
หน้า 1498เยเรมีย์

1
ถ้อยคาํของเยเรมี ย์ บุตรชาย
ของฮิลคียาห์ ผู้หนึ งในหมู่

ปุโรหิต ผู้อยู่ตาํบลอานาโธท ใน
แผ่นดินของเบนยามิน
2พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ถึ งเยเรมี ย์ ในรั ชกาลโยสิ ยาห์
โอรสของอาโมน กษัตริย์แห่ง
ยู ดา ห์ ในปี ที สิ บสามของรั ช
กาลนี2
3และมีมาในรัชกาลของเยโฮ-
ยาคิม โอรสของโยสิยาห์กษัตริย์
แห่งยูดาห์ จนถึงปลายปีที สิบ
เอด็แห่งรัชกาลเศเดคียาห์ โอรส
ของโยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์
จนถึงการกวาดเยรูซาเลม็ไปเป็น
เชลยในเดือนที ห้า

พระเจ้าทรงแต่งตั� งเยเรมีย ์
ใหเ้ป็นผูพ้ยากรณ์
ก่อนที�ท่านบงัเกิด

4แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า
5"เราได้รู้จักเจ้าก่อนที เราได้ก่อ
ร่างตัวเจ้าที ในครรภ์ และก่อนที 
เจ้าคลอดจากครรภ์ เรากไ็ด้กาํ-
หนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั2 งเจ้า
เป็ นผู้ พยากรณ์ ให้ แก่ บรรดา
ประชาชาติ"
6 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ กราบทู ลว่ า
"อนิจจา ข้าแต่องค์พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า ดูเถิด ข้าพระองค์
พูดไม่เป็น เพราะว่าข้าพระองค์

เป็นเดก็"
7แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพ-
เจ้าว่า "อย่าว่าเจ้าเป็นแต่เด็ก
เพราะเจ้าจะต้องไปหาทุกคนที 
เราใช้ให้เจ้าไป และเราบัญชา
เจ้าอย่างไรบ้าง เจ้าจะต้องพูด
8อย่ากลัวหน้าเขาเลย เพราะเรา
อยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
9แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ ถูกต้อง
ปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "ดูเถิด เรา
เอาถ้อยคาํของเราใส่ในปากของ
เจ้า
10 ดูซิ ในวันนี2 เราได้ตั2 งเจ้าไว้
เหนื อบรรดาประชาชาติ และ
เหนือราชอาณาจักรทั2งหลาย ให้
ถอนออกและให้พังลง ให้ทาํ
ลายและให้ควํ าเสีย ให้สร้างและ
ให้ปลูก"

ผูพ้ยากรณไ์ดป้ระกาศ
การพิพากษา
ของพระเจ้า

11 ยิ งกว่านี2 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า "เยเร-
มีย์เอ๋ย เจ้าเห็นอะไร" ข้าพเจ้า
กราบทูลว่า "ข้าพระองค์เห็นไม้
ตะพดอัลมันด์อันหนึ ง"
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าว่า "เจ้าเห็นถูกต้องดี

(D) F พศด GH:FD (F) ยรม D:J (G) F พกษ FJ:D-K; GH:M-N (J) ยรม D:F; อสค D:G
(M) สดด OD:M-H (H) อสค J:DP-DH (O) อพย O:D-F; กดว FF:FP (N) อสย MD:O
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แล้ว เพราะเราจะเร่งเร้าถ้อยคาํ
ของเราเพื อให้กระทาํสาํเรจ็"
13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังข้าพเจ้าครั2งที สองว่า "เจ้า
เห็นอะไร" ข้าพเจ้ากราบทูลว่า
" ข้ าพระองค์ เห็ นหม้ อกาํ ลั ง
เดือดอยู่หม้อหนึ ง หันหน้าไป
ทางทิศเหนือ"
14 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าว่า "เหตุร้ายจะระเบิด
จากทิศเหนือมาเหนือชาวแผ่น
ดินนี2 ทั2งสิ2 น
15 เพราะ ดูเถิด เราจะร้องเรียก
ครอบครัวทั2 งปวงแห่ งบรรดา
ราชอาณาจักรทิศเหนือ" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ "เขาทั2ง
หลายจะมา และต่างก็จะวาง
บัลลังก์ของตนไว้ที ตรงทางเข้า
ประตูกรุงเยรูซาเลม็  ตั2 งสู้ ล้อม
รอบกาํแพงทั2 งหลายและตั2 งสู้
หัวเมืองทั2งสิ2 นของยูดาห์
16 และเราจะกล่าวคาํพิพากษา
ของเราต่ อหั วเมื องเหล่ านั2 น
เพราะบรรดาความชั วร้ ายของ
เขาในการที ได้ทอดทิ2 งเรา และ
ได้เผาเครื องหอมบูชาพระอื น
และนมัสการสิ งที มือของตนได้
กระทาํไว้
17 เพราะฉะนั2 นส่วนเจ้าจงคาด
เอวของเจ้าไว้ จงลุกขึ2 นและบอก
ทุกอย่างที เราบัญชาเจ้าไว้นั2นให้
เขาฟัง อย่าสะดุ้ งกลัวเพราะหน้า

เขาเลย เกรงว่าเราจะทาํให้เจ้า
หงอต่อหน้าเขาทั2งหลาย
18 เพราะ ดูเถิด ในวันนี2 เรา
กระทาํให้ เจ้ าเป็นเมืองมี ป้อม
เป็นเสาเหล็ก และเป็นกาํแพง
ทองสัมฤทธิT  สู้ กับแผ่นดินทั2 ง
หมด สู้ กับบรรดากษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ กับเจ้านาย กับปุโรหิต
และกับประชาชนแห่งแผ่นดินนี2
19 เขาทั2 งหลายจะต่อสู้ กับเจ้ า
แต่จะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่
กั บเจ้ าเพื อจะช่ วยเจ้ าให้ พ้น"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ

คําตรสัจากพระเจ้า
ถึงยูดาหผู์ก้ลบัสตัย์

2
ยิ งกว่านี2 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"จงไปประกาศกรอกหูของกรุง
เยรูซาเล็มว่า พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 ว่า เรายังจาํเจ้าได้ คือความ
เมตตาในวัยสาวของเจ้า ความ
รักขณะที เจ้าเข้าพิธีสมรส เมื อ
เจ้าตามเรามาในถิ นทุรกันดาร
ในดินแดนที ไม่ได้หว่านพืชอะไร
3อิสราเอลนั2 นเป็นส่วนบริสุทธิT
ของพระเยโฮวาห์ คือเป็นผลิต
ผลรุ่นแรกของพระองค์ คนทั2 ง
ปวงที ได้กินผลนั2นกผิ็ด เหตุร้าย
จึงจะมาถึงเขา พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ"
4โอ วงศ์วานของยาโคบ และ
บรรดาครอบครัวแห่งวงศ์วาน

เยเรมีย์ D, F

(DG) ปฐก JD:GF; F คร DG:D-F (DJ) ยรม J:H (DM) ยรม M:DM (DH) ยอล F:DD
(DO) D พกษ DN:JH (DN) อสย MP:O; อสค G:N-K (DK) สดด DFK:F; ยรม D:N; DM:FP
(D) ฮบ D:D (F) สภษ D:FP (G) อพย DK:M-H; พบญ O:H (J) ฮชย J:D; มคา M:D
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อิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์
5 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"บรรพบุรุษของเจ้าจับความชั ว
ช้าอะไรได้ในเราเล่า เขาจึงไป
ห่างเสียจากเรา และไปดาํเนิน
ตามสิ งไร้ค่า และได้กลายเป็น
สิ งไร้ค่า
6เขาทั2งหลายมิได้กล่าวว่า `พระ
เยโฮวาห์ประทับที ไหน ผู้ได้พา
เราขึ2 นมาจากแผ่นดินอียิปต์ ผู้
ได้นาํเราอยู่ในป่าถิ นทุรกันดาร
ในแดนทะเลทรายมีหลุม ใน
แดนที กันดารนํ2าและมีเงามัจจุ-
ราช ในแผ่นดินที ไม่มีผู้ใดผ่าน
ไปได้ และไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที 
นั น'
7และเราได้พาเจ้าทั2 งหลายเข้า
มาในดินแดนที อุ ดมสมบู รณ์
เพื อกิ นผลไม้ และของดี ๆใน
แผ่นดินนั2 น แต่เมื อเจ้าเข้ามา
เจ้าได้กระทาํให้แผ่นดินของเรา
เป็นมลทิน และกระทาํให้มรดก
ของเราเป็นสิ งน่าสะอิดสะเอียน
8ปุโรหิตทั2 งหลายมิได้กล่าวว่า
`พระเยโฮวาห์ประทับที ไหน'
คนเหล่ านั2 นที แถลงพระราช
บัญญัติไม่รู้จักเรา บรรดาผู้เลี2 ยง
แกะกล็ะเมิดต่อเรา พวกผู้พยา-
กรณ์ได้พยากรณ์โดยพระบาอัล
และดาํเนินติดตามสิ งที ไม่เป็น
ประโยชน์"

บรรดาความทุกขล์ําบาก
ของอิสราเอล

คือผลแห่งความบาป
9พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
ฉะนั2นเราจะยังโต้แย้งกับเจ้า เรา
จะโต้แย้งกับลูกหลานของเจ้า
10 เหตุว่า จงข้ามไปยังฝั งเกาะ
คิทธิม แล้วกด็ู และใช้คนไปถึง
เมืองเคดาร์และพิจารณาอย่าง
ถี ถ้วน ดูทีว่าเคยมีสิ งอย่างนี2 บ้าง
ไหม
11 มี ป ระช าช า ติ ใด เค ยไ ด้
เปลี ยนพระของตน ถึงแม้ว่า
พระเหล่านั2 นไม่เป็นพระ แต่
ประชาชนของเราได้เอาสง่าราศี
ของเขาแลกกับสิ งที ไม่เป็นประ-
โยชน์อย่างใด"
12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "โอ ฟ้า
สวรรค์ทั2งหลายเอ๋ย จงตกตะลึง
ด้วยสิ งนี2  จงเกรงกลัวอย่างสยด
สยองและจงโดดเดี ยวอ้ างว้าง
เสียเลย
13 เพราะว่าประชาชนของเราได้
กระทาํความชั วถึงสองประการ
เขาได้ ทอดทิ2 งเราเสี ยซึ งเป็ น
แหล่งนํ2าเป็น แล้วสกัดหินขังนํ2า
ไว้สาํหรับตนเอง เป็นถังนํ2าแตก
ซึ งขังนํ2าไม่ได้
14 อิ สราเอลเป็นทาสเขาหรือ
หรือเป็นทาสที เกิ ดมาในบ้ าน
เหตุใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื อ
15 สิงโตหนุ่ มคาํรามเข้าใส่เขา

เยเรมีย์ F

(M) อสย M:G-J (H) วนฉ H:DG; F พกษ F:DJ (O) กดว DG:FO (N) D ซมอ F:DF
(K) อสย G:DG; JG:FH (DP) ปฐก DP:J-M (DD) ยรม F:M; มคา J:M (DF) พบญ GF:D
(DG) สดด ND:DD-DG; อสย D:G (DJ) อพย J:FF; อสย MP:D (DM) ยรม M:H; FM:GP
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มันคาํรามเสียงดังมาก และมัน
ทั2 งหลายได้กระทาํให้แผ่นดิน
ของเขาทิ2 งร้างว่างเปล่า หัวเมือง
ทั2 งหลายของเขาก็ถูกเผา ไม่มี
คนอาศัยอยู่
16 ยิ งกว่านั2 นอีก ประชาชน
เมืองโนฟและเมืองทาปานเหส
ได้ทุบกระหม่อมของเจ้าแล้ว
17 เจ้าหาเรื องเหล่านี2 ให้มาใส่
ตัวเจ้าเอง โดยการทอดทิ2 งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เมื อ
พระองค์ทรงนาํเจ้าไปตามทางมิ
ใช่หรือ
18 บัดนี2 เจ้าได้อะไรด้วยการลง
ไปยังอียิปต์ เพื อดื มนํ2าในแม่นํ2า
ชิโหร์ หรือเจ้าได้อะไรด้วยการ
ที ลงไปยังอัสซีเรีย เพื อดื มนํ2าใน
แม่นํ2านั2น
19 ความโหดร้ ายของเจ้ าจะตี
สอนเจ้าเอง และการที เจ้ากลับ
สัตย์นั2 นเองจะตาํหนิเจ้า ฉะนั2น
เจ้าจงรู้และเห็นเถิดว่า มัน
เป็นความชั วและความขมขื น ซึ ง
เจ้าทอดทิ2 งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า ซึ งความยาํเกรงเรามิได้
อยู่ในตัวเจ้าเลย" องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดัง
นี2 แหละ
20 "เพราะว่านานมาแล้วเราได้
หักแอกของเจ้า และระเบิดพัน-
ธนะของเจ้าเสีย และเจ้าได้กล่าว
ว่า `ข้าจะไม่ละเมิด' เออ เจ้าได้

โน้มตัวลงเล่นชู้บนเนินเขาสูงทุก
แห่งและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
21 แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถา
องุ่นอย่างดี เป็นพันธุ์แท้ทั2งนั2น
แล้วทาํไมเจ้าเสื อมทรามลงจน
กลายเป็นเถาแปลกไปได้"
22 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสว่า "ถึงแม้ว่าเจ้าชาํระตัว
ด้วยนํ2าด่าง และใช้สบู่มาก แต่
รอยเปื2 อนความชั วช้าของเจ้าก็
ยังปรากฏอยู่ต่อหน้าเรา
23 เจ้าจะพูดได้อย่างไรว่า `ข้า
ไม่เป็นมลทิน ข้ามิได้ติดตาม
พระบาอัลไป' จงมองดูท่าทาง
ของเจ้าที ในหุบเขาซิ จงสาํนึกซิ
ว่าเจ้าได้กระทาํอะไร เจ้าเหมือน
อูฐสาวคะนองที เดินข้ามไปข้าม
มา
24 เหมื อนลาป่ าที คุ้ นเคยกับ
ถิ นทุรกันดาร ได้สูดลมด้วย
ความอยากอั นรุนแรงของมั น
ใครจะระงับความใคร่ของมันได้
บรรดาที แสวงหามันจะไม่ต้อง
เหน็ดเหนื อย เมื อถึงเดือนที 
กาํหนดของมันจะพบมันเอง
25 ระวังอย่าให้เท้าของเจ้าขาด
รองเท้า และระวังลาํคอของเจ้า
ให้พ้นจากความกระหาย แต่เจ้า
กล่าวว่า `หมดหวังเสียแล้ว
เพราะข้าได้รักพระอื น และข้าจะ
ติดตามไป'
26 เมื อโจรถูกจับมีความละอาย

เยเรมีย์ F

(DH) F พกษ DN:FD (DO) ลนต FH:DM; กดว GF:FG (DN) อสย GP:D-O (DK) ยรม F:DO
(FP) อพย G:N; ลนต FH:DG (FD) สดด JJ:F (FF) โยบ K:GP-GD (FG) ปฐก G:DF-DG
(FJ) โยบ DD:DF; GK:M-N (FM) พบญ FN:JN; อสย FP:F-J (FH) สภษ H:GP-GD
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ฉันใด วงศ์วานของอิสราเอลก็
จะละอายฉันนั2 น ทั2 งตัวเขา
กษัตริย์ เจ้านาย ปุโรหิตและ
ผู้พยากรณ์ทั2งหลายของเขา
27 ผู้กล่าวแก่ลาํต้นว่า `ท่าน
เป็นบิดาของข้าพเจ้า' และกล่าว
แก่ศิลาว่า `ท่านคลอดข้าพเจ้า
มา' เพราะเขาทั2 งหลายได้หัน
หลังให้แก่เรา มิใช่หันหน้ามาให้
แต่ เมื อถึ ง เวลาลาํ บากเขาจะ
กล่าวว่า `ขอทรงลุกขึ2 นช่วยข้า
พระองค์ทั2งหลายให้รอด'
28 แต่บรรดาพระของเจ้าอยู่ที 
ไหนเล่า ซึ งเป็นพระที เจ้าสร้าง
ไว้สาํหรับตัวเอง ถ้ามันช่วยเจ้า
ให้รอดได้ ก็ให้มันลุกขึ2 นช่วย
เมื อถึงเวลาลาํบากของเจ้า โอ
ยูดาห์เอ๋ย เจ้ามีหัวเมืองมากเท่า
ใด เจ้ากม็ีพระมากเท่านั2น"
29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เจ้าทั2ง
หลายจะมาร้องทุกข์เรื องเราทาํ-
ไม เจ้าได้ละเมิดต่อเราหมดทุก
คนแล้ว
30 เราได้โบยตีลูกหลานของเจ้า
เสียเปล่า เขาทั2งหลายก็ไม่ดีขึ2 น
ดาบของเจ้าเองได้กลืนผู้พยา-
กรณ์ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโต
ที ทาํลาย
31 โอ คนยุคนี2 เอ๋ย เจ้าทั2งหลาย
จงพิจารณาดูพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ เราเป็นเหมือนถิ นทุร-
กันดารแก่อิสราเอลหรือ หรือ

เหมื อนแผ่นดินที มื ดทึบหรือ
ทาํไมประชาชนของเราจึงกล่าว
ว่า `ข้าพระองค์ทั2 งหลายเป็น
เจ้านาย ข้าพระองค์จะไม่มาหา
พระองค์อีก'
32 สาวพรหมจารีจะลืมอาภรณ์
ของเธอได้หรือ เจ้าสาวจะลืม
เครื องพันกายของตนได้หรือ
แต่ประชาชนของเราได้ลื มเรา
เป็นเวลากี วันกน็ับไม่ไหวแล้ว
33 ทาํไมเจ้านาํวิถีของเจ้าไปหา
ความรักอย่างแนบเนียน ฉะนั2น
เจ้าจึงสอนทางของเจ้าให้คนชั ว
ด้วย
34 ที ชายเสื2 อของเจ้าจะเห็นโล-
หิตของคนจนที ไร้ความผิดด้วย
เรามิได้พบโดยการสืบหาอย่าง
ลึกลับ แต่โดยเรื องต่างๆเหล่านี2
35 เจ้าก็ยังกล่าวว่า `เพราะ
ข้าพเจ้าไม่มีความผิดเลย พระ
พิ โรธของพระองค์จะหันกลับ
จากข้าพเจ้าเป็นแน่' ดูเถิด เรา
จะนาํ เ จ้ า ไปสู่ ก ารพิ พากษา
เพราะเจ้าได้กล่าวว่า `ข้าพเจ้ามิ
ได้กระทาํบาป'
36 ทาํไมเจ้าท่องเที ยวไปๆมาๆ
อย่างเบาความเช่นนั2 น โดย
เปลี ยนเส้นทางของเจ้าอยู่เสมอ
นะ อียิปต์จะกระทาํให้เจ้าได้
อาย เหมือนอัสซีเรียได้กระทาํ
ให้เจ้าได้อายมาแล้วนั2น
37 เจ้าจะออกมาจากที นั นด้วย

เยเรมีย์ F

(FO) สดด DDM:J-N (FN) พบญ GF:GO; วนฉ DP:DJ (FK) ยรม F:FG (GP) อสย D:M
(GD) อมส D:D; มคา H:K (GF) ปฐก FJ:FF (GG) อสย MO:O-DP (GJ) F พกษ FD:DH
(GM) โยบ GG:K; สภษ FN:DG (GH) ฮชย M:DG; O:DD (GO) F ซมอ DG:DK; ยรม F:GH
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โดยเอามือกุมศีรษะของเจ้าไว้
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทอดทิ2 ง
บรรดาความไว้วางใจของเจ้าเสีย
เจ้าจะเจริญขึ2 นมาเพราะเขาก็ไม่
ได้"

3
"เขาทั2 งหลายว่า `ถ้าชายคน
ใดหย่ าภรรยาของตนและ

เธอกไ็ปจากเขาเสีย และไปเป็น
ภรรยาของชายอีกคนหนึ ง เขา
จะกลับไปหาเธอหรือ แผ่นดิน
นั2 นจะไม่โสโครกมากมายหรือ'
แต่ เจ้ าได้ เล่ นชู้ กั บคนรักมาก
มายแล้ว ถึงกระนั2 นเจ้าจงกลับ
มาหาเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 แหละ
2"จงแหงนหน้าขึ2 นสู่บรรดาที สูง
นั2น และดูซี ที ไหนบ้างที ไม่มีคน
มานอนด้วย เจ้าได้นั งคอยคน
รักของเจ้าอยู่ที ริมทาง อย่าง
คนอาระเบี ยในถิ นทุ รกั นดาร
เจ้าได้กระทาํให้แผ่นดินโสโครก
ด้วยการแพศยาและความชั วช้า
ของเจ้า
3เพราะฉะนั2นฝนจึงได้ระงับเสีย
และฝนชุกปลายฤดู จึ งขาดไป
แต่ เ จ้ ามี ห น้ าผากของหญิ ง
แพศยา เจ้าปฏิเสธไม่ยอมอาย
4ตั2 งแต่ เวลานี2 เจ้าจะร้องเรียก
เรามิใช่หรือว่า `พระบิดาของ
ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้
ชี2 นาํตั2 งแต่ข้าพระองค์ยังสาวๆ
5พระองค์จะทรงพระพิโรธอยู่

เป็นนิตย์หรือ พระองค์จะทรง
กริ2 วอยู่จนถึงที สุดปลายหรือ' ดู
เถิด เจ้าลั นวาจาแล้ว แต่เจ้ากยั็ง
กระทาํความชั วช้าทุกอย่างซึ ง
เจ้ากระทาํได้"

พระเจ้าทรงออ้นวอน
ต่ออิสราเอลผูก้ลบัสตัย์

6พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
ในรัชกาลของกษัตริย์โยสิยาห์ว่า
"เธอทาํอะไรเจ้าเห็นหรือ คือ
อิสราเอลผู้กลับสัตย์ เธอขึ2 นไป
บนภูเขาสูงทุกลูก และใต้ต้นไม้
เขียวสดทุกต้น แล้วก็ไปเล่นชู้
อยู่ที นั น
7เมื อเธอทาํอย่างนี2 จนหมดแล้ว
เรากล่าวว่า `เจ้าจงกลับมาหา
เรา' แต่เธอก็ไม่กลับมา และ
ยูดาห์น้องสาวที ทรยศนั2นกเ็ห็น
8และเราเห็นว่า เพราะเหตุทั2 ง
ปวงที อิ สราเอลผู้ กลับสัตย์ได้
ล่วงประเวณีนั2น เราได้ไล่เธอไป
พร้อมกับให้หนังสือหย่า แต่
ยูดาห์น้องสาวที ทรยศนั2 นก็ไม่
กลัว เธอกก็ลับไปเล่นชู้ด้วย
9 ต่อมาเพราะการแพศยาเป็น
การเบาแก่เธอมาก เธอกก็ระทาํ
ให้แผ่นดินโสโครกไป โดยไป
ล่วงประเวณีกับศิลากับลาํต้น
10 แม้ว่าเธอกระทาํไปสิ2 นอย่าง
นี2 แล้ว ยูดาห์น้องสาวที ทรยศ
ของเธอก็มิได้หันกลับมาหาเรา
ด้วยสิ2 นสุดใจ แต่แสร้งทาํเป็น

เยเรมีย์ F, G

(D) พบญ FJ:D-J; ยรม G:K (F) อสค N:J-H; ลก DH:FG (G) ลนต FH:DK; พบญ FN:FG
(J) ยรม G:DK; ฮชย DJ:D-G (M) สดด OO:O-K; NM:M (H) F พกษ DO:O-DO; อสค FG:DD
(O) F พกษ DO:DG-DJ (N) อสค FG:K (K) อสค FG:DP (DP) F พศด GJ:GG-GM:DN
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กลับมา" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 แหละ
11 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรัสกั บ
ข้าพเจ้าว่า "อิสราเอลผู้กลับสัตย์
ยังสาํแดงตัวว่า มีผิดน้อยกว่า
ยูดาห์ที ทรยศ
12 จงไปประกาศถ้อยคาํเหล่านี2
ไปทางเหนือกล่าวว่า `พระเย-
โฮวาห์ตรัสว่า อิสราเอลผู้กลับ
สัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เราจะไม่
ให้ความกริ2 วของเราสวมทับเจ้า
เพราะเราประกอบด้วยพระกรุ-
ณาคุณ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ เราจะไม่กริ2 วเป็นนิตย์
13 เพียงแต่ยอมรับความชั วช้า
ของเจ้าว่า เจ้าได้ละเมิดต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และ
เที ยวเอาใจพระอื นที ใต้ ต้นไม้
เขียวสดทุกต้น และเจ้ามิได้เชื อ
ฟังเสียงของเรา'" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "โอ ลูก
หลานที กลับสัตย์เอ๋ย กลับมา
เถิด เพราะเราแต่งงานกับเจ้า
แล้ว เราจะรับเจ้าจากเมืองละ
คนและจากครอบครัวละสองคน
และเราจะนาํเจ้ามาถึงศิโยน
15 และเราจะให้ผู้ เลี2 ยงแกะคน
ที พอใจเราแก่เจ้า ผู้ซึ งจะเลี2 ยง
เจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจ
16 และต่ อมาเมื อเจ้ าทวีและ
เพิ มขึ2 นในแผ่นดินนั2 น ในครั2 ง

นั2น" พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เขา
ทั2 งหลายจะไม่กล่าวอีกว่า `หีบ
พันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ '
เรื องนี2 จะไม่มีขึ2 นในใจ ไม่มีใคร
ระลึกถึง ไม่มีใครนึกถึง จะไม่
ทาํกันขึ2 นอีกเลย
17 ในครั2 งนั2 นเขาจะเรียกกรุ ง
เยรูซาเล็มว่า เป็นพระที นั งของ
พระเยโฮวาห์ และบรรดาประ-
ชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหา
ยังพระนามของพระเยโฮวาห์ใน
กรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ติด
ตามใจอั นชั วของเขาอย่ างดื2 อ
กระด้างอีกต่อไป
18 ในสมั ยนั2 นวงศ์วานของยู-
ดาห์จะเดินมากับวงศ์วานของ
อิสราเอล เขาทั2 งสองจะรวมกัน
มาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือ มา
ยั งแผ่ นดิ นซึ งเรามอบให้ แก่
บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดก
19 แต่เรากล่าวว่า `เราจะตั2 งเจ้า
ไว้ท่ามกลางบุตรทั2 งหลายของ
เราอย่างไรดีหนอ และให้แผ่น
ดินที น่าปรารถนาแก่เจ้า เป็น
มรดกที สวยงามที สุดในบรรดา
ประชาชาติ' และเรากล่าวว่า
`เจ้าจะเรียกเราว่า พระบิดาของ
ข้าพระองค์ และจะไม่หันกลับ
จากการติดตามเรา'"

การสารภาพ
ความผิดบาป

20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "โอ

เยเรมีย์ G

(DD) ยรม G:N; ฮชย J:DH (DF) F พกษ DM:FK (DG) ลนต FH:JP-JF; พบญ GP:D-G
(DJ) อสย MJ:M; ฮชย F:DK-FP (DM) D ซมอ DG:DJ (DH) อสย GH:N-DF; HP:FF; HD:J
(DO) สดด NO:G (DN) ยรม GP:G; MP:J (DK) ฮชย DD:N (FP) ยรม G:D-F; ฮชย G:D
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วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย แน่นอนที
เดียวที ภรรยาทรยศละทิ2 งสามี
ของนางฉันใด เจ้ากไ็ด้ทรยศต่อ
เราฉันนั2น"
21 เขาได้ ยินเสียงมาจากที สู ง
เป็นเสียงร้องไห้และเสียงวิงวอน
ของบุตรทั2 งหลายของอิสราเอล
เพราะเขาได้แปรวิถีของเขาเสีย
แล้ว เขาได้ลืมพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเขา
22 "บรรดาบุตรที กลับสัตย์เอ๋ย
จงกลับมาเถิด เราจะรักษาความ
กลับสัตย์ของเจ้าให้หาย" "ดูเถิด
ข้าพระองค์ทั2 งหลายมาหาพระ
องค์แล้ว เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์
23 แท้ จริ งความหวั งว่ าจะได้
ความรอดจากเนินเขาและจาก
ภู เขาหลายลู กก็ เป็ นความไร้
สาระ แท้จริงความรอดของอิส-
ราเอลนั2 นอยู่ ในพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา
24 แต่ว่าสิ งที น่ าอายนั2 นได้กัด
กินสิ งทั2 งปวงที บรรพบุรุษของ
เราได้ลงแรงทาํไว้ ตั2 งแต่เรายัง
เป็นเด็กอนุชนอยู่ คือฝูงแกะ
ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาวทั2ง
หลายของเขา
25 ให้ เรานอนจมลงในความ
อายของเรา และให้ความอัปยศ
คลุมเราไว้ เพราะเราได้กระทาํ

บาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
ของเรา ทั2งตัวเราและบรรพบุรุษ
ของเรา ตั2 งแต่เราเป็นอนุชนอยู่
จนทุกวันนี2  และเราหาได้เชื อฟัง
พระสุ รเสียงแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราไม่"

4
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "โอ
อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะกลับ

มา เจ้าจงกลับมาหาเรา ถ้าเจ้า
ยอมเอาสิ งที น่ าสะอิดสะเอียน
ไปให้พ้นสายตาของเราเสีย เจ้า
กจ็ะไม่โลเล
2และถ้ าเจ้ าปฏิญาณอย่างสั จ
จริง อย่างยุติธรรม และอย่าง
ชอบธรรมว่า `ตราบใดที พระเย-
โฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่' แล้ว
บรรดาประชาชาติจะให้พรกันใน
พระนามพระองค์ และเขาทั2 ง
หลายจะอวดพระองค์"
3เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
คนยูดาห์และแก่ชาวเยรูซาเล็ม
ว่า "จงทุบดินที ไถไว้แล้วนั2 น
และอย่าหว่านลงกลางหนาม
4ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุง
เยรูซาเล็มเอ๋ย จงเอาตัวรับพิธี
เข้าสุหนัตถวายแด่พระเยโฮวาห์
จงตัดหนั งปลายหั วใจของเจ้ า
เสีย เกรงว่าความกริ2 วของเราจะ
พลุ่ งออกไปอย่ างไฟและเผา
ไหม้ ไม่มีใครจะดับได้ เหตุด้วย
ความชั วแห่งการกระทาํทั2งหลาย
ของเจ้า

เยเรมีย์ G, J

(FD) ยรม GP:DM-DO; GD:K (FF) ฮชย H:D; DJ:D (FG) สดด DFD:D-F; อสย JJ:K
(FJ) ยรม DD:DG; อสค DH:HD (FM) อสร K:H-DM; สดด DPK:FK (D) อสย GD:H
(F) พบญ DP:FP; อสย JM:FG (G) ปฐก G:DN; ฮชย DP:DF (J) พบญ DP:DH; GP:H

 24_jer.pub 
 page 8

 Thursday, March 03, 2016 16:53 



หน้า 1506

พระเจ้าจะทรงพิพากษา
ลงโทษยูดาห์

5จงประกาศในยูดาห์ และ
โฆษณาในกรุงเยรูซาเล็มว่า `จง
เป่าแตรไปทั วแผ่นดิน  จงรวม
กัน จงร้องประกาศดังๆว่า มา
รวมกันเถิด ให้เราเข้าไปใน
บรรดาเมืองที มีป้อม'
6จงยกธงขึ2 นสู่ ศิโยน จงรีบหนี
ไปให้ปลอดภัย อย่ารออยู่
เพราะเราจะนาํความร้ายมาจาก
ทิศเหนือ และนาํการทาํลาย
ใหญ่ยิ งมา
7สิงโตตัวนั2 นได้ออกไปจากพุ่ม
ไม้หนาทึบของมันแล้ว และผู้
ทาํ ลายเหล่ าประชาชาติ กาํ ลั ง
เดินทางมาแล้ว เขาได้ออกไป
จากสถานที ของเขาเพื อกระทาํ
ให้แผ่นดินของเจ้ารกร้างไป หัว
เมื องของเจ้ าจะถู กทิ2 งไว้ เสี ย
เปล่าๆปราศจากคนอาศัย
8ด้วยเหตุนี2  เจ้าจงสวมผ้ากระ-
สอบ จงครํ าครวญและร้องไห้
เพราะพระพิโรธอันร้อนแรงของ
พระเยโฮวาห์ มิ ได้ หั นกลั บไป
จากเรา"
9พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ต่อมาใน
วันนั2 นทั2 งกษัตริย์ และพวก
เจ้านายจะหมดกาํลังใจ บรรดา
ปุโรหิตจะตกตะลึงและผู้พยา-
กรณ์กจ็ะอัศจรรย์ใจ"
10 แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า "ข้าแต่

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระ
องค์ทรงล่อลวงชนชาตินี2  และ
กรุงเยรูซาเล็มแน่นอนทีเดียวว่า
`เจ้าทั2 งหลายจะอยู่ เย็นเป็นสุข'
แต่ที จริงดาบได้มาถึงชี วิตของ
เขาทั2งหลาย"
11 "ในครั2 งนั2 น เขาจะกล่าวแก่
ชนชาตินี2  และแก่กรุงเยรูซาเลม็
ว่า `ลมร้อนจากที สูงในถิ นทุร-
กั นดารพั ดมาสู่ บุ ตรสาวแห่ ง
ประชาชนของเรา ไม่ใช่จะมาฝัด
หรือมาชาํระ
12 กระแสลมที แรงจะพัดมาจาก
ที เหล่านั2 นมาสู่ เรา บัดนี2 เราจะ
กล่าวคาํตัดสินต่อพวกเขา'
13 ดูเถิด เขาจะขึ2 นมาเหมือน
เมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลม
หมุน ม้าทั2 งหลายของเขาเรว็ยิ ง
กว่านกอินทรี วิบัติแก่เราทั2 ง
หลาย เพราะว่าเราจะต้องพินาศ
14 โอ กรุงเยรูซาเลม็เอ๋ย จงล้าง
จิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชั ว
ร้าย เพื อเจ้าจะรอดได้ ความคิด
ชั วร้ายของเจ้านั2 นจะสิงอยู่ในใจ
ของเจ้านานสักเท่าใด
15 เพราะว่ามี เสียงประกาศมา
จากเมืองดาน และโฆษณาความ
ชั วร้ายจากภูเขาเอฟราอิม
16 จงกล่ าวแก่ บรรดาประชา
ชาติ ดูเถิด จงโฆษณาแก่กรุงเย-
รูซาเลม็ว่า บรรดาผู้ล้อมมาจาก
แผ่นดินไกล เขาทั2งหลายโห่ร้อง

เยเรมีย์ J

(M) อสค GG:F-H (H) อสย HF:DP (O) ยรม M:H; FM:GN (N) อสย DM:G; FF:DF; GF:DD
(K) D ซมอ FM:GO-GN (DP) อสค DD:DG (DD) ยรม FG:DK (DF) ยรม D:DH; อสค M:N
(DG) อสย DG:M (DJ) อสย D:DH-DK (DM) วนฉ DN:FK; FP:D (DH) ยรม H:DN; GD:DP
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เข้าใส่หัวเมืองยูดาห์
17 เขาทั2 งหลายล้อมยูดาห์ ไว้
รอบเหมือนผู้ดูแลเฝ้านา เพราะ
ว่ายูดาห์ได้กบฏต่อเรา"  พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
18 "วิถีและการกระทาํทั2 งหลาย
ของเจ้าได้นาํเรื องนี2 มาเหนือเจ้า
นี แหละเป็นผลแห่งความชั วร้าย
ของเจ้า เพราะมันขมขื น เพราะ
มันมาถึงจิตใจของเจ้าทีเดียว"
เยเรมียค์รํ �าครวญเรื�องยูดาห์

19 แสนระทม แสนระทม ข้าก็
บิดตัวด้วยความเจ็บปวด โอ
ผนังดวงใจของข้าเอ๋ย จิตใจของ
ข้าก็ว้าวุ่น ข้าจะนิ งอยู่ไม่ได้
เพราะจิตใจข้าได้ ยินเสียงแตร
เสียงปลุกของสงคราม
20 การประกาศ เ รื อ งความ
หายนะไล่ติดตามความหายนะ
แผ่นดินทั2งสิ2 นกถู็กทิ2 งร้าง บรร-
ดาเต็นท์ของข้าก็ถูกทาํลายใน
ฉับพลัน ม่านทั2 งหลายของข้าก็
สิ2 นไปในบัดเดี]ยวเดียว
21 ข้ าจะต้องมองดู ธงและฟั ง
เสียงแตรนานสักเท่าใด
22 "เพราะประชาชนของเราโง่
เขลา เขาทั2 งหลายไม่รู้ จักเรา
เขาทั2 งหลายเป็นลูกหลานที โง่
ทึบ เขาทั2งหลายไม่มีความเข้าใจ
เขาทั2 งหลายทาํความชั วเก่ง แต่
เขาไม่เข้าใจที จะทาํดี"
23 ข้าพเจ้ามองดูพื2 นที โลก และ

ดูเถิด เป็นที ร้างและว่างเปล่า
และมองดูฟ้าสวรรค์ ในนั2 นก็
ไม่มีความสว่าง
24 ข้าพเจ้ามองดูภูเขา ดูเถิด
มันกาํลังสั นอยู่ บรรดาเนินเขา
กแ็กว่งไปแกว่งมา
25 ข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด ไม่
มีมนุษย์เลย นกทั2งปวงแห่งท้อง
อากาศได้หนีไปแล้ว
26 ข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด
เรือกสวนไร่นาก็เป็นถิ นทุรกัน-
ดาร และหัวเมืองทั2 งสิ2 นก็ปรัก
หักพังไปต่อพระพักตร์พระเย-
โฮวาห์ ต่อพระพิโรธอันร้อนแรง
ของพระองค์
27 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า "แผ่นดินทั2งหมดจะเป็นที รก
ร้าง ถึงกระนั2นเรากยั็งมิได้กระ-
ทาํให้ถึงอวสานเสียทีเดียว
28 เพราะเรื องนี2 โลกจะไว้ทุกข์
และฟ้าสวรรค์เบื2 องบนจะดาํมืด
เพราะเราได้ลั นวาจาแล้ว เราได้
หมายใจไว้แล้ว เราจะไม่เปลี ยน
ใจหรือหันกลับ
29 เมื อได้ ยินเสี ยงพลม้ าและ
นักธนู ชาวเมืองทั2งหมดกจ็ะหนี
ไป เขาเข้าไปอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้
และปีนป่ ายไปท่ ามกลางศิลา
หั วเมื องทุ กแห่ งก็ ถู กทอดทิ2 ง
และไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ในเมือง
เหล่านั2นเลย
30 เจ้าผู้ที ถูกทิ2 งร้างเอ๋ย ที เจ้า

เยเรมีย์ J

(DO) F พกษ FM:D-J (DN) โยบ FP:M-DH (DK) ยรม K:D (FP) ลนต FH:DN, FD
(FD) F พศด GM:FM (FF) พบญ GF:H (FG) ปฐก D:F (FJ) วนฉ M:J-M; D พกษ DK:DD
(FM) ฮชย J:G (FH) พบญ FK:FG-FN (FO) ยรม J:O (FN) อสย FJ:J; GG:N-K
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แต่งตัวสีแดงนั2 นเจ้าทาํอะไรกัน
และที เจ้าประดับตัวด้วยอาภรณ์
ทองคาํ ที เจ้าขยายดวงตาให้
กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้าแต่งตัว
ให้งามเสียเปล่า คนรักของเจ้า
จะดูหมิ นเจ้า เขาทั2 งหลายจะ
แสวงหาชีวิตของเจ้า
31 เพราะเราได้ยินเสียงเหมือน
เสี ยงหญิงคลอดบุตรร้องแสน
เจ็บปวดอย่างกับจะคลอดบุตร
หัวปี เสียงร้องแห่งบุตรสาว
ศิโยนนั2น แทบจะขาดใจ เหยียด
มือของเธอออกร้องว่า `วิบัติแก่
ข้าในบัดนี2  จิตใจข้าอ่อนเปลี2 ย
อยู่เพราะเหตุพวกฆาตกร'"

ความบาปของยูดาห์
คือการประพฤติชั �วรา้ย

5
"จงวิ งไปวิ งมาอยู่ ในถนน
กรุงเยรูซาเลม็ บัดนี2 จงมอง

และรับรู้ จงค้นตามลานเมืองดู
ทีว่า จะหามนุษย์สักคนหนึ งได้
หรือไม่ คือคนที กระทาํการ
ยุติธรรมและแสวงหาความจริง
เพื อเราจะได้ อภั ยโทษให้ แก่
เมืองนั2น
2แม้เขาทั2งหลายกล่าวว่า `ตราบ
ใดที พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยู่' เขาก็ยังปฏิญาณเท็จอย่าง
แน่นอน"
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
เนตรของพระองค์ทรงหาความ
จริงมิใช่หรือ พระองค์ทรงเฆี ยน

ตีเขาทั2 งหลาย แต่เขาก็ไม่ รู้สึก
สาํนึก พระองค์ทรงล้างผลาญ
เขา แต่เขาทั2 งหลายปฏิเสธไม่
ยอมดีขึ2 น เขาได้กระทาํให้หน้า
ของเขากระด้างยิ งกว่าหิน เขา
ปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ
4แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า "แน่นอน
คนเหล่ านี2 เป็ นแต่ คนต้ อยตํ า
เขาเหล่านี2 โง่เขลา เพราะเขาไม่
รู้ จักพระมรรคาของพระเยโฮ-
วาห์ ไม่ รู้ จักคาํตัดสินของพระ
เจ้าของเขา
5 ข้าพระองค์จะไปหาพวกผู้ ยิ ง
ใหญ่ และจะพูดกับเขาทั2งหลาย
เพราะเขารู้ จั กพระมรรคาของ
พระเยโฮวาห์ และรู้จักคาํตัดสิน
ของพระเจ้าของเขา" แต่เขาทั2 ง
หลายทุ กคนก็ ได้ หั กแอกเสี ย
เขาทั2 งหลายได้ ระเบิดพันธนะ
เสีย
6 เพราะฉะนั2 น สิงโตจากป่าจะ
มาสังหารเขา สุนัขป่ายามสน-
ธยาจะทาํลายเขา เสือดาวจะเฝ้า
หัวเมืองทั2งหลายของเขา ทุกคน
ที ไปจากเมืองเหล่านั2นจะถูกฉีก
เป็นชิ2 นๆ เพราะว่าความละเมิด
ของเขามากมาย การกลับสัตย์
ของเขากใ็หญ่ยิ ง

ความบาปของยูดาห์
คือการล่วงประเวณี

7 "เราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไร
ลู กหลานของเจ้ าได้ ละทิ2 งเรา

เยเรมีย์ J, M

(GD) อสย FD:G; ฮชย DG:DG (D) F พศด DH:K; ดนล DF:J (F) ลนต DK:DF; อสย JN:D
(G) F พศด DH:K; สดด DD:J-O (J) ยรม J:FF; ฮชย J:H (M) อมส J:D; มคา G:D
(H) ยรม F:DM; อสค DJ:DH-FD; ดนล O:J (O) ยรม G:DK; ฮชย DD:N; มธ FG:GO-GN
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แล้ว และได้อ้างผู้ที ไม่ใช่พระใน
การทาํสัตย์ปฏิญาณ เมื อเรา
เลี2 ยงเขาให้อิ ม เขากท็าํการล่วง
ประเวณี แล้วก็ยกขบวนกันไป
ที เรือนของหญิงแพศยา
8 เขาทั2 งหลายเหมือนม้ าที กิน
อิ มในตอนเช้า ทุกคนก็ร้องหา
ภรรยาของเพื อนบ้าน"
9พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
สิ งอย่างนี2  เราจะไม่ทาํโทษเขา
หรือ และจิตใจเราไม่ควรที จะ
แก้แค้นประชาชาติที เป็นอย่างนี2
หรือ

ความบาปของยูดาห์
คือการขาดความเคารพ

10 ขึ2 นไปตามกาํ แพงของมั น
และทาํลายเสีย แต่อย่าให้ถึง
อวสานทีเดียว เอาเชิงเทินของ
มันออก เพราะนั นไม่ใช่เป็นของ
พระเยโฮวาห์
11 เพราะวงศ์วานของอิสราเอล
และวงศ์วานของยูดาห์ได้ทรยศ
ต่อเราอย่างสิ2 นเชิงแล้ว" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
12 เขาทั2 งหลายพูดมุสาในเรื อง
พระเยโฮวาห์ และได้กล่าวว่า
"พระองค์มิได้ทรงกระทาํประ-
การใด ไม่มีการร้ายอันใดจะเกิด
ขึ2 นแก่เรา เราก็จะไม่เห็นดาบ
หรือการกันดารอาหาร
13 ผู้พยากรณ์ก็จะเป็นแต่ลมๆ
พระวจนะไม่มี ในคนเหล่ านั2 น

ขอให้เป็นอย่างนั2นแก่เขาเถิด"
14 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสดังนี2 ว่า
"เพราะเจ้าทั2งหลายกล่าวถ้อยคาํ
เหล่านี2   ดูเถิด เราจะทาํถ้อยคาํ
ของเราที อยู่ ในปากของเจ้าให้
เป็นไฟ และชนชาตินี2 เป็นฟืน
และไฟนั2นจะเผาผลาญเขาเสีย
15 ดูเถิด โอ วงศ์วานของอิส-
ราเอลเอ๋ย เราจะนาํประชาชาติ
จากแดนไกลมาสู้ เจ้าทั2 งหลาย"
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ
"เป็นประชาชาติที มีอาํนาจใหญ่
โต เป็นประชาชาติดึกดาํบรรพ์
เป็นประชาชาติที เจ้าไม่ รู้ ภาษา
ของเขา เขาจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่
เข้าใจ
16 แล่ งธนู ของเขาเหมื อนอุ -
โมงค์เปิด เขาเป็นทแกล้วทหาร
ทุกคน
17 เขาจะกินซึ งเจ้าเกี ยวได้ และ
กินอาหารของเจ้าเสีย ซึ งบุตร
ชายและบุตรสาวของเจ้าควรจะ
ได้กิน เขาจะกินฝูงแกะฝูงวัว
ของเจ้าเสีย เขาจะกินเถาองุ่ น
และต้นมะเดื อของเจ้าเสีย เขา
จะทาํลายตัวเมืองที มี ป้อมของ
เจ้า ซึ งเจ้าวางใจนั2 นเสียด้วย
ดาบ"

ความบาปของยูดาห์
คือความชั �วฝ่ายจิตวิญญาณ

18 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ถึงแม้

เยเรมีย์ M

(N) ปฐก GK:K; อพย FP:DJ (K) ยรม M:FK (DP) F พกษ FJ:F-J (DD) อสย JN:N
(DF) พบญ FK:DK (DG) โยบ H:FH; N:F (DJ) F พกษ D:DP-DJ (DM) พบญ FN:JK
(DH) สดด M:K; อสย M:FN (DO) ลนต FH:DH; พบญ FN:GP-GD (DN) ยรม J:FO; M:DP
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ว่าในวันเหล่านั2 น เราก็ยังไม่
กระทาํแก่เจ้าให้ถึงอวสาน
19 และต่อมาเมื อเจ้าทั2 งหลาย
จะกล่าวว่า `ทาํไมพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราทั2 งหลายจึงกระ-
ทาํบรรดาสิ งเหล่านี2 แก่เรา' เจ้า
จะกล่าวแก่เขาว่า `เจ้าได้ละทิ2 ง
เราไปปรนนิบัติพระต่างด้าวใน
แผ่นดินของเจ้าฉันใด เจ้าจะ
ต้องไปปรนนิบัติคนต่างชาติใน
แผ่นดินซึ งไม่ใช่ของเจ้าฉันนั2น'
20 จงประกาศข้อความต่อไปนี2
ในวงศ์วานของยาโคบ และ
จงโฆษณาเรื องนี2 ในยูดาห์ว่า
21 โอ ชนชาติที โง่เขลาและไร้
ความเข้าใจเอ๋ย ผู้มีตา แต่มอง
ไม่เห็น ผู้มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน
จงฟังข้อความนี2 "
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"เจ้าไม่ยาํเกรงเราหรือ เจ้าไม่ตัว
สั นอยู่ ต่อหน้าเราหรือ คือเรา
ผู้ วางกองทรายไว้เป็นเขตล้อม
ทะเล เป็นเครื องกีดขวางเป็น
นิตย์มิให้ผ่านไปได้ แม้ว่าคลื น
จะซัด กเ็อาชนะไม่ได้ แม้คลื น
จะคะนอง กข้็ามไปไม่ได้
23 แต่ชนชาตินี2 มี ใจดื2 อดึงและ
กบฏ เขาได้หันเหและจากไป
เสีย
24 ข้อความนี2 เขาไม่มุ่งอยู่ในใจ
ของเขาทั2งหลายว่า `บัดนี2  ให้เรา
ยาํเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

เรา ผู้ทรงประทานฝนตามฤดู
ของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุก
ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์
ที กาํหนดการเกี ยวข้าวไว้ให้แก่
เรา'
25 ความชั วช้าของเจ้าได้กระทาํ
ให้สิ งเหล่านี2 หันไปเสีย และบาป
ของเจ้าทั2 งหลายก็กันสิ งที ดี ไว้
เสียจากเจ้า
26 เพราะท่ ามกลางประชาชน
ของเราจะพบคนชั ว เขาซุ่มคอย
เหมือนคนดักนกซุ่มอยู่ เขาวาง
กับไว้ เขาดักคน
27 เรือนของเขาเต็มด้วยความ
หลอกลวงเหมื อนกระจาดที มี
นกเตม็ เพราะฉะนั2นเขาจึงใหญ่
โตและมั งมี
28 เขาจึ งอ้ วนพีจนตั วเกลี2 ยง
เกลา ในเรื องการกระทาํความ
ชั วเขาลํ2าหน้า เขามิได้ตัดสินคดี
คือคดีของลูกกาํพร้าพ่อ ด้วย
ความยุติธรรม ถึงกระนั2 นเขาก็
เจริญ เขามิได้ป้องกันสิทธิของ
คนขัดสน"
29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
สิ งอย่างนี2  เราจะไม่ทาํโทษเขา
หรือ และไม่ควรที จิตใจเราจะ
แก้แค้นประชาชาติที เป็นอย่างนี2
หรือ
30 สิ งที น่ าตกตะลึ งและน่ า
หวาดเสียวได้เกิดขึ2 นในแผ่นดิน
นี2

เยเรมีย์ M

(DK) พบญ FK:FJ-FN (FD) ยรม M:J (FF) สดด DDK:DFP (FG) สดด KM:DP; อสย D:M
(FJ) อสย HJ:O; ฮชย G:M (FM) พบญ FN:FG-FJ (FH) อสย MN:D (FO) วว DN:F
(FN) พบญ GF:DM; โยบ DM:FO-FN (FK) มลค G:M; ยก M:J (GP) อสย D:F; ฮชย H:DP
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31 คือผู้ พยากรณ์ได้พยากรณ์
เท ็จ และบรรดาปุโรหิตก็ปก
ครองตามการชี2 นิ2 วของเขา และ
ประชาชนของเราชอบที มี การ
อย่างนี2  แต่เจ้าทั2งหลายจะกระ-
ทาํอะไรเมื อกาลสุดปลายมาถึง"

การทําลายยูดาห์

6
โอ ประชาชนเบนยามินเอ๋ย
จงรวมกันหนี ไปจากกลาง

กรุงเยรูซาเล็ม จงเป่าแตรใน
เมืองเทโคอา และยกสัญญาณ
ไฟขึ2 นไว้บนเบธฮัคเคเรม เพราะ
เหตุ ร้ ายโผล่ ออกมาจากทิ ศ
เหนือ คือการทาํลายอย่างใหญ่
หลวง
2 เราเปรียบบุตรสาวของศิโยน
เสมือนสาวสวยและบอบบาง
3ผู้เลี2 ยงแกะพร้อมกับฝูงแกะจะ
มาสู้ เธอ เขาจะตั2 งเต็นท์ไว้รอบ
เธอ ต่างก็จะหากินอยู่ในที ของ
มัน
4 "จงเตรียมทาํสงครามกับเธอ
ลุกขึ2 น ให้เราโจมตีเวลาเที ยง
วัน" "วิบัติแก่พวกเรา เพราะว่า
กลางวันคล้อยเสียแล้ว เงาของ
เวลาเยน็กย็าวออกไป"
5"ลุกขึ2 น ให้เราเข้าตีเวลากลาง
คืน และทาํลายบรรดาวังของเธอ
เสีย"
6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี2 ว่า "จงโค่นต้นไม้ของ
เธอลง จงก่อเชิงเทินไว้สู้ กรุงเย-

รูซาเล็ม นี แหละนครที ต้องถูก
ทาํโทษ ภายในเธอไม่มีอะไร
นอกจากการบีบบังคับ
7นํ2า พุปล่อยนํ2าของมันออกมา
ฉันใด เธอกป็ล่อยความชั วของ
เธอออกมาฉันนั2 น ได้ยินถึง
ความทารุ ณและการทาํ ลายมี
ภายในเธอ ความเศร้าโศกและ
ความบาดเจ็บก็ปรากฏต่อเรา
เสมอ
8โอ กรุงเยรูซาเลม็เอ๋ย จงรับคาํ
สั งสอนเถิด เกรงว่าจิตใจเราจะ
พรากจากเจ้าไปเสีย เกรงว่าเรา
จะกระทาํ ให้ เจ้ าเป็ นที รกร้ าง
เป็นแผ่นดินที ปราศจากคนอา-
ศัย"
9พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี2 ว่า "เขาทั2 งหลายจะกวาดชน
อิสราเอลที เหลืออยู่นั2 นเสียให้
เกลี2 ยงอย่างเลม็เถาองุ่น เหมือน
คนเก็บผลองุ่ นเอามือเก็บผลใส่
ในตะกร้าอีกคาํรบหนึ ง"
10 ข้าพเจ้าควรจะพูดและให้คาํ
ตักเตือนแก่ผู้ใดดีนะ เพื อเขาจะ
ได้ยิน ดูเถิด หูของเขาตันเสีย
แล้ว เขาฟังไม่ได้ ดูเถิด พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์เป็นสิ งที 
เขาดูหมิ น เขาไม่พอใจฟัง
11 เพราะฉะนั2 น ข้าพเจ้าจึงมี
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์เต็ม
ไปหมด ข้าพเจ้าจะเกบ็ไว้อีกไม่
ไหวแล้ว "เราจะเทออกรดเดก็ๆ

เยเรมีย์ M, H

(GD) พคค F:DJ (D) ยชว DM:HG; วนฉ D:FD (F) อสย D:N (G) นฮม G:DN; ยรม J:DH
(J) อสย M:FH-GP (M) F พศด GH:DK; สดด JN:G; อสย GF:DJ (O) สภษ J:FG
(N) พบญ GF:FK (K) ยรม DH:DH; วว DJ:DN (DP) อสย FN:K-DG (DD) โยบ GF:DN-DK
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ที ตามถนน และรดพวกหนุ่มๆ
ที ชุมนุมกันอยู่ด้วย ทั2งสามีและ
ภรรยากจ็ะต้องเอาไป ทั2งคนแก่
และคนชราด้วย
12 บ้านเรือนของเขาจะต้องยก
ให้เป็นของคนอื น ทั2 งไร่นาและ
ภรรยาของเขาด้วย เพราะเราจะ
เหยียดมือของเราออกต่อสู้ ชาว
แผ่นดิน" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 แหละ
13 "เพราะว่า ตั2 งแต่คนที ตํ า
ต้อยที สุดจนถึงคนใหญ่โตที สุด
ทุกคนโลภอยากได้กาํไร และทุก
คนก็กระทาํการด้วยความเท็จ
ตั2 งแต่ผู้พยากรณ์ตลอดถึงปุโร-
หิต
14 เขาทั2 งหลายได้ รั กษาแผล
บุตรสาวแห่งประชาชนของเรา
แต่เล็กน้อยกล่าวว่า `สันติภาพ
สันติภาพ' เมื อไม่มีสันติภาพ
เลย
15 เขาละอายหรือเมื อเขากระ-
ทาํ การอั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยน
เปล่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย
เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่
เป็นเลย เพราะฉะนั2 นเขาจะล้ม
ลงท่ามกลางพวกที ล้มแล้ว เมื อ
ถึ งเวลาที เราลงอาญาเขาทั2 ง
หลาย เขาจะล้มควํ าลง" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"จงยืนที ถนนและมองให้ดี และ

ถามหาทางโบราณนั2 นว่า ทางดี
อยู่ที ไหน แล้วจงเดินในทางนั2น
และท่านจะพบที พักสงบสาํหรับ
จิตใจของท่าน แต่เขาทั2 งหลาย
กล่าวว่า `เราจะไม่เดินในนั2น'
17 เราวางยามไว้เหนือเจ้า สั งว่า
`จงฟังเสียงแตร' แต่เขาทั2 ง
หลายกล่าวว่า `เราทั2 งหลายจะ
ไม่ยอมฟัง'
18 เพราะฉะนั2 น บรรดาประชา
ชาติเอ๋ย จงฟัง โอ ที ประชุมเอ๋ย
จงทราบเถิดว่า อะไรจะบังเกิด
ขึ2 นแก่เขา
19 โอ พิภพเอ๋ย จงฟังเถิด ดู
เถิด เราจะนาํความร้ายมาเหนือ
ชนชาตินี2 คือผลแห่งความคิดทั2 ง
หลายของเขา เพราะเขามิได้เชื อ
ฟังถ้อยคาํของเรา ส่วนราชบัญ-
ญัติของเรานั2น เขาปฏิเสธเสีย
20 มีกาํยานมาถึงเราจากเมือง
เชบา มีตะไคร้ส่งมาจากเมือง
ไกล เพื ออะไรเล่า เครื องเผา
บูชาของเจ้าก็ยังไม่เป็นที รับได้
หรือเครื องสักการบูชาของเจ้าก็
ไม่เป็นที พอใจเรา"
21 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด ต่อหน้า
ชนชาตินี2  เราจะวางเครื องสะดุด
ไว้ให้เขาสะดุด ทั2งบิดาและบุตร
ชายด้วยกัน ทั2 งเพื อนบ้านและ
มิตรสหายจะพินาศ"
22 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า "ดู

เยเรมีย์ H

(DF) พบญ FN:GP-GG (DG) ยรม N:DP; DJ:DN (DJ) อสค DG:DP (DM) อสย G:K
(DH) พบญ GF:O (DO) อสย FD:DD; MH:DP (DN) สดด MP:J-H (DK) ยรม J:J; มคา H:F
(FP) สดด JP:H; MP:O-DG (FD) อสย N:DJ; อสค G:FP (FF) ยรม H:D; DP:FF; FM:K
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เถิด ชนชาติหนึ งกาํลังมาจาก
แดนเหนือ ประชาชาติใหญ่ชาติ
หนึ งจะถูกเร้ าให้มาจากส่วนที 
ไกลที สุดของพิภพ
23 เขาทั2 งหลายจะจับคันธนูและ
หอก เขาทั2งหลายดุร้ายและไม่มี
ความสงสาร เสียงของเขาก็
เหมือนเสียงทะเลกาํเริบ เขาทั2ง
หลายขี ม้า และจัดเตรียมกระ-
บวนเหมือนชายที จะเข้าสงคราม
โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย เขาทั2 ง
หลายมาต่อสู้ เจ้า"
24 พวกเราได้ยินกิตติศัพท์พวก
นั2 น มือของเราก็อ่อนลงอย่าง
ช่วยไม่ได้ ความแสนระทมได้จับ
เราไว้เป็นความเจ็บเหมือนสตรี
กาํลังคลอดบุตร
25 อย่าเดินออกไปในทุ่งนาหรือ
เดินบนถนน เพราะดาบของ
ศัตรูและความสยดสยองอยู่ ทุก
ด้าน
26 โอ บุตรสาวแห่งประชาชน
ของเราเอ๋ย จงเอาผ้ากระสอบ
คาดเอวไว้ และกลิ2 งเกลือกอยู่
ในกองเถ้า จงไว้ทุกข์เหมือน
เพื อบุตรชายคนเดียว เป็นการ
ครํ าครวญอย่างแสนขมขื นที สุด
เพราะว่าผู้ทาํลายมาสู้ เราในทัน
ทีทันใด
27 "เราได้กระทาํให้เจ้าเป็นหอ
คอยและป้อมปราการท่ามกลาง
ประชาชนของเรา เพื อเจ้าจะ

ทราบและลองดูพฤติการณ์ทั2 ง
หลายของเขา
28 เขาทั2งหลายมักกบฏอย่างดื2 อ
ด้านทั2 งสิ2 น เที ยวนินทาเขาไป
เขาทั2 งหลายเป็นทองสั มฤทธิT
และเป็นเหล็ก เขาทุกคนประ-
พฤติเลวทรามทั2งนั2น
29 เครื องสูบลมของเขาสูบอย่าง
ดุเดือด ตะกั วกถู็กไฟเผาผลาญ
เสีย ถลุงกันเรื อยไปก็เปล่า
ประโยชน์ เพราะว่าคนชั วกยั็งไม่
ได้ถูกถอนออกไป
30 จะเรี ยกเขาทั2 งหลายได้ ว่ า
เป็นขี2 เงิน เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว"

การประกาศที�
ประตูกําแพงพระวิหาร

7
พระวจนะซึ งมาจากพระเย-
โฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า

2 "เจ้าจงยืนอยู่ในประตูกาํแพง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ประกาศถ้อยคาํเหล่านี2 ที นั นว่า
บรรดาคนยูดาห์ทั2งปวง ผู้เข้ามา
ในประตูกาํแพงนี2 เพื อจะนมัส-
การพระเยโฮวาห์ จงฟังพระ
วจนะพระเยโฮวาห์
3พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้า
ของอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า จง
ซ่อมพฤติการณ์และการกระทาํ
ของเจ้าเสีย และเราจะให้เจ้า
อาศัยอยู่ในสถานที นี2
4อย่าไว้วางใจในคาํเท ็จเหล่านี2

เยเรมีย์ H, O

(FG) ยรม M:DH (FJ) อสย FN:DK (FM) วนฉ M:H-O (FH) อสย FF:J; พคค F:DD; G:JN
(FO) อสค G:N-DP (FN) อสย D:M; GD:H (FK) สภษ DO:G; ศคย DG:K (GP) สภษ FM:J
(F) สภษ D:FP-FD; N:F-G (G) อสย D:DH-DK; MM:O (J) มธ G:K-DP; ลก G:N
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ที ว่า `นี เป็นพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์ พระวิหารของพระเย-
โฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮ-
วาห์'
5 เพราะว่า ถ้าเจ้าซ่อมพฤติ-
การณ์ และการกระทาํ ของเจ้ า
จริงๆ ถ้าเจ้าให้ความยุติธรรม
ระหว่างคนหนึ งกับเพื อนบ้าน
ของเขาจริงๆ
6ถ้าเจ้าไม่บีบบังคับคนต่างด้าว
ลูกกาํพร้าพ่อหรือแม่ม่าย และ
ไม่หลั งโลหิตที ไร้ความผิดให้ถึง
ตายในที นี2  และเจ้าทั2 งหลายไม่
ติดตามพระอื นไปให้เจบ็ตัวเอง
7แล้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ ใน
สถานที นี2  ในแผ่นดินซึ งเราได้
ยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าเป็น
นิตย์
8ดูเถิด เจ้าวางใจในคาํเทจ็อย่าง
ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
9เจ้าจะลักทรัพย์ กระทาํฆาต-
กรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเทจ็
เผาเครื องบูชาถวายพระบาอัล
และติ ดตามพระอื นซึ งเจ้ าทั2 ง
หลายมิได้รู้จักหรือ
10 แล้วจึงมายืนต่อหน้าเราใน
นิเวศนี2  ซึ งเรียกตามนามของเรา
และกล่าวว่า `เราทั2งหลายได้รับ
การช่วยให้รอดพ้นมาแล้ว เพื อ
จะไปกระทาํสิ งที น่ าสะอิดสะ-
เอียนเหล่านี2 ทั2งสิ2 น'
11 นิเวศนี2 ซึ งเรียกตามนามของ

เรา ในสายตาของเจ้าได้กลาย
เป็นที ซ่ องสุ มของพวกโจรไป
แล้วหรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
ดูเถิด แม้แต่เราก็ได้เห็นเอง
แล้ว
12 แต่จงไปยังสถานที ของเราซึ ง
เคยอยู่ในเมืองชีโลห์ ซึ งทีแรก
เราได้กระทาํให้นามของเราอยู่ที 
นั น จงดูว่าเพราะความชั วร้าย
ของอิสราเอลประชาชนของเรา
เราได้กระทาํอะไรต่อสถานที นั2น
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า และบัด
นี2  เพราะเจ้าทั2 งหลายได้กระทาํ
สิ งเหล่านี2 ทั2งสิ2 น และเมื อเราพูด
กับเจ้าอย่างไม่หยุดยั2 ง แต่เจ้า
ทั2 งหลายหาได้ฟังไม่ และเมื อ
เราได้เรียกพวกเจ้า แต่เจ้ามิได้
ตอบ
14 เหตุฉะนี2  เราจะกระทาํ
ต่อนิเวศนี2 ซึ งเราเรียกตามนาม
ของเรา และซึ งพวกเจ้าได้วางใจ
นั2น และกระทาํแก่สถานที ซึ งเรา
ได้ยกให้แก่เจ้ าและแก่บรรพ-
บุรุษของเจ้าเหมือนเราได้กระทาํ
แก่ชีโลห์
15 และเราจะเหวี ยงเจ้าทิ2 งจาก
สายตาของเรา เหมือนอย่างที 
เราได้ทิ2 งบรรดาพวกพี น้องของ
เจ้า คือบรรดาเชื2 อสายของเอฟ-
ราอิมทั2งหมดนั2น
16 เพราะฉะนั2นเจ้าอย่าอธิษฐาน
เพื อชนชาตินี2  อย่าร้องขึ2 นหรือ

เยเรมีย์ O

(M) อสย D:DK (H) อพย FF:FD-FM; พบญ FJ:DO (O) ยรม DO:FP-FO (N) อสย FN:DM
(K) สดด MP:DH-FD (DP) สภษ O:DJ-DM (DD) F พศด H:GG (DF) ยชว DN:D
(DG) F พศด GH:DM-DH (DJ) พบญ FN:MF (DM) ยรม G:N (DH) อพย GF:DP
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อธิษฐานเพื อเขา และอย่าวิง
วอนขอต่อเรา เพราะเราจะไม่
ฟังเจ้า
17 เจ้ามิได้เห็นดอกหรือว่า เขา
กระทาํอะไรกั นในหั วเมืองทั2 ง
หลายแห่งยูดาห์ และตามถนน
หนทางในเยรูซาเลม็
18 พวกเด็กๆก็เก็บฟืน พวก
พ่อก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวด
แป้ง เพื อทาํขนมถวายแก่เจ้าแม่
แห่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครื อง
ดื มบูชาถวายแก่พระอื นๆ เพื อ
ยั วยุให้เราโกรธ"
19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "คือเรา
ที เขายั วยุหรือ มิใช่ยั วยุตัวเขา
เองให้ไปสู่ความขายหน้าของเขา
ทั2งหลายดอกหรือ"
20 ฉะนั2 น องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจึงตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด
ความกริ2 วและความโกรธของเรา
จะเทลงมาบนสถานที นี2  บน
มนุษย์และสัตว์ บนต้นไม้ใน
ท้องทุ่ งและบนพืชผลของแผ่น
ดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับ
ไม่ได้"

ยูดาหถู์กลงโทษ
เพราะเขากบฏต่อพระเจ้า

21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า
"จงเพิ มเครื องเผาบูชาเข้ากับ
เครื องสักการบูชาของเจ้า และ
จงรับประทานเนื2 อ

22 เพราะในวันที เราได้พาเขา
ทั2 งหลายออกมาจากแผ่ นดิ น
อียิปต์ เรามิได้พูดกับบรรพบุรุษ
ของเจ้าหรือสั งเขาเรื องเครื อง
เผาบูชาและเครื องสักการบูชา
23 แต่ เราบั ญชาเขาทั2 งหลาย
อย่างนี2 ว่า `จงเชื อฟังเสียงของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของ
เจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชน
ของเรา และดาํเนินในหนทางที 
เราได้บัญชาเจ้าไว้ เพื อเจ้าจะ
ได้อยู่เยน็เป็นสุข'
24 แต่เขาทั2 งหลายมิได้เชื อฟัง
หรือเงี ยหูฟัง แต่เขาทั2 งหลาย
ดาํเนินตามแผนการของเขาเอง
และในความดื2 อกระด้างตามจิต
ใจชั วของเขาทั2 งหลาย และเดิน
ถอยหลัง มิได้เดินขึ2 นหน้า
25 ตั2 งแต่ วันที บรรพบุ รุษของ
เจ้ าทั2 งหลายออกจากแผ่นดิน
อียิปต์จนทุกวันนี2  เราได้ส่ง
บรรดาผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของเรา
ไปยังเขาอย่างไม่หยุดยั2 ง วัน
แล้ววันเล่า
26 ถึงกระนั2 นเขาก็ยังไม่ฟังเรา
หรือเงี ยหูฟัง แต่ได้กระทาํให้
คอของตนแข็ง เขาได้กระทาํชั ว
ร้ายยิ งกว่าบรรพบุรุษทั2 งหลาย
ของเขาเสียอีก
27 เจ้าจึงกล่ าวบรรดาถ้ อยคาํ
เหล่านี2 แก่เขา แต่เขาจะไม่
ฟังเจ้า เจ้าจงร้องเรียกเขา แต่

เยเรมีย์ O

(DO) อสค N:H-DN (DN) D คร DP:FF (DK) พบญ GF:DH, FD-FF (FP) ยรม J:FG-FH
(FD) ฮชย N:DG (FF) D ซมอ DM:FF (FG) อพย DM:FH; DK:M-H (FJ) นหม K:DH-FP
(FM) พบญ K:O; D ซมอ N:O-N (FH) F พศด GG:DP; นหม K:DH (FO) ยรม D:O
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เขาจะไม่ยอมตอบเจ้า
28 แต่เจ้าจงพูดแก่เขาว่า `นี 
เป็นประชาชาติที ไม่เชื อฟังพระ
สุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเขา และไม่ยอมรับการ
แก้ไข ความจริงพินาศเสียแล้ว
ถูกตัดขาดเสียจากปากของเขา
แล้ว
29 โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย จงตัดผม
ของเจ้าออกเหวี ยงทิ2 งไป จง
ครํ าครวญบนที สูง เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิเสธและละทิ2 ง
ชั วอายุแห่งพระพิโรธของพระ
องค์แล้ว'
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
คนยูดาห์ได้กระทาํความชั วใน
สายตาของเรา เขาได้ตั2 งสิ งที น่า
สะอิดสะเอียนไว้ในนิเวศ ซึ ง
เรียกตามนามของเรา กระทาํให้
นิเวศนั2นมัวหมองไป
31 และได้สร้างปูชนียสถานสูง
ของโทเฟท ซึ งอยู่ในหุบเขาแห่ง
บุตรชายของฮินโนม เพื อจะเผา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาทั2 ง
หลายเสียด้วยไฟ ซึ งเรามิได้
บัญชา และไม่เคยมีขึ2 นในใจของ
เรา
32 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื อเขาจะไม่ เรี ยกที นั2 นอีกว่า
โทเฟท หรือภูเขาแห่งบุตรชาย
ของฮินโนม แต่จะเรียกว่า หุบ

เขาแห่งการฆ่าฟันกัน เพราะเขา
จะฝังกันไว้ในโทเฟทจนไม่มีที 
ว่างแล้ว
33 และศพของชนชาตินี2 จะเป็น
อาหารของนกในอากาศ และแก่
สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และไม่มี
ใครจะขับไล่ให้มันไปเสียได้
34 เราจะกระทาํให้เสียงรื นเริง
และเสียงยินดี เสียงของเจ้าบ่าว
และเสียงของเจ้าสาว ขาดหาย
ไปจากหัวเมืองของยูดาห์ และ
จากถนนหนทางแห่งกรุงเยรู-
ซาเล็ม เพราะว่าแผ่นดินนั2 นจะ
ต้องรกร้างไป"

ความบาปของยูดาห์

8
"พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ใน
กาลครั2 งนั2 น กระดูกของ

บรรดากษัตริย์ยูดาห์ กระดูก
เจ้านาย กระดูกปุโรหิต กระดูก
ผู้พยากรณ์ และกระดูกของชาว
เมืองเยรูซาเล็มจะมีคนเอาออก
มาจากอุโมงค์ของเขาทั2 งหลาย
เหล่านั2น
2และเขาจะกระจายกระดูกเหล่า
นั2นออกต่อหน้าดวงอาทิตย์ ดวง
จันทร์ และบริวารแห่งฟ้าสวรรค์
ทั2 งสิ2 น ซึ งเขาทั2 งหลายรักและ
ปรนนิบัติ ซึ งเขาได้ติดตาม ซึ ง
เขาได้แสวงหาและนมัสการ จะ
ไม่มีใครรวบรวมหรือฝังกระดูก
เหล่านี2  แต่จะเป็นเหมือนมูล
สัตว์ที พื2 นดิน

เยเรมีย์ O, N

(FN) อสย D:J-M; ศฟย G:F (FK) โยบ D:FP; อสย DM:F-G (GP) F พกษ FD:J, O
(GD) ยรม DK:M-H; GF:GM (GF) ลนต FH:GP; อสค H:M-O (GG) พบญ FN:FH; สดด OK:F
(GJ) อสย FJ:O-N; อสค FH:DG (D) D พกษ DG:F (F) พบญ J:DK; F พกษ DO:DH
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3 บรรดาคนที เหลื ออ ยู่ จาก
ครอบครัวร้ายนี2  ซึ งตกค้างอยู่
ในสถานที ทั2 งสิ2 นซึ งเราได้ขับไล่
เขาไป จะเลือกความตายยิ งกว่า
ที จะมีชี วิตอยู่ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี2
4 เจ้ าจงพูดกับเขาทั2 งหลายว่า
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า เมื อ
มนุษย์ล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ2 นอีก
หรือ ถ้าผู้หนึ งผู้ใดหันไป เขาจะ
ไม่หันกลับมาหรือ
5ทาํไมชาวเยรูซาเลม็นี2 จึงได้หัน
ไป เป็นการกลับสัตย์อยู่ เป็น
นิตย์ เขายึดการหลอกลวงไว้มั น
เขาทั2งหลายปฏิเสธไม่ยอมกลับ
6เราได้ตั2 งใจและคอยฟัง แต่เขา
ทั2 งหลายก็พูดไม่ถูกต้อง ไม่มี
คนใดกลับใจจากความชั วของ
ตน กล่าวว่า `ฉันได้ทาํอะไรไป
แล้วบ้าง' ทุกคนหันไปตามทาง
ของเขาเอง เหมือนม้าวิ งหัวทิ ม
เข้าไปในสงคราม
7แม้ ว่ านกกระสาดาํบนฟ้ ายั ง
รู้ จักเวลากาํหนดของมัน และ
นกเขา นกนางแอ่น และนก
กรอด ได้รักษาเวลามาของมัน
แต่ประชาชนของเราไม่ รู้ จักคาํ
ตัดสินของพระเยโฮวาห์
8เจ้าจะพูดได้อย่างไรว่า `เรามี
ปัญญา และพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาห์ก็อยู่กับเรา' แต่ดู
เถิด แน่นอนเขาทาํอย่างไร้ประ-

โยชน์ คือปากกาของพวกอา-
ลักษณ์ได้ทาํอย่างไร้ประโยชน์
9คนมีปัญญาจะได้รับความอาย
เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป
ดูเถิด เขาได้ปฏิเสธพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และปัญญา
อย่างใดมีในตัวเขาเล่า
10 เพราะฉะนั2น เราจะให้ภรรยา
ของเขาตกไปเป็นของคนอื น ให้
ไร่นาของเขาตกแก่ ผู้ที จะได้รับ
เป็นมรดก เพราะว่าตั2 งแต่คนที 
ตํ า ต้อยที สุดถึงคนที ใหญ่โตที 
สุด ทุกคนโลภอยากได้กาํไร ตั2 ง
แต่ผู้พยากรณ์ถึงปุโรหิต ทุกคน
กท็าํการฉ้อเขา
11 เขาได้ รั กษาแผลบุ ตรสาว
แห่ งประชาชนของเราแต่ เล็ก
น้อย กล่าวว่า `สันติภาพ สันติ
ภาพ' เมื อไม่มีสันติภาพเสียเลย
12 เมื อเขากระทาํการอันน่าสะ-
อิดสะเอียน เขาละอายหรือ
เปล่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย
เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่
เป็นเลย เพราะฉะนั2 นเขาจะล้ม
ลงท่ามกลางพวกที ล้มแล้ว ใน
เวลาแห่ งการลงอาญาเขาทั2 ง
หลาย เขาจะล้มควํ าลง พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
ผลาญเขาเป็นแน่ เถาองุ่นจะไม่
มีผล หรือต้นมะเดื อไม่มีผล ใบ
กจ็ะเหี ยวแห้งไป และสิ งใดที เรา

เยเรมีย์ N

(G) D พกษ DK:J (J) สภษ FJ:DH; ฮชย DJ:D (M) ยรม F:GF (H) โยบ GG:FO-FN
(O) สภษ H:H-N; อสย D:G (N) โยบ M:DF-DG (K) ยรม H:DM (DP) พบญ FN:GP-GF
(DD) D พกษ FF:H; พคค F:DJ (DF) สดด MF:D (DG) อสย FJ:FD-FF; อสค FF:DK-FD
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ให้เขากอ็ันตรธานไปจากเขา"
14 ทาํไมเราจึงนั งนิ งๆ จงพากัน
มา ให้เราเข้าไปในหัวเมืองที มี
ป้อม และนิ งเสียที นั นเถิด
เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราจะทรงให้เรานิ ง และทรง
ประทานนํ2าดีหมีให้เราดื มเพราะ
เราได้กระทาํบาปต่อพระเยโฮ-
วาห์
15 เรามองหาสันติภาพ แต่ไม่มี
ความดีอะไรมาเลย เรามองหา
เวลารักษาให้หาย แต่ประสบ
ความสยดสยอง
16 "เสียงคะนองแห่งม้าของเขา
ก็ได้ยินมาจากเมืองดาน แผ่น
ดินทั2 งสิ2 นก็หวั นไหวด้วยเสียง
ร้องของกองอาชาของเขา มันทั2ง
หลายมากินแผ่นดินและสิ งทั2 ง
ปวงที อยู่บนนั2 นจนหมด ทั2 ง
เมืองและผู้ที อาศัยอยู่ในเมือง
17 เพราะ ดูเถิด เราจะส่งงูเข้า
มาท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซึ ง
จะผูกด้วยมนต์ไม่ได้ และมัน
จะกัดเจ้าทั2 งหลาย" พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ
18 เมื อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัว
เองเนื องด้วยความเศร้าโศก จิต
ใจของข้าพเจ้าก็อ่อนเปลี2 ยอยู่
ภายใน
19 ฟังซิ เสียงร้องของบุตรสาว
แห่ งประชาชนของ ข้ าพเ จ้ า
เพราะเหตุ คนที อาศั ยอยู่ ใน

แผ่นดินห่างไกล "พระเยโฮวาห์
มิได้สถิตในศิโยนหรือ กษัตริย์
ของเมืองนั2 นไม่อยู่ในนั2 นหรือ"
"ทาํไมเขายั วยุ เราให้ โกรธด้วย
รูปเคารพสลักของเขา และด้วย
พระต่างด้าวของเขา"
20 "ฤดูเกี ยวกผ่็านไป ฤดูแล้งก็
สิ2 นลงแล้ว และเราทั2งหลายกไ็ม่
รอด"
21 เพราะแผลบุ ตรสาวแห่ ง
ประชาชนของข้าพเจ้า หัวใจ
ข้าพเจ้าจึงเป็นแผล ข้าพเจ้า
เศร้าหมอง และความสยดสยอง
กยึ็ดข้าพเจ้าไว้มั น
22 ไม่มีพิมเสนในกิเลอาดหรือ
ไม่มีแพทย์ที นั นหรือ ทาํไม
อนามัยแห่งบุตรสาวประชาชน
ของข้าพเจ้าจึงไม่กลับสู่ สภาพ
เดิมได้

การไม่เชื�อฟังพระเจ้า
นาํการพิพากษามาสู่ยูดาห์

9
โอ ถ้าศีรษะของข้าพเจ้า
เป็นนํ2า และดวงตาของ

ข้ าพเจ้ าเ ป็ นบ่ อนํ2า พุ ก็ จะดี
เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ ร้ องไห้ ทั2 ง
กลางวันและกลางคืน เพราะ
บุ ตรสาวแห่ งประชาชนของ
ข้าพเจ้าที ถูกฆ่า
2โอ ถ้าข้าพเจ้ามีที พักสาํหรับ
คนเดินทางอยู่ ที ในถิ นทุรกัน-
ดารก็จะดี เพื อข้าพเจ้าจะได้
พรากจากชนชาติ ของข้ าพเจ้ า

เยเรมีย์ N, K

(DJ) F พกษ O:G-J (DM) ยรม J:DP (DH) วนฉ DN:FK; FP:D (DO) พบญ GF:FJ
(DN) โยบ O:DG-DJ (DK) อสย DG:M; GK:G (FP) สภษ DP:M (FD) นหม F:G; สดด DGO:G
(FF) ปฐก GO:FM; มธ K:DD-DF (D) สดด DDK:DGH (F) สดด MM:H-N; DFP:M-O
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และไปให้พ้นเขาเสีย เพราะเขา
ทั2 งหลายเป็นคนล่วงประเวณีทั2 ง
หมด และเป็นหมู่คนที มักทรยศ
3 "เขาทั2 งหลายงอลิ2 นของเขา
เหมือนคันธนู เพื อกล่ าวความ
เท็จ แต่เขาทั2 งหลายไม่กล้าสู้
เพื อความจริงในแผ่นดิน เพราะ
เขาทั2 งหลายจากความชั วอย่างนี2
ไปสู่ ความชั วอย่างนั2 น และเขา
ทั2 งหลายไม่รู้ จักเรา" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
4"ขอให้ทุกคนระวังเพื อนบ้าน
ของตน และอย่าวางใจในพี น้อง
คนใดเลย เพราะว่าพี น้องทุกคน
จะเป็นคนหลอกล่อ และเพื อน
บ้ านทุกคนจะเที ยวไปเป็นคน
ครหานินทา
5 ทุ กคนจะล่ อลวงเพื อนบ้ าน
ของตัว ไม่มีใครจะพูดความจริง
สักคนเดียว เขาได้สอนลิ2 นของ
เขาให้พูดมุสา เขาได้กระทาํ
ความชั วช้าจนน่าเบื อหน่าย
6เจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางการล่อ
ลวง โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธที 
จะรู้จักเรา" พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 แหละ
7เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด
เราจะถลุ งเขาและทดลองเขา
เหตุบุตรสาวแห่งประชาชนของ
เรา เราจะทาํอย่างอื นได้อย่างไร
8ลิ2 นของเขาเป็นเหมือนลูกศรที 

ยิงออกไป มันพูดมารยา เขาพูด
อย่างสันติกับเพื อนบ้านของเขา
ด้วยปาก แต่ในใจของเขา เขา
วางแผนการคอยดักเขาอยู่"
9พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ไม่ควร
ที เราจะลงโทษเขาเพราะสิ งเหล่า
นี2 หรือ ไม่ควรที จิตใจเราจะแก้
แค้นประชาชาติ ที เป็นอย่างนี2
หรือ
10 เราจะร้องไห้และครวญคราง
เหตุภูเขานั2น และครํ าครวญเหตุ
ลานหญ้าในถิ นทุรกันดารเพราะ
ว่ามันถูกเผาเสีย ไม่มีผู้ใดผ่าน
ไปมา ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลี2 ยง
ร้อง ทั2งนกในอากาศและสัตว์ได้
หนีไปเสียแล้ว
11 เราจะกระทาํให้ เยรูซาเล็ม
เป็นกองซากปรักหักพัง เป็นถํ2า
ของมังกร และเราจะกระทาํให้
หัวเมืองของยูดาห์เป็นที รกร้าง
ไม่มีชาวเมืองสักคนเดียว"
12 ใครเป็นคนมีปัญญาที จะเข้า
ใจความนี2 ได้ และมีผู้ ใดที พระ
โอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัส
แก่เขา เขาจึงประกาศความนั2น
ได้ เหตุไฉนแผ่นดินจึงพังทาํ
ลายและถูกเผาเสียเหมือนถิ น
ทุรกันดาร จึงไม่มีใครผ่านไปมา
13 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
"เพราะเขาทั2 งหลายทอดทิ2 ง
ราชบัญญัติของเรา ซึ งเราได้ตั2 ง
ไว้ต่อหน้าเขา และไม่ได้เชื อฟัง

เยเรมีย์ K

(G) สดด MF:F-J (J) สภษ FH:FJ-FM (M) อสย MK:DG-DM; มคา H:DF (H) ยรม DD:DK
(O) อสค FF:DN-FF (N) สดด DF:F; MO:J (K) อสย D:FJ (DP) ยรม J:DK-FH; O:FK
(DD) นหม J:F; สดด OK:D (DF) พบญ GF:FK; สดด DPO:JG (DG) F พศด O:DK
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เสียงของเรา หรือดาํเนินตาม
นั2น
14 แต่ได้ดาํเนินตามใจของตน
เองอย่างดื2 อดึง และติดตามพระ
บาอัล อย่างที บรรพบุรุษได้สั ง
สอนเขาไว้"
15 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
จึงตรัสว่า "ดูเถิด เราจะเลี2 ยง
ชนชาตินี2 ด้วยบอระเพด็ และให้
นํ2าดีหมีเขาดื ม
16 เราจะกระจายเขาไปท่ าม-
กลางประชาชาติ ที ตัวเขาเอง
และบรรพบุ รุษของเขาไม่ รู้ จัก
และเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขา
ทั2งหลาย จนเราจะผลาญเขาสิ2 น"

การออ้นวอน
ใหว้างใจในพระเจ้า

17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า "จงพิจารณาดู และเรียก
นางร้องไห้ให้มา จงให้คนไป
ตามหญิงที ชาํนาญมา
18 ให้เขารีบส่งเสียงครํ าครวญ
เพื อเราทั2 งหลาย เพื อนํ2าตาจะ
อาบตาของเรา และหนังตาของ
เราจะมีนํ2าตาพุออกมา
19 เพราะได้ยินเสียงครํ าครวญ
จากศิโยนว่า `เราทั2 งหลายย่อย
ยับเพียงใดแล้ว เราอับอายหนัก
หนา เพราะเราได้ทอดทิ2 งแผ่น
ดิน เพราะที อาศัยของเราได้
เหวี ยงพวกเราออกไป'"

20 โอ หญิงเอ๋ย จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และให้หูของ
เจ้ารับพระวจนะจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ จงสอนบทครํ า-
ครวญแก่บุตรสาวของเจ้า จง
สอนบทเพลงศพแก่เพื อนบ้าน
ของเธอทุกคน
21 เพราะความตายได้ขึ2 นมาเข้า
หน้าต่างของเรา มันเข้ามาในวัง
ทั2 งหลายของเรา ตัดพวกเด็กๆ
ออกเสียจากข้างนอก และตัด
คนหนุ่มๆออกเสียจากถนนทั2 ง
หลาย
22 จงพูดว่า "พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 ว่า `ศพมนุษย์จะล้มลง
เหมือนมูลสัตว์ตกตามพื2 นทุ่ ง
เหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผู้เกี ยว
และไม่มีผู้ใดจะเกบ็'"
23 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"อย่ าให้ ผู้ มี ปัญญาอวดในสติ
ปัญญาของตน อย่าให้ชาย
ฉกรรจ์อวดในความเข้มแข็งของ
ตน อย่าให้คนมั งมีอวดในความ
มั งคั งของตน
24 แต่ให้ผู้อวดอวดในสิ งนี2 คือ
ในการที เขาเข้าใจและรู้จักเราว่า
เราคือพระเยโฮวาห์ ทรงสาํแดง
ความเมตตา ความยุติธรรมและ
ความชอบธรรมในโลก เพราะว่า
เราพอใจในสิ งเหล่านี2 " พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด

เยเรมีย์ K

(DJ) ปฐก H:M; รม D:FD-FJ (DM) สดด HP:G (DH) ลนต FH:GG (DO) F พศด GM:FM
(DN) ยรม K:DP (DK) อสค O:DH-DN; มคา D:N-K (FP) อสย G:DH (FD) ยรม H:DD
(FF) F พกษ K:GO (FG) โยบ M:DF-DJ (FJ) สดด JJ:N (FM) อสค FN:DP; GF:DK-GF
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วันเวลากาํลังมาถึงแล้ว เมื อเรา
จะลงโทษบรรดาผู้ ที รับพิธี เข้า
สุหนัตพร้อมด้วยผู้ ที ไม่ ได้ รับ
พิธีเข้าสุหนัต คือ
26 อียิปต์ ยูดาห์ เอโดม และ
คนอัมโมน โมอับและบรรดาคน
ที อยู่ในมุมที ไกลที สุด ทุกคนที 
อาศัยอยู่ในถิ นทุรกันดาร เพราะ
บรรดาประชาชาติเหล่านี2 มิได้รับ
พิธีเข้าสุหนัต และบรรดาวงศ์
วานอิสราเอลก็มิ ได้ รับพิธี เข้ า
สุหนัตทางจิตใจ"

พระเจ้ากบับรรดารูปเคารพ

10
โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย จงฟังพระวจนะซึ ง

พระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้า
2พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า "อย่า
เรียนรู้ วิถีทางแห่งบรรดาประ-
ชาชาติ หรืออย่าคร้ามกลัว
เพราะหมายสาํคัญของท้องฟ้า
ตามที บรรดาประชาชาติคร้าม
กลัวนั2น
3 เพราะธรรมเนียมของชนชาติ
ทั2งหลายกไ็ร้สาระ เขาตัดต้นไม้
มาจากป่าต้นหนึ ง เป็นสิ งที มือ
ช่างได้กระทาํด้วยขวาน
4เขาทั2 งหลายก็เอาเงินและทอง
มาประดับ เขาตอกไว้แน่นด้วย
ค้อนและตะปู มันก็เคลื อนไหว
ไปมาไม่ได้
5มันตั2 งขึ2 นเหมือนต้นอินทผลัม
มันพูดไม่ได้ คนต้องขนมันไป

เพราะมันเดินไม่ได้ อย่ากลัวมัน
เลย เพราะมันทาํร้ายไม่ได้ มันก็
ทาํดีไม่ได้ด้วย"
6โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ หามีผู้
ใดเหมือนพระองค์ไม่ พระองค์
ทรงเป็นใหญ่ และพระนามของ
พระองค์มีฤทธิTมาก
7โอ ข้าแต่กษัตริย์แห่งบรรดา
ประชาชาติ ผู้ ใดจะไม่ยาํเกรง
พระองค์ เพราะพระองค์สมควร
แก่การอย่างนี2  เพราะในบรรดา
ปราชญ์ของบรรดาประชาชาติ
และในบรรดาราชอาณาจักรทั2 ง
สิ2 นของเขา ไม่มีผู้ใดเหมือนพระ
องค์
8เขาทั2งหลายทั2 งโฉดและโง่เขลา
ไม้อันนั2นเป็นแต่คาํสอนไร้สาระ
9 เครื องเงิ นทุ บนั2 นเขาเอามา
จากทารชิช และเอาทองคาํมา
จากเมืองอุฟาส เป็นผลงานของ
ช่างฝีมือ และเป็นผลนํ2ามือของ
ช่างทอง เสื2 อผ้าของรูปเคารพ
นั2 นสีครามและสีม่วง เป็นผล
งานของคนชาํนาญทั2งนั2น
10 แต่พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
เที ยงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระ
เจ้าผู้ทรงพระชนม์และเป็นพระ
มหากษัตริย์เนืองนิตย์ พอทรง
พระพิ โรธแผ่ นดินก็หวั นไหว
และบรรดาประชาชาติจะทนต่อ
ความกริ2 วของพระองค์ไม่ได้
11 เจ้าจงพูดกับเขาทั2 งปวงดังนี2

เยเรมีย์ K, DP

(FH) ยรม FM:K-FH (D) D พกษ FF:DK (F) ลนต DN:G; FP:FG (G) ลนต DN:GP
(J) สดด DDM:J (M) สดด DDM:M-N; DGM:DH-DN (H) อพย N:DP (O) โยบ GO:FG-FJ
(N) สดด DDM:N (K) D พกษ DP:FF (DP) D พกษ DN:GK (DD) สดด KH:M; ยรม DP:DM
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ว่า "บรรดาพระผู้ที มิได้ทรง
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
จะพินาศไปจากแผ่นดินโลกและ
จากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี2 "
12 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วย
ฤทธิT เดชของพระองค์ พระองค์
ทรงสถาปนาพิภพไว้ ด้ วยพระ
สติปัญญาของพระองค์ และทรง
ขึงฟ้าสวรรค์ออกด้วยความเข้า
ใจของพระองค์
13 เมื อพระองค์ทรงเปล่งพระ
สุ รเสี ยงก็มี เสียงนํ2า คะนองใน
ท้องฟ้า และทรงกระทาํให้
หมอกลอยขึ2 นจากปลายพิภพ
ทรงกระทาํฟ้าแลบเพื อฝน และ
ทรงนาํลมมาจากพระคลั งของ
พระองค์
14 มนุ ษย์ ทุ กคนโฉดในทาง
ความรู้ของตน ช่างทองทุกคน
จะได้อายเพราะรูปเคารพสลัก
ของตน เพราะรูปเคารพหล่อ
ของเขาเป็นของเทจ็ และไม่มีลม
หายใจในรูปเคารพนั2น
15 มันเป็นของไร้ค่า และเป็น
ผลงานแห่งความผิดพลาด มัน
จะต้องพินาศเมื อถึงเวลาการลง
โทษ
16 พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของ
ยาโคบไม่ เหมื อนสิ ง เหล่ านี2
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที ก่อ
ร่างทุกสิ งขึ2 น และอิสราเอลเป็น
ตระกูลที เป็นมรดกของพระองค์

พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระ
นามของพระองค์
17 โอ เจ้าทั2 งหลายที อาศัยอยู่
ภายใต้การถูกล้อมเอ๋ย จงเก็บ
ข้าวของจากพื2 นดิน
18 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า "ดูเถิด เราจะเหวี ยงชาว
แผ่นดินออกไปเสีย ณ เวลานี2
และเราจะนาํความทุกข์ใจมาถึง
เขาเพื อให้เขารู้สึก"
19 วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะความ
เจ็บปวดของข้าพเจ้า บาดแผล
ของข้าพเจ้ากร้็ายหนัก แต่ข้าพ-
เจ้าว่า "แท้จริงนี เป็นความทุกข์
ใจ และข้าพเจ้าจะต้องทนเอา"
20 พลับพลาของข้าพเจ้าก็ถูก
ทาํลาย และเชือกของข้าพเจ้าก็
ขาดสิ2 น ลูกๆของข้าพเจ้าจาก
ข้าพเจ้าไปหมด และไม่มีเขาอีก
แล้ว ไม่มี ผู้หนึ งผู้ ใดที จะกาง
เต็นท์ให้ข้าพเจ้าอีก และแขวน
ม่านของข้าพเจ้าให้
21 เพราะว่าผู้ เลี2 ยงแกะก็โฉด
และไม่ได้เสาะหาพระเยโฮวาห์
เพราะฉะนั2 นเขาจะมิได้จาํเริญ
ขึ2 น และฝูงแกะทั2งหลายของเขา
กจ็ะกระจัดกระจายไป
22 ดูเถิด เสียงลือมาถึงแล้ว
เสียงโกลาหลยิ งใหญ่จากแดน
เหนื อมากระทาํ ใ ห้ หั วเมื อง
ยูดาห์เป็นที รกร้าง และให้
เป็นถํ2าของมังกร

เยเรมีย์ DP

(DF) ปฐก D:D, H-K (DG) โยบ GO:F-M (DJ) สดด DJ:F; KF:H (DM) ยรม DP:N
(DH) สดด DH:M-H; OG:FH (DO) อสค DF:G-DF (DN) พบญ FN:HG-HJ (DK) ยรม J:DK
(FP) อสย MJ:F; พคค F:J-H (FD) ยรม DP:N, DJ (FF) ฮบก D:H-K; มลค D:G
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23 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ทราบแล้วว่า ทางของ
มนุษย์ไม่อยู่ที ตัวเขา คือไม่อยู่ที 
มนุษย์ผู้ ซึ งดาํเนินไปที จะนาํฝี
ก้าวของตนเอง
24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วย
ความยุติธรรม มิใช่ด้วยความ
กริ2 วของพระองค์ เกรงว่าพระ
องค์จะทรงนาํข้าพระองค์มาถึง
ความสูญเปล่า
25 ขอพระองค์ทรงเทพระพิโรธ
ของพระองค์เหนือเหล่าประชา
ชาติที ไม่ รู้ จักพระองค์ และ
เหนือครอบครัวทั2 งหลายที ไม่
ออกพระนามของพระอง ค์
เพราะเขาทั2 งหลายได้ กิ นเผา
ผลาญยาโคบ เขาได้เขมือบท่าน
เสีย และเผาผลาญท่านเสีย และ
กระทาํที อาศัยของท่านให้รกร้าง
ไป

เยเรมียป์ระกาศเรื�อง
พนัธสญัญาที�ยูดาหไ์ม่รกัษา

11
พระวจนะซึ งมาจากพระ
เยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า

2"เจ้าจงฟังถ้อยคาํในพันธสัญ-
ญานี2 เถิด และจงกล่าวแก่คน
ยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเลม็
3เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเย-
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า คนหนึ งคนใดที ไม่
เชื อฟังถ้อยคาํในพันธสัญญานี2

ให้ผู้นั2นเป็นที แช่งเถิด
4ซึ งเป็นพันธสัญญาที เราบัญชา
แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั2 งหลาย
ในวันที เราได้นาํเขาออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ จากเตาไฟเหลก็
กล่าวว่า จงเชื อฟังเสียงของเรา
และจงกระทาํทุกอย่างที เราบัญ-
ชาเจ้าไว้ เจ้าจึงจะเป็นประชาชน
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเจ้า
5เพื อเราจะกระทาํให้สาํเรจ็ตาม
คาํปฏิญาณซึ งเราได้ปฏิญาณไว้
กับบรรพบุรุษของเจ้าว่า จะ
ประทานแผ่นดินซึ งมีนํ2านมและ
นํ2าผึ2 งไหลบริบูรณ์แก่เขาอย่างที 
เป็นอยู่ ทุกวันนี2 " แล้วข้าพเจ้า
จึงทูลตอบว่า "โอ ข้าแต่พระเย-
โฮวาห์ ขอให้เป็นดังนั2นเถิด"
6 และพระเยโฮวา ห์ ต รั สแก่
ข้าพเจ้าว่า "จงป่าวร้องถ้อยคาํ
เหล่ านี2 ทั2 งสิ2 นในหั วเมื องของ
ยูดาห์และในถนนหนทางเยรู-
ซาเล็มว่า จงฟังถ้อยคาํแห่ง
พันธสัญญานี2 และประพฤติตาม
7 เพราะเราได้ กล่ าวตั กเตื อน
อย่างแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของ
เจ้า ในวันที เรานาํเขาขึ2 นมาจาก
แผ่นดินอียิปต์ แม้จนถึงทุกวันนี2
อย่างไม่หยุดยั2 งกล่าวตักเตือน
ว่า จงเชื อฟังเสียงของเรา
8ถึงกระนั2นเขาทั2งหลายกไ็ม่เชื อ
ฟังหรือเงี ยหูฟัง แต่ทุกคนดาํ-

เยเรมีย์ DP, DD

(FG) สดด DO:M; GO:FG (FJ) ยรม GP:DD (FM) สดด OK:H-O (F) อพย DK:M
(G) พบญ FO:FH (J) อพย FJ:G-N; พบญ M:F-G (M) ปฐก FF:DH-DN (H) ยรม G:DF
(O) D ซมอ N:K; อฟ J:DO; F ธส G:DF (N) นหม K:DH-DO; อสค FP:N; ศคย O:DD
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เนินตามความดื2 อกระด้างแห่ง
จิตใจอันชั วร้ายของเขา เหตุฉะนี2
เราจึงจะนาํซึ งตามบรรดาถ้อย
คาํแห่ งพันธสัญญานี2 ที เราได้
บัญชาให้เขากระทาํ แต่เขามิได้
กระทาํตามนั2 น ให้มาตกเหนือ
เขา"
9พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
อีกว่า "มีการคิดกบฏท่ามกลาง
คนยูดาห์และท่ามกลางชาวกรุง
เยรูซาเลม็
10 เขาได้หันกลับไปหาความชั ว
ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้
ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคาํของเรา
เขาติดตามพระอื นๆ และปรน-
นิบัติพระนั2น วงศ์วานอิสราเอล
และวงศ์วานยูดาห์ได้ผิดพันธ-
สัญญาของเรา ซึ งเรากระทาํต่อ
บรรพบุรุษของเขา
11 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะนาํเหตุ
ร้ายมาเหนือเขา ซึ งเขาหนี
ไม่พ้น ถึงเขาจะร้องทุกข์ต่อเรา
เราจะไม่ฟังเขาทั2งหลาย
12 แล้วหัวเมืองยูดาห์และชาว
กรุงเยรูซาเล็มจะไปร้องทุกข์ต่อ
พระ ซึ งเขาทั2 งหลายได้เผา
เครื องหอมถวายนั2 น แต่พระ
เหล่ านั2 นจะช่ วยเขาให้ รอดใน
เวลาลาํบากไม่ได้
13 โอ ยูดาห์เอ๋ย พระทั2งหลาย
ของเจ้าก็มากเท่ากับหัวเมืองทั2 ง

หลายของเจ้า และตามจาํนวน
หนทางในกรุงเยรูซาเล็มเจ้าได้
ตั2 งแท่นบูชาถวายสิ งที น่าอับอาย
คือแท่นสาํหรับเผาเครื องหอม
ถวายแก่พระบาอัล
14 เพราะฉะนั2น เจ้าอย่าอธิษ-
ฐานเพื อชนชาตินี2  อย่าร้องขึ2 น
หรืออธิษฐานเพื อเขาทั2 งหลาย
เพราะเราจะไม่ ฟังเมื อเขาร้อง
ต่อเราในเวลาลาํบาก
15 ผู้ที รักของเรานั2นมีสิทธิอะไร
ในนิเวศของเราเล่า ในเมื อนาง
นั2นได้กระทาํการชั วช้ามาก และ
เนื2 ออันบริสุทธิT ได้พ้นไปจากเจ้า
แล้ว เมื อเจ้ากระทาํชั ว เจ้าจึง
เริงโลด
16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรียก
เจ้าว่า `ต้นมะกอกเทศสดงดงาม
ด้วยผลเป็นอย่างดี' แต่พระองค์
ทรงก่อไฟเผามันเสียด้วยเสียง
พายุใหญ่ และกิ งทั2 งหลายของ
มันกถู็กหักเสียแล้ว
17 ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา ผู้ได้ปลูกเจ้า ได้ทรงประกาศ
ความร้ายให้ตกแก่เจ้า เพราะ
ความชั วช้าของวงศ์วานอิสรา-
เอลและวงศ์วานยูดาห์ ซึ งเขาได้
กระทาํต่อสู้ ตนเอง เพื อได้ยั วยุ
ให้เราโกรธ ด้วยการเผาเครื อง
หอมถวายแก่พระบาอัล"
18 พระเยโฮวาห์ทรงสาํแดงแก่
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็รู้แล้ว

เยเรมีย์ DD

(K) อสค FF:FM-GD; ฮชย H:K (DP) D ซมอ DM:DD (DD) F พกษ FF:DH (DF) ยรม F:FN
(DG) พบญ GF:DH-DO; F พกษ FG:J-M (DJ) อพย GF:DP (DM) ลก N:FN; รม DD:FN
(DH) สดด MF:N; รม DD:DO-FJ (DO) F ซมอ O:DP; สดด JJ:F (DN) D ซมอ FG:DD-DF
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พระองค์ทรงสาํแดงการกระทาํ
ของเขาแก่ข้าพระองค์
19 แต่ ข้าพระองค์ เป็นเหมือน
ลูกแกะหรือวัวซึ งถูกพามาถึงที 
ฆ่า ข้าพระองค์ไม่ทราบเลยว่า
พวกเขาได้ ออกอุบายต่อสู้ ข้ า
พระองค์โดยกล่าวว่า "ให้เรา
ทาํลายต้นไม้กับผลของมันเสีย
ด้วย ให้เราตัดเขาออกเสียจาก
แผ่นดินของคนเป็น เพื อชื อของ
เขาจะไม่เป็นที ระลึกถึงอีกเลย"
20 แต่ว่า โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
จอมโยธา ผู้ทรงพิพากษาอย่าง
ชอบธรรม ผู้ทรงทดลองดูทั2งใจ
และจิต ขอให้ข้าพระองค์แลเห็น
การแก้แค้นของพระองค์ตกแก่
เขา เพราะข้าพระองค์ได้มอบ
เรื องของข้าพระองค์ไว้กับพระ
องค์แล้ว
21 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 เกี ยวกับคนตาํบลอา-
นาโธท ผู้แสวงหาชีวิตของเจ้า
และกล่าวว่า "อย่าพยากรณ์ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ หรือ
มิฉะนั2 นเจ้าจะต้องตายด้วยมือ
ของเรา"
22 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า "ดูเถิด เราจะ
ลงโทษเขาทั2งปวง พวกคนหนุ่ม
จะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชาย
และบุตรสาวของเขาจะตายด้วย
การกันดารอาหาร

23 จะไม่ มี เหลื อสั กคนเดี ยว
เพราะเราจะนาํความร้ายมาสู่คน
ตาํบลอานาโธท คือปีแห่งการลง
โทษเขา"

เรื�องรอ้งทุกขข์องเยเรมีย ์
และคําตอบจากพระเจ้า

12
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
เมื อข้าพระองค์สู้ คดีกับ

พระองค์ พระองค์กท็รงเป็นฝ่าย
ถูก  แม้กระนั2นข้าพระองค์ยังขอ
ทูลเสนอมูลคดีของข้าพระองค์
ต่อพระองค์ ไฉนทางของคนชั ว
จึงจาํเริญขึ2 น ไฉนทุกคนที ทรยศ
กอ็ยู่เยน็เป็นสุข
2พระองค์ทรงปลูกเขาทั2 งหลาย
และเขาทั2 งหลายก็หยั งรากลง
เขาทั2งหลายงอกงามขึ2 นและบัง-
เกิดผล พระองค์ทรงอยู่ใกล้ที 
ปากของเขา แต่ไกลจากใจของ
เขา
3โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระ
องค์ทรงรู้ จักข้าพระองค์ พระ
องค์ทรงเห็นข้าพระองค์และทรง
ทดลองใจของข้าพระองค์ที มีต่อ
พระองค์ ขอทรงฉุดเขาออกมา
เหมือนแกะสาํหรับการฆ่า และ
ตั2 งเขาทั2 งหลายไว้ต่างหากเพื อ
วันฆ่า
4แผ่นดินนี2 จะไว้ทุกข์นานเท่าใด
และผักหญ้าตามท้องนาทุกแห่ง
จะเหี ยวแห้งไปนานเท่าใดเพราะ
ความชั วของผู้ที อาศัยอยู่ในนั2 น

เยเรมีย์ DD, DF

(DK) สภษ O:FF; อสย MG:O (FP) ปฐก DN:FM; สดด KN:K (FD) ยรม DF:M-H; FP:DP
(FF) F พศด GH:DO; พคค F:FD (FG) อสย DJ:FP-FF (D) ปฐก DN:FM; พบญ GF:J
(F) อสค DO:M-DP; DK:DP-DG (G) F พกษ FP:G; D พศด FK:DO (J) ยรม K:DP; DJ:F
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สัตว์และนกก็ ถูกผลาญไปเสีย
สิ2 น เพราะเขาว่า "พระองค์จะไม่
ทอดพระเนตรบั2 นปลายสุดของ
เราทั2งหลาย"
5 "ถ้ าเจ้ าวิ งแข่ งกั บทหารราบ
และเขาทาํให้ เจ้าเหน็ดเหนื อย
เจ้าจะแข่งกับม้าได้อย่างไร และ
ถ้ าเจ้ ายังเหน็ดเหนื อยในแผ่น
ดินแห่งสันติภาพซึ งเจ้ าวางใจ
นั2น เจ้าจะทาํอย่างไรในคลื นของ
ลุ่มแม่นํ2าจอร์แดน
6เพราะว่าแม้พี น้องของเจ้าและ
วงศ์วานของบิดาเจ้า แม้ว่าเขาก็
ได้กระทาํการทรยศต่อเจ้า เขา
ยังเรียกให้ฝูงชนไล่ตามเจ้าไป
ถึ งแม้ ว่าเขาพูดถ้อยคาํอย่างดี
แก่เจ้า อย่าเชื อเขาเลย
7เราได้ละทิ2 งนิเวศของเรา เรา
ได้เหวี ยงมรดกของเราทิ2 ง เราได้
มอบผู้ที รักของจิตใจเราไว้ในมือ
ศัตรูของเธอ
8 มรดกของเราได้ กลายเป็ น
เหมือนสิงโตในป่าต่อเรา เขา
ตะเบ็ งเสี ยงของเขาเข้ าใส่ เรา
เพราะฉะนั2นเราจึงเกลียดเขา
9 มรดกของ เร า เ ป็ นแก่ เร า
เหมือนนกลายด่าง นกซึ งอยู่
รอบต่อสู้ นกนั2 น มาเถิด มา
ชุมนุมสัตว์ป่าทุ่งทั2 งสิ2 น นาํมัน
ให้มากินเสีย
10 ผู้ เลี2 ยงแกะเป็นอั นมากได้
ทาํลายสวนองุ่นของเราเสีย เขา

ทั2 งหลายได้เหยียบยํ า ส่วนของ
เราไว้ใต้ฝ่าเท้า เขาทั2 งหลายได้
กระทาํให้ ส่วนอันพึงใจของเรา
กลายเป็นถิ นทุรกันดารที รกร้าง
11 เขาทั2 งหลายได้กระทาํส่วน
ของเราให้รกร้าง เมื อรกร้างส่วน
นั2 นก็ครํ าครวญต่อเรา แผ่นดิน
ทั2 งสิ2 นก็ถูกทิ2 งให้รกร้าง เพราะ
ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ในเรื องนี2
12 ผู้ทาํลายล้างได้มาบนบรรดา
ที สู งทั2 งปวงในถิ นทุ รกั นดาร
เพราะว่าแสงดาบของพระเยโฮ-
วาห์จะทาํลายจากปลายแผ่นดิน
นี2 ไปถึงปลายอีกข้างหนึ ง ไม่มี
เนื2 อหนังใดๆที จะมีสันติภาพ
13 เขาทั2งหลายได้หว่านข้าวสาลี
แต่จะเกี ยวหนาม เขาได้กระทาํ
ให้ตัวเจบ็ปวด แต่จะไม่ได้กาํไร
อะไร เขาทั2งหลายจะละอายด้วย
ผลการเกี ยวของเขา ด้วยเหตุ
ความโกรธเกรี2 ยวกราดของพระ
เยโฮวาห์"
14 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2  ด้วย
เรื องบรรดาเพื อนบ้านที ชั วร้าย
ของเรา ผู้ที ได้แตะต้องมรดกซึ ง
เราได้ให้อิสราเอลประชาชนของ
เราสืบมรดกนั2 นว่า "ดูเถิด
เราจะถอนเขาทั2 งหลายขึ2 นจาก
แผ่นดินของเขา และเราจะถอน
วงศ์วานยูดาห์จากท่ามกลางเขา
ทั2งหลาย
15 และต่อมาหลั งจากที เราได้

เยเรมีย์ DF

(M) สภษ G:DD (H) ปฐก GO:J-DD; โยบ H:DM (O) อสย F:H (N) ฮชย K:DM; อมส H:N
(K) F พกษ FJ:F (DP) ยรม H:G; FM:K (DD) พคค D:D; ศคย O:M (DF) ลนต FH:GG
(DG) ลนต FH:DH; พบญ FN:GN (DJ) ยรม JN:FH-FO (DM) พบญ GP:G; อสย FG:DO-DN
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ถอนเขาทั2 งหลายขึ2 นแล้ว เราจะ
กลับมี ความเมตตาต่อเขาอี ก
และเราจะนาํเขาทั2 งหลายมาอีก
ให้ต่างคนก็มายังมรดกของตน
และยังแผ่นดินของตน
16 และจะเกิดกรณีขึ2 นว่า ถ้าเขา
ทั2 งหลายจะอุ ตส่ าห์ ศึกษาทาง
แห่งประชาชนของเรา คือปฏิ-
ญาณในนามของเราว่า `ตราบใด
ที พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่
แน่' อย่างที เขาได้สอนประชาชน
ของเราให้ปฏิญาณโดยพระบา-
อัล แล้วเขาจะได้รับการสร้างขึ2 น
ไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา
17 แต่ถ้าเขาทั2 งหลายจะไม่เชื อ
ฟัง แล้วเราจะถอนประชาชาติ
นั2 นขึ2 น และทาํลายเขาจนสิ2 น"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ

ผา้ป่านคาดเอวที�สกปรก
เปรียบไดก้บัอิสราเอล

13
พระเยโฮวา ห์ ตรั สแก่
ข้าพเจ้าด้วยว่า "จงไป

ซื2 อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ ง
คาดเอวของเจ้าไว้และอย่าจุ่ ม
นํ2า"
2 ข้าพเจ้าจึงซื2 อผ้าคาดเอวผืน
หนึ งตามพระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้า
ไว้
3และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าครั2งที สองว่า
4"จงเอาผ้าคาดเอวซึ งเจ้าได้ซื2 อ

มา ซึ งอยู่ที เอวของเจ้า และจง
ลุกขึ2 นไปยังแม่นํ2ายูเฟรติส แล้ว
ซ่ อนผ้ านั2 นไว้ ในซอกหิ นแห่ ง
หนึ ง"
5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั2นไว้
ข้างแม่นํ2ายูเฟรติส ดังที พระเย-
โฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า
6 ต่อมาอีกหลายวันพระเยโฮ-
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงลุก
ขึ2 นไปยังแม่นํ2ายูเฟรติส และเอา
ผ้ าคาดเอวซึ งเราได้สั งเจ้ าให้
ซ่ อนไว้ที นั นนั2 นมาเสี ยจากที 
นั น"
7แล้วข้ าพเจ้าก็ไปที แม่นํ2า ยู-
เฟรติส และขุดเอาผ้าคาดเอวมา
จากที ซึ งข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้ ดู
เถิด ผ้าคาดเอวนั2นเสียหมด จะ
ใช้การสิ งใดกไ็ม่ได้
8แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์กม็ายังข้าพเจ้าว่า
9 "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
เรากจ็ะทาํลายความทะนงใจของ
ยูดาห์ และความทะนงใจ
ใหญ่ยิ งของเยรูซาเล็มเสียอย่าง
นั2นแหละ
10 คือชนชาติที ชั วร้ายนี2  ผู้ปฏิ-
เสธไม่ฟังถ้อยคาํของเรา ผู้ที 
ดาํ เนิ นตามความดื2 อกระด้ าง
แห่งจิตใจของตนเอง และได้ติด
ตามพระอื น เพื อจะปรนนิบัติ
และนมัสการพระเหล่านั2 น จะ
เป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี2 ซึ งจะ

เยเรมีย์ DF, DG

(DH) พบญ DP:FP-FD (DO) สดด F:N-DF (D) อสค J:D; ฮบ D:D (F) สภษ G:M
(J) สดด DGO:D (M) อพย GK:JF-JG (H) ยรม DG:F-M (O) อสย HJ:H; อสค DM:G-M
(K) อสค DH:MP; ศฟย G:DD; ลก DN:DJ (DP) กดว DJ:DD; F พศด GH:DM-DH
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ใช้การสิ งใดกไ็ม่ได้
11 เพราะผ้าคาดเอวติดอยู่ที เอว
ของมนุษย์ฉันใด เรากไ็ด้กระทาํ
ให้วงศ์วานทั2 งสิ2 นของอิสราเอล
และวงศ์วานทั2 งสิ2 นของยูดาห์ติด
อยู่กับเราฉันนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2  เพื อเขาทั2 งหลายจะ
เป็นประชาชน ชื อเสียง ที สรร-
เสริญ และสง่าราศีแก่เรา แต่เขา
ทั2งหลายกไ็ม่ฟัง
การที�อิสราเอลจะตกเป็นเชลย

กําลงัใกลเ้ขา้มา
12 ฉะนั2 นเจ้าจงกล่าวถ้อยคาํนี2
แก่เขาทั2 งหลาย พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี2
ว่า `นํ2าองุ่ นจะเต็มไหทุกลูก'
และเขาทั2 งหลายจะพูดกับเจ้าว่า
`เราไม่ รู้ หรือว่านํ2า องุ่ นจะต้อง
เตม็ไหทุกลูก'
13 แล้ วเ จ้ าจงพู ดกั บเขาทั2 ง
หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า ดูเถิด  เราจะให้ชาวแผ่นดิน
นี2 ทั2 งสิ2 นเตม็ไปด้วยความมึนเมา
คือกษัตริย์ทั2 งหลายของผู้ประ-
ทับบนบัลลังก์ของดาวิด พวก
ปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และ
ชาวกรุงเยรูซาเลม็ทั2งสิ2 น
14 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
จะเหวี ยงเขาทั2 งหลายให้ชนกัน
และกัน พวกพ่อก็ชนพวกลูก
เราจะไม่สงสาร หรือไม่ไว้ชีวิต
หรือไม่เมตตา แต่เราจะทาํลาย

เขา"
15 จงฟังและเงี ยหูฟัง อย่ายโส
ไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
ลั นพระวาจาแล้ว
16 จงถวายสง่าราศีแด่พระเย-
โฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าทั2งหลาย
ก่อนที พระองค์จะทรงนาํความ
มืดมา ก่อนที เท้าของเจ้าจะ
สะดุดบนภูเขาที มีแสงโพล้เพล้
และขณะเมื อเจ้าทั2 งหลายมอง
หาความสว่าง พระองค์ทรงกลับ
ให้เป็นเงามัจจุราช และทรง
กระทาํให้เป็นความมืดทึบ
17 แต่ถ้าเจ้าทั2 งหลายจะไม่ฟัง
จิตใจของข้ าพเจ้ าก็จะร้องไห้
ลับๆ เพราะความทะนงใจของ
เจ้า ตาของข้าพเจ้าจะร้องไห้
มากนัก และมีนํ2าตาอาบหน้า
เพราะฝูงแกะของพระเยโฮวาห์
ถูกต้อนเอาไปเป็นเชลย
18 จงกล่าวแก่กษัตริย์และพระ
ราชินีว่า "ขอทรงประทับ ณ ที 
ตํ า เพราะว่าอาํนาจของพระองค์
คือมงกุฎแห่งสง่าราศีของพระ
องค์จะหล่นมา"
19 หัวเมืองแห่งภาคใต้ก็ถูกปิด
ซึ งไม่มีใครจะเปิดได้ ยูดาห์ทั2 ง
สิ2 นกจ็ะถูกกวาดไปเป็นเชลย จะ
ถู กกวาดไปเป็ นเชลยหมดที
เดียว
20 "จงเงยหน้าของเจ้าขึ2 นดูเขา
เหล่านั2 นที มาจากทิศเหนือ ฝูง

เยเรมีย์ DG

(DD) อพย DK:M-H; พบญ J:O (DF) อสค FJ:DK (DG) สดด HP:G; อสย FK:K; JK:FH
(DJ) ยรม DK:K-DD (DM) อสย JF:FG; ยอล D:F (DH) ยชว O:DK (DO) มลค F:F
(DN) F พกษ FJ:DF; อสค DK:F (DK) อสค FP:JH-JO (FP) อสย MH:K-DF; อสค GJ:O
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แกะที ได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั2 นอยู่
ที ไหน คือฝูงแกะที งดงามของ
เจ้านั นน่ะ
21 เจ้าจะว่าอย่างไรเมื อเขาจะลง
โทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอน
เขาให้เป็นนายและเป็นประมุข
ของเจ้า ความเจ็บปวดจะไม่เข้า
มาครอบงาํเจ้า อย่างความเจ็บ
ปวดของผู้ หญิงที กาํ ลั งคลอด
บุตรหรือ
22 และถ้าเจ้าว่าในใจของเจ้าว่า
`ทาํไมสิ งเหล่านี2 จึงเกิดกับข้า' ก็
เพราะความชั วช้ าที มากมาย
ใหญ่โตของเจ้า เสื2 อของเจ้าจึง
ต้องถูกถลกขึ2 น และส้นเท้าของ
เจ้าจึงไม่ปิดบัง
23 คนเอธิโอเปียเปลี ยนวรรณ
ของตนเองได้หรือ หรือเสือดาว
เปลี ยนลายของมัน ถ้าได้แล้ว
เจ้าทั2งหลายผู้ที เคยต่อการกระ-
ทาํความชั วจะมากระทาํความดี
กไ็ด้
24 ฉะนั2 นเราจะกระจายเขาทั2 ง
หลายไปเหมือนแกลบที ถูกลม
จากถิ นทุรกันดาร
25 นี เป็นส่วนของเจ้า เป็นส่วน
ที เราได้ตวงออกให้แก่เจ้า" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ "เพราะ
เจ้าได้ลืมเราเสียและไว้วางใจใน
การมุสา
26 ฉะนั2 นเราเองจะถลกเสื2 อ
คลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้า คือ

ให้ เห็ นความอับอายขายหน้ า
ของเจ้า
27 เราได้เห็นการล่วงประเวณี
ของเจ้า การครวญหา การเล่นชู้
อย่างแก่ราคะของเจ้า และการ
ที น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า บน
เนินเขาทั2 งหลายที ในทุ่ งนา โอ
เยรูซาเลม็เอ๋ย วิบัติแก่เจ้า อีก
นานสั กเท่ าใดเจ้ า จึ งจะยอม
กระทาํให้เจ้าสะอาดได้"

ผูพ้ยากรณป์ระกาศ
เรื�องความแหง้แลง้

14
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ซึ งมาถึงเยเรมี ย์

เกี ยวด้วยความแห้งแล้งว่า
2"ยูดาห์ไว้ทุกข์ และประตูเมือง
ทั2 งปวงของเธอก็อ่อนกาํลั งลง
ประชาชนของเธอก็แต่งดาํหน้า
ก้มอยู่บนแผ่นดิน และเสียงร้อง
ของเยรูซาเลม็กขึ็2 นไป
3 ขุนนางของเธอส่งผู้ น้อยของ
เขาให้ไปตักนํ2า เขาทั2 งหลาย
ไปยังที ขังนํ2าเห็นว่าไม่มีนํ2า เขา
ทั2 งหลายก็กลั บไปด้ วยภาชนะ
เปล่า เขาทั2 งหลายได้อายและ
ขายหน้า เขาจึงคลุมศีรษะของ
เขาทั2งหลายเสีย
4เพราะเรื องแผ่นดินที แห้งแล้ง
เนื องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดิน
ชาวนาทั2งหลายกอ็ับอาย เขาทั2ง
หลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสีย
5แม้กวางตัวเมียที อยู่ในท้องทุ่ง

เยเรมีย์ DG, DJ

(FD) อสย DP:G; อสค FN:K (FF) พบญ O:DO (FG) ยรม F:FF (FJ) ลนต FH:GG
(FM) โยบ FP:FK (FH) พคค D:N; อสค DH:GO (FO) ฮชย D:F (D) ยรม DO:N
(F) อสย G:FH; ฮชย J:G (G) D พกษ DN:M-H (J) ลนต FH:DK-FP (M) โยบ GK:D-J
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ก็ละทิ2 งลูกที ตกใหม่ของมันเสีย
เพราะว่าไม่มีหญ้า
6ลาป่ายืนอยู่บนที สูง มันสูดลม
หายใจเหมือนมังกร ตาของมัน
กม็ืดมัว เพราะไม่มีหญ้า"
7"แม้ว่าความชั วช้าของข้าพระ
องค์ทั2 งหลายก็เป็นพยานปรัก-
ปราํข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอพระองค์โปรดเถิด
เพื อเห็ นแก่พระนามของพระ
องค์ ด้วยว่าบรรดาการกลับสัตย์
ของข้าพระองค์ทั2 งหลายก็มาก
ยิ ง ข้าพระองค์ทั2 งหลายกระทาํ
บาปต่อพระองค์
8โอ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นความ
หวังแห่งอิสราเอล เป็นพระผู้
ช่ วยให้รอดของเขาในยามลาํ-
บาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็น
เหมือนคนต่างด้าวในแผ่นดิน
หรือเหมือนคนเดินทางแวะอา-
ศัยค้างเพียงคืนเดียว
9 ไฉนพระอง ค์ จะทรง เ ป็ น
เหมือนชายที งงงัน หรือเหมือน
คนที มีกาํลังมากแต่ช่วยใครให้
รอดไม่ได้ โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ แม้กระนั2นกด็ีพระองค์ทรง
สถิ ตท่ ามกลางข้ าพระองค์ทั2 ง
หลาย  คนเขาเรียกพวกข้าพระ
องค์โดยพระนามของพระองค์
ขออย่ าทรงละข้ าพระองค์ ทั2 ง
หลายไว้เสีย"
10 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ชนชาติ

นี2 ว่า "เขาทั2งหลายรักที จะพเนจร
ไปอย่างนี2  เขาทั2งหลายไม่ยับยั2ง
เท้าของเขาไว้ ฉะนั2นพระเยโฮ-
วาห์จึงไม่ทรงรับเขา บัดนี2 พระ
องค์จะทรงระลึกถึงความชั วช้า
ของเขา และลงโทษการผิดบาป
ของเขา"
11 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้า
ว่า "อย่าอธิษฐานเพื อความอยู่
เยน็เป็นสุขของชนชาตินี2 เลย
12 แม้ว่าเขาอดอาหาร เราก็จะ
ไม่ฟังเสียงร้องของเขา แม้เขา
ถวายเครื องเผาบูชาและเครื อง
ธัญญบูชา เรากจ็ะไม่รับมัน แต่
เราจะผลาญเขาเสี ยด้ วยดาบ
ด้วยการกันดารอาหาร และด้วย
โรคระบาด"
13 แล้วข้าพเจ้าพูดว่า "ข้าแต่
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด
พวกผู้ พยากรณ์กล่าวแก่เขาว่า
`ท่ านทั2 งหลายจะไม่ เห็ นดาบ
หรือจะมีการกันดารอาหาร แต่
เราจะให้สันติภาพที แน่นอนแก่
เจ้าในสถานที นี2 '"
14 และพระเยโฮวาห์ ตรั สแก่
ข้าพเจ้าว่า "พวกผู้พยากรณ์
เหล่ านั2 นพยากรณ์ เท ็จในนาม
ของเรา เรามิได้ใช้เขาทั2 งหลาย
และเรามิได้ บัญชาเขาหรือพูด
กับเขา เขาพยากรณ์นิมิตและ
การทาํนายเท็จแก่เจ้าทั2 งหลาย
เป็นการทาํนายที ไร้ค่า เป็นการ

เยเรมีย์ DJ

(H) D ซมอ DJ:FK; โยบ GK:M-H (O) อสย MK:DF; ฮชย M:M (N) ยอล G:DH; กจ FN:FP
(K) กดว DD:FG; สดด JJ:FG-FH (DP) ยรม F:FG-FM (DD) ยรม O:DH; DD:DJ; DM:D
(DF) สภษ D:FN; อสย D:DM (DG) อสค DG:DP-DH; F ปต F:D (DJ) อสย K:DM
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ล่อลวงของจิตใจเขาเอง
15 ฉะนั2น พระเยโฮวาห์จึงตรัส
ดังนี2 เกี ยวด้วยพวกผู้พยากรณ์
ผู้พยากรณ์ในนามของเรา แม้ว่า
เราไม่ได้ใช้เขาทั2 งหลาย และผู้
กล่าวว่า `ดาบและการกันดาร
อาหารจะไม่มาถึ งแผ่นดิ นนี2 '
พวกผู้พยากรณ์เหล่านั2 นจะถูก
ผลาญเสียด้วยดาบและการกัน-
ดารอาหาร
16 และประชาชนผู้ซึ งเขาพยา-
กรณ์ให้ฟังนั2 น จะถูกทิ2 งไว้ใน
ถนนหนทางก รุ ง เย รู ซา เล็ ม
เพราะเหตุ การกั นดารอาหาร
และดาบ ซึ งไม่มี ผู้ ใดจะฝังเขา
คือทั2 งตัวเขาทั2 งหลาย ภรรยา
ของเขา บุตรชายและบุตรสาว
ของเขา เพราะเราจะเทความชั ว
ของเขาสนองเขา
17 เจ้าจงกล่าวถ้อยคาํนี2 แก่เขา
ว่า `ขอให้ตาของเรามีนํ2าตาไหล
ทั2งกลางคืนและกลางวัน อย่าให้
หยุดยั2 ง เพราะบุตรสาวพรหม-
จารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยี2
ด้วยความหายนะยิ งใหญ่ ถูกตี
อย่างหนักมาก
18 ถ้าเราออกไปในท้องนา ดู
เถิด นั นคนที ถูกฆ่าเสียด้วยดาบ
ถ้าเราเข้าไปในกรุง ดูเถิด นั น
โรคอั นเนื องจากการกั นดาร
เพราะว่าทั2 งพวกผู้พยากรณ์และ
ปุโรหิตไปค้ากันในแผ่นดินที เขา

ไม่รู้จัก'"
19 พระองค์ทรงปฏิ เสธไม่ รับ
ยูดาห์เสียทีเดียวแล้วหรือ พระ
ทัยของพระองค์เกลียดศิโยนเสีย
แล้วหรือ ไฉนพระองค์ทรงเฆี ยน
ตีข้าพระองค์ทั2 งหลาย จนไม่
มีการรักษาข้าพระองค์ให้หาย
ข้าพระองค์ทั2 งหลายมองหาสัน-
ติภาพ แต่ไม่มีความดีมาเลย
เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ประ-
สบความสยดสยอง
20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ทั2 งหลายขอสารภาพ
ความชั วของพวกข้ าพระองค์
และความชั วช้าของบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระ
องค์ทั2 งหลายได้กระทาํบาปต่อ
พระองค์
21 เพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค์ ขออย่าทรงเกลียดพวก
ข้าพระองค์ ขออย่าให้หลู่ เกียรติ
แห่ งพระที นั งอันรุ่ งเรื องของ
พระองค์ ขอทรงระลึกและอย่า
ทรงหักพันธสัญญาของพระองค์
ซึ งมีไว้กับข้าพระองค์
22 ในบรรดาพระเทียมเทจ็แห่ง
ประชาชาติทั2 งหลายมีพระองค์
ใดเล่ าที ทาํ ให้ เกิ ดฝนได้ หรือ
ท้องฟ้าประทานห่าฝนได้หรือ
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของพวกข้าพระองค์ พระองค์
มิ ใช่พระเจ้ าองค์นั2 นดอกหรือ

เยเรมีย์ DJ

(DM) D พกษ FF:FM; อสค DJ:DP (DH) อสย K:DH (DO) สดด NP:J-M; DDK:DGH
(DN) ยรม MF:H-O; พคค D:FP (DK) F พกษ DO:DK-FP (FP) ลนต FH:JP-JF
(FD) ลนต FH:DD; พบญ GF:DK; สดด MD:DD (FF) พบญ GF:FD; อสย JD:FK; JJ:DF
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พวกข้าพระองค์ จึงคอยหวังใน
พระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทาํสิ งเหล่านี2 ทั2งสิ2 น

การพิพากษาของ
พระเยโฮวาหต่์อยูดาห์

15
ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั ส
แก่ข้าพเจ้าว่า "แม้ว่า

โมเสส และซามูเอล จะมายืนอยู่
ต่อหน้าเรา จิตใจของเราจะไม่
หันไปหาชนชาตินี2  ไล่เขาทั2 ง
หลายออกไปให้ พ้นสายตาของ
เรา แล้วให้เขาไป
2และต่อมา ถ้าเขาถามเจ้าว่า
`เราจะไปที ไหน' เจ้าจงพูดกับ
เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า
`คนเหล่ านั2 นที กาํ หนดให้ แก่
ความตายจะไปหาความตาย คน
เหล่านั2 นที กาํหนดให้แก่ดาบจะ
ไปหาดาบ คนเหล่านั2นที กาํหนด
ให้แก่การกันดารอาหารจะไปหา
การกันดารอาหาร คนที กาํหนด
ให้แก่การเป็นเชลยจะไปหาการ
เป็นเชลย'"
3พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะ
กาํหนดสี อย่างไว้เหนือเขา คือ
ดาบสังหาร สุนัขกัดฉีก นกใน
อากาศ และสัตว์บนแผ่นดินโลก
ที จะกัดกินและทาํลาย
4 และเราจะกระทาํ ให้ เขาถู ก
ถ อ ด ไ ป ยั ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร
ทั2งสิ2 นแห่งแผ่นดินโลก เหตุด้วย
การกระทาํซึ งมนัสเสห์บุตรเฮ-

เซคียาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์ ได้
กระทาํในเยรูซาเลม็
5โอ เยรูซาเลม็เอ๋ย ใครจะสง-
สารเจ้า หรือใครจะเสียใจกับเจ้า
หรือใครจะแวะมาถามทุกข์สุข
ของเจ้า"
6พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เจ้าได้
ปฏิเสธเรา เจ้าถอยหลังเรื อยไป
เราจึงจะเหยียดมือออกไปต่อสู้
เจ้าและทาํลายเจ้า เราเอือมต่อ
การผ่อนผันแล้ว
7 เราจะซัดเขาด้วยส้อมซัดข้าว
ในบรรดาประตู เมืองแห่งแผ่น
ดินนั2 น เราจะทาํให้ลูกของเขา
ทั2งหลายตาย เราจะทาํลายประ-
ชาชนของเรา เพราะเขาทั2งหลาย
มิได้หันกลับจากพฤติการณ์ของ
เขา
8 เรากระทาํให้หญิงม่ายของเขา
มีมาก ยิ งกว่าเมด็ทรายในทะเล
ณ เวลาเที ยงวัน เราได้นาํผู้ทาํ
ลายมาสู่บรรดาแม่ของคนหนุ่ม
ทั2 งหลาย เราได้กระทาํให้ความ
สยดสยองตกเหนือกรุงนั2 นโดย
ฉับพลัน
9เธอที คลอดบุตรเจ็ดคนก็อ่อน
กาํลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอา-
ทิตย์ของเธอตกเมื อยั งวันอยู่
เธอได้รับความละอายและขาย
หน้า เราจะมอบผู้ที เหลืออยู่
ให้แก่ดาบต่อหน้าศัตรูของเขา"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ

เยเรมีย์ DJ, DM

(D) ยรม O:DH; อสค DJ:DJ (F) ดนล K:DF; อมส M:DK (G) ลนต FH:DH; พบญ FN:FH
(J) ลนต FH:GG; พบญ FN:FM (M) โยบ DK:FD; สดด HK:FP (H) อสย D:J; ฮชย J:DH
(O) สดด D:J; อสย JD:DH (N) อสย G:FM-J:D; ลก FD:GM (K) D ซมอ F:M; อสย JO:K
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 พระสญัญาและการขู่เข็ญ
10 แม่จ๋า วิบัติแก่ฉัน ที แม่
คลอดฉันมาเป็นคนที ให้เกิดการ
แก่งแย่งและการชิงดีแก่แผ่นดิน
ทั2 งสิ2 น ฉันก็มิได้ให้ยืมโดยคิด
ดอกเบี2 ย หรือฉันก็มิได้ยืมเขา
โดยคิดดอกเบี2 ย แต่เขาทุกคน
แช่งฉัน
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "พวกที 
เหลืออยู่จะอยู่เย็นเป็นสุข เรา
จะกระทาํให้พวกศัตรูกระทาํดี
ต่อเจ้าในเวลาลาํบากและในเว-
ลาทุกข์ใจ
12 เหล็ กจะหั กเหล็กจากทิ ศ
เหนือและเหลก็กล้าหรือ
13 บรรดาสิ งของและทรั พย์
สมบัติของเจ้า เราจะมอบให้
เป็นของริบไม่คิดค่า เพราะบาป
ทั2 งสิ2 นของเจ้าตลอดทั วดินแดน
ของเจ้า
14 เราจะกระทาํ ให้ เจ้ าไปกั บ
พวกศัตรูของเจ้ายังแผ่นดินซึ ง
เจ้าไม่ รู้ จัก เพราะความโกรธ
ของเรา เราก่อไฟขึ2 น ซึ งจะเผา
เจ้าทั2งหลายเสีย"

การครํ �าครวญของเยเรมีย ์
15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึง
ข้าพระองค์ และเยี ยมเยียนข้า
พระองค์ ขอทรงแก้แค้นผู้ ข่ม
เหงข้าพระองค์เพื อข้าพระองค์
เพราะการอดกลั2 นพระทัยของ

พระองค์นั2 น ขออย่าทรงนาํข้า
พระองค์ไปเสีย ขอทรงตระหนัก
ว่ าข้ าพระองค์ทนการติ เตี ยน
ด้วยเห็นแก่พระองค์
16 เมื อพบพระวจนะของพระ
องค์แล้ว ข้าพระองค์ก็กินเสีย
พระวจนะของพระอง ค์ เ ป็ น
ความชื นบานแก่ข้าพระองค์และ
เป็นความปีติยินดีแห่งจิตใจของ
ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ พระเจ้าจอมโยธา เพราะว่า
เขาเรี ยกข้ าพระองค์ตามพระ
นามของพระองค์
17 ข้าพระองค์มิได้นั งอยู่ในหมู่
คนที เยาะเย้ยกัน ทั2งข้าพระองค์
กม็ิได้เปรมปรีดิT  ข้าพระองค์นั ง
อยู่คนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ์
ของพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงให้ข้าพระองค์เตม็ด้วยความ
กริ2 ว
18 ไฉนความเจ็บของข้ าพระ
องค์มิได้หยุดยั2 ง บาดแผลของ
ข้าพระองค์ก็รักษาไม่หาย มัน
ไม่ยอมหาย พระองค์ทรงเป็น
เหมื อนผู้ มุ สาแก่ ข้ าพระองค์
หรือ หรืออย่างนํ2าที เหือดแห้ง

พระเยโฮวาหท์รงใหเ้ยเรมีย ์
ม ั �นใจในพระองค์

19 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสว่า "ถ้าเจ้ากลับมา เราจะ
ให้เจ้ากลับมาอีก และเจ้าจะยืน
อยู่ ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้าแยกสิ ง

เยเรมีย์ DM

(DP) โยบ G:D (DD) สดด GO:G-DD; ปญจ N:DF (DF) โยบ JP:K (DG) สดด JJ:DF
(DJ) ลนต FH:GN-GK; พบญ FN:FM (DM) ยรม DF:G; DO:DH (DH) อสค G:D-G; วว DP:K
(DO) สดด D:D; FH:J-M (DN) ยรม GP:DF; พคค G:D-DN (DK) อพย H:FK-GP; ยนา G:F
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ประเสริฐไปจากสิ งเลวทราม เจ้า
จะเป็นเหมือนปากของเรา จงให้
เขาทั2 งหลายหันกลับมาหาเจ้า
แต่เจ้าอย่าหันไปหาเขา
20 เราจะกระทาํเจ้าให้เป็นกาํ-
แพงป้อมทองสัมฤทธิTแก่ชนชาติ
นี2  เขาทั2 งหลายก็จะต่อสู้ กับเจ้า
แต่เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเรา
อยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและ
ช่วยเจ้าให้พ้น" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2
21 "เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือ
ของคนชั ว และไถ่เจ้าจากกาํมือ
ของคนอาํมหิต"

พระเจ้าไม่ใหเ้ยเรมีย ์
มีครอบครวั

16
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า

2"เจ้าอย่ามีภรรยา เจ้าอย่ามี
บุตรชายหรือบุตรสาวในที นี2
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
เ รื องบุ ตรชายและบุ ตรสาวที 
เกิดในที นี2  และทรงกล่าวถึงพวก
มารดาที คลอดบุตรเหล่านั2นและ
พวกบิดาที ให้ บังเกิดคนเหล่า
นั2นในแผ่นดินนี2 ว่า
4 เขาทั2 งหลายจะตายด้ วยโรค
ร้าย จะไม่มีการโอดครวญอาลัย
เขาทั2งหลาย หรือจะไม่มีใครจัด
การฝังเขา เขาจะเป็นเหมือนมูล
สัตว์ที อยู่บนพื2 นแผ่นดิน เขา
ทั2 งหลายจะพินาศด้วยดาบและ

การกันดารอาหาร และศพทั2 ง
หลายของเขาจะเป็นอาหารของ
นกในอากาศและของสัตว์แห่ง
แผ่นดิน
5เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า อย่าเข้าไปในเรือนที ครวญ
ครํ า หรือไปโอดครวญ หรือไป
เสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เพราะเราได้ เอาสั นติภาพของ
เราไปจากชนชาตินี2 แล้ว ทั2 ง
ความเมตตาและกรุณาคุณของ
เรา
6 ทั2 ง ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยจะตายใน
แผ่นดินนี2  จะไม่มีใครจัดการฝัง
เขา จะไม่มีใครมาโอดครวญอา-
ลัยเขา หรือมากรีดตัวหรือมา
โกนศีรษะเพื อเขา
7จะไม่มี ผู้ ใดฉีกตัวเองเพื อเขา
เมื อไว้ทุกข์ เพื อจะปลอบโยน
เขาเหตุคนที ตายนั2น เพราะบิดา
มารดาของเขาจะไม่มี ใครมอบ
ถ้วยแห่งความเล้าโลมใจให้เขา
ดื ม
8 เจ้าอย่าเข้าไปนั งกินและดื ม
กับเขาในเรือนที มีการเลี2 ยง
9 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2
ว่า ดูเถิด เราจะกระทาํให้เสียง
บันเทิงและเสียงรื นเริง เสียง
เจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาด
จากสถานที นี2 ต่อสายตาของเจ้า
ทั2งหลายและในวันของเจ้า

เยเรมีย์ DM, DH

(FP) อสค G:K; กจ J:N-DG (FD) ปฐก JN:DH (D) ยรม D:F, J (F) ปฐก DK:DJ
(J) สดด ON:HJ; ยรม DH:M-O (M) อสค FJ:DH-FG (H) อสย K:DJ (O) พบญ FH:DJ
(N) สดด FH:J; ปญจ O:F-J; อสย FF:DF-DJ (K) อสย FJ:O-DF; อสค FH:DG

 24_jer.pub 
 page 37

 Thursday, March 03, 2016 16:53 



หน้า 1535

10 ต่อมาเมื อเจ้ าบอกบรรดา
ถ้อยคาํเหล่านี2 แก่ชนชาตินี2  และ
เขาทั2งหลายพูดกับเจ้าว่า `ทาํไม
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงประกาศ
ความร้ายใหญ่ยิ งทั2 งสิ2 นนี2 ให้ตก
แก่เรา ความชั วช้าของเราคือ
อะไรเล่า เราได้กระทาํบาปอะไร
ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เล่า'
11 แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่ เขาทั2 ง
หลายว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละ
ทิ2 งเรา และได้ติดตามพระอื น
และได้ปรนนิ บัติและนมัสการ
พระนั2น และได้ละทิ2 งเรา และมิ
ได้รักษาราชบัญญัติของเรา
12 และเพราะเจ้ าทั2 งหลายได้
กระทาํชั วร้ายยิ งเสียกว่าบรรพ-
บุรุษของเจ้า เพราะดูเถิด เจ้า
ทุกๆคนได้ดาํเนินตามความดื2 อ
กระด้างแห่งจิตใจอันชั วร้ายของ
ตนเอง ปฏิเสธไม่ยอมฟังเรา
13 เพราะฉะนั2 น เราจะเหวี ยง
เจ้าออกเสียจากแผ่นดินนี2 เข้าไป
ในแผ่นดินซึ งเจ้าหรือบรรพบุรุษ
ของเจ้าไม่รู้จัก และที นั นเจ้าจะ
ปรนนิ บัติพระอื นทั2 งกลางวัน
และกลางคืน เพราะเราจะไม่
สาํแดงพระคุณแก่เจ้าเลย'
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ฉะนั2น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง
เมื อไม่มีใครกล่าวต่อไปอีกว่า

`พระเยโฮวาห์ผู้ทรงนาํประชาชน
อิ สราเอลขึ2 นมาจากแผ่ นดิ น
อี ยิปต์ ทรงพระชนม์อยู่ แน่ ฉัน
ใด'
15 แต่จะพูดว่า `พระเยโฮวาห์
ผู้ทรงนาํประชาชนอิสราเอลขึ2 น
มาจากแดนเหนือ และขึ2 นมาจาก
บรรดาประเทศซึ งพระองค์ได้
ทรงขับไล่เขาให้ไปอยู่นั2 น ทรง
พระชนม์อยู่ฉันใด' เพราะเราจะ
นาํเขาทั2งหลายกลับมาสู่แผ่นดิน
ของเขาเอง ซึ งเราได้ยกให้
บรรพบุรุษของเขาแล้วนั2น
16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด
เราจะส่งชาวประมงมาเป็นอัน
มาก และเขาจะจับเขาทั2 งหลาย
ภายหลังเราจะให้เขาพาพรานมา
เป็นอันมาก พรานจะล่าเขาทั2 ง
หลายตามภูเขาทุกแห่งและตาม
เนินเขาทุกลูกและตามซอกหิน
17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติ-
การณ์ทั2งสิ2 นของเขา จะปิดบังไว้
จากหน้าเราไม่ได้ และความชั ว
ช้ าของเขาทั2 งหลายจะซ่อนพ้น
ตาเราไม่ได้
18 และก่อนอื นเราจะตอบสนอง
ความชั วช้าและบาปของเขาเป็น
สองเท่า เพราะเขาได้กระทาํให้
แผ่นดินเราเป็นมลทินไป และ
กระทาํให้มรดกของเราเต็มไป
ด้วยซากของสิ งที น่ าสะอิดสะ-
เอียนและสิ งที น่ าเกลียดน่าชัง

เยเรมีย์ DH

(DP) พบญ FK:FJ-FM; D พกษ K:N-K (DD) ยรม F:N (DF) วนฉ F:DK; D ซมอ DM:FG
(DG) ลนต DN:FO-FN; พบญ J:FH-FN (DJ) อสย JG:DN-DK (DM) สดด DPH:JO
(DH) อมส J:F; ฮบก D:DJ-DM (DO) F พศด DH:K; โยบ GJ:FD-FF (DN) ยรม DO:DN
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ของเขาทั2งหลาย"
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กาํลัง
และที กาํบังเข้มแข็งของข้าพระ
องค์ เป็นที ลี2 ภัยของข้าพระองค์
ในวันยากลาํบาก บรรดาประ-
ชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากที 
สุดปลายโลก และทูลว่า
"บรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมร-
ดกอันใด นอกจากสิ งมุสา สิ งไร้
ค่า และสิ งซึ งไม่มีประโยชน์อะ-
ไรในตัว
20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สาํหรับ
ตนเองได้หรือ สิ งอย่างนั2นไม่ใช่
พระ"
21 "เพราะฉะนั2น ดูเถิด เราจะ
กระทาํให้เขารู้จักกาลครั2งนี2  เรา
จะกระทาํให้ เขารู้ จักมือของเรา
และฤทธานุภาพของเรา และเขา
ทั2 งหลายจะรู้ ว่านามของเราคือ
พระเยโฮวาห์"

 จิตใจอนัหลอกลวง
ของยูดาห์

17
"บาปของยูดาห์นั2 นบัน-
ทึกไว้ด้วยปากกาเหล็ก

ด้วยปลายเพชรจารึกไว้บนแผ่น
แห่งจิตใจของเขา และบนเชิง
งอนที แท่นบูชาของเขาทั2งหลาย
2 ฝ่ายลูกหลานของเขาก็ระลึก
ถึ งแท่ นบู ชาและเหล่ าเสารู ป
เคารพของเขาข้างต้นไม้สดทุก
ต้นบนเนินเขาสูง
3โอ ภูเขาที อยู่กลางทุ่งเอ๋ย เรา

จะให้บรรดาสิ งของและทรัพย์
สมบัติทั2 งสิ2 นของเจ้าเป็นของริบ
และเราจะนับว่าปูชนียสถานสูง
ทั2 งหลายของเจ้าเป็นความบาป
ของเจ้า ตลอดทั วบริเวณชาย
แดนของเจ้า
4 เจ้ าจะต้องปล่อยมือของเจ้า
จากมรดกซึ งเราได้ยกให้แก่เจ้า
และเราจะกระทาํให้เจ้าปรนนิ-
บัติ ศัตรูของเจ้าในแผ่นดินซึ ง
เจ้าไม่ รู้ จัก เพราะความโกรธ
ของเรา เจ้าก่อไฟขึ2 นซึ งจะไหม้
อยู่เป็นนิตย์"
5พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า "คน
ที วางใจในมนุษย์และให้ เนื2 อ
หนังเป็นแขนของเขา และใจของ
เขาหั นออกจากพระเยโฮวาห์
คนนั2นกเ็ป็นที สาปแช่ง
6 เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ที อยู่
ในทะเลทราย และจะไม่เห็น
ความดีอันใดมาถึงเลย เขาจะ
อาศัยอยู่ ในแผ่นดินที แตกระ-
แหงที ในถิ นทุรกันดาร ในแผ่น
ดินเคม็ที ไม่มีคนอาศัย

คนที�วางใจในพระเยโฮวาห์
ย่อมไดร้บัพระพร

7 คนที วางใจในพระเยโฮวาห์
ย่อมได้รับพระพร คือผู้ที ความ
วางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์
8เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที ปลูก
ไว้ริมนํ2า ซึ งหยั งรากของมันออก
ไปข้างลาํนํ2า เมื อแดดส่องมาถึง

เยเรมีย์ DH, DO

(DK) สดด DN:D-F (FP) อสย GH:DK (FD) อพย K:DJ-DN (D) โยบ DK:FG-FJ
(F) ยรม O:DN (G) พคค M:DO-DN; มคา G:DF (J) ลนต FH:GD-GJ (M) สดด HF:K
(H) โยบ N:DD-DG; สดด D:J (O) สดด F:DF; สภษ DH:FP (N) อสย MN:DD; อสค GD:J
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กจ็ะไม่สังเกต เพราะใบของมัน
เขียวอยู่เสมอ และจะไม่กระวน
กระวายในปีที แห้งแล้ง เพราะ
มันไม่หยุดที จะออกผล"
9 จิตใจก็ เป็นตั วล่อลวงเหนื อ
กว่าสิ งใดทั2 งหมด มันเสื อม
ทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ ใดจะ
รู้จักใจนั2นเล่า
10 "เราคือพระเยโฮวาห์ตรวจ
ค้นดูจิต และทดลองดูใจ เพื อ
ให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของ
เขา ตามผลแห่งการกระทาํของ
เขา"
11 เหมือนนกกระทากกไข่ แต่
ไม่ให้ออกเป็นตัวฉันใด คนที ได้
ความมั งมีมาอย่างไม่เป็นธรรม
ก็ฉันนั2 น พอถึงกลางวัย มันก็
พรากจากคนนั2 นเสีย และใน
ตอนปลายของเขา เขาจะเป็นคน
โฉดเขลา
12 ที ตั2 งแห่งสถานบริสุทธิT ของ
เราทั2 งหลาย เป็นพระที นั งรุ่ ง
เรืองซึ งตั2 งอยู่สูงตั2 งแต่เดิมนั2น
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความ
หวังแห่งอิสราเอล บรรดาคน
เหล่านั2นที ละทิ2 งพระองค์จะต้อง
รับความอับอาย บรรดาคนทั2 ง
ปวงที หันไปจากเราจะต้องจารึก
ไว้ในแผ่นดินโลก เพราะเขาได้
ละทิ2 งพระเยโฮวาห์ ผู้เป็นแหล่ง
นํ2าแห่งชีวิตเสีย
14 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ

ทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระ
องค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอด ข้าพระองค์จึง
จะรอด เพราะพระองค์เป็นที 
สรรเสริญของข้าพระองค์
15 ดูเถิด เขาทั2งหลายได้พูดกับ
ข้าพระองค์ว่า "พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์อยู่ที ไหน ให้มา
เถิด"
16 ข้ าพระองค์ มิ ได้หาโอกาส
เลิกเป็นผู้ เลี2 ยงแกะที ตามพระ
องค์ไป ข้าพระองค์กไ็ม่ประสงค์
วันแห่งความหายนะ พระองค์
ทรงทราบแล้ว สิ งซึ งออกมาจาก
ริมฝีปากของข้าพระองค์ก็ ถูก
ต้องต่อพระพักตร์ของพระองค์
17 ขออย่ าทรงเป็ นเหตุ ให้ ข้ า
พระองค์ครั นคร้าม พระองค์
ทรงเป็นความหวังของข้ าพระ
องค์ในวันร้าย
18 ผู้ใดข่มเหงข้าพระองค์ ขอ
ให้เขาได้รับความละอาย แต่ขอ
อย่าให้ ข้าพระองค์ได้ รับความ
ละอาย ขอให้เขาครั นคร้าม แต่
อย่าให้ข้าพระองค์ครั นคร้าม ขอ
ทรงนาํ วั นร้ ายมาตกเหนื อเขา
ขอทรงทาํลายเขาด้วยการทาํลาย
ซับซ้อน

จงรกัษาวนัสะบาโต
19 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้า
ดังนี2 ว่า "จงไปยืนในประตูบุตร
ประชาชน ซึ งบรรดากษัตริย์แห่ง

เยเรมีย์ DO

(K) ปฐก H:M; N:FD (DP) D ซมอ DH:O (DD) ยรม M:FO-FN (DF) F พศด F:M-H
(DG) สดด FF:J; ยอล G:DH (DJ) พบญ GF:GK (DM) อสย M:DK (DH) อมส O:DJ-DM
(DO) โยบ GD:FG; สดด OO:F-K (DN) ยรม FP:DD (DK) สภษ D:FP-FF; กจ M:FP
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ยูดาห์เสดจ็เข้า และซึ งพระองค์
เสดจ็ออก และในประตูทั2งหลาย
ของเยรูซาเลม็
20 และกล่าวแก่เขาทั2 งหลายว่า
`ท่านทั2 งหลายผู้เป็นกษัตริย์ของ
ยูดาห์ และบรรดาคนยูดาห์และ
ชาวเยรูซาเล็มทั2 งสิ2 น ผู้ซึ งเข้า
ทางประตูเหล่านี2  จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์
21 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า จง
ระวังเพื อเห็นแก่ชีวิตของเจ้าทั2 ง
หลาย อย่าได้หาบหามอะไรใน
วันสะบาโต หรือนาํของนั2 นเข้า
ทางบรรดาประตูเยรูซาเลม็
22 และอย่ าหาบหามของของ
เจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโต
หรือกระทาํงานใดๆ แต่จงรักษา
วันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิT  ดังที 
เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้า
ไว้
23 ถึ งกระนั2 นเขาก็ไม่ เชื อฟั ง
หรือเงี ยหูฟัง แต่กระทาํคอของ
เขาทั2งหลายให้แขง็ เพื อจะไม่ได้
ยินและไม่รับคาํสั งสอน
24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมา
ถ้าเจ้าเชื อฟังเรา และไม่นาํภาระ
ใดๆเข้ามาทางประตู เมืองนี2 ใน
วันสะบาโต แต่รักษาวันสะบาโต
ให้บริสุทธิT  และไม่กระทาํงานใน
วันนั2น
25 แล้วจะมีกษัตริย์และเจ้านาย
ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งดาวิด

เสด็จเข้าทางประตูทั2 งหลายของ
เมืองนี2  เสด็จมาในรถรบ และ
บนม้า ทั2งบรรดากษัตริย์และเจ้า
นายของพระองค์ ทั2 งคนยูดาห์
และชาวเยรูซาเล็ม และเมืองนี2
จะดาํรงอยู่เป็นนิตย์
26 และประชาชนจะมาจากหัว
เมืองแห่งยูดาห์ และจากที ซึ ง
อยู่รอบเยรูซาเลม็ จากแผ่นดิน
เบนยามิน จากที ราบ จากเทือก
เขา และจากภาคใต้ นาํเอา
เครื องเผาบูชา และเครื องสัก-
การบูชา เครื องธัญญบูชาและ
กาํยาน และนาํเครื องบูชาแห่ง
การสรรเสริ ญมายั งนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
27 แต่ถ้าเจ้าทั2งหลายไม่ฟังเราที 
จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิT
และที จะไม่ แบกภาระเข้ าทาง
ประตูทั2 งหลายของเยรูซาเล็มใน
วันสะบาโต แล้วเราจะก่อไฟไว้
ในประตูเมืองเหล่านั2 น และไฟ
นั2 นจะเผาผลาญราชวังทั2 งหลาย
ของเยรูซาเล็ม และจะดับก็ไม่
ได้'"

การปั� นภาชนะที�เสียแลว้
ใหเ้ป็นภาชนะอีกลูกหนึ�ง

18
พระวจนะซึ งมาจากพระ
เยโฮวาห์ยังเยเรมีย์ว่า

2 "จงลุ กขึ2 นไปที บ้ านของช่ าง
หม้อ เราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคาํ
ของเราที นั น"

เยเรมีย์ DO, DN

(FP) สดด JK:D-F; อสค F:O (FD) พบญ J:K; ยชว FG:DD (FF) ปฐก F:F; อพย DH:FG
(FG) ยรม O:FJ-FH (FJ) อพย DM:FH (FM) F ซมอ O:DH (FH) ยชว DM:FD; ศคย O:O
(FO) อสย D:FP; ศคย O:DD-DJ; ฮบ DF:FM (F) อสย FP:F; อสค J:D; M:D; อมส O:O
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3ข้าพเจ้าจึงลงไปที บ้านของช่าง
หม้อ และดูเถิด เขากาํลังทาํงาน
อยู่ที แป้นเวียน
4และภาชนะซึ งทาํด้วยดินก็เสีย
อยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั2น
ใหม่ให้ เป็นภาชนะอีกลูกหนึ ง
ตามที ช่างหม้อเห็นว่าควรทาํ
5แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้าว่า
6"โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรา
จะกระทาํแก่เจ้าอย่างที ช่างหม้อ
นี2 กระทาํไม่ได้หรือ พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ ดูเถิด โอ
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ใน
มือของเราอย่างดินเหนียวอยู่ใน
มือของช่างหม้อ
7 ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศ
เกี ยวกับประชาชาติหนึ ง หรือ
ราชอาณาจักรหนึ งว่า เราจะถอน
และพังและทาํลายมันเสีย
8และถ้าประชาชาตินั2 น ซึ งเรา
ได้ลั นวาจาไว้เกี ยวข้องด้วย หัน
เสียจากความชั วร้ายของตน เรา
ก็จะกลับใจจากความชั วซึ งเรา
ได้ตั2 งใจจะกระทาํแก่ชาตินั2นเสีย
9และถ้าเวลาใดก็ตาม เราได้
ประกาศเกี ยวกั บประชาชาติ
หนึ งหรือราชอาณาจักรหนึ งว่า
เราจะสร้างขึ2 นและปลูกฝังไว้
10 และถ้าชาตินั2 นได้กระทาํชั ว
ในสายตาของเรา ไม่เชื อฟังเสียง
ของเรา เรากจ็ะกลับใจจากความ

ดีซึ งเราได้กล่าวไปแล้วว่าเราจะ
ให้ประโยชน์แก่ชาตินั2นเสีย
11 เพราะฉะนั2น คราวนี2 จงกล่าว
กับคนยูดาห์และชาวเมืองเยรู-
ซาเล็มว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 ว่า ดูเถิด เรากาํลังก่อสิ งร้ายไว้
สู้ เจ้า และคิดแผนงานอย่างหนึ ง
ไว้สู้ เจ้า ทุกๆคนจงกลับเสียจาก
ทางชั วของตน และจงซ่อมทาง
และการกระทาํของเจ้าทั2 งหลาย
เสีย'
12 แต่ เขาทั2 งหลายก ล่ าวว่ า
`เหลวไหล เราจะดาํเนินตาม
แผนงานของเราเอง และต่าง
จะกระทาํตามความดื2 อดึงแห่ง
จิตใจชั วของตนทุกคน'
13 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี2 ว่า จงไปเที ยวถามดู
ท่ามกลางประชาชาติว่า ผู้ใดเคย
ได้ยินเหมือนอย่างนี2 บ้าง อิสรา-
เอลพรหมจารีนั2 นได้กระทาํสิ ง
อันน่าหวาดเสียวนัก
14 คนจะละทิ2 งหิมะแห่ งภู เขา
เลบานอนซึ งมาจากหน้าผาแห่ง
ทุ่ งหรือ ลาํธารที ไหลเย็น
จากที อื นจะแห้งไปหรือ
15 เพราะเหตุ ว่ าประชาชนของ
เราได้ลืมเราเสีย เขาทั2งหลายจึง
เผาเครื องหอมบูชาสิ งไร้สาระ
ทาํให้เขาได้สะดุดในหนทางของ
เขาในถนนโบราณ และเดินตาม
ทางซอยไม่ไปตามถนนหลวง

เยเรมีย์ DN

(G) ยนา D:G (J) อสย JM:K (H) ดนล J:FG (O) ยรม D:DP (N) วนฉ DP:DM-DH
(K) ปญจ G:F; อมส K:DD-DM (DP) สดด DFM:M (DD) ปฐก DD:G-J (DF) F พกษ H:GG
(DG) D ซมอ J:O; อสย HH:N (DJ) ยน H:HN (DM) อสย JD:FK; ฮชย F:DG; มลค F:N
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16 ได้กระทาํให้แผ่นดินของเขา
ทั2 งหลายเป็นที รกร้าง เป็นสิ งที 
เขาเย้ยหยันอยู่เนืองนิตย์ ทุก
คนที ผ่านไปทางนั2 นก็ตกตะลึง
และสั นศีรษะของเขา
17 เราจะให้เขากระจัดกระจาย
ออกไปดุจถูกพัดด้วยลมตะวัน
ออกต่อหน้าศัตรู เราจะหันหลัง
ให้เขา ไม่ใช่หันหน้าให้ ในวัน
แห่งความหายนะของเขานั2น"
18 แล้วเขากล่าวว่า "มาเถิด ให้
เราปองร้ายเยเรมีย์ เพราะว่า
พระราชบัญญัติจะไม่พินาศไป
จากบรรดาปุโรหิต หรือคาํปรึก-
ษาย่อมไม่ ขาดจากนั กปราชญ์
หรือถ้อยคาํไม่ขาดจากผู้พยา-
กรณ์ มาเถิด ให้เราโจมตีเขา
ด้วยลิ2 น และอย่าให้เราฟังคาํ
ของเขาเลย"
19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงฟัง
เสียงปรปักษ์ของข้าพระองค์สิ
พระเจ้าข้า
20 ความชั วเป็นของสาํหรับตอบ
แทนความดีหรือ ถึงกระนั2น เขา
ยั งขุดหลุ มไว้ ปองชี วิ ตของข้ า
พระองค์ ขอทรงระลึกว่าข้า
พระองค์ยืนเฝ้าพระองค์ทูลขอ
ความดีเพื อเขา เพื อจะหันพระ
พิโรธของพระองค์ไปเสียจากเขา
21 เพราะฉะนั2น ขอทรงมอบลูก
หลานของเขาให้แก่การกันดาร

อาหาร ให้โลหิตของเขาทั2งหลาย
ไหลออกด้วยอาํนาจของดาบ ให้
ภรรยาของเขาทั2 งหลายขาดบุตร
และเป็นหญิงม่าย ขอให้ผู้ชาย
ของเขาประสบความตาย ให้
อนุ ชนของเขาถู กดาบตายใน
สงคราม
22 ขอให้ได้ยินเสียงร้องมาจาก
เรือนของเขาทั2 งหลาย เมื อพระ
องค์ทรงพากองทหารมาปล้น
เขาอย่างฉับพลัน เพราะเขาทั2 ง
หลายได้ ขุดหลุ มไว้ดั กข้ าพระ
องค์ และวางบ่วงดักเท้าของข้า
พระองค์
23 แม้กระนั2น ข้าแต่พระเยโฮ-
วาห์ พระองค์ทรงทราบการปอง
ร้ ายทั2 งสิ2 นของเขาที จะฆ่ าข้ า
พระองค์เสีย ขออย่าทรงลบ
ความชั วช้าของเขา หรือลบบาป
ของเขาเสี ยจากสายพระเนตร
ของพระองค์ ขอให้เขาถูกควํ า
ลงต่อพระพักตร์พระองค์ ขอ
ทรงจัดการเขาทั2 งหลายในเวลา
แห่งความกริ2 วของพระองค์

บทเรียนจากเหยือกดิน
ที�แตกแลว้

19
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า "จงไปซื2 อเหยือกดิน

ของช่างหม้อมาลูกหนึ ง แล้วพา
ผู้ใหญ่บางคนของประชาชนและ
ปุโรหิตอาวุโสบางคน
2ไปที หุบเขาบุตรชายของฮิน-

เยเรมีย์ DN, DK

(DH) ลนต FH:GG-GJ; พบญ FK:FG (DO) ยรม DG:FJ (DN) สดด FD:DD; อสย GF:O
(DK) สดด MM:DH-DO (FP) D ซมอ FJ:DO-DK (FD) F ทธ J:DJ (FF) ศฟย D:DP-DD
(FG) นหม J:J-M; สดด GM:J (D) พคค J:F; F คร J:O (F) ยชว DM:N; F พกษ FG:DP
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โนม ตรงทางเข้าประตูตะวัน
ออก และป่าวร้องถ้อยคาํที เรา
บอกเจ้าไว้นั2น
3 เจ้าจงว่า `โอ ข้าแต่บรรดา
กษัตริย์แห่งยูดาห์และชาวกรุง
เยรูซาเลม็ ขอทรงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะนาํเหตุ
ร้ายมาถึงสถานที นี2  อย่างที หู
ของผู้ใดที ได้ยินจะซ่าไป
4เพราะว่าประชาชนได้ละทิ2 งเรา
และได้ห่างเหินไปจากสถานที นี2
และได้ เผาเครื องหอมในที นี2
เพื อบูชาแก่พระอื น ผู้ซึ งตัวเขา
เอง หรือบรรพบุรุษของเขา
หรือบรรดากษัตริย์ของยูดาห์ไม่
รู้จัก และเพราะเขาได้กระทาํให้
โลหิตของผู้ไม่มีผิดเตม็ในที นี2
5 และได้สร้ างปูชนี ยสถานสู ง
สาํหรับพระบาอัล เพื อจะเผา
บุตรชายของเขาเสียในไฟ เป็น
เครื องเผาบูชาแก่พระบาอัล ซึ ง
เรามิได้บัญชาหรือให้ประกาศิต
หรือได้นึกในใจของเรา
6ฉะนั2น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู
เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื อ
สถานที นี2 จะไม่มีใครเรียกชื อว่า
โทเฟท หรือหุบเขาบุตรชายของ
ฮินโนมอีก แต่เรียกว่า หุบเขา
ของการฆ่า
7และในสถานที นี2 เราจะกระทาํ

ให้แผนงานของยูดาห์และเยรู-
ซาเลม็สูญสิ2 นไป  และจะกระ-
ทาํให้เขาทั2 งสองล้มลงด้วยดาบ
ต่อหน้ าศั ตรู ของเขาทั2 งหลาย
และด้วยมือของบรรดาผู้ที แสวง
หาชีวิตของเขา เราจะให้ศพของ
เขาทั2 งหลายเป็นอาหารของนก
ในอากาศและสัตว์ที แผ่นดินโลก
8 และเราจะกระทาํให้ เมื องนี2
เป็นที รกร้าง เป็นสิ งที เขาเย้ย
หยัน ทุกคนที ผ่านไปจะตกตะ-
ลึงและเย้ยหยันเพราะภัยพิบัติ
ทั2งสิ2 นในเมืองนี2
9 และเราจะกระทาํ ให้ เขาทั2 ง
หลายกินเนื2 อของบุตรชายและ
เนื2 อของบุตรสาวของเขา และทุก
คนจะกินเนื2 อของเพื อนของเขา
ในการที ถูกล้อมและทุกข์ใจ คือ
ที ซึ งศัตรูของเขาและผู้ ที แสวง
หาชีวิตของเขา ได้ข่มใจเขาทั2 ง
หลาย'
10 แล้วเจ้าจงทาํเหยือกให้แตก
ท่ามกลางสายตาของคนที ไปกับ
เจ้านั2น
11 และจงกล่าวแก่เขาทั2 งหลาย
ว่า `พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า เราจะให้ชนชาตินี2 และ
เมืองนี2 แตก เช่นเดียวกับที คน
ทาํให้ภาชนะของช่างหม้อแตก
จนซ่อมแซมไม่ได้อีก เขาจะฝัง
คนไว้ในโทเฟท จนไม่มีที อื นให้
ฝังอีก

เยเรมีย์ DK

(G) สดด F:DP; มธ DP:DN (J) พบญ FN:FP; F พกษ FF:DH-DO (M) กดว FF:JD
(H) ยชว DM:N; อสย GP:GG (O) โยบ M:DF-DG; สดด GG:DP-DD (N) ยรม K:K-DD
(K) ลนต FH:FK; พบญ FN:MG-MO (DP) ยรม JN:DF (DD) สดด F:K; พคค J:F; วว F:FO
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12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
กระทาํดังนี2 แก่สถานที นี2  และแก่
ชาวเมืองนี2  กระทาํเมืองนี2 ให้
เหมือนโทเฟท
13 บรรดาเรือนแห่งเยรูซาเล็ม
และราชวังทั2 งหลายแห่งบรรดา
กษัตริย์ยูดาห์ จะเป็นมลทิน
เหมือนสถานโทเฟท เพราะเขา
เผาเครื องหอมให้แก่บรรดาบริ-
วารแห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครื อง
ดื มถวายแก่พระอื น บนหลังคา
ของบรรดาบ้านทั2งปวง'"
14 แล้วเยเรมีย์ก็มาจากโทเฟท
ที ซึ งพระเยโฮวาห์ทรงรับสั งให้
ท่านพยากรณ์นั2น และท่านกยื็น
อยู่ในลานพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์ และกล่าวแก่ประชาชน
ทั2งปวงว่า
15 "พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า ดูเถิด
เราจะนาํสิ งร้ายทั2 งสิ2 นซึ งเราได้
บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่บนเมือง
นี2  และบรรดาหัวเมืองทั2 งสิ2 น
เพราะเขาทั2งหลายได้แขง็คอของ
เขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคาํของ
เรา"

เยเรมียถู์กจับใส่คา
เพราะเหตุการประกาศ

ของท่าน

20
ฝ่ ายปาชเฮอร์ ปุโรหิต
บุตรชายของอิมเมอร์

ผู้เป็นนายใหญ่ในพระนิเวศของ

พระเยโฮวาห์ ได้ยินว่าเยเรมีย์
พยากรณ์ถึงสิ งเหล่านี2
2ปาชเฮอร์ก็ตี เยเรมี ย์ ผู้ พยา-
กรณ์และจับท่านใส่คาซึ งตั2 งอยู่
ทางประตูเบนยามินด้านบนแห่ง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
3 ต่อมาพอรุ่งขึ2 นเมื อปาชเฮอร์
ปลดเยเรมีย์ออกจากคา เยเรมีย์
พูดกับท่านว่า "พระเยโฮวาห์มิ
ไ ด้ ทรง เ รี ยกชื อของท่ านว่ า
ปาชเฮอร์ แต่ทรงเรียกว่า มา-
กอร์มิสสะบิบ
4เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า ดูเถิด เราจะกระทาํเจ้า
ให้เป็นที น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้า
เอง และต่อมิตรสหายทั2 งสิ2 น
ของเจ้า เขาทั2 งหลายจะล้มลง
ด้วยดาบของศัตรูของเขา ขณะที 
ตาเจ้ามองดูอยู่ และเราจะมอบ
ยูดาห์ทั2งสิ2 นไว้ในมือของกษัตริย์
บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็น
เชลยยังบาบิโลน และจะฆ่าเสีย
ด้วยดาบ
5 ยิ งกว่านั2 นอีกเราจะยกความ
มั งคั งของเมืองนี2  ผลแรงงานทั2ง
สิ2 นและของมีค่าทั2 งสิ2 นของเมือง
นี2  และทรัพย์สมบัติทั2 งสิ2 นของ
บรรดากษัตริย์ของยูดาห์ไว้ใน
มื อของศั ตรู ของเขาทั2 งหลาย
ผู้ซึ งจะปล้นและฉุดคร่าและขน
เอาเขาเหล่านั2นไปบาบิโลน
6ส่วนตัวท่านนะ ปาชเฮอร์และ

เยเรมีย์ DK, FP

(DG) F พกษ FG:DP; สดด OJ:O (DJ) ยรม DK:F-G (DM) F พศด GH:DH-DO; นหม K:DO
(D) D พศด FJ:DJ (F) D พกษ FF:FO (G) กจ J:M-O; DH:GP (J) พบญ FN:HM-HO
(M) F พกษ FP:DO-DN; F พศด GH:DP (H) อสย K:DM; พคค F:DJ; มคา F:DD
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บรรดาผู้ที อาศัยอยู่ในเรือนของ
ท่าน จะต้องไปเป็นเชลย ท่านจะ
ต้องไปยังบาบิโลน และท่านจะ
ตายและถูกฝังไว้ที นั น ทั2 งท่าน
และมิตรสหายทั2งสิ2 นของท่าน ผู้
ซึ งท่านได้พยากรณ์เทจ็แก่เขา"

การครํ �าครวญของเยเรมีย ์
7โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระ
องค์ทรงหลอกลวงข้าพระองค์
และข้าพระองค์ก็ถูกหลอกลวง
พระองค์ทรงมีกาํลั งยิ งกว่าข้า
พระองค์ และพระองค์กช็นะ ข้า
พระองค์เป็นที ให้เขาหัวเราะวัน
ยังคํ า ทุกคนเยาะเย้ยข้าพระ
องค์
8เพราะว่าข้าพระองค์พูดเมื อไร
ข้าพระองค์ร้องให้ช่วย ข้าพระ
องค์ตะโกนว่า "ความทารุณและ
การปล้น" เพราะว่าพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ได้เป็นเหตุให้
ข้าพระองค์เป็นที ตาํหนิและเยาะ
เย้ยตลอดวัน
9 แล้ ว ข้ าพระอง ค์ ก ล่ า ว ว่ า
"ข้าพเจ้าจะไม่ อ้างถึ งพระองค์
หรือกล่าวในพระนามของพระ
องค์อีก" แต่พระวจนะของพระ
องค์ อยู่ ในใจของข้ าพระองค์
เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ในกระดูก
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
ก็อ่อนเปลี2 ยที ต้องอัดไว้ และ
ข้าพระองค์กอ็ัดไว้ไม่ไหว
10 เพราะข้าพระองค์ได้ยินเสียง

ซุบซิบเป็นอันมาก ความหวาด
เสียวอยู่รอบทุกด้าน เขากล่าวว่า
"ใส่ความเขา ให้เราใส่ความเขา"
มิตรสหายที คุ้ นเคยทั2 งสิ2 นของ
ข้ าพระองค์ เฝ้ าดู ความล่มจม
ของข้าพระองค์ กล่าวว่า "ชะ-
รอยเขาจะถูกหลอกลวงแล้วเรา
จะชนะเขาได้ และจะทาํการแก้
แค้นเขา"
11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ ข้าง
ข้ าพเจ้ าดั งนั กรบที น่ ากลั ว
เพราะฉะนั2น ผู้ข่มเหงข้าพเจ้าจะ
สะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขา
จะขายหน้ามาก เพราะเขาจะไม่
เจริญขึ2 น ความอัปยศอดสูเป็น
นิตย์ของเขานั2นจะไม่มีวันลืม
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ทรงทดลองคนชอบธรรม
ผู้ ทอดพระเนตรทั2 งใจและจิต
ขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นการแก้
แค้นของพระองค์เหนือเขาทั2 ง
หลาย เพราะข้าพระองค์ได้ทูล
เสนอคดีของข้าพระองค์แล้ว
13 จงร้องเพลงถวายพระเยโฮ-
วาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์
เพราะว่าพระองค์ทรงช่วยชี วิต
ของผู้ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้
กระทาํความชั วร้าย
14 ขอให้วันที ข้าพเจ้าเกิดมานั2น
ถูกสาปแช่ง อย่าให้วันที มารดา
ของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้รับ
พร

เยเรมีย์ FP

(O) อพย M:FF-FG; กดว DD:DD-DM (N) ยรม J:DK; M:D (K) D พกษ DK:G-J; ยน D:F
(DP) สดด GD:DG; มธ FH:MK-HP (DD) อสย JD:DP (DF) สดด O:K; วว F:FG
(DG) สดด GJ:H; GM:K-DD; อสย FM:J; ยก F:M-H (DJ) โยบ G:G-DH; ยรม DM:DP
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15 ขอให้ชายคนนั2 นถูกสาปแช่ง
คือคนที เขานาํข่าวไปบอกบิดา
ข้าพเจ้าว่า "บุตรชายคนหนึ ง
เกิดมาแก่ท่านแล้ว" อันกระทาํ
ให้บิดามีความยินดีมาก
16 ขอให้ชายคนนั2 นเหมือนกับ
บรรดาเมืองซึ งพระเยโฮวาห์ทรง
ควํ า เสียและมิ ได้ทรงกลับพระ
ทัย ขอให้เขาได้ยินเสียงร้องให้
ช่วยในเวลาเช้า และให้ได้ยิน
เสียงโวยวายในเวลาเที ยง
17 เพราะเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสีย
ตั2 งแต่ในครรภ์ ให้มารดาของ
ข้ าพเจ้ าเป็ นหลุ มฝั งศพของ
ข้าพเจ้า และครรภ์นั2 นจะได้โต
อยู่เป็นนิตย์
18 ทาํไมข้าพเจ้าจึงออกมาจาก
ครรภ์มาเห็นความลาํบากและ
ความทุกข์ และวันคืนของ
ข้าพเจ้าก็สิ2 นเปลืองไปด้วยความ
อับอาย

คําตกัเตือนจากเยเรมีย ์

21
พระวจนะซึ งม าจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

เมื อกษัตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้ให้
ปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ และ
เศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชายมา-
อาเสอาห์ไปหาเยเรมีย์ว่า
2 "ขอจงทู ลถามพระเยโฮวาห์
เพื อเรา เพราะเนบูคัดเนสซาร์
กษัตริ ย์บาบิ โลนกาํลั งทาํ สง-
ครามกับเรา ชะรอยพระเยโฮ-

วาห์ จะทรงกระทาํกั บเราตาม
บรรดาราชกิจอันมหัศจรรย์ของ
พระองค์ และจะทรงกระทาํให้
เนบูคัดเนสซาร์ถอยทัพไปจาก
เรา"
3แล้วเยเรมีย์บอกเขาทั2 งสองว่า
"ท่านจงทูลแก่เศเดคียาห์ดังนี2 ว่า
4 `พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เรา
จะหันกลับซึ งยุทโธปกรณ์อันอยู่
ในมือของเจ้า และซึ งเจ้าใช้สู้ รบ
กับกษัตริย์แห่งบาบิโลนและกับ
ชนเคลเดียซึ งกาํลังล้อมเจ้าอยู่
นอกกาํแพง และเราจะรวบรวม
มันมาไว้ในใจกลางเมืองนี2
5 เราเองจะต่อสู้ กับเจ้าด้วยมือที 
เหยียดออกและด้วยแขนที แข็ง
แรง ด้วยความกริ2 ว ด้วยความ
เกรี2 ยวกราดและพิโรธมากยิ ง
6และเราจะโจมตีชาวกรุงนี2  ทั2 ง
คนและสัตว์ แล้วกจ็ะตายลงด้วย
โรคระบาดขนาดหนัก
7พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลัง
เราจะมอบเศเดคียาห์กษัตริ ย์
ของยูดาห์ และบรรดาข้าราชการ
ของเขา และประชาชนเมืองนี2 ซึ ง
รอดตายจากโรคระบาด ดาบ
และการกันดารอาหารไว้ในมือ
ของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่ง
บาบิโลน และมอบไว้ในมือของ
ศัตรูของเขาทั2งหลาย ในมือของ
คนเหล่านั2 นที แสวงหาชี วิตของ

เยเรมีย์ FP, FD

(DM) ปฐก FD:M-H; ลก D:DJ (DH) พบญ FK:FG (DO) โยบ G:DP-DD (DN) พคค G:D
(D) ยรม FD:D (F) วนฉ FP:FO; D ซมอ DP:FF (J) อสย DP:J; ฮชย K:DF; มธ FF:O
(M) อสย HG:DP; พคค F:J-M (H) ยรม O:FP (O) F พกษ FM:M-O; F พศด GH:DO-FP
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เขา ท่านจะฟันเขาเสียด้วยคม
ดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทั2 ง
หลาย หรือไว้ชีวิตเขา หรือมี
ความเมตตาต่อเขา'
8และเจ้าจงพูดกับชนชาตินี2 ว่า
`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด
เราได้ตั2 งวิถี แห่ งชี วิตและทาง
แห่งความตายไว้ต่อหน้าเจ้า
9คนที อยู่ ในเมืองนี2 จะตายเสีย
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด แต่ผู้ที ออก
ไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้
ตั2 งล้อมอยู่นั2น ก็จะมีชีวิตอยู่ได้
และจะมี ชี วิ ตของตนเป็นบาํ-
เหนจ็แห่งการสงคราม
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
เราได้ มุ่ งหน้าต่อสู้ เมืองนี2 ด้วย
ความร้ายไม่ใช่ด้วยความดี คือ
เมืองนี2 จะถูกมอบไว้ในมือของ
กษัตริย์แห่งบาบิโลน และท่าน
จะเผามันเสียด้วยไฟ'
การกล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม

11 จงกล่ าวต่ อวงศ์ วานของ
กษัตริย์ยูดาห์ว่า `จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์
12 โอ วงศ์วานดาวิดเอ๋ย พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า จงให้ความ
ยุติธรรมในเวลาเช้า จงช่วยผู้ที 
ถู กปล้นให้ พ้นจากมื อผู้ ที บี บ
บังคับ เกรงว่าความพิโรธของ
เราจะออกไปเหมือนไฟ และเผา
ไหม้อย่างที ไม่มีใครดับได้เพราะ

การกระทาํอันชั วร้ายของเจ้าทั2 ง
หลาย
13 โอ ชาวที ลุ่มเอ๋ย ดูเถิด เรา
ต่อสู้ เจ้า   ศิลาแห่งที ราบเอ๋ย
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ
พวกเจ้าผู้กล่าวว่า "ใครจะลงมา
ต่อสู้ กับเรา หรือใครจะเข้ามาใน
ที อาศัยของเรา"
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
ลงโทษเจ้าทั2 งหลายตามผลแห่ง
การกระทาํของเจ้า เราจะก่อไฟ
ไว้ในป่าของเมืองนั2น และไฟนั2น
จะเผาผลาญสิ งต่างๆที อยู่รอบ
เมืองนั2นสิ2 น'"

คําพยากรณต่์อ
กษตัริยแ์ห่งยูดาห์

22
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า จงลงไปยังราชสาํ-

นักของกษัตริย์ยูดาห์และกล่าว
ถ้อยคาํเหล่านี2 ที นั น
2ว่า "โอ ข้าแต่กษัตริย์แห่งยู-
ดาห์ ผู้ประทับบนพระที นั งของ
ดาวิด จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ ทั2งตัวท่าน ข้าราชการ
ของท่าน และประชาชนของท่าน
ผู้เข้ามาในประตูเมืองนี2
3พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า จง
กระทาํความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม จงช่วยผู้ที ถูกปล้นให้
พ้นมือของผู้ที บีบบังคับ และ
อย่าได้กระทาํความผิด หรือ
ความทารุณแก่ชนต่างด้าว ลูก

เยเรมีย์ FD, FF

(N) พบญ DD:FH; อสย D:DK-FP (K) ยรม FD:O; FO:DN (DP) ลนต DO:DP; สดด GJ:DH
(DD) มคา G:D (DF) อสย O:F; ลก D:HK (DG) อพย DG:N (DJ) อสย DP:DF; ยรม H:FK
(D) D ซมอ DM:DH-FG; D พกษ FD:DN-FP (F) ยรม FF:FK (G) อพย FG:H-K
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กาํพร้าพ่อ และหญิงม่าย หรือ
หลั งโลหิตที ไ ร้ความผิดให้ถึ ง
ตายในสถานที นี2
4 เพราะถ้ าท่ านกระทาํ สิ งนี2
จริงๆแล้ว จะมีกษัตริย์ผู้ประทับ
บนพระที นั งของดาวิดเข้ามาทาง
ประตูของพระราชวังนี2  เสดจ็มา
โดยรถรบและม้า ทั2งตัวกษัตริย์
บรรดาข้าราชการและประชาชน
ของท่านนั2น
5แต่ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคาํเหล่านี2
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิ-
ญาณต่อตัวของเราเองว่า ราช
สาํนักนี2 จะเป็นที รกร้าง"
6 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แก่ ราชสาํนักแห่งกษัตริ ย์ของ
ยูดาห์ว่า "เจ้าเป็นเหมือนกิเล-
อาดแก่เรา เป็นดังยอดภูเขาเล-
บานอน ถึงกระนั2น เราจะกระทาํ
เจ้าให้เป็นถิ นทุรกันดารแน่ เป็น
เมืองที ไม่มีคนอาศัย
7เราจะเตรียมผู้ทาํลายไว้ต่อสู้
เจ้า ต่างก็มีอาวุธของตน และ
เขาทั2 งหลายจะตัดต้นสนสีดาร์
อย่างดีของเจ้าลง และโยนเข้าใน
ไฟ
8และประชาชาติเป็นอันมากจะ
ผ่านเมืองนี2 ไป และทุกคนจะพูด
กับเพื อนบ้านของตนว่า `ทาํไม
พระเยโฮวาห์ จึงทรงกระทาํเช่น
นี2 แก่เมืองใหญ่นี2 '
9 และเขาทั2 งหลายจะตอบว่ า

`เพราะเขาทั2 งหลายได้ ละทิ2 ง
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา และนมัสการกับ
ปรนนิบัติพระอื น'"
10 อย่าร้องไห้อาลัยแก่ผู้ที ตาย
ไป อย่าครวญครํ าด้วยเขาเลย
แต่จงร้องไห้รํ า ไรอาลัยผู้ ที ไป
แล้ว เพราะเขาจะไม่ได้กลับมา
เห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขา
อีกเลย
11 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละเกี ยวกับชัลลูม บุตรชาย
โยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ ผู้
ซึ งครองราชย์แทนโยสิยาห์ราช
บิดา และผู้ที ไปจากสถานที นี2
"ท่านจะไม่ได้กลับมาที นี อีก
12 ท่านจะสิ2 นชีวิตในที ซึ งเขาจับ
ท่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่
เห็นแผ่นดินนี2 อีกเลย"
13 "วิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตน
ด้วยความอธรรม และสร้างห้อง
ชั2นบนไว้ด้วยความอยุติธรรม ผู้
ที ทาํให้เพื อนบ้านของเขาปรน-
นิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลย และ
มิได้จ่ายค่าจ้างให้แก่เขา
14 ผู้กล่าวว่า `เราจะสร้างวัง
ใหญ่อยู่ เอง กับมีห้องชั2 นบน
กว้างขวาง และเจาะหน้าต่างให้
ห้องนั2 น และบุฝาผนังด้วยไม้
สนสีดาร์และทาด้วยสีแดงเข้ม'
15 เจ้ าคิ ดว่ าเ จ้ าจะครองราช
สมบัติ เพราะเจ้าแข่งไม้สน

เยเรมีย์ FF

(J) ยรม DO:FM (M) F พศด O:DK; อสย D:FP (H) ปฐก GO:FM (O) อสย DP:G-O
(N) พบญ FK:FG-FM (K) F พศด GJ:FM (DP) F พกษ FF:FP (DD) D พศด G:DM
(DF) ยรม FF:DN (DG) F พกษ FG:GM-GO (DJ) สภษ DO:DK (DM) F พกษ FG:FM
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สีดาร์กันหรือ ราชบิดาของเจ้ามิ
ได้กินและดื ม และกระทาํความ
ยุติ ธรรมและความเที ยงธรรม
ดอกหรือ ฝ่ายราชบิดากอ็ยู่เยน็
เป็นสุข
16 เขาพิพากษาคดี ของคนจน
และคนขัดสน เขาก็อยู่เย็นเป็น
สุข ทาํอย่างนี2 เป็นการรู้ จักเรา
หรือ" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ
17 "แต่ เจ้ ามีตาและใจไว้ เพื อ
ความโลภ เพื อหลั งโลหิตที ไร้
ความผิดให้ถึงตาย และเพื อ
ปฏิบัติการบีบบังคับและความ
ทารุณ"
18 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี2 เกี ยวกับเยโฮยาคิม
ราชบุ ตรของโยสิ ยาห์ กษัตริ ย์
แห่งยูดาห์ว่า "เขาทั2 งหลายจะ
ไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า `อนิจ-
จา พี ชายเอ๋ย' หรือ `อนิจจา
พี สาวเอ๋ย' เขาทั2 งหลายจะไม่
โอดครวญอาลัยเขาว่า `อนิจจา
พระองค์ท่าน' หรือ `อนิจจา
ความสง่างามของพระองค์ท่าน'
19 ท่านจะถูกฝั งไว้อย่างฝั งลา
คือถูกลากไปโยนทิ2 งไว้ข้างนอก
ประตูเมืองเยรูซาเลม็
20 จงขึ2 นไปที เลบานอนและ
ร้องว่า และจงเปล่งเสียงของเจ้า
ในเมืองบาชาน จงร้องจากทาง
ผ่านข้างนอก เพราะว่าคนรักทั2ง

สิ2 นของเจ้าถูกทาํลายเสียแล้ว
21 เราได้พูดกับเจ้าเมื อเจ้าอยู่
เยน็เป็นสุข แต่เจ้ากล่าวว่า `เรา
จะไม่ฟัง' นี เป็นวิธีการของเจ้า
ตั2 งแต่ยังหนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื อ
ฟังเสียงของเรา
22 ลมจะทาํลายผู้ เลี2 ยงแกะทั2 ง
สิ2 นของเจ้า และบรรดาคนรัก
ของเจ้าจะไปเป็นเชลย แล้วเจ้า
จะอับอายขายหน้าเป็นแน่เนื อง
ด้วยความชั วทั2งสิ2 นของเจ้า
23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที 
สร้างรังอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาร์
เจ้าจะได้ รับความกรุณาสักเท่า
ใดเมื อความเจ็บปวดมาเหนือ
เจ้า อย่างความเจ็บปวดของ
หญิงที คลอดบุตร"
24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรามี
ชีวิตอยู่ตราบใด แม้ว่าโคนิยาห์
ราชบุตรของเยโฮยาคิม กษัตริย์
แห่งยูดาห์ เป็นแหวนตราอยู่ที 
มือขวาของเรา ถึงกระนั2นเราจะ
ถอดออกเสีย
25 และมอบเจ้าไว้ในมือของคน
เหล่านั2 นที แสวงหาชีวิตของเจ้า
ในมือของคนเหล่านั2 น ซึ งพวก
เจ้ากลัวหน้าตาของเขา คือว่าใน
มือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งบาบิโลน และในมือของคน
เคลเดีย
26 เราจะเหวี ยงเจ้าและมารดาผู้
คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ ง

เยเรมีย์ FF

(DH) โยบ FK:DF-DO; สดด OF:D-J (DO) ยชว O:FD (DN) F พศด FD:DK-FP; GM:FM
(DK) ยรม DM:G (FP) F พกษ FJ:O; อสย FP:M-H (FD) สภษ GP:K (FF) อสย HJ:H
(FG) ศคย DD:D-F (FJ) F พกษ FM:H-N (FM) F พกษ FJ:DM-DH (FH) อสค DK:K-DJ
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ที ซึ งเจ้ามิได้เกิดที นั น และเจ้า
จะตายที นั น
27 แต่แผ่นดินซึ งเขาอาลัยอยาก
จะกลับนั2น เขาจะไม่ได้กลับไปสู่
ได้"
28 โคนิยาห์ชายผู้นี2 เป็นรูปเคา-
รพที ถู กดู หมิ นและแตกหรื อ
เป็นภาชนะที ไม่มีใครชอบหรือ
ทาํไมตัวเขาและเชื2 อสายของเขา
จึงถูกเหวี ยง และถูกโยนเข้าใน
แผ่นดินซึ งเขาทั2งหลายไม่รู้จัก
29 โอ แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่น
ดินเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์
30 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"จงเขียนลงว่าชายคนนี2 ไม่มีบุตร
เป็นชายซึ งไม่เจริญขึ2 นในชั วชีวิต
ของเขา เพราะไม่มีคนแห่งเชื2 อ
สายของเขาสักคนหนึ งที จะเจริญ
ขึ2 น ในการประทับบนพระที นั ง
ของดาวิด และปกครองในยูดาห์
อีก"

คําพยากรณถ์ึง
การรวบรวมของอิสราเอล

23
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
"วิ บั ติ จงมี แก่ ผู้ เลี2 ยง

แกะผู้ ทาํลายและกระจายแกะ
ของลานหญ้าของเรา"
2 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสกับผู้
เลี2 ยงแกะผู้ ดูแลประชาชนของ
เราดังนี2 ว่า "เจ้าทั2งหลายได้กระ-

จายฝูงแกะของเรา และได้ขับไล่
มันไปเสีย และเจ้ามิได้เอาใจใส่
มัน" พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดู
เถิด เราจะลงโทษเจ้าเพราะการ
กระทาํที ชั วของเจ้า
3แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของ
เราที เหลืออยู่ออกจากประเทศ
ทั2 งปวงซึ งเราได้ขับไล่ให้เขาไป
อยู่นั2 น และจะนาํเขากลับมายัง
คอกของเขา เขาจะมีลูกดกและ
ทวีมากขึ2 น"
4พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะตั2 ง
ผู้ เลี2 ยงแกะไว้เหนือเขา ผู้จะ
เลี2 ยงดูเขา และเขาทั2 งหลายจะ
ไม่กลัวอีกเลย หรือครั นคร้าม
จะไม่ขาดไปเลย"
5พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื อเราจะเพาะ
อังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และ
กษัตริ ย์องค์หนึ งจะทรงครอบ
ครองและเจริญขึ2 น และจะทรง
ประทานความยุ ติ ธรรมและ
ความเที ยงธรรมในแผ่นดินนั2น
6ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอด
ได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่
อย่างปลอดภัย และนี จะเป็น
นามซึ งเราจะเรียกท่าน คือ พระ
เยโฮวาห์ เป็นความชอบธรรม
ของเรา"
7พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื อคนของเขาจะไม่กล่าวอีกต่อ

เยเรมีย์ FF, FG

(FO) F พกษ FM:FO-GP (FN) D ซมอ G:G-M (FK) พบญ J:FH (GP) D พศด G:DH-DO
(D) ยรม F:N; อสค DG:G (F) มธ FM:GH (G) พบญ GP:G-M (J) สดด ON:OP-OF
(M) สดด OF:D-F; ฮบ N:N (H) พบญ GG:FN-FK; สดด DGP:O-N (O) ยรม FG:G; GD:GF
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ไปว่า `พระเยโฮวาห์ทรงพระ
ชนม์อยู่ตราบใด ผู้ซึ งได้นาํ
ประชาชนอิสราเอลออกมาจาก
แผ่นดินอียิปต์'
8แต่จะว่า `พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่ตราบใด ผู้ซึ งได้นาํ
และพาเชื2 อสายแห่งวงศ์วานอิส-
ราเอลออกมาจากแดนเหนื อ'
และออกมาจากประเทศทั2 งปวง
ที เราขับไล่ให้ไปอยู่นั2 น แล้วเขา
ทั2 งหลายจะได้อาศัยอยู่ ในแผ่น
ดินของเขาเอง"

พระเจ้าทรงพิพากษา
ผูพ้ยากรณเ์ท็จทั�งหลาย

9 เกี ยวกับเรื องบรรดาผู้ พยา-
กรณ์มีว่า ใจของข้าเป็นทุกข์อยู่
ภายในข้า และกระดูกทั2 งสิ2 น
ของข้าก็สั น ข้าเป็นเหมือนคน
เมา ข้าเป็นเหมือนคนหงาํด้วย
เหล้าองุ่น เนื องด้วยพระเยโฮ-
วาห์และเนื องด้วยพระวจนะแห่ง
ความบริสุทธิTของพระองค์
10 เพราะว่า แผ่นดินนั2นเตม็ไป
ด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุคาํ
สาปแช่ งแผ่นดินนั2 นก็ไว้ ทุกข์
และลานหญ้าในถิ นทุรกันดารก็
แห้งไป วิถีของเขาทั2 งหลายก็
ชั วช้า และอาํนาจของเขาทั2 ง
หลายกไ็ม่เป็นธรรม
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ทั2 งผู้
พยากรณ์และปุโรหิตก็อธรรม
ถึงแม้ว่าในนิเวศของเรา เรากไ็ด้

เห็นความชั วของเขา
12 เพราะฉะนั2น หนทางของเขา
ทั2 งหลายจะเป็นเหมือนทางลื น
ในความมืดแก่เขา เขาจะถูกขับ
ไล่เข้าไปและล้มลงในนั2น เพราะ
เราจะนาํเหตุร้ายมาเหนือเขาใน
ปีแห่งการลงโทษเขา" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
13 "เราได้เห็นความโง่ เขลาใน
บรรดาผู้พยากรณ์แห่งสะมาเรีย
เขาได้พยากรณ์ในนามของพระ
บาอัล และได้ทาํให้อิสราเอล
ประชาชนของเราหลงไป
14 แต่ในผู้ พยากรณ์แห่งเยรู-
ซาเลม็ เราได้เห็นสิ งอันน่าหวาด
เสียว เขาล่วงประเวณีและดาํ-
เนินอยู่ในความมุสา เขาทั2 ง
หลายหนุนกาํลังมือของผู้กระทาํ
ความชั ว จึงไม่มีผู้หนึ งผู้ใดหัน
จากความชั วของเขา เขาทุกคน
กลายเป็นเหมือนเมืองโสโดมแก่
เรา และชาวเมืองนั2 นก็เหมือน
เมืองโกโมราห์"
15 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึงตรัสเกี ยวกับเรื องผู้
พยากรณ์เหล่านั2นว่า "ดูเถิด เรา
จะเลี2 ยงเขาด้วยบอระเพ็ด และ
ให้นํ2าดีหมีเขาดื ม เพราะว่า
ความอธรรมได้ออกไปทั วแผ่น
ดินนี2 จากผู้พยากรณ์แห่งเยรูซา-
เลม็"
16 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส

เยเรมีย์ FG

(N) อสย DJ:D; อสค GJ:DG (K) F พกษ FF:DK-FP; อสค K:J (DP) ยรม M:O-N; O:K
(DD) อสค FF:FM-FH; ศฟย G:J (DF) สดด GM:H; สภษ J:DK (DG) ฮชย K:O-N
(DJ) อสค DG:F-J; มคา G:DD (DM) สดด HK:FD; พคค G:M (DH) สภษ DK:FO; มธ O:DM
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ดังนี2 ว่า "อย่าฟังถ้อยคาํของผู้
พยากรณ์ที พยากรณ์ให้ท่านฟัง
เขากระทาํให้ท่านไร้สาระ เขา
กล่าวถึงนิมิตแห่งใจของเขาเอง
มิใช่จากพระโอษฐ์ของพระเย-
โฮวาห์
17 เขายังพูดกับคนที ดูหมิ นเรา
ว่า `พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ท่าน
จะสุขสบาย' และแก่ทุกคนที 
ดาํ เนิ นตามความดื2 อกระด้ าง
แห่งจิตใจของตนเอง เขาทั2 ง
หลายกล่าวว่า `จะไม่มีเหตุร้าย
มาเหนือเจ้า'"
18 เพราะว่าผู้ใดเล่าที ได้ยืนอยู่
ในคาํตักเตือนของพระเยโฮวาห์
ที จะพิเคราะห์ เห็นและฟังพระ
วจนะของพระองค์ หรือผู้ ใดที 
เชื อฟังพระวจนะของพระองค์
และคอยฟัง
19 ดูเถิด นั นลมหมุนของพระ
เยโฮวาห์ได้ออกไปแล้วด้วยพระ
พิโรธ เป็นลมหมุนอย่างรุนแรง
มันจะตกหนักบนศีรษะของคน
ชั ว
20 ความกริ2 วของพระเยโฮวาห์
จะไม่หันกลับ จนกว่าพระองค์
จะทรงกระทาํให้สาํเร็จ และจน
กว่าพระองค์ทรงกระทาํตามพระ
เจตนาแห่งพระหฤทัยของพระ
องค์ ในวันหลังๆเจ้าทั2งหลายจะ
เข้าใจเรื องนี2 แจ่มแจ้ง
21 "เรามิได้ใช้ผู้พยากรณ์เหล่า

นั2น แต่เขาทั2งหลายยังวิ งไป เรา
ไม่ได้พูดกับเขาทั2งหลาย แต่เขา
ทั2งหลายยังพยากรณ์
22 แต่ถ้าเขาทั2 งหลายได้ยืนอยู่
ในคาํตักเตือนของเรา แล้วเขา
จะได้ป่าวร้องถ้อยคาํของเราต่อ
ประชาชนของเรา และเขาทั2 ง
หลายจะได้ให้ประชาชนหันกลับ
จากทางชั วของเขาแล้ว และหัน
กลั บจากความชั วร้ ายในการ
กระทาํของเขา"
23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรา
เป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระ
เจ้าที อยู่ไกลด้วยดอกหรือ"
24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "คนใด
จะซ่ อนจากเราไปอยู่ ในที ลั บ
เพื อเราจะมิได้เห็นเขาได้หรือ"
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรามิได้
อยู่ เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอก
หรือ
25 เราได้ยินผู้พยากรณ์ ผู้ซึ ง
พยากรณ์เรื องเท ็จในนามของ
เรา ได้กล่าวแล้วว่า `ข้าพเจ้าฝัน
ไป ข้าพเจ้าฝันไป'
26 นานสักเท่าใดที คาํมุสาจะอยู่
ในใจของผู้พยากรณ์ ซึ งพยา-
กรณ์เรื องเทจ็ และผู้พยากรณ์
ตามการหลอกลวงแห่ งจิ ตใจ
ของเขาเอง
27 ผู้ซึ งคิดว่าจะกระทาํให้ประ-
ชาชนของเราลืมนามของเราโดย
ความฝันของเขาทั2งหลาย ซึ งเขา

เยเรมีย์ FG

(DO) กดว DD:FP (DN) D พกษ FF:FJ (DK) ยรม J:DD (FP) อสย DJ:FJ; ศคย D:H
(FD) อสย H:N; ยน FP:FD (FF) อสค F:O (FG) D พกษ FP:FG (FJ) ปฐก DH:DG
(FM) สดด DGK:F; ลก DF:G (FH) สดด J:F; ฮชย N:M (FO) พบญ DG:D-M; กจ DG:N
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เล่าสู่ กันและกันฟัง อย่างกับ
บรรพบุ รุษของเขาลืมนามของ
เราไปติดตามพระบาอัล
28 จงให้ ผู้ พยากรณ์ที ฝั นเล่ า
ความฝัน แต่ให้คนที มีถ้อยคาํ
ของเรากล่ าวถ้ อยคาํ ของเรา
อย่างสุจริต" พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า "ฟางข้าวมีอะไรบ้างที เหมือน
ข้าวสาลี"
29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ถ้อย
คาํ ของเราไม่ เหมื อนไฟหรื อ
หรือเหมื อนค้ อนที ทุ บหิ นให้
แตกเป็นชิ2 นๆ"
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
ฉะนั2น ดูเถิด เราต่อสู้ กับบรรดา
ผู้พยากรณ์ ผู้ขโมยถ้อยคาํของ
เราจากกันและกัน"
31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
เราต่อสู้ กับบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้
ใช้ลิ2 นของเขากล่าวว่า `พระเจ้า
ตรัสว่า'"
32 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
เราต่อสู้ คนเหล่านั2 นที พยากรณ์
ความฝันเทจ็ และผู้ซึ งบอกและ
นาํประชาชนของเราให้หลงไป
โดยคาํมุสาและคาํโอ้อวดของเขา
เมื อเรามิ ได้ ใช้ เขาหรือสั งเขา
เพราะฉะนั2 นเขาจึงไม่เป็นประ-
โยชน์แก่ชนชาตินี2 อย่างใดเลย"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
33 "เมื อมีประชาชนคนหนึ งคน
ใด หรือผู้พยากรณ์คนใด หรือ

ปุโรหิตคนใดถามเจ้าว่า `อะไร
เป็นภาระของพระเยโฮวาห์' เจ้า
จงตอบเขาว่า `พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า อะไรเป็นภาระหรือ เรากจ็ะ
โยนเจ้าไปเสีย'
34 และส่วนผู้พยากรณ์ ปุโรหิต
หรือประชาชนผู้หนึ งผู้ใดซึ งพูด
ว่า `ภาระของพระเยโฮวาห์' เรา
จะลงโทษผู้ นั2 นและครั วเรื อน
ของเขา
35 เจ้าทั2 งหลายจงพูดดังนี2  คือ
ทุกคนพูดกับเพื อนบ้านของตน
และทุกคนพูดกับพี น้องของตน
ว่า `พระเยโฮวาห์ตอบว่ากระไร'
หรือ `พระเยโฮวาห์ทรงลั นวาจา
ว่ากระไร'
36 แต่ เจ้ าทั2 งหลายอย่าเอ่ยว่า
`ภาระของพระเยโฮวาห์' อีกเลย
เพราะว่าภาระนั2นเป็นคาํของแต่
ละคน ด้วยว่าเจ้าได้ผันแปรพระ
วจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระ
เจ้าของเรา
37 เจ้าจงกล่าวกับผู้พยากรณ์ดัง
นี2 ว่า `พระเยโฮวาห์ทรงตอบ
ท่านว่ากระไร' หรือ `พระเยโฮ-
วาห์ทรงลั นวาจาว่ากระไร'
38 แต่ ถ้ าเ จ้ าทั2 งหลายพู ดว่ า
`ภาระของพระเยโฮวาห์'" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า "เพราะเจ้า
ทั2 งหลายได้กล่าวคาํเหล่านี2 ว่ า
`ภาระของพระเยโฮวาห์' เมื อเรา

เยเรมีย์ FG

(FN) สภษ DJ:M; มธ FJ:JM (FK) ยรม M:DJ (GP) ลนต FP:G (GD) อสย GP:DP
(GF) พบญ DG:D (GG) อสย DG:D; DJ:FN (GJ) ยรม FG:F (GM) ยรม GD:GJ; ฮบ N:DD
(GH) สดด DF:G; สภษ DO:FP; อสย G:N; มธ DF:GH; ลก DK:FF; F ปต F:DO-DN
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ใช้ไปหาเจ้าทั2งหลาย เราว่า เจ้า
อย่าพูดว่า `ภาระของพระเยโฮ-
วาห์'
39 เพราะฉะนั2 น ดูเถิด เราจะ
ลืมเจ้าทั2งหลายเสียเป็นแน่ และ
โยนเจ้าไปเสียจากหน้าเรา ทั2 ง
เจ้าและเมืองซึ งเราได้ให้แก่เจ้า
และแก่บรรพบุรุษของเจ้า
40 และเราจะนาํความถูกตาํหนิ
เป็ นนิ ตย์ และความอายเนื อง
นิตย์มาเหนือเจ้าทั2งหลาย ซึ งจะ
ลืมเสียไม่ได้เลย"

กระจาดสองลูกใส่มะเดื�อ

24
หลังจากเนบูคัดเนส-
ซาร์กษัตริย์แห่งบาบิ-

โลนได้ จับเยโคนิยาห์ ราชบุตร
ของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์ แห่ ง
ยูดาห์ไปเป็นเชลยเสียจากเยรู-
ซาเล็ม พร้อมกับเจ้านายแห่ง
ยูดาห์ ทั2 งพวกช่างไม้และช่าง
เหลก็ และนาํเขามายังกรุงบาบิ-
โลนแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ทรง
สาํแดงนิมิตแก่ข้าพเจ้าดังนี2  ดู
เถิด มีกระจาดสองลูกใส่มะเดื อ
วางไว้หน้าพระวิหารของพระเย-
โฮวาห์
2กระจาดลูกหนึ งมีมะเดื ออย่าง
ดีนัก เหมือนมะเดื อที สุกต้น
ฤดู  แต่กระจาดอีกลูกหนึ งนั2นมี
มะเดื ออย่างเลวทีเดียว เลวจน
รับประทานไม่ได้
3 และพระเยโฮวา ห์ ต รั สแก่

ข้าพเจ้าว่า "เยเรมีย์เอ๋ย เจ้าเห็น
อะไร" ข้าพเจ้าทูลตอบว่า "เห็น
มะเดื อที ดีก็ดีมาก และที เลวก็
เลวมาก เลวจนรับประทานไม่ได้
พระเจ้าข้า"
4แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า
5"พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า กเ็หมือน
อย่ างมะเดื อที ดี เหล่ านี2 แหละ
เราจะถือว่าพวกเหล่านั2 นที ถูก
กวาดไปจากยูดาห์ยังดีอยู่ คือผู้
ที เราได้ ส่งไปจากสถานที นี2 ไป
สู่แผ่นดินของชาวเคลเดีย
6เพราะเราจะตั2 งตาของเราดูเขา
เพื อจะกระทาํความดี และเราจะ
พาเขาทั2 งหลายกลับมายังแผ่น
ดินนี2 อีก เราจะสร้างเขาทั2งหลาย
ขึ2 น และจะไม่รื2 อลง เราจะปลูก
ฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย
7 เราจะให้จิตใจแก่เขาที จะรู้ จัก
เราว่า เราคือพระเยโฮวาห์ และ
เขาทั2 งหลายจะเป็ นประชาชน
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา เพราะเขาทั2 งหลายจะ
กลับมาหาเราด้วยความเตม็ใจ"
8แต่พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่ า
"เหมือนอย่างมะเดื อที เลว ซึ ง
เลวมากจนรับประทานไม่ได้นั2 น
เราจะกระทาํ ต่ อ เศเดคี ยา ห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ ทั2 งเจ้านาย
ของเขา และชาวเยรูซาเล็มที 

เยเรมีย์ FG, FJ

(GK) ปฐก H:DO; ลนต FH:FN (JP) ยรม FP:DD; ดนล K:DH (D) อมส G:O; ศคย D:FP
(F) ฮชย K:DP; มคา O:D (G) D ซมอ K:K (M) นฮม D:O; ศคย DG:K (H) พบญ DD:DF
(O) พบญ GP:H; อสค DD:DK-FP; ศคย N:N (N) ยรม FJ:F; ยรม FK:DH-DN; อสค DF:DF
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เหลืออยู่ ผู้ซึ งยังค้างอยู่ใน
แผ่นดินนี2  และผู้ที ยังอาศัยอยู่
ในประเทศอียิปต์
9 เราจะมอบเขาไว้ให้ย้ายไปอยู่
ในอาณาจักรทั2 งสิ2 นในโลกเพื อ
ให้เขาเจบ็ปวด ให้เป็นที ถูกตาํ-
หนิ เป็นคาํภาษิต เป็นที ถูกเยาะ
เย้ย และเป็นที ถูกสาปแช่ง ใน
ที ทุกแห่งซึ งเราขับไล่เขาให้ไป
อยู่นั2น
10 และเราจะส่ งดาบและการ
กันดารอาหารและโรคระบาดมา
ท่ามกลางเขา จนเขาจะถูกทาํ
ลายอย่างสิ2 นเชิงจากแผ่นดินซึ ง
เราได้ให้แก่ เขาและแก่บรรพ-
บุรุษของเขา"

แผ่นดินอิสราเอล
จะถูกทิ� งรา้ง

เป็นเวลาเจ็ดสิบปี

25
พระวจนะซึ งมาถึงเย-
เรมีย์เกี ยวด้วยเรื องชน

ชาติยูดาห์ทั2 งสิ2 น ในปีที สี แห่ง
รัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของ
โยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ปีนั2น
เป็นปี ต้นรัชกาลของเนบู คัด-
เนสซาร์กษัตริย์ของกรุงบาบิโลน
2ซึ งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ได้กล่าว
แก่ประชาชนยูดาห์ และแก่
ชาวเยรูซาเลม็ทั2งสิ2 นว่า
3"ตั2 งแต่ปีที สิบสามของโยสิยาห์
ราชบุตรของอาโมนกษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ จนถึงวันนี2 เป็นเวลายี สิบ

สามปี พระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็
ได้บอกแก่ท่านทั2 งหลายอย่างไม่
หยุดยั2ง แต่ท่านหาได้ฟังไม่
4ท่านไม่ฟังหรือเอียงหูของท่าน
ฟัง แม้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงส่ง
บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ รั บใช้ของ
พระองค์มาอย่างไม่หยุดยั2ง
5กล่าวว่า `บัดนี2 เจ้าทุกคนจงหัน
กลับจากทางชั วของตน และจาก
การกระทาํผิดของตน และอาศัย
อยู่ ในแผ่นดินซึ งพระเยโฮวาห์
ทรงประทานแก่เจ้าและบรรพ-
บุรุษของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์
6อย่าไปติดตามพระอื นเพื อจะ
ปรนนิบัติและนมัสการพระเหล่า
นั2น หรือยั วเย้าเราให้โกรธด้วย
ผลงานแห่งมือของเจ้า แล้วเรา
จะไม่ทาํอันตรายแก่เจ้า'
7พระเยโฮวาห์ตรัสว่า `แม้กระ-
นั2นเจ้าทั2งหลายกไ็ม่ฟังเรา เพื อ
เจ้าจะได้ยั วเย้าเราให้กริ2 วด้วย
ผลงานแห่งมือของเจ้า ซึ งเป็น
ผลร้ายแก่เจ้าเอง'
8 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึงตรัสดังนี2 ว่า `เพราะ
เจ้าไม่ฟังถ้อยคาํของเรา'
9พระเยโฮวาห์ตรัสว่า `ดูเถิด
เราจะส่งคนไปนาํครอบครัวทั2 ง
สิ2 นของทิศเหนือและเนบูคัด-
เนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนผู้รับใช้
ของเรา และเราจะนาํเขาทั2 ง

เยเรมีย์ FJ, FM

(K) พบญ FN:FM (DP) อสย MD:DK; อสค M:DF (D) F พกษ FJ:D-F (F) ยรม DN:DD
(G) D พกษ FF:G (J) F พศด GH:DM-DH (M) F พกษ DO:DG-DJ (H) อพย FP:G
(O) พบญ GF:FD; F พกษ DO:DO; นหม K:FH (K) ลนต FH:FM; พบญ FN:JM-MP
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หลายมาต่อสู้ แผ่นดินนี2 และต่อสู้
คนที อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี2 และ
ต่อสู้บรรดาประชาชาติเหล่านี2 ซึ ง
อยู่ล้อมรอบ เราจะทาํลายเขาทั2ง
หลายอย่างสิ2 นเชิง และเราจะ
กระทาํให้เขาเป็นที น่าตกตะลึง
และเป็นที เย้ยหยันและเป็นที รก
ร้างอยู่เนืองนิตย์
10 ยิ งกว่านั2 นอีก เราจะกาํจัด
เสี ยงบั นเทิ งและเสี ยงร่ าเริ ง
เสี ยงเจ้ าบ่าวและเสี ยงเจ้ าสาว
เสียงหินโม่และแสงตะเกียงเสีย
จากเจ้า
11 แผ่นดินนี2 ทั2 งสิ2 นจะเป็นที รก
ร้างและที น่าตกตะลึง และ
ประชาชาติเหล่านี2 จะปรนนิบัติ
กษัตริย์กรุงบาบิโลนอยู่ เจ็ดสิบ
ปี'
12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า `ต่อมา
เมื อครบเจด็สิบปีแล้ว เราจะลง
โทษกษัตริย์บาบิโลนและประ-
ชาชาตินั2 น คือแผ่นดินของชาว
เคลเดีย เพราะความชั วช้าของ
เขาทั2 งหลายกระทาํให้แผ่นดิน
นั2นรกร้างอยู่เนืองนิตย์
13 เราจะนาํ ถ้ อยคาํทั2 งสิ2 นให้
สาํเร็จที แผ่นดินนั2น คือถ้อยคาํ
ที เราได้กล่าวสู้ เมืองนั2 น คือ
ทุกสิ งที เขียนไว้ในหนังสือนี2  ซึ ง
เยเรมี ย์ ได้พยากรณ์แก่บรรดา
ประชาชาติทั2งสิ2 น
14 เพราะว่ าจะมี หลายประชา

ชาติ และบรรดามหากษั ตริ ย์
กระทาํให้ เขาเหล่านั2 นเป็นทาส
ทั2 งเขาทั2 งหลายด้วย และเราจะ
ตอบแทนเขาทั2 งหลายตามการ
กระทาํและผลงานแห่งมือของ
เขา'"

ถว้ยนํ�าองุ่นแห่งพระพิโรธ
สําหรบับรรดาประชาชาติ

15 พระเยโฮวาห์พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอลตรัสกับข้าพเจ้าดังนี2 ว่า
"จงเอาถ้ วยนํ2า องุ่ นแห่ งความ
พิโรธนี2 ไปจากมือเรา และบังคับ
บรรดาประชาชาติซึ งเราส่งเจ้า
ไปนั2นให้ดื มจากถ้วยนั2น
16 เขาจะดื มและเดินโซเซและ
บ้าคลั งไปเนื องด้วยดาบซึ งเรา
จะส่งไปท่ามกลางเขาทั2งหลาย"
17 ดังนั2น ข้าพเจ้าจึงรับถ้วยมา
จากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
และบังคับประชาชาติทั2 งสิ2 น ซึ ง
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
ไปหานั2นดื ม
18 คื อกรุ งเยรู ซาเล็มและหั ว
เมืองแห่งยูดาห์ ทั2 งบรรดา
กษัตริย์และเจ้านายของเมืองนั2น
เพื อจะกระทาํให้ เป็นที รกร้าง
และเป็นที น่าตกตะลึง เป็นที เย้ย
หยันและเป็นที สาปแช่งอย่างทุก
วันนี2
19 ฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์กับ
บรรดาข้ าราชการและเจ้ านาย
และประชาชนของท่านนั2น

เยเรมีย์ FM

(DP) อสธ G:DG (DD) F พศด GH:FD-FF (DF) F พกษ FJ:D (DG) ยรม D:M; ดนล M:FN
(DJ) อสย DJ:F; ดนล M:FN (DM) โยบ FD:FP; สดด DD:H (DH) พคค G:DM; อสค FG:GF
(DO) ยรม FM:FN; อสค JG:G (DN) สดด HP:G; อสย MD:DO-FF (DK) นฮม G:N-DP
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20 และบรรดาชนที ปะปนกั น
บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินอูส
และบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดิน
ฟีลิสเตีย เมืองอัชเคโลน อาซาห์
เอโครน และส่วนชาวเมืองอัช-
โดดที เหลืออยู่
21 เอโดม โมอับและคนอัมโมน
22 บรรดากษัตริย์แห่งเมืองไท-
ระ บรรดากษัตริย์เมืองไซดอน
และบรรดากษั ตริ ย์ แห่ งเกาะ
ต่างๆฟากทะเลข้างโน้น
23 เมืองเดดาน เทมา บุส และ
บรรดาคนที อยู่ในมุมที ไกลที สุด
24 บรรดากษัตริย์แห่งอาระเบีย
และบรรดากษัตริ ย์แห่งประชา
ชนที ปะปนกันอยู่ในถิ นทุรกัน-
ดาร
25 บรรดากษัตริย์แห่งศิมรี และ
บรรดากษัตริย์แห่งเอลาม และ
บรรดากษัตริย์ของมีเดีย
26 บรรดากษัตริย์แห่งเมืองทิศ
เหนือ ทั2 งไกลและใกล้ ทีละ
เมืองๆ และบรรดาราชอาณา
จักรแห่งโลกซึ งอยู่บนพื2 นพิภพ
และกษัตริ ย์ แห่ งเชชั กจะดื ม
ภายหลังกษัตริย์เหล่านี2
27 "แล้ วเจ้ าจงพู ดกั บเขาทั2 ง
หลายว่า `พระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดัง
นี2 ว่า จงดื มให้เมาแล้วกอ็าเจียน
จงล้มลงและอย่าลุกขึ2 นอีกเลย
เนื องด้ วยดาบซึ งเราจะส่ งมา

ท่ามกลางเจ้าทั2งหลาย'
28 และถ้าเขาปฏิเสธไม่รับถ้วย
จากมือของเจ้าดื ม เจ้าจงพูดกับ
เขาทั2 งหลายว่า `พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี2 ว่า เจ้าจะต้อง
ดื ม
29 เพราะ ดูเถิด เราได้เริ มทาํ
โทษเมืองซึ งเรียกตามนามของ
เราแล้ว และเจ้าจะลอยนวลไป
ได้โดยไม่ถูกโทษหรือ พระเย-
โฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เจ้าจะ
ลอยนวลไปไม่ได้ เพราะเราจะ
เรียกดาบเล่มหนึ งมาเหนือชาว
แผ่นดินโลกทั2งสิ2 น'
30 เพราะฉะนั2น เจ้าจงพยากรณ์
คาํเหล่านี2 ทั2 งสิ2 นสู้ เขาทั2 งหลาย
และกล่าวแก่เขาว่า `พระเยโฮ-
วาห์จะทรงเปล่งเสียงคาํรามจาก
ที สูง และจากที พาํนักอันบริ-
สุทธิT ของพระองค์ พระองค์จะ
เปล่งพระสุรเสียง พระองค์จะ
เปล่ งเสี ยงคาํรามมากมายต่อ
คอกแกะของพระองค์ และทรง
โห่ ร้องอย่างกับคนที ยํ าองุ่ นโห่
ร้องต่อชาวพิภพทั2งสิ2 น
31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทั ว
ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงมีคดีกับบรรดาประชาชาติ
พระองค์จะทรงเข้าพิพากษาเนื2 อ
หนังทั2งสิ2 น ส่วนคนชั วนั2น พระ
องค์ จะทรงฟันเสี ยด้ วยดาบ'
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ

เยเรมีย์ FM

(FP) อพย DF:GN (FD) สดด DGO:O; อสย GJ:D (FF) ยรม FO:G (FG) ปฐก DP:O
(FJ) D พกษ DP:DM (FM) ปฐก FM:F (FH) อสค GF:GP (FO) พคค J:FD; ฮบก F:DH
(FN) โยบ GJ:GG (FK) สภษ DD:GD; อสค K:H (GP) อสย JF:DG (GD) ฮชย J:D; DF:F
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32 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า `ดูเถิด ความร้ายจะไป
จากประชาชาตินี2 ถึงประชาชาติ
นั2น และลมหมุนใหญ่จะปั นป่วน
ขึ2 นมาจากส่วนพิภพโลกที ไกลที 
สุด
33 และบรรดาผู้ที พระเยโฮวาห์
ทรงประหารในวันนั2น จะมีจาก
ปลายโลกข้างนี2 ถึงปลายโลกข้าง
นั2น เขาเหล่านั2นจะไม่มีใครโอด
ครวญให้ หรือรวบรวมหรือฝัง
ไว้ แต่จะเป็นมูลสัตว์อยู่บนพื2 น
ดิน'"
34 ท่านผู้เลี2 ยงแกะทั2 งหลายเอ๋ย
จงครํ าครวญและร้องเถิด ท่าน
เจ้าของฝูงแกะ จงกลิ2 งเกลือกใน
ขี2 เถ้า เพราะวันเวลาของการสัง-
หารเจ้ าและที เจ้ าต้ องกระจัด
กระจายมาถึงแล้ว และเจ้าทั2 ง
หลายจะล้ มลงเหมื อนภาชนะ
งาม
35 ผู้ เลี2 ยงแกะจะไม่มีทางหนี
หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอด
หนีไป
36 จะได้ฟังเสียงร้องของผู้เลี2 ยง
แกะ และเสียงครํ าครวญของเจ้า
ของฝูงแกะ เพราะว่าพระเยโฮ-
วาห์ทรงทาํลายลานหญ้าของเขา
ทั2งหลายเสียแล้ว
37 และคอกแกะที สงบสุขก็ถูก
ตัดให้ล้มลงเสียแล้ว เนื องด้วย
ความกริ2 วอันแรงกล้าของพระ

เยโฮวาห์
38 พระองค์ทรงออกจากที ซุ่ ม
ตั วของพระอง ค์ อ ย่ างสิ งโต
เพราะว่ าแผ่ นดิ นของเขาทั2 ง
หลายเป็นที รกร้าง เพราะเหตุ
ความดุ ดั นของพระผู้ เข้มงวด
และเพราะเหตุความกริ2 วอันแรง
กล้าของพระองค์

ประชาชนขู่เข็ญว่า
จะฆ่าเยเรมีย ์

26
ในต้นรัชกาลของเยโฮ-
ยาคิม ราชบุตรของ

โยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ พระ
วจนะนี2 มาจากพระเยโฮวาห์ว่า
2"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า จง
ยืนอยู่ในลานพระนิเวศแห่งพระ
เยโฮวาห์ และจงพูดกับบรรดา
หัวเมืองแห่งยูดาห์ ซึ งมานมัส-
การในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ คือพูดบรรดาถ้อยคาํที เรา
สั งเจ้าให้พูดกับเขา อย่าเก็บไว้
สักคาํเดียว
3บางทีเขาจะฟัง และทุกคนจะ
กลับจากทางชั วของเขา และเรา
จะกลับใจไม่ทาํความร้ายซึ งเรา
เจตนาจะกระทาํต่อเขาทั2 งหลาย
เนื องด้วยการกระทาํที ชั วร้ าย
ของเขาทั2งหลาย
4 เจ้ าจงพูดกับเขาทั2 งหลายว่า
`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ถ้า
เจ้าทั2 งหลายไม่ฟังเรา ที จะดาํ-
เนินตามราชบัญญัติที เราได้วาง

เยเรมีย์ FM, FH

(GF) F พศด DM:H (GG) อสย GJ:F-N (GJ) อสค GJ:DH (GM) โยบ DD:FP; อสย F:DF
(GH) ยรม FM:GJ (GO) อสย FO:DP-DD (GN) สดด OH:F; ฮชย M:DJ (D) F พกษ FG:GJ
(F) F พศด FJ:FP-FD (G) อสย D:DH-DK (J) ลนต FH:DJ; พบญ FN:DM; ยชว FG:DM
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ไว้ต่อหน้าเจ้า
5และเชื อฟังถ้อยคาํของบรรดา
ผู้ รับใช้ของเรา คือบรรดาผู้
พยากรณ์ ซึ งเราได้ส่งไปหาเจ้า
อย่างไม่หยุดยั2 ง คือส่งพวกเขา
ไป ถึงเจ้าจะมิได้เชื อฟัง
6แล้วเราจะกระทาํให้พระนิเวศ
นี2 เหมือนอย่างชีโลห์ และเราจะ
กระทาํให้ เมืองนี2 เป็นที สาปแก่
บรรดาประชาชาติทั วโลก'"
7บรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์
และประชาชนทั2 งสิ2 นได้ยินเยเร-
มี ย์ พู ดถ้ อยคาํ เหล่ านี2 ในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
8และต่อมาเมื อเยเรมีย์ได้จบคาํ
พูดทั2 งสิ2 นซึ งพระเยโฮวาห์ ได้
บั ญชาท่ านให้ พู ดแก่ บรรดา
ประชาชนนั2น พวกปุโรหิตและผู้
พยากรณ์และประชาชนทั2งสิ2 นได้
จับเยเรมีย์กล่าวว่า "เจ้าจะต้อง
ตายแน่
9ทาํไมเจ้าจึงพยากรณ์ในพระ
นามของพระเยโฮวาห์ว่า `พระ
นิ เวศนี2 จะเหมื อนชี โลห์ และ
เมืองนี2 จะรกร้าง ปราศจากคน
อาศัย'" และประชาชนทั2 งสิ2 นก็
รวมตัวกันต่อต้านเยเรมีย์ที พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
10 เมื อบรรดาเจ้ านายแห่ ง
ยูดาห์ได้ยินสิ งเหล่านี2 แล้ว ท่าน
ก็ขึ2 นมาจากพระราชวั งถึ งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ และมา

นั งในทางเข้าประตูใหม่แห่งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
11 แล้ วบรรดาปุ โรหิ ตและผู้
พยากรณ์จึงทูลเจ้านายและบอก
ประชาชนทั2 งปวงว่า "ชายคนนี2
ควรแก่ การตั ดสิ นลงโทษถึ ง
ความตาย เพราะเขาพยากรณ์
กล่าวโทษเมืองนี2  ดังที ท่านทั2 ง
หลายได้ ยินกั บหู ของท่ านเอง
แล้ว"
12 เยเรมีย์จึงทูลเจ้านายทั2 งสิ2 น
และบอกประชาชนทั2 งปวงว่ า
"พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
มาพยากรณ์ ต่ อพระนิ เวศและ
เมื องนี2 ตามถ้ อยคาํทั2 งสิ2 นซึ ง
ท่านทั2งหลายได้ยินมา
13 เพราะฉะนั2 น บัดนี2 ท่านทั2 ง
หลายจงแก้ ไขพฤติ การณ์และ
การกระทาํของท่านทั2งหลายและ
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระ
เยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจาก
ความร้าย ซึ งพระองค์ได้ทรง
ประกาศเตือนท่าน
14 แต่ส่วนตัวข้าพเจ้า ดูเถิด
ข้ าพเจ้ าอยู่ ในมื อของท่ านทั2 ง
หลาย ท่านจะกระทาํแก่ข้าพเจ้า
ตามที ท่านเห็นดีและเห็นชอบ
15 ขอแต่ เพียงให้ทราบแน่ ว่ า
ถ้าท่านประหารข้าพเจ้า ที คน
ไร้ความผิดต้องตายนั2น ตัวท่าน
เองและเมืองนี2 และชาวเมืองนี2

เยเรมีย์ FH

(M) F พกษ K:O (H) D ซมอ J:DP-DF (O) ยรม M:GD (N) F พศด GH:DH; พคค J:DG
(K) F พศด FM:DH (DP) อสค FF:H (DD) พบญ DN:FP; มธ FH:HH (DF) อมส O:DM-DO
(DG) อสย D:DK; อสค GG:DD (DJ) ยชว K:FM; ดนล G:DH (DM) ปฐก J:DP; กดว GM:GG
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ต้องรับผิดชอบ เพราะความจริง
พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
มาพูดถ้อยคาํเหล่านี2 ทั2 งสิ2 นให้
เข้าหูของท่าน"
16 แล้วเจ้านายและประชาชนทั2ง
สิ2 นได้พูดกับบรรดาปุโรหิตและ
ผู้พยากรณ์ว่า "ชายผู้นี2 ไม่สม
ควรที จะต้ องคาํ พิ พากษาถึ ง
ความตาย เพราะเขาได้พูดกับ
เราในพระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเรา"
17 และผู้ใหญ่บางคนแห่งแผ่น
ดินนั2 นก็ลุกขึ2 นพูดกับประชาชน
ทั2งสิ2 นที ประชุมกันอยู่ว่า
18 "มีคาห์ชาวเมืองโมเรเชทได้
พยากรณ์ ในสมั ยเฮเซคี ยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์และกล่าวแก่
ประชาชนทั2 งสิ2 นของยูดาห์ ว่ า
`พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี2 ว่า เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือน
กับไถนา กรุงเยรูซาเลม็จะกลาย
เป็นกองสิ งปรักหักพัง และภูเขา
ที ตั2 งของพระนิ เวศนั2 นจะเป็น
เหมือนที สูงในป่าไม้'
19 เฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์
และคนยูดาห์ทั2งสิ2 นได้ฆ่าเขาเสีย
หรือ ท่านได้ยาํเกรงพระเยโฮ-
วาห์และทูลวิงวอนขอพระเยโฮ-
วาห์ และพระเยโฮวาห์ได้กลับ
พระทัยต่อความร้ายซึ งพระองค์
ทรงประกาศเตือนเขาเหล่านั2นมิ
ใช่หรือ แต่เรากาํลังจะนาํเหตุ

ร้ายใหญ่ยิ งมาสู่ จิตใจเราเอง
ผูพ้ยากรณอ์ุรีอาห์

ถูกฆ่าเสีย
20 ยังมีชายอีกคนหนึ งผู้พยา-
กรณ์ในพระนามของพระเยโฮ-
วาห์ ชื ออุรีอาห์ บุตรชายเชไม-
อาห์ ชาวคีริยาทเยอาริม ท่าน
ได้พยากรณ์กล่ าวโทษเมื องนี2
และแผ่นดินนี2  ตามบรรดาถ้อย
คาํของเยเรมีย์
21 และเมื อกษัตริย์เยโฮยาคิม
พร้อมกับบรรดาทแกล้วทหาร
และบรรดาเจ้านายได้ยินถ้อยคาํ
นี2  กษัตริย์กท็รงแสวงหาจะสัง-
หารท่านเสีย และเมื ออุรีอาห์ได้
ยินเรื องนี2  ท่านกก็ลัวจึงหนีรอด
ไปยังอียิปต์
22 แล้วกษัตริย์เยโฮยาคิมก็ส่ง
ชายบางคน คือเอลนาธันบุตร
ชายอัคโบร์และคนอื นอีกไปยัง
อียิปต์
23 และเขาทั2 งหลายจับอุ รีอาห์
มาจากอียิปต์ และนาํท่านมา
ถวายกษัตริย์เยโฮยาคิม พระ
องค์ทรงประหารท่ านเสี ยด้วย
ดาบ และโยนศพเข้าไปในที ฝัง
ศพของคนสามัญ"
24 แต่มือของอาหิคัมบุตรชาย
ชาฟานอยู่กับเยเรมีย์ ฉะนั2 น
เยเรมี ย์ จึ งมิ ได้ ถู กมอบให้ ใน
มือประชาชนเพื อประหารชี วิต
ท่าน

เยเรมีย์ FH

(DH) อสธ J:DJ; สภษ DH:O (DO) มคา D:D; G:DF (DK) F พศด FK:H-DD; อสย GO:D
(FP) ยชว DM:HP; D ซมอ O:F (FD) สดด DDK:DPK; ยรม GH:FH (FF) สดด DF:N
(FG) อสค DK:H; มธ DJ:DP; กจ DF:D-G (FJ) F พกษ FF:DF-DJ; F พศด GJ:FP
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บทเรียนจากแอก

27
ในต้นรัชกาลเยโฮยา-
คิมราชบุตรของโยสิ-

ยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ พระ
วจนะนี2 มาจากพระเยโฮวาห์ถึง
เยเรมีย์ว่า
2พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้า
ดังนี2 ว่า "จงทาํสายรัดและแอก
สาํหรับตัวเจ้า จงสวมคอของเจ้า
3และส่งมันไปยังกษัตริ ย์แห่ง
เอโดม กษัตริย์แห่งโมอับและ
กษัตริย์แห่งคนอัมโมน กษัตริย์
แห่งไทระ และกษัตริย์แห่งไซ-
ดอน ด้วยมือของทูตที มาเข้าเฝ้า
เศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ที 
กรุงเยรูซาเลม็
4 จงฝากคาํ กาํ ชั บเหล่ านี2 แก่
บรรดานายของเขาว่า `พระเย-
โฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่ง
อิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า เจ้าจง
กล่าวเรื องต่อไปนี2 ให้นายของ
เจ้าฟังว่า
5นี คือเราเอง ผู้ได้สร้างโลก ทั2ง
มนุษย์และสัตว์ซึ งอยู่บนพื2 นดิน
ด้ วยฤทธานุ ภาพใหญ่ ยิ งและ
ด้วยแขนที เหยียดออกของเรา
และเราจะให้แก่ผู้ใดก็ได้สุดแต่
เราเห็นชอบ
6บัดนี2  เราได้ให้แผ่นดินเหล่านี2
ทั2 งสิ2 นไว้ในมือของเนบูคัดเนส-
ซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนผู้ รับ
ใช้ของเรา และเราได้ให้สัตว์ป่า

ทุ่งแก่เขาด้วยที จะปรนนิบัติเขา
7 บรรดาประชาชาติ ทั2 งสิ2 นจะ
ต้องปรนนิบัติตัวเขา ลูกและ
หลานของเขา จนกว่าเวลากาํ-
หนดแห่งแผ่นดินของท่านเองจะ
มาถึง แล้วหลายประชาชาติและ
บรรดามหากษัตริย์จะกระทาํให้
ท่านเป็นทาสของเขาทั2งหลาย
8แต่ต่อมาถ้าประชาชาติใดหรือ
ราชอาณาจักรใด จะไม่ปรนนิบัติ
เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบา-
บิโลนคนนี2  และไม่ยอมวางคอไว้
ใต้แอกของกษัตริย์บาบิโลน เรา
จะลงโทษประชาชาติ นั2 นด้ วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ จนกว่าเรา
จะล้างผลาญเสียด้วยมือของเขา
9 เพราะฉะนั2 นอย่าฟั งผู้ พยา-
กรณ์ หรือพวกโหรหรือคนช่าง
ฝันของเจ้า หรือหมอดูหรือนัก
วิทยาคมของเจ้า ผู้ซึ งกล่าวแก่
เจ้าว่า "ท่านจะไม่ปรนนิบัติ
กษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนดอก"
10 เพราะซึ งเขาพยากรณ์ ให้
ท่านนั2นเป็นความเทจ็ อันยังผล
ให้ท่านต้องโยกย้ายไกลไปจาก
แผ่นดินของท่าน และเราจะขับ
ไล่ท่านออกไป และท่านจะ
พินาศ
11 แต่ประชาชาติใดซึ งเอาคอ
ของตนวางไว้ใต้แอกของกษัตริย์

เยเรมีย์ FO

(D) ยรม FO:G (F) อมส O:D (G) อสค FM:D; อมส D:K-F:G (J) อพย M:D; ยรม DP:DP
(M) ปฐก K:H; อพย FP:DD (H) ดนล F:GO-GN (O) F พศด GH:FP-FD (N) อสค DO:DK
(K) อพย O:DD; พบญ DN:DP-DF (DP) อสค DJ:K-DD (DD) ยรม FO:F; GN:F; JP:K-DF
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แห่งบาบิโลนและปรนนิบัติท่าน
เราจะละเขาไว้บนแผ่นดินของ
เขา เพื อให้ทาํไร่ไถนาและให้
อาศัยอยู่ที นั น พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ'"

เยเรมียเ์ตือนใหเ้ชื�อฟัง
กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์

12 ข้ าพเจ้ าได้ ทู ลเศเดคี ยาห์
กษัตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ตามบรร-
ดาถ้อยคาํเหล่านี2 ว่า "จงเอาคอ
ของท่านไว้ใต้แอกของกษัตริย์
แห่งบาบิโลน และปรนนิบัติเขา
และประชาชนของเขา และจงมี
ชีวิตอยู่
13 ทาํ ไมท่ านกั บชนชาติ ของ
ท่านจะมาตายเสียด้วยดาบ ด้วย
การกันดารอาหารและด้วยโรค
ระบาด ดังที พระเยโฮวาห์ทรง
ลั นวาจาเกี ยวด้ วยประชาชาติ
ใดๆซึ งจะไม่ปรนนิบัติกษัตริย์
แห่งบาบิโลน
14 อย่าฟังถ้อยคาํของผู้ พยา-
กรณ์ผู้กล่าวแก่เจ้าว่า `ท่านจะ
ไม่ปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลนดอก' เพราะซึ งเขาทั2งหลาย
พยากรณ์แก่ท่านนั2 นก็เป็นการ
มุสา
15 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราไม่
ได้ใช้เขา แต่เขาพยากรณ์เทจ็ใน
นามของเรา ซึ งยังผลให้เราต้อง
ขับไล่เจ้าออกไปและเจ้าจะต้อง
พินาศ ทั2งตัวเจ้าและผู้พยากรณ์

ทั2งหลายซึ งพยากรณ์ให้แก่เจ้า"
16 และ ข้ าพเ จ้ าก็ ไ ด้ พู ดกั บ
ปุโรหิตและประชาชนนี2 ทั2 งสิ2 นว่า
"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า อย่า
เชื อฟังถ้อยคาํของผู้ พยากรณ์
ของเจ้า ซึ งพยากรณ์ให้แก่เจ้าว่า
`ดูเถิด ไม่ช้าเขาจะนาํเครื องใช้
ของพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์
กลับมาจากกรุงบาบิโลน' เพราะ
ซึ งเขาพยากรณ์แก่ท่านนั2นกเ็ป็น
ความเทจ็
17 อย่าเชื อฟังเขาเลย จงปรน-
นิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลนและมี
ชีวิตอยู่ ทาํไมเมืองนี2 จะร้างเปล่า
18 แต่ ถ้ าเขาเหล่ านั2 นเป็ นผู้
พยากรณ์ และถ้าพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์อยู่กับเขา กข็อให้
เขาทูลวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์
จอมโยธาว่า ให้เครื องใช้ซึ งยัง
เหลืออยู่ ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และในพระราชวังของ
กษัตริย์แห่งยูดาห์ และในกรุง
เยรูซาเลม็ อย่าให้ไปยังบาบิโลน
19 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธาตรัสดังนี2 เกี ยวกับบรรดาเสา
ขันสาคร และขาตั2 ง และเครื อง
ใช้อื นๆที เหลืออยู่ในเมืองนี2
20 ที เนบู คัดเนสซาร์กษัตริ ย์
แห่งบาบิโลนมิได้ริบเอาไป เมื อ
ท่ านได้ จั บเอาเยโคนิ ยาห์ ราช
บุตรของเยโฮยาคิมกษัตริย์ของ
ยูดาห์ และบรรดาขุนนางของ

เยเรมีย์ FO

(DF) F พศด GH:DD-DG; สภษ D:GG (DG) ยรม GN:FP (DJ) อสย FN:DP-DG; ฟป G:F
(DM) F พศด DN:DO-FF (DH) F พกษ FJ:DG; F พศด GH:O-DP (DO) ยรม FO:DD-DG
(DN) D พกษ DN:FJ; ยรม O:DH (DK) D พกษ O:DM; F พกษ FM:DG (FP) ยรม FF:FN
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ยูดาห์และเยรูซาเล็มถูกกวาด
ต้อนจากกรุงเยรูซาเล็มไปเป็น
เชลยยังกรุงบาบิโลน
21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี2 เกี ยว
ด้วยเรื องเครื องใช้ซึ งยังเหลือ
อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห์ ในพระราชวังของกษัตริย์
แห่งยูดาห์และในกรุงเยรูซาเลม็
22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เครื อง
ใช้เหล่านี2 จะถูกขนไปยังบาบิโลน
และจะค้างอยู่ ที นั นจนถึงวันที 
เราเอาใจใส่มัน แล้วเราจึงจะนาํ
มันกลับขึ2 นมา และให้กลับสู่
สถานที นี2 "
คําพยากรณเ์ท็จของฮานนัยาห์

28
ต่อมาในปีเดียวกันนั2 น
เมื อต้นรัชกาลเศเดคี-

ยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ในเดือน
ที ห้าปีที สี  ฮานันยาห์บุตรชาย
ของอัสซูร์ ผู้พยากรณ์จากกิเบ-
โอน ได้พูดกับข้าพเจ้าในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้า
บรรดาปุโรหิตและประชาชนทั2 ง
หลายว่า
2"พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลตรัสดั งนี2 ว่ า
เราได้หักแอกของกษัตริย์แห่ง
บาบิโลนแล้ว
3ภายในสองปี เราจะนาํเครื อง
ใช้ทั2 งสิ2 นของพระนิเวศแห่งพระ
เยโฮวาห์กลับมายังที นี2  ซึ งเป็น

ภาชนะที เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งบาบิโลนริบไปจากที นี2 และ
ขนไปยังบาบิโลน
4 เราจะนาํเยโคนิยาห์ราชบุตร
ของเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยู-
ดาห์และบรรดาผู้ที ถูกกวาดจาก
ยูดาห์   ผู้ซึ งไปยังบาบิโลน กลับ
มายังที นี2    พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 แหละว่า เพราะเราจะหัก
แอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลน"
5แล้วเยเรมี ย์ ผู้ พยากรณ์ก็พูด
กับฮานันยาห์ผู้พยากรณ์ต่อหน้า
บรรดาปุโรหิต และต่อหน้า
ประชาชนทั2 งปวงผู้ ซึ งยืนอยู่ ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
6และเยเรมีย์ผู้พยากรณ์กล่าวว่า
"เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ทรง
กระทาํเช่นนั2 นเถิด ขอพระเย-
โฮวาห์ทรงกระทาํให้ ถ้อยคาํซึ ง
ท่านพยากรณ์นั2 นเป็นจริง และ
นาํเครื องใช้แห่งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และบรรดาผู้ ถู ก
กวาดไปทั2 งสิ2 นกลับมาจากบาบิ-
โลนยังที นี2
7ถึงกระนั2นก็ขอฟังถ้อยคาํนี2 ซึ ง
ข้าพเจ้าพูดให้ท่านได้ยินและให้
ประชาชนทั2งหลายนี2 ได้ยิน
8บรรดาผู้พยากรณ์ซึ งอยู่ ก่อน
ท่ านและข้าพเจ้าตั2 งแต่ โบราณ
กาลได้พยากรณ์ถึงสงคราม เหตุ
ร้ายต่างๆ และโรคระบาดอันมี
แก่หลายประเทศและหลายราช

เยเรมีย์ FO, FN

(FF) F พกษ FJ:DG-DO; ดนล M:D-J (D) อสย K:DM; ศคย DG:F-J (F) ยรม FO:F-DF
(G) ปฐก JO:K; สดด KP:DP (J) F พกษ FM:FO-GP; นฮม D:DG (M) ยรม O:F; FN:D
(H) กดว M:FF; พบญ FO:DM-FH (O) D พกษ FF:FN (N) ลนต FH:DJ; พบญ J:FH-FO
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อาณาจักรใหญ่ๆ
9ส่วนผู้พยากรณ์ที พยากรณ์ว่า
จะมีสันติภาพ เมื อเป็นจริงตาม
ถ้อยคาํของผู้พยากรณ์นั2 น จึงรู้
กั นว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ผู้
พยากรณ์นั2นจริง"
10 แล้วฮานันยาห์ ผู้พยากรณ์ก็
ปลดแอกออกจากคอของเยเร-
มีย์ผู้พยากรณ์และหักมันเสีย
11 และฮานันยาห์ ได้กล่าวต่อ
หน้าประชาชนทั2 งสิ2 นว่า "พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า อย่างนั2 น
แหละ เราจะหักแอกของเนบู-
คัดเนสซาร์กษัตริย์ของบาบิโลน
จากคอของบรรดาประชาชาติทั2 ง
สิ2 นภายในสองปี" แต่เยเรมีย์ผู้
พยากรณ์กอ็อกไปเสีย
12 หลังจากที ฮานันยาห์ผู้พยา-
กรณ์หักแอกจากคอของเยเรมีย์
ผู้พยากรณ์ พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์เยเร-
มีย์ว่า
13 "จงไปบอกฮานั นยาห์ ว่ า
`พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า เจ้าได้
หักแอกไม้' แต่เจ้าจะทาํแอก
เหลก็ไว้ให้พวกเขาแทน
14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัส
ดังนี2 ว่า เราได้วางแอกเหล็กไว้
บนคอบรรดาประชาชาติเหล่านี2
ทั2งสิ2 น ให้เขาปรนนิบัติเนบูคัด-
เนสซาร์กษัตริ ย์แห่ งบาบิ โลน

และเขาทั2 งหลายจะปรนนิบัติเขา
เพราะเราได้ยกให้ เขาแล้ วแม้
กระทั งสัตว์ป่าทุ่งด้วย"

เยเรมียพ์ยากรณถ์ึง
ความตายของฮานนัยาห์

15 และเยเรมี ย์ ผู้ พยากรณ์ได้
พูดกับฮานันยาห์ ผู้พยากรณ์ว่า
"ฮานันยาห์ ขอท่านฟัง พระเย-
โฮวาห์มิได้ทรงใช้ท่าน แต่ท่าน
ได้กระทาํให้ชนชาตินี2 วางใจใน
ความเทจ็
16 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า ดูเถิด เราจะย้ายเจ้าไป
จากพื2 นโลก ในปีเดียวนี2 เองเจ้า
จะต้องตาย เพราะเจ้าได้สอนให้
กบฏต่อพระเยโฮวาห์"
17 ในปีเดียวกันนั2น ในเดือนที 
เจด็ ฮานันยาห์ผู้พยากรณ์กต็าย

เยเรมียเ์ขียนถึง
พวกเชลยในบาบิโลน

29
ต่อไปนี2 เป็นถ้อยคาํใน
จดหมายซึ งเยเรมี ย์ ผู้

พยากรณ์ฝากไปจากกรุงเยรูซา-
เล็มถึ งพวกผู้ ใหญ่ที เหลื ออยู่
ของพวกที เป็นเชลย และถึง
บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้พยา-
กรณ์และประชาชนทั2 งสิ2 น ผู้ซึ ง
เนบู คัดเนสซาร์ได้ ให้กวาดไป
จากกรุงเยรูซาเลม็ถึงบาบิโลน
2(นี เป็นเรื องหลังจากกษัตริย์
เยโคนิยาห์ และพระราชินี พวก
ขันที บรรดาเจ้านายของยูดาห์

เยเรมีย์ FN, FK

(K) อสค DG:DP (DP) D พกษ FF:DD (DD) ยรม FG:DO (DF) F พกษ FP:J; ดนล K:F
(DG) สดด DJK:N; พคค F:DJ (DJ) พบญ J:FP (DM) อสค DG:F-G (DH) ปฐก O:J
(DO) อสย JJ:FM-FH; ศคย D:H (D) F พศด GP:D-H; อสธ K:FP (F) ยรม FF:FJ-FN
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และเยรูซาเล็ม และบรรดาช่าง
ไม้และช่างเหล็กได้ออกไปจาก
กรุงเยรูซาเลม็แล้ว)
3จดหมายนั2 นได้ ส่งไปด้วยมือ
ของเอลาสาห์บุตรชายของชา-
ฟานและเกมาริ ยาห์ บุ ตรชาย
ฮิลคียาห์ (ผู้ซึ งเศเดคียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ส่งไปที บาบิ-
โลนยังเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งบาบิโลน) จดหมายนั2นว่า
4"พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 แก่
บรรดาผู้ เป็นเชลย ผู้ซึ งเราได้
เนรเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเลม็
ถึงบาบิโลนนั2นว่า
5จงสร้างเรือนของเจ้าและอาศัย
อยู่ในเรือนนั2น จงปลูกสวนและ
รับประทานผลไม้ที ได้นั2น
6จงมีภรรยาและให้กาํเนิดบุตร
ชายบุตรสาว จงหาภรรยาให้
บุตรชายของเจ้าทั2 งหลาย และ
ยกบุตรสาวของเจ้าให้แต่งงาน
เสีย เพื อนางจะให้กาํเนิดบุตร
ชายและบุตรสาว เพื อเจ้าทั2 ง
หลายจะทวีมากขึ2 นที นั นและไม่
น้อยลง
7แต่จงส่ งเสริมสันติภาพของ
เมือง ซึ งเราได้กวาดเจ้าให้ไป
เป็นเชลยอยู่นั2น และจงอธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์ เผื อเมืองนั2 น
เพราะว่าเจ้าทั2 งหลายจะพบสัน-
ติภาพของเจ้าในสันติภาพของ

เมืองนั2น
8 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2
ว่า อย่ายอมให้ผู้พยากรณ์ของ
เจ้าทั2 งหลาย หรือพวกโหรของ
เจ้า ผู้อยู่ท่ามกลางเจ้าหลอก
ลวงเจ้า และอย่าเชื อความฝันซึ ง
เขาทั2งหลายได้ฝันเห็น
9เพราะที เขาพยากรณ์แก่เจ้าใน
นามของเรานั2 นเป็นความเท็จ
เรามิได้ใช้เขาไป พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ
10 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า เมื อเจ็ดสิบปีแห่งบาบิโลน
ครบแล้ว เราจะเยี ยมเยียนเจ้า
และจะให้ ถ้ อยคาํอันดี ของเรา
สาํเรจ็เพื อเจ้า และจะนาํเจ้ากลับ
มาสู่สถานที นี2
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
เรารู้ แผนงานที เรามีไว้สาํหรับ
เจ้า เป็นแผนงานเพื อสันติภาพ
ไม่ใช่เพื อความทุกข์ยาก เพื อ
จะให้อนาคตตามที คาดหมายไว้
แก่เจ้า
12 แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และ
จะไปอธิษฐานต่อเรา และเราจะ
ฟังเจ้า
13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา
เมื อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ2 นสุดใจ
ของเจ้า
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
ให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การ

เยเรมีย์ FK

(G) F พกษ FF:N (J) อสย M:M; DP:M-H (M) อสค FN:FH (H) ปฐก D:FO-FN; K:O
(O) ดนล J:FO; รม DG:D (N) ยรม DJ:DJ (K) ยรม FK:FG (DP) F พศด GH:FD
(DD) โยบ FG:DG (DF) นหม F:J (DG) ลนต FH:JP-JM (DJ) พบญ J:O; D พศด FN:K
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เป็นเชลยของเจ้ากลับสู่ สภาพดี
และรวบรวมเจ้ ามาจากบรรดา
ประชาชาติ และจากทุกที ที เรา
ขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั2 น พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ และเราจะ
นาํเจ้ากลับมายังที ซึ งเราเนรเทศ
เจ้าให้จากไปนั2น
15 เพราะเจ้าทั2 งหลายได้กล่าว
ว่า `พระเยโฮวาห์ได้เพาะให้มีผู้
พยากรณ์สาํหรับเราทั2 งหลายขึ2 น
ในบาบิโลน'
16 จงทราบว่าพระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 เกี ยวกับกษัตริย์ ผู้ประทับ
บนพระที นั งของดาวิด และเกี ยว
กับประชาชนทั2 งสิ2 นผู้ อาศัยอยู่
ในเมืองนี2  คือญาติพี น้องของ
ท่าน ผู้มิได้ถูกเนรเทศไปกับ
ท่านว่า
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะส่งดาบ การ
กันดารอาหาร และโรคระบาด
มาเหนือเขาทั2งหลาย และเราจะ
กระทาํให้ เขาทั2 งหลายเหมื อน
กับมะเดื อที เสียซึ งเลวมากจน
เขารับประทานไม่ได้
18 เราจะข่ มเหงเขาด้ วยดาบ
การกันดารอาหาร และโรคระ-
บาด และจะกระทาํเขาให้ย้ายไป
อยู่ ในราชอาณาจักรทั2 งสิ2 นแห่ง
แผ่นดินโลก ให้เป็นคาํสาป ให้
เป็นที น่าตกตะลึง ให้เป็นที เย้ย
หยัน เป็นที นินทาท่ามกลาง

บรรดาประชาชาติซึ งเราได้ขับไล่
ให้เขาไปอยู่นั2น
19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ว่าเขาทั2 งหลายไม่เชื อฟังถ้อยคาํ
ของเราที ส่ งมายั งเขาอย่ างไม่
หยุดยั2 ง โดยผู้พยากรณ์ผู้ รับใช้
ของเรา แต่เจ้าทั2 งหลายไม่ยอม
ฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ"
20 เจ้าทั2งปวงผู้ถูกเนรเทศ ผู้ซึ ง
เราส่งไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึง
บาบิโลน จงฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ที ว่า
21 "พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี2 เกี ยว
กับอาหับบุตรชายของโคลายาห์
และเศเดคียาห์บุตรชายมาอา-
เสอาห์ ผู้ซึ งได้พยากรณ์เทจ็แก่
เจ้าในนามของเรา ดูเถิด เราจะ
มอบเขาทั2 งสองไว้ในมือของเน-
บูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิ-
โลน และท่านจะฆ่าเขาทั2 งสอง
เสียต่อหน้าต่อตาเจ้า
22 เหตุเขาทั2 งสองบรรดาผู้ที ถูก
เนรเทศจากยูดาห์ไปถึงบาบิโลน
จะใช้คาํสาปต่อไปนี2 ว่า `ขอ
พระเยโฮวาห์ทรงกระทาํให้ เจ้า
เหมือนเศเดคียาห์และอาหับ ผู้
ที กษัตริย์บาบิโลนคลอกเสียด้วย
ไฟ'
23 เพราะเขาทั2 งสองได้กระทาํ
ความเลวร้ายในอิสราเอล ได้

เยเรมีย์ FK

(DM) ยรม FK:N-K; อสค D:D (DH) ยรม FK:G; อสค H:D (DO) ยรม FK:DN; ลก FD:FG
(DN) ลนต FH:GG; พบญ FN:FM (DK) ศคย D:J; ฮบ DF:FM (FP) อสค G:DD; มคา J:DP
(FD) ยรม FK:N-K; พคค F:DJ (FF) ปฐก JN:FP; นรธ J:DD (FG) สดด MP:DH-DN
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ล่วงประเวณีกับภรรยาของเพื อน
บ้าน และได้พูดถ้อยคาํเท ็จใน
นามของเรา ซึ งเรามิได้บัญ-
ชาเขา เราเป็นผู้ที รู้และเราเป็น
พยาน" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ
24 เจ้าจงบอกเชไมอาห์ชาวเน-
เฮลามว่า
25 "พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า
เจ้าได้ส่งจดหมายในนามของเจ้า
ไปยังประชาชนทั2 งปวงผู้ อยู่ ใน
กรุงเยรูซาเลม็ และยังเศฟันยาห์
บุตรชายมาอาเสอาห์ปุโรหิตและ
ยังปุโรหิตทั2งปวงว่า
26 `พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทาํ
เจ้าให้เป็นปุโรหิตแทนเยโฮยา-
ดาปุโรหิต ให้เป็นเจ้าหน้าที ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ควบ
คุมคนบ้าทุกคนที ตั2 งตัวเองเป็น
ผู้พยากรณ์ ให้จับเขาใส่คุกและ
ใส่คา'
27 ฉะนั2นบัดนี2 ทาํไมเจ้ามิได้ต่อ
ว่าเยเรมีย์ชาวอานาโธทผู้ซึ งตั2 ง
ตัวเองเป็นผู้พยากรณ์แก่เจ้า
28 เพราะเขาได้ส่งจดหมายมา
ยังเราในบาบิโลนว่า `การที เจ้า
เป็นเชลยนั2 นจะเนิ นนาน จง
สร้างเรือนของเจ้าและอาศัยอยู่
ในเรือนนั2น  และปลูกสวนและ
รับประทานผลที ได้นั2น'"
29 เศฟันยาห์ปุโรหิตอ่านจด-

หมายนี2 ให้เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ฟัง
30 แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์มายังเยเรมีย์ว่า
31 "จงเขียนไปถึงบรรดาผู้ เป็น
เชลยทั2 งปวงว่า `พระเยโฮวาห์
ตรัสเกี ยวกับเชไมอาห์ชาวเนเฮ-
ลามว่า เพราะว่าเชไมอาห์ได้
พยากรณ์แก่เจ้าเมื อเรามิได้ใช้
เขา และได้กระทาํให้เจ้าวางใจ
ในคาํเทจ็
32 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษ
เชไมอาห์ชาวเนเฮลามและเชื2 อ
สายของเขา เขาจะไม่มีสักคน
หนึ งที จะอาศัยอยู่ ในท่ามกลาง
ชนชาตินี2  ทั2 งเขาจะมิได้เห็น
ความดีซึ งเราจะกระทาํแก่ประ-
ชาชนของเรา เพราะเขาได้สอน
ให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ'"
พระเจ้าทรงบญัชาใหเ้ยเรมีย ์
เขียนพระวจนะของพระองค์

30
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า

2 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า จงเขียน
ถ้อยคาํทั2 งสิ2 นที เราได้บอกแก่
เจ้าไว้ในหนังสือม้วนหนึ ง
3พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะดู
เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื อเราจะ
ให้ประชาชนของเรา คืออิสรา-
เอลและยูดาห์ที เป็นเชลยกลับ

เยเรมีย์ FK, GP

(FJ) ยรม FK:GD-GF (FM) D พกษ FD:N-DG (FH) F พกษ DD:DM (FO) F พศด FM:DH
(FN) ยรม FK:D-DP (FK) ยรม FK:FM (GD) อสค DG:N-DH (GF) อพย FP:M; กดว DH:FO
(D) ยรม D:D-F (F) อพย DO:DJ; พบญ GD:DK (G) ลก DO:FF; DK:JG; FD:H; ฮบ N:N
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คืนสู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ และเราจะนาํ
เขามายังแผ่นดินซึ งเราได้ให้แก่
บรรพบุรุษของเขาทั2งหลาย และ
เขาทั2 งหลายจะได้ถือกรรมสิทธิT
ที ดินนั2น"
4 ต่อไปนี2 เป็นพระวจนะซึ งพระ
เยโฮวาห์ตรัสเกี ยวกับอิสราเอล
และยูดาห์ว่า
5"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า เรา
ได้ยินเสียงร้องเพราะความกลัว
ตัวสั น ความสยดสยองและ
ความไร้สันติภาพ
6จงถามเถิดและดูว่า ผู้ชายจะ
คลอดบุตรได้หรือ ทาํไมเราจึง
เห็นผู้ ชายทุกคนเอามือกดไว้ที 
เอวเหมือนผู้หญิงจะคลอดบุตร
ทาํไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป
7อนิจจาเอ๋ย เพราะวันนั2นใหญ่
โตเหลือเกิน ไม่มีวันใดเหมือน
เป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบ แต่
เขากยั็งจะรอดวันนั2นไปได้
8พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
ในวันนั2 นเหตุการณ์จะเกิดขึ2 น
คือเราจะหักแอกจากคอของเจ้า
ทั2 งหลายเสีย และเราจะระเบิด
พันธนะของเจ้าเสีย และคนต่าง
ชาติจะไม่ทาํให้เขาเป็นทาสอีก

ผูที้�ใหญ่กว่าดาวิด
จะครอบครองในอิสราเอล

9แต่ เขาทั2 งหลายจะปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั2 ง

หลาย และดาวิดกษัตริย์ของเขา
ทั2 งหลายผู้ซึ งเราจะตั2 งขึ2 นเพื อ
เขา
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยา-
โคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัว
เลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าครั น
คร้าม เพราะดูเถิด เราจะช่วย
เจ้าจากที ไกลให้รอด ทั2งเชื2 อสาย
ของเจ้าจากแผ่นดินที เขาไปเป็น
เชลย ยาโคบจะกลับมา และมี
ความสงบและความสบาย และ
จะไม่มีผู้ใดกระทาํให้เขากลัว
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
เราอยู่กับเจ้าเพื อช่วยเจ้าให้รอด
เราจะกระทาํให้บรรดาประชา
ชาติทั2 งสิ2 นถึงอวสาน คือผู้ซึ ง
เราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่าม-
กลางเขานั2 น แต่ส่วนเจ้าเราจะ
ไม่กระทาํให้ถึงอวสาน เราจะตี
สอนเจ้าตามขนาด และด้วย
ประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อย
เจ้าโดยไม่ลงโทษ
12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า รอยฟกชํ2าของเจ้ารักษาไม่
หาย และบาดแผลของเจ้าก็
ฉกรรจ์
13 ไม่มีผู้ใดที จะช่วยคดีของเจ้า
ไม่มีการรักษาบาดแผลของเจ้า
ไม่มียารักษาเจ้า
14 คนรักทั2 งสิ2 นของเจ้าได้ลืม
เจ้าเสีย เขาทั2งหลายไม่แสวงหา
เจ้าแล้ว เพราะเราตีเจ้าอย่างการ

เยเรมีย์ GP

(M) ยรม J:DM-FP (H) สดด JN:H; อสย DG:H-K (O) อสย F:DF-FF (N) อสค GJ:FO
(K) ฮชย G:M; ลก D:HK (DP) ปฐก DM:D (DD) มธ D:FG; FN:FP (DF) F พศด GH:DH
(DG) สดด DPH:FG; อสย MK:DH; อสค FF:GP (DJ) พคค D:F; อสค FG:K; ฮชย F:M
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โบยตีของศัตรู เป็นการลงโทษ
อย่างของคนโหดร้าย เพราะว่า
ความชั วช้ าของเจ้ าก็มากมาย
เพราะว่าบาปของเจ้ากท็วีขึ2 น
15 ไฉนเจ้าร้องเพราะความเจ็บ
ของเจ้า ความเศร้าโศกของเจ้า
รักษาไม่หาย เพราะว่าความชั ว
ช้าของเจ้ามากมาย เพราะว่า
บาปของเจ้าทวีขึ2 น เราได้กระทาํ
สิ งเหล่านี2 แก่เจ้า
16 เพราะฉะนั2 นทุกคนที กินเจ้า
เขาจะถูกกิน ปรปักษ์ของ
เจ้าหมดสิ2 นทุกคนจะตกไปเป็น
เชลย ผู้เหล่านั2นที ปล้นเจ้า เขา
จะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที 
กินเจ้าเป็นเหยื อ เราจะทาํเขาให้
เป็นเหยื อ
17 เพราะเราจะให้เจ้ากลับมาสู่
สุขภาพดี และเราจะรักษาบาด
แผลของเจ้าให้หาย พระเยโฮ-
วาห์ตรัส เพราะเขาทั2 งหลาย
เรียกเจ้าว่า พวกนอกคอก คือ
ศิโยนซึ งไม่มีใครแสวงหา
18 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ดู
เถิด เราจะให้เต็นท์แห่งยาโคบ
ที เป็นเชลยกลับสู่สภาพเดิมและ
มี ความเอ็นดู ในเรื องที อาศัย
ของเขา เขาจะสร้างเมืองนั2นขึ2 น
ใหม่บนเนินของเมือง และพระ
ราชวังจะตั2 งอยู่ในที ที เคยอยู่
19 จะมี เพลงโมทนาพระคุ ณ
ออกมาจากที เหล่านั2 น และมี

เสียงของผู้ที รื นเริง เราจะทวีเขา
ขึ2 น และเขาจะไม่มีเพียงน้อยคน
เราจะกระทาํให้เขามีเกียรติ เขา
จะไม่เป็นแต่ผู้เลก็น้อย
20 ลู กหลานของ เขาจะ เ ป็ น
เหมือนสมัยก่อน และชุมนุม
ของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ต่อ
หน้าเรา และทุกคนที บีบบังคับ
เขา เราจะลงโทษ
21 ขุ นนางของเขาจะเป็ นคน
หนึ งในพวกเขาทั2 งหลาย ผู้
ครอบครองของเขาจะออกมา
จากท่ามกลางเขาเอง เราจะ
กระทาํให้ท่านนั2นเข้ามาใกล้และ
ท่านนั2นจะเข้าใกล้เรา เพราะใคร
เล่ าตั2 งใจเข้ามาใกล้ เราได้ เอง
พระเยโฮวาห์ตรัส
22 และเจ้าทั2งหลายจะเป็นประ-
ชาชนของเรา และเราจะเป็นพระ
เจ้าของเจ้า"
23 ดูเถิด นั นลมหมุนของพระ
เยโฮวาห์ได้ออกไปแล้วด้วยพระ
พิโรธ เป็นลมหมุนกวาด มัน
จะตกลงอย่างเจ็บปวดบนศีรษะ
ของคนชั ว
24 ความกริ2 วอั นแรงกล้ าของ
พระเยโฮวาห์จะไม่หยุดยั2 ง จน
กว่าพระองค์จะทรงกระทาํ และ
ให้สาํเร็จตามพระทัยพระองค์
ประสงค์ในวาระสุดท้าย เจ้า
ทั2 งหลายจะพิจารณาถึงข้อความ
นี2

เยเรมีย์ GP

(DM) ยรม DM:DN; พคค G:GK (DH) อพย FG:FF (DO) สดด FG:G (DN) สดด NM:D
(DK) อสร G:DP-DG; นหม N:DF (FP) ปฐก DO:M-K; สดด KP:DH-DO (FD) ปฐก JK:DP
(FF) พบญ FH:DO-DK; พซม F:DH (FG) สภษ D:FO; ศคย K:DJ (FJ) D ซมอ G:DF
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อิสราเอลจะกลบัไปอยู่
ที�แผ่นดินของตน

31
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ใน
วาระนั2น เราจะเป็นพระ

เจ้ าของบรรดาครอบครัวแห่ ง
อิสราเอล และเขาทั2 งหลายจะ
เป็นประชาชนของเรา"
2พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า "ชน
ชาติที รอดตายจากดาบได้ประ-
สบพระกรุณาคุณที ในถิ นทุร-
กันดาร คืออิสราเอล เมื อเราให้
เขาหยุดพัก
3พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่
ข้าพเจ้าแต่ก่อน ตรัสว่า `เราได้
รั กเ จ้ าด้ วยความรั กนิ รั นดร์
เพราะฉะนั2 นเราจึงชวนเจ้ ามา
ด้วยความเมตตา
4เราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะ
ถูกสร้างใหม่นะ โอ อิสราเอล
พรหมจารีเอ๋ย เจ้าจะตกแต่งตัว
เจ้าด้วยราํมะนาอีก และจะออก
ไปเต้นราํกับผู้ที สนุกสนานกัน
5เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที บนภูเขา
สะมาเรียอีก ผู้ปลูกก็จะปลูก
และจะกินผลนั2น'
6 เพราะว่าจะมี วันเมื อคนเฝ้ า
ยามที อยู่บนแดนเทือกเขาเอฟ-
ราอิมจะร้องเรียกว่า `จงลุกขึ2 น
ให้เราไปยังศิโยนเถิด ไปเฝ้า
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา'"
7 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า "จงร้องเพลงด้วยความยินดี

เพราะยาโคบ และเปล่งเสียง
โห่ร้องเพราะประมุขของบรรดา
ประชาชาติ จงป่าวร้อง สรร-
เสริญ และกล่าวว่า `โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชา
ชนของพระองค์ให้รอด คือคนที 
เหลืออยู่ของอิสราเอล'
8ดูเถิด เราจะนาํเขามาจากแดน
เหนือ และรวบรวมเขาจากส่วน
ที ไกลที สุดของพิภพ มีคนตา
บอด คนง่อยอยู่ท่ามกลางเขา
ผู้ หญิงที มี ครรภ์และผู้ หญิงที 
คลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขาจะ
กลับมาที นี เป็นหมู่ใหญ่
9เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และ
ด้วยการทูลวิงวอนเรากจ็ะนาํเขา
เราจะให้เขาเดินตามแม่นํ2า เป็น
ทางตรง ซึ งเขาจะไม่สะดุด
เพราะเราเป็นบิดาแก่อิสราเอล
และเอฟราอิมเป็นบุตรหัวปีของ
เรา
10 โอ บรรดาประชาชาติเอ๋ย จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และจงประกาศพระวจนะนั2 นใน
เกาะทั2 งหลายที ห่างออกไป จง
กล่าวว่า `ท่านที กระจายอิสรา-
เอลนั2นจะรวบรวมเขา และจะดู
แลเขาอย่างกับผู้ เลี2 ยงแกะดูแล
ฝูงแกะของเขา'
11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่
ยาโคบไว้แล้ว และได้ไถ่เขามา
จากมือที แขง็แรงเกินกว่าเขา

เยเรมีย์ GD

(D) ปฐก DO:O-N; ลนต FH:DF (F) อพย D:DH (G) พบญ O:O-K (J) ยรม D:DP
(M) พบญ FN:GP; อสย HF:N-K (H) อสย JP:K (O) สดด HO:D (N) สดด HM:M; ศคย F:H
(K) สดด DFH:M-H; ฮชย DF:J (DP) ปฐก DP:M; สดด OF:DP (DD) มธ FP:FN; ทต F:DJ
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12 เขาทั2 งหลายจึ งจะมาร้ อง
เพลงอยู่บนที สูงแห่งศิโยน และ
เขาจะไปอย่างราบรื น เพราะ
ความดีของพระเยโฮวาห์ เพราะ
ข้าวสาลี นํ2าองุ่ น และนํ2ามัน
และเพราะลู กของแกะและวั ว
ชีวิตของเขาทั2 งหลายจะเหมือน
กับสวนที มีนํ2ารด และเขาจะไม่
โศกเศร้าอีกต่อไป
13 แล้วพวกพรหมจารีจะเปรม
ปรีดิT ในการเต้นราํ ทั2 งคนหนุ่ม
กับคนแก่ด้วยกัน เราจะกลับ
ความโศกเศร้ าของเขาให้ เป็น
ความชื นบาน เราจะปลอบโยน
เขา และให้ความยินดีแก่เขา
แทนความเศร้าโศก
14 เราจะเลี2 ยงจิตใจของปุโรหิต
ด้วยความอุดมสมบูรณ์ และ
ประชาชนของเราจะพอใจด้วย
ความดีของเรา" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"ได้ยินเสียงในรามา เป็นเสียง
โอดครวญและรํ าไห้ ราเชลร้อง
ไห้ ครํ า ครวญเพราะบุ ตรทั2 ง
หลายของตน นางไม่รับคาํเล้า
โลมในเรื องบุตรทั2งหลายของตน
เพราะว่าบุตรทั2 งหลายนั2 นไม่มี
แล้ว"
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"ระงับเสียงร้องไห้ครํ าครวญไว้
และระงั บนํ2า ตาจากตาของเจ้า

เสีย เพราะว่าการงานของเจ้าจะ
ได้รับรางวัล พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 แหละ และเขาทั2 งหลายจะ
กลับมาจากแผ่นดินของศัตรู"
17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เรื อง
อนาคตของเจ้ายั งมีหวังว่ าลูก
หลานของเจ้าจะกลับมายังพรม
แดนของเขาเอง
18 เราได้ ยิ นเอฟราอิ มครํ า -
ครวญว่า `พระองค์ทรงตีสอน
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์กถู็ก
ตีสอน อย่างลูกวัวที ยังไม่เชื อง
ขอทรงนาํข้าพระองค์กลับ เพื อ
ข้าพระองค์จะได้กลับสู่ สภาพ
เดิม เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ า
พระองค์
19 เพราะแน่นอนหลังจากที ข้า
พระองค์หันไปเสีย ข้าพระองค์
ก็กลับใจ และหลังจากที ข้า
พระองค์รับคาํสั งสอนแล้ว ข้า
พระองค์ ก็ ทุ บตี ต้ นขาของข้ า
พระองค์ ข้าพระองค์อับอาย
และ ข้ าพระอ ง ค์ ก็ ข ายหน้ า
เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทนความ
หยามนํ2าหน้าซึ งเกิดขึ2 นเมื อยัง
หนุ่มอยู่'"
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เอฟ-
ราอิมเป็นบุตรชายที รักของเรา
หรือ เขาเป็นลูกที รักของเรา
หรือ เพราะตั2 งแต่เราพูดกล่าว
โทษเขาตราบใด เราก็ยังระลึก

เยเรมีย์ GD

(DF) อสย DF:D; ยรม GD:J (DG) นหม DF:FO; สดด GP:DD (DJ) พบญ GG:N-DD
(DM) อสค F:DP; มธ F:DH (DH) ปฐก JG:GD; มก M:GN-GK (DO) สดด DPF:DG-DJ
(DN) โยบ GG:FO-FN; สดด DPF:DK-FP (DK) พบญ GP:F (FP) สภษ G:DF; ลก DM:FJ
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ถึงเขาอยู่ตราบนั2น เพราะฉะนั2น
จิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะ
มีความกรุณาต่อเขาแน่
21 จงปักเสากรุยทางไว้สาํหรับ
ตน จงทาํป้ายบอกทางไว้สาํหรับ
ตัว จงปักใจให้ดีถึงทางหลวง
คือทางซึ งเจ้าได้ไปนั2น โอ อิส-
ราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับ
เถิด จงกลับมายังหัวเมืองเหล่า
นี2 ของเจ้า
22 โอ บุตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย
เจ้าจะเถลไถลอยู่อีกนานสักเท่า
ใด เพราะพระเยโฮวาห์ได้สร้าง
สิ งใหม่บนพิภพแล้ว คือผู้หญิง
จะล้อมผู้ชาย"
23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า
"เมื อเราจะให้การเป็นเชลยของ
เขากลับสู่ สภาพเดิม เขาจะใช้
ถ้อยคาํต่อไปนี2 ในแผ่นดินของ
ยูดาห์ และในหัวเมืองทั2 งหลาย
อีกครั2งหนึ ง คือ โอ ที อยู่แห่ง
ความเที ยงธรรมเอ๋ย ภูเขาบริ-
สุทธิT เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรง
อาํนวยพระพรเจ้า
24 ยูดาห์และหัวเมืองทั2 งสิ2 นนั2 น
ทั2งบรรดาชาวนา บรรดาผู้ที ท่อง
เที ยวไปมาพร้อมกับฝูงแกะของ
เขา จะอาศัยอยู่ด้วยกันที นั น
25 เพราะเราจะให้จิตใจที อ่อน
ระอานั2 นอิ ม และจิตใจที โศก
เศร้าทุกดวงเราจะให้บริบูรณ์"

26 เมื อนั2 น ข้าพเจ้าตื นขึ2 นและ
มองดู และการหลับนอนของ
ข้าพเจ้ากเ็ป็นที ชื นใจข้าพเจ้า
27 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื อเราจะ
หว่ านพื ชคนและพื ชสั ตว์ ใน
วงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วาน
ยูดาห์
28 และจะเป็นไปอย่างนี2  คือ
เมื อเราเฝ้าดูเขา เพื อจะถอน
ออกและพังลงควํ า เสีย ทาํลาย
และนาํเหตุร้ายมาฉันใด เราจะ
เฝ้าดู เหนือเขาเพื อจะสร้างขึ2 น
และปลูกฝังฉันนั2น" พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ
29 "ในสมัยนั2 น เขาจะไม่กล่าว
ต่อไปอีกว่า `บิดารับประทาน
องุ่นเปรี2 ยวและบุตรกเ็ขด็ฟัน'
30 แต่ทุกคนจะต้องตายเพราะ
ความชั วช้าของตนเอง มนุษย์
ทุ กค นที รั บปร ะทา นอ งุ่ น
เปรี2 ยวกจ็ะเขด็ฟัน"
31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง ซึ งเราจะทาํ
พันธสัญญาใหม่กับวงศ์วานอิส-
ราเอลและวงศ์วานยูดาห์
32 ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ ง
เราได้กระทาํกับบรรพบุรุษของ
เขาทั2 งหลาย ในวันที เราจูงมือ
เขาเพื อนาํเขาออกมาจากแผ่น
ดินอียิปต์ เป็นพันธสัญญาของ
เราซึ งเขาผิด ถึงแม้ว่าเราได้เป็น

เยเรมีย์ GD

(FD) อสย MO:DJ (FF) ยรม F:DN (FG) อสย HP:FD; ศคย N:G (FJ) อสค GH:DP
(FM) สดด DPO:K; อสย GF:F (FH) สดด DFO:F (FO) ฮชย F:FG (FN) ดนล K:DJ
(FK) พคค M:O (GP) พบญ FJ:DH (GD) อมส K:DG; มธ FH:FN (GF) อพย DK:M; FJ:H
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สามีของเขา" พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2 แหละ
33 "แต่นี จะเป็นพันธสัญญาซึ ง
เราจะกระทาํกับวงศ์วานอิสรา-
เอล ภายหลังสมัยนั2น" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ "เราจะ
บรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภาย
ในเขาทั2 งหลาย และเราจะจารึก
มั นไว้ ที ในดวงใจของเขาทั2 ง
หลาย และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา
34 และทุกคนจะไม่สอนเพื อน
บ้านของตนและพี น้องของตน
แต่ละคนอีกว่า `จงรู้จักพระเย-
โฮวาห์' เพราะเขาทั2 งหลายจะ
รู้จักเราหมด ตั2 งแต่คนเลก็น้อย
ที สุดถึงคนใหญ่โตที สุด" พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ "เพราะ
เราจะให้อภัยความชั วช้าของเขา
และจะไม่จดจาํบาปของเขาทั2 ง
หลายอีกต่อไป"
35 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงให้ดวง
อาทิตย์เป็นสว่างกลางวัน และ
ทรงให้ระเบียบตายตัวของดวง
จันทร์ และทรงให้บรรดาดวง
ดาวเป็นสว่างกลางคืน ผู้ทรง
กวนทะเลให้คลื นกาํเริบ พระ
นามของพระองค์คือพระเยโฮ-
วาห์จอมโยธา ตรัสดังนี2 ว่า
36 "ถ้ าระเบี ยบตายตั วนี2 ต้ อง
พรากไปจากต่อหน้าเรา แล้ว

เชื2 อสายของอิสราเอลก็จะต้อง
หยุ ดยั2 งจากการเ ป็ นประชา
ชาติหนึ งต่อหน้าเราเป็นนิตย์"
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
37 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
"ถ้าฟ้าสวรรค์เบื2 องบนเป็นที วัด
ได้ และรากฐานของพิภพเบื2 อง
ล่างเป็นที ให้สาํรวจได้ แล้วเราก็
จะเหวี ยงเชื2 อสายอิสราเอลทิ2 งไป
เสียหมด ด้วยเหตุบรรดาการซึ ง
เขาได้กระทาํนั2 น" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ
38 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง ที เมืองนี2 จะ
ต้องสร้างขึ2 นใหม่เพื อพระเยโฮ-
วาห์ตั2 งแต่หอคอยฮานันเอลไป
ถึงประตูมุม
39 และเชื อกวัดจะไปไกลกว่า
นั2นตรงไปถึงเนินเขากาเรบ แล้ว
จะเลี2 ยวไปถึงตาํบลโกอาห์
40 หุบเขาแห่งซากศพและขี2 เถ้า
ทั2 งสิ2 นนั2 น  และทุ่งนาทั2 งหมด
ไกลไปจนถึงลาํธารขิดโรนจนถึง
มุ มประตู ม้ าไปทางตะวันออก
จะเป็นที บริสุทธิT แด่พระเยโฮ-
วาห์ จะไม่เป็นที ถอนรากหรือ
ควํ าต่อไปอีกเป็นนิตย์"

เยเรมียซื์� อนาแปลงหนึ�ง

32
พระวจนะซึ งมาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเร-

มี ย์ ในปีที สิ บแห่ งเศเดคี ยาห์
กษัตริย์ของยูดาห์ ซึ งเป็นปีที สิบ

เยเรมีย์ GD, GF

(GG) พบญ GP:H; สดด GO:GD (GJ) D ธส J:K (GM) ปฐก D:DJ-DN; พบญ J:DK
(GH) สดด OF:M; ยรม GG:FP-FH (GO) โยบ DD:O-K; สดด NK:F (GN) นหม F:DO-FP
(GK) อสค JP:N; ศคย F:D-F (JP) F ซมอ DM:FG; F พกษ FG:H (D) F พกษ FM:D-F
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แปดของเนบูคัดเนสซาร์
2ครั2 งนั2 น กองทัพของกษัตริย์
แห่งบาบิโลนกาํลังล้อมกรุงเยรู-
ซาเล็มอยู่ และเยเรมีย์ผู้พยา-
กรณ์ถู กขังอยู่ ในบริ เวณทหาร
รักษาพระองค์ ซึ งอยู่ในพระ
ราชวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์
3 เพราะเศเดคียาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ได้คุมขังท่านไว้ ตรัสว่า
"ทาํ ไมท่ าน จึ งพยากรณ์ และ
กล่าวว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 ว่า ดูเถิด เราจะให้เมืองนี2 ไว้
ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
และเขาจะยึดเมืองนี2
4 เศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์
จะหนี ไปไม่ พ้นจากมือของคน
เคลเดีย แต่จะถูกมอบไว้ในมือ
ของกษัตริย์แห่งบาบิโลนเป็นแน่
และจะได้พูดกันปากต่อปากและ
จะแลเห็นตาต่อตา
5และเขาจะนาํเศเดคียาห์ไปยัง
บาบิโลน และท่านจะอยู่ที นั นจน
กว่าเราจะไปเยี ยมท่าน พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ ถึงแม้เจ้า
จะต่อสู้ กับชาวเคลเดีย เจ้าก็จะ
ไม่เจริญ'"
6เยเรมีย์ทูลว่า "พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มายังข้าพระองค์ว่า
7ดูเถิด ฮานัมเอลบุตรชายชัล-
ลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้าและ
กล่าวว่า `จงซื2 อนาของข้าพเจ้า
ซึ งอยู่ที อานาโธท เพราะว่าสิทธิ

ของการไถ่ ด้วยการซื2 อนั2 นเป็น
ของท่าน'
8แล้วฮานัมเอลลูกของอาของ
ข้าพระองค์มาหาข้าพระองค์ที 
บริเวณของทหารรักษาพระองค์
ถูกต้องตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และพูดกับข้าพระองค์
ว่า `จงซื2 อนาของข้าพเจ้าซึ งอยู่ที 
อานาโธทในแผ่นดินเบนยามิน
เพราะสิทธิ ของการถือกรรม-
สิทธิTและการไถ่เป็นของท่าน จง
ซื2 อไว้เถิด' แล้วข้าพระองค์จึง
ทราบว่านี เป็นพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์
9และข้าพระองค์ก็ซื2 อนาที อา-
นาโธทจากฮานัมเอลลูกของอา
ของข้าพระองค์ และได้ชั งเงิน
ให้แก่เขา คือเงินสิบเจด็เชเขล
10 ข้าพระองค์กล็งนามในโฉนด
ประทับตราไว้ เป็นพยานและ
เอาตาชั งชั งเงิน
11 แล้ วข้าพระองค์ก็รับโฉนด
ของการซื2 อทั2งฉบับที ประทับตรา
แล้ วตามกฎหมายและธรรม
เนียมและฉบับที เปิดอยู่
12 และข้าพระองค์ก็มอบโฉนด
ของการซื2 อให้แก่บารุคบุตรชาย
เนริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของมา-
อาเสอาห์ ต่อสายตาของฮานัม-
เอลลู กของอาของข้ าพระองค์
ต่ อหน้ าพยานผู้ ที ลงนามใน
โฉนดการซื2 อและต่อหน้าบรรดา

เยเรมีย์ GF

(F) F พกษ FM:DN (G) ยรม F:GP; M:G (J) F พกษ FM:J-O (M) กดว DJ:JF
(O) D พกษ DJ:M; มก DD:F-H (N) D พศด H:HP (K) ปฐก FG:DM-DH (DP) อสย JJ:M
(DD) ลก F:FO; กจ FH:G; D คร DD:DH (DF) ยรม GF:DH; GH:J-M; JG:G-H; F คร N:FD
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พวกยิว ผู้ซึ งนั งอยู่ในบริเวณ
ทหารรักษาพระองค์
13 ข้าพระองค์ก็กาํชับบารุคต่อ
หน้าเขาทั2งหลายว่า
14 `พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า จง
เอาโฉนดเหล่านี2 ไปเสีย ทั2งโฉนด
ของการซื2 อที ประทับตรา กับ
ฉบับที เปิดนี2  และบรรจุไว้ใน
ภาชนะดินเพื อจะทนอยู่ได้หลาย
วัน
15 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดัง
นี2 ว่า บ้านเรือนและไร่นาและ
สวนองุ่ นจะมีการถือกรรมสิทธิT
กันอีกในแผ่นดินนี2 '

เยเรมียเ์ชื�อว่าอิสราเอล
จะกลบัมาสู่สภาพเดิม

16 หลังจากที ข้าพระองค์มอบ
โฉนดการซื2 อให้ แก่บารุคบุตร
ชายเนริยาห์แล้ว ข้าพระองค์ได้
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า
17 `ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้ า
พระเจ้า ดูเถิด คือพระองค์เอง
ผู้ ได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ
แผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพ
ใหญ่ ยิ งของพระองค์และด้ วย
พระกรซึ งเหยียดออกของพระ
องค์ สาํหรับพระองค์ไม่มีสิ งใด
ที ยากเกิน
18 ผู้ทรงสาํแดงความเมตตาต่อ
คนเป็นพันๆ แต่ทรงตอบสนอง

ความชั วช้าของบิดาให้ตกถึงอก
ของลูกหลานสืบต่อมา ข้าแต่
พระเจ้าผู้ ใหญ่ยิ งและทรงฤทธิT
พระนามของพระองค์ คือพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา
19 พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในการ
ให้คาํปรึกษา ทรงฤทธานุภาพ
ในพระราชกิจ พระเนตรของ
พระองค์เห็นทุกวิถีทางบุตรทั2 ง
หลายของมนุษย์ ประทานรางวัล
แก่ ทุ กคนตามพฤติ การณ์ของ
เขาและตามผลแห่งการกระทาํ
ของเขา
20 ทรงเป็นผู้สาํแดงหมายสาํ-
คัญและการมหัศจรรย์ในแผ่น
ดินอียิปต์ และจนถึงสมัยนี2 ก ็
ทรงสาํ แดงในอิ สราเอลและ
ท่ามกลางมนุษยชาติ และทรง
ทาํให้พระนามเลื องลือไปอย่าง
ทุกวันนี2
21 พระองค์ได้ทรงนาํอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ ด้วยหมายสาํคัญ
และการมหัศจรรย์ และด้วยพระ
หัตถ์เข้มแข็ง และพระกรที 
เหยียดออก และด้วยความสยด
สยองยิ งนัก
22 และพระองค์ประทานแผ่น
ดินนี2 แก่เขาทั2 งหลาย ซึ งพระ
องค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษ
ของเขาทั2 งหลายว่าจะประทาน
แก่เขา คือแผ่นดินซึ งมีนํ2านม

เยเรมีย์ GF

(DJ) ยรม GF:DP-DF (DM) อมส K:DJ-DM (DH) ปฐก GF:K-DF (DO) อสค K:N
(DN) อพย FP:M-H; กดว DJ:DN (DK) อสย K:H; รม DD:GG-GJ (FP) อพย O:G; DP:F
(FD) อพย H:H; สดด DPM:GO; DPH:N-DD (FF) ปฐก DG:DM; อพย DG:M; กดว DJ:DH
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และนํ2าผึ2 งไหลบริบูรณ์
23 และเขาทั2 งหลายก็ได้เข้าไป
และถือกรรมสิทธิT แผ่นดินนั2 น
แต่เขาทั2 งหลายมิได้เชื อฟังพระ
สุรเสียงของพระองค์ หรือดาํ-
เนิ นตามพระราชบัญญัติ ของ
พระองค์ สิ งทั2งปวงซึ งพระองค์
ทรงบัญชาเขาให้กระทาํนั2 น เขา
ทั2 งหลายมิ ไ ด้ กระทาํ เสี ยเลย
เพราะฉะนั2นพระองค์ทรงกระทาํ
ให้เหตุร้ายทั2 งสิ2 นนี2 มาถึงเขาทั2 ง
หลาย
24 ดูเถิด เชิงเทินที ล้อมอยู่
ได้มาถึงกรุงเพื อจะยึดเอาแล้ว
และเพราะเหตุด้วยดาบ การ
กันดารอาหาร และโรคระบาด
เมืองนี2 ก ็ได้ถูกมอบไว้ในมือของ
คนเคลเดียผู้ กาํลั งต่อสู้ อยู่ นั2 น
แล้ว พระองค์ตรัสสิ งใดกเ็ป็นไป
อย่างนั2 นแล้ว และดูเถิด พระ
องค์ทอดพระเนตรเห็น
25 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า พระองค์ยังตรัสแก่ข้า
พระองค์ว่า "จงเอาเงินซื2 อนา
และหาพยานเสีย" แม้ว่าเมือง
นั2 นจะถูกมอบไว้ในมือของคน
เคลเดีย'"
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังเยเรมีย์ว่า
27 "ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของบรรดาเนื2 อหนังทั2 ง
สิ2 น สาํหรับเรามีสิ งใดที ยากเกิน

หรือ
28 เพราะฉะนั2 นพระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะมอบ
เมืองนี2 ไว้ในมือของชาวเคลเดีย
และในมือของเนบู คัดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะ
ยึดเอาแน่
29 ชาวเคลเดียผู้ต่อสู้ กับเมืองนี2
จะมาเผาเมื องนี2 เสี ยด้ วยไฟ
ให้ไหม้หมด ทั2 งบรรดาบ้านที 
เขาเผาเครื องถวายพระบาอัลที 
บนหลังคา และเทเครื องดื มบูชา
ถวายแก่พระอื นเพื อยั วเย้าเรา
ให้กริ2 ว
30 เพราะประชาชนของอิสรา-
เอลและประชาชนของยูดาห์ไม่
ได้กระทาํอะไรเลย นอกจาก
ความชั วต่อหน้าต่อตาของเราตั2 ง
แต่หนุ่มๆมา พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า ประชาชนอิสราเอลไม่ได้
กระทาํอะไรเลย นอกจากยั วเย้า
เราให้กริ2 วด้วยผลงานแห่งมือ
ของเขา
31 เมืองนี2 ได้เร้าความกริ2 วและ
ความพิโรธของเรา ตั2 งแต่วันที 
ได้สร้างมันขึ2 นจนถึงวันนี2  เพราะ
ฉะนั2นเราจะถอนออกไปเสียจาก
หน้าของเรา
32 เพราะว่าความชั วทั2 งสิ2 นของ
ประชาชนอิสราเอลและประชา
ชนยูดาห์ซึ งเขาได้กระทาํอันยั ว
เย้าให้โกรธ คือทั2งตัวเขา บรร-

เยเรมีย์ GF

(FG) นหม K:DM (FJ) ยรม GG:J; อสค FD:FF (FM) ยรม GF:N-DM (FO) กดว DH:FF
(FN) ยรม GF:G (FK) F พกษ FM:K (GP) พบญ K:O-DF; F พกษ DO:K-FP; นหม K:DH
(GD) D พกษ DD:O-N; F พกษ FD:J-O (GF) อสร K:O; นหม K:GF-GJ; อสย D:J-H
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ดากษัตริ ย์และเจ้านายของเขา
บรรดาปุโรหิตและผู้ พยากรณ์
ของเขา คนยูดาห์และชาวกรุง
เยรูซาเลม็
33 เขาทั2 งหลายได้หันหลังให้เรา
มิใช่หันหน้า แม้ว่าเราได้สอน
เขาอยู่อย่างไม่หยุดยั2ง เขากม็ิได้
ฟังที จะรับคาํสั งสอนของเรา
34 แต่เขาทั2 งหลายได้ตั2 งสิ งที น่า
สะอิดสะเอียนของเขาไว้ในนิเวศ
ซึ งเรียกตามนามของเรา กระทาํ
ให้มีมลทิน
35 เขาทั2 งหลายได้สร้างปูชนีย-
สถานสูงสาํหรับพระบาอัลซึ งอยู่
ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮิน-
โนม เพื อให้บุตรชายและบุตร
สาวของเขาลุยไฟถวายแก่พระ
โมเลค ซึ งเรามิได้บัญชาเขาเลย
และไม่ได้มีอยู่ ในจิตใจของเรา
ว่า เขาควรจะกระทาํสิ งที น่าสะ-
อิดสะเอียนนี2 เพื อเป็นเหตุ ให้
ยูดาห์กระทาํผิดบาปไป
36 เพราะฉะนั2 นบัดนี2  พระเย-
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล
ตรัสเกี ยวกับเมืองนี2 แก่ เจ้าทั2 ง
หลายว่า `เมืองนี2 จะถูกยกให้ไว้
ในมือของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอา-
หาร และด้วยโรคระบาด'
37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามา
จากประเทศทั2 งปวง ซึ งเราได้
ขับไล่เขาให้ไปอยู่ด้วยความกริ2 ว

ด้วยความพิโรธ และความขึ2 ง
โกรธของเรานั2น เราจะนาํเขาทั2ง
หลายกลับมายังที นี2  และจะ
กระทาํ ให้ เขาอาศั ยอยู่ อย่ าง
ปลอดภัย
38 เขาทั2งหลายจะเป็นประชาชน
ของเรา และเราจะเป็นพระเจ้า
ของเขา
39 เราจะให้ ใจเดี ยวและทาง
เดียวแก่เขา เพื อเขาจะยาํเกรง
เราอยู่เป็นนิตย์ เพื อเป็นประ-
โยชน์ แก่ เขาและแก่ ลู กหลาน
ของเขาที ตามเขามา
40 เราจะกระทาํ พั นธสั ญญา
นิรันดร์กับเขาทั2งหลายว่า เราจะ
ไม่หันจากการกระทาํความดีแก่
เขาทั2 งหลาย และเราจะบรรจุ
ความยาํเกรงเราไว้ในใจของเขา
ทั2 งหลาย เพื อว่าเขาจะมิได้หัน
ไปจากเรา
41 เออ เราจะเปรมปรีดิT ในการ
ที จะกระทาํความดีแก่เขา และ
เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี2
ด้วยความมุ่งมั น ด้วยสุดใจของ
เราและสุดจิตของเรา
42 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า เราได้นาํเอาความร้ายยิ ง
ใหญ่ทั2งสิ2 นมาเหนือชนชาตินี2 ฉัน
ใด เราก็จะนาํความดีทั2 งสิ2 นซึ ง
เราได้สัญญาไว้นั2 นมาเหนือเขา
ฉันนั2น
43 และจะมี การซื2 อนากั นใน

เยเรมีย์ GF

(GG) ยรม F:FO; อสค N:DH (GJ) F พกษ FD:J (GM) F พศด FN:F-G (GH) อสย JG:FJ
(GO) พบญ GP:G-H (GN) ปฐก DO:O (GK) F พศด GP:DF (JP) F ซมอ FG:J; อสย FJ:M
(JD) อมส K:DM; ศฟย G:DO (JF) ยชว FG:DJ-DM; ศคย N:DJ-DM (JG) อสค GO:DD
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แผ่นดินนี2 ซึ งเจ้ากล่าวถึงว่า เป็น
ที รกร้างปราศจากมนุษย์หรือ
สัตว์ ถูกมอบไว้ในมือของคน
เคลเดีย
44 ที นานั2นจะซื2 อกันด้วยเงิน ใบ
โฉนดก็จะต้องลงนามและประ-
ทับตรา และลงนามพยานที ใน
แผ่นดินของเบนยามิน ในที 
ต่างๆแถบกรุงเยรูซาเล็ม และ
ในหัวเมืองยูดาห์ ในหัวเมือง
แถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัว
เมืองแถบหุบเขา และในหัว
เมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะ
ให้การเป็นเชลยของเขาทั2 งหลาย
กลับสู่สภาพเดิม" พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ

กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย
อิสราเอลถูกนาํไปเป็นเชลย

33
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังเยเรมีย์ครั2ง

ที สอง เมื อท่านยังถูกกักตัวอยู่
ในบริ เวณของทหารรักษาพระ
องค์นั2นว่า
2"พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้าง พระ
เยโฮวาห์ผู้ทรงปั2 นเพื อสถาปนา
ไว้ พระเยโฮวาห์คือพระนาม
ของพระองค์ ตรัสดังนี2 ว่า
3 จงทู ลเราและเราจะตอบเจ้ า
และจะสาํแดงสิ งที ใหญ่ยิ งและที 
มีอาํนาจใหญ่โต ซึ งเจ้าไม่รู้นั2 น
ให้แก่เจ้า
4 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า

แห่งอิสราเอลได้ตรัสดังนี2 เกี ยว
ด้วยเรื องบ้านในกรุงนี2  และ
เกี ยวด้วยเรื องพระราชวังของ
บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ ซึ งถูก
รื2 อลง เพื อทาํการต่อต้านเชิง
เทินและดาบ
5 เขาทั2 งหลายจะมารบกับชาว
เคลเดียและทาํให้คนเป็นศพไป
เตม็บ้านเตม็เรือน เป็นคนที เรา
สังหารด้วยความกริ2 วและความ
พิโรธของเรา เพราะได้ซ่อนหน้า
ของเราจากกรุงนี2  เนื องด้วย
ความชั วของเขาทั2งหลาย
6ดูเถิด เราจะนาํอนามัยและ
การรักษามาให้ และเราจะรักษา
เขาทั2 งหลายให้หาย และเผย
สั นติ ภาพและความจริ งอย่ าง
อุดม
7เราจะให้พวกเชลยแห่งยูดาห์
และพวกเชลยแห่ งอิ สราเอล
กลับสู่ สภาพเดิม และจะสร้าง
เขาทั2 งหลายเสียใหม่อย่างที เขา
เป็นมาแต่เดิมนั2น
8 เราจะชาํ ระ เขาจากบรรดา
ความชั วช้าของเขา ซึ งเขาได้
กระทาํต่อเรา และจะให้อภัย
บรรดาความชั วช้าของเขาซึ งเขา
ได้กระทาํ และการละเมิดของ
เขาต่อเรา
9และกรุงนี2 จะให้เรามีชื ออันให้
ความชื นบาน เป็นที สรรเสริญ
และเป็นศักดิT ศรีต่อหน้าบรรดา

เยเรมีย์ GF, GG

(JJ) ยรม GF:H-DM (D) F ทธ F:K (F) สดด NO:M; อสย DJ:GF (G) พบญ J:O, FK
(J) อสค J:F; ฮบก D:DP (M) พบญ GD:DO; อสย D:DM-DH (H) สดด MO:F; ฮชย H:D
(O) สดด DJ:O; ศฟย G:FP (N) สดด MD:F; อสย J:F (K) สดด DFH:F-G; ยรม FH:H
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ประชาชาติทั2 งสิ2 นแห่งแผ่นดิน
โลก ซึ งจะได้ยินถึงความดีทั2 ง
สิ2 นซึ งเราได้กระทาํเพื อเขาทั2 ง
หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะ-
ท้าน เพราะความดีและความ
เจริญทั2 งสิ2 นซึ งเราได้จัดหาให้
เมืองนั2น
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
และจะมี เสี ยงให้ ได้ ยินกั นอี ก
ครั2 งในสถานที นี2 ซึ งเจ้ากล่าวว่า
จะเป็นที รกร้างปราศจากมนุษย์
และปราศจากสัตว์ ในหัวเมือง
แห่งยูดาห์และตามถนนในกรุง
เยรูซาเลม็ซึ งร้างเปล่า ปราศจาก
มนุษย์ ปราศจากคนอาศัย และ
ปราศจากสัตว์ใดๆ
11 ที นั นจะได้ ยินเสียงบันเทิง
และเสียงรื นเริง และเสียงเจ้า
บ่าวและเสียงเจ้าสาว และเสียง
บรรดาคนเหล่านั2 นที ร้องเพลง
อีก ขณะที เขานาํเครื องบูชาแห่ง
การสรรเสริญมายั งพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ว่า `จงสรร-
เสริ ญพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริ ฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์
ดาํรงอยู่เป็นนิตย์' เพราะเราจะ
ให้พวกเชลยแห่ งแผ่ นดิ นนั2 น
กลับสู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 แหละ
12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า ในสถานที นี2 ซึ งเป็นที 

รกร้าง ปราศจากมนุษย์และ
ปราศจากสัตว์ และในหัวเมือง
ทั2 งสิ2 นของที นี2  จะเป็นที อาศัย
ของผู้เลี2 ยงแกะทั2 งหลายให้แกะ
ของเขาได้นอนลงอีก

ผูสื้บสายโลหิตของดาวิด
จะครอบครองอีก

13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในหัว
เมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัว
เมืองแถบหุบเขา ในหัวเมือง
แถบภาคใต้ ในแผ่นดินแห่ง
เบนยามิน ตามสถานที รอบกรุง
เยรูซาเลม็ ในหัวเมืองยูดาห์ จะ
มีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ที นับ
อีก
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด
วันนั2นจะมาถึง คือเมื อเราจะให้
สิ งดีที เราสัญญาไว้ต่อวงศ์วาน
อิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์สาํ-
เรจ็
15 ในวันเหล่านั2 นและในเวลา
นั2 น เราจะให้อังกูรชอบธรรม
เกิดมาเพื อดาวิด และท่านจะให้
ความยุติ ธรรมและความชอบ
ธรรมในแผ่นดินนั2น
16 ในกาลครั2 งนั2 น ยูดาห์จะได้
รับการช่วยให้รอด และเยรูซา-
เล็มจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
และนี เป็นชื อซึ งเขาจะเรียกเมือง
นั2 นคือ `พระเยโฮวาห์ทรงเป็น
ความชอบธรรมของเรา'
17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2

เยเรมีย์ GG

(DP) ยรม GF:GH; อสค GO:DD (DD) ยน G:FK; วว DN:FG (DF) อสย HM:DP; อสค GJ:DF
(DG) ลนต FO:GF; ลก DM:J (DJ) ปฐก FF:DN; D พศด DO:DG-DJ (DM) อสย J:F
(DH) พบญ GG:DF; อสย JM:DO; รม DD:FH (DO) F ซมอ G:FK; D พกษ F:J; สดด NK:FK
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ว่า ดาวิดจะไม่ขัดสนบุรุษที จะ
ประทับบนพระที นั งแห่ งวงศ์
วานอิสราเอล
18 และปุ โรหิ ตคนเลวี จะไม่
ขัดสนบุรุษที อยู่ต่อหน้าเรา เพื อ
ถวายเครื องเผาบู ชาและเผา
เครื องธัญญบูชา และกระทาํการ
สักการบูชาเป็นนิตย์"
19 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังเยเรมีย์ว่า
20 "พระเยโฮวาห์ตรัสดั งนี2 ว่ า
ถ้ าเจ้ าหั กพั นธสัญญาของเรา
ด้วยวัน และหักพันธสัญญาของ
เราด้วยคืนได้ จนวันและคืนมา
ถึงตามเวลากาํหนดไม่ได้
21 แล้วจึงจะหักพันธสัญญาของ
เราซึ งมีต่อดาวิดผู้ รับใช้ของเรา
ได้ จนท่านไม่มีโอรสที จะเสวย
ราชย์บนพระที นั งของท่าน และ
หักพันธสัญญาของเรา ซึ งมีต่อ
ปุโรหิตคนเลวีผู้ ปรนนิ บัติ ของ
เราเสียได้
22 บริวารของฟ้าสวรรค์จะนับ
ไม่ได้ และเม็ดทรายที ทะเลก็
ตวงไม่ได้ฉันใด เราก็จะให้เชื2 อ
สายของดาวิ ดผู้ รับใช้ ของเรา
และคนเลวีผู้ ปรนนิ บัติ ของเรา
ทวีมากขึ2 นฉันนั2น"
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มาถึงเยเรมีย์ว่า
24 "เจ้าไม่ได้พิจารณาดอกหรือ
ว่า ประชาชนเหล่านี2 พูดกันอย่าง

ไร คือพูดกันว่า `พระเยโฮวาห์
ทรงทอดทิ2 งสองครอบครัวที พระ
องค์ทรงเลือกไว้เสียแล้ว' ดังนี2
แหละ เขาทั2 งหลายได้ดูหมิ น
ประชาชนของเรา ฉะนี2 เขาจึงไม่
เป็นประชาชาติ ต่อหน้าเขาทั2 ง
หลายอีกต่อไป
25 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ถ้า
เรามิได้สถาปนาพันธสัญญาของ
เรากับวันและคืน และสถาปนา
กฎต่ างๆของฟ้ าสวรรค์ และ
แผ่นดินโลกแล้ว
26 เราจึงจะทอดทิ2 งเชื2 อสายของ
ยาโคบและดาวิดผู้ รับใช้ของเรา
และจะไม่เลือกผู้ หนึ งจากเชื2 อ
สายของเขาให้ครอบครองเหนือ
เชื2 อสายของอับราฮัม อิสอัคและ
ยาโคบ เพราะเราจะให้การเป็น
เชลยของเขากลับสู่ สภาพเดิม
และจะมีความกรุณาเหนือเขา"

เยเรมียต์กัเตือนเศเดคียาห์

34
พระวจนะซึ งมาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเร-

มีย์ เมื อเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์
แห่งเมืองบาบิโลน และกองทัพ
ทั2งหมดของพระองค์ และบรร-
ดาราชอาณาจักรในแผ่นดินโลก
ซึ งอยู่ ใต้ การครอบครองของ
พระองค์ และชนชาติทั2งหลายที 
ต่อสู้ กับกรุงเยรูซาเล็ม และหัว
เมืองทั2งปวงของกรุงนั2นว่า
2 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง

เยเรมีย์ GG, GJ

(DN) อสย MH:O (FP) ยรม GG:FM-FH (FD) F ซมอ FG:M (FF) ปฐก DG:DH; ฮชย D:DP
(FJ) สดด KJ:DJ; รม DD:D-H (FM) ปฐก N:FF; สดด OJ:DH (FH) อสร F:D, OP
(D) F พกษ FM:D-K; F พศด GH:DF-DO (F) F พศด GH:DD-DF; ยรม GJ:FF; GK:N
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อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า จงไปพูด
กับเศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์
และกล่าวแก่ท่านว่า `พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะ
มอบกรุงนี2 ไว้ในมือกษัตริย์บา-
บิโลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ
3ท่านจะไม่รอดไปจากมือของ
เขา แต่จะถูกจับแน่และถูกมอบ
ไว้ในมือของเขา ท่านจะได้เห็น
กษัตริ ย์แห่งบาบิโลนตาต่อตา
และจะได้ พู ดกั นปากต่ อปาก
และท่านจะต้องไปยังบาบิโลน'
4โอ ข้าแต่เศเดคียาห์กษัตริย์
แห่งยูดาห์ อย่างไรก็ดีขอทรง
สดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ตรัสเกี ยวกับพระ
องค์ดังนี2 ว่า ท่านจะไม่ตายด้วย
ดาบ
5ท่านจะตายด้วยความสงบ และ
เขาจะเผาเครื องหอมเพื อศพ
บรรพบุรุษของท่าน คือบรรดา
กษัตริ ย์ซึ งอยู่ ก่อนท่ านฉันใด
คนเขาก็จะเผาเครื องหอมเพื อ
ท่านฉันนั2น และเขาจะครํ าครวญ
เพื อท่านว่า `อนิจจาเอ๋ย พระ
องค์เจ้าข้า' เพราะเราได้ลั นวาจา
ไว้แล้ว" พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ
6แล้วเยเรมี ย์ผู้พยากรณ์ได้ทูล
บรรดาพระวจนะเหล่านี2 ต่อเศ-
เดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ใน
กรุงเยรูซาเลม็

7ขณะเมื อกองทัพของกษัตริย์
แห่งบาบิโลนกาํลังสู้ รบกรุงเยรู-
ซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาห์
ทั2 งสิ2 นที ยังเหลืออยู่ คือ เมือง
ลาคีชและเมืองอาเซคาห์ เพราะ
ยังเหลืออยู่สองเมืองนี2 เท่านั2 นที 
เป็นหัวเมืองยูดาห์ที มีกาํแพง
ป้อม

กรุงเยรูซาเล็มจะรบัโทษ
8พระวจนะซึ งมาจากพระเยโฮ-
วาห์ยังเยเรมีย์ หลังจากที 
กษัตริย์เศเดคียาห์ได้ทรงกระทาํ
พันธสัญญากับบรรดาประชาชน
ในกรุงเยรูซาเลม็ว่า จะประกาศ
ราชกฤษฎีกาเรื องอิสรภาพแก่
เขาทั2งหลาย ดังนี2
9 ให้ ทุกคนปล่อยทาสฮีบรูของ
ตนทั2 งชายและหญิงเสียให้เป็น
อิสระ เพื อว่าจะไม่มีผู้ใดกระทาํ
ให้ยิวพี น้องของตนเป็นทาส
10 เมื อบรรดาเจ้านายและบรร-
ดาประชาชน ผู้เข้ากระทาํพันธ-
สัญญาได้ยินว่า ทุกคนจะปล่อย
ทาสของตนทั2 งชายและหญิ ง
เพื อว่ าเขาทั2 งหลายจะไม่ ถู ก
กระทาํให้เป็นทาสอีก เขาทั2 ง
หลายกไ็ด้เชื อฟังและปล่อยทาส
ให้เป็นอิสระ
11 แต่ภายหลังเขาได้หวนกลับ
และจับทาสชายและหญิง ซึ งเขา
ได้ปล่อยให้เป็นอิสระนั2 นมาให้
อยู่ ใต้ บั งคับของการเป็นทาส

เยเรมีย์ GJ

(G) F พกษ FM:J-M; ยรม GJ:FD (M) F พศด GJ:FN (H) D ซมอ G:DN; F ซมอ DF:O-DF
(O) พบญ FN:MF; ยชว DP:G (N) F พกษ DD:DO (K) ปฐก DJ:DG; อพย F:H; พบญ DM:DF
(DP) ยรม FH:DP; อสย FK:DG; มก H:FP (DD) อพย N:N; D ซมอ DK:H-DD; สดด GH:G
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ชายและหญิงอีก
12 พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์
จึงมายังเยเรมีย์จากพระเยโฮ-
วาห์ว่า
13 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า เราได้
กระทาํพันธสัญญากับบรรพบุรุษ
ของเจ้า ในวันที เรานาํเขาออก
มาจากแผ่นดินอียิปต์ ออกจาก
เรือนทาสว่า
14 เมื อสิ2 นเจ็ดปีแล้วเจ้าทุกคน
จะต้องปล่อยพี น้องฮีบรูผู้ที เขา
เอามาขายไว้กั บเจ้ าและได้ รับ
ใช้เจ้ามาหกปี เจ้าต้องปล่อยเขา
ให้เป็นอิสระพ้นจากการรับใช้
เจ้า แต่บรรพบุรุษของเจ้าไม่ฟัง
เราและไม่เงี ยหูฟังเรา
15 บั ดนี2 เ จ้ าไ ด้ หั นกลั บและ
กระทาํสิ งที ถู กต้ องในสายตา
ของเรา โดยการประกาศอิสร-
ภาพทุกคนต่อเพื อนบ้านของตน
และเจ้าได้กระทาํพันธสัญญาต่อ
หน้ าเราในนิ เวศซึ งเรี ยกตาม
นามของเรา
16 แต่แล้วเจ้ากห็วนกลับกระทาํ
ให้นามของเราเป็นมลทิน ใน
เมื อเจ้าทุกคนจับทาสชายหญิง
ของเจ้า ซึ งเจ้าได้ปล่อยให้เป็น
อิสระไปตามความปรารถนาของ
เขาทั2 งหลายแล้วนั2 นกลับมาให้
อยู่ ใต้ บั งคับของการเป็นทาส
ชายและหญิงอีก

17 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี2 ว่า เจ้าทั2งหลายมิได้
เชื อฟังเราด้วยการป่าวร้องเรื อง
อิ สรภาพต่อพี น้ องและเพื อน
บ้านของตน พระเยโฮวาห์ตรัส
ว่า ดูเถิด เราป่าวร้องว่า เจ้าทั2ง
หลายเป็นอิสระต่อดาบ ต่อโรค
ระบาด และต่อการกันดารอา-
หาร เราจะกระทาํเจ้าให้ย้ายไป
อยู่ ในบรรดาราชอาณาจักรของ
แผ่นดินโลก
18 และคนที ละเมิ ดต่อพันธ-
สัญญาของเรา และมิได้กระทาํ
ตามข้อตกลงในพันธสัญญา ซึ ง
เขาได้กระทาํต่อหน้าเรานั2น เป็น
ดังลูกวัวที เขาตัดออกเป็นสอง
ท่อน และเดินผ่านกลางท่อน
เหล่านั2นไป
19 เจ้านายแห่งยูดาห์ก็ดี เจ้า
นายแห่งกรุงเยรูซาเลม็กด็ี ขันที
กด็ี ปุโรหิตและบรรดาประชาชน
แห่งแผ่นดินนั2 นก็ดี ผู้ ผ่านระ-
หว่างท่อนลูกวัวนั2น
20 เราจะมอบเขาไว้ในมือศัตรู
ของเขา และในมือของบรรดาผู้
ที แสวงหาชีวิตของเขา ศพของ
เขาจะเป็นอาหารของนกในอา-
กาศและของสัตว์ในแผ่นดินโลก
21 ส่วนเศเดคียาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์และเจ้านายทั2 งหลายของ
เขานั2น เราจะมอบไว้ในมือศัตรู
ของเขา และในมือของบรรดาผู้

เยเรมีย์ GJ

(DG) อพย FJ:G; พบญ M:F-G (DJ) อพย FD:D-J; D พกษ K:FF (DM) F พกษ DP:GP
(DH) D ซมอ DM:DD; ยรม GJ:DD (DO) ลนต FH:GJ-GM (DN) พบญ DO:F; ยชว O:DD
(DK) อสค FF:FO; ดนล K:H (FP) ยรม J:GP; อสค FK:M (FD) ยรม GJ:G-M; พคค J:FP
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ที แสวงหาชีวิตของเขา ในมือ
ของกองทัพแห่งกษัตริย์บาบิ-
โลนซึ งได้ถอยไปจากเจ้าแล้วนั2น
22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด
เราจะบัญชาและจะกระทาํให้เขา
กลับมายังกรุงนี2  และเขาจะสู้ รบ
กับกรุงนี2  และยึดเอาจนได้ และ
เผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทาํให้
หั วเมื องยู ดาห์ เป็ นที รก ร้ าง
ปราศจากคนอาศัย"

วงศว์านเรคาบ
เป็นแบบอย่างที�ดี

35
พระวจนะซึ งมาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

ในรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตร
ของโยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
ว่า
2 "จงไปหาวงศ์วานเรคาบและ
พูดกับเขา และนาํเขามาที พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ เข้ามาใน
ห้องเฉลียงห้องหนึ ง แล้วเชิญ
ให้เขาดื มเหล้าองุ่น"
3ดังนั2น ข้าพเจ้าจึงนาํยาอาซัน-
ยาห์ บุตรชายเยเรมีย์ ผู้ เป็น
บุ ตรชายฮาบาซิ นยาห์ และพี 
น้องของเขา และบุตรชายของ
เขาทั2 งหมด และวงศ์วานเรคาบ
ทั2งหมด
4ข้าพเจ้านาํเขามายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ มาในห้อง
เฉลียงของบุตรชายของฮานัน ผู้
เป็นบุตรชายอิกดาลิยาห์ ผู้เป็น

คนของพระเจ้า ซึ งอยู่ใกล้กับ
ห้องเฉลียงของเจ้านาย เหนือ
ห้องเฉลียงของมาอาเสอาห์บุตร
ชายชัลลูม ผู้ดูแลธรณีประตู
5แล้วข้าพเจ้าก็วางเหยือกเหล้า
องุ่ นกั บถ้ วยหลายลู กไว้ หน้ า
เหล่าบุตรชายแห่งวงศ์วานเร-
คาบ และข้าพเจ้าพูดกับเขาทั2 ง
หลายว่า "เชิญดื มเหล้าองุ่น"
6แต่เขาทั2งหลายตอบว่า "เราจะ
ไม่ดื มเหล้าองุ่น เพราะโยนาดับ
บุตรชายเรคาบผู้ เป็นบิดาของ
เราบัญชาเราว่า `เจ้าทั2 งหลาย
อย่าดื มเหล้าองุ่น ทั2งตัวเจ้าและ
ลูกหลานของเจ้าเป็นนิตย์
7 เจ้าอย่าสร้างเรือน เจ้าอย่า
หว่านพืช เจ้าอย่าปลูกหรือมี
สวนองุ่น และเจ้าจงอยู่ในเตน็ท์
ตลอดชีวิตของเจ้าเพื อเจ้าจะมี
ชี วิตยืนนานในแผ่นดินซึ งเจ้ า
อาศัยอยู่'
8 เราทั2 งหลายได้ เชื อฟั งเสี ยง
ของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้
เป็นบิดาของเราในสิ งทั2 งปวงซึ ง
ท่านได้บัญชาเรา คือไม่ดื มเหล้า
องุ่นตลอดชีวิตของเรา ทั2งตัวเรา
ภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของ
เรา
9และไม่สร้างเรือนเพื อจะอาศัย
อยู่ เราไม่มีสวนองุ่ นหรือนา
หรือพืช
10 แต่เราเคยอยู่ในเต็นท์ และ

เยเรมีย์ GJ, GM

(FF) F ซมอ DH:DD (D) ยรม D:G (F) F พกษ DP:DM-DH; D พศด F:MM; ยรม GM:J
(J) พบญ GG:D; ยชว DJ:H (M) ปญจ K:O (H) ลนต DP:K; F พกษ DP:DM; D พศด F:MM
(N) สภษ D:N-K; คส G:FP (K) กดว DH:DJ; F พกษ M:FH; สดด GO:DH (DP) ยรม GM:N
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ได้เชื อฟังและกระทาํทุกสิ งซึ ง
โยนาดับบิดาของเราได้ บัญชา
เราไว้
11 แต่ต่อมาเมื อเนบูคัดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยกมาต่อ
สู้ กับแผ่นดินนี2  เราพูดว่า `มา
เถิด ให้เราไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เพราะกลั วกองทัพคนเคลเดีย
และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรีย'
ดังนั2 น เราจึงอยู่ในกรุงเยรูซา-
เลม็"
12 แล้วพระวจนะแห่งพระเย-
โฮวาห์จึงมาถึงเยเรมีย์ว่า
13 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระ
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลตรัสดั งนี2 ว่ า
จงไปบอกบรรดาผู้ ชายของยู-
ดาห์ และบอกชาวกรุงเยรูซาเลม็
ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้าจะ
ไม่ รับคาํสั งสอนเพื อจะเชื อฟัง
ถ้อยคาํของเราหรือ
14 คาํบัญชาซึ งโยนาดับบุตรชาย
เรคาบให้ ไ ว้ แก่ บุ ตรชายทั2 ง
หลายของตน ไม่ให้ดื มเหล้า
องุ่นนั2น เขากไ็ด้รักษากันไว้แล้ว
และเขาทั2 งหลายมิได้ดื มเลยจน
ถึงวันนี2  เพราะเขาทั2 งหลายได้
เชื อฟังคาํบัญชาแห่งบิดาของเขา
แต่เราได้พูดกับพวกเจ้าอย่างไม่
หยุดยั2ง แต่เจ้าทั2งหลายหาได้ฟัง
เราไม่
15 เราได้ส่งบรรดาผู้ รับใช้ของ
เราคือผู้พยากรณ์มาหาเจ้า ส่ง

เขามาอย่างไม่หยุดยั2 ง กล่าวว่า
`บัดนี2 เจ้าทุกคนจงหันกลับจาก
ทางชั วของตน และแก้ไขการ
กระทาํของเจ้าทั2งหลายเสีย อย่า
ไปติดตามพระอื นเพื อปรนนิบัติ
พระเหล่านั2 น แล้วเจ้าจะได้
อาศัยอยู่ในแผ่นดิน ซึ งเราได้
ประทานแก่เจ้ าและบรรพบุ รุษ
ของเจ้า' แต่เจ้ามิได้เงี ยหูหรือ
เชื อฟังเรา
16 เพราะว่าบุตรชายทั2 งหลาย
ของโยนาดับบุตรชายของเรคาบ
ได้กระทาํตามคาํบัญชาซึ งบิดา
ของเขาได้สั งไว้ แต่ชนชาตินี2 ไม่
ได้เชื อฟังเรา
17 เหตุฉะนี2 พระเยโฮวาห์พระ
เจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิส-
ราเอล ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะ
นาํความร้ายทั2 งสิ2 น ซึ งเราประ-
กาศไว้มาเหนือยูดาห์และบรรดา
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพราะว่า
เราพูดกับเขาทั2 งหลายและเขา
ก็ไม่ฟัง เราได้เรียกเขาและเขา
ไม่ขานตอบ"
18 และเยเรมี ย์ ได้ พูดกั บวงศ์
วานเรคาบว่า "พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า เพราะว่าเจ้าได้เชื อ
ฟั งคาํ บัญชาของโยนาดับบิดา
ของเจ้า และถือรักษาข้อบังคับ
ของท่านทั2 งสิ2 น และกระทาํทุก
อย่างที ท่านบัญชาเจ้า

เยเรมีย์ GM

(DD) F พกษ FJ:F; ดนล D:D-F; มก DG:DJ (DG) สดด GF:N-K; สภษ N:DP; อสย FN:K
(DJ) F พศด GH:DM-DH; ยรม GM:H-DP (DM) ลก DP:DH (DH) อสย D:G; มลค D:H
(DO) ปฐก H:DO; ลนต FH:DJ; พบญ FN:DM (DN) อพย FP:DF; พบญ M:DH; อฟ H:D-G
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19 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า โยนาดับบุตรชาย
เรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที ยืนอยู่
ต่อหน้าเราเลยเป็นนิตย์"

เยเรมียบ์นัทึกคําพยากรณ์
ต่างๆของท่าน

36
ต่อมาในปีที สี แห่ งรัช
กาลเยโฮยาคิม ราช

บุตรของโยสิยาห์ กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ พระวจนะต่อไปนี2 มาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ว่า
2 "เจ้ าจงเอาหนั งสือม้วนม้ วน
หนึ ง และเขียนถ้อยคาํนี2 ทั2 งสิ2 น
ลงไว้ เป็นคาํที เราได้พูดกับเจ้า
ปรักปราํอิสราเอลและยูดาห์และ
บรรดาประชาชาติทั2งสิ2 น  ตั2 งแต่
วันที เราได้พูดกับเจ้า ตั2 งแต่รัช
กาลโยสิยาห์จนถึงวันนี2
3ชะรอยวงศ์วานยูดาห์จะได้ยิน
ถึงความร้ายทั2 งสิ2 น ซึ งเราประ-
สงค์จะกระทาํแก่เขาทั2งปวง เพื อ
ว่าทุกคนจะหันกลับจากทางชั ว
ร้ายของเขา และเพื อเราจะอภัย
โทษความชั วช้าของเขาและบาป
ของเขา"
4แล้วเยเรมีย์จึงเรียกบารุคบุตร
ชายเนริยาห์ให้บารุคเขียนพระ
วจนะทั2 งสิ2 นของพระเยโฮวาห์ซึ ง
พระองค์ตรัสแก่เยเรมีย์ ตามคาํ
บอกของท่านไว้ในหนังสือม้วน
5 และเยเรมี ย์ ก็ สั งบา รุ คว่ า

"ข้าพเจ้าถูกห้ามไม่ให้ไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์
6ฉะนั2นเจ้าต้องไป และในวันถือ
อดอาหาร เจ้าจงอ่านพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ จากหนั งสื อ
ม้วน ซึ งเจ้าเขียนไว้ตามคาํบอก
ของเราให้ประชาชนทั2 งสิ2 นใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ได้
ยิน เจ้าจงอ่านให้คนทั2งปวงแห่ง
ยูดาห์ ผู้ออกมาจากหัวเมืองของ
เขาให้เขาได้ยินด้วย
7 ชะรอยเขาจะถวายคาํ ทู ลวิ ง
วอนของเขาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และทุกคนจะหันกลับ
จากทางชั วของตน เพราะความ
กริ2 วและความพิโรธซึ งพระเย-
โฮวาห์ ทรงประกาศเป็ นโทษ
เหนื อชนชาตินี2 นั2 นใหญ่หลวง
นัก"
8และบารุคบุตรชายเนริยาห์ได้
กระทาํทุกอย่างตามซึ งเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์สั งเขา ถึงเรื องให้อ่าน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์จาก
หนั งสื อม้ วนในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์
9ต่อมาในปีที ห้าแห่งรัชกาลเย-
โฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ ณ เดือนที 
เก้า เขาได้ป่าวร้องแก่ประชาชน
ทั2 งสิ2 นในกรุ งเยรู ซาเล็มและ
ประชาชนทั2 งสิ2 น ผู้ มาจากหั ว
เมืองแห่งยูดาห์ ยังกรุงเยรูซา-

เยเรมีย์ GM, GH

(DK) D พศด F:MM; ยรม DM:DK (D) F พกษ FJ:D-F (F) อพย DO:DJ; พบญ GD:FJ
(G) พบญ M:FK; อสค DF:G (J) ยรม GH:FH (M) F คร DD:FG; อฟ G:D (H) อสค F:G-O
(O) D พกษ N:GG-GH; F พศด GG:DF (N) มธ DH:FJ; D คร DH:DP (K) ลนต FG:FO
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เล็ม ให้ถืออดอาหารต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
10 แล้วบารุคจึงได้อ่านถ้อยคาํ
ของเยเรมีย์จากหนังสือม้วนให้
ประชาชนทั2งสิ2 นฟัง ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ ในห้องเฉลียง
ของเกมาริยาห์ บุตรชายชาฟาน
ผู้เป็นเลขานุการ ซึ งอยู่ในลาน
บนตรงทางเข้าของประตู ใหม่
แห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
11 เมื อมีคายาห์ บุตรชายเก-
มาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน
ได้ยินพระวจนะทั2 งสิ2 นของพระ
เยโฮวาห์จากหนังสือม้วนแล้ว
12 ท่ านได้ ลงมาที พระราชวั ง
ของกษัตริ ย์ เข้ าไปในห้องราช
เลขา  และดูเถิด เจ้านายทั2งสิ2 น
ก็นั งอยู่ที นั น คือเอลีชามาราช
เลขา เดไลยาห์บุตรชายเชไม-
อาห์ เอลนาธันบุตรชายอัคโบร์
เกมาริยาห์บุตรชายชาฟาน เศ-
เดคียาห์บุตรชายฮานันยาห์ และ
บรรดาเจ้านายทั2งสิ2 น
13 และมีคายาห์กเ็ล่าถ้อยคาํทั2 ง
สิ2 นซึ งท่านได้ยิน เมื อบารุคอ่าน
จากหนังสือม้วนให้ประชาชนฟัง
นั2น
14 เหตุดังนั2 นบรรดาเจ้านายจึง
ใช้เยฮูดีบุตรชายเนธานิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายของเชเลมิยาห์ ผู้
เป็นบุตรชายของคูชี ให้ไปพูด
กับบารุคว่า "จงถือหนังสือม้วน

ซึ งเจ้าอ่านให้ประชาชนฟังนั2 น
มา" ดังนั2 นบารุคบุตรชายเนริ-
ยาห์จึงถือหนังสือม้วนนั2 นมาหา
เขาทั2งหลาย
15 และเขาทั2 งหลายจึ งพูดกั บ
เขาว่า "จงนั งลงอ่านหนังสือนั2น
ให้เราฟัง" บารุคจึงอ่านให้เขา
ฟัง
16 ต่อมาเมื อเขาได้ ยินคาํทั2 ง
หมดนั2นกหั็นมาหากันด้วยความ
กลัว เขาทั2งหลายจึงพูดกับบารุค
ว่า "เราจะต้องบอกบรรดาถ้อย
คาํเหล่านี2 ต่อกษัตริย์"
17 แล้วเขาทั2 งหลายจึงถามบา-
รุคว่า "จงบอกเราว่า เจ้าเขียน
ถ้ อยคาํ เหล่ านี2 ทั2 งสิ2 นอย่ างไร
เขียนตามคาํบอกของเขาหรือ"
18 บารุ คตอบเขาทั2 งหลายว่ า
"ท่านได้บอกถ้อยคาํเหล่านี2 ทั2 ง
สิ2 นแก่ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้าก็
เขียนมันไว้ด้วยหมึกในหนังสือ
ม้วน"
19 แล้ วเจ้ านายทั2 งหลายบอก
บารุคว่า "ทั2 งเจ้าและเยเรมีย์จง
ไปซ่อนเสีย อย่าให้ผู้ใดทราบว่า
เจ้าอยู่ที ไหน"
20 แล้วเขาทั2 งหลายก็เข้าไปใน
ท้ องพระโรงเพื อเฝ้ ากษัตริ ย์
เมื อเอาหนั งสือม้วนเก็บไว้ใน
ห้องของเอลีชามาราชเลขาแล้ว
เขาก็กราบทูลถ้อยคาํทั2 งสิ2 นนั2 น
แก่กษัตริย์

เยเรมีย์ GH

(DP) ยรม GH:H (DD) F พกษ FF:DF-DJ (DF) ยรม GH:FP-FD (DG) F พกษ FF:DP
(DJ) ศฟย D:D; มธ DP:DH (DM) ยรม GH:FD (DH) กจ FJ:FM-FH (DO) ยน K:DP-DD
(DN) สภษ FH:J-M; ยรม GH:F (DK) D พกษ DO:G; F พศด FM:DM (FP) ยรม GH:DF, FD
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กษตัริยเ์ยโฮยาคิม
เผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย

21 กษัตริ ย์ก็รับสั งให้ เยฮูดีไป
เอาหนังสือม้วนนั2 นมา เขาก็ไป
เอามาจากห้ องของเอลี ชามา
ราชเลขา และเยฮูดีก็อ่านถวาย
กษัตริ ย์และแก่บรรดาเจ้านาย
ทั2งสิ2 นผู้ยืนอยู่ข้างๆกษัตริย์
22 เวลานั2 นเป็ นเดื อนที เก้ า
กษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชวัง
เหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ในโถไฟ
หน้าพระพักตร์
23 ต่อมาเมื อเยฮูดี อ่ านไปได้
สามหรือสี แถบ กษัตริย์ทรงเอา
มีดอาลักษณ์ตัดออก และทรง
โยนเข้าไปในไฟที ในโถไฟ จน
หนังสือม้วนนั2 นถูกไฟที ในโถไฟ
เผาผลาญหมด
24 ถึ งกระนั2 นกษัตริ ย์หรือข้ า
ราชการของพระองค์ ผู้ ได้ยิน
บรรดาถ้อยคาํเหล่านี2 หาได้เกรง
กลัวหรือฉีกเสื2 อผ้าของตนไม่
25 แม้ว่าเมื อเอลนาธันและเด-
ลายาห์และเกมาริยาห์ ได้ทูลวิง
วอนกษัตริ ย์มิให้พระองค์ทรง
เผาหนังสือม้วน พระองค์หาทรง
ฟังไม่
26 กษัตริย์ทรงบัญชาให้เยรา-
เมเอลบุตรชายฮามเมเลค และ
เสไรอาห์บุตรชายอัซรีเอล และ
เชเลมิยาห์บุตรชายอับเดเอล ให้
จับบารุคเสมียนและเยเรมี ย์ ผู้

พยากรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรง
ซ่อนท่านทั2งสองเสีย

พระเจ้าทรงใหเ้ยเรมีย ์
บนัทึกพระวจนะอีกครั� ง

27 หลั งจากที กษัตริ ย์ทรงเผา
หนั งสื อม้ วนอั นมี ถ้ อยคาํ ซึ ง
บารุคเขียนตามคาํบอกของเย-
เรมีย์แล้ว พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า
28 "จงเอาหนังสือม้วนอีกม้วน
หนึ งและจงเขียนถ้อยคาํแรกซึ ง
อยู่ในหนังสือม้วนก่อนลงไว้ทั2 ง
หมด คือซึ งเยโฮยาคิมกษัตริย์
แห่งยูดาห์ทรงเผาเสียนั2น
29 และเกี ยวกับเรื องเยโฮยาคิม
กษัตริย์ยูดาห์นั2 นเจ้าจงกล่าวดัง
นี2 ว่า `พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า
ท่ านได้ เผาหนั งสื อม้ วนนี2 เสี ย
และกล่าวว่า ทาํไมเจ้าจึงได้
เขียนไว้ในนั2นว่า "กษัตริย์บาบิ-
โลนจะมาทาํลายแผ่นดินนี2 เป็น
แน่ และจะตัดมนุษย์และสัตว์
ออกเสียจากแผ่นดินนั2น"
30 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จึงตรัสดังนี2 เกี ยวด้วยเยโฮยาคิม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า เยโฮยาคิม
จะไม่มีบุตรที จะประทับบนพระ
ที นั งของดาวิด และศพของท่าน
จะถูกทิ2 งไว้ให้ตากแดดกลางวัน
และตากนํ2า ค้ างแข็งเวลากลาง
คืน
31 เราจะลงโทษท่ านและเชื2 อ

เยเรมีย์ GH

(FD) F พกษ FF:DP (FF) อมส G:DM (FG) พบญ FK:DK-FD (FJ) ยรม GH:DH
(FM) ปฐก GO:FF; มธ FO:J (FH) D พกษ DK:D-G (FN) โยบ FG:DG; ศคย D:M-H
(FK) พบญ FK:DK; โยบ DM:FJ (GP) F พกษ FJ:DF-DM (GD) ลนต FH:DJ; พบญ FN:DM
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สายของท่านและข้าราชการของ
ท่าน เพราะความชั วช้าของเขา
ทั2 งหลาย เราจะนาํเหตุร้ายทั2 ง
สิ2 นที เราได้ประกาศต่อพวกเขา
แต่เขาไม่ฟังนั2น ให้ตกลงบนเขา
และบนชาวกรุงเยรูซาเล็มและ
บนคนยูดาห์'"
32 แล้ วเยเรมี ย์ จึ งเอาหนั งสือ
ม้วนอีกม้วนหนึ ง มอบให้บารุค
เสมียนบุตรชายเนริยาห์ ผู้เขียน
ถ้ อยคาํ ทั2 งสิ2 นในนั2 นตามคาํ
บอกของเยเรมีย์ คือถ้อยคาํทั2 ง
สิ2 นในหนังสือม้วนซึ งเยโฮยาคิม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เผาเสียใน
ไฟ และมีถ้อยคาํเป็นอันมากที 
คล้ายคลึงกันเพิ มขึ2 น

เยเรมียถู์กคุมขงั

37
เศเดคียาห์ราชบุตรของ
โยสิยาห์ ผู้ซึ งเนบูคัด-

เนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้
ตั2 งให้ เป็นกษัตริ ย์ในแผ่นดิน
ยูดาห์ ได้เสวยราชย์แทนโคนิ-
ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิม
2แต่ท่านเองกด็ี หรือข้าราชการ
ของท่านกด็ี หรือประชาชนแห่ง
แผ่นดินก็ดี หาได้ฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ งพระองค์
ตรัสโดยเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ไม่
3กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้เย-
ฮู คั ลบุ ตรชายเชเลมิ ยาห์ และ
เศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชายมา-
อาเสอาห์ ให้ ไปยั งเยเรมี ย์ ผู้

พยากรณ์ กล่าวว่า "ขออธิษฐาน
ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
เผื อเรา"
4ฝ่ายเยเรมีย์นั2นยังเข้านอกออก
ในท่ามกลางประชาชนอยู่เพราะ
ท่านยังมิได้ถูกจาํขัง
5กองทัพของฟาโรห์ได้ออกมา
จากอียิปต์ และเมื อคนเคลเดีย
ผู้ซึ งกาํลังล้อมกรุงเยรูซาเลม็อยู่
ได้ยินข่าวนั2น เขาทั2งหลายกถ็อย
ทัพไปจากกรุงเยรูซาเลม็
6พระวจนะของพระเยโฮวาห์มา
ยังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ว่า
7 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า เจ้าจงไป
บอกกษัตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ซึ งใช้
เจ้ามาถามต่อเราว่า `ดูเถิด กอง
ทัพของฟาโรห์ซึ งได้มาช่วยเจ้า
กาํลังจะกลับไปอียิปต์ ไปยัง
แผ่นดินของเขา
8และคนเคลเดียจะกลับมาต่อสู้
กับกรุงนี2 อีก เขาทั2 งหลายจะยึด
ไว้และเผาเสียด้วยไฟ
9พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า อย่า
ล่อลวงตัวเจ้าโดยกล่าวว่า "คน
เคลเดียจะถอยออกไปจากเราที
เดียวแน่" เพราะว่าเขาจะไม่ถอย
ออกไปเลยทีเดียว
10 ถึ งแม้ ว่ าเจ้ ากระทาํให้ กอง
ทัพทั2 งสิ2 นของคนเคลเดียที กาํลัง
ต่อสู้ เจ้าให้พ่ายแพ้ และมีเหลือ
แต่คนที บาดเจ็บเท่านั2 น เขาทั2 ง

เยเรมีย์ GH, GO

(GF) ยรม GH:FN-GP (D) F พกษ FJ:DO (F) F พศด GH:DF-DH (G) อพย N:N; K:FN
(J) ยรม GO:DM (M) F พกษ FJ:O; อสค DO:DM (O) F พกษ FF:DN; อสย GP:D-H
(N) ยรม GF:FK; GJ:FD-FF (K) อบด D:G; มธ FJ:J-M (DP) ลนต FH:GH; อสย DP:J
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หลายจะลุกขึ2 น ทุกคนในเต็นท์
ของเขา และเผากรุงนี2 เสียด้วย
ไฟ'"
11 ต่อมาเมื อกองทัพของคน
เคลเดียได้ถอยจากกรุงเยรูซา-
เล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห์
เข้ามาประชิด
12 เยเรมีย์ก็ออกไปจากกรุงเย-
รูซาเล็มมุ่ งไปยังแผ่นดินเบน-
ยามิน เพื อจะรับส่วนของท่าน
ท่ามกลางประชาชนที นั น
13 เมื อท่านอยู่ที ประตูเบนยา-
มิน ทหารยามคนหนึ งอยู่ที นั น
ชื ออิ รียาห์บุตรชายเชเลมิยาห์
ผู้ เป็นบุตรชายฮานันยาห์ได้จับ
เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าวว่า
"ท่านกาํลังหนีไปหาคนเคลเดีย"
14 และเยเรมีย์ตอบว่า "ไม่จริง
เลย ข้าพเจ้ามิได้กาํลังหนีไปหา
คนเคลเดีย" แต่อิรียาห์ไม่ฟัง
ท่าน และจับเยเรมีย์นาํมาหา
พวกเจ้านาย
15 และบรรดาเจ้ านายก็เดื อด
ดาลต่อเยเรมีย์ และเขาทั2งหลาย
ก็ตีท่ านและขังท่านไว้ในเรือน
ของโยนาธานเลขานุการ เพราะ
ได้ทาํให้เป็นคุก
16 เมื อเยเรมี ย์เข้าไปในคุกใต้
ดินและในห้องเลก็แล้ว เยเรมีย์
กค้็างอยู่ที นั นหลายวันแล้ว
17 กษัตริย์เศเดคียาห์ใช้ให้คน
ไปเอาตัวท่านออกมา กษัตริย์ได้

สอบถามท่านเป็นความลับที ใน
พระราชวังว่า "มีพระวจนะอันใด
มาจากพระเยโฮวาห์ บ้างหรือ"
เยเรมีย์ทูลว่า "มีพ่ะย่ะค่ะ" แล้ว
ท่านทูลอีกว่า "พระองค์จะถูก
มอบไว้ในมือของกษัตริ ย์แห่ง
บาบิโลน"
18 เยเรมีย์ได้ทูลกษัตริย์เศเด-
คียาห์อีกว่า "ข้าพระองค์ได้
กระทาํ อะไรผิ ดต่ อพระองค์
หรือต่อข้าราชการของพระองค์
หรือต่อชนชาตินี2  พระองค์จึงได้
จาํขังข้าพระองค์ไว้ในคุก
19 ผู้พยากรณ์ของพระองค์ ผู้
ไ ด้ พยากรณ์ ใ ห้ พระอง ค์ ว่ า
`กษัตริย์แห่งบาบิโลนจะไม่มา
ต่อสู้พระองค์ หรือต่อสู้ แผ่นดิน
นี2 '  นั2นอยู่ที ไหน
20 เพราะฉะนั2นบัดนี2  โอ ข้าแต่
กษัตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพระ
องค์ ขอพระองค์สดับฟัง ขอคาํ
ทูลของข้าพระองค์เป็นที โปรด
ปรานต่อพระพักตร์ของพระองค์
ขออย่าส่งข้าพระองค์กลับไปที 
เรื อนของโยนาธานเลขานุการ
นั2 นเลย เกรงว่าข้าพระองค์จะ
ตายเสียที นั น"
21 กษัตริย์เศเดคียาห์จึงมีรับสั ง
ให้ เขามอบเยเรมี ย์ไว้ที บริเวณ
ทหารรักษาพระองค์ และเขาให้
ขนมปังแก่ท่ านวันละก้อนจาก
ถนนช่ างทาํขนมจนขนมปังใน

เยเรมีย์ GO

(DD) ยรม GO:M (DF) D พกษ DK:G (DG) ศคย DJ:DP; ลก FG:F (DJ) นหม H:N
(DM) มธ FD:GM; ลก FP:DP (DH) ปฐก JP:DM (DO) D พกษ DJ:D-J (DN) ปฐก GD:GH
(DK) พบญ GF:GH-GO; F พกษ G:DG (FP) ยรม GH:O; กจ FG:DH (FD) โยบ M:FP
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กรุงนั2 นหมด เยเรมีย์จึงค้างอยู่
ในบริ เวณทหารรักษาพระองค์
อย่างนั2น

เยเรมียถู์กหย่อนลง
ไปในคุกใตด้ิน

38
ฝ่ ายเชฟาทิ ยาห์ บุ ตร
ชายมัทธาน เกดาลิยาห์

บุตรชายปาชเฮอร์ และยูคาล
บุตรชายเชเลมิยาห์ และปาช-
เฮอร์ บุตรชายมั ลคิยาห์ ได้ ยิน
ถ้อยคาํของเยเรมี ย์ที กล่ าวแก่
ประชาชนทุกคนว่า
2"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ผู้
ใดอยู่ ในกรุงนี2 จะต้องตายด้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหารและ
ด้วยโรคระบาด แต่ผู้ ใดที ออก
ไปหาคนเคลเดี ยจะมี ชี วิ ตอยู่
เขาจะมี ชี วิตเป็นบาํเหน็จแห่ง
การสงคราม และยังมีชีวิตอยู่
3พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า แน่
นอนกรุงนี2 จะต้องมอบไว้ในมือ
ของกองทัพของกษัตริย์แห่งบา-
บิโลนและท่านจะยึดไว้"
4 และบรรดาเ จ้ านายจึ ง ทู ล
กษัตริย์ว่า "ขอประหารชายคนนี2
เสีย เพราะเขากระทาํให้มือของ
ทหารซึ งเหลืออยู่ในเมืองนี2 อ่อน
ลง ทั2งมือของประชาชนทั2งหมด
ด้วย โดยพูดถ้อยคาํเช่นนี2 แก่เขา
ทั2งหลาย เพราะว่าชายคนนี2 มิได้
แสวงหาความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชนชาตินี2  แต่หาความทุกข์ยาก

ลาํบาก"
5กษัตริย์เศเดคียาห์ตรัสว่า "ดู
เถิด ชายคนนี2 อยู่ในมือของท่าน
ทั2 งหลายแล้ว เพราะกษัตริย์จะ
ทาํอะไรขัดท่านทั2งหลายได้เล่า"
6 เขาจึงจับเยเรมี ย์หย่อนลงไป
ในคุกใต้ดินของมัลคิยาห์บุตร
ชายฮามเมเลคซึ งอยู่ ในบริเวณ
ทหารรักษาพระองค์ เขาเอา
เชือกหย่อนเยเรมีย์ลงไป ในคุก
ใต้ดินนั2 นไม่มีนํ2า มีแต่โคลน
และเยเรมีย์กจ็มลงไปในโคลน

เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย ์
7เมื อเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย
ขันทีคนหนึ งในพระราชวังได้ยิน
ว่า เขาหย่อนเยเรมีย์ลงไปในคุก
ใต้ดินนั2 น ฝ่ายกษัตริย์ประทับ
อยู่ที ประตูเบนยามิน
8เอเบดเมเลคก็ออกไปจากพระ
ราชวังและทูลกษัตริย์ว่า
9 "ข้าแต่กษัตริ ย์ ผู้ เป็นเจ้านาย
ของข้าพระองค์ คนเหล่านี2 ได้
กระทาํความชั วร้ ายในบรรดา
การที เขาได้กระทาํต่อเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ โดยที ได้ทิ2 งท่านลงไป
ในคุกใต้ดิน ท่านคงหิวตายที 
นั น เพราะในกรุงนี2 ไม่มีขนมปัง
เหลืออยู่เลย"
10 แล้วกษัตริ ย์มี รับสั งให้ เอ-
เบดเมเลคคนเอธิโอเปียว่า "จง
เอาคนไปจากที นี กับเจ้าสามสิบ
คน แล้วฉุดเยเรมีย์ผู้พยากรณ์

เยเรมีย์ GO, GN

(D) อสร F:G; นหม O:K (F) อสค M:DF-DO (G) ยรม FD:DP (J) F พศด FJ:FD
(M) D ซมอ DM:FJ; F ซมอ G:GK (H) สดด DPK:M; ลก G:DK-FP (O) สดด HN:GD
(K) อสธ O:J-H; โยบ GD:GJ; สภษ FJ:DD-DF (DP) อสธ M:F; สดด OM:DP; สภษ FD:D
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ออกมาจากคุกใต้ ดิ นก่ อนเขา
ตาย"
11 เอเบดเมเลคจึ งเอาคนไป
ด้วยและไปที พระราชวั งไปยัง
เรือนพัสดุเพื อเอาผ้าเก่าๆและ
เสื2 อผ้าขาดๆ ซึ งเขาเอาเชือกผูก
หย่อนลงไปให้เยเรมี ย์ที ในคุก
ใต้ดิน
12 แล้วเอเบดเมเลคคนเอธิโอ-
เปียพูดกับเยเรมีย์ว่า "ท่านจง
คล้องผ้าและเสื2 อเก่านั2 นไว้ใต้รัก
แร้และเชือก" เยเรมีย์กระทาํ
ตาม
13 แล้วเขาก็ฉุดเยเรมี ย์ ขึ2 นมา
ด้วยเชือก และยกท่านขึ2 นมาจาก
คุกใต้ดิน และเยเรมีย์ก็ยังค้าง
อยู่ ในบริ เวณทหารรักษาพระ
องค์

เศเดคียาหท์รงขอ
คําแนะนาํจากเยเรมีย ์

14 กษัตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้คน
ไปนาํ เยเรมี ย์ ผู้ พยากรณ์มาที 
ทางเข้าพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ช่องที สาม กษัตริย์ตรัสกับ
เยเรมีย์ว่า "เราจะถามท่านสัก
ข้อหนึ ง ขออย่าปิดบังไว้จากเรา
เลย"
15 เยเรมี ย์จึงทูลเศเดคียาห์ว่า
"ถ้ าข้าพระองค์จะทูลพระองค์
พระองค์จะประหารข้าพระองค์
แน่มิใช่หรือ และถ้าข้าพระองค์
จะถวายคาํปรึกษา พระองค์จะ

ไม่ฟังข้าพระองค์มิใช่หรือ"
16 แล้วกษัตริย์เศเดคียาห์ก็ทรง
ปฏิญาณแก่เยเรมีย์เป็นการลับ
ว่า "พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้าง
วิญญาณของเราทรงพระชนม์อยู่
แน่ฉันใด เราจะไม่ประหารท่าน
หรือมอบท่ านไว้ในมือของคน
เหล่านี2 ที แสวงหาชี วิตของท่าน
ฉันนั2น"
17 แล้วเยเรมีย์ทูลเศเดคียาห์ว่า
"พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี2
ว่า ถ้าพระองค์จะยอมมอบตัว
แก่พวกเจ้านายแห่งกษัตริย์บา-
บิโลนแล้ว เขาจะไว้ชีวิตของพระ
องค์ และกรุงนี2 จะไม่ต้องถูกไฟ
เผา พระองค์และวงศ์วานของ
พระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้
18 แต่ถ้าพระองค์ไม่ยอมมอบ
ตัวแก่พวกเจ้านายแห่งกษัตริย์
ของบาบิโลนแล้ว กรุงนี2 จะต้อง
ถูกมอบไว้ในมือของชนเคลเดีย
และเขาทั2 งหลายจะเอาไฟเผา
เสีย และพระองค์จะหนีไม่รอด
ไปจากมือของเขาทั2งหลาย"
19 กษัตริย์เศเดคียาห์จึงตรัสกับ
เยเรมีย์ว่า "เรากลัวพวกยิวซึ ง
เล็ดลอดไปหาคนเคลเดีย เกรง
ว่ าเราจะถู กมอบไว้ ในมื อของ
พวกเหล่านั2 น และเขาทั2 งหลาย
จะกระทาํความอัปยศแก่เรา"
20 เยเรมีย์ทูลว่า "เขาจะไม่มอบ

เยเรมีย์ GN

(DD) ยรม GN:H (DF) รม DF:DP; อฟ J:GF (DG) D พกษ FF:FO (DJ) F พกษ DH:DN
(DM) ลก FF:HO-HN (DH) กดว DH:FF; ยรม GO:DO; ยน G:F (DO) สดด NP:O; อมส M:FO
(DN) F พกษ FJ:DF; ยรม GN:G (DK) D ซมอ DM:FJ; โยบ GD:GJ (FP) F พศด FP:FP
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พระองค์ไว้ ขอพระองค์เชื อ
ฟังพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาห์ตามสิ งซึ งข้าพระองค์ได้ทูล
พระองค์ และพระองค์กจ็ะเป็น
สุข และเขาก็จะไว้พระชนม์ของ
พระองค์
21 แต่ถ้าพระองค์ไม่ยอมมอบ
ตัว ต่อไปนี2 เป็นพระวจนะซึ ง
พระเยโฮวาห์ทรงสาํแดงต่อข้า
พระองค์
22 ดูเถิด บรรดาผู้หญิงที เหลือ
อยู่ในวังของกษัตริย์แห่งยูดาห์
จะได้ ถูกนาํออกไปให้พวกเจ้า
นายของกษัตริ ย์แห่งบาบิโลน
และผู้หญิงเหล่านั2นจะว่า `เพื อน
ทั2 งหลายของพระองค์ได้หลอก
ลวงพระองค์ และได้ชนะพระ
องค์แล้ว พระบาทของพระองค์
จมลงในโคลนแล้ว และเขาทั2 ง
หลายกหั็นไปจากพระองค์'
23 เขาจะพาบรรดาสนมและ
มเหสีและบุตรของพระองค์ไป
ให้คนเคลเดีย และพระองค์เอง
ก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของ
เขาทั2 งหลาย แต่พระองค์จะถูก
กษัตริย์แห่งบาบิโลนจับได้ และ
พระองค์จะเป็นเหตุที พวกเขา
เผากรุงนี2 เสียด้วยไฟ"
24 แล้วเศเดคียาห์ตรัสกับเยเร-
มีย์ว่า "อย่าให้ผู้ ใดรู้ ถ้อยคาํ
เหล่านี2  และท่านจะไม่ตาย
25 แต่ ถ้าพวกเจ้านายได้ยินว่า

เราได้พูดกับท่าน และมาหาท่าน
พูดว่า `จงบอกมาว่าเจ้าพูดอะไร
กับกษัตริย์ และกษัตริย์ตรัสอะ-
ไรกับเจ้า อย่าซ่อนอะไรจากเรา
เลย และเราจะไม่ฆ่าเจ้า'
26 ท่ านจงบอกเขาทั2 งหลายว่า
`ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระพักตร์
กษัตริ ย์ มิ ให้ พระองค์ ทรงส่ ง
ข้าพเจ้ากลับไปที เรือนของโย-
นาธานเพื อให้ตายเสียที นั น'"
27 และเจ้านายทั2 งปวงก็มาหา
เยเรมีย์และซักถามท่าน และ
ท่านก็ตอบเขาตามบรรดาถ้อย
คาํเหล่านี2 ที กษัตริ ย์ทรงรับสั ง
ท่าน เขาทั2 งหลายจึงหยุดถาม
ท่าน เพราะการสนทนานั2 นไม่
มีใครได้ยิน
28 และเยเรมีย์ก็ค้างอยู่ในบริ-
เวณทหารรักษาพระองค์จนถึง
วันที เยรูซาเล็มถูกยึด ท่านอยู่
ในที นั นเมื อเยรูซาเลม็ถูกยึด

ครั� งสุดทา้ยที�ยูดาหถู์ก
นาํไปเป็นเชลย

39
ในปีที เก้าแห่งเศเดคี-
ยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์

ในเดือนที สิบ เนบูคัดเนสซาร์
กษัตริ ย์แห่ งบาบิโลนและกอง
ทัพทั2 งสิ2 นของพระองค์ได้มาสู้
รบกรุงเยรูซาเลม็และได้ล้อมไว้
2ในปีที สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศ-
เดคียาห์ เมื อวันที เก้าของเดือน
ที สี  กรุงนั2นกแ็ตก

เยเรมีย์ GN, GK

(FD) อพย DP:G-J (FF) ยรม JG:H; พคค M:DD (FG) F พกษ FM:O (FM) ยรม GN:J-H
(FH) อสธ J:N; ยรม GO:DM (FO) D ซมอ DP:DM-DH (FN) สดด FG:J; F ทธ G:DD
(D) F พกษ FM:D-F; อสค FJ:D-F; ศคย N:DK (F) F พกษ FM:G; ยรม M:DP; อสค GG:FD
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3แล้วบรรดาเจ้านายของกษัตริย์
แห่ งบาบิ โลนได้ เข้ ามานั งที 
ประตูกลาง มีเนอร์กัลชาเรเซอร์
สัมการ์เนโบ สารเสคิม รับสารีส
เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และ
บรรดาเจ้านายที เหลืออยู่ทั2 งสิ2 น
ของกษัตริย์แห่งบาบิโลน
4ต่อมาเมื อเศเดคียาห์กษัตริย์
แห่งยูดาห์และบรรดาทหารได้
เห็นแล้ว เขาทั2งหลายได้หนีออก
จากกรุงในเวลากลางคืนไปทาง
อุทยานของกษัตริย์ ออกทาง
ประตูระหว่างกาํแพงทั2งสองและ
ท่านได้หนีไปยังทางที ราบ
5แต่กองทัพของคนเคลเดียได้
ติดตามเขาทั2 งหลาย ไปทันเศ-
เดคียาห์ที ราบเมืองเยรีโค และ
เมื อเขาทั2 งหลายจับท่านได้แล้ว
เขาได้นาํท่านไปยังเนบูคัดเนส-
ซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนที ตาํบล
ริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท และ
พระองค์กพิ็พากษาโทษท่าน
6 กษัตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่ า
บรรดาบุตรชายของเศเดคียาห์ที 
ตาํบลริบลาห์ต่อหน้าต่อตาของ
ท่าน และกษัตริย์แห่งบาบิโลน
ได้ประหารพวกขุนนางทั2 งสิ2 น
ของยูดาห์เสีย
7 พระองค์ทรงทาํนั ยน์ ตาของ
เศเดคียาห์ให้บอดไป แล้วตี
ตรวนท่านไว้เพื อจะนาํไปบาบิ-
โลน

8คนเคลเดียได้ เผาพระราชวัง
และบ้านเรือนของประชาชนและ
พังกาํแพงกรุงเยรูซาเลม็เสีย
9แล้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ได้จับประ-
ชาชนที เหลืออยู่ในกรุงเป็นเชลย
พาไปยังบาบิโลน ทั2 งคนที 
เลด็ลอด คือคนที เลด็ลอดมาหา
ท่าน และส่วนคนที เหลืออยู่
10 เนบูซาระดาน ผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์ได้ทิ2 งคนจน
แห่งประชาชนที ไม่มีสมบัติอะไร
ไว้ในแผ่นดินยูดาห์บ้าง และใน
เวลาเดียวกันได้มอบสวนองุ่ น
และไร่นาให้แก่เขา

เนบูคดัเนสซารร์บัสั �ง
ใหดู้แลรกัษาเยเรมีย ์

11 เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่ง
บาบิโลนได้ประทานบัญชาเกี ยว
ด้วยเยเรมี ย์ทางเนบูซาระดาน
ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ว่า
12 "จงรับท่านไป ดูแลท่านให้ดี
และอย่าทาํอันตรายแก่ท่าน แต่
จงกระทาํแก่ท่านตามที ท่านจะ
บอกให้"
13 ดังนั2น เนบูซาระดานผู้บัญชา
การทหารรักษาพระองค์ เนบู-
ชัสบาน รับสารีส เนอร์กัลชาเร-
เซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้านาย
ของกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ใช้
คนไป

เยเรมีย์ GK

(G) ยรม D:DM; FD:J (J) ลนต FH:DO (M) F พศด GG:DD (H) ปฐก FD:DH; พบญ FN:GJ
(O) F พกษ FM:O; อสค DF:DG (N) F พกษ FM:K (K) ปฐก GO:GH (DP) อสค GG:FJ
(DD) โยบ M:DK; กจ FJ:FG (DF) สภษ FG:M; อมส K:J; D ปต G:DF (DG) ยรม GK:K
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14 คือพวกท่ านได้ใช้คนไปนาํ
เยเรมีย์มาจากบริเวณทหารรัก-
ษาพระองค์ เขาทั2 งหลายมอบ
ท่ านไว้กับเกดาลิยาห์บุตรชาย
อาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน
ให้นาํท่านไปบ้าน ดังนั2นท่านจึง
ได้อยู่ท่ามกลางประชาชน
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
มายังเยเรมีย์ ขณะที ท่านถูกขัง
อยู่ ในบริ เวณทหารรักษาพระ
องค์นั2นว่า
16 "จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธิโอเปียว่า พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะให้ถ้อย
คาํของเราที มีอยู่ต่อกรุงนี2 สาํเร็จ
ในทางร้ายไม่ใช่ทางดี และจะ
สาํเรจ็ต่อหน้าเจ้าในวันนั2น
17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่เรา
จะช่วยเจ้าให้พ้นในวันนั2น และ
เขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของ
คนที เจ้ากลัว
18 เพราะเราจะช่วยเจ้าให้ พ้น
เป็นแน่ และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วย
ดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบาํ-
เหน็จแห่งการสงคราม เพราะ
เจ้าได้ไว้วางใจในเรา พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ"

เยเรมียพ์ยากรณท่์ามกลาง
ประชาชนซึ�งเหลืออยู่ในยูดาห์

40
 พระวจนะซึ งมาจาก
พระเยโฮวาห์ถึงเยเร-

มีย์ หลังจากที เนบูซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ได้ปล่อยให้ท่านไปจากรามาห์
ครั2 งเมื อเขาจับท่านตีตรวนมา
พร้อมกับบรรดาเชลยพวกกรุง
เยรูซาเล็มและยูดาห์ ผู้ที ถูก
กวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลน
2 ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระ
องค์ได้นาํเยเรมีย์มาแล้วพูดกับ
ท่านว่า "พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงประกาศความร้ายนี2
ต่อสถานที นี2
3 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทาํให้
เป็ นไปและทรงกระทาํตามที 
พระองค์ตรัสไว้ เพราะท่านทั2 ง
หลายได้กระทาํบาปต่อพระเย-
โฮวาห์ และไม่เชื อฟังพระสุร-
เสียงของพระองค์ สิ งนี2 จึงได้
เป็นมาเหนือท่าน
4ดูเถิด วันนี2 ข้าพเจ้าปล่อยท่าน
จากโซ่ตรวนที มือของท่าน ถ้า
ท่านเห็นชอบที จะมายังกรุงบา-
บิโลนกับข้าพเจ้า ก็จงมาเถิด
ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดี แต่ถ้า
ท่านไม่เห็นชอบที จะมายังกรุง
บาบิโลนกับข้าพเจ้า กอ็ย่ามา ดู
ซิ แผ่นดินทั2 งหมดนี2 อยู่ต่อหน้า
ท่าน ท่านจะไปที ไหนก็ได้
ตามแต่ท่านเห็นดีเห็นชอบที จะ
ไป"
5ขณะเมื อท่านยังไม่กลับไป เขา
กล่าวว่า "ท่านจงกลับไปหาเก-

เยเรมีย์ GK, JP

(DJ) ยรม GK:DM (DM) F ทธ F:K (DH) ยชว FG:DJ-DM; F พศด GH:FD (DO) โยบ M:DK
(DN) D พศด M:FP; สดด F:DF (D) ยชว DN:FM; D ซมอ O:DO; สดด HN:H; กจ DF:H-O
(F) พบญ FK:FJ-FN; D พกษ K:N-K (G) ปฐก DG:K (M) F พกษ FM:FF-FJ; อสร O:H
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ดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็น
บุตรชายชาฟาน ผู้ซึ งกษัตริย์
แห่งบาบิโลนได้แต่งตั2 งให้เป็นผู้
ว่าราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห์
และอยู่กับเขาท่ามกลางประชา
ชน หรือจะไปที ใดที ท่านเห็น
ชอบจะไปก็ได้" ผู้ บัญชาการ
ทหารรักษาพระองค์จึงสั งอนุมัติ
เสบียงและให้ของขวัญแก่เยเร-
มีย์ แล้วกป็ล่อยท่านไป
6 เยเรมี ย์ ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์
บุตรชายอาหิคัมที มิสปาห์ และ
อาศัยอยู่กับเขาท่ามกลางประ-
ชาชน ซึ งเหลืออยู่ในแผ่นดิน
นั2น
7 เมื อบรรดาหั วหน้ าของกอง
ทหารที ในทุ่งนา คือพวกเขาและ
คนของเขาทั2 งหลายได้ ยิ นว่ า
กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้แต่งตั2 ง
เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมให้
เป็นผู้ ว่าราชการในแผ่นดินนั2 น
และได้ มอบชายหญิ งกั บเด็ ก
และผู้ ที เป็นคนยากจนในแผ่น
ดิน ซึ งมิได้ถูกกวาดไปเป็นเชลย
ยังบาบิโลนไว้ให้ท่านนั2น
8เขาทั2 งหลายก็ไปหาเกดาลิยาห์
ที มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห์ โยฮานันและโยนา-
ธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไรอาห์
บุตรชายทันหุเมท บรรดาบุตร
ชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์
เยซันยาห์บุตรชายชาวมาอาคาห์

ทั2งตัวเขาและคนของเขา
9เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้
เป็นบุตรชายชาฟานก็ได้ปฏิ-
ญาณให้แก่ เขาและคนของเขา
กล่าวว่า "อย่ากลัวในการที จะ
ปรนนิบัติคนเคลเดีย จงอาศัย
อยู่ ในแผ่ นดิ นและปรนนิ บั ติ
กษัตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท่าน
ทั2งหลายกจ็ะอยู่เยน็เป็นสุข
10 ส่วนตัวข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพ-
เจ้าจะอาศัยอยู่ที มิสปาห์ เพื อ
จะปรนนิบัติคนเคลเดีย ผู้ซึ งจะ
มาหาเรา แต่ฝ่ายท่านจงเกบ็นํ2า
องุ่น ผลไม้ฤดูร้อน และนํ2ามัน
และเก็บไว้ในภาชนะ และจงอยู่
ในหัวเมืองซึ งท่านยึดได้นั2น"
11 ในทาํนองเดียวกัน เมื อพวก
ยิวทั2 งหลาย ซึ งอยู่ที โมอับและ
ท่ามกลางคนอัมโมน และในเอ-
โดมและในแผ่นดินอื นๆทั2 งสิ2 น
ได้ยินว่ากษัตริย์แห่งบาบิโลนได้
ทิ2 งคนให้ เหลือไว้ ส่ วนหนึ งใน
ยูดาห์และได้แต่งตั2 งให้เกดาลิ-
ยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตร
ชายชาฟานให้เป็นผู้ ว่าราชการ
เหนือเขาทั2งหลาย
12 แล้วพวกยิวทั2 งปวงก็ได้กลับ
มาจากทุกที ซึ งเขาถูกขับไล่ให้ไป
อยู่นั2 น และมายังแผ่นดินยูดาห์
มาหาเกดาลิยาห์ที มิสปาห์ และ
เขาทั2 งหลายได้เก็บนํ2าองุ่ นและ
ผลไม้ในฤดูร้อนได้เป็นอันมาก

เยเรมีย์ JP

(H) ยชว DM:GN; วนฉ FP:D (O) F พกษ FM:J; ยรม GK:DP (N) F พกษ FM:FG
(K) ปฐก JK:DM; D ซมอ FP:DH-DO; F พกษ FM:FJ; สดด GO:G; ยรม FO:DD
(DP) พบญ D:GN; สภษ FF:FK; ลก FD:GH (DD) อสย DH:J; อสค M:G; อบด D:DD-DJ
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อิชมาเอลวางแผนรา้ย
ฆ่าเกดาลิยาห์

13 ฝ่ ายโยฮานั นบุ ตรชายของ
คาเรอาห์และบรรดาประมุขของ
กองทหารที ในทุ่ งนาได้มาหา
เกดาลิยาห์ที มิสปาห์
14 และกล่าวแก่ท่านว่า "ท่าน
ทราบหรือไม่ว่า บาอาลิส
กษัตริย์ของคนอัมโมนได้ส่งให้
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์มา
เอาชีวิตของท่าน" ฝ่ายเกดาลิ-
ยาห์บุตรชายอาหิคัมไม่เชื อเขา
ทั2งหลาย
15 แล้วโยฮานันบุตรชายคาเร-
อาห์ ได้ พูดกับเกดาลิยาห์ เป็น
การลับที มิสปาห์ว่า "จงให้ข้าพ-
เจ้าไปฆ่าอิชมาเอลบุตรชายเน-
ธานิยาห์เสีย และจะไม่มีใคร
ทราบเรื อง ทาํไมจะให้เขาเอา
ชีวิตของท่าน แล้วพวกยิวทั2 ง
หลายซึ งมารวบรวมอยู่กับท่าน
จะกระจัดกระจายกันไป และคน
ยูดาห์ที เหลืออยู่นี2 กจ็ะพินาศ"
16 แต่เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิ-
คัมพูดกับโยฮานันบุตรชายคา-
เรอาห์ว่า "ท่านอย่าทาํสิ งนี2 เลย
เพราะที ท่านพูดถึงอิชมาเอลนั2น
เป็นความเทจ็"

อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์

41
ต่ อมาในเดื อนที เจ็ ด
อิชมาเอลบุตรชายเน-

ธานิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเอลีชา-

มาเชื2 อพระวงศ์ พร้อมกับเจ้า
นายสิบคนของกษัตริย์ ได้มาหา
เกดาลิยาห์ บุตรชายอาหิ คัมที 
มิสปาห์ แล้วพวกเขารับประทาน
อาหารอยู่ด้วยกันที มิสปาห์
2แล้วอิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิยาห์กับคนทั2 งสิบที อยู่กับเขาก็
ได้ลุกขึ2 นฆ่าเกดาลิยาห์บุตรชาย
อาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน
ผู้ ที ก ษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้
แต่ งตั2 งให้ เป็นผู้ ว่ าราชการที 
แผ่นดินนั2นเสียด้วยดาบจนตาย
3 อิ ชมาเอลได้ ฆ่ าพวกยิ วทั2 ง
หลายที อยู่กับเกดาลิยาห์ที มิส-
ปาห์ และคนเคลเดียซึ งได้พบ
อยู่ ที นั นพร้ อมกั บพวกทหาร
ด้วย
4ต่อมาอีกสองวันหลังจากวันที 
เกดาลิยาห์ถูกฆ่าก่อนที ใครๆรู้
เรื อง
5มีชายแปดสิบคนมาจากเมือง
เชเคมและเมืองชีโลห์และเมือง
สะมาเรีย มีหนวดเคราโกนเสีย
และเสื2 อผ้าขาด และกรีดตัวเอง
นาํเครื องธัญญบูชาและกาํยาน
มาถวายที พระนิเวศของพระเย-
โฮวาห์
6และอิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิ ยาห์ มาจากมิ สปาห์ พบเขา
เหล่านั2 นเข้า อิชมาเอลเดินมา
พลางร้องไห้พลาง และต่อมา
เมื อเขาพบคนเหล่านั2นจึงพูดกับ

เยเรมีย์ JP, JD

(DG) ยรม JP:H-N (DJ) D ซมอ DD:D-G (DM) โยบ GD:GD (DH) มธ DP:DH-DO; รม G:N
(D) F พกษ FM:G; ศคย O:M (F) F พกษ FM:FM; ยรม JP:O (G) ปญจ K:DN; พคค D:F
(J) D ซมอ FO:DD; สดด MF:D-F (M) F พกษ DP:DG-DJ (H) F ซมอ D:F; สภษ FH:FG
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เขาทั2 งหลายว่า "เชิญเข้ามาหา
เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมเถิด"
7เมื อเขาทั2 งหลายเข้ามาในเมือง
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์
และคนที อยู่กับท่านก็ฆ่าเขาทั2 ง
หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที 
ขังนํ2า
8แต่ในพวกนั2 นมีอยู่สิบคนด้วย
กันที พูดกับอิชมาเอลว่า "ขอ
อย่าฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามี
ของมีค่า คือข้าวสาลี ข้าวบาร์-
เลย์ นํ2ามัน และนํ2าผึ2 งซ่อนไว้ใน
ทุ่ งนา" ดังนั2 น เขาจึงงดไม่ฆ่า
เขาทั2งหลายกับพี น้องเสีย
9ที ขังนํ2าซึ งอิชมาเอลโยนศพทั2 ง
ปวงของผู้ ที เขาฆ่ าตายลงไป
เพราะเหตุเกดาลิยาห์นั2น เป็นที 
ซึ งกษัตริย์อาสาสร้างไว้เพื อป้อง
กันบาอาชากษัตริย์แห่งอิสรา-
เอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ-
ยาห์กใ็ส่คนที ถูกฆ่าไว้จนเตม็
10 แล้ วอิ ชมาเอลก็ จั บคนทั2 ง
หมดที เหลื ออยู่ ในมิ สปาห์ ไป
เป็นเชลย คือพวกราชธิดาและ
ประชาชนทั2 งปวงที เหลืออยู่ ที 
มิสปาห์ ผู้ที เนบูซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ได้มอบหมายให้แก่เกดาลิยาห์
บุตรชายอาหิคัม อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิ ยาห์ ได้ จับเขาเป็น
เชลย และออกเดินข้ามฟากไป
หาคนอัมโมน

โยฮานนัช่วยพวกเชลย
ใหร้อดพน้

11 แต่เมื อโยฮานันบุตรชายคา-
เรอาห์ และบรรดาหัวหน้าของ
กองทหารซึ งอยู่กับเขา ได้ยิน
เรื องความชั วร้ายทั2 งหลาย ซึ ง
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์ได้
กระทาํแล้วนั2น
12 เขาก็จัดเอาคนทั2 งหมดของ
เขาไปต่อสู้ กับอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห์ เขาทั2 งหลายปะทะ
เขาที สระใหญ่ ซึ งอยู่ที เมือง
กิเบโอน
13 และต่อมาเมื อประชาชนทั2 ง
ปวงผู้ ซึ งอยู่ กับอิชมาเอลเห็น
โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และ
บรรดาหัวหน้ากองทหารที อยู่
กับเขา เขาทั2งหลายกเ็ปรมปรีดิT
14 ประชาชนทั2 งปวงซึ งอิชมา-
เอลจับเป็นเชลยมาจากมิสปาห์
จึงหันหลังและกลับไป เขาไปหา
โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์
15 แต่อิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิ ยาห์ ได้หนี รอดจากโยฮานั น
พร้อมกับชายแปดคนไปหาคน
อัมโมน
16 แล้วโยฮานันบุตรชายคาเร-
อาห์และบรรดาหัวหน้าของกอง
ทหารซึ งอยู่กับท่าน ได้นาํประ-
ชาชนที เหลืออยู่ทั2งหมด ซึ งเอา
กลั บคืนมาจากอิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห์ซึ งมาจากมิสปาห์

เยเรมีย์ JD

(O) D พกษ DM:FN-FK (N) โยบ F:J (K) ยชว DP:DH-DN
(DP) ยรม JP:DD-DF (DD) ยรม JD:F-G; JF:D (DF) ปฐก DJ:DJ-DH
(DM) D ซมอ GP:DO; D พกษ FP:FP (DH) ยรม JD:DP; JF:N; JG:J-O
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หลังจากที ได้ฆ่าเกดาลิยาห์บุตร
ชายอาหิคัมแล้วนั2น คือทแกล้ว
ทหาร ผู้หญิง เดก็ และขันที ผู้
ซึ งโยฮานันนาํกลับมายังกิเบโอน
17 และเขาทั2 งหลายก็ไปอยู่ที ที 
อาศัยของคิมฮาม ใกล้เบธเล-
เฮม ตั2 งใจจะไปยังอียิปต์
18 เนื องด้วยคนเคลเดีย เพราะ
เขากลัว เพราะว่าอิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห์ได้ฆ่าเกดาลิยาห์
บุตรชายอาหิคัม ผู้ซึ งกษัตริย์
แห่งบาบิโลนได้ตั2 งให้เป็นผู้ ว่า
ราชการเหนือแผ่นดินนั2นเสีย

คนยูดาหที์�เหลืออยู่
ขอคําแนะนาํจากเยเรมีย ์
แต่ไดป้ฏิเสธคําน ั�นเสีย

42
บรรดาหัวหน้าของกอง
ทหารและโยฮานันบุตร

ชายคาเรอาห์ และเยซันยาห์
บุตรชายโฮชายาห์ และประชา
ชนทั2 งปวงจากผู้ น้อยที สุดถึงผู้
ใหญ่ที สุดได้เข้ามาใกล้
2และพูดกับเยเรมีย์ผู้พยากรณ์
ว่า "ขอให้คาํอ้อนวอนของข้าพ-
เจ้ าทั2 งหลายเป็นที ยอมรับต่อ
หน้าท่าน และขอท่านอธิษฐาน
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านเพื อเราทั2งหลาย เพื อคนที 
เหลืออยู่นี2 ทั2 งสิ2 น (เพราะเรามี
เหลือน้อยจากคนมาก ตามที 
ท่านเห็นอยู่กับตาแล้ว)
3ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ

ท่านสาํแดงหนทางแก่เราว่า เรา
ควรจะดาํเนินไปทางไหน และ
ขอสาํแดงสิ งที เราควรจะกระทาํ"
4เยเรมีย์ผู้พยากรณ์กล่าวแก่เขา
ทั2งหลายว่า "ข้าพเจ้าได้ยินท่าน
แล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
ท่านตามคาํขอร้องของท่านทั2 ง
หลาย และต่อมาพระเยโฮ-
วาห์จะทรงตอบท่านประการใด
ข้าพเจ้าจะบอกแก่ท่าน ข้าพ-
เจ้าจะไม่ปิดบังสิ งใดไว้จากท่าน
เลย"
5แล้วเขาทั2งหลายพูดกับเยเรมีย์
ว่า "ขอพระเยโฮวาห์จงเป็น
พยานที สัตย์จริงและสัตย์ซื อใน
ระหว่างข้าพเจ้าทั2 งหลาย ถ้า
ข้าพเจ้าทั2 งหลายมิได้กระทาํตาม
บรรดาพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์พระเจ้ าของท่ านผู้ ทรงใช้
ท่าน
6ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ข้าพเจ้าทั2ง
หลายจะเชื อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้
ซึ งข้าพเจ้าทั2งหลายส่งท่านให้ไป
หานั2น เพื อเราจะอยู่เยน็เป็นสุข
เมื อเราเชื อฟังพระสุรเสียงแห่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา"
7 ต่อมาครั2 นสิ2 นสิบวันแล้วพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเย-
เรมีย์
8แล้วท่านจึงให้ตามตัวโยฮานัน

เยเรมีย์ JD, JF

(DO) F ซมอ DK:GO-GN (DN) ยรม JF:DD (D) F พกษ FM:FG (F) อพย N:FN; K:FN
(G) พบญ M:FH; D พกษ N:GH (J) อพย N:FK; D ซมอ DF:FG (M) ปฐก GD:MP
(H) พบญ M:FK; รม O:O (O) สดด FO:DJ; อสย FN:DH (N) ยรม JP:N; JF:D; JG:F-M
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บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้
หัวหน้าของกองทหารผู้ อยู่ กับ
ท่าน และประชาชนทั2 งปวงตั2 ง
แต่คนเลก็ที สุดถึงคนใหญ่ที สุด
9และบอกเขาทั2งหลายว่า "พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ผู้ซึ งท่านได้ใช้ให้ข้าพเจ้านาํเอา
คาํอ้อนวอนของท่านไปเสนอต่อ
พระพักตร์พระองค์นั2 น ได้ตรัส
ดังนี2 ว่า
10 ถ้าเจ้าทั2 งหลายจะอยู่ ต่อไป
ในแผ่นดินนี2  เราจะสร้างเจ้าทั2 ง
หลายขึ2 นและไม่ทาํลายลง เราจะ
ปลูกเจ้ าไว้และไม่ถอนเจ้าเสีย
เพราะเราได้กลับใจจากเหตุร้าย
ซึ งเราได้กระทาํไปแล้ว
11 อย่ากลัวกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลนผู้ซึ งเจ้ากลัวอยู่นั2น พระเย-
โฮวาห์ตรัสว่า อย่ากลัวเขาเลย
เพราะเราอยู่กับเจ้าทั2งหลายเพื อ
ช่วยเจ้าให้รอด และช่วยเจ้าให้
พ้นจากมือของเขา
12 เราจะให้ความกรุณาแก่เจ้า
เพื อเขาจะได้กรุณาเจ้า และยอม
ให้เจ้ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของ
เจ้าเอง
13 แต่ถ้าเจ้าทั2งหลายพูดว่า `เรา
จะไม่อยู่ในแผ่นดินนี2 ' โดยไม่
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
14 และกล่าวว่า `ไม่เอา เราจะ
เข้าไปในแผ่นดินอียิปต์ ที ซึ ง

เราจะไม่เห็นสงคราม จะไม่ได้
ยินเสียงแตร จะไม่หิวขนมปัง
และเราทั2 งหลายจะอาศัยอยู่ ที 
นั น'
15 เพราะฉะนั2น บัดนี2  คนยูดาห์
ที เหลืออยู่เอ๋ย ขอฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า ถ้าเจ้ามุ่ งหน้าจะ
เข้าอียิปต์และไปอาศัยที นั น
16 แล้วต่อมาดาบซึ งเจ้ากลัวอยู่
นั2 นจะตามทันเจ้าที นั นในแผ่น
ดินอียิปต์ และการกันดารอา-
หารซึ งเจ้ากลัวอยู่นั2 นจะติดตาม
เจ้าไปถึงอียิปต์และเจ้าจะตายที 
นั น
17 ทุ กคนซึ ง มุ่ งห น้ าไปยั ง
อียิปต์เพื อจะอยู่ที นั นจะตายเสีย
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่มีคนที 
เหลืออยู่หรือที รอดตายจากเหตุ
ร้ายซึ งเราจะนาํมาเหนือเขา
18 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัส
ดังนี2 ว่า เราเทความกริ2 วของเรา
และความพิโรธของเราลงเหนือ
ชาวเยรูซาเลม็อย่างไร เราจะเท
ความกริ2 วของเราเหนือเจ้ าทั2 ง
หลายเมื อเจ้าจะเข้าไปยังอียิปต์
อย่างนั2น เจ้าจะเป็นคาํสาป เป็น
ที น่าตกตะลึง เป็นคาํแช่งและ
เป็นที นินทา เจ้าจะไม่เห็นที นี 

เยเรมีย์ JF

(K) F พกษ DK:J (DP) ปฐก FH:F-G (DD) ยรม FO:DF (DF) นหม D:DD; สดด DPH:JM
(DG) อพย M:F; ยรม JF:DP (DJ) พบญ FK:DK; อสย GP:DH (DM) ปฐก GD:FD; ลก K:MD
(DH) พบญ FN:DM; สภษ DG:FD (DO) ยรม JF:FF; JJ:DJ (DN) ยรม H:DD; พคค F:J
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อีก
19 โอ คนยูดาห์ที ยังเหลืออยู่
เอ๋ย พระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี ยว
กับท่านแล้วว่า `อย่าไปยังอี-
ยิปต์' จงรู้ เป็นแน่ว่า ในวันนี2
ข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่าน
20 ว่าท่านทั2 งหลายได้หลงเจิ น
ไปในใจของท่านเอง เพราะท่าน
ได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านว่า `ขออธิษฐาน
เพื อเราต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา และพระเยโฮวาห์พระ
เจ้าของเราจะตรัสประการใด ขอ
บอกแก่เรา และเราจะกระทาํ
ตาม'
21 และในวันนี2 ข้าพเจ้าได้ประ-
กาศพระวจนะนั2 นแก่ ท่ านทั2 ง
หลายแล้ว แต่ท่านมิได้เชื อฟัง
พระสุ รเสียงแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านในสิ งใดๆ ซึ ง
พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาบอก
ท่าน
22 เพราะฉะนั2 นบัดนี2 จงทราบ
เป็นแน่ว่า ท่านทั2 งหลายจะตาย
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด ในสถานที 
ซึ งท่านทั2 งหลายปรารถนาจะไป
อาศัยอยู่"

เยเรมียไ์ปยงัอียิปต์
พรอ้มกบัพวกที�เหลืออยู่

43
ต่ อมาเมื อเยเรมี ย์ จบ
การพู ดต่ อประชาชน

ทั2 งปวงถึงพระวจนะเหล่านี2 ทั2 ง
สิ2 นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาทั2 งหลาย ซึ งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ท่านให้
ไปพูดพระวจนะทั2 งสิ2 นนี2 กับเขา
ทั2งหลายนั2นแล้ว
2อาซาริยาห์บุตรชายโฮชายาห์
และโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์
และบรรดาผู้ ชายที โอหังได้พูด
กับเยเรมีย์ว่า "ท่านพูดมุสา
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรามิ
ได้ใช้ท่านให้มาพูดว่า `อย่าไป
อียิปต์ที จะอาศัยอยู่ที นั น'
3แต่บารุคบุตรชายเนริยาห์ได้
ยุท่านให้ต่อสู้ กับเรา เพื อจะ
มอบเราไว้ในมือของคนเคลเดีย
เพื อเขาทั2 งหลายจะได้ ฆ่ าเรา
หรื อกวาดเราไปเป็ นเชลยใน
บาบิโลน"
4โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และ
บรรดาหั วหน้ าของกองทหาร
และประชาชนทั2 งสิ2 น ไม่เชื อฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ที 
จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์
5แต่โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์
และบรรดาหั วหน้ าของกอง
ทหารได้พาคนยูดาห์ ทุ กคนที 
เหลืออยู่ไป คือผู้ซึ งกลับมาอยู่
ในแผ่นดินยูดาห์ จากบรรดา
ประชาชาติที เขาถูกขับไล่ให้ไป
อยู่นั2น
6 คือพวกผู้ชายผู้หญิง เด็ก

เยเรมีย์ JF, JG

(DK) พบญ DO:DH (FP) ยรม G:DP; สดด DN:JJ (FD) พบญ DD:FH (FF) อสค M:G-J
(D) อพย FJ:G; D ซมอ N:DP (F) อพย M:F; สดด DP:J-M (G) สดด DPK:J; มธ M:DD-DF
(J) F พศด FM:DH; ปญจ K:DH (M) D ซมอ FH:DK (H) ปญจ K:D; พคค G:D; ยน FD:DN
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บรรดาธิดา และทุกคนซึ งเนบู-
ซาระดานผู้บัญชาการทหารรัก-
ษาพระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เก-
ดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็น
บุตรชายชาฟาน ทั2 งเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ และบารุคบุตรชาย
เนริยาห์
7 และเขาทั2 งหลายไ ด้ มา ยั ง
แผ่นดินอียิปต์ เพราะเขาทั2 ง
หลายไม่เชื อฟังพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห์ และเขาก็มาถึง
นครทาปานเหส
8แล้วพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห์ มายั งเยเรมี ย์ ในนครทา-
ปานเหสว่า
9"จงถือก้อนหินใหญ่ๆไว้ จง
ซ่อนไว้ที ในปูนสอในเตาเผาอิฐ
ซึ งอยู่ที ทางเข้าไปสู่ พระราชวัง
ของฟาโรห์ ในนครทาปานเหส
ท◌่ามกลางสายตาของคนยูดาห์
10 และจงกล่าวแก่เขาทั2 งหลาย
ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า ดู
เถิด เราจะใช้และนาํเนบูคัด-
เนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน ผู้
รับใช้ของเรา และท่านจะตั2 งพระ
ที นั งของท่านเหนือหินเหล่านี2
ซึ งเราได้ซ่อนไว้ และท่านจะกาง
พลับพลาหลวงของท่ านเหนือ
หินเหล่านี2
11 เมื อท่านมาถึง ท่านจะโจมตี
แผ่นดินอียิปต์มอบผู้ที กาํหนด

ให้ถึ งความตายจะไปหาความ
ตาย ผู้ ถูกกาํหนดให้เป็นเชลย
แก่การเป็นเชลย และผู้ที ถูกกาํ-
หนดให้ถูกดาบให้แก่ดาบ
12 และเราจะก่อไฟในวิหารของ
พระแห่งอียิปต์ และท่านจะเผา
เสียและเก็บไปเป็นเชลย และ
ท่านจะปกคลุมตัวเองด้วยแผ่น
ดินอียิปต์  เหมือนผู้เลี2 ยงแกะ
ปกคลุมตัวเองด้วยเสื2 อคลุมและ
ท่านจะไปเสียจากที นั นด้วยสัน-
ติภาพ
13 ท่านจะหักเสาศักดิT สิทธิT แห่ง
เมืองเบธเชเมชซึ งอยู่ในแผ่นดิน
อียิปต์เสีย และท่านจะเอาไฟเผา
วิหารของพระแห่งอียิปต์เสีย"

พระวจนะของพระเจ้า
เกี�ยวดว้ยพวกยิวในอียิปต์

44
พระวจนะที มายังเย-
เรมีย์เกี ยวด้วยบรรดา

ยิวที อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ที 
มิกดล ที ทาปานเหส ที โนฟ และ
ในแผ่นดินปัทโรสว่า
2"พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า
เจ้าทั2 งหลายได้เห็นบรรดาเหตุ
ร้ายที เรานาํมาเหนือกรุงเยรูซา-
เลม็ และเหนือหัวเมืองยูดาห์ทั2ง
สิ2 น ดูเถิด ทุกวันนี2 เมืองเหล่า
นั2นกเ็ป็นที รกร้าง ไม่มีผู้ใดอา-
ศัยอยู่ในนั2น
3 เพราะความชั วซึ งเขาทั2 งหลาย

เยเรมีย์ JG, JJ

(O) F พศด FM:DH (N) สดด DGK:O; F ทธ F:K (K) ยรม DG:D (DP) อสค FK:DN-FP
(DD) อสย DK:D-FM; อสค FK:DK-FP (DF) อพย DF:DF (DG) อสย DK:DN; ยรม JG:DF
(D) อพย DJ:F; อสค FK:DP (F) อพย DK:J; พบญ FK:F (G) อสร K:H-DD; นหม K:GG
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ได้กระทาํได้ยั วเย้าเราให้มีความ
โกรธ ด้วยการที เขาทั2 งหลายไป
เผาเครื องหอม และปรนนิบัติ
พระอื นซึ งเขาไม่รู้ จัก ไม่ว่าเขา
เอง หรือเจ้าทั2 งหลาย หรือ
บรรพบุรุษของเจ้า
4 อย่ างไรก็ดี เราได้ ใช้ บรรดา
ผู้ รับใช้ของเรา คือผู้พยากรณ์
ไปหาเจ้าโดยได้ลุกขึ2 นแต่เนิ นๆ
และใช้เขาไปกล่าวว่า `โอ อย่า
กระทาํสิ งที น่ าสะอิดสะเอียนนี2
ซึ งเราเกลียดชัง'
5แต่เขาไม่ฟังหรือเงี ยหูฟัง เพื อ
จะหันกลับจากความชั วร้ายของ
เขา และไม่เผาเครื องหอมแก่
พระอื น
6เพราะฉะนั2น เราจึงได้เทความ
เดือดดาลและความโกรธของเรา
ออกให้พลุ่ งขึ2 นในหัวเมืองยูดาห์
และในถนนหนทางของกรุงเยรู-
ซาเล็ม และเมืองเหล่านั2 นก็
ถูกทิ2 งไว้เสียเปล่าและรกร้างไป
อย่างทุกวันนี2
7 เพราะฉะนั2 นบัดนี2  พระเยโฮ-
วาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี2 ว่า
ทาํไมเจ้าทั2 งหลายจึงทาํความชั ว
ร้ ายยิ งใหญ่นี2 แก่ จิตใจเจ้ าเอง
และตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทั2 งเด็ก
และเด็กที ยังดูดนมเสียจากเจ้า
เสียจากท่ามกลางยูดาห์ ไม่มีชน
ที เหลืออยู่ไว้แก่เจ้าเลย

8ทาํไมเจ้าทั2 งหลายจึงยั วเย้าเรา
ให้ โกรธด้วยการที มือของเจ้ า
กระทาํ ด้วยการเผาเครื องหอม
ให้แก่พระอื นในแผ่นดินอียิปต์
ที ที เจ้ามาอยู่นั2น เพื อเจ้าจะต้อง
ถูกตัดออกและเป็นที สาปแช่ง
และเป็นที นินทาท่ามกลางบรร-
ดาประชาชาติแห่งแผ่นดินโลก
9เจ้าได้ลืมความชั วของบรรพ-
บุรุษของเจ้า ความชั วของบรรดา
กษัตริย์แห่งยูดาห์ บรรดาความ
ชั วของนางสนมและมเหสีของ
เขาทั2งหลาย ความชั วของเจ้าเอง
และความชั วของภรรยาของเจ้า
ซึ ง เขาทั2 งหลายได้ กระทาํ ใน
แผ่นดินยูดาห์ และในถนนหน
ทางของกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้ว
หรือ
10 แม้กระทั งวันนี2 แล้วเขาทั2 ง
หลายก็ยังมิได้ถ่อมตัวลง หรือ
เกรงกลัว หรือดาํเนินตามราช
บัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของ
เรา ซึ งเราให้มีไว้หน้าเจ้าทั2 ง
หลายและหน้ าบรรพบุ รุษของ
เจ้า
11 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
จึงตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะมุ่ง
หน้าของเราต่อสู้ เจ้าให้เกิดการ
ร้าย และจะตัดยูดาห์ออกเสียให้
สิ2 น
12 เราจะเอาชนยูดาห์ที เหลือ

เยเรมีย์ JJ

(J) F พศด GH:DM; ศคย O:O (M) F พศด GH:DH; สดด ND:DD-DG (H) ยรม J:J; O:FP
(O) กดว DH:GN; สภษ D:DN (N) พบญ GF:DH-DO; F พกษ DO:DM-DO (K) ยชว FF:DO
(DP) อพย K:DO; D พกษ FD:FK (DD) ลนต DO:DP; สดด GJ:DH (DF) ฮชย J:H
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อยู่ ผู้ซึ งมุ่ งหน้ามาที แผ่นดิน
อียิปต์เพื อจะอาศัยอยู่นั2 น และ
เขาทั2 งหลายจะถู กผลาญเสี ย
หมด เขาจะล้มลงในแผ่นดิน
อียิปต์ เขาจะถูกผลาญด้วยดาบ
และด้วยการกันดารอาหาร ตั2 ง
แต่คนเล็กน้อยที สุ ดจนถึ งคน
ใหญ่โตที สุด เขาทั2งหลายจะตาย
ด้ วยดาบและด้ วยการกั นดาร
อาหาร และเขาจะกลายเป็นคาํ
สาป เป็นที น่าตกตะลึง เป็นคาํ
แช่งและเป็นที นินทา
13 เราจะต้ องลงโทษคนเหล่ า
นั2น ผู้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอียิปต์
ดั งที เราลงโทษกรุงเยรูซาเล็ม
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร
และด้วยโรคระบาด
14 จนคนยูดาห์ที เหลืออยู่ ผู้ซึ ง
มาอาศัยในแผ่นดินอียิปต์นั2 นจะ
ไม่รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยัง
แผ่นดินยูดาห์ ที ซึ งเขาปรารถ-
นาจะกลับไปอาศัยอยู่ เพราะว่า
เขาจะไม่ได้กลับไป นอกจากผู้
หนีพ้นบางคน"
15 แล้วบรรดาผู้ชายผู้ รู้ว่าภรร-
ยาของตัวได้ถวายเครื องหอมแก่
พระอื น และบรรดาผู้หญิงที ยืน
อยู่ใกล้เป็นที ชุมนุมใหญ่ คือ
บรรดาประชาชนผู้อาศัยในปัท-
โรส ในแผ่นดินอียิปต์ ได้ตอบ
เยเรมีย์ว่า
16 "สาํหรับถ้ อยคาํซึ งท่ านได้

บอกแก่เราในพระนามของพระ
เยโฮวาห์นั2น เราจะไม่ฟังท่าน
17 แต่เราจะกระทาํทุกสิ งที เรา
ได้พูดไว้ คือเผาเครื องหอม
ถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และ
เทเครื องดื มถวายแก่พระนาง
เจ้าดังที เราได้กระทาํ ทั2งพวกเรา
และบรรพบุรุษของเรา บรรดา
กษัตริย์และเจ้านายของเรา ใน
หัวเมืองยูดาห์และในถนนหน
ทางกรุงเยรูซาเล็ม ทาํอย่างนั2น
แล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และ
อยู่เย็นเป็นสุข และไม่เห็นเหตุ
ร้ายอย่างใด
18 ตั2 งแต่ เรางดการเผาเครื อง
หอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเทเครื องดื มถวายแก่พระ
นางเจ้า เรากขั็ดสนทุกอย่างและ
ถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการ
กันดารอาหาร
19 เมื อเราเผาเครื องหอมถวาย
เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเท
เครื องดื มถวายแก่พระนางเจ้า
ที เราได้ทาํขนมถวายเพื อนมัส-
การพระนางเจ้า และที ได้เท
เครื องดื มถวายแก่พระนางเจ้า
นั2 น เรากระทาํนอกเหนือความ
เห็นชอบของสามีของเราหรือ"
20 แล้วเยเรมี ย์ ได้ตอบบรรดา
ประชาชน ทั2 งพวกผู้ชายและผู้
หญิง คือประชาชนทั2 งปวงผู้
ให้คาํตอบแก่ท่านว่า

เยเรมีย์ JJ

(DG) ยรม JG:DD; JJ:FO-FN (DJ) อสย GP:D-G; มธ FG:GG (DM) ปฐก DK:J
(DH) อพย M:F; โยบ DM:FM-FO; สดด F:G (DO) กดว GP:F; พบญ FG:FG; วนฉ DD:GH
(DN) กดว DD:M-H; โยบ FD:DJ-DM; สดด OG:K (DK) ปฐก G:H; พบญ O:G-J; มก H:DK
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21 "สาํหรับเครื องหอมที ท่านได้
เผาถวายในหัวเมืองยูดาห์ และ
ในถนนหนทางกรุ งเยรูซาเล็ม
ทั2 งตัวท่าน บรรพบุรุษของท่าน
บรรดากษัตริย์และเจ้านายของ
ท่าน และประชาชนแห่งแผ่นดิน
พระเยโฮวาห์มิ ได้ทรงจดจาํไว้
ดอกหรือ พระองค์ไม่ได้ทรง
นึกถึงหรือ
22 จนพระเยโฮวาห์ จะทรงทน
ต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว เพราะเหตุ
จากการกระทาํอั นชั วร้ ายของ
ท่าน และเพราะเหตุจากการอัน
น่าสะอิดสะเอียน ซึ งท่านได้
กระทาํนั2น เพราะฉะนั2นแผ่นดิน
ของท่ านจึงได้กลายเป็นที ร้ าง
เปล่าและเป็นที น่าตกตะลึง และ
เป็นที สาปแช่ง ปราศจากคนอา-
ศัยดังทุกวันนี2
23 เพราะว่าท่ านได้ เผาเครื อง
หอม และเพราะว่าท่านได้กระ-
ทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่
เชื อฟังพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห์ หรือดาํเนินตามพระ
ราชบัญญัติของพระองค์ ตาม
กฎเกณฑ์ของพระองค์ และตาม
พระโอวาทของพระองค์ ความ
ร้ายนี2 จึงได้ตกแก่ท่าน ดังทุกวัน
นี2 "
24 เยเรมีย์ได้กล่าวแก่ประชาชน
ทั2 งสิ2 นและแก่ พวกผู้ หญิ งทั2 ง
สิ2 นว่า "บรรดาท่านทั2งหลายแห่ง

ยูดาห์ผู้อยู่ในแผ่นดินอียิปต์ จง
ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า
ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยืน
ยันด้วยปากของเจ้าทั2 งหลายเอง
และได้กระทาํด้วยมือของเจ้าทั2 ง
หลายให้สาํเร็จกล่าวว่า `เราจะ
ทาํตามการปฏิญาณของเรา ซึ ง
เราได้ปฏิญาณไว้แน่นอน คือ
เผาเครื องหอมถวายเจ้าแม่แห่ง
ฟ้าสวรรค์ และเทเครื องดื ม
ถวายแก่พระนางเจ้า' แล้วก็
ดาํรงการปฏิญาณของเจ้าและทาํ
ตามการปฏิญาณของเจ้าแน่นอน
26 เพราะฉะนั2 นบรรดาเจ้าทั2 ง
หลายแห่งยูดาห์ผู้อยู่ในแผ่นดิน
อียิปต์ จงฟังพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู
เถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื อใหญ่
ยิ งของเราว่า ปากของคนใดแห่ง
ยูดาห์ตลอดทั วแผ่นดินอียิปต์จะ
ไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่า
`องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าทรง
พระชนม์อยู่ตราบใด'
27 ดูเถิด เราคอยดูอยู่ เพื อให้
เกิดความร้าย มิใช่ความดี ชน
ยูดาห์ ทั2 งสิ2 นผู้ อยู่ ในแผ่นดิน
อียิปต์จะถูกผลาญเสียด้วยดาบ
และด้วยการกันดารอาหาร จน
กว่าจะถึงที สุดของเขา
28 และบรรดาผู้ที หนีพ้นดาบจะ

เยเรมีย์ JJ

(FD) อสค DH:FJ; ฮชย O:F (FF) ปฐก H:G (FG) ยรม JJ:N (FJ) D พกษ FF:DK
(FM) อสย FN:DM; มธ DJ:K; กจ FG:DF-DM (FH) ปฐก FF:DH; กดว DJ:FD-FG
(FO) F พกษ FD:DJ; ยรม D:DP; อสค O:H (FN) อสย DP:DK; ยรม JJ:DH-DO; มธ FJ:GM

 24_jer.pub 
 page 105

 Thursday, March 03, 2016 16:53 



หน้า 1603

กลับจากแผ่นดินอี ยิปต์ ไปยั ง
แผ่นดินยูดาห์ มีจาํนวนน้อย
และคนยูดาห์ที เหลืออยู่ทั2 งสิ2 น
ซึ งมาอาศัยอยู่ที แผ่นดินอียิปต์
จะทราบว่าคาํของใครจะยั งยืน
เป็นคาํของเราหรือคาํของเขาทั2 ง
หลาย
29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า นี จะ
เป็นหมายสาํคัญแก่เจ้า คือเรา
จะลงโทษเจ้าในที นี2  เพื อเจ้าจะ
ได้ทราบว่า คาํของเราจะตั2 งมั น
คงอยู่ ต่ อเจ้ าให้ เกิดความร้ าย
เป็นแน่
30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ดู
เถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟรา
กษัตริย์แห่งอียิปต์ไว้ในมือศัตรู
ของเขา และในมือของคนเหล่า
นั2นที แสวงหาชีวิตของเขา ดังที 
เราได้มอบเศเดคียาห์กษัตริ ย์
แห่งยูดาห์ไว้ในมือของเนบูคัด-
เนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน ผู้
ซึ งเป็นศัตรูของเขา และแสวงหา
ชีวิตของเขา"
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุค

45
ถ้ อยคาํ ซึ ง เยเรมี ย์ ผู้
พยากรณ์บอกแก่บารุค

บุตรชายเนริยาห์เมื อเขาเขียน
ถ้อยคาํเหล่านี2 ลงในหนังสือตาม
คาํบอกของเยเรมีย์ ในปีที สี แห่ง
รัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของ
โยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า
2"โอ บารุคเอ๋ย พระเยโฮวาห์

พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสแก่
ท่านดังนี2 ว่า
3 เจ้าว่า `บัดนี2  วิบัติแก่ข้า
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเพิ ม
ความทุกข์เข้าที ความเศร้าโศก
ของข้า ข้าก็เหน็ดเหนื อยด้วย
การครํ าครวญของข้า ข้าไม่
ประสบความสงบเลย'
4เจ้าจงบอกเขาว่า พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด สิ งใดที เราก่อ
สร้างขึ2 น เราจะทาํลายลง และสิ ง
ใดที เราได้ปลูก เราจะถอนขึ2 น
คือแผ่นดินนี2 ทั2งหมด
5และเจ้าจะหาสิ งใหญ่โตเพื อตัว
เองหรือ อย่าหามันเลย เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
จะนาํเหตุร้ายมาเหนือเนื2 อหนัง
ทั2 งสิ2 น แต่เราจะให้ชีวิตของเจ้า
แก่เจ้าเป็นบาํเหน็จแห่งการสง-
ครามในทุกสถานที ที เจ้าจะไป"

คําพยากรณเ์รื�องอียิปต์

46
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ซึ งมายังเยเรมีย์

ผู้พยากรณ์เกี ยวด้วยเรื องบรรดา
ประชาชาติ
2เรื องอียิปต์ เกี ยวด้วยกองทัพ
ของฟาโรห์เนโค กษัตริย์แห่ง
อียิปต์ ซึ งอยู่ที ริมแม่นํ2ายูเฟร-
ติส ที เมืองคารเคมิช และซึ งเน-
บูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิ-
โลนได้โจมตีแตกในปีที สี แห่ ง
รัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของ

เยเรมีย์ JJ-JH

(FK) D ซมอ F:GJ; มธ FJ:DM-DH (GP) ยรม JG:K-DG; อสค FK:D (D) ยรม GF:DF
(F) อสย HG:K; มก DH:O (G) ปฐก GO:GJ-GM; กดว DD:DD (J) ปฐก H:H-O; สดด NP:N
(M) F พกษ M:FH; รม DF:DH (D) ปฐก DP:M; กดว FG:K (F) อสย DP:K; ยรม FM:D
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โยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ว่า
3"จงเตรียมดั2 งและโล่ และประ-
ชิดเข้าสงคราม
4จงผูกอานม้า พลม้าเอ๋ย จงขึ2 น
ม้าเถิด จงสวมหมวกเหล็กของ
เจ้าเข้าประจาํที  จงขัดหอกของ
เจ้า จงสวมเสื2 อเกราะของเจ้าไว้
5ทาํไมเราเห็นเขาทั2 งหลายครั น
คร้ามและหันหลังกลับ นักรบ
ของเขาทั2 งหลายถูกตีล้มลงและ
ได้เร่งหนีไป เขาทั2 งหลายไม่
เหลียวกลับ ความสยดสยอง
อยู่ทุกด้าน พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี2 แหละ
6คนเร็วก็หนีไปไม่ได้ นักรบก็
หนีไปไม่รอด เขาทั2 งหลายจะ
สะดุดและล้มลงในแดนเหนื อ
ข้างแม่นํ2ายูเฟรติส
7นี ใครนะ โผล่ขึ2 นมาดั งนํ2าท่วม
เหมือนแม่นํ2า ซึ งนํ2า ของมันซัด
ขึ2 น
8อียิปต์โผล่ขึ2 นมาอย่างนํ2าท่วม
เหมือนแม่นํ2าของมันซัดขึ2 น เขา
ว่า `ข้าจะขึ2 น ข้าจะคลุมโลก ข้า
จะทาํลายหัวเมืองและชาวเมือง
นั2นเสีย'
9ม้าทั2งหลายเอ๋ย รุดหน้าไปเถิด
รถรบทั2งหลายเอ๋ย เดือดดาลเข้า
เถิด จงให้นักรบออกไป คือคน
เอธิโอเปียและคนพูต ผู้ถือโล่
คนลูดิม นักถือและโก่งธนู
10 วันนี2 เป็นวันแห่งองค์พระผู้

เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา เป็น
วันแห่งการแก้แค้นที จะแก้แค้น
ศัตรูของพระองค์ ดาบจะกินจน
อิ ม และดื มโลหิตของเขาจนเตม็
คราบ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาทาํการบูชาใน
แดนเหนือข้างแม่นํ2ายูเฟรติส
11 โอ ธิดาพรหมจารีแห่งอียิปต์
เอ๋ย จงขึ2 นไปที กิเลอาด และไป
เอาพิมเสน เจ้าได้ใช้ยาเป็นอัน
มากแล้ว และกไ็ร้ผล สาํหรับเจ้า
นั2นรักษาไม่หาย
12 บรรดาประชาชาติได้ ยินถึง
ความอายของเจ้า และแผ่นดินก็
เตม็ด้วยเสียงร้องของเจ้า เพราะ
ว่านักรบสะดุดกัน เขาทั2 งหลาย
ได้ล้มลงด้วยกัน"
13 พระวจนะซึ งพระเยโฮวาห์
ตรั สกั บเยเรมี ย์ ผู้ พยากรณ์
เรื องการมาของเนบูคัดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งบาบิโลน เพื อจะ
โจมตีแผ่นดินอียิปต์ว่า
14 "จงประกาศในอียิปต์ และ
ป่าวร้องในมิกดล จงป่าวร้องใน
โนฟและทาปานเหส จงกล่าวว่า
ยืนให้พร้อมไว้และเตรียมตั ว
พร้อม เพราะว่าดาบจะกินอยู่
รอบตัวเจ้า
15 ทาํไมชายที กล้าหาญของเจ้า
จึงหนีเสียเล่า พวกเขาไม่ยืนมั น
อยู่ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้
ทรงผลักเขาล้มลง

เยเรมีย์ JH

(G) ยรม MD:DD-DF (J) อสค FD:K-DD (M) วว H:DM (H) วนฉ J:DM-FD; สดด GG:DH
(O) พซม G:H (N) อสค FK:G (K) นฮม F:G-J (DP) ยรม MD:H (DD) ปฐก GO:FM
(DF) อสค GF:K-DF (DG) ยรม JG:DP-DG (DJ) อพย DJ:F (DM) วนฉ M:FP-FD
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16 พระองค์ทรงทาํให้คนเป็น
อันมากสะดุด เออ เขาล้มลงกัน
และกัน และเขาทั2 งหลายพูดว่า
`ลุกขึ2 นเถอะ ให้เรากลับไปยัง
ชนชาติของเรา ไปยังแผ่นดินที 
เราถือกาํเนิด เพราะเรื องดาบ
ของผู้บีบบังคับ'
17 พวกเขาได้ เรี ยกชื อฟาโรห์
กษัตริย์แห่งอียิปต์ว่า `ผู้อึกทึก
ผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไป'
18 เพราะบรมมหากษัตริย์ ผู้ซึ ง
พระนามของพระองค์ คือพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสว่า เรามี
ชี วิตอยู่ตราบใด เขาทาโบร์อยู่
ท่ามกลางภูเขาทั2 งหลาย และ
ภูเขาคารเมลอยู่ข้างทะเลฉันใด
จะมีผู้หนึ งมาฉันนั2น
19 โอ ธิดาผู้อาศัยในอียิปต์เอ๋ย
จงเตรียมข้าวของสาํหรับตัวเจ้า
เพื อการถู กกวาดไปเป็นเชลย
เพราะว่าเมืองโนฟจะถูกทิ2 งไว้
เสียเปล่าๆ และรกร้าง ปราศ-
จากคนอาศัย
20 อียิปต์เป็นเหมือนวัวสาวตัว
งาม แต่การทาํลายจากทิศเหนือ
มาจับเธอ
21 ทหารรับจ้างที อยู่ท่ามกลาง
เธอก็เหมือนลูกวัวที ได้ขุนไว้ให้
อ้วน เออ ด้วยเขาทั2งหลายหัน
กลับและหนีไปด้วยกัน เขาทั2 ง
หลายไม่ยอมยืนหยัด เพราะวัน
แห่งหายนะของเขาได้มาเหนือ

เขาทั2 งหลาย และเป็นเวลาแห่ง
การลงโทษเขา
22 เธอทาํเสียงเหมือนงูที กาํลัง
เลื2 อยออกไป เพราะศัตรูของเธอ
จะเดินกระบวนเข้ามาด้วยกาํลัง
ทัพ และมาสู้ กับเธอด้วยขวาน
เหมือนอย่างคนเหล่านั2 นที โค่น
ต้นไม้
23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาทั2 ง
หลายจะโค่นป่าของเธอลง แม้
ว่าป่านั2 นใครจะเข้าไปค้นหาไม่
ได้ เพราะว่าพวกเขาทั2 งหลายมี
จาํนวนมากกว่าตัa กแตน นับไม่
ถ้วน
24 ธิดาของอียิปต์จะถูกกระทาํ
ให้ได้อาย   เธอจะถูกมอบไว้
ในมือของชนชาติหนึ งจากทิศ
เหนือ"
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า "ดูเถิด
เราจะนาํ การลงโทษมาเหนื อ
เหล่ าฝู งชนของโนและฟาโรห์
และอี ยิปต์และบรรดาพระและ
กษัตริย์ทั2 งปวงของเมืองนั2น ลง
เหนือฟาโรห์และคนทั2 งหลายที 
วางใจในท่าน
26 เราจะมอบเขาทั2 งหลายไว้ใน
มือของบรรดาผู้ที แสวงหาชีวิต
ของเขา ในมือของเนบูคัดเนส-
ซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน และ
ในมือข้าราชการของท่าน พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลังอียิปต์

เยเรมีย์ JH

(DH) ลนต FH:GH-GO (DO) อพย DM:K (DN) ยรม DP:DP (DK) อสย FP:J; อสค DF:G
(FP) ฮชย DP:DD (FD) F ซมอ DP:H (FF) อสย FK:J; มคา D:N (FG) อสย DP:DN
(FJ) สดด DGO:N; อสค FK:D-GF:FP (FM) อสค GP:DJ (FH) ยรม JJ:GP; อสค GF:DD
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จึงจะมีคนอาศัยอยู่ อย่างสมัย
ก่อน
27 โอ ยาโคบ ผู้ รับใช้ของเรา
เอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอล
เอ๋ย อย่าครั นคร้ามเลย เพราะ
ดูเถิด เราจะช่วยเจ้าให้รอดได้
จากที ไกล และช่วยเชื2 อสายของ
เจ้าจากแผ่นดินที เขาเป็นเชลย
ยาโคบจะกลั บมาและมี ความ
สงบและความสบาย และไม่มีผู้
ใดกระทาํให้เขากลัว
28 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยา-
โคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัว
เลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะ
กระทาํให้บรรดาประชาชาติทั2 ง
สิ2 นมาถึงซึ งอวสาน คือประชา
ชาติที เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู่นั2 น
แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทาํให้ถึง
อวสานทีเดียว เราจะตีสอนเจ้า
ตามขนาด เราจะไม่ปล่อยให้เจ้า
ไม่ถูกทาํโทษเป็นอันขาด"

คําพยากรณเ์รื�อง
ชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

47
พระวจนะของพระเย-
โฮวาห์ซึ งมายังเยเรมีย์

ผู้พยากรณ์เกี ยวด้วยเรื องฟีลิส-
เตี ยก่ อนที ฟาโรห์ โจมตี เมื อง
กาซา
2"พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า ดู
เถิด นํ2าทั2งหลายกาํลังขึ2 นมาจาก
ทิศเหนือ และจะกลายเป็นกระ-
แสนํ2าท่วม มันจะท่วมแผ่นดิน

และสารพัดซึ งอยู่ในนั2 น ทั2 ง
เมืองและผู้ที อาศัยอยู่ ในเมือง
คนจะร้ องรํ า ไรและชาวแผ่ น
ดินนั2นทุกคนจะครํ าครวญ
3เมื อได้ยินเสียงกีบม้าตัวแข็ง
แรงของเขากระทืบและเสียงรถ
รบของเขากรูกันมา และเสียงล้อ
รถดังกึกก้อง พวกพ่อก็จะมิได้
หันกลับมาดูลูกทั2 งหลายของตน
เพราะมือของเขาอ่อนเปลี2 ยเต็ม
ทีแล้ว
4 เพราะวันที จะมาถึ งซึ งจะทาํ
ลายฟีลิสเตียทั2 งสิ2 น และจะตัด
ผู้อุปถัมภ์ทุกคนที เหลืออยู่ออก
จากเมืองไทระและเมืองไซดอน
เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทาํ
ลายคนฟีลิสเตีย คือคนที เหลือ
อยู่ในแถบคัฟโทร์นั2น
5 เมืองกาซาก็ล้านเลี ยน และ
เมื องอั ชเคโลนก็ ถู กตั ดออก
พร้อมด้วยคนที เหลืออยู่ ในหุบ
เขาของเขา เจ้าจะเชือดเนื2 อเถือ
หนังของเจ้าอีกนานเท่าใด
6โอ ดาบแห่งพระเยโฮวาห์ เจ้า
ข้า อีกนานเท่าไรท่านจึงจะสงบ
จงสอดตัวเข้าไว้ในฝักเสียเถิด
จงหยุดพักและอยู่นิ งๆเสียที
7 เมื อพระเยโฮวาห์ทรงกาํ ชั บ
มันจะสงบได้อย่างไรเล่า พระ
องค์ทรงบัญชาและแต่งตั2 งให้
ดาบนั2 นต่อสู้ อัชเคโลนและต่อสู้
ชายทะเล"

เยเรมีย์ JH, JO

(FO) อสย JD:DG-DJ; ยรม GP:DP-DD (FN) ยชว D:M (D) อพย FM:DM-DO; อมส D:H-N
(F) อสย N:O-N; ดนล DD:FF (G) วนฉ M:FF; โยบ GK:DK-FM (J) สดด GO:DG
(M) อสย DM:F; อสค O:DN (H) พบญ GF:JD-JF; สดด DO:DG (O) D ซมอ DM:G
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โมอบัจะถูกทําลาย

48
เกี ยวด้ วยเรื องโมอับ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา

พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี2
ว่า "วิบัติแก่เนโบ เพราะเป็นที 
ถูกทิ2 งร้าง คีริยาธาอิมได้อาย
มันถูกยึดแล้ว มิสกาบก็ได้อาย
และคร้ามกลัว
2จะไม่มีการสรรเสริญโมอับอีก
ต่อไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่า
นั2นได้วางแผนปองร้ายต่อโมอับ
ว่า `มาเถอะ ให้เราตัดมัน
ออกเสียจากการเป็นประชาชาติ'
โอ เมืองมัดเมนเอ๋ย เจ้าจะถูก
ตัดลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่
ตามเจ้าไป
3จะมีเสียงร้องมาแต่โฮโรนาอิม
ว่า `การร้างเปล่าและการทาํลาย
อย่างใหญ่หลวง'
4 เมืองโมอับถูกทาํลายเสียแล้ว
ได้ยินเสียงร้องไห้จากพวกเด็ก
เลก็ๆของเธอ
5 เพราะเขาทั2 งหลายจะขึ2 นไป
ร้ องไห้ ที ทาง ขึ2 น เมื องลู ฮี ท
เพราะพวกศัตรูได้ยินเสียงร้อง
ไห้เพราะการทาํลาย ที ทางลง
จากเมืองโฮโรนาอิม
6หนีเถิด เอาตัวรอดเถิด จง
เป็นเหมือนพุ่มไม้ที ในถิ นทุร-
กันดาร
7เพราะว่าเจ้าได้วางใจในผลงาน
และในทรัพย์สมบัติของเจ้า เจ้า

จะต้องถูกยึดด้วย และพระเค-
โมชจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย
พร้อมกับปุ โรหิตและเจ้ านาย
ของเขา
8 ผู้ทาํลายจะมาเหนือเมืองทุก
เมื องและไม่มี เมื องใดจะรอด
พ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศ
และที ราบจะต้องถูกทาํลาย ดัง
ที พระเยโฮวาห์ทรงลั นพระวาจา
ไว้
9จงให้ปีกแก่โมอับ เพื อว่ามัน
จะหนีรอดไปได้ เพราะหัวเมือง
ของมั นจะกลายเป็ นที รกร้ าง
ปราศจากสิ งใดอา ศั ยอยู่ ใน
นั2น
10 ผู้ ใดกระทาํงานของพระเย-
โฮวาห์อย่างไม่ซื อ ผู้นั2 นก็ถูก
สาป ผู้ที กันไม่ให้ดาบของตน
กระทาํให้โลหิตตก ผู้นั2 นจะถูก
สาป
11 โมอับสบายตั2 งแต่หนุ่มๆมา
และได้ตกตะกอน มันไม่ได้ถูก
ถ่ายออกจากภาชนะนี2 ไปภาชนะ
นั2 น หรือต้องถูกกวาดไปเป็น
เชลย ดังนั2น รสจึงยังอยู่ในนั2น
และกลิ นกไ็ม่เปลี ยนแปลง"
12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื อเราจะส่งนักท่องเที ยวมาให้
เขาเพื อทาํให้ เขาท่องเที ยวไป
และเทภาชนะของเขาให้เกลี2 ยง
และทุบไหของเขาให้แตกเป็น

เยเรมีย์ JN

(D) ปฐก DK:GO (F) ยรม JN:DO (G) อสย DM:F (J) กดว FD:FO; อสธ N:DD
(M) อสย DM:M (H) ยรม MD:H (O) สดด JP:J; อสย MK:J-H (N) ยรม JN:DN; อสค FM:K
(K) สดด DD:D; อสย DH:F (DP) กดว GD:DJ-DN (DD) สดด MM:DK (DF) ยรม JN:N
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ชิ2 นๆ
13 แล้วโมอับก็จะได้อายเพราะ
พระเคโมช อย่างที วงศ์วานอิส-
ราเอลได้อายเพราะเบธเอล อัน
เป็นที วางใจของเขา
14 เจ้าว่าอย่างไรได้ว่า `เราเป็น
พวกวีรชนและทแกล้วทหารสาํ-
หรับสงคราม'
15 เมืองโมอับถูกทาํลายและขึ2 น
ไปจากหัวเมืองของมันแล้ว และ
คนหนุ่ มๆที คัดเลื อกแล้ วของ
เมืองก็ลงไปสู่ การถูกฆ่า พระ
บรมมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนาม
ว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัส
ดังนี2 แหละ
16 ภัยพิบัติของโมอับอยู่ใกล้แค่
คืบแล้ว และความทุกข์ใจของ
เขากเ็ร่งก้าวเข้ามา
17 บรรดาท่านที อยู่รอบเขา จง
เสียใจด้วยเขาเถิด และบรรดา
ท่านที รู้ จักชื อเขาด้วย จงกล่าว
ว่า `ไม้ธารพระกรอันทรงฤทธิT
หักเสียแล้ว คือคทาอันรุ่งโรจน์
นั2น'
18 ธิดาผู้ อาศัยเมืองดีโบนเอ๋ย
จงลงมาจากสง่าราศีของเจ้าและ
นั งด้วยความกระหาย เพราะผู้
ทาํลายโมอับจะมาสู้ กับเจ้า เขา
จะทาํลายที กาํบังเข้มแขง็ของเจ้า
19 โอ ชาวเมืองอาโรเออร์เอ๋ย
จงยืนเฝ้าอยู่ข้างทาง จงถามชาย
ที หนีมาและผู้หญิงที รอดพ้นมา

ว่า `เกิดเรื องอะไรขึ2 น'
20 โมอับถู กกระทาํให้ ได้อาย
เพราะมันแตกเสียแล้ว ครํ า-
ครวญและร้องรํ าไรอยู่ จงบอก
แถวแม่นํ2าอารโนนว่า `โมอับถูก
ทาํลายเสียแล้ว'
21 การพิพากษาได้ตกเหนือที 
ราบ เหนือโฮโลน และยาฮาส
และเมฟาอาท
22 และดีโบน และเนโบ และ
เบธดิบลาธาอิม
23 และคีริยาธาอิม และเบธกา-
มุล และเบธเมโอน
24 และเคริโอท และโบสราห์
และหัวเมืองทั2 งสิ2 นของแผ่นดิน
โมอับ ทั2งไกลและใกล้
25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาของ
โมอับถูกตัดออกแล้ว และแขน
ของมันกหั็กไป
26 จงทาํให้เขามึนเมา เพราะว่า
เขาได้พองตัวขึ2 นต่อพระเยโฮ-
วาห์ เพราะฉะนั2 นโมอับจะต้อง
กลิ2 งเกลือกอยู่ ในอาเจียนของ
ตัว และเขาจะถูกเยาะเย้ยด้วย
27 อิสราเอลไม่ถูกเจ้าเยาะเย้ย
หรือ ได้พบเขาท่ามกลางโจร
หรือ เมื อเจ้าพูดถึงเขา เจ้าจึง
กระโดดขึ2 นด้วยความปีติยินดี
28 โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย จง
ออกเสียจากหัวเมืองไปอาศัยอยู่
ในหิน จงเป็นเหมือนนกเขาซึ ง
ทาํรังอยู่ที ข้างปากซอก

เยเรมีย์ JN

(DG) ยรม JN:O (DJ) สดด DD:D (DM) อสย JP:GP (DH) พบญ GF:GM (DO) วว DN:DJ
(DN) อสย JO:D (DK) กดว GF:GJ (FP) พบญ F:GH (FD) อสค FM:K (FF) กดว GF:GJ
(FG) ปฐก DJ:M (FJ) อมส F:F (FM) สดด OM:DP (FH) ยรม DG:DG (FO) สดด JJ:DG

 24_jer.pub 
 page 111

 Thursday, March 03, 2016 16:53 



หน้า 1609

29 เราได้ ยินถึ งความเห่อเหิม
ของโมอับ (เขาเห่อเหิมมาก)
ได้ยินถึงความยโส ความจอง
หองของเขา และความเห่อเหิม
ของเขา และถึงความยกตนข่ม
ท่านในใจของเขา
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรารู้
ความโกรธของเขา แต่มันจะไม่
สาํเร็จ ความเทจ็ทั2 งหลายของ
เขาจะไม่ถึงความสาํเรจ็
31 เพราะฉะนั2 น เราจะครํ า-
ครวญเพื อโมอับ เราจะร้องรํ าไร
เพื อโมอับทั2 งมวล ใจของเราจะ
โอดครวญเพื อคนของคีร์เฮเรส
32 โอ เถาองุ่นแห่งสิบมาห์เอ๋ย
เราจะร้องไห้ เพื อเจ้ ามากกว่ า
เพื อยาเซอร์ กิ งทั2งหลายของเจ้า
ยื นข้ามทะเลจนถึงทะเลของยา-
เซอร์ ผู้ทาํลายได้โจมตีผลไม้ฤดู
ร้อนและการเกบ็องุ่นของเจ้า
33 ความยินดีและความชื นบาน
ได้ถูกกวาดออกไปเสียจากเรือก
สวนไร่นาและแผ่นดินของโมอับ
เราได้กระทาํให้ เหล้าองุ่ นหยุด
ไหลจากบ่อยํ าองุ่ น ไม่มีคนยํ า
ด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงโห่ร้องนั2น
ไม่ใช่เสียงโห่ร้องเลย
34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอ-
เลอาเลห์ได้ร้องรํ าไห้ เขาทั2 ง
หลายส่งเสียงร้องไกลถึงเมือง
ยาฮาส จากโศอาร์ถึงโฮโรนาอิม
ดังวัวตัวเมียอายุสามปี เพราะ

สายนํ2าทั2 งหลายแห่งนิมริมก็จะ
ร้างเปล่าด้วย
35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
นาํอวสานมาสู่ ผู้ ที ถวายเครื อง
บูชาในปูชนียสถานสู งและเผา
เครื องหอมถวายพระของเขาใน
โมอับ
36 เพราะฉะนั2 น ใจของเราจะ
โอดครวญเพื อโมอั บเหมื อน
อย่างปี  และใจของเราจะโอด
ครวญเหมื อนปี เพื อคนเมื อง
คีร์เฮเรส เพราะทรัพย์สมบัติที 
เขาได้มากไ็ด้พินาศ
37 ทุกศีรษะจะถูกโกน และทุก
เคราจะถูกตัด บนมือทั2 งปวงจะ
มีรอยเชือดเฉือน และจะมีผ้า
กระสอบที บั2นเอว
38 บนหลังคาเรือนทั2 งสิ2 นของ
โมอับและตามถนนทั2 งหลายใน
เมืองนั2 นจะมีแต่เสียงโอดครวญ
ทั วไป เพราะเราทุบโมอับ
เหมือนเราทุบภาชนะที เราไม่พอ
ใจ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
39 เขาทั2 งหลายจะครํ าครวญว่า
`โมอับแตกแล้วหนอ โมอับหัน
หลังกลับด้วยความอับอายแล้ว
หนอ' ดังนั2 นแหละโมอับได้
กลายเป็นที เยาะเย้ย และเป็นที 
หวาดเสียวแก่บรรดาผู้ที อยู่ล้อม
รอบเขา"
40 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
"ดูเถิด ผู้หนึ งจะโฉบลงเหมือน

เยเรมีย์ JN

(FK) สภษ N:DG; อสย DH:H (GP) อสย DH:H (GD) อสย DM:M (GF) กดว GF:GN
(GG) ยรม FM:K-DP (GJ) กดว GF:GO (GM) กดว FF:JP-JD (GH) อสย DM:M; DH:DD
(GO) อสค O:DN; อมส N:DP (GN) อสย DM:G (GK) พคค D:D (JP) พบญ FN:JK
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นกอินทรี และกางปีกออกสู้
โมอับ
41 เคริโอทถูกจับไปและที กาํบัง
เข้มแขง็ถูกยึด จิตใจของบรรดา
นั กรบแห่ งโมอั บในวั นนั2 นจะ
เหมือนจิตใจของผู้หญิงซึ งกาํลัง
เจบ็ครรภ์คลอดบุตร
42 โมอั บจะถู กทาํลายและไม่
เ ป็ นชนชาติ หนึ ง อี ก ต่ อ ไป
เพราะว่าเขาพองตัวขึ2 นต่อพระ
เยโฮวาห์
43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาว
เมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง
หลุมพรางและกับดัก จะอยู่
เหนือเจ้า
44 ผู้ ใดที หนี จากความสยด-
สยองจะตกหลุมพราง และผู้ที 
ปี นออกมาจากหลุมพรางก็จะ
ติดกับ เพราะเราจะนาํสิ งเหล่านี2
มาเหนือโมอับ ในปีแห่งการลง
โทษเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
แหละ
45 ผู้ลี2 ภัยได้ไปยืนอยู่อย่างหมด
แรงที ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะ
ว่า ไฟจะออกมาจากเฮชโบน
เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลาง
สิโหน มันจะทาํลายดินแดนของ
โมอับและกระหม่อมของบรรดา
คนแห่งความอลเวง
46 โอ โมอับเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า
ชนชาติแห่งพระเคโมชกาํลังวอด
วายอยู่แล้ว เพราะบรรดาบุตร

ชายของเจ้าถูกจับไปเป็นเชลย
และบุ ตรสาวของเจ้ าก็ เข้ าใน
ความเป็นเชลย
47 แต่เรายังจะให้โมอับกลับสู่
สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ" ข้อพิ-
พากษาโมอับมีเพียงเท่านี2
คําพยากรณเ์รื�องคนอมัโมน

49
เกี ยวด้วยเรื องคนอัม-
โมน พระเยโฮวาห์ตรัส

ว่า "อิสราเอลไม่มีบุตรชายหรือ
เขาไม่มีทายาทหรือ แล้วทาํไม
กษัตริ ย์ของพวกเขาจึงรับกาด
เป็นมรดก และประชาชนของ
ท่ านอาศัยอยู่ ในหั วเมื องของ
ท่าน
2พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื อเราจะกระทาํให้ได้ยินเสียง
สัญญาณสงครามในนครรับบาห์
ของคนอัมโมน มันจะกลายเป็น
กองซากปรักหักพัง และธิดาทั2ง
หลายของเมืองนั2 นจะถูกเผาเสีย
ด้วยไฟ แล้วอิสราเอลจะเป็น
ทายาทของคนเหล่ านั2 นที เคย
เป็นทายาทของเขา พระเยโฮ-
วาห์ตรัสดังนี2 แหละ
3โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครํ าครวญ
เพราะเมืองอัยถูกทาํลาย บุตร
สาวแห่งนครรับบาห์เอ๋ย จงร้อง
รํ าไร จงเอาผ้ากระสอบคาดเอว
ไว้ จงโอดครวญ วิ งไปวิ งมาอยู่

เยเรมีย์ JN, JK

(JD) ยรม JN:FJ (JF) อสธ G:N-DG (JG) พบญ GF:FG-FM (JJ) D พกษ DK:DO
(JM) กดว FD:FN; อมส F:F (JH) กดว FD:FK; ยรม JN:O (JO) อสย DN:O; ดนล F:FN
(D) ปฐก DK:GN; พบญ F:DK (F) อสค FM:J-H; อมส D:DJ (G) อสย DG:H; ยก M:D
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ท่ามกลางรั2 วต้นไม้ เพราะ
กษัตริย์ของพวกเขาจะต้องถูก
กวาดไปเป็นเชลย พร้อมกับ
ปุโรหิตและเจ้านายของมัน
4โอ บุตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย
ทาํไมเจ้าโอ้อวดบรรดาหุบเขา
หุบเขาของเจ้ามีนํ2าไหล ผู้วางใจ
ในสมบัติของตนว่า `ใครจะมาสู้
ฉันนะ'
5องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอม
โยธาตรัสว่า ดูเถิด เราจะนาํ
ความสยดสยองมาเหนื อเ จ้ า
จากทุกคนที อยู่รอบตัวเจ้า และ
เจ้าจะถูกขับไล่ออกไป ชายทุก
คนตรงออกไปข้างหน้าเขา และ
จะไม่มีใครรวบรวมคนลี2 ภัยได้
6แต่ภายหลังเราจะให้คนอัม-
โมนกลับสู่สภาพเดิม" พระเย-
โฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
คําพยากรณเ์รื�องเมืองเอโดม

7เกี ยวกับเรื องเมืองเอโดม พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี2 ว่า
"สติ ปัญญาไม่ มี ในเทมานอี ก
แล้วหรือ คาํปรึกษาพินาศไป
จากผู้เฉลียวฉลาดแล้วหรือ สติ
ปัญญาของเขาสูญหายไปเสี ย
แล้วหรือ
8โอ ชาวเมืองเดดานเอ๋ย จงหนี
จงหันกลับ จงอาศัยในที ลึก
เพราะว่าเราจะนาํภัยพิบัติของ
เอซาวมาเหนือเขา เวลาเมื อเรา
จะลงโทษเขา

9ถ้าคนเกบ็องุ่นมาหาเจ้า เขาจะ
ไม่ทิ2 งองุ่นตกค้างไว้บ้างหรือ ถ้า
ขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม่
ทาํลายเพียงพอแก่ตัวเขาเท่านั2 น
หรือ
10 แต่ เราได้ เปลื อยเอซาวให้
เปลือยเลย เราได้เปิดที ซ่อนของ
เขา และเขาไม่สามารถซ่อนตัว
ได้ เชื2 อสายของเขาถูกทาํลาย
และพี น้องของเขา และเพื อน
บ้านของเขา ไม่มีเขาอีกแล้ว
11 จงทิ2 งเด็กกาํพร้าพ่อของเจ้า
ไว้เถิด เราจะให้เขามีชี วิตอยู่
และให้แม่ม่ายของเจ้าวางใจใน
เราเถิด"
12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า "ดูเถิด ถ้าคนที ยังไม่สมควร
จะดื มจากถ้วยนั2นยังต้องดื ม เจ้า
จะพ้นโทษไปได้หรือ เจ้าจะพ้น
โทษไปไม่ได้ เจ้าจะต้องดื ม
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้
ปฏิ ญาณต่ อตั วของเราเองว่ า
โบสราห์จะต้องกลายเป็นที รก
ร้าง เป็นที ตาํหนิติเตียน เป็นที 
ที ถูกทิ2 งไว้เสียเปล่า และเป็นคาํ
สาปแช่ง และหัวเมืองทั2งสิ2 นของ
เขาจะเป็นที ที ถูกทิ2 งไว้เสียเปล่า
อยู่เนืองนิตย์"
14 ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นข่ าวลื อจาก
พระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ งถูกส่ง
ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
บอกว่า "เจ้าทั2งหลายจงรวบรวม

เยเรมีย์ JK

(J) ยรม K:FG (M) ยชว F:K; F พกษ O:H-O (H) อสย DK:DN-FG (O) ปฐก FM:GP
(N) มธ FJ:DM-DN; วว H:DM (K) อสย DO:H; อบด D:M-H (DP) มลค D:G-J; รม K:DG
(DD) พบญ DP:DN (DF) สภษ DO:M; พคค J:FD-FF (DG) ปฐก FF:DH (DJ) ยรม MD:JH
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กันเข้าและมาต่อสู้ เมืองนั2น และ
ลุกขึ2 นเพื อกระทาํสงครามเถิด
15 เพราะว่า ดูเถิด เราจะกระทาํ
เ จ้ าให้ เล็ กท่ ามกลางบรรดา
ประชาชาติ ให้เป็นที ดูหมิ น
ท่ามกลางมนุษย์
16 เพราะความหวาดเสียวของ
เจ้าได้หลอกลวงเจ้า ทั2 งความ
เห่อเหิมแห่งใจของเจ้า โอ เจ้าผู้
ซึ งอาศัยอยู่ในซอกหิน ผู้ ยึด
ยอดภูเขาไว้เอ๋ย แม้เจ้าทาํรัง
ของเจ้ าสู งเหมื อนอย่ างรั งนก
อินทรี เราจะฉุดเจ้าลงมาจากที 
นั น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
17 เอโดมจะกลายเป็นที รกร้าง
ทุกคนที ผ่านเอโดมจะตกตะลึง
และจะเย้ยหยันในภัยพิ บัติทั2 ง
สิ2 นของมัน
18 อย่างเมื อเมื องโสโดมและ
เมืองโกโมราห์และหัวเมืองใกล้
เคียงของมันถูกทาํลายล้าง พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ไม่มีใครจะ
พาํนักอยู่ที นั น ไม่มีบุตรของ
มนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั2น
19 ดูเถิด เขาจะขึ2 นมาอย่างสิง-
โตจากคลื นของลุ่ มแม่นํ2าจอร์-
แดนโจนเข้าใส่คอกของแกะที 
แข็งแรง แต่เราจะกระทาํให้เขา
วิ งหนีเธอไปอย่างฉับพลัน และ
ใครเป็นผู้ที เลือกสรรไว้ ที เราจะ
แต่งตั2 งไว้เหนือเธอ ใครเป็น
อย่างเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า ผู้

เลี2 ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ ต่อ
หน้าเราได้
20 เพราะฉะนั2นจงฟังคาํปรึกษา
ซึ งพระเยโฮวาห์ทรงเตรียมไว้
ต่อสู้ เมืองเอโดม และพระประ-
สงค์ทั2 งหลายซึ งพระองค์ได้ดาํริ
ไว้ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน แน่ล่ะ
ถึงตัวเล็กที สุดในฝูงก็จะต้องถูก
ลากเอาไป แน่ละ พระองค์จะ
ทรงกระทาํให้ที อาศัยของเขาร้าง
เปล่าไปพร้อมกับเขาด้วย
21 แผ่ นดิ นโลกสั นสะเทื อน
เพราะเสียงที มันล้ม เสียงครํ า-
ครวญของเขาได้ยินถึงทะเลแดง
22 ดูเถิด ผู้หนึ งจะเหาะขึ2 นและ
โฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กางปีกของมั นออกสู้ โบสราห์
และจิตใจของนักรบแห่งเอโดม
ในวันนั2 นจะเป็นเหมื อนจิตใจ
ของหญิงปวดท้องคลอดบุตร

คําพยากรณเ์รื�อง
เมืองดามสักสั

23 เกี ยวด้วยเรื องเมืองดามัสกัส
เมืองฮามัทและเมืองอารปัดได้
ขายหน้า เพราะเขาทั2 งหลายได้
ยินข่าวร้าย เขากก็ลัวลาน ทะเล
กทุ็รนทุราย มันสงบลงไม่ได้
24 เมืองดามัสกัสก็อ่อนเพลีย
แล้ว เธอหันหนีและความกลัว
จนตัวสั นจับเธอไว้ ความแสน
ระทมและความเศร้ายึดเธอไว้
อย่างผู้หญิงกาํลังคลอดบุตร

เยเรมีย์ JK

(DM) D ซมอ F:O-N; สดด MG:M (DH) ยรม JN:FK; สภษ DH:DN (DO) อสย GJ:K-DM
(DN) ปฐก DK:FJ-FM; พบญ FK:FG (DK) ศคย DD:G (FP) สดด GG:DD; สภษ DK:FD
(FD) อสย DJ:J-DM (FF) พบญ FN:JK; ดนล O:J (FG) ปฐก DJ:DM (FJ) ยรม JK:FF
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25 เมืองแห่งการสรรเสริญนั2 น
ถูกทอดทิ2 งแล้วหนอ คือเมืองที 
เตม็ด้วยความชื นบานนั นน่ะ
26 เพราะฉะนั2 นคนหนุ่มๆของ
เมืองนั2 นจะล้มลงตามถนนทั2 ง
หลายในเมืองนั2 น และบรรดา
ทหารของเมืองนั2นจะถูกตัดออก
ในวันนั2น พระเยโฮวาห์จอมโย-
ธาตรัสดังนี2 แหละ
27 และเราจะก่อไฟขึ2 นในกาํ-
แพงเมืองดามัสกัส และไฟนั2 น
จะกินพระราชวังของเบนฮาดัด
เสีย
คําพยากรณเ์รื�องเมืองเคดาร์

28 เกี ยวด้วยเรื องคนเคดาร์และ
ราชอาณาจักรฮาโซร์ ซึ งเนบู-
คัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน
จะโจมตี พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
ว่า จงลุกขึ2 น รุดเข้าไปสู้ คนเค-
ดาร์ จงทาํลายประชาชนแห่ง
ตะวันออกเสีย
29 เต็นท์และฝู งแพะแกะของ
เขาจะถูกริบเสีย ทั2 งม่านและ
ภาชนะทั2งสิ2 นของเขา อูฐของเขา
จะถูกนาํเอาไปจากเขา และคน
จะร้องแก่เขาว่า `ความสยด
สยองทุกด้าน'
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาว
เมืองฮาโซร์เอ๋ย หนีเถิด จงสัญ-
จรไปไกล ไปอาศัยในที ลึก
เพราะเนบู คัดเนสซาร์กษัตริ ย์
แห่งบาบิโลนได้ดาํริแผนงานต่อ

สู้ เจ้า และก่อตั2 งความประสงค์
ไว้สู้ เจ้า
31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงลุก
ขึ2 น รุดหน้าไปสู้ประชาชาติหนึ ง
ที มั งมี ซึ งอาศัยอยู่อย่างมั นคง
ไม่มี ประตู เมื องและไม่ มี ดาล
ประตู อยู่แต่ลาํพัง
32 อูฐของเขาทั2 งหลายจะกลาย
เป็นของที ปล้นมาได้ และฝูงวัว
อันมากมายของเขาจะเป็นของที 
ริบมา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
จะกระจายเขาไปทุกทิศลม คือ
คนที อยู่ในมุมที ไกลที สุด และ
เราจะนาํภัยพิบัติมาจากทุกด้าน
ของเขา
33 เมืองฮาโซร์จะเป็นที อาศัย
ของมังกร เป็นที ที ถูกทิ2 งไว้ให้
รกร้างอยู่เป็นนิตย์  ไม่มีใครจะ
พาํนักที นั น ไม่มีบุตรของมนุษย์
คนใดจะอาศัยในเมืองนั2น"
คําพยากรณเ์รื�องเมืองเอลาม

34 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
ซึ งมายังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์เกี ยว
ด้วยเรื องเมืองเอลามในตอนต้น
รัชกาลเศเดคียาห์กษัตริย์แห่ง
ยูดาห์ว่า
35 "พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะหักคันธนู
ของเอลาม ซึ งเป็นหัวใจแห่ง
กาํลังของเขาทั2งหลาย
36 และเราจะนาํลมทั2 งสี ทิศจาก
ฟ้าทั2งสี ส่วนมาสู้ เอลาม และเรา

เยเรมีย์ JK

(FM) ยรม GG:K; สดด GO:GM-GH (FH) พคค F:FD (FO) อมส D:G-M (FN) ปฐก FM:DG
(FK) สดด DFP:M (GP) อสย DP:O (GD) สดด DFG:J; อสย GF:K (GF) พบญ FN:HJ
(GG) อสย DG:FP-FF (GJ) ปฐก DP:FF; อสร J:K (GM) สดด JH:K (GH) ดนล O:F-G
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จะกระจายเขาไปตามลมเหล่ า
นั2 นทั2 งหมด จะไม่มีประชาชาติ
ใดซึ งผู้ ถูกขับไล่ออกไปจากเอ-
ลามจะมาไม่ถึง
37 ด้วยว่าเราจะกระทาํให้ เอ-
ลามสยดสยองต่อหน้าศัตรูของ
เขาทั2 งหลาย และต่อหน้าผู้ที 
แสวงหาชีวิตของเขา พระเยโฮ-
วาห์ตรัสว่า เราจะนาํเหตุร้ายมา
ถึงเขาทั2 งหลาย คือความพิโรธ
อันแรงกล้า เราจะใช้ให้ดาบไล่
ตามเขาทั2 งหลาย จนกว่าเราจะ
ได้เผาผลาญเขาเสีย
38 และเราจะตั2 งพระที นั งของ
เราในเอลาม และจะทาํลาย
กษัตริย์และบรรดาเจ้านายของ
เขาทั2 งหลาย พระเยโฮวาห์ตรัส
ดังนี2
39 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ใน
กาลต่อไปเราจะให้เอลามกลับสู่
สภาพเดิม"

คําพยากรณเ์รื�อง
 กรุงบาบิโลนและชาวเคลเดีย

50
พระวจนะซึ งพระเยโฮ-
วาห์ทรงกล่าวด้วยเรื อง

บาบิโลน เกี ยวด้วยเรื องแผ่นดิน
ของชาวเคลเดีย โดยเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ว่า
2 "จงประกาศท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติและป่าวร้อง จงตั2 งธง
ขึ2 นและป่าวร้อง อย่าปิดบังไว้
เลย และว่า `บาบิโลนถูกยึดแล้ว

พระเบลกไ็ด้อาย พระเมโรดัคก็
ถูกทุบแหลกเป็นชิ2 นๆ รูป
เคารพทั2 งหลายของเมืองนั2 นถูก
กระทาํให้ได้อาย และรูปปั2 นทั2 ง
หลายกถู็กทุบแหลกเป็นชิ2 นๆ'
3 เพราะว่ ามี ประชาชาติ หนึ ง
ออกจากทิศเหนือมาต่อสู้ เมือง
นั2น ซึ งจะกระทาํให้แผ่นดินของ
เธอเป็นที รกร้าง และจะไม่มีสิ ง
ใดอาศัยในนั2 นเลย ทั2 งมนุษย์
และสั ตว์จะย้ ายออกไปและจะ
ออกไปเสีย
4พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวัน
เหล่านั2 นและในเวลานั2 น ประ-
ชาชนอิ สราเอลและประชาชน
ยูดาห์จะมารวมกัน มาพลางร้อง
ไห้พลาง และเขาทั2 งหลายจะไป
แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้ า
ของเขา
5 เขาทั2 งหลายจะถามหาทางไป
ศิโยนโดยหันหน้าตรงไปเมือง
นั2น กล่าวว่า `มาเถิด ให้พวกเรา
มาติดสนิทกับพระเยโฮวาห์โดย
ทาํพันธสัญญาเนืองนิตย์ซึ งจะ
ไม่ลืมเลย'
6ประชาชนของเราเป็นแกะที 
หลง บรรดาผู้ เลี2 ยงของเขาทั2 ง
หลายได้พาเขาหลงไป หันเขา
ทั2 งหลายไปเสียบนภูเขา เขาทั2 ง
หลายได้เดินจากภูเขาไปหาเนิน
เขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ว
7บรรดาผู้ที พบเข้ากก็ินเขา และ

เยเรมีย์ JK, MP

(GO) ยรม JK:M (GN) ดนล O:K-DJ (GK) อสย F:F; อสค GN:DH (D) สดด DGO:N-K
(F) สดด HJ:K; อสค GD:DP (G) อสย DG:M; ยรม MP:DF (J) อสย DD:DF; อสค GO:DH
(M) สดด FM:N-K; ยน O:DO (H) สดด DDK:DOH; มธ K:GH (O) อสย K:DF; D ทธ D:D
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ศัตรูของเขาได้กล่าวว่า `เราไม่มี
ความผิด เพราะเขาทั2 งหลายได้
กระทาํบาปต่อพระเยโฮวาห์ ผู้
เป็นที อยู่อันเที ยงธรรมของเขา
ทั2 งหลาย คือพระเยโฮวาห์อัน
เป็นความหวั งของบรรพบุ รุษ
ของเขาทั2งหลาย'
8จงหนีจากท่ามกลางบาบิโลน
จงออกไปเสียจากแผ่นดินของ
ชาวเคลเดีย และเป็นเหมือน
แพะตัวผู้นาํหน้าฝูง
9เพราะ ดูเถิด เราจะเร้าและนาํ
บรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ ง
จากประเทศเหนือมาต่อสู้ บาบิ-
โลน และเขาทั2งหลายจะเรียงราย
พวกเขามาต่อสู้ กับเธอ ตรงนั2น
แหละเธอจะถูกยึด ลูกธนูของ
เขาทั2 งหลายก็เหมือนนักรบที มี
ฝีมือ ไม่มีคนใดจะกลับมือเปล่า
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประ-
เทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้
ที ปล้นเธอจะอิ มหนาํ
11 โอ บรรดาผู้ปล้นมรดกของ
เราเอ๋ย แม้ว่าเจ้าเปรมปรีดิT  แม้
ว่าเจ้าลิงโลด แม้เจ้าอ้วนพีอย่าง
วัวสาวอยู่ที หญ้า และร้องอย่าง
วัวตัวผู้
12 มารดาของเ จ้ าจะละอาย
อย่างอดสู และนางที คลอดเจ้า
จะต้องอับอาย ดูเถิด ที รั2 งท้าย
แห่ งบรรดาประชาชาติ จะเป็น
ถิ นทุรกันดาร ที แห้งแล้งและ

ทะเลทราย
13 เมื องนั2 นจะไม่ มี คนอาศั ย
เพราะพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห์ แต่จะเป็นที รกร้างทั2 งหมด
ทุกคนที ผ่านเมืองบาบิโลนไปจะ
ตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัย
พิบัติทั2งสิ2 นของเมืองนั2น
14 จงเรี ยงรายตั วของเจ้ าทั2 ง
หลายเข้ามาสู้ บาบิโลนให้รอบ
ข้าง บรรดาเจ้าที โก่งคันธนูจงยิง
เธอ อย่าเสียดายลูกธนู เพราะ
เธอได้กระทาํบาปต่อพระเยโฮ-
วาห์
15 จงเปล่งเสียงโห่ร้องสู้ เธอให้
รอบข้าง เธอยอมแพ้แล้ว ราก
ฐานของเธอล้มลงแล้ว กาํแพง
ของเธอถูกพังลงมาแล้ว เพราะ
นี เป็นการแก้แค้นของพระเยโฮ-
วาห์ จงทาํการแก้แค้นเธอ ทาํ
กับเธออย่างที เธอได้กระทาํมา
แล้ว
16 จงตัดผู้หว่านเสียจากบาบิ-
โลน และตัดผู้ที ถือเคียวในฤดู
เกี ยว เหตุเพราะดาบของผู้บีบ
บังคับทุกคนจึงหันเข้าหาชนชาติ
ของตน และทุกคนจะหนีไปยัง
แผ่นดินของตน
17 อิสราเอลเป็นเหมือนแกะที 
ถูกกระจัดกระจายไปแล้ว พวก
สิงโตได้ขับล่าเขาไป ทีแรก
กษัตริย์อัสซีเรียกินเขา ในที สุด
นี2 เนบู คัดเนสซาร์กษัตริ ย์แห่ง

เยเรมีย์ MP

(N) กดว DH:FH; อสย JN:FP (K) ยรม MP:G; MD:D-J (DP) อสย GG:J; ยรม FM:DF
(DD) สภษ DO:M; พคค D:FD (DF) กท J:FH; วว DO:M (DG) ยรม DN:DH; ศคย D:DM
(DJ) D ซมอ DO:FP (DM) ยชว H:M; อสค FD:FF (DH) ยอล D:DD (DO) อสค GJ:M-H
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บาบิโลนได้หักกระดูกของเขา
18 เพราะฉะนั2 นพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษ
กษัตริ ย์แห่งบาบิโลนและแผ่น
ดินของท่าน ดังที เราได้ลงโทษ
กษัตริย์แห่งอัสซีเรีย
19 เราจะให้อิสราเอลกลับสู่ลาน
หญ้าของเขา และเขาจะกินอยู่
บนคารเมลและในบาชาน และ
เขาจะอิ มใจบนเนินเขาเอฟราอิม
และในกิเลอาด
20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวัน
เหล่านั2 นและในเวลานั2 น จะหา
ความชั วช้ าในอิสราเอลและจะ
หาไม่ได้เลย จะหาบาปในยูดาห์
ก็หาไม่ได้เลย เพราะเราจะให้
อภัยแก่ชนเหล่านั2นผู้ที เราเหลือ
ไว้ให้
21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ2 น
ไปสู้ แผ่นดินเมราธาอิม และต่อ
สู้ ชาวเมืองเปโขด จงฆ่าเขาและ
ตามทาํลายเสียให้สิ2 นเชิง และจง
กระทาํ ทุ กอย่ างตามที เราได้
บัญชาเจ้าไว้
22 เสียงสงครามอยู่ในแผ่นดิน
และเสียงการทาํลายอย่างใหญ่
หลวงกอ็ยู่ในนั2น
23 ค้อนทุบของแผ่นดินโลกทั2 ง
หมดได้ถูกตัดลงและถูกหักเสีย
แล้วหนอ บาบิโลนได้กลายเป็น
ที รกร้างท่ามกลางบรรดาประ-

ชาชาติแล้วหนอ
24 โอ บาบิโลนเอ๋ย เราวางบ่วง
ดักเจ้าและเจ้ากต็ิดบ่วงนั2น และ
เจ้าไม่รู้เรื อง เขามาพบเจ้าและ
จับเจ้า เพราะเจ้าได้ขันสู้ กับพระ
เยโฮวาห์
25 พระเยโฮวาห์ได้ทรงเปิดคลัง
อาวุธของพระองค์ และทรงให้
อาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์
ออกมา เพราะนี แหละเป็นพระ
ราชกิจแห่งองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้ าจอมโยธาในแผ่ นดิ น
แห่งชาวเคลเดีย
26 จงมาต่อสู้ กับเธอจากทุกมุม
โลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ
จงกองเธอไว้เหมือนอย่างกอง
ข้ าวและทาํลายเสี ยจนสิ2 นเชิ ง
อย่าให้เธอเหลืออยู่เลย
27 จงฆ่ าวั วผู้ ของเธอให้หมด
ให้มันทั2 งหลายลงไปยังการฆ่า
วิบัติแก่มันทั2 งหลาย เพราะวัน
เวลาของมันมาถึงแล้ว คือเวลา
แห่งการลงโทษมัน
28 เสี ยงของเขาทั2 งหลายที ได้
หนีและรอดพ้นจากแผ่นดินบา-
บิโลน ไปประกาศการแก้แค้น
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
ในศิโยน คือการแก้แค้นแทน
พระวิหารของพระองค์
29 จงเรี ยกนั กธนูมาต่อสู้ กั บ
บาบิโลน คือบรรดาคนที โก่งธนู
จงตั2 งค่ายไว้รอบมัน อย่าให้ผู้ใด

เยเรมีย์ MP

(DN) อสย GO:GH-GN (DK) ยรม MP:J-M (FP) กดว FG:FD (FD) อสค FG:FG
(FF) อสย FD:F-J (FG) วว DN:DH (FJ) ปญจ K:DF; ยรม MD:N (FM) สดด JM:G
(FH) อสย M:FH; ยรม MP:DP (FO) สดด FF:DF (FN) ดนล M:G-M (FK) วว DN:H
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หนีรอดพ้นไปได้ จงกระทาํกับ
เธอตามการกระทาํของเธอ จง
กระทาํ แก่ เธออย่ างที เธอได้
กระทาํแล้ว เพราะเธอจองหอง
ลองดีกับพระเยโฮวาห์ พระองค์
ผู้บริสุทธิTแห่งอิสราเอล
30 เพราะฉะนั2 นคนหนุ่มๆของ
เธอจะล้มลงตามถนนทั2 งหลาย
และทหารของเธอทั2 งสิ2 นจะถูก
ตัดออกในวันนั2น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2
31 องค์พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า
จอมโยธาตรัสว่า โอ ผู้จองหอง
เอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้ กับเจ้า
เพราะว่าวันเวลาของเจ้ามาถึ ง
แล้ว คือเวลาที เราจะลงโทษเจ้า
32 ผู้ จองหองจะสะดุดและล้ม
ลง จะไม่มี ผู้ ใดพยุงเขาขึ2 นได้
และเราจะก่ อไฟในบรรดาหั ว
เมืองของเขา และไฟจะกินบรร-
ดาที อยู่รอบเขาเสียสิ2 น
33 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า ประชาชนอิสราเอลและ
ประชาชนยูดาห์ ถู กบี บบั งคับ
ด้วยกัน บรรดาผู้ที จับเขาทั2 ง
หลายไปเป็นเชลยได้ ยึดเขาไว้
มั น เขาทั2 งหลายปฏิเสธไม่ยอม
ให้เขาไป
34 พระผู้ไถ่ของเขาทั2 งหลายนั2น
เข้มแข็ง พระนามของพระองค์
คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระ
องค์จะทรงแก้คดี ของเขาโดย

ตลอด เพื อพระองค์จะประทาน
ความสงบแก่แผ่นดิน แต่ประ-
ทานความไม่สงบแก่ชาวเมื อง
บาบิโลน
35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ให้ดาบ
อยู่เหนือชาวเคลเดีย และเหนือ
ชาวเมืองบาบิโลน และเหนือเจ้า
นายและนักปราชญ์ของเธอ
36 ให้ดาบอยู่เหนือผู้มุสา เพื อ
เขาจะกลายเป็นคนโง่ไป ให้ดาบ
อยู่ เหนือบรรดานักรบของเธอ
เพื อเขาทั2งหลายจะครั นคร้าม
37 ให้ดาบอยู่เหนือม้าทั2 งหลาย
ของเขาและรถรบของเขา และ
อยู่ เหนือบรรดาชนที ปะปนกัน
ท่ามกลางเขา เพื อเขาทั2 งหลาย
จะกลายเป็นผู้หญิงไป ให้ดาบ
อยู่เหนือทรัพย์สมบัติทั2 งสิ2 นของ
เขา เพื อว่าทรัพย์สมบัตินั2 นจะ
ถูกปล้นเสีย
38 ให้ความแห้งแล้งอยู่ เหนือ
นํ2าทั2 งหลายของเธอ เพื อนํ2าทั2 ง
หลายนั2 นจะได้แห้งไป เพราะ
เป็นแผ่นดินแห่งรูปเคารพสลัก
และเขาทั2งหลายกบ้็ารูปนั2น
39 เพราะฉะนั2 น สัตว์ป่าทั2 ง
หลายและบรรดาหมาจิ2 งจอกจะ
อาศัยในบาบิโลน และนกเค้า-
แมวจะอาศัยอยู่ในนั2น เมืองนั2น
จะไม่มี ประชาชนอยู่ อี กต่อไป
เป็นนิตย์ คือไม่มีชาวเมืองอาศัย
อยู่ตลอดชั วอายุ

เยเรมีย์ MP

(GP) อสย DG:DM-DN; ยรม K:FD (GD) อสค M:N (GF) สภษ DH:DN; ดนล M:FP
(GG) อสย DJ:DO; ศคย D:DM-DH (GJ) อพย H:H (GM) ลนต FH:FM; อสย HH:DH
(GH) อสย JG:DJ (GO) สดด FP:O-N (GN) อสย JJ:FO; วว DH:DF (GK) ยรม MP:DF
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40 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เมื อ
พระเจ้าได้ทรงควํ า เมืองโสโดม
และเมืองโกโมราห์และหัวเมือง
ใกล้เคียง ดังนั2นจะไม่มีคนพาํ-
นักอยู่ที นั น และไม่มีบุตรของ
มนุษย์คนใดอาศัยอยู่ ในเมือง
นั2น
41 ดูเถิด ชนชาติหนึ งจะมาจาก
ทิศเหนือ ประชาชาติอันเข้มแขง็
ชาติหนึ ง และกษัตริย์หลายองค์
จะถูกเร้าให้มาจากที ไกลที สุด
ของแผ่นดินโลก
42 เขาทั2 งหลายจะจับคันธนูและ
หอก เขาทั2งหลายดุร้าย และจะ
ไม่มีความกรุณา เสียงของเขาทั2ง
หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะ-
นอง เขาทั2 งหลายจะขี ม้า เรียง
รายกันเป็นแถวเข้าสู้ สงครามกับ
เจ้านะ โอ บุตรสาวแห่งบาบิโลน
เอ๋ย
43 กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ยิน
ข่าวเรื องนั2 น และพระหัตถ์ของ
พระองค์ก็อ่อนลง ความแสน
ระทมจับหัวใจเขา เจบ็ปวดอย่าง
ผู้หญิงกาํลังคลอดบุตร
44 ดูเถิด เขาจะขึ2 นมาอย่างสิง-
โตจากคลื นของลุ่ มแม่นํ2าจอร์-
แดนโจนเข้าใส่คอกของแกะที 
แข็งแรง แต่เราจะกระทาํให้เขา
วิ งหนีเธอไปอย่างฉับพลัน และ
ใครเป็นผู้ที เลือกสรรไว้ ที เราจะ
แต่งตั2 งไว้เหนือเธอ ใครเป็น

อย่างเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า ผู้
เลี2 ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ ต่อ
หน้าเราได้
45 เพราะฉะนั2 นจงฟังแผนงาน
ซึ งพระเยโฮวาห์ทรงกระทาํไว้
ต่อสู้ บาบิโลน และบรรดาพระ
ประสงค์ซึ งพระองค์ได้ดาํริ ขึ2 น
ต่อสู้ กับแผ่นดินของชาวเคลเดีย
แน่ละตัวเล็กที สุดที อยู่ ในฝูงก็
ต้องถูกลากเอาไป แน่ละคอก
ของเขานั2นจะรกร้างไป
46 แผ่ นดิ นโลกสั นสะเทื อน
เพราะเสียงของการที บาบิโลน
ถูกจับเป็นเชลย และเสียงครํ า-
ครวญดั งไปท่ ามกลางบรรดา
ประชาชาติ"

การพิพากษากรุงบาบิโลน

51
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 ว่า
"ดูเถิด เราจะปลุกกระ-

แสลมแห่งการทาํลาย ต่อสู้ กับ
บาบิโลน และต่อสู้ กับคน
ที อาศัยท่ามกลางพวกที ลุกขึ2 นสู้
กับเรา
2 เราจะส่งผู้ ฝัดไปยังบาบิโลน
และเขาทั2 งหลายจะฝัดเธอ และ
เขาทั2 งหลายจะทาํ ให้ แผ่ นดิ น
ของเธอว่างเปล่า เมื อเขาทั2 ง
หลายมาล้อมเธอไว้ทุกด้าน ใน
วันแห่งความยากลาํบาก
3 อย่ าให้ นั กธนู โก่ งคั นธนู ได้
อย่าให้เขาสวมเสื2 อเกราะลุกขึ2 น
ได้ อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของ

เยเรมีย์ MP, MD

(JP) ปฐก DK:FJ-FM; พบญ FK:FG (JD) ยรม MP:F-G (JF) สดด OJ:FP; DGO:N-K
(JG) อสย DG:H-N; ดนล M:M-H (JJ) โยบ JD:DP-DD (JM) สดด GG:DP-DD; กจ J:FN
(JH) อสย DJ:K-DP (D) อมส G:H (F) อสย JD:DH; อสค M:DF (G) ยรม MP:DJ; ยก F:DG
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เธอเลย จงทาํลายพลโยธาของ
เธอทั2งหมด
4ดังนั2 นเขาทั2 งหลายจะถูกฆ่าล้ม
ลงในแผ่นดินของชาวเคลเดี ย
และจะถูกแทงทะลุที ถนนเมือง
นั2น
5เพราะว่าอิสราเอลและยูดาห์มิ
ได้ ถูกทอดทิ2 งโดยพระเจ้าของ
เขาทั2 งหลายพระเยโฮวาห์จอม
โยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเตม็
ด้วยความผิดบาปต่อองค์บริ-
สุทธิTแห่งอิสราเอล
6จงหนีเสียจากท่ามกลางบาบิ-
โลน ให้ทุกคนเอาชีวิตของตนให้
รอดพ้นเถิด เจ้าอย่าถูกตัด
ออกด้วยความชั วช้าของเธอเลย
เพราะนี เป็นเวลาแห่ งการแก้
แค้นของพระเยโฮวาห์ พระองค์
จะทรงตอบสนองต่อเธอสักครั2ง
7บาบิโลนได้ เคยเป็นถ้วยทอง
คาํในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
กระทาํให้แผ่นดินโลกทั2 งสิ2 นมึน
เมาไป บรรดาประชาชาติได้ดื ม
เหล้าองุ่นของเธอ เพราะฉะนั2น
ประชาชาติต่างจึงบ้าคลั งไป
8บาบิโลนได้ล้มลงและแตกไป
อย่างฉับพลัน จงครํ าครวญเพื อ
เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้เธอ
บรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอ
ให้หายได้กระมัง
9เราทั2 งหลายอยากจะรักษาบา-
บิโลนให้หาย แต่เธอไม่หาย ละ

ทิ2 งเธอเสียเถิด และให้เราไป
ต่างไปยังประเทศของตน เพราะ
ว่าการพิพากษาเธอได้ขึ2 นไปถึง
ฟ้าสวรรค์ และได้ถูกยกขึ2 นถึง
ฟากฟ้า
10 พระเยโฮวาห์ทรงนาํความ
ชอบธรรมออกมาให้เรา มาเถิด
ให้ เราประกาศพระราชกิจของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราที 
ในศิโยน
11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโล่ขึ2 นมา
พระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจบรรดา
กษัตริย์คนมีเดีย เพราะว่าพระ
ประสงค์ของพระองค์เกี ยวด้วย
เรื องบาบิโลน ก็คือการทาํลาย
มันเสีย เพราะนั นแหละเป็นการ
แก้แค้นของพระเยโฮวาห์ คือ
การแก้แค้นแทนพระวิหารของ
พระองค์
12 จงปั กธงชิ ดบรรดากาํแพง
ของบาบิโลน จงทาํคนเฝ้าให้
เข้มแข็ง จงตั2 งคนยามขึ2 น จง
เตรียมกองซุ่มไว้ เพราะพระเย-
โฮวาห์ทรงวางแผนงานและทั2 ง
ทรงกระทาํเสร็จตามที พระองค์
ทรงลั นพระวาจาเกี ยวด้วยชาว
เมืองบาบิโลน
13 โอ เจ้าผู้อาศัยตามนํ2ามาก
หลาย ผู้มีสมบัติมากมายเอ๋ย
อวสานของเจ้ามาถึงแล้ว เส้น
ความโลภของเจ้าได้ถูกตัดขาด
เสียแล้ว

เยเรมีย์ MD

(J) อสย DG:DM; ยรม JK:FH (M) D ซมอ DF:FF (H) อสย JN:FP; ศคย H:O; วว DN:J
(O) อสย DJ:J; ดนล F:GF (N) อสย FD:K; วว DJ:N (K) ยรม N:FP; มธ FM:DP-DG
(DP) สดด GO:H (DD) ยรม JH:J (DF) สภษ FD:GP; อสย N:K-DP (DG) วว DO:D
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14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้
ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า
แน่ละ เราจะให้เจ้ามีคนเต็ม
เมืองให้มากอย่างตัaกแตน และ
เขาทั2 งหลายจะเปล่งเสียงโห่ร้อง
มีชัยเหนือเจ้า
15 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วย
ฤทธิT เดชของพระองค์ พระองค์
ทรงสถาปนาพิภพไว้ ด้ วยพระ
สติปัญญาของพระองค์ และทรง
คลี ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจ
ของพระองค์
16 เมื อพระองค์ทรงเปล่งพระ
สุ รเสี ยงก็มี เสียงนํ2า คะนองใน
ท้องฟ้า และทรงกระทาํให้
หมอกลอยขึ2 นจากปลายพิภพ
ทรงกระทาํฟ้าแลบเพื อฝน และ
ทรงนาํลมมาจากพระคลั งของ
พระองค์
17 มนุ ษย์ ทุ กคนโฉดในทาง
ความรู้ของตน ช่างทองทุกคน
จะได้อายเพราะรูปเคารพสลัก
ของตน เพราะรูปเคารพหล่อ
ของเขาเป็นของเทจ็ และไม่มีลม
หายใจในรูปเคารพนั2น
18 มันเป็นของไร้ค่า และเป็น
ผลงานแห่งความผิดพลาด มัน
จะต้องพินาศเมื อถึงเวลาการลง
โทษ
19 พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของ
ยาโคบไม่ เหมื อนสิ ง เหล่ านี2
เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที ก่อ

ร่างทุกสิ งขึ2 น และอิสราเอลเป็น
ตระกูลที เป็นมรดกของพระองค์
พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระ
นามของพระองค์
20 เจ้าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์
ของเรา เราจะทุบบรรดาประชา
ชาติเป็นชิ2 นๆด้วยเจ้า เราจะทาํ
ลายราชอาณาจักรทั2 งหลายด้วย
เจ้า
21 เราจะทุบม้ าและคนขี เป็น
ชิ2 นๆด้วยเจ้า เราจะทุบบรรดา
รถรบและคนขับให้ เป็นชิ2 นๆ
ด้วยเจ้า
22 เราจะทุบผู้ ชายและผู้ หญิง
เป็นชิ2 นๆด้วยเจ้า เราจะทุบคน
แก่และคนหนุ่ มเป็นชิ2 นๆด้วย
เจ้า เราจะทุบคนหนุ่มและหญิง
พรหมจารีเป็นชิ2 นๆด้วยเจ้า
23 เราจะทุบผู้ เลี2 ยงแกะและฝูง
แกะเป็นชิ2 นๆด้วยเจ้า เราจะทุบ
ชาวนาและวัวคู่แอกของเขาเป็น
ชิ2 นๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมือง
และปลัดเมืองเป็นชิ2 นๆด้วยเจ้า
24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะ
สนองบาบิโลนและบรรดาชาว
ประเทศเคลเดียท่ ามกลางสาย
ตาของเจ้า ซึ งบรรดาความชั ว
ร้ายอันเขาได้กระทาํในศิโยน
25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ภู
เขาซึ งทาํลายเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้
เจ้า เจ้าผู้ทาํลายแผ่นดินโลก
ทั2งสิ2 น  เราจะเหยียดมือของเรา

เยเรมีย์ MD

(DJ) ยรม JK:DG (DM) ปฐก D:D-H (DH) โยบ GO:F-DD (DO) สดด DJ:F; รม D:FP-FG
(DN) ยนา F:N; กจ DJ:DM (DK) สดด DH:M (FP) อสย DP:M (FD) อพย DM:D
(FF) พบญ GF:FM; D ซมอ DM:G (FJ) ยรม MD:DD (FM) ปฐก DD:J; อสย DG:F
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ออกต่อสู้ เจ้า และกลิ2 งเจ้าลงมา
จากหน้าผา และจะกระทาํให้เจ้า
เป็นภูเขาที ถูกไหม้
26 เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไปทาํ
ศิลามุมเอก และไม่เอาหินไปทาํ
รากฐาน แต่เจ้าจะถูกทิ2 งร้างเป็น
นิตย์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2
27 จงตั2 งธงไว้บนแผ่นดิน จง
เป่าแตรท่ามกลางประชาชาติทั2 ง
หลาย จงเตรียมประชาชาติทั2 ง
หลายไว้ทาํสงครามกับเธอ จง
เรียกราชอาณาจักรต่อไปนี2 มาสู้
กับเธอ อารารัต มินนี และอัช-
เคนัส จงตั2 งจอมทัพไว้ต่อสู้ เธอ
จงทาํให้ม้าขึ2 นมาเหมือนพวกตัว
บุ้งคัน
28 จงเตรียมบรรดาประชาชาติ
มาทาํสงครามกับเธอ คือเตรียม
บรรดากษัตริย์แห่งมีเดีย พร้อม
ทั2 งเจ้ าเมืองและปลัดเมืองทั2 ง
หลาย และทุกแผ่นดินที ขึ2 นแก่
มีเดีย
29 แผ่นดินนั2 นจะสะเทือนสะ-
ท้านและโศกเศร้า เพราะบรรดา
พระประสงค์ของพระเยโฮวาห์
จะเกิ ดขึ2 นเพื อต่ อสู้ บาบิ โลน
เพื อจะกระทาํให้แผ่นดินบาบิ-
โลนเป็นที รกร้างปราศจากคน
อาศัย
30 นักรบแห่งบาบิโลนหยุดรบ
แล้ว เขาทั2 งหลายค้างอยู่ในที 
กาํบังเข้มแขง็ของเขา กาํลังของ

เขาถอยเสียแล้ว เขาทั2 งหลาย
กลายเป็นเหมือนผู้หญิง เขาได้
เผาที อาศัยของเธอแล้ว และ
ดาลประตูของเธอกหั็ก
31 นักวิ งคนหนึ งวิ งไปพบนักวิ ง
อีกคนหนึ ง ทูตคนหนึ งวิ งไปพบ
ทูตอีกคนหนึ ง  เพื อทูลกษัตริย์
แห่งบาบิโลนว่า เมืองของพระ
องค์ถูกยึดไว้ทุกด้านแล้ว
32 ท่ า ลุ ย ข้ ามก็ ถู ก ยึ ดแล้ ว
ที เป็นบึงเป็นหนองก็ถูกไฟไหม้
และบรรดาทหารกร็ะสํ าระสาย
33 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโย-
ธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัส
ดังนี2 ว่า บุตรสาวแห่งบาบิโลนก็
เหมือนลานนวดข้าว ณ เวลาที 
เธอถูกเหยียบยํ า อีกสักประ-
เดี]ยว เวลาเกี ยวกจ็ะมาถึงแล้ว"
34 ให้ ชาวเมื องศิ โยนพู ดว่ า
"เนบู คัดเนสซาร์กษัตริ ย์แห่ ง
บาบิโลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้ว
ท่านได้ขยํ2า ข้าพเจ้า ท่านได้ทาํ
ให้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะว่างเปล่า
ท่ านได้กลื นข้ าพเจ้ าดั งมั งกร
ท่ านได้อิ มท้ องด้วยของอร่อย
ของข้าพเจ้า แล้วท่านก็คาย
ข้าพเจ้าทิ2 งเสีย
35 ความทารุณที ได้กระทาํแก่
ข้ าพเจ้ าและแก่ เนื2 อหนั งของ
ข้ าพเจ้ าจงตกเหนื อบาบิ โลน"
ให้เยรูซาเลม็กล่าวว่า "ให้ความ
รับผิดชอบสาํหรับเลือดตกของ

เยเรมีย์ MD

(FH) ยรม MD:GO (FO) อสย DG:F-M (FN) ปฐก DP:F; D พศด D:M (FK) ยรม N:DH
(GP) สดด OH:M; อสย DG:O-N (GD) D ซมอ J:DF-DN; F ซมอ DN:DK (GF) ยรม MP:GN
(GG) อสย FD:DP; อมส D:G (GJ) ยรม MD:JK; พคค D:D (GM) วนฉ K:FP; สดด K:DF
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เราอยู่แก่ชาวประเทศเคลเดีย"
36 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด เราจะแก้คดี
ของเจ้า และกระทาํการแก้แค้น
เพื อเจ้า เราจะทาํทะเลของเธอ
ให้แห้ง และกระทาํแหล่งนํ2าของ
เธอให้เหือด
37 และบาบิ โลนจะกลายเป็ น
กองซากปรักหักพัง เป็นที อยู่
อาศัยของมังกร เป็นที น่าตก
ตะลึง และเป็นที เย้ยหยัน
ปราศจากคนอาศัย
38 เขาทั2 งหลายจะคาํรามด้ วย
กันอย่างสิงโต เขาทั2 งหลายจะ
คาํรามอย่างลูกสิงโต
39 ขณะที เขาทั2 งหลายผ่าวร้อน
เราจะเตรียมการเลี2 ยงให้ และ
กระทาํให้ เขาทั2 งหลายมึนเมา
เพื อเขาทั2 งหลายจะปลาบปลื2 ม
ยินดี จนเขาทั2 งหลายจะนอน
หลับอยู่ชั วกาลนาน ไม่ตื นเลย
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี2 แหละ
40 เราจะนาํเขาทั2 งหลายลงมา
ดุจลูกแกะไปยังการฆ่า เหมือน
แกะผู้และแพะผู้
41 เชชักถูกยึดแล้วหนอ ซึ งเป็น
ที สรรเสริญของทั วแผ่นดินโลก
ถูกจับแล้วเล่า บาบิโลนได้กลาย
เป็ นที น่ าตกตะลึ งท่ ามกลาง
บรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอ
42 ทะเลขึ2 นมาเหนื อบาบิ โลน
คลื นอย่างมากมายคลุมเธอไว้

43 หัวเมืองของเธอกลายเป็นที 
รกร้าง เป็นแผ่นดินที แห้งแล้ง
และเป็นถิ นทุรกันดาร เป็น
แผ่นดินที ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่และ
ไม่มี บุตรของมนุษย์คนใดข้าม
ไป
44 และเราจะลงโทษพระเบลใน
บาบิโลน ท่านกลืนอะไรเข้าไป
แล้ว เราจะเอาออกจากปากท่าน
เสีย บรรดาประชาชาติจะไม่ไหล
ไปหาท่านอีก เออ กาํแพงแห่ง
บาบิโลนจะล้มลง
45 ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ออกไปเสี ยจากท่ ามกลางเธอ
ให้ ทุ กคนเอาชี วิตของตนรอด
จากความพิโรธอันร้อนแรงของ
พระเยโฮวาห์เถิด
46 อย่าให้ใจของเจ้าวิตก และ
อย่าให้กลัวต่อข่าวลือซึ งได้ยิน
ในแผ่นดินนั2น จะมีข่าวลือเรื อง
หนึ งมาในปีหนึ ง และหลังจาก
นั2 นอีกปีหนึ งก็มี ข่ าวลื อเรื อง
หนึ งมา และความทารุณก็มีอยู่
ในแผ่นดินและผู้ ครอบครองก็
ต่อสู้ กับผู้ครอบครอง
47 เพราะฉะนั2น ดูเถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื อเราจะลงโทษรูป
เคารพสลักแห่งบาบิโลน แผ่น
ดินทั2 งสิ2 นของเธอจะต้องได้อาย
และบรรดาชาวบาบิโลนซึ งถูกฆ่า
จะล้มลงที ท่ามกลางเธอ
48 แล้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน

เยเรมีย์ MD

(GO) ยรม MD:FM-FH (GN) โยบ J:DP; สดด GJ:DP (GK) อสย FD:J-M (JP) สดด GO:FP
(JD) ดนล M:D-G (JF) สดด DN:J; อสย N:O-N (JG) อสค FK:DP-DD (JJ) อสร D:O
(JM) ศคย F:O; วว DJ:N-DD (JH) F พกษ DK:O (JO) อสย FD:K (JN) ยรม MD:DP
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โลกและสรรพสิ งที มีอยู่ ในนั2 น
จะ ร้ อง เพลง เหนื อบาบิ โลน
เพราะว่าผู้ ทาํลายจะมาจากทิศ
เหนือต่อสู้ กับเธอ พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี2
49 บาบิโลนทาํให้คนอิสราเอลที 
ถูกฆ่าล้มลงฉันใด คนที ถูกฆ่า
แห่งแผ่นดินโลกทั2 งมวลจะต้อง
ล้มลงที บาบิโลนฉันนั2น
50 เจ้าทั2 งหลายผู้ที รอดพ้นไป
จากดาบ หนีไปเถิด อย่ายืนนิ ง
อยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์จาก
ที ไกล และให้กรุงเยรูซาเลม็เข้า
มาในจิตใจของเจ้า
51 เราได้อาย เพราะเราได้ยิน
คาํเยาะเย้ย ความอัปยศคลุม
หน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติได้
เข้ าในสถานบริสุ ทธิT แห่ งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์"
52 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เพราะ
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื อเราจะลงโทษรูปเคารพสลัก
ของเธอ และคนที บาดเจ็บจะ
ครํ าครวญอยู่ทั วแผ่นดินทั2 งสิ2 น
ของเธอ
53 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถึงแม้
บาบิโลนจะขึ2 นไปบนสวรรค์ และ
ถึงแม้เธอจะสร้างป้อมกันที สูง
อันเข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้
ทาํลายก็ยังจะมาจากเราเหนือ
เธอ
54 มี เสียงร้องมาจากบาบิโลน

และเสียงการทาํลายอย่างใหญ่
หลวงจากแผ่นดินของคนเคล-
เดีย
55 เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ทรง
กระทาํให้บาบิโลนเป็นที ทิ2 งร้าง
และกระทาํเสียงที ใหญ่โตของ
เธอให้เงียบ เมื อคลื นของเธอ
คะนองเหมื อนสายนํ2า อั นยิ ง
ใหญ่ เสียงอึกทึกของเขากเ็ปล่ง
ออกมา
56 เพราะว่าผู้ทาํลายได้มาเหนือ
เธอ มาเหนือบาบิโลน บรรดา
นักรบของเธอถูกยึดแล้ว คันธนู
ของเขาทั2 งหลายถูกหักเป็นชิ2 นๆ
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระ
เจ้าแห่งการตอบแทน พระองค์
จะทรงสนองเป็นแน่
57 เราจะกระทาํให้เจ้านายของ
เธอและนักปราชญ์ของเธอ เจ้า
เมืองของเธอ ผู้บังคับบัญชาของ
เธอ และนักรบของเธอมึนเมา
จนเขาทั2 งหลายจะนอนหลับอยู่
ชั วกาลนาน ไม่ตื นเลย พระ
บรมมหากษัตริย์ผู้ทรงพระนาม
ว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง
นี2
58 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ดังนี2 ว่า กาํแพงอันกว้างขวาง
ของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้
เรียบเสมอพื2 นดิน และประตู
เมืองสูงของเธอจะถูกเผาด้วยไฟ
บรรดาประชาชนจะทาํงานอย่าง

เยเรมีย์ MD

(JK) ยรม MD:DP-DD (MP) อสย MD:DD (MD) สดด OJ:DN-FD (MF) อสย DG:DM-DH
(MG) ปฐก DD:J; สดด DGK:N-DP (MJ) ศฟย D:DP (MM) อสย JO:M; วว DN:FF-FG
(MH) อสย FD:F; ฮบก F:N (MO) อสย FD:J-M; ดนล M:D-J (MN) สดด DFO:D
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ไร้ผล และชนชาติทั2 งหลายจะ
เหน็ดเหนื อยก็เพื อเผาไฟเสีย
เท่านั2น"
59 ถ้อยคาํซึ งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์
ได้บัญชาแก่ เสไรอาห์บุตรชาย
เนริยาห์ ผู้ เป็นบุตรชายมาอา-
เสอาห์ เมื อเขาไปยังบาบิโลนกับ
เศเดคียาห์กษัตริ ย์แห่งยูดาห์
ในปีที สี แห่งรัชกาลของท่านนั2 น
เสไรอาห์เป็นหัวหน้าจัดที พัก
60 เยเรมีย์ได้เขียนบรรดาความ
ร้ายทั2 งสิ2 นซึ งจะมาถึงบาบิโลน
นั2นไว้ในหนังสือ บรรดาถ้อยคาํ
เหล่ านี2 เป็นคาํที เขี ยนไว้ เกี ยว
ด้วยเรื องบาบิโลน
61 และเยเรมีย์พูดกับเสไรอาห์
ว่า "เมื อท่านมาถึงบาบิโลนแล้ว
ท่านจะเห็นและท่านจะอ่านถ้อย
คาํเหล่านี2 ทั2งหมด
62 แล้วท่านจะกล่าวว่า `โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้
ตรัสต่อสู้ กับสถานที นี2 ว่า จะทรง
ตัดออกเสีย เพื อว่าจะไม่มีอะไร
เหลืออยู่ในนั2นเลย ไม่ว่ามนุษย์
หรือสัตว์ แต่จะเป็นที รกร้างเป็น
นิตย์'
63 ต่อมาเมื อท่านอ่านหนังสือนี2
จบแล้ว จงเอาหินก้อนหนึ งมัด
ติดมันไว้ และโยนมันทิ2 งไป
กลางแม่นํ2ายูเฟรติส
64 และจงกล่าวว่า `บาบิโลนจะ
จมลงอย่างนี2 แหละ จะไม่ลอย

ขึ2 นอีกเลยเนื องด้วยความร้ายซึ ง
เราจะนาํมาเหนือเธอ และพวก
เขาจะเหน็ดเหนื อย'" ถ้อยคาํ
ของเยเรมีย์มีเพียงนี2

รชัสมยัของเศเดคียาห์

52
เศเดคี ยาห์ มี พระชน
มายุ ยี สิ บเอ็ดพรรษา

เมื อท่านขึ2 นเสวยราชย์ และท่าน
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสิบ
เอด็ปี พระมารดาของท่านมีชื อ
ว่าฮามุทาล เป็นบุตรสาวของ
เยเรมีย์แห่งลิบนาห์
2และท่านได้กระทาํสิ งที ชั วร้าย
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
ตามการทุกอย่างที เยโฮยาคิมได้
กระทาํนั2น
3 เป็นเพราะพระพิโรธของพระ
เยโฮวาห์เป็นแน่ สิ งต่างๆได้
เป็นไปถึงเพียงนี2 ในกรุงเยรูซา-
เล็มและยูดาห์ จนพระองค์ทรง
เหวี ยงเขาทั2 งหลายออกไปเสีย
จากพระพักตร์ของพระองค์และ
เศเดคียาห์ ได้กบฏต่อกษัตริ ย์
แห่งบาบิโลน
การลม้ลงของกรุงเยรูซาเล็ม

4และต่อมาในปีที เก้ าแห่งรัช
กาลของท่าน ในวันที สิบของ
เดือนที สิบ เนบูคัดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งเมืองบาบิโลนพร้อม
กับกองทัพทั2 งสิ2 นของท่านได้มา
ต่อสู้ กับกรุงเยรูซาเล็มและล้อม
เมืองไว้ และสร้างเครื องล้อมไว้

เยเรมีย์ MD, MF

(MK) ยรม GF:DF; GH:J; JM:D (HP) อสย N:D-J; ดนล DF:J (HF) อสย DG:DK-FF
(HG) ยรม DK:DP-DD; วว DN:FD (HJ) นฮม D:N-K; วว DJ:N (D) F พกษ FJ:DN
(F) D พกษ DJ:FF; F พกษ FJ:DK (G) F ซมอ FJ:D (J) F พกษ FM:D-FO; อสค FJ:D
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รอบ
5กรุงนั2 นจึงถูกล้อมอยู่ จนปีที 
สิบเอด็แห่งกษัตริย์เศเดคียาห์
6 เมื อวันที เก้าของเดือนที สี การ
กันดารอาหารในกรุงนั2นร้ายกาจ
มาก จนไม่มีอาหารเลยสาํหรับ
ประชาชนแห่งแผ่นดิน
7แล้วกรุงนั2 นก็แตกและทหาร
ทั2 งหมดก็หนีออกไปจากกรุงใน
กลางคืน ไปตามทางประตูเมือง
ระหว่างกาํแพงทั2 งสอง ไปตาม
ทางราชอุทยาน (ฝ่ายคนเคล-
เดียกล้็อมอยู่รอบกรุง) และเขา
ทั2งหลายไปทางที ราบ
8แต่กองทัพของคนเคลเดียได้
ไล่ติดตามกษัตริย์ไป และไปทัน
เศเดคียาห์ในที ราบเมืองเยรีโค
และกองทัพทั2 งสิ2 นของท่ านก็
กระจัดกระจายไปจากท่าน
9และเขากจั็บกษัตริย์ นาํขึ2 นมา
ถวายแด่กษัตริย์แห่งบาบิโลนที 
ตาํบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท
และกษัตริ ย์ก็ได้พิพากษาโทษ
ท่าน
10 กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้
ประหารบุตรชายทั2 งหลายของ
เศเดคียาห์ ต่อหน้ าต่อตาท่ าน
และได้ประหารเจ้านายทั2 งสิ2 น
แห่งยูดาห์เสียที ตาํบลริบลาห์
11 ท่านทาํตาของเศเดคียาห์ให้
บอดไป และกษัตริย์แห่งบาบิ-
โลนตีตรวนไว้และนาํท่านไปยัง

บาบิโลน และขังท่านไว้ในคุกจน
วันที ท่านสิ2 นชีวิต
 คนยูดาหถู์กนาํไปเป็นเชลย

12 เมื อวันที สิบในเดือนที ห้า ซึ ง
เป็นปีที สิบเก้าของรัชกาลเนบู-
คัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน
เนบูซาระดาน ผู้บังคับบัญชา
ทหารรักษาพระองค์ ผู้ปรนนิบัติ
กษัตริย์บาบิโลน ได้เข้าไปใน
กรุงเยรูซาเลม็
13 และเขาได้เผาพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห์ และพระราชวัง
และบรรดาเรือนทั2 งสิ2 นของกรุง
เยรูซาเล็มเสีย ท่านเผาบ้าน
ของผู้ยิ งใหญ่ทั2 งหลายเสียหมด
ทุกหลัง
14 และกองทัพทั2 งสิ2 นของคน
เคลเดีย ผู้อยู่กับผู้บังคับบัญชา
ทหารรั กษาพระองค์ ได้ ทลาย
กาํแพงทั2งหมดที อยู่รอบกรุงเย-
รูซาเลม็ลง
15 และเนบูซาระดานผู้ บังคับ
บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้
นาํประชาชนบางคนที ยากจน
และประชาชนที เหลืออยู่ ผู้ซึ ง
เหลืออยู่ในกรุง และผู้ที หลบหนี
ผู้หนีไปหากษัตริย์แห่งบาบิโลน
พร้อมกับฝู งชนที เหลื ออยู่ ไป
เป็นเชลย
16 แต่ เนบู ซาระดานผู้ บั งคั บ
บัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ละ
คนจนในแผ่นดินไว้บ้าง ให้เป็น

เยเรมีย์ MF

(H) ยรม GK:F (O) F พกษ FM:J (N) อสย GP:DH-DO; พคค J:DK-FP (K) อสค FD:FM
(DP) ปฐก FD:DH (DD) ยรม GJ:G-M; อสค DF:DG (DF) F พกษ FM:N (DG) สดด OJ:H
(DJ) F พกษ FM:DP; นหม D:G (DM) ยรม DM:D-F; ศคย DJ:F (DH) F พกษ FM:DF
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คนทาํสวนองุ่ น และเป็นคนทาํ
ไร่ไถนา
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิTซึ งอยู่
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และเชิ งและขันสาครทองสัม-
ฤทธิT  ซึ งอยู่ในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์นั2น  คนเคลเดียได้ทุบ
เสียเป็นชิ2 นๆ และขนเอาทอง
สัมฤทธิTทั2งหมดไปยังบาบิโลน
18 และเขาได้ขนเอาหม้อขนาด
ใหญ่ด้วย อีกทั2งพลั ว ตะไกรตัด
ไส้ตะเกียง และชามและช้อน
และภาชนะทองสัมฤทธิT ทั2 งสิ2 น
ซึ งใช้ในการปรนนิบัติ
19 ทั2งอ่าง ถาดรองไฟ และชาม
และหม้อขนาดใหญ่ และเชิง
เทียน และช้อน และอ่างนํ2า
อะไรที ทาํด้วยทองคาํ ผู้ บังคับ
บัญชาทหารรักษาพระองค์ก็เอา
ไปเป็นทองคาํ อะไรที ทาํด้วย
เงินกเ็อาไปเป็นเงิน
20 ส่วนเสาสองเสา และขันสา-
ครหนึ งลูก กับวัวทองสัมฤทธิT
สิบสองตัวซึ งอยู่ใต้เชิงทั2 งหลาย
ซึ งกษัตริย์ซาโลมอนได้สร้างไว้
สาํหรับพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห์ ทองสัมฤทธิT ของสิ งของ
เหล่านี2 ทั2งสิ2 นกชั็ งกันไม่ไหว
21 ส่วนเสานั2 น เสาต้นหนึ งสูง
สิบแปดศอก วัดรอบสิบสอง
ศอก และความหนาของมันเป็น
สี นิ2 ว กลางกลวง

22 บนเสานี2 มี บัวควํ า ยอดทอง
สัมฤทธิT  บัวควํ ายอดอันหนึ งสูง
ห้าศอก มีตาข่ายและลูกทับทิม
ทั2 งหมดทาํด้วยทองสัมฤทธิT อยู่
รอบบัวควํ ายอด และเสาที สองก็
มีเหมือนกัน ทั2งลูกทับทิมด้วย
23 ข้างๆมีลูกทับทิมเก้าสิบหก
ลูก บนตาข่ายโดยรอบนั2 นมีลูก
ทับทิมทั2งหมดหนึ งร้อยลูก
24 และผู้ บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ได้จับเสไรอาห์ปุโรหิต
ใหญ่ และเศฟันยาห์ปุโรหิตที 
สอง และผู้ เฝ้าธรณีประตูอีก
สามคน
25 และจากกรุงนั2นท่านจับขันที
คนหนึ ง ผู้ บังคับทหาร และที 
ปรึกษาของกษัตริย์เจ็ดคน ซึ ง
พบอยู่ในกรุงนั2น และเลขานุการ
ของผู้ บังคับบัญชาของกองทัพ
ผู้ ซึ งเกณฑ์ประชาชนแห่งแผ่น
ดิน และประชาชนแห่งแผ่นดิน
อีกหกสิบคนซึ งพบอยู่ท่ามกลาง
กรุงนั2น
26 และเนบูซาระดานผู้ บังคับ
บัญชาทหารรักษาพระองค์ได้จับ
คนเหล่ านี2 นาํ ไปถวายกษัตริ ย์
แห่งบาบิโลนที ตาํบลริบลาห์
27 และกษัตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน
ทรงตีเขา และประหารเขาเสียที 
ตาํบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท
ดังนั2นแหละ ยูดาห์กไ็ด้ถูกนาํไป
เป็นเชลยออกไปจากแผ่นดิน

เยเรมีย์ MF

(DO) ยรม MF:FD-FG (DN) อพย FO:G (DK) ลนต FH:DF; กดว DH:JH (FP) ยรม MF:DO
(FD) D พกษ O:DM-FD (FF) อพย FN:DJ-FF (FG) D พกษ O:FP (FJ) ยรม MF:DF
(FM) F พกษ FM:DK; อสธ D:DJ; มธ DN:DP (FO) F พกษ FM:FP-FD; อสค N:DD-DN
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ของตน
28 ต่อไปนี2 เป็นจาํนวนประชาชน
ซึ งเนบู คัดเนสซาร์ จั บไปเป็น
เชลย ในปีที เจด็ พวกยิวสามพัน
ยี สิบสามคน
29 ในปีที สิ บแปดแห่งรั ชกาล
เนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลย
จากกรุงเยรูซาเล็มแปดร้อยสาม
สิบสองคน
30 ในปีที ยี สิบสามแห่งรัชกาล
เนบูคัดเนสซาร์ เนบูซาระดาน
ผู้ บังคับบัญชาทหารรักษาพระ
องค์จับยิวเป็นเชลยเจ็ดร้อยสี -
สิบห้าคน รวมคนทั2 งหมดเป็น
สี พันกับหกร้อยคน

เยโฮยาคีน
ออกจากคุก
ในบาบิโลน

(F พกษ FM:FO-GP)
31 และต่อมาในปีที สามสิบเจ็ด
แห่งการเป็นเชลยของเยโฮยาคีน

กษัตริย์แห่งยูดาห์นั2น เมื อวันที 
ยี สิบห้าในเดือนที สิบสอง เอ-
วิลเมโรดักกษัตริย์แห่งบาบิโลน
ในปีที ท่านขึ2 นเสวยราชย์ ท่านได้
ยกศีรษะของเยโฮยาคีนกษัตริย์
แห่งยูดาห์ขึ2 น และได้นาํท่าน
ออกมาจากคุก
32 พระองค์ตรัสอย่างเมตตาต่อ
ท่าน และให้นั งบนที นั งเหนือ
กว่าบรรดากษัตริย์ทั2งหลายที อยู่
ในบาบิโลน
33 ดั งนั2 นเยโฮยาคี นจึ งถอด
เครื องแต่งกายนักโทษออกเสีย
และท่ านได้ รับประทานที โต๊ ะ
เสวยต่อพระพักตร์กษัตริย์ ทุก
วันตลอดชีวิต
34 ส่วนงบประมาณที ให้นั2นท่าน
ก็ได้รับพระราชทานจากกษัตริย์
แห่งบาบิโลนตามความต้องการ
รายวันอยู่เสมอ ตลอดเมื อท่าน
มีชีวิตอยู่จนวันตายของท่าน

เยเรมีย์ MF

(FN) F พกษ FJ:F-G; ดนล D:D (FK) F พกษ FM:DD; F พศด GH:FP (GP) ยรม MF:DM
(GD) F พกษ FM:FO-GP; สภษ FD:D (GF) สภษ DF:FM; ยรม FO:H-DD; ดนล F:GO
(GG) ปฐก JD:DJ; สดด GP:DD; อสย HD:D-G (GJ) F ซมอ K:DP; มธ H:DD; ลก DD:G

 24_jer.pub 
 page 130

 Thursday, March 03, 2016 16:53 


