
"ขอใหอยู เย็นเปนสุขเถิด เปน
ตน
18 บัดนี้หนังสือที่ทานสงไปยัง
เราไดใหแปลตอหนาเรา
19 และเราไดออกคําสั่ง และได
สอบสวนแลว เห็นวาเมืองนี้แต
กอนโนนไดลุกข้ึนตอสู กษัตริย
และการกบฏ และการปลุกปน
ไดเกิดข้ึนในเมืองนั้น
20 เคยมีกษัตริยผูทรงอํานาจได
ครองเยรูซาเล็ม เปนผูทรงปก
ครองมณฑลทั้ งสิ้ นฟากแมน้ํา
ขางโนน ซึ่งเขาถวายบรรณาการ
คาธรรมเนียมและภาษีให
21 เพราะฉะนั้นทานทั้งหลายจง
ออกคําสั่งวา ใหคนเหลานี้หยุด
และไมตองสรางเมืองนี้ใหม จน
กวาเราจะออกกฤษฎีกา
22 และขอระวั งอย าหย อนใน
เร่ืองนี้ ทําไมจะใหความเสื่ อม
เสี ยเกิ ดข้ึ นเป นภยันตรายต อ
กษัตริย"

การกอสรางไดหยุด
23 แลวเมื่ อได อ านสําเนาราช
สารของกษัตริยอารทาเซอรซีส
ตอหนาเรฮูม และชิมชัยอา-
ลักษณ และภาคีทั้ งหลายของ

เอสรา 4

(13) อสร 4:20; 7:24
(20) ปฐก 15:18; ยชว 1:4; 1 พกษ 4:21; 2 พศด 18:3; สดด 72:8
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หนา 1014
ทาน ทานทั้ งหลายก็รีบไปหา
พวกยิวที่เยรูซาเล็ม และใชกําลัง
และอํานาจกระทําใหเขาหยุด
24 งานพระนิเวศแหงพระเจาซึ่ง
อยูในเยรูซาเล็มจึงหยุด งานนั้น
ไดหยุดจนถึงปที่สองแหงรัชกาล
ดาริอัสกษัตริยแหงเปอรเซีย

ฮักกัยและเศคาริยาห
หนุนใจประชาชน

ใหทําการกอสรางตอไป

5ฝายผู พยากรณคือ ฮักกัย
ผูพยากรณ และเศคาริยาห

บุตรชายอิดโด ไดพยากรณแก
พวกยิวผู อยู ในยูดาหและเยรู-
ซาเล็มในพระนามของพระเจ า
แหงอิสราเอล คือแกพวกเขา
2แลวเศรุบบาเบลบุตรชายเช-
อัลทิเอล และเยชูอาบุตรชาย
โยซาดัก ไดลุกข้ึนตั้ งตนสราง
พระนิ เวศแหงพระเจาซึ่ งอยู ใน
เยรูซาเล็มข้ึนใหม และผูพยา-
กรณของพระเจาไดอยู กับทาน
ชวยเหลือทาน
3 ในเวลาเดียวกันนั้ นทัทเธนัย
ผู ว าราชการมณฑลฟากแมน้ํา
ขางนี้ และเชธารโบเซนัย และ
คณะของเขาไดมาหาทาน และ
พูดกับทานดังนี้วา "ผู ใดที่ ให
กฤษฎีกาแกทาน ใหสรางพระ
นิเวศและกําแพงนี้จนสําเร็จ"
4 เขาถามทานอยางนี้ดวยวา "ผู
ที่ กําลังสรางตึกนี้ นั้ นมีชื่ อใคร

บาง"
5แตพระเนตรของพระเจาของ
เขาทั้งหลายอยูเหนือพวกผูใหญ
ของพวกยิว  และเขาก็ยับย้ังเขา
ทั้ งหลายไมไดจนกวาเร่ืองนี้ จะ
ทราบถึงดาริอัส และมีคําตอบ
เปนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มา
6สําเนาจดหมายซึ่ งทัทเธนัยผู
วาราชการมณฑลฟากแมน้ําขาง
นี้ และเชธารโบเซนัย และคณะ
ของทานคือคนอาฟอารเซคาซึ่ ง
อยูในมณฑลฟากแมน้ําขางนี้ สง
ไปทูลกษัตริยดาริอัส

พวกศัตรูเขียนถึง
กษัตริยดาริอัส

7ทานทั้ งหลายไดสงหนังสือซึ่ ง
มีขอความตอไปนี้ "กราบทูล
กษัตริยดาริอัส ขอทรงพระ
เจริญ
8 ขอกษั ตริ ย ทรงทราบว าข า
พระองคทั้ งหลายไปยังมณฑล
ยูดาห ถึงพระนิเวศของพระเจา
ใหญย่ิ ง ซึ่ งกําลังสรางข้ึนดวย
หินใหญ และวางไมไวบนผนัง
งานนี้ ไดดําเนินไปอยางขยันขัน
แข็งและเจริญข้ึนในมือของเขา
9แล วข าพระองค ทั้ งหลายได
ถามพวกผู ใหญเหลานั้นวา `ผู
ใดที่ใหกฤษฎีกาแกทานใหสราง
พระนิ เวศและทํากําแพงนี้ จน
สําเร็จ'
10 ขาพระองคทั้ งหลายไดถาม

เอสรา 4, 5

(1) ฮบค 1:1; ศคย 1:1 (2) อสร 3:2; 6:14; ฮบค 1:12; 2:4; ศคย 3:1
(3) อสร 1:3; 5:6, 9; 6:6 (4) อสร 5:10
(5) 2 พศด 16:9; อสร 6:6; 7:6, 28; สดด 33:18 (6) อสร 4:7-10 (9) อสร 5:3-4

 15_ezr.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 12:24 



หนา 1015
ชื่อของเขาดวย เพ่ือกราบทูลให
พระองคทรงทราบ เพ่ือขาพระ
องคจะได เขียนชื่ อบุคคลเหลา
นั้นที่เปนหัวหนาของเขาลงไว
11 และนี่เปนคําตอบของเขาแก
ขาพระองค `เราเปนผู รับใช
ของพระเจาแหงฟาสวรรคและ
แผนดินโลก และเรากําลังสราง
พระนิ เวศซึ่ งไดสรางมาหลายป
แลวข้ึนใหม ซึ่ งกษัตริยผู ย่ิ ง
ใหญของอิสราเอลไดทรงสราง
ใหสําเร็จ
12 แตเพราะว าบรรพบุ รุษของ
เราไดกระทําใหพระเจาแหงฟา
สวรรคทรงกริ้ว พระองคทรง
มอบท านเหล านั้ นไว ในพระ
หัตถของเนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลน คนเคลเดียผูทรง
ทําลายพระนิเวศนี้ และทรง
กวาดเอาประชาชนไปยังบาบิ-
โลน
13 ถึ งอย างไรก็ดี ในปตนแห ง
รัชกาลไซรัสกษัตริยแหงบาบิ-
โลน กษัตริยไซรัสไดทรงออก
กฤษฎีกาใหสรางพระนิเวศหลัง
นี้ของพระเจาข้ึนใหม
14 และเครื่องใชทองคําและเงิน
ของพระนิเวศของพระเจา ซึ่ ง
เนบูคัดเนสซารไดทรงกวาดไป
จากพระวิหารซึ่ งอยู ในเยรูซา-
เล็มนั้น และทรงนําไปยังวิหาร
ของบาบิโลน สิ่งเหลานี้กษัตริย

ไซรั สทรงนําออกมาจากวิหาร
ของบาบิโลน และทรงมอบไวกับ
คนหนึ่งชื่อเชชบัสซาร ผูซึ่งพระ
องคทรงตั้ งให เปนผู ว าราชการ
เมือง
15 และพระองคตรัสกับทานดัง
นี้วา "จงรับเครื่องใชเหลานี้ไป
เก็บไวในพระวิหารซึ่ งอยู ในเย-
รูซาเล็ม และจงสรางพระนิเวศ
ของพระเจ าข้ึ นใหม ในที่ เดิ ม
นั้น"
16 แลวเชชบั สซาร คนนี้ ได มา
วางรากฐานพระนิ เวศของพระ
เจาซึ่ งอยู ในเยรูซาเล็ม และ
ตั้ งแต เวลานั้ นจนบัดนี้ ก็กําลั ง
สรางอยูและยังไมสําเร็จ'
17 เพราะฉะนั้นบัดนี้ถากษัตริย
ทรงเห็นดีก็ ขอทรงใหคนดู ใน
คลังราชทรัพยที่ อยู ในบาบิโลน
เพ่ือดูวากษัตริยไซรัสทรงออก
กฤษฎีกาใหสรางพระนิเวศหลัง
นี้ของพระเจาข้ึนใหมในเยรูซา-
เล็มหรือไม และขอกษัตริย รับ
สั่ งแกขาพระองคทั้ งหลายตาม
พอพระทัยของพระองคในเรื่อง
นี้"

ดาริอัสทรงรับรอง
กฤษฎีกาของไซรัส

6แลวกษัตริยดาริอัสทรงออก
กฤษฎีกาและทรงใหค นดู

ในหอเก็บหนังสือซึ่ งเปนที่ ราช
ทรัพยสะสมไวในบาบิโลน

เอสรา 5, 6

(11) 1 พกษ 6:1, 38 (12) 2 พกษ 24:2; 25:8-11; 2 พศด 34:25; 36:16-17
(13) อสร 1:1 (14) อสร 1:7-8; 6:5; ดนล 5:2; ฮบค 1:14; 2:2, 21
(16) อสร 3:8-10; 6:15; ฮบค 2:18 (17) อสร 6:1-2 (1) อสร 5:17
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หนา 1016
2และไดมีการพบหนังสือมวน
หนึ่ งที่ อาคเมตาหในพระราชวัง
ซึ่งอยูในมณฑลมีเดีย และมีขอ
ความเขียนอยู ในหนั งสือม วน
นั้นดังตอไปนี้
3 "ในปตนแห งรัชกาลกษัตริย
ไซรัส กษัตริยไซรัสทรงออก
กฤษฎีกาวา เร่ืองพระนิเวศของ
พระเจาที่เยรูซาเล็มวา `ใหสราง
พระนิเวศนั้นข้ึนใหม  คือที่ซึ่ง
เขานําเครื่ องสัตวบูชามาถวาย
ใหลงรากมั่นคง ใหพระนิเวศสูง
หกสิบศอกและกวางหกสิบศอก
4ใหกอดวยหินใหญสามชั้นและ
ไมใหมชั้นหนึ่ง และใหเสียเงิน
คากอสรางจากพระคลังหลวง
5และเครื่ องใชทองคําและเงิน
ของพระนิเวศแหงพระเจา ซึ่ ง
เนบูคัดเนซารทรงนําออกมาจาก
พระวิหารที่ อยู ในเยรูซาเล็มนํา
มาไวที่ บาบิโลนนั้น ใหคืนเสีย
และใหนํากลับไปยังพระวิหาร
ซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม ไวตามที่ของ
สิ่งนั้นๆ  ทานจงเก็บไวในพระ
นิเวศแหงพระเจา'
6 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ ทัทเธนัยผู
วาราชการมณฑลฟากแมน้ําขาง
โนน เชธารโบเซนัย และภาคี
ของทาน คือคนอาฟอารเซคาซึ่ง
อยู ในมณฑลฟากแมน้ําขางโนน
จงไปเสียใหหางเถิด
7จงใหงานสร างพระนิ เวศของ

พระเจาดําเนินไปเถิด ใหผู วา
ราชการของพวกยิว และบรรดา
พวกผูใหญของพวกยิวสรางพระ
นิเวศของพระเจานี้ ในที่ เดิมข้ึน
ใหม
8 ย่ิงกวานั้นอีก เราออกกฤษฎี-
กาเกี่ ยวกับสิ่ งที่ ทานพึงกระทํา
เพ่ื อพวกผู ใหญของพวกยิวใน
การสรางพระนิเวศของพระเจา
ให ชําระเงินค ากอสร างแก คน
เหลานี้ เต็ม เพ่ือพวกเขาไมถูก
หยุดย้ัง เอาเงินจากราชทรัพย
คือบรรณาการของมณฑลฟาก
แมน้ําขางโนน
9และสิ่งใดๆที่เขาตองการ เชน
วัวหนุม แกะผู หรือแกะสําหรับ
เครื่ องเผาบูชาถวายแดพระเจา
แหงฟาสวรรค ทั้งขาวสาลี เกลือ
น้ําองุน หรือน้ํามัน ตามที่ปุโร-
หิตเยรูซาเล็มกําหนดไว ใหมอบ
แกเขาเปนวันๆไปอยาไดขาด
10 เพ่ื อเขาจะได ถวายเครื่ อง
สัตวบูชา อันเปนกลิ่นที่พอพระ
ทั ยแดพระเจ าแห งฟ าสวรรค
และให อธิ ษฐานเพ่ื อชี วิ ตของ
กษัตริยและโอรสของพระองค
11 และเราออกกฤษฎีกาวา ถา
ผู ใดเปลี่ ยนแปลงประกาศิตนี้
ก็ใหดึงไมใหญอันหนึ่ งออกเสีย
จากเรือนของเขา และใหเขาถูก
ตรึงไวบนไมนั้น และใหเรือน
ของเขาเปนกองขยะเพราะเรื่อง

เอสรา 6

(2) 2 พกษ 17:6 (3) อสร 1:1; 5:13 (4) 1 พกษ 6:36; อสร 3:7
(5) อสร 1:7-14; 5:14 (6) อสร 5:3, 6
(10) อสร 7:23; ยรม 29:7; 1 ทธ 2:1-2 (11) ดนล 2:5; 3:29
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หนา 1017
นี้
12 และขอพระเจาผูทรงกระทํา
ใหพระนามของพระองคสถิตที่
นั่นทรงคว่ํากษัตริยทั้งหมดหรือ
ประชาชาติใดๆ ที่ ย่ืนมือออก
เปลี่ ยนแปลงขอนี้ คือเพ่ือทํา
ลายพระนิเวศของพระเจาซึ่ งอยู
ในเยรูซาเล็ม ขาพเจาดาริอัส
ออกกฤษฎีกานี้ ขอใหกระทํากัน
ดวยความขยันขันแข็ง"
13 แล วทั ทเธนั ยผู ว าราชการ
มณฑลฟากแมน้ําขางนี้ เชธาร-
โบเซนัย และภาคีของทานทั้ ง
สองก็ ได กระทําทุ กอย างด วย
ความขยันขันแข็งตามพระดํารัส
ซึ่ งกษัตริยดาริอัสไดทรงบัญชา
มา
14 และพวกผูใหญของพวกยิวก็
ไดทําการกอสรางใหกาวหนาไป
ตามการพยากรณ ของฮักกัยผู
พยากรณ และเศคาริยาหบุตร
ชายอิดโด เขาสรางเสร็จตาม
พระบัญชาแหงพระเจาของอิส-
ราเอล และตามกฤษฎีกาของ
ไซรัสและดาริ อั สและอารทา-
เซอรซีสกษัตริยแหงเปอรเซีย

พระวิหารไดสําเร็จ
และถวายแดพระเจา

15 และพระนิเวศนี้ ไดสําเร็จใน
วันที่สามของเดือนอาดาร ในป
ที่หกแหงรัชกาลกษัตริยดาริอัส
16 และชนชาติอิสราเอล บรรดา

ปุโรหิตและคนเลวี และลูก
หลานของพวกที่ถูกกวาดไปเปน
เชลยที่ เหลืออยู ไดฉลองการ
มอบถวายพระนิเวศแหงพระเจา
นี้ดวยความชื่นบาน
17ณ การถวายพระนิเวศแหง
พระเจานี้ เขาทั้ งหลายไดถวาย
วัวผูหนึ่งรอยตัว แกะผูสองรอย
ตัว ลูกแกะสี่รอยตัว และสวน
เครื่องบูชาไถบาปสําหรับอิสรา-
เอลทั้ งปวงนั้ นมีแพะผู สิบสอง
ตัว ตามจํานวนตระกูลของอิส-
ราเอล
18 และเขาตั้ งปุโรหิตไวในกอง
ของเขาทั้ งหลาย และคนเลวีใน
เวรของเขา สําหรับการปรนนิ-
บัติพระเจาที่ เยรูซาเล็ม ตามที่
บันทึกไวในหนังสือของโมเสส

การถือเทศกาลปสกาอีก
19 ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง
ลูกหลานของพวกที่ ถูกกวาดไป
เปนเชลยไดถือเทศกาลปสกา
20 เพราะบรรดาปุโรหิตและคน
เลวีไดชําระตนทุกคน เขาบริ-
สุทธิ์หมดดวยกัน เขาจึงฆาแกะ
ปสกาสําหรับลูกหลานของพวก
ที่ ถูกกวาดไปเปนเชลยทั้ งหมด
สําหรับพวกพ่ีนองที่ เปนปุโรหิต
และสําหรับตัวเขาทั้งหลายเอง
21ประชาชนอิสราเอลผูไดกลับ
มาจากการถูกกวาดไปเปนเชลย
และทุกคนที่ สมทบกับเขาและ

เอสรา 6

(12) พบญ 12:5, 11; 1 พกษ 9:3 (14) อสร 1:1; 4:24; 5:1-2, 13; 6:3, 12; 7:1, 11
(16) 1 พกษ 8:63; 2 พศด 7:5 (17) อสร 8:35 (18) กดว 3:6; 8:9; 1 พศด 23:6
(19) อพย 12:6 (20) 2 พศด 29:34; 30:15; 35:11 (21) อสร 9:11
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หนา 1018
แยกตัวออกจากการมลทินของ
บรรดาประชาชาติแหงแผนดิน
นั้น เพ่ือจะแสวงหาพระเยโฮ-
วาหพระเจาแหงอิสราเอลก็ได
รับประทาน
22 และเขาได ถื อเทศกาลกิ น
ขนมปงไรเชื้ อเจ็ดวันดวยความ
ชื่นบาน เพราะวาพระเยโฮวาห
ได ทรงกระทําให เขาชื่ นบาน
และทรงหันพระทัยของกษัตริย
อัสซีเรียมาหาเขา เพ่ือเสริมกํา-
ลั งมือของเขาในการสร างพระ
นิเวศของพระเจา พระเจาแหง
อิสราเอล

เอสรากับ
เพื่อนรวมงาน
ไปเยรูซาเล็ม

7ภายหลังเหตุการณเหลานี้
ในรัชกาลของอารทาเซอร-

ซีส กษัตริยแหงเปอรเซีย เอสรา
บุตรชายเสไรอาห ผู เปนบุตร
ชายอาซาริยาห ผู เปนบุตรชาย
ฮิลคียาห
2 ผู เปนบุตรชายชัลลูม ผู เปน
บุตรชายศาโดก ผูเปนบุตรชาย
อาหิทูบ
3 ผู เปนบุตรชายอามาริยาห ผู
เปนบุตรชายอาซาริยาห ผูเปน
บุตรชายเมราโยท
4 ผูเปนบุตรชายเศ-ราหิยาห ผู
เปนบุตรชายอุสซี ผู เปนบุตร
ชายบุคคี

5 ผูเปนบุตรชายอาบีชูวา ผูเปน
บุตรชายฟเนหัส ผูเปนบุตรชาย
เอเลอาซาร ผูเปนบุตรชายอา-
โรนปุโรหิตใหญ
6 เอสราคนนี้ไดข้ึนไปจากบาบิ-
โลน ทานเปนธรรมาจารยชํา-
นาญในเรื่องพระราชบัญญัติของ
โมเสส ซึ่งพระเยโฮวาหพระเจา
แหงอิสราเอลประทานให และ
กษัตริยประทานทุกอยางที่ทาน
ทูลขอ เพราะวาพระหัตถของ
พระเยโฮวาหพระเจ าของท าน
อยูกับทาน
7มีบางคนในคนอิสราเอลและ
ในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี
บรรดานักรอง และคนเฝาประตู
และคนใชประจําพระวิหาร ได
ข้ึนไปดวย ถึงเยรูซาเล็มในปที่
เจ็ดแหงรัชกาลกษัตริยอารทา-
เซอรซีส
8และท านมาถึ งเยรูซาเล็มใน
เดือนที่หา ซึ่ งเปนปที่ เจ็ดของ
กษัตริย
9 เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่
หนึ่ งทานไดเร่ิมข้ึนไปจากบาบิ-
โลน และในวันที่หนึ่งของเดือน
ที่หาทานมายังเยรูซาเล็ม เพราะ
ว าพระหัตถประเสริฐของพระ
เจาของทานอยูกับทาน
10 เพราะเอสราได ตั้ งใจของ
ทานที่ จะแสวงหาพระราชบัญ-
ญัติของพระเยโฮวาห และกระ-

เอสรา 6, 7

(22) อพย 12:15; 13:6-7; 2 พกษ 23:29 (1) 1 พศด 6:14; 2 พศด 35:8; นหม 2:1
(6) อสร 7:9, 11-12, 21, 28; 8:22 (7) อสร 2:43; 8:1-14-15, 20
(9) อสร 7:6; นหม 2:8, 18 (10) พบญ 33:10; อสร 7:6, 25; นหม 8:1-8; สดด 119:45

 15_ezr.pub 
 page 13

 Friday, December 09, 2005 12:24 



หนา 1019
ทําตาม และสอนกฎเกณฑและ
คําตัดสินตางๆในอิสราเอล

อารทาเซอรซีสบัญชา
ใหเอสราไดรับ
ความชวยเหลือ

11 ตอไปนี้ เปนสําเนาจดหมาย
ซึ่ งกษัตริยอารทาเซอรซีสพระ
ราชทานแกเอสราปุโรหิตผู เปน
ธรรมาจารย ผู เปนธรรมาจารย
แห งเ ร่ื องราวของพระบัญญัติ
ของพระเยโฮวาหและกฎเกณฑ
ของพระองคเพ่ืออิสราเอลวา
12 "อารทาเซอรซีส พระมหา
กษัตริย เหนือกษัตริยทั้ งหลาย
ถึงเอสราปุโรหิต ธรรมาจารย
ของพระราชบัญญัติแหงพระเจา
ของฟาสวรรค ขอใหอยูเย็นเปน
สุขอยางสมบูรณเถิด เปนตน
13 บั ดนี้ เราออกกฤษฎี กาว า
ประชาชนอิ สราเอลผู หนึ่ งผู
ใด หรือปุโรหิตของเขาทั้งหลาย
หรือคนเลวีในราชอาณาจักรของ
เรา ผูซึ่งสมัครใจที่จะไปยังเยรู-
ซาเล็ม ก็ใหไปกับเจาได
14 เพราะกษัตริยและที่ ปรึกษา
ทั้ งเจ็ดไดใชเจาไป ใหถามถึง
ยูดาหและเยรูซาเล็ม ตามพระ
ราชบัญญัติของพระเจาของเจา
ซึ่งอยูในมือเจานั้น
15 และใหนําเงินและทองคําซึ่ ง
กษัตริยและที่ ปรึกษาของพระ
องคสมัครใจถวายแดพระเจ า

แหงอิสราเอล ผูประทับในเยรู-
ซาเล็ม
16 พรอมทั้ งเงินและทองคําทั้ ง
สิ้นซึ่ งเจาจะหาไดทั่ วไปในมณ-
ฑลบาบิโลน พรอมกับของถวาย
ดวยใจสมัครของประชาชนและ
ปุโรหิต เต็มใจถวายแดพระ
นิเวศของพระเจาของเขา ซึ่งอยู
ในเยรูซาเล็ม
17 แล วด วยเงิ นนี้ เจ าจงขยั น
ขันแข็งซื้ อวัวผู แกะผูและลูก
แกะ กับธัญญบูชาคู กัน และ
เครื่ องดื่มบูชาคูกัน และเจาจง
ถวายสิ่งเหลานี้บนแทนบูชาของ
พระนิเวศแหงพระเจาของเจาซึ่ง
อยูในเยรูซาเล็ม
18 สวนเงินและทองคําที่ เหลือ
อยูนั้นเจาและพ่ีนองของเจาเห็น
ดีที่จะทําประการใด ก็จงกระทํา
เถิด ตามน้ําพระทัยของพระเจา
ของเจา
19 และเครื่ องใชซึ่ งไดมอบให
เจาสําหรับการปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเจาของเจา เจาจง
มอบถวายไวตอพระพักตรพระ
เจาแหงเยรูซาเล็ม
20 และสิ่ งใดๆซึ่ งยั งต องการ
สําหรับพระนิ เวศของพระเจ า
ของเจาซึ่ งเจาจะตองจัดหานั้ น
เจ าจงจั ดหาด วยเงิ นพระคลั ง
ของกษัตริย
21 และเรา คือกษัตริยอารทา-

เอสรา 7

(12) อสร 4:10; อสค 26:7; ดนล 2:37 (14) อสธ 1:14
(15) 2 พศด 6:2; อสร 6:12; สดด 135:21 (16) 1 พศด 29:6, 9; อสร 8:25
(17) กดว 15:4-13; พบญ 12:5-11
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หนา 1020
เซอรซีส ไดออกกฤษฎีกาไปยัง
บรรดานายคลั งในมณฑลฟาก
แมน้ําขางโนนวา สิ่งใดๆที่เอส-
ราปุโรหิตธรรมาจารยของพระ
ราชบัญญัติแหงพระเจาของฟา
สวรรคตองการจากทาน จง
กระทําให เขาดวยความขยันขัน
แข็ง
22 ถึงจํานวนเงินหนึ่ งรอยตะ-
ลันต และขาวสาลีถึงหนึ่ งรอย
โคระ น้ําองุนหนึ่ งรอยบัท น้ํา
มันหนึ่ งรอยบัท และเกลือไม
จํากัดจํานวนวาเทาไร
23 สิ่ งใดที่ พระ เจ าแห งฟ า
สวรรคทรงบัญชา ก็จงกระทําให
อยางเต็มขนาดสําหรับพระนิเวศ
ของพระเจ าแห งฟ าสวรรค
เกลือกวาพระพิโรธของพระองค
จะมีตอดินแดนของกษัตริยและ
โอรสของพระองค
24 เราขอแจ งแกทานทั้ งหลาย
ดวยวา ไมเปนการถูกตองตาม
กฎหมายที่ จะเอาบรรณาการ
คาธรรมเนียม หรือสวยจากคน
หนึ่งคนใดในบรรดาปุโรหิต คน
เลวี นักรอง คนเฝาประตู คนใช
ประจําพระวิหาร หรือผู รับใช
อื่ นๆของพระนิ เวศของพระเจา
นี้
25 สวนเจา เอสรา ตามพระ
สติปญญาแหงพระเจ าของเจ า
อันอยู ในมือของเจา จงแตงตั้ ง

พนั กงานผู ปกครองและผู พิ-
พากษา ใหพิพากษาประชาชน
ทั้ งปวงในมณฑลฟากแมน้ําขาง
โนน คือทุกคนที่ รู บรรดาพระ
ราชบัญญัติของพระเจาของเจา
และคนเหลานั้ นที่ ไมรู เจาทั้ ง
หลายจะตองสอน
26 ผู ใดที่ ไม เชื่ อฟ งพระราช
บัญญัติของพระเจาของเจา และ
กฎหมายของกษัตริย ก็ใหพิ-
พากษาลงโทษเขาอยางเครงครัด
จะเปนโทษถึงตาย หรือถึงเนร-
เทศ หรือถึงริบทรัพยของเขา
หรือถึงจําขังก็ได"

เอสรา
ขอบพระคุณพระเจา

27 สาธุการแดพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงบรรพบุรุษของเรา ผู
ทรงดลพระทัยของกษัตริย ให
เสริมความงามแกพระนิเวศของ
พระเยโฮวาหซึ่งอยูในเยรูซาเล็ม
28 และทรงบันดาลใหข าพเจา
มี ความเมตตาต อพระพั กตร
กษัตริย และที่ปรึกษาของพระ
องค และตอหนาเจานายผูทรง
อํานาจของกษัตริย และขาพเจา
ก็มีใจกลาข้ึน เพราะพระหัตถ
ของพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ขาพเจาอยูกับขาพเจา และ
ขาพเจาไดรวบรวมบุคคลชั้ นผู
นําจากอิสราเอลข้ึนไปกับขาพ-
เจา

เอสรา 7

(25) อพย 18:21-22; พบญ 16:18; 2 พศด 17:7; อสร 7:10; มลค 2:7; มธ 23:2-3
(27) 1 พศด 29:10; อสร 6:22; สภษ 21:1
(28) อสร 5:5; 7:6, 9; 8:18; 9:9
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หนา 1021
รายชื่อเพื่อนรวมงาน

ของเอสรา

8ต อไปนี้ เป นประมุ ขของ
บรรพบุรุษของเขาทั้ งหลาย

และนี่ เปนสํามะโนครัวเชื้ อสาย
ของบรรดาผูที่ ข้ึนไปกับขาพเจา
จากบาบิโลน ในรัชกาลกษัตริย
อารทาเซอรซีส คือ
2จากคนฟเนหัสมี เกอรโชม
จากคนอิธามารมี ดาเนียล จาก
คนดาวิดมี ฮัทธัช
3จากคนเชคานิยาห จากคน
ปาโรชมี เศคาริยาห พรอมกับ
ท านมี ผู ชายผู ข้ึ นทะเบี ยนไว
หนึ่งรอยหาสิบคน
4จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอ-
นัย บุตรชายเศ-ราหิยาห พรอม
กับทานมีผูชายสองรอยคน
5จากคนเชคานิยาหมี บุตรชาย
ของยาฮาซีเอล พรอมกับทานมี
ผูชายสามรอยคน
6จากคนอาดีนมี เอเบด บุตร
ชายโยนาธาน พรอมกับทานมีผู
ชายหาสิบคน
7จากคนเอลามมี เยชายาห
บุตรชายอาธาลิยาห พรอมกับ
ทานมีผูชายเจ็ดสิบคน
8จากคนเชฟาทิยาหมี เศบาดิ-
ยาห บุตรชายมีคาเอล พรอม
กับทานมีผูชายแปดสิบคน
9จากคนโยอาบมี โอบาดีห
บุตรชายเยฮีเอล พรอมกับทาน

มีผูชายสองรอยสิบแปดคน
10 จากคนเชโลมิทมี บุตรชาย
ของโยสิฟยาห พรอมกับทานมี
ผูชายหนึ่งรอยหกสิบคน
11 จากคนเบบัยมี เศคาริยาห
บุตรชายเบบัย พรอมกับทานมี
ผูชายย่ีสิบแปดคน
12 จากคนอัสกาดมี โยฮานัน
บุตรชายฮักคาทาน พรอมกับ
ทานมีผูชายหนึ่งรอยสิบคน
13 จากคนอาโดนีคัมมีผูที่ มาที
หลัง นี่เปนชื่อของเขาคือ เอลี-
เฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห
พรอมกับพวกเขามีผูชายหกสิบ
คน
14 จากคนบิกวัยมี อุธัยและ
ศับบูด พรอมกับเขาทั้งสองมีผู
ชายเจ็ดสิบคน
เอสราตองการใหมีคนเลวี
และคนใชประจําพระวิหาร

ไปเพิ่มเติม
15 ข าพเจ าได รวบรวมเขาทั้ ง
หลายเขามายังแมน้ําที่ ไหลไปสู
อาหะวา เราตั้งคายอยูที่นั่นสาม
วัน เมื่อขาพเจาสํารวจดูประชา
ชนและปุโรหิต ขาพเจาไมเห็น
ลูกหลานของเลวีที่นั่นเลย
16 แลวข าพเจ าจึ งให ไปเรี ยก
เอลีเยเซอร อารีเอล เชไมยาห
เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นา-
ธัน เศคาริยาห และเมชุลลาม
บุคคลชั้นหัวหนา และใหหาโย-

เอสรา 8

(2) 1 พศด 3:22; อสร 2:68 (3) อสร 2:3
(4) อสร 10:30 (11) อสร 10:28
(15) อสร 7:7; 8:2 (16) อสร 10:15
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หนา 1022
ยาริบ และเอลนาธัน ผูเปนคนมี
ความเขาใจ
17 และส งเขาด วยคําสั่ งไปยั ง
ทานอิดโด บุคคลชั้นหัวหนายัง
สถานที่ที่ ชื่ อคาสิเฟย คือให
บอกทานอิดโดและพี่ นองของ
ท านผู เป นคนใช ประจําพระ
วิหารที่ สถานที่ที่ ชื่ อคาสิเฟยวา
ขอส งผู ปรนนิ บัติ สําหรับพระ
นิ เวศของพระเจาของเรามายัง
เรา
18 และโดยพระหั ตถ อั นทรง
พระคุณของพระเจาของเราอยู
กับเรา เขาไดนําคนที่มีความ
สุขุมมาใหเรา เปนลูกหลานของ
มาหลีบุตรชายเลวี ผู เปนบุตร
ชายอิสราเอล ชื่อเชเรบิยาห กับ
บุตรชายและญาติพ่ีนอง รวมสิบ
แปดคน
19 ทั้ งฮาชาบิยาหและเยชายาห
ลูกหลานของเมรารีกับญาติ พ่ี
นองและบุตรชายของเขารวมยี่
สิบคน
20 และคนใชประจําพระวิหาร
ซึ่ งดาวิดและขาราชการของพระ
องคไดจัดตั้ งข้ึนไวเพ่ือปรนนิ-
บัติคนเลวี มีคนใชประจําพระ
วิหารสองรอยย่ีสิบคน บุคคล
เหลานี้ทั้งสิ้นมีชื่อระบุไว

การถืออดอาหาร
ท่ีแมนํ้าอาหะวา

21 แลวขาพเจาก็ประกาศใหถือ

อดอาหารที่นั่น คือที่แมน้ําอา-
หะวา เพ่ือเราทั้ งหลายจะได
ถอมตัวลงตอพระพักตรพระเจา
ของเรา เพ่ือจะทูลขอหนทางอัน
ถูกตองจากพระองค สําหรับเรา
ลูกหลานของเรา และขาว
ของทั้งสิ้นของเรา
22 เพราะขาพเจาละอายที่จะทูล
ขอกองทหารและพลม าจาก
กษัตริย เพ่ื อชวยเราสู ศัตรูตาม
ทางของเรา ในเมื่อเราไดกราบ
ทูลกษัตริยแลววา "พระหัตถ
ของพระเจาของเราอยูกับบรรดา
ผูที่ แสวงหาพระองคใหยังผลดี
แต ฤทธานุภาพและพระพิ โรธ
ของพระองคตอสูคนเหลานั้นที่
ละทิ้งพระองค"
23 เราจึงอดอาหารและวิงวอน
พระเจาของเราเพื่อเร่ืองนี้ และ
พระองคทรงฟงเสียงรองทูลของ
เรา

ทรัพยสมบัติมอบไว
แกปุโรหิตสิบสองคน

24 และขาพเจาไดแยกปุโรหิต
ใหญออกสิบสองคนคือ เชเรบิ-
ยาห ฮาชาบิยาห และพ่ีนองสิบ
คนของเขาที่อยูกับเขา
25 และขาพเจาไดชั่ งเงิน และ
ทองคํา และเครื่องใช กับเครื่อง
บูชาสําหรับพระนิ เวศของพระ
เจาของเรา มอบใหเขาทั้งหลาย
ซึ่ งกษัตริยและที่ปรึกษาและเจา

เอสรา 8

(18) นหม 8:7; 9:4-5 (19) นหม 12:24 (20) อสร 2:43; 7:7
(21) ลนต 16:29; 23:29; 1 ซมอ 7:6 (22) 2 พศด 15:2; อสร 7:6, 9, 28; สดด 33:18
(23) 1 พศด 5:20; 2 พศด 33:13; อสย 19:22 (25) อสร 7:15-16
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หนา 1023
นายของพระองค และคนอิสรา-
เอลทั้งปวงที่นั่นไดถวายไว
26 ขาพเจาไดชั่ งใสมือของเขา
เปนเงินหกรอยห าสิบตะลันต
และเครื่ องใชที่ ทําดวยเงินมีคา
หนึ่ งรอยตะลันต และทองคํา
รอยตะลันต
27 ชามทองคําย่ีสิบลูกมีคาหนึ่ง
พันดาริค และเครื่องใชทองสัม-
ฤทธิ์ เนื้อละเอียดสุกใสสองลูกมี
คาเทากับทองคํา
28 และขาพเจาบอกเขาวา "ทาน
ทั้ งหลายบริสุทธิ์ ตอพระเยโฮ-
วาห และเครื่ องใชก็บริสุทธิ์
และเงินกับทองคําเปนของถวาย
ด วยใจสมั ครแดพระเยโฮวาห
พระเจาแหงบรรพบุรุษของทาน
ทั้งหลาย
29 จงเฝาดูแลไวจนกวาทานชั่ ง
สิ่ งเหลานั้นตอหนาพวกปุโรหิต
ใหญและคนเลวี และประมุขของ
บรรพบุ รุษอิสราเอลในเยรูซา-
เล็ม ภายในหองพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห"
30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึง
รับเงินและทองคําที่ ไดชั่ ง และ
เครื่องใช เพ่ือนําไปยังเยรูซา-
เล็ม ยังพระนิเวศของพระเจา
ของเรา

เอสราถึงเยรูซาเล็ม
31 และเราก็ออกจากแมน้ําอา-
หะวาในวันที่ สิบสองของเดือน

ตน เพ่ือไปยังเยรูซาเล็ม และ
พระหัตถของพระเจาของเราอยู
กับเรา และพระองคทรงชวยเรา
ใหพนจากมือของศัตรูและจาก
พวกซุมคอยอยูตามทาง
32 เรามาถึงเยรูซาเล็มและพัก
อยูที่นั่นสามวัน
33 ในวันที่ สี่ ภายในพระนิ เวศ
ของพระเจาของเรา ก็ชั่ งเงิน
ทองคําและเครื่ องใชใสมือของ
เมเรโมทปุโรหิต บุตรชายอุรีย-
อาห และคนที่อยูกับเขาคือเอ-
เลอาซารบุตรชายฟเนหัส และ
คนที่อยูกับเขาทั้งหลายคือ โย-
ซาบาด บุตรชายเยชูอา และโน-
อัดยาหบุตรชายบินนุย คนเลวี
34 เ ข าชั่ ง และนั บทั้ ง หมด
และบันทึกน้ําหนักของทุกสิ่งไว
35 บรรดาลูกหลานของพวกที่
ถูกกวาดไปเปนเชลย ซึ่งมาจาก
การเปนเชลย ไดถวายเครื่องเผา
บูชาแดพระเจาแหงอิสราเอล มี
วัวผู สิบสองตัวสําหรับพวกอิส-
ราเอลทั้ งปวง แกะผู เกาสิบหก
ตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และ
แพะผูสิบสองตัวเปนเครื่องบูชา
ไถบาป ทั้ งสิ้นนี้ เปนเครื่องเผา
บูชาถวายพระเยโฮวาห
พวกเขามอบพระราชโองการ
ใหแกผูวาราชการมณฑล

36 เขาทั้ งหลายได มอบพระ
ราชโองการใหแกสมุหเทศาภิ-

เอสรา 8

(28) ลนต 21:6-9; 22:2-3; กดว 4:4, 15, 19-20; พบญ 33:8
(29) อสร 4:3 (31) อสร 7:6, 9, 28 (32) นหม 2:11
(33) อสร 8:26, 30; นหม 11:16 (35) อสร 2:1; 6:17 (36) อสร 7:21-24
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หนา 1024
บาลของกษัตริย และแกผู วา
ราชการมณฑลฟากแมน้ําขางนี้
และท านเหล านี้ ได ช วยเหลื อ
ประชาชนและพระนิเวศของพระ
เจา

การสมรสกับชนชาติ
ท่ีไมเชื่อพระเจา
เปนส่ิงท่ีผิดพลาด

9เมื่ อเหตุ การณ เหล านี้ ได
เสร็จสิ้ นลงแลว พวกเจา

นายก็เขามาหาขาพเจา กลาววา
"ประชาชนแหงอิสราเอล และ
พวกปุโรหิตกับคนเลวีมิไดแยก
ตนเองออกจากชนชาติทั้ งหลาย
แหงแผนดินเหลานั้ น โดยได
ประพฤติตามการกระทําอันนา
สะอิดสะเอียนของเขา คือออก
จากคนคานาอัน คนฮิตไทต คน
เปริสซี คนเยบุส คนอัมโมน คน
โมอับ คนอียิปต และคนอาโม-
ไรต
2 เพราะเขารับบุตรสาวของชน
เหล านี้ เป นภรรยาของเขาเอง
และของบุตรชายของเขา ดังนั้น
เชื้ อสายบริสุทธิ์ ไดปะปนกับชน
ชาติทั้ งหลายของแผนดินเหลา
นั้น นี่แหละในการละเมิดขอนี้
มือของเจาหนาที่ชั้นหัวหนาและ
ผูครองเมืองไดเดนที่สุด"
3 เมื่ อข าพเจ าได ยิ นอย างนี้
ขาพเจาก็ฉีกเสื้อของขาพเจาทั้ ง
เสื้อคลุมของขาพเจา และทึ้งผม

ออกจากศีรษะของขาพเจาและ
ทึ้ งหนวดเครา และนั่ งลงตะลึง
อยู
4แลวบรรดาคนที่ สั่นสะทานไป
ดวยพระวจนะของพระเจาแหง
อิสราเอล เหตุดวยการละเมิด
ของพวกที่ถูกกวาดไปเปนเชลย
นั้น ไดมาประชุมตอหนาขาพ-
เจาเมื่ อขาพเจานั่ งตะลึงอยู จน
ถึงเวลาถวายเครื่ องสักการบูชา
ตอนเย็น

คําอธิษฐานและ
การสารภาพของเอสรา

5ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็น
นั้ นข าพเจ าได ลุ กข้ึ นจากการ
ถอมตัว มีเครื่องแตงกายและ
เสื้ อคลุ มของข าพเจ าฉี กขาด
และขาพเจาก็คุกเขาลงและชูมือ
ข้ึนตอพระเยโฮวาหพระเจาของ
ขาพเจา
6และขาพเจาทูลวา "โอ ขาแต
พระเจาของขาพระองค ขาพระ
องคละอายขวยเขินที่จะเงยหนา
หาพระองค พระเจาของขาพระ
องค เพราะวาความชั่ วชาของ
ขาพระองคทั้ งหลายข้ึนสูงกวา
ศีรษะของขาพระองค และการ
ละเมิดของขาพระองคทั้ งหลาย
กองข้ึนไปถึงฟาสวรรค
7ขาพระองคทั้งหลายมีการละ-
เมิดย่ิ งใหญตั้ งแตสมัยบรรพ-
บุรุษของขาพระองคทั้งหลายจน

เอสรา 8, 9

(1) พบญ 12:30-31; อสร 6:21; นหม 9:2 (2) อพย 22:31; 34:16; พบญ 7:3, 6
(3) โยบ 1:20; สดด 13:4 (4) อพย 29:30; อสร 10:3; อสย 66:2 (5) อพย 9:29
(6) 2 พศด 28:9; อสร 9:13, 15; สดด 38:4 (7) พบญ 28:36; 32:25; 2 พศด 36:14
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หนา 1025
ถึงทุกวันนี้ และเพราะความชั่ว
ชาของขาพระองคทั้ งหลาย ขา
พระองคทั้ งหลาย ทั้ งบรรดา
กษัตริยของขาพระองค และ
บรรดาปุโรหิตของขาพระองคได
ถู กมอบไว ในมื อของบรรดา
กษัตริยแห งแผ นดินเหล านั้ น
ใหแกดาบ แกการเปนเชลย แก
การปลน และแกการขายหนา
อยางที่สุด อยางทุกวันนี้
8แตบัดนี้พระเยโฮวาหพระเจา
ของขาพระองคทั้งหลายทรงสํา-
แดงพระกรุณา พอพระทัยชั่วครู
หนึ่ งสั้นๆ และไดทรงประทาน
ใหข าพระองคทั้ งหลายมีคนที่
เหลืออยูและมีที่ยึดมั่นในที่บริ-
สุทธิ์ ของพระองค เพ่ือวาพระ
เจาของขาพระองคจะไดทรงให
ตาของขาพระองคทั้ งหลายแจม
ข้ึน และทรงประสาทความฟน
คืนมาเล็กนอยจากการเปนทาส
ของขาพระองคทั้งหลาย
9 เพราะวาขาพระองคทั้ งหลาย
เปนทาส แตพระเจาของขาพระ
องคมิไดทรงละทิ้งขาพระองคไว
ในความเปนทาส แตทรงบัน-
ดาลใหข าพระองคทั้ งหลายได
รับความเมตตาในสายพระเนตร
กษัตริยทั้ งหลายแหงเปอร เซีย
ทรงให ข าพระองค ทั้ งหลายมี
การฟนฟูข้ึน เพ่ือจะตั้งพระนิ-
เวศของพระเจาของขาพระองค

ทั้งหลายข้ึนไว เพ่ือจะซอมแซม
สิ่ งที่ ปรั กหั กพั งในพระนิ เวศ
เพ่ื อจะประทานกําแพงแก ข า
พระองคทั้ งหลายในยูดาหและ
ในเยรูซาเล็ม
10 และบัดนี้ โอ ขาแตพระเจา
ของขาพระองคทั้งหลาย ตอจาก
นี้ ข าพระองค จะทู ลอะไรอี ก
เพราะขาพระองคทั้งหลายไดละ
ทิ้งพระบัญญัติของพระองค
11 ซึ่ งพระองคไดทรงบัญชาไว
โดยผู พยากรณผู รับใชของพระ
องควา `แผนดินซึ่งเจากําลังเขา
ไปเพ่ื อยึ ดเป นกรรมสิ ทธิ์ นั้ น
เป นแผนดิ นมลทินด วยความ
โสโครกของชนชาติทั้ งหลายใน
แผนดินเหลานั้น ดวยการกระ-
ทําอันนาสะอิดสะเอียนของเขา
ซึ่งเต็มไปหมดตั้งแตปลายขางนี้
ถึงปลายขางโนน ดวยความมล
ทินของเขาทั้งหลาย
12 เพราะฉะนั้นบัดนี้ อยามอบ
พวกบุตรสาวของเจ าแก พวก
บุตรชายของเขา หรืออยารับ
พวกบุ ตรสาวของเขาให พวก
บุตรชายของเจา หรืออยาเสริม
สันติภาพและความเจริญมั่ งค่ั ง
ของเขาทั้ งหลายเปนนิตย เพ่ือ
เจาทั้งหลายจะแข็งแรง และกิน
ของดีๆแหงแผนดินนั้น และ
มอบแผนดินนั้นไวเปนมรดกแก
ลูกหลานของเจาทั้ งหลายเปน

เอสรา 9

(8) สดด 34:5 (9) อสร 7:28; นหม 9:17, 36; อสธ 7:4; สดด 136:23; อสย 5:2
(11) อสร 6:21
(12) อพย 23:32; 34:15-16; พบญ 7:3; 23:6; อสร 9:2; สภษ 13:22; 20:7

 15_ezr.pub 
 page 20

 Friday, December 09, 2005 12:24 



หนา 1026
นิตย'
13 และเมื่อขาพระองคทั้งหลาย
รั บโทษเพราะการชั่ วร ายของ
ขาพระองค และเพราะการละ-
เมิดใหญย่ิงของขาพระองค และ
เมื่ อพระองค คือพระเจาของขา
พระองคทั้ งหลายไดทรงลงโทษ
ขาพระองค เหตุความชั่วชาของ
ขาพระองค นอยกวาที่ พึงควร
ไดรับ และทรงประทานการชวย
ใหพนแกข าพระองคทั้ งหลาย
อยางนี้
14 สมควรที่ ข าพระองค ทั้ ง
หลายจะฝาฝนพระบัญญัติของ
พระองคอีก และเขาเกี่ ยวดอง
ดวยการแตงงานกับชนชาติทั้ ง
หลายที่กระทําสิ่งที่นาสะอิดสะ-
เอียนเหลานี้หรือ พระองคจะไม
ทรงกริ้วตอขาพระองคทั้ งหลาย
จนพระองคผลาญขาพระองคทั้ง
หลายเสีย จนไมมีคนที่เหลืออยู
และไมมีใครรอดไดเลยหรือ
15 โอ ขาแตพระเยโฮวาหพระ
เจาแหงอิสราเอล พระองคชอบ
ธรรม เพราะขาพระองคทั้ ง
หลายเปนคนที่ เหลืออยู ซึ่ งรอด
พนมาอยางทุกวันนี้ ดูเถิด ขา
พระองค ทั้ งหลายอยู ต อพระ
พักตรพระองค มีการละเมิด
ของขาพระองคอยู เพราะไมมี
สั กคนเดี ยวที่ จะยื นต อพระ
พักตรพระองคไดเหตุเร่ืองนี้"

คนของพระเจา
แยกออกจากชาวโลก

10ขณะที่ เอสราอธิ ษฐาน
และทําการสารภาพรอง

ไห ทิ้ งตั วลงต อหน าพระนิ เวศ
ของพระเจา มีชุมนุมชนหมูใหญ
โตมากทั้ งชายหญิงและเด็กจาก
อิ สราเอลประชุ มต อหน าท าน
เพราะประชาชนไดรองไหอยาง
ขมข่ืน
2และเชคานิยาห บุตรชายเยฮี-
เอล คนเอลาม กลาวแกเอสราวา
"พวกเราทั้ งหลายไดละเมิดตอ
พระเจาของเราเสียแลว และได
แตงงานกับหญิงตางชาติจากชน
ชาติทั้งหลายของแผนดินนี้ แต
ถึงจะมีเร่ืองอยางนี้ ก็ยังมี
ความหวังในอิสราเอลอยู
3 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ใหเรากระ-
ทําพันธสัญญากับพระเจ าของ
เราที่จะทิ้งภรรยาและลูกเหลานี้
ซึ่ งเกิดมาจากเขาทั้ งหลายเสีย
ทั้ งสิ้ น ตามคําปรึกษาของเจา
นายของขาพเจา และของบรรดา
ผู ที่ สั่ นสะทานดวยพระบัญญัติ
ของพระเจ าของเราทั้ งหลาย
และขอให กระทําตามพระราช
บัญญัติเถิด
4จงลุกข้ึนเถิด เพราะเปนหนาที่
ของทาน และเราทั้ งหลายจะ
สนับสนุนทาน ขอจงเขมแข็ง
และกระทําเสียเถิด"

เอสรา 9, 10

(13) สดด 103:10 (14) พบญ 9:8; นหม 13:23; ยน 5:14; 2 ปต 2:20
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5แลวเอสราไดลุกข้ึนใหบรรดา
ปุโรหิตใหญและเลวีและอิสรา-
เอลทั้ งปวงกระทําสัตยปฏิญาณ
วา เขาจะกระทําตามที่ ไดพูด
แลว เขาทั้ งหลายจึงกระทํา
สัตยปฏิญาณ
6แล วเอสราก็ ถอยไปจากต อ
หนาพระนิเวศของพระเจา เขา
ไปในหองของโยฮานันบุตรชาย
เอลียาชีบ เมื่อมาถึงที่นั่นแลว ก็
ไม รับประทานขนมปงหรือดื่ ม
น้ํา เพราะทานโศกเศราดวย
เร่ื องการละเมิดของพวกที่ ถูก
กวาดไปเปนเชลยนั้น
7และเขาทําการปาวรองทั่ วยู-
ดาหและเยรูซาเล็ม แกลูกหลาน
ทั้งสิ้นของพวกที่ถูกกวาดไปเปน
เชลยวา ใหมาชุมนุมกันที่ เยรู-
ซาเล็ม
8และถ าผู ใดไมมาภายในสาม
วัน ตามคําสั่งของเจาหนาที่และ
พวกผูใหญทั้งหลาย จะตองริบ
ทรัพยสมบัติของเขาเสียทั้ งสิ้ น
และผูนั้นตองขาดจากชุมนุมชน
ของพวกที่ถูกกวาดไปเปนเชลย
9 และชายทั้ งปวงของยู ดาห
และเบนยามินไดชุมนุมกันที่เย-
รูซาเล็มภายในสามวัน ในเดือน
ที่เกา ณ วันที่ย่ีสิบของเดือนนั้น
และประชาชนทั้ งปวงนั่ งอยู ที่
ถนนหนาพระนิเวศของพระเจา
ตัวสั่ นสะทานดวยเรื่ องนี้ และ

ดวยเรื่องฝนตกหนัก
10 และเอสราปุโรหิตไดลุกข้ึน
พูดกับเขาทั้งหลายวา "ทานทั้ ง
หลายไดละเมิดและไดแตงงาน
กับหญิงตางชาติ จึงไดทวีการ
ละเมิดของอิสราเอล
11 เหตุฉะนั้นบัดนี้ จงสารภาพ
ต อพระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
บรรพบุรุษของทาน และกระทํา
ตามน้ําพระทัยของพระองค จง
แยกตัวทานออกเสียจากชนชาติ
ทั้ งหลายแห งแผนดินและจาก
ภรรยาตางชาติ"
12 แลวชุมนุมชนทั้ งสิ้นไดตอบ
ดวยเสียงอันดังวา "เปนดังนั้น
แหละ เราตองกระทําตามที่ทาน
พูดแลว"
13 แตมีประชาชนมากและเปน
เวลาที่ฝนตกหนัก เราอยูกลาง
แจงไมไหวและจะจัดใหเสร็จใน
วันสองวันก็ไมได เพราะเราได
ละเมิดในเรื่องนี้มากนัก
14 ขอให เจ าหน าที่ ของเราทํา
การแทนชุมนุมชนทั้ งสิ้ น และ
ใหบรรดาคนในหัวเมืองของเรา
ที่ ได รับภรรยาต างชาติมาตาม
เวลากําหนด พรอมกับพวกผู
ใหญและผู วินิจฉัยของทุกเมือง
จนกวาพระพิโรธอันแรงกลาของ
พระเจาของเรา ที่ทรงมีในเรื่อง
นี้หันเหไปจากเราทั้งหลาย"
15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล

เอสรา 10
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และยาไซอาห บุตรชายทิกวาห
เทานั้นที่คัดคานเรื่องนี้ และเม-
ชุลลามกับชับเบธัย คนเลวี
สนับสนุนเขาทั้งสอง
16 แลวลูกหลานของพวกที่ ถูก
กวาดไปเป นเชลยก็ ได กระทํา
ตาม เอสราปุโรหิต และประมุข
ของบรรพบุรุษบางคน ตาม
เรือนบรรพบุรุษของเขา แตละ
คนที่ ระบุชื่ อไวไดถูกเลือก ใน
วันที่หนึ่ งของเดือนที่ สิบเขานั่ ง
ประชุมกันพิจารณาเรื่องนี้
17 พอถึงวันที่หนึ่ งของเดือนที่
หนึ่ง เขาก็จบเรื่องที่ชายทั้งปวง
ไดแตงงานกับหญิงตางชาติ
18 ลู กหลานของปุ โรหิ ตผู ได
แตงงานกับหญิงตางชาติ จาก
คนเยชูอาบุตรชายโยซาดักและ
พ่ีนองของทานมี มาอาเสอาห
เอลีเยเซอร ยารีบและเกดาลิ-
ยาห
19 เขาทั้ งหลายปฏิญาณตนว า
เขาจะทิ้งภรรยาของเขาเสีย และ
เพราะเขามีความผิด เขาจึงถวาย
แกะผู ตั วหนึ่ งจากฝู งแพะแกะ
เปนเครื่องบูชา เพราะเหตุการ
ละเมิดของเขา
20 จากคนอิมเมอร มี ฮานานี
และเศบาดิยาห
21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห
เอลียาห เชไมอาห เยฮีเอล และ
อุสซียาห

22 จากคนปาชเฮอร มี เอลีโอ-
นัย มาอาเสอาห อิชมาเอล เน-
ธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห
23 จากพวกคนเลวี มี โยซาบาด
ชิเมอี เคลายาห (คือเคลิทา)
เปธาหิยาห ยูดาหและเอลีเย-
เซอร
24 จากพวกนักรอง มี เอลียา-
ชีบ จากคนเฝาประตู มี ชัลลูม
เทเลม และอุรี
25 และจากพวกอิสราเอล คือ
จากคนปาโรช มี รามียาห อิส-
ซียาห มัลคิยาห มิยามิน เอเล-
อาซาร มัลคิยาห และเบไนยาห
26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ-
ยาห เศคาริยาห เยฮีเอล อับดี
เยรีโมท เอลียาห
27 จากคนศัทธู มี เอลีโอนัย
เอลียาชีบ มัทธานิยาห เยรีโมท
ศาบาด และอาซีซา
28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานัน
ฮานันยาห ศับบัย อัทลัย
29 จากคนบานี มี เมชุลลาม
มัลลูค อาดายาห ยาชูบ เชอัล
และเยรีโมท
30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา
เคลาล เบไนยาห มาอาเสอาห
มัทธานิยาห เบซาเลล บินนุย
และมนัสเสห
31 จากคนฮาริม มี เอลีเยเซอร
อิสชีอาห มัลคิยาห เชไมอาห
ชิเมโอน

เอสรา 10
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32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห
33 จากคนฮาชูม มี มัทเธนัย
มัทธัตตาห ศาบาด เอลีเฟเลท
เยเรมัย มนัสเสหและชิเมอี
34 จากคนบานี มี มาอาดัย
อัมราม อูเอล
35 เบไนยาห เบดัยยาห เชลลูห
36 วานิยาห เมเรโมท เอลียาชีบ
37 มัทธานิยาห มัทเธนัย ยา-
อาสุ
38บานี บินนุย ชิเมอี
39 เชเลมิยาห นาธัน อาดายาห

40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย
41 อาซาเรล เชเลมิยาห เชมา-
ริยาห
42 ชัลลูม อามาริยาห และโย-
เซฟ
43 จากคนเนโบ มี เยอีเอล
มัททีธิยาห ศาบาด เศบินา
ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห
44 บุคคลเหลานี้ ทั้ งสิ้ นไดแตง
งานกับหญิงตางชาติ บางคน
มีบุตรเกิดจากภรรยาเหลานั้ น
ดวย

เอสรา 10
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