
หนา 1030เนหะมีย
พี่นองของเนหะมีย

รายงานเรื่องความทุกขใจ
ในเยรูซาเล็ม

1ถอยคําของเนหะมีย บุตรชาย
ฮาคาลิยาห ตอมาในเดือน

คิสลิว ในปที่ ย่ีสิบขณะที่ขาพเจา
อยูในสุสาปราสาท
2ฮานานี พ่ีนองของขาพเจาคน
หนึ่งมาจากยูดาหกับชายบางคน
ข าพเจาไดไตถามถึงพวกยิวที่
หนีได ผูซึ่งเหลือจากพวกที่ถูก
กวาดไปเปนเชลย และถามเรื่อง
เกี่ยวกับเยรูซาเล็ม
3 เขาทั้ งหลายพูดกับขาพเจาวา
"ผูที่ เหลือจากพวกที่ถูกกวาดไป
เปนเชลยซึ่งอยูในมณฑลมีความ
ลําบากและความอั บอายมาก
กําแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง
และประตู เมืองก็ถูกไฟทําลาย
เสีย"
4อยู มาเมื่ อขาพเจาได ยินถอย
คําเหลานี้ ขาพเจาก็นั่ งลงรอง
ไห และโศกเศร าอยู หลายวั น
ขาพเจาอดอาหารและอธิษฐาน
ตอพระพักตรพระเจ าแห งฟ า
สวรรคเร่ือยมา
เนหะมียเสียใจจึงอธิษฐาน

5ขาพเจาทูลวา "โอ ขาแตพระ
เยโฮวาหพระเจาแหงฟาสวรรค
พระเจ าผู ใหญ ย่ิ งและน าเกรง
กลัว ผูทรงรักษาพันธสัญญา

และดํารงความเมตตากับบรรดา
ผูที่ รักพระองค และรักษาพระ
บัญญัติของพระองค
6ขอพระองคทรงเงี่ยพระกรรณ
สดับ และขอทรงลืมพระเนตร
ของพระองคดูอยู เพ่ือจะทรง
ฟงคําอธิษฐานของผู รับใชของ
พระองค ซึ่ งขาพระองคทูล
อธิษฐานตอพระพักตรพระองค
ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน
เพ่ือประชาชนอิสราเอลผู รับใช
ของพระองค สารภาพบาปของ
ประชาชนอิสราเอล ซึ่ งขาพระ
องคทั้ งหลายไดกระทําบาปตอ
พระองค ดวยวาขาพระองคกับ
เรือนบรรพบุรุษของขาพระองค
ทําบาปแลว
7ขาพระองคทั้ งหลายประพฤติ
เลวทรามมากตอพระองค และมิ
ไดรักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ
และคําตัดสินซึ่ งพระองคไดทรง
บัญชาไวกับโมเสสผู รับใชของ
พระองค
8ขอพระองคทรงระลึกถึงพระ
วจนะซึ่งพระองคไดบัญชาไวกับ
โมเสสผู รั บใช ของพระองคว า
`ถาเจาทั้ งหลายกระทําการละ-
เมิด เราจะกระจายเจาทั้งหลาย
ไปในหมูชนชาติทั้งหลาย
9แตถาเจากลับมาหาเรา และ
รักษาบัญญัติของเราและประ-

(1) นหม 2:1; 10:1; อสธ 1:1-2, 5; ดนล 8:2 (2) นหม 7:2
(3) 2 พกษ 25:10; นหม 2:17 (5) อพย 20:6; 34:6-7 (6) 1 พกษ 8:28-29
(7) พบญ 28:15; สดด 106:6 (8) ลนต 26:33; พบญ 4:25-27 (9) ลนต 26:39
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หนา 1031
พฤติตาม ถึงแมวาพวกเจากระ
จัดกระจายไปอยู ใตฟ าที่ ไกล
ที่สุด เราจะรวบรวมเจามาจากที่
นั่น และนําเจามายังสถานที่ซึ่ ง
เราไดเลือกไว เพ่ือกระทําให
นามของเราดํารงอยูที่นั่น'
10 เขาเหลานี้ เปนผู รับใชและ
เปนประชาชนของพระองค ผูซึ่ง
พระองคไดทรงไถไวดวยฤทธา-
นุภาพย่ิงใหญของพระองค และ
ดวยพระหัตถอันทรงฤทธิ์ ของ
พระองค
11 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
ข าพระองค ทู ลวิ งวอนต อพระ
องค ขอทรงเงี่ยพระกรรณตั้ ง
พระทัยสดับฟงคําอธิษฐานของ
ผู รับใชของพระองค และคํา
อธิษฐานของบรรดาผู รับใชของ
พระองค ผูปรารถนาจะยําเกรง
พระนามของพระองค ขาพระ
องคทูลวิงวอนตอพระองค ขอ
ทรงใหผู รับใชของพระองคจํา-
เริญข้ึนในวันนี้ และขอทรงโปรด
ใหเขาไดรับความเมตตาในสาย
ตาของชายคนนี้" ขณะนั้น ขาพ-
เจาเปนพนักงานเชิญถวยเสวย
ของกษัตริย

กษัตริยอารทาเซอรซีส
ทรงอนุญาตใหเนหะมีย
ไปสรางกําแพงเยรูซาเล็ม

2และอยูมาในเดือนนิสาน ใน
ปที่ ย่ีสิบแหงรัชกาลกษัตริย

อารทาเซอรซีส เมื่อน้ําองุนจัด
ตั้ งไว ตรงพระพั กตรพระองค
ข าพเจ าก็ หยิ บน้ํ า องุ นถวาย
กษัตริย แตกอนนี้ขาพเจามิได
โศกเศราตอพระพักตรพระองค
2ดวยเหตุนี้ กษัตริย จึงตรัสกับ
ขาพเจาวา "ทําไมสีหนาของเจา
จึงเศราหมอง เจาก็ไมเจ็บไม
ปวยมิใชหรือ เห็นจะไมมีอะไร
นอกจากเศราใจ" และขาพเจาก็
เกรงกลัวย่ิงนัก
3ขาพเจาทูลกษัตริยวา "ขอ
กษัตริยทรงพระเจริญเปนนิตย
เถิด ไฉนสีหนาของขาพระองค
จะไมเศราหมองเลาในเมื่อเมือง
สถานที่ ฝ งศพของบรรพบุ รุษ
ของขาพระองครางเปลาอยู และ
ประตูเมืองก็ถูกไฟทําลายเสีย"
4แลวกษัตริยตรัสกับขาพเจาวา
"เจาปรารถนาจะขออะไร" ขาพ-
เจาจึงอธิษฐานตอพระเจาของ
ฟาสวรรค
5และขาพเจาทูลกษัตริยวา "ถา
เปนที่พอพระทัยกษัตริย และ
ถ าผู รับใชของพระองค เปนที่
โปรดปรานในสายพระเนตรของ
พระองค ขอทรงใชขาพระองค
ใหไปยังยูดาห ยังเมืองซึ่ งเปน
ที่ ฝ งศพของบรรพบุ รุษของข า
พระองค เพ่ือขาพระองคจะ
สรางข้ึนใหม"
6และกษัตริ ยตรัสกั บข าพเจ า

เนหะมีย 1, 2

(10) อพย 32:11; พบญ 9:29; ดนล 9:15 (11) ปฐก 40:21; นหม 1:6; 2:1; อสย 26:8
(1) อสร 7:1; นหม 1:11 (2) สภษ 15:13 (3) 1 พกษ 1:31; 2 พกษ 24:10; 25:8-10
(4) นหม 1:4 (6) นหม 5:14; 13:6
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หนา 1032
(มีพระราชิ นี ประทับข างพระ
องค) วา "เจาจะไปนานสักเทา
ใด เมื่อไรเจาจะกลับมา" จึงเปน
ที่ พอพระทั ยกษัตริ ย ที่ จะให
ขาพเจาไปและขาพเจาก็กําหนด
เวลาใหพระองคทรงทราบ
7และขาพเจากราบทูลกษัตริย
วา "ถาเปนที่พอพระทัยกษัตริย
ขอทรงโปรดมี พระราชสารให
ขาพระองคนําไปถึงผูวาราชการ
มณฑลฟากแมน้ําขางโนน เพ่ือ
เขาจะไดอนุญาตใหขาพระองค
ผ านไปจนข าพระองคจะไปถึ ง
ยูดาห
8 และพระราชสารถึ งอาสาฟ
เจาพนักงานผู ดูแลปาไมหลวง
เพ่ื อเขาจะได ให ไม แก ข าพระ
องค เพ่ือทําคานประตูพระราช
วังของพระนิเวศ และทํากําแพง
เมือง และเพ่ือทําบานที่ขาพระ
องคจะไดเขาอาศัย" กษัตริยก็
ทรงพระราชทานให ตามพระ
หัตถ อันประเสริฐของพระเจ า
ของขาพเจาที่อยูเหนือขาพเจา
9แลวขาพเจามายังผูวาราชการ
มณฑลฟากแมน้ําขางโนน และ
มอบพระราชสารของกษัตริยให
แกเขา อนึ่ งกษัตริยทรงจัดให
นายทหารและพลมาไปกับขาพ-
เจาดวย
10 แตเมื่อสันบาลลัทชาวโฮโร-
นาอิม และโทบีอาหคนอัมโมน

ขาราชการไดยินเรื่ องนี้ เปน
เร่ื องที่ ไมพอใจเขาอยางย่ิงที่ มี
คนมาหาความสุขใหคนอิสรา-
เอล
เนหะมียแอบดูกําแพงเมือง

11 ขาพเจาจึ งมายังเยรูซาเล็ม
และพักอยูที่นั่นสามวัน
12 แลวข าพเจาลุกข้ึ นในกลาง
คืน คือขาพเจากับบางคนที่อยู
กับขาพเจา ขาพเจาไมไดบอกผู
หนึ่ งผู ใดถึงเร่ื องที่พระเจาของ
ขาพเจาดลใจขาพเจาใหกระทํา
เพ่ือเยรูซาเล็ม ขาพเจาไมมีสัตว
อื่ นกับขาพเจ านอกจากสัตวที่
ขาพเจาข่ีอยู
13 ในกลางคืนขาพเจาออกไป
ทางประตูหุบเขา ถึงบอมังกร
และถึงประตูกองขยะ และขาพ-
เจาไดตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มที่
พัง และประตูเมืองที่ ถูกไฟทํา
ลาย
14 แลวขาพเจาก็ไปตอยังประตู
น้ําพุถึงสระหลวง แตไมมีที่ที่จะ
ใหสัตวซึ่ งขาพเจาข่ี อยู ผานไป
ได
15 แลวขาพเจาข้ึนไปกลางคืน
ทางลําธารและตรวจดู กําแพง
แลวกลับมาเขาทางประตูหุบเขา
กลับที่เดิม
16 ส วนพวกเจ าหน าที่ ก็ ไม
ทราบวาขาพเจาไปไหน หรือ
ขาพเจาทําอะไร และขาพเจาก็

เนหะมีย 2

(7) อสร 7:21; 8:36 (8) อสร 5:5; นหม 2:18; 3:7; 7:6, 9, 28
(10) นหม 2:19; 4:1 (11) อสร 8:32 (13) 2 พศด 26:9; นหม 1:3; 2:17; 3:13
(14) 2 พกษ 20:20; นหม 3:15 (15) 2 ซมอ 15:23; ยรม 31:40
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หนา 1033
ยังไมไดบอกพวกยิว บรรดา
ปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจา
หนาที่ และคนอื่นๆที่จะรับผิด
ชอบการงาน

การหนุนใจของเนหะมีย
พวกเขาสรางกําแพงขึ้นได

17 แล วข าพเจ าพูดกั บเขาทั้ ง
หลายวา "ทานทั้งหลายเห็นแลว
ว า เราตกอยู ในความลําบาก
อยางไร ที่เยรูซาเล็มปรักหักพัง
ลง และไฟไหมประตูเมืองเสีย
นั้น มาเถิด ใหเราสรางกําแพง
เยรูซาเล็มข้ึน เพ่ือเราจะไมตอง
อับอายขายหนาอีก"
18 แลวขาพเจาบอกเขาถึงการที่
พระหั ตถ ของพระเจ าอยู กั บ
ขาพเจา เพ่ือยังผลดี ทั้ งพระ
วจนะซึ่ งกษัตริยตรัสกับขาพเจา
และเขาทั้ งหลายพูดวา "ใหเรา
ลุกข้ึนสรางเถิด" เขาก็ปลงใจลง
มือทําการดีนั้น
19 แตเมื่ อสันบาลลัทคนโฮโร-
นาอิม และโทบีอาหขาราชการ
คนอัมโมน กับเกเชมชาวอาระ-
เบียไดยินเรื่องนั้น เขาทั้งหลาย
เยาะเยยและดูถูกเรา พูดวา
"เจาทั้ งหลายทําอะไรกันนี่ เจา
กําลังกบฏตอกษัตริยหรือ"
20 แล วข าพเจ าตอบเขาทั้ ง
หลายวา "พระเจาแหงฟาสวรรค
จะทรงใหเรากระทําสําเร็จ และ
เราทั้งหลายผูรับใชของพระองค

จะลุกข้ึนสราง แตทานทั้งหลาย
ไมมีสวนหรือสิทธิหรือที่ ระลึก
ในเยรูซาเล็ม"

ประชาชนชวยกัน
สรางกําแพงเมือง

3แลวเอลียาชีบมหาปุโรหิตได
ลุกข้ึ นพรอมกับพ่ี นองของ

ทาน บรรดาปุโรหิต และเขาทั้ง
หลายไดสรางประตูแกะ เขาได
ทําพิธีชําระใหบริสุทธิ์และไดตั้ง
บานประตู เขาทั้งหลายไดทําพิธี
ชําระใหบริ สุทธิ์ จนถึ งหอคอย
เมอาหไกลไปจนถึงหอคอยฮา-
นันเอล
2และถัดทานไป คนชาวเยรีโคก็
ไดสราง และถัดเขาไป ศักเกอร
บุตรชายอิมรีก็ไดสราง
3และลูกหลานของหัสเสนาอาห
ไดสรางประตูปลา เขาไดวางวง-
กบและไดตั้งบานประตู ติดลูก
สลักและดาลประตู
4ถัดเขาไปเมเรโมทบุตรชายอุ-
รีอาห ผูเปนบุตรชายฮักโขสได
ซอมแซม และถัดเขาไปเมชุล-
ลามบุตรชายเบเรคิยาห ผู เปน
บุตรชายเมเชซาเบลไดซอมแซม
และถั ดเขาไปซาโดกบุ ตรชาย
บาอานาไดซอมแซม
5และถัดเขาไปชาวเทโคอาได
ซอมแซม แตพวกขุนนางของ
เขาไมยอมเอาคอมารับงานของ
องคพระผู เป นเจ าของเขาทั้ ง

เนหะมีย 2, 3

(17) นหม 1:3; สดด 44:13; ยรม 24:9; อสค 5:4 (18) 2 ซมอ 2:7 (19) นหม 6:6
(20) อสร 4:3 (1) นหม 3:20; 12:10, 39; 13:4, 7, 28; ยรม 31:38 (2) อสร 2:34
(3) 2 พศด 33:14; นหม 6:1; 7:1; 12:39; ศฟย 1:10 (4) อสร 8:33 (5) วนฉ 5:23
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หนา 1034
หลาย
6และเยโฮยาดาบุตรชายปาเส-
อาห และเมชุลลามบุตรชายเบ-
โสไดอาหไดซอมแซมประตูเกา
เขาวางวงกบและตั้ งบานประตู
ติดลูกสลักและดาลประตู
7และถัดเขาไป คือ เมลาติยาห
ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเม-
โรโนท คนเมืองกิเบโอนและ
เมืองมิสปาหไดซอมแซม ซึ่งอยู
ใต ปกครองของเจ าเมื องฟาก
แมน้ําขางนี้
8ถัดเขาไปคืออุสซีเอลบุตรชาย
ฮารฮายาหชางทองไดซอมแซม
ถั ดเขาไปคื อฮานั นยาห ผู เป น
บุตรชายของชางน้ําหอมคนหนึ่ง
ไดซอมแซม เขาบูรณะเยรูซา-
เล็ มไกลไปจนถึ งตอนกําแพง
กวาง
9ถัดเขาไป คือเรไฟยาหบุตร
ชายเฮอร ผูปกครองแขวงครึ่ ง
หนึ่งของเยรูซาเล็มไดซอมแซม
10 ถัดเขาไปคือ เยดายาหบุตร
ชายฮารุมัฟไดซอมแซมตรงขาม
กับบานของเขา และถัดเขาไป
คือ ฮัทธัชบุตรชายฮาชับนิยาห
ไดซอมแซม
11 มัลคิยาหบุตรชายฮาริม และ
หัสชูบบุตรชายปาหัทโมอับได
ซอมแซมอีกสวนหนึ่ ง และหอ
คอยเตาอบ
12 ถัดเขาไปคือ ชัลลูมบุตรชาย

ฮัลโลเหช ผูปกครองแขวงครึ่ ง
หนึ่ งของเยรูซาเล็มไดซอมแซม
ทั้งตัวเขาและบุตรสาวของเขา
13 ฮานูนและชาวเมื องศาโน-
อาห ได ซ อมแซมประตูหุบเขา
เขาสร างประตู ข้ึ นใหมและตั้ ง
บานประตู ติดลูกสลักและดาล
ประตู และซอมแซมกําแพงระ-
ยะพันศอกไกลไปจนถึ งประตู
กองขยะ
14 มัลคิยาหบุตรชายเรคาบ ผู
ปกครองส วนหนึ่ งของแขวง
เบธฮัคเคเรม ไดซอมประตูกอง
ขยะ เขาสรางและตั้งบานประตู
ติดลูกสลักและดาลประตู
15 ชัลลูนบุตรชายคลโฮเซห ผู
ปกครองสวนหนึ่งของแขวงมิส-
ปาห ไดซอมแซมประตูน้ําพุ ได
สรางประตู สรางมุงและต้ังบาน
ประตู ติดลูกสลักและดาลประตู
ทานไดสรางกําแพงสระชิโลอาห
ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจน
ถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครดาวิด
16 ถัดเขาไปเนหะมีย บุตรชาย
อัสบูก ผูปกครองแขวงเบธซูร
ครึ่ งหนึ่ งไดซอมแซม ไปจนถึง
ที่ ตรงขามกับอุโมงคฝงศพของ
ดาวิด ถึงสระขุดและถึงโรง
ทแกลวทหาร
17 ถัดเขาไปคนเลวีไดซอมแซม
คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขา
ไปคือ ฮาชาบิยาห ผูปกครอง

เนหะมีย 3

(6) นหม 12:39 (7) อสร 8:36; นหม 2:7-9; 7:25 (8) นหม 12:38
(11) นหม 12:38 (13) นหม 2:13, 15 (14) ยรม 6:1
(15) 2 พกษ 25:4; นหม 2:14; อสย 8:6; ยน 9:7 (16) 2 พกษ 20:20; อสย 7:3; 22:11
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หนา 1035
แขวงเคอีลาหครึ่งหนึ่ง ไดซอม
แซมสวนของเขา
18 ถัดเขาไปพี่ นองของเขาได
ซอมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮ-
นาดัด ผูปกครองแขวงเคอีลาห
ครึ่งหนึ่ง
19 ถัดเขาไปคือ เอเซอรบุตร
ชายเยชูอา ผูปกครองเมืองมิส-
ปาห ไดซ อมแซมอี กส วนหนึ่ ง
ตรงข ามกั บทางข้ึ นไปยั งคลั ง
อาวุธตรงที่มุมหักของกําแพง
20 ถัดเขาไปคือ บารุคบุตรชาย
ศับบัย ไดซอมแซมอยางรอนใจ
อีกสวนหนึ่ ง ตั้ งแตมุมหักของ
กําแพงจนถึงประตูเรือนของเอ-
ลียาชีบมหาปุโรหิต
21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตร
ชายอุรีอาห ผูเปนบุตรชายฮัก-
โขส ไดซอมแซมอีกสวนหนึ่ ง
ตั้ งแตประตูเรือนของเอลียาชีบ
ถึงปลายเรือนของเอลียาชีบ
22 ถัดเขาไปคือบรรดาปุ โรหิต
ชาวที่ราบไดซอมแซม
23 ถัดเขาไปคือ เบนยามินและ
หัสชูบ ไดซอมแซมตรงขามกับ
บานของเขาทั้งหลาย ถัดเขาไป
คือ อาซาริยาหบุตรชายมาอา-
เสอาห ผูเปนบุตรชายอานานิ-
ยาห ไดซอมแซมข างเรือนของ
เขาเอง
24 ถัดเขาไปคือ บินนุยบุตรชาย
ฮานาดั ดได ซ อมแซมอี กส วน

หนึ่ง ตั้งแตบานของอาซาริยาห
ถึงมุมหักของกําแพง คือถึงมุม
เลี้ยว
25 ปาลาลบุตรชายอุซัยไดซอม
แซมที่ ตรงข ามกั บมุ มหั กของ
กําแพง และหอคอยที่ ย่ืนจาก
พระราชวังหลั งบนที่ ลานทหาร
รักษาพระองค ถัดเขาไปคือ
เปดายาหบุตรชายปาโรช
26 และคนใชประจําพระวิหาร
อยูที่ โอเฟล ไดซอมแซมไปจน
ถึ งที่ ตรงข ามกั บประตู น้ํ าทาง
ดานตะวันออกและที่หอคอยย่ืน
ออกไป
27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาไดซอม
แซมอีกสวนหนึ่งตรงขามกับหอ
คอยใหญที่ ย่ืนออกไปไกลไปจน
ถึงประตูเมืองโอเฟล
28 บรรดาปุ โรหิตไดซอมแซม
เหนือประตูมาข้ึนไป ตางก็ซอม
ที่ตรงขามกับเรือนของตน
29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชาย
อิมเมอร ไดซอมแซมที่ตรงขาม
กับเรือนของเขา ถัดเขาไป เช-
ไมอาหบุตรชายเชคานิยาห คน
เฝาประตูตะวันออกไดซอมแซม
30 ถัดเขาไป ฮานันยาหบุตร
ชายเชเลมิยาห และฮานูนบุตร
ชายคนที่หกของศาลาฟ ไดซอม
แซมอีกสวนหนึ่ ง ถัดเขาไปคือ
เมชุ ลลามบุตรชายเบเรคิ ยาห
ไดซอมแซมตรงขามกับหองของ

เนหะมีย 3

(19) 2 พศด 26:9 (24) อสร 8:33; นหม 3:19 (25) ยรม 32:2; 33:1; 37:21
(26) 2 พศด 27:3; อสร 2:43; นหม 8:1, 3; 11:21; 12:37
(28) 2 พกษ 11:16; 2 พศด 23:15; ยรม 31:40
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หนา 1036
เขา
31 ถัดเขาไป มิลคิยาหบุตรชาย
ของชางทองคนหนึ่งไดซอมแซม
ไกลไปจนถึ งเรื อนของคนใช
ประจําพระวิหาร และของพอคา
ตรงขามกับประตูมิฟคาด จนถึง
หองชั้นบนที่มุม
32 และระหวางหองชั้นบนที่มุม
กับประตูแกะนั้น บรรดาชาง
ทองและพอคาไดซอมแซม

สันบาลลัทกับโทบีอาห
เยาะเยยพวกยิว

4ตอมาเมื่อสันบาลลัทไดยิน
วาเรากําลังกอสรางกําแพง

เขาโกรธและเดือดดาลมาก และ
เขาเยาะเยยพวกยิว
2และเขาพูดตอหนาพ่ีนองของ
เขาและตอหนากองทัพของสะ-
มาเรียวา "พวกยิวที่ ออนแอ
เหลานี้ ทําอะไรกัน เขาจะซอม
กันหรือ เขาจะทําสัตวบูชาหรือ
เขาจะทําใหเสร็จในวันเดียวหรือ
เขาจะเอาหินที่ ถูกเผาจากกอง
ขยะมาใชอีกหรือ"
3 โทบีอาหคนอัมโมนอยู ขางๆ
ทาน และเขาพูดวา "เออ สิ่งที่
เขากําลังสรางอยูนั้ น ถาสุนัข
จ้ิงจอกตัวหนึ่งว่ิงข้ึนไป  มันจะ
พังกําแพงหินของเขาลงมา"

เนหะมียอธิษฐาน
4"โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องคทั้ งหลาย ขอทรงสดับ

เพราะขาพระองคทั้งหลายเปนที่
ดูถูกดูหมิ่น ขอทรงหันการเยาะ
เยยของเขาใหตกบนศีรษะของ
เขาเอง และขอทรงมอบเขาไวให
ถูกปลนบนแผนดินที่ เขาจะไป
เปนเชลยนั้น
5ขออยาทรงปกปดความชั่ วชา
ของเขาไว และขออยาลบลาง
บาปของเขาทั้ งหลายต อเบ้ื อง
พระพักตรพระองค เพราะเขา
ทั้งหลายไดย่ัวเยาใหทรงกริ้วตอ
หนาบรรดาผูกอสราง"
6 เราจึงสรางกําแพงข้ึน และกํา-
แพงทั้ งสิ้ นก็ตอกันสูงครึ่ งหนึ่ ง
แลว เพราะประชาชนมีน้ําใจที่
จะทํางาน

การวางแผนราย
เนหะมียจึงอธิษฐานตอ

7แตตอมาเมื่ อสันบาลลัทและ
โทบีอาห กับชาวอาระเบีย และ
คนอัมโมน และชาวอัศโดดได
ยินวา การซอมแซมกําแพงเยรู-
ซาเล็มนั้ นกําลั งคืบหน าตอไป
และกําลังปดชองโหวตางๆ เขา
ทั้งหลายก็โกรธมาก
8และเขาก็ปองรายกันจะมาสูรบ
กับเยรูซาเล็ม และกอการโกลา-
หลข้ึนในนั้น
9แตเราทั้งหลายไดออนวอนตอ
พระเจาของเรา และวางยาม
ปองกันเขาทั้ งหลายทั้ งกลางวัน
และกลางคืน

เนหะมีย 3, 4

(32) นหม 3:1; 12:39 (1) นหม 2:10, 19 (3) นหม 2:10, 19
(4) สดด 79:12; 123:3-4 (5) สดด 69:27-28; 109:14-15; ยรม 18:23
(7) นหม 2:19; 4:1 (8) สดด 83:3-5 (9) สดด 50:15
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หนา 1037
บรรดาศัตรูขูเข็นพวกยิว

10 แตยูดาหกลาววา "เร่ียวแรง
ของคนที่ ขนของก็กําลังทรุดลง
และมีสิ่งปรักหักพังมาก เราไม
สามารถสรางกําแพงได"
11 และศั ตรู ของเรากล าวว า
"เขาจะไมรู ไมเห็นจนกวาเราจะ
เข ามาท ามกลางเขาและฆาเขา
กับยับย้ังงานของเขา"
12 ตอมาเมื่ อพวกยิวที่ อยู ใกล
เขาทั้ งหลายมาก็ไดบอกเราตั้ ง
สิบครั้งวา "เขาจะลุกข้ึนมาตอสู
เราจากที่อยูของเขาทุกแหง"
13 ขาพเจาจึงตั้งประชาชนไวใน
ส วนที่ ต่ําที่ สุดขางหลั งกําแพง
และในที่สูง ตามครอบครัวของ
เขา  โดยมีดาบ หอก และคันธนู
14 ขาพเจามองดู แลวลุกข้ึน
พูดกับขุนนางและเจาหนาที่ ทั้ ง
หลาย กับคนนอกนั้นวา "อยา
กลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค
พระผู เปนเจาผู ใหญ ย่ิ งและนา
เกรงกลัว และตอสู เพ่ือพ่ีนอง
ของทาน บุตรชายบุตรสาวของ
ทาน ภรรยาและเรือนของทาน"
15 อยูมาเมื่อศัตรูของเราไดยิน
วาเราไดยินเรื่องแลว และพระ
เจ าไดทรงทําลายแผนงานของ
เขา เราตางก็กลับมายังกําแพงที่
งานของตนทุกคน
16 ตั้งแตวันนั้นมา ผูรับใชของ
ขาพเจาครึ่ งหนึ่งทําการกอสราง

อีกครึ่งหนึ่งถือหอก โล คันธนู
และเสื้อเกราะ บรรดาประมุขทั้ง
หลายหนุนหลังบรรดาวงศวาน
ยูดาห
17 ผูที่ กอสรางกําแพง และ
บรรดาผูที่ขนของกับผูที่ยกของ
ข้ึน  ทุกคนมือหนึ่งทํางาน อีก
มือหนึ่งถืออาวุธไว
18 ผู กอสรางทุกคนมีดาบคาด
อยู ที่ สี ข า งขณะที่ เ ขาสร า ง
ชายที่เปาแตรอยูขางขาพเจา
19 ข าพเจ าพูดกับขุนนางและ
เจาหนาที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้น
วา "การงานก็ใหญโตและกระ-
จายกันไปมาก เพราะเราแยกกัน
อยูบนกําแพงหางจากกัน
20 เมื่อทานทั้งหลายไดยินเสียง
แตรอยูตรงไหน จงว่ิงกรูกันไป
ที่พวกเรา พระเจาของเราทั้ ง
หลายจะทรงตอสูเพ่ือพวกเรา"
21 เราจึงทํางานกัน พวกเราครึ่ง
หนึ่ งถื อหอกตั้ งแต เช ามื ดจน
ดาวขึ้น
22 ครั้งนั้น ขาพเจาพูดกับประ-
ชาชนอีกวา "ขอใหผูชายทุกคน
กับคนใชของเขาดวยคางคืนเสีย
ภายในเยรูซาเล็ม เพ่ือเขาจะ
เปนยามให เราในกลางคืนและ
ทํางานกลางวัน"
23 ขาพเจา พ่ีนองของขาพเจา
หรือคนใชของขาพเจา หรือคน
ยามผูติดตามขาพเจาก็ดี ไมมี

เนหะมีย 4

(14) กดว 14:9; พบญ 1:29; 10:17; 2 ซมอ 10:12
(15) โยบ 5:12
(20) อพย 14:14, 25; พบญ 1:30; 3:22; 20:4; ยชว 23:10; 2 พศด 20:29
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หนา 1038
ใครถอดเครื่ องแต งกายออก
เวนแตเหลาคนที่ ถอดออกเพ่ือ
ซัก
คนยิวมั่งมีบางคนเอาพี่นอง
ท่ีเปนหน้ีเขามาเปนทาส

5มี เสี ยงร องของประชาชน
และของภรรยาของเขาอยาง

เกรียวกราวกลาวโทษพ่ีนองพวก
ยิว
2 เพราะมีคนที่กลาววา "เรามาก
คนดวยกัน ทั้งบุตรชายและบุตร
สาวของเรา ขอใหเราไดขาวเพ่ือ
เราจะไดรับประทานและมีชี วิต
อยูได"
3และมีคนกลาววา "เราตองจํา-
นําไรนาของเรา สวนองุนของเรา
และบานเรือนของเรา เพ่ือจะได
ขาว เพราะเหตุการกันดารอา-
หาร"
4และคนอื่นๆกลาววา "เราได
ขอยืมเงินมาเปนค าภาษีถวาย
กษัตริย โดยจํานํานาและสวน
องุนของเรา
5 เนื้ อของเราเปนเหมือนเนื้ อ
พ่ีนองของเรา ลูกของเราก็
เหมือนลูกของเขา แตดูเถิด เรา
ก็ยังใหบุตรชายและบุตรสาวของ
เราเปนทาส บุตรสาวของเราบาง
คนเปนทาสแลว และเราไมมี
กําลังที่ จะไถเขาเลย เพราะคน
อื่นยึดนาและสวนองุนของเรา"
6 เมื่ อข าพเจ าได ยินเสี ยงร อง

ของเขา และถอยคําของเขา
ขาพเจาก็โกรธมาก
7 ข าพเจ าตรึ กตรองแล วก็ นํา
ความนี้ ไปกลาวหาพวกขุนนาง
และเจาหนาที่ ขาพเจาพูดกับ
เขาวา "ทานทั้งหลายตางคนตาง
ได ให ยื มเงิ นโดยคิ ดดอกเบ้ี ย
จากพ่ีนองของตน" และขาพเจา
ก็เรียกชุมนุมใหญมาสูกับเขา
8และข าพเจ ากล าวแก เขาว า
"เราไดไถพวกยิวพ่ีนองของเราผู
ถูกขายไปยังคนตางประเทศคืน
มา ตามแตเราจะสามารถทําได
แตทานกลับขายพี่นองของทาน
เพ่ือเขาจะไดถูกขายใหแกพวก
เรา" คนทั้งหลายก็นิ่งอยู พูดไม
ออก
9ขาพเจาจึงวา "สิ่ งที่ ทานทั้ ง
หลายทําอยูนั้ นไมดี ไมควรที่
ท านจะดําเนินในความยําเกรง
พระเจาของเราทั้ งหลาย เพ่ือ
ปองกันการเยาะเยยของประชา
ชาติเหลานั้ น ซึ่ งเปนศัตรูของ
เราดอกหรือ
10 ย่ิงกวานั้นอีก ขาพเจากับพ่ี
นองของขาพเจาและคนใชของ
ขาพเจาใหเขายืมเงินและยืมขาว
ให เราเลิ กการให ยื มโดยคิ ด
ดอกเบ้ียนั้นเสียเถิด
11 ในวันนี้ ขอจงคืนมา ไรนา
สวนองุน สวนมะกอกเทศ และ
เรือนของเขา และสวนรอยของ

เนหะมีย 4, 5

(1) ลนต 25:35-37; พบญ 15:7; นหม 5:7-8 (5) อพย 21:7; ลนต 25:39; อสย 58:7
(7) อพย 22:25; ลนต 25:36; พบญ 23:19-20; อสค 22:12 (8) ลนต 25:48
(9) ลนต 25:36; 2 ซมอ 12:14; รม 2:24; 1 ปต 2:12
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หนา 1039
เงิน ขาว น้ําองุน และน้ํามัน ซึ่ง
ทานไดรีดเอาจากเขานั้นเสีย"
12 แลวเขาทั้งหลายพูดวา "เรา
จะคืนสิ่ งเหลานี้ และจะไมเรียก
รองสิ่งใดๆจากเขาทั้งหลาย เรา
จะกระทําตามที่ทานพูด" และ
ข าพเจ าก็ เรี ยกบรรดาปุ โรหิ ต
มาและใหปุโรหิตเอาคําปฏิญาณ
จากเขาทั้งหลายวา เขาจะกระทํา
ตามที่เขาสัญญาแลวนั้น
13 ขาพเจาก็สลัดตักของขาพ-
เจาดวย และพูดวา "ดังนั้ น
แหละถาคนใดมิไดกระทําตาม
สัญญานี้ ขอพระเจาทรงสลัดเขา
เสียจากเรือนของเขา และจาก
การงานของเขา ใหเขาถูกสลัด
ออกแลวไปตัวเปลา" และชุม
นุมชนทั้ งปวงกลาววา "เอเมน"
และไดสรรเสริญพระเยโฮวาห
แลวประชาชนก็ไดกระทําตามที่
เขาไดสัญญาไว
เนหะมียรับประทานอาหาร

ของตนเองสิบสองป
14 "ย่ิงกวานั้นอีก ตั้งแตเวลาที่
ข าพเจาได รับแตงตั้ งให เปนผู
วาราชการในแผนดินยูดาห ตั้ง
แตปที่ ย่ี สิบจนปที่ สามสิบสอง
แหงรัชกาลกษัตริยอารทาเซอร-
ซีส สิบสองปดวยกัน ขาพเจา
หรือพ่ีนองของขาพเจามิได รับ
ประทานอาหารของตําแหน งผู
วาราชการ

15 ผู ว าราชการคนที่ อยู ก อน
ขาพเจาไดเบียดเบียนประชาชน
ไดเอาเงินเปนคาอาหารและน้ํา
องุนไปจากเขา นอกจากเงินวัน
ละสี่สิบเชเขล แมขาราชการของ
ทานก็ไดใชอํานาจเหนือประชา
ชน แตขาพเจามิไดกระทําเชน
นั้น เพราะความยําเกรงพระเจา
16 ขาพเจายังยึดงานสรางกํา-
แพงนี้อยู และมิไดซื้อที่ดินเลย
และคนใชของขาพเจาทั้ งสิ้ นก็
ไดชุมนุมกันทํางานกันที่นั่น
17 ย่ิงกวานั้น ขาพเจามีคนหนึ่ง
รอยหาสิบรวมสํารับกับขาพเจา
คือพวกยิวและเจาหนาที่ นอก
เหนือจากบรรดาผู ที่ มาอยู กับ
เราทั้ งหลายจากประชาชาติผูซึ่ ง
อยูรอบเรา
18 สิ่ งที่ เตรียมไว ในวันหนึ่ งๆ
มีวัวตัวหนึ่ง และแกะที่คัดเลือก
แลวหกตัว เปดไกเขาก็จัดไวให
ขาพเจาดวย ในทุกๆสิบวันน้ํา
องุนมากมายหลายถุงหนัง แม
จะมากอยางนี้ ขาพเจามิไดเรียก
รองเอาสวนอาหารของตําแหนง
ผูวาราชการ เพราะวาการปรน-
นิบัตินั้ นหนักหนาชนชาตินี้ อยู
แลว
19 ขาแตพระเจาของขาพระองค
ขอทรงระลึกถึงสิ่ งที่ขาพระองค
ไดกระทําเพ่ื อชนชาตินี้ ให เกิด
ผลดีเถิด"

เนหะมีย 5

(12) อสร 10:5; ยรม 34:8-9 (13) 2 พกษ 23:3; มธ 10:14; กจ 13:51; 18:6
(14) นหม 2:1; 13:6; 1 คร 9:4-15 (15) นหม 5:9; 2 คร 11:9 (16) นหม 4:1; 6:1
(17) 2 ซมอ 9:7; 1 พกษ 18:19 (18) 1 พกษ 4:22; นหม 5:14 (19) นหม 13:14, 22
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หนา 1040
เนหะมียไมยอม
พบกับผูวิจารณ

6อยูมาเมื่อมีรายงานใหสัน-
บาลลัท โทบีอาหและเกเชม

ชาวอาระเบียกับศัตรูอื่ นๆของ
เราทั้งหลายไดยินวา ขาพเจาได
กอกําแพง และไมมีชองโหว
เหลืออยู (แมวาจนวันนั้นขาพ-
เจายังไมไดตั้งบานประตูที่ประ-
ตูเมือง)
2สันบาลลัทกับเกเชมใชใหมา
หาขาพเจาวา "ขอเชิญมาพบกัน
ในชนบทแหงหนึ่ งในที่ ราบโอ-
โน" แตเขาทั้งหลายเจตนาจะทํา
อันตรายขาพเจา
3 ข าพเจ าก็ ใช ผู สื่ อสารไปหา
พวกเขาวา "ขาพเจากําลังทํางาน
ใหญ ลงมาไมได ทําไมจะให
งานหยุดเสียในขณะที่ ข าพเจ า
ทิ้งงานลงมาหาทาน"
4แล วเขาใช ให มาหาข าพเจ า
อยางนี้สี่ครั้ง ขาพเจาก็ตอบเขา
ไปทํานองเดียวกัน
5สันบาลลัทไดสงคนใชของทาน
มาหาขาพเจาในทํานองเดียวกัน
เปนครั้ งที่หา ถือจดหมายเปด
มา
6ในนั้นมีเขียนไววา "เขากลาว
กันในท ามกลางประชาชาติทั้ ง
หลาย และเกเชมก็กลาวดวยวา
ทานและพวกยิวเจตนาจะกบฏ
เหตุนั้ นแหละทานจึงสรางกํา-

แพง และทานปรารถนาจะเปน
กษัตริยของพวกเขา ตามถอยคํา
นี้
7และทานไดแตงตั้งผูพยากรณ
ไวใหปาวรองเกี่ยวกับตัวทานใน
เยรูซาเล็มวา `มีกษัตริยในยู-
ดาห' บัดนี้ จะไดรายงานให
กษัตริย ทรงทราบตามถ อยคํา
เหลานี้ เหตุฉะนั้นบัดนี้ขอเชิญ
ทานมาหารือดวยกัน"
8แลวข าพเจาก็ใชใหไปหาเขา
กลาววา "สิ่ งที่ทานกลาวมานั้น
เราไมไดกระทํากันเลย ทาน
เสกสรรข้ึนตามใจของทานเอง"
9 เพราะเขาทั้ งหลายตองการที่
จะใหเราตกใจคิดวา "มือของเขา
จะผละจากงานไปเสีย และงาน
จะไดไมสําเร็จ" โอ ขาแตพระ
เจา ฉะนั้นบัดนี้ขอพระองคทรง
เสริมกําลังมือของขาพระองค
10 และขาพเจ าเข าไปในเรือน
ของเชไมอาห บุตรชายเดไลยาห
ผูเปนบุตรชายเมเหทาเบล ผูที่
เก็บตัวอยู เขาพูดวา "ใหเราไป
พบกันในพระนิเวศของพระเจา
ในพระวิหาร ใหเราปดประตู
พระวิหารเสีย เพราะเขาทั้ ง
หลายจะมาฆาทาน เวลากลาง
คืนเขาจะมาฆาทานเสีย"
11 แตขาพเจาวา "คนอยาง
ขาพเจาจะหนีหรือ และคนอยาง
ขาพเจาจะเขาไปอยูในพระวิหาร

เนหะมีย 6

(1) นหม 2:10, 19; 3:1, 3; 4:1, 7; 13:28
(2) 1 พศด 8:12; นหม 11:35; สดด 37:12, 32; สภษ 26:24-25
(6) นหม 2:19
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หนา 1041
เพ่ื อช วยชี วิ ตให รอดได หรื อ
ขาพเจาจะไมเขาไป"
12 และดูเถิด ขาพเจาเขาใจและ
เห็นวา พระเจามิไดทรงใชเขา
แตเขาไดพยากรณใสรายขาพ-
เจา เพราะโทบีอาหและสัน-
บาลลัทไดจางเขา
13 เขาทั้ งสองไดจางเขามาดวย
หวังจะใหขาพเจากลัวแลวกระ-
ทําเชนนั้น จะไดบาปและเขาจะ
มีเร่ืองปายรายขาพเจา เพ่ือจะ
เยาะเยยขาพเจา
14 "ข าแต พระเจ าของข าพระ
องค ขอพระองคทรงระลึกถึง
โทบีอาหและสันบาลลัทตามสิ่ ง
เหลานี้ ที่ เขาไดกระทํา ทั้ ง
โนอัดยาหหญิงผู พยากรณและ
ผู พยากรณอื่ นๆซึ่ งตองการให
ขาพระองคกลัว"

กําแพงเมืองไดสําเร็จ
15 กําแพงจึงสําเร็จในวันที่ ย่ีสิบ
หาเดือนเอลูล ในหาสิบสองวัน
16 และอยู มาเมื่ อศัตรูทั้ งสิ้ น
ของเราทั้งหลายไดยิน และเมื่อ
ประชาชาติทั้ งปวงรอบเราก็เห็น
แลว เขาก็นอยเนื้อต่ําใจ เพราะ
เขาทั้ งหลายหย่ังรู วางานนี้ที่ ได
สําเร็จไปก็ดวยพระเจ าของเรา
ทรงชวยเหลือ
17 ย่ิ งกวานั้ นอีก ในครั้ งนั้ น
ขุนนางทั้ งหลายของยูดาหก็ได
สงจดหมายหลายฉบับไปถึงโท-

บีอาห และจดหมายของโทบี-
อาหก็มาถึงเขา
18 เพราะมีหลายคนในยูดาหได
ผูกพันกับเขาไวดวยคําปฏิญาณ
เพราะเขาเปนบุตรเขยของเช-
คานิยาห ผูเปนบุตรชายอาราห
และโยฮานันบุตรชายของเขาก็
ไดรับบุตรสาวของเมชุลลาม ผู
เป นบุ ตรชายเบเรคิ ยาห เป น
ภรรยาของตน
19 เขาทั้ งหลายพูดถึ งความดี
ของโทบี อาห ต อหน าข าพเจ า
ดวย และรายงานคําของขาพเจา
ไปใหเขา และโทบีอาหก็ไดสง
จดหมายมาใหขาพเจา เพ่ือให
กลัว

ฮานานีกับผูวาการปอม
เปนผูดูแลเยรูซาเล็ม

7ต อมาเมื่ อสร า งกํ าแพง
เสร็จ ขาพเจาก็ตั้ งบาน

ประตู และผูเฝาประตู นักรอง
เพลง และแตงตั้งคนเลวีไว
2ขาพเจามอบใหฮานานีพ่ีนอง
ของขาพเจา และฮานันยาหผูดู
แลสํานักพระราชวังเปนผู รับผิด
ชอบกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขา
เปนคนสัตยซื่อและยําเกรงพระ
เจามากกวาคนอื่นๆ
3 ข าพเจ า พู ดกั บพวกเขาว า
"อย าใหประตู เมืองเยรูซาเล็ม
เปดจนกวาแดดจะรอน และเมื่อ
เขายืนเฝายามอยู ก็ใหปดและ

เนหะมีย 6, 7

(12) อสค 13:22 (14) นหม 13:29; อสค 13:17
(16) นหม 2:10; 4:1, 7; 6:1; สดด 126:2 (18) อสร 10:15; นหม 3:4; 13:4, 28
(1) นหม 6:1, 15 (2) อพย 18:21; นหม 1:2; 2:8; 10:23
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หนา 1042
เอาดาลกั้นไว จงแตงตั้งยามจาก
ชาวเยรูซาเล็ม ตางก็ประจําที่
ของเขา และตางก็อยู ยามตรง
ขามเรือนของเขา"
4 เมืองนั้นกวางและใหญ แตคน
ภายในนอย และบานชองก็ยัง
ไมไดสราง
สํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่
ขึ้นมาจากบาบิโลนครั้งแรก

5แลวพระเจาทรงดลใจขาพเจา
ใหเรียกชุมนุมพวกขุนนาง และ
เจาหนาที่ และประชาชนเพื่ อจะ
ข้ึนทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสาย
ขาพเจาพบหนังสือสํามะโนครัว
เชื้อสายของคนที่ ข้ึนมาครั้งกอน
ขาพเจาเห็นเขียนไววา
6ตอไปนี้ เปนประชาชนแหง
มณฑลที่ ข้ึนมาจากการเปนเชลย
ในพวกที่ ถูกกวาดไป ซึ่ งเนบู-
คัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน
ไดกวาดไป เขาทั้งหลายกลับมา
ยังเยรูซาเล็มและยูดาห ตาง
กลับยังหัวเมืองของตน
7 เขาทั้ งหลายที่ กลับมากับเศ-
รุบบาเบล เยชูอา เนหะมีย อา-
ซาริยาห ราอามิยาห นาหะมานี
โมรเดคัย บิลชาน มิสเปเรท
บิกวัย เนฮูม บาอานาห จํานวน
ผูชายของประชาชนอิสราเอลคือ
8คนปาโรช สองพันหนึ่ งรอย
เจ็ดสิบสองคน
9คนเชฟาทิยาห สามรอยเจ็ด

สิบสองคน
10 คนอาราห หกรอยหาสิบสอง
คน
11 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลาน
ของเยชูอาและโยอาบ สองพัน
แปดรอยสิบแปดคน
12 คนเอลาม หนึ่งพันสองรอย
หาสิบสี่คน
13 คนศัทธู แปดรอยสี่สิบหาคน
14 คนศักคัย เจ็ดรอยหกสิบคน
15 คนบินนุย หกรอยสี่สิบแปด
คน
16 คนบาบัย หกรอยย่ีสิบแปด
คน
17 คนอัสกาด สองพันสามรอย
ย่ีสิบสองคน
18 คนอาโดนีคัม หกรอยหกสิบ
เจ็ดคน
19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ด
คน
20 คนอาดีน หกรอยหาสิบหา
คน
21 คนอาเทอร ของเฮเซคียาห
เกาสิบแปดคน
22 คนฮาชูม สามรอยย่ีสิบแปด
คน
23 คนเบไซ สามรอยย่ีสิบสี่คน
24 คนฮาริฟ หนึ่งรอยสิบสอง
คน
25 คนกิเบโอน เกาสิบหาคน
26 คนชาวเบธเลเฮมและเนโท-
ฟาห หนึ่งรอยแปดสิบแปดคน

เนหะมีย 7
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27 คนชาวอานาโธท หนึ่ งรอย
ย่ีสิบแปดคน
28 คนชาวเบธอัสมาเวท สี่ สิบ
สองคน
29 คนชาวคีริยาทเยอาริม เคฟ-
ราห และเบเอโรท เจ็ดรอยสี่สิบ
สามคน
30 คนชาวรามาห และเกบา หก
รอยย่ีสิบเอ็ดคน
31 คนชาวมิคมาส หนึ่งรอยย่ี-
สิบสองคน
32 คนชาวเบธเอลและอัย หนึ่ง
รอยย่ีสิบสามคน
33 คนชาวเนโบอีกแหงหนึ่ง หา
สิบสองคน
34 คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หนึ่ ง
พันสองรอยหาสิบสี่คน
35 คนฮาริม สามรอยย่ีสิบคน
36 คนชาวเยรีโค สามรอยสี่สิบ
หาคน
37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และ
ชาวโอโน เจ็ดรอยย่ีสิบเอ็ดคน
38 คนชาวเสนาอาห สามพันเกา
รอยสามสิบคน

สํามะโนครัวเชื้อสาย
ของบรรดาปุโรหิต

39บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห
คือวงศวานของเยชูอา เการอย
เจ็ดสิบสามคน
40 คนอิมเมอร หนึ่งพันหาสิบ
สองคน
41 คนปาชเฮอร หนึ่ งพันสอง

รอยสี่สิบเจ็ดคน
42 คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

สํามะโนครัวเชื้อสาย
ของคนเลวี

43 คนเลวี คือคนเยชูอาคือ ของ
ขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห
เจ็ดสิบสี่คน
44บรรดานักรองคือ คนอาสาฟ
หนึ่งรอยสี่สิบแปดคน
45 คนเฝาประตูคือ คนชัลลูม
คนอาเทอร คนทัลโมน คนอัก-
ขูบ คนฮาทิธา คนโชบัย หนึ่ง
รอยสามสิบแปดคน

สํามะโนครัวเชื้อสาย
ของคนใชประจําพระวิหาร

46 คนใช ประจําพระวิหารคื อ
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา-
โอท
47 คนเคโรส คนสีอา คนพา-
โดน
48 คนเลบานา คนฮากาบา คน
ชัลมัย
49 คนฮานัน คนกิดเดล คนกา-
ฮาร
50 คนเรอายาห คนเรซีน คน
เนโคดา
51 คนกัสซาม คนอุสซาห คน
ปาเสอาห
52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเน-
ฟชิสิม
53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คน
ฮารฮูร
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54 คนบัสลีท คนเมหิดา คน
ฮารชา
55 คนบารโขส คนสิเสรา คน
เทมาห
56 คนเนซิยาห คนฮาทิฟา

สํามะโนครัวเชื้อสาย
ลูกหลานผูรับใชของซาโลมอน
57 ลูกหลานผู รับใชของซาโล-
มอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คน
เปรีดา
58 คนยาอาลา คนดารโคน คน
กิดเดล
59 คนเชฟาทิยาห คนฮัทธิล คน
โปเคเรทแหงซาบาอิม คนอา-
โมน
60 คนใชประจําพระวิหารทั้งสิ้น
และลูกหลานแหงขาราชการของ
ซาโลมอน มีสามรอยเกาสิบสอง
คน
61 ตอไปนี้ เปนบรรดาคนที่ข้ึน
มาจากเทลเมลาห เทลฮารชา
เครูบ อัดโดน และอิมเมอร แต
เขาพิสูจน เรือนบรรพบุ รุษของ
เขาหรือเชื้อสายของเขาไมไดวา
เขาเปนคนอิสราเอลหรือไม
62 คือคนเดลายาห คนโทบีอาห
คนเนโคดา หกรอยสี่สิบสองคน

ปุโรหิตบางคนพิสูจน
สายวงศตระกูลของเขาไมได

63 จากบรรดาปุ โรหิตด วยคื อ
คนฮาบายาห คนฮักโขส คน
บารซิลลัย ผูมีภรรยาคนหนึ่ ง

เปนบุตรสาวของบารซิลลัยคน
กิเลอาด จึงไดชื่อตามนั้น
64 คนเหลานี้หาการลงทะเบียน
ของเขาในทะเบียนสํามะโนครัว
เชื้อสาย แตหาไมพบ จึงถือวา
เปนมลทิน และถูกตัดออกจาก
ตําแหนงปุโรหิต
65 ผูวาราชการเมืองสั่งเขามิให
รับอาหารบริสุทธิ์ ที่สุด จนกวา
จะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีม
และทูมมีมเสียกอน

 จํานวนชุมนุมชนท้ังหมด
66 ชุมนุมชนทั้งหมดดวยกันมีสี่
หมื่นสองพันสามรอยหกสิบคน
67 นอกเหนื อจากคนใช ชาย
หญิงของเขา ซึ่ งมีอยู เจ็ดพัน
สามรอยสามสิบเจ็ดคน และเขา
มีนักรองสองรอยสี่สิบหาคนทั้ ง
ชายและหญิง

ทรัพยสมบัติของพวกเขา
68 มาของเขามีเจ็ดรอยสามสิบ
หกตัว ลอของเขามีสองรอยสี่-
สิบหาตัว
69 อูฐของเขามีสี่รอยสามสิบหา
ตัว และลาของเขามีหกพันเจ็ด
รอยย่ีสิบตัว
70 ประมุ ขของบรรพบุ รุษบาง
คนไดถวายใหแกงาน ผู วาราช
การถวายเข าพระคลั งเปนทอง
คําหนึ่งพันดาริค ชามหาสิบลูก
เสื้อปุโรหิตหารอยสามสิบตัว
71 และประมุขของบรรพบุ รุษ
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บางคนถวายใหแกพระคลังของ
งาน เปนทองคําสองหมื่นดาริค
เงินสองพันสองรอยมาเน
72 และสิ่ งที่ ประชาชนส วนที่
เหลือถวายนั้น มีทองคําสอง
หมื่นดาริค เงินสองพันมาเน
และเสื้อปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว
73 ดังนั้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี
คนเฝาประตู นักรอง ประชาชน
บางคน คนใชประจําพระวิหาร
และคนอิสราเอลทั้ งปวงอาศัย
อยู ในหัวเมืองของตน เมื่ อถึง
เดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยูใน
หัวเมืองของเขาทั้งหลาย
เอสราอานพระราชบัญญัติ
ใหประชาชนทั้งหลายฟง

8ประชาชนทั้ งปวงไดชุมนุม
พรอมหนากันที่ ถนนซึ่ งอยู

หนาประตูน้ํา และเขาบอกเอส-
ราธรรมาจารยใหนําหนังสือพระ
ราชบัญญัติของโมเสส ซึ่ งพระ
เยโฮวาหทรงบัญชาแกอิสราเอล
นั้นมา
2 เอสราปุ โรหิ ตได นําพระราช
บัญญัติมาหนาชุมนุมชน ทั้ ง
ชายและหญิง และบรรดาผูที่ฟง
เขาใจได ณ วันตนของเดือนที่
เจ็ด
3และท านหันหน าไปทางถนน
ซึ่ งอยูหนาประตูน้ํา อานตั้งแต
เชาตรูจนเที่ยงวัน ตอหนาผูชาย
ผูหญิงกับบรรดาผูที่ฟงเขาใจได

และประชาชนก็ ตะแคงหู ฟ ง
หนังสือพระราชบัญญัติ
4 เอสราธรรมาจารย ยืนอยู บน
แทนไม ซึ่ งเขาทําไวเพ่ือการนี้
ขางๆทานมีมัททีธิยาห เชมา
อานายาห อุรีอาห ฮิลคียาหและ
มาอาสอาห ยื นอยู ข างขวามื อ
ของทาน กับมีเปดายาห มิชา-
เอล มัลคิยาห ฮาชูม ฮัชบัดดา-
นาห เศคาริยาหและเมชุลลาม
อยูขางซายมือของทาน
5และเอสราได เปดหนังสือตอ
สายตาของประชาชนทั้ งปวง
(เพราะทานอยูสูงกวาประชาชน
ทั้งปวงนั้น) เมื่อทานเปดหนัง-
สือประชาชนทั้งหมดก็ยืนข้ึน
6 เอสราสรรเสริญพระเยโฮวาห
พระเจาใหญย่ิง และประชาชน
ทั้งปวงตอบวา "เอเมน เอเมน"
พรอมกับยกมือข้ึน และเขาทั้ ง
หลายโน มตั วลงนมั สการพระ
เยโฮวาห ซบหนาลงถึงดิน
7อนึ่ งเยชูอา บานี เชเรบิยาห
ยามีน อักขูบ ชับเบธัย โฮดียาห
มาอาเสอาห เคลิทา อาซาริยาห
โยซาบาด ฮานัน เปไลยาหและ
พวกคนเลวี ไดชวยประชาชนให
เขาใจพระราชบัญญัติ   ฝาย
ประชาชนก็ยังอยูในที่ของตน
8 และเขาทั้ งหลายอ านจาก
หนังสือ จากพระราชบัญญัติของ
พระเจาเปนตอนๆ และเขาก็
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แปลความ ประชาชนจึงเขาใจ
ขอความที่อานนั้น
9และเนหะมี ยที่ เป นผู ว าราช
การ และเอสราปุโรหิตและ
ธรรมาจารย และคนเลวีผูสอน
ประชาชนได พู ดกั บประชาชน
ทั้งปวงวา "วันนี้ เปนวันบริสุทธิ์
แด พระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานทั้ งหลาย อยาคร่ําครวญ
หรือรองไห" เพราะประชาชนได
รองไหเมื่อเขาไดยินถอยคําของ
พระราชบัญญัติ
10 แลวทานพูดกับเขาทั้ งหลาย
วา "ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน
และดื่มน้ําหวาน และสงสวน
อาหารไปให คนที่ ไม มี อะไร
เตรียมไว เพราะวาวันนี้ เปนวัน
บริสุทธิ์ แดองคพระผู เปนเจ า
ของเรา อยาโศกเศราเลย เพราะ
ความชื่นบานของตนในพระเย-
โฮวาหเปนกําลังของทาน"
11 บรรดาคนเลวี จึ งใหประชา
ชนทั้งปวงเงียบ กลาววา "จงนิ่ง
เสีย เพราะวันนี้ เปนวันบริสุทธิ์
อยาทุกขโศกเลย"
12 และประชาชนทั้ งปวงจึงไป
กิ นและดื่ มและส งส วนอาหาร
เปรมปรีดิ์ กันเปนที่ ย่ิ ง เพราะ
เขาทั้ งหลายเข าใจถ อยคําซึ่ ง
ประกาศใหเขาฟงนั้น
13ณ วันที่ สอง ประมุขของ
บรรพบุ รุ ษแห งประชาชนทั้ ง

ปวงพรอมกับบรรดาปุโรหิตและ
คนเลวีมาหาเอสราธรรมาจารย
พรอมกัน เพ่ือจะศึกษาถอยคํา
ของพระราชบัญญัติ

การถือเทศกาลอยูเพิง
14 และเขาเห็นเขียนไวในพระ
ราชบัญญัติวา พระเยโฮวาหได
ทรง บั ญชาโดยทางโมเสสว า
ประชาชนอิ สราเอลควรจะอยู
เพิ งระหว างเทศกาลเลี้ ยงใน
เดือนที่เจ็ด
15 และเขาควรจะประกาศและ
ปาวรองในหัวเมืองทั้งปวง และ
ในเยรูซาเล็มวา "จงออกไปที่ภู
เขา และนํากิ่ งมะกอกเทศ กิ่ ง
ไมสน กิ่ งตนน้ํามันเขียว ใบ
อินทผลัม และกิ่งไมใบดกอื่นๆ
เพ่ือทําเพิง ดังที่ไดเขียนไว"
16 ประชาชนจึงออกไป เอากิ่ ง
ไม เหล านั้ นมาและทําเพิ งสํา-
หรับตัวต างอยู บนหลังคาบาน
ของตน และตามลานบานของ
ตน และในลานพระนิเวศของ
พระเจา และในถนนที่ประตูน้ํา
และในถนนที่ประตูเอฟราอิม
17 และชุมนุมชนทั้ งปวง ผู ได
กลับมาจากการเปนเชลยไดทํา
เพิงและพักอยูในเพิง เขามี
ความเปรมปรีดิ์ ย่ิงนัก เพราะตั้ง
แตสมัยของเยชูอาบุตรชายนูน
ถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม
ไดกระทําเลย

เนหะมีย 8

(9) ลนต 23:24; กดว 29:1; พบญ 16:14; อสร 2:63; นหม 7:65, 70; 10:1; ปญจ 3:4
(10) พบญ 26:11-13; อสธ 9:19 (12) นหม 8:7-8, 10 (14) ลนต 23:24, 40, 42
(15) ลนต 23:4, 40; พบญ 16:16 (16) พบญ 22:8; 2 พกษ 14:13 (17) 2 พศด 30:21
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หนา 1047
18 และทุ ก วั นท านอ านจาก
หนังสือพระราชบัญญัติของพระ
เจา ตั้งแตวันแรกจนวันสุดทาย
เขาถือเทศกาลเลี้ ยงอยู เจ็ดวัน
และในวันที่ แปดมีการประชุม
อันศักดิ์สิทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ
การสารภาพ การถืออดอาหาร

และการกลับใจเสียใหม

9ในวันที่ย่ีสิบสี่เดือนนี้ ประ-
ชาชนอิสราเอลไดชุมนุมกัน

ถืออดอาหาร และนุ งหมผา
กระสอบ และเอาดินใสศีรษะ
2และเชื้ อสายของอิสราเอลได
แยกตนออกจากชนตางชาติทั้ ง
ปวง และยืนสารภาพบาปของ
ตน และสารภาพความชั่วชาแหง
บรรพบุรุษของเขา
3และเขาลุกข้ึนในที่ของเขาและ
อานหนังสือพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาหพระเจาของเขาอยู
สามชั่ วโมง อีกสามชั่ วโมงเขา
สารภาพและนมัสการพระเยโฮ-
วาหพระเจาของเขาทั้งหลาย

พวกปุโรหิตและคนเลวี
สารภาพบาปของตน

4 เยชูอา บานี ขัดมีเอล เชบานิ-
ยาห บุนนี เชเรบิยาห บานีและ
เคนานี คนเลวี ไดยืนข้ึนที่บันได
และเขาไดรองด วยเสียงดั งตอ
พระเยโฮวาหพระเจาของเขา
5แลวคนเลวี เยชูอา ขัดมีเอล
บานี ฮาชับนิยาห เชเรบิยาห

โฮดียาห เชบานิยาห และเปธา-
หิยาห กลาววา "จงยืนข้ึนและ
สรรเสริญพระเยโฮวาหพระเจา
ของท านทั้ งหลายตั้ งแต นิ -
รันดรกาลจนนิรันดรกาล สาธุ-
การแดพระนามอันรุ งโรจนของ
พระองค ซึ่ งย่ิงใหญเหนือการ
โมทนาและการสรรเสริญทั้งปวง
6พระองคคือพระเยโฮวาหพระ
องคองคเดียว พระองคไดทรง
สรางฟาสวรรค ฟาสวรรคอันสูง
สุดพรอมกับบริ วารทั้ งสิ้ นของ
ฟาสวรรคนั้น แผนดินโลกและ
บรรดาสิ่งที่อยูในนั้น ทะเลและ
บรรดาสิ่ งที่ อยู ในนั้น และพระ
องคทรงรักษาสิ่ งทั้ งปวงเหล า
นั้นไว และบริวารของฟาสวรรค
ไดนมัสการพระองค
7พระองคคือพระเยโฮวาหพระ
เจาผูทรงเลือกอับราม และทรง
นําท านออกมาจากเมืองเออร
แหงประเทศเคลเดีย และทรง
ประทานนามทานวาอับราฮัม
8และพระองคทรงเห็นวาน้ําใจ
ของทานสัตยซื่ อตอพระพักตร
พระองค และพระองคไดทรง
กระทําพันธสัญญากับทาน ที่จะ
ประทานแผนดินของคนคานา-
อัน คนฮิตไทต คนอาโมไรต คน
เปริสซี คนเยบุส และคนเกอร-
กาชีใหแกเชื้อสายของทาน และ
พระองคทรงกระทําให คําตรัส

เนหะมีย 8, 9

(18) ลนต 23:36; กดว 29:35; พบญ 31:11 (1) ยชว 7:6; 1 ซมอ 4:12; 2 ซมอ 1:2
(2) อสร 10:11; นหม 1:6; 13:3, 30 (3) นหม 8:7-8 (5) 1 พศด 29:13
(6) ปฐก 1:1; 2:1; อพย 20:11 (7) ปฐก 11:31; 17:5 (8) ปฐก 15:6, 18; 22:1-3
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หนา 1048
ของพระองคสําเร็จ เพราะพระ
องคชอบธรรม
9และพระองค ทอดพระเนตร
ความทุกขใจของบรรพบุรุษของ
ขาพระองคในอียิปต และฟง
เสียงรองทุกขของเขาทั้งหลายที่
ทะเลแดง
10 และพระองค ทรงกระทํา
หมายสําคัญและการมหัศจรรยสู
ฟาโรห และข าราชการทั้ งสิ้ น
และต อประชาชนทั้ งสิ้ นแห ง
แผนดินของฟาโรห เพราะพระ
องคทรงทราบวาเขาทั้ งหลายได
ประพฤติ อย า งห ย่ิ งยโสต อ
บรรพบุรุษของขาพระองค และ
พระนามของพระองค ก็ ลื อไป
ดังทุกวันนี้
11 และพระองคไดทรงแยกทะ-
เลตอหนาเขาทั้ งหลาย เขาจึง
เดิ นไปกลางทะเลบนดิ นแห ง
และพระองค ได ทรงเหว่ี ยงผู
ขมเหงเขาทั้ งหลายลงในที่ ลึ ก
อยางกับทรงเหว่ียงหินลงไปใน
มหาสมุทร
12 ย่ิงกวานั้นอีก พระองคทรง
นําเขาในกลางวันด วยเสาเมฆ
และในกลางคื นด วยเสาเพลิ ง
เพ่ื อใหแสงแก เขาในทางที่ เขา
ควรจะไป
13 พระองคเสด็จลงมาบนภูเขา
ซี นายและตรั สกั บเขาจากฟ า
สวรรค และประทานคําตัดสิน

อันชอบ และพระราชบัญญัติที่
แท กฎเกณฑและพระบัญญัติที่
ดีแกเขา
14 และพระองค ทรงให เขา
ทราบถึงวันสะบาโตบริสุทธิ์ ของ
พระองค และทรงบัญชาขอบัง
คับ  กฎเกณฑและพระราชบัญ-
ญัติทางโมเสสผู รับใชของพระ
องค
15 พระองคประทานอาหารแก
เขาจากฟ าสวรรค แก ความหิ ว
และทรงนําน้ําออกมาจากศิลา
ใหเขาแกกระหาย และพระองค
ทรงสัญญาไววาจะให เขาเขาไป
ยึดแผนดินซึ่ งพระองคทรงปฏิ-
ญาณวาจะประทานใหเขานั้น
16 แตเขาทั้ งหลาย คือบรรพ-
บุรุษของขาพระองคทั้งหลายได
ประพฤติอยางหย่ิงยโส และแข็ง
คอของเขาเสีย มิไดเชื่อฟงพระ
บัญญัติของพระองค
17 เขาทั้ งหลายปฏิเสธไม เชื่ อ
ฟง และไมเอาใจใสในการ
มหัศจรรยซึ่งพระองคทรงประ-
กอบข้ึนทามกลางเขา แตเขา
แข็งคอของเขา และในการกบฏ
นั้ นได แต งตั้ งหั วหน าเพ่ื อจะ
กลับไปสูความเปนทาสเขา แต
พระองคทรงเปนพระเจาพรอม
ที่จะทรงใหอภัย มีพระทัยเมต-
ตาและกรุณา ทรงพระพิโรธชา
และทรงอุดมดวยความเมตตา

เนหะมีย 9

(9) อพย 2:25; 3:7; 14:10 (10) อพย 7-14; 18:11; ยรม 32:20 (11) อพย 14:20
(12) อพย 13:21-22 (13) อพย 20:1; รม 7:12 (14) ปฐก 2:3
(15) อพย 16:14-17; 17:6 (16) พบญ 1:26-33; 31:27 (17) กดว 14:4; สดด 78:11
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หนา 1049
และมิไดทรงละทิ้งเขาทั้งหลาย
18 แมวาเขาทั้งหลายไดสรางรูป
วัวหลอไวสําหรับตัวและกลาววา
`นี่คือพระเจาของเจา ผูทรงนํา
เจาข้ึนมาจากอียิปต' และได
กระทําการหมิ่ นประมาทอย าง
ใหญหลวง
19 ดวยพระกรุณาซับซอนของ
พระองค พระองคก็มิไดทรง
ละทิ้ งเขาในถิ่นทุรกันดาร เสา
เมฆซึ่ งนําเขาในกลางวันมิ ได
พรากจากเขาไป หรือเสาเพลิง
ในกลางคืนซึ่งใหแสงแกเขาตาม
ทางซึ่งเขาควรจะไปก็มิไดขาดไป
20 พระองคประทานพระวิญ-
ญาณอันประเสริฐใหสั่ งสอนเขา
และมิ ได ทรงยับย้ั งมานาของ
พระองคเสียจากปากของเขาทั้ ง
หลาย และประทานน้ําแกกระ-
หายของเขา
21 เออ พระองคทรงชุบเลี้ ยง
เขาทั้ งหลายในถิ่นทุรกันดารสี่-
สิบป และเขามิไดขาดสิ่งใดเลย
เสื้ อผาของเขาไมขาดว่ิน และ
เทาของเขามิไดบวม
22 และย่ิงกวานั้นอีก พระองค
ทรงมอบราชอาณาจักรและชน
ชาติทั้งหลายแกเขา และทรงปน
ใหเขาตามเขตแดน เขาจึงไดยึด
แผนดินแหงสิโหน และแผนดิน
ของกษัตริยแหงเมืองเฮชโบน
และแผ นดิ นของโอกกษัตริ ย

แหงเมืองบาชาน
23 พระองค ทรงทวี ลู กหลาน
ของเขาอย างดวงดาวแห งฟ า
สวรรค และพระองคทรงนําเขา
เขาไปในแผนดิน ซึ่ งพระองค
ตรัสสัญญาไวกับบรรพบุรุษของ
เขาใหเขาไปยึดนั้น
24 ลูกหลานเหลานั้ นจึงเขาไป
และยึดแผนดินนั้น พระองค
ทรงปราบปรามชาวแผนดินนั้น
คือคนคานาอันใหพนหน าเขา
และทรงมอบเขาทั้ งหลายไวใน
มือของเขา พรอมกับกษัตริย
และชนชาติทั้ งหลายแห งแผน
ดินนั้น ใหไดกระทําแกคนเหลา
นั้นตามชอบใจเขา
25 และเขาจึงเขายึดหัวเมืองที่มี
ปอม และแผนดินอุดม และถือ
กรรมสิทธิ์ เรือนซึ่ งเต็มดวยของ
ดีทั้ งปวง ทั้ งที่ ขังน้ําซึ่ งสกัดไว
สวนองุน สวนมะกอกเทศ และ
ตนผลไมมากมาย เขาจึงไดกิน
อิ่มจนอวน และปติยินดีในพระ
คุณย่ิงของพระองค
26 ถึงกระนั้นก็ดี เขาไมเชื่อฟง
และไดกบฏตอพระองค เหว่ียง
พระราชบัญญัติของพระองคไว
เบ้ืองหลัง และไดฆาผูพยากรณ
ของพระองค ผู ซึ่ งไดตักเตือน
เขาเพ่ื อให เขากลั บมาหาพระ
องค และเขากระทําการหมิ่น
ประมาทอยางใหญหลวง

เนหะมีย 9

(18) อพย 32:4-8, 31 (19) อพย 31:20-22; สดด 106:45 (20) อพย 16:14-16
(21) พบญ 2:7; 8:4; 29:5 (22) กดว 21:21-35 (23) ปฐก 15:5; 22:17; ฮบ 11:12
(24) ยชว 1:2-4; สดด 44:2-3 (25) กดว 13:27; พบญ 6:11 (26) วนฉ 2:11
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หนา 1050
27 เพราะฉะนั้ นพระองค ทรง
มอบเขาไวในมือศัตรูของเขา ผู
ซึ่ งกระทําใหเขาทนทุกขและใน
เวลาแหงการทนทุกขของเขานั้น
เขารองทูลตอพระองค และพระ
องค ทรงฟ งเขาจากฟ าสวรรค
พระองค ได ประทานบรรดาผู
ชวยแกเขา ผู ไดชวยเขาใหพน
จากมื อศั ตรู ของเขาตามพระ
กรุณาซับซอนของพระองค
28 แตเมื่อเขาพักสงบแลว เขาก็
กระทําความชั่ วตอพระพักตร
พระองคอีก พระองคจึงทรงสละ
เขาไวในมือศัตรูของเขา ศัตรูจึง
ไดปกครองเขา ถึงกระนั้นเมื่ อ
เขาหั นมาร องทู ลต อพระองค
พระองค ทรงฟ ง เขาจากฟ า
สวรรค และพระองคทรงชวย
เขาใหพ นหลายครั้ งหลายหน
ตามพระกรุณาของพระองค
29 และพระองค ทรงตักเตื อน
เขา เพ่ือวาจะทรงหันเขาใหกลับ
มาสู พระราชบัญญัติ ของพระ
องค แตเขาก็ยังประพฤติอยาง
เยอหย่ิงอวดดี ไมยอมเชื่ อฟง
พระบัญญัติของพระองค แตได
กระทําผิดตอคําตัดสินของพระ
องค (อันเปนขอปฏิบัติซึ่ ง
มนุษยจะดํารงชีพอยู ได) และ
ไดหันบ าดื้ อและคอแข็ งเข าสู
และมิไดเชื่อฟง
30 พระองค ทรงอดทนกับเขา

อยูหลายป และทรงเตือนเขา
ด วยพระวิญญาณของพระองค
ทางผูพยากรณของพระองค เขา
ก็ยังไมเงี่ ยหูฟง เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงมอบเขาไวในมือ
ของชนชาติทั้ งหลายแห งแผน
ดินนั้น
31 ถึ งกระนั้ นด วยพระกรุ ณา
ซับซอนของพระองค พระองคมิ
ไดทรงกระทําใหเขาพินาศหรือ
ละทิ้ งเขาเสีย เพราะพระองค
ทรงเปนพระเจาผูทรงพระเมต-
ตาและพระกรุณา
32 ขาแตพระเจาของขาพระองค
ทั้งหลาย ซึ่งเปนพระเจาใหญย่ิง
ทรงฤทธิ์และนาเกรงกลัว ผูทรง
รั กษาพั นธสั ญญาและความ
เมตตา ฉะนั้นบัดนี้ขอพระองค
อย าทรงเห็นว าความทุกขยาก
ลําบากทั้ งสิ้ นนั้ นเปนแตสิ่ งเล็ก
นอยซึ่งบังเกิดข้ึนกับขาพระองค
ทั้งหลาย กับบรรดากษัตริยของ
ขาพระองค กับบรรดาเจานาย
บรรดาปุโรหิต บรรดาผูพยา-
กรณ บรรพบุรุษ และชนชาติ
ของพระองคทั้งสิ้น    ตั้งแต
สมัยกษัตริยอัสซีเรีย จนถึงวันนี้
33 แตในบรรดาสิ่ งที่ เกิดข้ึนแก
ขาพระองคทั้ งหลาย พระองค
ยุติธรรม เพราะพระองคทรง
ประกอบกิจอยางเที่ยงตรง แต
ข าพระองค ทั้ งหลายประพฤติ

เนหะมีย 9

(27) วนฉ 2:14, 18; สดด 106:41, 44 (28) วนฉ 3:12; สดด 106:43
(29) ลนต 18:5; รม 40:5; กท 3:12 (30) 2 พกษ 17:13-18; 2 พศด 36:11-20
(31) ยรม 4:27; รม 11:2 (32) อพย 34:6-7; 2 พกษ 15:19 (33) สดด 106:6
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อยางชั่วราย
34บรรดากษัตริย เจานาย ปุ-
โรหิต และบรรพบุรุษของขา
พระองคทั้ งหลาย มิไดรักษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค
หรือเชื่อฟงพระบัญญัติของพระ
องค และพระโอวาทของพระ
องคซึ่งพระองคทรงเตือนเขา
35 เพราะเขาทั้งหลายมิไดปรน-
นิบัติพระองคในราชอาณาจักร
ของเขา ในพระคุณย่ิงของพระ
องคซึ่งพระองคทรงประทานแก
เขา และในแผนดินที่ใหญอุดม
ซึ่งพระองคทรงยกใหแกเขาและ
เขามิไดหันกลับจากการชั่ วราย
ของเขา
36 ดูเถิด วันนี้ ขาพระองคทั้ ง
หลายเปนทาสในแผนดินที่พระ
องคประทานแกบรรพบุ รุษของ
ขาพระองคทั้ งหลายเพ่ือใหได
รับประทานพืชผลกับของอันดี
ของมัน ดูเถิด ขาพระองคทั้ ง
หลายเปนทาสในแผนดินนั้น
37 และผลิตผลอันมากมายของ
แผนดินนั้นก็ตกแกกษัตริยผู ที่
พระองคทรงตั้ งไวเหนือขาพระ
องคทั้งหลาย ดวยเหตุบาปของ
ขาพระองคทั้ งหลาย เขาทั้ ง
หลายมีอํานาจเหนือรางกายและ
เหนือฝูงสัตวของขาพระองคทั้ ง
หลาย ตามความพอใจของเขา
ทั้ งหลาย และขาพระองคทั้ ง

หลายทุกขนัก
38 เหตุบรรดาสิ่ งเหลานี้ เราทั้ ง
หลายจึงกระทําพันธสัญญามั่ น
คงและบันทึกไว เจานาย คนเลวี
และปุโรหิตของเราทั้ งหลายจึง
ประทับตราของเขาไว"

รายชื่อของคนท่ี
ประทับตราไวท่ีพันธสัญญา

10บรรดาผู ที่ ประทั บตรา
ของเขาไวคือ เนหะมีย

ผูวาราชการ ผูเปนบุตรชายฮา-
คาลิยาห เศเดคียาห
2 เสไรอาห อาซาริยาห เยเรมีย
3ปาชเฮอร อามาริยาห มัลคิ-
ยาห
4 ฮัทธัช เชบานิยาห มัลลูค
5ฮาริม เมเรโมท โอบาดีห
6ดาเนียล กินเนโธน บารุค
7 เมชุลลาม อาบียาห มิยามิน
8มาอาซิยาห บิลกัย เชไมอาห
คนเหลานี้เปนปุโรหิต
9และคนเลวีคือ เยชูอาผู เปน
บุตรชายอาซันยาห บินนุยลูก
หลานเฮนาดัด ขัดมีเอล
10 และพ่ีนองของเขา เชบานิ-
ยาห โฮดียาห เคลิทา เปไลยาห
ฮานัน
11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห
12 ศักเกอร เชเรบิยาห เชบานิ-
ยาห
13 โฮดียาห บานี เบนินู
14บรรดาหัวหนาของประชาชน

เนหะมีย 9, 10

(35) พบญ 28:47 (36) พบญ 28:48; อสร 9:9 (37) พบญ 28:33, 48, 51
(38) 2 พกษ 23:3; 2 พศด 29:10; อสร 10:3; นหม 10:1
(1) นหม 1:1 (2) นหม 12:1-21 (14) อสร 2:3
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คือ ปาโรส ปาหัทโมอับ เอลาม
ศัทธู บานี
15 บุนนี อัสกาด เบบัย
16 อาโดนียาห บิกวัย อาดีน
17 อาเทอร เฮเซคียาห อัสซูร
18 โฮดียาห ฮาชูม เบไซ
19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย
20 มักปอาช เมชุลลาม เฮซีร
21 เมเชซาเบล ศาโดก ยาดดูวา
22 เป-ลาทียาห ฮานัน อานา-
ยาห
23 โฮเชยา ฮานันยาห หัสชูบ
24 ฮัลโลเหช ปลหา โชเบก
25 เรฮูม ฮาชับนาห มาอาเส-
อาห
26 อาหิอาห ฮานัน อานัน
27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห
28 ส วนประช าชนนอกนั้ น
บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝา
ประตู นักรอง คนใชประจําพระ
วิหาร และคนทั้ งปวงผู ไดแยก
ตัวออกจากชนชาติทั้ งหลายของ
แผ นดิ นเหล านั้ นมาถื อพระ
ราชบัญญัติของพระเจา ทั้ ง
ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาว
ของเขา และคนทั้งปวงผูมีความ
รูและความเขาใจ
29 ไดสมทบกับพ่ี นองของเขา
กับขุนนางของเขา ไดเขาในการ
สาปแชงและในการปฏิญาณที่จะ
ดําเนินตามพระราชบัญญัติของ
พระเจา ซึ่งทรงมอบไวทางโม-

เสสผูรับใชของพระเจา และที่จะ
ปฏิบัติและกระทําตามพระบัญ-
ญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาหองค
พระผู เปนเจาของเรา และตาม
คําตัดสินและกฎเกณฑของพระ
องค
30 และที่ เราทั้ งหลายจะไมยก
บุตรสาวของเราใหแกชนชาติทั้ง
หลายของแผนดินนั้น และไมรับ
บุตรสาวของเขาทั้ งหลายใหแก
บุตรชายของเรา
31 และถาชนชาติทั้ งหลายของ
แผนดินนั้นนําเครื่องใชหรือขาว
อยางใดๆมาขายในวันสะบาโต
เราจะไมซื้อจากเขาในวันสะบา-
โตหรือในวันบริสุทธิ์ และเราจะ
ไมเก็บผลของปที่ เจ็ด และ
ไมเก็บหนี้สินทุกอยาง
32 และเราทั้งหลายกําหนดไววา
จะใหคิดกับตัวเราเปนรายปให
เสียคนละจํานวนหนึ่ งสวนสาม
เชเขล เพ่ือการปรนนิบัติในพระ
นิเวศของพระเจาของเรา
33 คือใหเปนราคาขนมปงหนา
พระพักตร ธัญญบูชาเนืองนิตย
เครื่ องเผาบูชาเนืองนิตย สํา-
หรับสะบาโตตางๆ วันข้ึนหนึ่ ง
คํ่า เทศกาลกําหนดตางๆ สิ่ ง
ของบริสุทธิ์ และเครื่องบูชาไถ
บาปเพ่ื อทําการลบมลทินบาป
ของพวกอิสราเอล สําหรับงาน
ทุกอย างในพระนิ เวศของพระ

เนหะมีย 10

(28) อสร 2:36-43; 9:1; นหม 13:3 (29) พบญ 29:12; 2 พกษ 23:3; 2 พศด 34:31
(30) อพย 34:16; พบญ 7:3; อสร 9:12 (31) อพย 20:10; 23:10; ลนต 23:3; 25:4
(32) อพย 30:11-16; 38:25-26; 2 พศด 24:6, 9 (33) ลนต 24:5; กดว 28:29

 16_neh.pub 
 page 23

 Friday, December 09, 2005 12:52 



หนา 1053
เจาของเราทั้งหลาย
34 เราไดจับสลากดวย คือบรร-
ดาปุโรหิต คนเลวี และประ-
ชาชนทั้ งหลายเพ่ือเอาฟนถวาย
นําเขามาในพระนิ เวศของพระ
เจาของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเรา ตามเวลากําหนดเปน
ปๆไป เพ่ือเผาบนแทนบูชาแหง
พระเยโฮวาห พระเจ าของเรา
ตามที่ บันทึกไวในพระราชบัญ-
ญัติ
35 และเพ่ือนําผลแรกแหงที่ดิน
ของเรา และผลแรกของผลตน
ไมทั้ งสิ้นทุกป มายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห
36 และจะนําบุตรชายหัวป และ
สัตวหัวปของเรา ตามที่ บันทึก
ไวในพระราชบัญญัติ และลูกหัว
ปแหงฝูงวัว และฝูงแพะแกะของ
เรามายังพระนิ เวศของพระเจา
ของเรา ยังปุโรหิตผูปรนนิบัติ
อยูในพระนิเวศแหงพระเจาของ
เรา
37 และที่ จะนํายอดแป งเป ยก
ของเรา สิ่งบริจาคของเรา ผลไม
ของตนไมทุกตน น้ําองุ นและ
น้ํามัน มายังบรรดาปุโรหิต มา
ยั งห องพระนิ เวศของพระเจ า
ของเรา และที่จะนําสิบชักหนึ่ ง
จากแผนดินของเรามาใหคนเลวี
เพราะคนเลวีเปนผู เก็บสิบชัก
หนึ่ งแห งงานของเราจากหั ว

เมืองชนบททั้งสิ้นของเรา
38 และปุโรหิต ลูกหลานของ
อาโรน จะอยูกับคนเลวีเมื่อคน
เลวีไดรับสิบชักหนึ่ง และคนเลวี
จะนําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ ง
มายังพระนิเวศของพระเจาของ
เรา มายังหอง ยังคลังพัสดุ
39 เพราะประชาชนอิ สราเอล
และคนเลวีจะนําสวนบริจาคคือ
ขาว น้ําองุนใหมและน้ํามัน มา
ยังหองซึ่ งเปนที่ เก็บเครื่ องใช
ของสถานบริสุทธิ์ และที่อยูของ
ปุโรหิตผูปรนนิบัติ และคนเฝา
ประตู และนักรอง เราจะไมเพิก
เฉยต อพระนิ เวศของพระเจ า
ของเรา

รายชื่อของคนท่ี
อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม

11พวกประมุ ขของประชา
ชนอาศัยอยูในเยรูซาเล็ม

และประชาชนนอกนั้นจับสลาก
กัน เพ่ือจะนําเอาคนสวน
หนึ่ งในสิบสวนให เขาไปอยู ใน
เยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์ ฝายอีก
เกาสวนสิบนั้นใหอยูในหัวเมือง
ตางๆ
2และประชาชนได โมทนาแก
บรรดาผูที่สมัครใจไปอยูในเย-
รูซาเล็ม
3ตอไปนี้ เปนหัวหนามณฑลที่
มาอาศัยอยูในเยรูซาเล็ม แตใน
หัวเมืองของประเทศยูดาหตาง

เนหะมีย 10, 11

(34) ลนต 6:12; นหม 13:31 (35) อพย 23:19; 34:26 (36) อพย 13:2, 12-13
(37) ลนต 23:17; 27:30; กดว 15:19 (38) กดว 18:26 (39) พบญ 12:6; 11:2
(1) นหม 10:18; มธ 4:5; 5:35 (2) วนฉ 5:9; 2 พศด 17:16 (3) 1 พศด 9:2-3
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คนตางอาศัยอยู ในที่ดินของตน
ในหัวเมืองของตน คืออิสราเอล
บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนใช
ประจําพระวิหาร และลูกหลาน
ขาราชการของซาโลมอน
4บางคนในลูกหลานของยูดาห
และลูกหลานของเบนยามินอา-
ศัยอยู ในเยรูซาเล็ม ลูกหลาน
ของยูดาหมี อาธายาหบุตรชาย
อุสซียาห ผูเปนบุตรชายเศคา-
ริยาห ผูเปนบุตรชายอามาริยาห
ผู เปนบุตรชายเชฟาทิยาห ผู
เปนบุตรชายมาหะลาเลล แหง
คนเปเรศ
5และมาอาเสอาหบุตรชายบา-
รุค ผูเปนบุตรชายคลโฮเซห ผู
เปนบุตรชายฮาซายาห ผู เปน
บุตรชายอาดายาห ผู เปนบุตร
ชายโยยาริบ ผูเปนบุตรชายเศ-
คาริยาห ผู เปนบุตรชายชาว
ชีโลห
6ลูกหลานของเปเรศทั้ งสิ้ นที่
อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม มีคนเกง
กลา สี่รอยหกสิบแปดคน
7และตอไปนี้ เปนคนเบนยามิน
คือสัลลูบุตรชายเมชุลลาม ผู
เปนบุตรชายโยเอด ผู เปนบุตร
ชายเปดายาห ผู เปนบุตรชาย
โคลายาห ผูเปนบุตรชายมาอา-
เสอาห ผูเปนบุตรชายอิธีเอล ผู
เปนบุตรชายเยชายาห
8และถัดเขาไปคือ กับบัย สัล-

ลัย มีเการอยย่ีสิบแปดคน
9 โยเอลบุตรชายศิครี เป นผู ดู
แลเขาทั้งหลาย และเหนือเมือง
นั้นยูดาหบุตรชายเสนูอาหเปน
ที่สอง
10 จากบรรดาปุโรหิตคือ เยดา-
ยาหบุตรชายโยยาริบ ยาคีน
11 เสไรยาห บุตรชายฮิลคียาห
ผูเปนบุตรชายเมชุลลาม ผูเปน
บุตรชายศาโดก ผูเปนบุตรชาย
เมราโยท ผูเปนบุตรชายอาหิทูบ
ผูปกครองพระนิเวศของพระเจา
12 และพ่ี นองของเขาที่ ทํางาน
อยูในพระนิเวศ มีแปดรอยย่ีสิบ
สองคน และอาดายาหบุตรชาย
เยโรฮัม ผูเปนบุตรชายเปไลยาห
ผูเปนบุตรชายอัมซี ผูเปนบุตร
ชายเศคาริยาห ผู เปนบุตรชาย
ปาชเฮอร ผูเปนบุตรชายมัลคิ-
ยาห
13 และพ่ีนองของเขา ประมุข
ของบรรพบุรุษ มีสองรอยสี่สิบ
สองคน และอามาชสัยบุตรชาย
อาซาเรล ผู เปนบุตรชายอัคซัย
ผู เปนบุตรชายเมชิลเลโมท ผู
เปนบุตรชายอิมเมอร
14 และ พ่ี น อ งของ เขา เป น
ทแกลวทหาร มีหนึ่ งรอยย่ีสิบ
แปดคน ผูดูแลของเขาคือ ศับ-
ดีเอลบุตรชายของคนใหญคนโต
คนหนึ่ง
15 จากคนเลวีคือ เชไมอาห
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บุตรชายหัสชูบ ผู เปนบุตรชาย
อัสรีคัม ผูเปนบุตรชายฮาชาบิ-
ยาห ผูเปนบุตรชายบุนนี
16 และชั บเบธั ยกั บโยซาบาด
จากพวกหัวหนาของคนเลวี ผู
ควบคุมการงานภายนอกพระ
นิเวศของพระเจา
17 และมั ทธานิ ยาห บุ ตรชาย
มีคา ผูเปนบุตรชายศับดี ผูเปน
บุตรชายอาสาฟ ผู เปนหัวหนา
ในการเริ่ มต นการโมทนาพระ
คุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิ-
ยาหเปนที่สองในหมู พ่ีนองของ
เขา และอับดาบุตรชายชัมมุวา
ผู เปนบุตรชายกาลาล ผู เปน
บุตรชายเยดูธูน
18 คนเลวีทั้ งหมดในนครบริ-
สุทธิ์มีสองรอยแปดสิบสี่คน
19 คนเฝาประตูมี อักขูบ ทัล-
โมนและพ่ีนองของเขา ผู เฝา
บรรดาประตูมีหนึ่ งรอยเจ็ดสิบ
สองคน

คนอิสราเอลนอกนั้น
อาศัยอยูในหัวเมืองตางๆ

20 คนอิสราเอลนอกนั้น ที่เปน
พวกปุโรหิตและคนเลวี อยู ใน
หัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห ทุกคน
อยูในที่ดินมรดกของเขา
21 แตคนใชประจําพระวิหารอยู
ที่โอเฟล และศีหะกับกิชปาควบ
คุมคนใชประจําพระวิหาร
22 ผู ดูแลคนเลวีในเยรูซาเล็ม

คือ อุสซีบุตรชายบานี ผู เปน
บุตรชายฮาชาบิยาห ผูเปนบุตร
ชายมัทธานิยาห ผูเปนบุตรชาย
มีคา สําหรับลูกหลานของอา-
สาฟ พวกนักรองดูแลการงาน
พระนิเวศของพระเจา
23 เพรา ะมี พระ บั ญชาจาก
กษัตริยถึงเร่ืองเขา และมีของ
ปนสวนที่ ไดตกลงกันไวสําหรับ
นักรอง ตามที่ตองการทุกๆวัน
24 และเปธาหิยาหบุตรชายเม-
เชซาเบล คนเศ-ราห บุตร
ชายยูดาห เปนสนองโอษฐของ
กษัตริยในเรื่องกิจการตางๆอัน
เกี่ยวกับประชาชน
25 สวนที่ ชนบทและไร นาของ
ชนบทเหลานั้ น ประชาชนพวก
ยูดาหบางคนอาศัยอยู ในคี ริ-
ยาทอารบา และชนบทของเมือง
นั้น และในดีโบนกับชนบทของ
เมืองนั้น และในเยขับเซเอลกับ
ชนบทของเมืองนั้น
26 และในเยชูอากับในโมลา-
ดาห และเบธเปเลต
27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร-
เชบากับชนบทของเมืองนั้น
28 ในศิกลาก ในเมโคนาหกับ
ชนบทของเมืองนั้น
29 ในเอนริมโมน ในโศราห ใน
ยารมูท
30 ศาโนอาห อดุลลัมและชน
บทของเมืองนั้น ลาคีชและไรนา
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ของเมืองนั้น อาเซคาหกับชน
บทของเมืองนั้น เขาจึงตั้ งคาย
จากเบเออรเชบาถึงหุบเขาฮิน-
โนม
31 ประชาชนเบนยามินอยู ตอ
จากเกบาไปดวย ที่มิคมาช ที่
อัยยา เบธเอลและชนบทของ
เมืองนั้น
32 ที่อานาโธท โนบ อานานิยาห
33 ฮาโซร รามา กิธทาอิม
34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท
35 โลด และโอโน หุบเขาของ
พวกชางฝมือ
36 และบางสวนของคนเลวีอยู
ในยูดาหและในเบนยามิน

พวกปุโรหิตและคนเลวี
ท่ีขึ้นมากับเศรุบบาเบล

12ตอไปนี้ เปนปุโรหิตและ
คนเลวีที่ ข้ึ นมากับเศ-

รุ บบาเบลบุ ตรชายเชอั ลทิ เอล
และกับเยชูอาคือ เสไรอาห เย-
เรมีย เอสรา
2อามาริยาห มัลลูค ฮัทธัช
3 เชคานิยาห เรฮูม เมเรโมท
4อิดโด กินเนโธน อาบียาห
5มิยามิน มาอาดียาห บิลกาห
6 เชไมอาห โยยาริบ เยดายาห
7สัลลู อาโมค ฮิลคียาห เยดา-
ยาห คนเหลานี้เปนปุโรหิตใหญ
และพ่ี นองของเขาในสมัยของ
เยชูอา
8คนเลวีคือ เยชูอา บินนุย ขัด-

มีเอล เชเรบิยาห ยูดาห และ
มัทธานิยาห ผูซึ่งดูแลการเพลง
โมทนาพรอมกับพ่ีนองของเขา
9และบัคบูคิยาห กับอุนนีพ่ี
นองของเขา ยืนอยูตรงกันขาม
ในการปรนนิบัติ

สํามะโนครัวเชื้อสาย
ของพวกปุโรหิต

10 และเยชูอาใหกําเนิดบุตรชื่อ
โยยาคิม โยยาคิมใหกําเนิดบุตร
ชื่อเอลียาชีบ เอลียาชีบใหกํา-
เนิดบุตรชื่อโยยาดา
11 โยยาดาใหกําเนิดบุตรชื่อโย-
นาธาน และโยนาธานใหกําเนิด
บุตรชื่อยาดดูวา
12 และในรัชกาลโยยาคิม มี
ปุโรหิตผูเปนประมุขของบรรพ-
บุรุษคือ ของคนเสไรอาหมี เม-
รายาห ของคนเยเรมียมี ฮานา-
นิยาห
13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม
ของคนอามาริยาหมี เยโฮฮานัน
14 ของคนมัลลูคมี โยนาธาน
ของคนเชบานิยาหมี โยเซฟ
15 ของคนฮาริมมี อัดนา ของ
คนเมราโยทมี เฮลคาย
16 ของคนอิดโดมี เศคาริยาห
ของคนกินเนโธนมี เมชุลลาม
17 ของคนอาบียาหมี ศิครี ของ
คนมินยามิน ของคนโมอัดยาห
มี ปลทัย
18 ของคนบิลกาหมี ชัมมุวา

เนหะมีย 11, 12
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ของคนเชไมอาหมี เยโฮนาธัน
19 และของคนโยยาริบมี มัท-
เธนัย ของคนเยดายาหมี อุสซี
20 ของคนศัลลัยมี คาลลัย ของ
คนอาโมคมี เอเบอร
21 ของคนฮิลคียาหมี ฮาชาบิ-
ยาห ของคนเยดายาหมี เนธัน-
เอล

พวกหัวหนาของคนเลวี
22 สวนคนเลวีในสมัยของเอลี-
ยาชีบ โยยาดา โยฮานัน และ
ยาดดูวา ชื่อประมุขของบรรพ-
บุรุษมีบันทึกไวทั้ งบรรดาปุโร-
หิตจนถึงรัชสมัยของดาริอัสคน
เปอรเซีย
23 ลูกหลานของเลวี ประมุข
ของบรรพบุรุษ มีบันทึกไวใน
หนังสือพงศาวดาร จนสมัยของ
โยฮานันบุตรชายเอลียาชีบ
24 และหัวหน าของคนเลวี คือ
ฮาชาบิยาห เชเรบิยาห และเย-
ชูอาบุตรชายขัดมีเอล กับญาติ
พ่ีนองของเขาอยูตรงกันขาม ที่
จะสรรเสริญและโมทนาพระคุณ
ตามบัญญัติ ของดาวิดคนของ
พระเจา เปนยามๆไป
25 มัทธานิยาห บัคบูคิยาห โอ-
บาดีห เมชุลลาม ทัลโมน และ
อักขูบ เปนคนเฝาประตู ยืน
เฝาอยูที่โรงพัสดุของประตู
26 คนเหลานี้อยูในสมัยของโย-
ยาคิมบุตรชายเยชูอา ผูเปนบุตร

ชายโยซาดัก และในสมัยของ
เนหะมียผูวาราชการ กับในสมัย
ของเอสราปุโรหิต และธรรมา-
จารย

การทําพิธีมอบถวาย
กําแพงเมือง

27 คราวเมื่ อทําพิ ธี มอบถวาย
กําแพงเยรูซาเล็ม เขาไดแสวง
หาคนเลวีตามที่ ของเขาทั่ วทุก
แหง เพ่ือจะนําเขามาที่ เยรูซา-
เล็ม เพ่ือฉลองมอบถวายดวย
ความยินดี ดวยการโมทนาและ
ดวยการรองเพลง ดวยฉาบ
พิณใหญ และพิณเขาคู
28 ลูกหลานพวกนักรองไดรวม
กันมาจากมณฑลรอบเยรูซาเล็ม
และจากชนบทของชาวเนโทฟาห
29 ทั้ งมาจากวงศ วานกิ ลกาล
และจากเขตเกบาและอัสมาเวท
เพราะบรรดานั กร องได สร าง
ชนบทของตนรอบเยรูซาเล็ม
30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได
ชําระตนใหบริสุทธิ์ และเขาทั้ ง
หลายไดชําระประชาชน และ
ประตูเมือง กับกําแพงใหบริ-
สุทธิ์
31 แล วข าพเจ าได นําเจ านาย
แหงยูดาหข้ึนบนกําแพง  และ
แต งตั้ งให คณะใหญ สองคณะ
เปนผู กลาวโมทนาและเดินเปน
กระบวนแห คณะหนึ่ งไปทาง
ขวาข้ึนไปบนกําแพงจนถึงประตู
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(22) 1 พศด 24:6 (23) 1 พศด 9:14-22 (24) 1 พศด 23-26; อสร 3:11; นหม 11:17
(26) อสร 7:6, 11; นหม 8:9 (27) พบญ 20:5; 1 พศด 25:6; 2 พศด 5:13; 7:6
(28) 1 พศด 9:16 (30) อสร 6:20; นหม 13:22, 30 (31) นหม 2:13; 3:13; 12:38

 16_neh.pub 
 page 28

 Friday, December 09, 2005 12:52 



หนา 1058
กองขยะ
32 และถัดเขาไปมี โฮชายาห
และเจานายแหงยูดาหครึ่งหนึ่ง
33 กับอาซาริยาห เอสรา เม-
ชุลลาม
34 ยูดาห เบนยามิน เชไมอาห
และเยเรมีย
35 และบุตรชายของพวกปุโรหิต
บางคนที่มีแตรคือ  เศคาริยาห
บุตรชายโยนาธาน ผู เปนบุตร
ชายเชไมอาห ผู เปนบุตรชาย
มัทธานิยาห ผู เปนบุตรชายมี-
คายาห ผูเปนบุตรชายศักเกอร
ผูเปนบุตรชายอาสาฟ
36 กับญาติ พ่ี น องของเขาคื อ
เชไมอาห อาซาเรล มิลาลัย กิ-
ลาลัย มาอัย เนธันเอลและยู-
ดาห ฮานานี พรอมกับเครื่อง
ดนตรีของดาวิดคนของพระเจา
และเอสราธรรมาจารยไดเดินนํา
หนาเขา
37 ที่ประตูน้ําพุ ซึ่งอยูตรงขาม
กับพวกเขา เขาทั้งหลายเดินข้ึน
บันไดของนครดาวิด ที่ทางข้ึน
กําแพงเหนือพระราชวังของดา-
วิดถึงประตูน้ําทางทิศตะวันออก
38 อีกคณะหนึ่งที่กลาวคําโมท-
นาเดินไปทางตรงกันขาม และ
ขาพเจาตามเขาไป พรอมกับ
ประชาชนครึ่ งหนึ่ ง บนกําแพง
เหนือหอคอยเตาไฟ ถึงกําแพง
กวาง

39 และเหนื อประตู เอฟราอิ ม
และทางประตูเกา และทางประตู
ปลา และหอคอยฮานันเอล และ
หอคอยเมอาห ถึงประตูแกะ
และเขามาหยุดอยูที่ประตูยาม
40 คณะทั้ งสอ ง ผู ก ล าวคํา
โมทนาไดมายืนอยู ที่ พระนิเวศ
ของพระเจา ทั้งขาพเจาและเจา
หนาที่ครึ่งหนึ่งอยูกับขาพเจา
41 กั บปุ โรหิ ตที่ ถื อแตรคื อ
เอลียาคิม มาอาเสอาห มินยา-
มิน มีคายาห เอลีโอนัย เศคาริ-
ยาห กับฮานันยาห
42 และมาอาเสอาห เชไมอาห
เอเลอาซาร อุสซี เยโฮฮานัน
มัลคิยาห เอลาม และเอเซอร
และบรรดานักรองไดรองเพลง
ดวยเสียงดัง มีอิสราหิยาหเปน
หัวหนาของเขา
43 และเขาทั้ งหลายได ถวาย
เครื่องสัตวบูชาใหญโตในวันนั้น
และเปรมปรีดิ์ เพราะพระเจา
ทรงกระทําใหเขาเปรมปรีดิ์ดวย
ความชื่นบานใหญย่ิง พวกภรร-
ยาและเด็ กๆก็ เปรมปรี ดิ์ ด วย
และความชื่นบานของเยรูซาเล็ม
ก็ไดยินไปไกล
44 ในวันนั้น เขาแตงตั้งบางคน
ใหดูแลหองสําหรับพัสดุ ของ
บริจาค ผลไมรุนแรก สวนสิบ
ชักหนึ่ ง ใหรวบรวมปนสวนซึ่ ง
กําหนดไว ในพระราชบั ญญัติ

เนหะมีย 12

(35) กดว 10:2, 8 (36) 1 พศด 23:5; 2 พศด 29:26-27
(37) 2 ซมอ 5:7-9; นหม 2:14; 3:15, 36; 8:1, 3, 16 (38) นหม 3:8, 11; 12:31
(39) 2 พกษ 14:13; นหม 3:1; ยรม 32:2 (43) อสร 3:13 (44) 2 พศด 31:11-12
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สําหรับปุโรหิตและคนเลวีเขามา
ไวในนั้น ตามไรนาในหัวเมือง
เหลานั้น เพราะยูดาหเปรมปรีดิ์
ดวยเรื่องบรรดาปุโรหิต และคน
เลวีผูปรนนิบัติอยูนั้น
45 และทั้ งพวกนักรองและพวก
เฝ าประตู ได ทําการปรนนิ บัติ
พระเจาของเขาและทําการชําระ
ใหบริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของ
ดาวิดและของซาโลมอนราชโอ-
รสของพระองค
46 เพราะในสมัยดาวิดและอา-
สาฟในดึกดําบรรพนั้นมีหัวหนา
พวกนักรอง และมีบทเพลง
สรรเสริญ และบทเพลงโมทนา
พระคุณพระเจา
47 และอิสราเอลทั้งปวงในสมัย
ของเศรุบบาเบลและในสมัยของ
เนหะมีย ไดใหปนสวนตามตอง
การทุกวันแกนักรองและคนเฝา
ประตู และเขาไดกันสวนของคน
เลวีไวตางหาก และคนเลวีไดกัน
สวนของลูกหลานอาโรนไวตาง
หาก
คนอิสราเอลตองแยกเสีย

จากคนตางดาว

13ในวันนั้น เขาอานหนัง-
สื อของโมเสสใหประ-

ชาชนฟง และเขาพบที่มีเขียนไว
วา ไมควรใหคนอัมโมนหรือคน
โมอับเขาไปในที่ชุมนุมของพระ
เจาเปนนิตย

2 เพราะเขามิไดเอาอาหารและ
น้ํามาตอนรับคนอิสราเอล แต
ได จ างบาลาอั มให มาต อต าน
และแชงเขา แตพระเจาของเรา
ทรงเปลี่ยนคําแชงเปนพร
3และอยูมาเมื่อประชาชนไดยิน
พระราชบัญญัติ เขาก็แยกอิส-
ราเอลออกเสียจากคนตางดาว
ทั้งปวง
4กอนหนานี้ เอลียาชีบปุโรหิต
ผู ไดรับการแตงตั้ งใหดูแลหอง
ในพระนิเวศของพระเจาของเรา
และผูเกี่ยวพันกับโทบีอาห
5 ได จัดหองใหญห องหนึ่ งให
โทบีอาห เปนหองที่แตกอนใช
เก็บธัญญบูชา กํายาน เครื่องใช
ตางๆ และสิบชักหนึ่งที่เปนขาว
น้ําองุนใหม และน้ํามัน ซึ่งเขา
ใหไวตามบัญญัติใหแกคนเลวี
นักรอง คนเฝาประตูและของ
บริจาคสําหรับปุโรหิต
6 เมื่อเกิดเรื่องนี้ขาพเจามิไดอยู
ในเยรูซาเล็ม เพราะในปที่สาม
สิบสองแหงรัชกาลอารทาเซอร-
ซี สกษั ตริ ย แห งบาบิ โลนนั้ น
ขาพเจาไดไปเฝากษัตริย และ
อี กไม กี่ วั นข าพเจ าก็ ทู ลลา
กษัตริย

เนหะมียไปยังเยรูซาเล็ม
ครั้งท่ีสอง

7และมายังเยรูซาเล็ม แลว
ขาพเจาจึงทราบความชั่วรายซึ่ ง

เนหะมีย 12, 13

(45) 1 พศด 25:26 (46) 1 พศด 25:1 (47) กดว 18:21, 24, 26; นหม 11:23
(1) พบญ 23:3-4; 31:11-12 (2) กดว 22:5; 23:1; 24:10 (3) นหม 9:2; 10:28
(4) นหม 2:10 (5) กดว 18:21, 24; นหม 12:44 (6) นหม 5:14-16 (7) นหม 13:1, 5
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เอลียาชีบไดกระทําเพ่ือโทบีอาห
คื อจัดหองภายในบริ เวณพระ
นิเวศของพระเจาใหเขา
8ขาพเจาโกรธนัก และขาพเจาก็
โยนเครื่ องแตงเรือนทั้ งสิ้ นของ
โทบีอาหออกเสียจากหอง
9แลวขาพเจาสั่งใหเขาชําระหอง
และขาพเจาก็นําเครื่องใชประจํา
พระนิเวศของพระเจา ทั้ ง
ธัญญบูชากับกํายานกลับมาไวที่
นั่นอีก

อิสราเอลนําคนเลวี
กลับมายังพระวิหาร
และจัดเลี้ยงพวกทาน

10 และข าพเจ ายังทราบอีกว า
สวนของคนเลวีนั้น เขาก็ไมได
มอบให เพราะฉะนั้นคนเลวีและ
นักรองผูปฏิบัติการงาน ตางก็
หนีกลับไปยังไรนาของตน
11 ข าพเจ าจึงตอว าเจ าหนาที่
และพูดวา "ทําไมจึงทอดทิ้งพระ
นิเวศของพระเจาเสีย" ขาพเจา
จึงรวบรวมเขากลับมา และตั้ ง
เขาไวตามตําแหนงของเขาอีก
12 และยูดาหทั้ งปวงไดนําสิบ
ชักหนึ่ง ที่เปนขาว น้ําองุนใหม
และน้ํามันเขามายังเรือนพัสดุ
13 ขาพเจาไดแตงตั้งคนใหดูแล
เรือนพัสดุคือ เชเลมิยาหปุโรหิต
ศาโดกธรรมาจารย และเปดา-
ยาหแหงคนเลวี และผูชวยของ
เขาคือ ฮานันบุตรชายศักเกอร

ผู เป นบุ ตรชายมั ทธานิ ยาห
เพราะนับไดวาเขาสัตยซื่อ และ
หน าที่ ของเขาคื อแจกจ ายแก
พวกพ่ีนอง
14 "โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทรงระ-
ลึกถึงขาพระองค และขออยา
ทรงลบลางการที่ ดีทั้ งหลายของ
ข าพระองค ที่ ข าพระองค ได
กระทํา เพ่ือพระนิเวศของพระ
เจาของขาพระองค และเพ่ือการ
ปรนนิบัติในที่นั้น"

บางคนฝาฝน
วันสะบาโต

15 ครั้ งนั้ นในยูดาห ขาพเจา
เห็นคนยํ่าน้ําองุนในวันสะบาโต
และนําฟอนข าวเข ามาบรรทุก
หลังลา ทั้งน้ําองุน ผลองุน มะ-
เดื่อ และภาระทุกอยาง ซึ่งเขา
นํามายังเยรูซาเล็มในวันสะบาโต
ขาพเจาไดตักเตือนเขาในวันที่
เขาทั้งหลายขายอาหาร
16 และมีคนชาวไทระอาศัยอยู
ในเมืองไดนําปลาและสินคาทุก
อยางเขามาขายในวันสะบาโตแก
ประชาชนยูดาห และในเยรูซา-
เล็ม
17 แล วข าพเจ าได ต อว าพวก
ขุนนางแหงยูดาห และพูดกับ
เขาวา "ทําไมทานทั้งหลายกระ-
ทําความชั่วรายเชนนี้ กระทําให
วันสะบาโตเปนมลทิน

เนหะมีย 13

(9) 2 พศด 29:5, 15-16 (10) กดว 35:2; นหม 10:37; มลค 3:8
(11) นหม 13:17, 25; นหม 10:39 (12) นหม 10:38 (13) 2 พศด 31:12; 1 คร 4:2
(14) นหม 5:19; 13:22 (15) อพย 20:10; นหม 10:31
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18 บรรพบุ รุ ษของท านมิ ได
กระทําเชนนี้หรือ และพระเจา
ของเรามิ ไดทรงนําเหตุรายทั้ ง
สิ้นใหตกอยูบนเราและบนเมือง
นี้หรือ ทานยังจะนําพระพิโรธย่ิง
กวานั้ นมาเหนืออิสราเอลดวย
การกระทําให วันสะบาโตเป น
มลทิน"
19 และอยูมาพอเริ่มมืดที่ประตู
เมืองเยรูซาเล็มกอนวันสะบาโต
ข าพเจ าได บัญชาใหปดประตู
เมือง และสั่ งวา ไมใหเปดจน
กวาจะพนวันสะบาโตแลว และ
ขาพเจาก็ตั้ งขาราชการบางคน
ของขาพเจาใหดูแลประตูเมือง
วาไมใหนําภาระสิ่ งใดเขามาใน
วันสะบาโต
20 แลวพวกพอคาและพวกขาย
สินคาทุกชนิดคางอยูนอกเยรู-
ซาเล็มหนหนึ่ง หรือสองหน
21 ขาพเจาไดตักเตือนเขา และ
พูดกับเขาวา "ทําไมทานมานอน
อยูขางกําแพงเมือง ถาทานทํา
อีกขาพเจาจะจับทาน" ตั้ งแต
คราวนั้นมาเขาก็ไมมาอีกในวัน
สะบาโต
22 และขาพเจาบัญชาคนเลวีให
ชําระตั วเขาและมาเฝ าประตู
เมือง เพ่ือรักษาวันสะบาโตให
บริสุทธิ์ "โอ ขาแตพระเจาของ
ขาพระองค ขอพระองคทรงระ-
ลึกถึงขาพระองคในเรื่องนี้ ดวย

และขอทรงไวชี วิตข าพระองค
ตามความย่ิ งใหญ แห งความ
เมตตาของพระองค"

การติเตียนคนท่ี
แตงงานกับคนตางชาติ

23 ในสมัยนั้ นข าพเจ าได เห็น
พวกยิวผูไดแตงงานกับหญิงชาว
อัชโดด อัมโมนและโมอับ
24 และเด็กของเขาครึ่ งหนึ่งพูด
ภาษาอัชโดด เขาพูดภาษาฮีบรู
ไมได แตพูดภาษาชนชาติของ
เขาแตละพวก
25 ขาพเจาไดโตแยงกับเขาและ
แชงเขา และตีเขาบางคนและดึง
ผมของเขาออก และขาพเจา
กระทําให เขาปฏิญาณในพระ
นามของพระเจา ดวยขาพเจา
กลาววา "เจาทั้ งหลายอยายก
บุตรสาวของเจาใหแกบุตรชาย
ของเขา หรือรับบุตรสาวของเขา
ใหแกบุตรชายของเจา หรือตัว
เจาเอง
26 ซาโลมอนกษัตริยแหงอิส-
ราเอล มิไดทําบาปดวยเรื่ อง
หญิงอยางนี้หรือ ทามกลาง
หลายประชาชาติไมมีกษัตริยใด
เหมือนพระองค และพระเจา
ของพระองคก็ทรงรักพระองค
และพระเจ าทรงกระทําใหพระ
องคเปนกษัตริยเหนืออิสราเอล
ทั้งปวง ถึงกระนั้นก็ดี แมเปน
พระองคหญิงตางชาติก็เปนเหตุ

เนหะมีย 13

(18) อสร 9:13; ยรม 17:21 (19) ลนต 23:32; ยรม 17:21-22 (22) 1 พศด 15:12
(23) อพย 34:16; พบญ 7:3-4; อสร 9:2; นหม 4:7; 10:30
(25) อสร 10:5; นหม 10:29-30 (26) 2 ซมอ 12:24-25; 1 พกษ 11:1-2, 4-8
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ใหพระองคทรงทําบาป
27 ควรหรือที่ เราจะฟงเจาและ
กระทําความชั่วรายใหญย่ิงนี้ทั้ ง
สิ้น และประพฤติละเมิดตอพระ
เจาของเราดวยการแตงงานกับ
หญิงตางชาติ"
28 บุตรชายคนหนึ่งของโยยาดา
ผูเปนบุตรชายเอลียาชีบมหาปุ-
โรหิต เปนบุตรเขยของสันบาล-
ลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจึงขับไล เขาไปเสียจาก
ขาพเจา
29 "โอ ขาแตพระเจาของขาพระ
องค ขอทรงระลึกถึงเขาทั้ ง

หลาย เพราะวาเขาทั้ งหลายได
กระทําใหการเปนปุโรหิต และ
พันธสัญญาของพวกปุโรหิตและ
คนเลวีเปนมลทิน"
30 ดังนี้แหละ ขาพเจาไดชําระ
เขาจากตางดาวทุกอยาง และ
ขาพเจาไดตั้ งหนาที่ ของบรรดา
ปุโรหิตและคนเลวีตางก็ประจํา
งานของตน
31 ขาพเจาไดจัดใหหาฟนถวาย
ตามเวลากําหนดและสําหรับผล
รุนแรกดวย "โอ ขาแตพระเจา
ของขาพระองค ขอทรงระลึกถึง
ขาพระองคใหเกิดผลดีเถิด"

เนหะมีย 13

(27) อสร 10:2; นหม 13:23 (28) นหม 4:1, 7; 6:1-2; 12:10
(29) นหม 6:14; มลค 2:4, 11-12 (30) นหม 10:30; 12:1
(31) นหม 10:34; 13:14, 22
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