หน้ า 1498
เยเรมี
ย์

1

ถ้ อยคํา ของเยเรมี ย์ บุ ตรชาย
ของฮิ ลคี ยาห์ ผู้ หนึ งในหมู่
ปุโรหิ ต ผู้ อยู่ ตาํ บลอานาโธท ใน
แผ่ นดินของเบนยามิน
2พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา
ถึ ง เยเรมี ย์ ใ นรั ช กาลโยสิ ยาห์
โอรสของอาโมน กษั ตริ ย์ แห่ ง
ยู ดาห์ ในปี ที สิ บสามของรั ช
กาลนี2
3และมี มาในรั ชกาลของเยโฮยาคิม โอรสของโยสิยาห์ กษัตริย์
แห่ งยู ดาห์ จนถึ งปลายปี ที สิ บ
เอ็ดแห่ งรัชกาลเศเดคียาห์ โอรส
ของโยสิ ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ด าห์
จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไปเป็ น
เชลยในเดือนทีห้ า
พระเจ้าทรงแต่ งตังเยเรมีย ์
ให้เป็ นผู พ้ ยากรณ์
ก่ อนทีท่านบังเกิด
4แล้ วพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าว่ า
5"เราได้ ร้ ู จักเจ้ าก่ อนที เราได้ ก่อ
ร่ างตัวเจ้ าทีในครรภ์ และก่ อนที
เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้ กาํ หนดตัวเจ้ าไว้ เราได้ แต่ งตั2 งเจ้ า
เป็ นผู้ พยากรณ์ ใ ห้ แก่ บรรดา
ประชาชาติ"
6 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ กราบทู ลว่ า
"อนิ จจา ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าพระเจ้ า ดู เถิ ด ข้ าพระองค์
พูดไม่ เป็ น เพราะว่ าข้ าพระองค์

เป็ นเด็ก"
7แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า "อย่ าว่ าเจ้ าเป็ นแต่ เด็ก
เพราะเจ้ าจะต้ องไปหาทุ กคนที
เราใช้ ให้ เจ้ าไป และเราบั ญชา
เจ้ าอย่ างไรบ้ าง เจ้ าจะต้ องพูด
8อย่ ากลัวหน้ าเขาเลย เพราะเรา
อยู่ กั บเจ้ า จะช่ วยเจ้ าให้ พ้ น"
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
9แล้ วพระเยโฮวาห์ ทรงเหยี ยด
พระหั ต ถ์ ของพระองค์ ถู ก ต้ อง
ปากข้ าพเจ้ า และพระเยโฮวาห์
ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า "ดู เถิ ด เรา
เอาถ้ อยคําของเราใส่ ในปากของ
เจ้ า
10 ดู ซิ ในวั นนี2 เราได้ ต2 ั งเจ้ าไว้
เหนื อบรรดาประชาชาติ และ
เหนือราชอาณาจักรทั2งหลาย ให้
ถอนออกและให้ พั งลง ให้ ทํา
ลายและให้ ควําเสีย ให้ สร้ างและ
ให้ ปลูก"
ผู พ้ ยากรณ์ได้ประกาศ
การพิพากษา
ของพระเจ้า
11 ยิ งกว่ านี2 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า "เยเรมีย์เอ๋ย เจ้ าเห็นอะไร" ข้ าพเจ้ า
กราบทู ลว่ า "ข้ าพระองค์เห็นไม้
ตะพดอัลมันด์อันหนึ ง"
12 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ
ข้ าพเจ้ าว่ า "เจ้ าเห็ นถู กต้ องดี

(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
(K) อพย J:DD-DF (DP) D พกษ DO:D; วว DD:G-H (DD) อมส O:N (DF) พบญ M:FN
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หน้ า 1499
เยเรมีย์ D, F
แล้ ว เพราะเราจะเร่ งเร้ าถ้ อยคํา เขาเลย เกรงว่ าเราจะทําให้ เจ้ า
ของเราเพื อให้ กระทําสําเร็จ"
หงอต่ อหน้ าเขาทั2งหลาย
13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 18 เพราะ ดู เถิ ด ในวั นนี2 เรา
มายั งข้ าพเจ้ าครั2 งทีสองว่ า "เจ้ า กระทํา ให้ เจ้ าเป็ นเมื อ งมี ป้ อม
เห็นอะไร" ข้ าพเจ้ ากราบทู ลว่ า เป็ นเสาเหล็ก และเป็ นกํา แพง
"ข้ าพระองค์ เห็ นหม้ อกํา ลั ง ทองสั มฤทธิT สู้ กั บแผ่ นดิ นทั2 ง
เดื อดอยู่ หม้ อหนึ ง หั นหน้ าไป หมด สู้ กั บบรรดากษั ตริ ย์ แห่ ง
ทางทิศเหนือ"
ยู ดาห์ กั บเจ้ านาย กั บปุ โรหิ ต
14 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ และกับประชาชนแห่ งแผ่ นดินนี2
ข้ าพเจ้ าว่ า "เหตุ ร้ ายจะระเบิ ด 19 เขาทั2 งหลายจะต่ อ สู้ กั บเจ้ า
จากทิ ศเหนื อ มาเหนื อ ชาวแผ่ น แต่ จะไม่ ชนะเจ้ า เพราะเราอยู่
ดินนี2 ท2 ังสิ2 น
กั บเจ้ าเพื อจะช่ วยเจ้ าให้ พ้ น"
15 เพราะ ดูเถิด เราจะร้ องเรียก พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
ครอบครั ว ทั2 งปวงแห่ งบรรดา
คําตรัสจากพระเจ้า
ราชอาณาจั กรทิ ศเหนื อ" พระ
ถึงยู ดาห์ผู ก้ ลับสัตย์
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ "เขาทั2ง
ยิ งกว่ านี2 พระวจนะของพระ
หลายจะมา และต่ างก็จะวาง
เยโฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
บั ล ลั งก์ ของตนไว้ ที ตรงทางเข้ า 2"จงไปประกาศกรอกหู ของกรุง
ประตูกรุงเยรูซาเล็ม ตั2 งสู้ ล้อม เยรู ซาเล็มว่ า พระเยโฮวาห์ ตรัส
รอบกํา แพงทั2 งหลายและตั2 งสู้ ดังนี2 ว่า เรายังจําเจ้ าได้ คือความ
หั วเมืองทั2งสิ2 นของยูดาห์
เมตตาในวั ยสาวของเจ้ า ความ
16 และเราจะกล่ าวคํา พิ พากษา รั กขณะที เจ้ าเข้ าพิ ธี สมรส เมื อ
ของเราต่ อหั วเมื องเหล่ านั2 น เจ้ าตามเรามาในถิ นทุ รกั น ดาร
เพราะบรรดาความชั วร้ ายของ ในดินแดนทีไม่ ได้ หว่ านพืชอะไร
เขาในการที ได้ ทอดทิ2 งเรา และ 3อิ สราเอลนั2 นเป็ นส่ วนบริ สุ ทธิT
ได้ เผาเครื องหอมบู ช าพระอื น ของพระเยโฮวาห์ คื อเป็ นผลิ ต
และนมั สการสิ งที มื อของตนได้ ผลรุ่ นแรกของพระองค์ คนทั2 ง
กระทําไว้
ปวงทีได้ กินผลนั2 นก็ผิด เหตุร้าย
17 เพราะฉะนั2 นส่ วนเจ้ า จงคาด จึ งจะมาถึ งเขา พระเยโฮวาห์
เอวของเจ้ าไว้ จงลุกขึ2 นและบอก ตรัสดังนี2 แหละ"
ทุ กอย่ างที เราบัญชาเจ้ าไว้ น2 ั นให้ 4โอ วงศ์ วานของยาโคบ และ
เขาฟั ง อย่ าสะดุ้ งกลัวเพราะหน้ า บรรดาครอบครั วแห่ งวงศ์ วาน

2

(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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เยเรมีย์ F
หน้ า 1500
อิ สราเอลเอ๋ ย จงฟั งพระวจนะ
บรรดาความทุกข์ลําบาก
ของพระเยโฮวาห์
ของอิ สราเอล
5 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
คือผลแห่ งความบาป
"บรรพบุ รุ ษของเจ้ าจั บความชั ว 9พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เพราะ
ช้ าอะไรได้ ในเราเล่ า เขาจึ งไป ฉะนั2 นเราจะยังโต้ แย้ งกับเจ้ า เรา
ห่ างเสี ยจากเรา และไปดํา เนิ น จะโต้ แย้ งกับลูกหลานของเจ้ า
ตามสิ งไร้ ค่ า และได้ กลายเป็ น 10 เหตุ ว่า จงข้ ามไปยังฝั งเกาะ
สิ งไร้ ค่า
คิทธิม แล้ วก็ดู และใช้ คนไปถึง
6เขาทั2งหลายมิได้ กล่ าวว่ า `พระ เมื องเคดาร์ และพิ จ ารณาอย่ า ง
เยโฮวาห์ ประทับที ไหน ผู้ ได้ พา ถี ถ้ วน ดูทีว่าเคยมีสิ งอย่ างนี2 บ้าง
เราขึ2 นมาจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ผู้ ไหม
ได้ นาํ เราอยู่ ในป่ าถิ นทุ รกั นดาร 11 มี ป ระ ช าช า ติ ใดเค ยไ ด้
ในแดนทะเลทรายมี หลุ ม ใน เปลี ยนพระของตน ถึ งแม้ ว่ า
แดนที กันดารนํา2 และมี เงามั จจุ - พระเหล่ านั2 นไม่ เป็ นพระ แต่
ราช ในแผ่ นดินที ไม่ มีผ้ ู ใดผ่ าน ประชาชนของเราได้ เอาสง่ าราศี
ไปได้ และไม่ มีมนุ ษย์อาศัยอยู่ ที ของเขาแลกกับสิ งทีไม่ เป็ นประนั น'
โยชน์อย่ างใด"
7และเราได้ พาเจ้ าทั2 งหลายเข้ า 12 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "โอ ฟ้ า
มาในดิ น แดนที อุ ดมสมบู รณ์ สวรรค์ท2 ังหลายเอ๋ย จงตกตะลึง
เพื อกิ นผลไม้ และของดี ๆใน ด้ วยสิ งนี2 จงเกรงกลัวอย่ างสยด
แผ่ นดิ นนั2 น แต่ เมื อเจ้ าเข้ ามา สยองและจงโดดเดี ยวอ้ างว้ าง
เจ้ าได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิ นของเรา เสียเลย
เป็ นมลทิน และกระทําให้ มรดก 13 เพราะว่ าประชาชนของเราได้
ของเราเป็ นสิ งน่ าสะอิดสะเอียน
กระทํา ความชั วถึ งสองประการ
8ปุ โรหิ ตทั2 งหลายมิ ไ ด้ กล่ าวว่ า เขาได้ ทอดทิ2 งเราเสี ยซึ งเป็ น
`พระเยโฮวาห์ ประทั บ ที ไหน' แหล่ งนํา2 เป็ น แล้ วสกัดหิ นขังนํา2
คนเหล่ านั2 นที แถลงพระราช ไว้ สาํ หรับตนเอง เป็ นถังนํา2 แตก
บัญญัติไม่ ร้ ู จักเรา บรรดาผู้ เลี2 ยง ซึ งขังนํา2 ไม่ ได้
แกะก็ละเมิดต่ อเรา พวกผู้ พยา- 14 อิ ส ราเอลเป็ นทาสเขาหรื อ
กรณ์ ได้ พยากรณ์โดยพระบาอั ล หรื อ เป็ นทาสที เกิ ด มาในบ้ าน
และดํา เนิ นติ ด ตามสิ งที ไม่ เ ป็ น เหตุใดเขาจึงตกไปเป็ นเหยื อ
ประโยชน์"
15 สิ งโตหนุ่ มคํา รามเข้ าใส่ เขา
(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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หน้ า 1501
เยเรมีย์ F
มั นคํารามเสี ยงดั งมาก และมั น โน้ มตัวลงเล่ นชู้ บนเนินเขาสูงทุ ก
ทั2 งหลายได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิ น แห่ งและใต้ ต้นไม้ เขียวสดทุ กต้ น
ของเขาทิ2งร้ างว่ างเปล่ า หั วเมือง 21 แต่ เราได้ ปลู กเจ้ าไว้ เป็ นเถา
ทั2 งหลายของเขาก็ถู กเผา ไม่ มี องุ่ นอย่ างดี เป็ นพันธุ์ แท้ ท2 ังนั2 น
คนอาศัยอยู่
แล้ วทํา ไมเจ้ าเสื อมทรามลงจน
16 ยิ งกว่ านั2 นอี ก ประชาชน กลายเป็ นเถาแปลกไปได้ "
เมื อ งโนฟและเมื อ งทาปานเหส 22 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า
ได้ ทุบกระหม่ อมของเจ้ าแล้ ว
ตรั สว่ า "ถึ งแม้ ว่าเจ้ าชํา ระตั ว
17 เจ้ าหาเรื องเหล่ านี2 ให้ มาใส่ ด้ วยนํา2 ด่ าง และใช้ สบู่ มาก แต่
ตั วเจ้ าเอง โดยการทอดทิ2 งพระ รอยเปื2 อนความชั วช้ าของเจ้ า ก็
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า เมื อ ยังปรากฏอยู่ ต่อหน้ าเรา
พระองค์ ทรงนําเจ้ าไปตามทางมิ 23 เจ้ าจะพู ดได้ อย่ างไรว่ า `ข้ า
ใช่ หรือ
ไม่ เป็ นมลทิ น ข้ ามิ ได้ ติ ดตาม
18 บั ดนี2 เจ้ าได้ อะไรด้ วยการลง พระบาอั ลไป' จงมองดู ท่ าทาง
ไปยังอียิปต์ เพื อดื มนํา2 ในแม่ นาํ2
ของเจ้ าทีในหุ บเขาซิ จงสํานึ กซิ
ชิ โหร์ หรื อเจ้ าได้ อะไรด้ วยการ ว่ าเจ้ าได้ กระทําอะไร เจ้ าเหมือน
ทีลงไปยังอัสซีเรีย เพื อดื มนํา2 ใน อู ฐสาวคะนองที เดิ นข้ ามไปข้ าม
แม่ นาํ2 นั2 น
มา
19 ความโหดร้ ายของเจ้ าจะตี 24 เหมื อ นลาป่ าที คุ้ นเคยกั บ
สอนเจ้ าเอง และการที เจ้ ากลั บ ถิ นทุ รกั นดาร ได้ สู ดลมด้ วย
สั ตย์น2 ั นเองจะตําหนิ เจ้ า ฉะนั2 น ความอยากอั นรุ น แรงของมั น
เจ้ าจงรู้ และเห็ นเถิ ดว่ า มั น ใครจะระงั บความใคร่ ของมั นได้
เป็ นความชั วและความขมขื น ซึ ง บรรดาที แสวงหามั น จะไม่ ต้ อง
เจ้ าทอดทิ2งพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า เหน็ดเหนื อย เมื อถึ งเดื อนที
ของเจ้ า ซึ งความยําเกรงเรามิได้ กําหนดของมันจะพบมันเอง
อยู่ ในตั วเจ้ าเลย" องค์ พระผู้ 25 ระวั งอย่ าให้ เท้ าของเจ้ าขาด
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจอมโยธาตรัสดัง รองเท้ า และระวั งลําคอของเจ้ า
นี2 แหละ
ให้ พ้นจากความกระหาย แต่ เจ้ า
20 "เพราะว่ านานมาแล้ วเราได้ กล่ าวว่ า `หมดหวั งเสี ยแล้ ว
หั กแอกของเจ้ า และระเบิดพัน- เพราะข้ าได้ รักพระอื น และข้ าจะ
ธนะของเจ้ าเสีย และเจ้ าได้ กล่ าว ติดตามไป'
ว่ า `ข้ าจะไม่ ละเมิด' เออ เจ้ าได้ 26 เมื อโจรถู กจั บมี ความละอาย
(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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เยเรมีย์ F
หน้ า 1502
ฉั นใด วงศ์ วานของอิ สราเอลก็ เหมื อ นแผ่ นดิ น ที มื ด ทึ บหรื อ
จะละอายฉั นนั2 น
ทั2 งตั วเขา ทํา ไมประชาชนของเราจึ งกล่ าว
กษั ตริ ย์ เจ้ านาย ปุ โรหิ ตและ ว่ า `ข้ าพระองค์ ท2 ั งหลายเป็ น
ผู้ พยากรณ์ท2 ังหลายของเขา
เจ้ านาย ข้ าพระองค์ จะไม่ มาหา
27 ผู้ กล่ าวแก่ ลาํ ต้ นว่ า `ท่ าน พระองค์อีก'
เป็ นบิดาของข้ าพเจ้ า' และกล่ าว 32 สาวพรหมจารี จะลื มอาภรณ์
แก่ ศิ ลาว่ า `ท่ านคลอดข้ าพเจ้ า ของเธอได้ หรื อ เจ้ าสาวจะลื ม
มา' เพราะเขาทั2 งหลายได้ หั น เครื องพั น กายของตนได้ หรื อ
หลังให้ แก่ เรา มิใช่ หันหน้ ามาให้ แต่ ป ระชาชนของเราได้ ลื ม เรา
แต่ เมื อถึ งเวลาลํา บากเขาจะ เป็ นเวลากี วันก็นับไม่ ไหวแล้ ว
กล่ าวว่ า `ขอทรงลุ กขึ2 นช่ วยข้ า 33 ทําไมเจ้ านํา วิ ถี ของเจ้ าไปหา
พระองค์ท2 ังหลายให้ รอด'
ความรักอย่ างแนบเนียน ฉะนั2 น
28 แต่ บรรดาพระของเจ้ าอยู่ ที เจ้ าจึ งสอนทางของเจ้ าให้ คนชั ว
ไหนเล่ า ซึ งเป็ นพระที เจ้ าสร้ าง ด้ วย
ไว้ สาํ หรั บตั วเอง ถ้ ามันช่ วยเจ้ า 34 ที ชายเสื2 อของเจ้ าจะเห็นโลให้ รอดได้ ก็ให้ มั นลุ กขึ2 นช่ วย หิ ตของคนจนที ไร้ ความผิ ดด้ วย
เมื อถึ งเวลาลําบากของเจ้ า โอ เรามิ ได้ พบโดยการสื บหาอย่ าง
ยูดาห์ เอ๋ย เจ้ ามีหัวเมืองมากเท่า ลึกลับ แต่ โดยเรื องต่ างๆเหล่ านี2
ใด เจ้ าก็มีพระมากเท่านั2 น"
35 เจ้ าก็ยั งกล่ าวว่ า `เพราะ
29 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เจ้ าทั2ง ข้ าพเจ้ าไม่ มี ความผิ ดเลย พระ
หลายจะมาร้ องทุ กข์เรื องเราทํา- พิ โรธของพระองค์ จ ะหั นกลั บ
ไม เจ้ าได้ ละเมิดต่ อเราหมดทุ ก จากข้ าพเจ้ าเป็ นแน่ ' ดูเถิด เรา
คนแล้ ว
จะนํา เจ้ าไปสู่ การพิ พากษา
30 เราได้ โบยตี ลู กหลานของเจ้ า เพราะเจ้ าได้ กล่ าวว่ า `ข้ าพเจ้ ามิ
เสี ยเปล่ า เขาทั2งหลายก็ไม่ ดีข2 ึ น ได้ กระทําบาป'
ดาบของเจ้ าเองได้ กลื น ผู้ พยา- 36 ทําไมเจ้ าท่ องเที ยวไปๆมาๆ
กรณ์ของเจ้ า เหมื อนอย่ างสิงโต อย่ างเบาความเช่ นนั2 น โดย
ทีทําลาย
เปลี ยนเส้ นทางของเจ้ าอยู่ เสมอ
31 โอ คนยุคนี2 เอ๋ย เจ้ าทั2งหลาย นะ อี ยิ ปต์ จะกระทํา ให้ เจ้ าได้
จงพิ จารณาดู พระวจนะของพระ อาย เหมื อนอั สซี เรี ยได้ กระทํา
เยโฮวาห์ เราเป็ นเหมือนถิ นทุ ร- ให้ เจ้ าได้ อายมาแล้ วนั2 น
กั นดารแก่ อิ สราเอลหรื อ หรื อ 37 เจ้ าจะออกมาจากที นั นด้ วย
(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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หน้ า 1503
เยเรมีย์ F, G
โดยเอามื อ กุ ม ศี ร ษะของเจ้ าไว้ เป็ นนิ ตย์ หรื อ พระองค์ จะทรง
เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงทอดทิ2 ง กริ2 วอยู่ จนถึงทีสุดปลายหรือ' ดู
บรรดาความไว้ วางใจของเจ้ าเสีย เถิด เจ้ าลั นวาจาแล้ ว แต่ เจ้ าก็ยัง
เจ้ าจะเจริ ญขึ2 นมาเพราะเขาก็ไม่ กระทํา ความชั วช้ าทุ ก อย่ า งซึ ง
ได้ "
เจ้ ากระทําได้ "
"เขาทั2 งหลายว่ า `ถ้ าชายคน
พระเจ้าทรงอ้อนวอน
ใดหย่ าภรรยาของตนและ
ต่ ออิ สราเอลผู ก้ ลับสัตย์
เธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเป็ น 6พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ า พเจ้ า
ภรรยาของชายอี กคนหนึ ง เขา ในรั ชกาลของกษั ตริ ย์โยสิ ยาห์ ว่า
จะกลั บไปหาเธอหรื อ แผ่ นดิ น "เธอทํา อะไรเจ้ าเห็ นหรื อ คื อ
นั2 นจะไม่ โสโครกมากมายหรื อ' อิ สราเอลผู้ กลับสั ตย์ เธอขึ2 นไป
แต่ เจ้ าได้ เล่ นชู้ กั บคนรั ก มาก บนภูเขาสูงทุ กลูก และใต้ ต้นไม้
มายแล้ ว ถึ งกระนั2 นเจ้ าจงกลั บ เขี ยวสดทุ กต้ น แล้ วก็ไปเล่ นชู้
มาหาเรา" พระเยโฮวาห์ ตรัสดัง อยู่ ทีนั น
นี2 แหละ
7เมื อเธอทําอย่ างนี2 จนหมดแล้ ว
2"จงแหงนหน้ าขึ2 นสู่ บรรดาที สูง เรากล่ าวว่ า `เจ้ าจงกลั บมาหา
นั2 น และดูซี ทีไหนบ้ างทีไม่ มีคน เรา' แต่ เธอก็ไม่ กลั บมา และ
มานอนด้ วย เจ้ าได้ นั งคอยคน ยูดาห์ น้องสาวทีทรยศนั2 นก็เห็น
รั กของเจ้ าอยู่ ที ริ มทาง อย่ าง 8และเราเห็ นว่ า เพราะเหตุ ท2 ั ง
คนอาระเบี ยในถิ นทุ รกั น ดาร ปวงที อิ ส ราเอลผู้ กลั บสั ต ย์ ไ ด้
เจ้ าได้ กระทําให้ แผ่ นดิ นโสโครก ล่ วงประเวณีน2 ั น เราได้ ไล่ เธอไป
ด้ วยการแพศยาและความชั วช้ า พร้ อมกั บให้ หนั งสื อหย่ า แต่
ของเจ้ า
ยู ด าห์ น้ องสาวที ทรยศนั2 นก็ ไม่
3เพราะฉะนั2 นฝนจึงได้ ระงับเสีย กลัว เธอก็กลับไปเล่ นชู้ ด้วย
และฝนชุ กปลายฤดู จึ ง ขาดไป 9 ต่ อ มาเพราะการแพศยาเป็ น
แต่ เจ้ ามี หน้ าผากของหญิ ง การเบาแก่ เธอมาก เธอก็กระทํา
แพศยา เจ้ าปฏิเสธไม่ ยอมอาย
ให้ แผ่ นดิ นโสโครกไป โดยไป
4 ตั2 งแต่ เ วลานี2 เจ้ าจะร้ องเรี ยก ล่ วงประเวณีกับศิลากับลําต้ น
เรามิ ใช่ หรื อว่ า `พระบิ ดาของ 10 แม้ ว่าเธอกระทํา ไปสิ2 นอย่ าง
ข้ าพระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นผู้ นี2 แล้ ว ยู ดาห์ น้ องสาวที ทรยศ
ชี2 นําตั2 งแต่ ข้าพระองค์ยังสาวๆ
ของเธอก็มิ ได้ หั นกลั บมาหาเรา
5 พระองค์ จ ะทรงพระพิ โรธอยู่ ด้ วยสิ2 นสุ ดใจ แต่ แสร้ งทํา เป็ น

3

(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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เยเรมีย์ G
หน้ า 1504
กลั บมา" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั ง นั2 น" พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เขา
นี2 แหละ
ทั2 งหลายจะไม่ กล่ าวอี กว่ า `หี บ
11 แล้ วพระเยโฮวาห์ ตรั ส กั บ พั น ธสั ญญาแห่ งพระเยโฮวาห์ '
ข้ าพเจ้ าว่ า "อิสราเอลผู้ กลับสัตย์ เรื องนี2 จะไม่ มีข2 ึ นในใจ ไม่ มีใคร
ยั งสํา แดงตั วว่ า มี ผิ ดน้ อยกว่ า ระลึ กถึง ไม่ มี ใครนึ กถึง จะไม่
ยูดาห์ ทีทรยศ
ทํากันขึ2 นอีกเลย
12 จงไปประกาศถ้ อยคําเหล่ านี2 17 ในครั2 งนั2 นเขาจะเรี ย กกรุ ง
ไปทางเหนื อกล่ าวว่ า `พระเย- เยรูซาเล็มว่ า เป็ นพระที นั งของ
โฮวาห์ ตรั สว่ า อิ สราเอลผู้ กลั บ พระเยโฮวาห์ และบรรดาประสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เราจะไม่ ชาชาติ จ ะรวบรวมกั น เข้ ามาหา
ให้ ความกริ2 วของเราสวมทั บเจ้ า ยั งพระนามของพระเยโฮวาห์ ใน
เพราะเราประกอบด้ วยพระกรุ - กรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ ติด
ณาคุ ณ พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ตามใจอั น ชั วของเขาอย่ างดื2 อ
แหละ เราจะไม่ กริ2 วเป็ นนิตย์
กระด้ างอีกต่ อไป
13 เพี ยงแต่ ยอมรั บความชั วช้ า 18 ในสมั ยนั2 นวงศ์ วานของยู ของเจ้ าว่ า เจ้ าได้ ละเมิดต่ อพระ ดาห์ จ ะเดิ น มากั บวงศ์ วานของ
เยโฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า และ อิ สราเอล เขาทั2 งสองจะรวมกั น
เที ยวเอาใจพระอื นที ใต้ ต้ นไม้ มาจากแผ่ นดิ นฝ่ ายเหนื อ มา
เขียวสดทุ กต้ น และเจ้ ามิได้ เชื อ ยั งแผ่ นดิ นซึ งเรามอบให้ แก่
ฟั งเสียงของเรา'" พระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษของเจ้ าให้ เป็ นมรดก
ตรัสดังนี2 แหละ
19 แต่ เรากล่ าวว่ า `เราจะตั2 งเจ้ า
14 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "โอ ลูก ไว้ ท่ า มกลางบุ ต รทั2 งหลายของ
หลานที กลั บสั ตย์ เอ๋ ย กลั บมา เราอย่ างไรดี หนอ และให้ แผ่ น
เถิ ด เพราะเราแต่ งงานกั บเจ้ า ดิ นที น่ าปรารถนาแก่ เจ้ า เป็ น
แล้ ว เราจะรั บเจ้ าจากเมื องละ มรดกที สวยงามที สุ ดในบรรดา
คนและจากครอบครัวละสองคน ประชาชาติ ' และเรากล่ าวว่ า
และเราจะนําเจ้ ามาถึงศิโยน
`เจ้ าจะเรียกเราว่ า พระบิดาของ
15 และเราจะให้ ผู้ เลี2 ยงแกะคน ข้ าพระองค์ และจะไม่ หั นกลั บ
ที พอใจเราแก่ เจ้ า ผู้ ซึ งจะเลี2 ยง จากการติดตามเรา'"
เจ้ าด้ วยความรู้ และความเข้ าใจ
การสารภาพ
16 และต่ อมาเมื อเจ้ าทวี แ ละ
ความผิดบาป
เพิ มขึ2 นในแผ่ นดิ นนั2 น ในครั2 ง 20 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "โอ
(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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หน้ า 1505
เยเรมีย์ G, J
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย แน่ นอนที บาปต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เดี ยวที ภรรยาทรยศละทิ2 งสามี ของเรา ทั2งตัวเราและบรรพบุรุษ
ของนางฉันใด เจ้ าก็ได้ ทรยศต่ อ ของเรา ตั2 งแต่ เราเป็ นอนุ ชนอยู่
เราฉันนั2 น"
จนทุ กวันนี2 และเราหาได้ เชื อฟั ง
21 เขาได้ ยิ น เสี ยงมาจากที สู ง พระสุ ร เสี ยงแห่ ง พระเยโฮวาห์
เป็ นเสียงร้ องไห้ และเสียงวิ งวอน พระเจ้ าของเราไม่ "
พระเยโฮวาห์ ตรั ส ว่ า "โอ
ของบุ ตรทั2 งหลายของอิ สราเอล
อิสราเอลเอ๋ย ถ้ าเจ้ าจะกลับ
เพราะเขาได้ แปรวิ ถี ของเขาเสี ย
แล้ ว เขาได้ ลืมพระเยโฮวาห์ พระ มา เจ้ าจงกลับมาหาเรา ถ้ าเจ้ า
ยอมเอาสิ งที น่ า สะอิ ด สะเอี ยน
เจ้ าของเขา
22 "บรรดาบุ ตรที กลั บสั ตย์ เอ๋ ย ไปให้ พ้นสายตาของเราเสีย เจ้ า
จงกลับมาเถิด เราจะรักษาความ ก็จะไม่ โลเล
กลับสัตย์ของเจ้ าให้ หาย" "ดูเถิด 2 และถ้ าเจ้ าปฏิ ญ าณอย่ างสั จ
ข้ าพระองค์ ท2 ั งหลายมาหาพระ จริ ง อย่ างยุ ติ ธรรม และอย่ าง
องค์ แล้ ว เพราะพระองค์ ทรง ชอบธรรมว่ า `ตราบใดทีพระเยเป็ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ โฮวาห์ ทรงพระชนม์อยู่ แน่ ' แล้ ว
บรรดาประชาชาติ จะให้ พรกันใน
ข้ าพระองค์
23 แท้ จริ งความหวั งว่ าจะได้ พระนามพระองค์ และเขาทั2 ง
ความรอดจากเนิ น เขาและจาก หลายจะอวดพระองค์"
ภู เขาหลายลู กก็ เ ป็ นความไร้ 3เพราะว่ า พระเยโฮวาห์ ตรัสกับ
สาระ แท้ จริงความรอดของอิส- คนยู ดาห์ และแก่ ชาวเยรู ซาเล็ม
ราเอลนั2 นอยู่ ในพระเยโฮวาห์ ว่ า "จงทุ บดิ นที ไถไว้ แล้ วนั2 น
และอย่ าหว่ านลงกลางหนาม
พระเจ้ าของเรา
24 แต่ ว่ า สิ งที น่ าอายนั2 นได้ กั ด 4ดู ก่ อน คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง
กิ น สิ งทั2 งปวงที บรรพบุ รุ ษของ เยรู ซาเล็มเอ๋ ย จงเอาตั วรั บพิ ธี
เราได้ ลงแรงทําไว้ ตั2 งแต่ เรายั ง เข้ าสุ หนั ตถวายแด่ พระเยโฮวาห์
เป็ นเด็กอนุ ชนอยู่ คื อฝู งแกะ จงตั ด หนั ง ปลายหั วใจของเจ้ า
ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาวทั2ง เสีย เกรงว่ าความกริ2 วของเราจะ
พลุ่ งออกไปอย่ างไฟและเผา
หลายของเขา
25 ให้ เรานอนจมลงในความ ไหม้ ไม่ มีใครจะดับได้ เหตุด้วย
อายของเรา และให้ ความอัปยศ ความชั วแห่ งการกระทําทั2งหลาย
คลุ มเราไว้ เพราะเราได้ กระทํา ของเจ้ า

4

(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
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เยเรมีย์ J
หน้ า 1506
พระเจ้าจะทรงพิพากษา
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า พระ
องค์ ทรงล่ อลวงชนชาติ น2 ี และ
ลงโทษยู ดาห์
5จงประกาศในยู ดาห์
และ กรุ งเยรู ซาเล็มแน่ นอนทีเดี ยวว่ า
โฆษณาในกรุงเยรู ซาเล็มว่ า `จง `เจ้ า ทั2 งหลายจะอยู่ เย็นเป็ นสุ ข'
เป่ าแตรไปทัวแผ่ นดิน จงรวม แต่ ที จริ ง ดาบได้ ม าถึ ง ชี วิ ตของ
กัน จงร้ องประกาศดั งๆว่ า มา เขาทั2งหลาย"
รวมกั นเถิ ด ให้ เราเข้ าไปใน 11 "ในครั2 งนั2 น เขาจะกล่ าวแก่
ชนชาติน2 ี และแก่ กรุงเยรูซาเล็ม
บรรดาเมืองทีมีป้อม'
6จงยกธงขึ2 นสู่ ศิโยน จงรี บหนี ว่ า `ลมร้ อนจากที สู งในถิ นทุ รไปให้ ปลอดภั ย
อย่ ารออยู่ กั นดารพั ดมาสู่ บุ ตรสาวแห่ ง
เพราะเราจะนํา ความร้ ายมาจาก ประชาชนของเรา ไม่ ใช่ จะมาฝัด
ทิ ศเหนื อ และนํา การทํา ลาย หรือมาชําระ
12 กระแสลมทีแรงจะพัดมาจาก
ใหญ่ ยิงมา
7สิ งโตตั วนั2 นได้ ออกไปจากพุ่ ม ที เหล่ านั2 นมาสู่ เรา บั ดนี2 เราจะ
ไม้ หนาทึ บของมั นแล้ ว และผู้ กล่ าวคําตัดสินต่ อพวกเขา'
ทํา ลายเหล่ าประชาชาติ กํา ลั ง 13 ดู เถิ ด เขาจะขึ2 นมาเหมื อน
เดิ นทางมาแล้ ว เขาได้ ออกไป เมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลม
จากสถานที ของเขาเพื อกระทํา หมุ น ม้ าทั2 งหลายของเขาเร็วยิ ง
ให้ แผ่ นดินของเจ้ ารกร้ างไป หั ว กว่ านกอิ นทรี วิ บัติ แก่ เราทั2 ง
เมื องของเจ้ าจะถู กทิ2 งไว้ เสี ย หลาย เพราะว่ าเราจะต้ องพินาศ
14 โอ กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงล้ าง
เปล่ าๆปราศจากคนอาศัย
8ด้ วยเหตุน2 ี เจ้ าจงสวมผ้ ากระ- จิ ตใจของเจ้ าให้ พ้นจากความชั ว
สอบ จงครําครวญและร้ องไห้ ร้ าย เพื อเจ้ าจะรอดได้ ความคิด
เพราะพระพิ โรธอันร้ อนแรงของ ชั วร้ ายของเจ้ านั2 นจะสิ งอยู่ ในใจ
พระเยโฮวาห์ มิ ไ ด้ หั นกลั บไป ของเจ้ านานสักเท่าใด
15 เพราะว่ ามี เสี ยงประกาศมา
จากเรา"
9พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ต่ อมาใน จากเมืองดาน และโฆษณาความ
วั นนั2 นทั2 งกษั ตริ ย์ และพวก ชั วร้ ายจากภูเขาเอฟราอิม
เจ้ านายจะหมดกําลั งใจ บรรดา 16 จงกล่ าวแก่ บรรดาประชา
ปุ โรหิ ตจะตกตะลึ งและผู้ พยา- ชาติ ดูเถิด จงโฆษณาแก่ กรุงเยรูซาเล็มว่ า บรรดาผู้ ล้อมมาจาก
กรณ์กจ็ ะอัศจรรย์ใจ"
10 แล้ วข้ าพเจ้ าจึงทู ลว่ า "ข้ าแต่ แผ่ นดินไกล เขาทั2งหลายโห่ ร้อง
(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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หน้ า 1507
เยเรมีย์ J
เข้ าใส่ หัวเมืองยูดาห์
ดู เถิ ด เป็ นที ร้ างและว่ างเปล่ า
17 เขาทั2 งหลายล้ อมยู ดาห์ ไว้ และมองดู ฟ้ าสวรรค์ ในนั2 นก็
รอบเหมือนผู้ ดูแลเฝ้ านา เพราะ ไม่ มีความสว่ าง
ว่ ายู ดาห์ ได้ กบฏต่ อเรา" พระ 24 ข้ าพเจ้ ามองดู ภู เขา ดู เถิ ด
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
มั นกําลั งสั นอยู่ บรรดาเนิ นเขา
18 "วิ ถี และการกระทํา ทั2 งหลาย ก็แกว่ งไปแกว่ งมา
ของเจ้ าได้ นาํ เรื องนี2 มาเหนือเจ้ า 25 ข้ าพเจ้ ามองดู และดูเถิด ไม่
นี แหละเป็ นผลแห่ งความชั วร้ าย มีมนุ ษย์เลย นกทั2งปวงแห่ งท้ อง
ของเจ้ า เพราะมันขมขื น เพราะ อากาศได้ หนีไปแล้ ว
มันมาถึงจิตใจของเจ้ าทีเดียว"
26 ข้ าพเจ้ ามองดู และดู เถิ ด
เยเรมียค์ รํา ครวญเรื องยู ดาห์
เรื อกสวนไร่ นาก็เป็ นถิ นทุ รกั น19 แสนระทม แสนระทม ข้ าก็ ดาร และหั วเมื องทั2 งสิ2 นก็ปรั ก
บิ ดตั วด้ วยความเจ็บปวด โอ หั กพั งไปต่ อพระพั กตร์ พระเยผนังดวงใจของข้ าเอ๋ย จิตใจของ โฮวาห์ ต่ อพระพิโรธอันร้ อนแรง
ข้ าก็ว้ าวุ่ น ข้ าจะนิ งอยู่ ไม่ ได้ ของพระองค์
เพราะจิ ต ใจข้ าได้ ยิ น เสี ยงแตร 27 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
ว่ า "แผ่ นดินทั2งหมดจะเป็ นทีรก
เสียงปลุกของสงคราม
20 ก ารประกาศเรื องความ ร้ าง ถึงกระนั2 นเราก็ยังมิได้ กระหายนะไล่ ติ ด ตามความหายนะ ทําให้ ถึงอวสานเสียทีเดียว
แผ่ นดินทั2งสิ2 นก็ถูกทิ2งร้ าง บรร- 28 เพราะเรื องนี2 โลกจะไว้ ทุ ก ข์
ดาเต็ น ท์ ของข้ าก็ ถู กทํา ลายใน และฟ้ าสวรรค์ เบื2 องบนจะดํามื ด
ฉั บพลั น ม่ านทั2 งหลายของข้ าก็ เพราะเราได้ ลั นวาจาแล้ ว เราได้
หมายใจไว้ แล้ ว เราจะไม่ เปลี ยน
สิ2 นไปในบัดเดี] ยวเดียว
21 ข้ าจะต้ องมองดู ธ งและฟั ง ใจหรือหั นกลับ
29 เมื อได้ ยิ น เสี ย งพลม้ าและ
เสียงแตรนานสักเท่าใด
22 "เพราะประชาชนของเราโง่ นักธนู ชาวเมืองทั2งหมดก็จะหนี
เขลา เขาทั2 งหลายไม่ ร้ ู จั กเรา ไป เขาเข้ าไปอยู่ ในสุมทุ มพุ่ มไม้
เขาทั2 งหลายเป็ นลู ก หลานที โง่ และปี นป่ ายไปท่ ามกลางศิ ล า
ทึบ เขาทั2งหลายไม่ มีความเข้ าใจ หั วเมื อ งทุ กแห่ งก็ ถู กทอดทิ2 ง
เขาทั2 งหลายทําความชั วเก่ ง แต่ และไม่ มีมนุ ษย์อาศัยอยู่ ในเมื อง
เหล่ านั2 นเลย
เขาไม่ เข้ าใจทีจะทําดี"
23 ข้ าพเจ้ ามองดูพ2 ื นทีโลก และ 30 เจ้ าผู้ ที ถู กทิ2 งร้ างเอ๋ ย ที เจ้ า
(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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เยเรมีย์ J, M
หน้ า 1508
แต่ งตั วสี แดงนั2 นเจ้ าทํา อะไรกั น ตี เขาทั2 งหลาย แต่ เขาก็ไม่ ร้ ู สึ ก
และที เจ้ าประดั บตั วด้ วยอาภรณ์ สํา นึ ก พระองค์ ทรงล้ างผลาญ
ทองคํา ที เจ้ าขยายดวงตาให้ เขา แต่ เขาทั2 งหลายปฏิ เสธไม่
กว้ างด้ วยแต้ มสี เออ เจ้ าแต่ งตัว ยอมดี ข2 ึ น เขาได้ กระทําให้ หน้ า
ให้ งามเสี ยเปล่ า คนรั กของเจ้ า ของเขากระด้ างยิ งกว่ าหิ น เขา
จะดู หมิ นเจ้ า เขาทั2 งหลายจะ ปฏิเสธไม่ ยอมกลับใจ
แสวงหาชี วิตของเจ้ า
4แล้ วข้ าพเจ้ าจึงทู ลว่ า "แน่ นอน
31 เพราะเราได้ ยิ นเสี ยงเหมื อน คนเหล่ านี2 เป็ นแต่ คนต้ อยตํา
เสี ยงหญิ ง คลอดบุ ต รร้ องแสน เขาเหล่ านี2 โง่ เขลา เพราะเขาไม่
เจ็ บปวดอย่ างกั บจะคลอดบุ ตร รู้ จั ก พระมรรคาของพระเยโฮหั วปี เสี ยงร้ องแห่ งบุ ตรสาว วาห์ ไม่ ร้ ู จั กคําตั ดสิ นของพระ
ศิโยนนั2 น แทบจะขาดใจ เหยียด เจ้ าของเขา
มือของเธอออกร้ องว่ า `วิบัติแก่ 5ข้ าพระองค์ จะไปหาพวกผู้ ยิ ง
ข้ าในบั ดนี2 จิ ตใจข้ าอ่ อนเปลี2 ย ใหญ่ และจะพูดกับเขาทั2งหลาย
อยู่ เพราะเหตุพวกฆาตกร'"
เพราะเขารู้ จั ก พระมรรคาของ
ความบาปของยู ดาห์
พระเยโฮวาห์ และรู้ จักคําตัดสิน
ของพระเจ้ าของเขา" แต่ เขาทั2 ง
คือการประพฤติ ช ัว ร้าย
"จงวิ งไปวิ งมาอยู่ ในถนน หลายทุ กคนก็ ไ ด้ หั กแอกเสี ย
กรุ งเยรูซาเล็ม บั ดนี2 จงมอง เขาทั2 งหลายได้ ระเบิ ด พั น ธนะ
และรั บรู้ จงค้ นตามลานเมื องดู เสีย
ทีว่า จะหามนุ ษย์สั กคนหนึ งได้ 6เพราะฉะนั2 น สิ งโตจากป่ าจะ
หรื อไม่ คื อคนที กระทํา การ มาสั งหารเขา สุ นั ขป่ ายามสนยุ ติ ธรรมและแสวงหาความจริ ง ธยาจะทําลายเขา เสือดาวจะเฝ้ า
เพื อเราจะได้ อภั ยโทษให้ แก่ หั วเมืองทั2งหลายของเขา ทุ กคน
ที ไปจากเมื องเหล่ านั2 นจะถู กฉี ก
เมืองนั2 น
2แม้ เขาทั2งหลายกล่ าวว่ า `ตราบ เป็ นชิ2 นๆ เพราะว่ าความละเมิด
ใดที พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ ของเขามากมาย การกลั บสั ตย์
อยู่ ' เขาก็ยังปฏิ ญาณเท็จอย่ าง ของเขาก็ใหญ่ ยิง
ความบาปของยู ดาห์
แน่ นอน"
คือการล่ วงประเวณี
3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
เนตรของพระองค์ ทรงหาความ 7 "เราจะให้ อภั ยเจ้ าได้ อย่ า งไร
จริงมิใช่ หรือ พระองค์ทรงเฆี ยน ลู กหลานของเจ้ าได้ ละทิ2 งเรา

5

(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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แล้ ว และได้ อ้างผู้ ทีไม่ ใช่ พระใน ขอให้ เป็ นอย่ างนั2 นแก่ เขาเถิด"
การทํา สั ตย์ ปฏิญาณ เมื อเรา 14 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
เลี2 ยงเขาให้ อิ ม เขาก็ทาํ การล่ วง พระเจ้ าจอมโยธาจึ งตรั สดั งนี2 ว่ า
ประเวณี แล้ วก็ยกขบวนกั นไป "เพราะเจ้ าทั2งหลายกล่ าวถ้ อยคํา
ทีเรือนของหญิงแพศยา
เหล่ านี2 ดูเถิด เราจะทําถ้ อยคํา
8 เขาทั2 งหลายเหมื อ นม้ าที กิ น ของเราที อยู่ ในปากของเจ้ าให้
อิ มในตอนเช้ า ทุ กคนก็ร้ องหา เป็ นไฟ และชนชาติ น2 ี เป็ นฟื น
ภรรยาของเพื อนบ้ าน"
และไฟนั2 นจะเผาผลาญเขาเสีย
9พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เพราะ 15 ดูเถิด โอ วงศ์วานของอิสสิ งอย่ างนี2 เราจะไม่ ทาํ โทษเขา ราเอลเอ๋ ย เราจะนํา ประชาชาติ
หรื อ และจิ ตใจเราไม่ ควรที จะ จากแดนไกลมาสู้ เจ้ าทั2 งหลาย"
แก้ แค้ นประชาชาติที เป็ นอย่ างนี2 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ
หรือ
"เป็ นประชาชาติ ที มี อาํ นาจใหญ่
ความบาปของยู ดาห์
โต เป็ นประชาชาติ ดึ กดํา บรรพ์
เป็ นประชาชาติ ที เจ้ าไม่ ร้ ู ภาษา
คือการขาดความเคารพ
10 ขึ2 นไปตามกํา แพงของมั น ของเขา เขาจะพู ดอะไรเจ้ าก็ไม่
และทํา ลายเสี ย แต่ อย่ าให้ ถึ ง เข้ าใจ
อวสานที เดี ยว เอาเชิ งเทินของ 16 แล่ งธนู ของเขาเหมื อ นอุ มันออก เพราะนั นไม่ ใช่ เป็ นของ โมงค์เปิ ด เขาเป็ นทแกล้ วทหาร
ทุ กคน
พระเยโฮวาห์
11 เพราะวงศ์ วานของอิ สราเอล 17 เขาจะกินซึ งเจ้ าเกี ยวได้ และ
และวงศ์ วานของยู ดาห์ ได้ ทรยศ กิ นอาหารของเจ้ าเสี ย ซึ งบุ ตร
ต่ อเราอย่ างสิ2 นเชิ งแล้ ว" พระ ชายและบุ ตรสาวของเจ้ า ควรจะ
ได้ กิ น เขาจะกิ นฝู งแกะฝู งวั ว
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
12 เขาทั2 งหลายพู ดมุ สาในเรื อง ของเจ้ าเสี ย เขาจะกิ นเถาองุ่ น
พระเยโฮวาห์ และได้ กล่ าวว่ า และต้ นมะเดื อของเจ้ าเสี ย เขา
"พระองค์ มิ ได้ ทรงกระทํา ประ- จะทํา ลายตั วเมื องที มี ป้ อมของ
การใด ไม่ มีการร้ ายอันใดจะเกิด เจ้ า ซึ งเจ้ าวางใจนั2 นเสี ยด้ วย
ขึ2 นแก่ เรา เราก็จะไม่ เห็ นดาบ ดาบ"
ความบาปของยู ดาห์
หรือการกันดารอาหาร
คือความชัว ฝ่ ายจิ ตวิญญาณ
13 ผู้ พยากรณ์ ก ็จะเป็ นแต่ ลมๆ
พระวจนะไม่ มี ใ นคนเหล่ านั2 น 18 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ถึงแม้
(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

24_jer.pub
page 12

Thursday, March 03, 2016 16:53

เยเรมีย์ M
หน้ า 1510
ว่ าในวั นเหล่ านั2 น เราก็ยั งไม่ เรา ผู้ ทรงประทานฝนตามฤดู
กระทําแก่ เจ้ าให้ ถึงอวสาน
ของมั นคื อฝนต้ นฤดู และฝนชุ ก
19 และต่ อมาเมื อเจ้ าทั2 งหลาย ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์
จะกล่ าวว่ า `ทําไมพระเยโฮวาห์ ที กํา หนดการเกี ยวข้ าวไว้ ให้ แก่
พระเจ้ าของเราทั2 งหลายจึ งกระ- เรา'
ทําบรรดาสิ งเหล่ านี2 แก่ เรา' เจ้ า 25 ความชั วช้ าของเจ้ าได้ กระทํา
จะกล่ าวแก่ เขาว่ า `เจ้ าได้ ละทิ2 ง ให้ สิ งเหล่ านี2 หันไปเสีย และบาป
เราไปปรนนิ บั ติ พระต่ างด้ าวใน ของเจ้ าทั2 งหลายก็ กั น สิ งที ดี ไ ว้
แผ่ นดิ นของเจ้ าฉั นใด เจ้ าจะ เสียจากเจ้ า
ต้ องไปปรนนิ บั ติ คนต่ างชาติ ใน 26 เพราะท่ า มกลางประชาชน
แผ่ นดินซึ งไม่ ใช่ ของเจ้ าฉันนั2 น'
ของเราจะพบคนชั ว เขาซุ่ มคอย
20 จงประกาศข้ อ ความต่ อไปนี2 เหมือนคนดักนกซุ่ มอยู่ เขาวาง
ในวงศ์ วานของยาโคบ และ กับไว้ เขาดักคน
จงโฆษณาเรื องนี2 ในยูดาห์ ว่า
27 เรื อนของเขาเต็ มด้ วยความ
21 โอ ชนชาติ ที โง่ เขลาและไร้ หลอกลวงเหมื อ นกระจาดที มี
ความเข้ าใจเอ๋ย ผู้ มีตา แต่ มอง นกเต็ม เพราะฉะนั2 นเขาจึงใหญ่
ไม่ เห็น ผู้ มี หู แต่ ฟั งไม่ ได้ ยิ น โตและมั งมี
จงฟั งข้ อความนี2 "
28 เขาจึ งอ้ วนพี จ นตั ว เกลี2 ยง
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า เกลา ในเรื องการกระทํา ความ
"เจ้ าไม่ ยาํ เกรงเราหรือ เจ้ าไม่ ตัว ชั วเขาลํา2 หน้ า เขามิได้ ตัดสินคดี
สั นอยู่ ต่ อหน้ าเราหรื อ คื อเรา คื อคดี ของลู กกํา พร้ าพ่ อ ด้ วย
ผู้ วางกองทรายไว้ เป็ นเขตล้ อม ความยุ ติ ธรรม ถึ งกระนั2 นเขาก็
ทะเล เป็ นเครื องกี ดขวางเป็ น เจริ ญ เขามิ ได้ ป้องกั นสิ ทธิ ของ
นิ ตย์ มิ ให้ ผ่ านไปได้ แม้ ว่าคลื น คนขัดสน"
จะซัด ก็เอาชนะไม่ ได้ แม้ คลื น 29 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ
จะคะนอง ก็ข้ามไปไม่ ได้
สิ งอย่ างนี2 เราจะไม่ ทาํ โทษเขา
23 แต่ ชนชาติ น2 ี มี ใจดื2 อดึ งและ หรื อ และไม่ ควรที จิ ตใจเราจะ
กบฏ เขาได้ หั นเหและจากไป แก้ แค้ นประชาชาติที เป็ นอย่ างนี2
เสีย
หรือ
24 ข้ อความนี2 เขาไม่ มุ่ งอยู่ ในใจ 30 สิ งที น่ าตกตะลึ งและน่ า
ของเขาทั2งหลายว่ า `บัดนี2 ให้ เรา หวาดเสี ยวได้ เกิ ดขึ2 นในแผ่ นดิ น
ยําเกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ นี2
(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

24_jer.pub
page 13

Thursday, March 03, 2016 16:53

หน้ า 1511
เยเรมีย์ M, H
31 คื อ ผู้ พยากรณ์ ไ ด้ พยากรณ์ รู ซาเล็ม นี แหละนครที ต้ องถู ก
เท็จ และบรรดาปุ โรหิ ตก็ปก ทํา โทษ ภายในเธอไม่ มี อะไร
ครองตามการชี2 นิ2 วของเขา และ นอกจากการบีบบังคับ
ประชาชนของเราชอบที มี ก าร 7นํา2 พุ ปล่ อ ยนํา2 ของมั น ออกมา
อย่ างนี2 แต่ เจ้ าทั2งหลายจะกระ- ฉั นใด เธอก็ปล่ อยความชั วของ
ทําอะไรเมื อกาลสุดปลายมาถึง"
เธอออกมาฉั นนั2 น ได้ ยิ นถึ ง
การทําลายยู ดาห์
ความทารุ ณและการทํา ลายมี
โอ ประชาชนเบนยามินเอ๋ย ภายในเธอ ความเศร้ าโศกและ
จงรวมกั น หนี ไ ปจากกลาง ความบาดเจ็ บ ก็ ปรากฏต่ อเรา
กรุ งเยรู ซาเล็ม จงเป่ าแตรใน เสมอ
เมื องเทโคอา และยกสั ญญาณ 8โอ กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย จงรับคํา
ไฟขึ2 นไว้ บนเบธฮัคเคเรม เพราะ สั งสอนเถิ ด เกรงว่ าจิ ตใจเราจะ
เหตุ ร้ ายโผล่ ออกมาจากทิ ศ พรากจากเจ้ าไปเสี ย เกรงว่ าเรา
เหนื อ คือการทําลายอย่ างใหญ่ จะกระทํา ให้ เจ้ าเป็ นที รกร้ าง
เป็ นแผ่ นดิ นที ปราศจากคนอาหลวง
2 เราเปรี ยบบุ ตรสาวของศิ โยน ศัย"
9พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง
เสมือนสาวสวยและบอบบาง
3ผู้ เลี2 ยงแกะพร้ อมกับฝูงแกะจะ นี2 ว่ า "เขาทั2 งหลายจะกวาดชน
มาสู้ เธอ เขาจะตั2 งเต็นท์ไว้ รอบ อิ สราเอลที เหลื ออยู่ นั2 นเสี ยให้
เธอ ต่ างก็จะหากิ นอยู่ ในที ของ เกลี2 ยงอย่ างเล็มเถาองุ่ น เหมือน
คนเก็บผลองุ่ นเอามื อเก็บผลใส่
มัน
4 "จงเตรี ยมทํา สงครามกั บเธอ ในตะกร้ าอีกคํารบหนึ ง"
ลุ กขึ2 น ให้ เราโจมตี เวลาเที ยง 10 ข้ าพเจ้ าควรจะพู ดและให้ คาํ
วัน" "วิบัติแก่ พวกเรา เพราะว่ า ตักเตือนแก่ ผ้ ู ใดดีนะ เพื อเขาจะ
กลางวั นคล้ อยเสี ยแล้ ว เงาของ ได้ ยิน ดู เถิ ด หู ของเขาตั นเสี ย
แล้ ว เขาฟั งไม่ ได้ ดูเถิด พระ
เวลาเย็นก็ยาวออกไป"
5"ลุกขึ2 น ให้ เราเข้ าตีเวลากลาง วจนะของพระเยโฮวาห์ เป็ นสิ งที
คืน และทําลายบรรดาวังของเธอ เขาดูหมิ น เขาไม่ พอใจฟั ง
11 เพราะฉะนั2 น ข้ าพเจ้ าจึ งมี
เสีย"
6เพราะพระเยโฮวาห์ จ อมโยธา พระพิ โรธของพระเยโฮวาห์ เต็ม
ตรั สดั งนี2 ว่ า "จงโค่ นต้ นไม้ ของ ไปหมด ข้ าพเจ้ าจะเก็บไว้ อีกไม่
เธอลง จงก่ อเชิ งเทินไว้ ส้ ู กรุงเย- ไหวแล้ ว "เราจะเทออกรดเด็กๆ

6

(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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เยเรมีย์ H
หน้ า 1512
ที ตามถนน และรดพวกหนุ่ มๆ ถามหาทางโบราณนั2 นว่ า ทางดี
ทีชุ มนุ มกันอยู่ ด้วย ทั2งสามีและ อยู่ ทีไหน แล้ วจงเดินในทางนั2 น
ภรรยาก็จะต้ องเอาไป ทั2งคนแก่ และท่ านจะพบที พั กสงบสําหรั บ
และคนชราด้ วย
จิ ตใจของท่ าน แต่ เขาทั2 งหลาย
12 บ้ านเรื อ นของเขาจะต้ อ งยก กล่ าวว่ า `เราจะไม่ เดินในนั2 น'
ให้ เป็ นของคนอื น ทั2 งไร่ นาและ 17 เราวางยามไว้ เหนือเจ้ า สั งว่ า
ภรรยาของเขาด้ วย เพราะเราจะ `จงฟั งเสี ยงแตร' แต่ เขาทั2 ง
เหยี ยดมื อของเราออกต่ อสู้ ชาว หลายกล่ าวว่ า `เราทั2 งหลายจะ
แผ่ นดิ น" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั ง ไม่ ยอมฟั ง'
นี2 แหละ
18 เพราะฉะนั2 น บรรดาประชา
13 "เพราะว่ า ตั2 งแต่ คนที ตํา ชาติเอ๋ย จงฟั ง โอ ทีประชุ มเอ๋ย
ต้ อยที สุ ดจนถึ งคนใหญ่ โตที สุ ด จงทราบเถิ ดว่ า อะไรจะบั งเกิ ด
ทุ กคนโลภอยากได้ กาํ ไร และทุ ก ขึ2 นแก่ เขา
คนก็ ก ระทํา การด้ วยความเท็ จ 19 โอ พิภพเอ๋ย จงฟั งเถิด ดู
ตั2 งแต่ ผ้ ู พยากรณ์ตลอดถึ งปุ โร- เถิด เราจะนําความร้ ายมาเหนือ
หิ ต
ชนชาติ น2 ี คื อผลแห่ งความคิ ดทั2 ง
14 เขาทั2 งหลายได้ รั กษาแผล หลายของเขา เพราะเขามิได้ เชื อ
บุ ตรสาวแห่ งประชาชนของเรา ฟั งถ้ อยคําของเรา ส่ วนราชบัญแต่ เล็กน้ อยกล่ าวว่ า `สันติภาพ ญัติของเรานั2 น เขาปฏิเสธเสีย
สั นติ ภาพ' เมื อไม่ มี สั นติ ภาพ 20 มี กาํ ยานมาถึ งเราจากเมื อ ง
เลย
เชบา มี ตะไคร้ ส่ งมาจากเมื อง
15 เขาละอายหรื อเมื อเขากระ- ไกล เพื ออะไรเล่ า เครื องเผา
ทํา การอั นน่ าสะอิ ดสะเอี ยน บู ชาของเจ้ าก็ยั ง ไม่ เป็ นที รั บได้
เปล่ าเลย เขาไม่ ละอายเสี ยเลย หรื อเครื องสั กการบู ชาของเจ้ าก็
เขาหน้ าแดงด้ วยความละอายไม่ ไม่ เป็ นทีพอใจเรา"
เป็ นเลย เพราะฉะนั2 นเขาจะล้ ม 21 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ลงท่ามกลางพวกทีล้ มแล้ ว เมื อ จึงตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด ต่ อหน้ า
ถึ งเวลาที เราลงอาญาเขาทั2 ง ชนชาติน2 ี เราจะวางเครื องสะดุด
หลาย เขาจะล้ มควําลง" พระเย- ไว้ ให้ เขาสะดุด ทั2งบิดาและบุตร
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
ชายด้ วยกั น ทั2 งเพื อนบ้ านและ
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า มิตรสหายจะพินาศ"
"จงยืนทีถนนและมองให้ ดี และ 22 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า "ดู
(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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หน้ า 1513
เยเรมีย์ H, O
เถิ ด ชนชาติ หนึ งกํา ลั งมาจาก ทราบและลองดู พฤติ ก ารณ์ ท2 ั ง
แดนเหนือ ประชาชาติใหญ่ ชาติ หลายของเขา
หนึ งจะถู ก เร้ าให้ มาจากส่ วนที 28 เขาทั2งหลายมั กกบฏอย่ างดื2 อ
ไกลทีสุดของพิภพ
ด้ านทั2 งสิ2 น เที ยวนิ นทาเขาไป
23 เขาทั2 งหลายจะจั บคั นธนู และ เขาทั2 งหลายเป็ นทองสั ม ฤทธิT
หอก เขาทั2งหลายดุร้ายและไม่ มี และเป็ นเหล็ก เขาทุ กคนประความสงสาร เสี ยงของเขาก็ พฤติเลวทรามทั2งนั2 น
เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทั2ง 29 เครื องสูบลมของเขาสูบอย่ าง
หลายขี ม้ า และจั ดเตรี ยมกระ- ดุเดือด ตะกั วก็ถูกไฟเผาผลาญ
บวนเหมือนชายที จะเข้ าสงคราม เสี ย ถลุ งกั นเรื อยไปก็เปล่ า
โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ ย เขาทั2 ง ประโยชน์ เพราะว่ าคนชั วก็ยังไม่
หลายมาต่ อสู้ เจ้ า"
ได้ ถูกถอนออกไป
24 พวกเราได้ ยินกิตติ ศัพท์พวก 30 จะเรี ยกเขาทั2 งหลายได้ ว่ า
นั2 น มื อของเราก็อ่ อนลงอย่ าง เป็ นขี2 เงิ น เพราะพระเยโฮวาห์
ช่ วยไม่ ได้ ความแสนระทมได้ จับ ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ ว"
เราไว้ เป็ นความเจ็บเหมื อนสตรี
การประกาศที
กําลังคลอดบุตร
ประตู กําแพงพระวิหาร
25 อย่ าเดิ นออกไปในทุ่ งนาหรือ
พระวจนะซึ งมาจากพระเยเดิ นบนถนน เพราะดาบของ
โฮวาห์ ถึงเยเรมีย์ว่า
ศั ตรู และความสยดสยองอยู่ ทุ ก 2"เจ้ าจงยื นอยู่ ในประตู กาํ แพง
ด้ าน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
26 โอ บุ ตรสาวแห่ งประชาชน ประกาศถ้ อ ยคํา เหล่ านี2 ที นั นว่ า
ของเราเอ๋ ย จงเอาผ้ ากระสอบ บรรดาคนยูดาห์ ท2 ังปวง ผู้ เข้ ามา
คาดเอวไว้ และกลิ2 งเกลื อกอยู่ ในประตู กาํ แพงนี2 เพื อจะนมั สในกองเถ้ า จงไว้ ทุ กข์ เหมื อน การพระเยโฮวาห์ จงฟั งพระ
เพื อบุ ตรชายคนเดี ยว เป็ นการ วจนะพระเยโฮวาห์
ครําครวญอย่ างแสนขมขื นที สุ ด 3พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้ า
เพราะว่ าผู้ ทํา ลายมาสู้ เราในทั น ของอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า จง
ทีทันใด
ซ่ อ มพฤติ การณ์ และการกระทํา
27 "เราได้ กระทําให้ เจ้ าเป็ นหอ ของเจ้ าเสี ย และเราจะให้ เจ้ า
คอยและป้ อมปราการท่ ามกลาง อาศัยอยู่ ในสถานทีนี2
ประชาชนของเรา เพื อเจ้ าจะ 4อย่ าไว้ วางใจในคํา เท็จเหล่ านี2

7

(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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เยเรมีย์ O
หน้ า 1514
ที ว่ า `นี เป็ นพระวิ หารของพระ เรา ในสายตาของเจ้ าได้ กลาย
เยโฮวาห์ พระวิหารของพระเย- เป็ นที ซ่ องสุ มของพวกโจรไป
โฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮ- แล้ วหรื อ พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
วาห์ '
ดู เถิ ด แม้ แต่ เราก็ได้ เห็ นเอง
5เพราะว่ า ถ้ าเจ้ าซ่ อมพฤติ - แล้ ว
การณ์ แ ละการกระทํา ของเจ้ า 12 แต่ จงไปยังสถานทีของเราซึ ง
จริ งๆ ถ้ าเจ้ าให้ ความยุ ติ ธรรม เคยอยู่ ในเมื องชี โลห์ ซึ งที แรก
ระหว่ า งคนหนึ งกั บเพื อนบ้ าน เราได้ กระทําให้ นามของเราอยู่ ที
ของเขาจริงๆ
นั น จงดู ว่ าเพราะความชั วร้ าย
6ถ้ าเจ้ าไม่ บีบบั งคั บคนต่ างด้ าว ของอิ สราเอลประชาชนของเรา
ลู กกําพร้ าพ่ อหรื อแม่ ม่ าย และ เราได้ กระทําอะไรต่ อสถานทีนั2 น
ไม่ หลั งโลหิ ตที ไร้ ความผิ ดให้ ถึ ง 13 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า และบัด
ตายในที นี2 และเจ้ าทั2 งหลายไม่ นี2 เพราะเจ้ าทั2 งหลายได้ กระทํา
ติดตามพระอื นไปให้ เจ็บตัวเอง
สิ งเหล่ านี2 ท2 ังสิ2 น และเมื อเราพูด
7 แล้ วเราจะให้ เจ้ าอาศั ยอยู่ ใน กั บเจ้ าอย่ างไม่ หยุ ดยั2 ง แต่ เจ้ า
สถานที นี2 ในแผ่ นดิ นซึ งเราได้ ทั2 งหลายหาได้ ฟั งไม่ และเมื อ
ยกให้ แก่ บรรพบุ รุ ษของเจ้ าเป็ น เราได้ เรี ยกพวกเจ้ า แต่ เจ้ ามิได้
นิตย์
ตอบ
8ดูเถิด เจ้ าวางใจในคําเท็จอย่ าง 14 เหตุ ฉะนี2
เราจะกระทํา
ไม่ ได้ ประโยชน์อะไรเลย
ต่ อนิ เ วศนี2 ซึ งเราเรี ยกตามนาม
9เจ้ าจะลั กทรั พย์ กระทําฆาต- ของเรา และซึ งพวกเจ้ าได้ วางใจ
กรรม ล่ วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ นั2 น และกระทําแก่ สถานทีซึ งเรา
เผาเครื องบู ช าถวายพระบาอั ล ได้ ยกให้ แก่ เ จ้ าและแก่ บรรพและติ ด ตามพระอื นซึ งเจ้ าทั2 ง บุรุษของเจ้ าเหมือนเราได้ กระทํา
หลายมิได้ ร้ ู จักหรือ
แก่ ชีโลห์
10 แล้ วจึ ง มายื นต่ อ หน้ าเราใน 15 และเราจะเหวี ยงเจ้ า ทิ2 งจาก
นิเวศนี2 ซึ งเรียกตามนามของเรา สายตาของเรา เหมื อนอย่ างที
และกล่ าวว่ า `เราทั2งหลายได้ รับ เราได้ ท2 ิ งบรรดาพวกพี น้ องของ
การช่ วยให้ รอดพ้ นมาแล้ ว เพื อ เจ้ า คือบรรดาเชื2 อสายของเอฟจะไปกระทํา สิ งที น่ า สะอิ ด สะ- ราอิมทั2งหมดนั2 น
เอียนเหล่ านี2 ท2 ังสิ2 น'
16 เพราะฉะนั2 นเจ้ าอย่ าอธิษฐาน
11 นิ เวศนี2 ซึ งเรี ยกตามนามของ เพื อชนชาติ น2 ี อย่ าร้ องขึ2 นหรื อ
(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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อธิ ษฐานเพื อเขา และอย่ าวิ ง 22 เพราะในวั น ที เราได้ พาเขา
วอนขอต่ อเรา เพราะเราจะไม่ ทั2 งหลายออกมาจากแผ่ นดิ น
ฟั งเจ้ า
อียิปต์ เรามิได้ พูดกับบรรพบุรุษ
17 เจ้ ามิได้ เห็นดอกหรือว่ า เขา ของเจ้ าหรื อสั งเขาเรื องเครื อง
กระทํา อะไรกั น ในหั วเมื อ งทั2 ง เผาบูชาและเครื องสักการบูชา
หลายแห่ งยู ดาห์ และตามถนน 23 แต่ เราบั ญชาเขาทั2 งหลาย
หนทางในเยรูซาเล็ม
อย่ างนี2 ว่ า `จงเชื อฟั งเสี ยงของ
18 พวกเด็กๆก็เก็บฟื น พวก เรา และเราจะเป็ นพระเจ้ าของ
พ่ อก็ก่ อไฟ พวกผู้ หญิ งก็นวด เจ้ า และเจ้ าจะเป็ นประชาชน
แป้ ง เพื อทําขนมถวายแก่ เจ้ าแม่ ของเรา และดําเนิ นในหนทางที
แห่ งฟ้ าสวรรค์ และเขาเทเครื อง เราได้ บั ญชาเจ้ าไว้ เพื อเจ้ าจะ
ดื มบู ชาถวายแก่ พระอื นๆ เพื อ ได้ อยู่ เย็นเป็ นสุข'
ยั วยุให้ เราโกรธ"
24 แต่ เ ขาทั2 งหลายมิ ไ ด้ เ ชื อฟั ง
19 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "คือเรา หรื อเงี ยหู ฟั ง แต่ เขาทั2 งหลาย
ที เขายั วยุ หรื อ มิ ใช่ ยั วยุ ตั วเขา ดํา เนิ นตามแผนการของเขาเอง
เองให้ ไปสู่ ความขายหน้ าของเขา และในความดื2 อกระด้ างตามจิ ต
ทั2งหลายดอกหรือ"
ใจชั วของเขาทั2 งหลาย และเดิ น
20 ฉะนั2 น องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ถอยหลัง มิได้ เดินขึ2 นหน้ า
พระเจ้ าจึ งตรั สดั งนี2 ว่ า "ดู เถิ ด 25 ตั2 งแต่ วั น ที บรรพบุ รุ ษ ของ
ความกริ2 วและความโกรธของเรา เจ้ าทั2 งหลายออกจากแผ่ นดิ น
จะเทลงมาบนสถานที นี2 บน อี ยิ ปต์ จนทุ กวั นนี2 เราได้ ส่ ง
มนุ ษย์ และสั ตว์ บนต้ นไม้ ใน บรรดาผู้ พยากรณ์ผ้ ู รับใช้ ของเรา
ท้ อ งทุ่ งและบนพื ชผลของแผ่ น ไปยั งเขาอย่ างไม่ หยุ ดยั2 ง วั น
ดิ น จะเผาผลาญเสี ยและจะดั บ แล้ ววันเล่ า
ไม่ ได้ "
26 ถึ งกระนั2 นเขาก็ยั ง ไม่ ฟั ง เรา
ยู ดาห์ถูกลงโทษ
หรื อเงี ยหู ฟั ง แต่ ได้ กระทํา ให้
คอของตนแข็ง เขาได้ กระทําชั ว
เพราะเขากบฏต่ อพระเจ้า
21 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ ร้ ายยิ งกว่ า บรรพบุ รุ ษทั2 งหลาย
เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า ของเขาเสียอีก
"จงเพิ มเครื องเผาบู ช าเข้ ากั บ 27 เจ้ าจึ ง กล่ าวบรรดาถ้ อยคํา
แต่ เขาจะไม่
เครื องสั กการบู ชาของเจ้ า และ เหล่ านี2 แก่ เขา
ฟั งเจ้ า เจ้ าจงร้ องเรี ยกเขา แต่
จงรับประทานเนื2 อ
(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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เขาจะไม่ ยอมตอบเจ้ า
เขาแห่ งการฆ่ าฟั นกัน เพราะเขา
28 แต่ เจ้ าจงพู ดแก่ เขาว่ า `นี จะฝั งกั น ไว้ ในโทเฟทจนไม่ มี ที
เป็ นประชาชาติ ที ไม่ เชื อฟั งพระ ว่ างแล้ ว
สุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห์ พระ 33 และศพของชนชาติ น2 ี จะเป็ น
เจ้ าของเขา และไม่ ยอมรั บการ อาหารของนกในอากาศ และแก่
แก้ ไข ความจริ งพิ นาศเสี ยแล้ ว สั ตว์ แห่ งแผ่ นดิ นโลก และไม่ มี
ถู ก ตั ด ขาดเสี ยจากปากของเขา ใครจะขับไล่ ให้ มันไปเสียได้
แล้ ว
34 เราจะกระทํา ให้ เสี ยงรื นเริ ง
29 โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย จงตัดผม และเสียงยินดี เสียงของเจ้ าบ่ าว
ของเจ้ าออกเหวี ยงทิ2 งไป จง และเสี ยงของเจ้ าสาว ขาดหาย
ครําครวญบนทีสูง เพราะว่ าพระ ไปจากหั วเมื องของยู ดาห์ และ
เยโฮวาห์ ท รงปฏิ เสธและละทิ2 ง จากถนนหนทางแห่ งกรุ ง เยรู ชั วอายุ แห่ งพระพิ โรธของพระ ซาเล็ม เพราะว่ าแผ่ นดิ นนั2 นจะ
องค์แล้ ว'
ต้ องรกร้ างไป"
30 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
ความบาปของยู ดาห์
คนยู ดาห์ ไ ด้ กระทํา ความชั วใน
"พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ใน
สายตาของเรา เขาได้ ต2 ั งสิ งทีน่ า
กาลครั2 งนั2 น กระดู กของ
สะอิ ดสะเอี ยนไว้ ในนิ เวศ ซึ ง บรรดากษั ตริ ย์ยู ดาห์ กระดู ก
เรียกตามนามของเรา กระทําให้ เจ้ านาย กระดูกปุโรหิ ต กระดูก
นิเวศนั2 นมัวหมองไป
ผู้ พยากรณ์ และกระดูกของชาว
31 และได้ สร้ างปู ช นี ยสถานสู ง เมื องเยรู ซาเล็มจะมี คนเอาออก
ของโทเฟท ซึ งอยู่ ในหุ บเขาแห่ ง มาจากอุ โมงค์ ของเขาทั2 งหลาย
บุตรชายของฮินโนม เพื อจะเผา เหล่ านั2 น
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเขาทั2 ง 2และเขาจะกระจายกระดูกเหล่ า
หลายเสี ยด้ วยไฟ ซึ งเรามิ ได้ นั2 นออกต่ อหน้ าดวงอาทิตย์ ดวง
บัญชา และไม่ เคยมีข2 ึ นในใจของ จันทร์ และบริวารแห่ งฟ้ าสวรรค์
เรา
ทั2 งสิ2 น ซึ งเขาทั2 งหลายรั กและ
32 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ ปรนนิบัติ ซึ งเขาได้ ติดตาม ซึ ง
ฉะนั2 น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เขาได้ แสวงหาและนมั สการ จะ
เมื อเขาจะไม่ เ รี ยกที นั2 นอี ก ว่ า ไม่ มี ใครรวบรวมหรื อฝั งกระดู ก
โทเฟท หรื อภูเขาแห่ งบุ ตรชาย เหล่ านี2 แต่ จะเป็ นเหมื อนมู ล
ของฮินโนม แต่ จะเรียกว่ า หุ บ สัตว์ทีพื2 นดิน

8

(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 ออยู่ จาก โยชน์ คื อปากกาของพวกอาครอบครั วร้ ายนี2 ซึ งตกค้ างอยู่ ลักษณ์ได้ ทาํ อย่ างไร้ ประโยชน์
ในสถานที ทั2 งสิ2 นซึ งเราได้ ขั บไล่ 9คนมี ปัญญาจะได้ รั บความอาย
เขาไป จะเลือกความตายยิ งกว่ า เขาจะคร้ ามกลั วและถู กจั บตั วไป
ที จะมี ชี วิ ตอยู่ พระเยโฮวาห์ ดู เถิ ด เขาได้ ปฏิ เสธพระวจนะ
จอมโยธาตรัสดังนี2
ของพระเยโฮวาห์ และปั ญญา
4 เจ้ าจงพู ด กั บเขาทั2 งหลายว่ า อย่ างใดมีในตัวเขาเล่ า
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า เมื อ 10 เพราะฉะนั2 น เราจะให้ ภรรยา
มนุ ษย์ล้มลง เขาจะไม่ ลุกขึ2 นอีก ของเขาตกไปเป็ นของคนอื น ให้
หรือ ถ้ าผู้ หนึ งผู้ ใดหั นไป เขาจะ ไร่ นาของเขาตกแก่ ผ้ ู ที จะได้ รั บ
ไม่ หันกลับมาหรือ
เป็ นมรดก เพราะว่ าตั2 งแต่ คนที
5ทําไมชาวเยรู ซาเล็มนี2 จึงได้ หั น ตําต้ อยที สุ ด ถึ ง คนที ใหญ่ โตที
ไป เป็ นการกลั บสั ตย์ อยู่ เป็ น สุด ทุ กคนโลภอยากได้ กาํ ไร ตั2 ง
นิตย์ เขายึดการหลอกลวงไว้ มั น แต่ ผ้ ู พยากรณ์ถึงปุโรหิ ต ทุ กคน
เขาทั2งหลายปฏิเสธไม่ ยอมกลับ
ก็ทาํ การฉ้ อเขา
6เราได้ ต2 ั งใจและคอยฟั ง แต่ เขา 11 เขาได้ รั กษาแผลบุ ตรสาว
ทั2 งหลายก็พู ดไม่ ถู กต้ อง ไม่ มี แห่ งประชาชนของเราแต่ เล็ ก
คนใดกลั บใจจากความชั วของ น้ อย กล่ าวว่ า `สันติภาพ สันติ
ตน กล่ าวว่ า `ฉันได้ ทาํ อะไรไป ภาพ' เมื อไม่ มีสันติภาพเสียเลย
แล้ วบ้ าง' ทุ กคนหั นไปตามทาง 12 เมื อเขากระทําการอั นน่ าสะของเขาเอง เหมือนม้ าวิ งหั วทิม อิ ดสะเอี ยน เขาละอายหรื อ
เข้ าไปในสงคราม
เปล่ าเลย เขาไม่ ละอายเสี ยเลย
7 แม้ ว่ านกกระสาดํา บนฟ้ ายั ง เขาหน้ าแดงด้ วยความละอายไม่
รู้ จั กเวลากําหนดของมั น และ เป็ นเลย เพราะฉะนั2 นเขาจะล้ ม
นกเขา นกนางแอ่ น และนก ลงท่ ามกลางพวกที ล้ มแล้ ว ใน
กรอด ได้ รั กษาเวลามาของมั น เวลาแห่ งการลงอาญาเขาทั2 ง
แต่ ประชาชนของเราไม่ ร้ ู จั ก คํา หลาย เขาจะล้ มควําลง พระเยตัดสินของพระเยโฮวาห์
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
8เจ้ าจะพู ดได้ อย่ างไรว่ า `เรามี 13 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ
ปั ญญา และพระราชบัญญัติของ ผลาญเขาเป็ นแน่ เถาองุ่ นจะไม่
พระเยโฮวาห์ ก ็อยู่ กั บเรา' แต่ ดู มีผล หรือต้ นมะเดื อไม่ มีผล ใบ
เถิด แน่ นอนเขาทําอย่ างไร้ ประ- ก็จะเหี ยวแห้ งไป และสิ งใดทีเรา
(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

24_jer.pub
page 20

Thursday, March 03, 2016 16:53

เยเรมีย์ N, K
หน้ า 1518
ให้ เขาก็อันตรธานไปจากเขา"
แผ่ นดินห่ างไกล "พระเยโฮวาห์
14 ทําไมเราจึงนั งนิ งๆ จงพากัน มิ ได้ สถิ ตในศิ โยนหรื อ กษั ตริ ย์
มา ให้ เราเข้ าไปในหั วเมื องที มี ของเมื องนั2 นไม่ อยู่ ในนั2 นหรื อ"
ป้ อม
และนิ งเสี ยที นั นเถิ ด "ทํา ไมเขายั วยุ เ ราให้ โกรธด้ วย
เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ รู ปเคารพสลั กของเขา และด้ วย
เราจะทรงให้ เรานิ ง และทรง พระต่ างด้ าวของเขา"
ประทานนํา2 ดีหมีให้ เราดื มเพราะ 20 "ฤดูเกี ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้ งก็
เราได้ กระทํา บาปต่ อพระเยโฮ- สิ2 นลงแล้ ว และเราทั2งหลายก็ไม่
วาห์
รอด"
15 เรามองหาสันติภาพ แต่ ไม่ มี 21 เพราะแผลบุ ตรสาวแห่ ง
ความดี อะไรมาเลย เรามองหา ประชาชนของข้ าพเจ้ า หั วใจ
เวลารั กษาให้ หาย แต่ ประสบ ข้ าพเจ้ าจึ งเป็ นแผล ข้ าพเจ้ า
ความสยดสยอง
เศร้ าหมอง และความสยดสยอง
16 "เสี ยงคะนองแห่ งม้ าของเขา ก็ยึดข้ าพเจ้ าไว้ มั น
ก็ได้ ยิ นมาจากเมื องดาน แผ่ น 22 ไม่ มี พิมเสนในกิ เลอาดหรื อ
ดิ นทั2 งสิ2 นก็ ห วั นไหวด้ วยเสี ยง ไม่ มี แพทย์ ที นั นหรื อ ทํา ไม
ร้ องของกองอาชาของเขา มันทั2ง อนามั ยแห่ ง บุ ตรสาวประชาชน
หลายมากิ น แผ่ น ดิ น และสิ งทั2 ง ของข้ าพเจ้ าจึ งไม่ ก ลั บสู่ สภาพ
ปวงที อยู่ บนนั2 นจนหมด ทั2 ง เดิมได้
เมืองและผู้ ทีอาศัยอยู่ ในเมือง
การไม่ เชื อฟั งพระเจ้า
17 เพราะ ดูเถิด เราจะส่ งงูเข้ า
นําการพิพากษามาสู่ ยูดาห์
มาท่ามกลางเจ้ า คืองูทับทางซึ ง
โอ ถ้ าศี รษะของข้ า พเจ้ า
จะผู กด้ วยมนต์ ไม่ ได้ และมั น
เป็ นนํา2
และดวงตาของ
จะกั ดเจ้ าทั2 งหลาย" พระเยโฮ- ข้ าพเจ้ าเป็ นบ่ อนํา2 พุ ก็ จะดี
วาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
เพื อข้ าพเจ้ าจะได้ ร้ องไห้ ทั2 ง
18 เมื อข้ าพเจ้ าจะปลอบโยนตั ว กลางวั นและกลางคื น เพราะ
เองเนื องด้ วยความเศร้ าโศก จิต บุ ตรสาวแห่ งประชาชนของ
ใจของข้ าพเจ้ าก็ อ่ อนเปลี2 ยอยู่ ข้ าพเจ้ าทีถู กฆ่ า
ภายใน
2โอ ถ้ าข้ าพเจ้ ามี ที พั กสํา หรั บ
19 ฟั งซิ เสี ยงร้ องของบุ ตรสาว คนเดิ น ทางอยู่ ที ในถิ นทุ ร กั นแห่ งประชาชนของข้ าพเจ้ า ดารก็จะดี เพื อข้ าพเจ้ าจะได้
เพราะเหตุ คนที อาศั ยอยู่ ใน พรากจากชนชาติ ของข้ าพเจ้ า

9

(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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หน้ า 1519
เยเรมีย์ K
และไปให้ พ้นเขาเสี ย เพราะเขา ยิงออกไป มันพูดมารยา เขาพูด
ทั2 งหลายเป็ นคนล่ วงประเวณีท2 ั ง อย่ างสั นติ กั บเพื อนบ้ านของเขา
หมด และเป็ นหมู่ คนทีมักทรยศ ด้ วยปาก แต่ ในใจของเขา เขา
3 "เขาทั2 งหลายงอลิ2 นของเขา วางแผนการคอยดักเขาอยู่ "
เหมื อ นคั น ธนู เ พื อกล่ าวความ 9พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ไม่ ควร
เท็จ แต่ เขาทั2 งหลายไม่ กล้ าสู้ ทีเราจะลงโทษเขาเพราะสิ งเหล่ า
เพื อความจริงในแผ่ นดิน เพราะ นี2 หรื อ ไม่ ควรที จิ ตใจเราจะแก้
เขาทั2 งหลายจากความชั วอย่ างนี2 แค้ นประชาชาติ ที เป็ นอย่ า งนี2
ไปสู่ ความชั วอย่ างนั2 น และเขา หรือ
ทั2 งหลายไม่ ร้ ู จั กเรา" พระเย- 10 เราจะร้ องไห้ และครวญคราง
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
เหตุภูเขานั2 น และครําครวญเหตุ
4"ขอให้ ทุ กคนระวั งเพื อนบ้ าน ลานหญ้ าในถิ นทุ รกั นดารเพราะ
ของตน และอย่ าวางใจในพี น้ อง ว่ ามั นถู กเผาเสี ย ไม่ มี ผ้ ู ใดผ่ าน
คนใดเลย เพราะว่ าพี น้ องทุ กคน ไปมา ไม่ ได้ ยิ นเสี ยงสั ตว์ เลี2 ยง
จะเป็ นคนหลอกล่ อ และเพื อน ร้ อง ทั2งนกในอากาศและสัตว์ได้
บ้ านทุ กคนจะเที ยวไปเป็ นคน หนีไปเสียแล้ ว
ครหานินทา
11 เราจะกระทํา ให้ เยรู ซ าเล็ ม
5 ทุ กคนจะล่ อลวงเพื อนบ้ าน เป็ นกองซากปรักหั กพัง เป็ นถํา2
ของตัว ไม่ มีใครจะพูดความจริง ของมั งกร และเราจะกระทําให้
สั กคนเดี ยว เขาได้ สอนลิ2 นของ หั วเมื องของยู ดาห์ เป็ นที รกร้ าง
เขาให้ พู ดมุ สา เขาได้ กระทํา ไม่ มีชาวเมืองสักคนเดียว"
ความชั วช้ าจนน่ าเบื อหน่ าย
12 ใครเป็ นคนมี ปัญญาที จะเข้ า
6เจ้ าอาศั ยอยู่ ท่ ามกลางการล่ อ ใจความนี2 ได้ และมี ผ้ ู ใดที พระ
ลวง โดยการล่ อลวงเขาปฏิเสธที โอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ตรั ส
จะรู้ จักเรา" พระเยโฮวาห์ ตรัสดัง แก่ เขา เขาจึ งประกาศความนั2 น
นี2 แหละ
ได้ เหตุ ไฉนแผ่ นดิ นจึ งพั งทํา
7เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ลายและถู ก เผาเสี ยเหมื อ นถิ น
จอมโยธาตรั สดั งนี2 ว่ า "ดู เถิ ด ทุ รกันดาร จึงไม่ มีใครผ่ านไปมา
เราจะถลุ งเขาและทดลองเขา 13 และพระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า
เหตุ บุ ตรสาวแห่ งประชาชนของ "เพราะเขาทั2 งหลายทอดทิ2 ง
เรา เราจะทําอย่ างอื นได้ อย่ างไร
ราชบัญญัติ ของเรา ซึ งเราได้ ต2 ั ง
8ลิ2 นของเขาเป็ นเหมื อนลูกศรที ไว้ ต่อหน้ าเขา และไม่ ได้ เชื อฟั ง
(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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เยเรมีย์ K
หน้ า 1520
เสี ยงของเรา หรื อดํา เนิ นตาม 20 โอ หญิงเอ๋ย จงฟั งพระวจนะ
นั2 น
ของพระเยโฮวาห์ และให้ หู ของ
14 แต่ ได้ ดํา เนิ นตามใจของตน เจ้ ารั บพระวจนะจากพระโอษฐ์
เองอย่ างดื2 อดึง และติดตามพระ ของพระองค์ จงสอนบทครําบาอั ล อย่ างที บรรพบุ รุ ษได้ สั ง ครวญแก่ บุ ตรสาวของเจ้ า จง
สอนเขาไว้ "
สอนบทเพลงศพแก่ เพื อนบ้ าน
15 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ของเธอทุ กคน
จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล 21 เพราะความตายได้ ข2 ึ นมาเข้ า
จึ งตรั สว่ า "ดู เถิ ด เราจะเลี2 ยง หน้ าต่ างของเรา มันเข้ ามาในวัง
ชนชาติน2 ี ด้วยบอระเพ็ด และให้ ทั2 งหลายของเรา ตั ดพวกเด็กๆ
นํา2 ดีหมีเขาดื ม
ออกเสี ยจากข้ างนอก และตั ด
16 เราจะกระจายเขาไปท่ า ม- คนหนุ่ มๆออกเสี ยจากถนนทั2 ง
กลางประชาชาติ ที ตั วเขาเอง หลาย
และบรรพบุ รุ ษของเขาไม่ ร้ ู จั ก 22 จงพูดว่ า "พระเยโฮวาห์ ตรัส
และเราจะส่ งดาบให้ ไล่ ตามเขา ดั งนี2 ว่ า `ศพมนุ ษย์ จะล้ มลง
ทั2งหลาย จนเราจะผลาญเขาสิ2 น" เหมื อ นมู ล สั ต ว์ ต กตามพื2 นทุ่ ง
การอ้อนวอน
เหมื อนฟ่ อนข้ าวล้ มตามผู้ เกี ยว
และไม่ มีผ้ ู ใดจะเก็บ'"
ให้วางใจในพระเจ้า
17 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส 23 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
ดังนี2 ว่า "จงพิจารณาดู และเรียก "อย่ าให้ ผู้ มี ปั ญญาอวดในสติ
อย่ าให้ ชาย
นางร้ องไห้ ให้ มา จงให้ คนไป ปั ญญาของตน
ฉกรรจ์ อวดในความเข้ มแข็งของ
ตามหญิงทีชํานาญมา
18 ให้ เขารี บส่ งเสี ยงครําครวญ ตน อย่ าให้ คนมั งมีอวดในความ
เพื อเราทั2 งหลาย เพื อนํา2 ตาจะ มั งคั งของตน
อาบตาของเรา และหนั งตาของ 24 แต่ ให้ ผู้ อวดอวดในสิ งนี2 คื อ
ในการที เขาเข้ าใจและรู้ จั กเราว่ า
เราจะมีนาํ2 ตาพุออกมา
19 เพราะได้ ยิ นเสี ยงครําครวญ เราคือพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดง
จากศิ โยนว่ า `เราทั2 งหลายย่ อย ความเมตตา ความยุติธรรมและ
ยับเพียงใดแล้ ว เราอับอายหนัก ความชอบธรรมในโลก เพราะว่ า
หนา เพราะเราได้ ทอดทิ2 งแผ่ น เราพอใจในสิ งเหล่ านี2 " พระเยดิ น เพราะที อาศั ยของเราได้ โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
25 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด
เหวี ยงพวกเราออกไป'"
(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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หน้ า 1521
เยเรมีย์ K, DP
วันเวลากําลั งมาถึงแล้ ว เมื อเรา เพราะมันเดินไม่ ได้ อย่ ากลัวมัน
จะลงโทษบรรดาผู้ ที รั บพิ ธี เ ข้ า เลย เพราะมันทําร้ ายไม่ ได้ มันก็
สุ หนั ต พร้ อมด้ วยผู้ ที ไม่ ไ ด้ รั บ ทําดีไม่ ได้ ด้วย"
พิธีเข้ าสุหนัต คือ
6โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ หามีผ้ ู
26 อียิปต์ ยูดาห์ เอโดม และ ใดเหมื อนพระองค์ไม่ พระองค์
คนอัมโมน โมอับและบรรดาคน ทรงเป็ นใหญ่ และพระนามของ
ที อยู่ ในมุ มที ไกลที สุด ทุ กคนที พระองค์มีฤทธิT มาก
อาศัยอยู่ ในถิ นทุ รกันดาร เพราะ 7โอ ข้ าแต่ กษั ตริ ย์ แห่ งบรรดา
บรรดาประชาชาติเหล่ านี2 มิได้ รับ ประชาชาติ ผู้ ใดจะไม่ ยาํ เกรง
พิ ธี เข้ าสุ หนั ต และบรรดาวงศ์ พระองค์ เพราะพระองค์สมควร
วานอิ ส ราเอลก็ มิ ไ ด้ รั บพิ ธี เ ข้ า แก่ การอย่ างนี2 เพราะในบรรดา
สุหนัตทางจิตใจ"
ปราชญ์ ของบรรดาประชาชาติ
พระเจ้ากับบรรดารู ปเคารพ
และในบรรดาราชอาณาจั กรทั2 ง
โอ วงศ์ วานอิ สราเอล สิ2 นของเขา ไม่ มีผ้ ู ใดเหมือนพระ
เอ๋ ย จงฟั งพระวจนะซึ ง องค์
8เขาทั2งหลายทั2 งโฉดและโง่ เขลา
พระเยโฮวาห์ ตรัสกับเจ้ า
2พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า "อย่ า ไม้ อันนั2 นเป็ นแต่ คาํ สอนไร้ สาระ
เรี ยนรู้ วิ ถี ทางแห่ งบรรดาประ- 9 เครื องเงิ น ทุ บนั2 นเขาเอามา
ชาชาติ
หรื ออย่ าคร้ ามกลั ว จากทารชิ ช และเอาทองคํา มา
เพราะหมายสํา คั ญของท้ อ งฟ้ า จากเมืองอุฟาส เป็ นผลงานของ
ตามที บรรดาประชาชาติ ค ร้ าม ช่ างฝี มือ และเป็ นผลนํา2 มือของ
ช่ างทอง เสื2 อผ้ าของรู ปเคารพ
กลัวนั2 น
3เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติ นั2 นสี ครามและสี ม่ วง เป็ นผล
ทั2งหลายก็ไร้ สาระ เขาตัดต้ นไม้ งานของคนชํานาญทั2งนั2 น
มาจากป่ าต้ นหนึ ง เป็ นสิ งที มื อ 10 แต่ พระเยโฮวาห์ เป็ นพระเจ้ า
เที ยงแท้ พระองค์ ทรงเป็ นพระ
ช่ างได้ กระทําด้ วยขวาน
4เขาทั2 งหลายก็เอาเงิ นและทอง เจ้ าผู้ ทรงพระชนม์ และเป็ นพระ
มาประดั บ เขาตอกไว้ แน่ นด้ วย มหากษั ตริ ย์เนื องนิ ตย์ พอทรง
ค้ อนและตะปู มั นก็เคลื อนไหว พระพิ โ รธแผ่ นดิ น ก็ ห วั นไหว
และบรรดาประชาชาติ จะทนต่ อ
ไปมาไม่ ได้
5มั นตั2 งขึ2 นเหมือนต้ นอิ นทผลั ม ความกริ2 วของพระองค์ไม่ ได้
มั นพู ดไม่ ได้ คนต้ องขนมั นไป 11 เจ้ าจงพู ดกั บเขาทั2 งปวงดั งนี2

10

(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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เยเรมีย์ DP
หน้ า 1522
ว่ า "บรรดาพระผู้ ที มิ ได้ ทรง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาเป็ นพระ
สร้ างฟ้ าสวรรค์ และแผ่ นดิ นโลก นามของพระองค์
จะพินาศไปจากแผ่ นดินโลกและ 17 โอ เจ้ าทั2 งหลายที อาศั ยอยู่
จากภายใต้ ฟ้าสวรรค์เหล่ านี2 "
ภายใต้ การถู กล้ อมเอ๋ ย จงเก็บ
12 พระองค์ ท รงสร้ างโลกด้ วย ข้ าวของจากพื2 นดิน
ฤทธิT เดชของพระองค์ พระองค์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
ทรงสถาปนาพิ ภ พไว้ ด้ วยพระ ว่ า "ดู เถิ ด เราจะเหวี ยงชาว
สติปัญญาของพระองค์ และทรง แผ่ นดิ นออกไปเสี ย ณ เวลานี2
ขึ ง ฟ้ าสวรรค์ ออกด้ วยความเข้ า และเราจะนําความทุ กข์ ใจมาถึ ง
ใจของพระองค์
เขาเพื อให้ เขารู้ สึก"
13 เมื อพระองค์ ท รงเปล่ ง พระ 19 วิบัติแก่ ข้าพเจ้ า เพราะความ
สุ ร เสี ยงก็ มี เ สี ยงนํา2 คะนองใน เจ็บปวดของข้ าพเจ้ า บาดแผล
ท้ องฟ้ า
และทรงกระทํา ให้ ของข้ าพเจ้ าก็ร้ายหนัก แต่ ข้าพหมอกลอยขึ2 นจากปลายพิ ภ พ เจ้ าว่ า "แท้ จริ งนี เป็ นความทุ กข์
ทรงกระทําฟ้ าแลบเพื อฝน และ ใจ และข้ าพเจ้ าจะต้ องทนเอา"
ทรงนํา ลมมาจากพระคลั ง ของ 20 พลั บพลาของข้ าพเจ้ าก็ ถู ก
พระองค์
ทําลาย และเชื อกของข้ าพเจ้ าก็
14 มนุ ษย์ ทุ กคนโฉดในทาง ขาดสิ2 น ลู กๆของข้ าพเจ้ าจาก
ความรู้ ของตน ช่ างทองทุ กคน ข้ าพเจ้ าไปหมด และไม่ มีเขาอีก
จะได้ อายเพราะรู ปเคารพสลั ก แล้ ว ไม่ มี ผ้ ู หนึ งผู้ ใดที จะกาง
ของตน เพราะรู ปเคารพหล่ อ เต็นท์ ให้ ข้ าพเจ้ าอี ก และแขวน
ของเขาเป็ นของเท็จ และไม่ มีลม ม่ านของข้ าพเจ้ าให้
หายใจในรูปเคารพนั2 น
21 เพราะว่ า ผู้ เลี2 ยงแกะก็ โ ฉด
15 มั นเป็ นของไร้ ค่ า และเป็ น และไม่ ได้ เสาะหาพระเยโฮวาห์
ผลงานแห่ งความผิ ดพลาด มั น เพราะฉะนั2 นเขาจะมิ ไ ด้ จํา เริ ญ
จะต้ องพิ นาศเมื อถึ งเวลาการลง ขึ2 น และฝูงแกะทั2งหลายของเขา
โทษ
ก็จะกระจัดกระจายไป
16 พระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นส่ วนของ 22 ดู เถิ ด เสี ยงลื อมาถึ งแล้ ว
ยาโคบไม่ เหมื อนสิ งเหล่ านี2
เสี ยงโกลาหลยิ งใหญ่ จ ากแดน
เพราะพระองค์ ท รงเป็ นผู้ ที ก่ อ เหนื อมากระทํา ให้ หั วเมื อง
ร่ างทุ กสิ งขึ2 น และอิสราเอลเป็ น ยู ดาห์ เป็ นที รกร้ าง
และให้
ตระกู ลที เป็ นมรดกของพระองค์ เป็ นถํา2 ของมังกร
(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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หน้ า 1523
เยเรมีย์ DP, DD
23 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า ให้ ผ้ ู น2 ั นเป็ นทีแช่ งเถิด
พระองค์ ทราบแล้ วว่ า ทางของ 4ซึ งเป็ นพั นธสัญญาที เราบั ญชา
มนุ ษย์ไม่ อยู่ ทีตัวเขา คือไม่ อยู่ ที แก่ บรรพบุ รุ ษของเจ้ าทั2 งหลาย
มนุ ษย์ ผ้ ู ซึ งดํา เนิ นไปที จะนํา ฝี ในวั นที เราได้ นาํ เขาออกมาจาก
ก้ าวของตนเอง
แผ่ นดินอียิปต์ จากเตาไฟเหล็ก
24 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ กล่ าวว่ า จงเชื อฟั งเสี ยงของเรา
ทรงโปรดตี สอนข้ าพระองค์ ด้ วย และจงกระทําทุ กอย่ างทีเราบัญความยุ ติ ธรรม มิ ใช่ ด้ วยความ ชาเจ้ าไว้ เจ้ าจึงจะเป็ นประชาชน
กริ2 วของพระองค์ เกรงว่ าพระ ของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ า
องค์ จ ะทรงนํา ข้ าพระองค์ มาถึ ง ของเจ้ า
ความสูญเปล่ า
5เพื อเราจะกระทําให้ สาํ เร็จตาม
25 ขอพระองค์ ทรงเทพระพิ โรธ คํา ปฏิ ญาณซึ งเราได้ ปฏิ ญาณไว้
ของพระองค์ เหนื อเหล่ าประชา กั บบรรพบุ รุ ษของเจ้ าว่ า จะ
ชาติ ที ไม่ ร้ ู จั กพระองค์ และ ประทานแผ่ นดิ นซึ งมี นาํ2 นมและ
เหนื อ ครอบครั วทั2 งหลายที ไม่ นํา2 ผึ2 งไหลบริ บูรณ์แก่ เขาอย่ างที
อ อ กพระ นาม ขอ งพระ อง ค์ เป็ นอยู่ ทุ กวั นนี2 " แล้ วข้ าพเจ้ า
เพราะเขาทั2 งหลายได้ กิ นเผา จึงทู ลตอบว่ า "โอ ข้ าแต่ พระเยผลาญยาโคบ เขาได้ เขมือบท่าน โฮวาห์ ขอให้ เป็ นดังนั2 นเถิด"
เสีย และเผาผลาญท่านเสีย และ 6 และพระเยโฮวาห์ ตรั สแก่
กระทําทีอาศัยของท่านให้ รกร้ าง ข้ าพเจ้ าว่ า "จงป่ าวร้ องถ้ อยคํา
ไป
เหล่ านี2 ทั2 งสิ2 นในหั วเมื อ งของ
เยเรมียป์ ระกาศเรื อง
ยู ด าห์ และในถนนหนทางเยรู ซาเล็มว่ า จงฟั งถ้ อยคํา แห่ ง
พันธสัญญาทียูดาห์ไม่ รกั ษา
พระวจนะซึ งมาจากพระ พันธสัญญานี2 และประพฤติตาม
7 เพราะเราได้ กล่ าวตั กเตื อ น
เยโฮวาห์ ถึงเยเรมีย์ว่า
2"เจ้ าจงฟั งถ้ อยคําในพั นธสั ญ- อย่ างแข็งแรงต่ อบรรพบุ รุ ษของ
ญานี2 เถิ ด และจงกล่ าวแก่ คน เจ้ า ในวั นทีเรานําเขาขึ2 นมาจาก
แผ่ นดินอียิปต์ แม้ จนถึงทุ กวันนี2
ยูดาห์ และชาวกรุงเยรูซาเล็ม
3เจ้ าจงกล่ าวแก่ เขาว่ า พระเย- อย่ า งไม่ ห ยุ ดยั2 งกล่ า วตั กเตื อน
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ว่ า จงเชื อฟั งเสียงของเรา
ตรั สดั งนี2 ว่ า คนหนึ งคนใดที ไม่ 8ถึงกระนั2 นเขาทั2งหลายก็ไม่ เชื อ
เชื อฟั งถ้ อยคํา ในพั นธสั ญญานี2 ฟั งหรื อเงี ยหู ฟัง แต่ ทุกคนดํา-

11

(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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เยเรมีย์ DD
หน้ า 1524
เนิ น ตามความดื2 อกระด้ างแห่ ง หลายของเจ้ า และตามจํา นวน
จิตใจอันชั วร้ ายของเขา เหตุฉะนี2 หนทางในกรุ งเยรู ซ าเล็ม เจ้ า ได้
เราจึ งจะนํา ซึ งตามบรรดาถ้ อย ตั2 งแท่นบูชาถวายสิ งทีน่ าอั บอาย
คํา แห่ งพั น ธสั ญ ญานี2 ที เราได้ คื อแท่ น สํา หรั บเผาเครื องหอม
บัญชาให้ เขากระทํา แต่ เขามิ ได้ ถวายแก่ พระบาอัล
กระทํา ตามนั2 น ให้ มาตกเหนื อ 14 เพราะฉะนั2 น เจ้ าอย่ าอธิ ษเขา"
ฐานเพื อชนชาติ น2 ี อย่ าร้ องขึ2 น
9พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ า พเจ้ า หรื อ อธิ ษฐานเพื อเขาทั2 งหลาย
อี กว่ า "มีการคิดกบฏท่ ามกลาง เพราะเราจะไม่ ฟั ง เมื อเขาร้ อง
คนยู ดาห์ และท่ ามกลางชาวกรุ ง ต่ อเราในเวลาลําบาก
เยรูซาเล็ม
15 ผู้ ทีรั กของเรานั2 นมี สิทธิ อะไร
10 เขาได้ หั นกลั บไปหาความชั ว ในนิ เวศของเราเล่ า ในเมื อนาง
ช้ าแห่ งบรรพบุ รุ ษของเขา ผู้ นั2 นได้ กระทําการชั วช้ ามาก และ
ปฏิเสธไม่ ยอมฟั งถ้ อยคําของเรา เนื2 ออั นบริ สุ ทธิT ได้ พ้นไปจากเจ้ า
เขาติดตามพระอื นๆ และปรน- แล้ ว เมื อเจ้ ากระทําชั ว เจ้ าจึ ง
นิบัติ พระนั2 น วงศ์วานอิสราเอล เริงโลด
และวงศ์ วานยู ดาห์ ได้ ผิ ดพั นธ- 16 พระเยโฮวาห์ ท รงเคยเรี ยก
สั ญญาของเรา ซึ งเรากระทําต่ อ เจ้ าว่ า `ต้ นมะกอกเทศสดงดงาม
บรรพบุรุษของเขา
ด้ วยผลเป็ นอย่ างดี' แต่ พระองค์
11 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ทรงก่ อ ไฟเผามั นเสี ยด้ วยเสี ยง
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุ พายุ ใหญ่ และกิ งทั2 งหลายของ
ร้ ายมาเหนื อเขา
ซึ งเขาหนี มันก็ถูกหั กเสียแล้ ว
ไม่ พ้น ถึงเขาจะร้ องทุ กข์ต่อเรา 17 ด้ วยว่ าพระเยโฮวาห์ จอมโยเราจะไม่ ฟังเขาทั2งหลาย
ธา ผู้ ได้ ปลูกเจ้ า ได้ ทรงประกาศ
12 แล้ วหั วเมื อ งยู ดาห์ และชาว ความร้ ายให้ ตกแก่ เจ้ า เพราะ
กรุ งเยรู ซาเล็มจะไปร้ องทุ กข์ ต่ อ ความชั วช้ าของวงศ์ วานอิ สราพระ
ซึ งเขาทั2 งหลายได้ เผา เอลและวงศ์วานยูดาห์ ซึ งเขาได้
เครื องหอมถวายนั2 น แต่ พระ กระทําต่ อสู้ ตนเอง เพื อได้ ยั วยุ
เหล่ านั2 นจะช่ วยเขาให้ รอดใน ให้ เราโกรธ ด้ วยการเผาเครื อง
เวลาลําบากไม่ ได้
หอมถวายแก่ พระบาอัล"
13 โอ ยูดาห์ เอ๋ย พระทั2งหลาย 18 พระเยโฮวาห์ ทรงสํา แดงแก่
ของเจ้ าก็มากเท่ ากั บหั วเมื องทั2 ง ข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าก็ร้ ู แล้ ว
(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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เยเรมีย์ DD, DF
พระองค์ ทรงสํา แดงการกระทํา 23 จะไม่ มี เหลื อสั กคนเดี ยว
ของเขาแก่ ข้าพระองค์
เพราะเราจะนําความร้ ายมาสู่ คน
19 แต่ ข้ าพระองค์ เ ป็ นเหมื อ น ตําบลอานาโธท คือปี แห่ งการลง
ลู กแกะหรื อวั วซึ งถู กพามาถึ งที โทษเขา"
ฆ่ า ข้ าพระองค์ ไม่ ทราบเลยว่ า
เรื องร้องทุกข์ของเยเรมีย ์
พวกเขาได้ ออกอุ บ ายต่ อสู้ ข้ า
และคําตอบจากพระเจ้า
พระองค์ โดยกล่ าวว่ า "ให้ เรา
โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์
ทํา ลายต้ นไม้ กั บผลของมั นเสี ย
เมื อข้ าพระองค์ ส้ ู คดี กั บ
ด้ วย ให้ เราตั ดเขาออกเสี ยจาก พระองค์ พระองค์กท็ รงเป็ นฝ่ าย
แผ่ นดินของคนเป็ น เพื อชื อของ ถู ก แม้ กระนั2 นข้ าพระองค์ยังขอ
เขาจะไม่ เป็ นทีระลึกถึงอีกเลย"
ทู ล เสนอมู ลคดี ของข้ า พระองค์
20 แต่ ว่า โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ต่ อพระองค์ ไฉนทางของคนชั ว
จอมโยธา ผู้ ทรงพิ พากษาอย่ าง จึงจําเริญขึ2 น ไฉนทุ กคนทีทรยศ
ชอบธรรม ผู้ ทรงทดลองดูท2 ังใจ ก็อยู่ เย็นเป็ นสุข
และจิต ขอให้ ข้าพระองค์แลเห็น 2พระองค์ ทรงปลู กเขาทั2 งหลาย
การแก้ แค้ นของพระองค์ ตกแก่ และเขาทั2 งหลายก็ ห ยั งรากลง
เขา เพราะข้ าพระองค์ ได้ มอบ เขาทั2งหลายงอกงามขึ2 นและบั งเรื องของข้ าพระองค์ ไ ว้ กั บพระ เกิ ดผล พระองค์ ทรงอยู่ ใกล้ ที
องค์แล้ ว
ปากของเขา แต่ ไกลจากใจของ
21 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ เขา
ตรั สดั งนี2 เกี ยวกั บคนตํา บลอา- 3โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระ
นาโธท ผู้ แสวงหาชี วิ ตของเจ้ า องค์ ทรงรู้ จั กข้ าพระองค์ พระ
และกล่ าวว่ า "อย่ าพยากรณ์ ใน องค์ทรงเห็นข้ าพระองค์และทรง
พระนามของพระเยโฮวาห์ หรือ ทดลองใจของข้ าพระองค์ที มีต่ อ
มิ ฉะนั2 นเจ้ าจะต้ องตายด้ วยมื อ พระองค์ ขอทรงฉุ ดเขาออกมา
ของเรา"
เหมื อนแกะสําหรั บการฆ่ า และ
22 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ตั2 งเขาทั2 งหลายไว้ ต่ างหากเพื อ
จอมโยธาตรัสว่ า "ดูเถิด เราจะ วันฆ่ า
ลงโทษเขาทั2งปวง พวกคนหนุ่ ม 4แผ่ นดินนี2 จะไว้ ทุกข์นานเท่ าใด
จะตายด้ วยดาบ บรรดาบุตรชาย และผั กหญ้ าตามท้ องนาทุ กแห่ ง
และบุ ตรสาวของเขาจะตายด้ วย จะเหี ยวแห้ งไปนานเท่าใดเพราะ
การกันดารอาหาร
ความชั วของผู้ ที อาศั ยอยู่ ในนั2 น

12

(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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สั ต ว์ และนกก็ ถู ก ผลาญไปเสี ย ทั2 งหลายได้ เหยี ยบยํา ส่ วนของ
สิ2 น เพราะเขาว่ า "พระองค์จะไม่ เราไว้ ใต้ ฝ่ าเท้ า เขาทั2 งหลายได้
ทอดพระเนตรบั2 นปลายสุ ดของ กระทํา ให้ ส่ วนอั นพึ ง ใจของเรา
เราทั2งหลาย"
กลายเป็ นถิ นทุ รกันดารทีรกร้ าง
5 "ถ้ าเจ้ าวิ งแข่ งกั บทหารราบ 11 เขาทั2 งหลายได้ กระทํา ส่ วน
และเขาทํา ให้ เจ้ าเหน็ ด เหนื อย ของเราให้ รกร้ าง เมื อรกร้ างส่ วน
เจ้ าจะแข่ งกับม้ าได้ อย่ างไร และ นั2 นก็ครําครวญต่ อเรา แผ่ นดิ น
ถ้ าเจ้ ายั ง เหน็ ด เหนื อยในแผ่ น ทั2 งสิ2 นก็ถู กทิ2 งให้ รกร้ าง เพราะ
ดิ น แห่ งสั น ติ ภ าพซึ งเจ้ าวางใจ ไม่ มีผ้ ู ใดเอาใจใส่ ในเรื องนี2
นั2 น เจ้ าจะทําอย่ างไรในคลื นของ 12 ผู้ ทาํ ลายล้ างได้ มาบนบรรดา
ลุ่ มแม่ นาํ2 จอร์แดน
ที สู ง ทั2 งปวงในถิ นทุ รกั น ดาร
6เพราะว่ าแม้ พี น้ องของเจ้ าและ เพราะว่ าแสงดาบของพระเยโฮวงศ์วานของบิดาเจ้ า แม้ ว่าเขาก็ วาห์ จะทําลายจากปลายแผ่ นดิ น
ได้ กระทํา การทรยศต่ อเจ้ า เขา นี2 ไปถึ งปลายอี กข้ างหนึ ง ไม่ มี
ยั ง เรี ยกให้ ฝู ง ชนไล่ ต ามเจ้ าไป เนื2 อหนังใดๆทีจะมีสันติภาพ
ถึ งแม้ ว่ า เขาพู ด ถ้ อยคํา อย่ างดี 13 เขาทั2งหลายได้ หว่ านข้ าวสาลี
แก่ เจ้ า อย่ าเชื อเขาเลย
แต่ จะเกี ยวหนาม เขาได้ กระทํา
7เราได้ ละทิ2 งนิ เวศของเรา เรา ให้ ตัวเจ็บปวด แต่ จะไม่ ได้ กาํ ไร
ได้ เหวี ยงมรดกของเราทิ2ง เราได้ อะไร เขาทั2งหลายจะละอายด้ วย
มอบผู้ ทีรักของจิตใจเราไว้ ในมือ ผลการเกี ยวของเขา ด้ วยเหตุ
ศัตรูของเธอ
ความโกรธเกรี2 ยวกราดของพระ
8 มรดกของเราได้ กลายเป็ น เยโฮวาห์ "
เหมื อนสิ งโตในป่ าต่ อเรา เขา 14 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ด้ วย
ตะเบ็ ง เสี ยงของเขาเข้ าใส่ เรา เรื องบรรดาเพื อนบ้ านที ชั วร้ าย
เพราะฉะนั2 นเราจึงเกลียดเขา
ของเรา ผู้ ทีได้ แตะต้ องมรดกซึ ง
9 มรดก ขอ ง เราเป็ นแก่ เรา เราได้ ให้ อิ สราเอลประชาชนของ
เหมื อนนกลายด่ าง นกซึ งอยู่ เราสื บมรดกนั2 นว่ า
"ดู เถิ ด
รอบต่ อสู้ นกนั2 น มาเถิ ด มา เราจะถอนเขาทั2 งหลายขึ2 นจาก
ชุ มนุ มสั ตว์ ป่ าทุ่ งทั2 งสิ2 น นํามั น แผ่ นดินของเขา และเราจะถอน
ให้ มากินเสีย
วงศ์ วานยู ดาห์ จากท่ ามกลางเขา
10 ผู้ เลี2 ยงแกะเป็ นอั น มากได้ ทั2งหลาย
ทําลายสวนองุ่ นของเราเสี ย เขา 15 และต่ อ มาหลั งจากที เราได้
(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 นแล้ ว เราจะ มา ซึ งอยู่ ที เอวของเจ้ า และจง
กลั บ มี ความเมตตาต่ อเขาอี ก ลุกขึ2 นไปยังแม่ นาํ2 ยูเฟรติส แล้ ว
และเราจะนํา เขาทั2 งหลายมาอี ก ซ่ อนผ้ านั2 นไว้ ในซอกหิ นแห่ ง
ให้ ต่ า งคนก็ม ายั ง มรดกของตน หนึ ง"
และยังแผ่ นดินของตน
5ข้ าพเจ้ าก็ไปและซ่ อนผ้ านั2 นไว้
16 และจะเกิดกรณีข2 ึ นว่ า ถ้ าเขา ข้ างแม่ นาํ2 ยูเฟรติส ดังทีพระเยทั2 งหลายจะอุ ต ส่ าห์ ศึ ก ษาทาง โฮวาห์ ทรงบัญชาข้ าพเจ้ า
แห่ งประชาชนของเรา คื อปฏิ- 6 ต่ อ มาอี ก หลายวั นพระเยโฮญาณในนามของเราว่ า `ตราบใด วาห์ ตรั สกั บข้ าพเจ้ าว่ า "จงลุ ก
ที พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ ขึ2 นไปยังแม่ นาํ2 ยูเฟรติส และเอา
แน่ ' อย่ างทีเขาได้ สอนประชาชน ผ้ าคาดเอวซึ งเราได้ สั งเจ้ าให้
ของเราให้ ปฏิ ญาณโดยพระบา- ซ่ อนไว้ ที นั นนั2 นมาเสี ย จากที
อัล แล้ วเขาจะได้ รับการสร้ างขึ2 น นั น"
ไว้ ท่ามกลางประชาชนของเรา
7 แล้ วข้ าพเจ้ าก็ ไ ปที แม่ นาํ2 ยู 17 แต่ ถ้ าเขาทั2 งหลายจะไม่ เชื อ เฟรติส และขุดเอาผ้ าคาดเอวมา
ฟั ง แล้ วเราจะถอนประชาชาติ จากที ซึ งข้ าพเจ้ าได้ ซ่ อนไว้ ดู
นั2 นขึ2 น และทํา ลายเขาจนสิ2 น" เถิด ผ้ าคาดเอวนั2 นเสียหมด จะ
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
ใช้ การสิ งใดก็ไม่ ได้
ผ้าป่ านคาดเอวทีสกปรก
8แล้ วพระวจนะของพระเยโฮวาห์ กม็ ายังข้ าพเจ้ าว่ า
เปรี ยบได้กบั อิ สราเอล
พระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ 9 "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
ข้ าพเจ้ าด้ วยว่ า "จงไป เราก็จะทําลายความทะนงใจของ
และความทะนงใจ
ซื2 อผ้ าป่ านคาดเอวมาผื น หนึ ง ยู ดาห์
คาดเอวของเจ้ าไว้ และอย่ า จุ่ ม ใหญ่ ยิ งของเยรู ซาเล็มเสี ยอย่ าง
นั2 นแหละ
นํา2 "
2 ข้ าพเจ้ าจึ ง ซื2 อผ้ าคาดเอวผื น 10 คือชนชาติทีชั วร้ ายนี2 ผู้ ปฏิหนึ งตามพระวจนะของพระเย- เสธไม่ ฟั งถ้ อยคํา ของเรา ผู้ ที
โฮวาห์ และคาดเอวของข้ าพเจ้ า ดํา เนิ นตามความดื2 อกระด้ าง
แห่ งจิตใจของตนเอง และได้ ติด
ไว้
3 และพระวจนะของพระเยโฮ- ตามพระอื น เพื อจะปรนนิ บั ติ
และนมั สการพระเหล่ านั2 น จะ
วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าครั2 งทีสองว่ า
4"จงเอาผ้ าคาดเอวซึ งเจ้ าได้ ซ2 ื อ เป็ นเหมื อ นผ้ าคาดเอวนี2 ซึ งจะ

13

(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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ใช้ การสิ งใดก็ไม่ ได้
เขา"
11 เพราะผ้ าคาดเอวติดอยู่ ทีเอว 15 จงฟั งและเงี ยหู ฟัง อย่ ายโส
ของมนุ ษย์ฉันใด เราก็ได้ กระทํา ไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
ให้ วงศ์ วานทั2 งสิ2 นของอิ สราเอล ลั นพระวาจาแล้ ว
และวงศ์ วานทั2 งสิ2 นของยูดาห์ ติ ด 16 จงถวายสง่ า ราศี แด่ พระเยอยู่ กั บเราฉั นนั2 น พระเยโฮวาห์ โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ าทั2งหลาย
ตรั สดั งนี2 เพื อเขาทั2 งหลายจะ ก่ อนที พระองค์ จ ะทรงนํา ความ
เป็ นประชาชน ชื อเสียง ทีสรร- มื ดมา ก่ อนที เท้ าของเจ้ าจะ
เสริญ และสง่ าราศีแก่ เรา แต่ เขา สะดุ ดบนภู เขาที มี แสงโพล้ เพล้
ทั2งหลายก็ไม่ ฟัง
และขณะเมื อเจ้ าทั2 งหลายมอง
การทีอิสราเอลจะตกเป็ นเชลย หาความสว่ าง พระองค์ทรงกลับ
ให้ เป็ นเงามั จจุ ราช และทรง
กําลังใกล้เข้ามา
12 ฉะนั2 นเจ้ าจงกล่ า วถ้ อยคํา นี2 กระทําให้ เป็ นความมืดทึบ
แก่ เขาทั2 งหลาย พระเยโฮวาห์ 17 แต่ ถ้ าเจ้ าทั2 งหลายจะไม่ ฟั ง
พระเจ้ าแห่ ง อิ สราเอลตรั สดั งนี2 จิ ต ใจของข้ าพเจ้ าก็ จ ะร้ องไห้
ว่ า `นํา2 องุ่ นจะเต็มไหทุ กลู ก' ลั บๆ เพราะความทะนงใจของ
และเขาทั2 งหลายจะพู ดกั บเจ้ าว่ า เจ้ า ตาของข้ าพเจ้ าจะร้ องไห้
`เราไม่ ร้ ู หรื อว่ านํา2 องุ่ นจะต้ อง มากนั ก และมี นาํ2 ตาอาบหน้ า
เพราะฝู ง แกะของพระเยโฮวาห์
เต็มไหทุ กลูก'
13 แล้ วเจ้ าจงพู ดกั บเขาทั2 ง ถู กต้ อนเอาไปเป็ นเชลย
หลายว่ า พระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2 18 จงกล่ าวแก่ กษั ตริ ย์ และพระ
ว่ า ดูเถิด เราจะให้ ชาวแผ่ นดิน ราชิ นีว่า "ขอทรงประทับ ณ ที
นี2 ทั2 งสิ2 นเต็มไปด้ วยความมึนเมา ตํา เพราะว่ าอํานาจของพระองค์
คื อกษั ตริ ย์ ท2 ั งหลายของผู้ ประ- คื อ มงกุ ฎแห่ ง สง่ า ราศี ของพระ
ทั บบนบั ลลั งก์ ของดาวิ ด พวก องค์จะหล่ นมา"
ปุ โรหิ ต พวกผู้ พยากรณ์ และ 19 หั วเมื องแห่ งภาคใต้ ก ็ถู กปิ ด
ซึ งไม่ มี ใครจะเปิ ดได้ ยู ดาห์ ท2 ั ง
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทั2งสิ2 น
14 และพระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เรา สิ2 นก็จะถู กกวาดไปเป็ นเชลย จะ
จะเหวี ยงเขาทั2 งหลายให้ ชนกั น ถู กกวาดไปเป็ นเชลยหมดที
และกั น พวกพ่ อก็ชนพวกลู ก เดียว
เราจะไม่ สงสาร หรื อไม่ ไว้ ชี วิ ต 20 "จงเงยหน้ าของเจ้ าขึ2 นดู เขา
หรื อไม่ เมตตา แต่ เราจะทําลาย เหล่ านั2 นที มาจากทิศเหนื อ ฝู ง
(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 ได้ มอบไว้ ให้ แก่ เจ้ านั2 นอยู่ ให้ เห็ น ความอั บ อายขายหน้ า
ที ไหน คื อฝู งแกะที งดงามของ ของเจ้ า
เจ้ านั นน่ ะ
27 เราได้ เห็ น การล่ วงประเวณี
21 เจ้ าจะว่ าอย่ างไรเมื อเขาจะลง ของเจ้ า การครวญหา การเล่ นชู้
โทษเจ้ า เพราะเจ้ าเองได้ สอน อย่ างแก่ ราคะของเจ้ า และการ
เขาให้ เป็ นนายและเป็ นประมุ ข ที น่ าสะอิ ดสะเอี ยนของเจ้ า บน
ของเจ้ า ความเจ็บปวดจะไม่ เข้ า เนิ นเขาทั2 งหลายที ในทุ่ งนา โอ
มาครอบงําเจ้ า อย่ างความเจ็บ เยรูซาเล็มเอ๋ย วิ บัติแก่ เจ้ า อีก
ปวดของผู้ หญิ ง ที กํา ลั ง คลอด นานสั กเท่ าใดเจ้ าจึ งจะยอม
บุตรหรือ
กระทําให้ เจ้ าสะอาดได้ "
22 และถ้ าเจ้ าว่ าในใจของเจ้ าว่ า
ผู พ้ ยากรณ์ประกาศ
`ทําไมสิ งเหล่ านี2 จึงเกิดกับข้ า' ก็
เรื องความแห้งแล้ง
เพราะความชั วช้ าที มากมาย
พระวจนะของพระเยใหญ่ โตของเจ้ า เสื2 อของเจ้ าจึ ง
โฮวาห์ ซึ งมาถึ ง เยเรมี ย์
ต้ องถู กถลกขึ2 น และส้ นเท้ าของ เกี ยวด้ วยความแห้ งแล้ งว่ า
เจ้ าจึงไม่ ปิดบัง
2"ยูดาห์ ไว้ ทุกข์ และประตูเมือง
23 คนเอธิ โอเปี ยเปลี ยนวรรณ ทั2 งปวงของเธอก็ อ่ อ นกํา ลั ง ลง
ของตนเองได้ หรือ หรือเสือดาว ประชาชนของเธอก็แต่ งดํา หน้ า
เปลี ยนลายของมั น ถ้ าได้ แล้ ว ก้ มอยู่ บนแผ่ นดิน และเสียงร้ อง
เจ้ าทั2งหลายผู้ ทีเคยต่ อการกระ- ของเยรูซาเล็มก็ข2 ึ นไป
ทํา ความชั วจะมากระทํา ความดี 3 ขุ น นางของเธอส่ ง ผู้ น้ อยของ
ก็ได้
เขาให้ ไปตั กนํา2 เขาทั2 งหลาย
24 ฉะนั2 นเราจะกระจายเขาทั2 ง ไปยังที ขั งนํา2 เห็นว่ าไม่ มี นาํ2 เขา
หลายไปเหมื อ นแกลบที ถู กลม ทั2 งหลายก็ ก ลั บไปด้ วยภาชนะ
จากถิ นทุ รกันดาร
เปล่ า เขาทั2 งหลายได้ อายและ
25 นี เป็ นส่ วนของเจ้ า เป็ นส่ วน ขายหน้ า เขาจึ งคลุ มศี รษะของ
ทีเราได้ ตวงออกให้ แก่ เจ้ า" พระ เขาทั2งหลายเสีย
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ "เพราะ 4เพราะเรื องแผ่ นดิ นที แห้ งแล้ ง
เจ้ าได้ ลื มเราเสี ยและไว้ วางใจใน เนื องจากไม่ มี ฝนตกบนแผ่ นดิ น
การมุ สา
ชาวนาทั2งหลายก็อับอาย เขาทั2ง
26 ฉะนั2 นเราเองจะถลกเสื2 อ หลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสีย
คลุ มของเจ้ ามาปกหน้ าเจ้ า คื อ 5แม้ กวางตัวเมียที อยู่ ในท้ องทุ่ ง

14

(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 งลู กที ตกใหม่ ของมั นเสี ย นี2 ว่า "เขาทั2งหลายรักทีจะพเนจร
เพราะว่ าไม่ มีหญ้ า
ไปอย่ างนี2 เขาทั2งหลายไม่ ยับยั2 ง
6ลาป่ ายืนอยู่ บนทีสูง มันสูดลม เท้ าของเขาไว้ ฉะนั2 นพระเยโฮหายใจเหมื อนมังกร ตาของมั น วาห์ จึ งไม่ ทรงรั บเขา บั ดนี2 พระ
ก็มืดมัว เพราะไม่ มีหญ้ า"
องค์ จะทรงระลึ ก ถึ งความชั วช้ า
7"แม้ ว่ าความชั วช้ าของข้ าพระ ของเขา และลงโทษการผิดบาป
องค์ ท2 ั งหลายก็เป็ นพยานปรั ก- ของเขา"
ปรําข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระ 11 พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ ข้าพเจ้ า
เยโฮวาห์ ขอพระองค์ โปรดเถิ ด ว่ า "อย่ าอธิ ษฐานเพื อความอยู่
เพื อเห็ น แก่ พระนามของพระ เย็นเป็ นสุขของชนชาติน2 ี เลย
องค์ ด้ วยว่ าบรรดาการกลับสัตย์ 12 แม้ ว่าเขาอดอาหาร เราก็จะ
ของข้ าพระองค์ ท2 ั งหลายก็ มาก ไม่ ฟั งเสี ยงร้ องของเขา แม้ เขา
ยิ ง ข้ าพระองค์ ท2 ั งหลายกระทํา ถวายเครื องเผาบู ชาและเครื อง
บาปต่ อพระองค์
ธัญญบูชา เราก็จะไม่ รับมัน แต่
8โอ ข้ าแต่ พระองค์ผ้ ู เป็ นความ เราจะผลาญเขาเสี ยด้ วยดาบ
หวั งแห่ งอิ สราเอล เป็ นพระผู้ ด้ วยการกันดารอาหาร และด้ วย
ช่ วยให้ รอดของเขาในยามลํา - โรคระบาด"
บาก ไฉนพระองค์ จะทรงเป็ น 13 แล้ วข้ าพเจ้ าพู ดว่ า "ข้ าแต่
เหมื อ นคนต่ า งด้ าวในแผ่ น ดิ น องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า ดูเถิด
หรื อเหมื อนคนเดิ นทางแวะอา- พวกผู้ พยากรณ์ ก ล่ าวแก่ เ ขาว่ า
ศัยค้ างเพียงคืนเดียว
`ท่ านทั2 งหลายจะไม่ เห็ น ดาบ
9 ไ ฉนพระ อ ง ค์ จะ ท รง เป็ น หรื อจะมี การกั นดารอาหาร แต่
เหมือนชายทีงงงัน หรือเหมือน เราจะให้ สั นติ ภาพที แน่ นอนแก่
คนที มี กาํ ลั งมากแต่ ช่ วยใครให้ เจ้ าในสถานทีนี2 '"
รอดไม่ ได้ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮ- 14 และพระเยโฮวาห์ ตรั สแก่
วาห์ แม้ กระนั2 นก็ดีพระองค์ทรง ข้ าพเจ้ าว่ า "พวกผู้ พยากรณ์
สถิ ต ท่ า มกลางข้ าพระองค์ ท2 ั ง เหล่ านั2 นพยากรณ์ เ ท็ จ ในนาม
หลาย คนเขาเรียกพวกข้ าพระ ของเรา เรามิ ได้ ใช้ เขาทั2 งหลาย
องค์ โดยพระนามของพระองค์ และเรามิ ไ ด้ บั ญชาเขาหรื อ พู ด
ขออย่ าทรงละข้ าพระองค์ ทั2 ง กั บเขา เขาพยากรณ์ นิ มิ ตและ
หลายไว้ เสีย"
การทํา นายเท็จแก่ เ จ้ าทั2 งหลาย
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ ชนชาติ เป็ นการทํานายที ไร้ ค่ า เป็ นการ
(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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เยเรมีย์ DJ
ล่ อลวงของจิตใจเขาเอง
ไม่ ร้ ู จัก'"
15 ฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ จึงตรั ส 19 พระองค์ ท รงปฏิ เ สธไม่ รั บ
ดั ง นี2 เกี ยวด้ วยพวกผู้ พยากรณ์ ยู ดาห์ เสี ยทีเดียวแล้ วหรื อ พระ
ผู้ พยากรณ์ในนามของเรา แม้ ว่า ทัยของพระองค์เกลียดศิโยนเสีย
เราไม่ ได้ ใช้ เขาทั2 งหลาย และผู้ แล้ วหรือ ไฉนพระองค์ทรงเฆี ยน
กล่ าวว่ า `ดาบและการกั นดาร ตี ข้ าพระองค์ ท2 ั งหลาย จนไม่
อาหารจะไม่ มาถึ ง แผ่ นดิ น นี2 ' มี ก ารรั ก ษาข้ าพระองค์ ใ ห้ หาย
พวกผู้ พยากรณ์ เ หล่ า นั2 นจะถู ก ข้ าพระองค์ ท2 ั งหลายมองหาสั นผลาญเสี ยด้ วยดาบและการกั น- ติ ภาพ แต่ ไม่ มี ความดี มาเลย
ดารอาหาร
เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ ประ16 และประชาชนผู้ ซึ งเขาพยา- สบความสยดสยอง
กรณ์ ให้ ฟั งนั2 น จะถู กทิ2 งไว้ ใน 20 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้ า
ถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ ม พระองค์ ท2 ั งหลายขอสารภาพ
เพราะเหตุ การกั นดารอาหาร ความชั วของพวกข้ าพระองค์
และดาบ ซึ งไม่ มี ผ้ ู ใดจะฝั งเขา และความชั วช้ าของบรรพบุ รุ ษ
คื อทั2 งตั วเขาทั2 งหลาย ภรรยา ของข้ าพระองค์ เพราะข้ าพระ
ของเขา บุ ตรชายและบุ ตรสาว องค์ ท2 ั งหลายได้ กระทํา บาปต่ อ
ของเขา เพราะเราจะเทความชั ว พระองค์
ของเขาสนองเขา
21 เพราะเห็ น แก่ พระนามของ
17 เจ้ าจงกล่ าวถ้ อยคํา นี2 แก่ เ ขา พระองค์ ขออย่ าทรงเกลียดพวก
ว่ า `ขอให้ ตาของเรามีนาํ2 ตาไหล ข้ าพระองค์ ขออย่ าให้ หลู่ เกียรติ
ทั2งกลางคืนและกลางวัน อย่ าให้ แห่ งพระที นั งอั น รุ่ งเรื อ งของ
หยุ ดยั2 ง เพราะบุตรสาวพรหม- พระองค์ ขอทรงระลึ กและอย่ า
จารีแห่ งประชาชนของเรา ถู กขยี2 ทรงหั กพั นธสั ญญาของพระองค์
ด้ วยความหายนะยิ งใหญ่ ถู กตี ซึ งมีไว้ กับข้ าพระองค์
อย่ างหนักมาก
22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแห่ ง
18 ถ้ าเราออกไปในท้ องนา ดู ประชาชาติ ท2 ั งหลายมี พระองค์
เถิด นั นคนทีถู กฆ่ าเสียด้ วยดาบ ใดเล่ าที ทํา ให้ เกิ ด ฝนได้ หรื อ
ถ้ าเราเข้ าไปในกรุ ง ดู เถิ ด นั น ท้ องฟ้ าประทานห่ าฝนได้ หรื อ
โรคอั นเนื องจากการกั นดาร โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
เพราะว่ าทั2 งพวกผู้ พยากรณ์และ ของพวกข้ าพระองค์ พระองค์
ปุโรหิ ตไปค้ ากั นในแผ่ นดิ นที เขา มิ ใ ช่ พระเจ้ าองค์ น2 ั นดอกหรื อ
(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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พวกข้ าพระองค์ จึ ง คอยหวั งใน เซคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ ไ ด้
พระองค์ เพราะพระองค์ ทรง กระทําในเยรูซาเล็ม
กระทําสิ งเหล่ านี2 ท2 ังสิ2 น
5โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ใครจะสงการพิพากษาของ
สารเจ้ า หรือใครจะเสียใจกับเจ้ า
หรื อใครจะแวะมาถามทุ ก ข์ สุ ข
พระเยโฮวาห์ต่อยู ดาห์
ฝ่ ายพระเยโฮวาห์ ตรั ส ของเจ้ า"
แก่ ข้ าพเจ้ าว่ า "แม้ ว่ า 6พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เจ้ าได้
โมเสส และซามู เอล จะมายืนอยู่ ปฏิเสธเรา เจ้ าถอยหลังเรื อยไป
ต่ อหน้ าเรา จิ ตใจของเราจะไม่ เราจึ งจะเหยี ยดมื อออกไปต่ อสู้
หั นไปหาชนชาติ น2 ี ไล่ เขาทั2 ง เจ้ าและทําลายเจ้ า เราเอื อมต่ อ
หลายออกไปให้ พ้ นสายตาของ การผ่ อนผันแล้ ว
7 เราจะซั ด เขาด้ วยส้ อมซั ด ข้ าว
เรา แล้ วให้ เขาไป
2และต่ อมา ถ้ าเขาถามเจ้ าว่ า ในบรรดาประตู เมื องแห่ ง แผ่ น
`เราจะไปที ไหน' เจ้ าจงพู ดกั บ ดิ นนั2 น เราจะทําให้ ลู กของเขา
เขาว่ า พระเยโฮวาห์ ตรัสดั งนี2 ว่า ทั2งหลายตาย เราจะทําลายประ`คนเหล่ านั2 นที กํา หนดให้ แก่ ชาชนของเรา เพราะเขาทั2งหลาย
ความตายจะไปหาความตาย คน มิ ได้ หั นกลั บจากพฤติการณ์ของ
เหล่ านั2 นที กํา หนดให้ แก่ ดาบจะ เขา
ไปหาดาบ คนเหล่ านั2 นทีกําหนด 8เรากระทําให้ หญิ งม่ ายของเขา
ให้ แก่ การกั นดารอาหารจะไปหา มีมาก ยิ งกว่ าเม็ดทรายในทะเล
การกันดารอาหาร คนทีกําหนด ณ เวลาเที ยงวั น เราได้ นาํ ผู้ ทาํ
ให้ แก่ การเป็ นเชลยจะไปหาการ ลายมาสู่ บรรดาแม่ ของคนหนุ่ ม
ทั2 งหลาย เราได้ กระทําให้ ความ
เป็ นเชลย'"
3พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เราจะ สยดสยองตกเหนื อกรุ งนั2 นโดย
กํา หนดสี อย่ างไว้ เหนื อเขา คื อ ฉับพลัน
ดาบสั งหาร สุนั ขกั ดฉี ก นกใน 9เธอที คลอดบุ ตรเจ็ดคนก็อ่ อน
อากาศ และสัตว์บนแผ่ นดินโลก กําลัง เธอตายไปแล้ ว ดวงอาทิ ต ย์ ของเธอตกเมื อยั ง วั น อยู่
ทีจะกัดกินและทําลาย
4 และเราจะกระทํา ให้ เขาถู ก เธอได้ รั บความละอายและขาย
ถ อ ด ไ ป ยั ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร หน้ า เราจะมอบผู้ ที เหลื ออยู่
ทั2งสิ2 นแห่ งแผ่ นดินโลก เหตุด้วย ให้ แก่ ดาบต่ อหน้ าศั ตรู ของเขา"
การกระทํา ซึ งมนั สเสห์ บุ ตรเฮ- พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ

15

(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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หน้ า 1533
เยเรมีย์ DM
พระสัญญาและการขู่ เข็ ญ
พระองค์ น2 ั น ขออย่ าทรงนํา ข้ า
10 แม่ จ๋ า วิ บั ติ แก่ ฉั น ที แม่ พระองค์ไปเสีย ขอทรงตระหนัก
คลอดฉันมาเป็ นคนทีให้ เกิดการ ว่ าข้ าพระองค์ ท นการติ เตี ยน
แก่ งแย่ งและการชิ งดีแก่ แผ่ นดิน ด้ วยเห็นแก่ พระองค์
ทั2 งสิ2 น ฉั นก็มิ ได้ ให้ ยื มโดยคิ ด 16 เมื อพบพระวจนะของพระ
ดอกเบี2 ย หรื อฉั นก็มิ ได้ ยื มเขา องค์ แล้ ว ข้ าพระองค์ ก ็กิ นเสี ย
โดยคิ ดดอกเบี2 ย แต่ เขาทุ กคน พระวจนะของพระองค์ เป็ น
ความชื นบานแก่ ข้าพระองค์และ
แช่ งฉัน
11 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "พวกที เป็ นความปี ติ ยินดี แห่ งจิตใจของ
เหลื ออยู่ จะอยู่ เย็นเป็ นสุ ข เรา ข้ าพระองค์ โอ ข้ าแต่ พระเยโฮจะกระทํา ให้ พวกศั ตรู กระทํา ดี วาห์ พระเจ้ าจอมโยธา เพราะว่ า
ต่ อเจ้ าในเวลาลํา บากและในเว- เขาเรี ย กข้ าพระองค์ ต ามพระ
นามของพระองค์
ลาทุ กข์ใจ
12 เหล็ ก จะหั กเหล็ ก จากทิ ศ 17 ข้ าพระองค์ มิ ได้ นั งอยู่ ในหมู่
คนทีเยาะเย้ ยกัน ทั2งข้ าพระองค์
เหนือและเหล็กกล้ าหรือ
13 บรรดาสิ งของและทรั พย์ ก็มิได้ เปรมปรีดT ิ ข้ าพระองค์นั ง
สมบั ติ ของเจ้ า เราจะมอบให้ อยู่ คนเดียว เพราะเหตุพระหั ตถ์
เป็ นของริบไม่ คิดค่ า เพราะบาป ของพระองค์ เพราะพระองค์
ทั2 งสิ2 นของเจ้ าตลอดทั วดิ นแดน ทรงให้ ข้าพระองค์เต็มด้ วยความ
กริ2 ว
ของเจ้ า
14 เราจะกระทํา ให้ เจ้ าไปกั บ 18 ไฉนความเจ็ บ ของข้ าพระ
พวกศั ต รู ของเจ้ ายั งแผ่ นดิ นซึ ง องค์ มิ ได้ หยุ ดยั2 ง บาดแผลของ
เจ้ าไม่ ร้ ู จั ก เพราะความโกรธ ข้ าพระองค์ ก ็รั กษาไม่ หาย มั น
ของเรา เราก่ อไฟขึ2 น ซึ งจะเผา ไม่ ยอมหาย พระองค์ ทรงเป็ น
เหมื อนผู้ มุ สาแก่ ข้ าพระองค์
เจ้ าทั2งหลายเสีย"
หรือ หรืออย่ างนํา2 ทีเหื อดแห้ ง
การครํา ครวญของเยเรมีย ์
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมีย ์
15 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ
มัน ใจในพระองค์
องค์ ทรงทราบ ขอทรงระลึ กถึ ง
ข้ าพระองค์ และเยี ยมเยี ยนข้ า 19 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
พระองค์ ขอทรงแก้ แค้ นผู้ ข่ ม จึงตรัสว่ า "ถ้ าเจ้ ากลับมา เราจะ
เหงข้ าพระองค์ เ พื อข้ าพระองค์ ให้ เจ้ ากลั บมาอีก และเจ้ าจะยืน
เพราะการอดกลั2 นพระทั ยของ อยู่ ต่ อหน้ าเรา ถ้ าเจ้ าแยกสิ ง
(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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เยเรมีย์ DM, DH
หน้ า 1534
ประเสริฐไปจากสิ งเลวทราม เจ้ า การกั นดารอาหาร และศพทั2 ง
จะเป็ นเหมือนปากของเรา จงให้ หลายของเขาจะเป็ นอาหารของ
เขาทั2 งหลายหั นกลั บมาหาเจ้ า นกในอากาศและของสั ต ว์ แห่ ง
แต่ เจ้ าอย่ าหั นไปหาเขา
แผ่ นดิน
20 เราจะกระทํา เจ้ าให้ เป็ นกํา - 5เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2
แพงป้ อมทองสัมฤทธิT แก่ ชนชาติ ว่ า อย่ าเข้ าไปในเรื อนที ครวญ
นี2 เขาทั2 งหลายก็จะต่ อสู้ กั บเจ้ า ครํา หรือไปโอดครวญ หรือไป
แต่ เขาจะไม่ ชนะเจ้ า เพราะเรา เสียใจด้ วย พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า
อยู่ กับเจ้ า จะช่ วยเจ้ าให้ รอดและ เพราะเราได้ เอาสั น ติ ภ าพของ
ช่ วยเจ้ าให้ พ้ น" พระเยโฮวาห์ เราไปจากชนชาติ น2 ี แล้ ว ทั2 ง
ตรัสดังนี2
ความเมตตาและกรุ ณาคุ ณของ
21 "เราจะช่ วยเจ้ าให้ พ้นจากมื อ เรา
ของคนชั ว และไถ่ เจ้ าจากกํามือ 6 ทั2 งผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยจะตายใน
ของคนอํามหิ ต"
แผ่ นดินนี2 จะไม่ มีใครจัดการฝัง
พระเจ้าไม่ ให้เยเรมีย ์
เขา จะไม่ มีใครมาโอดครวญอาลั ยเขา หรื อมากรี ดตั วหรื อมา
มีครอบครัว
พระวจนะของพระเย- โกนศีรษะเพื อเขา
7จะไม่ มี ผ้ ู ใดฉี กตั วเองเพื อเขา
โฮวาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
2"เจ้ าอย่ ามี ภรรยา เจ้ าอย่ ามี เมื อไว้ ทุ กข์ เพื อจะปลอบโยน
เขาเหตุคนทีตายนั2 น เพราะบิดา
บุตรชายหรือบุตรสาวในทีนี2
3เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 มารดาของเขาจะไม่ มี ใครมอบ
เรื องบุ ตรชายและบุ ตรสาวที ถ้ วยแห่ ง ความเล้ าโลมใจให้ เขา
เกิดในทีนี2 และทรงกล่ าวถึงพวก ดื ม
มารดาทีคลอดบุ ตรเหล่ านั2 นและ 8 เจ้ าอย่ า เข้ าไปนั งกิ น และดื ม
พวกบิ ด าที ให้ บั ง เกิ ด คนเหล่ า กับเขาในเรือนทีมีการเลี2 ยง
9เพราะพระเยโฮวาห์ จ อมโยธา
นั2 นในแผ่ นดินนี2 ว่า
4 เขาทั2 งหลายจะตายด้ วยโรค พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสดังนี2
ร้ าย จะไม่ มีการโอดครวญอาลัย ว่ า ดูเถิด เราจะกระทําให้ เสียง
เขาทั2งหลาย หรือจะไม่ มีใครจัด บั นเทิ งและเสี ยงรื นเริ ง เสี ยง
การฝังเขา เขาจะเป็ นเหมือนมู ล เจ้ าบ่ าวและเสี ยงเจ้ าสาว ขาด
สั ตว์ ที อยู่ บนพื2 นแผ่ นดิ น เขา จากสถานที นี2 ต่ อสายตาของเจ้ า
ทั2 งหลายจะพิ นาศด้ วยดาบและ ทั2งหลายและในวันของเจ้ า

16

(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
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หน้ า 1535
เยเรมีย์ DH
10 ต่ อมาเมื อเจ้ าบอกบรรดา `พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงนําประชาชน
ถ้ อยคําเหล่ านี2 แก่ ชนชาติน2 ี และ อิ สราเอลขึ2 นมาจากแผ่ นดิ น
เขาทั2งหลายพูดกับเจ้ าว่ า `ทําไม อี ยิ ปต์ ท รงพระชนม์ อ ยู่ แน่ ฉั น
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงประกาศ ใด'
ความร้ ายใหญ่ ยิ งทั2 งสิ2 นนี2 ให้ ตก 15 แต่ จะพู ดว่ า `พระเยโฮวาห์
แก่ เรา ความชั วช้ าของเราคื อ ผู้ ทรงนํา ประชาชนอิ สราเอลขึ2 น
อะไรเล่ า เราได้ กระทําบาปอะไร มาจากแดนเหนือ และขึ2 นมาจาก
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา บรรดาประเทศซึ งพระองค์ ไ ด้
เล่ า'
ทรงขั บไล่ เขาให้ ไปอยู่ น2 ั น ทรง
11 แล้ วเจ้ าพึ ง กล่ า วแก่ เ ขาทั2 ง พระชนม์อยู่ ฉันใด' เพราะเราจะ
หลายว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า นําเขาทั2งหลายกลับมาสู่ แผ่ นดิน
เพราะบรรพบุ รุ ษของเจ้ าได้ ละ ของเขาเอง
ซึ งเราได้ ยกให้
ทิ2 งเรา และได้ ติ ดตามพระอื น บรรพบุรุษของเขาแล้ วนั2 น
และได้ ปรนนิ บั ติ และนมั ส การ 16 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ดู เถิ ด
พระนั2 น และได้ ละทิ2งเรา และมิ เราจะส่ ง ชาวประมงมาเป็ นอั น
ได้ รักษาราชบัญญัติของเรา
มาก และเขาจะจั บเขาทั2 งหลาย
12 และเพราะเจ้ าทั2 งหลายได้ ภายหลังเราจะให้ เขาพาพรานมา
กระทําชั วร้ ายยิ งเสี ยกว่ าบรรพ- เป็ นอั นมาก พรานจะล่ าเขาทั2 ง
บุ รุ ษของเจ้ า เพราะดู เถิ ด เจ้ า หลายตามภู เขาทุ กแห่ งและตาม
ทุ กๆคนได้ ดาํ เนิ นตามความดื2 อ เนินเขาทุ กลูกและตามซอกหิ น
กระด้ างแห่ งจิ ตใจอั นชั วร้ ายของ 17 เพราะว่ า ตาเรามองดูพฤติตนเอง ปฏิเสธไม่ ยอมฟั งเรา
การณ์ท2 ังสิ2 นของเขา จะปิ ดบังไว้
13 เพราะฉะนั2 น เราจะเหวี ยง จากหน้ าเราไม่ ได้ และความชั ว
เจ้ าออกเสี ยจากแผ่ นดินนี2 เข้ าไป ช้ าของเขาทั2 งหลายจะซ่ อนพ้ น
ในแผ่ นดิ นซึ งเจ้ าหรือบรรพบุรุษ ตาเราไม่ ได้
ของเจ้ าไม่ ร้ ู จั ก และที นั นเจ้ าจะ 18 และก่ อนอื นเราจะตอบสนอง
ปรนนิ บั ติ พ ระอื นทั2 งกลางวั น ความชั วช้ าและบาปของเขาเป็ น
และกลางคื น เพราะเราจะไม่ สองเท่ า เพราะเขาได้ กระทําให้
สําแดงพระคุณแก่ เจ้ าเลย'
แผ่ นดิ นเราเป็ นมลทิ นไป และ
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ กระทํา ให้ มรดกของเราเต็ ม ไป
ฉะนั2 น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง ด้ วยซากของสิ งที น่ าสะอิ ดสะเมื อไม่ มี ใ ครกล่ า วต่ อ ไปอี ก ว่ า เอี ยนและสิ งที น่ าเกลี ยดน่ า ชั ง
(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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เยเรมีย์ DH, DO
หน้ า 1536
ของเขาทั2งหลาย"
จะให้ บรรดาสิ งของและทรั พย์
19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ กําลัง สมบั ติ ท2 ั งสิ2 นของเจ้ าเป็ นของริ บ
และที กํา บั ง เข้ มแข็ งของข้ าพระ และเราจะนั บว่ าปู ชนี ยสถานสู ง
องค์ เป็ นทีลี2 ภัยของข้ าพระองค์ ทั2 งหลายของเจ้ าเป็ นความบาป
ในวั นยากลํา บาก บรรดาประ- ของเจ้ า ตลอดทั วบริ เวณชาย
ชาชาติ จะมาเฝ้ าพระองค์ จ ากที แดนของเจ้ า
สุ ดปลายโลก
และทู ลว่ า 4 เจ้ าจะต้ องปล่ อ ยมื อ ของเจ้ า
"บรรพบุ รุษของเราไม่ ได้ รั บมร- จากมรดกซึ งเราได้ ยกให้ แก่ เจ้ า
ดกอันใด นอกจากสิ งมุ สา สิ งไร้ และเราจะกระทํา ให้ เจ้ าปรนนิ ค่ า และสิ งซึ งไม่ มีประโยชน์อะ- บั ติ ศั ต รู ของเจ้ าในแผ่ น ดิ น ซึ ง
ไรในตัว
เจ้ าไม่ ร้ ู จั ก เพราะความโกรธ
20 มนุ ษย์ จะสร้ างพระไว้ สาํ หรั บ ของเรา เจ้ าก่ อไฟขึ2 นซึ งจะไหม้
ตนเองได้ หรือ สิ งอย่ างนั2 นไม่ ใช่ อยู่ เป็ นนิตย์"
พระ"
5พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า "คน
21 "เพราะฉะนั2 น ดูเถิด เราจะ ที วางใจในมนุ ษย์ แ ละให้ เนื2 อ
กระทําให้ เขารู้ จักกาลครั2 งนี2 เรา หนังเป็ นแขนของเขา และใจของ
จะกระทํา ให้ เขารู้ จั ก มื อของเรา เขาหั นออกจากพระเยโฮวาห์
และฤทธานุ ภาพของเรา และเขา คนนั2 นก็เป็ นทีสาปแช่ ง
ทั2 งหลายจะรู้ ว่ านามของเราคื อ 6เขาจะเป็ นเหมื อนพุ่ มไม้ ที อยู่
พระเยโฮวาห์ "
ในทะเลทราย และจะไม่ เห็ น
จิ ตใจอันหลอกลวง
ความดี อั นใดมาถึ งเลย เขาจะ
อาศั ยอยู่ ในแผ่ น ดิ นที แตกระของยู ดาห์
"บาปของยู ดาห์ น2 ั นบั น- แหงที ในถิ นทุ รกั นดาร ในแผ่ น
ทึ ก ไว้ ด้ วยปากกาเหล็ ก ดินเค็มทีไม่ มีคนอาศัย
คนทีวางใจในพระเยโฮวาห์
ด้ วยปลายเพชรจารึ กไว้ บนแผ่ น
ย่ อมได้รบั พระพร
แห่ งจิ ตใจของเขา และบนเชิ ง
งอนทีแท่นบูชาของเขาทั2งหลาย
7 คนที วางใจในพระเยโฮวาห์
2 ฝ่ ายลู ก หลานของเขาก็ ร ะลึ ก ย่ อมได้ รับพระพร คื อผู้ ทีความ
ถึ งแท่ นบู ชาและเหล่ าเสารู ป วางใจของเขาอยู่ ในพระเยโฮวาห์
เคารพของเขาข้ างต้ น ไม้ สดทุ ก 8เขาจะเป็ นเหมือนต้ นไม้ ทีปลูก
ต้ นบนเนินเขาสูง
ไว้ ริมนํา2 ซึ งหยั งรากของมันออก
3โอ ภูเขาทีอยู่ กลางทุ่ งเอ๋ย เรา ไปข้ างลํานํา2 เมื อแดดส่ องมาถึง

17

(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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เยเรมีย์ DO
ก็จะไม่ สั งเกต เพราะใบของมัน ทรงรั กษาข้ าพระองค์ ข้ าพระ
เขี ยวอยู่ เสมอ และจะไม่ กระวน องค์ จะได้ หาย ขอทรงช่ วยข้ า
กระวายในปี ที แห้ งแล้ ง เพราะ พระองค์ ให้ รอด ข้ าพระองค์ จึ ง
มันไม่ หยุดทีจะออกผล"
จะรอด เพราะพระองค์ เป็ นที
9 จิ ต ใจก็ เ ป็ นตั ว ล่ อ ลวงเหนื อ สรรเสริญของข้ าพระองค์
กว่ าสิ งใดทั2 งหมด มั นเสื อม 15 ดูเถิด เขาทั2งหลายได้ พูดกับ
ทรามอย่ างร้ ายที เดี ยว ผู้ ใดจะ ข้ าพระองค์ ว่า "พระวจนะของ
รู้ จักใจนั2 นเล่ า
พระเยโฮวาห์ อยู่ ที ไหน ให้ มา
10 "เราคื อ พระเยโฮวาห์ ต รวจ เถิด"
ค้ นดู จิต และทดลองดูใจ เพื อ 16 ข้ าพระองค์ มิ ไ ด้ หาโอกาส
ให้ แก่ ทุกคนตามพฤติ การณ์ของ เลิ ก เป็ นผู้ เลี2 ยงแกะที ตามพระ
เขา ตามผลแห่ งการกระทําของ องค์ไป ข้ าพระองค์กไ็ ม่ ประสงค์
เขา"
วั นแห่ งความหายนะ พระองค์
11 เหมื อนนกกระทากกไข่ แต่ ทรงทราบแล้ ว สิ งซึ งออกมาจาก
ไม่ ให้ ออกเป็ นตัวฉันใด คนทีได้ ริ ม ฝี ปากของข้ าพระองค์ ก ็ ถู ก
ความมั งมี มาอย่ างไม่ เป็ นธรรม ต้ องต่ อพระพักตร์ของพระองค์
ก็ฉั นนั2 น พอถึ งกลางวั ย มั นก็ 17 ขออย่ าทรงเป็ นเหตุ ให้ ข้ า
พรากจากคนนั2 นเสี ย และใน พระองค์ ครั นคร้ าม พระองค์
ตอนปลายของเขา เขาจะเป็ นคน ทรงเป็ นความหวั ง ของข้ าพระ
โฉดเขลา
องค์ในวันร้ าย
12 ที ตั2 งแห่ งสถานบริ สุ ทธิT ของ 18 ผู้ ใดข่ มเหงข้ าพระองค์ ขอ
เราทั2 งหลาย เป็ นพระที นั งรุ่ ง ให้ เขาได้ รับความละอาย แต่ ขอ
เรืองซึ งตั2 งอยู่ สูงตั2 งแต่ เดิมนั2 น
อย่ า ให้ ข้ าพระองค์ ไ ด้ รั บความ
13 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ความ ละอาย ขอให้ เขาครั นคร้ าม แต่
หวั งแห่ งอิ สราเอล บรรดาคน อย่ าให้ ข้าพระองค์ครั นคร้ าม ขอ
เหล่ านั2 นที ละทิ2 งพระองค์ จะต้ อง ทรงนํา วั นร้ ายมาตกเหนื อ เขา
รั บความอั บอาย บรรดาคนทั2 ง ขอทรงทําลายเขาด้ วยการทําลาย
ปวงที หั นไปจากเราจะต้ องจารึ ก ซับซ้ อน
ไว้ ในแผ่ นดิ นโลก เพราะเขาได้
จงรักษาวันสะบาโต
ละทิ2งพระเยโฮวาห์ ผู้ เป็ นแหล่ ง 19 พระเยโฮวาห์ ตรัสแก่ ข้าพเจ้ า
นํา2 แห่ งชี วิตเสีย
ดั งนี2 ว่ า "จงไปยื นในประตู บุตร
14 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ ประชาชน ซึ งบรรดากษัตริย์แห่ ง
(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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ยูดาห์ เสด็จเข้ า และซึ งพระองค์ เสด็จเข้ าทางประตู ท2 ั งหลายของ
เสด็จออก และในประตูท2 ังหลาย เมื องนี2 เสด็จมาในรถรบ และ
ของเยรูซาเล็ม
บนม้ า ทั2งบรรดากษัตริย์และเจ้ า
20 และกล่ าวแก่ เขาทั2 ง หลายว่ า นายของพระองค์ ทั2 งคนยู ดาห์
`ท่ านทั2 งหลายผู้ เป็ นกษัตริ ย์ของ และชาวเยรู ซาเล็ม และเมื องนี2
ยูดาห์ และบรรดาคนยูดาห์ และ จะดํารงอยู่ เป็ นนิตย์
ชาวเยรู ซาเล็มทั2 งสิ2 น ผู้ ซึ งเข้ า 26 และประชาชนจะมาจากหั ว
ทางประตู เหล่ านี2 จงฟั งพระ เมื องแห่ งยู ดาห์ และจากที ซึ ง
วจนะของพระเยโฮวาห์
อยู่ รอบเยรูซาเล็ม จากแผ่ นดิ น
21 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า จง เบนยามิน จากทีราบ จากเทือก
ระวั งเพื อเห็นแก่ ชี วิตของเจ้ าทั2 ง เขา และจากภาคใต้ นํา เอา
หลาย อย่ าได้ หาบหามอะไรใน เครื องเผาบู ชา และเครื องสั กวั นสะบาโต หรื อนํา ของนั2 นเข้ า การบู ชา เครื องธั ญญบู ชาและ
ทางบรรดาประตูเยรูซาเล็ม
กํา ยาน และนํา เครื องบู ชาแห่ ง
22 และอย่ าหาบหามของของ การสรรเสริ ญมายั งนิ เวศของ
เจ้ าออกจากบ้ านในวั น สะบาโต พระเยโฮวาห์
หรือกระทํางานใดๆ แต่ จงรักษา 27 แต่ ถ้าเจ้ าทั2งหลายไม่ ฟังเราที
วั นสะบาโตไว้ ให้ บริ สุ ทธิT ดั งที จะรั กษาวั นสะบาโตให้ บริ สุ ท ธิT
เราได้ บั ญชาบรรพบุ รุ ษของเจ้ า และที จะไม่ แบกภาระเข้ าทาง
ไว้
ประตู ท2 ั งหลายของเยรู ซาเล็มใน
23 ถึ ง กระนั2 นเขาก็ ไ ม่ เชื อฟั ง วั นสะบาโต แล้ วเราจะก่ อไฟไว้
หรื อเงี ยหู ฟัง แต่ กระทําคอของ ในประตู เมื องเหล่ านั2 น และไฟ
เขาทั2งหลายให้ แข็ง เพื อจะไม่ ได้ นั2 นจะเผาผลาญราชวั งทั2 งหลาย
ยินและไม่ รับคําสั งสอน
ของเยรู ซาเล็ม และจะดั บก็ไม่
24 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ต่ อมา ได้ '"
ถ้ าเจ้ าเชื อฟั งเรา และไม่ นาํ ภาระ
การปั นภาชนะทีเสียแล้ว
ใดๆเข้ ามาทางประตู เมื องนี2 ใน
ให้เป็ นภาชนะอี กลู กหนึง
วันสะบาโต แต่ รักษาวันสะบาโต
พระวจนะซึ งมาจากพระ
T
ให้ บริสุทธิ และไม่ กระทํางานใน
เยโฮวาห์ ยังเยเรมีย์ว่า
วันนั2 น
2 "จงลุ ก ขึ2 นไปที บ้ านของช่ าง
25 แล้ วจะมี กษั ตริ ย์และเจ้ านาย หม้ อ เราจะให้ เจ้ าได้ ยินถ้ อยคํา
ผู้ ประทั บบนบั ลลั งก์ แห่ ง ดาวิ ด ของเราทีนั น"

18

(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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3ข้ าพเจ้ าจึ งลงไปที บ้ านของช่ าง ดี ซึ งเราได้ กล่ าวไปแล้ วว่ าเราจะ
หม้ อ และดูเถิด เขากําลังทํางาน ให้ ประโยชน์แก่ ชาติน2 ั นเสีย
อยู่ ทีแป้ นเวียน
11 เพราะฉะนั2 น คราวนี2 จงกล่ าว
4และภาชนะซึ งทําด้ วยดิ นก็เสี ย กั บคนยู ดาห์ และชาวเมื องเยรู อยู่ ในมือของช่ างหม้ อ เขาจึงปั2 น ซาเล็มว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั สดัง
ใหม่ ใ ห้ เป็ นภาชนะอี กลู ก หนึ ง นี2 ว่า ดูเถิด เรากําลังก่ อสิ งร้ ายไว้
ตามทีช่ างหม้ อเห็นว่ าควรทํา
สู้ เจ้ า และคิดแผนงานอย่ างหนึ ง
5แล้ วพระวจนะของพระเยโฮ- ไว้ ส้ ู เจ้ า ทุ กๆคนจงกลับเสียจาก
วาห์ มายังข้ าพเจ้ าว่ า
ทางชั วของตน และจงซ่ อมทาง
6"โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรา และการกระทําของเจ้ าทั2 งหลาย
จะกระทําแก่ เจ้ าอย่ างที ช่ างหม้ อ เสีย'
นี2 กระทําไม่ ได้ หรื อ พระเยโฮ- 12 แต่ เขาทั2 งหลายกล่ าวว่ า
วาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ ดู เถิ ด โอ `เหลวไหล เราจะดํา เนิ นตาม
วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าอยู่ ใน แผนงานของเราเอง และต่ าง
มื อของเราอย่ างดินเหนียวอยู่ ใน จะกระทํา ตามความดื2 อดึ ง แห่ ง
มือของช่ างหม้ อ
จิตใจชั วของตนทุ กคน'
7 ถ้ าเวลาใดก็ ต ามเราประกาศ 13 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
เกี ยวกั บประชาชาติ หนึ ง หรื อ จึงตรัสดังนี2 ว่า จงไปเทียวถามดู
ราชอาณาจักรหนึ งว่ า เราจะถอน ท่ามกลางประชาชาติว่า ผู้ ใดเคย
และพังและทําลายมันเสีย
ได้ ยินเหมือนอย่ างนี2 บ้าง อิสรา8และถ้ าประชาชาติ น2 ั น ซึ งเรา เอลพรหมจารี น2 ั นได้ กระทํา สิ ง
ได้ ลั นวาจาไว้ เกี ยวข้ องด้ วย หั น อันน่ าหวาดเสียวนัก
เสียจากความชั วร้ ายของตน เรา 14 คนจะละทิ2 งหิ ม ะแห่ งภู เ ขา
ก็ จ ะกลั บใจจากความชั วซึ งเรา เลบานอนซึ งมาจากหน้ าผาแห่ ง
ได้ ต2 ั งใจจะกระทําแก่ ชาติน2 ั นเสีย ทุ่ งหรื อ
ลํา ธารที ไหลเย็น
9และถ้ าเวลาใดก็ตาม เราได้ จากทีอื นจะแห้ งไปหรือ
ประกาศเกี ยวกั บประชาชาติ 15 เพราะเหตุ ว่ าประชาชนของ
หนึ งหรื อราชอาณาจั กรหนึ งว่ า เราได้ ลืมเราเสีย เขาทั2งหลายจึง
เราจะสร้ างขึ2 นและปลูกฝังไว้
เผาเครื องหอมบู ชาสิ งไร้ สาระ
10 และถ้ า ชาติ น2 ั นได้ กระทํา ชั ว ทําให้ เขาได้ สะดุดในหนทางของ
ในสายตาของเรา ไม่ เชื อฟั งเสียง เขาในถนนโบราณ และเดินตาม
ของเรา เราก็จะกลับใจจากความ ทางซอยไม่ ไปตามถนนหลวง
(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

24_jer.pub
page 42

Thursday, March 03, 2016 16:53

เยเรมีย์ DN, DK
หน้ า 1540
16 ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิ นของเขา อาหาร ให้ โลหิ ตของเขาทั2งหลาย
ทั2 งหลายเป็ นที รกร้ าง เป็ นสิ งที ไหลออกด้ วยอํานาจของดาบ ให้
เขาเย้ ยหยั นอยู่ เนื องนิ ตย์ ทุ ก ภรรยาของเขาทั2 งหลายขาดบุ ตร
คนที ผ่ า นไปทางนั2 นก็ ตกตะลึ ง และเป็ นหญิ งม่ าย ขอให้ ผู้ ชาย
และสั นศีรษะของเขา
ของเขาประสบความตาย ให้
17 เราจะให้ เขากระจั ดกระจาย อนุ ชนของเขาถู กดาบตายใน
ออกไปดุ จ ถู กพั ดด้ วยลมตะวั น สงคราม
ออกต่ อหน้ าศัตรู เราจะหั นหลัง 22 ขอให้ ได้ ยิ นเสี ยงร้ องมาจาก
ให้ เขา ไม่ ใช่ หันหน้ าให้ ในวั น เรื อนของเขาทั2 งหลาย เมื อพระ
แห่ งความหายนะของเขานั2 น"
องค์ ท รงพากองทหารมาปล้ น
18 แล้ วเขากล่ าวว่ า "มาเถิด ให้ เขาอย่ างฉั บพลั น เพราะเขาทั2 ง
เราปองร้ ายเยเรมี ย์ เพราะว่ า หลายได้ ขุ ด หลุ ม ไว้ ดั ก ข้ าพระ
พระราชบั ญญั ติ จะไม่ พิ น าศไป องค์ และวางบ่ วงดั กเท้ าของข้ า
จากบรรดาปุโรหิ ต หรือคําปรึก- พระองค์
ษาย่ อ มไม่ ขาดจากนั ก ปราชญ์ 23 แม้ กระนั2 น ข้ าแต่ พระเยโฮหรื อถ้ อยคํา ไม่ ขาดจากผู้ พยา- วาห์ พระองค์ทรงทราบการปอง
กรณ์ มาเถิ ด ให้ เราโจมตี เขา ร้ ายทั2 งสิ2 นของเขาที จะฆ่ าข้ า
ด้ วยลิ2 น และอย่ าให้ เราฟั งคํา พระองค์ เสี ย ขออย่ าทรงลบ
ของเขาเลย"
ความชั วช้ าของเขา หรือลบบาป
19 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ ของเขาเสี ยจากสายพระเนตร
ทรงฟั งข้ าพระองค์ ขอทรงฟั ง ของพระองค์ ขอให้ เขาถู กควํา
เสี ยงปรปั ก ษ์ ของข้ าพระองค์ สิ ลงต่ อพระพั กตร์ พระองค์ ขอ
พระเจ้ าข้ า
ทรงจั ด การเขาทั2 งหลายในเวลา
20 ความชั วเป็ นของสําหรับตอบ แห่ งความกริ2 วของพระองค์
แทนความดีหรือ ถึงกระนั2 น เขา
บทเรี ยนจากเหยือกดิน
ยั ง ขุ ด หลุ ม ไว้ ปองชี วิ ตของข้ า
ทีแตกแล้ว
พระองค์ ขอทรงระลึ กว่ าข้ า
พระเยโฮวาห์ ต รั ส ดั ง นี2
พระองค์ ยื นเฝ้ าพระองค์ ทู ล ขอ
ว่ า "จงไปซื2 อเหยื อกดิน
ความดี เพื อเขา เพื อจะหั นพระ ของช่ างหม้ อมาลูกหนึ ง แล้ วพา
พิโรธของพระองค์ไปเสียจากเขา ผู้ ใหญ่ บางคนของประชาชนและ
21 เพราะฉะนั2 น ขอทรงมอบลูก ปุโรหิ ตอาวุโสบางคน
หลานของเขาให้ แก่ ก ารกั นดาร 2ไปที หุ บเขาบุ ตรชายของฮิ น-

19

(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 ตรงทางเข้ าประตู ตะวั น ให้ แผนงานของยู ดาห์ และเยรู ออก และป่ าวร้ องถ้ อยคํา ที เรา ซาเล็มสูญสิ2 นไป และจะกระบอกเจ้ าไว้ น2 ั น
ทํา ให้ เขาทั2 งสองล้ มลงด้ วยดาบ
3เจ้ าจงว่ า `โอ ข้ าแต่ บรรดา ต่ อหน้ าศั ตรู ของเขาทั2 งหลาย
กษั ต ริ ย์ แห่ ง ยู ดาห์ และชาวกรุ ง และด้ วยมื อของบรรดาผู้ ที แสวง
เยรูซาเล็ม ขอทรงฟั งพระวจนะ หาชี วิตของเขา เราจะให้ ศพของ
ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ เขาทั2 งหลายเป็ นอาหารของนก
จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ในอากาศและสัตว์ทีแผ่ นดินโลก
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะนําเหตุ 8 และเราจะกระทํา ให้ เมื อ งนี2
ร้ ายมาถึ งสถานที นี2 อย่ างที หู เป็ นที รกร้ าง เป็ นสิ งที เขาเย้ ย
ของผู้ ใดทีได้ ยินจะซ่ าไป
หยัน ทุ กคนทีผ่ านไปจะตกตะ4เพราะว่ าประชาชนได้ ละทิ2 งเรา ลึ งและเย้ ยหยั น เพราะภั ยพิ บั ติ
และได้ ห่ างเหิ นไปจากสถานที นี2 ทั2งสิ2 นในเมืองนี2
และได้ เผาเครื องหอมในที นี2
9 และเราจะกระทํา ให้ เขาทั2 ง
เพื อบู ชาแก่ พระอื น ผู้ ซึ งตัวเขา หลายกิ น เนื2 อของบุ ต รชายและ
เอง หรื อบรรพบุ รุ ษของเขา เนื2 อของบุตรสาวของเขา และทุ ก
หรื อบรรดากษัตริ ย์ของยู ดาห์ ไม่ คนจะกิ นเนื2 อของเพื อนของเขา
รู้ จัก และเพราะเขาได้ กระทําให้ ในการทีถู กล้ อมและทุ กข์ใจ คือ
โลหิ ตของผู้ ไม่ มีผิดเต็มในทีนี2
ที ซึ งศั ตรู ของเขาและผู้ ที แสวง
5 และได้ สร้ างปู ช นี ยสถานสู ง หาชี วิ ตของเขา ได้ ข่มใจเขาทั2 ง
สํา หรั บพระบาอั ล เพื อจะเผา หลาย'
บุ ตรชายของเขาเสี ยในไฟ เป็ น 10 แล้ วเจ้ าจงทําเหยื อกให้ แตก
เครื องเผาบูชาแก่ พระบาอัล ซึ ง ท่ ามกลางสายตาของคนที ไปกั บ
เรามิ ได้ บัญชาหรื อให้ ประกาศิ ต เจ้ านั2 น
หรือได้ นึกในใจของเรา
11 และจงกล่ าวแก่ เขาทั2 งหลาย
6ฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ดู ว่ า `พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัส
เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เมื อ ดั งนี2 ว่ า เราจะให้ ชนชาติ น2 ี และ
สถานที นี2 จะไม่ มี ใครเรี ยกชื อว่ า เมื องนี2 แตก เช่ นเดี ยวกั บที คน
โทเฟท หรือหุ บเขาบุตรชายของ ทํา ให้ ภาชนะของช่ า งหม้ อแตก
ฮิ นโนมอี ก แต่ เรี ยกว่ า หุ บเขา จนซ่ อมแซมไม่ ได้ อี ก เขาจะฝั ง
ของการฆ่ า
คนไว้ ในโทเฟท จนไม่ มีทีอื นให้
7และในสถานที นี2 เราจะกระทํา ฝังอีก
(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 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ พระเยโฮวาห์ ได้ ยินว่ าเยเรมี ย์
กระทําดังนี2 แก่ สถานทีนี2 และแก่ พยากรณ์ถึงสิ งเหล่ านี2
ชาวเมื องนี2 กระทํา เมื องนี2 ให้ 2 ปาชเฮอร์ ก ็ ตี เ ยเรมี ย์ ผ้ ู พยาเหมือนโทเฟท
กรณ์ และจั บท่ านใส่ คาซึ งตั2 งอยู่
13 บรรดาเรื อ นแห่ ง เยรู ซ าเล็ ม ทางประตู เบนยามินด้ านบนแห่ ง
และราชวั งทั2 งหลายแห่ งบรรดา พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
กษั ตริ ย์ ยู ดาห์ จะเป็ นมลทิ น 3ต่ อมาพอรุ่ ง ขึ2 นเมื อปาชเฮอร์
เหมื อนสถานโทเฟท เพราะเขา ปลดเยเรมีย์ออกจากคา เยเรมีย์
เผาเครื องหอมให้ แก่ บรรดาบริ- พู ดกั บท่ านว่ า "พระเยโฮวาห์ มิ
วารแห่ งฟ้ าสวรรค์ และเทเครื อง ได้ ทรงเรี ยกชื อของท่ านว่ า
ดื มถวายแก่ พระอื น บนหลังคา ปาชเฮอร์ แต่ ทรงเรียกว่ า มาของบรรดาบ้ านทั2งปวง'"
กอร์มิสสะบิบ
14 แล้ วเยเรมี ย์ ก ็ มาจากโทเฟท 4เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2
ที ซึ งพระเยโฮวาห์ ทรงรั บสั งให้ ว่ า ดู เถิ ด เราจะกระทํา เจ้ า
ท่านพยากรณ์น2 ั น และท่านก็ยืน ให้ เป็ นที น่ าหวาดเสียวต่ อตั วเจ้ า
อยู่ ในลานพระนิ เวศของพระเย- เอง และต่ อมิ ตรสหายทั2 งสิ2 น
โฮวาห์ และกล่ าวแก่ ประชาชน ของเจ้ า เขาทั2 งหลายจะล้ มลง
ทั2งปวงว่ า
ด้ วยดาบของศัตรูของเขา ขณะที
15 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ ตาเจ้ ามองดู อยู่ และเราจะมอบ
เจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสว่ า ดูเถิด ยูดาห์ ท2 ังสิ2 นไว้ ในมือของกษัตริย์
เราจะนํา สิ งร้ ายทั2 งสิ2 นซึ งเราได้ บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็ น
บอกกล่ า วไว้ ให้ ตกอยู่ บนเมื อง เชลยยั งบาบิ โลน และจะฆ่ าเสี ย
นี2 และบรรดาหั วเมื องทั2 งสิ2 น ด้ วยดาบ
เพราะเขาทั2งหลายได้ แข็งคอของ 5 ยิ งกว่ า นั2 นอี ก เราจะยกความ
เขา ปฏิ เสธไม่ ฟังถ้ อยคํา ของ มั งคั งของเมืองนี2 ผลแรงงานทั2ง
เรา"
สิ2 นและของมี ค่ าทั2 งสิ2 นของเมื อง
เยเรมียถ์ ู กจับใส่ คา
นี2 และทรั พย์ สมบั ติ ท2 ั งสิ2 นของ
บรรดากษั ต ริ ย์ ของยู ด าห์ ไ ว้ ใน
เพราะเหตุ การประกาศ
มื อของศั ตรู ของเขาทั2 งหลาย
ของท่ าน
ฝ่ ายปาชเฮอร์ ปุ โ รหิ ต ผู้ ซึ งจะปล้ นและฉุ ดคร่ าและขน
บุ ต รชายของอิ ม เมอร์ เอาเขาเหล่ านั2 นไปบาบิโลน
ผู้ เป็ นนายใหญ่ ในพระนิ เวศของ 6ส่ วนตั วท่ านนะ ปาชเฮอร์และ

20

(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

24_jer.pub
page 45

Thursday, March 03, 2016 16:53

หน้ า 1543
เยเรมีย์ FP
บรรดาผู้ ที อาศั ยอยู่ ในเรื อนของ ซุ บซิ บเป็ นอั นมาก ความหวาด
ท่าน จะต้ องไปเป็ นเชลย ท่านจะ เสียวอยู่ รอบทุ กด้ าน เขากล่ าวว่ า
ต้ องไปยั งบาบิ โลน และท่ านจะ "ใส่ ความเขา ให้ เราใส่ ความเขา"
ตายและถู กฝั งไว้ ที นั น ทั2 งท่ าน มิ ต รสหายที คุ้ นเคยทั2 งสิ2 นของ
และมิตรสหายทั2งสิ2 นของท่าน ผู้ ข้ าพระองค์ เฝ้ าดู ความล่ มจม
ซึ งท่านได้ พยากรณ์เท็จแก่ เขา"
ของข้ าพระองค์ กล่ าวว่ า "ชะการครํา ครวญของเยเรมีย ์
รอยเขาจะถู กหลอกลวงแล้ วเรา
7โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ พระ จะชนะเขาได้ และจะทํา การแก้
องค์ ท รงหลอกลวงข้ าพระองค์ แค้ นเขา"
และข้ าพระองค์ ก ็ ถู ก หลอกลวง 11 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงอยู่ ข้ าง
พระองค์ ท รงมี กาํ ลั ง ยิ งกว่ า ข้ า ข้ าพเจ้ าดั งนั กรบที น่ ากลั ว
พระองค์ และพระองค์กช็ นะ ข้ า เพราะฉะนั2 น ผู้ ข่มเหงข้ าพเจ้ าจะ
พระองค์ เป็ นที ให้ เขาหั วเราะวั น สะดุด เขาจะไม่ ชนะข้ าพเจ้ า เขา
ยั งคํา ทุ กคนเยาะเย้ ยข้ าพระ จะขายหน้ ามาก เพราะเขาจะไม่
เจริ ญขึ2 น ความอั ปยศอดสู เป็ น
องค์
8เพราะว่ าข้ าพระองค์พูดเมื อไร นิตย์ของเขานั2 นจะไม่ มีวันลืม
ข้ าพระองค์ ร้ องให้ ช่ วย ข้ าพระ 12 โอ ข้ าแต่ พระเยโฮวาห์ จอม
องค์ตะโกนว่ า "ความทารุณและ โยธา ผู้ ทรงทดลองคนชอบธรรม
การปล้ น" เพราะว่ าพระวจนะ ผู้ ทอดพระเนตรทั2 งใจและจิ ต
ของพระเยโฮวาห์ ได้ เป็ นเหตุ ให้ ขอให้ ข้ าพระองค์ ได้ เห็ นการแก้
ข้ าพระองค์เป็ นทีตําหนิ และเยาะ แค้ นของพระองค์ เ หนื อ เขาทั2 ง
หลาย เพราะข้ าพระองค์ ได้ ทู ล
เย้ ยตลอดวัน
9 แล้ วข้ าพระ อง ค์ กล่ าวว่ า เสนอคดีของข้ าพระองค์แล้ ว
"ข้ าพเจ้ าจะไม่ อ้ างถึ งพระองค์ 13 จงร้ องเพลงถวายพระเยโฮหรื อกล่ า วในพระนามของพระ วาห์ จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห์
องค์ อี ก" แต่ พระวจนะของพระ เพราะว่ าพระองค์ ทรงช่ วยชี วิ ต
องค์ อยู่ ในใจของข้ าพระองค์ ของผู้ ขัดสนให้ พ้ นจากมื อของผู้
เหมือนไฟไหม้ อัดอยู่ ในกระดูก กระทําความชั วร้ าย
ของข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ 14 ขอให้ วันทีข้ าพเจ้ าเกิดมานั2 น
ก็อ่ อนเปลี2 ยที ต้ องอั ดไว้ และ ถู กสาปแช่ ง อย่ าให้ วันที มารดา
ของข้ าพเจ้ าคลอดข้ าพเจ้ าได้ รั บ
ข้ าพระองค์กอ็ ัดไว้ ไม่ ไหว
10 เพราะข้ าพระองค์ได้ ยินเสี ยง พร
(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 ขอให้ ชายคนนั2 นถู กสาปแช่ ง วาห์ จะทรงกระทํา กั บเราตาม
คื อ คนที เขานํา ข่ า วไปบอกบิ ด า บรรดาราชกิ จอั นมหั ศจรรย์ ของ
ข้ าพเจ้ าว่ า "บุ ตรชายคนหนึ ง พระองค์ และจะทรงกระทํา ให้
เกิ ดมาแก่ ท่ านแล้ ว" อั นกระทํา เนบู คั ด เนสซาร์ ถอยทั พไปจาก
ให้ บิดามีความยินดีมาก
เรา"
16 ขอให้ ชายคนนั2 นเหมื อนกั บ 3แล้ วเยเรมี ย์ บอกเขาทั2 งสองว่ า
บรรดาเมืองซึ งพระเยโฮวาห์ ทรง "ท่านจงทู ลแก่ เศเดคียาห์ ดังนี2 ว่า
ควําเสี ยและมิ ไ ด้ ทรงกลั บพระ 4 `พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
ทัย ขอให้ เขาได้ ยินเสียงร้ องให้ อิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เรา
ช่ วยในเวลาเช้ า และให้ ได้ ยิ น จะหั นกลับซึ งยุทโธปกรณ์อั นอยู่
เสียงโวยวายในเวลาเทียง
ในมือของเจ้ า และซึ งเจ้ าใช้ ส้ ู รบ
17 เพราะเขามิ ได้ ฆ่าข้ าพเจ้ าเสีย กั บกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนและกั บ
ตั2 งแต่ ในครรภ์ ให้ มารดาของ ชนเคลเดี ยซึ งกํา ลั งล้ อมเจ้ าอยู่
ข้ าพเจ้ าเป็ นหลุ มฝั งศพของ นอกกําแพง และเราจะรวบรวม
ข้ าพเจ้ า และครรภ์ น2 ั นจะได้ โต มันมาไว้ ในใจกลางเมืองนี2
อยู่ เป็ นนิตย์
5เราเองจะต่ อสู้ กั บเจ้ าด้ วยมือที
18 ทํา ไมข้ าพเจ้ าจึ งออกมาจาก เหยี ยดออกและด้ วยแขนที แข็ง
ครรภ์ ม าเห็ น ความลํา บากและ แรง ด้ วยความกริ2 ว ด้ วยความ
ความทุ กข์
และวั นคื นของ เกรี2 ยวกราดและพิโรธมากยิ ง
ข้ าพเจ้ าก็ส2 ิ นเปลืองไปด้ วยความ 6และเราจะโจมตีชาวกรุงนี2 ทั2 ง
อับอาย
คนและสัตว์ แล้ วก็จะตายลงด้ วย
คําตักเตื อนจากเยเรมีย ์
โรคระบาดขนาดหนัก
พระ วจนะ ซึ งม าจาก 7พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ภายหลัง
พระเยโฮวาห์ ถึ งเยเรมี ย์ เราจะมอบเศเดคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์
เมื อกษัตริย์เศเดคียาห์ ทรงใช้ ให้ ของยูดาห์ และบรรดาข้ าราชการ
ปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ และ ของเขา และประชาชนเมืองนี2 ซึ ง
เศฟั น ยาห์ ปุ โรหิ ตบุ ตรชายมา- รอดตายจากโรคระบาด ดาบ
และการกั นดารอาหารไว้ ในมื อ
อาเสอาห์ ไปหาเยเรมีย์ว่า
2 "ขอจงทู ลถามพระเยโฮวาห์ ของเนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์แห่ ง
เพื อเรา เพราะเนบู คั ดเนสซาร์ บาบิโลน และมอบไว้ ในมือของ
กษั ต ริ ย์ บ าบิ โ ลนกํา ลั งทํา สง- ศัตรูของเขาทั2งหลาย ในมือของ
ครามกั บเรา ชะรอยพระเยโฮ- คนเหล่ า นั2 นที แสวงหาชี วิ ต ของ

21

(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 ท่ านจะฟั นเขาเสี ยด้ วยคม การกระทําอั นชั วร้ ายของเจ้ าทั2 ง
ดาบ ท่ านจะไม่ สงสารเขาทั2 ง หลาย
หลาย หรื อไว้ ชี วิ ตเขา หรื อมี 13 โอ ชาวทีลุ่ มเอ๋ย ดูเถิด เรา
ความเมตตาต่ อเขา'
ต่ อสู้ เจ้ า
ศิลาแห่ งทีราบเอ๋ย
8และเจ้ าจงพู ด กั บชนชาติ น2 ี ว่ า พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ
`พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด พวกเจ้ าผู้ กล่ าวว่ า "ใครจะลงมา
เราได้ ตั2 งวิ ถี แห่ งชี วิ ต และทาง ต่ อสู้ กับเรา หรือใครจะเข้ ามาใน
แห่ งความตายไว้ ต่อหน้ าเจ้ า
ทีอาศัยของเรา"
9คนที อยู่ ในเมื อ งนี2 จะตายเสี ย 14 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ
ด้ วยดาบ ด้ วยการกันดารอาหาร ลงโทษเจ้ าทั2 งหลายตามผลแห่ ง
และด้ วยโรคระบาด แต่ ผ้ ู ทีออก การกระทําของเจ้ า เราจะก่ อไฟ
ไปยอมมอบตั วกั บชนเคลเดี ยผู้ ไว้ ในป่ าของเมืองนั2 น และไฟนั2 น
ตั2 งล้ อมอยู่ น2 ั น ก็จะมีชีวิตอยู่ ได้ จะเผาผลาญสิ งต่ างๆที อยู่ ร อบ
และจะมี ชี วิ ต ของตนเป็ นบํา - เมืองนั2 นสิ2 น'"
เหน็จแห่ งการสงคราม
คําพยากรณ์ต่อ
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
กษัตริ ยแ์ ห่ งยู ดาห์
เราได้ มุ่ งหน้ าต่ อสู้ เมื อ งนี2 ด้ วย
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2
ความร้ ายไม่ ใช่ ด้ วยความดี คื อ
ว่ า จงลงไปยังราชสําเมื อ งนี2 จะถู กมอบไว้ ในมื อของ นั กของกษั ตริ ย์ ยู ดาห์ และกล่ าว
กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน และท่ าน ถ้ อยคําเหล่ านี2 ทีนั น
จะเผามันเสียด้ วยไฟ'
2ว่ า "โอ ข้ าแต่ กษัตริย์แห่ งยูการกล่ าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม
ดาห์ ผู้ ประทับบนพระทีนั งของ
11 จงกล่ าวต่ อวงศ์ วานของ ดาวิ ด จงฟั งพระวจนะของพระ
กษั ตริ ย์ ยู ดาห์ ว่ า `จงฟั งพระ เยโฮวาห์ ทั2งตัวท่าน ข้ าราชการ
วจนะของพระเยโฮวาห์
ของท่าน และประชาชนของท่าน
12 โอ วงศ์ วานดาวิ ดเอ๋ ย พระ ผู้ เข้ ามาในประตูเมืองนี2
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า จงให้ ความ 3พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า จง
ยุ ติ ธรรมในเวลาเช้ า จงช่ วยผู้ ที กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความ
ถู กปล้ นให้ พ้ นจากมื อ ผู้ ที บี บ ชอบธรรม จงช่ วยผู้ ทีถู กปล้ นให้
บั งคั บ เกรงว่ าความพิ โรธของ พ้ นมื อของผู้ ที บี บบั งคั บ และ
เราจะออกไปเหมือนไฟ และเผา อย่ าได้ กระทําความผิ ด หรื อ
ไหม้ อย่ างทีไม่ มีใครดับได้ เพราะ ความทารุ ณแก่ ชนต่ างด้ าว ลู ก
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(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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กําพร้ าพ่ อ และหญิงม่ าย หรือ `เพราะเขาทั2 งหลายได้ ละทิ2 ง
หลั งโลหิ ต ที ไร้ ความผิ ด ให้ ถึ ง พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห์
ตายในสถานทีนี2
พระเจ้ าของเขา และนมัสการกับ
4 เพราะถ้ าท่ านกระทํา สิ งนี2
ปรนนิบัติพระอื น'"
จริงๆแล้ ว จะมีกษัตริย์ผ้ ู ประทับ 10 อย่ าร้ องไห้ อาลั ยแก่ ผ้ ู ที ตาย
บนพระที นั งของดาวิดเข้ ามาทาง ไป อย่ าครวญครําด้ วยเขาเลย
ประตูของพระราชวังนี2 เสด็จมา แต่ จงร้ องไห้ รํา ไรอาลั ยผู้ ที ไป
โดยรถรบและม้ า ทั2งตั วกษัตริย์ แล้ ว เพราะเขาจะไม่ ได้ กลั บมา
บรรดาข้ าราชการและประชาชน เห็ นบ้ านเกิ ดเมื อ งนอนของเขา
ของท่านนั2 น
อีกเลย
5แต่ ถ้าท่านไม่ ฟังถ้ อยคําเหล่ านี2 11 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราปฏิ - แหละเกี ยวกั บชั ลลู ม บุ ตรชาย
ญาณต่ อตั วของเราเองว่ า ราช โยสิยาห์ กษั ตริ ย์แห่ งยูดาห์ ผู้
สํานักนี2 จะเป็ นทีรกร้ าง"
ซึ งครองราชย์ แทนโยสิ ยาห์ ราช
6เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 บิ ดา และผู้ ที ไปจากสถานที นี2
แก่ ราชสํา นั ก แห่ งกษั ต ริ ย์ ข อง "ท่านจะไม่ ได้ กลับมาทีนี อีก
ยู ดาห์ ว่า "เจ้ าเป็ นเหมื อนกิ เล- 12 ท่ านจะสิ2 นชี วิตในทีซึ งเขาจับ
อาดแก่ เรา เป็ นดังยอดภูเขาเล- ท่านไปเป็ นเชลย และท่านจะไม่
บานอน ถึงกระนั2 น เราจะกระทํา เห็นแผ่ นดินนี2 อีกเลย"
เจ้ าให้ เป็ นถิ นทุ รกันดารแน่ เป็ น 13 "วิบัติ แก่ เขาผู้ สร้ างวังของตน
เมืองทีไม่ มีคนอาศัย
ด้ วยความอธรรม และสร้ างห้ อง
7เราจะเตรี ยมผู้ ทํา ลายไว้ ต่ อสู้ ชั2 นบนไว้ ด้วยความอยุติธรรม ผู้
เจ้ า ต่ างก็มี อาวุ ธของตน และ ที ทําให้ เพื อนบ้ านของเขาปรนเขาทั2 งหลายจะตั ดต้ นสนสี ด าร์ นิบัติเขาโดยไม่ ได้ อะไรเลย และ
อย่ างดีของเจ้ าลง และโยนเข้ าใน มิได้ จ่ายค่ าจ้ างให้ แก่ เขา
ไฟ
14 ผู้ กล่ าวว่ า `เราจะสร้ างวั ง
8และประชาชาติ เป็ นอั นมากจะ ใหญ่ อยู่ เอง กั บมี ห้ องชั2 นบน
ผ่ านเมืองนี2 ไป และทุ กคนจะพูด กว้ างขวาง และเจาะหน้ าต่ างให้
กั บเพื อนบ้ านของตนว่ า `ทําไม ห้ องนั2 น และบุ ฝาผนั งด้ วยไม้
พระเยโฮวาห์ จึ งทรงกระทํา เช่ น สนสีดาร์และทาด้ วยสีแดงเข้ ม'
นี2 แก่ เมืองใหญ่ น2 ี '
15 เจ้ าคิ ดว่ าเจ้ าจะครองราช
9 และเขาทั2 งหลายจะตอบว่ า สมบั ติ เพราะเจ้ าแข่ งไม้ สน
(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 ราชบิดาของเจ้ ามิ สิ2 นของเจ้ าถู กทําลายเสียแล้ ว
ได้ กินและดื ม และกระทําความ 21 เราได้ พู ดกั บเจ้ าเมื อเจ้ าอยู่
ยุ ติ ธ รรมและความเที ยงธรรม เย็นเป็ นสุข แต่ เจ้ ากล่ าวว่ า `เรา
ดอกหรือ ฝ่ ายราชบิดาก็อยู่ เย็น จะไม่ ฟัง' นี เป็ นวิ ธี การของเจ้ า
เป็ นสุข
ตั2 งแต่ ยังหนุ่ มๆ คื อเจ้ าไม่ เชื อ
16 เขาพิ พากษาคดี ของคนจน ฟั งเสียงของเรา
และคนขั ดสน เขาก็อยู่ เย็นเป็ น 22 ลมจะทํา ลายผู้ เลี2 ยงแกะทั2 ง
สุ ข ทํา อย่ างนี2 เป็ นการรู้ จั กเรา สิ2 นของเจ้ า และบรรดาคนรั ก
หรื อ" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ของเจ้ าจะไปเป็ นเชลย แล้ วเจ้ า
แหละ
จะอั บอายขายหน้ าเป็ นแน่ เนื อง
17 "แต่ เจ้ ามี ต าและใจไว้ เพื อ ด้ วยความชั วทั2งสิ2 นของเจ้ า
ความโลภ เพื อหลั งโลหิ ตที ไร้ 23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที
ความผิ ดให้ ถึ งตาย และเพื อ สร้ างรังอยู่ ท่ ามกลางไม้ สนสีดาร์
ปฏิ บั ติ การบี บบั งคั บและความ เจ้ าจะได้ รั บความกรุ ณาสั ก เท่ า
ทารุณ"
ใดเมื อความเจ็ บปวดมาเหนื อ
18 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ เจ้ า อย่ างความเจ็บปวดของ
จึ งตรั สดั งนี2 เกี ยวกั บเยโฮยาคิ ม หญิงทีคลอดบุตร"
ราชบุ ตรของโยสิ ย าห์ กษั ต ริ ย์ 24 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรามี
แห่ งยู ดาห์ ว่ า "เขาทั2 งหลายจะ ชี วิตอยู่ ตราบใด แม้ ว่าโคนิยาห์
ไม่ โอดครวญอาลัยเขาว่ า `อนิจ- ราชบุตรของเยโฮยาคิม กษัตริย์
จา พี ชายเอ๋ ย' หรื อ `อนิ จจา แห่ งยู ดาห์ เป็ นแหวนตราอยู่ ที
พี สาวเอ๋ ย' เขาทั2 งหลายจะไม่ มือขวาของเรา ถึงกระนั2 นเราจะ
โอดครวญอาลั ยเขาว่ า `อนิ จจา ถอดออกเสีย
พระองค์ ท่ าน' หรื อ `อนิ จจา 25 และมอบเจ้ าไว้ ในมื อของคน
ความสง่ างามของพระองค์ท่าน'
เหล่ านั2 นที แสวงหาชี วิ ตของเจ้ า
19 ท่ า นจะถู ก ฝั งไว้ อย่ างฝั งลา ในมื อของคนเหล่ านั2 น ซึ งพวก
คื อถู กลากไปโยนทิ2 งไว้ ข้ างนอก เจ้ ากลัวหน้ าตาของเขา คือว่ าใน
ประตูเมืองเยรูซาเล็ม
มื อของเนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์
20 จงขึ2 นไปที เลบานอนและ แห่ งบาบิโลน และในมือของคน
ร้ องว่ า และจงเปล่ งเสียงของเจ้ า เคลเดีย
ในเมื องบาชาน จงร้ องจากทาง 26 เราจะเหวี ยงเจ้ าและมารดาผู้
ผ่ านข้ างนอก เพราะว่ าคนรักทั2ง คลอดเจ้ าไปยั งอี กประเทศหนึ ง
(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 งเจ้ ามิ ได้ เกิ ดที นั น และเจ้ า จายฝูงแกะของเรา และได้ ขับไล่
จะตายทีนั น
มันไปเสีย และเจ้ ามิได้ เอาใจใส่
27 แต่ แผ่ นดินซึ งเขาอาลั ยอยาก มั น" พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ดู
จะกลับนั2 น เขาจะไม่ ได้ กลับไปสู่ เถิด เราจะลงโทษเจ้ าเพราะการ
ได้ "
กระทําทีชั วของเจ้ า
28 โคนิ ยาห์ ชายผู้ น2 ี เป็ นรู ปเคา- 3แล้ วเราจะรวบรวมฝู งแกะของ
รพที ถู กดู หมิ นและแตกหรื อ เราที เหลื ออยู่ ออกจากประเทศ
เป็ นภาชนะที ไม่ มี ใครชอบหรื อ ทั2 ง ปวงซึ งเราได้ ขั บไล่ ให้ เขาไป
ทําไมตั วเขาและเชื2 อสายของเขา อยู่ น2 ั น และจะนําเขากลั บมายั ง
จึ งถู กเหวี ยง และถู กโยนเข้ าใน คอกของเขา เขาจะมีลู กดกและ
แผ่ นดินซึ งเขาทั2งหลายไม่ ร้ ู จัก
ทวีมากขึ2 น"
29 โอ แผ่ นดิน แผ่ นดิน แผ่ น 4พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เราจะตั2 ง
ดินเอ๋ย จงฟั งพระวจนะของพระ ผู้ เลี2 ยงแกะไว้ เหนื อเขา ผู้ จะ
เยโฮวาห์
เลี2 ยงดู เขา และเขาทั2 งหลายจะ
30 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ไม่ กลั วอี กเลย หรื อครั นคร้ าม
"จงเขียนลงว่ าชายคนนี2 ไม่ มีบุตร จะไม่ ขาดไปเลย"
เป็ นชายซึ งไม่ เจริ ญขึ2 นในชั วชี วิต 5พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ดู เถิ ด
ของเขา เพราะไม่ มี คนแห่ งเชื2 อ วันเวลาจะมาถึง เมื อเราจะเพาะ
สายของเขาสักคนหนึ งทีจะเจริญ อั งกู รชอบธรรมให้ ดาวิ ด และ
ขึ2 น ในการประทับบนพระที นั ง กษั ต ริ ย์ อ งค์ หนึ งจะทรงครอบ
ของดาวิด และปกครองในยูดาห์ ครองและเจริ ญขึ2 น และจะทรง
อีก"
ประทานความยุ ติ ธรรมและ
คําพยากรณ์ถึง
ความเทียงธรรมในแผ่ นดินนั2 น
6ในสมัยของท่าน ยูดาห์ จะรอด
การรวบรวมของอิ สราเอล
พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ได้ และอิ สราเอลจะอาศั ยอยู่
"วิ บั ติ จงมี แก่ ผู้ เลี2 ยง อย่ างปลอดภั ย และนี จะเป็ น
แกะผู้ ทํา ลายและกระจายแกะ นามซึ งเราจะเรียกท่าน คือ พระ
เยโฮวาห์ เป็ นความชอบธรรม
ของลานหญ้ าของเรา"
2เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ ของเรา"
พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอลตรั สกั บผู้ 7พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เพราะ
เลี2 ยงแกะผู้ ดู แลประชาชนของ ฉะนั2 น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
เราดังนี2 ว่า "เจ้ าทั2งหลายได้ กระ- เมื อคนของเขาจะไม่ กล่ าวอีกต่ อ

23

(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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ไปว่ า `พระเยโฮวาห์ ทรงพระ เห็นความชั วของเขา
ชนม์ อยู่ ตราบใด ผู้ ซึ งได้ นาํ
12 เพราะฉะนั2 น หนทางของเขา
ประชาชนอิ สราเอลออกมาจาก ทั2 งหลายจะเป็ นเหมื อนทางลื น
แผ่ นดินอียิปต์'
ในความมืดแก่ เขา เขาจะถู กขับ
8แต่ จะว่ า `พระเยโฮวาห์ ทรง ไล่ เข้ าไปและล้ มลงในนั2 น เพราะ
พระชนม์อยู่ ตราบใด ผู้ ซึ งได้ นาํ
เราจะนํา เหตุ ร้ ายมาเหนื อเขาใน
และพาเชื2 อสายแห่ งวงศ์ วานอิส- ปี แห่ งการลงโทษเขา" พระเยราเอลออกมาจากแดนเหนื อ ' โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
และออกมาจากประเทศทั2 งปวง 13 "เราได้ เห็ น ความโง่ เ ขลาใน
ทีเราขั บไล่ ให้ ไปอยู่ น2 ั น แล้ วเขา บรรดาผู้ พยากรณ์แห่ งสะมาเรี ย
ทั2 งหลายจะได้ อาศั ยอยู่ ในแผ่ น เขาได้ พยากรณ์ ในนามของพระ
ดินของเขาเอง"
บาอั ล และได้ ทาํ ให้ อิ สราเอล
พระเจ้าทรงพิพากษา
ประชาชนของเราหลงไป
14 แต่ ใ นผู้ พยากรณ์ แห่ ง เยรู ผู พ้ ยากรณ์เท็จทังหลาย
9 เกี ยวกั บเรื องบรรดาผู้ พยา- ซาเล็ม เราได้ เห็นสิ งอันน่ าหวาด
กรณ์มี ว่า ใจของข้ าเป็ นทุ กข์อยู่ เสี ยว เขาล่ วงประเวณี และดํา ภายในข้ า และกระดู กทั2 งสิ2 น เนิ นอยู่ ในความมุ สา เขาทั2 ง
ของข้ าก็สั น ข้ าเป็ นเหมื อนคน หลายหนุ นกําลังมือของผู้ กระทํา
เมา ข้ าเป็ นเหมื อนคนหงํา ด้ วย ความชั ว จึ งไม่ มี ผ้ ู หนึ งผู้ ใดหั น
เหล้ าองุ่ น เนื องด้ วยพระเยโฮ- จากความชั วของเขา เขาทุ กคน
วาห์ และเนื องด้ วยพระวจนะแห่ ง กลายเป็ นเหมือนเมืองโสโดมแก่
เรา และชาวเมื องนั2 นก็เหมื อน
ความบริสุทธิT ของพระองค์
10 เพราะว่ า แผ่ นดินนั2 นเต็มไป เมืองโกโมราห์ "
15 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ด้ วยคนล่ วงประเวณี ด้ วยเหตุคาํ
สาปแช่ งแผ่ น ดิ น นั2 นก็ ไ ว้ ทุ ก ข์ จอมโยธาจึ งตรั สเกี ยวกั บเรื องผู้
และลานหญ้ าในถิ นทุ รกั นดารก็ พยากรณ์เหล่ านั2 นว่ า "ดูเถิด เรา
แห้ งไป วิ ถี ของเขาทั2 งหลายก็ จะเลี2 ยงเขาด้ วยบอระเพ็ด และ
ชั วช้ า และอํา นาจของเขาทั2 ง ให้ นํา2 ดี หมี เขาดื ม เพราะว่ า
ความอธรรมได้ ออกไปทั วแผ่ น
หลายก็ไม่ เป็ นธรรม
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ทั2 งผู้ ดินนี2 จากผู้ พยากรณ์แห่ งเยรูซาพยากรณ์ และปุ โรหิ ตก็ อ ธรรม เล็ม"
ถึงแม้ ว่าในนิเวศของเรา เราก็ได้ 16 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
(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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ดั งนี2 ว่ า "อย่ าฟั งถ้ อยคํา ของผู้ นั2 น แต่ เขาทั2งหลายยังวิ งไป เรา
พยากรณ์ ที พยากรณ์ ให้ ท่ านฟั ง ไม่ ได้ พูดกับเขาทั2งหลาย แต่ เขา
เขากระทํา ให้ ท่ านไร้ สาระ เขา ทั2งหลายยังพยากรณ์
กล่ าวถึ งนิ มิ ตแห่ งใจของเขาเอง 22 แต่ ถ้ า เขาทั2 งหลายได้ ยื นอยู่
มิ ใช่ จ ากพระโอษฐ์ ของพระเย- ในคํา ตั กเตื อนของเรา แล้ วเขา
โฮวาห์
จะได้ ป่าวร้ องถ้ อยคําของเราต่ อ
17 เขายั งพู ดกั บคนที ดู หมิ นเรา ประชาชนของเรา และเขาทั2 ง
ว่ า `พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว่ า ท่าน หลายจะได้ ให้ ประชาชนหั นกลั บ
จะสุ ขสบาย' และแก่ ทุ กคนที จากทางชั วของเขาแล้ ว และหั น
ดํา เนิ นตามความดื2 อกระด้ าง กลั บจากความชั วร้ ายในการ
แห่ งจิ ตใจของตนเอง เขาทั2 ง กระทําของเขา"
หลายกล่ าวว่ า `จะไม่ มี เหตุ ร้ าย 23 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรา
มาเหนือเจ้ า'"
เป็ นพระเจ้ าใกล้ แค่ คืบ มิใช่ พระ
18 เพราะว่ าผู้ ใดเล่ าที ได้ ยื นอยู่ เจ้ าทีอยู่ ไกลด้ วยดอกหรือ"
ในคําตั กเตื อนของพระเยโฮวาห์ 24 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "คนใด
ที จะพิ เคราะห์ เห็ น และฟั ง พระ จะซ่ อนจากเราไปอยู่ ในที ลั บ
วจนะของพระองค์ หรื อผู้ ใดที เพื อเราจะมิ ได้ เห็ น เขาได้ ห รื อ"
เชื อฟั ง พระวจนะของพระองค์ พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรามิ ได้
และคอยฟั ง
อยู่ เต็ ม ฟ้ าสวรรค์ และโลกดอก
19 ดู เถิ ด นั นลมหมุ นของพระ หรือ
เยโฮวาห์ ได้ ออกไปแล้ วด้ วยพระ 25 เราได้ ยิ นผู้ พยากรณ์ ผู้ ซึ ง
พิ โรธ เป็ นลมหมุ นอย่ างรุนแรง พยากรณ์ เ รื องเท็ จ ในนามของ
มั นจะตกหนั กบนศี ร ษะของคน เรา ได้ กล่ าวแล้ วว่ า `ข้ าพเจ้ าฝัน
ชั ว
ไป ข้ าพเจ้ าฝันไป'
20 ความกริ2 วของพระเยโฮวาห์ 26 นานสั กเท่ าใดที คํามุ สาจะอยู่
จะไม่ หั นกลั บ จนกว่ าพระองค์ ในใจของผู้ พยากรณ์ ซึ งพยาจะทรงกระทําให้ สาํ เร็จ และจน กรณ์ เรื องเท็จ และผู้ พยากรณ์
กว่ าพระองค์ทรงกระทําตามพระ ตามการหลอกลวงแห่ งจิ ตใจ
เจตนาแห่ ง พระหฤทั ยของพระ ของเขาเอง
องค์ ในวันหลังๆเจ้ าทั2งหลายจะ 27 ผู้ ซึ งคิดว่ าจะกระทําให้ ประเข้ าใจเรื องนี2 แจ่ มแจ้ ง
ชาชนของเราลื มนามของเราโดย
21 "เรามิ ได้ ใช้ ผู้ พยากรณ์ เหล่ า ความฝันของเขาทั2งหลาย ซึ งเขา
(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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หน้ า 1551
เยเรมีย์ FG
เล่ าสู่ กั นและกั นฟั ง อย่ างกั บ ปุ โรหิ ตคนใดถามเจ้ าว่ า `อะไร
บรรพบุ รุ ษของเขาลื ม นามของ เป็ นภาระของพระเยโฮวาห์ ' เจ้ า
เราไปติดตามพระบาอัล
จงตอบเขาว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรัส
28 จงให้ ผู้ พยากรณ์ ที ฝั นเล่ า ว่ า อะไรเป็ นภาระหรือ เราก็จะ
ความฝั น แต่ ให้ คนที มี ถ้ อยคํา โยนเจ้ าไปเสีย'
ของเรากล่ าวถ้ อยคํา ของเรา 34 และส่ วนผู้ พยากรณ์ ปุโรหิ ต
อย่ างสุ จริ ต" พระเยโฮวาห์ ตรั ส หรื อประชาชนผู้ หนึ งผู้ ใดซึ งพู ด
ว่ า "ฟางข้ าวมีอะไรบ้ างทีเหมือน ว่ า `ภาระของพระเยโฮวาห์ ' เรา
ข้ าวสาลี"
จะลงโทษผู้ นั2 นและครั วเรื อ น
29 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "ถ้ อย ของเขา
คํา ของเราไม่ เหมื อนไฟหรื อ 35 เจ้ าทั2 งหลายจงพู ดดั งนี2 คื อ
หรื อ เหมื อนค้ อนที ทุ บหิ นให้ ทุ กคนพู ดกั บเพื อนบ้ านของตน
แตกเป็ นชิ2 นๆ"
และทุ กคนพู ดกั บพี น้ องของตน
30 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ ว่ า `พระเยโฮวาห์ ตอบว่ ากระไร'
ฉะนั2 น ดูเถิด เราต่ อสู้ กับบรรดา หรือ `พระเยโฮวาห์ ทรงลั นวาจา
ผู้ พยากรณ์ ผู้ ขโมยถ้ อยคํา ของ ว่ ากระไร'
เราจากกันและกัน"
36 แต่ เ จ้ าทั2 งหลายอย่ า เอ่ ยว่ า
31 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด `ภาระของพระเยโฮวาห์ ' อีกเลย
เราต่ อสู้ กับบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้ เพราะว่ าภาระนั2 นเป็ นคําของแต่
ใช้ ล2 ิ นของเขากล่ าวว่ า `พระเจ้ า ละคน ด้ วยว่ าเจ้ าได้ ผันแปรพระ
ตรัสว่ า'"
วจนะของพระเจ้ าผู้ ทรงพระชนม์
32 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด อยู่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระ
เราต่ อสู้ คนเหล่ านั2 นที พยากรณ์ เจ้ าของเรา
ความฝันเท็จ และผู้ ซึ งบอกและ 37 เจ้ าจงกล่ าวกับผู้ พยากรณ์ดัง
นํา ประชาชนของเราให้ หลงไป นี2 ว่ า `พระเยโฮวาห์ ทรงตอบ
โดยคํามุ สาและคําโอ้ อวดของเขา ท่านว่ ากระไร' หรือ `พระเยโฮเมื อเรามิ ไ ด้ ใช้ เขาหรื อ สั งเขา วาห์ ทรงลั นวาจาว่ ากระไร'
เพราะฉะนั2 นเขาจึ งไม่ เป็ นประ- 38 แต่ ถ้ าเจ้ าทั2 งหลายพู ดว่ า
โยชน์ แก่ ชนชาติ น2 ี อย่ างใดเลย" `ภาระของพระเยโฮวาห์ '" พระ
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า "เพราะเจ้ า
33 "เมื อมี ประชาชนคนหนึ งคน ทั2 งหลายได้ กล่ า วคํา เหล่ า นี2 ว่ า
ใด หรือผู้ พยากรณ์คนใด หรือ `ภาระของพระเยโฮวาห์ ' เมื อเรา
(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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ใช้ ไปหาเจ้ าทั2งหลาย เราว่ า เจ้ า ข้ าพเจ้ าว่ า "เยเรมีย์เอ๋ย เจ้ าเห็น
อย่ าพูดว่ า `ภาระของพระเยโฮ- อะไร" ข้ าพเจ้ าทู ลตอบว่ า "เห็น
วาห์ '
มะเดื อที ดี ก ็ดี มาก และที เลวก็
39 เพราะฉะนั2 น ดู เถิ ด เราจะ เลวมาก เลวจนรับประทานไม่ ได้
ลืมเจ้ าทั2งหลายเสียเป็ นแน่ และ พระเจ้ าข้ า"
โยนเจ้ าไปเสี ยจากหน้ าเรา ทั2 ง 4แล้ วพระวจนะของพระเยโฮเจ้ าและเมื องซึ งเราได้ ให้ แก่ เจ้ า วาห์ มาถึงข้ าพเจ้ าอีกว่ า
และแก่ บรรพบุรุษของเจ้ า
5"พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
40 และเราจะนํา ความถู กตําหนิ อิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า ก็เหมือน
เป็ นนิ ตย์ และความอายเนื อง อย่ างมะเดื อที ดี เ หล่ านี2 แหละ
นิตย์มาเหนือเจ้ าทั2งหลาย ซึ งจะ เราจะถื อว่ าพวกเหล่ า นั2 นที ถู ก
ลืมเสียไม่ ได้ เลย"
กวาดไปจากยูดาห์ ยังดีอยู่ คือผู้
กระจาดสองลู กใส่ มะเดือ
ที เราได้ ส่ ง ไปจากสถานที นี2 ไป
หลั ง จากเนบู คั ด เนส- สู่ แผ่ นดินของชาวเคลเดีย
ซาร์ กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ - 6เพราะเราจะตั2 งตาของเราดูเขา
โลนได้ จั บเยโคนิ ยาห์ ราชบุ ต ร เพื อจะกระทําความดี และเราจะ
ของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์ แห่ ง พาเขาทั2 งหลายกลั บมายั งแผ่ น
ยู ดาห์ ไปเป็ นเชลยเสี ยจากเยรู - ดินนี2 อีก เราจะสร้ างเขาทั2งหลาย
ซาเล็ม พร้ อมกั บเจ้ านายแห่ ง ขึ2 น และจะไม่ ร2 ื อลง เราจะปลูก
ยู ดาห์ ทั2 งพวกช่ างไม้ และช่ าง ฝังเขาและไม่ ถอนเขาเสีย
เหล็ก และนําเขามายังกรุงบาบิ- 7เราจะให้ จิ ตใจแก่ เขาที จะรู้ จั ก
โลนแล้ ว พระเยโฮวาห์ ก ็ทรง เราว่ า เราคือพระเยโฮวาห์ และ
สํา แดงนิ มิ ตแก่ ข้าพเจ้ าดั งนี2 ดู เขาทั2 งหลายจะเป็ นประชาชน
เถิด มีกระจาดสองลูกใส่ มะเดื อ ของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ า
วางไว้ หน้ าพระวิหารของพระเย- ของเขา เพราะเขาทั2 งหลายจะ
กลับมาหาเราด้ วยความเต็มใจ"
โฮวาห์
2กระจาดลู กหนึ งมี มะเดื ออย่ าง 8 แต่ พระเยโฮวาห์ ตรั ส ดั ง นี2 ว่ า
ดี นั ก เหมื อนมะเดื อที สุ กต้ น "เหมื อนอย่ างมะเดื อที เลว ซึ ง
ฤดู แต่ กระจาดอีกลูกหนึ งนั2 นมี เลวมากจนรั บประทานไม่ ได้ น2 ั น
มะเดื ออย่ างเลวที เดี ยว เลวจน เราจะกระทํา ต่ อเศเดคี ยาห์
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ทั2 งเจ้ านาย
รับประทานไม่ ได้
3 และพระเยโฮวาห์ ตรั สแก่ ของเขา และชาวเยรู ซาเล็มที

24

(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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เยเรมีย์ FJ, FM
เหลื ออยู่ ผู้ ซึ งยั งค้ างอยู่ ใน สามปี พระวจนะของพระเยโฮแผ่ นดิ นนี2 และผู้ ที ยั งอาศั ยอยู่ วาห์ มายังข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าก็
ในประเทศอียิปต์
ได้ บอกแก่ ท่านทั2 งหลายอย่ างไม่
9เราจะมอบเขาไว้ ให้ ย้ ายไปอยู่ หยุดยั2 ง แต่ ท่านหาได้ ฟังไม่
ในอาณาจั กรทั2 งสิ2 นในโลกเพื อ 4ท่านไม่ ฟังหรือเอี ยงหู ของท่าน
ให้ เขาเจ็บปวด ให้ เป็ นทีถู กตํา- ฟั ง แม้ ว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงส่ ง
หนิ เป็ นคําภาษิต เป็ นทีถู กเยาะ บรรดาผู้ พยากรณ์ ผ้ ู รั บใช้ ของ
เย้ ย และเป็ นที ถู กสาปแช่ ง ใน พระองค์มาอย่ างไม่ หยุดยั2 ง
ที ทุ กแห่ งซึ งเราขั บไล่ เขาให้ ไป 5กล่ าวว่ า `บัดนี2 เจ้ าทุ กคนจงหั น
อยู่ น2 ั น
กลับจากทางชั วของตน และจาก
10 และเราจะส่ งดาบและการ การกระทําผิดของตน และอาศัย
กั นดารอาหารและโรคระบาดมา อยู่ ในแผ่ น ดิ นซึ งพระเยโฮวาห์
ท่ ามกลางเขา จนเขาจะถู กทํา ทรงประทานแก่ เจ้ าและบรรพลายอย่ างสิ2 นเชิ งจากแผ่ นดิ นซึ ง บุรุษของเจ้ าต่ อไปเป็ นนิตย์
เราได้ ให้ แก่ เขาและแก่ บรรพ- 6อย่ าไปติ ดตามพระอื นเพื อจะ
บุรุษของเขา"
ปรนนิ บัติและนมัสการพระเหล่ า
แผ่ นดินอิ สราเอล
นั2 น หรื อยั วเย้ าเราให้ โกรธด้ วย
ผลงานแห่ งมื อของเจ้ า แล้ วเรา
จะถู กทิ งร้าง
จะไม่ ทาํ อันตรายแก่ เจ้ า'
เป็ นเวลาเจ็ ดสิบปี
พระวจนะซึ งมาถึ ง เย- 7พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า `แม้ กระเรมี ย์ เกี ยวด้ วยเรื องชน นั2 นเจ้ าทั2งหลายก็ไม่ ฟังเรา เพื อ
ชาติ ยู ดาห์ ท2 ั งสิ2 น ในปี ที สี แห่ ง เจ้ าจะได้ ยั วเย้ าเราให้ กริ2 วด้ วย
รั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตรของ ผลงานแห่ งมื อของเจ้ า ซึ งเป็ น
โยสิยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ปี นั2 น ผลร้ ายแก่ เจ้ าเอง'
เป็ นปี ต้ นรั ช กาลของเนบู คั ด - 8เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
เนสซาร์กษัตริย์ของกรุงบาบิโลน จอมโยธาจึงตรัสดังนี2 ว่า `เพราะ
2ซึ งเยเรมี ย์ผ้ ู พยากรณ์ ได้ กล่ าว เจ้ าไม่ ฟังถ้ อยคําของเรา'
แก่ ประชาชนยู ดาห์ และแก่ 9พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า `ดู เถิ ด
เราจะส่ งคนไปนํา ครอบครั วทั2 ง
ชาวเยรูซาเล็มทั2งสิ2 นว่ า
3"ตั2 งแต่ ปีทีสิ บสามของโยสิ ยาห์ สิ2 นของทิ ศเหนื อ และเนบู คั ด ราชบุ ตรของอาโมนกษั ตริ ย์แห่ ง เนสซาร์ กษั ตริ ย์ บาบิ โลนผู้ รั บใช้
ยูดาห์ จนถึ งวันนี2 เป็ นเวลายี สิบ ของเรา และเราจะนํา เขาทั2 ง

25

(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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หลายมาต่ อสู้ แผ่ นดินนี2 และต่ อสู้ ชาติ และบรรดามหากษั ตริ ย์
คนที อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ นนี2 และ กระทํา ให้ เขาเหล่ านั2 นเป็ นทาส
ต่ อสู้ บรรดาประชาชาติเหล่ านี2 ซึ ง ทั2 งเขาทั2 งหลายด้ วย และเราจะ
อยู่ ล้อมรอบ เราจะทําลายเขาทั2ง ตอบแทนเขาทั2 งหลายตามการ
หลายอย่ างสิ2 นเชิ ง และเราจะ กระทํา และผลงานแห่ งมื อ ของ
กระทํา ให้ เขาเป็ นที น่ าตกตะลึ ง เขา'"
และเป็ นที เย้ ยหยั นและเป็ นที รก
ถ้วยนําองุ่ นแห่ งพระพิโรธ
ร้ างอยู่ เนืองนิตย์
สําหรับบรรดาประชาชาติ
10 ยิ งกว่ านั2 นอี ก เราจะกํา จั ด 15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
เสี ยงบั นเทิ งและเสี ยงร่ าเริ ง อิ สราเอลตรั สกั บข้ าพเจ้ าดั งนี2 ว่ า
เสี ยงเจ้ าบ่ า วและเสี ยงเจ้ าสาว "จงเอาถ้ วยนํา2 องุ่ นแห่ งความ
เสี ยงหิ นโม่ และแสงตะเกี ยงเสี ย พิโรธนี2 ไปจากมือเรา และบังคับ
จากเจ้ า
บรรดาประชาชาติ ซึ งเราส่ งเจ้ า
11 แผ่ นดิ นนี2 ทั2 งสิ2 นจะเป็ นที รก ไปนั2 นให้ ดื มจากถ้ วยนั2 น
ร้ างและที น่ าตกตะลึ ง
และ 16 เขาจะดื มและเดิ นโซเซและ
ประชาชาติ เ หล่ านี2 จะปรนนิ บั ติ บ้ าคลั งไปเนื องด้ วยดาบซึ งเรา
กษั ต ริ ย์ กรุ งบาบิ โลนอยู่ เจ็ ดสิ บ จะส่ งไปท่ามกลางเขาทั2งหลาย"
ปี '
17 ดังนั2 น ข้ าพเจ้ าจึ งรับถ้ วยมา
12 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า `ต่ อมา จากพระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์
เมื อครบเจ็ดสิ บปี แล้ ว เราจะลง และบังคั บประชาชาติท2 ั งสิ2 น ซึ ง
โทษกษั ตริ ย์ บาบิ โลนและประ- พระเยโฮวาห์ ท รงใช้ ให้ ข้ าพเจ้ า
ชาชาติ น2 ั น คื อแผ่ นดิ นของชาว ไปหานั2 นดื ม
เคลเดี ย เพราะความชั วช้ าของ 18 คื อกรุ งเยรู ซาเล็ ม และหั ว
เขาทั2 งหลายกระทํา ให้ แผ่ น ดิ น เมื องแห่ งยู ดาห์
ทั2 งบรรดา
นั2 นรกร้ างอยู่ เนืองนิตย์
กษัตริย์และเจ้ านายของเมืองนั2 น
13 เราจะนํา ถ้ อยคํา ทั2 งสิ2 นให้ เพื อจะกระทํา ให้ เป็ นที รกร้ าง
สําเร็จที แผ่ นดิ นนั2 น คื อถ้ อยคํา และเป็ นทีน่ าตกตะลึง เป็ นทีเย้ ย
ที เราได้ กล่ าวสู้ เมื องนั2 น คื อ หยั นและเป็ นที สาปแช่ งอย่ างทุ ก
ทุ กสิ งทีเขียนไว้ ในหนังสือนี2 ซึ ง วันนี2
เยเรมี ย์ ไ ด้ พยากรณ์ แก่ บรรดา 19 ฟาโรห์ กษัตริย์แห่ งอี ยิปต์กับ
ประชาชาติท2 ังสิ2 น
บรรดาข้ าราชการและเจ้ านาย
14 เพราะว่ าจะมี หลายประชา และประชาชนของท่านนั2 น
(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 ท่ามกลางเจ้ าทั2งหลาย'
บรรดากษั ต ริ ย์ แห่ งแผ่ น ดิ นอู ส 28 และถ้ าเขาปฏิ เสธไม่ รั บถ้ วย
และบรรดากษั ตริ ย์แห่ งแผ่ นดิ น จากมือของเจ้ าดื ม เจ้ าจงพูดกับ
ฟี ลิสเตีย เมืองอัชเคโลน อาซาห์ เขาทั2 งหลายว่ า `พระเยโฮวาห์
เอโครน และส่ วนชาวเมืองอั ช- จอมโยธาตรัสดังนี2 ว่า เจ้ าจะต้ อง
โดดทีเหลืออยู่
ดื ม
21 เอโดม โมอับและคนอัมโมน 29 เพราะ ดูเถิด เราได้ เริ มทํา
22 บรรดากษัตริ ย์แห่ งเมืองไท- โทษเมื อ งซึ งเรี ยกตามนามของ
ระ บรรดากษั ตริ ย์ เมื องไซดอน เราแล้ ว และเจ้ าจะลอยนวลไป
และบรรดากษั ตริ ย์ แห่ งเกาะ ได้ โดยไม่ ถู กโทษหรื อ พระเยต่ างๆฟากทะเลข้ างโน้ น
โฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า เจ้ าจะ
23 เมืองเดดาน เทมา บุส และ ลอยนวลไปไม่ ได้ เพราะเราจะ
บรรดาคนทีอยู่ ในมุ มทีไกลทีสุด เรี ยกดาบเล่ มหนึ งมาเหนื อชาว
24 บรรดากษั ตริ ย์แห่ งอาระเบี ย แผ่ นดินโลกทั2งสิ2 น'
และบรรดากษั ต ริ ย์ แห่ ง ประชา 30 เพราะฉะนั2 น เจ้ าจงพยากรณ์
ชนที ปะปนกั นอยู่ ในถิ นทุ รกั น- คํา เหล่ า นี2 ทั2 งสิ2 นสู้ เขาทั2 งหลาย
ดาร
และกล่ าวแก่ เขาว่ า `พระเยโฮ25 บรรดากษัตริย์แห่ งศิมรี และ วาห์ จะทรงเปล่ งเสี ยงคํารามจาก
บรรดากษั ตริ ย์แห่ งเอลาม และ ที สู ง และจากที พํา นั กอั นบริ บรรดากษัตริย์ของมีเดีย
สุ ทธิT ของพระองค์ พระองค์ จะ
26 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งเมื องทิ ศ เปล่ งพระสุ รเสี ยง พระองค์ จะ
เหนื อ ทั2 งไกลและใกล้ ที ละ เปล่ งเสี ยงคํา รามมากมายต่ อ
เมื องๆ และบรรดาราชอาณา คอกแกะของพระองค์ และทรง
จั กรแห่ งโลกซึ งอยู่ บนพื2 นพิ ภพ โห่ ร้ องอย่ างกั บคนที ยําองุ่ น โห่
และกษั ตริ ย์ แห่ งเชชั กจะดื ม ร้ องต่ อชาวพิภพทั2งสิ2 น
ภายหลังกษัตริย์เหล่ านี2
31 เสี ยงกั มปนาทจะก้ อ งไปทั ว
27 "แล้ วเจ้ าจงพู ดกั บเขาทั2 ง ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์
หลายว่ า `พระเยโฮวาห์ จอมโย- ทรงมี ค ดี กั บบรรดาประชาชาติ
ธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอลตรัสดัง พระองค์จะทรงเข้ าพิ พากษาเนื2 อ
นี2 ว่า จงดื มให้ เมาแล้ วก็อาเจียน หนังทั2งสิ2 น ส่ วนคนชั วนั2 น พระ
จงล้ มลงและอย่ า ลุ กขึ2 นอี ก เลย องค์ จะทรงฟั นเสี ยด้ วยดาบ'
เนื องด้ วยดาบซึ งเราจะส่ งมา พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
(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 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส เยโฮวาห์
ดังนี2 ว่า `ดูเถิด ความร้ ายจะไป 38 พระองค์ ทรงออกจากที ซุ่ ม
จากประชาชาติ น2 ี ถึ งประชาชาติ ตั วของพระองค์ อย่ างสิ งโต
นั2 น และลมหมุ นใหญ่ จะปั นป่ วน เพราะว่ าแผ่ นดิ นของเขาทั2 ง
ขึ2 นมาจากส่ วนพิ ภพโลกที ไกลที หลายเป็ นที รกร้ าง เพราะเหตุ
สุด
ความดุ ดั น ของพระผู้ เข้ มงวด
33 และบรรดาผู้ ที พระเยโฮวาห์ และเพราะเหตุ ความกริ2 วอั นแรง
ทรงประหารในวั นนั2 น จะมี จาก กล้ าของพระองค์
ปลายโลกข้ างนี2 ถึ งปลายโลกข้ าง
ประชาชนขู่ เข็ ญว่ า
นั2 น เขาเหล่ านั2 นจะไม่ มีใครโอด
จะฆ่ าเยเรมีย ์
ครวญให้ หรื อรวบรวมหรื อฝั ง
ในต้ นรัชกาลของเยโฮไว้ แต่ จะเป็ นมู ลสั ตว์อยู่ บนพื2 น
ยาคิ ม ราชบุ ตรของ
ดิน'"
โยสิยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ พระ
34 ท่ านผู้ เลี2 ยงแกะทั2 งหลายเอ๋ ย วจนะนี2 มาจากพระเยโฮวาห์ ว่า
จงครําครวญและร้ องเถิ ด ท่ าน 2"พระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2 ว่ า จง
เจ้ าของฝูงแกะ จงกลิ2 งเกลือกใน ยื นอยู่ ในลานพระนิ เวศแห่ งพระ
ขี2 เถ้ า เพราะวันเวลาของการสัง- เยโฮวาห์ และจงพู ดกั บบรรดา
หารเจ้ าและที เจ้ าต้ องกระจั ด หั วเมืองแห่ งยูดาห์ ซึ งมานมัสกระจายมาถึ งแล้ ว และเจ้ าทั2 ง การในพระนิ เวศของพระเยโฮหลายจะล้ มลงเหมื อนภาชนะ วาห์ คื อพู ดบรรดาถ้ อยคําที เรา
งาม
สั งเจ้ าให้ พูดกั บเขา อย่ าเก็บไว้
35 ผู้ เลี2 ยงแกะจะไม่ มี ท างหนี สักคําเดียว
หรื อเจ้ าของฝู งแกะไม่ มี ทางรอด 3บางทีเขาจะฟั ง และทุ กคนจะ
หนีไป
กลับจากทางชั วของเขา และเรา
36 จะได้ ฟังเสี ยงร้ องของผู้ เลี2 ยง จะกลั บใจไม่ ทาํ ความร้ ายซึ งเรา
แกะ และเสียงครําครวญของเจ้ า เจตนาจะกระทําต่ อเขาทั2 งหลาย
ของฝูงแกะ เพราะว่ าพระเยโฮ- เนื องด้ วยการกระทํา ที ชั วร้ าย
วาห์ ทรงทําลายลานหญ้ าของเขา ของเขาทั2งหลาย
ทั2งหลายเสียแล้ ว
4 เจ้ าจงพู ด กั บเขาทั2 งหลายว่ า
37 และคอกแกะที สงบสุ ขก็ ถู ก `พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ถ้ า
ตั ดให้ ล้ มลงเสี ยแล้ ว เนื องด้ วย เจ้ าทั2 งหลายไม่ ฟังเรา ที จะดําความกริ2 วอั น แรงกล้ าของพระ เนิ นตามราชบั ญญั ติ ที เราได้ วาง

26

(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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หน้ า 1557
เยเรมีย์ FH
ไว้ ต่อหน้ าเจ้ า
นั งในทางเข้ าประตู ใหม่ แห่ งพระ
5และเชื อฟั งถ้ อยคํา ของบรรดา นิเวศของพระเยโฮวาห์
ผู้ รั บใช้ ของเรา คื อบรรดาผู้ 11 แล้ วบรรดาปุ โรหิ ตและผู้
พยากรณ์ ซึ งเราได้ ส่ งไปหาเจ้ า พยากรณ์จึ งทู ลเจ้ านายและบอก
อย่ างไม่ หยุ ดยั2 ง คื อส่ งพวกเขา ประชาชนทั2 งปวงว่ า "ชายคนนี2
ไป ถึงเจ้ าจะมิได้ เชื อฟั ง
ควรแก่ การตั ดสิ นลงโทษถึ ง
6แล้ วเราจะกระทําให้ พระนิ เวศ ความตาย เพราะเขาพยากรณ์
นี2 เหมือนอย่ างชี โลห์ และเราจะ กล่ าวโทษเมื องนี2 ดั งที ท่ านทั2 ง
กระทํา ให้ เมื อ งนี2 เป็ นที สาปแก่ หลายได้ ยิ น กั บ หู ของท่ า นเอง
บรรดาประชาชาติทัวโลก'"
แล้ ว"
7บรรดาปุ โรหิ ตและผู้ พยากรณ์ 12 เยเรมี ย์ จึ งทู ลเจ้ านายทั2 งสิ2 น
และประชาชนทั2 งสิ2 นได้ ยินเยเร- และบอกประชาชนทั2 งปวงว่ า
มี ย์ พู ดถ้ อยคํา เหล่ านี2 ในพระ "พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้ า
นิเวศของพระเยโฮวาห์
มาพยากรณ์ ต่ อพระนิ เ วศและ
8และต่ อมาเมื อเยเรมีย์ได้ จบคํา เมื อ งนี2 ตามถ้ อยคํา ทั2 งสิ2 นซึ ง
พู ด ทั2 งสิ2 นซึ งพระเยโฮวาห์ ได้ ท่านทั2งหลายได้ ยินมา
บั ญชาท่ านให้ พู ดแก่ บรรดา 13 เพราะฉะนั2 น บั ดนี2 ท่ านทั2 ง
ประชาชนนั2 น พวกปุโรหิ ตและผู้ หลายจงแก้ ไขพฤติ ก ารณ์ และ
พยากรณ์และประชาชนทั2งสิ2 นได้ การกระทําของท่านทั2งหลายและ
จั บเยเรมี ย์กล่ าวว่ า "เจ้ าจะต้ อง เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระเยตายแน่
โฮวาห์ พระเจ้ าของท่าน และพระ
9 ทํา ไมเจ้ าจึ ง พยากรณ์ ใ นพระ เยโฮวาห์ จะทรงกลับพระทัยจาก
นามของพระเยโฮวาห์ ว่ า `พระ ความร้ าย ซึ งพระองค์ ได้ ทรง
นิ เวศนี2 จะเหมื อนชี โลห์ และ ประกาศเตือนท่าน
เมื องนี2 จะรกร้ าง ปราศจากคน 14 แต่ ส่ วนตั วข้ าพเจ้ า ดู เถิ ด
อาศั ย'" และประชาชนทั2 งสิ2 นก็ ข้ าพเจ้ าอยู่ ในมื อ ของท่ า นทั2 ง
รวมตั วกั นต่ อต้ านเยเรมี ย์ที พระ หลาย ท่านจะกระทําแก่ ข้าพเจ้ า
นิเวศของพระเยโฮวาห์
ตามทีท่านเห็นดีและเห็นชอบ
10 เมื อบรรดาเจ้ านายแห่ ง 15 ขอแต่ เ พี ยงให้ ทราบแน่ ว่ า
ยูดาห์ ได้ ยินสิ งเหล่ านี2 แล้ ว ท่าน ถ้ าท่ านประหารข้ าพเจ้ า ที คน
ก็ ข2 ึ นมาจากพระราชวั ง ถึ ง พระ ไร้ ความผิดต้ องตายนั2 น ตัวท่าน
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และมา เองและเมื อ งนี2 และชาวเมื องนี2
(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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เยเรมีย์ FH
หน้ า 1558
ต้ องรับผิดชอบ เพราะความจริง ร้ ายใหญ่ ยิงมาสู่ จิตใจเราเอง
พระเยโฮวาห์ ท รงใช้ ให้ ข้ าพเจ้ า
ผู พ้ ยากรณ์อุรีอาห์
มาพู ด ถ้ อยคํา เหล่ านี2 ทั2 งสิ2 นให้
ถู กฆ่ าเสีย
เข้ าหู ของท่าน"
20 ยั งมี ชายอี กคนหนึ งผู้ พยา16 แล้ วเจ้ านายและประชาชนทั2ง กรณ์ ในพระนามของพระเยโฮสิ2 นได้ พู ดกั บบรรดาปุ โรหิ ตและ วาห์ ชื ออุรีอาห์ บุตรชายเชไมผู้ พยากรณ์ ว่ า "ชายผู้ นี2 ไม่ สม อาห์ ชาวคี ริ ยาทเยอาริ ม ท่ าน
ควรที จะต้ องคํา พิ พากษาถึ ง ได้ พยากรณ์ ก ล่ าวโทษเมื อ งนี2
ความตาย เพราะเขาได้ พู ดกั บ และแผ่ นดิ นนี2 ตามบรรดาถ้ อย
เราในพระนามของพระเยโฮวาห์ คําของเยเรมีย์
พระเจ้ าของเรา"
21 และเมื อกษั ต ริ ย์ เยโฮยาคิ ม
17 และผู้ ใหญ่ บางคนแห่ ง แผ่ น พร้ อมกั บบรรดาทแกล้ วทหาร
ดิ นนั2 นก็ลุ กขึ2 นพู ดกั บประชาชน และบรรดาเจ้ านายได้ ยินถ้ อยคํา
ทั2งสิ2 นทีประชุ มกันอยู่ ว่า
นี2 กษัตริ ย์กท็ รงแสวงหาจะสั ง18 "มี คาห์ ชาวเมื องโมเรเชทได้ หารท่านเสีย และเมื ออุรีอาห์ ได้
พยากรณ์ ในสมั ยเฮเซคี ยาห์ ยินเรื องนี2 ท่านก็กลัวจึงหนีรอด
กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ และกล่ าวแก่ ไปยังอียิปต์
ประชาชนทั2 งสิ2 นของยู ด าห์ ว่ า 22 แล้ วกษั ต ริ ย์ เยโฮยาคิ ม ก็ส่ ง
`พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สดั ง ชายบางคน คื อเอลนาธั นบุ ตร
นี2 ว่า เมืองศิโยนจะถู กไถเหมือน ชายอั ค โบร์ และคนอื นอี กไปยั ง
กับไถนา กรุงเยรูซาเล็มจะกลาย อียิปต์
เป็ นกองสิ งปรักหั กพัง และภูเขา 23 และเขาทั2 งหลายจั บอุ รี อาห์
ที ตั2 งของพระนิ เ วศนั2 นจะเป็ น มาจากอี ยิ ปต์ และนํา ท่ านมา
เหมือนทีสูงในป่ าไม้ '
ถวายกษั ตริ ย์เยโฮยาคิ ม พระ
19 เฮเซคี ยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ องค์ ท รงประหารท่ า นเสี ยด้ วย
และคนยูดาห์ ท2 ังสิ2 นได้ ฆ่าเขาเสีย ดาบ และโยนศพเข้ าไปในที ฝั ง
หรื อ ท่ านได้ ยาํ เกรงพระเยโฮ- ศพของคนสามัญ"
วาห์ และทู ลวิ งวอนขอพระเยโฮ- 24 แต่ มื อของอาหิ คั มบุ ต รชาย
วาห์ และพระเยโฮวาห์ ได้ กลั บ ชาฟานอยู่ กั บเยเรมี ย์ ฉะนั2 น
พระทัยต่ อความร้ ายซึ งพระองค์ เยเรมี ย์ จึ ง มิ ได้ ถู กมอบให้ ใน
ทรงประกาศเตื อนเขาเหล่ านั2 นมิ มื อ ประชาชนเพื อประหารชี วิ ต
ใช่ หรื อ แต่ เรากําลั งจะนํา เหตุ ท่าน
(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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หน้ า 1559
เยเรมีย์ FO
บทเรี ยนจากแอก
ทุ่ งแก่ เขาด้ วยทีจะปรนนิบัติเขา
ในต้ นรั ช กาลเยโฮยา- 7 บรรดาประชาชาติ ทั2 งสิ2 นจะ
คิ ม ราชบุ ต รของโยสิ - ต้ องปรนนิ บั ติ ตั วเขา ลู กและ
ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ พระ หลานของเขา จนกว่ าเวลากํา วจนะนี2 มาจากพระเยโฮวาห์ ถึ ง หนดแห่ งแผ่ นดิ นของท่านเองจะ
มาถึง แล้ วหลายประชาชาติและ
เยเรมีย์ว่า
2พระเยโฮวาห์ ตรั สกั บข้ า พเจ้ า บรรดามหากษั ตริ ย์ จะกระทํา ให้
ดั งนี2 ว่ า "จงทําสายรั ดและแอก ท่านเป็ นทาสของเขาทั2งหลาย
สําหรับตัวเจ้ า จงสวมคอของเจ้ า 8แต่ ต่อมาถ้ าประชาชาติ ใดหรื อ
3 และส่ ง มั น ไปยั ง กษั ตริ ย์ แห่ ง ราชอาณาจักรใด จะไม่ ปรนนิบัติ
เอโดม กษั ตริ ย์แห่ งโมอั บและ เนบู คัดเนสซาร์ กษั ตริ ย์แห่ งบากษัตริย์แห่ งคนอัมโมน กษัตริย์ บิโลนคนนี2 และไม่ ยอมวางคอไว้
แห่ งไทระ และกษัตริย์แห่ งไซ- ใต้ แอกของกษัตริย์บาบิโลน เรา
ดอน ด้ วยมือของทู ตทีมาเข้ าเฝ้ า จะลงโทษประชาชาติ นั2 นด้ วย
เศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ที ดาบ ด้ วยการกั นดารอาหาร
และด้ วยโรคระบาด พระเยโฮกรุงเยรูซาเล็ม
4 จงฝากคํา กํา ชั บเหล่ านี2 แก่ วาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ จนกว่ าเรา
บรรดานายของเขาว่ า `พระเย- จะล้ างผลาญเสียด้ วยมือของเขา
โฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้ าแห่ ง 9 เพราะฉะนั2 นอย่ า ฟั งผู้ พยาอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า เจ้ าจง กรณ์ หรื อพวกโหรหรื อคนช่ าง
กล่ า วเรื องต่ อไปนี2 ให้ นายของ ฝั นของเจ้ า หรื อหมอดู หรื อนั ก
วิ ทยาคมของเจ้ า ผู้ ซึ งกล่ าวแก่
เจ้ าฟั งว่ า
5นี คือเราเอง ผู้ ได้ สร้ างโลก ทั2ง เจ้ าว่ า "ท่ านจะไม่ ปรนนิ บั ติ
มนุ ษย์ และสั ตว์ ซึ งอยู่ บนพื2 นดิ น กษัตริย์แห่ งกรุงบาบิโลนดอก"
ด้ วยฤทธานุ ภาพใหญ่ ยิ งและ 10 เพราะซึ งเขาพยากรณ์ ใ ห้
ด้ วยแขนที เหยี ยดออกของเรา ท่านนั2 นเป็ นความเท็จ อันยังผล
และเราจะให้ แก่ ผ้ ู ใดก็ได้ สุ ดแต่ ให้ ท่ านต้ องโยกย้ ายไกลไปจาก
แผ่ นดิ นของท่ าน และเราจะขั บ
เราเห็นชอบ
6บัดนี2 เราได้ ให้ แผ่ นดินเหล่ านี2 ไล่ ท่ านออกไป และท่ านจะ
ทั2 งสิ2 นไว้ ในมื อของเนบู คั ดเนส- พินาศ
ซาร์ กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลนผู้ รั บ 11 แต่ ประชาชาติ ใ ดซึ งเอาคอ
ใช้ ของเรา และเราได้ ให้ สั ตว์ ป่า ของตนวางไว้ ใต้ แอกของกษัตริย์

27

(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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แห่ งบาบิ โลนและปรนนิ บัติ ท่ าน ทั2งหลายซึ งพยากรณ์ให้ แก่ เจ้ า"
เราจะละเขาไว้ บนแผ่ น ดิ นของ 16 และข้ าพเจ้ าก็ ได้ พู ดกั บ
เขา เพื อให้ ทํา ไร่ ไถนาและให้ ปุ โรหิ ตและประชาชนนี2 ทั2 งสิ2 นว่ า
อาศั ยอยู่ ที นั น
พระเยโฮ- "พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า อย่ า
วาห์ ตรัสดังนี2 แหละ'"
เชื อฟั ง ถ้ อยคํา ของผู้ พยากรณ์
เยเรมียเ์ ตื อนให้เชื อฟั ง
ของเจ้ า ซึ งพยากรณ์ให้ แก่ เจ้ าว่ า
`ดู เถิ ด ไม่ ช้ าเขาจะนําเครื องใช้
กษัตริ ยเ์ นบู คดั เนสซาร์
12 ข้ าพเจ้ าได้ ทู ลเศเดคี ยาห์ ของพระนิ เวศแห่ งพระเยโฮวาห์
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ตามบรร- กลับมาจากกรุงบาบิโลน' เพราะ
ดาถ้ อยคําเหล่ านี2 ว่ า "จงเอาคอ ซึ งเขาพยากรณ์แก่ ท่านนั2 นก็เป็ น
ของท่ านไว้ ใต้ แอกของกษั ตริ ย์ ความเท็จ
แห่ งบาบิโลน และปรนนิบัติ เขา 17 อย่ าเชื อฟั งเขาเลย จงปรนและประชาชนของเขา และจงมี นิ บัติกษัตริ ย์แห่ งบาบิโลนและมี
ชี วิตอยู่ ทําไมเมืองนี2 จะร้ างเปล่ า
ชี วิตอยู่
13 ทํา ไมท่ านกั บชนชาติ ของ 18 แต่ ถ้ าเขาเหล่ านั2 นเป็ นผู้
ท่านจะมาตายเสียด้ วยดาบ ด้ วย พยากรณ์ และถ้ าพระวจนะของ
การกั นดารอาหารและด้ วยโรค พระเยโฮวาห์ อยู่ กับเขา ก็ขอให้
ระบาด ดั งที พระเยโฮวาห์ ทรง เขาทู ลวิ งวอนต่ อ พระเยโฮวาห์
ลั นวาจาเกี ยวด้ วยประชาชาติ จอมโยธาว่ า ให้ เครื องใช้ ซึ งยั ง
ใดๆซึ งจะไม่ ปรนนิ บั ติ ก ษั ต ริ ย์ เหลื อ อยู่ ในพระนิ เ วศของพระ
เยโฮวาห์ และในพระราชวังของ
แห่ งบาบิโลน
14 อย่ า ฟั ง ถ้ อยคํา ของผู้ พยา- กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ และในกรุ ง
กรณ์ ผ้ ู กล่ าวแก่ เจ้ าว่ า `ท่ านจะ เยรูซาเล็ม อย่ าให้ ไปยังบาบิโลน
ไม่ ปรนนิ บั ติ กษั ตริ ย์ แห่ ง บาบิ - 19 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยโลนดอก' เพราะซึ งเขาทั2งหลาย ธาตรั ส ดั ง นี2 เกี ยวกั บบรรดาเสา
พยากรณ์ แก่ ท่ า นนั2 นก็ เป็ นการ ขันสาคร และขาตั2 ง และเครื อง
ใช้ อื นๆทีเหลืออยู่ ในเมืองนี2
มุ สา
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราไม่ 20 ที เนบู คั ด เนสซาร์ ก ษั ต ริ ย์
ได้ ใช้ เขา แต่ เขาพยากรณ์เท็จใน แห่ งบาบิโลนมิได้ ริบเอาไป เมื อ
นามของเรา ซึ งยังผลให้ เราต้ อง ท่ า นได้ จั บเอาเยโคนิ ย าห์ ราช
ขั บไล่ เจ้ าออกไปและเจ้ าจะต้ อง บุ ตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์ ของ
พินาศ ทั2งตัวเจ้ าและผู้ พยากรณ์ ยู ดาห์ และบรรดาขุ นนางของ
(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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หน้ า 1561
เยเรมีย์ FO, FN
ยู ด าห์ แ ละเยรู ซ าเล็ ม ถู ก กวาด ภาชนะที เนบูคั ดเนสซาร์กษั ตริ ย์
ต้ อนจากกรุ ง เยรู ซาเล็ ม ไปเป็ น แห่ ง บาบิ โลนริ บไปจากที นี2 และ
เชลยยังกรุงบาบิโลน
ขนไปยังบาบิโลน
21 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ 4 เราจะนํา เยโคนิ ยาห์ ร าชบุ ต ร
เจ้ าแห่ งอิ สราเอลตรั สดั งนี2 เกี ยว ของเยโฮยาคิ ม กษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด้ วยเรื องเครื องใช้ ซึ งยั ง เหลื อ ดาห์ และบรรดาผู้ ที ถู กกวาดจาก
อยู่ ในพระนิ เ วศของพระเยโฮ- ยูดาห์ ผู้ ซึ งไปยังบาบิโลน กลับ
วาห์ ในพระราชวั งของกษั ตริ ย์ มายังทีนี2
พระเยโฮวาห์ ตรัส
แห่ งยูดาห์ และในกรุงเยรูซาเล็ม
ดั งนี2 แหละว่ า เพราะเราจะหั ก
22 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เครื อง แอกของกษัตริย์แห่ งบาบิโลน"
ใช้ เหล่ านี2 จะถู กขนไปยังบาบิโลน 5 แล้ วเยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ ก ็ พู ด
และจะค้ างอยู่ ที นั นจนถึ งวั น ที กับฮานันยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ต่อหน้ า
เราเอาใจใส่ มัน แล้ วเราจึงจะนํา บรรดาปุ โรหิ ต และต่ อหน้ า
มั นกลั บขึ2 นมา และให้ กลั บสู่ ประชาชนทั2 งปวงผู้ ซึ งยื นอยู่ ใน
สถานทีนี2 "
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์
คําพยากรณ์เท็จของฮานันยาห์ 6และเยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์กล่ าวว่ า
ต่ อมาในปี เดี ยวกั นนั2 น "เอเมน ขอพระเยโฮวาห์ ทรง
เมื อต้ นรั ชกาลเศเดคี - กระทํา เช่ นนั2 นเถิ ด ขอพระเยยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ในเดือน โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ถ้ อยคํา ซึ ง
ที ห้ าปี ที สี ฮานั นยาห์ บุ ตรชาย ท่ านพยากรณ์ น2 ั นเป็ นจริ ง และ
ของอัสซูร์ ผู้ พยากรณ์จากกิเบ- นํา เครื องใช้ แห่ งพระนิ เวศของ
โอน ได้ พู ดกั บข้ าพเจ้ าในพระ พระเยโฮวาห์ แ ละบรรดาผู้ ถู ก
นิเวศของพระเยโฮวาห์ ต่ อหน้ า กวาดไปทั2 งสิ2 นกลั บมาจากบาบิบรรดาปุ โรหิ ตและประชาชนทั2 ง โลนยังทีนี2
7ถึ งกระนั2 นก็ขอฟั งถ้ อยคํานี2 ซึ ง
หลายว่ า
2"พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ ข้ าพเจ้ าพู ดให้ ท่ านได้ ยินและให้
เจ้ าแห่ งอิ ส ราเอลตรั ส ดั ง นี2 ว่ า ประชาชนทั2งหลายนี2 ได้ ยิน
เราได้ หั ก แอกของกษั ตริ ย์ แห่ ง 8บรรดาผู้ พยากรณ์ ซึ งอยู่ ก่ อน
ท่ า นและข้ าพเจ้ าตั2 งแต่ โบราณ
บาบิโลนแล้ ว
3ภายในสองปี เราจะนําเครื อง กาลได้ พยากรณ์ถึงสงคราม เหตุ
ใช้ ท2 ั งสิ2 นของพระนิ เวศแห่ งพระ ร้ ายต่ างๆ และโรคระบาดอั นมี
เยโฮวาห์ กลั บมายั งที นี2 ซึ งเป็ น แก่ หลายประเทศและหลายราช

28

(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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เยเรมีย์ FN, FK
หน้ า 1562
อาณาจักรใหญ่ ๆ
และเขาทั2 งหลายจะปรนนิ บัติเขา
9ส่ วนผู้ พยากรณ์ ที พยากรณ์ ว่ า เพราะเราได้ ยกให้ เขาแล้ วแม้
จะมีสันติภาพ เมื อเป็ นจริงตาม กระทังสัตว์ป่าทุ่ งด้ วย"
ถ้ อยคําของผู้ พยากรณ์น2 ั น จึ งรู้
เยเรมียพ์ ยากรณ์ถึง
กั นว่ าพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ผู้
ความตายของฮานันยาห์
พยากรณ์น2 ั นจริง"
15 และเยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ ไ ด้
10 แล้ วฮานั นยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ ก ็ พู ด กั บฮานั นยาห์ ผ้ ู พยากรณ์ ว่ า
ปลดแอกออกจากคอของเยเร- "ฮานันยาห์ ขอท่านฟั ง พระเยมีย์ผ้ ู พยากรณ์และหั กมันเสีย
โฮวาห์ มิได้ ทรงใช้ ท่ าน แต่ ท่ าน
11 และฮานั น ยาห์ ได้ กล่ า วต่ อ ได้ กระทํา ให้ ชนชาติ น2 ี วางใจใน
หน้ าประชาชนทั2 งสิ2 นว่ า "พระ ความเท็จ
เยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า อย่ างนั2 น 16 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
แหละ เราจะหั กแอกของเนบู - ตรัสว่ า ดูเถิด เราจะย้ ายเจ้ าไป
คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์ของบาบิ โลน จากพื2 นโลก ในปี เดียวนี2 เองเจ้ า
จากคอของบรรดาประชาชาติท2 ั ง จะต้ องตาย เพราะเจ้ าได้ สอนให้
สิ2 นภายในสองปี " แต่ เยเรมี ย์ ผ้ ู กบฏต่ อพระเยโฮวาห์ "
พยากรณ์กอ็ อกไปเสีย
17 ในปี เดียวกันนั2 น ในเดื อนที
12 หลั งจากที ฮานันยาห์ ผ้ ู พยา- เจ็ด ฮานันยาห์ ผ้ ู พยากรณ์กต็ าย
กรณ์หั กแอกจากคอของเยเรมี ย์
เยเรมียเ์ ขี ยนถึง
ผู้ พยากรณ์ พระวจนะของพระ
พวกเชลยในบาบิโลน
เยโฮวาห์ มายั งผู้ พยากรณ์ เยเรต่ อไปนี2 เป็ นถ้ อยคํา ใน
มีย์ว่า
จดหมายซึ งเยเรมี ย์ ผ้ ู
13 "จงไปบอกฮานั นยาห์ ว่ า พยากรณ์ฝากไปจากกรุ งเยรูซา`พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า เจ้ าได้ เล็ ม ถึ ง พวกผู้ ใหญ่ ที เหลื อ อยู่
หั กแอกไม้ ' แต่ เจ้ าจะทํา แอก ของพวกที เป็ นเชลย และถึ ง
เหล็กไว้ ให้ พวกเขาแทน
บรรดาปุ โรหิ ต บรรดาผู้ พยา14 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโย- กรณ์และประชาชนทั2 งสิ2 น ผู้ ซึ ง
ธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัส เนบู คั ด เนสซาร์ ไ ด้ ให้ กวาดไป
ดั งนี2 ว่ า เราได้ วางแอกเหล็กไว้ จากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลน
บนคอบรรดาประชาชาติ เหล่ านี2 2(นี เป็ นเรื องหลั งจากกษั ต ริ ย์
ทั2งสิ2 น ให้ เขาปรนนิบัติเนบูคัด- เยโคนิยาห์ และพระราชิ นี พวก
เนสซาร์ ก ษั ตริ ย์ แ ห่ งบาบิ โลน ขั นที บรรดาเจ้ านายของยู ดาห์

29

(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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หน้ า 1563
เยเรมีย์ FK
และเยรู ซาเล็ม และบรรดาช่ าง เมืองนั2 น
ไม้ และช่ างเหล็ก ได้ อ อกไปจาก 8เพราะพระเยโฮวาห์ จ อมโยธา
กรุงเยรูซาเล็มแล้ ว)
พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสดังนี2
3 จดหมายนั2 นได้ ส่ ง ไปด้ วยมื อ ว่ า อย่ ายอมให้ ผู้ พยากรณ์ ของ
ของเอลาสาห์ บุ ต รชายของชา- เจ้ าทั2 งหลาย หรื อพวกโหรของ
ฟานและเกมาริ ยาห์ บุ ตรชาย เจ้ า ผู้ อยู่ ท่ ามกลางเจ้ าหลอก
ฮิ ลคี ยาห์ (ผู้ ซึ งเศเดคี ยาห์ ลวงเจ้ า และอย่ าเชื อความฝันซึ ง
กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ ส่ งไปที บาบิ - เขาทั2งหลายได้ ฝันเห็น
โลนยั ง เนบู คั ดเนสซาร์ กษั ต ริ ย์ 9เพราะที เขาพยากรณ์แก่ เจ้ าใน
แห่ งบาบิโลน) จดหมายนั2 นว่ า
นามของเรานั2 นเป็ นความเท็ จ
4"พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ เรามิ ได้ ใช้ เขาไป พระเยโฮวาห์
เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 แก่ ตรัสดังนี2 แหละ
บรรดาผู้ เป็ นเชลย ผู้ ซึ งเราได้ 10 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
เนรเทศเขาไปจากกรุ งเยรูซาเล็ม ว่ า เมื อเจ็ดสิ บปี แห่ งบาบิ โลน
ถึงบาบิโลนนั2 นว่ า
ครบแล้ ว เราจะเยี ยมเยี ยนเจ้ า
5จงสร้ างเรือนของเจ้ าและอาศัย และจะให้ ถ้ อยคํา อั น ดี ของเรา
อยู่ ในเรือนนั2 น จงปลูกสวนและ สําเร็จเพื อเจ้ า และจะนําเจ้ ากลับ
รับประทานผลไม้ ทีได้ น2 ั น
มาสู่ สถานทีนี2
6จงมี ภรรยาและให้ กําเนิ ดบุ ตร 11 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
ชายบุ ตรสาว จงหาภรรยาให้ เรารู้ แผนงานที เรามี ไ ว้ สํา หรั บ
บุ ตรชายของเจ้ าทั2 งหลาย และ เจ้ า เป็ นแผนงานเพื อสั นติ ภาพ
ยกบุ ต รสาวของเจ้ าให้ แต่ ง งาน ไม่ ใช่ เพื อความทุ กข์ ยาก เพื อ
เสี ย เพื อนางจะให้ กํา เนิ ดบุ ตร จะให้ อนาคตตามที คาดหมายไว้
ชายและบุ ตรสาว เพื อเจ้ าทั2 ง แก่ เจ้ า
หลายจะทวี มากขึ2 นที นั นและไม่ 12 แล้ วเจ้ าจะทู ลขอต่ อเรา และ
น้ อยลง
จะไปอธิษฐานต่ อเรา และเราจะ
7 แต่ จ งส่ งเสริ ม สั น ติ ภ าพของ ฟั งเจ้ า
เมื อง ซึ งเราได้ กวาดเจ้ าให้ ไป 13 เจ้ าจะแสวงหาเราและพบเรา
เป็ นเชลยอยู่ น2 ั น และจงอธิษฐาน เมื อเจ้ าแสวงหาเราด้ วยสิ2 นสุ ดใจ
ต่ อ พระเยโฮวาห์ เ ผื อเมื อ งนั2 น ของเจ้ า
เพราะว่ าเจ้ าทั2 งหลายจะพบสั น- 14 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ
ติ ภ าพของเจ้ าในสั น ติ ภ าพของ ให้ เจ้ าพบเรา และเราจะให้ การ
(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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เป็ นเชลยของเจ้ ากลั บสู่ สภาพดี บรรดาประชาชาติซึ งเราได้ ขับไล่
และรวบรวมเจ้ ามาจากบรรดา ให้ เขาไปอยู่ น2 ั น
ประชาชาติ และจากทุ กที ที เรา 19 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
ขั บไล่ เจ้ าให้ ไปอยู่ น2 ั น พระเย- ว่ าเขาทั2 งหลายไม่ เชื อฟั งถ้ อยคํา
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ และเราจะ ของเราที ส่ ง มายั ง เขาอย่ างไม่
นําเจ้ ากลับมายังทีซึ งเราเนรเทศ หยุ ดยั2 ง โดยผู้ พยากรณ์ผ้ ู รั บใช้
เจ้ าให้ จากไปนั2 น
ของเรา แต่ เจ้ าทั2 งหลายไม่ ยอม
15 เพราะเจ้ าทั2 งหลายได้ กล่ า ว ฟั ง
พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2
ว่ า `พระเยโฮวาห์ ได้ เพาะให้ มีผ้ ู แหละ"
พยากรณ์สาํ หรั บเราทั2 งหลายขึ2 น 20 เจ้ าทั2งปวงผู้ ถูกเนรเทศ ผู้ ซึ ง
ในบาบิโลน'
เราส่ ง ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ ม ถึ ง
16 จงทราบว่ าพระเยโฮวาห์ ตรั ส บาบิ โลน จงฟั งพระวจนะของ
ดั งนี2 เกี ยวกับกษัตริย์ ผู้ ประทับ พระเยโฮวาห์ ทีว่ า
บนพระทีนั งของดาวิด และเกี ยว 21 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ
กั บประชาชนทั2 งสิ2 นผู้ อาศั ยอยู่ เจ้ าของอิสราเอล ตรัสดังนี2 เกี ยว
ในเมื องนี2 คื อญาติ พี น้ องของ กั บอาหั บบุ ตรชายของโคลายาห์
ท่ าน ผู้ มิ ได้ ถู กเนรเทศไปกั บ และเศเดคี ยาห์ บุ ต รชายมาอาท่านว่ า
เสอาห์ ผู้ ซึ งได้ พยากรณ์เท็จแก่
17 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส เจ้ าในนามของเรา ดูเถิด เราจะ
ดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะส่ งดาบ การ มอบเขาทั2 งสองไว้ ในมื อของเนกั นดารอาหาร และโรคระบาด บู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ มาเหนือเขาทั2งหลาย และเราจะ โลน และท่ านจะฆ่ าเขาทั2 งสอง
กระทํา ให้ เขาทั2 งหลายเหมื อ น เสียต่ อหน้ าต่ อตาเจ้ า
กั บมะเดื อที เสี ยซึ งเลวมากจน 22 เหตุ เขาทั2 งสองบรรดาผู้ ที ถู ก
เขารับประทานไม่ ได้
เนรเทศจากยู ดาห์ ไปถึงบาบิโลน
18 เราจะข่ มเหงเขาด้ วยดาบ จะใช้ คํา สาปต่ อไปนี2 ว่ า `ขอ
การกั นดารอาหาร และโรคระ- พระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ให้ เจ้ า
บาด และจะกระทําเขาให้ ย้ายไป เหมือนเศเดคียาห์ และอาหั บ ผู้
อยู่ ในราชอาณาจั กรทั2 งสิ2 นแห่ ง ทีกษัตริย์บาบิ โลนคลอกเสียด้ วย
แผ่ นดินโลก ให้ เป็ นคําสาป ให้ ไฟ'
เป็ นทีน่ าตกตะลึง ให้ เป็ นทีเย้ ย 23 เพราะเขาทั2 งสองได้ กระทํา
หยั น เป็ นที นิ นทาท่ ามกลาง ความเลวร้ ายในอิ สราเอล ได้
(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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ล่ วงประเวณีกับภรรยาของเพื อน หมายนี2 ให้ เยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์ฟัง
บ้ าน และได้ พู ดถ้ อยคํา เท็จใน 30 แล้ วพระวจนะของพระเยโฮนามของเรา ซึ งเรามิ ได้ บั ญ- วาห์ มายังเยเรมีย์ว่า
ชาเขา เราเป็ นผู้ ที รู้ และเราเป็ น 31 "จงเขี ยนไปถึ งบรรดาผู้ เป็ น
พยาน" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 เชลยทั2 งปวงว่ า `พระเยโฮวาห์
แหละ
ตรัสเกี ยวกับเชไมอาห์ ชาวเนเฮ24 เจ้ าจงบอกเชไมอาห์ ชาวเน- ลามว่ า เพราะว่ าเชไมอาห์ ได้
เฮลามว่ า
พยากรณ์ แก่ เ จ้ า เมื อเรามิ ไ ด้ ใ ช้
25 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ เขา และได้ กระทํา ให้ เจ้ าวางใจ
เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า ในคําเท็จ
เจ้ าได้ ส่งจดหมายในนามของเจ้ า 32 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ไปยั งประชาชนทั2 งปวงผู้ อยู่ ใน ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษ
กรุงเยรูซาเล็ม และยังเศฟั นยาห์ เชไมอาห์ ชาวเนเฮลามและเชื2 อ
บุตรชายมาอาเสอาห์ ปุโรหิ ตและ สายของเขา เขาจะไม่ มี สั กคน
ยังปุโรหิ ตทั2งปวงว่ า
หนึ งที จะอาศั ยอยู่ ในท่ ามกลาง
26 `พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา ชนชาติ น2 ี ทั2 งเขาจะมิ ได้ เห็ น
เจ้ าให้ เป็ นปุ โรหิ ตแทนเยโฮยา- ความดี ซึ งเราจะกระทําแก่ ประดาปุ โรหิ ต ให้ เป็ นเจ้ าหน้ าที ใน ชาชนของเรา เพราะเขาได้ สอน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ควบ ให้ กบฏต่ อพระเยโฮวาห์ พระ
คุ มคนบ้ าทุ กคนที ตั2 งตั วเองเป็ น เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ'"
ผู้ พยากรณ์ ให้ จับเขาใส่ คุ กและ
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมีย ์
ใส่ คา'
เขี ยนพระวจนะของพระองค์
27 ฉะนั2 นบั ดนี2 ทํา ไมเจ้ ามิ ได้ ต่ อ
พระวจนะของพระเยว่ าเยเรมี ย์ ชาวอานาโธทผู้ ซึ งตั2 ง
โฮวาห์ มายังเยเรมีย์ว่า
ตัวเองเป็ นผู้ พยากรณ์แก่ เจ้ า
2 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
28 เพราะเขาได้ ส่ ง จดหมายมา อิ สราเอลตรั สดั งนี2 ว่ า จงเขี ยน
ยั งเราในบาบิ โลนว่ า `การที เจ้ า ถ้ อยคํา ทั2 งสิ2 นที เราได้ บอกแก่
เป็ นเชลยนั2 นจะเนิ นนาน จง เจ้ าไว้ ในหนังสือม้ วนหนึ ง
สร้ างเรื อนของเจ้ าและอาศั ยอยู่ 3พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะดู
ในเรือนนั2 น และปลูกสวนและ เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื อเราจะ
รับประทานผลทีได้ น2 ั น'"
ให้ ประชาชนของเรา คืออิ สรา29 เศฟั นยาห์ ปุ โรหิ ต อ่ า นจด- เอลและยู ดาห์ ที เป็ นเชลยกลั บ

30

(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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คื นสู่ สภาพเดิ ม พระเยโฮวาห์ หลาย และดาวิดกษัตริย์ของเขา
ตรั สดั งนี2 แหละ และเราจะนํา ทั2 งหลายผู้ ซึ งเราจะตั2 งขึ2 นเพื อ
เขามายั งแผ่ นดิ นซึ งเราได้ ให้ แก่ เขา
บรรพบุรุษของเขาทั2งหลาย และ 10 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า โอ ยาเขาทั2 งหลายจะได้ ถื อกรรมสิ ทธิT โคบผู้ รับใช้ ของเราเอ๋ย อย่ ากลัว
ทีดินนั2 น"
เลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่ าครั น
4ต่ อไปนี2 เป็ นพระวจนะซึ งพระ คร้ าม เพราะดู เถิ ด เราจะช่ วย
เยโฮวาห์ ตรั สเกี ยวกั บอิ สราเอล เจ้ าจากทีไกลให้ รอด ทั2งเชื2 อสาย
และยูดาห์ ว่า
ของเจ้ าจากแผ่ นดิ นที เขาไปเป็ น
5"พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า เรา เชลย ยาโคบจะกลั บมา และมี
ได้ ยิ นเสี ยงร้ องเพราะความกลั ว ความสงบและความสบาย และ
ตั วสั น ความสยดสยองและ จะไม่ มีผ้ ู ใดกระทําให้ เขากลัว
ความไร้ สันติภาพ
11 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
6จงถามเถิ ดและดู ว่า ผู้ ชายจะ เราอยู่ กั บเจ้ าเพื อช่ วยเจ้ าให้ รอด
คลอดบุ ตรได้ หรื อ ทํา ไมเราจึ ง เราจะกระทํา ให้ บรรดาประชา
เห็ นผู้ ชายทุ กคนเอามื อกดไว้ ที ชาติ ท2 ั งสิ2 นถึ งอวสาน คื อผู้ ซึ ง
เอวเหมื อนผู้ หญิ งจะคลอดบุ ตร เราได้ กระจายเจ้ าให้ ไปอยู่ ท่ามทําไมหน้ าตาทุ กคนจึงซีดไป
กลางเขานั2 น แต่ ส่ วนเจ้ าเราจะ
7อนิจจาเอ๋ย เพราะวันนั2 นใหญ่ ไม่ กระทําให้ ถึ งอวสาน เราจะตี
โตเหลือเกิ น ไม่ มี วันใดเหมื อน สอนเจ้ าตามขนาด และด้ วย
เป็ นเวลาทุ กข์ใจของยาโคบ แต่ ประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่ อย
เขาก็ยังจะรอดวันนั2 นไปได้
เจ้ าโดยไม่ ลงโทษ
8พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สว่ า 12 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
ในวั น นั2 นเหตุ ก ารณ์ จ ะเกิ ด ขึ2 น ว่ า รอยฟกชํา2 ของเจ้ ารั กษาไม่
คื อเราจะหั กแอกจากคอของเจ้ า หาย และบาดแผลของเจ้ าก็
ทั2 งหลายเสี ย และเราจะระเบิ ด ฉกรรจ์
พันธนะของเจ้ าเสีย และคนต่ าง 13 ไม่ มีผ้ ู ใดที จะช่ วยคดี ของเจ้ า
ชาติจะไม่ ทาํ ให้ เขาเป็ นทาสอีก
ไม่ มี ก ารรั กษาบาดแผลของเจ้ า
ผู ท้ ีใหญ่กว่ าดาวิด
ไม่ มียารักษาเจ้ า
14 คนรั ก ทั2 งสิ2 นของเจ้ าได้ ลื ม
จะครอบครองในอิ สราเอล
9 แต่ เ ขาทั2 งหลายจะปรนนิ บั ติ เจ้ าเสีย เขาทั2งหลายไม่ แสวงหา
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเขาทั2 ง เจ้ าแล้ ว เพราะเราตีเจ้ าอย่ างการ
(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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โบยตี ของศั ตรู เป็ นการลงโทษ เสียงของผู้ ทีรื นเริง เราจะทวีเขา
อย่ างของคนโหดร้ าย เพราะว่ า ขึ2 น และเขาจะไม่ มีเพียงน้ อยคน
ความชั วช้ าของเจ้ าก็ ม ากมาย เราจะกระทําให้ เขามีเกียรติ เขา
เพราะว่ าบาปของเจ้ าก็ทวีข2 ึ น
จะไม่ เป็ นแต่ ผ้ ู เล็กน้ อย
15 ไฉนเจ้ าร้ องเพราะความเจ็บ 20 ลู กหลานของเขาจะเป็ น
ของเจ้ า ความเศร้ าโศกของเจ้ า เหมื อนสมั ยก่ อน และชุ มนุ ม
รั กษาไม่ หาย เพราะว่ าความชั ว ของเขาจะได้ ถู ก สถาปนาไว้ ต่ อ
ช้ าของเจ้ ามากมาย เพราะว่ า หน้ าเรา และทุ กคนที บี บบั งคั บ
บาปของเจ้ าทวีข2 ึ น เราได้ กระทํา เขา เราจะลงโทษ
สิ งเหล่ านี2 แก่ เจ้ า
21 ขุ นนางของเขาจะเป็ นคน
16 เพราะฉะนั2 นทุ กคนที กิ นเจ้ า หนึ งในพวกเขาทั2 งหลาย ผู้
เขาจะถู กกิ น
ปรปั กษ์ ของ ครอบครองของเขาจะออกมา
เจ้ าหมดสิ2 นทุ กคนจะตกไปเป็ น จากท่ ามกลางเขาเอง เราจะ
เชลย ผู้ เหล่ านั2 นทีปล้ นเจ้ า เขา กระทําให้ ท่านนั2 นเข้ ามาใกล้ และ
จะเป็ นของถู กปล้ น และทุ กคนที ท่านนั2 นจะเข้ าใกล้ เรา เพราะใคร
กินเจ้ าเป็ นเหยื อ เราจะทําเขาให้ เล่ าตั2 งใจเข้ ามาใกล้ เราได้ เอง
เป็ นเหยื อ
พระเยโฮวาห์ ตรัส
17 เพราะเราจะให้ เจ้ ากลั บมาสู่ 22 และเจ้ าทั2งหลายจะเป็ นประสุ ขภาพดี และเราจะรั กษาบาด ชาชนของเรา และเราจะเป็ นพระ
แผลของเจ้ าให้ หาย พระเยโฮ- เจ้ าของเจ้ า"
วาห์ ตรั ส เพราะเขาทั2 งหลาย 23 ดู เถิ ด นั นลมหมุ นของพระ
เรี ยกเจ้ าว่ า พวกนอกคอก คื อ เยโฮวาห์ ได้ ออกไปแล้ วด้ วยพระ
ศิโยนซึ งไม่ มีใครแสวงหา
พิ โรธ เป็ นลมหมุ นกวาด มั น
18 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ดู จะตกลงอย่ างเจ็บปวดบนศี รษะ
เถิ ด เราจะให้ เต็นท์แห่ งยาโคบ ของคนชั ว
ที เป็ นเชลยกลั บสู่ สภาพเดิมและ 24 ความกริ2 วอั นแรงกล้ าของ
มี ค วามเอ็ น ดู ใ นเรื องที อาศั ย พระเยโฮวาห์ จะไม่ หยุ ดยั2 ง จน
ของเขา เขาจะสร้ างเมืองนั2 นขึ2 น กว่ าพระองค์ จะทรงกระทํา และ
ใหม่ บนเนิ นของเมื อง และพระ ให้ สํา เร็ จ ตามพระทั ยพระองค์
ราชวังจะตั2 งอยู่ ในทีทีเคยอยู่
ประสงค์ ในวาระสุ ดท้ าย เจ้ า
19 จะมี เพลงโมทนาพระคุ ณ ทั2 งหลายจะพิ จารณาถึ งข้ อความ
ออกมาจากที เหล่ านั2 น และมี นี2
(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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อิ สราเอลจะกลับไปอยู่
เพราะยาโคบ และเปล่ งเสี ยง
โห่ ร้ องเพราะประมุ ขของบรรดา
ทีแผ่ นดินของตน
พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ใน ประชาชาติ จงป่ าวร้ อง สรรวาระนั2 น เราจะเป็ นพระ เสริญ และกล่ าวว่ า `โอ ข้ าแต่
เจ้ าของบรรดาครอบครั ว แห่ ง พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่ วยประชา
อิ สราเอล และเขาทั2 งหลายจะ ชนของพระองค์ให้ รอด คือคนที
เหลืออยู่ ของอิสราเอล'
เป็ นประชาชนของเรา"
2พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า "ชน 8ดูเถิด เราจะนําเขามาจากแดน
ชาติ ที รอดตายจากดาบได้ ประ- เหนือ และรวบรวมเขาจากส่ วน
สบพระกรุ ณาคุ ณที ในถิ นทุ ร - ที ไกลที สุ ดของพิ ภพ มี คนตา
กันดาร คืออิสราเอล เมื อเราให้ บอด คนง่ อยอยู่ ท่ ามกลางเขา
ผู้ หญิ ง ที มี ค รรภ์ และผู้ หญิ ง ที
เขาหยุดพัก
3 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ คลอดบุ ตรจะมาด้ วยกั น เขาจะ
ข้ าพเจ้ าแต่ ก่อน ตรัสว่ า `เราได้ กลับมาทีนี เป็ นหมู่ ใหญ่
รั กเจ้ าด้ วยความรั กนิ รั นดร์ 9เขาจะมาด้ วยการร้ องไห้ และ
เพราะฉะนั2 นเราจึ ง ชวนเจ้ ามา ด้ วยการทู ลวิ งวอนเราก็จะนําเขา
เราจะให้ เขาเดิ นตามแม่ นาํ2 เป็ น
ด้ วยความเมตตา
ซึ งเขาจะไม่ สะดุ ด
4เราจะสร้ างเจ้ าอี ก และเจ้ าจะ ทางตรง
เพราะเราเป็
นบิ
ดาแก่ อิ สราเอล
ถู กสร้ างใหม่ นะ โอ อิ สราเอล
พรหมจารีเอ๋ย เจ้ าจะตกแต่ งตัว และเอฟราอิ มเป็ นบุ ตรหั วปี ของ
เจ้ าด้ วยรํามะนาอีก และจะออก เรา
10 โอ บรรดาประชาชาติเอ๋ย จง
ไปเต้ นรํากับผู้ ทีสนุ กสนานกัน
5เจ้ าจะปลู กสวนองุ่ นที บนภูเขา ฟั ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
สะมาเรี ยอี ก ผู้ ปลู กก็จะปลู ก และจงประกาศพระวจนะนั2 นใน
เกาะทั2 งหลายที ห่ างออกไป จง
และจะกินผลนั2 น'
6 เพราะว่ า จะมี วั น เมื อคนเฝ้ า กล่ าวว่ า `ท่ านที กระจายอิ สรายามที อยู่ บนแดนเทือกเขาเอฟ- เอลนั2 นจะรวบรวมเขา และจะดู
ราอิ มจะร้ องเรี ยกว่ า `จงลุ กขึ2 น แลเขาอย่ างกั บผู้ เลี2 ยงแกะดู แล
ให้ เราไปยั งศิ โยนเถิ ด ไปเฝ้ า ฝูงแกะของเขา'
11 เพราะพระเยโฮวาห์ ท รงไถ่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา'"
7เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ยาโคบไว้ แล้ ว และได้ ไถ่ เขามา
ว่ า "จงร้ องเพลงด้ วยความยินดี จากมือทีแข็งแรงเกินกว่ าเขา

31

(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 เสีย เพราะว่ าการงานของเจ้ าจะ
เพลงอยู่ บนทีสูงแห่ งศิโยน และ ได้ รั บรางวั ล พระเยโฮวาห์ ตรั ส
เขาจะไปอย่ างราบรื น เพราะ ดั งนี2 แหละ และเขาทั2 งหลายจะ
ความดีของพระเยโฮวาห์ เพราะ กลับมาจากแผ่ นดินของศัตรู"
ข้ าวสาลี นํา2 องุ่ น และนํา2 มั น 17 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า "เรื อง
และเพราะลู ก ของแกะและวั ว อนาคตของเจ้ ายั ง มี ห วั ง ว่ าลู ก
ชี วิ ตของเขาทั2 งหลายจะเหมื อน หลานของเจ้ าจะกลั บมายั งพรม
กั บสวนที มี นาํ2 รด และเขาจะไม่ แดนของเขาเอง
โศกเศร้ าอีกต่ อไป
18 เราได้ ยิ นเอฟราอิ มครํา 13 แล้ วพวกพรหมจารี จ ะเปรม ครวญว่ า `พระองค์ ทรงตี สอน
ปรี ดT ิ ในการเต้ นรํา ทั2 งคนหนุ่ ม ข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์กถ็ ู ก
กั บคนแก่ ด้ วยกั น เราจะกลั บ ตี สอน อย่ างลู กวั วที ยั งไม่ เชื อง
ความโศกเศร้ าของเขาให้ เป็ น ขอทรงนําข้ าพระองค์กลับ เพื อ
ความชื นบาน เราจะปลอบโยน ข้ าพระองค์ จ ะได้ กลั บ สู่ สภาพ
เขา และให้ ความยิ นดี แก่ เขา เดิ ม เพราะพระองค์ ทรงเป็ น
แทนความเศร้ าโศก
พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของข้ า
14 เราจะเลี2 ยงจิ ตใจของปุ โรหิ ต พระองค์
ด้ วยความอุ ดมสมบู รณ์ และ 19 เพราะแน่ นอนหลั งจากที ข้ า
ประชาชนของเราจะพอใจด้ วย พระองค์ หันไปเสี ย ข้ าพระองค์
ความดี ของเรา" พระเยโฮวาห์ ก็กลั บใจ และหลั งจากที ข้ า
ตรัสดังนี2 แหละ
พระองค์ รั บคํา สั งสอนแล้ ว ข้ า
15 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า พระองค์ ก็ ทุ บตี ต้ นขาของข้ า
"ได้ ยิ นเสี ยงในรามา เป็ นเสี ยง พระองค์ ข้ าพระองค์ อั บอาย
โอดครวญและรําไห้ ราเชลร้ อง และข้ าพระอ งค์ ก็ ขายหน้ า
ไห้ ครํา ครวญเพราะบุ ตรทั2 ง เพราะว่ าข้ าพระองค์ ได้ ทนความ
หลายของตน นางไม่ รั บคํา เล้ า หยามนํา2 หน้ าซึ งเกิ ดขึ2 นเมื อยั ง
โลมในเรื องบุตรทั2งหลายของตน หนุ่ มอยู่ '"
เพราะว่ า บุ ตรทั2 งหลายนั2 นไม่ มี 20 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เอฟแล้ ว"
ราอิ มเป็ นบุ ต รชายที รั ก ของเรา
16 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า หรื อ เขาเป็ นลู กที รั กของเรา
"ระงั บเสี ยงร้ องไห้ ครําครวญไว้ หรื อ เพราะตั2 งแต่ เราพู ดกล่ าว
และระงั บนํา2 ตาจากตาของเจ้ า โทษเขาตราบใด เราก็ยั งระลึ ก
(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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ถึงเขาอยู่ ตราบนั2 น เพราะฉะนั2 น 26 เมื อนั2 น ข้ าพเจ้ าตื นขึ2 นและ
จิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะ มองดู และการหลั บนอนของ
มีความกรุณาต่ อเขาแน่
ข้ าพเจ้ าก็เป็ นทีชื นใจข้ าพเจ้ า
21 จงปั กเสากรุ ยทางไว้ สาํ หรั บ 27 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด
ตน จงทําป้ ายบอกทางไว้ สาํ หรับ วั นเวลาจะมาถึ ง เมื อเราจะ
ตั ว จงปั กใจให้ ดี ถึ งทางหลวง หว่ านพื ชคนและพื ชสั ตว์ ใน
คือทางซึ งเจ้ าได้ ไปนั2 น โอ อิส- วงศ์ วานอิ สราเอลและวงศ์ วาน
ราเอลพรหมจารี เอ๋ ย จงกลั บ ยูดาห์
เถิด จงกลับมายั งหั วเมืองเหล่ า 28 และจะเป็ นไปอย่ างนี2 คื อ
นี2 ของเจ้ า
เมื อเราเฝ้ าดู เขา เพื อจะถอน
22 โอ บุ ตรสาวผู้ กลั บสั ตย์ เอ๋ ย ออกและพั งลงควําเสี ย ทํา ลาย
เจ้ าจะเถลไถลอยู่ อี กนานสั กเท่ า และนําเหตุ ร้ ายมาฉั นใด เราจะ
ใด เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ สร้ าง เฝ้ าดู เหนื อ เขาเพื อจะสร้ างขึ2 น
สิ งใหม่ บนพิภพแล้ ว คื อผู้ หญิง และปลูกฝังฉั นนั2 น" พระเยโฮจะล้ อมผู้ ชาย"
วาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ 29 "ในสมั ยนั2 น เขาจะไม่ กล่ าว
เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า ต่ อไปอี กว่ า `บิ ดารั บประทาน
"เมื อเราจะให้ การเป็ นเชลยของ องุ่ นเปรี2 ยวและบุตรก็เข็ดฟั น'
เขากลั บสู่ สภาพเดิ ม เขาจะใช้ 30 แต่ ทุ กคนจะต้ องตายเพราะ
ถ้ อยคํา ต่ อ ไปนี2 ในแผ่ น ดิ น ของ ความชั วช้ าของตนเอง มนุ ษย์
ยู ดาห์ และในหั วเมื องทั2 งหลาย ทุ ก ค นที รั บ ปร ะ ท า นอ งุ่ น
อีกครั2 งหนึ ง คือ โอ ทีอยู่ แห่ ง เปรี2 ยวก็จะเข็ดฟั น"
ความเที ยงธรรมเอ๋ ย ภูเขาบริ - 31 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด
สุ ทธิT เอ๋ ย ขอพระเยโฮวาห์ ทรง วั นเวลาจะมาถึ ง ซึ งเราจะทํา
อํานวยพระพรเจ้ า
พันธสัญญาใหม่ กับวงศ์ วานอิ ส24 ยู ดาห์ และหั วเมื องทั2 งสิ2 นนั2 น ราเอลและวงศ์วานยูดาห์
ทั2งบรรดาชาวนา บรรดาผู้ ทีท่อง 32 ไม่ เหมื อนกั บพั นธสั ญญาซึ ง
เที ยวไปมาพร้ อมกั บฝู งแกะของ เราได้ ก ระทํา กั บบรรพบุ รุ ษของ
เขา จะอาศัยอยู่ ด้วยกันทีนั น
เขาทั2 งหลาย ในวั นที เราจู งมื อ
25 เพราะเราจะให้ จิ ตใจที อ่ อน เขาเพื อนํา เขาออกมาจากแผ่ น
ระอานั2 นอิ ม และจิ ตใจที โศก ดิ นอี ยิปต์ เป็ นพั นธสั ญญาของ
เศร้ าทุ กดวงเราจะให้ บริบูรณ์"
เราซึ งเขาผิด ถึงแม้ ว่าเราได้ เป็ น
(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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หน้ า 1571
เยเรมีย์ GD, GF
สามี ของเขา" พระเยโฮวาห์ ตรัส เชื2 อสายของอิ สราเอลก็ จ ะต้ อง
ดังนี2 แหละ
หยุ ดยั2 งจากการเป็ นประชา
33 "แต่ นี จะเป็ นพั นธสั ญญาซึ ง ชาติ ห นึ งต่ อหน้ าเราเป็ นนิ ต ย์ "
เราจะกระทํา กั บวงศ์ วานอิ สรา- พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
เอล ภายหลังสมัยนั2 น" พระเย- 37 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
โฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ "เราจะ "ถ้ าฟ้ าสวรรค์ เบื2 องบนเป็ นที วั ด
บรรจุ ราชบั ญญั ติ ของเราไว้ ภาย ได้ และรากฐานของพิ ภพเบื2 อง
ในเขาทั2 งหลาย และเราจะจารึก ล่ างเป็ นทีให้ สาํ รวจได้ แล้ วเราก็
มั นไว้ ที ในดวงใจของเขาทั2 ง จะเหวี ยงเชื2 อสายอิสราเอลทิ2 งไป
หลาย และเราจะเป็ นพระเจ้ า เสียหมด ด้ วยเหตุบรรดาการซึ ง
ของเขา และเขาจะเป็ นประชาชน เขาได้ กระทํานั2 น" พระเยโฮวาห์
ของเรา
ตรัสดังนี2 แหละ
34 และทุ ก คนจะไม่ สอนเพื อน 38 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "ดูเถิด
บ้ านของตนและพี น้ องของตน วั นเวลาจะมาถึ ง ที เมื องนี2 จะ
แต่ ละคนอีกว่ า `จงรู้ จักพระเย- ต้ องสร้ างขึ2 นใหม่ เพื อพระเยโฮโฮวาห์ ' เพราะเขาทั2 งหลายจะ วาห์ ต2 ั งแต่ หอคอยฮานั นเอลไป
รู้ จักเราหมด ตั2 งแต่ คนเล็กน้ อย ถึงประตูมุม
ที สุ ดถึ งคนใหญ่ โตที สุ ด" พระ 39 และเชื อกวั ด จะไปไกลกว่ า
เยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ "เพราะ นั2 นตรงไปถึงเนินเขากาเรบ แล้ ว
เราจะให้ อภั ยความชั วช้ าของเขา จะเลี2 ยวไปถึงตําบลโกอาห์
และจะไม่ จ ดจํา บาปของเขาทั2 ง 40 หุ บเขาแห่ งซากศพและขี2 เถ้ า
หลายอีกต่ อไป"
ทั2 งสิ2 นนั2 น และทุ่ งนาทั2 งหมด
35 พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงให้ ดวง ไกลไปจนถึ งลําธารขิ ดโรนจนถึ ง
อาทิตย์ เป็ นสว่ างกลางวั น และ มุ มประตู ม้ าไปทางตะวั น ออก
ทรงให้ ระเบี ยบตายตั วของดวง จะเป็ นที บริ สุ ท ธิT แด่ พระเยโฮจั นทร์ และทรงให้ บรรดาดวง วาห์ จะไม่ เป็ นที ถอนรากหรื อ
ดาวเป็ นสว่ างกลางคื น ผู้ ทรง ควําต่ อไปอีกเป็ นนิตย์"
กวนทะเลให้ คลื นกํา เริ บ พระ
เยเรมียซ์ ื อนาแปลงหนึง
นามของพระองค์ คื อพระเยโฮพระวจนะซึ งมาจาก
วาห์ จอมโยธา ตรัสดังนี2 ว่า
พระเยโฮวาห์ ถึ ง เยเร36 "ถ้ าระเบี ยบตายตั ว นี2 ต้ อง มี ย์ ใ นปี ที สิ บ แห่ งเศเดคี ยาห์
พรากไปจากต่ อหน้ าเรา แล้ ว กษัตริย์ของยูดาห์ ซึ งเป็ นปี ทีสิบ

32

(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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เยเรมีย์ GF
หน้ า 1572
แปดของเนบูคัดเนสซาร์
ของการไถ่ ด้ วยการซื2 อนั2 นเป็ น
2ครั2 งนั2 น กองทัพของกษั ตริ ย์ ของท่าน'
แห่ งบาบิ โลนกําลังล้ อมกรุงเยรู- 8 แล้ วฮานั ม เอลลู ก ของอาของ
ซาเล็มอยู่ และเยเรมี ย์ผ้ ู พยา- ข้ าพระองค์ มาหาข้ าพระองค์ ที
กรณ์ ถู กขั ง อยู่ ในบริ เ วณทหาร บริ เวณของทหารรั กษาพระองค์
รั กษาพระองค์ ซึ งอยู่ ในพระ ถู ก ต้ องตามพระวจนะของพระ
ราชวังของกษัตริย์แห่ งยูดาห์
เยโฮวาห์ และพูดกับข้ าพระองค์
3เพราะเศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์แห่ ง ว่ า `จงซื2 อนาของข้ าพเจ้ าซึ งอยู่ ที
ยู ดาห์ ได้ คุ มขั งท่ านไว้ ตรั สว่ า อานาโธทในแผ่ นดิ น เบนยามิ น
"ทํา ไมท่ านจึ งพยากรณ์ และ เพราะสิ ท ธิ ของการถื อ กรรมกล่ าวว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั สดั ง สิทธิT และการไถ่ เป็ นของท่าน จง
นี2 ว่ า ดูเถิด เราจะให้ เมื องนี2 ไว้ ซื2 อไว้ เถิ ด' แล้ วข้ าพระองค์ จึ ง
ในมื อของกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน ทราบว่ านี เป็ นพระวจนะของพระ
และเขาจะยึดเมืองนี2
เยโฮวาห์
4เศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ 9และข้ าพระองค์ ก ็ซ2 ื อนาที อาจะหนี ไปไม่ พ้ นจากมื อ ของคน นาโธทจากฮานั มเอลลู กของอา
เคลเดีย แต่ จะถู กมอบไว้ ในมื อ ของข้ าพระองค์ และได้ ชั งเงิ น
ของกษั ตริย์แห่ งบาบิโลนเป็ นแน่ ให้ แก่ เขา คือเงินสิบเจ็ดเชเขล
และจะได้ พูดกันปากต่ อปากและ 10 ข้ าพระองค์ กล็ งนามในโฉนด
จะแลเห็นตาต่ อตา
ประทั บตราไว้ เป็ นพยานและ
5และเขาจะนํา เศเดคี ยาห์ ไปยั ง เอาตาชั งชั งเงิน
บาบิโลน และท่านจะอยู่ ทีนั นจน 11 แล้ วข้ าพระองค์ ก ็ รั บโฉนด
กว่ าเราจะไปเยี ยมท่าน พระเย- ของการซื2 อทั2งฉบับทีประทับตรา
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ ถึงแม้ เจ้ า แล้ วตามกฎหมายและธรรม
จะต่ อสู้ กั บชาวเคลเดีย เจ้ าก็จะ เนียมและฉบับทีเปิ ดอยู่
ไม่ เจริญ'"
12 และข้ าพระองค์ ก ็มอบโฉนด
6เยเรมี ย์ทู ลว่ า "พระวจนะของ ของการซื2 อให้ แก่ บารุ คบุ ตรชาย
พระเยโฮวาห์ มายังข้ าพระองค์ว่า เนริยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายของมา7ดูเถิด ฮานัมเอลบุตรชายชั ล- อาเสอาห์ ต่ อสายตาของฮานัมลู ม อาของเจ้ าจะมาหาเจ้ าและ เอลลู ก ของอาของข้ าพระองค์
กล่ าวว่ า `จงซื2 อนาของข้ าพเจ้ า ต่ อหน้ าพยานผู้ ที ลงนามใน
ซึ งอยู่ ทีอานาโธท เพราะว่ าสิทธิ โฉนดการซื2 อและต่ อหน้ าบรรดา
(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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หน้ า 1573
เยเรมีย์ GF
พวกยิ ว ผู้ ซึ งนั งอยู่ ในบริ เวณ ความชั วช้ าของบิ ดาให้ ตกถึ งอก
ทหารรักษาพระองค์
ของลู กหลานสื บต่ อมา ข้ าแต่
13 ข้ าพระองค์ ก ็กาํ ชั บบารุ คต่ อ พระเจ้ าผู้ ใหญ่ ยิ งและทรงฤทธิT
หน้ าเขาทั2งหลายว่ า
พระนามของพระองค์ คื อ พระ
14 `พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ เยโฮวาห์ จอมโยธา
เจ้ าแห่ งอิสราเอลตรัสดังนี2 ว่า จง 19 พระองค์ ทรงเป็ นใหญ่ ในการ
เอาโฉนดเหล่ านี2 ไปเสีย ทั2งโฉนด ให้ คํา ปรึ กษา ทรงฤทธานุ ภาพ
ของการซื2 อที ประทั บตรา กั บ ในพระราชกิ จ พระเนตรของ
ฉบั บที เปิ ดนี2 และบรรจุ ไว้ ใน พระองค์ เห็ นทุ ก วิ ถี ทางบุ ตรทั2 ง
ภาชนะดิ นเพื อจะทนอยู่ ได้ หลาย หลายของมนุ ษย์ ประทานรางวัล
วัน
แก่ ทุ กคนตามพฤติ ก ารณ์ ข อง
15 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโย- เขาและตามผลแห่ งการกระทํา
ธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอลตรัสดัง ของเขา
นี2 ว่ า บ้ านเรื อนและไร่ นาและ 20 ทรงเป็ นผู้ สํา แดงหมายสํา สวนองุ่ นจะมี การถื อกรรมสิ ทธิT คั ญและการมหั ศจรรย์ ใ นแผ่ น
กันอีกในแผ่ นดินนี2 '
ดิ นอี ยิ ปต์ และจนถึ งสมั ยนี2 ก็
เยเรมียเ์ ชื อว่ าอิ สราเอล
ทรงสํา แดงในอิ สราเอลและ
ท่ ามกลางมนุ ษยชาติ และทรง
จะกลับมาสู่ สภาพเดิม
16 หลั ง จากที ข้ าพระองค์ ม อบ ทํา ให้ พระนามเลื องลื อ ไปอย่ าง
โฉนดการซื2 อให้ แก่ บารุ ค บุ ต ร ทุ กวันนี2
ชายเนริ ยาห์ แล้ ว ข้ าพระองค์ได้ 21 พระองค์ ได้ ทรงนํา อิ สราเอล
ประชาชนของพระองค์ ออกจาก
อธิษฐานต่ อพระเยโฮวาห์ ว่า
17 `ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า แผ่ นดินอียิปต์ ด้ วยหมายสําคัญ
พระเจ้ า ดูเถิด คือพระองค์เอง และการมหั ศจรรย์ และด้ วยพระ
ผู้ ได้ ทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์ และ หั ตถ์ เข้ มแข็ง และพระกรที
แผ่ นดิ นโลก ด้ วยฤทธานุ ภาพ เหยียดออก และด้ วยความสยด
ใหญ่ ยิ งของพระองค์ และด้ วย สยองยิ งนัก
พระกรซึ งเหยี ยดออกของพระ 22 และพระองค์ ประทานแผ่ น
องค์ สําหรั บพระองค์ไม่ มี สิ งใด ดิ นนี2 แก่ เขาทั2 งหลาย ซึ งพระ
องค์ ทรงปฏิ ญาณแก่ บรรพบุ รุ ษ
ทียากเกิน
18 ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่ อ ของเขาทั2 งหลายว่ า จะประทาน
คนเป็ นพันๆ แต่ ทรงตอบสนอง แก่ เขา คื อแผ่ นดิ นซึ งมี นาํ2 นม
(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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เยเรมีย์ GF
หน้ า 1574
และนํา2 ผึ2 งไหลบริบูรณ์
หรือ
23 และเขาทั2 งหลายก็ไ ด้ เข้ าไป 28 เพราะฉะนั2 นพระเยโฮวาห์
และถื อ กรรมสิ ท ธิT แผ่ น ดิ น นั2 น ตรั สดั งนี2 ว่ า ดู เถิ ด เราจะมอบ
แต่ เขาทั2 งหลายมิ ได้ เชื อฟั งพระ เมื องนี2 ไว้ ในมื อของชาวเคลเดี ย
สุ รเสี ยงของพระองค์ หรื อดํา - และในมื อ ของเนบู คั ด เนสซาร์
เนิ นตามพระราชบั ญญั ติ ของ กษัตริย์แห่ งบาบิโลน และเขาจะ
พระองค์ สิ งทั2งปวงซึ งพระองค์ ยึดเอาแน่
ทรงบัญชาเขาให้ กระทํานั2 น เขา 29 ชาวเคลเดียผู้ ต่อสู้ กับเมืองนี2
ทั2 งหลายมิ ได้ กระทํา เสี ยเลย จะมาเผาเมื องนี2 เสี ยด้ วยไฟ
เพราะฉะนั2 นพระองค์ทรงกระทํา ให้ ไหม้ หมด ทั2 งบรรดาบ้ านที
ให้ เหตุ ร้ ายทั2 งสิ2 นนี2 มาถึ งเขาทั2 ง เขาเผาเครื องถวายพระบาอั ลที
หลาย
บนหลังคา และเทเครื องดื มบูชา
24 ดู เถิ ด เชิ งเทินที ล้ อมอยู่ ถวายแก่ พระอื นเพื อยั วเย้ าเรา
ได้ มาถึ งกรุ งเพื อจะยึ ดเอาแล้ ว ให้ กริ2 ว
และเพราะเหตุ ด้ วยดาบ การ 30 เพราะประชาชนของอิ สรากั นดารอาหาร และโรคระบาด เอลและประชาชนของยู ดาห์ ไม่
เมื องนี2 ก ็ได้ ถู กมอบไว้ ในมื อของ ได้ กระทํา อะไรเลย นอกจาก
คนเคลเดี ยผู้ กํา ลั งต่ อ สู้ อยู่ นั2 น ความชั วต่ อหน้ าต่ อตาของเราตั2 ง
แล้ ว พระองค์ตรัสสิ งใดก็เป็ นไป แต่ หนุ่ มๆมา พระเยโฮวาห์ ตรัส
อย่ างนั2 นแล้ ว และดู เถิ ด พระ ว่ า ประชาชนอิ สราเอลไม่ ได้
องค์ทอดพระเนตรเห็น
กระทําอะไรเลย นอกจากยั วเย้ า
25 โอ ข้ าแต่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เราให้ กริ2 วด้ วยผลงานแห่ งมื อ
พระเจ้ า พระองค์ ยั งตรั สแก่ ข้ า ของเขา
พระองค์ ว่ า "จงเอาเงิ นซื2 อนา 31 เมื อ งนี2 ได้ เร้ าความกริ2 วและ
และหาพยานเสี ย" แม้ ว่ าเมื อง ความพิ โรธของเรา ตั2 งแต่ วันที
นั2 นจะถู ก มอบไว้ ในมื อ ของคน ได้ สร้ างมันขึ2 นจนถึงวันนี2 เพราะ
เคลเดีย'"
ฉะนั2 นเราจะถอนออกไปเสียจาก
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ หน้ าของเรา
มายังเยเรมีย์ว่า
32 เพราะว่ าความชั วทั2 งสิ2 นของ
27 "ดู เถิ ด เราคื อพระเยโฮวาห์ ประชาชนอิ ส ราเอลและประชา
พระเจ้ า ของบรรดาเนื2 อหนั งทั2 ง ชนยู ดาห์ ซึ งเขาได้ กระทําอั นยั ว
สิ2 น สําหรับเรามีสิ งใดทียากเกิน เย้ าให้ โกรธ คือทั2งตัวเขา บรร(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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หน้ า 1575
เยเรมีย์ GF
ดากษั ต ริ ย์ และเจ้ านายของเขา ด้ วยความพิ โรธ และความขึ2 ง
บรรดาปุ โรหิ ต และผู้ พยากรณ์ โกรธของเรานั2 น เราจะนําเขาทั2ง
ของเขา คนยู ดาห์ และชาวกรุ ง หลายกลั บมายั งที นี2 และจะ
เยรูซาเล็ม
กระทํา ให้ เขาอาศั ยอยู่ อย่ าง
33 เขาทั2 งหลายได้ หันหลั งให้ เรา ปลอดภัย
มิ ใช่ หั นหน้ า แม้ ว่ าเราได้ สอน 38 เขาทั2งหลายจะเป็ นประชาชน
เขาอยู่ อย่ างไม่ หยุดยั2 ง เขาก็มิได้ ของเรา และเราจะเป็ นพระเจ้ า
ฟั งทีจะรับคําสั งสอนของเรา
ของเขา
34 แต่ เขาทั2 งหลายได้ ต2 ั งสิ งที น่ า 39 เราจะให้ ใจเดี ยวและทาง
สะอิ ดสะเอี ยนของเขาไว้ ในนิ เวศ เดี ยวแก่ เขา เพื อเขาจะยําเกรง
ซึ งเรียกตามนามของเรา กระทํา เราอยู่ เป็ นนิ ตย์ เพื อเป็ นประให้ มีมลทิน
โยชน์ แก่ เขาและแก่ ลู กหลาน
35 เขาทั2 งหลายได้ สร้ างปู ชนี ย- ของเขาทีตามเขามา
สถานสู งสําหรับพระบาอั ลซึ งอยู่ 40 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา
ในหุ บเขาแห่ งบุ ตรชายของฮิ น- นิรันดร์กับเขาทั2งหลายว่ า เราจะ
โนม เพื อให้ บุ ตรชายและบุ ตร ไม่ หั นจากการกระทํา ความดี แก่
สาวของเขาลุ ยไฟถวายแก่ พระ เขาทั2 งหลาย และเราจะบรรจุ
โมเลค ซึ งเรามิ ได้ บัญชาเขาเลย ความยํา เกรงเราไว้ ในใจของเขา
และไม่ ได้ มี อ ยู่ ในจิ ต ใจของเรา ทั2 งหลาย เพื อว่ าเขาจะมิ ได้ หั น
ว่ า เขาควรจะกระทําสิ งทีน่ าสะ- ไปจากเรา
อิ ด สะเอี ยนนี2 เพื อเป็ นเหตุ ใ ห้ 41 เออ เราจะเปรมปรีดT ิ ในการ
ยูดาห์ กระทําผิดบาปไป
ที จะกระทํา ความดี แก่ เขา และ
36 เพราะฉะนั2 นบั ดนี2 พระเย- เราจะปลู ก เขาไว้ ในแผ่ น ดิ น นี2
โฮวาห์ พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ด้ วยความมุ่ งมั น ด้ วยสุ ดใจของ
ตรั ส เกี ยวกั บเมื อ งนี2 แก่ เ จ้ าทั2 ง เราและสุดจิตของเรา
หลายว่ า `เมื องนี2 จะถู กยกให้ ไว้ 42 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
ในมื อของกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน ว่ า เราได้ นาํ เอาความร้ ายยิ ง
ด้ วยดาบ ด้ วยการกั นดารอา- ใหญ่ ท2 ังสิ2 นมาเหนื อชนชาติน2 ี ฉัน
หาร และด้ วยโรคระบาด'
ใด เราก็จะนําความดี ท2 ั งสิ2 นซึ ง
37 ดู เถิ ด เราจะรวบรวมเขามา เราได้ สั ญญาไว้ นั2 นมาเหนื อเขา
จากประเทศทั2 งปวง ซึ งเราได้ ฉันนั2 น
ขั บไล่ เขาให้ ไปอยู่ ด้ วยความกริ2 ว 43 และจะมี การซื2 อนากั นใน
(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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เยเรมีย์ GF, GG
หน้ า 1576
แผ่ นดินนี2 ซึ งเจ้ ากล่ าวถึงว่ า เป็ น แห่ งอิ สราเอลได้ ตรั สดั งนี2 เกี ยว
ที รกร้ างปราศจากมนุ ษย์ ห รื อ ด้ วยเรื องบ้ านในกรุ งนี2 และ
สั ตว์ ถู กมอบไว้ ในมื อของคน เกี ยวด้ วยเรื องพระราชวั ง ของ
เคลเดีย
บรรดากษัตริย์แห่ งยูดาห์ ซึ งถู ก
44 ทีนานั2 นจะซื2 อกันด้ วยเงิน ใบ รื2 อลง เพื อทํา การต่ อต้ านเชิ ง
โฉนดก็จะต้ องลงนามและประ- เทินและดาบ
ทั บตรา และลงนามพยานที ใน 5 เขาทั2 งหลายจะมารบกั บชาว
แผ่ นดิ นของเบนยามิ น ในที เคลเดี ยและทําให้ คนเป็ นศพไป
ต่ างๆแถบกรุ งเยรู ซาเล็ม และ เต็มบ้ านเต็มเรือน เป็ นคนทีเรา
ในหั วเมื องยู ดาห์ ในหั วเมื อง สั งหารด้ วยความกริ2 วและความ
แถบแดนเมื องเทือกเขา ในหั ว พิโรธของเรา เพราะได้ ซ่อนหน้ า
เมื องแถบหุ บเขา และในหั ว ของเราจากกรุ งนี2 เนื องด้ วย
เมื องแถบภาคใต้ เพราะเราจะ ความชั วของเขาทั2งหลาย
ให้ การเป็ นเชลยของเขาทั2 งหลาย 6ดู เถิ ด เราจะนํา อนามั ยและ
กลับสู่ สภาพเดิม" พระเยโฮวาห์ การรักษามาให้ และเราจะรักษา
ตรัสดังนี2 แหละ
เขาทั2 งหลายให้ หาย และเผย
กรุ งเยรู ซาเล็มถู กทําลาย
สั นติ ภาพและความจริ งอย่ าง
อุดม
อิ สราเอลถู กนําไปเป็ นเชลย
พระวจนะของพระเย- 7เราจะให้ พวกเชลยแห่ งยู ดาห์
โฮวาห์ มายังเยเรมีย์ครั2 ง และพวกเชลยแห่ งอิ สราเอล
ที สอง เมื อท่ านยั งถู กกั กตั วอยู่ กลั บสู่ สภาพเดิ ม และจะสร้ าง
ในบริ เ วณของทหารรั ก ษาพระ เขาทั2 งหลายเสี ยใหม่ อย่ างที เขา
เป็ นมาแต่ เดิมนั2 น
องค์น2 ั นว่ า
2"พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงสร้ าง พระ 8 เราจะชํา ระเขาจากบรรดา
เยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงปั2 นเพื อสถาปนา ความชั วช้ าของเขา ซึ งเขาได้
ไว้ พระเยโฮวาห์ คื อพระนาม กระทํา ต่ อเรา และจะให้ อภั ย
บรรดาความชั วช้ าของเขาซึ งเขา
ของพระองค์ ตรัสดังนี2 ว่า
3 จงทู ลเราและเราจะตอบเจ้ า ได้ กระทํา และการละเมิ ดของ
และจะสําแดงสิ งที ใหญ่ ยิ งและที เขาต่ อเรา
มี อาํ นาจใหญ่ โต ซึ งเจ้ าไม่ ร้ ู นั2 น 9และกรุ งนี2 จะให้ เรามี ชื ออั นให้
ความชื นบาน เป็ นที สรรเสริ ญ
ให้ แก่ เจ้ า
4เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า และเป็ นศั กดิT ศรี ต่ อหน้ าบรรดา

33

(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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หน้ า 1577
เยเรมีย์ GG
ประชาชาติ ท2 ั งสิ2 นแห่ ง แผ่ น ดิ น รกร้ าง ปราศจากมนุ ษย์ และ
โลก ซึ งจะได้ ยิ นถึ งความดี ท2 ั ง ปราศจากสั ตว์ และในหั วเมื อง
สิ2 นซึ งเราได้ กระทํา เพื อเขาทั2 ง ทั2 งสิ2 นของที นี2 จะเป็ นที อาศั ย
หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะ- ของผู้ เลี2 ยงแกะทั2 งหลายให้ แกะ
ท้ าน เพราะความดี และความ ของเขาได้ นอนลงอีก
เจริ ญทั2 งสิ2 นซึ งเราได้ จั ด หาให้
ผู ส้ ืบสายโลหิ ตของดาวิด
เมืองนั2 น
จะครอบครองอี ก
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า 13 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ในหั ว
และจะมี เ สี ย งให้ ได้ ยิ น กั น อี ก เมื องแถบแดนเทือกเขา ในหั ว
ครั2 งในสถานที นี2 ซึ งเจ้ ากล่ าวว่ า เมื องแถบหุ บเขา ในหั วเมื อง
จะเป็ นที รกร้ างปราศจากมนุ ษย์ แถบภาคใต้ ในแผ่ นดิ นแห่ ง
และปราศจากสั ตว์ ในหั วเมื อง เบนยามิน ตามสถานทีรอบกรุง
แห่ งยู ดาห์ และตามถนนในกรุ ง เยรูซาเล็ม ในหั วเมืองยูดาห์ จะ
เยรูซาเล็มซึ งร้ างเปล่ า ปราศจาก มี ฝู งแกะผ่ า นใต้ มื อของผู้ ที นั บ
มนุ ษย์ ปราศจากคนอาศัย และ อีก
ปราศจากสัตว์ใดๆ
14 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ดู เถิ ด
11 ที นั นจะได้ ยิ น เสี ยงบั น เทิ ง วันนั2 นจะมาถึง คือเมื อเราจะให้
และเสี ยงรื นเริ ง และเสี ยงเจ้ า สิ งดี ที เราสั ญญาไว้ ต่ อวงศ์ วาน
บ่ าวและเสี ยงเจ้ าสาว และเสี ยง อิ สราเอลและวงศ์วานยูดาห์ สาํ บรรดาคนเหล่ า นั2 นที ร้ องเพลง เร็จ
อีก ขณะทีเขานําเครื องบูชาแห่ ง 15 ในวั น เหล่ า นั2 นและในเวลา
การสรรเสริ ญ มายั ง พระนิ เวศ นั2 น เราจะให้ อั งกู รชอบธรรม
ของพระเยโฮวาห์ ว่ า `จงสรร- เกิดมาเพื อดาวิด และท่านจะให้
เสริ ญพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ความยุ ติ ธรรมและความชอบ
เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริ ฐ ธรรมในแผ่ นดินนั2 น
เพราะความเมตตาของพระองค์ 16 ในกาลครั2 งนั2 น ยู ดาห์ จะได้
ดํารงอยู่ เป็ นนิ ตย์ ' เพราะเราจะ รั บการช่ วยให้ รอด และเยรู ซาให้ พวกเชลยแห่ งแผ่ นดิ นนั2 น เล็ ม จะอาศั ยอยู่ อย่ างปลอดภั ย
กลั บสู่ สภาพเดิ ม พระเยโฮวาห์ และนี เป็ นชื อซึ งเขาจะเรียกเมือง
ตรัสดังนี2 แหละ
นั2 นคื อ `พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น
12 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส ความชอบธรรมของเรา'
ดั งนี2 ว่ า ในสถานที นี2 ซึ งเป็ นที 17 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
(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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หน้ า 1578
ว่ า ดาวิ ดจะไม่ ขัดสนบุ รุ ษที จะ ไร คือพูดกันว่ า `พระเยโฮวาห์
ประทั บ บนพระที นั งแห่ งวงศ์ ทรงทอดทิ2งสองครอบครัวทีพระ
วานอิสราเอล
องค์ ทรงเลื อกไว้ เสี ยแล้ ว' ดั งนี2
18 และปุ โรหิ ตคนเลวี จะไม่ แหละ เขาทั2 งหลายได้ ดู หมิ น
ขัดสนบุรุษทีอยู่ ต่อหน้ าเรา เพื อ ประชาชนของเรา ฉะนี2 เขาจึงไม่
ถวายเครื องเผาบู ชาและเผา เป็ นประชาชาติ ต่ อ หน้ าเขาทั2 ง
เครื องธัญญบูชา และกระทําการ หลายอีกต่ อไป
สักการบูชาเป็ นนิตย์"
25 พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า ถ้ า
19 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เรามิได้ สถาปนาพันธสั ญญาของ
มายังเยเรมีย์ว่า
เรากั บวั นและคื น และสถาปนา
20 "พระเยโฮวาห์ ตรั ส ดั ง นี2 ว่ า กฎต่ างๆของฟ้ าสวรรค์ และ
ถ้ าเจ้ าหั กพั นธสั ญ ญาของเรา แผ่ นดินโลกแล้ ว
ด้ วยวัน และหั กพันธสัญญาของ 26 เราจึงจะทอดทิ2 งเชื2 อสายของ
เราด้ วยคื นได้ จนวั นและคื นมา ยาโคบและดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเรา
ถึงตามเวลากําหนดไม่ ได้
และจะไม่ เ ลื อกผู้ หนึ งจากเชื2 อ
21 แล้ วจึงจะหั กพันธสัญญาของ สายของเขาให้ ครอบครองเหนื อ
เราซึ งมี ต่ อดาวิ ดผู้ รั บใช้ ของเรา เชื2 อสายของอับราฮัม อิสอัคและ
ได้ จนท่ านไม่ มี โอรสที จะเสวย ยาโคบ เพราะเราจะให้ การเป็ น
ราชย์บนพระทีนั งของท่าน และ เชลยของเขากลั บ สู่ สภาพเดิ ม
หั กพั นธสัญญาของเรา ซึ งมีต่ อ และจะมีความกรุณาเหนือเขา"
ปุ โรหิ ต คนเลวี ผ้ ู ปรนนิ บั ติ ของ
เยเรมียต์ กั เตื อนเศเดคียาห์
เราเสียได้
พระวจนะซึ งมาจาก
22 บริ วารของฟ้ าสวรรค์ จ ะนั บ
พระเยโฮวาห์ ถึ งเยเรไม่ ได้ และเม็ดทรายที ทะเลก็ มีย์ เมื อเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์
ตวงไม่ ได้ ฉันใด เราก็จะให้ เชื2 อ แห่ งเมื องบาบิโลน และกองทัพ
สายของดาวิ ดผู้ รั บ ใช้ ของเรา ทั2งหมดของพระองค์ และบรรและคนเลวี ผ้ ู ปรนนิ บั ติ ของเรา ดาราชอาณาจั กรในแผ่ นดิ นโลก
ทวีมากขึ2 นฉันนั2 น"
ซึ งอยู่ ใต้ การครอบครองของ
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์ และชนชาติท2 ังหลายที
มาถึงเยเรมีย์ว่า
ต่ อสู้ กั บกรุ งเยรู ซาเล็ม และหั ว
24 "เจ้ าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรื อ เมืองทั2งปวงของกรุงนั2 นว่ า
ว่ า ประชาชนเหล่ านี2 พูดกันอย่ าง 2 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง

34

(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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หน้ า 1579
เยเรมีย์ GJ
อิ สราเอลตรั สดั งนี2 ว่ า จงไปพู ด 7 ขณะเมื อกองทั พของกษั ตริ ย์
กับเศเดคียาห์ กษั ตริย์แห่ งยูดาห์ แห่ งบาบิ โลนกําลังสู้ รบกรุงเยรูและกล่ าวแก่ ท่านว่ า `พระเยโฮ- ซาเล็ ม และหั วเมื อ งแห่ ง ยู ดาห์
วาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ดู เถิ ด เราจะ ทั2 งสิ2 นที ยั งเหลื ออยู่ คือ เมื อง
มอบกรุ งนี2 ไว้ ในมื อกษั ตริ ย์บา- ลาคีชและเมืองอาเซคาห์ เพราะ
บิโลน และเขาจะเผาเสียด้ วยไฟ
ยั งเหลื ออยู่ สองเมื องนี2 เท่ านั2 นที
3 ท่ านจะไม่ ร อดไปจากมื อ ของ เป็ นหั วเมื อ งยู ด าห์ ที มี กาํ แพง
เขา แต่ จะถู กจับแน่ และถู กมอบ ป้ อม
ไว้ ในมื อของเขา ท่ านจะได้ เห็น
กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษ
กษั ต ริ ย์ แห่ งบาบิ โลนตาต่ อ ตา 8พระวจนะซึ งมาจากพระเยโฮและจะได้ พู ดกั นปากต่ อปาก วาห์ ยั งเยเรมี ย์
หลั งจากที
และท่านจะต้ องไปยังบาบิโลน'
กษัตริย์เศเดคียาห์ ได้ ทรงกระทํา
4โอ ข้ าแต่ เศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์ พั นธสั ญญากั บบรรดาประชาชน
แห่ งยู ดาห์ อย่ างไรก็ดี ขอทรง ในกรุงเยรูซาเล็มว่ า จะประกาศ
สดั บพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ราชกฤษฎี ก าเรื องอิ ส รภาพแก่
พระเยโฮวาห์ ตรั สเกี ยวกั บพระ เขาทั2งหลาย ดังนี2
องค์ ดังนี2 ว่ า ท่ านจะไม่ ตายด้ วย 9 ให้ ทุ ก คนปล่ อยทาสฮี บรู ของ
ดาบ
ตนทั2 งชายและหญิ งเสี ยให้ เป็ น
5ท่านจะตายด้ วยความสงบ และ อิสระ เพื อว่ าจะไม่ มีผ้ ู ใดกระทํา
เขาจะเผาเครื องหอมเพื อศพ ให้ ยิวพี น้ องของตนเป็ นทาส
บรรพบุ รุ ษของท่ าน คื อบรรดา 10 เมื อบรรดาเจ้ านายและบรรกษั ต ริ ย์ ซึ งอยู่ ก่ อ นท่ า นฉั น ใด ดาประชาชน ผู้ เข้ ากระทําพันธคนเขาก็ จ ะเผาเครื องหอมเพื อ สัญญาได้ ยินว่ า ทุ กคนจะปล่ อย
ท่านฉันนั2 น และเขาจะครําครวญ ทาสของตนทั2 งชายและหญิ ง
เพื อท่ านว่ า `อนิ จจาเอ๋ ย พระ เพื อว่ าเขาทั2 งหลายจะไม่ ถู ก
องค์เจ้ าข้ า' เพราะเราได้ ลั นวาจา กระทํา ให้ เป็ นทาสอี ก เขาทั2 ง
ไว้ แล้ ว" พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 หลายก็ได้ เชื อฟั งและปล่ อยทาส
แหละ
ให้ เป็ นอิสระ
6แล้ วเยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ ได้ ทู ล 11 แต่ ภายหลั งเขาได้ หวนกลั บ
บรรดาพระวจนะเหล่ านี2 ต่ อเศ- และจับทาสชายและหญิง ซึ งเขา
เดคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ ใ น ได้ ปล่ อ ยให้ เป็ นอิ สระนั2 นมาให้
กรุงเยรูซาเล็ม
อยู่ ใต้ บั ง คั บ ของการเป็ นทาส
(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
17 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
12 พระวจนะแห่ งพระเยโฮวาห์ จึงตรัสดังนี2 ว่า เจ้ าทั2งหลายมิได้
จึ งมายั ง เยเรมี ย์ จ ากพระเยโฮ- เชื อฟั งเราด้ วยการป่ าวร้ องเรื อง
วาห์ ว่า
อิ ส รภาพต่ อพี น้ องและเพื อน
13 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง บ้ านของตน พระเยโฮวาห์ ตรั ส
อิ สราเอลตรั สดั งนี2 ว่ า เราได้ ว่ า ดูเถิด เราป่ าวร้ องว่ า เจ้ าทั2ง
กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษ หลายเป็ นอิ สระต่ อดาบ ต่ อโรค
ของเจ้ า ในวั นที เรานํา เขาออก ระบาด และต่ อการกั นดารอามาจากแผ่ นดิ นอี ยิปต์ ออกจาก หาร เราจะกระทํา เจ้ าให้ ย้ายไป
เรือนทาสว่ า
อยู่ ในบรรดาราชอาณาจั กรของ
14 เมื อสิ2 นเจ็ดปี แล้ วเจ้ าทุ กคน แผ่ นดินโลก
จะต้ องปล่ อยพี น้ องฮี บรู ผ้ ู ที เขา 18 และคนที ละเมิ ด ต่ อพั น ธเอามาขายไว้ กั บเจ้ าและได้ รั บ สั ญญาของเรา และมิ ได้ กระทํา
ใช้ เจ้ ามาหกปี เจ้ าต้ องปล่ อยเขา ตามข้ อตกลงในพันธสัญญา ซึ ง
ให้ เป็ นอิ ส ระพ้ นจากการรั บใช้ เขาได้ กระทําต่ อหน้ าเรานั2 น เป็ น
เจ้ า แต่ บรรพบุรุษของเจ้ าไม่ ฟัง ดั ง ลู กวั วที เขาตั ด ออกเป็ นสอง
เราและไม่ เงี ยหู ฟังเรา
ท่ อน และเดิ นผ่ านกลางท่ อน
15 บั ดนี2 เจ้ าได้ หั นกลั บและ เหล่ านั2 นไป
กระทํา สิ งที ถู กต้ องในสายตา 19 เจ้ านายแห่ งยู ดาห์ ก ็ดี เจ้ า
ของเรา โดยการประกาศอิ สร- นายแห่ งกรุงเยรูซาเล็มก็ดี ขันที
ภาพทุ กคนต่ อเพื อนบ้ านของตน ก็ดี ปุโรหิ ตและบรรดาประชาชน
และเจ้ าได้ กระทําพั นธสั ญญาต่ อ แห่ งแผ่ นดิ นนั2 นก็ดี ผู้ ผ่ านระหน้ าเราในนิ เ วศซึ งเรี ยกตาม หว่ างท่อนลูกวัวนั2 น
นามของเรา
20 เราจะมอบเขาไว้ ในมื อ ศั ต รู
16 แต่ แล้ วเจ้ าก็หวนกลับกระทํา ของเขา และในมื อของบรรดาผู้
ให้ นามของเราเป็ นมลทิ น ใน ที แสวงหาชี วิ ตของเขา ศพของ
เมื อเจ้ า ทุ ก คนจั บทาสชายหญิ ง เขาจะเป็ นอาหารของนกในอาของเจ้ า ซึ งเจ้ าได้ ปล่ อยให้ เป็ น กาศและของสัตว์ในแผ่ นดินโลก
อิ สระไปตามความปรารถนาของ 21 ส่ วนเศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ ง
เขาทั2 งหลายแล้ วนั2 นกลั บมาให้ ยู ดาห์ และเจ้ านายทั2 งหลายของ
อยู่ ใต้ บั ง คั บ ของการเป็ นทาส เขานั2 น เราจะมอบไว้ ในมื อศัตรู
ชายและหญิงอีก
ของเขา และในมื อของบรรดาผู้
(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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หน้ า 1581
เยเรมีย์ GJ, GM
ที แสวงหาชี วิตของเขา ในมื อ คนของพระเจ้ า ซึ งอยู่ ใกล้ กั บ
ของกองทั พแห่ ง กษั ตริ ย์ บาบิ - ห้ องเฉลี ยงของเจ้ านาย เหนื อ
โลนซึ งได้ ถอยไปจากเจ้ าแล้ วนั2 น ห้ องเฉลียงของมาอาเสอาห์ บุตร
22 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ดู เถิ ด ชายชั ลลูม ผู้ ดูแลธรณีประตู
เราจะบัญชาและจะกระทําให้ เขา 5แล้ วข้ าพเจ้ าก็วางเหยื อกเหล้ า
กลับมายังกรุงนี2 และเขาจะสู้ รบ องุ่ นกั บถ้ วยหลายลู กไว้ หน้ า
กับกรุงนี2 และยึดเอาจนได้ และ เหล่ าบุ ตรชายแห่ ง วงศ์ วานเรเผาเสี ยด้ วยไฟ เราจะกระทําให้ คาบ และข้ าพเจ้ าพู ดกั บเขาทั2 ง
หั วเมื องยู ดาห์ เป็ นที รกร้ าง หลายว่ า "เชิ ญดื มเหล้ าองุ่ น"
ปราศจากคนอาศัย"
6แต่ เขาทั2งหลายตอบว่ า "เราจะ
วงศ์วานเรคาบ
ไม่ ดื มเหล้ าองุ่ น เพราะโยนาดับ
บุ ต รชายเรคาบผู้ เป็ นบิ ด าของ
เป็ นแบบอย่ างทีดี
พระวจนะซึ งมาจาก เราบั ญชาเราว่ า `เจ้ าทั2 งหลาย
พระเยโฮวาห์ ถึงเยเรมี ย์ อย่ าดื มเหล้ าองุ่ น ทั2งตัวเจ้ าและ
ในรั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตร ลูกหลานของเจ้ าเป็ นนิตย์
ของโยสิยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ 7เจ้ าอย่ าสร้ างเรื อน เจ้ าอย่ า
หว่ านพื ช เจ้ าอย่ าปลู กหรื อมี
ว่ า
2 "จงไปหาวงศ์ วานเรคาบและ สวนองุ่ น และเจ้ าจงอยู่ ในเต็นท์
พู ดกั บเขา และนําเขามาที พระ ตลอดชี วิ ตของเจ้ า เพื อเจ้ าจะมี
นิเวศของพระเยโฮวาห์ เข้ ามาใน ชี วิ ต ยื น นานในแผ่ น ดิ น ซึ งเจ้ า
ห้ องเฉลี ยงห้ องหนึ ง แล้ วเชิ ญ อาศัยอยู่ '
8 เราทั2 งหลายได้ เชื อฟั งเสี ยง
ให้ เขาดื มเหล้ าองุ่ น"
3ดังนั2 น ข้ าพเจ้ าจึงนํายาอาซัน- ของโยนาดั บบุ ต รชายเรคาบผู้
ยาห์ บุ ตรชายเยเรมี ย์ ผู้ เป็ น เป็ นบิ ดาของเราในสิ งทั2 งปวงซึ ง
บุ ตรชายฮาบาซิ นยาห์ และพี ท่านได้ บัญชาเรา คือไม่ ดื มเหล้ า
น้ องของเขา และบุ ตรชายของ องุ่ นตลอดชี วิตของเรา ทั2งตัวเรา
เขาทั2 งหมด และวงศ์ วานเรคาบ ภรรยา บุ ตรชาย บุ ตรสาวของ
เรา
ทั2งหมด
4ข้ าพเจ้ านํา เขามายั งพระนิ เวศ 9และไม่ สร้ างเรือนเพื อจะอาศั ย
ของพระเยโฮวาห์ มาในห้ อง อยู่ เราไม่ มี สวนองุ่ นหรื อนา
เฉลียงของบุตรชายของฮานัน ผู้ หรือพืช
เป็ นบุตรชายอิกดาลิยาห์ ผู้ เป็ น 10 แต่ เราเคยอยู่ ในเต็นท์ และ
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(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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เยเรมีย์ GM
หน้ า 1582
ได้ เชื อฟั ง และกระทํา ทุ ก สิ งซึ ง เขามาอย่ างไม่ หยุ ดยั2 ง กล่ าวว่ า
โยนาดั บบิ ด าของเราได้ บั ญชา `บั ดนี2 เจ้ าทุ ก คนจงหั นกลั บจาก
เราไว้
ทางชั วของตน และแก้ ไขการ
11 แต่ ต่ อมาเมื อเนบูคัดเนสซาร์ กระทําของเจ้ าทั2งหลายเสีย อย่ า
กษัตริย์แห่ งบาบิโลนได้ ยกมาต่ อ ไปติ ดตามพระอื นเพื อปรนนิบัติ
สู้ กั บแผ่ นดิ นนี2 เราพู ดว่ า `มา พระเหล่ านั2 น แล้ วเจ้ าจะได้
เถิ ด ให้ เราไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ม อาศั ยอยู่ ในแผ่ นดิ น ซึ งเราได้
เพราะกลั วกองทั พคนเคลเดี ย ประทานแก่ เ จ้ าและบรรพบุ รุ ษ
และเพราะกลั วกองทัพคนซี เรี ย' ของเจ้ า' แต่ เจ้ ามิ ได้ เงี ยหู หรื อ
ดั งนั2 น เราจึ งอยู่ ในกรุ งเยรู ซา- เชื อฟั งเรา
เล็ม"
16 เพราะว่ า บุ ต รชายทั2 งหลาย
12 แล้ วพระวจนะแห่ ง พระเย- ของโยนาดั บบุ ตรชายของเรคาบ
โฮวาห์ จึงมาถึงเยเรมีย์ว่า
ได้ กระทํา ตามคํา บั ญชาซึ งบิ ดา
13 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระ ของเขาได้ สั งไว้ แต่ ชนชาติน2 ี ไม่
เจ้ าแห่ งอิ ส ราเอลตรั ส ดั ง นี2 ว่ า ได้ เชื อฟั งเรา
จงไปบอกบรรดาผู้ ชายของยู - 17 เหตุ ฉะนี2 พระเยโฮวาห์ พระ
ดาห์ และบอกชาวกรุงเยรูซาเล็ม เจ้ าจอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิ สว่ า พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เจ้ าจะ ราเอล ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะ
ไม่ รั บคํา สั งสอนเพื อจะเชื อฟั ง นําความร้ ายทั2 งสิ2 น ซึ งเราประถ้ อยคําของเราหรือ
กาศไว้ มาเหนือยูดาห์ และบรรดา
14 คําบัญชาซึ งโยนาดับบุตรชาย ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะว่ า
เรคาบให้ ไว้ แก่ บุ ตรชายทั2 ง เราพู ด กั บเขาทั2 งหลายและเขา
หลายของตน ไม่ ให้ ดื มเหล้ า ก็ไม่ ฟัง เราได้ เรี ยกเขาและเขา
องุ่ นนั2 น เขาก็ได้ รักษากันไว้ แล้ ว ไม่ ขานตอบ"
และเขาทั2 งหลายมิ ได้ ดื มเลยจน 18 และเยเรมี ย์ ไ ด้ พู ด กั บ วงศ์
ถึ งวั นนี2 เพราะเขาทั2 งหลายได้ วานเรคาบว่ า "พระเยโฮวาห์
เชื อฟั งคําบัญชาแห่ งบิดาของเขา จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล
แต่ เราได้ พูดกับพวกเจ้ าอย่ างไม่ ตรัสดังนี2 ว่ า เพราะว่ าเจ้ าได้ เชื อ
หยุดยั2 ง แต่ เจ้ าทั2งหลายหาได้ ฟัง ฟั งคํา บั ญชาของโยนาดั บ บิ ด า
เราไม่
ของเจ้ า และถื อรั กษาข้ อบั งคั บ
15 เราได้ ส่ ง บรรดาผู้ รั บใช้ ของ ของท่ านทั2 งสิ2 น และกระทํา ทุ ก
เราคื อผู้ พยากรณ์ มาหาเจ้ า ส่ ง อย่ างทีท่านบัญชาเจ้ า
(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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หน้ า 1583
เยเรมีย์ GM, GH
19 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ "ข้ าพเจ้ าถู กห้ ามไม่ ให้ ไปยั งพระ
จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล นิเวศของพระเยโฮวาห์
ตรั สดั งนี2 ว่ า โยนาดั บบุ ตรชาย 6ฉะนั2 นเจ้ าต้ องไป และในวันถือ
เรคาบจะไม่ ขัดสนผู้ ชายที ยื นอยู่ อดอาหาร เจ้ าจงอ่ านพระวจนะ
ต่ อหน้ าเราเลยเป็ นนิตย์"
ของพระเยโฮวาห์ จากหนั ง สื อ
เยเรมียบ์ นั ทึกคําพยากรณ์
ม้ วน ซึ งเจ้ าเขียนไว้ ตามคําบอก
ของเราให้ ประชาชนทั2 งสิ2 นใน
ต่ างๆของท่ าน
ต่ อ มาในปี ที สี แห่ งรั ช พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ ไ ด้
กาลเยโฮยาคิ ม ราช ยิน เจ้ าจงอ่ านให้ คนทั2งปวงแห่ ง
บุ ตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ ง ยูดาห์ ผู้ ออกมาจากหั วเมืองของ
ยูดาห์ พระวจนะต่ อไปนี2 มาจาก เขาให้ เขาได้ ยินด้ วย
7 ชะรอยเขาจะถวายคํา ทู ลวิ ง
พระเยโฮวาห์ ถึงเยเรมีย์ว่า
2 "เจ้ าจงเอาหนั ง สื อ ม้ วนม้ วน วอนของเขาต่ อพระพั ก ตร์ พระ
หนึ ง และเขี ยนถ้ อยคํานี2 ทั2 งสิ2 น เยโฮวาห์ และทุ กคนจะหั นกลับ
ลงไว้ เป็ นคําที เราได้ พูดกับเจ้ า จากทางชั วของตน เพราะความ
ปรักปรําอิสราเอลและยู ดาห์ และ กริ2 วและความพิ โรธซึ งพระเยบรรดาประชาชาติท2 ังสิ2 น ตั2 งแต่ โฮวาห์ ทรงประกาศเป็ นโทษ
วั นที เราได้ พูดกั บเจ้ า ตั2 งแต่ รั ช เหนื อ ชนชาติ น2 ี นั2 นใหญ่ หลวง
นัก"
กาลโยสิยาห์ จนถึงวันนี2
3ชะรอยวงศ์ วานยู ดาห์ จะได้ ยิน 8และบารุ คบุ ตรชายเนริ ยาห์ ได้
ถึงความร้ ายทั2 งสิ2 น ซึ งเราประ- กระทําทุ กอย่ างตามซึ งเยเรมี ย์ผ้ ู
สงค์จะกระทําแก่ เขาทั2งปวง เพื อ พยากรณ์สั งเขา ถึ งเรื องให้ อ่าน
ว่ า ทุ กคนจะหั น กลั บจากทางชั ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ จาก
ร้ ายของเขา และเพื อเราจะอภัย หนั ง สื อ ม้ วนในพระนิ เ วศของ
โทษความชั วช้ าของเขาและบาป พระเยโฮวาห์
9ต่ อมาในปี ทีห้ าแห่ งรั ชกาลเยของเขา"
4แล้ วเยเรมี ย์จึ งเรี ยกบารุ คบุ ตร โฮยาคิ ม ราชบุ ตรของโยสิ ยาห์
ชายเนริ ยาห์ ให้ บารุ ค เขี ยนพระ กษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ ณ เดื อนที
วจนะทั2 งสิ2 นของพระเยโฮวาห์ ซึ ง เก้ า เขาได้ ป่าวร้ องแก่ ประชาชน
พระองค์ตรัสแก่ เยเรมีย์ ตามคํา ทั2 งสิ2 นในกรุ งเยรู ซาเล็ ม และ
ประชาชนทั2 งสิ2 นผู้ มาจากหั ว
บอกของท่านไว้ ในหนังสือม้ วน
5 และเยเรมี ย์ ก็ สั งบารุ คว่ า เมื อ งแห่ ง ยู ด าห์ ยั งกรุ ง เยรู ซ า-
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(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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เยเรมีย์ GH
หน้ า 1584
เล็ม ให้ ถื ออดอาหารต่ อพระ ซึ งเจ้ าอ่ า นให้ ประชาชนฟั งนั2 น
พักตร์พระเยโฮวาห์
มา" ดั งนั2 นบารุ คบุ ตรชายเนริ 10 แล้ วบารุ คจึ งได้ อ่ า นถ้ อ ยคํา ยาห์ จึ งถื อหนั งสื อม้ วนนั2 นมาหา
ของเยเรมี ย์ จากหนั งสื อม้ วนให้ เขาทั2งหลาย
ประชาชนทั2งสิ2 นฟั ง ในพระนิเวศ 15 และเขาทั2 งหลายจึ ง พู ด กั บ
ของพระเยโฮวาห์ ในห้ องเฉลียง เขาว่ า "จงนั งลงอ่ านหนังสือนั2 น
ของเกมาริยาห์ บุตรชายชาฟาน ให้ เราฟั ง" บารุ คจึ งอ่ านให้ เขา
ผู้ เป็ นเลขานุ การ ซึ งอยู่ ในลาน ฟั ง
บนตรงทางเข้ าของประตู ใ หม่ 16 ต่ อมาเมื อเขาได้ ยิ น คํา ทั2 ง
แห่ งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
หมดนั2 นก็หันมาหากันด้ วยความ
11 เมื อมี คายาห์ บุ ตรชายเก- กลัว เขาทั2งหลายจึงพูดกับบารุค
มาริยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายชาฟาน ว่ า "เราจะต้ องบอกบรรดาถ้ อย
ได้ ยิ นพระวจนะทั2 งสิ2 นของพระ คําเหล่ านี2 ต่อกษัตริย์"
เยโฮวาห์ จากหนังสือม้ วนแล้ ว
17 แล้ วเขาทั2 งหลายจึ งถามบา12 ท่ า นได้ ลงมาที พระราชวั ง รุ คว่ า "จงบอกเราว่ า เจ้ าเขี ยน
ของกษั ต ริ ย์ เ ข้ าไปในห้ องราช ถ้ อยคํา เหล่ านี2 ทั2 งสิ2 นอย่ างไร
เลขา และดูเถิด เจ้ านายทั2งสิ2 น เขียนตามคําบอกของเขาหรือ"
ก็นั งอยู่ ที นั น คื อเอลี ชามาราช 18 บารุ คตอบเขาทั2 งหลายว่ า
เลขา เดไลยาห์ บุตรชายเชไม- "ท่ านได้ บอกถ้ อ ยคํา เหล่ านี2 ทั2 ง
อาห์ เอลนาธั นบุ ตรชายอั คโบร์ สิ2 นแก่ ข้ าพเจ้ า ฝ่ ายข้ าพเจ้ าก็
เกมาริยาห์ บุตรชายชาฟาน เศ- เขี ยนมั นไว้ ด้ วยหมึ กในหนั งสื อ
เดคียาห์ บุตรชายฮานันยาห์ และ ม้ วน"
บรรดาเจ้ านายทั2งสิ2 น
19 แล้ วเจ้ านายทั2 งหลายบอก
13 และมี คายาห์ กเ็ ล่ าถ้ อยคําทั2 ง บารุ คว่ า "ทั2 งเจ้ าและเยเรมี ย์จง
สิ2 นซึ งท่านได้ ยิน เมื อบารุคอ่ าน ไปซ่ อนเสีย อย่ าให้ ผ้ ู ใดทราบว่ า
จากหนังสื อม้ วนให้ ประชาชนฟั ง เจ้ าอยู่ ทีไหน"
นั2 น
20 แล้ วเขาทั2 งหลายก็ เ ข้ า ไปใน
14 เหตุ ดั งนั2 นบรรดาเจ้ านายจึ ง ท้ องพระโรงเพื อเฝ้ ากษั ตริ ย์
ใช้ เยฮู ดี บุตรชายเนธานิ ยาห์ ผู้ เมื อเอาหนั ง สื อ ม้ วนเก็ บไว้ ใน
เป็ นบุ ตรชายของเชเลมิ ยาห์ ผู้ ห้ องของเอลี ชามาราชเลขาแล้ ว
เป็ นบุ ตรชายของคู ชี ให้ ไปพู ด เขาก็กราบทู ลถ้ อยคํา ทั2 งสิ2 นนั2 น
กับบารุ คว่ า "จงถือหนังสือม้ วน แก่ กษัตริย์
(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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หน้ า 1585
เยเรมีย์ GH
กษัตริ ยเ์ ยโฮยาคิม
พยากรณ์ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรง
ซ่ อนท่านทั2งสองเสีย
เผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมีย ์
21 กษั ตริ ย์ ก ็ รั บสั งให้ เยฮู ดี ไ ป
บันทึกพระวจนะอี กครัง
เอาหนั งสื อม้ วนนั2 นมา เขาก็ไป
เอามาจากห้ องของเอลี ชามา 27 หลั ง จากที กษั ต ริ ย์ ท รงเผา
ราชเลขา และเยฮู ดี ก ็อ่ านถวาย หนั งสื อม้ วนอั นมี ถ้ อยคํา ซึ ง
กษั ต ริ ย์ และแก่ บรรดาเจ้ านาย บารุ คเขี ยนตามคํา บอกของเยทั2งสิ2 นผู้ ยืนอยู่ ข้างๆกษัตริย์
เรมีย์แล้ ว พระวจนะของพระเย22 เวลานั2 นเป็ นเดื อนที เก้ า โฮวาห์ มายังเยเรมีย์ว่า
กษั ตริ ย์ประทับอยู่ ในพระราชวั ง 28 "จงเอาหนั งสื อม้ วนอี กม้ วน
เหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ ในโถไฟ หนึ งและจงเขี ยนถ้ อยคําแรกซึ ง
หน้ าพระพักตร์
อยู่ ในหนั งสื อม้ วนก่ อนลงไว้ ท2 ั ง
23 ต่ อมาเมื อเยฮู ดี อ่ า นไปได้ หมด คื อซึ งเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย์
สามหรือสี แถบ กษัตริย์ทรงเอา แห่ งยูดาห์ ทรงเผาเสียนั2 น
มี ดอาลั กษณ์ตั ดออก และทรง 29 และเกี ยวกั บเรื องเยโฮยาคิ ม
โยนเข้ าไปในไฟที ในโถไฟ จน กษั ตริ ย์ ยูดาห์ น2 ั นเจ้ าจงกล่ าวดั ง
หนั งสือม้ วนนั2 นถู กไฟที ในโถไฟ นี2 ว่ า `พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า
เผาผลาญหมด
ท่ า นได้ เผาหนั ง สื อ ม้ วนนี2 เสี ย
24 ถึ ง กระนั2 นกษั ต ริ ย์ ห รื อ ข้ า และกล่ าวว่ า ทําไมเจ้ าจึ งได้
ราชการของพระองค์ ผู้ ได้ ยิ น เขียนไว้ ในนั2 นว่ า "กษัตริย์บาบิบรรดาถ้ อยคําเหล่ านี2 หาได้ เกรง โลนจะมาทํา ลายแผ่ นดิ นนี2 เป็ น
กลัวหรือฉีกเสื2 อผ้ าของตนไม่
แน่ และจะตั ดมนุ ษย์ และสั ตว์
25 แม้ ว่ าเมื อเอลนาธั นและเด- ออกเสียจากแผ่ นดินนั2 น"
ลายาห์ และเกมาริยาห์ ได้ ทูลวิง 30 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
วอนกษั ต ริ ย์ มิ ใ ห้ พระองค์ ท รง จึ งตรัสดังนี2 เกี ยวด้ วยเยโฮยาคิ ม
เผาหนังสือม้ วน พระองค์หาทรง กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ว่า เยโฮยาคิม
ฟั งไม่
จะไม่ มี บุ ตรที จะประทับบนพระ
26 กษั ตริ ย์ ทรงบั ญชาให้ เยรา- ทีนั งของดาวิด และศพของท่าน
เมเอลบุ ตรชายฮามเมเลค และ จะถู กทิ2 งไว้ ให้ ตากแดดกลางวั น
เสไรอาห์ บุตรชายอั ซรี เอล และ และตากนํา2 ค้ างแข็ ง เวลากลาง
เชเลมิยาห์ บุตรชายอับเดเอล ให้ คืน
จั บบารุ ค เสมี ยนและเยเรมี ย์ ผ้ ู 31 เราจะลงโทษท่ า นและเชื2 อ
(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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เยเรมีย์ GH, GO
หน้ า 1586
สายของท่ านและข้ าราชการของ พยากรณ์ กล่ าวว่ า "ขออธิษฐาน
ท่ าน เพราะความชั วช้ าของเขา ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
ทั2 งหลาย เราจะนําเหตุ ร้ ายทั2 ง เผื อเรา"
สิ2 นที เราได้ ประกาศต่ อพวกเขา 4ฝ่ ายเยเรมีย์น2 ั นยังเข้ านอกออก
แต่ เขาไม่ ฟังนั2 น ให้ ตกลงบนเขา ในท่ ามกลางประชาชนอยู่ เพราะ
และบนชาวกรุ ง เยรู ซ าเล็ มและ ท่านยังมิได้ ถูกจําขัง
บนคนยูดาห์ '"
5กองทั พของฟาโรห์ ได้ ออกมา
32 แล้ วเยเรมี ย์ จึ ง เอาหนั ง สื อ จากอี ยิปต์ และเมื อคนเคลเดี ย
ม้ วนอีกม้ วนหนึ ง มอบให้ บารุค ผู้ ซึ งกําลังล้ อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่
เสมียนบุตรชายเนริยาห์ ผู้ เขียน ได้ ยินข่ าวนั2 น เขาทั2งหลายก็ถอย
ถ้ อยคํา ทั2 งสิ2 นในนั2 นตามคํา ทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
บอกของเยเรมี ย์ คื อถ้ อยคําทั2 ง 6พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มา
สิ2 นในหนั งสื อม้ วนซึ งเยโฮยาคิ ม ยังเยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์ว่า
กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ เผาเสี ยใน 7 "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง
ไฟ และมี ถ้ อยคํา เป็ นอั นมากที อิ สราเอลตรั สดั งนี2 ว่ า เจ้ าจงไป
คล้ ายคลึงกันเพิ มขึ2 น
บอกกษั ตริ ย์แห่ งยู ดาห์ ผู้ ซึ งใช้
เยเรมียถ์ ู กคุมขัง
เจ้ ามาถามต่ อเราว่ า `ดูเถิด กอง
เศเดคี ยาห์ ราชบุ ตรของ ทั พของฟาโรห์ ซึ งได้ ม าช่ วยเจ้ า
โยสิยาห์ ผู้ ซึ งเนบูคัด- กํา ลั งจะกลั บไปอี ยิ ปต์ ไปยั ง
เนสซาร์ กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ แผ่ นดินของเขา
ตั2 งให้ เป็ นกษั ต ริ ย์ ใ นแผ่ นดิ น 8และคนเคลเดี ยจะกลับมาต่ อสู้
ยู ดาห์ ได้ เสวยราชย์ แทนโคนิ - กั บกรุ งนี2 อี ก เขาทั2 งหลายจะยึ ด
ไว้ และเผาเสียด้ วยไฟ
ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิม
2แต่ ท่านเองก็ดี หรือข้ าราชการ 9พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า อย่ า
ของท่านก็ดี หรือประชาชนแห่ ง ล่ อลวงตั วเจ้ าโดยกล่ าวว่ า "คน
แผ่ นดิ นก็ดี หาได้ ฟังพระวจนะ เคลเดี ยจะถอยออกไปจากเราที
ของพระเยโฮวาห์ ซึ งพระองค์ เดียวแน่ " เพราะว่ าเขาจะไม่ ถอย
ออกไปเลยทีเดียว
ตรัสโดยเยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์ไม่
3กษั ตริ ย์ เศเดคี ยาห์ ทรงใช้ เย- 10 ถึ ง แม้ ว่ าเจ้ ากระทํา ให้ กอง
ฮู คั ลบุ ตรชายเชเลมิ ยาห์ และ ทัพทั2 งสิ2 นของคนเคลเดียทีกําลัง
เศฟั น ยาห์ ปุ โรหิ ตบุ ตรชายมา- ต่ อสู้ เจ้ าให้ พ่ายแพ้ และมีเหลือ
แต่ คนที บาดเจ็บเท่านั2 น เขาทั2 ง
อาเสอาห์ ให้ ไปยั งเยเรมี ย์ ผู้

37

(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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หน้ า 1587
เยเรมีย์ GO
หลายจะลุ กขึ2 น ทุ กคนในเต็นท์ สอบถามท่ านเป็ นความลั บที ใน
ของเขา และเผากรุ งนี2 เสี ยด้ วย พระราชวังว่ า "มีพระวจนะอันใด
ไฟ'"
มาจากพระเยโฮวาห์ บ้ างหรื อ "
11 ต่ อมาเมื อกองทั พ ของคน เยเรมีย์ทูลว่ า "มีพ่ะย่ ะค่ ะ" แล้ ว
เคลเดี ยได้ ถอยจากกรุ งเยรู ซา- ท่ านทู ลอี กว่ า "พระองค์ จะถู ก
เล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห์ มอบไว้ ในมื อ ของกษั ต ริ ย์ แห่ ง
เข้ ามาประชิ ด
บาบิโลน"
12 เยเรมี ย์ก ็ออกไปจากกรุ งเย- 18 เยเรมี ย์ ได้ ทู ลกษั ตริ ย์ เศเดรู ซาเล็ ม มุ่ งไปยั ง แผ่ นดิ น เบน- คี ยาห์ อี กว่ า "ข้ าพระองค์ ได้
ยามิ น เพื อจะรั บส่ วนของท่ าน กระทํา อะไรผิ ดต่ อพระองค์
ท่ามกลางประชาชนทีนั น
หรื อต่ อข้ าราชการของพระองค์
13 เมื อท่ านอยู่ ที ประตู เบนยา- หรือต่ อชนชาติน2 ี พระองค์จึงได้
มิ น ทหารยามคนหนึ งอยู่ ที นั น จําขังข้ าพระองค์ไว้ ในคุก
ชื ออิ รี ยาห์ บุ ตรชายเชเลมิ ยาห์ 19 ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ ผู้
ผู้ เป็ นบุ ตรชายฮานั นยาห์ ได้ จั บ ได้ พยากรณ์ ให้ พระองค์ ว่ า
เยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ กล่ าวว่ า `กษั ต ริ ย์ แห่ งบาบิ โลนจะไม่ ม า
"ท่านกําลังหนีไปหาคนเคลเดีย" ต่ อสู้ พระองค์ หรือต่ อสู้ แผ่ นดิน
14 และเยเรมี ย์ตอบว่ า "ไม่ จริง นี2 ' นั2 นอยู่ ทีไหน
เลย ข้ าพเจ้ ามิได้ กาํ ลังหนีไปหา 20 เพราะฉะนั2 นบัดนี2 โอ ข้ าแต่
คนเคลเดี ย" แต่ อิ รี ยาห์ ไม่ ฟั ง กษัตริย์ผ้ ู เป็ นเจ้ านายของข้ าพระ
ท่ าน และจั บเยเรมี ย์ นาํ มาหา องค์ ขอพระองค์สดับฟั ง ขอคํา
พวกเจ้ านาย
ทู ล ของข้ าพระองค์ เป็ นที โปรด
15 และบรรดาเจ้ านายก็ เ ดื อ ด ปรานต่ อพระพักตร์ของพระองค์
ดาลต่ อเยเรมีย์ และเขาทั2งหลาย ขออย่ า ส่ ง ข้ า พระองค์ กลั บไปที
ก็ ตี ท่ านและขั ง ท่ า นไว้ ในเรื อ น เรื อ นของโยนาธานเลขานุ ก าร
ของโยนาธานเลขานุ การ เพราะ นั2 นเลย เกรงว่ าข้ าพระองค์ จะ
ได้ ทาํ ให้ เป็ นคุก
ตายเสียทีนั น"
16 เมื อเยเรมี ย์ เข้ าไปในคุ กใต้ 21 กษั ตริย์เศเดคียาห์ จึงมีรับสั ง
ดินและในห้ องเล็กแล้ ว เยเรมีย์ ให้ เขามอบเยเรมี ย์ ไว้ ที บริ เวณ
ก็ค้างอยู่ ทีนั นหลายวันแล้ ว
ทหารรักษาพระองค์ และเขาให้
17 กษั ตริ ย์ เศเดคี ยาห์ ใ ช้ ให้ คน ขนมปั ง แก่ ท่ า นวั น ละก้ อนจาก
ไปเอาตัวท่านออกมา กษัตริย์ได้ ถนนช่ างทํา ขนมจนขนมปั ง ใน
(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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กรุ งนั2 นหมด เยเรมี ย์จึ งค้ างอยู่ ลําบาก"
ในบริ เ วณทหารรั กษาพระองค์ 5กษั ตริ ย์เศเดคี ยาห์ ตรั สว่ า "ดู
อย่ างนั2 น
เถิด ชายคนนี2 อยู่ ในมือของท่าน
เยเรมียถ์ ู กหย่ อนลง
ทั2 งหลายแล้ ว เพราะกษั ตริ ย์จะ
ทําอะไรขัดท่านทั2งหลายได้ เล่ า"
ไปในคุกใต้ดิน
ฝ่ ายเชฟาทิ ยาห์ บุ ตร 6เขาจึ งจั บเยเรมี ย์ ห ย่ อนลงไป
ชายมัทธาน เกดาลิยาห์ ในคุ กใต้ ดิ นของมั ล คิ ยาห์ บุ ต ร
บุ ตรชายปาชเฮอร์ และยู คาล ชายฮามเมเลคซึ งอยู่ ในบริ เ วณ
บุ ตรชายเชเลมิ ยาห์ และปาช- ทหารรั กษาพระองค์ เขาเอา
เฮอร์ บุ ต รชายมั ล คิ ยาห์ ไ ด้ ยิ น เชื อกหย่ อนเยเรมีย์ลงไป ในคุก
ถ้ อยคํา ของเยเรมี ย์ ที กล่ า วแก่ ใต้ ดิ นนั2 นไม่ มี นาํ2 มี แต่ โคลน
และเยเรมีย์กจ็ มลงไปในโคลน
ประชาชนทุ กคนว่ า
เอเบดเมเลคช่ วยเยเรมีย ์
2"พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ผู้
ใดอยู่ ในกรุ ง นี2 จะต้ องตายด้ วย 7เมื อเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปี ย
ดาบ ด้ วยการกันดารอาหารและ ขั นทีคนหนึ งในพระราชวั งได้ ยิน
ด้ วยโรคระบาด แต่ ผ้ ู ใดที ออก ว่ า เขาหย่ อนเยเรมีย์ลงไปในคุก
ไปหาคนเคลเดี ยจะมี ชี วิ ต อยู่ ใต้ ดิ นนั2 น ฝ่ ายกษั ตริ ย์ ประทั บ
เขาจะมี ชี วิ ต เป็ นบํา เหน็ จ แห่ ง อยู่ ทีประตูเบนยามิน
8เอเบดเมเลคก็ออกไปจากพระ
การสงคราม และยังมีชีวิตอยู่
3พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า แน่ ราชวังและทู ลกษัตริย์ว่า
นอนกรุ งนี2 จะต้ องมอบไว้ ในมื อ 9 "ข้ าแต่ ก ษั ตริ ย์ ผ้ ู เป็ นเจ้ านาย
ของกองทัพของกษัตริย์แห่ งบา- ของข้ าพระองค์ คนเหล่ านี2 ได้
กระทํา ความชั วร้ ายในบรรดา
บิโลนและท่านจะยึดไว้ "
4 และบรรดาเจ้ านายจึ งทู ล การที เขาได้ กระทําต่ อเยเรมี ย์ผ้ ู
กษัตริย์ว่า "ขอประหารชายคนนี2 พยากรณ์ โดยทีได้ ท2 ิงท่านลงไป
เสีย เพราะเขากระทําให้ มือของ ในคุ กใต้ ดิ น ท่ านคงหิ วตายที
ทหารซึ งเหลื ออยู่ ในเมื องนี2 อ่ อน นั น เพราะในกรุงนี2 ไม่ มี ขนมปั ง
ลง ทั2งมือของประชาชนทั2งหมด เหลืออยู่ เลย"
ด้ วย โดยพูดถ้ อยคําเช่ นนี2 แก่ เขา 10 แล้ วกษั ตริ ย์ มี รั บสั งให้ เอทั2งหลาย เพราะว่ าชายคนนี2 มิได้ เบดเมเลคคนเอธิโอเปี ยว่ า "จง
แสวงหาความอยู่ เย็นเป็ นสุ ขของ เอาคนไปจากที นี กั บเจ้ าสามสิ บ
ชนชาติ น2 ี แต่ หาความทุ กข์ ยาก คน แล้ วฉุ ดเยเรมี ย์ผ้ ู พยากรณ์

38

(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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ออกมาจากคุ ก ใต้ ดิ น ก่ อนเขา ไม่ ฟังข้ าพระองค์มิใช่ หรือ"
ตาย"
16 แล้ วกษั ตริย์เศเดคียาห์ ก ็ทรง
11 เอเบดเมเลคจึ งเอาคนไป ปฏิ ญาณแก่ เยเรมี ย์ เป็ นการลั บ
ด้ วยและไปที พระราชวั ง ไปยั ง ว่ า "พระเยโฮวาห์ ผ้ ู ทรงสร้ าง
เรื อนพั สดุ เพื อเอาผ้ าเก่ าๆและ วิญญาณของเราทรงพระชนม์อยู่
เสื2 อผ้ าขาดๆ ซึ งเขาเอาเชื อกผูก แน่ ฉันใด เราจะไม่ ประหารท่าน
หย่ อนลงไปให้ เยเรมี ย์ ที ในคุ ก หรื อ มอบท่ า นไว้ ในมื อ ของคน
ใต้ ดิน
เหล่ านี2 ที แสวงหาชี วิ ตของท่ าน
12 แล้ วเอเบดเมเลคคนเอธิ โอ- ฉันนั2 น"
เปี ยพู ดกั บเยเรมี ย์ ว่ า "ท่ านจง 17 แล้ วเยเรมี ย์ทู ลเศเดคี ยาห์ ว่า
คล้ องผ้ าและเสื2 อเก่ านั2 นไว้ ใต้ รั ก "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าจอมโยธา
แร้ และเชื อก" เยเรมี ย์ กระทํา พระเจ้ าแห่ ง อิ สราเอลตรั สดั งนี2
ตาม
ว่ า ถ้ าพระองค์ จะยอมมอบตั ว
13 แล้ วเขาก็ ฉุ ด เยเรมี ย์ ข2 ึ นมา แก่ พวกเจ้ านายแห่ งกษั ตริ ย์บาด้ วยเชื อก และยกท่านขึ2 นมาจาก บิโลนแล้ ว เขาจะไว้ ชีวิตของพระ
คุ กใต้ ดิ น และเยเรมี ย์ ก ็ยั งค้ าง องค์ และกรุงนี2 จะไม่ ต้องถู กไฟ
อยู่ ในบริ เวณทหารรั ก ษาพระ เผา พระองค์ และวงศ์ วานของ
องค์
พระองค์จะมีชีวิตอยู่ ได้
เศเดคียาห์ทรงขอ
18 แต่ ถ้ าพระองค์ ไ ม่ ยอมมอบ
ตั วแก่ พวกเจ้ านายแห่ งกษั ตริ ย์
คําแนะนําจากเยเรมีย ์
14 กษัตริ ย์เศเดคียาห์ ทรงใช้ คน ของบาบิ โลนแล้ ว กรุ งนี2 จะต้ อง
ไปนํา เยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ ม าที ถู กมอบไว้ ในมื อของชนเคลเดี ย
ทางเข้ าพระนิ เวศของพระเยโฮ- และเขาทั2 งหลายจะเอาไฟเผา
วาห์ ช่ องที สาม กษั ตริ ย์ตรั สกั บ เสี ย และพระองค์ จะหนี ไม่ รอด
เยเรมี ย์ ว่ า "เราจะถามท่ านสั ก ไปจากมือของเขาทั2งหลาย"
ข้ อหนึ ง ขออย่ าปิ ดบังไว้ จากเรา 19 กษัตริย์เศเดคี ยาห์ จึงตรัสกับ
เยเรมี ย์ ว่ า "เรากลั วพวกยิ วซึ ง
เลย"
15 เยเรมี ย์ จึ งทู ล เศเดคี ยาห์ ว่ า เล็ดลอดไปหาคนเคลเดี ย เกรง
"ถ้ าข้ าพระองค์ จ ะทู ล พระองค์ ว่ าเราจะถู กมอบไว้ ในมื อ ของ
พระองค์ จะประหารข้ า พระองค์ พวกเหล่ านั2 น และเขาทั2 งหลาย
แน่ มิ ใช่ หรื อ และถ้ าข้ าพระองค์ จะกระทําความอัปยศแก่ เรา"
จะถวายคํา ปรึ กษา พระองค์ จะ 20 เยเรมีย์ทูลว่ า "เขาจะไม่ มอบ
(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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พระองค์ ไว้ ขอพระองค์ เชื อ เราได้ พูดกับท่าน และมาหาท่าน
ฟั ง พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮ- พูดว่ า `จงบอกมาว่ าเจ้ าพูดอะไร
วาห์ ตามสิ งซึ งข้ าพระองค์ ได้ ทู ล กับกษัตริย์ และกษัตริย์ตรัสอะพระองค์ และพระองค์ กจ็ ะเป็ น ไรกั บเจ้ า อย่ าซ่ อนอะไรจากเรา
สุข และเขาก็จะไว้ พระชนม์ ของ เลย และเราจะไม่ ฆ่าเจ้ า'
พระองค์
26 ท่ านจงบอกเขาทั2 งหลายว่ า
21 แต่ ถ้ าพระองค์ ไ ม่ ยอมมอบ `ข้ าพเจ้ าได้ ทู ลขอต่ อพระพั กตร์
ตั ว ต่ อไปนี2 เป็ นพระวจนะซึ ง กษั ตริ ย์ มิ ให้ พระองค์ ทรงส่ ง
พระเยโฮวาห์ ท รงสํา แดงต่ อ ข้ า ข้ าพเจ้ ากลั บไปที เรื อนของโยพระองค์
นาธานเพื อให้ ตายเสียทีนั น'"
22 ดูเถิด บรรดาผู้ หญิ งทีเหลือ 27 และเจ้ านายทั2 งปวงก็ ม าหา
อยู่ ใ นวั งของกษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์ เยเรมี ย์ และซั กถามท่ าน และ
จะได้ ถู ก นํา ออกไปให้ พวกเจ้ า ท่ า นก็ ต อบเขาตามบรรดาถ้ อย
นายของกษั ต ริ ย์ แ ห่ งบาบิ โ ลน คํา เหล่ า นี2 ที กษั ต ริ ย์ ท รงรั บสั ง
และผู้ หญิงเหล่ านั2 นจะว่ า `เพื อน ท่ าน เขาทั2 งหลายจึ งหยุ ดถาม
ทั2 งหลายของพระองค์ ไ ด้ หลอก ท่ าน เพราะการสนทนานั2 นไม่
ลวงพระองค์ และได้ ชนะพระ มีใครได้ ยิน
องค์ แล้ ว พระบาทของพระองค์ 28 และเยเรมี ย์ก ็ค้ างอยู่ ในบริ จมลงในโคลนแล้ ว และเขาทั2 ง เวณทหารรั กษาพระองค์ จ นถึ ง
หลายก็หันไปจากพระองค์'
วั นที เยรู ซาเล็มถู กยึ ด ท่ านอยู่
23 เขาจะพาบรรดาสนมและ ในทีนั นเมื อเยรูซาเล็มถู กยึด
มเหสี และบุ ต รของพระองค์ ไ ป
ครังสุดท้ายทียูดาห์ถูก
ให้ คนเคลเดีย และพระองค์เอง
นําไปเป็ นเชลย
ก็ จ ะไม่ ท รงรอดไปจากมื อ ของ
ในปี ที เก้ าแห่ งเศเดคี เขาทั2 งหลาย แต่ พระองค์ จะถู ก
ยาห์ กษั ตริ ย์ แห่ งยู ดาห์
กษัตริย์แห่ งบาบิโลนจับได้ และ ในเดื อนที สิ บ เนบู คั ดเนสซาร์
พระองค์ จ ะเป็ นเหตุ ที พวกเขา กษั ต ริ ย์ แห่ งบาบิ โลนและกอง
เผากรุงนี2 เสียด้ วยไฟ"
ทั พทั2 งสิ2 นของพระองค์ ได้ มาสู้
24 แล้ วเศเดคี ยาห์ ตรั สกับเยเร- รบกรุงเยรูซาเล็มและได้ ล้อมไว้
มี ย์ ว่ า "อย่ าให้ ผ้ ู ใดรู้ ถ้ อยคํา 2ในปี ที สิ บเอ็ ดแห่ ง รั ชกาลเศเหล่ านี2 และท่านจะไม่ ตาย
เดคียาห์ เมื อวันทีเก้ าของเดือน
25 แต่ ถ้ าพวกเจ้ านายได้ ยิ น ว่ า ทีสี กรุงนั2 นก็แตก
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(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

24_jer.pub
page 93

Thursday, March 03, 2016 16:53

หน้ า 1591
เยเรมีย์ GK
3แล้ วบรรดาเจ้ านายของกษัตริย์ 8 คนเคลเดี ยได้ เผาพระราชวั ง
แห่ งบาบิ โลนได้ เข้ ามานั งที และบ้ านเรื อนของประชาชนและ
ประตูกลาง มีเนอร์กัลชาเรเซอร์ พังกําแพงกรุงเยรูซาเล็มเสีย
สัมการ์เนโบ สารเสคิม รับสารีส 9แล้ วเนบู ซาระดานผู้ บั ญชาการ
เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และ ทหารรั กษาพระองค์ ได้ จั บประบรรดาเจ้ านายที เหลื ออยู่ ท2 ั งสิ2 น ชาชนทีเหลืออยู่ ในกรุงเป็ นเชลย
ของกษัตริย์แห่ งบาบิโลน
พาไปยั งบาบิ โลน
ทั2 งคนที
4ต่ อมาเมื อเศเดคี ยาห์ กษั ตริ ย์ เล็ดลอด คือคนทีเล็ดลอดมาหา
แห่ ง ยู ด าห์ และบรรดาทหารได้ ท่าน และส่ วนคนทีเหลืออยู่
เห็นแล้ ว เขาทั2งหลายได้ หนีออก 10 เนบู ซาระดาน ผู้ บั ญชาการ
จากกรุ งในเวลากลางคื นไปทาง ทหารรักษาพระองค์ได้ ท2 ิงคนจน
อุ ทยานของกษั ตริ ย์ ออกทาง แห่ งประชาชนทีไม่ มี สมบัติ อะไร
ประตู ระหว่ างกําแพงทั2งสองและ ไว้ ในแผ่ นดินยู ดาห์ บ้าง และใน
ท่านได้ หนีไปยังทางทีราบ
เวลาเดี ยวกั น ได้ มอบสวนองุ่ น
5แต่ กองทั พของคนเคลเดี ยได้ และไร่ นาให้ แก่ เขา
ติ ดตามเขาทั2 งหลาย ไปทันเศเนบู คดั เนสซาร์รบั สัง
เดคี ยาห์ ที ราบเมื องเยรี โค และ
ให้ดูแลรักษาเยเรมีย ์
เมื อเขาทั2 งหลายจั บท่ านได้ แล้ ว 11 เนบู คั ดเนสซาร์ กษั ตริ ย์แห่ ง
เขาได้ นาํ ท่านไปยั งเนบู คั ดเนส- บาบิ โลนได้ ประทานบั ญชาเกี ยว
ซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิโลนทีตําบล ด้ วยเยเรมี ย์ ท างเนบู ซ าระดาน
ริ บลาห์ ในแผ่ นดิ นฮามั ท และ ผู้ บัญชาการทหารรั กษาพระองค์
พระองค์กพ็ ิพากษาโทษท่าน
ว่ า
6 กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่ า 12 "จงรับท่านไป ดูแลท่านให้ ดี
บรรดาบุตรชายของเศเดคียาห์ ที และอย่ าทําอันตรายแก่ ท่าน แต่
ตํา บลริ บลาห์ ต่ อหน้ าต่ อตาของ จงกระทํา แก่ ท่ า นตามที ท่ านจะ
ท่ าน และกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน บอกให้ "
ได้ ประหารพวกขุ น นางทั2 งสิ2 น 13 ดังนั2 น เนบูซาระดานผู้ บัญชา
ของยูดาห์ เสีย
การทหารรั กษาพระองค์ เนบู 7 พระองค์ ท รงทํา นั ย น์ ต าของ ชั สบาน รับสารีส เนอร์กัลชาเรเศเดคี ยาห์ ให้ บอดไป แล้ วตี เซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้ านาย
ตรวนท่ านไว้ เพื อจะนํา ไปบาบิ - ของกษั ตริ ย์ แห่ ง บาบิ โลนได้ ใช้
โลน
คนไป
(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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เยเรมีย์ GK, JP
หน้ า 1592
14 คื อพวกท่ า นได้ ใช้ คนไปนํา มี ย์ หลั งจากที เนบู ซาระดานผู้
เยเรมี ย์ มาจากบริ เวณทหารรั ก- บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค์
ษาพระองค์ เขาทั2 งหลายมอบ ได้ ปล่ อยให้ ท่ า นไปจากรามาห์
ท่ านไว้ กั บเกดาลิ ยาห์ บุ ต รชาย ครั2 งเมื อเขาจั บท่ า นตี ต รวนมา
อาหิ คั ม ผู้ เป็ นบุ ตรชายชาฟาน พร้ อมกั บบรรดาเชลยพวกกรุ ง
ให้ นาํ ท่านไปบ้ าน ดังนั2 นท่านจึง เยรู ซาเล็มและยู ดาห์ ผู้ ที ถู ก
ได้ อยู่ ท่ามกลางประชาชน
กวาดไปเป็ นเชลยยังบาบิโลน
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 ผู้ บั ญชาการทหารรั ก ษาพระ
มายั งเยเรมี ย์ ขณะที ท่ านถู กขั ง องค์ ได้ นาํ เยเรมี ย์ มาแล้ วพู ดกั บ
อยู่ ในบริ เวณทหารรั ก ษาพระ ท่ านว่ า "พระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
องค์น2 ั นว่ า
ของท่านทรงประกาศความร้ ายนี2
16 "จงไปบอกเอเบดเมเลคคน ต่ อสถานทีนี2
เอธิ โอเปี ยว่ า พระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้
จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล เป็ นไปและทรงกระทํา ตามที
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะให้ ถ้อย พระองค์ ตรั สไว้ เพราะท่ านทั2 ง
คําของเราที มีอยู่ ต่ อกรุ งนี2 สําเร็จ หลายได้ กระทํา บาปต่ อพระเยในทางร้ ายไม่ ใช่ ทางดี และจะ โฮวาห์ และไม่ เชื อฟั งพระสุ รสําเร็จต่ อหน้ าเจ้ าในวันนั2 น
เสี ยงของพระองค์ สิ งนี2 จึ งได้
17 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า แต่ เรา เป็ นมาเหนือท่าน
จะช่ วยเจ้ าให้ พ้นในวั นนั2 น และ 4ดูเถิด วันนี2 ข้าพเจ้ าปล่ อยท่าน
เขาจะไม่ ม อบเจ้ าไว้ ในมื อ ของ จากโซ่ ตรวนที มื อของท่ าน ถ้ า
คนทีเจ้ ากลัว
ท่ านเห็นชอบที จะมายั งกรุ งบา18 เพราะเราจะช่ วยเจ้ าให้ พ้ น บิ โลนกั บข้ าพเจ้ า ก็จงมาเถิ ด
เป็ นแน่ และเจ้ าจะไม่ ล้มลงด้ วย ข้ าพเจ้ าจะดูแลท่ านให้ ดี แต่ ถ้ า
ดาบ แต่ เจ้ าจะมี ชี วิ ตเป็ นบํา - ท่ านไม่ เ ห็ น ชอบที จะมายั ง กรุ ง
เหน็จแห่ งการสงคราม เพราะ บาบิโลนกับข้ าพเจ้ า ก็อย่ ามา ดู
เจ้ าได้ ไว้ วางใจในเรา พระเยโฮ- ซิ แผ่ นดินทั2 งหมดนี2 อยู่ ต่อหน้ า
วาห์ ตรัสดังนี2 แหละ"
ท่ าน
ท่ านจะไปที ไหนก็ได้
เยเรมียพ์ ยากรณ์ท่ามกลาง
ตามแต่ ท่ านเห็นดี เห็นชอบที จะ
ประชาชนซึ งเหลืออยู่ ในยู ดาห์ ไป"
พระวจนะซึ งมาจาก 5ขณะเมื อท่านยังไม่ กลับไป เขา
พระเยโฮวาห์ ถึ งเยเร- กล่ าวว่ า "ท่ านจงกลั บไปหาเก-

40

(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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หน้ า 1593
เยเรมีย์ JP
ดาลิยาห์ บุตรชายอาหิ คัม ผู้ เป็ น ทั2งตัวเขาและคนของเขา
บุ ตรชายชาฟาน ผู้ ซึ งกษั ตริ ย์ 9เกดาลิยาห์ บุตรชายอาหิ คัม ผู้
แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตั2 งให้ เป็ นผู้ เป็ นบุ ต รชายชาฟานก็ ไ ด้ ปฏิ ว่ าราชการบรรดาหั วเมื องยู ดาห์ ญาณให้ แก่ เ ขาและคนของเขา
และอยู่ กั บเขาท่ ามกลางประชา กล่ าวว่ า "อย่ ากลั วในการที จะ
ชน หรื อจะไปที ใดที ท่ านเห็ น ปรนนิ บั ติ คนเคลเดี ย จงอาศั ย
ชอบจะไปก็ได้ " ผู้ บั ญชาการ อยู่ ในแผ่ นดิ นและปรนนิ บั ติ
ทหารรักษาพระองค์จึงสั งอนุ มัติ กษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน แล้ วท่ าน
เสบี ยงและให้ ของขวั ญแก่ เยเร- ทั2งหลายก็จะอยู่ เย็นเป็ นสุข
มีย์ แล้ วก็ปล่ อยท่านไป
10 ส่ วนตัวข้ าพเจ้ า ดูเถิด ข้ าพ6 เยเรมี ย์ ก็ ไ ปหาเกดาลิ ยาห์ เจ้ าจะอาศั ยอยู่ ที มิ สปาห์ เพื อ
บุ ตรชายอาหิ คั มที มิสปาห์ และ จะปรนนิบัติคนเคลเดีย ผู้ ซึ งจะ
อาศั ยอยู่ กั บเขาท่ ามกลางประ- มาหาเรา แต่ ฝ่ายท่านจงเก็บนํา2
ชาชน ซึ งเหลื ออยู่ ในแผ่ นดิ น องุ่ น ผลไม้ ฤดูร้อน และนํา2 มัน
นั2 น
และเก็บไว้ ในภาชนะ และจงอยู่
7 เมื อบรรดาหั วหน้ าของกอง ในหั วเมืองซึ งท่านยึดได้ น2 ั น"
ทหารทีในทุ่ งนา คือพวกเขาและ 11 ในทํานองเดียวกัน เมื อพวก
คนของเขาทั2 งหลายได้ ยิ นว่ า ยิ วทั2 งหลาย ซึ งอยู่ ที โมอั บและ
กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตั2 ง ท่ามกลางคนอัมโมน และในเอเกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิ คั มให้ โดมและในแผ่ นดิ นอื นๆทั2 งสิ2 น
เป็ นผู้ ว่ าราชการในแผ่ นดิ นนั2 น ได้ ยินว่ ากษัตริ ย์แห่ งบาบิ โลนได้
และได้ มอบชายหญิ งกั บเด็ ก ทิ2 งคนให้ เหลื อ ไว้ ส่ วนหนึ งใน
และผู้ ที เป็ นคนยากจนในแผ่ น ยู ดาห์ และได้ แต่ งตั2 งให้ เกดาลิ ดิน ซึ งมิได้ ถูกกวาดไปเป็ นเชลย ยาห์ บุตรชายอาหิ คัม ผู้ เป็ นบุตร
ยังบาบิโลนไว้ ให้ ท่านนั2 น
ชายชาฟานให้ เป็ นผู้ ว่ า ราชการ
8เขาทั2 งหลายก็ไปหาเกดาลิยาห์ เหนือเขาทั2งหลาย
ที มิ สปาห์ มี อิ ชมาเอลบุ ตรชาย 12 แล้ วพวกยิ วทั2 งปวงก็ได้ กลั บ
เนธานิยาห์ โยฮานั นและโยนา- มาจากทุ กทีซึ งเขาถู กขับไล่ ให้ ไป
ธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไรอาห์ อยู่ น2 ั น และมายั งแผ่ นดินยู ดาห์
บุ ตรชายทั นหุ เมท บรรดาบุ ตร มาหาเกดาลิยาห์ ทีมิ สปาห์ และ
ชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์ เขาทั2 งหลายได้ เก็บนํา2 องุ่ น และ
เยซั นยาห์ บุตรชายชาวมาอาคาห์ ผลไม้ ในฤดูร้อนได้ เป็ นอันมาก
(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

24_jer.pub
page 96

Thursday, March 03, 2016 16:53

เยเรมีย์ JP, JD
หน้ า 1594
อิ ชมาเอลวางแผนร้าย
มาเชื2 อพระวงศ์ พร้ อมกั บเจ้ า
นายสิบคนของกษัตริย์ ได้ มาหา
ฆ่ าเกดาลิยาห์
13 ฝ่ ายโยฮานั นบุ ตรชายของ เกดาลิ ยาห์ บุ ต รชายอาหิ คั ม ที
คาเรอาห์ และบรรดาประมุ ขของ มิสปาห์ แล้ วพวกเขารับประทาน
กองทหารที ในทุ่ งนาได้ มาหา อาหารอยู่ ด้วยกันทีมิสปาห์
2แล้ วอิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเกดาลิยาห์ ทีมิสปาห์
14 และกล่ าวแก่ ท่ านว่ า "ท่ าน นิ ยาห์ กั บคนทั2 งสิบที อยู่ กับเขาก็
ทราบหรื อไม่ ว่ า
บาอาลิ ส ได้ ลุ กขึ2 นฆ่ าเกดาลิ ยาห์ บุตรชาย
กษั ตริ ย์ ของคนอั มโมนได้ ส่ งให้ อาหิ คั ม ผู้ เป็ นบุ ตรชายชาฟาน
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มา ผู้ ที กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้
เอาชี วิตของท่ าน" ฝ่ ายเกดาลิ - แต่ งตั2 งให้ เป็ นผู้ ว่ าราชการที
ยาห์ บุ ตรชายอาหิ คั มไม่ เชื อเขา แผ่ นดินนั2 นเสียด้ วยดาบจนตาย
3 อิ ชมาเอลได้ ฆ่ าพวกยิ วทั2 ง
ทั2งหลาย
15 แล้ วโยฮานั นบุ ตรชายคาเร- หลายที อยู่ กั บเกดาลิ ยาห์ ที มิ สอาห์ ไ ด้ พู ด กั บ เกดาลิ ยาห์ เป็ น ปาห์ และคนเคลเดี ยซึ งได้ พบ
การลับทีมิสปาห์ ว่า "จงให้ ข้าพ- อยู่ ที นั นพร้ อมกั บพวกทหาร
เจ้ าไปฆ่ าอิ ชมาเอลบุ ตรชายเน- ด้ วย
ธานิ ยาห์ เสี ย และจะไม่ มี ใคร 4ต่ อมาอี กสองวั นหลั งจากวั นที
ทราบเรื อง ทํา ไมจะให้ เขาเอา เกดาลิ ยาห์ ถู กฆ่ าก่ อนที ใครๆรู้
ชี วิ ตของท่ าน แล้ วพวกยิ วทั2 ง เรื อง
หลายซึ งมารวบรวมอยู่ กั บท่ าน 5มี ชายแปดสิ บคนมาจากเมื อง
จะกระจัดกระจายกันไป และคน เชเคมและเมื องชี โลห์ และเมื อง
สะมาเรี ย มี หนวดเคราโกนเสี ย
ยูดาห์ ทีเหลืออยู่ น2 ี กจ็ ะพินาศ"
16 แต่ เกดาลิ ยาห์ บุตรชายอาหิ - และเสื2 อผ้ าขาด และกรี ดตัวเอง
คั มพู ดกั บโยฮานั นบุ ตรชายคา- นํา เครื องธั ญญบู ชาและกํา ยาน
เรอาห์ ว่า "ท่ านอย่ าทําสิ งนี2 เลย มาถวายที พระนิ เวศของพระเยเพราะที ท่านพูดถึงอิ ชมาเอลนั2 น โฮวาห์
6และอิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเป็ นความเท็จ"
นิ ยาห์ มาจากมิ สปาห์ พบเขา
อิ ชมาเอลฆ่ าเกดาลิยาห์
ต่ อมาในเดื อนที เจ็ ด เหล่ านั2 นเข้ า อิ ชมาเอลเดิ นมา
อิ ช มาเอลบุ ต รชายเน- พลางร้ องไห้ พลาง และต่ อมา
ธานิยาห์ ผู้ เป็ นบุตรชายเอลีชา- เมื อเขาพบคนเหล่ านั2 นจึ งพูดกับ
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(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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หน้ า 1595
เยเรมีย์ JD
เขาทั2 งหลายว่ า "เชิ ญเข้ ามาหา
โยฮานันช่ วยพวกเชลย
เกดาลิยาห์ บุตรชายอาหิ คัมเถิด"
ให้รอดพ้น
7เมื อเขาทั2 งหลายเข้ ามาในเมือง 11 แต่ เมื อโยฮานันบุ ตรชายคาอิ ช มาเอลบุ ต รชายเนธานิ ย าห์ เรอาห์ และบรรดาหั วหน้ าของ
และคนที อยู่ กั บท่ านก็ฆ่ าเขาทั2 ง กองทหารซึ งอยู่ กั บเขา ได้ ยิ น
หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที เรื องความชั วร้ ายทั2 งหลาย ซึ ง
ขังนํา2
อิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธานิยาห์ ได้
8แต่ ในพวกนั2 นมี อยู่ สิ บคนด้ วย กระทําแล้ วนั2 น
กั นที พู ดกั บอิ ชมาเอลว่ า "ขอ 12 เขาก็ จั ด เอาคนทั2 งหมดของ
อย่ าฆ่ าเราเสี ยเลย เพราะเรามี เขาไปต่ อสู้ กับอิชมาเอลบุตรชาย
ของมีค่า คือข้ าวสาลี ข้ าวบาร์- เนธานิ ยาห์ เขาทั2 งหลายปะทะ
เลย์ นํา2 มัน และนํา2 ผึ2 งซ่ อนไว้ ใน เขาที สระใหญ่ ซึ งอยู่ ที เมื อง
ทุ่ งนา" ดั งนั2 น เขาจึ งงดไม่ ฆ่ า กิเบโอน
เขาทั2งหลายกับพี น้ องเสีย
13 และต่ อมาเมื อประชาชนทั2 ง
9ที ขั งนํา2 ซึ งอิชมาเอลโยนศพทั2 ง ปวงผู้ ซึ งอยู่ กั บอิ ช มาเอลเห็ น
ปวงของผู้ ที เขาฆ่ าตายลงไป โยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห์ และ
เพราะเหตุเกดาลิยาห์ น2 ั น เป็ นที บรรดาหั วหน้ ากองทหารที อยู่
ซึ งกษั ตริย์อาสาสร้ างไว้ เพื อป้ อง กับเขา เขาทั2งหลายก็เปรมปรีดT ิ
กั นบาอาชากษั ต ริ ย์ แห่ งอิ สรา- 14 ประชาชนทั2 งปวงซึ งอิ ชมาเอล อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ- เอลจั บเป็ นเชลยมาจากมิ สปาห์
ยาห์ กใ็ ส่ คนทีถู กฆ่ าไว้ จนเต็ม
จึงหั นหลังและกลับไป เขาไปหา
10 แล้ วอิ ช มาเอลก็ จั บคนทั2 ง โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์
หมดที เหลื อ อยู่ ในมิ ส ปาห์ ไป 15 แต่ อิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเป็ นเชลย คื อพวกราชธิ ดาและ นิ ยาห์ ไ ด้ หนี ร อดจากโยฮานั น
ประชาชนทั2 งปวงที เหลื อ อยู่ ที พร้ อมกั บชายแปดคนไปหาคน
มิ สปาห์ ผู้ ที เนบู ซาระดานผู้ อัมโมน
บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค์ 16 แล้ วโยฮานั นบุ ตรชายคาเรได้ มอบหมายให้ แก่ เกดาลิ ยาห์ อาห์ และบรรดาหั วหน้ าของกอง
บุตรชายอาหิ คัม อิชมาเอลบุตร ทหารซึ งอยู่ กับท่าน ได้ นาํ ประชายเนธานิ ย าห์ ได้ จั บ เขาเป็ น ชาชนที เหลืออยู่ ท2 ังหมด ซึ งเอา
เชลย และออกเดิ นข้ ามฟากไป กลั บ คื น มาจากอิ ช มาเอลบุ ต ร
หาคนอัมโมน
ชายเนธานิยาห์ ซึ งมาจากมิสปาห์
(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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เยเรมีย์ JD, JF
หน้ า 1596
หลั งจากที ได้ ฆ่ าเกดาลิ ยาห์ บุตร ท่านสําแดงหนทางแก่ เราว่ า เรา
ชายอาหิ คัมแล้ วนั2 น คื อทแกล้ ว ควรจะดํา เนิ นไปทางไหน และ
ทหาร ผู้ หญิง เด็ก และขันที ผู้ ขอสําแดงสิ งทีเราควรจะกระทํา"
ซึ งโยฮานันนํากลับมายังกิเบโอน 4เยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์กล่ าวแก่ เขา
17 และเขาทั2 งหลายก็ไปอยู่ ที ที ทั2งหลายว่ า "ข้ าพเจ้ าได้ ยินท่าน
อาศั ยของคิ มฮาม ใกล้ เบธเล- แล้ ว ดูเถิด ข้ าพเจ้ าจะอธิษฐาน
เฮม ตั2 งใจจะไปยังอียิปต์
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
18 เนื องด้ วยคนเคลเดีย เพราะ ท่ า นตามคํา ขอร้ องของท่ า นทั2 ง
เขากลัว เพราะว่ าอิชมาเอลบุตร หลาย และต่ อมาพระเยโฮชายเนธานิ ยาห์ ได้ ฆ่ าเกดาลิ ยาห์ วาห์ จะทรงตอบท่ านประการใด
บุ ตรชายอาหิ คั ม ผู้ ซึ งกษั ตริ ย์ ข้ าพเจ้ าจะบอกแก่ ท่ าน ข้ าพแห่ ง บาบิ โลนได้ ตั2 งให้ เป็ นผู้ ว่ า เจ้ าจะไม่ ปิดบั งสิ งใดไว้ จากท่ าน
ราชการเหนือแผ่ นดินนั2 นเสีย
เลย"
คนยู ดาห์ทีเหลืออยู่
5แล้ วเขาทั2งหลายพูดกับเยเรมีย์
ว่ า "ขอพระเยโฮวาห์ จงเป็ น
ขอคําแนะนําจากเยเรมีย ์
พยานที สั ตย์ จริ งและสั ตย์ ซื อใน
แต่ ได้ปฏิ เสธคํานันเสีย
บรรดาหั วหน้ าของกอง ระหว่ างข้ าพเจ้ าทั2 งหลาย ถ้ า
ทหารและโยฮานันบุตร ข้ าพเจ้ าทั2 งหลายมิ ได้ กระทําตาม
ชายคาเรอาห์ และเยซั นยาห์ บรรดาพระวจนะของพระเยโฮบุ ตรชายโฮชายาห์ และประชา วาห์ พ ระเจ้ าของท่ า นผู้ ทรงใช้
ชนทั2 งปวงจากผู้ น้ อยที สุ ดถึ งผู้ ท่าน
6ไม่ ว่าจะดีหรือร้ าย ข้ าพเจ้ าทั2ง
ใหญ่ ทีสุดได้ เข้ ามาใกล้
2และพู ดกั บเยเรมี ย์ ผ้ ู พยากรณ์ หลายจะเชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของ
ว่ า "ขอให้ คาํ อ้ อนวอนของข้ าพ- พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา ผู้
เจ้ าทั2 งหลายเป็ นที ยอมรั บ ต่ อ ซึ งข้ าพเจ้ าทั2งหลายส่ งท่านให้ ไป
หน้ าท่ าน และขอท่ านอธิ ษฐาน หานั2 น เพื อเราจะอยู่ เย็นเป็ นสุข
ต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ เมื อเราเชื อฟั งพระสุ รเสี ยงแห่ ง
ท่านเพื อเราทั2งหลาย เพื อคนที พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา"
เหลื ออยู่ น2 ี ทั2 งสิ2 น (เพราะเรามี 7ต่ อมาครั2 นสิ2 นสิ บวั น แล้ วพระ
เหลื อน้ อยจากคนมาก ตามที วจนะของพระเยโฮวาห์ มายังเยเรมีย์
ท่านเห็นอยู่ กับตาแล้ ว)
3 ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ 8แล้ วท่ านจึ งให้ ตามตั วโยฮานั น
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(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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หน้ า 1597
เยเรมีย์ JF
บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ เราจะไม่ เห็นสงคราม จะไม่ ได้
หั วหน้ าของกองทหารผู้ อยู่ กั บ ยิ นเสี ยงแตร จะไม่ หิ วขนมปั ง
ท่ าน และประชาชนทั2 งปวงตั2 ง และเราทั2 งหลายจะอาศั ยอยู่ ที
แต่ คนเล็กทีสุดถึงคนใหญ่ ทีสุด
นั น'
9และบอกเขาทั2งหลายว่ า "พระ 15 เพราะฉะนั2 น บัดนี2 คนยูดาห์
เยโฮวาห์ พระเจ้ าแห่ ง อิ ส ราเอล ที เหลืออยู่ เอ๋ย ขอฟั งพระวจนะ
ผู้ ซึ งท่ านได้ ใช้ ให้ ข้ าพเจ้ านําเอา ของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
คําอ้ อนวอนของท่ านไปเสนอต่ อ จอมโยธา พระเจ้ าของอิสราเอล
พระพั กตร์พระองค์ น2 ั น ได้ ตรั ส ตรั สดั งนี2 ว่ า ถ้ าเจ้ ามุ่ งหน้ าจะ
ดังนี2 ว่า
เข้ าอียิปต์และไปอาศัยทีนั น
10 ถ้ าเจ้ าทั2 งหลายจะอยู่ ต่ อไป 16 แล้ วต่ อมาดาบซึ งเจ้ ากลั วอยู่
ในแผ่ นดิ นนี2 เราจะสร้ างเจ้ าทั2 ง นั2 นจะตามทั น เจ้ าที นั นในแผ่ น
หลายขึ2 นและไม่ ทาํ ลายลง เราจะ ดิ นอี ยิปต์ และการกั นดารอาปลู กเจ้ าไว้ และไม่ ถ อนเจ้ าเสี ย หารซึ งเจ้ ากลั วอยู่ น2 ั นจะติ ดตาม
เพราะเราได้ กลั บใจจากเหตุ ร้ าย เจ้ าไปถึ งอี ยิปต์ และเจ้ าจะตายที
ซึ งเราได้ กระทําไปแล้ ว
นั น
11 อย่ า กลั วกษั ต ริ ย์ แห่ ง บาบิ - 17 ทุ กคนซึ งมุ่ งหน้ าไปยั ง
โลนผู้ ซึ งเจ้ ากลัวอยู่ น2 ั น พระเย- อียิปต์ เพื อจะอยู่ ทีนั นจะตายเสีย
โฮวาห์ ตรั สว่ า อย่ ากลั วเขาเลย ด้ วยดาบ ด้ วยการกันดารอาหาร
เพราะเราอยู่ กับเจ้ าทั2งหลายเพื อ ด้ วยโรคระบาด เขาจะไม่ มีคนที
ช่ วยเจ้ าให้ รอด และช่ วยเจ้ าให้ เหลืออยู่ หรื อที รอดตายจากเหตุ
พ้ นจากมือของเขา
ร้ ายซึ งเราจะนํามาเหนือเขา
12 เราจะให้ ความกรุ ณาแก่ เจ้ า 18 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยเพื อเขาจะได้ กรุณาเจ้ า และยอม ธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัส
ให้ เจ้ ากลั บไปอยู่ ในแผ่ นดิ นของ ดั งนี2 ว่ า เราเทความกริ2 วของเรา
เจ้ าเอง
และความพิ โรธของเราลงเหนื อ
13 แต่ ถ้าเจ้ าทั2งหลายพูดว่ า `เรา ชาวเยรู ซาเล็มอย่ างไร เราจะเท
จะไม่ อยู่ ในแผ่ นดิ นนี2 ' โดยไม่ ความกริ2 วของเราเหนื อ เจ้ าทั2 ง
เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระเย- หลายเมื อเจ้ าจะเข้ าไปยั งอี ยิ ปต์
โฮวาห์ พระเจ้ าของเจ้ า
อย่ างนั2 น เจ้ าจะเป็ นคําสาป เป็ น
14 และกล่ าวว่ า `ไม่ เอา เราจะ ที น่ าตกตะลึ ง เป็ นคํา แช่ งและ
เข้ าไปในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ ที ซึ ง เป็ นที นิ นทา เจ้ าจะไม่ เห็ นที นี
(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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เยเรมีย์ JF, JG
หน้ า 1598
อีก
ทั2 งปวงถึ งพระวจนะเหล่ านี2 ทั2 ง
19 โอ คนยู ดาห์ ที ยั งเหลื ออยู่ สิ2 นของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของ
เอ๋ ย พระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สเกี ยว เขาทั2 งหลาย ซึ งพระเยโฮวาห์
กั บท่ านแล้ วว่ า `อย่ าไปยั งอี - พระเจ้ าของเขาได้ ทรงใช้ ท่ านให้
ยิ ปต์ ' จงรู้ เป็ นแน่ ว่ า ในวั นนี2 ไปพู ดพระวจนะทั2 งสิ2 นนี2 กั บเขา
ข้ าพเจ้ าได้ ตักเตือนท่าน
ทั2งหลายนั2 นแล้ ว
20 ว่ าท่ านทั2 งหลายได้ หลงเจิ น 2อาซาริ ยาห์ บุ ตรชายโฮชายาห์
ไปในใจของท่านเอง เพราะท่าน และโยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห์
ได้ ใช้ ข้าพเจ้ าไปหาพระเยโฮวาห์ และบรรดาผู้ ชายที โอหั งได้ พู ด
พระเจ้ าของท่านว่ า `ขออธิษฐาน กั บเยเรมี ย์ ว่า "ท่ านพู ดมุ สา
เพื อเราต่ อพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรามิ
ของเรา และพระเยโฮวาห์ พระ ได้ ใช้ ท่ านให้ มาพู ดว่ า `อย่ าไป
เจ้ าของเราจะตรัสประการใด ขอ อียิปต์ทีจะอาศัยอยู่ ทีนั น'
บอกแก่ เรา และเราจะกระทํา 3 แต่ บารุ ค บุ ตรชายเนริ ยาห์ ได้
ตาม'
ยุ ท่ านให้ ต่ อสู้ กั บเรา เพื อจะ
21 และในวั นนี2 ข้ าพเจ้ าได้ ประ- มอบเราไว้ ในมื อของคนเคลเดี ย
กาศพระวจนะนั2 นแก่ ท่ านทั2 ง เพื อเขาทั2 งหลายจะได้ ฆ่ าเรา
หลายแล้ ว แต่ ท่ านมิ ได้ เชื อฟั ง หรื อกวาดเราไปเป็ นเชลยใน
พระสุ ร เสี ยงแห่ ง พระเยโฮวาห์ บาบิโลน"
พระเจ้ าของท่ านในสิ งใดๆ ซึ ง 4โยฮานันบุ ตรชายคาเรอาห์ และ
พระองค์ ทรงใช้ ข้ า พเจ้ ามาบอก บรรดาหั วหน้ าของกองทหาร
ท่าน
และประชาชนทั2 งสิ2 น ไม่ เชื อฟั ง
22 เพราะฉะนั2 นบั ด นี2 จงทราบ พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห์ ที
เป็ นแน่ ว่า ท่ านทั2 งหลายจะตาย จะอาศัยอยู่ ในแผ่ นดินยูดาห์
ด้ วยดาบ ด้ วยการกันดารอาหาร 5แต่ โยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห์
และด้ วยโรคระบาด ในสถานที และบรรดาหั วหน้ าของกอง
ซึ งท่ านทั2 งหลายปรารถนาจะไป ทหารได้ พาคนยู ด าห์ ทุ กคนที
อาศัยอยู่ "
เหลื ออยู่ ไป คื อผู้ ซึ งกลั บมาอยู่
เยเรมียไ์ ปยังอี ยิปต์
ในแผ่ นดิ นยู ดาห์ จากบรรดา
ประชาชาติ ที เขาถู กขั บไล่ ให้ ไป
พร้อมกับพวกทีเหลืออยู่
ต่ อมาเมื อเยเรมี ย์ จ บ อยู่ น2 ั น
การพู ดต่ อประชาชน 6คื อพวกผู้ ชายผู้ หญิ ง เด็ก
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(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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หน้ า 1599
เยเรมีย์ JG, JJ
บรรดาธิดา และทุ กคนซึ งเนบู- ให้ ถึ ง ความตายจะไปหาความ
ซาระดานผู้ บั ญชาการทหารรั ก- ตาย ผู้ ถู กกํา หนดให้ เป็ นเชลย
ษาพระองค์ได้ เหลือไว้ ให้ แก่ เก- แก่ การเป็ นเชลย และผู้ ทีถู กกําดาลิยาห์ บุตรชายอาหิ คัม ผู้ เป็ น หนดให้ ถูกดาบให้ แก่ ดาบ
บุ ตรชายชาฟาน ทั2 งเยเรมี ย์ ผ้ ู 12 และเราจะก่ อไฟในวิ หารของ
พยากรณ์ และบารุ คบุ ตรชาย พระแห่ งอี ยิปต์ และท่านจะเผา
เนริยาห์
เสี ยและเก็บไปเป็ นเชลย และ
7 และเขาทั2 งหลายได้ มายั ง ท่ านจะปกคลุ มตั วเองด้ วยแผ่ น
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ เพราะเขาทั2 ง ดินอียิปต์ เหมื อนผู้ เลี2 ยงแกะ
หลายไม่ เชื อฟั งพระสุ รเสียงของ ปกคลุ มตั วเองด้ วยเสื2 อคลุ มและ
พระเยโฮวาห์ และเขาก็มาถึ ง ท่ านจะไปเสี ยจากที นั นด้ วยสั นนครทาปานเหส
ติภาพ
8แล้ วพระวจนะของพระเยโฮ- 13 ท่ านจะหั กเสาศั กดิT สิ ทธิT แห่ ง
วาห์ มายั ง เยเรมี ย์ ในนครทา- เมื องเบธเชเมชซึ งอยู่ ในแผ่ นดิน
ปานเหสว่ า
อียิปต์เสีย และท่านจะเอาไฟเผา
9"จงถื อก้ อนหิ นใหญ่ ๆไว้ จง วิหารของพระแห่ งอียิปต์เสีย"
ซ่ อนไว้ ที ในปู นสอในเตาเผาอิ ฐ
พระวจนะของพระเจ้า
ซึ งอยู่ ที ทางเข้ า ไปสู่ พระราชวั ง
เกียวด้วยพวกยิวในอี ยิปต์
ของฟาโรห์ ในนครทาปานเหส
พระวจนะที มายั ง เยท◌่ามกลางสายตาของคนยู ดาห์
เรมี ย์ เกี ยวด้ วยบรรดา
10 และจงกล่ าวแก่ เขาทั2 งหลาย ยิวทีอาศัยอยู่ ในแผ่ นดินอียิปต์ที
ว่ า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ มิกดล ทีทาปานเหส ทีโนฟ และ
เจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ว่า ดู ในแผ่ นดินปั ทโรสว่ า
เถิ ด เราจะใช้ และนํา เนบู คั ด- 2"พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ
เนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิ โลน ผู้ เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า
รับใช้ ของเรา และท่านจะตั2 งพระ เจ้ าทั2 งหลายได้ เห็ นบรรดาเหตุ
ที นั งของท่ า นเหนื อ หิ น เหล่ า นี2 ร้ ายที เรานํามาเหนื อกรุงเยรูซาซึ งเราได้ ซ่อนไว้ และท่านจะกาง เล็ม และเหนือหั วเมืองยูดาห์ ท2 ัง
พลั บพลาหลวงของท่ า นเหนื อ สิ2 น ดู เถิ ด ทุ กวั นนี2 เมื องเหล่ า
หิ นเหล่ านี2
นั2 นก็เป็ นทีรกร้ าง ไม่ มีผ้ ู ใดอา11 เมื อท่านมาถึง ท่านจะโจมตี ศัยอยู่ ในนั2 น
แผ่ น ดิ นอี ยิ ปต์ มอบผู้ ที กํา หนด 3เพราะความชั วซึ งเขาทั2 งหลาย
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(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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เยเรมีย์ JJ
หน้ า 1600
ได้ กระทําได้ ยั วเย้ าเราให้ มีความ 8ทําไมเจ้ าทั2 งหลายจึ งยั วเย้ าเรา
โกรธ ด้ วยการที เขาทั2 งหลายไป ให้ โกรธด้ วยการที มื อ ของเจ้ า
เผาเครื องหอม และปรนนิ บั ติ กระทํา ด้ วยการเผาเครื องหอม
พระอื นซึ งเขาไม่ ร้ ู จั ก ไม่ ว่าเขา ให้ แก่ พระอื นในแผ่ นดิ นอี ยิ ปต์
เอง หรื อเจ้ าทั2 งหลาย หรื อ ทีทีเจ้ ามาอยู่ น2 ั น เพื อเจ้ าจะต้ อง
บรรพบุรุษของเจ้ า
ถู ก ตั ด ออกและเป็ นที สาปแช่ ง
4 อย่ างไรก็ ดี เราได้ ใช้ บรรดา และเป็ นที นิ นทาท่ ามกลางบรรผู้ รั บใช้ ของเรา คื อผู้ พยากรณ์ ดาประชาชาติแห่ งแผ่ นดินโลก
ไปหาเจ้ าโดยได้ ลุ กขึ2 นแต่ เนิ นๆ 9เจ้ าได้ ลื มความชั วของบรรพและใช้ เขาไปกล่ าวว่ า `โอ อย่ า บุรุษของเจ้ า ความชั วของบรรดา
กระทํา สิ งที น่ าสะอิ ด สะเอี ยนนี2 กษัตริย์แห่ งยูดาห์ บรรดาความ
ซึ งเราเกลียดชั ง'
ชั วของนางสนมและมเหสี ของ
5แต่ เขาไม่ ฟังหรือเงี ยหู ฟัง เพื อ เขาทั2งหลาย ความชั วของเจ้ าเอง
จะหั นกลั บจากความชั วร้ ายของ และความชั วของภรรยาของเจ้ า
เขา และไม่ เผาเครื องหอมแก่ ซึ งเขาทั2 งหลายได้ กระทํา ใน
พระอื น
แผ่ นดิ นยู ดาห์ และในถนนหน
6เพราะฉะนั2 น เราจึงได้ เทความ ทางของกรุ ง เยรู ซาเล็ มเสี ยแล้ ว
เดื อดดาลและความโกรธของเรา หรือ
ออกให้ พลุ่ งขึ2 นในหั วเมื องยูดาห์ 10 แม้ กระทั งวั น นี2 แล้ วเขาทั2 ง
และในถนนหนทางของกรุงเยรู- หลายก็ยั งมิ ได้ ถ่ อมตั วลง หรื อ
ซาเล็ม และเมื องเหล่ านั2 นก็ เกรงกลั ว หรื อดําเนิ นตามราช
ถู กทิ2 งไว้ เสี ยเปล่ าและรกร้ างไป บั ญญั ติ ห รื อ ตามกฎเกณฑ์ ของ
อย่ างทุ กวันนี2
เรา ซึ งเราให้ มี ไว้ หน้ าเจ้ าทั2 ง
7เพราะฉะนั2 นบั ดนี2 พระเยโฮ- หลายและหน้ าบรรพบุ รุ ษของ
วาห์ พระเจ้ าจอมโยธา พระเจ้ า เจ้ า
แห่ งอิ สราเอล จึ งตรั สดั งนี2 ว่ า 11 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์
ทําไมเจ้ าทั2 งหลายจึ งทําความชั ว จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล
ร้ ายยิ งใหญ่ นี2 แก่ จิ ต ใจเจ้ าเอง จึงตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะมุ่ ง
และตั ดเอาผู้ ชายผู้ หญิ งทั2 งเด็ก หน้ าของเราต่ อสู้ เจ้ าให้ เกิ ดการ
และเด็กที ยั งดู ดนมเสี ยจากเจ้ า ร้ าย และจะตัดยูดาห์ ออกเสียให้
เสียจากท่ามกลางยูดาห์ ไม่ มีชน สิ2 น
ทีเหลืออยู่ ไว้ แก่ เจ้ าเลย
12 เราจะเอาชนยู ด าห์ ที เหลื อ
(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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หน้ า 1601
เยเรมีย์ JJ
อยู่ ผู้ ซึ งมุ่ งหน้ ามาที แผ่ นดิ น บอกแก่ เราในพระนามของพระ
อี ยิปต์ เพื อจะอาศั ยอยู่ น2 ั น และ เยโฮวาห์ น2 ั น เราจะไม่ ฟังท่าน
เขาทั2 งหลายจะถู กผลาญเสี ย 17 แต่ เ ราจะกระทํา ทุ กสิ งที เรา
หมด เขาจะล้ มลงในแผ่ นดิ น ได้ พู ดไว้ คื อเผาเครื องหอม
อียิปต์ เขาจะถู กผลาญด้ วยดาบ ถวายเจ้ าแม่ แห่ งฟ้ าสวรรค์ และ
และด้ วยการกั นดารอาหาร ตั2 ง เทเครื องดื มถวายแก่ พระนาง
แต่ คนเล็ ก น้ อยที สุ ด จนถึ ง คน เจ้ าดังทีเราได้ กระทํา ทั2งพวกเรา
ใหญ่ โตทีสุด เขาทั2งหลายจะตาย และบรรพบุ รุ ษของเรา บรรดา
ด้ วยดาบและด้ วยการกั นดาร กษั ตริ ย์ และเจ้ านายของเรา ใน
อาหาร และเขาจะกลายเป็ นคํา หั วเมื อ งยู ด าห์ และในถนนหน
สาป เป็ นทีน่ าตกตะลึง เป็ นคํา ทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทําอย่ างนั2 น
แช่ งและเป็ นทีนินทา
แล้ วเราจึ งมี อาหารบริ บู รณ์ และ
13 เราจะต้ องลงโทษคนเหล่ า อยู่ เย็นเป็ นสุ ข และไม่ เห็นเหตุ
นั2 น ผู้ อาศัยอยู่ ในแผ่ นดินอียิปต์ ร้ ายอย่ างใด
ดั ง ที เราลงโทษกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม 18 ตั2 งแต่ เ รางดการเผาเครื อง
ด้ วยดาบ ด้ วยการกันดารอาหาร หอมถวายเจ้ าแม่ แห่ งฟ้ าสวรรค์
และด้ วยโรคระบาด
และเทเครื องดื มถวายแก่ พระ
14 จนคนยู ดาห์ ที เหลื ออยู่ ผ้ ู ซึ ง นางเจ้ า เราก็ขัดสนทุ กอย่ างและ
มาอาศั ยในแผ่ นดิ นอี ยิปต์น2 ั นจะ ถู กผลาญด้ วยดาบและด้ วยการ
ไม่ รอดพ้ นหรื อเหลื อกลั บไปยั ง กันดารอาหาร
แผ่ นดิ นยูดาห์ ที ซึ งเขาปรารถ- 19 เมื อเราเผาเครื องหอมถวาย
นาจะกลับไปอาศั ยอยู่ เพราะว่ า เจ้ าแม่ แห่ งฟ้ าสวรรค์ และเท
เขาจะไม่ ได้ กลั บไป นอกจากผู้ เครื องดื มถวายแก่ พระนางเจ้ า
หนีพ้นบางคน"
ที เราได้ ทาํ ขนมถวายเพื อนมั ส15 แล้ วบรรดาผู้ ชายผู้ รู้ ว่าภรร- การพระนางเจ้ า และที ได้ เท
ยาของตัวได้ ถวายเครื องหอมแก่ เครื องดื มถวายแก่ พระนางเจ้ า
พระอื น และบรรดาผู้ หญิ งทียืน นั2 น เรากระทํานอกเหนื อความ
อยู่ ใกล้ เป็ นที ชุ มนุ มใหญ่ คื อ เห็นชอบของสามีของเราหรือ"
บรรดาประชาชนผู้ อาศั ยในปั ท- 20 แล้ วเยเรมี ย์ ไ ด้ ตอบบรรดา
โรส ในแผ่ นดินอียิปต์ ได้ ตอบ ประชาชน ทั2 งพวกผู้ ชายและผู้
เยเรมีย์ว่า
หญิ ง คื อประชาชนทั2 งปวงผู้
16 "สํา หรั บถ้ อยคํา ซึ งท่ า นได้ ให้ คาํ ตอบแก่ ท่านว่ า
(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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เยเรมีย์ JJ
หน้ า 1602
21 "สําหรั บเครื องหอมที ท่านได้ ยูดาห์ ผ้ ู อยู่ ในแผ่ นดินอียิปต์ จง
เผาถวายในหั วเมื องยู ดาห์ และ ฟั งพระวจนะของพระเยโฮวาห์
ในถนนหนทางกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม 25 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ
ทั2 งตั วท่ าน บรรพบุ รุ ษของท่ าน เจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สดั งนี2 ว่ า
บรรดากษั ตริ ย์ และเจ้ านายของ ตั วเจ้ าและภรรยาของเจ้ าได้ ยื น
ท่าน และประชาชนแห่ งแผ่ นดิน ยั นด้ วยปากของเจ้ าทั2 งหลายเอง
พระเยโฮวาห์ มิ ไ ด้ ทรงจดจํา ไว้ และได้ กระทําด้ วยมื อของเจ้ าทั2 ง
ดอกหรื อ พระองค์ ไม่ ได้ ทรง หลายให้ สํา เร็จกล่ าวว่ า `เราจะ
นึกถึงหรือ
ทําตามการปฏิ ญาณของเรา ซึ ง
22 จนพระเยโฮวาห์ จะทรงทน เราได้ ปฏิ ญาณไว้ แน่ นอน คื อ
ต่ อไปอีกไม่ ไหวแล้ ว เพราะเหตุ เผาเครื องหอมถวายเจ้ าแม่ แห่ ง
จากการกระทํา อั น ชั วร้ ายของ ฟ้ าสวรรค์ และเทเครื องดื ม
ท่าน และเพราะเหตุจากการอัน ถวายแก่ พระนางเจ้ า' แล้ วก็
น่ าสะอิ ดสะเอี ยน ซึ งท่ านได้ ดํารงการปฏิญาณของเจ้ าและทํา
กระทํานั2 น เพราะฉะนั2 นแผ่ นดิน ตามการปฏิญาณของเจ้ าแน่ นอน
ของท่ า นจึ ง ได้ กลายเป็ นที ร้ าง 26 เพราะฉะนั2 นบรรดาเจ้ าทั2 ง
เปล่ าและเป็ นทีน่ าตกตะลึง และ หลายแห่ งยู ดาห์ ผ้ ู อยู่ ในแผ่ นดิ น
เป็ นทีสาปแช่ ง ปราศจากคนอา- อียิปต์ จงฟั งพระวจนะของพระ
ศัยดังทุ กวันนี2
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ดู
23 เพราะว่ า ท่ า นได้ เผาเครื อง เถิด เราได้ ปฏิญาณโดยชื อใหญ่
หอม และเพราะว่ าท่านได้ กระ- ยิ งของเราว่ า ปากของคนใดแห่ ง
ทําบาปต่ อพระเยโฮวาห์ และไม่ ยูดาห์ ตลอดทัวแผ่ นดินอียิปต์จะ
เชื อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระเย- ไม่ ออกนามของเราโดยกล่ าวว่ า
โฮวาห์ หรื อดําเนิ นตามพระ `องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าทรง
ราชบั ญญั ติ ของพระองค์ ตาม พระชนม์อยู่ ตราบใด'
กฎเกณฑ์ของพระองค์ และตาม 27 ดู เถิ ด เราคอยดู อยู่ เพื อให้
พระโอวาทของพระองค์ ความ เกิ ดความร้ าย มิ ใช่ ความดี ชน
ร้ ายนี2 จึงได้ ตกแก่ ท่าน ดังทุ กวัน ยู ด าห์ ทั2 งสิ2 นผู้ อยู่ ในแผ่ นดิ น
นี2 "
อี ยิ ปต์ จะถู กผลาญเสี ยด้ วยดาบ
24 เยเรมีย์ได้ กล่ าวแก่ ประชาชน และด้ วยการกั นดารอาหาร จน
ทั2 งสิ2 นและแก่ พวกผู้ หญิ งทั2 ง กว่ าจะถึงทีสุดของเขา
สิ2 นว่ า "บรรดาท่านทั2งหลายแห่ ง 28 และบรรดาผู้ ทีหนีพ้นดาบจะ
(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
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หน้ า 1603
เยเรมีย์ JJ-JH
กลั บ จากแผ่ นดิ น อี ยิ ปต์ ไ ปยั ง พระเจ้ าแห่ งอิ สราเอล ตรั สแก่
แผ่ นดิ นยู ดาห์ มี จาํ นวนน้ อย ท่านดังนี2 ว่า
และคนยู ดาห์ ที เหลื ออยู่ ท2 ั งสิ2 น 3เจ้ าว่ า `บั ดนี2 วิ บั ติ แก่ ข้ า
ซึ งมาอาศั ยอยู่ ที แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเพิ ม
จะทราบว่ า คํา ของใครจะยั งยื น ความทุ กข์ เข้ าที ความเศร้ าโศก
เป็ นคําของเราหรือคําของเขาทั2 ง ของข้ า ข้ าก็เหน็ดเหนื อยด้ วย
หลาย
การครําครวญของข้ า ข้ าไม่
29 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า นี จะ ประสบความสงบเลย'
เป็ นหมายสําคั ญแก่ เจ้ า คื อเรา 4เจ้ าจงบอกเขาว่ า พระเยโฮวาห์
จะลงโทษเจ้ าในที นี2 เพื อเจ้ าจะ ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด สิ งใดทีเราก่ อ
ได้ ทราบว่ า คําของเราจะตั2 งมั น สร้ างขึ2 น เราจะทําลายลง และสิ ง
คงอยู่ ต่ อเจ้ าให้ เกิ ด ความร้ าย ใดที เราได้ ปลู ก เราจะถอนขึ2 น
เป็ นแน่
คือแผ่ นดินนี2 ท2 ังหมด
30 พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ดู 5และเจ้ าจะหาสิ งใหญ่ โตเพื อตัว
เถิ ด เราจะมอบฟาโรห์ โฮฟรา เองหรือ อย่ าหามันเลย เพราะ
กษั ตริ ย์แห่ งอี ยิปต์ ไว้ ในมื อศั ตรู พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ดูเถิด เรา
ของเขา และในมื อของคนเหล่ า จะนํา เหตุ ร้ ายมาเหนื อเนื2 อหนั ง
นั2 นที แสวงหาชี วิตของเขา ดั งที ทั2 งสิ2 น แต่ เราจะให้ ชี วิตของเจ้ า
เราได้ มอบเศเดคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แก่ เจ้ าเป็ นบําเหน็จแห่ งการสงแห่ งยู ดาห์ ไว้ ในมือของเนบู คั ด- ครามในทุ กสถานทีทีเจ้ าจะไป"
เนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิ โลน ผู้
คําพยากรณ์เรื องอี ยิปต์
ซึ งเป็ นศัตรูของเขา และแสวงหา
พระวจนะของพระเยชี วิตของเขา"
โฮวาห์ ซึ งมายั งเยเรมี ย์
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค
ผู้ พยากรณ์เกี ยวด้ วยเรื องบรรดา
ถ้ อยคํา ซึ งเยเรมี ย์ ผู้
ประชาชาติ
พยากรณ์บอกแก่ บารุ ค 2เรื องอียิปต์ เกี ยวด้ วยกองทัพ
บุ ตรชายเนริ ยาห์ เ มื อเขาเขี ยน ของฟาโรห์ เนโค กษั ตริ ย์ แห่ ง
ถ้ อยคําเหล่ านี2 ลงในหนั งสื อตาม อี ยิปต์ ซึ งอยู่ ที ริ มแม่ นาํ2 ยูเฟรคําบอกของเยเรมีย์ ในปี ทีสี แห่ ง ติส ทีเมืองคารเคมิช และซึ งเนรั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตรของ บูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่ งบาบิโยสิยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ว่า
โลนได้ โจมตี แตกในปี ที สี แห่ ง
2"โอ บารุ คเอ๋ ย พระเยโฮวาห์ รั ชกาลเยโฮยาคิ มราชบุ ต รของ

46

45

(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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เยเรมีย์ JH
หน้ า 1604
โยสิยาห์ กษัตริย์แห่ งยูดาห์ ว่า
เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจอมโยธา เป็ น
3"จงเตรียมดั2 งและโล่ และประ- วั นแห่ งการแก้ แค้ นที จะแก้ แค้ น
ชิ ดเข้ าสงคราม
ศัตรูของพระองค์ ดาบจะกินจน
4จงผูกอานม้ า พลม้ าเอ๋ย จงขึ2 น อิ ม และดื มโลหิ ตของเขาจนเต็ม
ม้ าเถิ ด จงสวมหมวกเหล็กของ คราบ เพราะองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
เจ้ าเข้ าประจําที จงขั ดหอกของ พระเจ้ าจอมโยธาทํา การบู ชาใน
เจ้ า จงสวมเสื2 อเกราะของเจ้ าไว้
แดนเหนือข้ างแม่ นาํ2 ยูเฟรติส
5ทําไมเราเห็ นเขาทั2 งหลายครั น 11 โอ ธิดาพรหมจารีแห่ งอียิปต์
คร้ ามและหั นหลั งกลั บ นั กรบ เอ๋ย จงขึ2 นไปทีกิเลอาด และไป
ของเขาทั2 งหลายถู กตี ล้ มลงและ เอาพิ มเสน เจ้ าได้ ใช้ ยาเป็ นอั น
ได้ เร่ งหนี ไป เขาทั2 งหลายไม่ มากแล้ ว และก็ไร้ ผล สําหรับเจ้ า
เหลี ยวกลั บ ความสยดสยอง นั2 นรักษาไม่ หาย
อยู่ ทุกด้ าน พระเยโฮวาห์ ตรัสดัง 12 บรรดาประชาชาติ ไ ด้ ยิ น ถึ ง
นี2 แหละ
ความอายของเจ้ า และแผ่ นดินก็
6คนเร็วก็หนี ไปไม่ ได้ นั กรบก็ เต็มด้ วยเสียงร้ องของเจ้ า เพราะ
หนี ไปไม่ รอด เขาทั2 งหลายจะ ว่ านั กรบสะดุ ดกั น เขาทั2 งหลาย
สะดุ ด และล้ มลงในแดนเหนื อ ได้ ล้มลงด้ วยกัน"
ข้ างแม่ นาํ2 ยูเฟรติส
13 พระวจนะซึ งพระเยโฮวาห์
7นี ใครนะ โผล่ ข2 ึ นมาดั งนํา2 ท่วม ตรั สกั บเยเรมี ย์ ผู้ พยากรณ์
เหมื อนแม่ นาํ2 ซึ งนํา2 ของมั น ซั ด เรื องการมาของเนบู คั ดเนสซาร์
ขึ2 น
กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน เพื อจะ
8อี ยิ ปต์ โผล่ ข2 ึ นมาอย่ างนํา2 ท่ วม โจมตีแผ่ นดินอียิปต์ว่า
เหมือนแม่ นาํ2 ของมันซัดขึ2 น เขา 14 "จงประกาศในอี ยิ ปต์ และ
ว่ า `ข้ าจะขึ2 น ข้ าจะคลุมโลก ข้ า ป่ าวร้ องในมิกดล จงป่ าวร้ องใน
จะทํา ลายหั วเมื องและชาวเมื อง โนฟและทาปานเหส จงกล่ าวว่ า
นั2 นเสีย'
ยื น ให้ พร้ อมไว้ และเตรี ยมตั ว
9ม้ าทั2งหลายเอ๋ย รุดหน้ าไปเถิด พร้ อม เพราะว่ าดาบจะกิ นอยู่
รถรบทั2งหลายเอ๋ย เดือดดาลเข้ า รอบตัวเจ้ า
เถิด จงให้ นักรบออกไป คือคน 15 ทําไมชายที กล้ าหาญของเจ้ า
เอธิ โอเปี ยและคนพู ต ผู้ ถื อโล่ จึงหนีเสียเล่ า พวกเขาไม่ ยืนมั น
คนลูดิม นักถือและโก่ งธนู
อยู่ เพราะว่ าพระเยโฮวาห์ ได้
10 วั นนี2 เป็ นวั น แห่ ง องค์ พระผู้ ทรงผลักเขาล้ มลง
(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 พระองค์ ท รงทํา ให้ คนเป็ น เขาทั2 งหลาย และเป็ นเวลาแห่ ง
อันมากสะดุด เออ เขาล้ มลงกัน การลงโทษเขา
และกั น และเขาทั2 งหลายพู ดว่ า 22 เธอทํา เสี ยงเหมื อนงู ที กํา ลั ง
`ลุ กขึ2 นเถอะ ให้ เรากลั บไปยั ง เลื2 อยออกไป เพราะศัตรูของเธอ
ชนชาติของเรา ไปยั งแผ่ นดิ นที จะเดิ นกระบวนเข้ ามาด้ วยกํา ลั ง
เราถื อกํา เนิ ด เพราะเรื องดาบ ทั พ และมาสู้ กั บเธอด้ วยขวาน
ของผู้ บีบบังคับ'
เหมื อนอย่ างคนเหล่ านั2 นที โค่ น
17 พวกเขาได้ เรี ยกชื อฟาโรห์ ต้ นไม้
กษั ตริ ย์แห่ งอี ยิปต์ว่า `ผู้ อึ กทึก 23 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เขาทั2 ง
ผู้ ปล่ อยให้ โอกาสผ่ านไป'
หลายจะโค่ นป่ าของเธอลง แม้
18 เพราะบรมมหากษัตริย์ ผู้ ซึ ง ว่ าป่ านั2 นใครจะเข้ าไปค้ นหาไม่
พระนามของพระองค์ คื อพระ ได้ เพราะว่ าพวกเขาทั2 งหลายมี
เยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสว่ า เรามี จํานวนมากกว่ าตัa กแตน นั บไม่
ชี วิ ตอยู่ ตราบใด เขาทาโบร์ อยู่ ถ้ วน
ท่ ามกลางภู เขาทั2 งหลาย และ 24 ธิ ด าของอี ยิ ปต์ จะถู ก กระทํา
ภู เขาคารเมลอยู่ ข้ างทะเลฉั นใด ให้ ได้ อาย
เธอจะถู กมอบไว้
จะมีผ้ ู หนึ งมาฉันนั2 น
ในมื อ ของชนชาติ ห นึ งจากทิ ศ
19 โอ ธิดาผู้ อาศัยในอียิปต์เอ๋ย เหนือ"
จงเตรี ยมข้ าวของสํา หรั บตั วเจ้ า 25 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ
เพื อการถู กกวาดไปเป็ นเชลย เจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสว่ า "ดูเถิด
เพราะว่ า เมื องโนฟจะถู กทิ2 งไว้ เราจะนํา การลงโทษมาเหนื อ
เสียเปล่ าๆ และรกร้ าง ปราศ- เหล่ าฝู ง ชนของโนและฟาโรห์
จากคนอาศัย
และอี ยิ ปต์ และบรรดาพระและ
20 อี ยิ ปต์ เป็ นเหมื อนวั วสาวตั ว กษั ตริย์ท2 ั งปวงของเมืองนั2 น ลง
งาม แต่ การทําลายจากทิศเหนือ เหนื อฟาโรห์ และคนทั2 ง หลายที
มาจับเธอ
วางใจในท่าน
21 ทหารรั บจ้ างที อยู่ ท่ ามกลาง 26 เราจะมอบเขาทั2 งหลายไว้ ใน
เธอก็เหมื อนลู กวั วที ได้ ขุนไว้ ให้ มื อของบรรดาผู้ ที แสวงหาชี วิ ต
อ้ วน เออ ด้ วยเขาทั2งหลายหั น ของเขา ในมือของเนบูคัดเนสกลั บและหนี ไปด้ วยกั น เขาทั2 ง ซาร์ กษัตริย์แห่ งบาบิโลน และ
หลายไม่ ยอมยืนหยัด เพราะวัน ในมื อข้ าราชการของท่ าน พระ
แห่ ง หายนะของเขาได้ มาเหนื อ เยโฮวาห์ ตรัสว่ า ภายหลังอียิปต์
(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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จึ ง จะมี ค นอาศั ยอยู่ อย่ า งสมั ย และสารพั ดซึ งอยู่ ในนั2 น ทั2 ง
ก่ อน
เมื อ งและผู้ ที อาศั ยอยู่ ในเมื อง
27 โอ ยาโคบ ผู้ รั บใช้ ของเรา คนจะร้ องรํา ไรและชาวแผ่ น
เอ๋ย อย่ ากลัวเลย โอ อิสราเอล ดินนั2 นทุ กคนจะครําครวญ
เอ๋ย อย่ าครั นคร้ ามเลย เพราะ 3เมื อได้ ยิ นเสี ยงกี บม้ าตั วแข็ ง
ดู เถิ ด เราจะช่ วยเจ้ าให้ รอดได้ แรงของเขากระทื บและเสี ยงรถ
จากที ไกล และช่ วยเชื2 อสายของ รบของเขากรูกันมา และเสียงล้ อ
เจ้ าจากแผ่ นดิ น ที เขาเป็ นเชลย รถดั งกึ กก้ อง พวกพ่ อก็จะมิ ได้
ยาโคบจะกลั บมาและมี ความ หั นกลับมาดู ลู กทั2 งหลายของตน
สงบและความสบาย และไม่ มี ผ้ ู เพราะมื อของเขาอ่ อนเปลี2 ยเต็ม
ใดกระทําให้ เขากลัว
ทีแล้ ว
28 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า โอ ยา- 4 เพราะวั น ที จะมาถึ ง ซึ งจะทํา
โคบผู้ รับใช้ ของเราเอ๋ย อย่ ากลัว ลายฟี ลิ สเตี ยทั2 งสิ2 น และจะตั ด
เลย เพราะเราอยู่ กับเจ้ า เราจะ ผู้ อุ ปถัมภ์ ทุ กคนที เหลื ออยู่ ออก
กระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ท2 ั ง จากเมื องไทระและเมื องไซดอน
สิ2 นมาถึ งซึ งอวสาน คื อประชา เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทํา
ชาติ ที เราได้ ขั บเจ้ าให้ ไปอยู่ น2 ั น ลายคนฟี ลิ สเตีย คื อคนที เหลื อ
แต่ ส่วนเจ้ าเราจะไม่ กระทําให้ ถึง อยู่ ในแถบคัฟโทร์น2 ั น
อวสานทีเดี ยว เราจะตี สอนเจ้ า 5เมื องกาซาก็ล้ านเลี ยน และ
ตามขนาด เราจะไม่ ปล่ อยให้ เจ้ า เมื องอั ชเคโลนก็ ถู กตั ดออก
ไม่ ถูกทําโทษเป็ นอันขาด"
พร้ อมด้ วยคนที เหลื ออยู่ ในหุ บ
คําพยากรณ์เรื อง
เขาของเขา เจ้ าจะเชื อดเนื2 อเถือ
หนังของเจ้ าอีกนานเท่าใด
ชาวฟี ลิสเตี ยและเมืองไทระ
พระวจนะของพระเย- 6โอ ดาบแห่ งพระเยโฮวาห์ เจ้ า
โฮวาห์ ซึ งมายั งเยเรมี ย์ ข้ า อี กนานเท่าไรท่านจึงจะสงบ
ผู้ พยากรณ์เกี ยวด้ วยเรื องฟี ลิ ส- จงสอดตั วเข้ าไว้ ในฝั ก เสี ยเถิ ด
เตี ยก่ อนที ฟาโรห์ โจมตี เมื อ ง จงหยุดพักและอยู่ นิ งๆเสียที
7 เมื อพระเยโฮวาห์ ท รงกํา ชั บ
กาซา
2"พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ว่ า ดู มั นจะสงบได้ อย่ างไรเล่ า พระ
เถิด นํา2 ทั2งหลายกําลังขึ2 นมาจาก องค์ ท รงบั ญชาและแต่ ง ตั2 งให้
ทิศเหนือ และจะกลายเป็ นกระ- ดาบนั2 นต่ อสู้ อั ชเคโลนและต่ อสู้
แสนํา2 ท่ วม มั นจะท่ วมแผ่ นดิ น ชายทะเล"

47

(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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โมอับจะถู กทําลาย
จะต้ องถู กยึ ดด้ วย และพระเคเกี ยวด้ วยเรื องโมอั บ โมชจะต้ องถู กกวาดไปเป็ นเชลย
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พร้ อมกั บ ปุ โรหิ ตและเจ้ านาย
พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัสดังนี2 ของเขา
ว่ า "วิบัติแก่ เนโบ เพราะเป็ นที 8 ผู้ ทํา ลายจะมาเหนื อเมื องทุ ก
ถู กทิ2 งร้ าง คี ริ ยาธาอิ มได้ อาย เมื อ งและไม่ มี เ มื อ งใดจะรอด
มั นถู กยึ ดแล้ ว มิ สกาบก็ได้ อาย พ้ นไปได้ หุ บเขาจะต้ องพิ นาศ
และที ราบจะต้ องถู กทําลาย ดั ง
และคร้ ามกลัว
2จะไม่ มี การสรรเสริ ญโมอั บอี ก ที พระเยโฮวาห์ ทรงลั นพระวาจา
ต่ อไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่ า ไว้
นั2 นได้ วางแผนปองร้ ายต่ อโมอั บ 9จงให้ ปี กแก่ โมอั บ เพื อว่ ามั น
ว่ า `มาเถอะ ให้ เราตั ดมั น จะหนีรอดไปได้ เพราะหั วเมือง
ออกเสี ยจากการเป็ นประชาชาติ' ของมั นจะกลายเป็ นที รกร้ าง
โอ เมื องมั ดเมนเอ๋ย เจ้ าจะถู ก ปราศจากสิ งใดอาศั ยอยู่ ใน
ตั ดลงมาเหมื อนกั น ดาบจะไล่ นั2 น
10 ผู้ ใดกระทํา งานของพระเยตามเจ้ าไป
3จะมี เสี ยงร้ องมาแต่ โฮโรนาอิ ม โฮวาห์ อย่ างไม่ ซื อ ผู้ นั2 นก็ถู ก
ว่ า `การร้ างเปล่ าและการทําลาย สาป ผู้ ที กั นไม่ ให้ ดาบของตน
กระทําให้ โลหิ ตตก ผู้ นั2 นจะถู ก
อย่ างใหญ่ หลวง'
4เมื องโมอั บถู กทํา ลายเสี ยแล้ ว สาป
ได้ ยิ นเสี ยงร้ องไห้ จากพวกเด็ก 11 โมอั บสบายตั2 งแต่ หนุ่ มๆมา
และได้ ตกตะกอน มั นไม่ ได้ ถู ก
เล็กๆของเธอ
5 เพราะเขาทั2 งหลายจะขึ2 นไป ถ่ ายออกจากภาชนะนี2 ไปภาชนะ
ร้ องไห้ ที ทางขึ2 นเมื องลู ฮี ท นั2 น หรื อต้ องถู กกวาดไปเป็ น
เพราะพวกศั ตรู ไ ด้ ยิ นเสี ยงร้ อง เชลย ดังนั2 น รสจึงยังอยู่ ในนั2 น
ไห้ เพราะการทําลาย ที ทางลง และกลิ นก็ไม่ เปลี ยนแปลง"
12 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ
จากเมืองโฮโรนาอิม
6หนี เถิ ด เอาตั วรอดเถิ ด จง ฉะนั2 น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
เป็ นเหมื อ นพุ่ มไม้ ที ในถิ นทุ ร- เมื อเราจะส่ งนั กท่ องเที ยวมาให้
เขาเพื อทํา ให้ เขาท่ อ งเที ยวไป
กันดาร
7เพราะว่ าเจ้ าได้ วางใจในผลงาน และเทภาชนะของเขาให้ เกลี2 ยง
และในทรัพย์สมบัติของเจ้ า เจ้ า และทุ บไหของเขาให้ แตกเป็ น

48

(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
ว่ า `เกิดเรื องอะไรขึ2 น'
13 แล้ วโมอั บก็จะได้ อายเพราะ 20 โมอั บถู กกระทํา ให้ ได้ อาย
พระเคโมช อย่ างทีวงศ์วานอิส- เพราะมั นแตกเสี ยแล้ ว ครําราเอลได้ อายเพราะเบธเอล อัน ครวญและร้ องรําไรอยู่ จงบอก
เป็ นทีวางใจของเขา
แถวแม่ นาํ2 อารโนนว่ า `โมอับถู ก
14 เจ้ าว่ าอย่ างไรได้ ว่า `เราเป็ น ทําลายเสียแล้ ว'
พวกวี รชนและทแกล้ วทหารสํา- 21 การพิ พากษาได้ ตกเหนื อ ที
หรับสงคราม'
ราบ เหนื อโฮโลน และยาฮาส
15 เมื องโมอับถู กทําลายและขึ2 น และเมฟาอาท
ไปจากหั วเมืองของมันแล้ ว และ 22 และดี โบน และเนโบ และ
คนหนุ่ มๆที คั ด เลื อ กแล้ วของ เบธดิบลาธาอิม
เมื องก็ลงไปสู่ การถู กฆ่ า พระ 23 และคีริยาธาอิม และเบธกาบรมมหากษั ตริ ย์ผ้ ู ทรงพระนาม มุ ล และเบธเมโอน
ว่ า พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัส 24 และเคริ โอท และโบสราห์
ดังนี2 แหละ
และหั วเมื องทั2 งสิ2 นของแผ่ นดิ น
16 ภัยพิบัติของโมอับอยู่ ใกล้ แค่ โมอับ ทั2งไกลและใกล้
คื บแล้ ว และความทุ กข์ ใจของ 25 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เขาของ
เขาก็เร่ งก้ าวเข้ ามา
โมอั บถู กตั ดออกแล้ ว และแขน
17 บรรดาท่านทีอยู่ รอบเขา จง ของมันก็หักไป
เสี ยใจด้ วยเขาเถิ ด และบรรดา 26 จงทําให้ เขามึนเมา เพราะว่ า
ท่ านที รู้ จั กชื อเขาด้ วย จงกล่ าว เขาได้ พองตั วขึ2 นต่ อพระเยโฮว่ า `ไม้ ธารพระกรอั นทรงฤทธิT วาห์ เพราะฉะนั2 นโมอั บจะต้ อง
หั กเสี ยแล้ ว คือคทาอั นรุ่ งโรจน์ กลิ2 งเกลื อ กอยู่ ในอาเจี ยนของ
นั2 น'
ตัว และเขาจะถู กเยาะเย้ ยด้ วย
18 ธิ ด าผู้ อาศั ยเมื อ งดี โบนเอ๋ ย 27 อิ สราเอลไม่ ถู กเจ้ า เยาะเย้ ย
จงลงมาจากสง่ าราศี ของเจ้ าและ หรื อ ได้ พบเขาท่ ามกลางโจร
นั งด้ วยความกระหาย เพราะผู้ หรื อ เมื อเจ้ าพู ดถึ งเขา เจ้ าจึ ง
ทําลายโมอั บจะมาสู้ กั บเจ้ า เขา กระโดดขึ2 นด้ วยความปี ติยินดี
จะทําลายทีกําบังเข้ มแข็งของเจ้ า 28 โอ ชาวเมื องโมอั บเอ๋ ย จง
19 โอ ชาวเมื องอาโรเออร์ เอ๋ ย ออกเสียจากหั วเมืองไปอาศัยอยู่
จงยืนเฝ้ าอยู่ ข้างทาง จงถามชาย ในหิ น จงเป็ นเหมื อนนกเขาซึ ง
ที หนี มาและผู้ หญิ งที รอดพ้ นมา ทํารังอยู่ ทีข้ างปากซอก
(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
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29 เราได้ ยิ น ถึ ง ความเห่ อเหิ ม สายนํา2 ทั2 งหลายแห่ งนิ มริ มก็จะ
ของโมอั บ (เขาเห่ อเหิ มมาก) ร้ างเปล่ าด้ วย
ได้ ยิ นถึ งความยโส ความจอง 35 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ
หองของเขา และความเห่ อเหิ ม นํา อวสานมาสู่ ผู้ ที ถวายเครื อง
ของเขา และถึ งความยกตนข่ ม บู ช าในปู ช นี ยสถานสู ง และเผา
ท่านในใจของเขา
เครื องหอมถวายพระของเขาใน
30 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เรารู้ โมอับ
ความโกรธของเขา แต่ มันจะไม่ 36 เพราะฉะนั2 น ใจของเราจะ
สํา เร็จ ความเท็จทั2 งหลายของ โอดครวญเพื อโมอั บเหมื อน
เขาจะไม่ ถึงความสําเร็จ
อย่ างปี และใจของเราจะโอด
31 เพราะฉะนั2 น เราจะครํา- ครวญเหมื อ นปี เพื อคนเมื อง
ครวญเพื อโมอับ เราจะร้ องรําไร คี ร์ เฮเรส เพราะทรั พย์ สมบั ติ ที
เพื อโมอั บทั2 งมวล ใจของเราจะ เขาได้ มาก็ได้ พินาศ
โอดครวญเพื อคนของคีร์เฮเรส
37 ทุ กศีรษะจะถู กโกน และทุ ก
32 โอ เถาองุ่ นแห่ งสิบมาห์ เอ๋ย เคราจะถู กตัด บนมือทั2 งปวงจะ
เราจะร้ องไห้ เพื อเจ้ ามากกว่ า มี รอยเชื อดเฉื อน และจะมี ผ้ า
เพื อยาเซอร์ กิ งทั2งหลายของเจ้ า กระสอบทีบั2 นเอว
ยื นข้ ามทะเลจนถึ งทะเลของยา- 38 บนหลั ง คาเรื อนทั2 งสิ2 นของ
เซอร์ ผู้ ทาํ ลายได้ โจมตีผลไม้ ฤดู โมอั บและตามถนนทั2 งหลายใน
ร้ อนและการเก็บองุ่ นของเจ้ า
เมื องนั2 นจะมี แต่ เสี ยงโอดครวญ
33 ความยิ นดี และความชื นบาน ทั วไป
เพราะเราทุ บโมอั บ
ได้ ถู กกวาดออกไปเสี ยจากเรื อก เหมือนเราทุ บภาชนะทีเราไม่ พอ
สวนไร่ นาและแผ่ นดิ นของโมอั บ ใจ พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
เราได้ ก ระทํา ให้ เหล้ า องุ่ นหยุ ด 39 เขาทั2 งหลายจะครําครวญว่ า
ไหลจากบ่ อยําองุ่ น ไม่ มี คนยํา `โมอั บแตกแล้ วหนอ โมอั บหั น
ด้ วยเสียงโห่ ร้อง เสียงโห่ ร้องนั2 น หลั งกลั บด้ วยความอั บอายแล้ ว
ไม่ ใช่ เสียงโห่ ร้องเลย
หนอ' ดั งนั2 นแหละโมอั บได้
34 เมื องเฮชโบนและเมื อ งเอ- กลายเป็ นทีเยาะเย้ ย และเป็ นที
เลอาเลห์ ได้ ร้ องรําไห้ เขาทั2 ง หวาดเสียวแก่ บรรดาผู้ ที อยู่ ล้ อม
หลายส่ งเสี ยงร้ องไกลถึ ง เมื อ ง รอบเขา"
ยาฮาส จากโศอาร์ถึงโฮโรนาอิม 40 เพราะพระเยโฮวาห์ ต รั ส ว่ า
ดั งวั วตั วเมี ยอายุ สามปี เพราะ "ดู เถิ ด ผู้ หนึ งจะโฉบลงเหมื อน
(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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นกอิ นทรี และกางปี กออกสู้ ชายของเจ้ าถู ก จั บไปเป็ นเชลย
โมอับ
และบุ ตรสาวของเจ้ าก็ เ ข้ าใน
41 เคริโอทถู กจั บไปและที กําบั ง ความเป็ นเชลย
เข้ มแข็งถู กยึด จิตใจของบรรดา 47 แต่ เรายั ง จะให้ โมอั บกลั บสู่
นั กรบแห่ งโมอั บในวั นนั2 นจะ สภาพเดิมในกาลต่ อไป พระเยเหมือนจิตใจของผู้ หญิ งซึ งกําลั ง โฮวาห์ ตรั สดั งนี2 แหละ" ข้ อพิ เจ็บครรภ์คลอดบุตร
พากษาโมอับมีเพียงเท่านี2
42 โมอั บจะถู กทํา ลายและไม่
คําพยากรณ์เรื องคนอัมโมน
เป็ นชนชาติ หนึ ง อี กต่ อ ไป
เกี ยวด้ วยเรื องคนอั มเพราะว่ าเขาพองตั วขึ2 นต่ อพระ
โมน พระเยโฮวาห์ ตรัส
เยโฮวาห์
ว่ า "อิ สราเอลไม่ มีบุตรชายหรือ
43 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า โอ ชาว เขาไม่ มี ทายาทหรื อ แล้ วทํา ไม
เมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง กษั ต ริ ย์ ของพวกเขาจึ ง รั บกาด
หลุ มพรางและกั บดั ก จะอยู่ เป็ นมรดก และประชาชนของ
เหนือเจ้ า
ท่ า นอาศั ย อยู่ ในหั วเมื อ งของ
44 ผู้ ใดที หนี จากความสยด- ท่าน
สยองจะตกหลุ มพราง และผู้ ที 2พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เพราะ
ปี นออกมาจากหลุ ม พรางก็ จ ะ ฉะนั2 น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
ติดกับ เพราะเราจะนําสิ งเหล่ านี2 เมื อเราจะกระทํา ให้ ได้ ยิ นเสี ยง
มาเหนือโมอับ ในปี แห่ งการลง สั ญญาณสงครามในนครรั บบาห์
โทษเขา พระเยโฮวาห์ ตรั สดั งนี2 ของคนอัมโมน มันจะกลายเป็ น
แหละ
กองซากปรักหั กพัง และธิดาทั2ง
45 ผู้ ล2 ี ภั ยได้ ไปยื นอยู่ อย่ างหมด หลายของเมืองนั2 นจะถู กเผาเสี ย
แรงทีในเงาเมืองเฮชโบน เพราะ ด้ วยไฟ แล้ วอิ สราเอลจะเป็ น
ว่ า ไฟจะออกมาจากเฮชโบน ทายาทของคนเหล่ านั2 นที เคย
เปลวไฟจะออกมาจากท่ ามกลาง เป็ นทายาทของเขา พระเยโฮสิโหน มันจะทําลายดินแดนของ วาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
โมอั บและกระหม่ อมของบรรดา 3โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครําครวญ
คนแห่ งความอลเวง
เพราะเมื องอั ยถู กทํา ลาย บุ ตร
46 โอ โมอั บเอ๋ ย วิ บั ติ แก่ เจ้ า สาวแห่ งนครรับบาห์ เอ๋ย จงร้ อง
ชนชาติแห่ งพระเคโมชกําลังวอด รําไร จงเอาผ้ ากระสอบคาดเอว
วายอยู่ แล้ ว เพราะบรรดาบุ ตร ไว้ จงโอดครวญ วิ งไปวิ งมาอยู่

49

(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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ท่ ามกลางรั2 วต้ นไม้
เพราะ 9ถ้ าคนเก็บองุ่ นมาหาเจ้ า เขาจะ
กษั ต ริ ย์ ของพวกเขาจะต้ องถู ก ไม่ ท2 ิงองุ่ นตกค้ างไว้ บ้างหรือ ถ้ า
กวาดไปเป็ นเชลย พร้ อมกั บ ขโมยมาเวลากลางคื น เขาจะไม่
ปุโรหิ ตและเจ้ านายของมัน
ทําลายเพียงพอแก่ ตัวเขาเท่านั2 น
4โอ บุ ตรสาวผู้ กลั บสั ตย์ เอ๋ ย หรือ
ทํา ไมเจ้ าโอ้ อวดบรรดาหุ บเขา 10 แต่ เราได้ เปลื อยเอซาวให้
หุ บเขาของเจ้ ามีนาํ2 ไหล ผู้ วางใจ เปลือยเลย เราได้ เปิ ดทีซ่ อนของ
ในสมบัติของตนว่ า `ใครจะมาสู้ เขา และเขาไม่ สามารถซ่ อนตั ว
ฉันนะ'
ได้ เชื2 อสายของเขาถู กทํา ลาย
5องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าจอม และพี น้ องของเขา และเพื อน
โยธาตรั สว่ า ดู เถิ ด เราจะนํา บ้ านของเขา ไม่ มีเขาอีกแล้ ว
ความสยดสยองมาเหนื อเจ้ า 11 จงทิ2 งเด็กกํา พร้ าพ่ อของเจ้ า
จากทุ กคนทีอยู่ รอบตั วเจ้ า และ ไว้ เถิ ด เราจะให้ เขามี ชี วิ ตอยู่
เจ้ าจะถู กขั บไล่ ออกไป ชายทุ ก และให้ แม่ ม่ ายของเจ้ า วางใจใน
คนตรงออกไปข้ างหน้ าเขา และ เราเถิด"
จะไม่ มีใครรวบรวมคนลี2 ภัยได้
12 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรั สดังนี2
6 แต่ ภ ายหลั ง เราจะให้ คนอั ม- ว่ า "ดูเถิด ถ้ าคนทียังไม่ สมควร
โมนกลั บสู่ สภาพเดิม" พระเย- จะดื มจากถ้ วยนั2 นยังต้ องดื ม เจ้ า
โฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
จะพ้ นโทษไปได้ หรือ เจ้ าจะพ้ น
คําพยากรณ์เรื องเมืองเอโดม
โทษไปไม่ ได้ เจ้ าจะต้ องดื ม
7เกี ยวกับเรื องเมืองเอโดม พระ 13 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราได้
เยโฮวาห์ จ อมโยธาตรั ส ดั ง นี2 ว่ า ปฏิ ญาณต่ อตั วของเราเองว่ า
"สติ ปั ญญาไม่ มี ในเทมานอี ก โบสราห์ จ ะต้ องกลายเป็ นที รก
แล้ วหรื อ คํา ปรึ กษาพิ นาศไป ร้ าง เป็ นทีตําหนิติเตียน เป็ นที
จากผู้ เฉลี ยวฉลาดแล้ วหรือ สติ ทีถู กทิ2 งไว้ เสียเปล่ า และเป็ นคํา
ปั ญญาของเขาสู ญ หายไปเสี ย สาปแช่ ง และหั วเมืองทั2งสิ2 นของ
เขาจะเป็ นที ที ถู กทิ2 งไว้ เสี ยเปล่ า
แล้ วหรือ
8โอ ชาวเมืองเดดานเอ๋ย จงหนี อยู่ เนืองนิตย์"
จงหั นกลั บ จงอาศั ยในที ลึ ก 14 ข้ าพเจ้ าได้ ยิ นข่ าวลื อจาก
เพราะว่ าเราจะนํา ภั ยพิ บั ติ ของ พระเยโฮวาห์ ทู ตคนหนึ งถู กส่ ง
เอซาวมาเหนือเขา เวลาเมื อเรา ไปท่ ามกลางบรรดาประชาชาติ
บอกว่ า "เจ้ าทั2งหลายจงรวบรวม
จะลงโทษเขา
(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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กันเข้ าและมาต่ อสู้ เมืองนั2 น และ เลี2 ยงแกะคนใดจะทนยื นอยู่ ต่ อ
ลุกขึ2 นเพื อกระทําสงครามเถิด
หน้ าเราได้
15 เพราะว่ า ดูเถิด เราจะกระทํา 20 เพราะฉะนั2 นจงฟั งคําปรึ กษา
เจ้ าให้ เล็ กท่ ามกลางบรรดา ซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงเตรี ยมไว้
ประชาชาติ ให้ เป็ นที ดู หมิ น ต่ อสู้ เมืองเอโดม และพระประท่ามกลางมนุ ษย์
สงค์ ท2 ั งหลายซึ งพระองค์ ได้ ดาํ ริ
16 เพราะความหวาดเสี ยวของ ไว้ ต่ อสู้ ชาวเมื องเทมาน แน่ ล่ ะ
เจ้ าได้ หลอกลวงเจ้ า ทั2 งความ ถึ งตัวเล็กที สุดในฝู งก็จะต้ องถู ก
เห่ อเหิ มแห่ งใจของเจ้ า โอ เจ้ าผู้ ลากเอาไป แน่ ละ พระองค์ จะ
ซึ งอาศั ยอยู่ ในซอกหิ น ผู้ ยึ ด ทรงกระทําให้ ที อาศัยของเขาร้ าง
ยอดภู เขาไว้ เอ๋ ย แม้ เจ้ าทํา รั ง เปล่ าไปพร้ อมกับเขาด้ วย
ของเจ้ าสู ง เหมื อ นอย่ างรั ง นก 21 แผ่ นดิ นโลกสั นสะเทื อน
อิ นทรี เราจะฉุ ดเจ้ าลงมาจากที เพราะเสี ยงที มันล้ ม เสี ยงครํานั น พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ ครวญของเขาได้ ยินถึงทะเลแดง
17 เอโดมจะกลายเป็ นที รกร้ าง 22 ดูเถิด ผู้ หนึ งจะเหาะขึ2 นและ
ทุ กคนที ผ่ านเอโดมจะตกตะลึ ง โฉบลงเหมื อนนกอิ นทรี และ
และจะเย้ ยหยั น ในภั ยพิ บั ติ ท2 ั ง กางปี กของมั น ออกสู้ โบสราห์
สิ2 นของมัน
และจิ ตใจของนั กรบแห่ งเอโดม
18 อย่ า งเมื อเมื อ งโสโดมและ ในวั น นั2 นจะเป็ นเหมื อ นจิ ต ใจ
เมื องโกโมราห์ และหั วเมื องใกล้ ของหญิงปวดท้ องคลอดบุตร
เคียงของมันถู กทําลายล้ าง พระ
คําพยากรณ์เรื อง
เยโฮวาห์ ตรั สว่ า ไม่ มี ใครจะ
เมืองดามัสกัส
พํา นั กอยู่ ที นั น ไม่ มี บุ ตรของ 23 เกี ยวด้ วยเรื องเมืองดามัสกัส
มนุ ษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั2 น เมื องฮามั ทและเมื องอารปั ดได้
19 ดูเถิด เขาจะขึ2 นมาอย่ างสิง- ขายหน้ า เพราะเขาทั2 งหลายได้
โตจากคลื นของลุ่ ม แม่ นาํ2 จอร์ - ยินข่ าวร้ าย เขาก็กลัวลาน ทะเล
แดนโจนเข้ าใส่ ค อกของแกะที ก็ทุรนทุ ราย มันสงบลงไม่ ได้
แข็งแรง แต่ เราจะกระทําให้ เขา 24 เมื อ งดามั สกั ส ก็ อ่ อนเพลี ย
วิ งหนีเธอไปอย่ างฉับพลัน และ แล้ ว เธอหั นหนี และความกลั ว
ใครเป็ นผู้ ทีเลือกสรรไว้ ทีเราจะ จนตั วสั นจั บเธอไว้ ความแสน
แต่ งตั2 งไว้ เหนื อเธอ ใครเป็ น ระทมและความเศร้ ายึ ด เธอไว้
อย่ างเราเล่ า ใครจะนัดเราเล่ า ผู้ อย่ างผู้ หญิงกําลังคลอดบุตร
(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

24_jer.pub
page 115

Thursday, March 03, 2016 16:53

หน้ า 1613
เยเรมีย์ JK
25 เมื อ งแห่ งการสรรเสริ ญนั2 น สู้ เจ้ า และก่ อตั2 งความประสงค์
ถู กทอดทิ2 งแล้ วหนอ คือเมืองที ไว้ ส้ ู เจ้ า
เต็มด้ วยความชื นบานนั นน่ ะ
31 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า จงลุ ก
26 เพราะฉะนั2 นคนหนุ่ มๆของ ขึ2 น รุดหน้ าไปสู้ ประชาชาติหนึ ง
เมื อ งนั2 นจะล้ มลงตามถนนทั2 ง ที มั งมี ซึ งอาศั ยอยู่ อย่ างมั นคง
หลายในเมื องนั2 น และบรรดา ไม่ มี ป ระตู เ มื อ งและไม่ มี ด าล
ทหารของเมืองนั2 นจะถู กตั ดออก ประตู อยู่ แต่ ลาํ พัง
ในวันนั2 น พระเยโฮวาห์ จอมโย- 32 อู ฐของเขาทั2 งหลายจะกลาย
ธาตรัสดังนี2 แหละ
เป็ นของที ปล้ นมาได้ และฝูงวั ว
27 และเราจะก่ อ ไฟขึ2 นในกํา - อั นมากมายของเขาจะเป็ นของที
แพงเมื องดามั สกั ส และไฟนั2 น ริบมา พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า เรา
จะกิ นพระราชวั ง ของเบนฮาดั ด จะกระจายเขาไปทุ กทิศลม คื อ
เสีย
คนที อยู่ ในมุ มที ไกลที สุ ด และ
คําพยากรณ์เรื องเมืองเคดาร์
เราจะนําภั ยพิ บัติ มาจากทุ กด้ าน
28 เกี ยวด้ วยเรื องคนเคดาร์และ ของเขา
ราชอาณาจั กรฮาโซร์ ซึ งเนบู - 33 เมื อ งฮาโซร์ จ ะเป็ นที อาศั ย
คั ดเนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิโลน ของมั งกร เป็ นที ที ถู กทิ2 งไว้ ให้
จะโจมตี พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 รกร้ างอยู่ เป็ นนิตย์ ไม่ มีใครจะ
ว่ า จงลุกขึ2 น รุดเข้ าไปสู้ คนเค- พํานักทีนั น ไม่ มีบุตรของมนุ ษย์
ดาร์ จงทํา ลายประชาชนแห่ ง คนใดจะอาศัยในเมืองนั2 น"
คําพยากรณ์เรื องเมืองเอลาม
ตะวันออกเสีย
29 เต็ น ท์ และฝู ง แพะแกะของ 34 พระวจนะของพระเยโฮวาห์
เขาจะถู กริ บเสี ย ทั2 งม่ านและ ซึ งมายังเยเรมี ย์ผ้ ู พยากรณ์เกี ยว
ภาชนะทั2งสิ2 นของเขา อูฐของเขา ด้ วยเรื องเมื องเอลามในตอนต้ น
จะถู กนําเอาไปจากเขา และคน รั ช กาลเศเดคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ ง
จะร้ องแก่ เขาว่ า `ความสยด ยูดาห์ ว่า
สยองทุ กด้ าน'
35 "พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
30 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า โอ ชาว ดังนี2 ว่ า ดู เถิด เราจะหั กคั นธนู
เมืองฮาโซร์เอ๋ย หนีเถิด จงสัญ- ของเอลาม ซึ งเป็ นหั วใจแห่ ง
จรไปไกล
ไปอาศั ยในที ลึ ก กําลังของเขาทั2งหลาย
เพราะเนบู คั ด เนสซาร์ ก ษั ต ริ ย์ 36 และเราจะนําลมทั2 งสี ทิศจาก
แห่ งบาบิโลนได้ ดาํ ริ แผนงานต่ อ ฟ้ าทั2งสี ส่ วนมาสู้ เอลาม และเรา
(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 พระเบลก็ได้ อาย พระเมโรดัคก็
นั2 นทั2 งหมด จะไม่ มี ประชาชาติ ถู กทุ บแหลกเป็ นชิ2 นๆ
รู ป
ใดซึ งผู้ ถู กขั บไล่ ออกไปจากเอ- เคารพทั2 งหลายของเมื องนั2 นถู ก
ลามจะมาไม่ ถึง
กระทําให้ ได้ อาย และรู ปปั2 นทั2 ง
37 ด้ วยว่ า เราจะกระทํา ให้ เอ- หลายก็ถูกทุ บแหลกเป็ นชิ2 นๆ'
ลามสยดสยองต่ อหน้ าศั ตรู ของ 3 เพราะว่ ามี ประชาชาติ หนึ ง
เขาทั2 งหลาย และต่ อหน้ าผู้ ที ออกจากทิ ศเหนื อมาต่ อสู้ เมื อง
แสวงหาชี วิตของเขา พระเยโฮ- นั2 น ซึ งจะกระทําให้ แผ่ นดินของ
วาห์ ตรัสว่ า เราจะนําเหตุร้ายมา เธอเป็ นทีรกร้ าง และจะไม่ มี สิ ง
ถึ งเขาทั2 งหลาย คื อความพิ โรธ ใดอาศั ยในนั2 นเลย ทั2 งมนุ ษย์
อั นแรงกล้ า เราจะใช้ ให้ ดาบไล่ และสั ต ว์ จ ะย้ ายออกไปและจะ
ตามเขาทั2 งหลาย จนกว่ าเราจะ ออกไปเสีย
ได้ เผาผลาญเขาเสีย
4พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ในวั น
38 และเราจะตั2 งพระที นั งของ เหล่ านั2 นและในเวลานั2 น ประเราในเอลาม และจะทํา ลาย ชาชนอิ สราเอลและประชาชน
กษั ตริ ย์ และบรรดาเจ้ านายของ ยูดาห์ จะมารวมกัน มาพลางร้ อง
เขาทั2 งหลาย พระเยโฮวาห์ ตรั ส ไห้ พลาง และเขาทั2 งหลายจะไป
ดังนี2
แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้ า
39 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า แต่ ใน ของเขา
กาลต่ อไปเราจะให้ เอลามกลั บสู่ 5 เขาทั2 งหลายจะถามหาทางไป
สภาพเดิม"
ศิ โยนโดยหั น หน้ าตรงไปเมื อ ง
คําพยากรณ์เรื อง
นั2 น กล่ าวว่ า `มาเถิด ให้ พวกเรา
มาติ ดสนิ ทกั บพระเยโฮวาห์ โดย
กรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย
พระวจนะซึ งพระเยโฮ- ทํา พั น ธสั ญญาเนื องนิ ต ย์ ซึ งจะ
วาห์ ทรงกล่ าวด้ วยเรื อง ไม่ ลืมเลย'
บาบิโลน เกี ยวด้ วยเรื องแผ่ นดิน 6 ประชาชนของเราเป็ นแกะที
ของชาวเคลเดี ย โดยเยเรมี ย์ ผ้ ู หลง บรรดาผู้ เลี2 ยงของเขาทั2 ง
หลายได้ พาเขาหลงไป หั นเขา
พยากรณ์ว่า
2 "จงประกาศท่ า มกลางบรรดา ทั2 งหลายไปเสี ยบนภูเขา เขาทั2 ง
ประชาชาติและป่ าวร้ อง จงตั2 งธง หลายได้ เดิ นจากภูเขาไปหาเนิ น
ขึ2 นและป่ าวร้ อง อย่ าปิ ดบั งไว้ เขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ ว
เลย และว่ า `บาบิโลนถู กยึดแล้ ว 7บรรดาผู้ ทีพบเข้ าก็กินเขา และ

50

(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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ศัตรูของเขาได้ กล่ าวว่ า `เราไม่ มี ทะเลทราย
ความผิด เพราะเขาทั2 งหลายได้ 13 เมื องนั2 นจะไม่ มี คนอาศั ย
กระทํา บาปต่ อ พระเยโฮวาห์ ผ้ ู เพราะพระพิ โรธของพระเยโฮเป็ นที อยู่ อั นเที ยงธรรมของเขา วาห์ แต่ จะเป็ นทีรกร้ างทั2 งหมด
ทั2 งหลาย คื อพระเยโฮวาห์ อั น ทุ กคนที ผ่ านเมื องบาบิโลนไปจะ
เป็ นความหวั งของบรรพบุ รุ ษ ตกตะลึ ง และจะเย้ ยหยันในภั ย
ของเขาทั2งหลาย'
พิบัติท2 ังสิ2 นของเมืองนั2 น
8 จงหนี จ ากท่ า มกลางบาบิ โลน 14 จงเรี ยงรายตั วของเจ้ าทั2 ง
จงออกไปเสี ยจากแผ่ น ดิ นของ หลายเข้ ามาสู้ บาบิ โลนให้ รอบ
ชาวเคลเดี ย และเป็ นเหมื อน ข้ าง บรรดาเจ้ าทีโก่ งคันธนู จงยิง
แพะตัวผู้ นาํ หน้ าฝูง
เธอ อย่ าเสี ยดายลู กธนู เพราะ
9เพราะ ดูเถิด เราจะเร้ าและนํา เธอได้ กระทําบาปต่ อพระเยโฮบรรดาประชาชาติ ใหญ่ หมู่ หนึ ง วาห์
จากประเทศเหนื อมาต่ อสู้ บาบิ - 15 จงเปล่ งเสี ยงโห่ ร้ องสู้ เธอให้
โลน และเขาทั2งหลายจะเรียงราย รอบข้ าง เธอยอมแพ้ แล้ ว ราก
พวกเขามาต่ อสู้ กั บเธอ ตรงนั2 น ฐานของเธอล้ มลงแล้ ว กํา แพง
แหละเธอจะถู กยึ ด ลู กธนู ของ ของเธอถู กพังลงมาแล้ ว เพราะ
เขาทั2 งหลายก็เหมื อนนั กรบที มี นี เป็ นการแก้ แค้ นของพระเยโฮฝี มือ ไม่ มีคนใดจะกลับมือเปล่ า วาห์ จงทําการแก้ แค้ นเธอ ทํา
10 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ประ- กั บเธออย่ างที เธอได้ ก ระทํา มา
เทศเคลเดียจะถู กปล้ น บรรดาผู้ แล้ ว
ทีปล้ นเธอจะอิ มหนํา
16 จงตั ดผู้ หว่ า นเสี ยจากบาบิ 11 โอ บรรดาผู้ ปล้ นมรดกของ โลน และตั ดผู้ ที ถื อเคี ยวในฤดู
เราเอ๋ย แม้ ว่าเจ้ าเปรมปรีดT ิ แม้ เกี ยว เหตุ เพราะดาบของผู้ บี บ
ว่ าเจ้ าลิงโลด แม้ เจ้ าอ้ วนพีอย่ าง บังคับทุ กคนจึงหั นเข้ าหาชนชาติ
วั วสาวอยู่ ที หญ้ า และร้ องอย่ าง ของตน และทุ กคนจะหนี ไปยั ง
วัวตัวผู้
แผ่ นดินของตน
12 มารดาของเจ้ าจะละอาย 17 อิ สราเอลเป็ นเหมื อ นแกะที
อย่ างอดสู และนางที คลอดเจ้ า ถู กกระจั ดกระจายไปแล้ ว พวก
จะต้ องอับอาย ดูเถิด ทีรั2 งท้ าย สิ งโตได้ ขั บล่ าเขาไป ที แรก
แห่ งบรรดาประชาชาติ จ ะเป็ น กษั ตริย์อัสซีเรี ยกิ นเขา ในที สุด
ถิ นทุ รกั นดาร ที แห้ งแล้ งและ นี2 เนบู คั ด เนสซาร์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ ง
(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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บาบิโลนได้ หักกระดูกของเขา
ชาชาติแล้ วหนอ
18 เพราะฉะนั2 นพระเยโฮวาห์ 24 โอ บาบิโลนเอ๋ย เราวางบ่ วง
จอมโยธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ดักเจ้ าและเจ้ าก็ติดบ่ วงนั2 น และ
ตรัสดังนี2 ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษ เจ้ าไม่ ร้ ู เรื อง เขามาพบเจ้ าและ
กษั ต ริ ย์ แห่ งบาบิ โลนและแผ่ น จับเจ้ า เพราะเจ้ าได้ ขันสู้ กับพระ
ดิ นของท่ าน ดั งที เราได้ ลงโทษ เยโฮวาห์
กษัตริย์แห่ งอัสซีเรีย
25 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเปิ ดคลัง
19 เราจะให้ อิ สราเอลกลับสู่ ลาน อาวุ ธของพระองค์ และทรงให้
หญ้ าของเขา และเขาจะกิ นอยู่ อาวุธแห่ งพระพิโรธของพระองค์
บนคารเมลและในบาชาน และ ออกมา เพราะนี แหละเป็ นพระ
เขาจะอิ มใจบนเนินเขาเอฟราอิม ราชกิ จ แห่ งองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
และในกิเลอาด
พระเจ้ าจอมโยธาในแผ่ นดิ น
20 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ในวั น แห่ งชาวเคลเดีย
เหล่ านั2 นและในเวลานั2 น จะหา 26 จงมาต่ อสู้ กั บเธอจากทุ กมุ ม
ความชั วช้ าในอิ ส ราเอลและจะ โลก จงเปิ ดบรรดาฉางของเธอ
หาไม่ ได้ เลย จะหาบาปในยูดาห์ จงกองเธอไว้ เหมื อ นอย่ า งกอง
ก็หาไม่ ได้ เลย เพราะเราจะให้ ข้ าวและทํา ลายเสี ย จนสิ2 นเชิ ง
อภั ยแก่ ชนเหล่ านั2 นผู้ ที เราเหลื อ อย่ าให้ เธอเหลืออยู่ เลย
ไว้ ให้
27 จงฆ่ าวั วผู้ ของเธอให้ หมด
21 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า จงขึ2 น ให้ มั นทั2 งหลายลงไปยั งการฆ่ า
ไปสู้ แผ่ นดินเมราธาอิม และต่ อ วิ บั ติ แก่ มั นทั2 งหลาย เพราะวั น
สู้ ชาวเมืองเปโขด จงฆ่ าเขาและ เวลาของมั นมาถึ งแล้ ว คือเวลา
ตามทําลายเสียให้ ส2 ิ นเชิ ง และจง แห่ งการลงโทษมัน
กระทํา ทุ กอย่ างตามที เราได้ 28 เสี ยงของเขาทั2 งหลายที ได้
บัญชาเจ้ าไว้
หนี และรอดพ้ นจากแผ่ นดินบา22 เสี ยงสงครามอยู่ ในแผ่ นดิ น บิ โลน ไปประกาศการแก้ แค้ น
และเสี ยงการทํา ลายอย่ า งใหญ่ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเรา
หลวงก็อยู่ ในนั2 น
ในศิ โยน คื อการแก้ แค้ นแทน
23 ค้ อนทุ บของแผ่ นดิ นโลกทั2 ง พระวิหารของพระองค์
หมดได้ ถู กตั ดลงและถู กหั กเสี ย 29 จงเรี ยกนั กธนู มาต่ อสู้ กั บ
แล้ วหนอ บาบิโลนได้ กลายเป็ น บาบิโลน คือบรรดาคนทีโก่ งธนู
ที รกร้ างท่ ามกลางบรรดาประ- จงตั2 งค่ ายไว้ รอบมัน อย่ าให้ ผ้ ู ใด
(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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หนี รอดพ้ นไปได้ จงกระทํากั บ ตลอด เพื อพระองค์จะประทาน
เธอตามการกระทํา ของเธอ จง ความสงบแก่ แผ่ นดิ น แต่ ประกระทํา แก่ เธออย่ างที เธอได้ ทานความไม่ ส งบแก่ ช าวเมื อ ง
กระทําแล้ ว เพราะเธอจองหอง บาบิโลน
ลองดีกับพระเยโฮวาห์ พระองค์ 35 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า ให้ ดาบ
ผู้ บริสุทธิT แห่ งอิสราเอล
อยู่ เหนือชาวเคลเดีย และเหนือ
30 เพราะฉะนั2 นคนหนุ่ มๆของ ชาวเมืองบาบิโลน และเหนือเจ้ า
เธอจะล้ มลงตามถนนทั2 งหลาย นายและนักปราชญ์ของเธอ
และทหารของเธอทั2 งสิ2 นจะถู ก 36 ให้ ดาบอยู่ เหนือผู้ มุ สา เพื อ
ตัดออกในวันนั2 น พระเยโฮวาห์ เขาจะกลายเป็ นคนโง่ ไป ให้ ดาบ
ตรัสดังนี2
อยู่ เหนื อ บรรดานั ก รบของเธอ
31 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ า เพื อเขาทั2งหลายจะครั นคร้ าม
จอมโยธาตรัสว่ า โอ ผู้ จองหอง 37 ให้ ดาบอยู่ เหนื อม้ าทั2 งหลาย
เอ๋ ย ดู เถิ ด เราต่ อสู้ กั บเจ้ า ของเขาและรถรบของเขา และ
เพราะว่ า วั น เวลาของเจ้ ามาถึ ง อยู่ เหนื อ บรรดาชนที ปะปนกั น
แล้ ว คือเวลาทีเราจะลงโทษเจ้ า
ท่ ามกลางเขา เพื อเขาทั2 งหลาย
32 ผู้ จองหองจะสะดุ ด และล้ ม จะกลายเป็ นผู้ หญิ งไป ให้ ดาบ
ลง จะไม่ มี ผ้ ู ใดพยุ งเขาขึ2 นได้ อยู่ เหนื อทรัพย์สมบั ติท2 ั งสิ2 นของ
และเราจะก่ อไฟในบรรดาหั ว เขา เพื อว่ าทรั พย์ สมบั ติ น2 ั นจะ
เมืองของเขา และไฟจะกินบรร- ถู กปล้ นเสีย
ดาทีอยู่ รอบเขาเสียสิ2 น
38 ให้ ความแห้ งแล้ งอยู่ เหนื อ
33 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส นํา2 ทั2 งหลายของเธอ เพื อนํา2 ทั2 ง
ดังนี2 ว่า ประชาชนอิสราเอลและ หลายนั2 นจะได้ แห้ งไป เพราะ
ประชาชนยู ด าห์ ถู กบี บบั งคั บ เป็ นแผ่ นดิ นแห่ งรู ปเคารพสลั ก
ด้ วยกั น บรรดาผู้ ที จั บเขาทั2 ง และเขาทั2งหลายก็บ้ารูปนั2 น
หลายไปเป็ นเชลยได้ ยึ ด เขาไว้ 39 เพราะฉะนั2 น สั ตว์ ป่ าทั2 ง
มั น เขาทั2 งหลายปฏิเสธไม่ ยอม หลายและบรรดาหมาจิ2 งจอกจะ
ให้ เขาไป
อาศั ยในบาบิ โลน และนกเค้ า34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทั2 งหลายนั2 น แมวจะอาศัยอยู่ ในนั2 น เมืองนั2 น
เข้ มแข็ง พระนามของพระองค์ จะไม่ มี ประชาชนอยู่ อี ก ต่ อไป
คื อพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระ เป็ นนิตย์ คือไม่ มีชาวเมืองอาศัย
องค์ จ ะทรงแก้ คดี ข องเขาโดย อยู่ ตลอดชั วอายุ
(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 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เมื อ อย่ างเราเล่ า ใครจะนัดเราเล่ า ผู้
พระเจ้ า ได้ ท รงควําเมื องโสโดม เลี2 ยงแกะคนใดจะทนยื นอยู่ ต่ อ
และเมื องโกโมราห์ และหั วเมื อง หน้ าเราได้
ใกล้ เคี ยง ดังนั2 นจะไม่ มีคนพํา- 45 เพราะฉะนั2 นจงฟั ง แผนงาน
นั กอยู่ ที นั น และไม่ มี บุ ตรของ ซึ งพระเยโฮวาห์ ท รงกระทํา ไว้
มนุ ษย์ ค นใดอาศั ยอยู่ ในเมื อ ง ต่ อสู้ บาบิ โลน และบรรดาพระ
นั2 น
ประสงค์ ซึ งพระองค์ ไ ด้ ดํา ริ ข2 ึ น
41 ดูเถิด ชนชาติหนึ งจะมาจาก ต่ อสู้ กับแผ่ นดินของชาวเคลเดี ย
ทิศเหนือ ประชาชาติอันเข้ มแข็ง แน่ ล ะตั วเล็ กที สุ ดที อยู่ ในฝู ง ก็
ชาติหนึ ง และกษัตริย์หลายองค์ ต้ องถู กลากเอาไป แน่ ละคอก
จะถู ก เร้ าให้ มาจากที ไกลที สุ ด ของเขานั2 นจะรกร้ างไป
ของแผ่ นดินโลก
46 แผ่ นดิ นโลกสั นสะเทื อน
42 เขาทั2 งหลายจะจั บคั นธนู และ เพราะเสี ยงของการที บาบิ โลน
หอก เขาทั2งหลายดุร้าย และจะ ถู กจั บเป็ นเชลย และเสียงครําไม่ มีความกรุณา เสียงของเขาทั2ง ครวญดั งไปท่ ามกลางบรรดา
หลายจะเหมื อนเสี ยงทะเลคะ- ประชาชาติ"
นอง เขาทั2 งหลายจะขี ม้ า เรี ยง
การพิพากษากรุ งบาบิโลน
รายกันเป็ นแถวเข้ าสู้ สงครามกับ
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 ว่า
เจ้ านะ โอ บุตรสาวแห่ งบาบิโลน
"ดูเถิด เราจะปลุกกระเอ๋ย
แสลมแห่ งการทํา ลาย ต่ อสู้ กั บ
43 กษั ต ริ ย์ แห่ ง บาบิ โลนได้ ยิ น บาบิ โลน
และต่ อสู้ กั บคน
ข่ าวเรื องนั2 น และพระหั ตถ์ ของ ที อาศั ยท่ ามกลางพวกที ลุ กขึ2 นสู้
พระองค์ ก ็อ่ อนลง ความแสน กับเรา
ระทมจับหั วใจเขา เจ็บปวดอย่ าง 2 เราจะส่ ง ผู้ ฝั ด ไปยั ง บาบิ โลน
ผู้ หญิงกําลังคลอดบุตร
และเขาทั2 งหลายจะฝัดเธอ และ
44 ดูเถิด เขาจะขึ2 นมาอย่ างสิง- เขาทั2 งหลายจะทํา ให้ แผ่ นดิ น
โตจากคลื นของลุ่ ม แม่ นาํ2 จอร์ - ของเธอว่ างเปล่ า เมื อเขาทั2 ง
แดนโจนเข้ าใส่ ค อกของแกะที หลายมาล้ อมเธอไว้ ทุ กด้ าน ใน
แข็งแรง แต่ เราจะกระทําให้ เขา วันแห่ งความยากลําบาก
วิ งหนีเธอไปอย่ างฉับพลัน และ 3 อย่ าให้ นั ก ธนู โก่ งคั นธนู ได้
ใครเป็ นผู้ ทีเลือกสรรไว้ ทีเราจะ อย่ าให้ เขาสวมเสื2 อเกราะลุ กขึ2 น
แต่ งตั2 งไว้ เหนื อเธอ ใครเป็ น ได้ อย่ าไว้ ชี วิตคนหนุ่ มๆของ

51

(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 จงทํา ลายพลโยธาของ ทิ2 งเธอเสี ยเถิ ด และให้ เราไป
เธอทั2งหมด
ต่ างไปยังประเทศของตน เพราะ
4ดั งนั2 นเขาทั2 งหลายจะถู กฆ่ าล้ ม ว่ าการพิ พากษาเธอได้ ข2 ึ นไปถึ ง
ลงในแผ่ น ดิ น ของชาวเคลเดี ย ฟ้ าสวรรค์ และได้ ถู กยกขึ2 นถึ ง
และจะถู กแทงทะลุ ที ถนนเมื อง ฟากฟ้ า
นั2 น
10 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ความ
5เพราะว่ าอิสราเอลและยู ดาห์ มิ ชอบธรรมออกมาให้ เรา มาเถิด
ได้ ถู ก ทอดทิ2 งโดยพระเจ้ าของ ให้ เราประกาศพระราชกิ จ ของ
เขาทั2 งหลายพระเยโฮวาห์ จ อม พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราที
โยธา ถึงแม้ แผ่ นดินของเขาเต็ม ในศิโยน
ด้ วยความผิ ด บาปต่ อ องค์ บริ - 11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโล่ ข2 ึ นมา
สุทธิT แห่ งอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ท รงเร้ าใจบรรดา
6จงหนี เสี ยจากท่ ามกลางบาบิ - กษั ตริ ย์คนมี เดี ย เพราะว่ าพระ
โลน ให้ ทุกคนเอาชี วิตของตนให้ ประสงค์ ของพระองค์ เกี ยวด้ วย
รอดพ้ นเถิ ด เจ้ าอย่ าถู กตั ด เรื องบาบิ โลน ก็คื อการทํา ลาย
ออกด้ วยความชั วช้ าของเธอเลย มันเสีย เพราะนั นแหละเป็ นการ
เพราะนี เป็ นเวลาแห่ งการแก้ แก้ แค้ นของพระเยโฮวาห์ คื อ
แค้ นของพระเยโฮวาห์ พระองค์ การแก้ แค้ นแทนพระวิ หารของ
จะทรงตอบสนองต่ อเธอสักครั2 ง
พระองค์
7 บาบิ โลนได้ เคยเป็ นถ้ วยทอง 12 จงปั กธงชิ ดบรรดากํา แพง
คําในพระหั ตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ของบาบิ โลน จงทํา คนเฝ้ าให้
กระทําให้ แผ่ นดิ นโลกทั2 งสิ2 นมึ น เข้ มแข็ง จงตั2 งคนยามขึ2 น จง
เมาไป บรรดาประชาชาติได้ ดื ม เตรียมกองซุ่ มไว้ เพราะพระเยเหล้ าองุ่ นของเธอ เพราะฉะนั2 น โฮวาห์ ทรงวางแผนงานและทั2 ง
ประชาชาติต่างจึงบ้ าคลั งไป
ทรงกระทํา เสร็จตามที พระองค์
8บาบิ โลนได้ ล้ มลงและแตกไป ทรงลั นพระวาจาเกี ยวด้ วยชาว
อย่ างฉับพลัน จงครําครวญเพื อ เมืองบาบิโลน
เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้ เธอ 13 โอ เจ้ าผู้ อาศั ยตามนํา2 มาก
บรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอ หลาย ผู้ มี สมบั ติ มากมายเอ๋ ย
ให้ หายได้ กระมัง
อวสานของเจ้ ามาถึ งแล้ ว เส้ น
9เราทั2 งหลายอยากจะรั กษาบา- ความโลภของเจ้ าได้ ถู กตั ดขาด
บิโลนให้ หาย แต่ เธอไม่ หาย ละ เสียแล้ ว
(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 ร่ างทุ กสิ งขึ2 น และอิสราเอลเป็ น
ทรงปฏิ ญาณต่ อ พระองค์ เองว่ า ตระกู ลที เป็ นมรดกของพระองค์
แน่ ละ เราจะให้ เจ้ ามี คนเต็ม พระเยโฮวาห์ จอมโยธาเป็ นพระ
เมื องให้ มากอย่ างตัa กแตน และ นามของพระองค์
เขาทั2 งหลายจะเปล่ งเสียงโห่ ร้ อง 20 เจ้ าเป็ นค้ อนและยุทโธปกรณ์
มีชัยเหนือเจ้ า
ของเรา เราจะทุ บบรรดาประชา
15 พระองค์ ท รงสร้ างโลกด้ วย ชาติ เป็ นชิ2 นๆด้ วยเจ้ า เราจะทํา
ฤทธิT เดชของพระองค์ พระองค์ ลายราชอาณาจั กรทั2 งหลายด้ วย
ทรงสถาปนาพิ ภ พไว้ ด้ วยพระ เจ้ า
สติปัญญาของพระองค์ และทรง 21 เราจะทุ บม้ าและคนขี เป็ น
คลี ท้ องฟ้ าออกด้ วยความเข้ าใจ ชิ2 นๆด้ วยเจ้ า เราจะทุ บบรรดา
ของพระองค์
รถรบและคนขั บให้ เป็ นชิ2 นๆ
16 เมื อพระองค์ ท รงเปล่ ง พระ ด้ วยเจ้ า
สุ ร เสี ยงก็ มี เ สี ยงนํา2 คะนองใน 22 เราจะทุ บผู้ ชายและผู้ หญิ ง
ท้ องฟ้ า
และทรงกระทํา ให้ เป็ นชิ2 นๆด้ วยเจ้ า เราจะทุ บคน
หมอกลอยขึ2 นจากปลายพิ ภ พ แก่ และคนหนุ่ มเป็ นชิ2 นๆด้ วย
ทรงกระทําฟ้ าแลบเพื อฝน และ เจ้ า เราจะทุ บคนหนุ่ มและหญิง
ทรงนํา ลมมาจากพระคลั ง ของ พรหมจารีเป็ นชิ2 นๆด้ วยเจ้ า
พระองค์
23 เราจะทุ บผู้ เลี2 ยงแกะและฝู ง
17 มนุ ษย์ ทุ กคนโฉดในทาง แกะเป็ นชิ2 นๆด้ วยเจ้ า เราจะทุ บ
ความรู้ ของตน ช่ างทองทุ กคน ชาวนาและวั วคู่ แอกของเขาเป็ น
จะได้ อายเพราะรู ปเคารพสลั ก ชิ2 นๆด้ วยเจ้ า เราจะทุ บเจ้ าเมือง
ของตน เพราะรู ปเคารพหล่ อ และปลัดเมืองเป็ นชิ2 นๆด้ วยเจ้ า
ของเขาเป็ นของเท็จ และไม่ มีลม 24 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า เราจะ
หายใจในรูปเคารพนั2 น
สนองบาบิ โ ลนและบรรดาชาว
18 มั นเป็ นของไร้ ค่ า และเป็ น ประเทศเคลเดี ยท่ า มกลางสาย
ผลงานแห่ งความผิ ดพลาด มั น ตาของเจ้ า ซึ งบรรดาความชั ว
จะต้ องพิ นาศเมื อถึ งเวลาการลง ร้ ายอันเขาได้ กระทําในศิโยน
โทษ
25 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า โอ ภู
19 พระองค์ ผ้ ู ทรงเป็ นส่ วนของ เขาซึ งทําลายเอ๋ย ดูเถิด เราต่ อสู้
ยาโคบไม่ เหมื อนสิ งเหล่ านี2
เจ้ า เจ้ าผู้ ทํา ลายแผ่ นดิ นโลก
เพราะพระองค์ ท รงเป็ นผู้ ที ก่ อ ทั2งสิ2 น เราจะเหยียดมือของเรา
(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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ออกต่ อสู้ เจ้ า และกลิ2 งเจ้ าลงมา เขาถอยเสี ยแล้ ว เขาทั2 งหลาย
จากหน้ าผา และจะกระทําให้ เจ้ า กลายเป็ นเหมื อนผู้ หญิง เขาได้
เป็ นภูเขาทีถู กไหม้
เผาที อาศั ยของเธอแล้ ว และ
26 เขาจะไม่ เอาหิ นจากเจ้ าไปทํา ดาลประตูของเธอก็หัก
ศิลามุ มเอก และไม่ เอาหิ นไปทํา 31 นั กวิ งคนหนึ งวิ งไปพบนั กวิ ง
รากฐาน แต่ เจ้ าจะถู กทิ2งร้ างเป็ น อีกคนหนึ ง ทู ตคนหนึ งวิ งไปพบ
นิตย์ พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2
ทู ตอีกคนหนึ ง เพื อทู ลกษัตริย์
27 จงตั2 งธงไว้ บนแผ่ นดิ น จง แห่ งบาบิ โลนว่ า เมื องของพระ
เป่ าแตรท่ ามกลางประชาชาติ ท2 ั ง องค์ถูกยึดไว้ ทุกด้ านแล้ ว
หลาย จงเตรี ยมประชาชาติ ท2 ั ง 32 ท่ าลุ ยข้ าม ก็ ถู กยึ ดแล้ ว
หลายไว้ ทาํ สงครามกั บเธอ จง ที เป็ นบึ งเป็ นหนองก็ถู กไฟไหม้
เรี ยกราชอาณาจั กรต่ อไปนี2 มาสู้ และบรรดาทหารก็ระสําระสาย
กับเธอ อารารัต มินนี และอัช- 33 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยเคนั ส จงตั2 งจอมทัพไว้ ต่ อสู้ เธอ ธา พระเจ้ าแห่ งอิสราเอล ตรัส
จงทําให้ ม้าขึ2 นมาเหมือนพวกตั ว ดังนี2 ว่า บุตรสาวแห่ งบาบิโลนก็
บุ้ งคัน
เหมือนลานนวดข้ าว ณ เวลาที
28 จงเตรี ยมบรรดาประชาชาติ เธอถู กเหยี ยบยํา อี กสั กประมาทําสงครามกับเธอ คือเตรียม เดี] ยว เวลาเกี ยวก็จะมาถึงแล้ ว"
บรรดากษัตริย์แห่ งมีเดีย พร้ อม 34 ให้ ชาวเมื องศิ โยนพู ดว่ า
ทั2 งเจ้ าเมื อ งและปลั ด เมื อ งทั2 ง "เนบู คั ด เนสซาร์ ก ษั ต ริ ย์ แ ห่ ง
หลาย และทุ กแผ่ นดิ นที ขึ2 นแก่ บาบิ โลนได้ กิ นข้ าพเจ้ าเสี ยแล้ ว
มีเดีย
ท่ านได้ ขยํา2 ข้ าพเจ้ า ท่ านได้ ทาํ
29 แผ่ นดิ นนั2 นจะสะเทื อ นสะ- ให้ ข้ าพเจ้ าเป็ นภาชนะว่ างเปล่ า
ท้ านและโศกเศร้ า เพราะบรรดา ท่ า นได้ กลื น ข้ าพเจ้ าดั งมั ง กร
พระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์ ท่ า นได้ อิ มท้ องด้ วยของอร่ อ ย
จะเกิ ดขึ2 นเพื อต่ อสู้ บาบิ โลน ของข้ าพเจ้ า แล้ วท่ านก็คาย
เพื อจะกระทํา ให้ แผ่ นดิ นบาบิ - ข้ าพเจ้ าทิ2งเสีย
โลนเป็ นที รกร้ างปราศจากคน 35 ความทารุ ณที ได้ กระทํา แก่
อาศัย
ข้ าพเจ้ าและแก่ เนื2 อหนั งของ
30 นั ก รบแห่ ง บาบิ โลนหยุ ด รบ ข้ าพเจ้ าจงตกเหนื อ บาบิ โลน"
แล้ ว เขาทั2 งหลายค้ างอยู่ ในที ให้ เยรู ซาเล็มกล่ าวว่ า "ให้ ความ
กําบังเข้ มแข็งของเขา กําลังของ รั บผิ ดชอบสํา หรั บเลื อดตกของ
(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

24_jer.pub
page 124

Thursday, March 03, 2016 16:53

เยเรมีย์ MD
หน้ า 1622
เราอยู่ แก่ ชาวประเทศเคลเดีย"
43 หั วเมื องของเธอกลายเป็ นที
36 เพราะฉะนั2 น พระเยโฮวาห์ รกร้ าง เป็ นแผ่ นดิ นที แห้ งแล้ ง
ตรัสดังนี2 ว่า "ดูเถิด เราจะแก้ คดี และเป็ นถิ นทุ รกั นดาร เป็ น
ของเจ้ า และกระทําการแก้ แค้ น แผ่ นดิ นที ไม่ มีผ้ ู ใดอาศั ยอยู่ และ
เพื อเจ้ า เราจะทํา ทะเลของเธอ ไม่ มี บุ ต รของมนุ ษย์ ค นใดข้ าม
ให้ แห้ ง และกระทําแหล่ งนํา2 ของ ไป
เธอให้ เหื อด
44 และเราจะลงโทษพระเบลใน
37 และบาบิ โลนจะกลายเป็ น บาบิ โลน ท่ านกลื นอะไรเข้ าไป
กองซากปรั กหั กพั ง เป็ นที อยู่ แล้ ว เราจะเอาออกจากปากท่าน
อาศั ยของมั งกร เป็ นที น่ าตก เสีย บรรดาประชาชาติจะไม่ ไหล
ตะลึ ง
และเป็ นที เย้ ยหยั น ไปหาท่านอีก เออ กําแพงแห่ ง
ปราศจากคนอาศัย
บาบิโลนจะล้ มลง
38 เขาทั2 งหลายจะคํา รามด้ วย 45 ประชาชนของเราเอ๋ ย จง
กั นอย่ างสิ งโต เขาทั2 งหลายจะ ออกไปเสี ย จากท่ ามกลางเธอ
คํารามอย่ างลูกสิงโต
ให้ ทุ กคนเอาชี วิ ต ของตนรอด
39 ขณะที เขาทั2 งหลายผ่ าวร้ อน จากความพิ โรธอั นร้ อนแรงของ
เราจะเตรี ยมการเลี2 ยงให้ และ พระเยโฮวาห์ เถิด
กระทํา ให้ เขาทั2 งหลายมึ น เมา 46 อย่ าให้ ใจของเจ้ าวิ ตก และ
เพื อเขาทั2 งหลายจะปลาบปลื2 ม อย่ าให้ กลั วต่ อข่ าวลื อซึ งได้ ยิ น
ยิ นดี จนเขาทั2 งหลายจะนอน ในแผ่ นดินนั2 น จะมีข่าวลือเรื อง
หลั บอยู่ ชั วกาลนาน ไม่ ตื นเลย หนึ งมาในปี หนึ ง และหลั งจาก
พระเยโฮวาห์ ตรัสดังนี2 แหละ
นั2 นอี ก ปี หนึ งก็ มี ข่ าวลื อ เรื อง
40 เราจะนํา เขาทั2 งหลายลงมา หนึ งมา และความทารุณก็มี อยู่
ดุ จลู กแกะไปยั งการฆ่ า เหมื อน ในแผ่ น ดิ น และผู้ ครอบครองก็
แกะผู้ และแพะผู้
ต่ อสู้ กับผู้ ครอบครอง
41 เชชั กถู กยึดแล้ วหนอ ซึ งเป็ น 47 เพราะฉะนั2 น ดูเถิด วันเวลา
ที สรรเสริ ญของทั วแผ่ นดิ นโลก จะมาถึ ง เมื อเราจะลงโทษรู ป
ถู กจับแล้ วเล่ า บาบิโลนได้ กลาย เคารพสลั กแห่ งบาบิ โลน แผ่ น
เป็ นที น่ าตกตะลึ งท่ ามกลาง ดิ นทั2 งสิ2 นของเธอจะต้ องได้ อาย
บรรดาประชาชาติเสียแล้ วหนอ
และบรรดาชาวบาบิ โลนซึ งถู กฆ่ า
42 ทะเลขึ2 นมาเหนื อ บาบิ โ ลน จะล้ มลงทีท่ามกลางเธอ
คลื นอย่ างมากมายคลุมเธอไว้
48 แล้ วฟ้ าสวรรค์ และแผ่ น ดิ น
(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 มี อยู่ ในนั2 น และเสี ยงการทํา ลายอย่ า งใหญ่
จะร้ องเพลงเหนื อบาบิ โลน หลวงจากแผ่ น ดิ น ของคนเคลเพราะว่ า ผู้ ทํา ลายจะมาจากทิ ศ เดีย
เหนือต่ อสู้ กับเธอ พระเยโฮวาห์ 55 เพราะพระเยโฮวาห์ ไ ด้ ทรง
ตรัสดังนี2
กระทําให้ บาบิ โลนเป็ นที ทิ2 งร้ าง
49 บาบิ โลนทําให้ คนอิ สราเอลที และกระทํา เสี ยงที ใหญ่ โ ตของ
ถู กฆ่ าล้ มลงฉั นใด คนที ถู กฆ่ า เธอให้ เงี ยบ เมื อคลื นของเธอ
แห่ งแผ่ นดิ นโลกทั2 งมวลจะต้ อง คะนองเหมื อนสายนํา2 อั นยิ ง
ล้ มลงทีบาบิโลนฉันนั2 น
ใหญ่ เสียงอึกทึกของเขาก็เปล่ ง
50 เจ้ าทั2 งหลายผู้ ที รอดพ้ นไป ออกมา
จากดาบ หนีไปเถิด อย่ ายืนนิ ง 56 เพราะว่ าผู้ ทาํ ลายได้ มาเหนือ
อยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์ จาก เธอ มาเหนื อบาบิ โลน บรรดา
ทีไกล และให้ กรุงเยรูซาเล็มเข้ า นักรบของเธอถู กยึดแล้ ว คันธนู
มาในจิตใจของเจ้ า
ของเขาทั2 งหลายถู กหั กเป็ นชิ2 นๆ
51 เราได้ อาย เพราะเราได้ ยิ น เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นพระ
คํา เยาะเย้ ย ความอั ปยศคลุ ม เจ้ าแห่ งการตอบแทน พระองค์
หน้ าเราไว้ เพราะคนต่ างชาติได้ จะทรงสนองเป็ นแน่
เข้ าในสถานบริ สุ ทธิT แห่ งพระ 57 เราจะกระทํา ให้ เจ้ านายของ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ "
เธอและนั กปราชญ์ ของเธอ เจ้ า
52 พระเยโฮวาห์ ตรัสว่ า "เพราะ เมืองของเธอ ผู้ บังคับบัญชาของ
ฉะนั2 น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เธอ และนั กรบของเธอมึ นเมา
เมื อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลั ก จนเขาทั2 งหลายจะนอนหลั บอยู่
ของเธอ และคนที บาดเจ็บจะ ชั วกาลนาน ไม่ ตื นเลย พระ
ครําครวญอยู่ ทั วแผ่ นดิ นทั2 งสิ2 น บรมมหากษั ตริ ย์ผ้ ู ทรงพระนาม
ของเธอ
ว่ าพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง
53 พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า ถึ งแม้ นี2
บาบิโลนจะขึ2 นไปบนสวรรค์ และ 58 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั ส
ถึ งแม้ เธอจะสร้ างป้ อมกั นที สู ง ดั งนี2 ว่ า กํา แพงอั นกว้ างขวาง
อั นเข้ มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ ของบาบิ โลนจะถู ก ปราบลงให้
ทํา ลายก็ ยั ง จะมาจากเราเหนื อ เรี ยบเสมอพื2 นดิ น และประตู
เธอ
เมืองสูงของเธอจะถู กเผาด้ วยไฟ
54 มี เ สี ยงร้ องมาจากบาบิ โลน บรรดาประชาชนจะทํา งานอย่ าง
(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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ไร้ ผล และชนชาติ ท2 ั งหลายจะ ขึ2 นอีกเลยเนื องด้ วยความร้ ายซึ ง
เหน็ ดเหนื อยก็ เ พื อเผาไฟเสี ย เราจะนํามาเหนื อเธอ และพวก
เท่านั2 น"
เขาจะเหน็ดเหนื อย'" ถ้ อยคํา
59 ถ้ อยคําซึ งเยเรมีย์ผ้ ู พยากรณ์ ของเยเรมีย์มีเพียงนี2
ได้ บั ญชาแก่ เ สไรอาห์ บุ ต รชาย
รัชสมัยของเศเดคียาห์
เนริ ยาห์ ผู้ เป็ นบุ ตรชายมาอาเศเดคี ยาห์ มี พระชน
เสอาห์ เมื อเขาไปยังบาบิโลนกับ
มายุ ยี สิ บเอ็ ด พรรษา
เศเดคี ยาห์ ก ษั ต ริ ย์ แห่ งยู ด าห์ เมื อท่านขึ2 นเสวยราชย์ และท่าน
ในปี ที สี แห่ งรั ชกาลของท่ านนั2 น ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสิ บ
เสไรอาห์ เป็ นหั วหน้ าจัดทีพัก
เอ็ดปี พระมารดาของท่านมี ชื อ
60 เยเรมี ย์ได้ เขี ยนบรรดาความ ว่ าฮามุ ทาล เป็ นบุ ตรสาวของ
ร้ ายทั2 งสิ2 นซึ งจะมาถึ งบาบิ โลน เยเรมีย์แห่ งลิบนาห์
นั2 นไว้ ในหนังสือ บรรดาถ้ อยคํา 2และท่ านได้ กระทําสิ งที ชั วร้ าย
เหล่ านี2 เป็ นคํา ที เขี ยนไว้ เกี ยว ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
ด้ วยเรื องบาบิโลน
ตามการทุ กอย่ างทีเยโฮยาคิมได้
61 และเยเรมี ย์ พู ดกั บเสไรอาห์ กระทํานั2 น
ว่ า "เมื อท่านมาถึงบาบิโลนแล้ ว 3เป็ นเพราะพระพิ โรธของพระ
ท่ านจะเห็นและท่ านจะอ่ านถ้ อย เยโฮวาห์ เป็ นแน่ สิ งต่ างๆได้
คําเหล่ านี2 ท2 ังหมด
เป็ นไปถึ งเพี ยงนี2 ในกรุ งเยรู ซา62 แล้ วท่านจะกล่ าวว่ า `โอ ข้ า เล็มและยู ดาห์ จนพระองค์ทรง
แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ เหวี ยงเขาทั2 งหลายออกไปเสี ย
ตรัสต่ อสู้ กับสถานทีนี2 ว่า จะทรง จากพระพั กตร์ ของพระองค์ และ
ตัดออกเสีย เพื อว่ าจะไม่ มีอะไร เศเดคี ยาห์ ไ ด้ กบฏต่ อ กษั ต ริ ย์
เหลืออยู่ ในนั2 นเลย ไม่ ว่ามนุ ษย์ แห่ งบาบิโลน
หรือสัตว์ แต่ จะเป็ นทีรกร้ างเป็ น
การล้มลงของกรุ งเยรู ซาเล็ม
นิตย์'
4 และต่ อ มาในปี ที เก้ าแห่ งรั ช
63 ต่ อมาเมื อท่านอ่ านหนังสือนี2 กาลของท่ าน ในวั นที สิ บของ
จบแล้ ว จงเอาหิ นก้ อนหนึ งมั ด เดื อนที สิ บ เนบู คั ดเนสซาร์
ติ ดมั นไว้ และโยนมั นทิ2 งไป กษัตริย์แห่ งเมื องบาบิโลนพร้ อม
กลางแม่ นาํ2 ยูเฟรติส
กั บกองทั พทั2 งสิ2 นของท่ านได้ มา
64 และจงกล่ าวว่ า `บาบิโลนจะ ต่ อสู้ กั บกรุ งเยรู ซาเล็มและล้ อม
จมลงอย่ างนี2 แหละ จะไม่ ลอย เมืองไว้ และสร้ างเครื องล้ อมไว้

52

(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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บาบิโลน และขังท่านไว้ ในคุกจน
5 กรุ ง นั2 นจึ ง ถู กล้ อมอยู่ จนปี ที วันทีท่านสิ2 นชี วิต
สิบเอ็ดแห่ งกษัตริย์เศเดคียาห์
คนยู ดาห์ถูกนําไปเป็ นเชลย
6เมื อวั นที เก้ าของเดื อนที สี การ 12 เมื อวันทีสิบในเดือนทีห้ า ซึ ง
กันดารอาหารในกรุงนั2 นร้ ายกาจ เป็ นปี ที สิ บเก้ าของรั ชกาลเนบู มาก จนไม่ มี อาหารเลยสําหรั บ คั ดเนสซาร์กษัตริย์แห่ งบาบิโลน
ประชาชนแห่ งแผ่ นดิน
เนบู ซาระดาน ผู้ บั งคั บบั ญชา
7 แล้ วกรุ ง นั2 นก็ แตกและทหาร ทหารรักษาพระองค์ ผู้ ปรนนิบัติ
ทั2 งหมดก็หนี ออกไปจากกรุ งใน กษั ตริ ย์ บาบิ โลน ได้ เข้ าไปใน
กลางคืน ไปตามทางประตูเมือง กรุงเยรูซาเล็ม
ระหว่ างกํา แพงทั2 งสอง ไปตาม 13 และเขาได้ เผาพระนิ เวศของ
ทางราชอุ ทยาน (ฝ่ ายคนเคล- พระเยโฮวาห์ และพระราชวั ง
เดียก็ล้อมอยู่ รอบกรุง) และเขา และบรรดาเรื อนทั2 งสิ2 นของกรุ ง
ทั2งหลายไปทางทีราบ
เยรู ซาเล็มเสี ย ท่ านเผาบ้ าน
8แต่ กองทั พของคนเคลเดี ยได้ ของผู้ ยิ งใหญ่ ท2 ั งหลายเสี ยหมด
ไล่ ติดตามกษัตริย์ไป และไปทัน ทุ กหลัง
เศเดคี ยาห์ ในที ราบเมื องเยรี โค 14 และกองทั พ ทั2 งสิ2 นของคน
และกองทั พ ทั2 งสิ2 นของท่ า นก็ เคลเดีย ผู้ อยู่ กับผู้ บังคับบั ญชา
กระจัดกระจายไปจากท่าน
ทหารรั กษาพระองค์ ได้ ทลาย
9และเขาก็จับกษัตริย์ นําขึ2 นมา กําแพงทั2งหมดที อยู่ รอบกรุ งเยถวายแด่ กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนที รูซาเล็มลง
ตํา บลริ บลาห์ ใ นแผ่ น ดิ น ฮามั ท 15 และเนบู ซ าระดานผู้ บั ง คั บ
และกษั ต ริ ย์ ก ็ ไ ด้ พิ พากษาโทษ บั ญชาทหารรั ก ษาพระองค์ ไ ด้
ท่าน
นํา ประชาชนบางคนที ยากจน
10 กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนได้ และประชาชนที เหลื ออยู่ ผู้ ซึ ง
ประหารบุ ต รชายทั2 งหลายของ เหลืออยู่ ในกรุง และผู้ ทีหลบหนี
เศเดคี ย าห์ ต่ อหน้ าต่ อตาท่ า น ผู้ หนี ไปหากษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน
และได้ ประหารเจ้ านายทั2 งสิ2 น พร้ อมกั บ ฝู ง ชนที เหลื อ อยู่ ไป
แห่ งยูดาห์ เสียทีตําบลริบลาห์
เป็ นเชลย
11 ท่ านทําตาของเศเดคี ยาห์ ให้ 16 แต่ เนบู ซาระดานผู้ บั งคั บ
บอดไป และกษั ตริ ย์แห่ งบาบิ - บั ญชาทหารรั กษาพระองค์ ได้ ละ
โลนตี ตรวนไว้ และนํา ท่ านไปยั ง คนจนในแผ่ นดินไว้ บ้าง ให้ เป็ น
(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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คนทําสวนองุ่ น และเป็ นคนทํา 22 บนเสานี2 มี บั วควํายอดทอง
ไร่ ไถนา
สัมฤทธิT บัวควํายอดอันหนึ งสูง
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิT ซึ งอยู่ ห้ าศอก มี ตาข่ ายและลูกทับทิม
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห์ ทั2 งหมดทํา ด้ วยทองสั มฤทธิT อยู่
และเชิ งและขั น สาครทองสั ม - รอบบัวควํายอด และเสาทีสองก็
ฤทธิT ซึ งอยู่ ในพระนิเวศของพระ มีเหมือนกัน ทั2งลูกทับทิมด้ วย
เยโฮวาห์ น2 ั น คนเคลเดียได้ ทุบ 23 ข้ างๆมี ลู กทั บทิ มเก้ าสิ บหก
เสี ยเป็ นชิ2 นๆ และขนเอาทอง ลู ก บนตาข่ ายโดยรอบนั2 นมี ลู ก
สัมฤทธิT ท2 ังหมดไปยังบาบิโลน
ทับทิมทั2งหมดหนึ งร้ อยลูก
18 และเขาได้ ขนเอาหม้ อขนาด 24 และผู้ บั ญชาการทหารรั กษา
ใหญ่ ด้วย อีกทั2งพลั ว ตะไกรตัด พระองค์ ได้ จั บเสไรอาห์ ปุ โรหิ ต
ไส้ ตะเกี ยง และชามและช้ อน ใหญ่ และเศฟั นยาห์ ปุ โรหิ ตที
และภาชนะทองสั มฤทธิT ทั2 งสิ2 น สอง และผู้ เฝ้ าธรณี ประตู อี ก
ซึ งใช้ ในการปรนนิบัติ
สามคน
19 ทั2งอ่ าง ถาดรองไฟ และชาม 25 และจากกรุ งนั2 นท่ านจั บขั นที
และหม้ อขนาดใหญ่ และเชิ ง คนหนึ ง ผู้ บั งคั บทหาร และที
เที ยน และช้ อน และอ่ างนํา2
ปรึ กษาของกษั ตริ ย์ เจ็ดคน ซึ ง
อะไรที ทํา ด้ วยทองคํา ผู้ บั งคั บ พบอยู่ ในกรุงนั2 น และเลขานุ การ
บั ญชาทหารรั กษาพระองค์ ก ็เอา ของผู้ บั งคั บบั ญชาของกองทั พ
ไปเป็ นทองคํา อะไรที ทํา ด้ วย ผู้ ซึ งเกณฑ์ ประชาชนแห่ ง แผ่ น
เงินก็เอาไปเป็ นเงิน
ดิ น และประชาชนแห่ งแผ่ นดิ น
20 ส่ วนเสาสองเสา และขันสา- อีกหกสิบคนซึ งพบอยู่ ท่ามกลาง
ครหนึ งลู ก กั บวั วทองสั มฤทธิT กรุงนั2 น
สิ บสองตั วซึ งอยู่ ใต้ เชิ งทั2 งหลาย 26 และเนบู ซ าระดานผู้ บั ง คั บ
ซึ งกษั ต ริ ย์ ซาโลมอนได้ สร้ างไว้ บัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ จับ
สําหรั บพระนิ เวศของพระเยโฮ- คนเหล่ านี2 นํา ไปถวายกษั ต ริ ย์
วาห์ ทองสั มฤทธิT ของสิ งของ แห่ งบาบิโลนทีตําบลริบลาห์
เหล่ านี2 ท2 ังสิ2 นก็ชั งกันไม่ ไหว
27 และกษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลน
21 ส่ วนเสานั2 น เสาต้ นหนึ งสู ง ทรงตีเขา และประหารเขาเสียที
สิ บแปดศอก วั ดรอบสิ บสอง ตํา บลริ บลาห์ ใ นแผ่ น ดิ น ฮามั ท
ศอก และความหนาของมันเป็ น ดังนั2 นแหละ ยูดาห์ กไ็ ด้ ถูกนําไป
สี นิ2 ว กลางกลวง
เป็ นเชลยออกไปจากแผ่ นดิ น
(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
กษัตริย์แห่ งยูดาห์ น2 ั น เมื อวันที
28 ต่ อไปนี2 เป็ นจํานวนประชาชน ยี สิ บห้ าในเดื อนที สิ บสอง เอซึ งเนบู คั ด เนสซาร์ จั บไปเป็ น วิ ลเมโรดั กกษั ตริ ย์แห่ งบาบิ โลน
เชลย ในปี ทีเจ็ด พวกยิวสามพัน ในปี ทีท่านขึ2 นเสวยราชย์ ท่านได้
ยี สิบสามคน
ยกศี รษะของเยโฮยาคี นกษั ตริ ย์
29 ในปี ที สิ บ แปดแห่ งรั ช กาล แห่ งยู ดาห์ ข2 ึ น และได้ นาํ ท่ าน
เนบู คั ดเนสซาร์ ท่ านขนเชลย ออกมาจากคุก
จากกรุ งเยรู ซาเล็มแปดร้ อยสาม 32 พระองค์ตรั สอย่ างเมตตาต่ อ
สิบสองคน
ท่ าน และให้ นั งบนที นั งเหนื อ
30 ในปี ที ยี สิ บสามแห่ ง รั ชกาล กว่ าบรรดากษัตริย์ท2 ังหลายที อยู่
เนบู คั ดเนสซาร์ เนบู ซาระดาน ในบาบิโลน
ผู้ บั ง คั บบั ญชาทหารรั กษาพระ 33 ดั งนั2 นเยโฮยาคี นจึ งถอด
องค์ จั บยิ วเป็ นเชลยเจ็ดร้ อยสี - เครื องแต่ งกายนั กโทษออกเสี ย
สิ บห้ าคน รวมคนทั2 งหมดเป็ น และท่ า นได้ รั บ ประทานที โต๊ ะ
สี พันกับหกร้ อยคน
เสวยต่ อ พระพั ก ตร์ ก ษั ต ริ ย์ ทุ ก
เยโฮยาคีน
วันตลอดชี วิต
34 ส่ วนงบประมาณทีให้ น2 ั นท่าน
ออกจากคุก
ก็ได้ รั บพระราชทานจากกษั ตริ ย์
ในบาบิโลน
แห่ งบาบิ โลนตามความต้ องการ
(F พกษ FM:FO-GP)
31 และต่ อมาในปี ที สามสิ บเจ็ด รายวั นอยู่ เสมอ ตลอดเมื อท่าน
แห่ งการเป็ นเชลยของเยโฮยาคีน มีชีวิตอยู่ จนวันตายของท่าน

(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
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