
หนา 1498เยเรมีย
1ถอยคําของเยเรมีย บุตรชาย

ของฮิลคียาห ผูหนึ่ งในหมู
ปุโรหิต ผูอยูตําบลอานาโธท ใน
แผนดินของเบนยามิน
2พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ถึ งเยเรมี ย ในรั ชกาลโยสิ ยาห
โอรสของอาโมน กษัตริยแหง
ยู ดาห ในป ที่ สิ บสามของรั ช
กาลนี้
3และมีมาในรัชกาลของเยโฮ-
ยาคิม โอรสของโยสิยาหกษัตริย
แหงยูดาห จนถึงปลายปที่ สิบ
เอ็ดแหงรัชกาลเศเดคียาห โอรส
ของโยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห
จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไปเปน
เชลยในเดือนที่หา
พระเจาทรงแตงตั้งเยเรมีย

ใหเปนผูพยากรณ
กอนท่ีทานบังเกิด

4แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาวา
5"เราไดรู จักเจากอนที่เราไดกอ
รางตัวเจาที่ในครรภ และกอนที่
เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกํา-
หนดตัวเจาไว เราไดแตงตั้งเจา
เป นผู พยากรณ ให แก บรรดา
ประชาชาติ"
6 แล วข าพเจ าก็ กราบทู ลว า
"อนิจจา ขาแตองคพระผู เปน
เจาพระเจา ดูเถิด ขาพระองค
พูดไมเปน เพราะวาขาพระองค

เปนเด็ก"
7แตพระเยโฮวาหตรัสกับขาพ-
เจาวา "อยาวาเจาเปนแตเด็ก
เพราะเจาจะตองไปหาทุกคนที่
เราใชใหเจาไป และเราบัญชา
เจาอยางไรบาง เจาจะตองพูด
8อยากลัวหนาเขาเลย เพราะเรา
อยูกับเจา จะชวยเจาใหพน"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
9แลวพระเยโฮวาหทรงเหยียด
พระหัตถของพระองคถูกตอง
ปากขาพเจา และพระเยโฮวาห
ตรัสกับขาพเจาวา "ดูเถิด เรา
เอาถอยคําของเราใสในปากของ
เจา
10 ดูซิ ในวันนี้ เราไดตั้ งเจาไว
เหนื อบรรดาประชาชาติ และ
เหนือราชอาณาจักรทั้งหลาย ให
ถอนออกและใหพังลง ใหทํา
ลายและใหควํ่าเสีย ใหสรางและ
ใหปลูก"

ผูพยากรณไดประกาศ
การพิพากษา
ของพระเจา

11 ย่ิ งกวานี้ พระวจนะของพระ
เยโฮวาหมายังขาพเจาวา "เยเร-
มียเอย เจาเห็นอะไร" ขาพเจา
กราบทูลวา "ขาพระองคเห็นไม
ตะพดอัลมันดอันหนึ่ง"
12 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "เจาเห็นถูกตองดี

(1) 2 พศด 36:21 (2) ยรม 1:4 (3) 2 พกษ 24:1-9; 36:5-8 (4) ยรม 1:2; อสค 1:3
(5) สดด 71:5-6 (6) อสค 4:10-16 (7) อพย 7:1-2; กดว 22:20 (8) อสย 51:7
(9) อพย 4:11-12 (10) 1 พกษ 17:1; วว 11:3-6 (11) อมส 7:8 (12) พบญ 5:28

 24_jer.pub 
 page 1

 Friday, December 09, 2005 12:56 



หนา 1499
แลว เพราะเราจะเรงเราถอยคํา
ของเราเพ่ือใหกระทําสําเร็จ"
13 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังขาพเจาครั้งที่สองวา "เจา
เห็นอะไร" ขาพเจากราบทูลวา
"ข าพระองค เห็ นหม อกําลั ง
เดือดอยูหมอหนึ่ ง หันหนาไป
ทางทิศเหนือ"
14 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "เหตุรายจะระเบิด
จากทิศเหนือมาเหนือชาวแผน
ดินนี้ทั้งสิ้น
15 เพราะ ดูเถิด เราจะรองเรียก
ครอบครั วทั้ งปวงแห งบรรดา
ราชอาณาจักรทิศเหนือ" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ "เขาทั้ง
หลายจะมา และตางก็จะวาง
บัลลังกของตนไวที่ ตรงทางเขา
ประตูกรุงเยรูซาเล็ม  ตั้งสูลอม
รอบกําแพงทั้ งหลายและตั้ งสู
หัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห
16 และเราจะกลาวคําพิพากษา
ของเราต อหั วเมื องเหล านั้ น
เพราะบรรดาความชั่ วร ายของ
เขาในการที่ ไดทอดทิ้งเรา และ
ได เผาเครื่ องหอมบูชาพระอื่ น
และนมัสการสิ่ งที่ มือของตนได
กระทําไว
17 เพราะฉะนั้นสวนเจาจงคาด
เอวของเจาไว จงลุกข้ึนและบอก
ทุกอยางที่ เราบัญชาเจาไวนั้นให
เขาฟง อยาสะดุงกลัวเพราะหนา

เขาเลย เกรงวาเราจะทําใหเจา
หงอตอหนาเขาทั้งหลาย
18 เพราะ ดูเถิด ในวันนี้ เรา
กระทําให เจ าเปนเมืองมีปอม
เปนเสาเหล็ก และเปนกําแพง
ทองสัมฤทธิ์ สู กับแผนดินทั้ ง
หมด สู กับบรรดากษัตริยแหง
ยูดาห กับเจานาย กับปุโรหิต
และกับประชาชนแหงแผนดินนี้
19 เขาทั้ งหลายจะตอสู กับเจ า
แตจะไมชนะเจา เพราะเราอยู
กั บเจ าเพ่ื อจะช วยเจ าใหพ น"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

คําตรัสจากพระเจา
ถึงยูดาหผูกลับสัตย

2ย่ิ งกวานี้พระวจนะของพระ
เยโฮวาหมายังขาพเจาวา

2"จงไปประกาศกรอกหูของกรุง
เยรูซาเล็มวา พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้วา เรายังจําเจาได คือความ
เมตตาในวัยสาวของเจา ความ
รักขณะที่ เจาเขาพิธีสมรส เมื่อ
เจาตามเรามาในถิ่ นทุรกันดาร
ในดินแดนที่ไมไดหวานพืชอะไร
3อิสราเอลนั้นเปนสวนบริสุทธิ์
ของพระเยโฮวาห คือเปนผลิต
ผลรุนแรกของพระองค คนทั้ ง
ปวงที่ไดกินผลนั้นก็ผิด เหตุราย
จึงจะมาถึงเขา พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ"
4 โอ วงศวานของยาโคบ และ
บรรดาครอบครั วแห งวงศ วาน

เยเรมีย 1, 2

(13) ปฐก 41:32; 2 คร 13:1-2 (14) ยรม 4:6 (15) ยรม 5:15 (16) ยอล 2:11
(17) 1 พกษ 18:46 (18) อสย 50:7; อสค 3:8-9 (19) สดด 129:2; ยรม 1:8; 15:20
(1) ฮบ 1:1 (2) สภษ 1:20 (3) อพย 19:5-6; พบญ 7:6 (4) ฮชย 4:1; มคา 5:1
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หนา 1500
อิสราเอลเอย จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห
5พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"บรรพบุรุษของเจาจับความชั่ ว
ชาอะไรไดในเราเลา เขาจึงไป
หางเสียจากเรา และไปดําเนิน
ตามสิ่ งไรคา และไดกลายเปน
สิ่งไรคา
6 เขาทั้งหลายมิไดกลาววา `พระ
เยโฮวาหประทับที่ไหน ผูไดพา
เราข้ึนมาจากแผนดินอียิปต ผู
ไดนําเราอยู ในปาถิ่นทุรกันดาร
ในแดนทะเลทรายมีหลุม ใน
แดนที่กันดารน้ําและมีเงามัจจุ-
ราช ในแผนดินที่ไมมีผู ใดผาน
ไปได และไมมีมนุษยอาศัยอยูที่
นั่น'
7และเราไดพาเจาทั้ งหลายเขา
มาในดินแดนที่ อุ ดมสมบู รณ
เพ่ื อกิ นผลไม และของดี ๆใน
แผนดินนั้น แตเมื่ อเจาเขามา
เจาไดกระทําใหแผนดินของเรา
เปนมลทิน และกระทําใหมรดก
ของเราเปนสิ่งนาสะอิดสะเอียน
8 ปุโรหิตทั้ งหลายมิไดกลาววา
`พระเยโฮวาหประทั บที่ ไหน'
คนเหล านั้ นที่ แถลงพระราช
บัญญัติไมรูจักเรา บรรดาผูเลี้ยง
แกะก็ละเมิดตอเรา พวกผูพยา-
กรณไดพยากรณโดยพระบาอัล
และดําเนินติดตามสิ่ งที่ ไมเปน
ประโยชน"

บรรดาความทุกขลําบาก
ของอิสราเอล

คือผลแหงความบาป
9พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
ฉะนั้นเราจะยังโตแยงกับเจา เรา
จะโตแยงกับลูกหลานของเจา
10 เหตุวา จงขามไปยังฝงเกาะ
คิทธิม แลวก็ดู และใชคนไปถึง
เมืองเคดารและพิจารณาอยาง
ถี่ถวน ดูทีวาเคยมีสิ่งอยางนี้บาง
ไหม
11 มี ป ระช าช า ติ ใด เคยได
เปลี่ ยนพระของตน ถึงแมวา
พระเหลานั้ นไมเปนพระ แต
ประชาชนของเราไดเอาสงาราศี
ของเขาแลกกับสิ่งที่ไมเปนประ-
โยชนอยางใด"
12พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ ฟา
สวรรคทั้งหลายเอย จงตกตะลึง
ดวยสิ่งนี้ จงเกรงกลัวอยางสยด
สยองและจงโดดเดี่ ยวอ างว าง
เสียเลย
13 เพราะวาประชาชนของเราได
กระทําความชั่ วถึงสองประการ
เขาได ทอดทิ้ งเราเสี ยซึ่ งเป น
แหลงน้ําเปน แลวสกัดหินขังน้ํา
ไวสําหรับตนเอง เปนถังน้ําแตก
ซึ่งขังน้ําไมได
14 อิ สราเอลเป นทาสเขาหรื อ
หรือเป นทาสที่ เกิ ดมาในบ าน
เหตุใดเขาจึงตกไปเปนเหย่ือ
15 สิงโตหนุ มคํารามเขาใส เขา

เยเรมีย 2

(5) อสย 5:3-4 (6) วนฉ 6:13; 2 พกษ 2:14 (7) กดว 13:27 (8) 1 ซมอ 2:12
(9) อสย 3:13; 43:26 (10) ปฐก 10:4-5 (11) ยรม 2:5; มคา 4:5 (12) พบญ 32:1
(13) สดด 81:11-13; อสย 1:3 (14) อพย 4:22; อสย 50:1 (15) ยรม 5:6; 25:30
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หนา 1501
มันคํารามเสียงดังมาก และมัน
ทั้ งหลายไดกระทําใหแผ นดิน
ของเขาทิ้งรางวางเปลา หัวเมือง
ทั้ งหลายของเขาก็ถูกเผา ไมมี
คนอาศัยอยู
16 ย่ิ งกวานั้นอีก ประชาชน
เมืองโนฟและเมืองทาปานเหส
ไดทุบกระหมอมของเจาแลว
17 เจาหาเร่ื องเหลานี้ ใหมาใส
ตัวเจาเอง โดยการทอดทิ้ งพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา เมื่ อ
พระองคทรงนําเจาไปตามทางมิ
ใชหรือ
18 บัดนี้ เจาไดอะไรดวยการลง
ไปยังอียิปต เพ่ือดื่มน้ําในแมน้ํา
ชิโหร หรือเจาไดอะไรดวยการ
ที่ลงไปยังอัสซีเรีย เพ่ือดื่มน้ําใน
แมน้ํานั้น
19 ความโหดร ายของเจ าจะตี
สอนเจาเอง และการที่ เจากลับ
สัตยนั้นเองจะตําหนิเจา ฉะนั้น
เจาจงรู และเห็นเถิดวา มัน
เปนความชั่วและความขมขื่น ซึ่ง
เจาทอดทิ้งพระเยโฮวาหพระเจา
ของเจา ซึ่งความยําเกรงเรามิได
อยู ในตัวเจาเลย" องคพระผู
เปนเจาพระเจาจอมโยธาตรัสดัง
นี้แหละ
20 "เพราะวานานมาแลวเราได
หักแอกของเจา และระเบิดพัน-
ธนะของเจาเสีย และเจาไดกลาว
วา `ขาจะไมละเมิด' เออ เจาได

โนมตัวลงเลนชูบนเนินเขาสูงทุก
แหงและใตตนไมเขียวสดทุกตน
21 แตเราไดปลูกเจาไวเปนเถา
องุนอยางดี เปนพันธุแททั้งนั้น
แลวทําไมเจาเสื่ อมทรามลงจน
กลายเปนเถาแปลกไปได"
22 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
ตรัสวา "ถึงแมวาเจาชําระตัว
ดวยน้ําดาง และใชสบูมาก แต
รอยเป อนความชั่ วชาของเจาก็
ยังปรากฏอยูตอหนาเรา
23 เจาจะพูดไดอยางไรวา `ขา
ไมเปนมลทิน ขามิไดติดตาม
พระบาอัลไป' จงมองดูทาทาง
ของเจาที่ในหุบเขาซิ จงสํานึกซิ
วาเจาไดกระทําอะไร เจาเหมือน
อูฐสาวคะนองที่ เดินขามไปขาม
มา
24 เหมื อนลาป าที่ คุ นเคยกับ
ถิ่นทุรกันดาร ไดสูดลมดวย
ความอยากอั นรุ นแรงของมัน
ใครจะระงับความใครของมันได
บรรดาที่ แสวงหามันจะไมตอง
เหน็ดเหนื่ อย เมื่อถึงเดือนที่
กําหนดของมันจะพบมันเอง
25 ระวังอยาให เทาของเจาขาด
รองเทา และระวังลําคอของเจา
ใหพนจากความกระหาย แตเจา
กลาววา `หมดหวังเสียแลว
เพราะขาไดรักพระอื่น และขาจะ
ติดตามไป'
26 เมื่อโจรถูกจับมีความละอาย

เยเรมีย 2

(16) 2 พกษ 18:21 (17) ลนต 26:15; กดว 32:23 (18) อสย 30:1-7 (19) ยรม 2:17
(20) อพย 3:8; ลนต 26:13 (21) สดด 44:2 (22) โยบ 9:30-31 (23) ปฐก 3:12-13
(24) โยบ 11:12; 39:5-8 (25) พบญ 28:48; อสย 20:2-4 (26) สภษ 6:30-31
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หนา 1502
ฉันใด วงศวานของอิสราเอลก็
จะละอายฉันนั้น ทั้ งตัวเขา
กษัตริย เจานาย ปุโรหิตและ
ผูพยากรณทั้งหลายของเขา
27 ผู กลาวแกลําตนวา `ทาน
เปนบิดาของขาพเจา' และกลาว
แกศิลาวา `ทานคลอดขาพเจา
มา' เพราะเขาทั้ งหลายไดหัน
หลังใหแกเรา มิใชหันหนามาให
แต เมื่ อถึ ง เวลาลําบากเขาจะ
กลาววา `ขอทรงลุกข้ึนชวยขา
พระองคทั้งหลายใหรอด'
28 แตบรรดาพระของเจาอยู ที่
ไหนเลา ซึ่ งเปนพระที่ เจาสราง
ไวสําหรับตัวเอง ถามันชวยเจา
ใหรอดได ก็ใหมันลุกข้ึนชวย
เมื่ อถึงเวลาลําบากของเจา โอ
ยูดาหเอย เจามีหัวเมืองมากเทา
ใด เจาก็มีพระมากเทานั้น"
29พระเยโฮวาหตรัสวา "เจาทั้ง
หลายจะมารองทุกขเร่ืองเราทํา-
ไม เจาไดละเมิดตอเราหมดทุก
คนแลว
30 เราไดโบยตีลูกหลานของเจา
เสียเปลา เขาทั้งหลายก็ไมดีข้ึน
ดาบของเจาเองไดกลืนผูพยา-
กรณของเจา เหมือนอยางสิงโต
ที่ทําลาย
31 โอ คนยุคนี้เอย เจาทั้งหลาย
จงพิจารณาดูพระวจนะของพระ
เยโฮวาห เราเปนเหมือนถิ่นทุร-
กันดารแกอิสราเอลหรือ หรือ

เหมื อนแผนดิ นที่ มื ดทึ บหรื อ
ทําไมประชาชนของเราจึงกลาว
วา `ขาพระองคทั้ งหลายเปน
เจานาย ขาพระองคจะไมมาหา
พระองคอีก'
32 สาวพรหมจารีจะลืมอาภรณ
ของเธอไดหรือ เจาสาวจะลืม
เครื่ องพันกายของตนไดหรือ
แตประชาชนของเราไดลื มเรา
เปนเวลากี่วันก็นับไมไหวแลว
33 ทําไมเจานําวิถีของเจาไปหา
ความรักอยางแนบเนียน ฉะนั้น
เจาจึงสอนทางของเจาใหคนชั่ว
ดวย
34 ที่ชายเสื้อของเจาจะเห็นโล-
หิตของคนจนที่ ไรความผิดดวย
เรามิไดพบโดยการสืบหาอยาง
ลึกลับ แตโดยเรื่องตางๆเหลานี้
35 เจาก็ยังกลาววา `เพราะ
ขาพเจาไมมีความผิดเลย พระ
พิ โรธของพระองค จะหั นกลับ
จากขาพเจาเปนแน' ดูเถิด เรา
จะนํ า เจ า ไปสู ก ารพิ พากษา
เพราะเจาไดกลาววา `ขาพเจามิ
ไดกระทําบาป'
36 ทําไมเจาทองเที่ยวไปๆมาๆ
อยางเบาความเชนนั้น โดย
เปลี่ยนเสนทางของเจาอยู เสมอ
นะ อียิปตจะกระทําใหเจาได
อาย เหมือนอัสซีเรียไดกระทํา
ใหเจาไดอายมาแลวนั้น
37 เจาจะออกมาจากที่นั่ นดวย

เยเรมีย 2

(27) สดด 115:4-8 (28) พบญ 32:37; วนฉ 10:14 (29) ยรม 2:23 (30) อสย 1:5
(31) อมส 1:1; มคา 6:9 (32) ปฐก 24:22 (33) อสย 57:7-10 (34) 2 พกษ 21:16
(35) โยบ 33:9; สภษ 28:13 (36) ฮชย 5:13; 7:11 (37) 2 ซมอ 13:19; ยรม 2:36
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หนา 1503
โดยเอามือกุมศีรษะของเจ าไว
เพราะพระเยโฮวาหทรงทอดทิ้ ง
บรรดาความไววางใจของเจาเสีย
เจาจะเจริญข้ึนมาเพราะเขาก็ไม
ได"

3"เขาทั้งหลายวา `ถาชายคน
ใดหย าภรรยาของตนและ

เธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเปน
ภรรยาของชายอีกคนหนึ่ ง เขา
จะกลับไปหาเธอหรือ แผนดิน
นั้ นจะไมโสโครกมากมายหรือ'
แต เจ าได เล นชู กั บคนรั กมาก
มายแลว ถึงกระนั้นเจาจงกลับ
มาหาเรา" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
2"จงแหงนหนาข้ึนสูบรรดาที่สูง
นั้น และดูซี ที่ไหนบางที่ไมมีคน
มานอนดวย เจาไดนั่ งคอยคน
รักของเจาอยูที่ ริมทาง อยาง
คนอาระเบี ยในถิ่ นทุ รกั นดาร
เจาไดกระทําใหแผนดินโสโครก
ดวยการแพศยาและความชั่ วชา
ของเจา
3 เพราะฉะนั้นฝนจึงไดระงับเสีย
และฝนชุ กปลายฤดู จึ งขาดไป
แต เจ ามี หน าผากของหญิ ง
แพศยา เจาปฏิเสธไมยอมอาย
4ตั้ งแต เวลานี้ เจาจะรองเรียก
เรามิใชหรือวา `พระบิดาของ
ขาพระองค พระองคทรงเปนผู
ชี้นําตั้งแตขาพระองคยังสาวๆ
5พระองคจะทรงพระพิโรธอยู

เปนนิตยหรือ พระองคจะทรง
กร้ิวอยูจนถึงที่สุดปลายหรือ' ดู
เถิด เจาลั่นวาจาแลว แตเจาก็ยัง
กระทําความชั่ วชาทุกอย างซึ่ ง
เจากระทําได"

พระเจาทรงออนวอน
ตออิสราเอลผูกลับสัตย

6พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
ในรัชกาลของกษัตริยโยสิยาหวา
"เธอทําอะไรเจาเห็นหรือ คือ
อิสราเอลผูกลับสัตย เธอข้ึนไป
บนภูเขาสูงทุกลูก และใตตนไม
เขียวสดทุกตน แลวก็ไปเลนชู
อยูที่นั่น
7 เมื่อเธอทําอยางนี้จนหมดแลว
เรากลาววา `เจาจงกลับมาหา
เรา' แตเธอก็ไมกลับมา และ
ยูดาหนองสาวที่ทรยศนั้นก็เห็น
8และเราเห็นวา เพราะเหตุทั้ ง
ปวงที่ อิ สราเอลผู กลับสัตย ได
ลวงประเวณีนั้น เราไดไลเธอไป
พรอมกับใหหนังสือหยา แต
ยูดาหนองสาวที่ ทรยศนั้ นก็ไม
กลัว เธอก็กลับไปเลนชูดวย
9ตอมาเพราะการแพศยาเปน
การเบาแกเธอมาก เธอก็กระทํา
ใหแผนดินโสโครกไป โดยไป
ลวงประเวณีกับศิลากับลําตน
10 แมวาเธอกระทําไปสิ้นอยาง
นี้ แลว ยูดาหนองสาวที่ทรยศ
ของเธอก็มิไดหันกลับมาหาเรา
ดวยสิ้นสุดใจ แตแสรงทําเปน

เยเรมีย 2, 3

(1) พบญ 24:1-4; ยรม 3:9 (2) อสค 8:4-6; ลก 16:23 (3) ลนต 26:19; พบญ 28:23
(4) ยรม 3:19; ฮชย 14:1-3 (5) สดด 77:7-9; 85:5 (6) 2 พกษ 17:7-17; อสค 23:11
(7) 2 พกษ 17:13-14 (8) อสค 23:9 (9) อสค 23:10 (10) 2 พศด 34:33-35:18
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หนา 1504
กลับมา" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
11 แล วพระเยโฮวาห ตรั สกั บ
ขาพเจาวา "อิสราเอลผูกลับสัตย
ยังสําแดงตัววา มีผิดนอยกวา
ยูดาหที่ทรยศ
12 จงไปประกาศถอยคําเหลานี้
ไปทางเหนือกลาววา `พระเย-
โฮวาหตรัสวา อิสราเอลผูกลับ
สัตยเอย กลับมาเถิด เราจะไม
ใหความกร้ิวของเราสวมทับเจา
เพราะเราประกอบดวยพระกรุ-
ณาคุณ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ เราจะไมกร้ิวเปนนิตย
13 เพียงแตยอมรับความชั่ วชา
ของเจาวา เจาไดละเมิดตอพระ
เยโฮวาหพระเจาของเจา และ
เที่ ยวเอาใจพระอื่ นที่ ใตตนไม
เขียวสดทุกตน และเจามิไดเชื่อ
ฟงเสียงของเรา'" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
14พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ ลูก
หลานที่ กลับสัตยเอย กลับมา
เถิด เพราะเราแตงงานกับเจา
แลว เราจะรับเจาจากเมืองละ
คนและจากครอบครัวละสองคน
และเราจะนําเจามาถึงศิโยน
15 และเราจะใหผู เลี้ ยงแกะคน
ที่พอใจเราแกเจา ผูซึ่ งจะเลี้ยง
เจาดวยความรูและความเขาใจ
16 และต อมาเมื่ อเจ าทวีและ
เพ่ิมข้ึนในแผนดินนั้น ในครั้ ง

นั้น" พระเยโฮวาหตรัสวา "เขา
ทั้ งหลายจะไมกลาวอีกวา `หีบ
พันธสัญญาแห งพระเยโฮวาห '
เร่ืองนี้จะไมมีข้ึนในใจ ไมมีใคร
ระลึกถึง ไมมีใครนึกถึง จะไม
ทํากันข้ึนอีกเลย
17 ในครั้ งนั้ นเขาจะเรียกกรุ ง
เยรูซาเล็มวา เปนพระที่นั่งของ
พระเยโฮวาห และบรรดาประ-
ชาชาติจะรวบรวมกันเขามาหา
ยังพระนามของพระเยโฮวาหใน
กรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไมติด
ตามใจอั นชั่ วของเขาอย างดื้ อ
กระดางอีกตอไป
18 ในสมั ยนั้ นวงศ วานของยู-
ดาหจะเดินมากับวงศ วานของ
อิสราเอล เขาทั้งสองจะรวมกัน
มาจากแผนดินฝายเหนือ มา
ยั งแผ นดิ นซึ่ งเรามอบให แก
บรรพบุรุษของเจาใหเปนมรดก
19 แตเรากลาววา `เราจะตั้งเจา
ไวทามกลางบุตรทั้ งหลายของ
เราอยางไรดีหนอ และใหแผน
ดินที่นาปรารถนาแกเจา เปน
มรดกที่ สวยงามที่ สุดในบรรดา
ประชาชาติ' และเรากลาววา
`เจาจะเรียกเราวา พระบิดาของ
ขาพระองค และจะไมหันกลับ
จากการติดตามเรา'"

การสารภาพ
ความผิดบาป

20 พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ

เยเรมีย 3

(11) ยรม 3:8; ฮชย 4:16 (12) 2 พกษ 15:29 (13) ลนต 26:40-42; พบญ 30:1-3
(14) อสย 54:5; ฮชย 2:19-20 (15) 1 ซมอ 13:14 (16) อสย 36:8-12; 60:22; 61:4
(17) สดด 87:3 (18) ยรม 30:3; 50:4 (19) ฮชย 11:8 (20) ยรม 3:1-2; ฮชย 3:1
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หนา 1505
วงศวานอิสราเอลเอย แนนอนที
เดียวที่ ภรรยาทรยศละทิ้ งสามี
ของนางฉันใด เจาก็ไดทรยศตอ
เราฉันนั้น"
21 เขาได ยินเสียงมาจากที่ สู ง
เปนเสียงรองไหและเสียงวิงวอน
ของบุตรทั้ งหลายของอิสราเอล
เพราะเขาไดแปรวิถีของเขาเสีย
แลว เขาไดลืมพระเยโฮวาหพระ
เจาของเขา
22 "บรรดาบุตรที่ กลับสัตยเอย
จงกลับมาเถิด เราจะรักษาความ
สัตยของเจาใหหาย" "ดูเถิด
ขาพระองคทั้ งหลายมาหาพระ
องคแลว เพราะพระองคทรง
เป นพระเยโฮวาหพระเจ าของ
ขาพระองค
23 แท จริ งความหวั งว าจะได
ความรอดจากเนินเขาและจาก
ภู เขาหลายลู กก็ เป นความไร
สาระ แทจริงความรอดของอิส-
ราเอลนั้ นอยู ในพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา
24 แตวาสิ่ งที่ นาอายนั้ นไดกัด
กินสิ่ งทั้ งปวงที่ บรรพบุ รุษของ
เราไดลงแรงทําไว ตั้ งแตเรายัง
เปนเด็กอนุชนอยู คือฝูงแกะ
ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาวทั้ง
หลายของเขา
25 ให เรานอนลงจมในความ
อายของเรา และใหความอัปยศ
คลุมเราไว เพราะเราไดกระทํา

บาปต อพระเยโฮวาห พระเจ า
ของเรา ทั้งตัวเราและบรรพบุรุษ
ของเรา ตั้งแตเราเปนอนุชนอยู
จนทุกวันนี้ และเราหาไดเชื่อฟง
พระสุ รเสียงแหงพระเยโฮวาห
พระเจาของเราไม"

4พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ
อิสราเอลเอย ถาเจาจะกลับ

มา เจาจงกลับมาหาเรา ถาเจา
ยอมเอาสิ่ งที่ นาสะอิดสะเอียน
ไปใหพนสายตาของเราเสีย เจา
ก็จะไมโลเล
2และถ าเจ าปฏิญาณอย างสั จ
จริง อยางยุติธรรม และอยาง
ชอบธรรมวา `ตราบใดที่พระเย-
โฮวาหทรงพระชนมอยูแน' แลว
บรรดาประชาชาติจะใหพรกันใน
พระนามพระองค และเขาทั้ ง
หลายจะอวดพระองค"
3 เพราะวา พระเยโฮวาหตรัสกับ
คนยูดาหและแกชาวเยรูซาเล็ม
วา "จงทุบดินที่ ไถไวแลวนั้ น
และอยาหวานลงกลางหนาม
4ดูกอน คนยูดาหและชาวกรุง
เยรูซาเล็มเอย จงเอาตัวรับพิธี
เขาสุหนัตถวายแดพระเยโฮวาห
จงตัดหนั งปลายหั วใจของเจ า
เสีย เกรงวาความกริ้วของเราจะ
พลุ งออกไปอย างไฟและเผา
ไหม ไมมีใครจะดับได เหตุดวย
ความชั่วแหงการกระทําทั้งหลาย
ของเจา

เยเรมีย 3, 4

(21) ยรม 30:15-17; 31:9 (22) ฮชย 6:1; 14:1 (23) สดด 121:1-2; อสย 44:9
(24) ยรม 11:13; อสค 16:61 (25) อสร 9:6-15; สดด 109:29 (1) อสย 31:6
(2) พบญ 10:20; อสย 45:23 (3) ปฐก 3:18; ฮชย 10:12 (4) พบญ 10:16; 30:6
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หนา 1506
พระเจาจะทรงพิพากษา

ลงโทษยูดาห
5จงประกาศในยูดาห และ
โฆษณาในกรุงเยรูซาเล็มวา `จง
เปาแตรไปทั่วแผนดิน  จงรวม
กัน จงรองประกาศดังๆวา มา
รวมกันเถิด ใหเราเขาไปใน
บรรดาเมืองที่มีปอม'
6จงยกธงข้ึนสู ศิโยน จงรีบหนี
ไปใหปลอดภัย อยารออยู
เพราะเราจะนําความรายมาจาก
ทิศเหนือ และนําการทําลาย
ใหญย่ิงมา
7สิงโตตัวนั้นไดออกไปจากพุม
ไมหนาทึบของมันแลว และผู
ทําลายเหล าประชาชาติ กําลั ง
เดินทางมาแลว เขาไดออกไป
จากสถานที่ ของเขาเพ่ื อกระทํา
ใหแผนดินของเจารกรางไป หัว
เมื องของเจ าจะถู กทิ้ งไว เสี ย
เปลาๆปราศจากคนอาศัย
8ดวยเหตุนี้ เจาจงสวมผากระ-
สอบ จงคร่ําครวญและรองไห
เพราะพระพิโรธอันรอนแรงของ
พระเยโฮวาห มิ ได หั นกลั บไป
จากเรา"
9พระเยโฮวาหตรัสวา "ตอมาใน
วันนั้นทั้ งกษัตริย และพวก
เจานายจะหมดกําลังใจ บรรดา
ปุโรหิตจะตกตะลึงและผูพยา-
กรณก็จะอัศจรรยใจ"
10 แลวขาพเจาจึงทูลวา "ขาแต

องคพระผู เปนเจาพระเจา พระ
องคทรงลอลวงชนชาตินี้ และ
กรุงเยรูซาเล็มแนนอนทีเดียววา
`เจาทั้ งหลายจะอยู เย็นเปนสุข'
แตที่ จริงดาบไดมาถึงชี วิตของ
เขาทั้งหลาย"
11 "ในครั้ งนั้น เขาจะกลาวแก
ชนชาตินี้ และแกกรุงเยรูซาเล็ม
วา `ลมรอนจากที่สูงในถิ่นทุร-
กันดารพัดมาสู บุตรสาวประชา
ชนของเรา ไมใชจะมาฝดหรือ
มาชําระ
12 กระแสลมที่แรงจะพัดมาจาก
ที่ เหลานั้ นมาสู เรา บัดนี้ เราจะ
กลาวคําตัดสินตอพวกเขา'
13 ดูเถิด เขาจะข้ึนมาเหมือน
เมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลม
หมุน มาทั้งหลายของเขาเร็วย่ิง
กวานกอินทรี วิบัติแกเราทั้ ง
หลาย เพราะวาเราจะตองพินาศ
14 โอ กรุงเยรูซาเล็มเอย จงลาง
จิตใจของเจาใหพนจากความชั่ว
ราย เพ่ือเจาจะรอดได ความคิด
ชั่วรายของเจานั้นจะสิงอยู ในใจ
ของเจานานสักเทาใด
15 เพราะวามี เสียงประกาศมา
จากเมืองดาน และโฆษณาความ
ชั่วรายจากภูเขาเอฟราอิม
16 จงกล าวแก บรรดาประชา
ชาติ ดูเถิด จงโฆษณาแกกรุงเย-
รูซาเล็มวา บรรดาผูลอมมาจาก
แผนดินไกล เขาทั้งหลายโหรอง

เยเรมีย 4

(5) อสค 33:2-6 (6) อสย 62:10 (7) ยรม 5:6; 25:38 (8) อสย 15:3; 22:12; 32:11
(9) 1 ซมอ 25:37-38 (10) อสค 11:13 (11) ยรม 23:19 (12) ยรม 1:16; อสค 5:8
(13) อสย 13:5 (14) อสย 1:16-19 (15) วนฉ 18:29; 20:1 (16) ยรม 6:18; 31:10
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หนา 1507
เขาใสหัวเมืองยูดาห
17 เขาทั้ งหลายล อมยู ดาห ไว
รอบเหมือนผูดูแลเฝานา เพราะ
วายูดาหไดกบฏตอเรา"  พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
18 "วิถีและการกระทําทั้ งหลาย
ของเจาไดนําเร่ืองนี้มาเหนือเจา
นี่แหละเปนผลแหงความชั่วราย
ของเจา เพราะมันขมข่ืน เพราะ
มันมาถึงจิตใจของเจาทีเดียว"
เยเรมียคร่ําครวญเรื่องยูดาห

19 แสนระทม แสนระทม ขาก็
บิดตัวดวยความเจ็บปวด โอ
ผนังดวงใจของขาเอย จิตใจของ
ขาก็วาวุน ขาจะนิ่ งอยู ไมได
เพราะจิตใจข าได ยินเสียงแตร
เสียงปลุกของสงคราม
20 การประกาศ เรื่ อ งความ
หายนะไลติดตามความหายนะ
แผนดินทั้งสิ้นก็ถูกทิ้งราง บรร-
ดาเต็นทของข าก็ถูกทําลายใน
ฉับพลัน มานทั้งหลายของขาก็
สิ้นไปในบัดเดี๋ยวเดียว
21 ข าจะต องมองดู ธงและฟ ง
เสียงแตรนานสักเทาใด
22 "เพราะประชาชนของเราโง
เขลา เขาทั้ งหลายไมรู จักเรา
เขาทั้ งหลายเปนลูกหลานที่ โง
ทึบ เขาทั้งหลายไมมีความเขาใจ
เขาทั้งหลายทําความชั่วเกง แต
เขาไมเขาใจที่จะทําดี"
23 ขาพเจามองดูพ้ืนที่โลก และ

ดูเถิด เปนที่ รางและวางเปลา
และมองดูฟาสวรรค ในนั้นก็
ไมมีความสวาง
24 ขาพเจามองดูภูเขา ดูเถิด
มันกําลังสั่นอยู บรรดาเนินเขา
ก็แกวงไปแกวงมา
25 ขาพเจามองดู และดูเถิด ไม
มีมนุษยเลย นกทั้งปวงแหงทอง
อากาศไดหนีไปแลว
26 ขาพเจามองดู และดูเถิด
เรือกสวนไรนาก็เปนถิ่นทุรกัน-
ดาร และหัวเมืองทั้ งสิ้ นก็ปรัก
หักพังไปตอพระพักตรพระเย-
โฮวาห ตอพระพิโรธอันรอนแรง
ของพระองค
27 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "แผนดินทั้งหมดจะเปนที่รก
ราง ถึงกระนั้นเราก็ยังมิไดกระ-
ทําใหถึงอวสานเสียทีเดียว
28 เพราะเรื่ องนี้ โลกจะไวทุกข
และฟาสวรรคเบ้ืองบนจะดํามืด
เพราะเราไดลั่นวาจาแลว เราได
หมายใจไวแลว เราจะไมเปลี่ยน
ใจหรือหันกลับ
29 เมื่ อได ยินเสี ยงพลม าและ
นักธนู ชาวเมืองทั้งหมดก็จะหนี
ไป เขาเขาไปอยูในสุมทุมพุมไม
และปนป ายไปท ามกลางศิลา
หั วเมื องทุ กแห งก็ ถู กทอดทิ้ ง
และไมมีมนุษยอาศัยอยูในเมือง
เหลานั้นเลย
30 เจาผูที่ถูกทิ้ งรางเอย ที่ เจา

เยเรมีย 4

(17) 2 พกษ 25:1-4 (18) โยบ 20:5-16 (19) ยรม 9:1 (20) ลนต 26:18, 21
(21) 2 พศด 35:25 (22) พบญ 32:6 (23) ปฐก 1:2 (24) วนฉ 5:4-5; 1 พกษ 19:11
(25) ฮชย 4:3 (26) พบญ 29:23-28 (27) ยรม 4:7 (28) อสย 24:4; 33:8-9
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หนา 1508
แตงตัวสีแดงนั้นเจาทําอะไรกัน
และที่ เจาประดับตัวดวยอาภรณ
ทองคํา ที่ เจาขยายดวงตาให
กวางดวยแตมสี เออ เจาแตงตัว
ใหงามเสียเปลา คนรักของเจา
จะดูหมิ่นเจา เขาทั้ งหลายจะ
แสวงหาชีวิตของเจา
31 เพราะเราไดยินเสียงเหมือน
เสี ยงหญิงคลอดบุตรรองแสน
เจ็บปวดอยางกับจะคลอดบุตร
หัวป เสียงรองแหงบุตรสาว
ศิโยนนั้น แทบจะขาดใจ เหยียด
มือของเธอออกรองวา `วิบัติแก
ขาในบัดนี้ จิตใจขาออนเปลี้ ย
อยูเพราะเหตุพวกฆาตกร'"

ความบาปของยูดาห
คือการประพฤติชั่วราย

5"จงว่ิ งไปว่ิ งมาอยู ในถนน
กรุงเยรูซาเล็ม บัดนี้จงมอง

และรับรู จงคนตามลานเมืองดู
ทีวา จะหามนุษยสักคนหนึ่งได
หรือไม คือคนที่ กระทําการ
ยุติธรรมและแสวงหาความจริง
เพ่ื อเราจะได อภั ยโทษให แก
เมืองนั้น
2แมเขาทั้งหลายกลาววา `ตราบ
ใดที่พระเยโฮวาหทรงพระชนม
อยู ' เขาก็ยังปฏิญาณเท็จอยาง
แนนอน"
3 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
เนตรของพระองคทรงหาความ
จริงมิใชหรือ พระองคทรงเฆี่ยน

ตีเขาทั้ งหลาย แตเขาก็ไมรูสึก
สํานึก พระองคทรงลางผลาญ
เขา แตเขาทั้ งหลายปฏิเสธไม
ยอมดีข้ึน เขาไดกระทําใหหนา
ของเขากระดางย่ิงกวาหิน เขา
ปฏิเสธไมยอมกลับใจ
4แลวขาพเจาจึงทูลวา "แนนอน
คนเหล านี้ เป นแต คนต อยต่ํา
เขาเหลานี้โงเขลา เพราะเขาไม
รู จักพระมรรคาของพระเยโฮ-
วาห ไมรู จักคําตัดสินของพระ
เจาของเขา
5ขาพระองคจะไปหาพวกผู ย่ิ ง
ใหญ และจะพูดกับเขาทั้งหลาย
เพราะเขารู จั กพระมรรคาของ
พระเยโฮวาห และรูจักคําตัดสิน
ของพระเจาของเขา" แตเขาทั้ ง
หลายทุ กคนก็ ได หั กแอกเสี ย
เขาทั้ งหลายได ระเบิดพันธนะ
เสีย
6 เพราะฉะนั้น สิงโตจากปาจะ
มาสังหารเขา สุนัขปายามสนธ-
ยาจะทําลายเขา เสือดาวจะเฝา
หัวเมืองทั้งหลายของเขา ทุกคน
ที่ ไปจากเมืองเหลานั้นจะถูกฉีก
เปนชิ้นๆ เพราะวาความละเมิด
ของเขามากมาย การกลับสัตย
ของเขาก็ใหญย่ิง

ความบาปของยูดาห
คือการลวงประเวณี

7 "เราจะใหอภัยเจาไดอยางไร
ลู กหลานของเจ าได ละทิ้ งเรา

เยเรมีย 4, 5

(31) อสย 21:3; ฮชย 13:13 (1) 2 พศด 16:9; ดนล 12:4 (2) ลนต 19:12; อสย 48:1
(3) 2 พศด 16:9; สดด 11:4-7 (4) ยรม 4:22; ฮชย 4:6 (5) อมส 4:1; มคา 3:1
(6) ยรม 2:15; อสค 14:16-21; ดนล 7:4 (7) ยรม 3:19; ฮชย 11:8; มธ 23:37-38
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หนา 1509
แลว และไดอางผูที่ไมใชพระใน
การทําสัตยปฏิญาณ เมื่ อเรา
เลี้ยงเขาใหอิ่ม เขาก็ทําการลวง
ประเวณี แลวก็ยกขบวนกันไป
ที่เรือนของหญิงแพศยา
8 เขาทั้ งหลายเหมือนม าที่ กิน
อิ่ มในตอนเชา ทุกคนก็รองหา
ภรรยาของเพื่อนบาน"
9พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
สิ่ งอยางนี้ เราจะไมทําโทษเขา
หรือ และจิตใจเราไมควรที่ จะ
แกแคนประชาชาติที่ เปนอยางนี้
หรือ

ความบาปของยูดาห
คือการขาดความเคารพ

10 ข้ึ นไปตามกําแพงของมั น
และทําลายเสีย แตอยาไปถึง
อวสานทีเดียว เอาเชิงเทินของ
มันออก เพราะนั่นไมใชเปนของ
พระเยโฮวาห
11 เพราะวงศวานของอิสราเอล
และวงศวานของยูดาหไดทรยศ
ตอเราอยางสิ้นเชิงแลว" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
12 เขาทั้ งหลายพูดมุสาในเร่ือง
พระเยโฮวาห และไดกลาววา
"พระองคมิไดทรงกระทําประ-
การใด ไมมีการรายอันใดจะเกิด
ข้ึนแกเรา เราก็จะไมเห็นดาบ
หรือการกันดารอาหาร
13 ผูพยากรณก็จะเปนแตลมๆ
พระวจนะไม มี ในคนเหล านั้ น

ขอใหเปนอยางนั้นแกเขาเถิด"
14 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
พระเจาจอมโยธาจึงตรัสดังนี้ วา
"เพราะเจาทั้งหลายกลาวถอยคํา
เหลานี้  ดูเถิด เราจะทําถอยคํา
ของเราที่ อยู ในปากของเจ าให
เปนไฟ และชนชาตินี้ เปนฟน
และไฟนั้นจะเผาผลาญเขาเสีย
15 ดูเถิด โอ วงศวานของอิส-
ราเอลเอย เราจะนําประชาชาติ
จากแดนไกลมาสู เจาทั้ งหลาย"
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ
"เปนประชาชาติที่มีอํานาจใหญ
โต เปนประชาชาติดึกดําบรรพ
เปนประชาชาติที่ เจาไม รู ภาษา
ของเขา เขาจะพูดอะไรเจาก็ไม
เขาใจ
16 แล งธนู ของเขาเหมื อนอุ-
โมงคเปด เขาเปนทแกลวทหาร
ทุกคน
17 เขาจะกินซึ่งเจาเกี่ยวได และ
กินอาหารของเจาเสีย ซึ่ งบุตร
ชายและบุตรสาวของเจาควรจะ
ไดกิน เขาจะกินฝูงแกะฝูงวัว
ของเจาเสีย เขาจะกินเถาองุ น
และตนมะเดื่ อของเจาเสีย เขา
จะทําลายตัวเมืองที่ มีปอมของ
เจา ซึ่ งเจาวางใจนั้นเสียดวย
ดาบ"

ความบาปของยูดาห
คือความชั่วฝายจิตวิญญาณ

18พระเยโฮวาหตรัสวา "ถึงแม

เยเรมีย 5

(8) ปฐก 39:9; อพย 20:14 (9) ยรม 5:29 (10) 2 พกษ 24:2-4 (11) อสย 48:8
(12) พบญ 29:19 (13) โยบ 6:26; 8:2 (14) 2 พกษ 1:10-14 (15) พบญ 28:49
(16) สดด 5:9; อสย 5:28 (17) ลนต 26:16; พบญ 28:30-31 (18) ยรม 4:27; 5:10
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หนา 1510
วาในวันเหลานั้น เราก็ยังไม
กระทําแกเจาใหถึงอวสาน
19 และตอมาเมื่ อเจาทั้ งหลาย
จะกลาววา `ทําไมพระเยโฮวาห
พระเจาของเราทั้งหลายจึงกระ-
ทําบรรดาสิ่งเหลานี้แกเรา' เจา
จะกลาวแกเขาวา `เจาไดละทิ้ ง
เราไปปรนนิบัติพระตางดาวใน
แผนดินของเจาฉันใด เจาจะ
ตองไปปรนนิบัติคนตางชาติใน
แผนดินซึ่งไมใชของเจาฉันนั้น'
20 จงประกาศขอความตอไปนี้
ในวงศวานของยาโคบ และ
จงโฆษณาเรื่องนี้ในยูดาหวา
21 โอ ชนชาติที่ โงเขลาและไร
ความเขาใจเอย ผูมีตา แตมอง
ไมเห็น ผูมีหู แตฟงไมไดยิน
จงฟงขอความนี้"
22 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"เจาไมยําเกรงเราหรือ เจาไมตัว
สั่ นอยูตอหนาเราหรือ คือเรา
ผู วางกองทรายไว เปนเขตลอม
ทะเล เปนเครื่ องกีดขวางเปน
นิตยมิใหผานไปได แมวาคลื่น
จะซัด ก็เอาชนะไมได แมคลื่น
จะคะนอง ก็ขามไปไมได
23 แตชนชาตินี้ มี ใจดื้ อดึงและ
กบฏ เขาไดหันเหและจากไป
เสีย
24 ขอความนี้ เขาไมมุ งอยู ในใจ
ของเขาทั้งหลายวา `บัดนี้ ใหเรา
ยําเกรงพระเยโฮวาหพระเจาของ

เรา ผูทรงประทานฝนตามฤดู
ของมันคือฝนตนฤดูและฝนชุก
ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห
ที่ กําหนดการเกี่ ยวขาวไวใหแก
เรา'
25 ความชั่วชาของเจาไดกระทํา
ใหสิ่งเหลานี้หันไปเสีย และบาป
ของเจาทั้ งหลายก็กันสิ่ งที่ ดี ไว
เสียจากเจา
26 เพราะท ามกลางประชาชน
ของเราจะพบคนชั่ว เขาซุมคอย
เหมือนคนดักนกซุมอยู เขาวาง
กับไว เขาดักคน
27 เรือนของเขาเต็มดวยความ
หลอกลวงเหมื อนกระจาดที่ มี
นกเต็ม เพราะฉะนั้นเขาจึงใหญ
โตและมั่งมี
28 เขาจึ งอ วนพีจนตั วเกลี้ ยง
เกลา ในเรื่ องการกระทําความ
ชั่วเขาล้ําหนา เขามิไดตัดสินคดี
คือคดีของลูกกําพราพอ ดวย
ความยุติธรรม ถึงกระนั้นเขาก็
เจริญ เขามิไดปองกันสิทธิของ
คนขัดสน"
29พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
สิ่ งอยางนี้ เราจะไมทําโทษเขา
หรือ และไมควรที่ จิตใจเราจะ
แกแคนประชาชาติที่ เปนอยางนี้
หรือ
30 สิ่ งที่ น าตกตะลึ งและน า
หวาดเสียวไดเกิดข้ึนในแผนดิน
นี้

เยเรมีย 5

(19) พบญ 29:24-28 (21) ยรม 5:4 (22) สดด 119:120 (23) สดด 95:10; อสย 1:5
(24) อสย 64:7; ฮชย 3:5 (25) พบญ 28:23-24 (26) อสย 58:1 (27) วว 18:2
(28) พบญ 32:15; โยบ 15:27-28 (29) มลค 3:5; ยก 5:4 (30) อสย 1:2; ฮชย 6:10
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หนา 1511
31 คือผู พยากรณ ไดพยากรณ
เท็จ และบรรดาปุโรหิตก็ปก
ครองตามการชี้นิ้วของเขา และ
ประชาชนของเราชอบที่ มี การ
อยางนี้ แตเจาทั้งหลายจะกระ-
ทําอะไรเมื่อกาลสุดปลายมาถึง"

การทําลายยูดาห

6โอ ประชาชนเบนยามินเอย
จงรวมกันหนี ไปจากกลาง

กรุงเยรูซาเล็ม จงเปาแตรใน
เมืองเทโคอา และยกสัญญาณ
ไฟข้ึนไวบนเบธฮัคเคเรม เพราะ
เหตุ ร ายโผล ออกมาจากทิ ศ
เหนือ คือการทําลายอยางใหญ
หลวง
2 เราเปรียบบุตรสาวของศิโยน
เสมือนสาวสวยและบอบบาง
3 ผูเลี้ยงแกะพรอมกับฝูงแกะจะ
มาสู เธอ เขาจะตั้ งเต็นทไวรอบ
เธอ ตางก็จะหากินอยูในที่ของ
มัน
4 "จงเตรียมทําสงครามกับเธอ
ลุกข้ึน ใหเราโจมตีเวลาเที่ ยง
วัน" "วิบัติแกพวกเรา เพราะวา
กลางวันคลอยเสียแลว เงาของ
เวลาเย็นก็ยาวออกไป"
5"ลุกข้ึน ใหเราเขาตีเวลากลาง
คืน และทําลายบรรดาวังของเธอ
เสีย"
6 เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธา
ตรัสดังนี้ วา "จงโคนตนไมของ
เธอลง จงกอเชิงเทินไวสูกรุงเย-

รูซาเล็ม นี่แหละนครที่ตองถูก
ทําโทษ ภายในเธอไมมีอะไร
นอกจากการบีบบังคับ
7น้ําพุปลอยน้ําของมันออกมา
ฉันใด เธอก็ปลอยความชั่วของ
เธอออกมาฉันนั้น ไดยินถึง
ความทารุ ณและการทําลายมี
ภายในเธอ ความเศราโศกและ
ความบาดเจ็บก็ ปรากฏต อเรา
เสมอ
8โอ กรุงเยรูซาเล็มเอย จงรับคํา
สั่งสอนเถิด เกรงวาจิตใจเราจะ
พรากจากเจาไปเสีย เกรงวาเรา
จะกระทําให เจ าเป นที่ รกร าง
เปนแผนดินที่ปราศจากคนอา-
ศัย"
9พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้ วา "เขาทั้ งหลายจะกวาดชน
อิสราเอลที่ เหลืออยู นั้ นเสียให
เกลี้ยงอยางเล็มเถาองุน เหมือน
คนเก็บผลองุนเอามือเก็บผลใส
ในตะกราอีกคํารบหนึ่ง"
10 ขาพเจาควรจะพูดและใหคํา
ตักเตือนแกผูใดดีนะ เพ่ือเขาจะ
ไดยิน ดูเถิด หูของเขาตันเสีย
แลว เขาฟงไมได ดูเถิด พระ
วจนะของพระเยโฮวาหเปนสิ่ งที่
เขาดูหมิ่น เขาไมพอใจฟง
11 เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงมี
พระพิโรธของพระเยโฮวาหเต็ม
ไปหมด ขาพเจาจะเก็บไวอีกไม
ไหวแลว "เราจะเทออกรดเด็กๆ

เยเรมีย 5, 6

(31) พคค 2:14 (1) ยชว 15:63; วนฉ 1:21 (2) อสย 1:8 (3) นฮม 3:18; ยรม 4:16
(4) อสย 5:26-30 (5) 2 พศด 36:19; สดด 48:3; อสย 32:14 (7) สภษ 4:23
(8) พบญ 32:29 (9) ยรม 16:16; วว 14:18 (10) อสย 28:9-13 (11) โยบ 32:18-19
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หนา 1512
ที่ตามถนน และรดพวกหนุมๆ
ที่ชุมนุมกันอยูดวย ทั้งสามีและ
ภรรยาก็จะตองเอาไป ทั้งคนแก
และคนชราดวย
12 บานเรือนของเขาจะตองยก
ใหเปนของคนอื่น ทั้งไรนาและ
ภรรยาของเขาดวย เพราะเราจะ
เหยียดมือของเราออกตอสู ชาว
แผนดิน" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
13 "เพราะวา ตั้ งแตคนที่ต่ํา
ตอยที่ สุดจนถึงคนใหญโตที่สุด
ทุกคนโลภอยากไดกําไร และทุก
คนก็ กระทําการด วยความเท็จ
ตั้ งแตผูพยากรณตลอดถึงปุโร-
หิต
14 เขาทั้ งหลายได รั กษาแผล
แหงบุตรสาวประชาชนของเรา
แตเล็กนอยกลาววา `สันติภาพ
สันติภาพ' เมื่ อไมมีสันติภาพ
เลย
15 เขาละอายหรือเมื่อเขากระ-
ทําการอั นน าสะอิ ดสะเอี ยน
เปลาเลย เขาไมละอายเสียเลย
เขาหนาแดงดวยความละอายไม
เปนเลย เพราะฉะนั้นเขาจะลม
ลงทามกลางพวกที่ลมแลว เมื่อ
ถึ งเวลาที่ เราลงอาญาเขาทั้ ง
หลาย เขาจะลมควํ่าลง" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
16 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"จงยืนที่ถนนและมองใหดี และ

ถามหาทางโบราณนั้นวา ทางดี
อยูที่ไหน แลวจงเดินในทางนั้น
และทานจะพบที่ พักสงบสําหรับ
จิตใจของทาน แตเขาทั้ งหลาย
กลาววา `เราจะไมเดินในนั้น'
17 เราวางยามไวเหนือเจา สั่งวา
`จงฟงเสียงแตร' แตเขาทั้ ง
หลายกลาววา `เราทั้ งหลายจะ
ไมยอมฟง'
18 เพราะฉะนั้น บรรดาประชา
ชาติเอย จงฟง โอ ที่ประชุมเอย
จงทราบเถิดวา อะไรจะบังเกิด
ข้ึนแกเขา
19 โอ พิภพเอย จงฟงเถิด ดู
เถิด เราจะนําความรายมาเหนือ
ชนชาตินี้ คือผลแหงความคิดทั้ง
หลายของเขา เพราะเขามิไดเชื่อ
ฟงถอยคําของเรา สวนราชบัญ-
ญัติของเรานั้น เขาปฏิเสธเสีย
20 มีกํายานมาถึงเราจากเมือง
เชบา มีตะไครสงมาจากเมือง
ไกล เพ่ืออะไรเลา เครื่ องเผา
บูชาของเจาก็ยังไมเปนที่ รับได
หรือเครื่องสักการบูชาของเจาก็
ไมเปนที่พอใจเรา"
21 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้วา "ดูเถิด ตอหนา
ชนชาตินี้ เราจะวางเครื่องสะดุด
ไวใหเขาสะดุด ทั้งบิดาและบุตร
ชายดวยกัน ทั้ งเพ่ือนบานและ
มิตรสหายจะพินาศ"
22พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "ดู

เยเรมีย 6

(12) พบญ 28:30-33 (13) ยรม 8:10; 14:18 (14) อสค 13:10 (15) อสย 3:9
(16) พบญ 32:7 (17) อสย 21:11; 56:10 (18) สดด 50:4-6 (19) ยรม 4:4; มคา 6:2
(20) สดด 40:6; 50:7-13 (21) อสย 8:14; อสค 3:20 (22) ยรม 6:1; 10:22; 25:9
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หนา 1513
เถิด ชนชาติหนึ่ งกําลังมาจาก
แดนเหนือ ประชาชาติใหญชาติ
หนึ่ งจะถูกเร าใหมาจากสวนที่
ไกลที่สุดของพิภพ
23 เขาทั้งหลายจะจับคันธนูและ
หอก เขาทั้งหลายดุรายและไมมี
ความสงสาร เสียงของเขาก็
เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทั้ง
หลายข่ีมา และจัดเตรียมกระ-
บวนเหมือนชายที่จะเขาสงคราม
โอ บุตรสาวศิโยนเอย เขาทั้ ง
หลายมาตอสูเจา"
24พวกเราไดยินกิตติศัพทพวก
นั้น มือของเราก็ออนลงอยาง
ชวยไมได ความแสนระทมไดจับ
เราไวเปนความเจ็บเหมือนสตรี
กําลังคลอดบุตร
25 อยาเดินออกไปในทุงนาหรือ
เดินบนถนน เพราะดาบของ
ศัตรูและความสยดสยองอยูทุก
ดาน
26 โอ บุตรสาวแหงประชาชน
ของเราเอย จงเอาผากระสอบ
คาดเอวไว และกลิ้ งเกลือกอยู
ในกองเถา จงไวทุกขเหมือน
เพ่ือบุตรชายคนเดียว เปนการ
คร่ําครวญอยางแสนขมขื่นที่ สุด
เพราะวาผูทําลายมาสู เราในทัน
ทีทันใด
27 "เราไดกระทําใหเจาเปนหอ
คอยและปอมปราการทามกลาง
ประชาชนของเรา เพ่ือเจาจะ

ทราบและลองพฤติ การณ ทั้ ง
หลายของเขา
28 เขาทั้งหลายมักกบฏอยางดื้อ
ดานทั้ งสิ้ น เที่ยวนินทาเขาไป
เขาทั้ งหลายเป นทองสั มฤทธิ์
และเปนเหล็ก เขาทุกคนประ-
พฤติเลวทรามทั้งนั้น
29 เครื่องสูบลมของเขาสูบอยาง
ดุเดือด ตะกั่วก็ถูกไฟเผาผลาญ
เสีย ถลุงกันเรื่อยไปก็เปลา
ประโยชน เพราะวาคนชั่วก็ยังไม
ไดถูกถอนออกไป
30 จะเรี ยกเขาทั้ งหลายได ว า
เปนข้ี เงิน เพราะพระเยโฮวาห
ทรงปฏิเสธเขาเสียแลว"

การประกาศท่ี
ประตูกําแพงพระวิหาร

7พระวจนะซึ่งมาจากพระเย-
โฮวาหถึงเยเรมียวา

2"เจาจงยืนอยู ในประตูกําแพง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
ประกาศถอยคําเหลานี้ ที่ นั่ นวา
บรรดาคนยูดาหทั้งปวง ผูเขามา
ในประตูกําแพงนี้ เพ่ือจะนมัส-
การพระเยโฮวาห จงฟงพระ
วจนะพระเยโฮวาห
3พระเยโฮวาหจอมโยธาพระเจา
ของอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา จง
ซอมพฤติการณและการกระทํา
ของเจาเสีย และเราจะใหเจา
อาศัยอยูในสถานที่นี้
4อยาไววางใจในคําเท็จเหลานี้

เยเรมีย 6, 7

(23) ยรม 5:16 (24) อสย 28:19 (25) วนฉ 5:6-7 (26) อสย 22:4; พคค 2:11; 3:48
(27) อสค 3:8-10 (28) อสย 1:5; 31:6 (29) สภษ 17:3; ศคย 13:9 (30) สภษ 25:4
(2) สภษ 1:20-21; 8:2-3 (3) อสย 1:16-19; 55:7 (4) มธ 3:9-10; ลก 3:8
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หนา 1514
ที่ วา `นี่ เปนพระวิหารของพระ
เยโฮวาห พระวิหารของพระเย-
โฮวาห พระวิหารของพระเยโฮ-
วาห'
5 เพราะวา ถาเจาซอมพฤติ-
การณ และการกระทําของเจ า
จริงๆ ถาเจาใหความยุติธรรม
ระหวางคนหนึ่ งกับเพ่ื อนบ าน
ของเขาจริงๆ
6ถาเจาไมบีบบังคับคนตางดาว
ลูกกําพราพอหรือแมมาย และ
ไมหลั่งโลหิตที่ไรความผิดใหถึง
ตายในที่นี้ และเจาทั้ งหลายไม
ติดตามพระอื่นไปใหเจ็บตัวเอง
7แลวเราจะให เจาอาศัยอยู ใน
สถานที่นี้ ในแผนดินซึ่ งเราได
ยกใหแกบรรพบุรุษของเจาเปน
นิตย
8ดูเถิด เจาวางใจในคําเท็จอยาง
ไมไดประโยชนอะไรเลย
9 เจาจะลักทรัพย กระทําฆาต-
กรรม ลวงประเวณี ปฏิญาณเท็จ
เผาเครื่ องบูชาถวายพระบาอัล
และติ ดตามพระอื่ นซึ่ งเจ าทั้ ง
หลายมิไดรูจักไปหรือ
10 แลวจึงมายืนตอหนาเราใน
นิเวศนี้ ซึ่งเรียกตามนามของเรา
และกลาววา `เราทั้งหลายไดรับ
การชวยใหรอดพนมาแลว เพ่ือ
จะไปกระทําสิ่ งที่ นาสะอิดสะ-
เอียนเหลานี้ทั้งสิ้น'
11 นิเวศนี้ซึ่งเรียกตามนามของ

เรา ในสายตาของเจาไดกลาย
เป นที่ ซ องสุ มของพวกโจรไป
แลวหรือ พระเยโฮวาหตรัสวา
ดูเถิด แมแตเราก็ไดเห็นเอง
แลว
12 แตจงไปยังสถานที่ของเราซึ่ง
เคยอยูในเมืองชีโลห ซึ่ งทีแรก
เราไดกระทําใหนามของเราอยูที่
นั่ น จงดูวาเพราะความชั่ วราย
ของอิสราเอลประชาชนของเรา
เราไดกระทําอะไรตอสถานที่นั้น
13พระเยโฮวาหตรัสวา และบัด
นี้ เพราะเจาทั้งหลายไดกระทํา
สิ่งเหลานี้ทั้งสิ้น และเมื่อเราพูด
กับเจาอยางไมหยุดย้ัง แตเจา
ทั้ งหลายหาไดฟงไม และเมื่ อ
เราไดเรียกพวกเจา แตเจามิได
ตอบ
14 เหตุฉะนี้ เราจะกระทํา
ตอนิเวศนี้ ซึ่ งเราเรียกตามนาม
ของเรา และซึ่งพวกเจาไดวางใจ
นั้น และกระทําแกสถานที่ซึ่งเรา
ไดยกใหแก เจ าและแกบรรพ-
บุรุษของเจาเหมือนเราไดกระทํา
แกชีโลห
15 และเราจะเหว่ียงเจาทิ้ งจาก
สายตาของเรา เหมือนอยางที่
เราไดทิ้ งบรรดาพวกพี่นองของ
เจา คือบรรดาเชื้อสายของเอฟ-
ราอิมทั้งหมดนั้น
16 เพราะฉะนั้นเจาอยาอธิษฐาน
เพ่ือชนชาตินี้ อยารองข้ึนหรือ

เยเรมีย 7

(5) อสย 1:19 (6) อพย 22:21-25; พบญ 24:17 (7) ยรม 17:20-27 (8) อสย 28:15
(9) สดด 50:16-21 (10) สภษ 7:14-15 (11) 2 พศด 6:33 (12) ยชว 18:1
(13) 2 พศด 36:15-16 (14) พบญ 28:52 (15) ยรม 3:8 (16) อพย 32:10
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หนา 1515
อธิษฐานเพ่ือเขา และอยาวิง
วอนขอตอเรา เพราะเราจะไม
ฟงเจา
17 เจามิไดเห็นดอกหรือวา เขา
กระทําอะไรกั นในหั วเมืองทั้ ง
หลายแหงยูดาห และตามถนน
หนทางในเยรูซาเล็ม
18 พวกเด็กๆก็เก็บฟน พวก
พอก็กอไฟ พวกผูหญิงก็นวด
แปง เพ่ือทําขนมถวายแดเจาแม
แหงฟาสวรรค และเขาเทเครื่อง
ดื่มบูชาถวายแดพระอื่นๆ เพ่ือ
ย่ัวยุใหเราโกรธ"
19พระเยโฮวาหตรัสวา "คือเรา
ที่ เขาย่ัวยุหรือ มิใช ย่ั วยุตัวเขา
เองใหไปสูความขายหนาของเขา
ทั้งหลายดอกหรือ"
20 ฉะนั้น องคพระผู เปนเจา
พระเจาจึงตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด
ความกริ้วและความโกรธของเรา
จะเทลงมาบนสถานที่นี้ บน
มนุษยและสัตว บนตนไมใน
ทองทุ งและบนพืชผลของแผน
ดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับ
ไมได"

ยูดาหถูกลงโทษ
เพราะเขากบฏตอพระเจา

21พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา
"จงเพ่ิ มเครื่ องเผาบูชาเข ากับ
เครื่องสักการบูชาของเจา และ
จงรับประทานเนื้อ

22 เพราะในวันที่ เราไดพาเขา
ทั้ งหลายออกมาจากแผ นดิ น
อียิปต เรามิไดพูดกับบรรพบุรุษ
ของเจาหรือสั่ งเขาเรื่ องเครื่ อง
เผาบูชาและเครื่องสักการบูชา
23 แต เราบั ญชาเขาทั้ งหลาย
อยางนี้ วา `จงเชื่อฟงเสียงของ
เรา และเราจะเปนพระเจาของ
เจา และเจาจะเปนประชาชน
ของเรา และดําเนินในหนทางที่
เราไดบัญชาเจาไว เพ่ือเจาจะ
ไดอยูเย็นเปนสุข'
24 แตเขาทั้ งหลายมิไดเชื่ อฟง
หรือเงี่ ยหูฟง แตเขาทั้ งหลาย
ดําเนินตามแผนการของเขาเอง
และในความดื้อกระดางตามจิต
ใจชั่วของเขาทั้ งหลาย และเดิน
ถอยหลัง มิไดเดินข้ึนหนา
25 ตั้ งแต วันที่ บรรพบุ รุษของ
เจ าทั้ งหลายออกจากแผนดิ น
อียิปตจนทุกวันนี้ เราไดสง
บรรดาผูพยากรณผูรับใชของเรา
ไปยังเขาอยางไมหยุดย้ัง วัน
แลววันเลา
26 ถึงกระนั้ นเขาก็ยังไมฟงเรา
หรือเงี่ ยหูฟง แตไดกระทําให
คอของตนแข็ง เขาไดกระทําชั่ว
รายย่ิ งกวาบรรพบุ รุษทั้ งหลาย
ของเขาเสียอีก
27 เจ าจึ งกล าวบรรดาถ อยคํา
เหลานี้ แกเขา แตเขาจะไม
ฟงเจา เจาจงรองเรียกเขา แต

เยเรมีย 7

(17) อสค 8:6-18 (18) 1 คร 10:22 (19) พบญ 32:16, 21-22 (20) ยรม 4:23-26
(21) ฮชย 8:13 (22) 1 ซมอ 15:22 (23) อพย 15:26; 19:5-6 (24) นหม 9:16-20
(25) พบญ 9:7; 1 ซมอ 8:7-8 (26) 2 พศด 33:10; นหม 9:16 (27) ยรม 1:7
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หนา 1516
เขาจะไมยอมตอบเจา
28 แตเจาจงพูดแกเขาวา `นี่
เปนประชาชาติที่ ไมเชื่อฟงพระ
สุ รเสียงของพระเยโฮวาหพระ
เจาของเขา และไมยอมรับการ
แกไข ความจริงพินาศเสียแลว
ถูกตัดขาดเสียจากปากของเขา
แลว
29 โอ เยรูซาเล็มเอย จงตัดผม
ของเจาออกเหว่ียงทิ้ งไป จง
คร่ําครวญบนที่สูง เพราะวาพระ
เยโฮวาหทรงปฏิ เสธและละทิ้ ง
ชั่ วอายุแห งพระพิโรธของพระ
องคแลว'
30 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
คนยูดาหไดกระทําความชั่ วใน
สายตาของเรา เขาไดตั้งสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนไวในนิเวศ ซึ่ ง
เรียกตามนามของเรา กระทําให
นิเวศนั้นมัวหมองไป
31 และไดสรางปูชนียสถานสูง
ของโทเฟท ซึ่งอยูในหุบเขาแหง
บุตรชายของฮินโนม เพ่ือจะเผา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาทั้ ง
หลายเสียดวยไฟ ซึ่ งเรามิได
บัญชา และไมเคยมีข้ึนในใจของ
เรา
32 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่ อเขาจะไม เรี ยกที่ นั้ นอีกว า
โทเฟท หรือภูเขาแหงบุตรชาย
ของฮินโนม แตจะเรียกวา หุบ

เขาแหงการฆาฟนกัน เพราะเขา
จะฝงกันไวในโทเฟทจนไมมีที่
วางแลว
33 และศพของชนชาตินี้ จะเปน
อาหารของนกในอากาศ และแก
สัตวแหงแผนดินโลก และไมมี
ใครจะขับไลใหมันไปเสียได
34 เราจะกระทําใหเสียงรื่ นเริง
และเสียงยินดี เสียงของเจาบาว
และเสียงของเจาสาว ขาดหาย
ไปจากหัวเมืองของยูดาห และ
จากถนนหนทางแห งกรุงเยรู-
ซาเล็ม เพราะวาแผนดินนั้นจะ
ตองรกรางไป"

ความบาปของยูดาห

8"พระเยโฮวาหตรัสวา ใน
กาลครั้ งนั้ น กระดูกของ

บรรดากษัตริยยูดาห กระดูก
เจานาย กระดูกปุโรหิต กระดูก
ผูพยากรณ และกระดูกของชาว
เมืองเยรูซาเล็มจะมีคนเอาออก
มาจากอุโมงคของเขาทั้ งหลาย
เหลานั้น
2และเขาจะกระจายกระดูกเหลา
นั้นออกตอหนาดวงอาทิตย ดวง
จันทร และบริวารแหงฟาสวรรค
ทั้ งสิ้ น ซึ่ งเขาทั้ งหลายรักและ
ปรนนิบัติ ซึ่งเขาไดติดตาม ซึ่ง
เขาไดแสวงหาและนมัสการ จะ
ไมมีใครรวบรวมหรือฝงกระดูก
เหลานี้ แตจะเปนเหมือนมูล
สัตวที่พ้ืนดิน

เยเรมีย 7, 8

(28) อสย 1:4-5; ศฟย 3:2 (29) โยบ 1:20; อสย 15:2-3 (30) 2 พกษ 21:4, 7
(31) ยรม 19:5-6; 32:35 (32) ลนต 26:30; อสค 6:5-7 (33) พบญ 28:26; สดด 79:2
(34) อสย 24:7-8; อสค 26:13 (1) 1 พกษ 13:2 (2) พบญ 4:19; 2 พกษ 17:16
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หนา 1517
3 บรรดาคนที่ เหลื ออยู จาก
ครอบครัวรายนี้ ซึ่ งตกคางอยู
ในสถานที่ทั้ งสิ้นซึ่ งเราไดขับไล
เขาไป จะเลือกความตายยิ่งกวา
ที่ จะมีชี วิตอยู พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสดังนี้
4 เจ าจงพูดกับเขาทั้ งหลายว า
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เมื่ อ
มนุษยลมลง เขาจะไมลุกข้ึนอีก
หรือ ถาผูหนึ่งผูใดหันไป เขาจะ
ไมหันกลับมาหรือ
5ทําไมชาวเยรูซาเล็มนี้ จึงไดหัน
ไป เปนการกลับสัตยอยู เปน
นิตย เขายึดการหลอกลวงไวมั่น
เขาทั้งหลายปฏิเสธไมยอมกลับ
6 เราไดตั้งใจและคอยฟง แตเขา
ทั้ งหลายก็พูดไมถูกตอง ไมมี
คนใดกลับใจจากความชั่ วของ
ตน กลาววา `ฉันไดทําอะไรไป
แลวบาง' ทุกคนหันไปตามทาง
ของเขาเอง เหมือนมาว่ิงหัวทิ่ม
เขาไปในสงคราม
7แม ว านกกระสาดําบนฟ ายั ง
รู จักเวลากําหนดของมัน และ
นกเขา นกนางแอน และนก
กรอด ไดรักษาเวลามาของมัน
แตประชาชนของเราไม รู จักคํา
ตัดสินของพระเยโฮวาห
8 เจาจะพูดไดอยางไรวา `เรามี
ปญญา และพระราชบัญญัติของ
พระเยโฮวาหก็อยูกับเรา' แตดู
เถิด แนนอนเขาทําอยางไรประ-

โยชน คือปากกาของพวกอา-
ลักษณไดทําอยางไรประโยชน
9คนมีปญญาจะไดรับความอาย
เขาจะครามกลัวและถูกจับตัวไป
ดูเถิด เขาไดปฏิเสธพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห และปญญา
อยางใดมีในตัวเขาเลา
10 เพราะฉะนั้น เราจะใหภรรยา
ของเขาตกไปเปนของคนอื่น ให
ไรนาของเขาตกแก ผูที่ จะไดรับ
เปนมรดก เพราะวาตั้งแตคนที่
ต่ําตอยที่ สุดถึงคนที่ ใหญ โตที่
สุด ทุกคนโลภอยากไดกําไร ตั้ง
แตผูพยากรณถึงปุโรหิต ทุกคน
ก็ทําการฉอเขา
11 เขาได รั กษาแผลแห งบุตร
สาวประชาชนของเราแต เล็ ก
นอย กลาววา `สันติภาพ สันติ
ภาพ' เมื่อไมมีสันติภาพเสียเลย
12 เมื่อเขากระทําการอันนาสะ-
อิดสะเอียน เขาละอายหรือ
เปลาเลย เขาไมละอายเสียเลย
เขาหนาแดงดวยความละอายไม
เปนเลย เพราะฉะนั้นเขาจะลม
ลงทามกลางพวกที่ ลมแลว ใน
เวลาแห งการลงอาญาเขาทั้ ง
หลาย เขาจะลมควํ่าลง พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
13 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
ผลาญเขาเปนแน เถาองุนจะไม
มีผล หรือตนมะเดื่อไมมีผล ใบ
ก็จะเหี่ยวแหงไป และสิ่งใดที่เรา

เยเรมีย 8

(3) 1 พกษ 19:4 (4) สภษ 24:16; ฮชย 14:1 (5) ยรม 2:32 (6) โยบ 33:27-28
(7) สภษ 6:6-8; อสย 1:3 (8) โยบ 5:12-13 (9) ยรม 6:15 (10) พบญ 28:30-32
(11) 1 พกษ 22:6; พคค 2:14 (12) สดด 52:1 (13) อสย 24:21-22; อสค 22:19-21
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หนา 1518
ใหเขาก็อันตรธานไปจากเขา"
14 ทําไมเราจึงนั่งนิ่งๆ จงพากัน
มา ใหเราเขาไปในหัวเมืองที่มี
ปอม และนิ่ งเสียที่ นั่ นเถิด
เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของ
เราจะทรงใหเรานิ่ ง และทรง
ประทานน้ําดีหมีใหเราดื่มเพราะ
เราไดกระทําบาปตอพระเยโฮ-
วาห
15 เรามองหาสันติภาพ แตไมมี
ความดีอะไรมาเลย เรามองหา
เวลารักษาใหหาย แตประสบ
ความสยดสยอง
16 "เสียงคะนองแหงมาของเขา
ก็ไดยินมาจากเมืองดาน แผน
ดินทั้ งสิ้ นก็หว่ั นไหวดวยเสียง
รองของกองอาชาของเขา มันทั้ง
หลายมากินแผนดินและสิ่ งทั้ ง
ปวงที่ อยูบนนั้นจนหมด ทั้ ง
เมืองและผูที่อาศัยอยูในเมือง
17 เพราะ ดูเถิด เราจะสงงูเขา
มาทามกลางเจา คืองูทับทางซึ่ง
จะผูกดวยมนตรไมได และมัน
จะกัดเจาทั้ งหลาย" พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ
18 เมื่อขาพเจาจะปลอบโยนตัว
เองเนื่องดวยความเศราโศก จิต
ใจของข าพเจาก็ออนเปลี้ ยอยู
ภายใน
19ฟงซิ เสียงรองแหงบุตรสาว
ประชาชนของขาพเจา เพราะ
เหตุ คนที่ อาศัยอยู ในแผนดิน

หางไกล "พระเยโฮวาหมิไดสถิต
ในศิโยนหรือ กษัตริยของเมือง
นั้นไมอยูในนั้นหรือ" "ทําไมเขา
ย่ั วยุเราให โกรธดวยรูปเคารพ
สลักของเขา และดวยพระตาง
ดาวของเขา"
20 "ฤดูเกี่ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็
สิ้นลงแลว และเราทั้งหลายก็ไม
รอด"
21 เพราะแผลแห ง บุ ตรสาว
ประชาชนของขาพเจา หัวใจ
ขาพเจาจึงเปนแผล ขาพเจา
เศราหมอง และความสยดสยอง
ก็ยึดขาพเจาไวมั่น
22 ไมมีพิมเสนในกิเลอาดหรือ
ไมมีแพทยที่นั่ นหรือ ทําไม
อนามัยแหงบุตรสาวประชาชน
ของขาพเจ าจึ งไมกลับสู สภาพ
เดิมได

การไมเชื่อฟงพระเจา
นําการพิพากษามาสูยูดาห

9โอ ถาศีรษะของขาพเจา
เปนน้ํา และดวงตาของ

ข าพเจ าเป นบ อน้ํ า พุ ก็ จะดี
เพ่ื อข าพเจ าจะได ร องไห ทั้ ง
กลางวันและกลางคืน เพราะ
บุตรสาวประชาชนของขาพเจาที่
ถูกฆา
2 โอ ถาขาพเจามีที่ พักสําหรับ
คนเดินทางอยู ที่ ในถิ่ นทุรกัน-
ดารก็จะดี เพ่ือขาพเจาจะได
พรากจากชนชาติ ของข าพเจ า

เยเรมีย 8, 9

(14) 2 พกษ 7:3-4 (15) ยรม 4:10 (16) วนฉ 18:29; 20:1 (17) พบญ 32:24
(18) โยบ 7:13-14 (19) อสย 13:5; 39:3 (20) สภษ 10:5 (21) นหม 2:3; สดด 137:3
(22) ปฐก 37:25; มธ 9:11-12 (1) สดด 119:136 (2) สดด 55:6-8; 120:5-7
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หนา 1519
และไปใหพนเขาเสีย เพราะเขา
ทั้ งหลายเปนคนลวงประเวณีทั้ ง
หมด และเปนหมูคนที่มักทรยศ
3 "เขาทั้ งหลายงอลิ้ นของเขา
เหมือนคันธนู เพ่ื อกล าวความ
เท็จ แตเขาทั้ งหลายไมกลาสู
เพ่ือความจริงในแผนดิน เพราะ
เขาทั้ งหลายจากความชั่วอยางนี้
ไปสู ความชั่ วอยางนั้น และเขา
ทั้ งหลายไมรู จักเรา" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
4"ขอใหทุกคนระวังเพ่ื อนบาน
ของตน และอยาวางใจในพี่นอง
คนใดเลย เพราะวาพ่ีนองทุกคน
จะเปนคนหลอกลอ และเพ่ือน
บ านทุ กคนจะเที่ ยวไปเปนคน
ครหานินทา
5ทุ กคนจะล อลวงเพ่ื อนบ าน
ของตัว ไมมีใครจะพูดความจริง
สักคนเดียว เขาไดสอนลิ้นของ
เขาใหพูดมุสา เขาไดกระทํา
ความชั่วชาจนนาเบ่ือหนาย
6 เจาอาศัยอยูทามกลางการลอ
ลวง โดยการลอลวงเขาปฏิเสธที่
จะรูจักเรา" พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
7 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด
เราจะถลุ งเขาและทดลองเขา
เหตุ บุตรสาวประชาชนของเรา
เราจะทําอยางอื่นไดอยางไร
8ลิ้ นของเขาเปนลู กศรมฤตยู

มันพูดมารยา เขาพูดอยางสันติ
กับเพ่ื อนบ านของเขาดวยปาก
แตในใจของเขา เขาวางแผนการ
คอยดักเขาอยู"
9พระเยโฮวาหตรัสวา "ไมควร
ที่เราจะลงโทษเขาเพราะสิ่งเหลา
นี้หรือ ไมควรที่ จิตใจเราจะแก
แค นประชาชาติ ที่ เปนอย างนี้
หรือ
10 เราจะรองไหและครวญคราง
เหตุภูเขานั้น และคร่ําครวญเหตุ
ลานหญาในถิ่นทุรกันดารเพราะ
วามันถูกเผาเสีย ไมมีผู ใดผาน
ไปมา ไมไดยินเสียงสัตวเลี้ ยง
รอง ทั้งนกในอากาศและสัตวได
หนีไปเสียแลว
11 เราจะกระทําให เยรูซาเล็ ม
เปนกองซากปรักหักพัง เปนถ้ํา
ของมังกร และเราจะกระทําให
หัวเมืองของยูดาหเปนที่รกราง
ไมมีชาวเมืองสักคนเดียว"
12 ใครเปนคนมีปญญาที่จะเขา
ใจความนี้ ได และมีผู ใดที่พระ
โอษฐของพระเยโฮวาหไดตรัส
แกเขา เขาจึงประกาศความนั้น
ได เหตุไฉนแผนดินจึงพังทํา
ลายและถูกเผาเสียเหมือนถิ่ น
ทุรกันดาร จึงไมมีใครผานไปมา
13 และพระเยโฮวาห ตรั สว า
" เพราะเขาทั้ งหลายทอดทิ้ ง
ราชบัญญัติของเรา ซึ่งเราไดตั้ง
ไวตอหนาเขา และไมไดเชื่อฟง

เยเรมีย 9

(3) สดด 52:2-4 (4) สภษ 26:24-25 (5) อสย 59:13-15; มคา 6:12 (6) ยรม 11:19
(7) อสค 22:18-22 (8) สดด 12:2; 57:4 (9) อสย 1:24 (10) ยรม 4:19-26; 7:29
(11) นหม 4:2; สดด 79:1 (12) พบญ 32:29; สดด 107:43 (13) 2 พศด 7:19
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หนา 1520
เสียงของเรา หรือดําเนินตาม
นั้น
14 แตไดดําเนินตามใจของตน
เองอยางดื้อดึง และติดตามพระ
บาอัล อยางที่บรรพบุรุษไดสั่ ง
สอนเขาไว"
15 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
จึงตรัสวา "ดูเถิด เราจะเลี้ ยง
ชนชาตินี้ดวยบอระเพ็ด และให
น้ําดีหมีเขาดื่ม
16 เราจะกระจายเขาไปท าม-
กลางประชาชาติ ที่ตัวเขาเอง
และบรรพบุ รุษของเขาไม รู จัก
และเราจะสงดาบใหไลตามเขา
ทั้งหลาย จนเราจะผลาญเขาสิ้น"

การออนวอน
ใหวางใจในพระเจา

17 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา "จงพิจารณาดู และเรียก
นางรองไหใหมา จงใหคนไป
ตามหญิงที่ชํานาญมา
18 ให เขารีบสงเสียงคร่ําครวญ
เพ่ือเราทั้ งหลาย เพ่ือน้ําตาจะ
อาบตาของเรา และหนังตาของ
เราจะมีน้ําตาพุออกมา
19 เพราะไดยินเสียงคร่ําครวญ
จากศิโยนวา `เราทั้ งหลายยอย
ยับเพียงใดแลว เราอับอายหนัก
หนา เพราะเราไดทอดทิ้ งแผน
ดิน เพราะที่ อาศัยของเราได
เหว่ียงพวกเราออกไป'"

20 โอ หญิงเอย จงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห และใหหูของ
เจารับพระวจนะจากพระโอษฐ
ของพระองค จงสอนบทคร่ํา-
ครวญแกบุตรสาวของเจา จง
สอนบทเพลงศพแกเพ่ื อนบาน
ของเธอทุกคน
21 เพราะความตายไดข้ึนมาเขา
หนาตางของเรา มันเขามาในวัง
ทั้งหลายของเรา ตัดพวกเด็กๆ
ออกเสียจากขางนอก และตัด
คนหนุ มๆออกเสียจากถนนทั้ ง
หลาย
22 จงพูดวา "พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้ วา `ศพมนุษยจะลมลง
เหมือนมูลสัตว ตกตามพื้ นทุ ง
เหมือนฟอนขาวลมตามผู เกี่ ยว
และไมมีผูใดจะเก็บ'"
23 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"อย าให ผู มี ปญญาอวดในสติ
ปญญาของตน อยาใหชาย
ฉกรรจอวดในความเขมแข็งของ
ตน อยาใหคนมั่งมีอวดในความ
มั่งค่ังของตน
24 แตใหผู อวดอวดในสิ่ งนี้ คือ
ในการที่ เขาเขาใจและรู จักเราวา
เราคือพระเยโฮวาห ทรงสําแดง
ความเมตตา ความยุติธรรมและ
ความชอบธรรมในโลก เพราะวา
เราพอใจในสิ่งเหลานี้" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
25พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด

เยเรมีย 9

(14) ปฐก 6:5; รม 1:21-24 (15) สดด 60:3 (16) ลนต 26:33 (17) 2 พศด 35:25
(18) ยรม 9:10 (19) อสค 7:16-18; มคา 1:8-9 (20) อสย 3:16 (21) ยรม 6:11
(22) 2 พกษ 9:37 (23) โยบ 5:12-14 (24) สดด 44:8 (25) อสค 28:10; 32:19-32
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หนา 1521
วันเวลากําลังมาถึงแลว เมื่อเรา
จะลงโทษบรรดาผู ที่ รับพิธี เขา
สุหนัตพรอมดวยผู ที่ ไม ได รับ
พิธีเขาสุหนัต คือ
26 อียิปต ยูดาห เอโดม และ
คนอัมโมน โมอับและบรรดาคน
ที่อยูในมุมที่ไกลที่สุด ทุกคนที่
อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร เพราะ
บรรดาประชาชาติเหลานี้มิไดรับ
พิธีเขาสุหนัต และบรรดาวงศ
วานอิสราเอลก็มิ ได รับพิธี เข า
สุหนัตทางใจ"
พระเจากับบรรดารูปเคารพ

10โอ วงศวานอิสราเอล
เอย จงฟงพระวจนะซึ่ง

พระเยโฮวาหตรัสกับเจา
2พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "อยา
เรียนรู วิถีทางแหงบรรดาประ-
ชาชาติ หรืออยาครามกลัว
เพราะหมายสําคัญของทองฟา
ตามที่ บรรดาประชาชาติคร าม
กลัวนั้น
3 เพราะธรรมเนียมของชนชาติ
ทั้งหลายก็ไรสาระ เขาตัดตนไม
มาจากปาตนหนึ่ง เปนสิ่งที่มือ
ชางไดกระทําดวยขวาน
4 เขาทั้ งหลายก็เอาเงินและทอง
มาประดับ เขาตอกไวแนนดวย
คอนและตะปู มันก็เคลื่อนไหว
ไปมาไมได
5มันตั้งข้ึนเหมือนตนอินทผลัม
มันพูดไมได คนตองขนมันไป

เพราะมันเดินไมได อยากลัวมัน
เลย เพราะมันทํารายไมได มันก็
ทําดีไมไดดวย"
6โอ ขาแตพระเยโฮวาห หามีผู
ใดเหมือนพระองคไม พระองค
ทรงเปนใหญ และพระนามของ
พระองคมีฤทธิ์มาก
7 โอ ขาแตกษัตริยแหงบรรดา
ประชาชาติ ผู ใดจะไมยําเกรง
พระองค เพราะพระองคสมควร
แกการอยางนี้ เพราะในบรรดา
ปราชญ ของบรรดาประชาชาติ
และในบรรดาราชอาณาจักรทั้ ง
สิ้นของเขา ไมมีผูใดเหมือนพระ
องค
8 เขาทั้งหลายทั้งโฉดและโงเขลา
ไมอันนั้นเปนแตคําสอนไรสาระ
9 เครื่ องเงิ นทุ บนั้ นเขาเอามา
จากทารชิช และเอาทองคํามา
จากเมืองอุฟาส เปนผลงานของ
ชางฝมือ และเปนผลน้ํามือของ
ชางทอง เสื้ อผาของรูปเคารพ
นั้นสีครามและสีมวง เปนผล
งานของคนชํานาญทั้งนั้น
10 แตพระเยโฮวาหเปนพระเจา
เที่ยงแท พระองคทรงเปนพระ
เจาผูทรงพระชนมและเปนพระ
มหากษัตริยเนืองนิตย พอทรง
พระพิ โรธแผ นดิ นก็ หว่ั นไหว
และบรรดาประชาชาติจะทนตอ
ความกร้ิวของพระองคไมได
11 เจาจงพูดกับเขาทั้ งปวงดังนี้

เยเรมีย 9, 10

(26) ยรม 25:9-26 (1) 1 พกษ 22:19 (2) ลนต 18:3; 20:23 (3) ลนต 18:30
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หนา 1522
วา "บรรดาพระผูที่ มิไดทรง
สรางฟาสวรรคและแผนดินโลก
จะพินาศไปจากแผนดินโลกและ
จากภายใตฟาสวรรคเหลานี้"
12 พระองคทรงสร างโลกดวย
ฤทธิ์ เดชของพระองค พระองค
ทรงสถาปนาพิภพไว ด วยพระ
สติปญญาของพระองค และทรง
ขึงฟาสวรรคออกดวยความเขา
ใจของพระองค
13 เมื่ อพระองคทรงเปลงพระ
สุ รเสี ยงก็ มี เสียงน้ําคะนองใน
ทองฟา และทรงกระทําให
หมอกลอยข้ึ นจากปลายพิภพ
ทรงกระทําฟาแลบเพ่ือฝน และ
ทรงนําลมมาจากพระคลั งของ
พระองค
14 มนุ ษย ทุ กคนโฉดในทาง
ความรู ของตน ชางทองทุกคน
จะไดอายเพราะรูปเคารพสลัก
ของตน เพราะรูปเคารพหลอ
ของเขาเปนของเท็จ และไมมีลม
หายใจในรูปเคารพนั้น
15 มันเปนของไรคา และเปน
ผลงานแหงความผิดพลาด มัน
จะตองพินาศเมื่อถึงเวลาการลง
โทษ
16 พระองคผูทรงเปนสวนของ
ยาโคบไม เหมื อนสิ่ ง เหล านี้
เพราะพระองคทรงเปนผู ที่ กอ
รางทุกสิ่งข้ึน และอิสราเอลเปน
ตระกูลที่ เปนมรดกของพระองค

พระเยโฮวาหจอมโยธาเปนพระ
นามของพระองค
17 โอ เจาทั้ งหลายที่ อาศัยอยู
ภายใตการถูกลอมเอย จงเก็บ
ขาวของจากพื้นดิน
18 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "ดูเถิด เราจะเหว่ียงชาว
แผนดินออกไปเสีย ณ เวลานี้
และเราจะนําความทุกขใจมาถึง
เขาเพ่ือใหเขารูสึก"
19 วิบัติแกขาพเจา เพราะความ
เจ็บปวดของขาพเจา บาดแผล
ของขาพเจาก็รายหนัก แตขาพ-
เจาวา "แทจริงนี่ เปนความทุกข
ใจ และขาพเจาจะตองทนเอา"
20 เต็ นท ของข าพเจ าก็ ถู กทํา
ลาย และเชือกของขาพเจาก็ขาด
สิ้น ลูกๆของขาพเจาจากขาพ-
เจาไปหมด และไมมีเขาอีกแลว
ไมมีผูหนึ่งผูใดที่จะกางเต็นทให
ขาพเจาอีก และแขวนมานของ
ขาพเจาให
21 เพราะว าผู เลี้ ยงแกะก็ โฉด
และไมได เสาะหาพระเยโฮวาห
เพราะฉะนั้ นเขาจะมิได จําเริญ
ข้ึน และฝูงแกะทั้งหลายของเขา
ก็จะกระจัดกระจายไป
22 ดูเถิด เสียงลือมาถึงแลว
เสียงโกลาหลย่ิ งใหญจากแดน
เหนื อมากระทําให หั วเมื อง
ยูดาหเปนที่รกราง และให
เปนถ้ําของมังกร

เยเรมีย 10

(12) ปฐก 1:1, 6-9 (13) โยบ 37:2-5 (14) สดด 14:2; 92:6 (15) ยรม 10:8
(16) สดด 16:5-6; 73:26 (17) อสค 12:3-12 (18) พบญ 28:63-64 (19) ยรม 4:19
(20) อสย 54:2; พคค 2:4-6 (21) ยรม 10:8, 14 (22) ฮบก 1:6-9; มลค 1:3

 24_jer.pub 
 page 25

 Friday, December 09, 2005 12:56 



หนา 1523
23 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองคทราบแลววา ทางของ
มนุษยไมอยูที่ตัวเขา คือไมอยูที่
มนุษย ผู ซึ่ งดําเนินไปที่ จะนําฝ
กาวของตนเอง
24 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงโปรดตีสอนขาพระองคดวย
ความยุติธรรม มิใชดวยความ
กร้ิวของพระองค เกรงวาพระ
องคจะทรงนําขาพระองคมาถึง
ความสูญเปลา
25 ขอพระองคทรงเทพระพิโรธ
ของพระองค เหนือเหลาประชา
ชาติที่ ไมรู จักพระองค และ
เหนือครอบครั วทั้ งหลายที่ ไม
ออกพระนามของพระองค
เพราะเขาทั้ งหลายได กิ นเผา
ผลาญยาโคบ เขาไดเขมือบทาน
เสีย และเผาผลาญทานเสีย และ
กระทําที่อาศัยของทานใหรกราง
ไป

เยเรมียประกาศเรื่อง
พันธสัญญาท่ียูดาหไมรักษา

11พระวจนะซึ่ งมาจากพระ
เยโฮวาหถึงเยเรมียวา

2"เจาจงฟงถอยคําในพันธสัญ-
ญานี้ เถิด และจงกลาวแกคน
ยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็ม
3 เจาจงกลาวแกเขาวา พระเย-
โฮวาห พระเจ าแห งอิ สราเอล
ตรัสดังนี้วา คนหนึ่งคนใดที่ไม
เชื่ อฟงถอยคําในพันธสัญญานี้

ใหผูนั้นเปนที่แชงเถิด
4ซึ่ งเปนพันธสัญญาที่เราบัญชา
แกบรรพบุ รุษของเจาทั้ งหลาย
ในวันที่ เราไดนําเขาออกมาจาก
แผนดินอียิปต จากเตาไฟเหล็ก
กลาววา จงเชื่อฟงเสียงของเรา
และจงกระทําทุกอยางที่เราบัญ-
ชาเจาไว เจาจึงจะเปนประชาชน
ของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของเจา
5 เพ่ือเราจะกระทําใหสําเร็จตาม
คําปฏิญาณซึ่ งเราไดปฏิญาณไว
กับบรรพบุรุษของเจาวา จะ
ประทานแผนดินซึ่งมีน้ํานมและ
น้ําผ้ึงไหลบริบูรณแกเขาอยางที่
เปนอยูทุกวันนี้" แลวขาพเจา
จึงทูลตอบวา "โอ ขาแตพระเย-
โฮวาห ขอใหเปนดังนั้นเถิด"
6 และพระเยโฮวาห ตรั สแก
ขาพเจาวา "จงปาวรองถอยคํา
เหล านี้ ทั้ งสิ้ นในหั วเมื องของ
ยูดาหและในถนนหนทางเยรู-
ซาเล็มวา จงฟงถอยคําแหง
พันธสัญญานี้และประพฤติตาม
7 เพราะเราได กล าวตั กเตื อน
อยางแข็งแรงตอบรรพบุรุษของ
เจา ในวันที่เรานําเขาข้ึนมาจาก
แผนดินอียิปต แมจนถึงทุกวันนี้
อยางไมหยุดย้ั งกลาวตักเตือน
วา จงเชื่อฟงเสียงของเรา
8ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายก็ไมเชื่อ
ฟงหรือเงี่ยหูฟง แตทุกคนดํา-

เยเรมีย 10, 11
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หนา 1524
เนินตามความดื้ อกระดางแหง
จิตใจอันชั่วรายของเขา เหตุฉะนี้
เราจึ งจะนําซึ่ งตามบรรดาถอย
คําแห งพันธสัญญานี้ ที่ เราได
บัญชาใหเขากระทํา แตเขามิได
กระทําตามนั้น ใหมาตกเหนือ
เขา"
9พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
อีกวา "มีการคิดกบฏทามกลาง
คนยูดาหและทามกลางชาวกรุง
เยรูซาเล็ม
10 เขาไดหันกลับไปหาความชั่ว
ชาแหงบรรพบุรุษของเขา ผู
ปฏิเสธไมยอมฟงถอยคําของเรา
เขาติดตามพระอื่นๆ และปรน-
นิบัติพระนั้น วงศวานอิสราเอล
และวงศวานยูดาหไดผิดพันธ-
สัญญาของเรา ซึ่งเรากระทําตอ
บรรพบุรุษของเขา
11 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะนําเหตุ
รายมาเหนือเขา ซึ่ งเขาหนี
ไมพน ถึงเขาจะรองทุกขตอเรา
เราจะไมฟงเขาทั้งหลาย
12 แลวหัวเมืองยูดาหและชาว
กรุงเยรูซาเล็มจะไปรองทุกขตอ
พระ ซึ่ งเขาทั้ งหลายไดเผา
เครื่ องหอมถวายนั้น แตพระ
เหล านั้ นจะช วยเขาให รอดใน
เวลาลําบากไมได
13 โอ ยูดาหเอย พระทั้งหลาย
ของเจาก็มากเทากับหัวเมืองทั้ง

หลายของเจา และตามจํานวน
หนทางในกรุงเยรูซาเล็มเจาได
ตั้ งแทนบูชาถวายสิ่ งที่ อับอาย
คือแทนสําหรับเผาเครื่ องหอม
ถวายแกพระบาอัล
14 เพราะฉะนั้น เจาอยาอธิษ-
ฐานเพ่ือชนชาตินี้ อยารองข้ึน
หรืออธิษฐานเพื่ อเขาทั้ งหลาย
เพราะเราจะไมฟงเมื่ อเขารอง
ตอเราในเวลาลําบาก
15 ผูที่รักของเรานั้นมีสิทธิอะไร
ในนิเวศของเราเลา ในเมื่อนาง
นั้นไดกระทําการชั่วชามาก และ
เนื้ออันบริสุทธิ์ไดพนไปจากเจา
แลว เมื่อเจากระทําชั่ ว เจาจึง
เริงโลด
16 พระเยโฮวาหทรงเคยเรียก
เจาวา `ตนมะกอกเทศสดงดงาม
ดวยผลเปนอยางดี' แตพระองค
ทรงกอไฟเผามันเสียดวยเสียง
พายุใหญ และกิ่ งทั้ งหลายของ
มันก็ถูกหักเสียแลว
17 ดวยวาพระเยโฮวาหจอมโย-
ธา ผูไดปลูกเจา ไดทรงประกาศ
ความรายใหตกแกเจา เพราะ
ความชั่ วชาของวงศวานอิสรา-
เอลและวงศวานยูดาห ซึ่งเขาได
กระทําตอสูตนเอง เพ่ือไดย่ัวยุ
ใหเราโกรธ ดวยการเผาเครื่อง
หอมถวายแกพระบาอัล"
18 พระเยโฮวาหทรงสําแดงแก
ขาพเจา และขาพเจาก็รู แลว

เยเรมีย 11
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หนา 1525
พระองคทรงสําแดงการกระทํา
ของเขาแกขาพระองค
19 แตข าพระองค เปนเหมือน
ลูกแกะหรือวัวซึ่ งถูกพามาถึงที่
ฆา ขาพระองคไมทราบเลยวา
พวกเขาได ออกอุบายต อสู ข า
พระองคโดยกลาววา "ใหเรา
ทําลายตนไมกับผลของมันเสีย
ดวย ใหเราตัดเขาออกเสียจาก
แผนดินของคนเปน เพ่ือชื่อของ
เขาจะไมเปนที่ระลึกถึงอีกเลย"
20 แตวา โอ ขาแตพระเยโฮวาห
จอมโยธา ผูทรงพิพากษาอยาง
ชอบธรรม ผูทรงทดลองดูทั้งใจ
และจิต ขอใหขาพระองคแลเห็น
การแกแคนของพระองคตกแก
เขา เพราะขาพระองคไดมอบ
เร่ื องของขาพระองคไวกับพระ
องคแลว
21 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ เกี่ ยวกับคนตําบลอา-
นาโธท ผู แสวงหาชีวิตของเจา
และกลาววา "อยาพยากรณใน
พระนามของพระเยโฮวาห หรือ
มิฉะนั้ นเจาจะตองตายดวยมือ
ของเรา"
22 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสวา "ดูเถิด เราจะ
ลงโทษเขาทั้งปวง พวกคนหนุม
จะตายดวยดาบ บรรดาบุตรชาย
และบุตรสาวของเขาจะตายดวย
การกันดารอาหาร

23 จะไม มี เหลื อสั กคนเดี ยว
เพราะเราจะนําความรายมาสูคน
ตําบลอานาโธท คือปแหงการลง
โทษเขา"
เรื่องรองทุกขของเยเรมีย
และคําตอบจากพระเจา

12โอ ขาแตพระเยโฮวาห
เมื่อขาพระองคสูคดีกับ

พระองค พระองคก็ทรงเปนฝาย
ถูก  แมกระนั้นขาพระองคยังขอ
ทูลเสนอมูลคดีของขาพระองค
ตอพระองค ไฉนทางของคนชั่ว
จึงจําเริญข้ึน ไฉนทุกคนที่ทรยศ
ก็อยูเย็นเปนสุข
2พระองคทรงปลูกเขาทั้ งหลาย
และเขาทั้ งหลายก็หย่ั งรากลง
เขาทั้งหลายงอกงามข้ึนและบัง-
เกิดผล พระองคทรงอยู ใกลที่
ปากของเขา แตไกลจากใจของ
เขา
3โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตพระ
องคทรงรู จักขาพระองค พระ
องคทรงเห็นขาพระองคและทรง
ทดลองใจของขาพระองคที่มีตอ
พระองค ขอทรงฉุดเขาออกมา
เหมือนแกะสําหรับการฆา และ
ตั้ งเขาทั้ งหลายไวตางหากเพ่ือ
วันฆา
4แผนดินนี้จะไวทุกขนานเทาใด
และผักหญาตามทองนาทุกแหง
จะเหี่ยวแหงไปนานเทาใดเพราะ
ความชั่วของผูที่ อาศัยอยูในนั้น

เยเรมีย 11, 12
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หนา 1526
สัตว และนกก็ ถูกผลาญไปเสีย
สิ้น เพราะเขาวา "พระองคจะไม
ทอดพระเนตรบั้ นสุดปลายของ
เราทั้งหลาย"
5 "ถ าเจ า ว่ิ งแข งกั บทหารราบ
และเขาทําให เจาเหน็ดเหนื่ อย
เจาจะแขงกับมาไดอยางไร และ
ถ าเจ ายังเหน็ดเหนื่ อยในแผน
ดินแห งสันติภาพซึ่ งเจ าวางใจ
นั้น เจาจะทําอยางไรในคลื่นของ
ลุมแมน้ําจอรแดน
6 เพราะวาแมพ่ีนองของเจาและ
วงศวานของบิดาเจา แมวาเขาก็
ไดกระทําการทรยศตอเจา เขา
ยังเรียกใหฝูงชนไลตามเจ าไป
ถึ งแม วาเขาพูดถอยคําอย างดี
แกเจา อยาเชื่อเขาเลย
7 เราไดละทิ้ งนิเวศของเรา เรา
ไดเหว่ียงมรดกของเราทิ้ง เราได
มอบผูที่รักของจิตใจเราไวในมือ
ศัตรูของเธอ
8 มรดกของเราได กลายเป น
เหมือนสิงโตในปาตอเรา เขา
ตะเบ็ งเสี ยงของเขาเข าใส เรา
เพราะฉะนั้นเราจึงเกลียดเขา
9 มรดกของ เร า เป นแก เ ร า
เหมือนนกลายดาง นกซึ่ งอยู
รอบตอสู นกนั้น ไปเถอะ ไป
ชุมนุมสัตวปาทุ งทั้ งสิ้น นํามัน
ใหมากินเสีย
10 ผู เลี้ ยงแกะเปนอั นมากได
ทําลายสวนองุนของเราเสีย เขา

ทั้ งหลายได เหยียบยํ่าสวนของ
เราไวใตฝาเทา เขาทั้ งหลายได
กระทําใหสวนอันพึงใจของเรา
กลายเปนถิ่นทุรกันดารที่รกราง
11 เขาทั้ งหลายไดกระทําส วน
ของเราใหรกราง เมื่อรกรางสวน
นั้นก็คร่ําครวญตอเรา แผนดิน
ทั้ งสิ้นก็ถูกทิ้งใหรกราง เพราะ
ไมมีผูใดเอาใจใสในเรื่องนี้
12 ผูทําลายลางไดมาบนบรรดา
ที่ สู งทั้ งปวงในถิ่ นทุ รกั นดาร
เพราะวาแสงดาบของพระเยโฮ-
วาหจะทําลายจากปลายแผนดิน
นี้ ไปถึงปลายอีกขางหนึ่ ง ไมมี
เนื้อหนังใดๆที่จะมีสันติภาพ
13 เขาทั้งหลายไดหวานขาวสาลี
แตจะเกี่ยวหนาม เขาไดกระทํา
ใหตัวเจ็บปวด แตจะไมไดกําไร
อะไร เขาทั้งหลายจะละอายดวย
ผลการเกี่ ยวของเขา ดวยเหตุ
ความโกรธเกรี้ ยวกราดของพระ
เยโฮวาห"
14พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ ดวย
เร่ืองบรรดาเพื่ อนบานที่ ชั่ วราย
ของเรา ผูที่ไดแตะตองมรดกซึ่ง
เราไดใหอิสราเอลประชาชนของ
เราสืบมรดกนั้นวา "ดูเถิด
เราจะถอนเขาทั้ งหลายข้ึ นจาก
แผนดินของเขา และเราจะถอน
วงศวานยูดาหจากทามกลางเขา
ทั้งหลาย
15 และตอมาหลั งจากที่ เราได

เยเรมีย 12

(5) สภษ 3:11 (6) ปฐก 37:4-11; โยบ 6:15 (7) อสย 2:6 (8) ฮชย 9:15; อมส 6:8
(9) 2 พกษ 24:2 (10) ยรม 6:3; 25:9 (11) พคค 1:1; ศคย 7:5 (12) ลนต 26:33
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ถอนเขาทั้งหลายข้ึนแลว เราจะ
กลับมี ความเมตตาต อเขาอี ก
และเราจะนําเขาทั้ งหลายมาอีก
ใหตางก็มายังมรดกของตน และ
ยังแผนดินของตน
16 และจะเกิดกรณีข้ึนวา ถาเขา
ทั้ งหลายจะอุ ตส าห ศึกษาทาง
แหงประชาชนของเรา คือปฏิ-
ญาณในนามของเราวา `ตราบใด
ที่พระเยโฮวาหทรงพระชนมอยู
แน' อยางที่เขาไดสอนประชาชน
ของเราใหปฏิญาณโดยพระบา-
อัล แลวเขาจะไดรับการสรางข้ึน
ไวทามกลางประชาชนของเรา
17 แตถาเขาทั้ งหลายจะไมเชื่ อ
ฟง แลวเราจะถอนประชาชาติ
นั้ นข้ึน และทําลายเขาจนสิ้น"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

ผาปานคาดเอวที่สกปรก
เปรียบไดกับอิสราเอล

13พระเยโฮวาห ตรั สแก
ขาพเจาดวยวา "จงไป

ซื้ อผ าป านคาดเอวมาผื นหนึ่ ง
คาดเอวของเจ าไวและอย าจุ ม
น้ํา"
2ข าพเจ าจึ งซื้ อผ าคาดเอวผืน
หนึ่ งตามพระวจนะของพระเย-
โฮวาห และคาดเอวของขาพเจา
ไว
3และพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาครั้งที่สองวา
4"จงเอาผาคาดเอวซึ่ งเจาไดซื้อ

มา ซึ่งอยูที่ เอวของเจา และจง
ลุกข้ึนไปยังแมน้ํายูเฟรติส แลว
ซ อนผ านั้ นไว ในซอกหิ นแห ง
หนึ่ง"
5ขาพเจาก็ไปและซอนผานั้นไว
ขางแมน้ํายูเฟรติส ดังที่พระเย-
โฮวาหทรงบัญชาขาพเจา
6ตอมาอีกหลายวันพระเยโฮ-
วาหตรัสกับขาพเจาวา "จงลุก
ข้ึนไปยังแมน้ํายูเฟรติส และเอา
ผ าคาดเอวซึ่ งเราไดสั่ งเจ าให
ซ อนไว ที่ นั่ นนั้ นมาเสี ยจากที่
นั่น"
7แลวข าพเจ าก็ ไปที่ แมน้ํา ยู-
เฟรติส และขุดเอาผาคาดเอวมา
จากที่ ซึ่ งขาพเจาไดซอนไว ดู
เถิด ผาคาดเอวนั้นเสียหมด จะ
ใชการสิ่งใดก็ไมได
8แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหก็มายังขาพเจาวา
9 "พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
เราก็จะทําลายความทะนงใจของ
ยูดาห และความทะนงใจ
ใหญย่ิ งของเยรูซาเล็มเสียอยาง
นั้นแหละ
10 คือชนชาติที่ชั่วรายนี้ ผูปฏิ-
เสธไมฟงถอยคําของเรา ผูที่
ดําเนิ นตามความดื้ อกระด าง
แหงจิตใจของตนเอง และไดติด
ตามพระอื่น เพ่ือจะปรนนิบัติ
และนมัสการพระเหลานั้ น จะ
เปนเหมือนผ าคาดเอวนี้ ซึ่ งจะ

เยเรมีย 12, 13

(16) พบญ 10:20-21 (17) สดด 2:8-12 (1) อสค 4:1; ฮบ 1:1 (2) สภษ 3:5
(4) สดด 137:1 (5) อพย 39:42-43 (6) ยรม 13:2-5 (7) อสย 64:6; อสค 15:3-5
(9) อสค 16:50; ศฟย 3:11; ลก 18:14 (10) กดว 14:11; 2 พศด 36:15-16
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ใชการสิ่งใดก็ไมได
11 เพราะผาคาดเอวติดอยูที่เอว
ของมนุษยฉันใด เราก็ไดกระทํา
ใหวงศวานทั้ งสิ้ นของอิสราเอล
และวงศวานทั้งสิ้นของยูดาหติด
อยูกับเราฉันนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ เพ่ือเขาทั้ งหลายจะ
เปนประชาชน ชื่อเสียง ที่สรร-
เสริญ และสงาราศีแกเรา แตเขา
ทั้งหลายก็ไมฟง
การท่ีอิสราเอลจะเปนเชลย

ใกลเขามา
12 ฉะนั้ นเจาจงกลาวถอยคํานี้
แกเขาทั้ งหลาย พระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้
วา `น้ําองุ นจะเต็มไหทุกลูก'
และเขาทั้ งหลายจะพูดกับเจาวา
`เราไม รู หรือว าน้ําองุ นจะตอง
เต็มไหทุกลูก'
13 แล วเจ าจงพู ดกั บเขาทั้ ง
หลายวา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา ดูเถิด  เราจะใหชาวแผนดิน
นี้ทั้งสิ้นเต็มไปดวยความมึนเมา
คือกษัตริยทั้ งหลายของผูประ-
ทับบนบัลลังกของดาวิด พวก
ปุโรหิต พวกผูพยากรณ และ
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งสิ้น
14 และพระเยโฮวาหตรัสวา เรา
จะเหว่ียงเขาทั้ งหลายใหชนกัน
และกัน พวกพอก็ชนพวกลูก
เราจะไมสงสาร หรือไมไวชีวิต
หรือไมเมตตา แตเราจะทําลาย

เขา"
15 จงฟงและเงี่ยหูฟง อยายโส
ไปเลย เพราะพระเยโฮวาหทรง
ลั่นพระวาจาแลว
16 จงถวายสงาราศีแดพระเย-
โฮวาห พระเจาของเจาทั้งหลาย
กอนที่ พระองคจะทรงนําความ
มืดมา กอนที่ เทาของเจาจะ
สะดุดบนภูเขาที่มีแสงโพล เพล
และขณะเมื่ อเจาทั้ งหลายมอง
หาความสวาง พระองคทรงกลับ
ใหเปนเงามัจจุราช และทรง
กระทําใหเปนความมืดทึบ
17 แตถาเจาทั้ งหลายจะไมฟง
จิตใจของข าพเจ าก็ จะร องไห
ลับๆ เพราะความทะนงใจของ
เจา ตาของขาพเจาจะรองไห
มากนัก และมีน้ําตาอาบหนา
เพราะฝูงแกะของพระเยโฮวาห
ถูกตอนเอาไปเปนเชลย
18 จงกลาวแกกษัตริยและพระ
ราชินีวา "ขอทรงประทับ ณ ที่
ต่ํา เพราะวาอํานาจของพระองค
คือมงกุฎแหงสงาราศีของพระ
องคจะหลนมา"
19 หัวเมืองแหงภาคใตก็ถูกปด
ซึ่งไมมีใครจะเปดได ยูดาหทั้ง
สิ้นก็จะถูกกวาดไปเปนเชลย จะ
ถู กกวาดไปเป นเชลยหมดที
เดียว
20 "จงเงยหนาของเจาข้ึนดูเขา
เหลานั้นที่ มาจากทิศเหนือ ฝูง

เยเรมีย 13

(11) อพย 19:5-6; พบญ 4:7 (12) อสค 24:19 (13) สดด 60:3; อสย 29:9; 49:26
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แกะที่ไดมอบไวใหแกเจานั้นอยู
ที่ ไหน คือฝูงแกะที่ งดงามของ
เจานั่นนะ
21 เจาจะวาอยางไรเมื่อเขาจะลง
โทษเจา เพราะเจาเองไดสอน
เขาให เปนนายและเปนประมุข
ของเจา ความเจ็บปวดจะไมเขา
มาครอบงําเจา อยางความเจ็บ
ปวดของผู หญิ งที่ กําลั งคลอด
บุตรหรือ
22 และถาเจาวาในใจของเจาวา
`ทําไมสิ่งเหลานี้จึงเกิดกับขา' ก็
เพราะความชั่ วช าที่ มากมาย
ใหญโตของเจา เสื้อของเจาจึง
ตองถูกถลกข้ึน และสนเทาของ
เจาจึงไมปดบัง
23 คนเอธิโอเปยเปลี่ ยนวรรณ
ของตนเองไดหรือ หรือเสือดาว
เปลี่ ยนลายของมัน ถาไดแลว
เจาทั้งหลายผูที่เคยตอการกระ-
ทําความชั่ วจะมากระทําความดี
ก็ได
24 ฉะนั้ นเราจะกระจายเขาทั้ ง
หลายไปเหมือนแกลบที่ ถูกลม
จากถิ่นทุรกันดาร
25 นี่เปนสวนของเจา เปนสวน
ที่เราไดตวงออกใหแกเจา" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ "เพราะ
เจาไดลืมเราเสียและไววางใจใน
การมุสา
26 ฉะนั้ นเราเองจะถลกเสื้ อ
คลุมของเจามาปกหนาเจา คือ

ให เห็ นความอับอายขายหน า
ของเจา
27 เราได เห็นการลวงประเวณี
ของเจา การครวญหา การเลนชู
อยางแกราคะของเจา และการ
ที่นาสะอิดสะเอียนของเจา บน
เนินเขาทั้ งหลายที่ ในทุ งนา โอ
เยรูซาเล็มเอย วิบัติแกเจา อีก
นานสั กเท าใดเจ า จึ งจะยอม
กระทําใหเจาสะอาดได"

ผูพยากรณประกาศ
เรื่องความแหงแลง

14พระวจนะของพระเย-
โฮวาหซึ่ งมาถึงเยเรมีย

เกี่ยวดวยความแหงแลงวา
2"ยูดาหไวทุกข และประตูเมือง
ทั้ งปวงของเธอก็ออนกําลั งลง
ประชาชนของเธอก็แตงดําหนา
กมอยูบนแผนดิน และเสียงรอง
ของเยรูซาเล็มก็ข้ึนไป
3 ขุนนางของเธอสงผู นอยของ
เขาใหไปตักน้ํา เขาทั้ งหลาย
ไปยังที่ ขังน้ําเห็นวาไมมีน้ํา เขา
ทั้ งหลายก็กลั บไปด วยภาชนะ
เปลา เขาทั้ งหลายไดอายและ
ขายหนา เขาจึงคลุมศีรษะของ
เขาทั้งหลายเสีย
4 เพราะเรื่องแผนดินที่แหงแลง
เนื่องจากไมมีฝนตกบนแผนดิน
ชาวนาทั้งหลายก็อับอาย เขาทั้ง
หลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสีย
5แมกวางตัวเมียที่อยูในทองทุง

เยเรมีย 13, 14
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หนา 1530
ก็ละทิ้ งลูกที่ ตกใหมของมันเสีย
เพราะวาไมมีหญา
6ลาปายืนอยูบนที่สูง มันสูดลม
หายใจเหมือนมังกร ตาของมัน
ก็มืดมัว เพราะไมมีหญา"
7"แมวาความชั่ วชาของขาพระ
องคทั้ งหลายก็เปนพยานปรัก-
ปรําขาพระองค โอ ขาแตพระ
เยโฮวาห ขอพระองคโปรดเถิด
เพ่ื อเห็ นแกพระนามของพระ
องค ดวยวาบรรดาการกลับสัตย
ของขาพระองคทั้ งหลายก็มาก
ย่ิง ขาพระองคทั้ งหลายกระทํา
บาปตอพระองค
8โอ ขาแตพระองคผูเปนความ
หวังแหงอิสราเอล เปนพระผู
ช วยให รอดของเขาในยามลํา-
บาก ไฉนพระองคจะทรงเปน
เหมือนคนต างดาวในแผนดิน
หรือเหมือนคนเดินทางแวะอา-
ศัยคางเพียงคืนเดียว
9 ไฉนพระองค จ ะทรง เป น
เหมือนชายที่งันงง หรือเหมือน
คนที่ มีกําลังมากแตชวยใครให
รอดไมได โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห แมกระนั้นก็ดีพระองคทรง
สถิ ตท ามกลางข าพระองค ทั้ ง
หลาย  คนเขาเรียกพวกขาพระ
องคโดยพระนามของพระองค
ขออย าทรงละข าพระองค ทั้ ง
หลายไวเสีย"
10 พระเยโฮวาหตรัสแกชนชาติ

นี้วา "เขาทั้งหลายรักที่จะพเนจร
ไปอยางนี้ เขาทั้งหลายไมยับย้ัง
เทาของเขาไว ฉะนั้นพระเยโฮ-
วาหจึงไมทรงรับเขา บัดนี้พระ
องคจะทรงระลึกถึงความชั่ วชา
ของเขา และลงโทษการผิดบาป
ของเขา"
11พระเยโฮวาหตรัสแกขาพเจา
วา "อยาอธิษฐานเพ่ือความอยู
เย็นเปนสุขของชนชาตินี้เลย
12 แมวาเขาอดอาหาร เราก็จะ
ไมฟงเสียงรองของเขา แมเขา
ถวายเครื่ องเผาบูชาและเครื่ อง
ธัญญบูชา เราก็จะไมรับมัน แต
เราจะผลาญเขาเสี ยด วยดาบ
ดวยการกันดารอาหาร และดวย
โรคระบาด"
13 แลวขาพเจาพูดวา "ขาแต
องคพระผูเปนเจาพระเจา ดูเถิด
พวกผู พยากรณกลาวแก เขาวา
`ท านทั้ งหลายจะไม เห็ นดาบ
หรือจะมีการกันดารอาหาร แต
เราจะใหสันติภาพที่แนนอนแก
เจาในสถานที่นี้'"
14 และพระเยโฮวาห ตรั สแก
ขาพเจาวา "พวกผูพยากรณ
เหล านั้ นพยากรณ เท็ จในนาม
ของเรา เรามิไดใชเขาทั้ งหลาย
และเรามิได บัญชาเขาหรือพูด
กับเขา เขาพยากรณนิมิตและ
การทํานายเท็จแก เจาทั้ งหลาย
เปนการทํานายที่ไรคา เปนการ

เยเรมีย 14
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หนา 1531
ลอลวงของจิตใจเขาเอง
15 ฉะนั้น พระเยโฮวาหจึงตรัส
ดังนี้ เกี่ ยวด วยพวกผู พยากรณ
ผูพยากรณในนามของเรา แมวา
เราไมไดใชเขาทั้ งหลาย และผู
กลาววา `ดาบและการกันดาร
อาหารจะไม มาถึ งแผ นดิ นนี้ '
พวกผู พยากรณเหลานั้ นจะถูก
ผลาญเสียดวยดาบและการกัน-
ดารอาหาร
16 และประชาชนผูซึ่ งเขาพยา-
กรณใหฟงนั้ น จะถูกทิ้ งไวใน
ถนนหนทางกรุ ง เยรู ซา เล็ ม
เพราะเหตุ การกั นดารอาหาร
และดาบ ซึ่ งไมมีผู ใดจะฝงเขา
คือทั้ งตัวเขาทั้ งหลาย ภรรยา
ของเขา บุตรชายและบุตรสาว
ของเขา เพราะเราจะเทความชั่ว
ของเขาสนองเขา
17 เจาจงกลาวถอยคํานี้ แกเขา
วา `ขอใหตาของเรามีน้ําตาไหล
ทั้งกลางคืนและกลางวัน อยาให
หยุดย้ัง เพราะบุตรสาวพรหม-
จารีแหงประชาชนของเรา ถูกขย้ี
ดวยความหายนะยิ่ งใหญ ถูกตี
อยางหนักมาก
18 ถาเราออกไปในทองนา ดู
เถิด นั่นคนที่ถูกฆาเสียดวยดาบ
ถาเราเขาไปในกรุง ดูเถิด นั่น
โรคอั นเนื่ องจากการกั นดาร
เพราะวาทั้ งพวกผูพยากรณและ
ปุโรหิตไปคากันในแผนดินที่ เขา

ไมรูจัก'"
19 พระองค ทรงปฏิ เสธไม รั บ
ยูดาหเสียทีเดียวแลวหรือ พระ
ทัยของพระองคเกลียดศิโยนเสีย
แลวหรือ ไฉนพระองคทรงเฆี่ยน
ตีขาพระองคทั้ งหลาย จนไม
มีการรักษาข าพระองค ใหหาย
ขาพระองคทั้งหลายมองหาสัน-
ติภาพ แตไมมีความดีมาเลย
เรามองหาเวลาเยียวยา แตประ-
สบความสยดสยอง
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขา
พระองค ทั้ งหลายขอสารภาพ
ความชั่ วของพวกข าพระองค
และความชั่ วชาของบรรพบุ รุษ
ของขาพระองค เพราะขาพระ
องคทั้ งหลายไดกระทําบาปตอ
พระองค
21 เพราะเห็นแกพระนามของ
พระองค ขออยาทรงเกลียดพวก
ขาพระองค ขออยาใหหลูเกียรติ
แห งพระที่ นั่ งอันรุ งเรื องของ
พระองค ขอทรงระลึกและอยา
ทรงหักพันธสัญญาของพระองค
ซึ่งมีไวกับขาพระองค
22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแหง
ประชาชาติทั้ งหลายมีพระองค
ใดเล าที่ ทําให เกิ ดฝนได หรือ
ทองฟ าประทานห าฝนไดหรือ
โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระเจา
ของพวกขาพระองค พระองค
มิ ใชพระเจ าองคนั้ นดอกหรือ

เยเรมีย 14
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หนา 1532
พวกขาพระองค จึงคอยหวังใน
พระองค เพราะพระองคทรง
กระทําสิ่งเหลานี้ทั้งสิ้น

การพิพากษาของ
พระเยโฮวาหตอยูดาห

15ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั ส
แกขาพเจาวา "แมวา

โมเสส และซามูเอล จะมายืนอยู
ตอหนาเรา จิตใจของเราจะไม
หันไปหาชนชาตินี้ ไลเขาทั้ ง
หลายออกไปใหพนสายตาของ
เรา แลวใหเขาไป
2และตอมา ถาเขาถามเจาวา
`เราจะไปที่ ไหน' เจาจงพูดกับ
เขาวา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
`คนเหล านั้ นที่ กําหนดให แก
ความตายจะไปหาความตาย คน
เหลานั้ นที่กําหนดใหแกดาบจะ
ไปหาดาบ คนเหลานั้นที่กําหนด
ใหแกการกันดารอาหารจะไปหา
การกันดารอาหาร คนที่กําหนด
ใหแกการเปนเชลยจะไปหาการ
เปนเชลย'"
3พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะ
กําหนดสี่อยางไวเหนือเขา คือ
ดาบสังหาร สุนัขกัดฉีก นกใน
อากาศ และสัตวบนแผนดินโลก
ที่จะกัดกินและทําลาย
4และเราจะกระทําให เขาถู ก
ถ อ ด ไ ป ยั ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร
ทั้งสิ้นแหงแผนดินโลก เหตุดวย
การกระทําซึ่ งมนัสเสหบุตรเฮ-

เซคียาหกษัตริยแห งยูดาห ได
กระทําในเยรูซาเล็ม
5โอ เยรูซาเล็มเอย ใครจะสง-
สารเจา หรือใครจะเสียใจกับเจา
หรือใครจะแวะมาถามทุกขสุ ข
ของเจา"
6พระเยโฮวาหตรัสวา "เจาได
ปฏิเสธเรา เจาถอยหลังเร่ือยไป
เราจึงจะเหยียดมือออกไปตอสู
เจาและทําลายเจา เราเอือมตอ
การผอนผันแลว
7 เราจะซัดเขาดวยสอมซัดขาว
ในบรรดาประตู เมืองแหงแผน
ดินนั้น เราจะทําใหลูกของเขา
ทั้งหลายตาย เราจะทําลายประ-
ชาชนของเรา เพราะเขาทั้งหลาย
มิไดหันกลับจากพฤติการณของ
เขา
8 เรากระทําใหหญิงมายของเขา
มีมาก ย่ิงกวาเม็ดทรายในทะเล
ณ เวลาเที่ยงวัน เราไดนําผูทํา
ลายมาสูบรรดาแมของคนหนุม
ทั้งหลาย เราไดกระทําใหความ
สยดสยองตกเหนือกรุงนั้ นโดย
ฉับพลัน
9 เธอที่คลอดบุตรเจ็ดคนก็ออน
กําลัง เธอตายไปแลว ดวงอา-
ทิตย ของเธอตกเมื่ อยั งวันอยู
เธอได รับความละอายและขาย
หนา เราจะมอบผูที่ เหลืออยู
ใหแกดาบตอหนาศัตรูของเขา"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

เยเรมีย 14, 15
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หนา 1533
 พระสัญญาและการขูเข็ญ

10 แมจา วิบัติแกฉัน ที่ แม
คลอดฉันมาเปนคนที่ใหเกิดการ
แกงแยงและการชิงดีแกแผนดิน
ทั้ งสิ้ น ฉันก็มิไดใหยืมโดยคิด
ดอกเบ้ีย หรือฉันก็มิไดยืมเขา
โดยคิดดอกเบ้ีย แตเขาทุกคน
แชงฉัน
11พระเยโฮวาหตรัสวา "พวกที่
เหลืออยู จะอยู เย็นเปนสุข เรา
จะกระทําใหพวกศัตรูกระทําดี
ตอเจาในเวลาลําบากและในเว-
ลาทุกขใจ
12 เหล็ กจะหั กเหล็ กจากทิ ศ
เหนือและเหล็กกลาหรือ
13 บรรดาสิ่ งของและทรั พย
สมบัติของเจา เราจะมอบให
เปนของริบไมคิดคา เพราะบาป
ทั้ งสิ้ นของเจาตลอดทั่วดินแดน
ของเจา
14 เราจะกระทําให เจ าไปกั บ
พวกศัตรูของเจายังแผนดินซึ่ ง
เจาไมรู จัก เพราะความโกรธ
ของเรา เรากอไฟข้ึน ซึ่งจะเผา
เจาทั้งหลายเสีย"
การคร่ําครวญของเยเรมีย

15 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงทราบ ขอทรงระลึกถึง
ขาพระองค และเย่ียมเยียนขา
พระองค ขอทรงแกแคนผู ขม
เหงขาพระองคเพ่ือขาพระองค
เพราะการอดกลั้ นพระทัยของ

พระองคนั้ น ขออยาทรงนําขา
พระองคไปเสีย ขอทรงตระหนัก
ว าข าพระองค ทนการติ เตี ยน
ดวยเห็นแกพระองค
16 เมื่ อพบพระวจนะของพระ
องคแลว ขาพระองคก็กินเสีย
พระวจนะของพระองค เป น
ความชื่นบานแกขาพระองคและ
เปนความปติยินดีแหงจิตใจของ
ขาพระองค โอ ขาแตพระเยโฮ-
วาห พระเจาจอมโยธา เพราะวา
เขาเรี ยกข าพระองค ตามพระ
นามของพระองค
17 ขาพระองคมิไดนั่งอยู ในหมู
คนที่เยาะเยยกัน ทั้งขาพระองค
ก็มิไดเปรมปรีดิ์ ขาพระองคนั่ง
อยูคนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ
ของพระองค เพราะพระองค
ทรงใหขาพระองคเต็มดวยความ
กร้ิว
18 ไฉนความเจ็ บของข าพระ
องคมิไดหยุดย้ัง บาดแผลของ
ขาพระองคก็ รักษาไมหาย มัน
ไมยอมหาย พระองคทรงเปน
เหมื อนผู มุ สาแก ข าพระองค
หรือ หรืออยางน้ําที่เหือดแหง
พระเยโฮวาหทรงใหเยเรมีย

มั่นใจในพระองค
19 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสวา "ถาเจากลับมา เราจะ
ใหเจากลับมาอีก และเจาจะยืน
อยูตอหนาเรา ถาเจาแยกสิ่ ง

เยเรมีย 15
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หนา 1534
ประเสริฐไปจากสิ่งเลวทราม เจา
จะเปนเหมือนปากของเรา จงให
เขาทั้ งหลายหันกลับมาหาเจ า
แตเจาอยาหันไปหาเขา
20 เราจะกระทําเจาใหเปนกํา-
แพงปอมทองสัมฤทธิ์แกชนชาติ
นี้ เขาทั้ งหลายก็จะตอสูกับเจา
แตเขาจะไมชนะเจา เพราะเรา
อยูกับเจา จะชวยเจาใหรอดและ
ชวยเจาใหพน" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้
21 "เราจะชวยเจาใหพนจากมือ
ของคนชั่ว และไถเจาจากกํามือ
ของคนอํามหิต"

พระเจาไมใหเยเรมีย
มีครอบครัว

16พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังขาพเจาวา

2"เจาอยามีภรรยา เจาอยามี
บุตรชายหรือบุตรสาวในที่นี้
3 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
เ ร่ื องบุ ตรชายและบุ ตรสาวที่
เกิดในที่นี้ และทรงกลาวถึงพวก
มารดาที่คลอดบุตรเหลานั้นและ
พวกบิดาที่ ให บั งเกิดคนเหล า
นั้นในแผนดินนี้วา
4 เขาทั้ งหลายจะตายด วยโรค
ราย จะไมมีการโอดครวญอาลัย
เขาทั้งหลาย หรือจะไมมีใครจัด
การฝงเขา เขาจะเปนเหมือนมูล
สัตวที่ อยูบนพ้ืนแผนดิน เขา
ทั้ งหลายจะพินาศดวยดาบและ

การกันดารอาหาร และศพทั้ ง
หลายของเขาจะเปนอาหารของ
นกในอากาศและของสัตวแหง
แผนดิน
5 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา อยาเขาไปในเรือนที่ ครวญ
คร่ํา หรือไปโอดครวญ หรือไป
เสียใจดวย พระเยโฮวาหตรัสวา
เพราะเราได เอาสั นติภาพของ
เราไปจากชนชาตินี้ แลว ทั้ ง
ความเมตตาและกรุณาคุณของ
เรา
6ทั้ งผู ใหญ ผู น อยจะตายใน
แผนดินนี้ จะไมมีใครจัดการฝง
เขา จะไมมีใครมาโอดครวญอา-
ลัยเขา หรือมากรีดตัวหรือมา
โกนศีรษะเพ่ือเขา
7จะไมมี ผู ใดฉีกตัวเองเพ่ือเขา
เมื่ อไวทุกข เพ่ือจะปลอบโยน
เขาเหตุคนที่ตายนั้น เพราะบิดา
มารดาของเขาจะไมมี ใครมอบ
ถวยแหงความเลาโลมใจให เขา
ดื่ม
8 เจ าอย าเข าไปนั่ งกินและดื่ ม
กับเขาในเรือนที่มีการเลี้ยง
9 เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธา
พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้
วา ดูเถิด เราจะกระทําใหเสียง
บันเทิงและเสียงรื่ นเริง เสียง
เจาบาวและเสียงเจาสาว ขาด
จากสถานที่นี้ ตอสายตาของเจา
ทั้งหลายและในวันของเจา

เยเรมีย 15, 16

(20) อสค 3:9; กจ 4:8-13 (21) ปฐก 48:16 (1) ยรม 1:2, 4 (2) ปฐก 19:14
(4) สดด 78:64; ยรม 16:5-7 (5) อสค 24:16-23 (6) อสย 9:14 (7) พบญ 26:14
(8) สดด 26:4; ปญจ 7:2-4; อสย 22:12-14 (9) อสย 24:7-12; อสค 26:13
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10 ต อมาเมื่ อเจ าบอกบรรดา
ถอยคําเหลานี้แกชนชาตินี้ และ
เขาทั้งหลายพูดกับเจาวา `ทําไม
พระเยโฮวาห จึ งทรงประกาศ
ความรายใหญย่ิงทั้ งสิ้นนี้ ใหตก
แกเรา ความชั่ วชาของเราคือ
อะไรเลา เราไดกระทําบาปอะไร
ตอพระเยโฮวาหพระเจาของเรา
เลา'
11 แลวเจ าพึงกล าวแก เขาทั้ ง
หลายวา `พระเยโฮวาหตรัสวา
เพราะบรรพบุ รุษของเจ าไดละ
ทิ้ งเรา และไดติดตามพระอื่น
และไดปรนนิ บัติและนมัสการ
พระนั้น และไดละทิ้งเรา และมิ
ไดรักษาราชบัญญัติของเรา
12 และเพราะเจ าทั้ งหลายได
กระทําชั่วรายย่ิงเสียกวาบรรพ-
บุรุษของเจา เพราะดูเถิด เจา
ทุกๆคนไดดําเนินตามความดื้อ
กระดางแหงจิตใจอันชั่วรายของ
ตนเอง ปฏิเสธไมยอมฟงเรา
13 เพราะฉะนั้น เราจะเหว่ียง
เจาออกเสียจากแผนดินนี้เขาไป
ในแผนดินซึ่งเจาหรือบรรพบุรุษ
ของเจาไมรูจัก และที่นั่นเจาจะ
ปรนนิ บัติพระอื่ นทั้ งกลางวัน
และกลางคืน เพราะเราจะไม
สําแดงพระคุณแกเจาเลย'
14 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง
เมื่ อไมมีใครกลาวตอไปอีกวา

`พระเยโฮวาหผูทรงนําประชาชน
อิ สราเอลข้ึ นมาจากแผ นดิ น
อี ยิปต ทรงพระชนมอยู แน ฉัน
ใด'
15 แตจะพูดวา `พระเยโฮวาห
ผูทรงนําประชาชนอิสราเอลข้ึน
มาจากแดนเหนือ และข้ึนมาจาก
บรรดาประเทศซึ่ งพระองค ได
ทรงขับไลเขาใหไปอยูนั้น ทรง
พระชนมอยูฉันใด' เพราะเราจะ
นําเขาทั้งหลายกลับมาสูแผนดิน
ของเขาเอง ซึ่ งเราไดยกให
บรรพบุรุษของเขาแลวนั้น
16 พระเยโฮวาหตรัสวา ดูเถิด
เราจะส งชาวประมงมาเปนอัน
มาก และเขาจะจับเขาทั้ งหลาย
ภายหลังเราจะใหเขาพาพรานมา
เปนอันมาก พรานจะลาเขาทั้ ง
หลายตามภูเขาทุกแหงและตาม
เนินเขาทุกลูกและตามซอกหิน
17 เพราะวา ตาเรามองดูพฤติ-
การณทั้งสิ้นของเขา จะปดบังไว
จากหนาเราไมได และความชั่ว
ช าของเขาทั้ งหลายจะซอนพน
ตาเราไมได
18 และกอนอื่นเราจะตอบสนอง
ความชั่วชาและบาปของเขาเปน
สองเทา เพราะเขาไดกระทําให
แผนดินเราเปนมลทินไป และ
กระทําใหมรดกของเราเต็มไป
ดวยซากของสิ่ งที่ นาสะอิดสะ-
เอียนและสิ่ งที่ น าเกลียดนาชัง

เยเรมีย 16

(10) พบญ 29:24-25; 1 พกษ 9:8-9 (11) ยรม 2:8 (12) วนฉ 2:19; 1 ซมอ 15:23
(13) ลนต 18:27-28; พบญ 4:26-28 (14) อสย 43:18-19 (15) สดด 106:47
(16) อมส 4:2; ฮบก 1:14-15 (17) 2 พศด 16:9; โยบ 34:21-22 (18) ยรม 17:18
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ของเขาทั้งหลาย"
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห กําลัง
และที่ กําบังเขมแข็งของขาพระ
องค เปนที่ลี้ภัยของขาพระองค
ในวันยากลําบาก บรรดาประ-
ชาชาติจะมาเฝาพระองคจากที่
สุดปลายโลก และทูลวา
"บรรพบุรุษของเราไมไดรับมร-
ดกอันใด นอกจากสิ่งมุสา สิ่งไร
คา และสิ่งซึ่งไมมีประโยชนอะ-
ไรในตัว
20 มนุษยจะสรางพระไวสําหรับ
ตนเองไดหรือ สิ่งอยางนั้นไมใช
พระ"
21 "เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
กระทําใหเขารูจักกาลครั้งนี้ เรา
จะกระทําให เขารู จักมือของเรา
และฤทธานุภาพของเรา และเขา
ทั้ งหลายจะรู ว านามของเราคือ
พระเยโฮวาห"

 จิตใจอันหลอกลวง
ของยูดาห

17"บาปของยูดาหนั้นบัน-
ทึกไวด วยปากกาเหล็ก

ดวยปลายเพชรจารึกไวบนแผน
แหงจิตใจของเขา และบนเชิง
งอนที่แทนบูชาของเขาทั้งหลาย
2ฝ ายลูกหลานของเขาก็ระลึก
ถึ งแท นบู ชาและเหล าเสารู ป
เคารพของเขาขางตนไมสดทุก
ตนบนเนินเขาสูง
3โอ ภูเขาที่อยูกลางทุงเอย เรา

จะใหบรรดาสิ่ งของและทรัพย
สมบัติทั้ งสิ้นของเจาเปนของริบ
และเราจะนับวาปูชนียสถานสูง
ทั้ งหลายของเจาเปนความบาป
ของเจา ตลอดทั่วบริเวณชาย
แดนของเจา
4 เจ าจะตองปลอยมือของเจ า
จากมรดกซึ่ งเราไดยกใหแกเจา
และเราจะกระทําใหเจาปรนนิ-
บัติ ศัตรู ของเจ าในแผนดินซึ่ ง
เจาไมรู จัก เพราะความโกรธ
ของเรา เจากอไฟข้ึนซึ่งจะไหม
อยูเปนนิตย"
5พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "คน
ที่ วางใจในมนุษย และให เนื้ อ
หนังเปนแขนของเขา และใจของ
เขาหั นออกจากพระเยโฮวาห
คนนั้นก็เปนที่สาปแชง
6 เขาจะเปนเหมือนพุมไมที่ อยู
ในทะเลทราย และจะไมเห็น
ความดีอันใดมาถึงเลย เขาจะ
อาศัยอยู ในแผนดินที่ แตกระ-
แหงที่ในถิ่นทุรกันดาร ในแผน
ดินเค็มที่ไมมีคนอาศัย
คนท่ีวางใจในพระเยโฮวาห

ยอมไดรับพระพร
7คนที่ วางใจในพระเยโฮวาห
ยอมไดรับพระพร คือผูที่ความ
วางใจของเขาอยูในพระเยโฮวาห
8 เขาจะเปนเหมือนตนไมที่ปลูก
ไวริมน้ํา ซึ่งหย่ังรากของมันออก
ไปขางลําน้ํา เมื่อแดดสองมาถึง

เยเรมีย 16, 17

(19) สดด 18:1-2 (20) อสย 36:19 (21) อพย 9:14-18 (1) โยบ 19:23-24
(2) ยรม 7:18 (3) พคค 5:17-18; มคา 3:12 (4) ลนต 26:31-34 (5) สดด 62:9
(6) โยบ 8:11-13; สดด 1:4 (7) สดด 2:12; สภษ 16:20 (8) อสย 58:11; อสค 31:4
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ก็จะไมสังเกต เพราะใบของมัน
เขียวอยูเสมอ และจะไมกระวน
กระวายในปที่แหงแลง เพราะ
มันไมหยุดที่จะออกผล"
9 จิ ตใจก็ เป นตั วลอลวงเหนื อ
กวาสิ่ งใดทั้ งหมด มันเสื่ อม
ทรามอยางรายทีเดียว ผู ใดจะ
รูจักใจนั้นเลา
10 "เราคือพระเยโฮวาหตรวจ
คนดูจิต และทดลองดูใจ เพ่ือ
ใหแกทุกคนตามพฤติการณของ
เขา ตามผลแหงการกระทําของ
เขา"
11 เหมือนนกกระทากกไข แต
ไมใหออกเปนตัวฉันใด คนที่ได
ความมั่ งมีมาอยางไมเปนธรรม
ก็ฉันนั้น พอถึงกลางวัย มันก็
พรากจากคนนั้นเสีย และใน
ตอนปลายของเขา เขาจะเปนคน
โฉดเขลา
12 ที่ ตั้ งแหงสถานบริสุทธิ์ ของ
เราทั้ งหลาย เปนพระที่นั่ งรุ ง
เรืองซึ่งตั้งอยูสูงตั้งแตเดิมนั้น
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ความ
หวังแหงอิสราเอล บรรดาคน
เหลานั้นที่ละทิ้งพระองคจะตอง
รับความอับอาย บรรดาคนทั้ ง
ปวงที่หันไปจากเราจะตองจารึก
ไวในแผนดินโลก เพราะเขาได
ละทิ้งพระเยโฮวาห ผูเปนแหลง
น้ําแหงชีวิตเสีย
14 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ

ทรงรักษาขาพระองค ขาพระ
องคจะไดหาย ขอทรงชวยขา
พระองคใหรอด ขาพระองคจึง
จะรอด เพราะพระองคเปนที่
สรรเสริญของขาพระองค
15 ดูเถิด เขาทั้งหลายไดพูดกับ
ขาพระองควา "พระวจนะของ
พระเยโฮวาหอยูที่ ไหน ใหมา
เถิด"
16 ข าพระองค มิ ได หาโอกาส
เลิกเปนผู เลี้ ยงแกะที่ ตามพระ
องคไป ขาพระองคก็ไมประสงค
วันแหงความหายนะ พระองค
ทรงทราบแลว สิ่งซึ่งออกมาจาก
ริมฝปากของข าพระองคก็ ถูก
ตองตอพระพักตรของพระองค
17 ขออย าทรงเป นเหตุ ให ข า
พระองคครั่ นคราม พระองค
ทรงเปนความหวั งของข าพระ
องคในวันราย
18 ผู ใดขมเหงขาพระองค ขอ
ใหเขาไดรับความละอาย แตขอ
อยาใหขาพระองค ได รับความ
ละอาย ขอใหเขาครั่นคราม แต
อยาใหขาพระองคครั่นคราม ขอ
ทรงนําวั นร ายมาตกเหนื อเขา
ขอทรงทําลายเขาดวยการทําลาย
ซับซอน

จงรักษาวันสะบาโต
19พระเยโฮวาหตรัสแกขาพเจา
ดังนี้ วา "จงไปยืนในประตูบุตร
ประชาชน ซึ่งบรรดากษัตริยแหง

เยเรมีย 17

(9) ปฐก 6:5; 8:21 (10) 1 ซมอ 16:7 (11) ยรม 5:27-28 (12) 2 พศด 2:5-6
(13) สดด 22:4; ยอล 3:16 (14) พบญ 32:39 (15) อสย 5:19 (16) อมส 7:14-15
(17) โยบ 31:23; สดด 77:2-9 (18) ยรม 20:11 (19) สภษ 1:20-22; กจ 5:20
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ยูดาหเสด็จเขา และซึ่งพระองค
เสด็จออก และในประตูทั้งหลาย
ของเยรูซาเล็ม
20 และกลาวแกเขาทั้ งหลายวา
`ทานทั้งหลายผูเปนกษัตริยของ
ยูดาห และบรรดาคนยูดาหและ
ชาวเยรูซาเล็มทั้ งสิ้ น ผู ซึ่ งเขา
ทางประตูเหลานี้ จงฟงพระ
วจนะของพระเยโฮวาห
21พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา จง
ระวังเพ่ือเห็นแกชีวิตของเจาทั้ง
หลาย อยาไดหาบหามอะไรใน
วันสะบาโต หรือนําของนั้นเขา
ทางบรรดาประตูเยรูซาเล็ม
22 และอย าหาบหามของของ
เจาออกจากบานในวันสะบาโต
หรือกระทํางานใดๆ แตจงรักษา
วันสะบาโตไวใหบริสุทธิ์ ดังที่
เราได บัญชาบรรพบุรุษของเจา
ไว
23 ถึ งกระนั้ นเขาก็ ไม เชื่ อฟ ง
หรือเงี่ยหูฟง แตกระทําคอของ
เขาทั้งหลายใหแข็ง เพ่ือจะไมได
ยินและไมรับคําสั่งสอน
24 พระเยโฮวาหตรัสวา ตอมา
ถาเจาเชื่อฟงเรา และไมนําภาระ
ใดๆเขามาทางประตู เมืองนี้ ใน
วันสะบาโต แตรักษาวันสะบาโต
ใหบริสุทธิ์ และไมกระทํางานใน
วันนั้น
25 แลวจะมีกษัตริยและเจานาย
ผู ประทับบนบัลลังกแหงดาวิด

เสด็จเขาทางประตูทั้ งหลายของ
เมืองนี้ เสด็จมาในรถรบ และ
บนมา ทั้งบรรดากษัตริยและเจา
นายของพระองค ทั้ งคนยูดาห
และชาวเยรูซาเล็ม และเมืองนี้
จะดํารงอยูเปนนิตย
26 และประชาชนจะมาจากหัว
เมืองแหงยูดาห และจากที่ ซึ่ ง
อยูรอบเยรูซาเล็ม จากแผนดิน
เบนยามิน จากที่ราบ จากเทือก
เขา และจากภาคใต นําเอา
เครื่องเผาบูชา และเครื่องสัก-
การบูชา เครื่ องธัญญบูชาและ
กํายาน และนําเครื่องบูชาแหง
การสรรเสริ ญมายั งนิ เวศของ
พระเยโฮวาห
27 แตถาเจาทั้งหลายไมฟงเราที่
จะรักษาวันสะบาโตใหบริสุทธิ์
และที่ จะไม แบกภาระเข าทาง
ประตูทั้งหลายของเยรูซาเล็มใน
วันสะบาโต แลวเราจะกอไฟไว
ในประตูเมืองเหลานั้น และไฟ
นั้นจะเผาผลาญราชวังทั้ งหลาย
ของเยรูซาเล็ม และจะดับก็ไม
ได'"

การปนภาชนะท่ีเสียแลว
ใหเปนภาชนะอีกลูกหน่ึง

18พระวจนะซึ่ งมาจากพระ
เยโฮวาหยังเยเรมียวา

2 "จงลุ กข้ึ นไปที่ บ านของช าง
หมอ เราจะใหเจาไดยินถอยคํา
ของเราที่นั่น"

เยเรมีย 17, 18

(20) สดด 49:1-2; อสค 2:7 (21) พบญ 4:9; ยชว 23:11 (22) ปฐก 2:2; อพย 16:23
(23) ยรม 7:24-26 (24) อพย 15:26 (25) 2 ซมอ 7:16 (26) ยชว 15:21; ศคย 7:7
(27) อสย 1:20; ศคย 7:11-14; ฮบ 12:25 (2) อสย 20:2; อสค 4:1; 5:1; อมส 7:7
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3ขาพเจาจึงลงไปที่บานของชาง
หมอ และดูเถิด เขากําลังทํางาน
อยูที่แปนเวียน
4และภาชนะซึ่งทําดวยดินก็เสีย
อยูในมือของชางหมอ เขาจึงปน
ใหมให เปนภาชนะอีกลูกหนึ่ ง
ตามที่ชางหมอเห็นวาควรทํา
5แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจาวา
6"โอ วงศวานอิสราเอลเอย เรา
จะกระทําแกเจาอยางที่ชางหมอ
นี้ กระทําไมไดหรือ พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้ แหละ ดูเถิด โอ
วงศวานอิสราเอลเอย เจาอยูใน
มือของเราอยางดินเหนียวอยูใน
มือของชางหมอ
7ถ าเวลาใดก็ ตามเราประกาศ
เกี่ ยวกับประชาชาติหนึ่ ง หรือ
ราชอาณาจักรหนึ่งวา เราจะถอน
และพังและทําลายมันเสีย
8และถาประชาชาตินั้ น ซึ่ งเรา
ไดลั่นวาจาไวเกี่ยวของดวย หัน
เสียจากความชั่วรายของตน เรา
ก็จะกลับใจจากความชั่ วซึ่ งเรา
ไดตั้งใจจะกระทําแกชาตินั้นเสีย
9และถาเวลาใดก็ตาม เราได
ประกาศเกี่ ยวกั บประชาชาติ
หนึ่ งหรือราชอาณาจักรหนึ่ งวา
เราจะสรางข้ึนและปลูกฝงไว
10 และถาชาตินั้ นไดกระทําชั่ ว
ในสายตาของเรา ไมเชื่อฟงเสียง
ของเรา เราก็จะกลับใจจากความ

ดีซึ่ งเราไดกลาวไปแลววาเราจะ
ใหประโยชนแกชาตินั้นเสีย
11 เพราะฉะนั้น คราวนี้จงกลาว
กับคนยูดาหและชาวเมืองเยรู-
ซาเล็มวา `พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้วา ดูเถิด เรากําลังกอสิ่งรายไว
สูเจา และคิดแผนงานอยางหนึ่ง
ไวสูเจา ทุกๆคนจงกลับเสียจาก
ทางชั่วของตน และจงซอมทาง
และการกระทําของเจาทั้ งหลาย
เสีย'
12 แต เขาทั้ งหลายกล าวว า
`เหลวไหล เราจะดําเนินตาม
แผนงานของเราเอง และตาง
จะกระทําตามความดื้ อดึงแหง
จิตใจชั่วของตนทุกคน'
13 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้วา จงไปเที่ยวถามดู
ทามกลางประชาชาติวา ผูใดเคย
ไดยินเหมือนอยางนี้บาง อิสรา-
เอลพรหมจารีนั้ นไดกระทําสิ่ ง
อันนาหวาดเสียวนัก
14 คนจะละทิ้ งหิมะแห งภู เขา
เลบานอนซึ่ งมาจากหนาผาแหง
ทุ งหรือ ลําธารที่ ไหลเย็น
จากที่อื่นจะแหงไปหรือ
15 เพราะเหตุว าประชาชนของ
เราไดลืมเราเสีย เขาทั้งหลายจึง
เผาเครื่ องหอมบูชาสิ่ งไรสาระ
ทําใหเขาไดสะดุดในหนทางของ
เขาในถนนโบราณ และเดินตาม
ทางซอยไมไปตามถนนหลวง

เยเรมีย 18

(3) ยนา 1:3 (4) อสย 45:9 (6) ดนล 4:23 (7) ยรม 1:10 (8) วนฉ 10:15-16
(9) ปญจ 3:2; อมส 9:11-15 (10) สดด 125:5 (11) ปฐก 11:3-4 (12) 2 พกษ 6:33
(13) 1 ซมอ 4:7; อสย 66:8 (14) ยน 6:68 (15) อสย 41:29; ฮชย 2:13; มลค 2:8
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16 ไดกระทําใหแผนดินของเขา
ทั้งหลายเปนที่รกราง เปนสิ่งที่
เขาเยยหยันอยู เนืองนิตย ทุก
คนที่ ผานไปทางนั้ นก็ตกตะลึง
และสั่นศีรษะของเขา
17 เราจะให เขากระจัดกระจาย
ออกไปดุจถูกพัดดวยลมตะวัน
ออกตอหนาศัตรู เราจะหันหลัง
ใหเขา ไมใชหันหนาให ในวัน
แหงความหายนะของเขานั้น"
18 แลวเขากลาววา "มาเถิด ให
เราปองรายเยเรมีย เพราะวา
พระราชบัญญัติจะไมพินาศไป
จากบรรดาปุโรหิต หรือคําปรึก-
ษายอมไม ขาดจากนั กปราชญ
หรือถอยคําไมขาดจากผู พยา-
กรณ มาเถิด ใหเราโจมตีเขา
ดวยลิ้น และอยาใหเราฟงคํา
ของเขาเลย"
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอ
ทรงฟงขาพระองค ขอทรงฟง
เสียงปรปกษของข าพระองคสิ
พระเจาขา
20 ความชั่วเปนของสําหรับตอบ
แทนความดีหรือ ถึงกระนั้น เขา
ยั งขุดหลุ มไว ปองชี วิ ตของข า
พระองค ขอทรงระลึกวาขา
พระองค ยืนเฝาพระองคทูลขอ
ความดีเพ่ือเขา เพ่ือจะหันพระ
พิโรธของพระองคไปเสียจากเขา
21 เพราะฉะนั้น ขอทรงมอบลูก
หลานของเขาใหแกการกันดาร-

อาหาร ใหโลหิตของเขาทั้งหลาย
ไหลออกดวยอํานาจของดาบ ให
ภรรยาของเขาทั้งหลายขาดบุตร
และเปนหญิงมาย ขอใหผู ชาย
ของเขาประสบความตาย ให
อนุ ชนของเขาถู กดาบตายใน
สงคราม
22 ขอใหไดยินเสียงรองมาจาก
เรือนของเขาทั้งหลาย เมื่อพระ
องค ทรงพากองทหารมาปลน
เขาอยางฉับพลัน เพราะเขาทั้ ง
หลายได ขุดหลุ มไว ดั กข าพระ
องค และวางบวงดักเทาของขา
พระองค
23 แมกระนั้น ขาแตพระเยโฮ-
วาห พระองคทรงทราบการปอง
ร ายทั้ งสิ้ นของเขาที่ จะฆ าข า
พระองคเสีย ขออยาทรงลบ
ความชั่วชาของเขา หรือลบบาป
ของเขาเสี ยจากสายพระเนตร
ของพระองค ขอใหเขาถูกควํ่า
ลงตอพระพักตรพระองค ขอ
ทรงจัดการเขาทั้ งหลายในเวลา
แหงความกริ้วของพระองค

บทเรียนจากเหยือกดิน
ท่ีแตกแลว

19พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "จงไปซื้อเหยือกดิน

ของชางหมอมาลูกหนึ่ง แลวพา
ผูใหญบางคนของประชาชนและ
ปุโรหิตอาวุโสบางคน
2 ไปที่ หุบเขาบุตรชายของฮิน-

เยเรมีย 18, 19

(16) ลนต 26:33-34; พบญ 29:23 (17) ยรม 13:24 (18) สดด 21:11; อสย 32:7
(19) สดด 55:16-17 (20) 1 ซมอ 24:17-19 (21) 2 ทธ 4:14 (22) ศฟย 1:10-11
(23) นหม 4:4-5; สดด 35:4 (1) พคค 4:2; 2 คร 4:7 (2) ยชว 15:8; 2 พกษ 23:10
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โนม ตรงทางเขาประตูตะวัน
ออก และปาวรองถอยคําที่ เรา
บอกเจาไวนั้น
3 เจาจงวา `โอ ขาแตบรรดา
กษัตริยแหงยูดาหและชาวกรุง
เยรูซาเล็ม ขอทรงฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะนําเหตุ
รายมาถึงสถานที่นี้ อยางที่หู
ของผูใดที่ไดยินจะซาไป
4 เพราะวาประชาชนไดละทิ้งเรา
และไดหางเหินไปจากสถานที่นี้
และได เผาเครื่ องหอมในที่ นี้
เพ่ือบูชาแกพระอื่น ผูซึ่งตัวเขา
เอง หรือบรรพบุรุษของเขา
หรือบรรดากษัตริยของยูดาหไม
รูจัก และเพราะเขาไดกระทําให
โลหิตของผูไมมีผิดเต็มในที่นี้
5และได สร างปูชนี ยสถานสู ง
สําหรับพระบาอัล เพ่ือจะเผา
บุตรชายของเขาเสียในไฟ เปน
เครื่องเผาบูชาแดพระบาอัล ซึ่ง
เรามิไดบัญชาหรือใหประกาศิต
หรือไดนึกในใจของเรา
6ฉะนั้น พระเยโฮวาหตรัสวา ดู
เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่ อ
สถานที่นี้จะไมมีใครเรียกชื่อวา
โทเฟท หรือหุบเขาบุตรชายของ
ฮินโนมอีก แตเรียกวา หุบเขา
ของการฆา
7และในสถานที่ นี้ เราจะกระทํา

ใหแผนงานของยูดาหและเยรู-
ซาเล็มสูญสิ้นไป  และจะกระ-
ทําใหเขาทั้ งสองลมลงดวยดาบ
ต อหน าศั ตรู ของเขาทั้ งหลาย
และดวยมือของบรรดาผูที่แสวง
หาชีวิตของเขา เราจะใหศพของ
เขาทั้ งหลายเปนอาหารของนก
ในอากาศและสัตวที่แผนดินโลก
8และเราจะกระทําให เมื องนี้
เปนที่ รกราง เปนสิ่ งที่ เขาเยย
หยัน ทุกคนที่ผานไปจะตกตะ-
ลึงและเยยหยันเพราะภัยพิบัติ
ทั้งสิ้นในเมืองนี้
9และเราจะกระทําให เขาทั้ ง
หลายกินเนื้ อของบุตรชายและ
เนื้อของบุตรสาวของเขา และทุก
คนจะกินเนื้ อของเพื่ อนของเขา
ในการที่ถูกลอมและทุกขใจ คือ
ที่ ซึ่ งศัตรูของเขาและผู ที่ แสวง
หาชีวิตของเขา ไดขมใจเขาทั้ ง
หลาย'
10 แลวเจาจงทําเหยือกใหแตก
ทามกลางสายตาของคนที่ไปกับ
เจานั้น
11 และจงกลาวแกเขาทั้ งหลาย
วา `พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา เราจะใหชนชาตินี้ และ
เมืองนี้ แตก เชนเดียวกับที่ คน
ทําใหภาชนะของชางหมอแตก
จนซอมแซมไมไดอีก เขาจะฝง
คนไวในโทเฟท จนไมมีที่อื่นให
ฝงอีก

เยเรมีย 19

(3) สดด 2:10; มธ 10:18 (4) พบญ 28:20; 2 พกษ 22:16-17 (5) กดว 22:41
(6) ยชว 15:8; อสย 30:33 (7) โยบ 5:12-13; สดด 33:10-11 (8) ยรม 9:9-11
(9) ลนต 26:29; พบญ 28:53-57 (10) ยรม 48:12 (11) สดด 2:9; พคค 4:2; วว 2:27
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12 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
กระทําดังนี้แกสถานที่นี้ และแก
ชาวเมืองนี้ กระทําเมืองนี้ ให
เหมือนโทเฟท
13 บรรดาเรือนแหงเยรูซาเล็ม
และราชวังทั้ งหลายแหงบรรดา
กษัตริยยูดาห จะเปนมลทิน
เหมือนสถานโทเฟท เพราะเขา
เผาเครื่องหอมใหแกบรรดาบริ-
วารแหงฟาสวรรค และเทเครื่อง
ดื่มถวายแกพระอื่น บนหลังคา
ของบรรดาบานทั้งปวง'"
14 แลวเยเรมียก็มาจากโทเฟท
ที่ ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงรับสั่ งให
ทานพยากรณนั้น และทานก็ยืน
อยูในลานพระนิเวศของพระเย-
โฮวาห และกลาวแกประชาชน
ทั้งปวงวา
15 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสวา ดูเถิด
เราจะนําสิ่ งรายทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได
บอกกลาวไวใหตกอยูบนเมืองนี้
และบรรดาหั วเมื องข้ึ นทั้ งสิ้ น
เพราะเขาทั้งหลายไดแข็งคอของ
เขา ปฏิเสธไมฟงถอยคําของ
เรา"

เยเรมียถูกจับใสคา
เพราะเหตุการประกาศ

ของทาน

20ฝ ายปาชเฮอร ปุ โรหิต
บุตรชายของอิมเมอร

ผู เปนนายใหญในพระนิเวศของ

พระเยโฮวาห ไดยินวาเยเรมีย
พยากรณถึงสิ่งเหลานี้
2ปาชเฮอรก็ตี เยเรมีย ผู พยา-
กรณและจับทานใสคาซึ่ งตั้ งอยู
ทางประตูเบนยามินดานบนแหง
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
3ตอมาพอรุ งข้ึนเมื่ อปาชเฮอร
ปลดเยเรมียออกจากคา เยเรมีย
พูดกับทานวา "พระเยโฮวาหมิ
ได ทรง เรี ยกชื่ อของท านว า
ปาชเฮอร แตทรงเรียกวา มา-
กอรมิสสะบิบ
4 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา ดูเถิด เราจะกระทําเจา
ใหเปนที่นาหวาดเสียวตอตัวเจา
เอง และตอมิตรสหายทั้ งสิ้ น
ของเจา เขาทั้ งหลายจะลมลง
ดวยดาบของศัตรูของเขา ขณะที่
ตาเจามองดูอยู และเราจะมอบ
ยูดาหทั้งสิ้นไวในมือของกษัตริย
บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเปน
เชลยยังบาบิโลน และจะฆาเสีย
ดวยดาบ
5 ย่ิ งกว านั้ นอีกเราจะยกความ
มั่งค่ังของเมืองนี้ ผลแรงงานทั้ง
สิ้นและของมีคาทั้งสิ้นของเมือง
นี้ และทรัพยสมบัติทั้ งสิ้นของ
บรรดากษัตริย ของยูดาหไวใน
มื อของศั ตรู ของเขาทั้ งหลาย
ผูซึ่ งจะปลนและฉุดคราและขน
เอาเขาเหลานั้นไปบาบิโลน
6สวนตัวทานนะ ปาชเฮอรและ

เยเรมีย 19, 20

(13) 2 พกษ 23:10; สดด 74:7 (14) ยรม 19:2-3 (15) 2 พศด 36:16-17; นหม 9:17
(1) 1 พศด 24:14 (2) 1 พกษ 22:27 (3) กจ 4:5-7; 16:30 (4) พบญ 28:65-67
(5) 2 พกษ 20:17-18; 2 พศด 36:10 (6) อสย 9:15; พคค 2:14; มคา 2:11
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บรรดาผูที่อาศัยอยูในเรือนของ
ทาน จะตองไปเปนเชลย ทานจะ
ตองไปยังบาบิโลน และทานจะ
ตายและถูกฝงไวที่นั่น ทั้งทาน
และมิตรสหายทั้งสิ้นของทาน ผู
ซึ่งทานไดพยากรณเท็จแกเขา"
การคร่ําครวญของเยเรมีย

7 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
องคทรงหลอกลวงข าพระองค
และขาพระองคก็ถูกหลอกลวง
พระองคทรงมีกําลั งย่ิ งกว าข า
พระองค และพระองคก็ชนะ ขา
พระองคเปนที่ ใหเขาหัวเราะวัน
ยังคํ่า ทุกคนเยาะเยยขาพระ
องค
8 เพราะวาขาพระองคพูดเมื่อไร
ขาพระองครองใหชวย ขาพระ
องคตะโกนวา "ความทารุณและ
การปลน" เพราะวาพระวจนะ
ของพระเยโฮวาหไดเปนเหตุให
ขาพระองคเปนที่ตําหนิและเยาะ
เยยตลอดวัน
9 แล วข าพระองค กล า วว า
"ขาพเจาจะไมอางถึ งพระองค
หรือกล าวในพระนามของพระ
องคอีก" แตพระวจนะของพระ
องค อยู ในใจของข าพระองค
เหมือนไฟไหม อัดอยูในกระดูก
ของขาพระองค และขาพระองค
ก็ออนเปลี้ ยที่ตองอัดไว และ
ขาพระองคก็อัดไวไมไหว
10 เพราะขาพระองคไดยินเสียง

ซุบซิบเปนอันมาก ความหวาด
เสียวอยูรอบทุกดาน เขากลาววา
"ใสความเขา ใหเราใสความเขา"
มิตรสหายที่ คุ นเคยทั้ งสิ้ นของ
ข าพระองค เฝ าดู ความล มจม
ของขาพระองค กลาววา "ชะ-
รอยเขาจะถูกหลอกลวงแลวเรา
จะชนะเขาได และจะทําการแก
แคนเขา"
11 แตพระเยโฮวาหทรงอยู ขาง
ข าพเจ าดั งนั กรบที่ น ากลั ว
เพราะฉะนั้น ผูขมเหงขาพเจาจะ
สะดุด เขาจะไมชนะขาพเจา เขา
จะขายหนามาก เพราะเขาจะไม
เจริญข้ึน ความอัปยศอดสูเปน
นิตยของเขานั้นจะไมมีวันลืม
12 โอ ขาแตพระเยโฮวาหจอม
โยธา ผูทรงทดลองคนชอบธรรม
ผู ทอดพระเนตรทั้ งใจและจิ ต
ขอใหขาพระองคไดเห็นการแก
แคนของพระองค เหนือเขาทั้ ง
หลาย เพราะขาพระองคไดทูล
เสนอคดีของขาพระองคแลว
13 จงรองเพลงถวายพระเยโฮ-
วาห จงสรรเสริญพระเยโฮวาห
เพราะวาพระองคทรงชวยชี วิต
ของผู ขัดสนใหพนจากมือของผู
กระทําความชั่วราย
14 ขอใหวันที่ขาพเจาเกิดมานั้น
ถูกสาปแชง อยาใหวันที่มารดา
ของขาพเจาคลอดขาพเจาไดรับ
พร

เยเรมีย 20

(7) อพย 5:22-23; กดว 11:11-15 (8) ยรม 4:19; 5:1 (9) 1 พกษ 19:3-4; ยน 1:2
(10) สดด 31:13; มธ 26:59-60 (11) อสย 41:10 (12) สดด 7:9; วว 2:23
(13) สดด 34:6; 35:9-11; อสย 25:4; ยก 2:5-6 (14) โยบ 3:3-16; ยรม 15:10
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15 ขอใหชายคนนั้นถูกสาปแชง
คือคนที่ เขานําขาวไปบอกบิดา
ขาพเจาวา "บุตรชายคนหนึ่ ง
เกิดมาแกทานแลว" อันกระทํา
ใหบิดามีความยินดีมาก
16 ขอใหชายคนนั้ นเหมือนกับ
บรรดาเมืองซึ่งพระเยโฮวาหทรง
ควํ่าเสียและมิ ไดทรงกลับพระ
ทัย ขอใหเขาไดยินเสียงรองให
ชวยในเวลาเชา และใหไดยิน
เสียงโวยวายในเวลาเที่ยง
17 เพราะเขามิไดฆาขาพเจาเสีย
ตั้ งแตในครรภ ใหมารดาของ
ข าพเจ า เป นหลุ มฝ งศพของ
ขาพเจา และครรภนั้ นจะไดโต
อยูเปนนิตย
18 ทําไมขาพเจาจึงออกมาจาก
ครรภมาเห็นความลําบากและ
ความทุกข และวันคืนของ
ขาพเจาก็สิ้นเปลืองไปดวยความ
อับอาย

คําตักเตือนจากเยเรมีย

21พระวจนะซึ่ งม าจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเรมีย

เมื่อกษัตริยเศเดคียาหทรงใชให
ปาชเฮอรบุตรชายมัลคิยาห และ
เศฟนยาห ปุโรหิตบุตรชายมา-
อาเสอาหไปหาเยเรมียวา
2 "ขอจงทู ลถามพระเยโฮวาห
เพ่ือเรา เพราะเนบูคัดเนสซาร
กษัตริ ย บาบิ โลนกําลั งทําสง-
ครามกับเรา ชะรอยพระเยโฮ-

วาห จะทรงกระทํากั บเราตาม
บรรดาราชกิจอันมหัศจรรยของ
พระองค และจะทรงกระทําให
เนบูคัดเนสซารถอยทัพไปจาก
เรา"
3แลวเยเรมียบอกเขาทั้ งสองวา
"ทานจงทูลแกเศเดคียาหดังนี้วา
4 `พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
อิสราเอลตรัสดังนี้วา ดูเถิด เรา
จะหันกลับซึ่งยุทโธปกรณอันอยู
ในมือของเจา และซึ่งเจาใชสูรบ
กับกษัตริยแหงบาบิโลนและกับ
ชนเคลเดียซึ่ งกําลังลอมเจาอยู
นอกกําแพง และเราจะรวบรวม
มันมาไวในใจกลางเมืองนี้
5 เราเองจะตอสูกับเจาดวยมือที่
เหยียดออกและดวยแขนที่ แข็ง
แรง ดวยความกริ้ว ดวยความ
เกร้ียวกราดและพิโรธมากย่ิง
6และเราจะโจมตีชาวกรุงนี้ ทั้ง
คนและสัตว แลวก็จะตายลงดวย
โรคระบาดขนาดหนัก
7พระเยโฮวาหตรัสวา ภายหลัง
เราจะมอบเศเดคียาหกษัตริย
ของยูดาห และบรรดาขาราชการ
ของเขา และประชาชนเมืองนี้ซึ่ง
รอดตายจากโรคระบาด ดาบ
และการกันดารอาหารไวในมือ
ของเนบูคัดเนสซารกษัตริยแหง
บาบิโลน และมอบไวในมือของ
ศัตรูของเขาทั้งหลาย ในมือของ
คนเหลานั้ นที่ แสวงหาชี วิตของ

เยเรมีย 20, 21

(15) ปฐก 21:5-6; ลก 1:14 (16) พบญ 29:23 (17) โยบ 3:10-11 (18) พคค 3:1
(1) ยรม 21:1 (2) วนฉ 20:27; 1 ซมอ 10:22 (4) อสย 10:4; ฮชย 9:12; มธ 22:7
(5) อสย 63:10; พคค 2:4-5 (6) ยรม 7:20 (7) 2 พกษ 25:5-7; 2 พศด 36:17-20

 24_jer.pub 
 page 47

 Friday, December 09, 2005 12:56 



หนา 1545
เขา ทานจะฟนเขาเสียดวยคม
ดาบ ทานจะไมสงสารเขาทั้ ง
หลาย หรือไวชีวิตเขา หรือมี
ความเมตตาตอเขา'
8และเจาจงพูดกับชนชาตินี้ ว า
`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา ดูเถิด
เราไดตั้ งวิถี แห งชี วิตและทาง
แหงความตายไวตอหนาเจา
9คนที่ อยู ในเมืองนี้ จะตายเสีย
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร
และดวยโรคระบาด แตผูที่ออก
ไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู
ตั้งลอมอยูนั้น ก็จะมีชีวิตอยูได
และจะมี ชี วิ ตของตนเป นบํา-
เหน็จแหงการสงคราม
10 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
เราไดมุ งหนาตอสู เมืองนี้ ดวย
ความรายไมใชดวยความดี คือ
เมืองนี้ จะถูกมอบไวในมือของ
กษัตริยแหงบาบิโลน และทาน
จะเผามันเสียดวยไฟ'
การกลาวโทษกรุงเยรูซาเล็ม

11 จงกล าวต อวงศ วานของ
กษัตริยยูดาหวา `จงฟงพระ
วจนะของพระเยโฮวาห
12 โอ วงศวานดาวิดเอย พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้วา จงใหความ
ยุติธรรมในเวลาเชา จงชวยผูที่
ถูกปลนใหพนจากมือผู ที่ บีบ-
บังคับ เกรงวาความพิโรธของ
เราจะออกไปเหมือนไฟ และเผา
ไหมอยางที่ไมมีใครดับไดเพราะ

การกระทําอันชั่ วรายของเจาทั้ ง
หลาย
13 โอ ชาวที่ลุมเอย ดูเถิด เรา
ตอสูเจา   ศิลาแหงที่ราบเอย
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ
พวกเจาผูกลาววา "ใครจะลงมา
ตอสูกับเรา หรือใครจะเขามาใน
ที่อาศัยของเรา"
14 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
ลงโทษเจาทั้ งหลายตามผลแหง
การกระทําของเจา เราจะกอไฟ
ไวในปาของเมืองนั้น และไฟนั้น
จะเผาผลาญสิ่ งตางๆที่ อยู รอบ
เมืองนั้นสิ้น'"

คําพยากรณตอ
กษัตริยแหงยูดาห

22พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา จงลงไปยังราชสํา-

นักของกษัตริยยูดาหและกลาว
ถอยคําเหลานี้ที่นั่น
2วา "โอ ขาแตกษัตริยแหงยู-
ดาห ผูประทับบนพระที่นั่งของ
ดาวิด จงฟงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ทั้งตัวทาน ขาราชการ
ของทาน และประชาชนของทาน
ผูเขามาในประตูเมืองนี้
3พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา จง
กระทําความยุติธรรมและความ
ชอบธรรม จงชวยผูที่ถูกปลนให
พนมือของผูที่ บีบบังคับ และ
อยาไดกระทําความผิด หรือ
ความทารุณแกชนตางดาว ลูก

เยเรมีย 21, 22

(8) พบญ 11:26; อสย 1:19-20 (9) ยรม 21:7; 27:18 (10) ลนต 17:10; สดด 34:16
(11) มคา 3:1 (12) อสย 7:2; ลก 1:69 (13) อพย 13:8 (14) อสย 10:12; ยรม 6:29
(1) 1 ซมอ 15:16-23; 1 พกษ 21:18-20 (2) ยรม 22:29 (3) อพย 23:6-9
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กําพราพอ และหญิงมาย หรือ
หลั่ งโลหิตที่ ไรความผิดใหถึ ง
ตายในสถานที่นี้
4 เพราะถ าท านกระทําสิ่ งนี้
จริงๆแลว จะมีกษัตริยผูประทับ
บนพระที่นั่งของดาวิดเขามาทาง
ประตูของพระราชวังนี้ เสด็จมา
โดยรถรบและมา ทั้งตัวกษัตริย
บรรดาขาราชการและประชาชน
ของทานนั้น
5แตถาทานไมฟงถอยคําเหลานี้
พระเยโฮวาหตรัสวา เราปฏิ-
ญาณตอตัวของเราเองวา ราช
สํานักนี้จะเปนที่รกราง"
6 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แก ราชสํานักแห งกษัตริ ย ของ
ยูดาหวา "เจาเปนเหมือนกิเล-
อาดแกเรา เปนดังยอดภูเขาเล-
บานอน ถึงกระนั้น เราจะกระทํา
เจาใหเปนถิ่นทุรกันดารแน เปน
เมืองที่ไมมีคนอาศัย
7 เราจะเตรียมผู ทําลายไวตอสู
เจา ตางก็มีอาวุธของตน และ
เขาทั้ งหลายจะตัดตนสนสีดาร
อยางดีของเจาลง และโยนเขาใน
ไฟ
8และประชาชาติเปนอันมากจะ
ผานเมืองนี้ไป และทุกคนจะพูด
กับเพ่ือนบานของตนวา `ทําไม
พระเยโฮวาห จึงทรงกระทําเชน
นี้แกเมืองใหญนี้'
9และเขาทั้ งหลายจะตอบว า

`เพราะเขาทั้ งหลายได ละทิ้ ง
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห
พระเจาของเขา และนมัสการกับ
ปรนนิบัติพระอื่น'"
10 อยารองไหอาลัยแกผูที่ตาย
ไป อยาครวญคร่ําดวยเขาเลย
แตจงรองไห รํ่าไรอาลัยผู ที่ ไป
แลว เพราะเขาจะไมไดกลับมา
เห็นบานเกิดเมืองนอนของเขา
อีกเลย
11 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละเกี่ ยวกับชัลลูม บุตรชาย
โยสิยาห กษัตริยแหงยูดาห ผู
ซึ่ งครองราชยแทนโยสิยาหราช
บิดา และผูที่ ไปจากสถานที่นี้
"ทานจะไมไดกลับมาที่นี่อีก
12 ทานจะสิ้นชีวิตในที่ซึ่งเขาจับ
ทานไปเปนเชลย และทานจะไม
เห็นแผนดินนี้อีกเลย"
13 "วิบัติแกเขาผูสรางวังของตน
ดวยความอธรรม และสรางหอง
ชั้นบนไวดวยความอยุติธรรม ผู
ที่ทําใหเพ่ือนบานของเขาปรน-
นิบัติเขาโดยไมไดอะไรเลย และ
มิไดจายคาจางใหแกเขา
14 ผู กลาววา `เราจะสรางวัง
ใหญอยู เอง กับมีหองชั้ นบน
กวางขวาง และเจาะหนาตางให
หองนั้น และบุฝาผนังดวยไม
สนสีดารและทาดวยสีแดงเขม'
15 เจ าคิ ดว าเจ าจะครองราช
สมบัติ เพราะเจาแขงไมสน

เยเรมีย 22

(4) ยรม 17:25 (5) 2 พศด 7:19; อสย 1:20 (6) ปฐก 37:25 (7) อสย 10:3-7
(8) พบญ 29:23-25 (9) 2 พศด 34:25 (10) 2 พกษ 22:20 (11) 1 พศด 3:15
(12) ยรม 22:18 (13) 2 พกษ 23:35-37 (14) สภษ 17:19 (15) 2 พกษ 23:25
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หนา 1547
สีดารกันหรือ ราชบิดาของเจามิ
ไดกินและดื่ม และกระทําความ
ยุติ ธรรมและความเที่ ยงธรรม
ดอกหรือ ฝายราชบิดาก็อยูเย็น
เปนสุข
16 เขาพิพากษาคดี ของคนจน
และคนขัดสน เขาก็อยูเย็นเปน
สุข ทําอยางนี้ เปนการรู จักเรา
หรือ" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
17 "แต เจ ามีตาและใจไว เพ่ื อ
ความโลภ เพ่ือหลั่ งโลหิตที่ ไร
ความผิดใหถึงตาย และเพ่ือ
ปฏิบัติการบีบบังคับและความ
ทารุณ"
18 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้ เกี่ ยวกับเยโฮยาคิม
ราชบุ ตรของโยสิ ยาห กษัตริ ย
แหงยูดาหวา "เขาทั้ งหลายจะ
ไมโอดครวญอาลัยเขาวา `อนิจ-
จา พ่ีชายเอย' หรือ `อนิจจา
พ่ีสาวเอย' เขาทั้ งหลายจะไม
โอดครวญอาลัยเขาวา `อนิจจา
พระองคทาน' หรือ `อนิจจา
ความสงางามของพระองคทาน'
19 ทานจะถูกฝ งไวอย างฝ งลา
คือถูกลากไปโยนทิ้ งไวขางนอก
ประตูเมืองเยรูซาเล็ม
20 จงข้ึ นไปที่ เลบานอนและ
รองวา และจงเปลงเสียงของเจา
ในเมืองบาชาน จงรองจากทาง
ผานขางนอก เพราะวาคนรักทั้ง

สิ้นของเจาถูกทําลายเสียแลว
21 เราไดพูดกับเจาเมื่ อเจาอยู
เย็นเปนสุข แตเจากลาววา `เรา
จะไมฟง' นี่ เปนวิธีการของเจา
ตั้ งแตยังหนุมๆ คือเจาไมเชื่อ
ฟงเสียงของเรา
22 ลมจะทําลายผู เลี้ ยงแกะทั้ ง
สิ้ นของเจา และบรรดาคนรัก
ของเจาจะไปเปนเชลย แลวเจา
จะอับอายขายหนาเปนแนเนื่อง
ดวยความชั่วทั้งสิ้นของเจา
23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอย ที่
สรางรังอยูทามกลางไมสนสีดาร
เจาจะได รับความกรุณาสักเทา
ใดเมื่ อความเจ็บปวดมาเหนือ
เจา อยางความเจ็บปวดของ
หญิงที่คลอดบุตร"
24 พระเยโฮวาหตรัสวา "เรามี
ชีวิตอยูตราบใด แมวาโคนิยาห
ราชบุตรของเยโฮยาคิม กษัตริย
แหงยูดาห เปนแหวนตราอยูที่
มือขวาของเรา ถึงกระนั้นเราจะ
ถอดออกเสีย
25 และมอบเจาไวในมือของคน
เหลานั้ นที่ แสวงหาชีวิตของเจา
ในมือของคนเหลานั้ น ซึ่ งพวก
เจากลัวหนาตาของเขา คือวาใน
มือของเนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลน และในมือของคน
เคลเดีย
26 เราจะเหว่ียงเจาและมารดาผู
คลอดเจาไปยังอีกประเทศหนึ่ ง

เยเรมีย 22

(16) โยบ 29:12-17; สดด 72:1-4 (17) ยชว 7:21 (18) 2 พศด 21:19-20; 35:25
(19) ยรม 15:3 (20) 2 พกษ 24:7; อสย 20:5-6 (21) สภษ 30:9 (22) อสย 64:6
(23) ศคย 11:1-2 (24) 2 พกษ 25:6-8 (25) 2 พกษ 24:15-16 (26) อสค 19:9-14
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หนา 1548
ที่ซึ่ งเจามิไดเกิดที่นั่น และเจา
จะตายที่นั่น
27 แตแผนดินซึ่งเขาอาลัยอยาก
จะกลับนั้น เขาจะไมไดกลับไปสู
ได"
28 โคนิยาหชายผูนี้ เปนรูปเคา-
รพที่ ถู กดู หมิ่ นและแตกหรื อ
เปนภาชนะที่ ไมมีใครชอบหรือ
ทําไมตัวเขาและเชื้อสายของเขา
จึงถูกเหว่ียง และถูกโยนเขาใน
แผนดินซึ่งเขาทั้งหลายไมรูจัก
29 โอ แผนดิน แผนดิน แผน
ดินเอย จงฟงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห
30 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"จงเขียนลงวาชายคนนี้ไมมีบุตร
เปนชายซึ่งไมเจริญข้ึนในชั่วชีวิต
ของเขา เพราะไมมีคนแหงเชื้อ
สายของเขาสักคนหนึ่งที่จะเจริญ
ข้ึน ในการประทับบนพระที่นั่ ง
ของดาวิด และปกครองในยูดาห
อีก"

คําพยากรณถึง
การรวบรวมของอิสราเอล

23พระเยโฮวาห ตรั สว า
" วิ บั ติ จงมี แก ผู เลี้ ยง

แกะผู ทําลายและกระจายแกะ
ของลานหญาของเรา"
2 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสกับผู
เลี้ ยงแกะผู ดูแลประชาชนของ
เราดังนี้วา "เจาทั้งหลายไดกระ-

จายฝูงแกะของเรา และไดขับไล
มันไปเสีย และเจามิไดเอาใจใส
มัน" พระเยโฮวาหตรัสวา "ดู
เถิด เราจะลงโทษเจาเพราะการ
กระทําที่ชั่วของเจา
3แลวเราจะรวบรวมฝูงแกะของ
เราที่ เหลืออยูออกจากประเทศ
ทั้ งปวงซึ่ งเราไดขับไลใหเขาไป
อยูนั้น และจะนําเขากลับมายัง
คอกของเขา เขาจะมีลูกดกและ
ทวีมากข้ึน"
4พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะตั้ง
ผู เลี้ ยงแกะไวเหนือเขา ผู จะ
เลี้ ยงดูเขา และเขาทั้ งหลายจะ
ไมกลัวอีกเลย หรือครั่นคราม
จะไมขาดไปเลย"
5พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะ
อังกูรชอบธรรมใหดาวิด และ
กษัตริยองคหนึ่ งจะทรงครอบ
ครองและเจริญข้ึน และจะทรง
ประทานความยุ ติ ธรรมและ
ความเที่ยงธรรมในแผนดินนั้น
6ในสมัยของทาน ยูดาหจะรอด
ได และอิสราเอลจะอาศัยอยู
อยางปลอดภัย และนี่ จะเปน
นามซึ่งเราจะเรียกทาน คือ พระ
เยโฮวาห เป นความชอบธรรม
ของเรา"
7พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่อคนของเขาจะไมกลาวอีกตอ

เยเรมีย 22, 23

(27) 2 พกษ 25:27-30 (28) 1 ซมอ 3:3-5 (29) พบญ 4:26 (30) 1 พศด 3:16-17
(1) ยรม 2:8; อสค 13:3 (2) มธ 25:36 (3) พบญ 30:3-5 (4) สดด 78:70-72
(5) สดด 72:1-2; ฮบ 8:8 (6) พบญ 33:28-29; สดด 130:7-8 (7) ยรม 23:3; 31:32
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หนา 1549
ไปวา `พระเยโฮวาหทรงพระ
ชนมอยูตราบใด ผู ซึ่ งไดนํา
ประชาชนอิสราเอลออกมาจาก
แผนดินอียิปต'
8แตจะวา `พระเยโฮวาหทรง
พระชนมอยูตราบใด ผูซึ่งไดนํา
และพาเชื้อสายแหงวงศวานอิส-
ราเอลออกมาจากแดนเหนื อ'
และออกมาจากประเทศทั้ งปวง
ที่เราขับไลใหไปอยูนั้น แลวเขา
ทั้ งหลายจะไดอาศัยอยู ในแผน
ดินของเขาเอง"

พระเจาทรงพิพากษา
ผูพยากรณเท็จท้ังหลาย

9 เกี่ ยวกับเรื่ องบรรดาผู พยา-
กรณมีวา ใจของขาเปนทุกขอยู
ภายในขา และกระดูกทั้ งสิ้ น
ของขาก็สั่ น ขาเปนเหมือนคน
เมา ขาเปนเหมือนคนหงําดวย
เหลาองุน เนื่องดวยพระเยโฮ-
วาหและเนื่องดวยพระวจนะแหง
ความบริสุทธิ์ของพระองค
10 เพราะวา แผนดินนั้นเต็มไป
ดวยคนลวงประเวณี ดวยเหตุคํา
สาปแช งแผนดินนั้ นก็ ไว ทุกข
และลานหญาในถิ่นทุรกันดารก็
แหงไป วิถีของเขาทั้ งหลายก็
ชั่ งชา และอํานาจของเขาทั้ ง
หลายก็ไมเปนธรรม
11 พระเยโฮวาหตรัสวา "ทั้ งผู
พยากรณและปุโรหิ ตก็อธรรม
ถึงแมวาในนิเวศของเรา เราก็ได

เห็นความชั่วของเขา
12 เพราะฉะนั้น หนทางของเขา
ทั้ งหลายจะเปนเหมือนทางลื่ น
ในความมืดแกเขา เขาจะถูกขับ
ไลเขาไปและลมลงในนั้น เพราะ
เราจะนําเหตุรายมาเหนือเขาใน
ปแหงการลงโทษเขา" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
13 "เราได เห็นความโง เขลาใน
บรรดาผูพยากรณแหงสะมาเรีย
เขาไดพยากรณในนามของพระ
บาอัล และไดทําใหอิสราเอล
ประชาชนของเราหลงไป
14 แตในผู พยากรณแหงเยรู-
ซาเล็ม เราไดเห็นสิ่งอันนาหวาด
เสียว เขาลวงประเวณีและดํา-
เนินอยู ในความมุสา เขาทั้ ง
หลายหนุนกําลังมือของผูกระทํา
ความชั่ว จึงไมมีผูหนึ่งผูใดหัน
จากความชั่วของเขา เขาทุกคน
กลายเปนเหมือนเมืองโสโดมแก
เรา และชาวเมืองนั้นก็เหมือน
เมืองโกโมราห"
15 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธาจึงตรัสเกี่ยวกับเรื่องผู
พยากรณเหลานั้นวา "ดูเถิด เรา
จะเลี้ยงเขาดวยบอระเพ็ด และ
ใหน้ําดีหมีเขาดื่ ม เพราะวา
ความอธรรมไดออกไปทั่ วแผน
ดินนี้จากผูพยากรณแหงเยรูซา-
เล็ม"
16 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส

เยเรมีย 23

(8) อสย 14:1; อสค 34:13 (9) 2 พกษ 22:19-20; อสค 9:4 (10) ยรม 5:7-8; 7:9
(11) อสค 22:25-26; ศฟย 3:4 (12) สดด 35:6; สภษ 4:19 (13) ฮชย 9:7-8
(14) อสค 13:2-4; มคา 3:11 (15) สดด 69:21; พคค 3:5 (16) สภษ 19:27; มธ 7:15
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ดังนี้ วา "อยาฟงถอยคําของผู
พยากรณที่พยากรณใหทานฟง
เขากระทําใหทานไรสาระ เขา
กลาวถึงนิมิตแหงใจของเขาเอง
มิใชจากพระโอษฐของพระเย-
โฮวาห
17 เขายังพูดกับคนที่ดูหมิ่นเรา
วา `พระเยโฮวาหไดตรัสวา ทาน
จะสุขสบาย' และแกทุกคนที่
ดําเนิ นตามความดื้ อกระด าง
แหงจิตใจของตนเอง เขาทั้ ง
หลายกลาววา `จะไมมีเหตุราย
มาเหนือเจา'"
18 เพราะวาผู ใดเลาที่ ไดยืนอยู
ในคําตักเตือนของพระเยโฮวาห
ที่ จะพิเคราะห เห็นและฟงพระ
วจนะของพระองค หรือผู ใดที่
เชื่ อฟงพระวจนะของพระองค
และคอยฟง
19 ดูเถิด นั่นลมหมุนของพระ
เยโฮวาหไดออกไปแลวดวยพระ
พิโรธ เปนลมหมุนอยางรุนแรง
มันจะตกหนักบนศีรษะของคน
ชั่ว
20 ความกริ้ วของพระเยโฮวาห
จะไมหันกลับ จนกวาพระองค
จะทรงกระทําใหสําเร็จ และจน
กวาพระองคทรงกระทําตามพระ
เจตนาแหงพระหฤทัยของพระ
องค ในวันหลังๆเจาทั้งหลายจะ
เขาใจเรื่องนี้แจมแจง
21 "เรามิไดใชผูพยากรณเหลา

นั้น แตเขาทั้งหลายยังว่ิงไป เรา
ไมไดพูดกับเขาทั้งหลาย แตเขา
ทั้งหลายยังพยากรณ
22 แตถาเขาทั้ งหลายได ยืนอยู
ในคําตักเตือนของเรา แลวเขา
จะไดปาวรองถอยคําของเราตอ
ประชาชนของเรา และเขาทั้ ง
หลายจะไดใหประชาชนหันกลับ
จากทางชั่วของเขาแลว และหัน
กลั บจากความชั่ วร ายในการ
กระทําของเขา"
23 พระเยโฮวาหตรัสวา "เรา
เปนพระเจาใกลแคคืบ มิใชพระ
เจาที่อยูไกลดวยดอกหรือ"
24พระเยโฮวาหตรัสวา "คนใด
จะซ อนจากเราไปอยู ในที่ ลั บ
เพ่ื อเราจะมิไดเห็นเขาไดหรือ"
พระเยโฮวาหตรัสวา "เรามิได
อยู เต็มฟาสวรรคและโลกดอก
หรือ
25 เราไดยินผูพยากรณ ผู ซึ่ ง
พยากรณ เร่ื องเท็จในนามของ
เรา ไดกลาวแลววา `ขาพเจาฝน
ไป ขาพเจาฝนไป'
26 นานสักเทาใดที่ คํามุสาจะอยู
ในใจของผูพยากรณ ซึ่ งพยา-
กรณเร่ืองเท็จ และผูพยากรณ
ตามการหลอกลวงแห งจิ ตใจ
ของเขาเอง
27 ผูซึ่งคิดวาจะกระทําใหประ-
ชาชนของเราลืมนามของเราโดย
ความฝนของเขาทั้งหลาย ซึ่งเขา

เยเรมีย 23

(17) กดว 11:20 (18) 1 พกษ 22:24 (19) ยรม 4:11 (20) อสย 14:24; ศคย 1:6
(21) อสย 6:8; ยน 20:21 (22) อสค 2:7 (23) 1 พกษ 20:23 (24) ปฐก 16:13
(25) สดด 139:2; ลก 12:3 (26) สดด 4:2; ฮชย 8:5 (27) พบญ 13:1-5; กจ 13:8
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เลาสู กันและกันฟง อยางกับ
บรรพบุ รุษของเขาลืมนามของ
เราไปติดตามพระบาอัล
28 จงให ผู พยากรณ ที่ ฝ นเล า
ความฝน แตใหคนที่มีถอยคํา
ของเรากล าวถ อยคําของเรา
อยางสุจริต" พระเยโฮวาหตรัส
วา "ฟางขาวมีอะไรบางที่เหมือน
ขาวสาลี"
29 พระเยโฮวาหตรัสวา "ถอย
คําของเราไม เหมื อนไฟหรื อ
หรือเหมื อนค อนที่ ทุ บหิ นให
แตกเปนชิ้นๆ"
30พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด เราตอสูกับบรรดา
ผูพยากรณ ผู ขโมยถอยคําของ
เราจากกันและกัน"
31พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
เราตอสูกับบรรดาผูพยากรณ ผู
ใชลิ้นของเขากลาววา `พระเจา
ตรัสวา'"
32พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
เราตอสูคนเหลานั้ นที่พยากรณ
ความฝนเท็จ และผูซึ่งบอกและ
นําประชาชนของเราใหหลงไป
โดยคํามุสาและคําโออวดของเขา
เมื่ อเรามิ ได ใช เขาหรื อสั่ งเขา
เพราะฉะนั้นเขาจึงไมเปนประ-
โยชนแกชนชาตินี้ อยางใดเลย"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
33 "เมื่อมีประชาชนคนหนึ่ งคน
ใด หรือผูพยากรณคนใด หรือ

ปุโรหิตคนใดถามเจาวา `อะไร
เปนภาระของพระเยโฮวาห' เจา
จงตอบเขาวา `พระเยโฮวาหตรัส
วา อะไรเปนภาระหรือ เราก็จะ
โยนเจาไปเสีย'
34 และสวนผูพยากรณ ปุโรหิต
หรือประชาชนผูหนึ่ งผู ใดซึ่งพูด
วา `ภาระของพระเยโฮวาห' เรา
จะลงโทษผู นั้ นและครั วเรื อน
ของเขา
35 เจาทั้ งหลายจงพูดดังนี้ คือ
ทุกคนพูดกับเพ่ือนบานของตน
และทุกคนพูดกับพ่ีนองของตน
วา `พระเยโฮวาหตอบวากระไร'
หรือ `พระเยโฮวาหทรงลั่นวาจา
วากระไร'
36 แต เจ าทั้ งหลายอย าเอยว า
`ภาระของพระเยโฮวาห' อีกเลย
เพราะวาภาระนั้นเปนคําของแต
ละคน ดวยวาเจาไดผันแปรพระ
วจนะของพระเจาผูทรงพระชนม
อยู พระเยโฮวาหจอมโยธาพระ
เจาของเรา
37 เจาจงกลาวกับผูพยากรณดัง
นี้ วา `พระเยโฮวาหทรงตอบ
ทานวากระไร' หรือ `พระเยโฮ-
วาหทรงลั่นวาจาวากระไร'
38 แต ถ าเจ าทั้ งหลายพู ดว า
`ภาระของพระเยโฮวาห'" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้วา "เพราะเจา
ทั้ งหลายไดกล าวคําเหล านี้ ว า
`ภาระของพระเยโฮวาห' เมื่อเรา

เยเรมีย 23

(28) สภษ 14:5; มธ 24:45 (29) ยรม 5:14 (30) ลนต 20:3 (31) อสย 30:10
(32) พบญ 13:1 (33) อสย 13:1; 14:28 (34) ยรม 23:2 (35) ยรม 31:34; ฮบ 8:11
(36) สดด 12:3; สภษ 17:20; อสย 3:8; มธ 12:36; ลก 19:22; 2 ปต 2:17-18
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ใชไปหาเจาทั้งหลาย เราวา เจา
อยาพูดวา `ภาระของพระเยโฮ-
วาห'
39 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะ
ลืมเจาทั้งหลายเสียเปนแน และ
โยนเจาไปเสียจากหนาเรา ทั้ ง
เจาและเมืองซึ่ งเราไดใหแกเจา
และแกบรรพบุรุษของเจา
40 และเราจะนําความถูกตําหนิ
เป นนิ ตย และความอายเนื อง
นิตยมาเหนือเจาทั้งหลาย ซึ่งจะ
ลืมเสียไมไดเลย"

กระจาดสองลูกใสมะเดื่อ

24หลังจากเนบูคัดเนส-
ซารกษัตริยแหงบาบิ-

โลนได จับเยโคนิยาห ราชบุตร
ของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย แห ง
ยูดาหไปเปนเชลยเสียจากเยรู-
ซาเล็ม พรอมกับเจานายแหง
ยูดาห ทั้ งพวกชางไมและชาง
เหล็ก และนําเขามายังกรุงบาบิ-
โลนแลว พระเยโฮวาหก็ทรง
สําแดงนิมิตแกขาพเจาดังนี้ ดู
เถิด มีกระจาดสองลูกใสมะเดื่อ
วางไวหนาพระวิหารของพระเย-
โฮวาห
2กระจาดลูกหนึ่ งมีมะเดื่ออยาง
ดีนัก เหมือนมะเดื่ อที่ สุกตน
ฤดู  แตกระจาดอีกลูกหนึ่งนั้นมี
มะเดื่ ออยางเลวทีเดียว เลวจน
รับประทานไมได
3 และพระเยโฮวาห ตรั สแก

ขาพเจาวา "เยเรมียเอย เจาเห็น
อะไร" ขาพเจาทูลตอบวา "เห็น
มะเดื่ อที่ดีก็ดีมาก และที่ เลวก็
เลวมาก เลวจนรับประทานไมได
พระเจาขา"
4แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมาถึงขาพเจาอีกวา
5"พระเยโฮวาห พระเจาแหง
อิสราเอล ตรัสดังนี้วา ก็เหมือน
อย างมะเดื่ อที่ ดี เหล านี้ แหละ
เราจะถือว าพวกเหลานั้ นที่ ถูก
กวาดไปจากยูดาหยังดีอยู คือผู
ที่ เราไดสงไปจากสถานที่ นี้ ไป
สูแผนดินของชาวเคลเดีย
6 เราจะตั้ งตาของเราดู เขาเพ่ื อ
จะกระทําความดี และเราจะพา
เขาทั้งหลายกลับมายังแผนดินนี้
อีก เราจะสรางเขาทั้ งหลายข้ึน
และจะไม ร้ือลง เราจะปลูกฝง
เขาและไมถอนเขาเสีย
7 เราจะใหจิตใจแกเขาที่ จะรู จัก
เราวา เราคือพระเยโฮวาห และ
เขาทั้ งหลายจะเป นประชาชน
ของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของเขา เพราะเขาทั้ งหลายจะ
กลับมาหาเราดวยความเต็มใจ"
8แตพระเยโฮวาหตรัสดังนี้ ว า
"เหมือนอยางมะเดื่ อที่ เลว ซึ่ ง
เลวมากจนรับประทานไมไดนั้น
เราจะกระทําต อ เศเดคี ยาห
กษัตริยแหงยูดาห ทั้ งเจานาย
ของเขา และชาวเยรูซาเล็มที่

เยเรมีย 23, 24

(39) ปฐก 6:17; ลนต 26:28 (40) ยรม 20:11; ดนล 9:16 (1) อมส 3:7; ศคย 1:20
(2) ฮชย 9:10; มคา 7:1 (3) 1 ซมอ 9:9 (5) นฮม 1:7; ศคย 13:9 (6) พบญ 11:12
(7) พบญ 30:6; อสค 11:19-20; ศคย 8:8 (8) ยรม 24:2; ยรม 29:16-18; อสค 12:12
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หนา 1553
เหลืออยู ผู ซึ่ งยังคางอยู ใน
แผนดินนี้ และผูที่ ยังอาศัยอยู
ในประเทศอียิปต
9 เราจะมอบเขาไวใหยายไปอยู
ในอาณาจักรทั้ งสิ้ นในโลกเพ่ือ
ใหเขาเจ็บปวด ใหเปนที่ถูกตํา-
หนิ เปนคําภาษิต เปนที่ถูกเยาะ
เยย และเปนที่ถูกสาปแชง ใน
ที่ ทุกแหงซึ่ งเราขับไล เขาใหไป
อยูนั้น
10 และเราจะส งดาบและการ
กันดารอาหารและโรคระบาดมา
ทามกลางเขา จนเขาจะถูกทํา
ลายอยางสิ้นเชิงจากแผนดินซึ่ ง
เราไดใหแก เขาและแกบรรพ-
บุรุษของเขา"

แผนดินอิสราเอล
จะถูกท้ิงราง

เปนเวลาเจ็ดสิบป

25พระวจนะซึ่ งมาถึงเย-
เรมียเกี่ยวดวยเรื่องชน

ชาติยูดาหทั้ งสิ้น ในปที่ สี่ แหง
รัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของ
โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห ปนั้น
เปนปตนรั ชกาลของเนบู คัด-
เนสซารกษัตริยของกรุงบาบิโลน
2ซึ่ งเยเรมียผูพยากรณไดกลาว
แกประชาชนยูดาห และแก
ชาวเยรูซาเล็มทั้งสิ้นวา
3"ตั้งแตปที่สิบสามของโยสิยาห
ราชบุตรของอาโมนกษัตริยแหง
ยูดาห จนถึงวันนี้ เปนเวลาย่ีสิบ

สามป พระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังขาพเจา และขาพเจาก็
ไดบอกแกทานทั้งหลายอยางไม
หยุดย้ัง แตทานหาไดฟงไม
4ทานไมฟงหรือเอียงหูของทาน
ฟง แมวาพระเยโฮวาหทรงสง
บรรดาผู พยากรณ ผู รั บใชของ
พระองคมาอยางไมหยุดย้ัง
5กลาววา `บัดนี้เจาทุกคนจงหัน
กลับจากทางชั่วของตน และจาก
การกระทําผิดของตน และอาศัย
อยู ในแผนดินซึ่ งพระเยโฮวาห
ทรงประทานแก เจาและบรรพ-
บุรุษของเจาตอไปเปนนิตย
6อยาไปติดตามพระอื่นเพ่ือจะ
ปรนนิบัติและนมัสการพระเหลา
นั้น หรือย่ัวเยาเราใหโกรธดวย
ผลงานแหงมือของเจา แลวเรา
จะไมทําอันตรายแกเจา'
7พระเยโฮวาหตรัสวา `แมกระ-
นั้นเจาทั้งหลายก็ไมฟงเรา เพ่ือ
เจาจะได ย่ั วเยาเราใหกร้ิ วดวย
ผลงานแหงมือของเจา ซึ่ งเปน
ผลรายแกเจาเอง'
8 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธาจึงตรัสดังนี้วา `เพราะ
เจาไมฟงถอยคําของเรา'
9พระเยโฮวาหตรัสวา `ดูเถิด
เราจะสงคนไปนําครอบครัวทั้ ง
สิ้ นของทิศเหนือและเนบูคัด-
เนสซารกษัตริยบาบิโลนผู รับใช
ของเรา และเราจะนําเขาทั้ ง

เยเรมีย 24, 25

(9) พบญ 28:25 (10) อสย 51:19; อสค 5:12 (1) 2 พกษ 24:1-2 (2) ยรม 18:11
(3) 1 พกษ 22:3 (4) 2 พศด 36:15-16 (5) 2 พกษ 17:13-14 (6) อพย 20:3
(7) พบญ 32:21; 2 พกษ 17:17; นหม 9:26 (9) ลนต 26:25; พบญ 28:45-50
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หลายมาตอสูแผนดินนี้และตอสู
คนที่ อาศัยอยู ในแผนดินนี้ และ
ตอสูบรรดาประชาชาติเหลานี้ซึ่ง
อยูลอมรอบ เราจะทําลายเขาทั้ง
หลายอยางสิ้นเชิง และเราจะ
กระทําใหเขาเปนที่ นาตกตะลึง
และเปนที่ เยยหยันและเปนที่รก
รางอยูเนืองนิตย
10 ย่ิ งกวานั้ นอีก เราจะกําจัด
เสี ยงบั นเทิ งและเสี ยงร า เริ ง
เสี ยงเจ าบ าวและเสี ยงเจ าสาว
เสียงหินโมและแสงตะเกียงเสีย
จากเจา
11 แผนดินนี้ทั้ งสิ้ นจะเปนที่รก
รางและที่นาตกตะลึง และ
ประชาชาติเหลานี้ จะปรนนิบัติ
กษัตริยกรุงบาบิโลนอยู เจ็ดสิบ
ป'
12พระเยโฮวาหตรัสวา `ตอมา
เมื่อครบเจ็ดสิบปแลว เราจะลง
โทษกษัตริยบาบิโลนและประ-
ชาชาตินั้น คือแผนดินของชาว
เคลเดีย เพราะความชั่ วชาของ
เขาทั้ งหลายกระทําใหแผนดิน
นั้นรกรางอยูเนืองนิตย
13 เราจะนําถ อยคําทั้ งสิ้ นให
สําเร็จที่แผนดินนั้น คือถอยคํา
ที่ เราไดกลาวสู เมืองนั้น คือ
ทุกสิ่งที่เขียนไวในหนังสือนี้ ซึ่ง
เยเรมีย ไดพยากรณแกบรรดา
ประชาชาติทั้งสิ้น
14 เพราะว าจะมี หลายประชา

ชาติ และบรรดามหากษั ตริ ย
กระทําให เขาเหลานั้ นเปนทาส
ทั้ งเขาทั้ งหลายดวย และเราจะ
ตอบแทนเขาทั้ งหลายตามการ
กระทําและผลงานแห งมือของ
เขา'"
ถวยนํ้าองุนแหงพระพิโรธ
สําหรับบรรดาประชาชาติ

15 พระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
อิสราเอลตรัสกับขาพเจาดังนี้วา
"จงเอาถ วยน้ํ าองุ นแห งความ
พิโรธนี้ไปจากมือเรา และบังคับ
บรรดาประชาชาติซึ่ งเราสงเจา
ไปนั้นใหดื่มจากถวยนั้น
16 เขาจะดื่ มและเดินโซเซและ
บาคลั่ งไปเนื่ องดวยดาบซึ่ งเรา
จะสงไปทามกลางเขาทั้งหลาย"
17 ดังนั้น ขาพเจาจึงรับถวยมา
จากพระหัตถของพระเยโฮวาห
และบังคับประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่ง
พระเยโฮวาหทรงใชใหขาพเจา
ไปหานั้นดื่ม
18 คื อกรุ งเยรู ซาเล็ มและหั ว
เมืองแหงยูดาห ทั้ งบรรดา
กษัตริยและเจานายของเมืองนั้น
เพ่ื อจะกระทําให เปนที่ รกร าง
และเปนที่นาตกตะลึง เปนที่เยย
หยันและเปนที่สาปแชงอยางทุก
วันนี้
19ฟาโรหกษัตริยแหงอียิปตกับ
บรรดาข าราชการและเจ านาย
และประชาชนของทานนั้น

เยเรมีย 25

(10) อสธ 3:13 (11) 2 พศด 36:21-22 (12) 2 พกษ 24:1 (13) ยรม 1:5; ดนล 5:28
(14) อสย 14:2; ดนล 5:28 (15) โยบ 21:20; สดด 11:6 (16) พคค 3:15; อสค 23:32
(17) ยรม 25:28; อสค 43:3 (18) สดด 60:3; อสย 51:17-22 (19) นฮม 3:8-10
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20 และบรรดาชนที่ ปะปนกั น
บรรดากษัตริยแหงแผนดินอูส
และบรรดากษัตริยแหงแผนดิน
ฟลิสเตีย เมืองอัชเคโลน กาซา
เอโครน และสวนชาวเมืองอัช-
โดดที่เหลืออยู
21 เอโดม โมอับและคนอัมโมน
22บรรดากษัตริยแหงเมืองไท-
ระ บรรดากษัตริยเมืองไซดอน
และบรรดากษั ตริ ย แห งเกาะ
ตางๆฟากทะเลขางโนน
23 เมืองเดดาน เทมา บุส และ
บรรดาคนที่อยูในมุมที่ไกลที่สุด
24บรรดากษัตริยแหงอาระเบีย
และบรรดากษัตริยแหงประชา
ชนที่ปะปนกันอยูในถิ่นทุรกัน-
ดาร
25บรรดากษัตริยแหงศิมรี และ
บรรดากษัตริยแหงเอลาม และ
บรรดากษัตริยของมีเดีย
26 บรรดากษัตริยแหงเมืองทิศ
เหนือ ทั้ งไกลและใกล ทีละ
เมืองๆ และบรรดาราชอาณา
จักรแหงโลกซึ่ งอยูบนพ้ืนพิภพ
และกษัตริ ย แห งเชชั กจะดื่ ม
ภายหลังกษัตริยเหลานี้
27 "แล วเจ าจงพู ดกั บเขาทั้ ง
หลายวา `พระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดัง
นี้วา จงดื่มใหเมาแลวก็อาเจียน
จงลมลงและอยาลุกข้ึ นอีกเลย
เนื่ องด วยดาบซึ่ งเราจะส งมา

ทามกลางเจาทั้งหลาย'
28 และถาเขาปฏิเสธไมรับถวย
จากมือของเจาดื่ม เจาจงพูดกับ
เขาทั้ งหลายวา `พระเยโฮวาห
จอมโยธาตรัสดังนี้วา เจาจะตอง
ดื่ม
29 เพราะ ดูเถิด เราไดเร่ิมทํา
โทษเมืองซึ่ งเรียกตามนามของ
เราแลว และเจาจะลอยนวลไป
ไดโดยไมถูกโทษหรือ พระเย-
โฮวาหจอมโยธาตรัสวา เจาจะ
ลอยนวลไปไมได เพราะเราจะ
เรียกดาบเลมหนึ่ งมาเหนือชาว
แผนดินโลกทั้งสิ้น'
30 เพราะฉะนั้น เจาจงพยากรณ
คําเหลานี้ ทั้ งสิ้ นสู เขาทั้ งหลาย
และกลาวแกเขาวา `พระเยโฮ-
วาหจะทรงเปลงเสียงคํารามจาก
ที่ สูง และจากที่ พํานักอันบริ-
สุทธิ์ ของพระองค พระองคจะ
เปลงพระสุรเสียง พระองคจะ
เปล งเสี ยงคํารามมากมายต อ
คอกแกะของพระองค และทรง
โหรองอยางกับคนที่ ยํ่าองุ นโห
รองตอชาวพิภพทั้งสิ้น
31 เสียงกัมปนาทจะกองไปทั่ ว
ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห
ทรงมีคดีกับบรรดาประชาชาติ
พระองคจะทรงเขาพิพากษาเนื้อ
หนังทั้งสิ้น สวนคนชั่วนั้น พระ
องค จะทรงฟ นเสี ยด วยดาบ'
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ

เยเรมีย 25

(20) อพย 12:38 (21) สดด 137:7; อสย 34:1 (22) ยรม 27:3 (23) ปฐก 10:7
(24) 1 พกษ 10:15 (25) ปฐก 25:2 (26) อสค 32:30 (27) พคค 4:21; ฮบก 2:16
(28) โยบ 34:33 (29) สภษ 11:31; อสค 9:6 (30) อสย 42:13 (31) ฮชย 4:1; 12:2
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32 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา `ดูเถิด ความรายจะไป
จากประชาชาตินี้ ถึงประชาชาติ
นั้น และลมหมุนใหญจะปนปวน
ข้ึนมาจากสวนพิภพโลกที่ ไกลที่
สุด
33 และบรรดาผูที่พระเยโฮวาห
ทรงประหารในวันนั้น จะมีจาก
ปลายโลกขางนี้ถึงปลายโลกขาง
นั้น เขาเหลานั้นจะไมมีใครโอด
ครวญให หรือรวบรวมหรือฝง
ไว แตจะเปนมูลสัตวอยูบนพ้ืน
ดิน'"
34 ทานผู เลี้ยงแกะทั้ งหลายเอย
จงคร่ําครวญและรองเถิด ทาน
เจาของฝูงแกะ จงกลิ้งเกลือกใน
ข้ีเถา เพราะวันเวลาของการสัง-
หารเจ าและที่ เจ าต องกระจั ด
กระจายมาถึงแลว และเจาทั้ ง
หลายจะล มลงเหมื อนภาชนะ
งาม
35 ผู เลี้ ยงแกะจะไม มีทางหนี
หรือเจาของฝูงแกะไมมีทางรอด
หนีไป
36 จะไดฟงเสียงรองของผูเลี้ยง
แกะ และเสียงคร่ําครวญของเจา
ของฝูงแกะ เพราะวาพระเยโฮ-
วาหทรงทําลายลานหญาของเขา
ทั้งหลายเสียแลว
37 และคอกแกะที่ สงบสุขก็ถูก
ตัดใหลมลงเสียแลว เนื่องดวย
ความกร้ิ วอันแรงกล าของพระ

เยโฮวาห
38 พระองคทรงออกจากที่ ซุ ม
ตั วของพระองค อย า งสิ งโต
เพราะว าแผ นดิ นของเขาทั้ ง
หลายเปนที่ รกราง เพราะเหตุ
ความดุ ดั นของพระผู เข มงวด
และเพราะเหตุความกริ้วอันแรง
กลาของพระองค

ประชาชนขูเข็ญวา
จะฆาเยเรมีย

26ในตนรัชกาลของเยโฮ-
ยาคิม ราชบุตรของ

โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห พระ
วจนะนี้มาจากพระเยโฮวาหวา
2"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา จง
ยืนอยูในลานพระนิเวศแหงพระ
เยโฮวาห และจงพูดกับบรรดา
หัวเมืองแหงยูดาห ซึ่งมานมัส-
การในพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห คือพูดบรรดาถอยคําที่ เรา
สั่งเจาใหพูดกับเขา อยาเก็บไว
สักคําเดียว
3บางทีเขาจะฟง และทุกคนจะ
กลับจากทางชั่วของเขา และเรา
จะกลับใจไมทําความรายซึ่ งเรา
เจตนาจะกระทําตอเขาทั้ งหลาย
เนื่ องด วยการกระทําที่ ชั่ วร าย
ของเขาทั้งหลาย
4 เจ าจงพูดกับเขาทั้ งหลายว า
`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ถา
เจาทั้งหลายไมฟงเรา ที่จะดํา-
เนินตามราชบัญญัติที่ เราไดวาง

เยเรมีย 25, 26

(32) 2 พศด 15:6 (33) อสย 34:2-8 (34) อสค 34:16 (35) โยบ 11:20; อสย 2:12
(36) ยรม 25:34 (37) อสย 27:10-11 (38) สดด 76:2; ฮชย 5:14 (1) 2 พกษ 23:34
(2) 2 พศด 24:20-21 (3) อสย 1:16-19 (4) ลนต 26:14; พบญ 28:15; ยชว 23:15
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ไวตอหนาเจา
5และเชื่อฟงถอยคําของบรรดา
ผู รับใชของเรา คือบรรดาผู
พยากรณ ซึ่ งเราไดสงไปหาเจา
อยางไมหยุดย้ัง คือสงพวกเขา
ไป ถึงเจาจะมิไดเชื่อฟง
6แลวเราจะกระทําใหพระนิเวศ
นี้เหมือนอยางชีโลห และเราจะ
กระทําให เมืองนี้ เปนที่ สาปแก
บรรดาประชาชาติทั่วโลก'"
7บรรดาปุโรหิตและผูพยากรณ
และประชาชนทั้งสิ้นไดยินเยเร-
มี ย พู ดถ อยคําเหล านี้ ในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
8และตอมาเมื่อเยเรมียไดจบคํา
พูดทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาห ได
บั ญชาท านให พู ดแก บรรดา
ประชาชนนั้น พวกปุโรหิตและผู
พยากรณและประชาชนทั้งสิ้นได
จับเยเรมียกลาววา "เจาจะตอง
ตายแน
9ทําไมเจ าจึ งพยากรณ ในพระ
นามของพระเยโฮวาหวา `พระ
นิ เวศนี้ จะเหมื อนชี โลห และ
เมืองนี้ จะรกราง ปราศจากคน
อาศัย'" และประชาชนทั้ งสิ้นก็
รวมตัวกันตอตานเยเรมียที่พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
10 เมื่ อบรรดาเจ านายแห ง
ยูดาหไดยินสิ่งเหลานี้แลว ทาน
ก็ ข้ึ นมาจากพระราชวั งถึ งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห และมา

นั่งในทางเขาประตูใหมแหงพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
11 แล วบรรดาปุ โรหิ ตและผู
พยากรณจึงทูลเจานายและบอก
ประชาชนทั้ งปวงวา "ชายคนนี้
ควรแก การตั ดสิ นลงโทษถึ ง
ความตาย เพราะเขาพยากรณ
กลาวโทษเมืองนี้ ดังที่ ทานทั้ ง
หลายได ยินกั บหู ของท านเอง
แลว"
12 เยเรมียจึงทูลเจานายทั้ งสิ้ น
และบอกประชาชนทั้ งปวงว า
"พระเยโฮวาหทรงใชใหขาพเจา
มาพยากรณต อพระนิ เวศและ
เมื องนี้ ตามถ อยคําทั้ งสิ้ นซึ่ ง
ทานทั้งหลายไดยินมา
13 เพราะฉะนั้น บัดนี้ทานทั้ ง
หลายจงแก ไขพฤติ การณ และ
การกระทําของทานทั้งหลายและ
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาหพระเจาของทาน และพระ
เยโฮวาหจะทรงกลับพระทัยจาก
ความราย ซึ่ งพระองคไดทรง
ประกาศเตือนทาน
14 แตสวนตัวขาพเจา ดูเถิด
ข าพเจ าอยู ในมื อของท านทั้ ง
หลาย ทานจะกระทําแกขาพเจา
ตามที่ทานเห็นดีและเห็นชอบ
15 ขอแต เพียงใหทราบแน ว า
ถาทานประหารขาพเจา ที่คน
ไรความผิดตองตายนั้น ตัวทาน
เองและเมืองนี้ และชาวเมืองนี้

เยเรมีย 26

(5) 2 พกษ 9:7 (6) 1 ซมอ 4:10-12 (7) ยรม 5:31 (8) 2 พศด 36:16; พคค 4:13
(9) 2 พศด 25:16 (10) อสค 22:6 (11) พบญ 18:20; มธ 26:66 (12) อมส 7:15-17
(13) อสย 1:19; อสค 33:11 (14) ยชว 9:25; ดนล 3:16 (15) ปฐก 4:10; กดว 35:33

 24_jer.pub 
 page 60

 Friday, December 09, 2005 12:56 



หนา 1558
ตองรับผิดชอบ เพราะความจริง
พระเยโฮวาหทรงใชใหขาพเจา
มาพูดถอยคําเหลานี้ ทั้ งสิ้ นให
เขาหูของทาน"
16 แลวเจานายและประชาชนทั้ง
สิ้นไดพูดกับบรรดาปุโรหิตและ
ผูพยากรณวา "ชายผูนี้ ไมสม
ควรที่ จะต องคําพิ พากษาถึ ง
ความตาย เพราะเขาไดพูดกับ
เราในพระนามของพระเยโฮวาห
พระเจาของเรา"
17 และผู ใหญบางคนแหงแผน
ดินนั้นก็ลุกข้ึนพูดกับประชาชน
ทั้งสิ้นที่ประชุมกันอยูวา
18 "มีคาหชาวเมืองโมเรเชทได
พยากรณ ในสมั ยเฮเซคี ยาห
กษัตริยแหงยูดาหและกลาวแก
ประชาชนทั้ งสิ้ นของยูดาห ว า
`พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้วา เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือน
กับไถนา กรุงเยรูซาเล็มจะกลาย
เปนกองสิ่งปรักหักพัง และภูเขา
ที่ ตั้ งของพระนิ เวศนั้ นจะเป น
เหมือนที่สูงในปาไม'
19 เฮเซคียาหกษัตริยแหงยูดาห
และคนยูดาหทั้งสิ้นไดฆาเขาเสีย
หรือ ทานไดยําเกรงพระเยโฮ-
วาหและทูลวิงวอนขอพระเยโฮ-
วาห และพระเยโฮวาหไดกลับ
พระทัยตอความรายซึ่งพระองค
ทรงประกาศเตือนเขาเหลานั้นมิ
ใชหรือ แตเรากําลังจะนําเหตุ

รายใหญย่ิงมาสูจิตใจเราเอง
ผูพยากรณอุรีอาห

ถูกฆาเสีย
20 ยังมีชายอีกคนหนึ่ งผูพยา-
กรณในพระนามของพระเยโฮ-
วาห ชื่ออุรีอาห บุตรชายเชไม-
อาห ชาวคีริยาทเยอาริม ทาน
ไดพยากรณกล าวโทษเมื องนี้
และแผนดินนี้ ตามบรรดาถอย
คําของเยเรมีย
21 และเมื่ อกษัตริย เยโฮยาคิม
พรอมกับบรรดาทแกลวทหาร
และบรรดาเจานายไดยินถอยคํา
นี้ กษัตริยก็ทรงแสวงหาจะสัง-
หารทานเสีย และเมื่ออุรีอาหได
ยินเรื่องนี้ ทานก็กลัวจึงหนีรอด
ไปยังอียิปต
22 แลวกษัตริย เยโฮยาคิมก็สง
ชายบางคน คือเอลนาธันบุตร
ชายอัคโบรและคนอื่ นอีกไปยัง
อียิปต
23 และเขาทั้ งหลายจับอุ รีอาห
มาจากอียิปต และนําทานมา
ถวายกษัตริยเยโฮยาคิม พระ
องค ทรงประหารท านเสี ยด วย
ดาบ และโยนศพเขาไปในที่ฝง
ศพของคนสามัญ"
24 แตมือของอาหิ คัมบุตรชาย
ชาฟานอยูกับเยเรมีย ฉะนั้น
เยเรมี ย จึ งมิ ได ถู กมอบให ใน
มือประชาชนเพื่ อประหารชี วิต
ทาน

เยเรมีย 26

(16) อสธ 4:14; สภษ 16:7 (17) มคา 1:1; 3:12 (19) 2 พศด 29:6-11; อสย 37:1
(20) ยชว 15:60; 1 ซมอ 7:2 (21) สดด 119:109; ยรม 36:26 (22) สดด 12:8
(23) อสค 19:6; มธ 14:10; กจ 12:1-3 (24) 2 พกษ 22:12-14; 2 พศด 34:20
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บทเรียนจากแอก

27ในตนรัชกาลเยโฮยา-
คิมราชบุตรของโยสิ-

ยาห กษัตริยแหงยูดาห พระ
วจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาหถึง
เยเรมียวา
2พระเยโฮวาหตรัสกับขาพเจา
ดังนี้ วา "จงทําสายรัดและแอก
สําหรับตัวเจา จงสวมคอของเจา
3และส งมันไปยังกษัตริยแห ง
เอโดม กษัตริยแหงโมอับและ
กษัตริยแหงคนอัมโมน กษัตริย
แหงไทระ และกษัตริยแหงไซ-
ดอน ดวยมือของทูตที่มาเขาเฝา
เศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาหที่
กรุงเยรูซาเล็ม
4 จงฝากคํากําชั บเหล านี้ แก
บรรดานายของเขาวา `พระเย-
โฮวาหจอมโยธา พระเจาแหง
อิสราเอล ตรัสดังนี้ วา เจาจง
กล าวเรื่ องตอไปนี้ ใหนายของ
เจาฟงวา
5นี่คือเราเอง ผูไดสรางโลก ทั้ง
มนุษยและสัตวซึ่ งอยูบนพ้ืนดิน
ด วยฤทธานุ ภาพใหญ ย่ิ งและ
ดวยแขนที่ เหยียดออกของเรา
และเราจะใหแกผู ใดก็ไดสุดแต
เราเห็นชอบ
6 บัดนี้ เราไดใหแผนดินเหลานี้
ทั้งสิ้นไวในมือของเนบูคัดเนส-
ซาร กษัตริยแหงบาบิโลนผู รับ
ใชของเรา และเราไดใหสัตวปา

ทุงแกเขาดวยที่จะปรนนิบัติเขา
7บรรดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นจะ
ตองปรนนิบัติตัวเขา ลูกและ
หลานของเขา จนกวาเวลากํา-
หนดแหงแผนดินของทานเองจะ
มาถึง แลวหลายประชาชาติและ
บรรดามหากษัตริยจะกระทําให
ทานเปนทาสของเขาทั้งหลาย
8แตตอมาถาประชาชาติใดหรือ
ราชอาณาจักรใด จะไมปรนนิบัติ
เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหงบา-
บิโลนคนนี้ และไมยอมวางคอไว
ใตแอกของกษัตริยบาบิโลน เรา
จะลงโทษประชาชาติ นั้ นด วย
ดาบ ดวยการกันดารอาหาร
และดวยโรคระบาด พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ จนกวาเรา
จะลางผลาญเสียดวยมือของเขา
9 เพราะฉะนั้ นอย าฟ งผู พยา-
กรณ หรือพวกโหรหรือคนชาง
ฝนของเจา หรือหมอดูหรือนัก
วิทยาคมของเจา ผูซึ่ งกลาวแก
เจาวา "ทานจะไมปรนนิบัติ
กษัตริยแหงกรุงบาบิโลนดอก"
10 เพราะซึ่ งเขาพยากรณ ให
ทานนั้นเปนความเท็จ อันยังผล
ใหทานตองโยกยายไกลไปจาก
แผนดินของทาน และเราจะขับ
ไลทานออกไป และทานจะ
พินาศ
11 แตประชาชาติใดซึ่ งเอาคอ
ของตนวางไวใตแอกของกษัตริย

เยเรมีย 27

(1) ยรม 27:3 (2) อมส 7:1 (3) อสค 25:1; อมส 1:9-2:3 (4) อพย 5:1; ยรม 10:10
(5) ปฐก 9:6; อพย 20:11 (6) ดนล 2:37-38 (7) 2 พศด 36:20-21 (8) อสค 17:19
(9) อพย 7:11; พบญ 18:10-12 (10) อสค 14:9-11 (11) ยรม 27:2; 38:2; 40:9-12
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แหงบาบิโลนและปรนนิบัติทาน
เราจะละเขาไวบนแผนดินของ
เขา เพ่ือใหทําไรไถนาและให
อาศัยอยูที่นั่ น พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ'"

เยเรมียเตือนใหเชื่อฟง
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร

12 ข าพเจ าได ทู ลเศเดคี ยาห
กษั ตริ ย แห งยู ดาห ตามบรร-
ดาถอยคําเหลานี้ วา "จงเอาคอ
ของทานไวใตแอกของกษัตริย
แหงบาบิโลน และปรนนิบัติเขา
และประชาชนของเขา และจงมี
ชีวิตอยู
13 ทําไมท านกั บชนชาติ ของ
ทานจะมาตายเสียดวยดาบ ดวย
การกันดารอาหารและดวยโรค
ระบาด ดังที่พระเยโฮวาหทรง
ลั่ นวาจาเกี่ ยวด วยประชาชาติ
ใดๆซึ่ งจะไมปรนนิบัติกษัตริย
แหงบาบิโลน
14 อย าฟงถอยคําของผู พยา-
กรณผู กลาวแกเจาวา `ทานจะ
ไมปรนนิบัติกษัตริยแหงบาบิ-
โลนดอก' เพราะซึ่งเขาทั้งหลาย
พยากรณแกทานนั้ นก็ เปนการ
มุสา
15 พระเยโฮวาหตรัสวา เราไม
ไดใชเขา แตเขาพยากรณเท็จใน
นามของเรา ซึ่งยังผลใหเราตอง
ขับไลเจาออกไปและเจาจะตอง
พินาศ ทั้งตัวเจาและผูพยากรณ

ทั้งหลายซึ่งพยากรณใหแกเจา"
16 และข าพเจ าก็ ได พู ดกั บ
ปุโรหิตและประชาชนนี้ทั้งสิ้นวา
"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา อยา
เชื่ อฟ งถอยคําของผู พยากรณ
ของเจา ซึ่งพยากรณใหแกเจาวา
`ดูเถิด ไมชาเขาจะนําเครื่องใช
ของพระนิเวศแหงพระเยโฮวาห
กลับมาจากกรุงบาบิโลน' เพราะ
ซึ่งเขาพยากรณแกทานนั้นก็เปน
ความเท็จ
17 อยาเชื่อฟงเขาเลย จงปรน-
นิบัติกษัตริยแหงบาบิโลนและมี
ชีวิตอยู ทําไมเมืองนี้จะรางเปลา
18 แต ถ า เขาเหล านั้ นเป นผู
พยากรณ และถาพระวจนะของ
พระเยโฮวาหอยูกับเขา ก็ขอให
เขาทูลวิงวอนตอพระเยโฮวาห
จอมโยธาวา ใหเครื่องใชซึ่ งยัง
เหลืออยู ในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห และในพระราชวังของ
กษัตริยแหงยูดาห และในกรุง
เยรูซาเล็ม อยาใหไปยังบาบิโลน
19 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธาตรัสดังนี้ เกี่ ยวกับบรรดาเสา
ขันสาคร และขาตั้ง และเครื่อง
ใชอื่นๆที่เหลืออยูในเมืองนี้
20 ที่ เนบู คัดเนสซาร กษัตริ ย
แหงบาบิโลนมิไดริบเอาไป เมื่อ
ท านได จั บเอาเยโคนิ ยาห ราช
บุตรของเยโฮยาคิมกษัตริยของ
ยูดาห และบรรดาขุนนางของ

เยเรมีย 27

(12) 2 พศด 36:11-13; สภษ 1:33 (13) ยรม 38:20 (14) อสย 28:10-13; ฟป 3:2
(15) 2 พศด 18:17-22 (16) 2 พกษ 24:13; 2 พศด 36:7-10 (17) ยรม 27:11-13
(18) 1 พกษ 18:24; ยรม 7:16 (19) 1 พกษ 7:15; 2 พกษ 25:13 (20) ยรม 22:28
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ยูดาหและเยรูซาเล็มถูกกวาด
ตอนจากกรุงเยรูซาเล็มไปเปน
เชลยยังกรุงบาบิโลน
21พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้ เกี่ยว
ดวยเรื่ องเครื่ องใชซึ่ งยังเหลือ
อยู ในพระนิ เวศของพระเยโฮ-
วาห ในพระราชวังของกษัตริย
แหงยูดาหและในกรุงเยรูซาเล็ม
22พระเยโฮวาหตรัสวา เครื่อง
ใชเหลานี้จะถูกขนไปยังบาบิโลน
และจะคางอยู ที่ นั่ นจนถึงวันที่
เราเอาใจใสมัน แลวเราจึงจะนํา
มันกลับข้ึนมา และใหกลับสู
สถานที่นี้"
คําพยากรณเท็จของฮานันยาห

28ตอมาในปเดียวกันนั้น
เมื่อตนรัชกาลเศเดคี-

ยาห กษัตริยแหงยูดาหในเดือน
ที่หาปที่ สี่ ฮานันยาหบุตรชาย
ของอัสซูร ผูพยากรณจากกิเบ-
โอน ไดพูดกับขาพเจาในพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห ตอหนา
บรรดาปุโรหิตและประชาชนทั้ ง
หลายวา
2"พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจ าแห งอิ สราเอลตรัสดั งนี้ ว า
เราไดหักแอกของกษัตริยแหง
บาบิโลนแลว
3ภายในสองป เราจะนําเครื่อง
ใชทั้ งสิ้นของพระนิเวศแหงพระ
เยโฮวาหกลับมายังที่นี้ ซึ่ งเปน

ภาชนะที่เนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลนริบไปจากที่นี้ และ
ขนไปยังบาบิโลน
4 เราจะนําเยโคนิยาห ราชบุตร
ของเยโฮยาคิมกษัตริยแห งยู-
ดาหและบรรดาผูที่ถูกกวาดจาก
ยูดาห   ผูซึ่งไปยังบาบิโลน กลับ
มายังที่นี้   พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้ แหละวา เพราะเราจะหัก
แอกของกษัตริยแหงบาบิโลน"
5แลวเยเรมีย ผู พยากรณก็ พูด
กับฮานันยาหผูพยากรณตอหนา
บรรดาปุโรหิต และตอหนา
ประชาชนทั้ งปวงผู ซึ่ งยืนอยู ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
6และเยเรมียผูพยากรณกลาววา
"เอเมน ขอพระเยโฮวาหทรง
กระทําเชนนั้นเถิด ขอพระเย-
โฮวาหทรงกระทําใหถอยคําซึ่ ง
ทานพยากรณนั้นเปนจริง และ
นําเครื่ องใชแหงพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาหและบรรดาผู ถู ก
กวาดไปทั้งสิ้นกลับมาจากบาบิ-
โลนยังที่นี้
7ถึงกระนั้นก็ขอฟงถอยคํานี้ซึ่ง
ขาพเจาพูดใหทานไดยินและให
ประชาชนทั้งหลายนี้ไดยิน
8บรรดาผู พยากรณซึ่ งอยู กอน
ท านและข าพเจ าตั้ งแต โบราณ
กาลไดพยากรณถึงสงคราม เหตุ
รายตางๆ และโรคระบาดอันมี
แกหลายประเทศและหลายราช

เยเรมีย 27, 28

(22) 2 พกษ 24:13-17; ดนล 5:1-4 (1) อสย 9:15; ศคย 13:2-4 (2) ยรม 27:2-12
(3) ปฐก 47:9; สดด 90:10 (4) 2 พกษ 25:27-30; นฮม 1:13 (5) ยรม 7:2; 28:1
(6) กดว 5:22; พบญ 27:15-26 (7) 1 พกษ 22:28 (8) ลนต 26:14; พบญ 4:26-27
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อาณาจักรใหญๆ
9สวนผูพยากรณผูพยากรณวา
จะมีสันติภาพ เมื่อเปนจริงตาม
ถอยคําของผูพยากรณนั้น จึงรู
กั นว าพระเยโฮวาห ทรงใช ผู
พยากรณนั้นจริง"
10 แลวฮานันยาห ผูพยากรณก็
ปลดแอกออกจากคอของเยเร-
มียผูพยากรณและหักมันเสีย
11 และฮานันยาห ไดกล าวตอ
หนาประชาชนทั้ งสิ้ นวา "พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา อยางนั้น
แหละ เราจะหักแอกของเนบู-
คัดเนสซารกษัตริยของบาบิโลน
จากคอของบรรดาประชาชาติทั้ง
สิ้นภายในสองป" แตเยเรมียผู
พยากรณก็ออกไปเสีย
12หลังจากที่ฮานันยาหผูพยา-
กรณหักแอกจากคอของเยเรมีย
ผูพยากรณ พระวจนะของพระ
เยโฮวาหมายังผูพยากรณเยเร-
มียวา
13 "จงไปบอกฮานั นยาห ว า
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา เจาได
หักแอกไม แตเจาจะทําแอก
เหล็กไวใหพวกเขาแทน
14 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอล ตรัส
ดังนี้ วา เราไดวางแอกเหล็กไว
บนคอบรรดาประชาชาติเหลานี้
ทั้งสิ้น ใหเขาปรนนิบัติเนบูคัด-
เนสซาร กษั ตริ ย แห งบาบิ โลน

และเขาทั้งหลายจะปรนนิบัติเขา
เพราะเราไดยกใหเขาแลวถึงแม
วาสัตวปาทุงดวย"

เยเรมียพยากรณถึง
ความตายของฮานันยาห

15 และเยเรมี ย ผู พยากรณ ได
พูดกับฮานันยาห ผูพยากรณวา
"ฮานันยาห ขอทานฟง พระเย-
โฮวาหมิไดทรงใชทาน แตทาน
ไดกระทําใหชนชาตินี้ วางใจใน
ความเท็จ
16 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสวา ดูเถิด เราจะยายเจาไป
จากพ้ืนโลก ในปเดียวนี้ เองเจา
จะตองตาย เพราะเจาไดสอนให
กบฏตอพระเยโฮวาห"
17 ในปเดียวกันนั้น ในเดือนที่
เจ็ด ฮานันยาหผูพยากรณก็ตาย

เยเรมียเขียนถึง
พวกเชลยในบาบิโลน

29ตอไปนี้ เปนถอยคําใน
จดหมายซึ่ งเยเรมีย ผู

พยากรณฝากไปจากกรุงเยรูซา-
เล็ มถึ งพวกผู ใหญที่ เหลื ออยู
ของพวกที่ เปนเชลย และถึง
บรรดาปุโรหิต บรรดาผูพยา-
กรณและประชาชนทั้งสิ้น ผูซึ่ ง
เนบู คัดเนสซาร ได ใหกวาดไป
จากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลน
2(นี่ เปนเรื่ องหลังจากกษัตริย
เยโคนิยาห และพระราชินี พวก
ขันที บรรดาเจานายของยูดาห

เยเรมีย 28, 29

(9) อสค 13:10 (10) 1 พกษ 22:11 (11) ยรม 23:17 (12) 2 พกษ 20:4; ดนล 9:2
(13) สดด 149:8; พคค 2:14 (14) พบญ 4:20 (15) อสค 13:2-3 (16) ปฐก 7:4
(17) อสย 44:25-26; ศคย 1:6 (1) 2 พศด 30:1-6; อสธ 9:20 (2) ยรม 22:24-28
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และเยรูซาเล็ม และบรรดาชาง
ไมและชางเหล็กไดออกไปจาก
กรุงเยรูซาเล็มแลว)
3จดหมายนั้ นไดสงไปดวยมือ
ของเอลาสาห บุตรชายของชา-
ฟานและเกมาริ ยาห บุ ตรชาย
ฮิลคียาห (ผู ซึ่ งเศเดคียาห
กษัตริยแหงยูดาหสงไปที่บาบิ-
โลนยังเนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลน) จดหมายนั้นวา
4"พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้แก
บรรดาผู เปนเชลย ผู ซึ่ งเราได
เนรเทศเขาไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
ถึงบาบิโลนนั้นวา
5จงสรางเรือนของเจาและอาศัย
อยูในเรือนนั้น จงปลูกสวนและ
รับประทานผลไมที่ไดนั้น
6จงมีภรรยาและใหกําเนิดบุตร
ชายบุตรสาว จงหาภรรยาให
บุตรชายของเจาทั้ งหลาย และ
ยกบุตรสาวของเจาใหแตงงาน
เสีย เพ่ือนางจะใหกําเนิดบุตร
ชายและบุตรสาว เพ่ือเจาทั้ ง
หลายจะทวีมากข้ึนที่นั่นและไม
นอยลง
7แตจงส งเสริมสันติภาพของ
เมือง ซึ่ งเราไดกวาดเจาใหไป
เปนเชลยอยูนั้น และจงอธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาห เผ่ื อเมืองนั้ น
เพราะวาเจาทั้งหลายจะพบสัน-
ติภาพของเจาในสันติภาพของ

เมืองนั้น
8 เพราะพระเยโฮวาหจอมโยธา
พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้
วา อยายอมใหผูพยากรณของ
เจาทั้ งหลาย หรือพวกโหรของ
เจา ผู อยูทามกลางหลอกลวง
เจา และอยาเชื่อความฝนซึ่งเขา
ทั้งหลายไดฝนเห็น
9 เพราะที่ เขาพยากรณแกเจาใน
นามของเรานั้ นเป นความเท็ จ
เรามิไดใชเขาไป พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
10 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา เมื่ อเจ็ดสิบปแหงบาบิโลน
ครบแลว เราจะเย่ียมเยียนเจา
และจะใหถ อยคําอันดี ของเรา
สําเร็จเพ่ือเจา และจะนําเจากลับ
มาสูสถานที่นี้
11 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
เรารู แผนงานที่ เรามีไวสําหรับ
เจา เปนแผนงานเพื่อสันติภาพ
ไมใชเพ่ือความทุกขยาก เพ่ือ
จะใหอนาคตตามที่คาดหมายไว
แกเจา
12 แลวเจาจะทูลขอตอเรา และ
มาอธิษฐานตอเรา และเราจะฟง
เจา
13 เจาจะแสวงหาเราและพบเรา
เมื่อเจาแสวงหาเราดวยสิ้นสุดใจ
ของเจา
14 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
ใหเจาพบเรา และเราจะใหการ

เยเรมีย 29

(3) 2 พกษ 22:8 (4) อสย 5:5; 10:5-6 (5) อสค 28:26 (6) ปฐก 1:27-28; 9:7
(7) ดนล 4:27; รม 13:1 (8) ยรม 14:14 (9) ยรม 29:23 (10) 2 พศด 36:21
(11) โยบ 23:13 (12) นหม 2:4 (13) ลนต 26:40-45 (14) พบญ 4:7; 1 พศด 28:9
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เปนเชลยของเจากลับสู สภาพดี
และรวบรวมเจ ามาจากบรรดา
ประชาชาติ และจากทุกที่ที่ เรา
ขับไลเจาใหไปอยูนั้น พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ และเราจะ
นําเจากลับมายังที่ซึ่งเราเนรเทศ
เจาใหจากไปนั้น
15 เพราะเจาทั้ งหลายไดกลาว
วา `พระเยโฮวาหไดเพาะใหมีผู
พยากรณสําหรับเราทั้งหลายข้ึน
ในบาบิโลน'
16 จงทราบวาพระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้ เกี่ยวกับกษัตริย ผูประทับ
บนพระที่นั่งของดาวิด และเกี่ยว
กับประชาชนทั้ งสิ้ นผู อาศัยอยู
ในเมืองนี้ คือญาติพ่ีนองของ
ทาน ผูมิไดถูกเนรเทศไปกับ
ทานวา
17 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ดูเถิด เราจะสงดาบ การ
กันดารอาหาร และโรคระบาด
มาเหนือเขาทั้งหลาย และเราจะ
กระทําให เขาทั้ งหลายเหมื อน
กับมะเดื่ อที่ เสียซึ่ งเลวมากจน
เขารับประทานไมได
18 เราจะข มเหงเขาด วยดาบ
การกันดารอาหาร และโรคระ-
บาด และจะกระทําเขาใหยายไป
อยู ในราชอาณาจักรทั้ งสิ้ นแหง
แผนดินโลก ใหเปนคําสาป ให
เปนที่นาตกตะลึง ใหเปนที่เยย
หยัน เปนที่นินทาทามกลาง

บรรดาประชาชาติซึ่งเราไดขับไล
ใหเขาไปอยูนั้น
19 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
วาเขาทั้งหลายไมเชื่อฟงถอยคํา
ของเราที่ ส งมายั งเขาอย างไม
หยุดย้ัง โดยผูพยากรณผู รับใช
ของเรา แตเจาทั้งหลายไมยอม
ฟง พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ"
20 เจาทั้งปวงผูถูกเนรเทศ ผูซึ่ง
เราสงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึง
บาบิโลน จงฟงพระวจนะของ
พระเยโฮวาหที่วา
21 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาของอิสราเอล ตรัสดังนี้เกี่ยว
กับอาหับบุตรชายของโคลายาห
และเศเดคียาห บุตรชายมาอา-
เสอาห ผูซึ่งไดพยากรณเท็จแก
เจาในนามของเรา ดูเถิด เราจะ
มอบเขาทั้งสองไวในมือของเน-
บูคัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิ-
โลน และทานจะฆาเขาทั้ งสอง
เสียตอหนาตอตาเจา
22 เหตุเขาทั้งสองบรรดาผูที่ถูก
เนรเทศจากยูดาหไปถึงบาบิโลน
จะใชคําสาปตอไปนี้ วา `ขอ
พระเยโฮวาหทรงกระทําให เจา
เหมือนเศเดคียาหและอาหับ ผู
ที่กษัตริยบาบิโลนคลอกเสียดวย
ไฟ'
23 เพราะเขาทั้ งสองไดกระทํา
ความเลวรายในอิสราเอล ได

เยเรมีย 29

(15) ยรม 29:8-9; อสค 1:1 (16) ยรม 29:3; อสค 6:1 (17) ยรม 29:18; ลก 21:23
(18) ลนต 26:33; พบญ 28:25 (19) ศคย 1:4; ฮบ 12:25 (20) อสค 3:11; มคา 4:10
(21) ยรม 29:8-9; พคค 2:14 (22) ปฐก 48:20; นรธ 4:11 (23) สดด 50:16-18
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ลวงประเวณีกับภรรยาของเพื่อน
บาน และไดพูดถอยคําเท็จใน
นามของเรา ซึ่ งเรามิไดบัญ-
ชาเขา เราเปนผูที่ รูและเราเปน
พยาน" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
24 เจาจงบอกเชไมอาหชาวเน-
เฮลามวา
25 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา
เจาไดสงจดหมายในนามของเจา
ไปยังประชาชนทั้ งปวงผู อยู ใน
กรุงเยรูซาเล็ม และยังเศฟนยาห
บุตรชายมาอาเสอาหปุโรหิตและ
ยังปุโรหิตทั้งปวงวา
26 `พระเยโฮวาหไดทรงกระทํา
เจาใหเปนปุโรหิตแทนเยโฮยา-
ดาปุโรหิต ใหเปนเจาหนาที่ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ควบ
คุมคนบาทุกคนที่ตั้ งตัวเองเปน
ผูพยากรณ ใหจับเขาใสคุกและ
ใสคา'
27 ฉะนั้นบัดนี้ทําไมเจามิไดตอ
วาเยเรมียชาวอานาโธทผู ซึ่ งตั้ ง
ตัวเองเปนผูพยากรณแกเจา
28 เพราะเขาไดสงจดหมายมา
ยังเราในบาบิโลนวา `การที่ เจา
เปนเชลยนั้นจะเนิ่ นนาน จง
สรางเรือนของเจาและอาศัยอยู
ในเรือนนั้น  และปลูกสวนและ
รับประทานผลที่ไดนั้น'"
29 เศฟนยาห ปุ โรหิตอานจด-

หมายนี้ใหเยเรมียผูพยากรณฟง
30 แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหมายังเยเรมียวา
31 "จงเขียนไปถึงบรรดาผู เปน
เชลยทั้ งปวงวา `พระเยโฮวาห
ตรัสเกี่ยวกับเชไมอาหชาวเนเฮ-
ลามวา เพราะวาเชไมอาหได
พยากรณแกเจาเมื่ อเรามิไดใช
เขา และไดกระทําใหเจาวางใจ
ในคําเท็จ
32 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะลงโทษ
เชไมอาหชาวเนเฮลามและเชื้ อ
สายของเขา เขาจะไมมีสักคน
หนึ่ งที่ จะอาศัยอยู ในทามกลาง
ชนชาตินี้ ทั้ งเขาจะมิไดเห็น
ความดีซึ่ งเราจะกระทําแกประ-
ชาชนของเรา เพราะเขาไดสอน
ใหกบฏตอพระเยโฮวาห พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ'"
พระเจาทรงบัญชาใหเยเรมีย
เขียนพระวจนะของพระองค

30พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังเยเรมียวา

2 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
อิสราเอลตรัสดังนี้ วา จงเขียน
ถอยคําทั้ งสิ้ นที่ เราไดบอกแก
เจาไวในหนังสือมวนหนึ่ง
3พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะดู
เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะ
ใหประชาชนของเรา คืออิสรา-
เอลและยูดาหที่ เปนเชลยกลับ

เยเรมีย 29, 30

(24) ยรม 29:31-32 (25) 1 พกษ 21:8-13 (26) 2 พกษ 11:15 (27) 2 พศด 25:16
(28) ยรม 29:1-10 (29) ยรม 29:25 (31) อสค 13:8-16 (32) อพย 20:5; กดว 16:27
(1) ยรม 1:1-2 (2) อพย 17:14; พบญ 31:19 (3) ลก 17:22; 19:43; 21:6; ฮบ 8:8
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หนา 1566
คืนสู สภาพเดิม พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้ แหละ และเราจะนํา
เขามายังแผนดินซึ่งเราไดใหแก
บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และ
เขาทั้งหลายจะไดถึงกรรมสิทธิ์ที่
ดินนั้น"
4ตอไปนี้ เปนพระวจนะซึ่ งพระ
เยโฮวาหตรัสเกี่ ยวกับอิสราเอล
และยูดาหวา
5"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา เรา
ไดยินเสียงรองเพราะความกลัว
ตัวสั่ น ความสยดสยองและ
ความไรสันติภาพ
6จงถามเถิดและดูวา ผู ชายจะ
คลอดบุตรไดหรือ ทําไมเราจึง
เห็นผู ชายทุกคนเอามือกดไวที่
เอวเหมือนผูหญิงจะคลอดบุตร
ทําไมหนาตาทุกคนจึงซีดไป
7อนิจจาเอย เพราะวันนั้นใหญ
โตเหลือเกิน ไมมีวันใดเหมือน
เปนเวลาทุกขใจของยาโคบ แต
เขาก็ยังจะรอดวันนั้นไปได
8พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสวา
ในวันนั้ นเหตุการณจะเกิดข้ึ น
คือเราจะหักแอกจากคอของเจา
ทั้ งหลายเสีย และเราจะระเบิด
พันธนะของเจาเสีย และคนตาง
ชาติจะไมทําใหเขาเปนทาสอีก

ผูท่ีใหญกวาดาวิด
จะครอบครองในอิสราเอล

9แต เขาทั้ งหลายจะปรนนิ บัติ
พระเยโฮวาหพระเจาของเขาทั้ ง

หลาย และดาวิดกษัตริยของเขา
ทั้ งหลายผู ซึ่ งเราจะตั้ งข้ึ นเพ่ื อ
เขา
10พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ยา-
โคบผูรับใชของเราเอย อยากลัว
เลย โอ อิสราเอลเอย อยาครั่น
คราม เพราะดูเถิด เราจะชวย
เจาจากที่ไกลใหรอด ทั้งเชื้อสาย
ของเจาจากแผนดินที่ เขาไปเปน
เชลย ยาโคบจะกลับมา และมี
ความสงบและความสบาย และ
จะไมมีผูใดกระทําใหเขากลัว
11 พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
เราอยูกับเจาเพ่ือชวยเจาใหรอด
เราจะกระทําให บรรดาประชา
ชาติทั้ งสิ้ นถึงอวสาน คือผู ซึ่ ง
เราไดกระจายเจาใหไปอยูทาม-
กลางเขานั้น แตสวนเจาเราจะ
ไมกระทําใหถึงอวสาน เราจะตี
สอนเจาตามขนาด และดวย
ประการใดก็ตามเราจะไมปลอย
เจาโดยไมลงโทษ
12 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา รอยฟกช้ําของเจารักษาไม
หาย และบาดแผลของเจาก็
ฉกรรจ
13 ไมมีผูใดที่จะชวยคดีของเจา
ไมมีการรักษาบาดแผลของเจา
ไมมียารักษาเจา
14 คนรักทั้ งสิ้ นของเจ าไดลืม
เจาเสีย เขาทั้งหลายไมแสวงหา
เจาแลว เพราะเราตีเจาอยางการ

เยเรมีย 30

(5) ยรม 4:15-20 (6) สดด 48:6; อสย 13:6-9 (7) อสย 2:12-22 (8) อสค 34:27
(9) ฮชย 3:5; ลก 1:69 (10) ปฐก 15:1 (11) มธ 1:23; 28:20 (12) 2 พศด 36:16
(13) สดด 106:23; อสย 59:16; อสค 22:30 (14) พคค 1:2; อสค 23:9; ฮชย 2:5
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หนา 1567
โบยตีของศัตรู เปนการลงโทษ
อยางของคนโหดราย เพราะวา
ความชั่ วช าของเจ าก็ มากมาย
เพราะวาบาปของเจาก็ทวีข้ึน
15 ไฉนเจารองเพราะความเจ็บ
ของเจา ความเศราโศกของเจา
รักษาไมหาย เพราะวาความชั่ว
ชาของเจามากมาย เพราะวา
บาปของเจาทวีข้ึน เราไดกระทํา
สิ่งเหลานี้แกเจา
16 เพราะฉะนั้นทุกคนที่ กินเจา
เขาจะถูกกิน ปรปกษของ
เจาหมดสิ้นทุกคนจะตกไปเปน
เชลย ผูเหลานั้นที่ปลนเจา เขา
จะเปนของถูกปลน และทุกคนที่
กินเจาเปนเหย่ือ เราจะทําเขาให
เปนเหย่ือ
17 เพราะเราจะใหเจากลับมาสู
สุขภาพดี และเราจะรักษาบาด
แผลของเจาใหหาย พระเยโฮ-
วาหตรัส เพราะเขาทั้ งหลาย
เรียกเจาวา พวกนอกคอก คือ
ศิโยนซึ่งไมมีใครแสวงหา
18พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด เราจะใหเต็นทแหงยาโคบ
ที่เปนเชลยกลับสูสภาพเดิมและ
มี ความเอ็ นดู ในเรื่ องที่ อาศัย
ของเขา เขาจะสรางเมืองนั้นข้ึน
ใหมบนเนินของเมือง และพระ
ราชวังจะตั้งอยูในที่ที่เคยอยู
19 จะมี เพลงโมทนาพระคุ ณ
ออกมาจากที่ เหลานั้ น และมี

เสียงของผูที่ ร่ืนเริง เราจะทวีเขา
ข้ึน และเขาจะไมมีเพียงนอยคน
เราจะกระทําใหเขามีเกียรติ เขา
จะไมเปนแตผูเล็กนอย
20 ลู กหลานของเขาจะ เป น
เหมือนสมัยกอน และชุมนุม
ของเขาจะไดถูกสถาปนาไวตอ
หนาเรา และทุกคนที่บีบบังคับ
เขา เราจะลงโทษ
21 ขุ นนางของเขาจะเป นคน
หนึ่ งในพวกเขาทั้ งหลาย ผู
ครอบครองของเขาจะออกมา
จากทามกลางเขาเอง เราจะ
กระทําใหทานนั้นเขามาใกลและ
ทานนั้นจะเขาใกลเรา เพราะใคร
เล าตั้ งใจเข ามาใกล เราได เอง
พระเยโฮวาหตรัส
22 และเจาทั้งหลายจะเปนประ-
ชาชนของเรา และเราจะเปนพระ
เจาของเจา"
23 ดูเถิด นั่นลมหมุนของพระ
เยโฮวาหไดออกไปแลวดวยพระ
พิโรธ เปนลมหมุนกวาด มัน
จะตกลงอยางเจ็บปวดบนศีรษะ
ของคนชั่ว
24 ความกริ้ วอั นแรงกล าของ
พระเยโฮวาหจะไมหยุดย้ัง จน
กวาพระองคจะทรงกระทํา และ
ใหสําเร็จตามพระทัยพระองค
ประสงคในวาระสุดทาย เจา
ทั้ งหลายจะพิจารณาถึงขอความ
นี้

เยเรมีย 30

(15) ยรม 15:18; พคค 3:39 (16) อพย 23:22 (17) สดด 23:3 (18) สดด 85:1
(19) อสร 3:10-13; นหม 8:12 (20) ปฐก 17:5-9; สดด 90:16-17 (21) ปฐก 49:10
(22) พบญ 26:17-19; พซม 2:16 (23) สภษ 1:27; ศคย 9:14 (24) 1 ซมอ 3:12
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หนา 1568
อิสราเอลจะกลับไปอยู
ท่ีแผนดินของตน

31พระเยโฮวาหตรัสวา "ใน
วาระนั้น เราจะเปนพระ

เจ าของบรรดาครอบครั วแห ง
อิสราเอล และเขาทั้ งหลายจะ
เปนประชาชนของเรา"
2พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา "ชน
ชาติที่ รอดตายจากดาบไดประ-
สบพระกรุณาคุณที่ ในถิ่ นทุ ร-
กันดาร คืออิสราเอล เมื่อเราให
เขาหยุดพัก
3พระเยโฮวาห ทรงปรากฏแก
ขาพเจาแตกอน ตรัสวา `เราได
รั กเจ าด วยความรั กนิ รั นดร
เพราะฉะนั้ นเราจึ งชวนเจ ามา
ดวยความเมตตา
4 เราจะสรางเจาอีก และเจาจะ
ถูกสรางใหมนะ โอ อิสราเอล
พรหมจารีเอย เจาจะตกแตงตัว
เจาดวยรํามะนาอีก และจะออก
ไปเตนรํากับผูที่สนุกสนานกัน
5 เจาจะปลูกสวนองุนที่บนภูเขา
สะมาเรียอีก ผูปลูกก็จะปลูก
และจะกินผลนั้น'
6 เพราะว าจะมี วันเมื่ อคนเฝ า
ยามที่อยูบนแดนเทือกเขาเอฟ-
ราอิมจะรองเรียกวา `จงลุกข้ึน
ใหเราไปยังศิโยนเถิด ไปเฝา
พระเยโฮวาห พระเจาของเรา'"
7 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "จงรองเพลงดวยความยินดี

เพราะยาโคบ และเปลงเสียง
โหรองเพราะประมุขของบรรดา
ประชาชาติ จงปาวรอง สรร-
เสริญ และกลาววา `โอ ขาแต
พระเยโฮวาห ขอทรงชวยประชา
ชนของพระองคใหรอด คือคนที่
เหลืออยูของอิสราเอล'
8ดูเถิด เราจะนําเขามาจากแดน
เหนือ และรวบรวมเขาจากสวน
ที่ ไกลที่ สุดของพิภพ มีคนตา
บอด คนงอยอยูทามกลางเขา
ผู หญิงที่ มี ครรภและผู หญิ งที่
คลอดบุตรจะมาดวยกัน เขาจะ
กลับมาที่นี่เปนหมูใหญ
9 เขาจะมาดวยการรองไห และ
ดวยการทูลวิงวอนเราก็จะนําเขา
เราจะใหเขาเดินตามแมน้ําเปน
ทางตรง ซึ่ งเขาจะไมสะดุด
เพราะเราเปนบิดาแกอิสราเอล
และเอฟราอิมเปนบุตรหัวปของ
เรา
10 โอ บรรดาประชาชาติเอย จง
ฟงพระวจนะของพระเยโฮวาห
และจงประกาศพระวจนะนั้นใน
เกาะทั้ งหลายที่หางออกไป จง
กลาววา `ทานที่กระจายอิสรา-
เอลนั้นจะรวบรวมเขา และจะดู
แลเขาอยางกับผู เลี้ ยงแกะดูแล
ฝูงแกะของเขา'
11 เพราะพระเยโฮวาหทรงไถ
ยาโคบไวแลว และไดไถเขามา
จากมือที่แข็งแรงเกินกวาเขา

เยเรมีย 31

(1) ปฐก 17:7-8; ลนต 26:12 (2) อพย 1:16 (3) พบญ 7:7-9 (4) ยรม 1:10
(5) พบญ 28:30; อสย 62:8-9 (6) อสย 40:9 (7) สดด 67:1 (8) สดด 65:5; ศคย 2:6
(9) สดด 126:5-6; ฮชย 12:4 (10) ปฐก 10:5; สดด 72:10 (11) มธ 20:28; ทต 2:14
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หนา 1569
12 เขาทั้ งหลายจึ งจะมาร อง
เพลงอยูบนที่สูงแหงศิโยน และ
เขาจะไปอยางราบรื่ น เพราะ
ความดีของพระเยโฮวาห เพราะ
เมล็ดขาว น้ําองุ น และน้ํามัน
และเพราะลู กของแกะและวั ว
ชีวิตของเขาทั้ งหลายจะเหมือน
กับสวนที่มีน้ํารด และเขาจะไม
โศกเศราอีกตอไป
13 แลวพวกพรหมจารีจะเปรม
ปรีดิ์ ในการเตนรํา ทั้ งคนหนุม
กับคนแกดวยกัน เราจะกลับ
ความโศกเศร าของเขาให เป น
ความชื่นบาน เราจะปลอบโยน
เขา และใหความยินดีแกเขา
แทนความเศราโศก
14 เราจะเลี้ยงจิตใจของปุโรหิต
ดวยความอุดมสมบูรณ และ
ประชาชนของเราจะพอใจดวย
ความดีของเรา" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
15 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"ไดยินเสียงในรามา เปนเสียง
โอดครวญและร่ําไห ราเชลรอง
ไห คร่ํ า ครวญเพราะบุ ตรทั้ ง
หลายของตน นางไมรับคําเลา
โลมในเรื่องบุตรทั้งหลายของตน
เพราะวาบุตรทั้ งหลายนั้ นไมมี
แลว"
16 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"ระงับเสียงรองไหคร่ําครวญไว
และระงั บน้ําตาจากตาของเจ า

เสีย เพราะวาการงานของเจาจะ
ไดรับรางวัล พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้ แหละ และเขาทั้ งหลายจะ
กลับมาจากแผนดินของศัตรู"
17 พระเยโฮวาหตรัสวา "เร่ือง
อนาคตของเจ ายั งมีหวังว าลูก
หลานของเจาจะกลับมายังพรม
แดนของเขาเอง
18 เราได ยิ นเอฟราอิ มคร่ํ า-
ครวญวา `พระองคทรงตีสอน
ขาพระองค และขาพระองคก็ถูก
ตีสอน อยางลูกวัวที่ ยังไมเชื่อง
ขอทรงนําขาพระองคกลับ เพ่ือ
ข าพระองคจะได กลับสู สภาพ
เดิม เพราะพระองคทรงเปน
พระเยโฮวาห พระเจ าของข า
พระองค
19 เพราะแนนอนหลังจากที่ ขา
พระองคหันไปเสีย ขาพระองค
ก็กลับใจ และหลังจากที่ ขา
พระองครับคําสั่ งสอนแลว ขา
พระองค ก็ ทุ บตี ต นขาของข า
พระองค ขาพระองคอับอาย
และข าพระองค ก็ ข ายหน า
เพราะวาขาพระองคไดทนความ
หยามน้ําหนาซึ่ งเกิดข้ึนเมื่ อยัง
หนุมอยู'"
20พระเยโฮวาหตรัสวา "เอฟ-
ราอิมเปนบุตรชายที่ รักของเรา
หรือ เขาเปนลูกที่ รักของเรา
หรือ เพราะตั้ งแตเราพูดกลาว
โทษเขาตราบใด เราก็ยังระลึก

เยเรมีย 31

(12) อสย 12:1; ยรม 31:4 (13) นหม 12:27; สดด 30:11 (14) พบญ 33:8-11
(15) อสค 2:10; มธ 2:16 (16) ปฐก 43:31; มก 5:38-39 (17) สดด 102:13-14
(18) โยบ 33:27-28; สดด 102:19-20 (19) พบญ 30:2 (20) สภษ 3:12; ลก 15:24
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ถึงเขาอยูตราบนั้น เพราะฉะนั้น
จิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะ
มีความกรุณาตอเขาแน
21 จงปกเสากรุยทางไวสําหรับ
ตน จงทําปายบอกทางไวสําหรับ
ตัว จงปกใจใหดีถึงทางหลวง
คือทางซึ่งเจาไดไปนั้น โอ อิส-
ราเอลพรหมจารีเอย จงกลับ
เถิด จงกลับมายังหัวเมืองเหลา
นี้ของเจา
22 โอ บุตรสาวผูกลับสัตยเอย
เจาจะเถลไถลอยูอีกนานสักเทา
ใด เพราะพระเยโฮวาหไดสราง
สิ่งใหมบนพิภพแลว คือผูหญิง
จะลอมผูชาย"
23พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา
"เมื่อเราจะใหการเปนเชลยของ
เขากลับสู สภาพเดิม เขาจะใช
ถอยคําตอไปนี้ ในแผนดินของ
ยูดาห และในหัวเมืองทั้ งหลาย
อีกครั้งหนึ่ง คือ โอ ที่อยูแหง
ความเที่ยงธรรมเอย ภูเขาบริ-
สุทธิ์ เอย ขอพระเยโฮวาหทรง
อํานวยพระพรเจา
24 ยูดาหและหัวเมืองทั้งสิ้นนั้น
ทั้งบรรดาชาวนา บรรดาผูที่ทอง
เที่ยวไปมาพรอมกับฝูงแกะของ
เขา จะอาศัยอยูดวยกันที่นั่น
25 เพราะเราจะใหจิตใจที่ ออน
ระอานั้นอิ่ ม และจิตใจที่ โศก
เศราทุกดวงเราจะใหบริบูรณ"

26 เมื่อนั้น ขาพเจาตื่นข้ึนและ
มองดู และการหลับนอนของ
ขาพเจาก็เปนที่ชื่นใจขาพเจา
27พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื่ อเราจะ
หว านพื ชคนและพื ชสั ตว ใน
วงศวานอิสราเอลและวงศวาน
ยูดาห
28 และจะเปนไปอยางนี้ คือ
เมื่ อเราเฝาดูเขา เพ่ือจะถอน
ออกและพังลงควํ่าเสีย ทําลาย
และนําเหตุรายมาฉันใด เราจะ
เฝาดู เหนือเขาเพ่ื อจะสรางข้ึ น
และปลูกฝงฉันนั้น" พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ
29 "ในสมัยนั้น เขาจะไมกลาว
ตอไปอีกวา `บิดารับประทาน
องุนเปรี้ยวและบุตรก็เข็ดฟน'
30 แตทุกคนจะตองตายเพราะ
ความชั่ วชาของตนเอง มนุษย
ทุ กคนที่ รั บปร ะทานอ งุ น
เปรี้ยวก็จะเข็ดฟน"

พันธสัญญาใหม
31พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง ซึ่ งเราจะทํา
พันธสัญญาใหมกับวงศวานอิส-
ราเอลและวงศวานยูดาห
32 ไมเหมือนกับพันธสัญญาซึ่ ง
เราไดกระทํากับบรรพบุ รุษของ
เขาทั้ งหลาย ในวันที่ เราจูงมือ
เขาเพ่ื อนําเขาออกมาจากแผน
ดินอียิปต เปนพันธสัญญาของ

เยเรมีย 31

(21) อสย 57:14 (22) ยรม 2:18 (23) อสย 60:21; ศคย 8:3 (24) อสค 36:10
(25) สดด 107:9; อสย 32:2 (26) สดด 127:2 (27) ฮชย 2:23 (28) ดนล 9:14
(29) พคค 5:7 (30) พบญ 24:16 (31) อมส 9:13; มธ 26:28 (32) อพย 19:5; 24:6
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เราซึ่งเขาผิด ถึงแมวาเราไดเปน
สามีของเขา" พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้แหละ
33 "แตนี่ จะเปนพันธสัญญาซึ่ ง
เราจะกระทํากับวงศวานอิสรา-
เอล ภายหลังสมัยนั้น" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ "เราจะ
บรรจุราชบัญญัติของเราไวภาย
ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึก
มั นไว ที่ ในดวงใจของเขาทั้ ง
หลาย และเราจะเปนพระเจา
ของเขา และเขาจะเปนประชาชน
ของเรา
34 และทุกคนจะไมสอนเพ่ือน
บ านของตนและพี่ นองของตน
แตละคนอีกวา `จงรูจักพระเย-
โฮวาห' เพราะเขาทั้ งหลายจะ
รูจักเราหมด ตั้งแตคนเล็กนอย
ที่ สุดถึงคนใหญโตที่ สุด" พระ
เยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ "เพราะ
เราจะใหอภัยความชั่วชาของเขา
และจะไมจดจําบาปของเขาทั้ ง
หลายอีกตอไป"
35 พระเยโฮวาห ผู ทรงให ดวง
อาทิตยเปนสวางกลางวัน และ
ทรงใหระเบียบตายตัวของดวง
จันทร และทรงใหบรรดาดวง
ดาวเปนสวางกลางคืน ผูทรง
กวนทะเลใหคลื่นกําเริบ พระ
นามของพระองค คือพระเยโฮ-
วาหจอมโยธา ตรัสดังนี้วา
36 "ถ าระเบี ยบตายตั วนี้ ต อง

พรากไปจากตอหนาเรา แลว
เชื้ อสายของอิสราเอลก็จะตอง
หยุ ดย้ั งจากการเป นประชา
ชาติหนึ่ งตอหนาเราเปนนิตย"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
37 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
"ถาฟาสวรรคเบ้ืองบนเปนที่ วัด
ได และรากฐานของพิภพเบ้ือง
ลางเปนที่ใหสํารวจได แลวเราก็
จะเหว่ียงเชื้อสายอิสราเอลทิ้งไป
เสียหมด ดวยเหตุบรรดาการซึ่ง
เขาไดกระทํานั้น" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
38พระเยโฮวาหตรัสวา "ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง ที่ เมืองนี้ จะ
ตองสรางข้ึนใหมเพ่ือพระเยโฮ-
วาหตั้ งแตหอคอยฮานันเอลไป
ถึงประตูมุม
39 และเชื อกวัดจะไปไกลกว า
นั้นตรงไปถึงเนินเขากาเรบ แลว
จะเลี้ยวไปถึงตําบลโกอาห
40 หุบเขาแหงซากศพและข้ีเถา
ทั้ งสิ้นนั้น  และทุงนาทั้ งหมด
ไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึง
มุ มประตู ม าไปทางตะวันออก
จะเปนที่ บริสุทธิ์ แดพระเยโฮ-
วาห จะไมเปนที่ถอนรากหรือ
ควํ่าตอไปอีกเปนนิตย"

เยเรมียซ้ือนาแปลงหนึ่ง

32พระวจนะซึ่ งมาจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเร-

มี ย ในป ที่ สิ บแห งเศเดคี ยาห

เยเรมีย 31, 32

(33) พบญ 30:6; สดด 37:31 (34) 1 ธส 4:9 (35) ปฐก 1:14-18; พบญ 4:19
(36) สดด 72:5; ยรม 33:20-26 (37) โยบ 11:7-9; สดด 89:2 (38) นหม 2:17-20
(39) อสค 40:8; ศคย 2:1-2 (40) 2 ซมอ 15:23; 2 พกษ 23:6 (1) 2 พกษ 25:1-2
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กษัตริยของยูดาห ซึ่งเปนปที่สิบ
แปดของเนบูคัดเนสซาร
2ครั้ งนั้ น กองทัพของกษัตริย
แหงบาบิโลนกําลังลอมกรุงเยรู-
ซาเล็มอยู และเยเรมียผูพยา-
กรณถู กขังอยู ในบริ เวณทหาร
รักษาพระองค ซึ่ งอยู ในพระ
ราชวังของกษัตริยแหงยูดาห
3 เพราะเศเดคียาหกษัตริยแหง
ยูดาหไดคุมขังทานไว ตรัสวา
"ทํา ไมท านจึ งพยากรณ และ
กลาววา `พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้วา ดูเถิด เราจะใหเมืองนี้ไว
ในมือของกษัตริยแหงบาบิโลน
และเขาจะยึดเมืองนี้
4 เศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห
จะหนี ไปไมพนจากมือของคน
เคลเดีย แตจะถูกมอบไวในมือ
ของกษัตริยแหงบาบิโลนเปนแน
และจะไดพูดกันปากตอปากและ
จะแลเห็นตาตอตา
5และเขาจะนําเศเดคียาหไปยัง
บาบิโลน และทานจะอยูที่นั่นจน
กวาเราจะไปเย่ียมทาน พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ ถึงแมเจา
จะตอสูกับชาวเคลเดีย เจาก็จะ
ไมเจริญ'"
6 เยเรมียทูลวา "พระวจนะของ
พระเยโฮวาหมายังขาพระองควา
7ดูเถิด ฮานัมเอลบุตรชายชัล-
ลูม อาของเจาจะมาหาเจาและ
กลาววา `จงซื้ อนาของขาพเจา

ซึ่งอยูที่อานาโธท เพราะวาสิทธิ
ของการไถดวยการซื้ อนั้ นเปน
ของทาน'
8แลวฮานัมเอลลูกของอาของ
ขาพเจามาหาขาพเจาที่ บริ เวณ
ของทหารรักษาพระองคถูกตอง
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
และพูดกับขาพเจาวา `จงซื้อนา
ของขาพเจาซึ่ งอยูที่อานาโธทใน
แผนดินเบนยามิน เพราะสิทธิ
ของการถือกรรมสิทธิ์และการไถ
เปนของทาน จงซื้อไวเถิด' แลว
ขาพระองคจึงทราบวานี่เปนพระ
วจนะของพระเยโฮวาห
9และขาพระองคก็ซื้ อนาที่ อา-
นาโธทจากฮานัมเอลลูกของอา
ของขาพระองค และไดชั่ งเงิน
ใหแกเขา คือเงินสิบเจ็ดเชเขล
10 ขาพระองคก็ลงนามในโฉนด
ประทับตราไว เปนพยานและ
เอาตาชั่งชั่งเงิน
11 แล วข าพระองค ก็ รับโฉนด
ของการซื้อทั้งฉบับที่ประทับตรา
แล วตามกฎหมายและธรรม
เนียมและฉบับที่เปดอยู
12 และขาพระองคก็มอบโฉนด
ของการซื้อใหแกบารุคบุตรชาย
เนริยาห ผูเปนบุตรชายของมา-
อาเสอาห ตอสายตาของฮานัม-
เอลลู กของอาของข าพระองค
ต อหน าพยานผู ที่ ลงนามใน
โฉนดการซื้อและตอหนาบรรดา

เยเรมีย 32

(2) 2 พกษ 25:18 (3) ยรม 2:30; 5:3 (4) 2 พกษ 25:4-7 (5) กดว 14:42
(7) 1 พกษ 14:5; มก 11:2-6 (8) 1 พศด 6:60 (9) ปฐก 23:15-16 (10) อสย 44:5
(11) ลก 2:27; กจ 26:3; 1 คร 11:16 (12) ยรม 32:16; 36:4-5; 43:3-6; 2 คร 8:21
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พวกยิว ผู ซึ่ งนั่ งอยู ในบริเวณ
ทหารรักษาพระองค
13 ขาพระองคก็กําชับบารุคตอ
หนาเขาทั้งหลายวา
14 `พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้วา จง
เอาโฉนดเหลานี้ไปเสีย ทั้งโฉนด
ของการซื้ อที่ประทับตรา กับ
ฉบับที่ เปดนี้ และบรรจุไวใน
ภาชนะดินเพ่ือจะทนอยูไดหลาย
วัน
15 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดัง
นี้ วา บานเรือนและไรนาและ
สวนองุ นจะมีการถือกรรมสิทธิ์
กันอีกในแผนดินนี้'

เยเรมียเชื่อวาอิสราเอล
จะกลับมาสูสภาพเดิม

16 หลังจากที่ ข าพระองคมอบ
โฉนดการซื้ อให แก บารุ คบุตร
ชายเนริยาหแลว ขาพระองคได
อธิษฐานตอพระเยโฮวาหวา
17 `ข าแต องค พระผู เป นเจ า
พระเจา ดูเถิด คือพระองคเอง
ผู ได ทรงสร างฟ าสวรรค และ
แผนดินโลก ดวยฤทธานุภาพ
ใหญ ย่ิ งของพระองค และด วย
พระกรซึ่ งเหยียดออกของพระ
องค สําหรับพระองคไมมีสิ่งใด
ที่ยากเกิน
18 ผูทรงสําแดงความเมตตาตอ
คนเปนพันๆ แตทรงตอบสนอง

ความชั่วชาของบิดาใหตกถึงอก
ของลูกหลานสืบตอมา ขาแต
พระเจาผู ใหญ ย่ิ งและทรงฤทธิ์
พระนามของพระองค คื อพระ
เยโฮวาหจอมโยธา
19พระองคทรงเปนใหญในการ
ใหคําปรึกษา ทรงฤทธานุภาพ
ในพระราชกิจ พระเนตรของ
พระองคเห็นทุกวิถีทางบุตรทั้ ง
หลายของมนุษย ประทานรางวัล
แก ทุ กคนตามพฤติ การณ ของ
เขาและตามผลแห งการกระทํา
ของเขา
20 ทรงเปนผู สําแดงหมายสํา-
คัญและการมหัศจรรย ในแผน
ดินอียิปต และจนถึงสมัยนี้ ก็
ทรงสําแดงในอิ สราเอลและ
ทามกลางมนุษยชาติ และทรง
ทําใหพระนามเลื่ องลือไปอยาง
ทุกวันนี้
21 พระองคไดทรงนําอิสราเอล
ประชาชนของพระองคออกจาก
แผนดินอียิปต ดวยหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย และดวยพระ
หัตถเขมแข็ง และพระกรที่
เหยียดออก และดวยความสยด
สยองย่ิงนัก
22 และพระองคประทานแผน
ดินนี้ แกเขาทั้ งหลาย ซึ่ งพระ
องคทรงปฏิญาณแกบรรพบุรุษ
ของเขาทั้ งหลายวาจะประทาน
แกเขา คือแผนดินซึ่ งมีน้ํานม

เยเรมีย 32

(14) ยรม 32:10-12 (15) อมส 9:14-15 (16) ปฐก 32:9-12 (17) อสค 9:8
(18) อพย 20:5-6; กดว 14:18 (19) อสย 9:6; รม 11:33-34 (20) อพย 7:3; 10:2
(21) อพย 6:6; สดด 105:37; 106:8-11 (22) ปฐก 13:15; อพย 13:5; กดว 14:16
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และน้ําผ้ึงไหลบริบูรณ
23 และเขาทั้ งหลายก็ได เขาไป
และถือกรรมสิทธิ์ แผนดินนั้ น
แตเขาทั้ งหลายมิไดเชื่อฟงพระ
สุรเสียงของพระองค หรือดํา-
เนิ นตามพระราชบัญญัติ ของ
พระองค สิ่งทั้งปวงซึ่งพระองค
ทรงบัญชาเขาใหกระทํานั้น เขา
ทั้ งหลายมิ ได กระทําเสี ยเลย
เพราะฉะนั้นพระองคทรงกระทํา
ใหเหตุรายทั้ งสิ้ นนี้มาถึงเขาทั้ ง
หลาย
24 ดูเถิด เชิงเทินที่ ลอมอยู
ไดมาถึงกรุงเพ่ื อจะยึดเอาแลว
และเพราะเหตุดวยดาบ การ
กันดารอาหาร และโรคระบาด
เมืองนี้ก็ไดถูกมอบไวในมือของ
คนเคลเดียผู กําลั งตอสู อยู นั้ น
แลว พระองคตรัสสิ่งใดก็เปนไป
อยางนั้นแลว และดูเถิด พระ
องคทอดพระเนตรเห็น
25 โอ ขาแตองคพระผู เปนเจา
พระเจา พระองคยังตรัสแกขา
พระองควา "จงเอาเงินซื้ อนา
และหาพยานเสีย" แมวาเมือง
นั้ นจะถูกมอบไว ในมือของคน
เคลเดีย'"
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังเยเรมียวา
27 "ดูเถิด เราคือพระเยโฮวาห
พระเจาของบรรดาเนื้ อหนังทั้ ง
สิ้น สําหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกิน

หรือ
28 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะมอบ
เมืองนี้ ไวในมือของชาวเคลเดีย
และในมือของเนบู คัดเนสซาร
กษัตริยแหงบาบิโลน และเขาจะ
ยึดเอาแน
29 ชาวเคลเดียผูตอสูกับเมืองนี้
จะมาเผาเมื องนี้ เสี ยด วยไฟ
ใหไหมหมด ทั้ งบรรดาบานที่
เขาเผาเครื่ องถวายพระบาอัลที่
บนหลังคา และเทเครื่องดื่มบูชา
ถวายแกพระอื่ นเพ่ื อย่ั วเยาเรา
ใหกร้ิว
30 เพราะประชาชนของอิสรา-
เอลและประชาชนของยูดาหไม
ไดกระทําอะไรเลย นอกจาก
ความชั่วตอหนาตอตาของเราตั้ง
แตหนุมๆมา พระเยโฮวาหตรัส
วา ประชาชนอิสราเอลไมได
กระทําอะไรเลย นอกจากย่ัวเยา
เราใหกร้ิ วด วยผลงานแห งมือ
ของเขา
31 เมืองนี้ ไดเราความกริ้ วและ
ความพิโรธของเรา ตั้ งแตวันที่
ไดสรางมันข้ึนจนถึงวันนี้ เพราะ
ฉะนั้นเราจะถอนออกไปเสียจาก
หนาของเรา
32 เพราะวาความชั่ วทั้ งสิ้นของ
ประชาชนอิสราเอลและประชา
ชนยูดาหซึ่ งเขาไดกระทําอันย่ัว
เยาใหโกรธ คือทั้งตัวเขา บรร-

เยเรมีย 32

(23) นหม 9:15 (24) ยรม 33:4; อสค 21:22 (25) ยรม 32:8-15 (27) กดว 16:22
(28) ยรม 32:3 (29) 2 พกษ 25:9 (30) พบญ 9:7-12; 2 พกษ 17:9-20; นหม 9:16
(31) 1 พกษ 11:7-8; 2 พกษ 21:4-7 (32) อสร 9:7; นหม 9:32-34; อสย 1:4-6
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ดากษัตริยและเจ านายของเขา
บรรดาปุ โรหิตและผู พยากรณ
ของเขา คนยูดาหและชาวกรุง
เยรูซาเล็ม
33 เขาทั้งหลายไดหันหลังใหเรา
มิใชหันหนา แมวาเราไดสอน
เขาอยูอยางไมหยุดย้ัง เขาก็มิได
ฟงที่จะรับคําสั่งสอนของเรา
34 แตเขาทั้งหลายไดตั้งสิ่งที่นา
สะอิดสะเอียนของเขาไวในนิเวศ
ซึ่งเรียกตามนามของเรา กระทํา
ใหมีมลทิน
35 เขาทั้ งหลายไดสรางปูชนีย-
สถานสูงสําหรับพระบาอัลซึ่งอยู
ในหุบเขาแหงบุตรชายของฮิน-
โนม เพ่ือใหบุตรชายและบุตร
สาวของเขาลุยไฟถวายแกพระ
โมเลค ซึ่งเรามิไดบัญชาเขาเลย
และไมไดมีอยู ในจิตใจของเรา
วา เขาควรจะกระทําสิ่งที่นาสะ-
อิดสะเอียนนี้ เพ่ื อเปนเหตุ ให
ยูดาหกระทําผิดบาปไป
36 เพราะฉะนั้นบัดนี้ พระเย-
โฮวาห พระเจ าแห งอิ สราเอล
ตรัสเกี่ ยวกับเมืองนี้ แก เจาทั้ ง
หลายวา `เมืองนี้จะถูกยกใหไว
ในมือของกษัตริยแหงบาบิโลน
ดวยดาบ ดวยการกันดารอา-
หาร และดวยโรคระบาด'
37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามา
จากประเทศทั้ งปวง ซึ่ งเราได
ขับไลเขาใหไปอยูดวยความกริ้ว

ดวยความพิโรธ และความขึ้ ง
โกรธของเรานั้น เราจะนําเขาทั้ง
หลายกลับมายังที่นี้ และจะ
กระทําให เขาอาศั ยอยู อย าง
ปลอดภัย
38 เขาทั้งหลายจะเปนประชาชน
ของเรา และเราจะเปนพระเจา
ของเขา
39 เราจะให ใจเดี ยวและทาง
เดียวแกเขา เพ่ือเขาจะยําเกรง
เราอยูเปนนิตย เพ่ือเปนประ-
โยชน แก เขาและแก ลู กหลาน
ของเขาที่ตามเขามา
40 เราจะกระทํา พั นธสั ญญา
นิรันดรกับเขาทั้ งหลาย อันวา
เราจะไม หั นจากการกระทํา
ความดีแกเขาทั้งหลาย และเรา
จะบรรจุความยําเกรงเราไวในใจ
ของเขาทั้งหลาย เพ่ือวาเขาจะมิ
ไดหันไปจากเรา
41 เออ เราจะเปรมปรีดิ์ ในการ
ที่ จะกระทําความดีแกเขา และ
เราจะปลูกเขาไว ในแผนดินนี้
ดวยความมุงมั่น ดวยสุดใจของ
เราและสุดจิตของเรา
42 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา เราไดนําเอาความรายย่ิง
ใหญทั้งสิ้นมาเหนือชนชาตินี้ ฉัน
ใด เราก็จะนําความดีทั้ งสิ้ นซึ่ ง
เราไดสัญญาไวนั้ นมาเหนือเขา
ฉันนั้น
43 และจะมี การซื้ อนากั นใน

เยเรมีย 32

(33) ยรม 2:27; อสค 8:16 (34) 2 พกษ 21:4 (35) 2 พศด 28:2-3 (36) อสย 43:24
(37) พบญ 30:3-6 (38) ปฐก 17:7 (39) 2 พศด 30:12 (40) 2 ซมอ 23:4; อสย 24:5
(41) อมส 9:15; ศฟย 3:17 (42) ยชว 23:14-15; ศคย 8:14-15 (43) อสค 37:11
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แผนดินนี้ซึ่งเจากลาวถึงวา เปน
ที่ รกร างปราศจากมนุษย หรือ
สัตว ถูกมอบไวในมือของคน
เคลเดีย
44 ที่นานั้นจะซื้อกันดวยเงิน ใบ
โฉนดก็จะตองลงนามและประ-
ทับตรา และลงนามพยานที่ ใน
แผนดินของเบนยามิน ในที่
ตางๆแถบกรุงเยรูซาเล็ม และ
ในหัวเมืองยูดาห ในหัวเมือง
แถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัว
เมืองแถบหุบเขา และในหัว
เมืองแถบภาคใต เพราะเราจะ
ใหการเปนเชลยของเขาทั้งหลาย
กลับสูสภาพเดิม" พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ

กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย
อิสราเอลถูกนําไปเปนเชลย

33พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังเยเรมียครั้ง

ที่สอง เมื่อทานยังถูกกักตัวอยู
ในบริ เวณของทหารรักษาพระ
องคนั้นวา
2"พระเยโฮวาหผูทรงสราง พระ
เยโฮวาหผูทรงปนเพ่ือสถาปนา
ไว พระเยโฮวาหคือพระนาม
ของพระองค ตรัสดังนี้วา
3 จงทู ลเราและเราจะตอบเจ า
และจะสําแดงสิ่งที่ใหญย่ิงและที่
มีอํานาจใหญโต ซึ่ งเจาไมรูนั้น
ใหแกเจา
4 เพราะวาพระเยโฮวาหพระเจา

แหงอิสราเอลไดตรัสดังนี้ เกี่ ยว
ดวยเรื่ องบานในกรุงนี้ และ
เกี่ ยวด วยเรื่ องพระราชวั งของ
บรรดากษัตริยแหงยูดาห ซึ่งถูก
ร้ือลง เพ่ือทําการตอตานเชิง
เทินและดาบ
5 เขาทั้ งหลายจะมารบกับชาว
เคลเดียและทําใหคนเปนศพไป
เต็มบานเต็มเรือน เปนคนที่เรา
สังหารดวยความกริ้ วและความ
พิโรธของเรา เพราะไดซอนหนา
ของเราจากกรุงนี้ เนื่ องดวย
ความชั่วของเขาทั้งหลาย
6ดูเถิด เราจะนําอนามัยและ
การรักษามาให และเราจะรักษา
เขาทั้ งหลายใหหาย และเผย
สั นติ ภาพและความจริ งอย าง
อุดม
7 เราจะใหพวกเชลยแหงยูดาห
และพวกเชลยแห งอิ สราเอล
กลับสู สภาพเดิม และจะสราง
เขาทั้ งหลายเสียใหมอยางที่ เขา
เปนมาแตเดิมนั้น
8 เราจะชําระ เขาจากบรรดา
ความชั่ วชาของเขา ซึ่ งเขาได
กระทําตอเรา และจะใหอภัย
บรรดาความชั่วชาของเขาซึ่งเขา
ไดกระทํา และการละเมิดของ
เขาตอเรา
9และกรุงนี้จะใหเรามีชื่ออันให
ความชื่นบาน เปนที่ สรรเสริญ
และเปนศักดิ์ ศรีตอหนาบรรดา

เยเรมีย 32, 33

(44) ยรม 32:6-15 (1) 2 ทธ 2:9 (2) สดด 87:5; อสย 14:32 (3) พบญ 4:7, 29
(4) อสค 4:2; ฮบก 1:10 (5) พบญ 31:17; อสย 1:15-16 (6) สดด 57:2; ฮชย 6:1
(7) สดด 14:7; ศฟย 3:20 (8) สดด 51:2; อสย 4:2 (9) สดด 126:2-3; ยรม 26:6
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ประชาชาติทั้ งสิ้ นแหงแผนดิน
โลก ซึ่ งจะไดยินถึงความดีทั้ ง
สิ้ นซึ่ งเราไดกระทําเพ่ื อเขาทั้ ง
หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะ-
ทาน เพราะความดีและความ
เจริญทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได จัดหาให
เมืองนั้น
10 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
และจะมี เสี ยงให ได ยินกั นอี ก
ครั้ งในสถานที่นี้ ซึ่ งเจากลาววา
จะเปนที่ รกรางปราศจากมนุษย
และปราศจากสัตว ในหัวเมือง
แหงยูดาหและตามถนนในกรุง
เยรูซาเล็มซึ่งรางเปลา ปราศจาก
มนุษย ปราศจากคนอาศัย และ
ปราศจากสัตวใดๆ
11 ที่ นั่ นจะได ยินเสียงบันเทิ ง
และเสียงรื่ นเริง และเสียงเจา
บาวและเสียงเจาสาว และเสียง
บรรดาคนเหลานั้ นที่ รองเพลง
อีก ขณะที่เขานําเครื่องบูชาแหง
การสรรเสริญมายั งพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาหวา `จงสรร-
เสริ ญพระเยโฮวาห จอมโยธา
เพราะพระเยโฮวาห ประเสริ ฐ
เพราะความเมตตาของพระองค
ดํารงอยูเปนนิตย' เพราะเราจะ
ใหพวกเชลยแห งแผ นดิ นนั้ น
กลับสูสภาพเดิม พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้แหละ
12 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา ในสถานที่นี้ ซึ่ งเปนที่

รกราง ปราศจากมนุษยและ
ปราศจากสัตว และในหัวเมือง
ทั้ งสิ้ นของที่นี้ จะเปนที่ อาศัย
ของผู เลี้ ยงแกะทั้ งหลายใหแกะ
ของเขาไดนอนลงอีก

ผูสืบสายโลหิตของดาวิด
จะครอบครองอีก

13 พระเยโฮวาหตรัสวา ในหัว
เมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัว
เมืองแถบหุบเขา ในหัวเมือง
แถบภาคใต ในแผนดินแหง
เบนยามิน ตามสถานที่รอบกรุง
เยรูซาเล็ม ในหัวเมืองยูดาห จะ
มีฝูงแกะผานใตมือของผู ที่ นับ
อีก
14 พระเยโฮวาหตรัสวา ดูเถิด
วันนั้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให
สิ่ งดีที่ เราสัญญาไวตอวงศวาน
อิสราเอลและวงศวานยูดาหสํา-
เร็จ
15 ในวันเหล านั้ นและในเวลา
นั้น เราจะใหอังกูรชอบธรรม
เกิดมาเพื่อดาวิด และทานจะให
ความยุติ ธรรมและความชอบ
ธรรมในแผนดินนั้น
16 ในกาลครั้ งนั้น ยูดาหจะได
รับการชวยใหรอด และเยรูซา-
เล็มจะอาศัยอยู อยางปลอดภัย
และนี่เปนชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมือง
นั้นคือ `พระเยโฮวาหทรงเปน
ความชอบธรรมของเรา'
17 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้

เยเรมีย 33

(10) ยรม 32:36; อสค 37:11 (11) ยน 3:29; วว 18:23 (12) อสย 65:10; อสค 34:12
(13) ลนต 27:32; ลก 15:4 (14) ปฐก 22:18; 1 พศด 17:13-14 (15) อสย 4:2
(16) พบญ 33:12; อสย 45:17; รม 11:26 (17) 2 ซมอ 3:29; 1 พกษ 2:4; สดด 89:29
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วา ดาวิดจะไมขัดสนบุรุษที่ จะ
ประทับบนพระที่ นั่ งแห งวงศ
วานอิสราเอล
18 และปุ โรหิ ตคนเลวี จะไม
ขัดสนบุรุษที่อยูตอหนาเรา เพ่ือ
ถวายเครื่ องเผาบู ชาและเผา
เครื่องธัญญบูชา และกระทําการ
สักการบูชาเปนนิตย"
19 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังเยเรมียวา
20 "พระเยโฮวาห ตรัสดั งนี้ ว า
ถ าเจ าหั กพั นธสัญญาของเรา
ดวยวัน และหักพันธสัญญาของ
เราดวยคืนได จนวันและคืนมา
ถึงตามเวลากําหนดไมได
21 แลวจึงจะหักพันธสัญญาของ
เราซึ่ งมีตอดาวิดผู รับใชของเรา
ได จนทานไมมีโอรสที่จะเสวย
ราชยบนพระที่นั่งของทาน และ
หักพันธสัญญาของเรา ซึ่งมีตอ
ปุโรหิตคนเลวีผู ปรนนิ บัติ ของ
เราเสียได
22 บริวารของฟาสวรรคจะนับ
ไมได และเม็ดทรายที่ทะเลก็
ตวงไมไดฉันใด เราก็จะใหเชื้อ
สายของดาวิ ดผู รั บใช ของเรา
และคนเลวีผู ปรนนิ บัติ ของเรา
ทวีมากข้ึนฉันนั้น"
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มาถึงเยเรมียวา
24 "เจาไมไดพิจารณาดอกหรือ
วา ประชาชนเหลานี้พูดกันอยาง

ไร คือพูดกันวา `พระเยโฮวาห
ทรงทอดทิ้งสองครอบครัวที่พระ
องคทรงเลือกไวเสียแลว' ดังนี้
แหละ เขาทั้ งหลายไดดูหมิ่น
ประชาชนของเรา ฉะนี้เขาจึงไม
เปนประชาชาติตอหน าเขาทั้ ง
หลายอีกตอไป
25พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา ถา
เรามิไดสถาปนาพันธสัญญาของ
เรากับวันและคืน และสถาปนา
กฎต างๆของฟ าสวรรค และ
แผนดินโลกแลว
26 เราจึงจะทอดทิ้งเชื้อสายของ
ยาโคบและดาวิดผู รับใชของเรา
และจะไม เลือกผู หนึ่ งจากเชื้ อ
สายของเขาใหครอบครองเหนือ
เชื้อสายของอับราฮัม อิสอัคและ
ยาโคบ เพราะเราจะใหการเปน
เชลยของเขากลับสู สภาพเดิม
และจะมีความกรุณาเหนือเขา"
เยเรมียตักเตือนเศเดคียาห

34พระวจนะซึ่ งมาจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเร-

มีย เมื่อเนบูคัดเนสซารกษัตริย
แหงเมืองบาบิโลน และกองทัพ
ทั้งหมดของพระองค และบรร-
ดาราชอาณาจักรในแผนดินโลก
ซึ่ งอยู ใต การครอบครองของ
พระองค และชนชาติทั้งหลายที่
ตอสูกับกรุงเยรูซาเล็ม และหัว
เมืองทั้งปวงของกรุงนั้นวา
2 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง

เยเรมีย 33, 34

(18) อสย 56:7 (20) ยรม 33:25-26 (21) 2 ซมอ 23:5 (22) ปฐก 13:16; ฮชย 1:10
(24) สดด 94:14; รม 11:1-6 (25) ปฐก 8:22; สดด 74:16 (26) อสร 2:1, 70
(1) 2 พกษ 25:1-9; 2 พศด 36:12-17 (2) 2 พศด 36:11-12; ยรม 34:22; 39:8
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อิสราเอลตรัสดังนี้ วา จงไปพูด
กับเศเดคียาหกษัตริยแหงยูดาห
และกลาวแกทานวา `พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะ
มอบกรุงนี้ ไวในมือกษัตริยบา-
บิโลน และเขาจะเผาเสียดวยไฟ
3ทานจะไมรอดไปจากมือของ
เขา แตจะถูกจับแนและถูกมอบ
ไวในมือของเขา ทานจะไดเห็น
กษัตริยแห งบาบิโลนตาตอตา
และจะได พู ดกั นปากต อปาก
และทานจะตองไปยังบาบิโลน'
4 โอ ขาแตเศเดคียาหกษัตริย
แหงยูดาห อยางไรก็ดีขอทรง
สดับพระวจนะของพระเยโฮวาห
พระเยโฮวาหตรัสเกี่ ยวกับพระ
องคดังนี้วา ทานจะไมตายดวย
ดาบ
5ทานจะตายดวยความสงบ และ
เขาจะเผาเครื่ องหอมเพ่ื อศพ
บรรพบุรุษของทาน คือบรรดา
กษัตริยซึ่ งอยู กอนท านฉันใด
คนเขาก็จะเผาเครื่ องหอมเพ่ือ
ทานฉันนั้น และเขาจะคร่ําครวญ
เพ่ือทานวา `อนิจจาเอย พระ
องคเจาขา' เพราะเราไดลั่นวาจา
ไวแลว" พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
6แลวเยเรมียผูพยากรณไดทูล
บรรดาพระวจนะเหลานี้ ตอเศ-
เดคียาหกษัตริยแห งยูดาห ใน
กรุงเยรูซาเล็ม

7ขณะเมื่ อกองทัพของกษัตริย
แหงบาบิโลนกําลังสูรบกรุงเยรู-
ซาเล็มและหัวเมืองแหงยูดาห
ทั้งสิ้นที่ ยังเหลืออยู คือ เมือง
ลาคีชและเมืองอาเซคาห เพราะ
ยังเหลืออยูสองเมืองนี้ เทานั้นที่
เปนหั วเมืองยูดาหที่ มีกําแพง
ปอม

กรุงเยรูซาเล็มจะรับโทษ
8พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮ-
วาหยังเยเรมีย หลังจากที่
กษัตริยเศเดคียาหไดทรงกระทํา
พันธสัญญากับบรรดาประชาชน
ในกรุงเยรูซาเล็มวา จะประกาศ
ราชกฤษฎีกาเร่ื องอิสรภาพแก
เขาทั้งหลาย ดังนี้
9 ใหทุกคนปลอยทาสฮีบรูของ
ตนทั้ งชายและหญิงเสียให เปน
อิสระ เพ่ือวาจะไมมีผูใดกระทํา
ใหยิวพ่ีนองของตนเปนทาส
10 เมื่อบรรดาเจานายและบรร-
ดาประชาชน ผูเขากระทําพันธ-
สัญญาไดยินวา ทุกคนจะปลอย
ทาสของตนทั้ งชายและหญิ ง
เพ่ื อว าเขาทั้ งหลายจะไม ถู ก
กระทําใหเปนทาสอีก เขาทั้ ง
หลายก็ไดเชื่อฟงและปลอยทาส
ใหเปนอิสระ
11 แตภายหลังเขาไดหวนกลับ
และจับทาสชายและหญิง ซึ่งเขา
ไดปลอยใหเปนอิสระนั้ นมาให
อยู ใต บั งคับของการเป นทาส

เยเรมีย 34

(3) 2 พกษ 25:4-5; ยรม 34:21 (5) 2 พศด 34:28 (6) 1 ซมอ 3:18; 2 ซมอ 12:7-12
(7) พบญ 28:52; ยชว 10:3 (8) 2 พกษ 11:17 (9) ปฐก 14:13; อพย 2:6; พบญ 15:12
(10) ยรม 26:10; อสย 29:13; มก 6:20 (11) อพย 8:8; 1 ซมอ 19:6-11; สดด 36:3
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ชายและหญิงอีก
12 พระวจนะแหงพระเยโฮวาห
จึงมายังเยเรมียจากพระเยโฮ-
วาหวา
13 "พระเยโฮวาหพระเจ าแห ง
อิสราเอลตรัสดังนี้ วา เราได
กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษ
ของเจา ในวันที่ เรานําเขาออก
มาจากแผนดินอียิปต ออกจาก
เรือนทาสวา
14 เมื่ อสิ้ นเจ็ดปแลวเจาทุกคน
จะตองปลอยพ่ีนองฮีบรูผูที่ เขา
เอามาขายไวกั บเจ าและได รับ
ใชเจามาหกป เจาตองปลอยเขา
ให เปนอิสระพนจากการรับใช
เจา แตบรรพบุรุษของเจาไมฟง
เราและไมเงี่ยหูฟงเรา
15 บั ดนี้ เจ าได หั นกลั บและ
กระทําสิ่ งที่ ถู กต องในสายตา
ของเรา โดยการประกาศอิสร-
ภาพทุกคนตอเพ่ือนบานของตน
และเจาไดกระทําพันธสัญญาตอ
หน าเราในนิ เวศซึ่ งเรี ยกตาม
นามของเรา
16 แตแลวเจาก็หวนกลับกระทํา
ใหนามของเราเปนมลทิน ใน
เมื่ อเจาทุกคนจับทาสชายหญิง
ของเจา ซึ่ งเจาไดปลอยใหเปน
อิสระไปตามความปรารถนาของ
เขาทั้ งหลายแลวนั้ นกลับมาให
อยู ใต บั งคับของการเป นทาส
ชายและหญิงอีก

17 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้วา เจาทั้งหลายมิได
เชื่อฟงเราดวยการปาวรองเร่ือง
อิ สรภาพต อพ่ี น องและเพ่ื อน
บานของตน พระเยโฮวาหตรัส
วา ดูเถิด เราปาวรองวา เจาทั้ง
หลายเปนอิสระตอดาบ ตอโรค
ระบาด และตอการกันดารอา-
หาร เราจะกระทําเจาใหยายไป
อยู ในบรรดาราชอาณาจักรของ
แผนดินโลก
18 และคนที่ ละเมิ ดต อพันธ-
สัญญาของเรา และมิไดกระทํา
ตามขอตกลงในพันธสัญญา ซึ่ง
เขาไดกระทําตอหนาเรานั้น เปน
ดังลูกวัวที่ เขาตัดออกเปนสอง
ทอน และเดินผานกลางทอน
เหลานั้นไป
19 เจานายแหงยูดาหก็ดี เจา
นายแหงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี ขันที
ก็ดี ปุโรหิตและบรรดาประชาชน
แหงแผนดินนั้นก็ดี ผูผานระ-
หวางทอนลูกวัวนั้น
20 เราจะมอบเขาไวในมือศัตรู
ของเขา และในมือของบรรดาผู
ที่แสวงหาชีวิตของเขา ศพของ
เขาจะเปนอาหารของนกในอา-
กาศและของสัตวในแผนดินโลก
21 สวนเศเดคียาหกษัตริยแหง
ยูดาหและเจานายทั้ งหลายของ
เขานั้น เราจะมอบไวในมือศัตรู
ของเขา และในมือของบรรดาผู

เยเรมีย 34

(13) อพย 24:3; พบญ 5:2-3 (14) อพย 21:1-4; 1 พกษ 9:22 (15) 2 พกษ 10:30
(16) 1 ซมอ 15:11; ยรม 34:11 (17) ลนต 26:34-35 (18) พบญ 17:2; ยชว 7:11
(19) อสค 22:27; ดนล 9:6 (20) ยรม 4:30; อสค 29:5 (21) ยรม 34:3-5; พคค 4:20

 24_jer.pub 
 page 83

 Friday, December 09, 2005 12:56 



หนา 1581
ที่ แสวงหาชีวิตของเขา ในมือ
ของกองทัพแหงกษัตริยบาบิ-
โลนซึ่งไดถอยไปจากเจาแลวนั้น
22 พระเยโฮวาหตรัสวา ดูเถิด
เราจะบัญชาและจะกระทําใหเขา
กลับมายังกรุงนี้ และเขาจะสูรบ
กับกรุงนี้ และยึดเอาจนได และ
เผาเสียดวยไฟ เราจะกระทําให
หั วเมื องยู ดาห เป นที่ รกร าง
ปราศจากคนอาศัย"

วงศวานเรคาบ
เปนแบบอยางท่ีดี

35พระวจนะซึ่ งมาจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเรมีย

ในรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตร
ของโยสิยาห กษัตริยแหงยูดาห
วา
2 "จงไปหาวงศ วานเรคาบและ
พูดกับเขา และนําเขามาที่พระ
นิเวศของพระเยโฮวาห เขามาใน
หองเฉลียงหองหนึ่ ง แลวเชิญ
ใหเขาดื่มเหลาองุน"
3ดังนั้น ขาพเจาจึงนํายาอาซัน-
ยาห บุตรชายเยเรมีย ผู เปน
บุ ตรชายฮาบาซิ นยาห และพ่ี
นองของเขา และบุตรชายของ
เขาทั้งหมด และวงศวานเรคาบ
ทั้งหมด
4ขาพเจานําเขามายังพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห มาในหอง
เฉลียงของบุตรชายของฮานัน ผู
เปนบุตรชายอิกดาลิยาห ผูเปน

คนของพระเจา ซึ่ งอยู ใกลกับ
หองเฉลียงของเจานาย เหนือ
หองเฉลียงของมาอาเสอาหบุตร
ชายชัลลูม ผูดูแลธรณีประตู
5แลวขาพเจาก็วางเหยือกเหลา
องุ นกั บถ วยหลายลู กไว หน า
เหล าบุตรชายแหงวงศ วานเร-
คาบ และขาพเจาพูดกับเขาทั้ ง
หลายวา "เชิญดื่มเหลาองุน"
6แตเขาทั้งหลายตอบวา "เราจะ
ไมดื่มเหลาองุน เพราะโยนาดับ
บุตรชายเรคาบผู เปนบิดาของ
เราบัญชาเราวา `เจาทั้ งหลาย
อยาดื่มเหลาองุน ทั้งตัวเจาและ
ลูกหลานของเจาเปนนิตย
7 เจาอยาสรางเรือน เจาอยา
หวานพืช เจาอยาปลูกหรือมี
สวนองุน และเจาจงอยูในเต็นท
ตลอดชี วิตของเจาเพ่ื อเจาจะมี
ชี วิตยืนนานในแผนดินซึ่ งเจ า
อาศัยอยู'
8 เราทั้ งหลายได เชื่ อฟ งเสี ยง
ของโยนาดับบุตรชายเรคาบผู
เปนบิดาของเราในสิ่งทั้ งปวงซึ่ ง
ทานไดบัญชาเรา คือไมดื่มเหลา
องุนตลอดชีวิตของเรา ทั้งตัวเรา
ภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของ
เรา
9และไมสรางเรือนเพ่ือจะอาศัย
อยู เราไมมีสวนองุ นหรือนา
หรือพืช
10 แตเราเคยอยูในเต็นท และ

เยเรมีย 34, 35

(22) 2 ซมอ 16:11 (1) ยรม 1:3 (2) 2 พกษ 10:15-16; 1 พศด 2:55; ยรม 35:4
(4) พบญ 33:1; ยชว 14:6 (5) ปญจ 9:7 (6) ลนต 10:9; 2 พกษ 10:15; 1 พศด 2:55
(8) สภษ 1:8-9; คส 3:20 (9) กดว 16:14; 2 พกษ 5:26; สดด 37:16 (10) ยรม 35:8
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ได เชื่ อฟงและกระทําทุกสิ่ งซึ่ ง
โยนาดับบิดาของเราได บัญชา
เราไว
11 แตตอมาเมื่อเนบูคัดเนสซาร
กษัตริยแหงบาบิโลนไดยกมาตอ
สูกับแผนดินนี้ เราพูดวา `มา
เถิด ใหเราไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
เพราะกลั วกองทัพคนเคลเดีย
และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรีย'
ดังนั้น เราจึงอยู ในกรุงเยรูซา-
เล็ม"
12 แลวพระวจนะแหงพระเย-
โฮวาหจึงมาถึงเยเรมียวา
13 "พระเยโฮวาหจอมโยธาพระ
เจ าแห งอิ สราเอลตรัสดั งนี้ ว า
จงไปบอกบรรดาผู ชายของยู-
ดาห และบอกชาวกรุงเยรูซาเล็ม
วา พระเยโฮวาหตรัสวา เจาจะ
ไม รับคําสั่ งสอนเพ่ื อจะเชื่ อฟง
ถอยคําของเราหรือ
14 คําบัญชาซึ่งโยนาดับบุตรชาย
เรคาบให ไว แก บุ ตรชายทั้ ง
หลายของตน ไมใหดื่ มเหลา
องุนนั้น เขาก็ไดรักษากันไวแลว
และเขาทั้ งหลายมิไดดื่ มเลยจน
ถึงวันนี้ เพราะเขาทั้ งหลายได
เชื่อฟงคําบัญชาแหงบิดาของเขา
แตเราไดพูดกับพวกเจาอยางไม
หยุดย้ัง แตเจาทั้งหลายหาไดฟง
เราไม
15 เราไดสงบรรดาผู รับใชของ
เราคือผูพยากรณมาหาเจา สง

เขามาอยางไมหยุดย้ัง กลาววา
`บัดนี้ เจาทุกคนจงหันกลับจาก
ทางชั่ วของตน และแกไขการ
กระทําของเจาทั้งหลายเสีย อยา
ไปติดตามพระอื่นเพ่ือปรนนิบัติ
พระเหลานั้ น แลวเจาจะได
อาศัยอยู ในแผนดิน ซึ่ งเราได
ประทานแก เจ าและบรรพบุ รุษ
ของเจา' แตเจามิไดเงี่ยหูหรือ
เชื่อฟงเรา
16 บุตรชายทั้ งหลายของโยนา-
ดับบุตรชายของเรคาบไดกระทํา
ตามคําบัญชาซึ่ งบิดาของเขาได
สั่งไว แตชนชาตินี้ไมไดเชื่อฟง
เรา
17 เหตุฉะนี้ พระเยโฮวาหพระ
เจาจอมโยธา พระเจาแหงอิส-
ราเอล ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะ
นําความรายทั้งสิ้น ซึ่งเราประ-
กาศไวมาเหนือยูดาหและบรรดา
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพราะวา
เราพูดกับเขาทั้ งหลายและเขา
ก็ไมฟง เราไดเรียกเขาและเขา
ไมขานตอบ"
18 แตเยเรมียไดพูดกับวงศวาน
เรคาบวา "พระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอล ตรัส
ดังนี้ วา เพราะวาเจาไดเชื่อฟง
คําบัญชาของโยนาดับบิดาของ
เจา และถือรักษาขอบังคับของ
ทานทั้งสิ้น และกระทําทุกอยาง
ที่ทานบัญชาเจา

เยเรมีย 35

(11) 2 พกษ 24:2; ดนล 1:1-2; มก 13:14 (13) สดด 32:8-9; สภษ 8:10; อสย 28:9
(14) 2 พศด 36:15-16; ยรม 35:6-10 (15) ลก 10:16 (16) อสย 1:3; มลค 1:6
(17) ปฐก 6:17; ลนต 26:14; พบญ 28:15 (18) อพย 20:12; พบญ 5:16; อฟ 6:1-3
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19 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้ วา โยนาดับบุตรชาย
เรคาบจะไมขัดสนผูชายที่ ยืนอยู
ตอหนาเราเลยเปนนิตย"
เยเรมียบันทึกคําพยากรณ

ตางๆของทาน

36ตอมาในปที่ สี่ แห งรัช
กาลเยโฮยาคิม ราช

บุตรของโยสิยาห กษัตริยแหง
ยูดาห พระวจนะตอไปนี้มาจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเรมียวา
2 "เจ าจงเอาหนั งสือม วนม วน
หนึ่ง และเขียนถอยคํานี้ทั้ งสิ้น
ลงไว เปนคําที่ เราไดพูดกับเจา
ปรักปรําอิสราเอลและยูดาหและ
บรรดาประชาชาติทั้งสิ้น  ตั้งแต
วันที่ เราไดพูดกับเจา ตั้งแตรัช
กาลโยสิยาหจนถึงวันนี้
3ชะรอยวงศวานยูดาหจะไดยิน
ถึงความรายทั้งสิ้น ซึ่งเราประ-
สงคจะกระทําแกเขาทั้งปวง เพ่ือ
วาทุกคนจะหันกลับจากทางชั่ ว
รายของเขา และเพ่ือเราจะอภัย
โทษความชั่วชาของเขาและบาป
ของเขา"
4แลวเยเรมียจึงเรียกบารุคบุตร
ชายเนริยาหใหบารุคเขียนพระ
วจนะทั้งสิ้นของพระเยโฮวาหซึ่ง
พระองคตรัสแกเยเรมีย ตามคํา
บอกของทานไวในหนังสือมวน
5 และเยเรมี ย ก็ สั่ งบารุ คว า

"ขาพเจาถูกหามไมใหไปยังพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห
6ฉะนั้นเจาตองไป และในวันถือ
อดอาหาร เจาจงอานพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห จากหนั งสื อ
มวน ซึ่งเจาเขียนไวตามคําบอก
ของเราใหประชาชนทั้ งสิ้ นใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาหได
ยิน เจาจงอานใหคนทั้งปวงแหง
ยูดาห ผูออกมาจากหัวเมืองของ
เขาใหเขาไดยินดวย
7 ชะรอยเขาจะถวายคําทู ลวิ ง
วอนของเขาตอพระพักตรพระ
เยโฮวาห และทุกคนจะหันกลับ
จากทางชั่วของตน เพราะความ
กร้ิ วและความพิโรธซึ่ งพระเย-
โฮวาห ทรงประกาศเป นโทษ
เหนื อชนชาตินี้ นั้ นใหญหลวง
นัก"
8และบารุคบุตรชายเนริยาหได
กระทําทุกอยางตามซึ่งเยเรมียผู
พยากรณสั่งเขา ถึงเร่ืองใหอาน
พระวจนะของพระเยโฮวาหจาก
หนั งสื อม วนในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห
9ตอมาในปที่หาแหงรัชกาลเย-
โฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห
กษัตริยแหงยูดาห ณ เดือนที่
เกา เขาไดปาวรองแกประชาชน
ทั้ งสิ้ นในกรุ งเยรู ซาเล็ มและ
ประชาชนทั้ งสิ้ นผู มาจากหั ว
เมืองแหงยูดาห ยังกรุงเยรูซา-

เยเรมีย 35, 36

(19) 1 พศด 2:55; ยรม 15:19 (1) 2 พกษ 24:1-2 (2) อพย 17:14; พบญ 31:24
(3) พบญ 5:29; อสค 12:3 (4) ยรม 36:26 (5) 2 คร 11:23; อฟ 3:1 (6) อสค 2:3-7
(7) 1 พกษ 8:33-36; 2 พศด 33:12 (8) มธ 16:24; 1 คร 16:10 (9) ลนต 23:27
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เล็ม ใหถืออดอาหารตอพระ
พักตรพระเยโฮวาห
10 แลวบารุคจึงไดอานถอยคํา
ของเยเรมียจากหนังสือมวนให
ประชาชนทั้งสิ้นฟง ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห ในหองเฉลียง
ของเกมาริยาห บุตรชายชาฟาน
ผู เปนเลขานุการ ซึ่ งอยู ในลาน
บนตรงทางเข าของประตู ใหม
แหงพระนิเวศของพระเยโฮวาห
11 เมื่ อมีคายาห บุตรชายเก-
มาริยาห ผูเปนบุตรชายชาฟาน
ได ยินพระวจนะทั้ งสิ้ นของพระ
เยโฮวาหจากหนังสือมวนแลว
12 ท านได ลงมาที่ พระราชวั ง
ของกษัตริย เข าไปในห องราช
เลขา  และดูเถิด เจานายทั้งสิ้น
ก็นั่ งอยูที่นั่ น คือเอลีชามาราช
เลขา เดไลยาหบุตรชายเชไม-
อาห เอลนาธันบุตรชายอัคโบร
เกมาริยาหบุตรชายชาฟาน เศ-
เดคียาหบุตรชายฮานันยาห และ
บรรดาเจานายทั้งสิ้น
13 และมีคายาหก็เลาถอยคําทั้ง
สิ้นซึ่งทานไดยิน เมื่อบารุคอาน
จากหนังสือมวนใหประชาชนฟง
นั้น
14 เหตุดังนั้ นบรรดาเจานายจึง
ใชเยฮูดีบุตรชายเนธานิยาห ผู
เปนบุตรชายของเชเลมิยาห ผู
เปนบุตรชายของคูชี ใหไปพูด
กับบารุควา "จงถือหนังสือมวน

ซึ่ งเจาอานใหประชาชนฟงนั้ น
มา" ดังนั้นบารุคบุตรชายเนริ-
ยาหจึงถือหนังสือมวนนั้นมาหา
เขาทั้งหลาย
15 และเขาทั้ งหลายจึ งพูดกั บ
เขาวา "จงนั่งลงอานหนังสือนั้น
ใหเราฟง" บารุคจึงอานใหเขา
ฟง
16 ต อมาเมื่ อเขาได ยินคําทั้ ง
หมดนั้นก็หันมาหากันดวยความ
กลัว เขาทั้งหลายจึงพูดกับบารุค
วา "เราจะตองบอกบรรดาถอย
คําเหลานี้ตอกษัตริย"
17 แลวเขาทั้ งหลายจึงถามบา-
รุควา "จงบอกเราวา เจาเขียน
ถ อยคําเหล านี้ ทั้ งสิ้ นอย างไร
เขียนตามคําบอกของเขาหรือ"
18 บารุ คตอบเขาทั้ งหลายว า
"ทานไดบอกถอยคําเหลานี้ ทั้ ง
สิ้ นแกขาพเจา ฝายขาพเจาก็
เขียนมันไวดวยหมึกในหนังสือ
มวน"
19 แล วเจ านายทั้ งหลายบอก
บารุควา "ทั้งเจาและเยเรมียจง
ไปซอนเสีย อยาใหผูใดทราบวา
เจาอยูที่ไหน"
20 แลวเขาทั้ งหลายก็ เขาไปใน
ท องพระโรงเพื่ อเฝ ากษัตริ ย
เมื่ อเอาหนั งสือม วนเก็บไว ใน
หองของเอลีชามาราชเลขาแลว
เขาก็กราบทูลถอยคําทั้ งสิ้ นนั้ น
แกกษัตริย

เยเรมีย 36

(10) ยรม 36:6 (11) 2 พกษ 22:12-14 (12) ยรม 36:20-21 (13) 2 พกษ 22:10
(14) ศฟย 1:1; มธ 10:16 (15) ยรม 36:21 (16) กจ 24:25-26 (17) ยน 9:10-11
(18) สภษ 26:4-5; ยรม 36:2 (19) 1 พกษ 17:3; 2 พศด 25:15 (20) ยรม 36:12, 21
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กษัตริยเยโฮยาคิม

เผาพระวจนะของพระเจาเสีย
21 กษัตริยก็ รับสั่ งให เยฮูดีไป
เอาหนังสือมวนนั้นมา เขาก็ไป
เอามาจากห องของเอลี ชามา
ราชเลขา และเยฮูดีก็อานถวาย
กษัตริยและแกบรรดาเจ านาย
ทั้งสิ้นผูยืนอยูขางๆกษัตริย
22 เวลานั้ นเป นเดื อนที่ เก า
กษัตริยประทับอยูในพระราชวัง
เหมันต และมีไฟลุกอยูในโถไฟ
หนาพระพักตร
23 ต อมาเมื่ อเยฮูดี อ านไปได
สามหรือสี่แถบ กษัตริยทรงเอา
มีดอาลักษณตัดออก และทรง
โยนเขาไปในไฟที่ ในโถไฟ จน
หนังสือมวนนั้นถูกไฟที่ในโถไฟ
เผาผลาญหมด
24 ถึ งกระนั้ นกษัตริ ย หรือข า
ราชการของพระองค ผู ไดยิน
บรรดาถอยคําเหลานี้หาไดเกรง
กลัวหรือฉีกเสื้อผาของตนไม
25 แมวาเมื่ อเอลนาธันและเด-
ลายาหและเกมาริยาห ไดทูลวิง
วอนกษัตริยมิใหพระองคทรง
เผาหนังสือมวน พระองคหาทรง
ฟงไม
26 กษัตริยทรงบัญชาให เยรา-
เมเอลบุตรชายฮามเมเลค และ
เสไรอาหบุตรชายอัสรีเอล และ
เชเลมิยาหบุตรชายอับเดเอล ให
จับบารุคเสมียนและเยเรมีย ผู

พยากรณ แตพระเยโฮวาหทรง
ซอนทานทั้งสองเสีย

พระเจาทรงใหเยเรมีย
บันทึกพระวจนะอีกครั้ง

27 หลั งจากที่ กษัตริ ย ทรงเผา
หนั งสื อม วนอั นมี ถ อยคําซึ่ ง
บารุคเขียนตามคําบอกของเย-
เรมียแลว พระวจนะของพระเย-
โฮวาหมายังเยเรมียวา
28 "จงเอาหนังสือมวนอีกมวน
หนึ่ งและจงเขียนถอยคําแรกซึ่ ง
อยู ในหนังสือมวนกอนลงไวทั้ ง
หมด คือซึ่ งเยโฮยาคิมกษัตริย
แหงยูดาหทรงเผาเสียนั้น
29 และเกี่ยวกับเรื่องเยโฮยาคิม
กษัตริยยูดาหนั้นเจาจงกลาวดัง
นี้วา `พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
ท านได เผาหนั งสื อม วนนี้ เสี ย
และกลาววา ทําไมเจาจึงได
เขียนไวในนั้นวา "กษัตริยบาบิ-
โลนจะมาทําลายแผนดินนี้ เปน
แน และจะตัดมนุษยและสัตว
ออกเสียจากแผนดินนั้น"
30 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวดวยเยโฮยาคิม
กษัตริยแหงยูดาหวา เยโฮยาคิม
จะไมมีบุตรที่จะประทับบนพระ
ที่นั่งของดาวิด และศพของทาน
จะถูกทิ้ งไวใหตากแดดกลางวัน
และตากน้ําค างแข็งเวลากลาง
คืน
31 เราจะลงโทษท านและเชื้ อ

เยเรมีย 36

(21) 2 พกษ 22:10 (22) อมส 3:15 (23) พบญ 29:19-21 (24) ยรม 36:16
(25) ปฐก 37:22; มธ 27:4 (26) 1 พกษ 19:1-3 (28) โยบ 23:13; ศคย 1:5-6
(29) พบญ 29:19; โยบ 15:24 (30) 2 พกษ 24:12-15 (31) ลนต 26:14; พบญ 28:15
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สายของทานและขาราชการของ
ทาน เพราะความชั่วชาของเขา
ทั้ งหลาย เราจะนําเหตุรายทั้ ง
สิ้ นที่ เราไดประกาศตอพวกเขา
แตเขาไมฟงนั้น ใหตกลงบนเขา
และบนชาวกรุงเยรูซาเล็มและ
บนคนยูดาห'"
32 แล วเยเรมี ย จึ งเอาหนั งสือ
มวนอีกมวนหนึ่ง มอบใหบารุค
บุตรชายเนริยาหเสมียน ผูเขียน
ถอยคําทั้ งสิ้นในนั้นตามคําบอก
ของเยเรมีย คือถอยคําทั้ งสิ้ น
ในหนั งสื อม วนซึ่ งเยโฮยาคิ ม
กษัตริยแหงยูดาหไดเผาเสียใน
ไฟ และมีถอยคําเปนอันมากที่
คลายคลึงกันเพ่ิมข้ึน

เยเรมียถูกคุมขัง

37เศเดคียาหราชบุตรของ
โยสิยาห ผูซึ่งเนบูคัด-

เนสซารกษัตริยแหงบาบิโลนได
ตั้ งให เปนกษัตริ ย ในแผนดิ น
ยูดาห ไดเสวยราชยแทนโคนิ-
ยาหราชบุตรของเยโฮยาคิม
2แตทานเองก็ดี หรือขาราชการ
ของทานก็ดี หรือประชาชนแหง
แผนดินก็ดี หาไดฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งพระองค
ตรัสโดยเยเรมียผูพยากรณไม
3กษัตริยเศเดคียาหทรงใชเย-
ฮู คั ลบุ ตรชายเชเลมิ ยาห และ
เศฟนยาห ปุโรหิตบุตรชายมา-
อาเสอาห ให ไปยั งเยเรมี ย ผู

พยากรณ กลาววา "ขออธิษฐาน
ตอพระเยโฮวาหพระเจาของเรา
เผ่ือเรา"
4ฝายเยเรมียนั้นยังเขานอกออก
ในทามกลางประชาชนอยู เพราะ
ทานยังมิไดถูกจําขัง
5กองทัพของฟาโรหไดออกมา
จากอียิปต และเมื่อคนเคลเดีย
ผูซึ่งกําลังลอมกรุงเยรูซาเล็มอยู
ไดยินขาวนั้น เขาทั้งหลายก็ถอย
ทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
6พระวจนะของพระเยโฮวาหมา
ยังเยเรมียผูพยากรณวา
7 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
อิสราเอลตรัสดังนี้วา เจาจงไป
บอกกษัตริยแหงยูดาห ผูซึ่งใช
เจามาถามตอเราวา `ดูเถิด กอง
ทัพของฟาโรหซึ่ งไดมาชวยเจา
กําลังจะกลับไปอียิปต ไปยัง
แผนดินของเขา
8และคนเคลเดียจะกลับมาตอสู
กับกรุงนี้อีก เขาทั้งหลายจะยึด
ไวและเผาเสียดวยไฟ
9พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา อยา
ลอลวงตัวเจาโดยกลาววา "คน
เคลเดียจะถอยออกไปจากเราที
เดียวแน" เพราะวาเขาจะไมถอย
ออกไปเลยทีเดียว
10 ถึ งแม ว าเจ ากระทําให กอง
ทัพทั้งสิ้นของคนเคลเดียที่กําลัง
ตอสูเจาใหพายแพ และมีเหลือ
แตคนที่บาดเจ็บเทานั้น เขาทั้ง

เยเรมีย 36, 37

(32) ยรม 36:28-30 (1) 2 พกษ 24:17 (2) 2 พศด 36:12-16 (3) อพย 8:8; 9:28
(4) ยรม 37:15 (5) 2 พกษ 24:7; อสค 17:15 (7) 2 พกษ 22:18; อสย 30:1-6
(8) ยรม 32:29; 34:21-22 (9) อบด 1:3; มธ 24:4-5 (10) ลนต 26:36; อสย 10:4
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หลายจะลุกข้ึน ทุกคนในเต็นท
ของเขา และเผากรุงนี้ เสียดวย
ไฟ'"
11 ต อมาเมื่ อกองทั พของคน
เคลเดียไดถอยจากกรุงเยรูซา-
เล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห
เขามาประชิด
12 เยเรมียก็ออกไปจากกรุงเย-
รูซาเล็มมุ งไปยังแผนดินเบน-
ยามิน เพ่ือจะรับสวนของทาน
ทามกลางประชาชนที่นั่น
13 เมื่อทานอยูที่ ประตูเบนยา-
มิน ทหารยามคนหนึ่ งอยูที่นั่น
ชื่ ออิ รียาห บุตรชายเชเลมิยาห
ผู เปนบุตรชายฮานันยาหไดจับ
เยเรมียผูพยากรณ กลาววา
"ทานกําลังหนีไปหาคนเคลเดีย"
14 และเยเรมียตอบวา "ไมจริง
เลย ขาพเจามิไดกําลังหนีไปหา
คนเคลเดีย" แตอิรียาหไมฟง
ทาน และจับเยเรมียนํามาหา
พวกเจานาย
15 และบรรดาเจ านายก็ เดื อด
ดาลตอเยเรมีย และเขาทั้งหลาย
ก็ตีท านและขังทานไวในเรือน
ของโยนาธานเลขานุการ เพราะ
ไดทําใหเปนคุก
16 เมื่ อเยเรมีย เขาไปในคุกใต
ดินและในหองเล็กแลว เยเรมีย
ก็คางอยูที่นั่นหลายวันแลว
17 กษัตริยเศเดคียาหใชใหคน
ไปเอาตัวทานออกมา กษัตริยได

สอบถามทานเปนความลับที่ ใน
พระราชวังวา "มีพระวจนะอันใด
มาจากพระเยโฮวาหบ างหรือ"
เยเรมียทูลวา "มีพะยะคะ" แลว
ทานทูลอีกวา "พระองคจะถูก
มอบไว ในมือของกษัตริยแห ง
บาบิโลน"
18 เยเรมียไดทูลกษัตริยเศเด-
คียาหอีกวา "ขาพระองคได
กระทําอะไรผิ ดต อพระองค
หรือตอขาราชการของพระองค
หรือตอชนชาตินี้ พระองคจึงได
จําขังขาพระองคไวในคุก
19 ผูพยากรณของพระองค ผู
ได พยากรณ ให พระองค ว า
`กษัตริยแห งบาบิโลนจะไมมา
ตอสูพระองค หรือตอสูแผนดิน
นี้'  นั้นอยูที่ไหน
20 เพราะฉะนั้นบัดนี้ โอ ขาแต
กษัตริยผูเปนเจานายของขาพระ
องค ขอพระองคสดับฟง ขอคํา
ทูลของขาพระองค เปนที่ โปรด
ปรานตอพระพักตรของพระองค
ขออยาสงขาพระองคกลับไปที่
เรื อนของโยนาธานเลขานุการ
นั้นเลย เกรงวาขาพระองคจะ
ตายเสียที่นั่น"
21 กษัตริยเศเดคียาหจึงมีรับสั่ง
ให เขามอบเยเรมีย ไวที่ บริ เวณ
ทหารรักษาพระองค และเขาให
ขนมปงแกท านวันละกอนจาก
ถนนช างทําขนมจนขนมปงใน

เยเรมีย 37

(11) ยรม 37:5 (12) 1 พกษ 19:3 (13) ศคย 14:10; ลก 23:2 (14) นหม 6:8
(15) มธ 21:35; ลก 20:10 (16) ปฐก 40:15 (17) 1 พกษ 14:1-4 (18) ปฐก 31:36
(19) พบญ 32:36-37; 2 พกษ 3:13 (20) ยรม 36:7; กจ 23:16 (21) โยบ 5:20
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กรุงนั้นหมด เยเรมียจึงคางอยู
ในบริ เวณทหารรักษาพระองค
อยางนั้น

เยเรมียถูกหยอนลง
ไปในคุกใตดิน

38ฝ ายเชฟาทิ ยาห บุ ตร
ชายมัทธาน เกดาลิยาห

บุตรชายปาชเฮอร และยูคาล
บุตรชายเชเลมิยาห และปาช-
เฮอร บุตรชายมั ลคิยาห ได ยิน
ถอยคําของเยเรมียที่ กล าวแก
ประชาชนทุกคนวา
2"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ผู
ใดอยู ในกรุงนี้ จะตองตายดวย
ดาบ ดวยการกันดารอาหารและ
ดวยโรคระบาด แตผู ใดที่ ออก
ไปหาคนเคลเดี ยจะมี ชี วิ ตอยู
เขาจะมีชี วิตเปนบําเหน็ จแห ง
การสงคราม และยังมีชีวิตอยู
3พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา แน
นอนกรุงนี้ จะตองมอบไวในมือ
ของกองทัพของกษัตริยแหงบา-
บิโลนและทานจะยึดไว"
4 และบรรดาเจ านายจึ งทู ล
กษัตริยวา "ขอประหารชายคนนี้
เสีย เพราะเขากระทําใหมือของ
ทหารซึ่งเหลืออยูในเมืองนี้ออน
ลง ทั้งมือของประชาชนทั้งหมด
ดวย โดยพูดถอยคําเชนนี้แกเขา
ทั้งหลาย เพราะวาชายคนนี้มิได
แสวงหาความอยูเย็นเปนสุขของ
ชนชาตินี้ แตหาความทุกขยาก

ลําบาก"
5กษัตริยเศเดคียาหตรัสวา "ดู
เถิด ชายคนนี้อยูในมือของทาน
ทั้ งหลายแลว เพราะกษัตริยจะ
ทําอะไรขัดทานทั้งหลายไดเลา"
6 เขาจึงจับเยเรมียหยอนลงไป
ในคุกใตดินของมัลคิยาห บุตร
ชายฮามเมเลคซึ่ งอยู ในบริเวณ
ทหารรักษาพระองค เขาเอา
เชือกหยอนเยเรมียลงไป ในคุก
ใตดินนั้นไมมีน้ํา มีแตโคลน
และเยเรมียก็จมลงไปในโคลน

เอเบดเมเลคชวยเยเรมีย
7 เมื่อเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปย
ขันทีคนหนึ่งในพระราชวังไดยิน
วา เขาหยอนเยเรมียลงไปในคุก
ใตดินนั้น ฝายกษัตริยประทับ
อยูที่ประตูเบนยามิน
8 เอเบดเมเลคก็ออกไปจากพระ
ราชวังและทูลกษัตริยวา
9 "ขาแตกษัตริย ผู เปนเจานาย
ของขาพระองค คนเหลานี้ ได
กระทําความชั่ วร ายในบรรดา
การที่ เขาไดกระทําตอเยเรมียผู
พยากรณ โดยที่ไดทิ้งทานลงไป
ในคุกใตดิน ทานคงหิวตายที่
นั่น เพราะในกรุงนี้ไมมีขนมปง
เหลืออยูเลย"
10 แลวกษัตริยมี รับสั่ งให เอ-
เบดเมเลคคนเอธิโอเปยวา "จง
เอาคนไปจากที่นี่กับเจาสามสิบ
คน แลวฉุดเยเรมียผูพยากรณ

เยเรมีย 37, 38

(1) อสร 2:3; นหม 7:9 (2) อสค 5:12-17 (3) ยรม 21:10 (4) 2 พศด 24:21
(5) 1 ซมอ 15:24; 2 ซมอ 3:39 (6) สดด 109:5; ลก 3:19-20 (7) สดด 68:31
(9) อสธ 7:4-6; โยบ 31:34; สภษ 24:11-12 (10) อสธ 5:2; สดด 75:10; สภษ 21:1
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ออกมาจากคุ กใต ดิ นก อนเขา
ตาย"
11 เอเบดเมเลคจึ งเอาคนไป
ดวยและไปที่ พระราชวั งไปยัง
เรือนพัสดุเพ่ื อเอาผาเกาๆและ
เสื้อผาขาดๆ ซึ่งเขาเอาเชือกผูก
หยอนลงไปให เยเรมียที่ ในคุก
ใตดิน
12 แลวเอเบดเมเลคคนเอธิโอ-
เปยพูดกับเยเรมียวา "ทานจง
คลองผาและเสื้อเกานั้นไวใตรัก
แรและเชือก" เยเรมียกระทํา
ตาม
13 แลวเขาก็ ฉุดเยเรมีย ข้ึ นมา
ดวยเชือก และยกทานข้ึนมาจาก
คุกใตดิน และเยเรมียก็ยังคาง
อยู ในบริ เวณทหารรั กษาพระ
องค

เศเดคียาหทรงขอ
คําแนะนําจากเยเรมีย

14 กษัตริยเศเดคียาหทรงใชคน
ไปนําเยเรมี ย ผู พยากรณมาที่
ทางเขาพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาหชองที่สาม กษัตริยตรัสกับ
เยเรมียวา "เราจะถามทานสัก
ขอหนึ่ง ขออยาปดบังไวจากเรา
เลย"
15 เยเรมียจึงทูลเศเดคียาหวา
"ถ าข าพระองคจะทูลพระองค
พระองคจะประหารขาพระองค
แนมิใชหรือ และถาขาพระองค
จะถวายคําปรึกษา พระองคจะ

ไมฟงขาพระองคมิใชหรือ"
16 แลวกษัตริยเศเดคียาหก็ทรง
ปฏิญาณแกเยเรมีย เปนการลับ
วา "พระเยโฮวาหผูทรงสราง
วิญญาณของเราทรงพระชนมอยู
แนฉันใด เราจะไมประหารทาน
หรือมอบท านไว ในมือของคน
เหลานี้ ที่ แสวงหาชี วิตของทาน
ฉันนั้น"
17 แลวเยเรมียทูลเศเดคียาหวา
"พระเยโฮวาห พระเจาจอมโยธา
พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้
วา ถาพระองคจะยอมมอบตัว
แกพวกเจานายแหงกษัตริยบา-
บิโลนแลว เขาจะไวชีวิตของพระ
องค และกรุงนี้จะไมตองถูกไฟ
เผา พระองคและวงศวานของ
พระองคจะมีชีวิตอยูได
18 แตถาพระองคไมยอมมอบ
ตัวแกพวกเจานายแหงกษัตริย
ของบาบิโลนแลว กรุงนี้จะตอง
ถูกมอบไวในมือของชนเคลเดีย
และเขาทั้ งหลายจะเอาไฟเผา
เสีย และพระองคจะหนีไมรอด
ไปจากมือของเขาทั้งหลาย"
19 กษัตริยเศเดคียาหจึงตรัสกับ
เยเรมียวา "เรากลัวพวกยิวซึ่ ง
เล็ดลอดไปหาคนเคลเดีย เกรง
ว าเราจะถู กมอบไว ในมื อของ
พวกเหลานั้น และเขาทั้ งหลาย
จะกระทําความอัปยศแกเรา"
20 เยเรมียทูลวา "เขาจะไมมอบ

เยเรมีย 38

(11) ยรม 38:6 (12) รม 12:10; อฟ 4:32 (13) 1 พกษ 22:27 (14) 2 พกษ 16:18
(15) ลก 22:67-68 (16) กดว 16:22; ยรม 37:17; ยน 3:2 (17) สดด 80:7; อมส 5:27
(18) 2 พกษ 24:12; ยรม 38:3 (19) 1 ซมอ 15:24; โยบ 31:34 (20) 2 พศด 20:20
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พระองคไว ขอพระองคเชื่ อ
ฟ งพระสุ รเสียงของพระเยโฮ-
วาหตามสิ่ งซึ่งขาพระองคไดทูล
พระองค และพระองคก็จะเปน
สุข และเขาก็จะไวพระชนมของ
พระองค
21 แตถาพระองคไมยอมมอบ
ตัว ตอไปนี้ เปนพระวจนะซึ่ ง
พระเยโฮวาหทรงสําแดงตอขา
พระองค
22 ดูเถิด บรรดาผูหญิงที่เหลือ
อยู ในวังของกษัตริยแหงยูดาห
จะไดถูกนําออกไปใหพวกเจ า
นายของกษัตริ ยแห งบาบิโลน
และผูหญิงเหลานั้นจะวา `เพ่ือน
ทั้ งหลายของพระองคไดหลอก
ลวงพระองค และไดชนะพระ
องคแลว พระบาทของพระองค
จมลงในโคลนแลว และเขาทั้ ง
หลายก็หันไปจากพระองค'
23 เขาจะพาบรรดาสนมและ
มเหสีและบุตรของพระองคไป
ใหคนเคลเดีย และพระองคเอง
ก็จะไมทรงรอดไปจากมือของ
เขาทั้ งหลาย แตพระองคจะถูก
กษัตริยแหงบาบิโลนจับได และ
พระองคจะเปนเหตุที่ พวกเขา
เผากรุงนี้เสียดวยไฟ"
24 แลวเศเดคียาหตรัสกับเยเร-
มียวา "อยาใหผู ใดรู ถอยคํา
เหลานี้ และทานจะไมตาย
25 แตถาพวกเจานายได ยินวา

เราไดพูดกับทาน และมาหาทาน
พูดวา `จงบอกมาวาเจาพูดอะไร
กับกษัตริย และกษัตริยตรัสอะ-
ไรกับเจา อยาซอนอะไรจากเรา
เลย และเราจะไมฆาเจา'
26 ท านจงบอกเขาทั้ งหลายว า
`ขาพเจาไดทูลขอตอพระพักตร
กษั ตริ ย มิ ให พระองค ทรงส ง
ขาพเจากลับไปที่ เรือนของโย-
นาธานเพ่ือใหตายเสียที่นั่น'"
27 และเจ านายทั้ งปวงก็มาหา
เยเรมียและซักถามทาน และ
ทานก็ตอบเขาตามบรรดาถอย
คําเหลานี้ ที่ กษัตริยทรงรับสั่ ง
ทาน เขาทั้ งหลายจึงหยุดถาม
ทาน เพราะการสนทนานั้นไม
มีใครไดยิน
28 และเยเรมียก็คางอยู ในบริ-
เวณทหารรักษาพระองคจนถึง
วันที่ เยรูซาเล็มถูกยึด ทานอยู
ในที่นั่นเมื่อเยรูซาเล็มถูกยึด

ครั้งสุดทายท่ียูดาหถูก
นําไปเปนเชลย

39ในปที่ เกาแหงเศเดคี-
ยาหกษัตริยแหงยูดาห

ในเดือนที่ สิบ เนบูคัดเนสซาร
กษัตริ ยแห งบาบิโลนและกอง
ทัพทั้ งสิ้ นของท านได มาสู รบ
กรุงเยรูซาเล็มและไดลอมไว
2ในปที่ สิบเอ็ดแหงรัชกาลเศ-
เดคียาห เมื่อวันที่เกาของเดือน
ที่สี่ กรุงนั้นก็แตก

เยเรมีย 38, 39

(21) อพย 10:3-4 (22) ยรม 43:6; พคค 5:11 (23) 2 พกษ 25:7 (25) ยรม 38:4-6
(26) อสธ 4:8; ยรม 37:15 (27) 1 ซมอ 10:15-16 (28) สดด 23:4; 2 ทธ 3:11
(1) 2 พกษ 25:1-2; อสค 24:1-2; ศคย 8:19 (2) 2 พกษ 25:3; ยรม 5:10; อสค 33:21
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3แลวบรรดาเจานายของกษัตริย
แห งบาบิ โลนได เข ามานั่ งที่
ประตูกลาง มีเนอรกัลชาเรเซอร
สัมการเนโบ สารเสคิม รับสารีส
เนอรกัลชาเรเซอร รับมัก และ
บรรดาเจานายที่ เหลืออยูทั้ งสิ้น
ของกษัตริยแหงบาบิโลน
4ตอมาเมื่ อเศเดคียาหกษัตริย
แหงยูดาหและบรรดาทหารได
เห็นแลว เขาทั้งหลายไดหนีออก
จากกรุงในเวลากลางคืนไปทาง
อุทยานของกษัตริย ออกทาง
ประตูระหวางกําแพงทั้งสองและ
ทานไดหนีไปยังทางที่ราบ
5แตกองทัพของคนเคลเดียได
ติดตามเขาทั้ งหลาย ไปทันเศ-
เดคียาหที่ ราบเมืองเยรีโค และ
เมื่ อเขาทั้ งหลายจับทานไดแลว
เขาไดนําทานไปยังเนบูคัดเนส-
ซารกษัตริยแหงบาบิโลนที่ตําบล
ริบลาหในแผนดินฮามัท และ
พระองคก็พิพากษาโทษทาน
6กษัตริ ย แห งบาบิ โลนได ฆ า
บรรดาบุตรชายของเศเดคียาหที่
ตําบลริบลาหตอหนาตอตาของ
ทาน และกษัตริยแหงบาบิโลน
ไดประหารพวกขุ นนางทั้ งสิ้ น
ของยูดาหเสีย
7พระองค ทรงทํานั ยน ตาของ
เศเดคียาหใหบอดไป แลวตี
ตรวนทานไวเพ่ือจะนําไปบาบิ-
โลน

8คนเคลเดียได เผาพระราชวั ง
และบานเรือนของประชาชนและ
พังกําแพงกรุงเยรูซาเล็มเสีย
9แลวเนบูซาระดานผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองคได จับสวน
ประชาชนที่ เหลืออยู ในกรุงเปน
เชลยพาไปยังบาบิโลน ทั้งคนที่
เล็ดลอด คือคนที่เล็ดลอดมาหา
ทาน และสวนคนที่เหลืออยู
10 เนบูซาระดาน ผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองคไดทิ้งคนจน
แหงประชาชนที่ไมมีสมบัติอะไร
ไวในแผนดินยูดาหบาง และใน
เวลาเดียวกันไดมอบสวนองุ น
และไรนาใหแกเขา

เนบูคัดเนสซารรับส่ัง
ใหดูแลรักษาเยเรมีย

11 เนบูคัดเนสซารกษัตริยแหง
บาบิโลนไดประทานบัญชาเกี่ยว
ด วยเยเรมียทางเนบูซาระดาน
ผูบัญชาการทหารรักษาพระองค
วา
12 "จงรับทานไป ดูแลทานใหดี
และอยาทําอันตรายแกทาน แต
จงกระทําแกทานตามที่ ทานจะ
บอกให"
13 ดังนั้น เนบูซาระดานผูบัญชา
การทหารรักษาพระองค เนบู-
ชัสบาน รับสารีส เนอรกัลชาเร-
เซอร รับมัก และบรรดาเจานาย
ของกษัตริยแหงบาบิโลนไดใช
คนไป

เยเรมีย 39

(3) ยรม 1:15; 21:4 (4) ลนต 26:17 (5) 2 พศด 33:11 (6) ปฐก 21:16; พบญ 28:34
(7) 2 พกษ 25:7; อสค 12:13 (8) 2 พกษ 25:9 (9) ปฐก 37:36 (10) อสค 33:24
(11) โยบ 5:19; กจ 24:23 (12) สภษ 23:5; อมส 9:4; 1 ปต 3:12 (13) ยรม 39:9
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14 คือพวกท านได ใชคนไปนํา
เยเรมียมาจากบริเวณทหารรัก-
ษาพระองค เขาทั้ งหลายมอบ
ท านไวกับเกดาลิยาห บุตรชาย
อาหิคัม ผู เปนบุตรชายชาฟาน
ใหนําทานไปบาน ดังนั้นทานจึง
ไดอยูทามกลางประชาชน
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห
มายังเยเรมีย ขณะที่ทานถูกขัง
อยู ในบริ เวณทหารรั กษาพระ
องคนั้นวา
16 "จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธิโอเปยวา พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะใหถอย
คําของเราที่มีอยูตอกรุงนี้สําเร็จ
ในทางรายไมใชทางดี และจะ
สําเร็จตอหนาเจาในวันนั้น
17พระเยโฮวาหตรัสวา แตเรา
จะชวยเจาใหพนในวันนั้น และ
เขาจะไมมอบเจ าไว ในมือของ
คนที่เจากลัว
18 เพราะเราจะชวยเจ าใหพน
เปนแน และเจาจะไมลมลงดวย
ดาบ แตเจาจะมีชี วิตเปนบํา-
เหน็จแหงการสงคราม เพราะ
เจาไดไววางใจในเรา พระเยโฮ-
วาหตรัสดังนี้แหละ"
เยเรมียพยากรณทามกลาง

ประชาชนซึ่งเหลืออยูในยูดาห

40 พระวจนะซึ่ งมาจาก
พระเยโฮวาหถึงเยเร-

มีย หลังจากที่ เนบูซาระดานผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค
ไดปลอยใหทานไปจากรามาห
ครั้ งเมื่ อเขาจับทานตีตรวนมา
พรอมกับบรรดาเชลยพวกกรุง
เยรูซาเล็มและยูดาห ผูที่ ถูก
กวาดไปเปนเชลยยังบาบิโลน
2 ผู บัญชาการทหารรักษาพระ
องคไดนําเยเรมียมาแลวพูดกับ
ทานวา "พระเยโฮวาหพระเจา
ของทานทรงประกาศความรายนี้
ตอสถานที่นี้
3พระเยโฮวาห ทรงกระทําให
เป นไปและทรงกระทําตามที่
พระองคตรัสไว เพราะทานทั้ ง
หลายไดกระทําบาปตอพระเย-
โฮวาห และไมเชื่อฟงพระสุร-
เสียงของพระองค สิ่ งนี้ จึงได
เปนมาเหนือทาน
4ดูเถิด วันนี้ขาพเจาปลอยทาน
จากโซตรวนที่มือของทาน ถา
ทานเห็นชอบที่จะมายังกรุงบา-
บิโลนกับขาพเจา ก็จงมาเถิด
ขาพเจาจะดูแลทานใหดี แตถา
ทานไม เห็นชอบที่ จะมายังกรุง
บาบิโลนกับขาพเจา ก็อยามา ดู
ซิ แผนดินทั้งหมดนี้อยูตอหนา
ทาน ทานจะไปที่ ไหนก็ได
ตามแตทานเห็นดีเห็นชอบที่จะ
ไป"
5ขณะเมื่อทานยังไมกลับไป เขา
กลาววา "ทานจงกลับไปหาเก-

เยเรมีย 39, 40

(14) ยรม 39:15 (15) 2 ทธ 2:9 (16) ยชว 23:14-15; 2 พศด 36:21 (17) โยบ 5:19
(18) 1 พศด 5:20; สดด 2:12 (1) ยชว 18:25; 1 ซมอ 7:17; สดด 68:6; กจ 12:6-7
(2) พบญ 29:24-28; 1 พกษ 9:8-9 (3) ปฐก 13:9 (5) 2 พกษ 25:22-24; อสร 7:6
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ดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผูเปน
บุตรชายชาฟาน ผูซึ่ งกษัตริย
แหงบาบิโลนไดแตงตั้งใหเปนผู
วาราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห
และอยู กับเขาทามกลางประชา
ชน หรือจะไปที่ ใดที่ทานเห็น
ชอบจะไปก็ได" ผู บัญชาการ
ทหารรักษาพระองคจึงสั่งอนุมัติ
เสบียงและใหของขวัญแกเยเร-
มีย แลวก็ปลอยทานไป
6 เยเรมี ย ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห
บุตรชายอาหิคัมที่มิสปาห และ
อาศัยอยูกับเขาทามกลางประ-
ชาชน ซึ่ งเหลืออยู ในแผนดิน
นั้น
7 เมื่ อบรรดาหั วหน าของกอง
ทหารที่ในทุงนา คือพวกเขาและ
คนของเขาทั้ งหลายได ยิ นว า
กษัตริยแหงบาบิโลนไดแตงตั้ ง
เกดาลิยาห บุตรชายอาหิ คัมให
เปนผู วาราชการในแผนดินนั้ น
และไดมอบชายหญิงกับเด็กผูที่
เปนคนจนในแผนดิน ซึ่ งมิได
ถูกกวาดไปเปนเชลยยังบาบิโลน
ไวใหทานนั้น
8 เขาทั้งหลายก็ไปหาเกดาลิยาห
ที่มิสปาห มีอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห โยฮานันและโยนา-
ธานบุตรชายคาเรอาห เสไรอาห
บุตรชายทันหุเมท บรรดาบุตร
ชายของเอฟายชาวเนโทฟาห
เยซันยาหบุตรชายชาวมาอาคาห

ทั้งตัวเขาและคนของเขา
9 เกดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผู
เป นบุตรชายชาฟานก็ ไดปฏิ-
ญาณให แก เขาและคนของเขา
กลาววา "อยากลัวในการที่ จะ
ปรนนิบัติคนเคลเดีย จงอาศัย
อยู ในแผ นดิ นและปรนนิ บั ติ
กษัตริยแหงบาบิโลน แลวทาน
ทั้งหลายก็จะอยูเย็นเปนสุข
10 สวนตัวขาพเจา ดูเถิด ขาพ-
เจาจะอาศัยอยูที่ มิสปาห เพ่ือ
จะปรนนิบัติคนเคลเดีย ผูซึ่งจะ
มาหาเรา แตฝายทานจงเก็บน้ํา
องุน ผลไมฤดูรอน และน้ํามัน
และเก็บไวในภาชนะ และจงอยู
ในหัวเมืองซึ่งทานยึดไดนั้น"
11 ในทํานองเดียวกัน เมื่อพวก
ยิวทั้ งหลาย ซึ่ งอยูที่ โมอับและ
ทามกลางคนอัมโมน และในเอ-
โดมและในแผนดินอื่นๆทั้ งสิ้ น
ไดยินวากษัตริยแหงบาบิโลนได
ทิ้ งคนให เหลือไว ส วนหนึ่ งใน
ยูดาหและไดแตงตั้ งใหเกดาลิ-
ยาหบุตรชายอาหิคัม ผูเปนบุตร
ชายชาฟานให เปนผู ว าราชการ
เหนือเขาทั้งหลาย
12 แลวพวกยิวทั้ งปวงก็ไดกลับ
มาจากทุกที่ซึ่งเขาถูกขับไลใหไป
อยูนั้น และมายังแผนดินยูดาห
มาหาเกดาลิยาหที่มิสปาห และ
เขาทั้ งหลายได เก็บน้ําองุ นและ
ผลไมในฤดูรอนไดเปนอันมาก

เยเรมีย 40

(6) ยชว 15:38; วนฉ 20:1 (7) 2 พกษ 25:4; ยรม 39:10 (8) 2 พกษ 25:23
(9) ปฐก 49:15; 1 ซมอ 20:16-17; 2 พกษ 25:24; สดด 37:3; ยรม 27:11
(10) พบญ 1:38; สภษ 22:29; ลก 21:36 (11) อสย 16:4; อสค 5:3; อบด 1:11-14
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อิชมาเอลวางแผนราย

ฆาเกดาลิยาห
13 ฝ ายโยฮานั นบุ ตรชายของ
คาเรอาหและบรรดาประมุขของ
กองทหารที่ ในทุ งนาได มาหา
เกดาลิยาหที่มิสปาห
14 และกลาวแกทานวา "ทาน
ทราบหรือไมวา บาอาลิส
กษัตริยของคนอัมโมนไดสงให
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาหมา
เอาชีวิตของทาน" ฝายเกดาลิ-
ยาหบุตรชายอาหิ คัมไมเชื่ อเขา
ทั้งหลาย
15 แลวโยฮานันบุตรชายคาเร-
อาห ได พูดกับเกดาลิยาห เปน
การลับที่มิสปาหวา "จงใหขาพ-
เจาไปฆาอิชมาเอลบุตรชายเน-
ธานิยาหเสีย และจะไมมีใคร
ทราบเรื่ อง ทําไมจะใหเขาเอา
ชีวิตของทาน แลวพวกยิวทั้ ง
หลายซึ่ งมารวบรวมอยู กับทาน
จะกระจัดกระจายกันไป และคน
ยูดาหที่เหลืออยูนี้ก็จะพินาศ"
16 แตเกดาลิยาหบุตรชายอาหิ-
คัมพูดกับโยฮานันบุตรชายคา-
เรอาหวา "ทานอยาทําสิ่งนี้ เลย
เพราะที่ทานพูดถึงอิชมาเอลนั้น
เปนความเท็จ"

อิชมาเอลฆาเกดาลิยาห

41ต อมาในเดื อนที่ เ จ็ ด
อิชมาเอลบุตรชายเน-

ธานิยาห ผูเปนบุตรชายเอลีชา-

มาเชื้ อพระวงศ พรอมกับเจา
นายสิบคนของกษัตริย ไดมาหา
เกดาลิยาห บุตรชายอาหิ คัมที่
มิสปาห แลวพวกเขารับประทาน
อาหารอยูดวยกันที่มิสปาห
2แลวอิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิยาหกับคนทั้งสิบที่อยูกับเขาก็
ไดลุกข้ึนฆาเกดาลิยาหบุตรชาย
อาหิคัม ผู เปนบุตรชายชาฟาน
ผู ที่ ก ษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได
แต งตั้ งให เป นผู ว าราชการที่
แผนดินนั้นเสียดวยดาบจนตาย
3 อิ ชมาเอลได ฆ าพวกยิ วทั้ ง
หลายที่อยูกับเกดาลิยาหที่มิส-
ปาห และคนเคลเดียซึ่ งไดพบ
อยู ที่ นั่ นพร อมกั บพวกทหาร
ดวย
4ตอมาอีกสองวันหลังจากวันที่
เกดาลิยาหถูกฆากอนที่ ใครๆรู
เร่ือง
5มีชายแปดสิบคนมาจากเมือง
เชเคมและเมืองชีโลหและเมือง
สะมาเรีย มีหนวดเคราโกนเสีย
และเสื้อผาขาด และกรีดตัวเอง
นําเครื่ องธัญญบูชาและกํายาน
มาถวายที่พระนิเวศของพระเย-
โฮวาห
6และอิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิ ยาห มาจากมิ สปาห พบเขา
เหลานั้ นเขา อิชมาเอลเดินมา
พลางรองไหพลาง และตอมา
เมื่อเขาพบคนเหลานั้นจึงพูดกับ

เยเรมีย 40, 41

(13) ยรม 40:6-8 (14) 1 ซมอ 11:1-3 (15) โยบ 31:31 (16) มธ 10:16-17; รม 3:8
(1) 2 พกษ 25:3; ศคย 7:5 (2) 2 พกษ 25:25; ยรม 40:7 (3) ปญจ 9:18; พคค 1:2
(4) 1 ซมอ 27:11; สดด 52:1-2 (5) 2 พกษ 10:13-14 (6) 2 ซมอ 1:2; สภษ 26:23
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เขาทั้ งหลายวา "เชิญเขามาหา
เกดาลิยาหบุตรชายอาหิคัมเถิด"
7 เมื่อเขาทั้งหลายเขามาในเมือง
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห
และคนที่อยู กับทานก็ฆาเขาทั้ ง
หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที่
ขังน้ํา
8แตในพวกนั้นมีอยูสิบคนดวย
กันที่ พูดกับอิชมาเอลวา "ขอ
อยาฆาเราเสียเลย เพราะเรามี
ของมีคา คือขาวสาลี ขาวบาร-
เลย น้ํามัน และน้ําผ้ึงซอนไวใน
ทุ งนา" ดังนั้น เขาจึงงดไมฆา
เขาทั้งหลายกับพ่ีนองเสีย
9ที่ ขังน้ําซึ่งอิชมาเอลโยนศพทั้ง
ปวงของผู ที่ เขาฆ าตายลงไป
เพราะเหตุเกดาลิยาหนั้น เปนที่
ซึ่งกษัตริยอาสาสรางไวเพ่ือปอง
กันบาอาชากษัตริยแหงอิสรา-
เอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ-
ยาหก็ใสคนที่ถูกฆาไวจนเต็ม
10 แล วอิ ชมาเอลก็ จั บคนทั้ ง
หมดที่ เหลื ออยู ในมิ สปาห ไป
เปนเชลย คือพวกราชธิดาและ
ประชาชนทั้ งปวงที่ เหลืออยู ที่
มิสปาห ผูที่ เนบูซาระดานผู
บัญชาการทหารรักษาพระองค
ไดมอบหมายใหแก เกดาลิยาห
บุตรชายอาหิคัม อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิ ยาห ได จั บเขาเป น
เชลย และออกเดินขามฟากไป
หาคนอัมโมน

โยฮานันชวยพวกเชลย
ใหรอดพน

11 แตเมื่อโยฮานันบุตรชายคา-
เรอาห และบรรดาหัวหน าของ
กองทหารซึ่ งอยูกับเขา ไดยิน
เร่ืองความชั่ วรายทั้ งหลาย ซึ่ ง
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาหได
กระทําแลวนั้น
12 เขาก็ จัดเอาคนทั้ งหมดของ
เขาไปตอสูกับอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห เขาทั้ งหลายปะทะ
เขาที่ สระใหญ ซึ่ งอยูที่ เมือง
กิเบโอน
13 และตอมาเมื่ อประชาชนทั้ ง
ปวงผู ซึ่ งอยู กับอิชมาเอลเห็น
โยฮานันบุตรชายคาเรอาหและ
บรรดาหัวหน ากองทหารที่ อยู
กับเขา เขาทั้งหลายก็เปรมปรีดิ์
14 ประชาชนทั้ งปวงซึ่ งอิชมา-
เอลจับเปนเชลยมาจากมิสปาห
จึงหันหลังและกลับไป เขาไปหา
โยฮานันบุตรชายคาเรอาห
15 แตอิชมาเอลบุตรชายเนธา-
นิ ยาห ไดหนี รอดจากโยฮานั น
พรอมกับชายแปดคนไปหาคน
อัมโมน
16 แลวโยฮานันบุตรชายคาเร-
อาหและบรรดาหัวหนาของกอง
ทหารซึ่งอยูกับทาน ไดนําประ-
ชาชนที่เหลืออยูทั้งหมด ซึ่งเอา
กลั บคืนมาจากอิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาหซึ่งมาจากมิสปาห

เยเรมีย 41

(7) 1 พกษ 15:28-29 (8) โยบ 2:4 (9) ยชว 10:16-18
(10) ยรม 40:11-12 (11) ยรม 41:2-3; 42:1 (12) ปฐก 14:14-16
(15) 1 ซมอ 30:17; 1 พกษ 20:20 (16) ยรม 41:10; 42:8; 43:4-7
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หลังจากที่ ไดฆาเกดาลิยาหบุตร
ชายอาหิคัมแลวนั้น คือทหาร ผู
หญิง เด็ก และขันที ผูซึ่งโยฮา-
นันนํากลับมายังกิเบโอน
17 และเขาทั้ งหลายก็ไปอยูที่ ที่
อาศัยของคิมฮาม ใกลเบธเล-
เฮม ตั้งใจจะไปยังอียิปต
18 เนื่องดวยคนเคลเดีย เพราะ
เขากลัว เพราะวาอิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาหไดฆาเกดาลิยาห
บุตรชายอาหิคัม ผูซึ่ งกษัตริย
แหงบาบิโลนไดตั้ งใหเปนผู ว า
ราชการเหนือแผนดินนั้นเสีย

คนยูดาหท่ีเหลืออยู
ขอคําแนะนําจากเยเรมีย
แตไดปฏิเสธคําน้ันเสีย

42บรรดาหัวหนาของกอง
ทหารและโยฮานันบุตร

ชายคาเรอาห และเยซันยาห
บุตรชายโฮชายาห และประชา
ชนทั้ งปวงจากผู นอยที่ สุดถึงผู
ใหญที่สุดไดเขามาใกล
2และพูดกับเยเรมียผูพยากรณ
วา "ขอใหคําออนวอนของขาพ-
เจ าทั้ งหลายเป นที่ ยอมรับตอ
หนาทาน และขอทานอธิษฐาน
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานเพ่ือเราทั้งหลาย เพ่ือคนที่
เหลืออยูนี้ ทั้ งสิ้น (เพราะเรามี
เหลือนอยจากคนมาก ตามที่
ทานเห็นอยูกับตาแลว)
3ขอพระเยโฮวาหพระเจ าของ

ทานสําแดงหนทางแกเราวา เรา
ควรจะดําเนินไปทางไหน และ
ขอสําแดงสิ่งที่เราควรจะกระทํา"
4 เยเรมียผูพยากรณกลาวแกเขา
ทั้งหลายวา "ขาพเจาไดยินทาน
แลว ดูเถิด ขาพเจาจะอธิษฐาน
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
ทานตามคําขอรองของทานทั้ ง
หลาย และตอมาพระเยโฮ-
วาหจะทรงตอบทานประการใด
ขาพเจาจะบอกแกทาน ขาพ-
เจาจะไมปดบังสิ่งใดไวจากทาน
เลย"
5แลวเขาทั้งหลายพูดกับเยเรมีย
วา "ขอพระเยโฮวาหจงเปน
พยานที่ สัตยจริงและสัตยซื่อใน
ระหวางขาพเจาทั้ งหลาย ถา
ขาพเจาทั้งหลายมิไดกระทําตาม
บรรดาพระวจนะของพระเยโฮ-
วาหพระเจ าของท านผู ทรงใช
ทาน
6ไมวาจะดีหรือราย ขาพเจาทั้ง
หลายจะเชื่อฟงพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาหพระเจาของเรา ผู
ซึ่งขาพเจาทั้งหลายสงทานใหไป
หานั้น เพ่ือเราจะอยูเย็นเปนสุข
เมื่อเราเชื่อฟงพระสุรเสียงแหง
พระเยโฮวาหพระเจาของเรา"
7ตอมาครั้นสิ้ นสิบวันแลวพระ
วจนะของพระเยโฮวาหมายังเย-
เรมีย
8แลวทานจึงใหตามตัวโยฮานัน

เยเรมีย 41, 42

(17) 2 ซมอ 19:37-38 (18) ยรม 42:11 (1) 2 พกษ 25:23 (2) อพย 8:28; 9:28
(3) พบญ 5:26; 1 พกษ 8:36 (4) อพย 8:29; 1 ซมอ 12:23 (5) ปฐก 31:50
(6) พบญ 5:29; รม 7:7 (7) สดด 27:14; อสย 28:16 (8) ยรม 40:8; 42:1; 43:2-5
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บุตรชายคาเรอาห และบรรดาผู
หัวหนาของกองทหารผู อยู กับ
ทาน และประชาชนทั้ งปวงตั้ ง
แตคนเล็กที่สุดถึงคนใหญที่สุด
9และบอกเขาทั้งหลายวา "พระ
เยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอล
ผูซึ่ งทานไดใชใหขาพเจานําเอา
คําออนวอนของทานไปเสนอตอ
พระพักตรพระองคนั้น ไดตรัส
ดังนี้วา
10 ถาเจาทั้ งหลายจะอยู ตอไป
ในแผนดินนี้ เราจะสรางเจาทั้ง
หลายข้ึนและไมทําลายลง เราจะ
ปลูกเจ าไวและไมถอนเจ าเสีย
เพราะเราไดกลับใจจากเหตุราย
ซึ่งเราไดกระทําไปแลว
11 อยากลัวกษัตริยแหงบาบิ-
โลนผูซึ่งเจากลัวอยูนั้น พระเย-
โฮวาหตรัสวา อยากลัวเขาเลย
เพราะเราอยูกับเจาทั้งหลายเพ่ือ
ชวยเจาใหรอด และชวยเจาให
พนจากมือของเขา
12 เราจะใหความกรุณาแก เจา
เพ่ือเขาจะไดกรุณาเจา และยอม
ใหเจากลับไปอยูในแผนดินของ
เจาเอง
13 แตถาเจาทั้งหลายพูดวา `เรา
จะไมอยู ในแผนดินนี้ ' โดยไม
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาหพระเจาของเจา
14 และกลาววา `ไมเอา เราจะ
เขาไปในแผนดินอียิปต ที่ ซึ่ ง

เราจะไมเห็นสงคราม จะไมได
ยินเสียงแตร จะไมหิวขนมปง
และเราทั้ งหลายจะอาศัยอยู ที่
นั่น'
15 เพราะฉะนั้น บัดนี้ คนยูดาห
ที่ เหลืออยูเอย ขอฟงพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาของอิสราเอล
ตรัสดังนี้ วา ถาเจามุ งหนาจะ
เขาอียิปตและไปอาศัยที่นั่น
16 แลวตอมาดาบซึ่งเจากลัวอยู
นั้ นจะตามทันเจาที่ นั่ นในแผน
ดินอียิปต และการกันดารอา-
หารซึ่งเจากลัวอยูนั้นจะติดตาม
เจาไปถึงอียิปตและเจาจะตายที่
นั่น
17 ทุ กคนซึ่ งมุ งหน า ไปยั ง
อียิปตเพ่ือจะอยูที่นั่นจะตายเสีย
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร
ดวยโรคระบาด เขาจะไมมีคนที่
เหลืออยูหรือที่รอดตายจากเหตุ
รายซึ่งเราจะนํามาเหนือเขา
18 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอล ตรัส
ดังนี้วา เราเทความกริ้วของเรา
และความพิโรธของเราลงเหนือ
ชาวเยรูซาเล็มอยางไร เราจะเท
ความกร้ิ วของเราเหนือเจ าทั้ ง
หลายเมื่อเจาจะเขาไปยังอียิปต
อยางนั้น เจาจะเปนคําสาป เปน
ที่นาตกตะลึง เปนคําแชงและ
เปนที่นินทา เจาจะไมเห็นที่นี่

เยเรมีย 42

(9) 2 พกษ 19:4 (10) ปฐก 26:2-3 (11) ยรม 27:12 (12) นหม 1:11; สดด 106:45
(13) อพย 5:2; ยรม 42:10 (14) พบญ 29:19; อสย 30:16 (15) ปฐก 31:21; ลก 9:51
(16) พบญ 28:15; สภษ 13:21 (17) ยรม 42:22; 44:14 (18) ยรม 6:11; พคค 2:4
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หนา 1598
อีก
19 โอ คนยูดาหที่ ยังเหลืออยู
เอย พระเยโฮวาหไดตรัสเกี่ยว
กับทานแลววา `อยาไปยังอี-
ยิปต' จงรู เปนแนวา ในวันนี้
ขาพเจาไดตักเตือนทาน
20 วาทานทั้ งหลายไดหลงเจ่ิน
ไปในใจของทานเอง เพราะทาน
ไดใชขาพเจาไปหาพระเยโฮวาห
พระเจาของทานวา `ขออธิษฐาน
เพ่ือเราตอพระเยโฮวาหพระเจา
ของเรา และพระเยโฮวาหพระ
เจาของเราจะตรัสประการใด ขอ
บอกแกเรา และเราจะกระทํา
ตาม'
21 และในวันนี้ขาพเจาไดประ-
กาศพระวจนะนั้ นแก ท านทั้ ง
หลายแลว แตทานมิไดเชื่อฟง
พระสุ รเสียงแหงพระเยโฮวาห
พระเจาของทานในสิ่ งใดๆ ซึ่ ง
พระองคทรงใชขาพเจามาบอก
ทาน
22 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ จงทราบ
เปนแนวา ทานทั้งหลายจะตาย
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร
และดวยโรคระบาด ในสถานที่
ซึ่ งทานทั้ งหลายปรารถนาจะไป
อาศัยอยู"

เยเรมียไปยังอียิปต
พรอมกับพวกท่ีเหลืออยู

43ต อมาเมื่ อเยเรมี ย จบ
การพู ดต อประชาชน

ทั้ งปวงถึงพระวจนะเหล านี้ ทั้ ง
สิ้นของพระเยโฮวาหพระเจาของ
เขาทั้ งหลาย ซึ่ งพระเยโฮวาห
พระเจาของเขาไดทรงใชทานให
ไปพูดพระวจนะทั้ งสิ้ นนี้ กับเขา
ทั้งหลายนั้นแลว
2อาซาริยาห บุตรชายโฮชายาห
และโยฮานันบุตรชายคาเรอาห
และบรรดาผู ชายที่ โอหังไดพูด
กับเยเรมียวา "ทานพูดมุสา
พระเยโฮวาหพระเจ าของเรามิ
ไดใชทานใหมาพูดวา `อยาไป
อียิปตที่จะอาศัยอยูที่นั่น'
3แตบารุคบุตรชายเนริยาหได
ยุทานใหตอสูกับเรา เพ่ือจะ
มอบเราไวในมือของคนเคลเดีย
เพ่ื อเขาทั้ งหลายจะได ฆ าเรา
หรื อกวาดเราไปเป นเชลยใน
บาบิโลน"
4โยฮานันบุตรชายคาเรอาหและ
บรรดาหั วหน าของกองทหาร
และประชาชนทั้งสิ้น ไมเชื่อฟง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาหที่
จะอาศัยอยูในแผนดินยูดาห
5แตโยฮานันบุตรชายคาเรอาห
และบรรดาผู หั วหน าของกอง
ทหารไดพาคนยูดาหทุ กคนที่
เหลืออยู ไป คือผูซึ่งกลับมาอยู
ในแผนดินยูดาห จากบรรดา
ประชาชาติที่ เขาถูกขับไลใหไป
อยูนั้น
6 คือพวกผู ชายผูหญิง เด็ก

เยเรมีย 42, 43

(19) พบญ 17:16 (20) ยรม 3:10; สดด 18:44 (21) พบญ 11:26 (22) อสค 5:3-4
(1) อพย 24:3; 1 ซมอ 8:10 (2) อพย 5:2; สดด 10:4-5 (3) สดด 109:4; มธ 5:11-12
(4) 2 พศด 25:16; ปญจ 9:16 (5) 1 ซมอ 26:19 (6) ปญจ 9:1; พคค 3:1; ยน 21:18
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หนา 1599
บรรดาธิดา และทุกคนซึ่งเนบู-
ซาระดานผู บัญชาการทหารรัก-
ษาพระองคไดเหลือไวใหแกเก-
ดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผูเปน
บุตรชายชาฟาน ทั้ งเยเรมียผู
พยากรณ และบารุคบุตรชาย
เนริยาห
7 และเขาทั้ งหลายได มา ยั ง
แผนดินอียิปต เพราะเขาทั้ ง
หลายไมเชื่อฟงพระสุรเสียงของ
พระเยโฮวาห และเขาก็มาถึง
นครทาปานเหส
8แลวพระวจนะของพระเยโฮ-
วาห มายั งเยเรมี ย ในนครทา-
ปานเหสวา
9"จงถือกอนหินใหญๆไว จง
ซอนไวที่ ในปูนสอในเตาเผาอิฐ
ซึ่ งอยู ที่ ทางเขาไปสู พระราชวัง
ของฟาโรห ในนครทาปานเหส
ท ามกลางสายตาของคนยูดาห
10 และจงกลาวแกเขาทั้ งหลาย
วา พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้วา ดู
เถิด เราจะใชและนําเนบูคัด-
เนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน ผู
รับใชของเรา และทานจะตั้งพระ
ที่ นั่ งของทานเหนือหินเหลานี้
ซึ่งเราไดซอนไว และทานจะกาง
พลับพลาหลวงของท านเหนือ
หินเหลานี้
11 เมื่อทานมาถึง ทานจะโจมตี
แผนดินอียิปตมอบผูที่ กําหนด

ให ถึ งความตายจะไปหาความ
ตาย ผู ถูกกําหนดใหเปนเชลย
แกการเปนเชลย และผูที่ถูกกํา-
หนดใหถูกดาบใหแกดาบ
12 และเราจะกอไฟในวิหารของ
พระแหงอียิปต และทานจะเผา
เสียและเก็บไปเปนเชลย และ
ทานจะปกคลุมตัวเองดวยแผน
ดินอียิปต  เหมือนผูเลี้ยงแกะ
ปกคลุมตัวเองดวยเสื้อคลุมและ
ทานจะไปเสียจากที่นั่นดวยสัน-
ติภาพ
13 ทานจะหักเสาศักดิ์สิทธิ์แหง
เมืองเบธเชเมชซึ่งอยูในแผนดิน
อียิปตเสีย และทานจะเอาไฟเผา
วิหารของพระแหงอียิปตเสีย"

พระวจนะของพระเจา
เกี่ยวดวยพวกยิวในอียิปต

44พระวจนะที่ มายังเย-
เรมียเกี่ ยวดวยบรรดา

ยิวที่อาศัยอยูในแผนดินอียิปตที่
มิกดล ที่ทาปานเหส ที่โนฟ และ
ในแผนดินปทโรสวา
2"พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา
เจาทั้ งหลายได เห็นบรรดาเหตุ
รายที่ เรานํามาเหนือกรุงเยรูซา-
เล็ม และเหนือหัวเมืองยูดาหทั้ง
สิ้น ดูเถิด ทุกวันนี้ เมืองเหลา
นั้นก็เปนที่รกราง ไมมีผูใดอา-
ศัยอยูในนั้น
3 เพราะความชั่วซึ่ งเขาทั้งหลาย

เยเรมีย 43, 44

(7) 2 พศด 25:16 (8) สดด 139:7; 2 ทธ 2:9 (9) ยรม 13:1 (10) อสค 29:18-20
(11) อสย 19:1-25; อสค 29:19-20 (12) อพย 12:12 (13) อสย 19:18; ยรม 43:12
(1) อพย 14:2; อสค 29:10 (2) อพย 19:4; พบญ 29:2 (3) อสร 9:6-11; นหม 9:33
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หนา 1600
ไดกระทําไดย่ัวเยาเราใหมีความ
โกรธ ดวยการที่ เขาทั้ งหลายไป
เผาเครื่ องหอม และปรนนิบัติ
พระอื่นซึ่ งเขาไมรู จัก ไมวาเขา
เอง หรือเจาทั้ งหลาย หรือ
บรรพบุรุษของเจา
4อย างไรก็ ดี เราได ใช บรรดา
ผู รับใชของเรา คือผูพยากรณ
ไปหาเจาโดยไดลุกข้ึนแตเนิ่นๆ
และใชเขาไปกลาววา `โอ อยา
กระทําสิ่ งที่ นาสะอิดสะเอียนนี้
ซึ่งเราเกลียดชัง'
5แตเขาไมฟงหรือเงี่ยหูฟง เพ่ือ
จะหันกลับจากความชั่ วรายของ
เขา และไมเผาเครื่ องหอมแก
พระอื่น
6 เพราะฉะนั้น เราจึงไดเทความ
เดือดดาลและความโกรธของเรา
ออกใหพลุงข้ึนในหัวเมืองยูดาห
และในถนนหนทางของกรุงเยรู-
ซาเล็ม และเมืองเหลานั้ นก็
ถูกทิ้ งไวเสียเปลาและรกรางไป
อยางทุกวันนี้
7 เพราะฉะนั้นบัดนี้ พระเยโฮ-
วาหพระเจาจอมโยธา พระเจา
แหงอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ วา
ทําไมเจาทั้งหลายจึงทําความชั่ว
ร ายย่ิ งใหญนี้ แก จิ ตใจเจ าเอง
และตัดเอาผู ชายผูหญิงทั้ งเด็ก
และเด็กที่ ยังดูดนมเสียจากเจา
เสียจากทามกลางยูดาห ไมมีชน
ที่เหลืออยูไวแกเจาเลย

8ทําไมเจาทั้งหลายจึงย่ัวเยาเรา
ให โกรธดวยการที่ มือของเจ า
กระทํา ดวยการเผาเครื่องหอม
ใหแกพระอื่นในแผนดินอียิปต
ที่ที่เจามาอยูนั้น เพ่ือเจาจะตอง
ถูกตัดออกและเปนที่ สาปแช ง
และเปนที่นินทาทามกลางบรร-
ดาประชาชาติแหงแผนดินโลก
9 เจาไดลืมความชั่วของบรรพ-
บุรุษของเจา ความชั่วของบรรดา
กษัตริยแหงยูดาห บรรดาความ
ชั่ วของนางสนมและมเหสีของ
เขาทั้งหลาย ความชั่วของเจาเอง
และความชั่ วของภรรยาของเจา
ซึ่ ง เขาทั้ งหลายได กระทําใน
แผนดินยูดาห และในถนนหน
ทางของกรุงเยรูซาเล็มเสียแลว
หรือ
10 แมกระทั่ งวันนี้ แล วเขาทั้ ง
หลายก็ยังมิไดถอมตัวลง หรือ
เกรงกลัว หรือดําเนินตามราช
บัญญัติหรือตามกฎเกณฑของ
เรา ซึ่ งเราใหมีไวหนาเจาทั้ ง
หลายและหน าบรรพบุ รุษของ
เจา
11 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
จึงตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะมุง
หนาของเราตอสู เจาใหเกิดการ
ราย และจะตัดยูดาหออกเสียให
สิ้น
12 เราจะเอาชนยูดาหที่ เหลือ

เยเรมีย 44

(4) 2 พศด 36:15; ศคย 7:7 (5) 2 พศด 36:16; สดด 81:11-13 (6) ยรม 4:4; 7:20
(7) กดว 16:38; สภษ 1:18 (8) พบญ 32:16-17; 2 พกษ 17:15-17 (9) ยชว 22:17
(10) อพย 9:17; 1 พกษ 21:29 (11) ลนต 17:10; สดด 34:16 (12) ฮชย 4:6
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หนา 1601
อยู ผู ซึ่ งมุ งหนามาที่ แผนดิน
อียิปตเพ่ือจะอาศัยอยูนั้น และ
เขาทั้ งหลายจะถู กผลาญเสี ย
หมด เขาจะลมลงในแผนดิน
อียิปต เขาจะถูกผลาญดวยดาบ
และดวยการกันดารอาหาร ตั้ ง
แต คนเล็กนอยที่ สุ ดจนถึ งคน
ใหญโตที่สุด เขาทั้งหลายจะตาย
ด วยดาบและด วยการกั นดาร
อาหาร และเขาจะกลายเปนคํา
สาป เปนที่นาตกตะลึง เปนคํา
แชงและเปนที่นินทา
13 เราจะต องลงโทษคนเหล า
นั้น ผูอาศัยอยูในแผนดินอียิปต
ดั งที่ เราลงโทษกรุ งเยรูซาเล็ม
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร
และดวยโรคระบาด
14 จนคนยูดาหที่ เหลืออยู ผูซึ่ ง
มาอาศัยในแผนดินอียิปตนั้นจะ
ไมรอดพนหรือเหลือกลับไปยัง
แผนดินยูดาห ที่ซึ่งเขาปรารถ-
นาจะกลับไปอาศัยอยู เพราะวา
เขาจะไมไดกลับไป นอกจากผู
หนีพนบางคน"
15 แลวบรรดาผูชายผู รูวาภรร-
ยาของตัวไดถวายเครื่องหอมแก
พระอื่น และบรรดาผูหญิงที่ยืน
อยู ใกลเปนที่ชุมนุมใหญ คือ
บรรดาประชาชนผูอาศัยในปท-
โรส ในแผนดินอียิปต ไดตอบ
เยเรมียวา
16 "สําหรับถ อยคําซึ่ งท านได

บอกแก เราในพระนามของพระ
เยโฮวาหนั้น เราจะไมฟงทาน
17 แตเราจะกระทําทุกสิ่ งที่ เรา
ไดพูดไว คือเผาเครื่ องหอม
ถวายเจาแมแหงฟาสวรรค และ
เทเครื่ องดื่ มถวายแกพระนาง
เจาดังที่เราไดกระทํา ทั้งพวกเรา
และบรรพบุรุษของเรา บรรดา
กษัตริยและเจานายของเรา ใน
หัวเมืองยูดาหและในถนนหน
ทางกรุงเยรูซาเล็ม ทําอยางนั้น
แลวเราจึงมีอาหารบริบูรณและ
อยูเย็นเปนสุข และไมเห็นเหตุ
รายอยางใด
18 ตั้ งแต เรางดการเผาเครื่ อง
หอมถวายเจาแมแหงฟาสวรรค
และเทเครื่ องดื่ มถวายแกพระ
นางเจา เราก็ขัดสนทุกอยางและ
ถูกผลาญดวยดาบและดวยการ
กันดารอาหาร
19 เมื่อเราเผาเครื่องหอมถวาย
เจาแมแหงฟาสวรรค และเท
เครื่ องดื่ มถวายแกพระนางเจา
ที่ เราไดทําขนมถวายเพื่อนมัส-
การพระนางเจา และที่ ไดเท
เครื่ องดื่ มถวายแกพระนางเจา
นั้น เรากระทํานอกเหนือความ
เห็นชอบของสามีของเราหรือ"
20 แลวเยเรมีย ไดตอบบรรดา
ประชาชน ทั้ งพวกผู ชายและผู
หญิง คือประชาชนทั้ งปวงผู
ใหคําตอบแกทานวา

เยเรมีย 44

(13) ยรม 43:11; 44:27-28 (14) อสย 30:1-3; มธ 23:33 (15) ปฐก 19:4
(16) อพย 5:2; โยบ 15:25-27; สดด 2:3 (17) กดว 30:2; พบญ 23:23; วนฉ 11:36
(18) กดว 11:5-6; โยบ 21:14-15; สดด 73:9 (19) ปฐก 3:6; พบญ 7:3-4; มก 6:19
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21 "สําหรับเครื่องหอมที่ทานได
เผาถวายในหัวเมืองยูดาห และ
ในถนนหนทางกรุ งเยรูซาเล็ ม
ทั้ งตัวทาน บรรพบุรุษของทาน
บรรดากษัตริยและเจานายของ
ทาน และประชาชนแหงแผนดิน
พระเยโฮวาหมิ ไดทรงจดจําไว
ดอกหรือ พระองคไมไดทรง
นึกถึงหรือ
22 จนพระเยโฮวาห จะทรงทน
ตอไปอีกไมไหวแลว เพราะเหตุ
จากการกระทําอั นชั่ วร ายของ
ทาน และเพราะเหตุจากการอัน
นาสะอิดสะเอียน ซึ่ งทานได
กระทํานั้น เพราะฉะนั้นแผนดิน
ของท านจึ งไดกลายเปนที่ ร าง
เปลาและเปนที่นาตกตะลึง และ
เปนที่สาปแชง ปราศจากคนอา-
ศัยดังทุกวันนี้
23 เพราะว าท านได เผาเครื่ อง
หอม และเพราะวาทานไดกระ-
ทําบาปตอพระเยโฮวาห และไม
เชื่อฟงพระสุรเสียงของพระเย-
โฮวาห หรือดําเนินตามพระ
ราชบัญญัติของพระองค ตาม
กฎเกณฑของพระองค และตาม
พระโอวาทของพระองค ความ
รายนี้จึงไดตกแกทาน ดังทุกวัน
นี้"
24 เยเรมียไดกลาวแกประชาชน
ทั้ งสิ้ นและแก พวกผู หญิ งทั้ ง
สิ้นวา "บรรดาทานทั้งหลายแหง

ยูดาหผูอยูในแผนดินอียิปต จง
ฟงพระวจนะของพระเยโฮวาห
25พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา
ตัวเจาและภรรยาของเจาได ยืน
ยันดวยปากของเจาทั้งหลายเอง
และไดกระทําดวยมือของเจาทั้ง
หลายใหสําเร็จกลาววา `เราจะ
ทําตามการปฏิญาณของเรา ซึ่ ง
เราไดปฏิญาณไวแนนอน คือ
เผาเครื่องหอมถวายเจาแมแหง
ฟาสวรรค และเทเครื่ องดื่ ม
ถวายแกพระนางเจา' แลวก็
ดํารงการปฏิญาณของเจาและทํา
ตามการปฏิญาณของเจาแนนอน
26 เพราะฉะนั้ นบรรดาเจ าทั้ ง
หลายแหงยูดาหผูอยูในแผนดิน
อียิปต จงฟงพระวจนะของพระ
เยโฮวาห พระเยโฮวาหตรัสวา ดู
เถิด เราไดปฏิญาณโดยชื่อใหญ
ย่ิงของเราวา ปากของคนใดแหง
ยูดาหตลอดทั่วแผนดินอียิปตจะ
ไมออกนามของเราโดยกลาววา
`องคพระผู เปนเจาพระเจาทรง
พระชนมอยูตราบใด'
27 ดูเถิด เราคอยดูอยู เพ่ือให
เกิดความราย มิใชความดี ชน
ยูดาห ทั้ งสิ้ นผู อยู ในแผนดิ น
อียิปตจะถูกผลาญเสียดวยดาบ
และดวยการกันดารอาหาร จน
กวาจะถึงที่สุดของเขา
28 และบรรดาผูที่หนีพนดาบจะ

เยเรมีย 44

(21) อสค 16:24; ฮชย 7:2 (22) ปฐก 6:3 (23) ยรม 44:8 (24) 1 พกษ 22:19
(25) อสย 28:15; มธ 14:9; กจ 23:12-15 (26) ปฐก 22:16; กดว 14:21-23
(27) 2 พกษ 21:14; ยรม 1:10; อสค 7:6 (28) อสย 10:19; ยรม 44:16-17; มธ 24:35
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กลับจากแผนดิ นอี ยิปต ไปยั ง
แผนดินยูดาห มีจํานวนนอย
และคนยูดาหที่ เหลืออยูทั้ งสิ้ น
ซึ่ งมาอาศัยอยูที่แผนดินอียิปต
จะทราบวาคําของใครจะย่ั งยืน
เปนคําของเราหรือคําของเขาทั้ง
หลาย
29 พระเยโฮวาหตรัสวา นี่ จะ
เปนหมายสําคัญแกเจา คือเรา
จะลงโทษเจาในที่นี้ เพ่ือเจาจะ
ไดทราบวา คําของเราจะตั้งมั่น
คงอยู ต อเจ าให เกิดความร าย
เปนแน
30พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด เราจะมอบฟาโรหโฮฟรา
กษัตริยแหงอียิปตไวในมือศัตรู
ของเขา และในมือของคนเหลา
นั้นที่แสวงหาชีวิตของเขา ดังที่
เราไดมอบเศเดคียาหกษัตริย
แหงยูดาหไวในมือของเนบูคัด-
เนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน ผู
ซึ่งเปนศัตรูของเขา และแสวงหา
ชีวิตของเขา"
พระเจาทรงปลอบโยนบารุค

45ถ อยคําซึ่ ง เยเรมี ย ผู
พยากรณบอกแกบารุค

บุตรชายเนริยาห เมื่ อเขาเขียน
ถอยคําเหลานี้ลงในหนังสือตาม
คําบอกของเยเรมีย ในปที่สี่แหง
รัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของ
โยสิยาห กษัตริยแหงยูดาหวา
2"โอ บารุคเอย พระเยโฮวาห

พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสแก
ทานดังนี้วา
3 เจาวา `บัดนี้ วิบัติแกขา
เพราะพระเยโฮวาห ทรงเพ่ิ ม
ความทุกข เขาที่ ความเศราโศก
ของขา ขาก็เหน็ดเหนื่ อยดวย
การคร่ําครวญของขา ขาไม
ประสบความสงบเลย'
4 เจาจงบอกเขาวา พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด สิ่งใดที่เรากอ
สรางข้ึน เราจะทําลายลง และสิ่ง
ใดที่ เราไดปลูก เราจะถอนขึ้น
คือแผนดินนี้ทั้งหมด
5และเจาจะหาสิ่งใหญโตเพ่ือตัว
เองหรือ อยาหามันเลย เพราะ
พระเยโฮวาหตรัสวา ดูเถิด เรา
จะนําเหตุรายมาเหนือเนื้ อหนัง
ทั้งสิ้น แตเราจะใหชีวิตของเจา
แกเจาเปนบําเหน็จแหงการสง-
ครามในทุกสถานที่ที่เจาจะไป"

คําพยากรณเรื่องอียิปต

46พระวจนะของพระเย-
โฮวาหซึ่ งมายังเยเรมีย

ผูพยากรณเกี่ยวดวยเรื่องบรรดา
ประชาชาติ
2 เร่ืองอียิปต เกี่ยวดวยกองทัพ
ของฟาโรหเนโค กษัตริยแหง
อียิปต ซึ่งอยูที่ ริมแมน้ํายูเฟร-
ติส ที่เมืองคารเคมิช และซึ่งเน-
บูคัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิ-
โลนไดโจมตีแตกในปที่ สี่ แห ง
รัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของ

เยเรมีย 44-46

(29) 1 ซมอ 2:34; มธ 24:15-16 (30) ยรม 43:9-13; อสค 29:1 (1) ยรม 32:12
(2) อสย 63:9; มก 16:7 (3) ปฐก 37:34-35; กดว 11:11 (4) ปฐก 6:6-7; สดด 80:8
(5) 2 พกษ 5:26; รม 12:16 (1) ปฐก 10:5; กดว 23:9 (2) อสย 10:9; ยรม 25:1
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โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาหวา
3"จงเตรียมดั้งและโล และประ-
ชิดเขาสงคราม
4จงผูกอานมา พลมาเอย จงข้ึน
มาเถิด จงสวมหมวกเหล็กของ
เจาเขาประจําที่ จงขัดหอกของ
เจา จงสวมเสื้อเกราะของเจาไว
5ทําไมเราเห็นเขาทั้ งหลายครั่น
ครามและหันหลังกลับ นักรบ
ของเขาทั้ งหลายถูกตีลมลงและ
ไดเรงหนีไป เขาทั้ งหลายไม
เหลียวกลับ ความสยดสยอง
อยูทุกดาน พระเยโฮวาหตรัสดัง
นี้แหละ
6คนเร็วก็หนีไปไมได นักรบก็
หนีไปไมรอด เขาทั้ งหลายจะ
สะดุดและลมลงในแดนเหนื อ
ขางแมน้ํายูเฟรติส
7นี่ใครนะ โผลข้ึนมาดั่งน้ําทวม
เหมือนแมน้ําซึ่ งน้ําของมันซัด
ข้ึน
8อียิปตโผล ข้ึนมาอยางน้ําทวม
เหมือนแมน้ําของมันซัดข้ึน เขา
วา `ขาจะข้ึน ขาจะคลุมโลก ขา
จะทําลายหัวเมืองและชาวเมือง
นั้นเสีย'
9มาทั้งหลายเอย รุดหนาไปเถิด
รถรบทั้งหลายเอย เดือดดาลเขา
เถิด จงใหนักรบออกไป คือคน
เอธิโอเปยและคนพูต ผู ถือโล
คนลูดิม นักถือและโกงธนู
10 วันนี้ เปนวันแหงองคพระผู

เปนเจาพระเจาจอมโยธา เปน
วันแหงการแกแคนที่จะแกแคน
ศัตรูของพระองค ดาบจะกินจน
อิ่ม และดื่มโลหิตของเขาจนเต็ม
คราบ เพราะองคพระผู เปนเจา
พระเจาจอมโยธาทําการบูชาใน
แดนเหนือขางแมน้ํายูเฟรติส
11 โอ ธิดาพรหมจารีแหงอียิปต
เอย จงข้ึนไปที่กิเลอาด และไป
เอาพิมเสน เจาไดใชยาเปนอัน
มากแลว และก็ไรผล สําหรับเจา
นั้นรักษาไมหาย
12 บรรดาประชาชาติได ยินถึง
ความอายของเจา และแผนดินก็
เต็มดวยเสียงรองของเจา เพราะ
วานักรบสะดุดกัน เขาทั้งหลาย
ไดลมลงดวยกัน"
13 พระวจนะซึ่ งพระเยโฮวาห
ตรั สกั บเยเรมี ย ผู พยากรณ
เร่ืองการมาของเนบูคัดเนสซาร
กษัตริยแหงบาบิโลน เพ่ือจะ
โจมตีแผนดินอียิปตวา
14 "จงประกาศในอียิปต และ
ปาวรองในมิกดล จงปาวรองใน
โนฟและทาปานเหส จงกลาววา
ยืนใหพร อมไว และเตรี ยมตั ว
พรอม เพราะวาดาบจะกินอยู
รอบตัวเจา
15 ทําไมชายที่กลาหาญของเจา
จึงหนีเสียเลา พวกเขาไมยืนมั่น
อยู เพราะวาพระเยโฮวาหได
ทรงผลักเขาลมลง

เยเรมีย 46

(3) ยรม 51:11-12 (4) อสค 21:9-11 (5) วว 6:15 (6) วนฉ 4:15-21; สดด 33:16
(7) พซม 3:6 (8) อสค 29:3 (9) นฮม 2:3-4 (10) ยรม 51:6 (11) ปฐก 37:25
(12) อสค 32:9-12 (13) ยรม 43:10-13 (14) อพย 14:2 (15) วนฉ 5:20-21
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16 พระองค ทรงทําใหคนเป น
อันมากสะดุด เออ เขาลมลงกัน
และกัน และเขาทั้ งหลายพูดวา
`ลุกข้ึนเถอะ ใหเรากลับไปยัง
ชนชาติของเรา ไปยังแผนดินที่
เราถือกําเนิด เพราะเรื่ องดาบ
ของผูบีบบังคับ'
17 พวกเขาได เรี ยกชื่ อฟาโรห
กษัตริยแหงอียิปตวา `ผูอึกทึก
ผูปลอยใหโอกาสผานไป'
18 เพราะบรมมหากษัตริย ผูซึ่ง
พระนามของพระองค คือพระ
เยโฮวาหจอมโยธา ตรัสวา เรามี
ชี วิตอยูตราบใด เขาทาโบรอยู
ทามกลางภูเขาทั้ งหลาย และ
ภูเขาคารเมลอยูขางทะเลฉันใด
จะมีผูหนึ่งมาฉันนั้น
19 โอ ธิดาผูอาศัยในอียิปตเอย
จงเตรียมขาวของสําหรับตัวเจา
เพ่ื อการถู กกวาดไปเป นเชลย
เพราะวาเมืองโนฟจะถูกทิ้ งไว
เสียเปลาๆ และรกราง ปราศ-
จากคนอาศัย
20 อียิปตเปนเหมือนวัวสาวตัว
งาม แตการทําลายจากทิศเหนือ
มาจับเธอ
21 ทหารรับจางที่ อยูทามกลาง
เธอก็เหมือนลูกวัวที่ ไดขุนไวให
อวน เออ ดวยเขาทั้งหลายหัน
กลับและหนีไปดวยกัน เขาทั้ ง
หลายไมยอมยืนหยัด เพราะวัน
แหงหายนะของเขาไดมาเหนือ

เขาทั้ งหลาย และเปนเวลาแหง
การลงโทษเขา
22 เธอทําเสียงเหมือนงูที่กําลัง
เลื้อยออกไป เพราะศัตรูของเธอ
จะเดินกระบวนเขามาดวยกําลัง
ทัพ และมาสู กับเธอดวยขวาน
เหมือนอยางคนเหลานั้ นที่ โคน
ตนไม
23พระเยโฮวาหตรัสวา เขาทั้ง
หลายจะโคนปาของเธอลง แม
วาปานั้ นใครจะเขาไปคนหาไม
ได เพราะวาพวกเขาทั้งหลายมี
จํานวนมากกวาตั๊กแตน นับไม
ถวน
24 ธิดาของอียิปตจะถูกกระทํา
ใหไดอาย   เธอจะถูกมอบไว
ในมือของชนชาติหนึ่ งจากทิศ
เหนือ"
25พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสวา "ดูเถิด
เราจะนําการลงโทษมาเหนื อ
เหล าฝู งชนของโนและฟาโรห
และอี ยิปตและบรรดาพระและ
กษัตริยทั้งปวงของเมืองนั้น ลง
เหนือฟาโรหและคนทั้ งหลายที่
วางใจในทาน
26 เราจะมอบเขาทั้ งหลายไวใน
มือของบรรดาผู ที่ แสวงหาชีวิต
ของเขา ในมือของเนบูคัดเนส-
ซาร กษัตริยแหงบาบิโลน และ
ในมือขาราชการของทาน พระ
เยโฮวาหตรัสวา ภายหลังอียิปต

เยเรมีย 46

(16) ลนต 26:36-37 (17) อพย 15:9 (18) ยรม 10:10 (19) อสย 20:4; อสค 12:3
(20) ฮชย 10:11 (21) 2 ซมอ 10:6 (22) อสย 29:4; มคา 1:8 (23) อสย 10:18
(24) สดด 137:8; อสค 29:1-32:20 (25) อสค 30:14 (26) ยรม 44:30; อสค 32:11
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จึ งจะมีคนอาศัยอยู อย างสมัย
กอน
27 โอ ยาโคบ ผู รับใชของเรา
เอย อยากลัวเลย โอ อิสราเอล
เอย อยาครั่นครามเลย เพราะ
ดูเถิด เราจะชวยเจาใหรอดได
จากที่ไกล และชวยเชื้อสายของ
เจาจากแผนดินที่ เขาเปนเชลย
ยาโคบจะกลั บมาและมี ความ
สงบและความสบาย และไมมีผู
ใดกระทําใหเขากลัว
28พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ยา-
โคบผูรับใชของเราเอย อยากลัว
เลย เพราะเราอยูกับเจา เราจะ
กระทําใหบรรดาประชาชาติทั้ ง
สิ้ นมาถึงซึ่ งอวสาน คือประชา
ชาติที่ เราไดขับเจาใหไปอยูนั้ น
แตสวนเจาเราจะไมกระทําใหถึง
อวสานทีเดียว เราจะตีสอนเจา
ตามขนาด เราจะไมปลอยใหเจา
ไมถูกทําโทษเปนอันขาด"

คําพยากรณเรื่อง
ชาวฟลิสเตียและเมืองไทระ

47พระวจนะของพระเย-
โฮวาหซึ่งมายังเยเรมีย

ผูพยากรณเกี่ยวดวยเรื่องฟลิส-
เตี ยก อนที่ ฟาโรห โจมตี เมื อง
กาซา
2"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดู
เถิด น้ําทั้งหลายกําลังข้ึนมาจาก
ทิศเหนือ และจะกลายเปนกระ-
แสน้ําทวม มันจะทวมแผนดิน

และสารพัดซึ่ งอยู ในนั้น ทั้ ง
เมืองและผู ที่ อาศัยอยู ในเมือง
คนจะร อง รํ่ า ไรและชาวแผ น
ดินนั้นทุกคนจะคร่ําครวญ
3 เมื่ อได ยินเสียงกีบมาตัวแข็ง
แรงของเขากระทืบและเสียงรถ
รบของเขากรูกันมา และเสียงลอ
รถดังกึกกอง พวกพอก็จะมิได
หันกลับมาดูลูกทั้ งหลายของตน
เพราะมือของเขาออนเปลี้ยเต็ม
ทีแลว
4 เพราะวันที่ จะมาถึ งซึ่ งจะทํา
ลายฟลิสเตียทั้ งสิ้น และจะตัด
ผูอุปถัมภทุกคนที่เหลืออยูออก
จากเมืองไทระและเมืองไซดอน
เพราะพระเยโฮวาห จะทรงทํา
ลายคนฟลิสเตีย คือคนที่เหลือ
อยูในแถบคัฟโทรนั้น
5 เมืองกาซาก็ลานเลี่ ยน และ
เมื องอั ชเคโลนก็ ถู กตั ดออก
พรอมดวยคนที่ เหลืออยู ในหุบ
เขาของเขา เจาจะเชือดเนื้อเถือ
หนังของเจาอีกนานเทาใด
6โอ ดาบแหงพระเยโฮวาห เจา
ขา อีกนานเทาไรทานจึงจะสงบ
จงสอดตัวเขาไวในฝกเสียเถิด
จงหยุดพักและอยูนิ่งๆเสียที
7 เมื่ อพระเยโฮวาหทรงกําชั บ
มันจะสงบไดอยางไรเลา พระ
องค ทรงบัญชาและแต งตั้ งให
ดาบนั้นตอสูอัชเคโลนและตอสู
ชายทะเล"

เยเรมีย 46, 47

(27) อสย 41:13-14; ยรม 30:10-11 (28) ยชว 1:5 (1) อพย 25:15-17; อมส 1:6-8
(2) อสย 8:7-8; ดนล 11:22 (3) วนฉ 5:22; โยบ 39:19-25 (4) สดด 37:13
(5) อสย 15:2; อสค 7:18 (6) พบญ 32:41-42; สดด 17:13 (7) 1 ซมอ 15:3
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โมอับจะถูกทําลาย

48เกี่ ยวด วยเรื่ องโมอับ
พระเยโฮวาหจอมโยธา

พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้
วา "วิบัติแกเนโบ เพราะเปนที่
ถูกทิ้ งราง คีริยาธาอิมไดอาย
มันถูกยึดแลว มิสกาบก็ไดอาย
และครามกลัว
2จะไมมีการสรรเสริญโมอับอีก
ตอไป ในเมืองเฮชโบนคนเหลา
นั้นไดวางแผนปองรายตอโมอับ
วา `มาเถอะ ใหเราตัดมัน
ออกเสียจากการเปนประชาชาติ'
โอ เมืองมัดเมนเอย เจาจะถูก
ตัดลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล
ตามเจาไป
3จะมีเสียงรองมาแตโฮโรนาอิม
วา `การรางเปลาและการทําลาย
อยางใหญหลวง'
4 เมืองโมอับถูกทําลายเสียแลว
ได ยินเสียงรองไหจากพวกเด็ก
เล็กๆของเธอ
5 เพราะเขาทั้ งหลายจะข้ึ นไป
ร องไห ที่ ทาง ข้ึ น เมื องลู ฮี ท
เพราะพวกศัตรูไดยินเสียงรอง
ไหเพราะการทําลาย ที่ทางลง
จากเมืองโฮโรนาอิม
6หนีเถิด เอาตัวรอดเถิด จง
เปนเหมือนพุมไมที่ ในถิ่นทุร-
กันดาร
7 เพราะวาเจาไดวางใจในผลงาน
และในทรัพยสมบัติของเจา เจา

จะตองถูกยึดดวย และพระเค-
โมชจะตองถูกกวาดไปเปนเชลย
พร อมกับปุ โรหิ ตและเจ านาย
ของเขา
8 ผู ทําลายจะมาเหนือเมืองทุก
เมื องและไม มี เมื องใดจะรอด
พนไปได หุบเขาจะตองพินาศ
และที่ราบจะตองถูกทําลาย ดัง
ที่พระเยโฮวาหทรงลั่นพระวาจา
ไว
9จงใหปกแกโมอับ เพ่ือวามัน
จะหนีรอดไปได เพราะหัวเมือง
ของมั นจะกลายเป นที่ รกร าง
ปราศจากสิ่ งใดอาศัยอยู ในนั้ น
เลย
10 ผู ใดกระทํางานของพระเย-
โฮวาหอยางไมซื่อ ผูนั้ นก็ถูก
สาป ผูที่ กันไมใหดาบของตน
กระทําใหโลหิตตก ผูนั้นจะถูก
สาป
11 โมอับสบายตั้ งแตหนุมๆมา
และไดตกตะกอน มันไมไดถูก
ถายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะ
นั้น หรือตองถูกกวาดไปเปน
เชลย ดังนั้น รสจึงยังอยูในนั้น
และกลิ่นก็ไมเปลี่ยนแปลง"
12พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่อเราจะสงนักทองเที่ยวมาให
เขาเพ่ื อทําให เขาทองเที่ ยวไป
และเทภาชนะของเขาใหเกลี้ ยง
และทุบไหของเขาใหแตกเปน

เยเรมีย 48

(1) ปฐก 19:37 (2) ยรม 48:17 (3) อสย 15:2 (4) กดว 21:27; อสธ 8:11
(5) อสย 15:5 (6) ยรม 51:6 (7) สดด 40:4; อสย 59:4-6 (8) ยรม 48:18; อสค 25:9
(9) สดด 11:1; อสย 16:2 (10) กดว 31:14-18 (11) สดด 55:19 (12) ยรม 48:8
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ชิ้นๆ
13 แลวโมอับก็จะไดอายเพราะ
พระเคโมช อยางที่วงศวานอิส-
ราเอลไดอายเพราะเบธเอล อัน
เปนที่วางใจของเขา
14 เจาวาอยางไรไดวา `เราเปน
พวกวีรชนและทแกลวทหารสํา-
หรับสงคราม'
15 เมืองโมอับถูกทําลายและข้ึน
ไปจากหัวเมืองของมันแลว และ
คนหนุ มๆที่ คัดเลื อกแล วของ
เมืองก็ลงไปสูการถูกฆา พระ
บรมมหากษัตริยผูทรงพระนาม
วา พระเยโฮวาหจอมโยธา ตรัส
ดังนี้แหละ
16 ภัยพิบัติของโมอับอยูใกลแค
คืบแลว และความทุกขใจของ
เขาก็เรงกาวเขามา
17บรรดาทานที่อยูรอบเขา จง
เสียใจดวยเขาเถิด และบรรดา
ทานที่ รู จักชื่อเขาดวย จงกลาว
วา `ไมธารพระกรอันทรงฤทธิ์
หักเสียแลว คือคทาอันรุงโรจน
นั้น'
18 ธิดาผู อาศัยเมืองดีโบนเอย
จงลงมาจากสงาราศีของเจาและ
นั่ งดวยความกระหาย เพราะผู
ทําลายโมอับจะมาสูกับเจา เขา
จะทําลายที่กําบังเขมแข็งของเจา
19 โอ ชาวเมืองอาโรเออรเอย
จงยืนเฝาอยูขางทาง จงถามชาย
ที่หนีมาและผูหญิงที่รอดพนมา

วา `เกิดเรื่องอะไรข้ึน'
20 โมอับถู กกระทําให ได อาย
เพราะมันแตกเสียแลว คร่ํา-
ครวญและรองรํ่าไรอยู จงบอก
แถวแมน้ําอารโนนวา `โมอับถูก
ทําลายเสียแลว'
21 การพิพากษาไดตกเหนือที่
ราบ เหนือโฮโลน และยาฮาส
และเมฟาอาท
22 และดีโบน และเนโบ และ
เบธดิบลาธาอิม
23 และคีริยาธาอิม และเบธกา-
มุล และเบธเมโอน
24 และเคริโอท และโบสราห
และหัวเมืองทั้ งสิ้นของแผนดิน
โมอับ ทั้งไกลและใกล
25พระเยโฮวาหตรัสวา เขาของ
โมอับถูกตัดออกแลว และแขน
ของมันก็หักไป
26 จงทําใหเขามึนเมา เพราะวา
เขาไดพองตัวข้ึนตอพระเยโฮ-
วาห เพราะฉะนั้นโมอับจะตอง
กลิ้ งเกลือกอยู ในอาเจียนของ
ตัว และเขาจะถูกเยาะเยยดวย
27 อิสราเอลไมถูกเจาเยาะเยย
หรือ ไปพบเขาทามกลางโจร
หรือ เมื่อเจาพูดถึงเขา เจาจึง
กระโดดขึ้นดวยความปติยินดี
28 โอ ชาวเมืองโมอับเอย จง
ออกเสียจากหัวเมืองไปอาศัยอยู
ในหิน จงเปนเหมือนนกเขาซึ่ ง
ทํารังอยูที่ขางปากซอก

เยเรมีย 48

(13) ยรม 48:7 (14) สดด 11:1 (15) อสย 40:30 (16) พบญ 32:35 (17) วว 18:14
(18) อสย 47:1 (19) กดว 32:34 (20) พบญ 2:36 (21) อสค 25:9 (22) กดว 32:34
(23) ปฐก 14:5 (24) อมส 2:2 (25) สดด 75:10 (26) ยรม 13:13 (27) สดด 44:13
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29 เราได ยินถึ งความเหอเหิม
ของโมอับ (เขาเหอเหิมมาก)
ไดยินถึงความยโส ความจอง
หองของเขา และความเหอเหิม
ของเขา และถึงความยกตนขม
ทานในใจของเขา
30 พระเยโฮวาหตรัสวา เรารู
ความโกรธของเขา แตมันจะไม
สําเร็จ ความเท็จทั้ งหลายของ
เขาจะไมถึงความสําเร็จ
31 เพราะฉะนั้น เราจะคร่ํา-
ครวญเพื่อโมอับ เราจะรองรํ่าไร
เพ่ือโมอับทั้งมวล ใจของเราจะ
โอดครวญเพื่อคนของคีรเฮเรส
32 โอ เถาองุนแหงสิบมาหเอย
เราจะร องไห เพ่ื อเจ ามากกว า
เพ่ือยาเซอร กิ่งทั้งหลายของเจา
ย่ืนขามทะเลจนถึงทะเลของยา-
เซอร ผูทําลายไดโจมตีผลไมฤดู
รอนและการเก็บองุนของเจา
33 ความยินดีและความชื่นบาน
ไดถูกกวาดออกไปเสียจากเรือก
สวนไรนาและแผนดินของโมอับ
เราไดกระทําให เหลาองุ นหยุด
ไหลจากบอยํ่าองุ น ไมมีคนยํ่า
ดวยเสียงโหรอง เสียงโหรองนั้น
ไมใชเสียงโหรองเลย
34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอ-
เลอาเลหไดรองรํ่าไห เขาทั้ ง
หลายส งเสียงรองไกลถึงเมือง
ยาฮาส จากโศอารถึงโฮโรนาอิม
ดังวัวตัวเมียอายุสามป เพราะ

สายน้ําทั้ งหลายแหงนิมริมก็จะ
รางเปลาดวย
35 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
นําอวสานมาสู ผู ที่ ถวายเครื่ อง
บูชาในปูชนียสถานสู งและเผา
เครื่องหอมถวายพระของเขาใน
โมอับ
36 เพราะฉะนั้น ใจของเราจะ
โอดครวญเพื่ อโมอั บเหมื อน
อยางป และใจของเราจะโอด
ครวญเหมื อนป เ พ่ื อคนเมื อง
คีรเฮเรส เพราะทรัพยสมบัติที่
เขาไดมาก็ไดพินาศ
37 ทุกศีรษะจะถูกโกน และทุก
เคราจะถูกตัด บนมือทั้งปวงจะ
มีรอยเชือดเฉือน และจะมีผา
กระสอบที่บ้ันเอว
38 บนหลังคาเรือนทั้ งสิ้ นของ
โมอับและตามถนนทั้ งหลายใน
เมืองนั้นจะมีแตเสียงโอดครวญ
ทั่ วไป เพราะเราทุบโมอับ
เหมือนเราทุบภาชนะที่เราไมพอ
ใจ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
39 เขาทั้ งหลายจะคร่ําครวญวา
`โมอับแตกแลวหนอ โมอับหัน
หลังกลับดวยความอับอายแลว
หนอ' ดังนั้ นแหละโมอับได
กลายเปนที่เยาะเยย และเปนที่
หวาดเสียวแกบรรดาผูที่อยูลอม
รอบเขา"
40 เพราะพระเยโฮวาหตรัสว า
"ดูเถิด ผูหนึ่ งจะโฉบลงเหมือน

เยเรมีย 48

(29) สภษ 8:13; อสย 16:6 (30) อสย 16:6 (31) อสย 15:5 (32) กดว 32:38
(33) ยรม 25:9-10 (34) กดว 32:37 (35) กดว 22:40-41 (36) อสย 15:5; 16:11
(37) อสค 7:18; อมส 8:10 (38) อสย 15:3 (39) พคค 1:1 (40) พบญ 28:49
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นกอินทรี และกางปกออกสู
โมอับ
41 เคริโอทถูกจับไปและที่กําบัง
เขมแข็งถูกยึด จิตใจของบรรดา
นั กรบแห งโมอั บในวั นนั้ นจะ
เหมือนจิตใจของผูหญิงซึ่งกําลัง
เจ็บครรภคลอดบุตร
42 โมอั บจะถู กทําลายและไม
เป นชนชาติ หนึ่ ง อี กต อ ไป
เพราะวาเขาพองตัวข้ึนตอพระ
เยโฮวาห
43พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ชาว
เมืองโมอับเอย ความสยดสยอง
หลุมพรางและกับดัก จะอยู
เหนือเจา
44 ผู ใดที่ หนี จากความสยด-
สยองจะตกหลุมพราง และผูที่
ป นออกมาจากหลุมพรางก็ จะ
ติดกับ เพราะเราจะนําสิ่งเหลานี้
มาเหนือโมอับ ในปแหงการลง
โทษเขา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
แหละ
45 ผูลี้ภัยไดไปยืนอยูอยางหมด
แรงที่ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะ
วา ไฟจะออกมาจากเฮชโบน
เปลวไฟจะออกมาจากทามกลาง
สิโหน มันจะทําลายดินแดนของ
โมอับและกระหมอมของบรรดา
คนแหงความอลเวง
46 โอ โมอับเอย วิบัติแกเจา
ชนชาติแหงพระเคโมชกําลังวอด
วายอยูแลว เพราะบรรดาบุตร

ชายของเจ าถูกจับไปเปนเชลย
และบุ ตรสาวของเจ าก็ เข าใน
ความเปนเชลย
47 แตเรายังจะใหโมอับกลับสู
สภาพเดิมในกาลตอไป พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ" เทานี้
เปนขอพิพากษาโมอับ
คําพยากรณเรื่องคนอัมโมน

49เกี่ยวดวยเรื่องคนอัม-
โมน พระเยโฮวาหตรัส

วา "อิสราเอลไมมีบุตรชายหรือ
เขาไมมีทายาทหรือ แลวทําไม
กษัตริยของพวกเขาจึงรับกาด
เปนมรดก และประชาชนของ
ท านอาศัยอยู ในหั วเมื องของ
ทาน
2พระเยโฮวาหตรัสวา เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่ อเราจะกระทําใหไดยินเสียง
สัญญาณสงครามในนครรับบาห
ของคนอัมโมน มันจะกลายเปน
กองซากปรักหักพัง และธิดาทั้ง
หลายของเมืองนั้นจะถูกเผาเสีย
ดวยไฟ แลวอิสราเอลจะเปน
ทายาทของคนเหล านั้ นที่ เคย
เปนทายาทของเขาอีก พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
3โอ เฮชโบนเอย จงคร่ําครวญ
เพราะเมืองอัยถูกทําลาย บุตร
สาวแหงนครรับบาหเอย จงรอง
รํ่าไร จงเอาผากระสอบคาดเอว
ไว จงโอดครวญ ว่ิงไปว่ิงมาอยู

เยเรมีย 48, 49

(41) ยรม 48:24 (42) อสธ 3:8-13 (43) พบญ 32:23-25 (44) 1 พกษ 19:17
(45) กดว 21:28; อมส 2:2 (46) กดว 21:29; ยรม 48:7 (47) อสย 18:7; ดนล 2:28
(1) ปฐก 19:38; พบญ 2:19 (2) อสค 25:4-6; อมส 1:14 (3) อสย 13:6; ยก 5:1
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ทามกลางรั้ วตนไม เพราะ
กษัตริย ของพวกเขาจะตองถูก
กวาดไปเปนเชลย พรอมกับ
ปุโรหิตและเจานายของมัน
4 โอ บุตรสาวผู กลับสัตยเอย
ทําไมเจ าโออวดบรรดาหุบเขา
หุบเขาของเจามีน้ําไหล ผูวางใจ
ในสมบัติของตนวา `ใครจะมาสู
ฉันนะ'
5องคพระผู เปนเจาพระเจาจอม
โยธาตรัสวา ดูเถิด เราจะนํา
ความสยดสยองมาเหนื อเจ า
จากทุกคนที่อยูรอบตัวเจา และ
เจาจะถูกขับไลออกไป ชายทุก
คนตรงหนาเขาออกไป และจะ
ไมมีใครรวบรวมคนลี้ภัยได
6แตภายหลังเราจะใหคนอัม-
โมนกลับสูสภาพเดิม" พระเย-
โฮวาหตรัสดังนี้แหละ
คําพยากรณเรื่องเมืองเอโดม

7 เกี่ยวกับเรื่องเมืองเอโดม พระ
เยโฮวาหจอมโยธาตรัสดังนี้ ว า
"สติ ป ญญาไม มี ในเทมานอี ก
แลวหรือ คําปรึกษาพินาศไป
จากผูเฉลียวฉลาดแลวหรือ สติ
ป ญญาของเขาหายสู ญไปเสี ย
แลวหรือ
8โอ ชาวเมืองเดดานเอย จงหนี
จงหันกลับ จงอาศัยในที่ ลึก
เพราะว าเราจะนําภัยพิบัติของ
เอซาวมาเหนือเขา เวลาเมื่อเรา
จะลงโทษเขา

9ถาคนเก็บองุนมาหาเจา เขาจะ
ไมทิ้งองุนตกคางไวบางหรือ ถา
ขโมยมาเวลากลางคืน เขาจะไม
ทําลายเพียงพอแกตัวเขาเทานั้น
หรือ
10 แต เราได เปลื อยเอซาวให
เปลือยเลย เราไดเปดที่ซอนของ
เขา และเขาไมสามารถซอนตัว
ได เชื้ อสายของเขาถูกทําลาย
และพ่ีนองของเขา และเพ่ือน
บานของเขา ไมมีเขาอีกแลว
11 จงทิ้ งเด็กกําพราพอของเจา
ไวเถิด เราจะใหเขามีชี วิตอยู
และใหแมมายของเจาวางใจใน
เราเถิด"
12 เพราะพระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา "ดูเถิด ถาคนที่ยังไมสมควร
จะดื่มจากถวยนั้นยังตองดื่ม เจา
จะพนโทษไปไดหรือ เจาจะพน
โทษไปไมได เจาจะตองดื่ม
13 พระเยโฮวาหตรัสวา เราได
ปฏิ ญาณต อตั วของเราเองว า
โบสราหจะตองกลายเปนที่ รก
ราง เปนที่ตําหนิติเตียน เปนที่
ที่ถูกทิ้งไวเสียเปลา และเปนคํา
สาปแชง และหัวเมืองทั้งสิ้นของ
เขาจะเปนที่ที่ถูกทิ้ งไวเสียเปลา
อยูเนืองนิตย"
14 ข าพเจ าได ยิ นข าวลื อจาก
พระเยโฮวาห ทูตคนหนึ่งถูกสง
ไปทามกลางบรรดาประชาชาติ
บอกวา "จงรวบรวมเจาทั้งหลาย

เยเรมีย 49

(4) ยรม 9:23 (5) ยชว 2:9; 2 พกษ 7:6-7 (6) อสย 19:18-23 (7) ปฐก 25:30
(8) มธ 24:15-18; วว 6:15 (9) อสย 17:6; อบด 1:5-6 (10) มลค 1:3-4; รม 9:13
(11) พบญ 10:18 (12) สภษ 17:5; พคค 4:21-22 (13) ปฐก 22:16 (14) ยรม 51:46
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เขา และมาตอสู เมืองนั้น และ
ลุกข้ึนเพ่ือกระทําสงครามเถิด
15 เพราะวา ดูเถิด เราจะกระทํา
เจ าให เล็ กท ามกลางบรรดา
ประชาชาติ ใหเปนที่ ดูหมิ่น
ทามกลางมนุษย
16 เพราะความหวาดเสียวของ
เจาไดหลอกลวงเจา ทั้ งความ
เหอเหิมแหงใจของเจา โอ เจาผู
ซึ่ งอาศัยอยูในซอกหิน ผู ยึด
ยอดภูเขาไวเอย แมเจาทํารัง
ของเจ าสู งเหมื อนอย างรั งนก
อินทรี เราจะฉุดเจาลงมาจากที่
นั่น พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
17 เอโดมจะกลายเปนที่ รกราง
ทุกคนที่ผานเอโดมจะตกตะลึง
และจะเยยหยันในภัยพิ บัติทั้ ง
สิ้นของมัน
18 อย างเมื่ อเมื องโสโดมและ
เมืองโกโมราหและหัวเมืองใกล
เคียงของมันถูกทําลายลาง พระ
เยโฮวาหตรัสวา ไมมีใครจะ
พํานักอยูที่ นั่น ไมมีบุตรของ
มนุษยคนใดจะอาศัยในเมืองนั้น
19 ดูเถิด เขาจะข้ึนมาอยางสิง-
โตจากคลื่นของลุมแมน้ําจอร-
แดนโจนเข าใสคอกของแกะที่
แข็งแรง แตเราจะกระทําใหเขา
ว่ิงหนีเธอไปอยางฉับพลัน และ
ใครเปนผูที่เลือกสรรไว ที่เราจะ
แตงตั้ งไวเหนือเธอ ใครเปน
อยางเราเลา ใครจะนัดเราเลา ผู

เลี้ ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู ตอ
หนาเราได
20 เพราะฉะนั้นจงฟงคําปรึกษา
ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงเตรียมไว
ตอสูเมืองเอโดม และพระประ-
สงคทั้ งหลายซึ่ งพระองคไดดําริ
ไวตอสู ชาวเมืองเทมาน แนละ
ถึงตัวเล็กที่สุดในฝูงก็จะตองถูก
ลากเอาไป แนละ พระองคจะ
ทรงกระทําใหที่อาศัยของเขาราง
เปลาไปพรอมกับเขาดวย
21 แผ นดิ นโลกสั่ นสะเทื อน
เพราะเสียงที่มันลม เสียงคร่ํา-
ครวญของเขาไดยินถึงทะเลแดง
22 ดูเถิด ผูหนึ่งจะเหาะข้ึนและ
โฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กางป กของมันออกสู โบสราห
และจิตใจของนักรบแหงเอโดม
ในวันนั้ นจะเป นเหมื อนจิตใจ
ของหญิงปวดทองคลอดบุตร

คําพยากรณเรื่อง
เมืองดามัสกัส

23 เกี่ยวดวยเรื่องเมืองดามัสกัส
เมืองฮามัทและเมืองอารปดได
ขายหนา เพราะเขาทั้ งหลายได
ยินขาวราย เขาก็กลัวลาน ทะเล
ก็ทุรนทุราย มันสงบลงไมได
24 เมืองดามัสกัสก็ออนเพลีย
แลว เธอหันหนีและความกลัว
จนตัวสั่ นจับเธอไว ความแสน
ระทมและความเศร ายึดเธอไว
อยางผูหญิงกําลังคลอดบุตร

เยเรมีย 49

(15) 1 ซมอ 2:7-8; สดด 53:5 (16) ยรม 48:29; สภษ 16:18 (17) อสย 34:9-15
(18) ปฐก 19:24-25; พบญ 29:23 (19) ศคย 11:3 (20) สดด 33:11; สภษ 19:21
(21) อสย 14:4-15 (22) พบญ 28:49; ดนล 7:4 (23) ปฐก 14:15 (24) ยรม 49:22
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25 เมืองแหงการสรรเสริญนั้ น
ถูกทอดทิ้งแลวหนอ คือเมืองที่
เต็มดวยความชื่นบานนั่นนะ
26 เพราะฉะนั้ นคนหนุ มๆของ
เมืองนั้ นจะลมลงตามถนนทั้ ง
หลายในเมืองนั้น และบรรดา
ทหารของเมืองนั้นจะถูกตัดออก
ในวันนั้น พระเยโฮวาหจอมโย-
ธาตรัสดังนี้แหละ
27 และเราจะกอไฟข้ึ นในกํา-
แพงเมืองดามัสกัส และไฟนั้น
จะกินพระราชวังของเบนฮาดัด
เสีย
คําพยากรณเรื่องเมืองเคดาร

28 เกี่ยวดวยเรื่องคนเคดารและ
ราชอาณาจักรฮาโซร ซึ่ งเนบู-
คัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน
จะโจมตี พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
วา จงลุกข้ึน รุดเขาไปสูคนเค-
ดาร จงทําลายประชาชนแหง
ตะวันออกเสีย
29 เต็ นท และฝู งแพะแกะของ
เขาจะถูกริบเสีย ทั้ งมานและ
ภาชนะทั้งสิ้นของเขา อูฐของเขา
จะถูกนําเอาไปจากเขา และคน
จะรองแกเขาวา `ความสยด
สยองทุกดาน'
30พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ชาว
เมืองฮาโซรเอย หนีเถิด จงสัญ-
จรไปไกล ไปอาศัยในที่ ลึก
เพราะเนบู คัดเนสซารกษัตริย
แหงบาบิโลนไดดําริแผนงานตอ

สู เจา และกอตั้ งความประสงค
ไวสูเจา
31 พระเยโฮวาหตรัสวา จงลุก
ข้ึน รุดหนาไปสูประชาชาติหนึ่ง
ที่มั่ งมี ซึ่งอาศัยอยูอยางมั่นคง
ไม มี ประตู เมื องและไม มี ดาล
ประตู อยูแตลําพัง
32 อูฐของเขาทั้ งหลายจะกลาย
เปนของที่ปลนมาได และฝูงวัว
อันมากมายของเขาจะเปนของที่
ริบมา พระเยโฮวาหตรัสวา เรา
จะกระจายเขาไปทุกทิศลม คือ
คนที่อยู ในมุมที่ ไกลที่สุด และ
เราจะนําภัยพิบัติมาจากทุกดาน
ของเขา
33 เมืองฮาโซรจะเปนที่ อาศัย
ของมังกร เปนที่ที่ ถูกทิ้ งไวให
รกรางอยูเปนนิตย  ไมมีใครจะ
พํานักที่นั่น ไมมีบุตรของมนุษย
คนใดจะอาศัยในเมืองนั้น"
คําพยากรณเรื่องเมืองเอลาม

34 พระวจนะของพระเยโฮวาห
ซึ่งมายังเยเรมียผูพยากรณเกี่ยว
ดวยเรื่องเมืองเอลามในตอนตน
รัชกาลเศเดคียาหกษัตริยแหง
ยูดาหวา
35 "พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ดูเถิด เราจะหักคันธนู
ของเอลาม ซึ่ งเปนหัวใจแหง
กําลังของเขาทั้งหลาย
36 และเราจะนําลมทั้ งสี่ทิศจาก
ฟาทั้งสี่สวนมาสูเอลาม และเรา

เยเรมีย 49

(25) ยรม 33:9; สดด 37:35-36 (26) พคค 2:21 (27) อมส 1:3-5 (28) ปฐก 25:13
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จะกระจายเขาไปตามลมเหล า
นั้นทั้ งหมด จะไมมีประชาชาติ
ใดซึ่ งผูถูกขับไลออกไปจากเอ-
ลามจะมาไมถึง
37 ดวยว าเราจะกระทําให เอ-
ลามสยดสยองตอหนาศัตรูของ
เขาทั้ งหลาย และตอหนาผูที่
แสวงหาชีวิตของเขา พระเยโฮ-
วาหตรัสวา เราจะนําเหตุรายมา
ถึงเขาทั้ งหลาย คือความพิโรธ
อันแรงกลา เราจะใชใหดาบไล
ตามเขาทั้ งหลาย จนกวาเราจะ
ไดเผาผลาญเขาเสีย
38 และเราจะตั้ งพระที่ นั่ งของ
เราในเอลาม และจะทําลาย
กษัตริยและบรรดาเจานายของ
เขาทั้ งหลาย พระเยโฮวาหตรัส
ดังนี้
39 พระเยโฮวาหตรัสวา แตใน
กาลตอไปเราจะใหเอลามกลับสู
สภาพเดิม"

คําพยากรณเรื่อง
 กรุงบาบิโลนและชาวเคลเดีย

50พระวจนะซึ่งพระเยโฮ-
วาหทรงกลาวดวยเรื่อง

บาบิโลน เกี่ยวดวยเรื่องแผนดิน
ของชาวเคลเดีย โดยเยเรมียผู
พยากรณวา
2 "จงประกาศทามกลางบรรดา
ประชาชาติและปาวรอง จงตั้งธง
ข้ึนและปาวรอง อยาปดบังไว
เลย และวา `บาบิโลนถูกยึดแลว

พระเบลก็ไดอาย พระเมโรดัคก็
ถูกทุบแหลกเปนชิ้ นๆ รูป
เคารพทั้ งหลายของเมืองนั้นถูก
กระทําใหไดอาย และรูปปนทั้ง
หลายก็ถูกทุบแหลกเปนชิ้นๆ'
3 เพราะว ามี ประชาชาติ หนึ่ ง
ออกจากทิศเหนือมาตอสู เมือง
นั้น ซึ่งจะกระทําใหแผนดินของ
เธอเปนที่รกราง และจะไมมีสิ่ง
ใดอาศัยในนั้นเลย ทั้ งมนุษย
และสั ตว จะย ายออกไปและจะ
ออกไปเสีย
4พระเยโฮวาหตรัสวา ในวัน
เหลานั้นและในเวลานั้น ประ-
ชาชนอิ สราเอลและประชาชน
ยูดาหจะมารวมกัน มาพลางรอง
ไหพลาง และเขาทั้งหลายจะไป
แสวงหาพระเยโฮวาหพระเจ า
ของเขา
5 เขาทั้ งหลายจะถามหาทางไป
ศิโยนโดยหันหนาตรงไปเมือง
นั้น กลาววา `มาเถิด ใหพวกเรา
มาติดสนิทกับพระเยโฮวาหโดย
ทําพันธสัญญาเนืองนิตยซึ่ งจะ
ไมลืมเลย'
6ประชาชนของเราเป นแกะที่
หลง บรรดาผู เลี้ยงของเขาทั้ ง
หลายไดพาเขาหลงไป หันเขา
ทั้งหลายไปเสียบนภูเขา เขาทั้ง
หลายไดเดินจากภูเขาไปหาเนิน
เขา เขาลืมคอกของเขาเสียแลว
7บรรดาผูที่พบเขาก็กินเขา และ

เยเรมีย 49, 50
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ศัตรูของเขาไดกลาววา `เราไมมี
ความผิด เพราะเขาทั้งหลายได
กระทําบาปตอพระเยโฮวาห ผู
เปนที่ อยู อันเที่ ยงธรรมของเขา
ทั้ งหลาย คือพระเยโฮวาหอัน
เป นความหวั งของบรรพบุ รุษ
ของเขาทั้งหลาย'
8จงหนีจากทามกลางบาบิโลน
จงออกไปเสียจากแผนดินของ
ชาวเคลเดีย และเปนเหมือน
แพะตัวผูนําหนาฝูง
9 เพราะ ดูเถิด เราจะเราและนํา
บรรดาประชาชาติใหญหมูหนึ่ ง
จากประเทศเหนือมาตอสูบาบิ-
โลน และเขาทั้งหลายจะเรียงราย
พวกเขามาตอสูกับเธอ ตรงนั้น
แหละเธอจะถูกยึด ลูกธนูของ
เขาทั้ งหลายก็เหมือนนักรบที่มี
ฝมือ ไมมีคนใดจะกลับมือเปลา
10 พระเยโฮวาหตรัสวา ประ-
เทศเคลเดียจะถูกปลน บรรดาผู
ที่ปลนเธอจะอิ่มหนํา
11 โอ บรรดาผูปลนมรดกของ
เราเอย แมวาเจาเปรมปรีดิ์ แม
วาเจาลิงโลด แมเจาอวนพีอยาง
วัวสาวอยูที่หญา และรองอยาง
วัวตัวผู
12 มารดาของเจ าจะละอาย
อยางอดสู และนางที่คลอดเจา
จะตองอับอาย ดูเถิด ที่ร้ังทาย
แห งบรรดาประชาชาติ จะเป น
ถิ่ นทุรกันดาร ที่แหงแลงและ

ทะเลทราย
13 เมื องนั้ นจะไม มี คนอาศั ย
เพราะพระพิโรธของพระเยโฮ-
วาห แตจะเปนที่รกรางทั้งหมด
ทุกคนที่ผานเมืองบาบิโลนไปจะ
ตกตะลึง และจะเยยหยันในภัย
พิบัติทั้งสิ้นของเมืองนั้น
14 จงเรี ยงรายตั วของเจ าทั้ ง
หลายเข ามาสู บาบิ โลนใหรอบ
ขาง บรรดาเจาที่โกงคันธนูจงยิง
เธอ อยาเสียดายลูกธนู เพราะ
เธอไดกระทําบาปตอพระเยโฮ-
วาห
15 จงเปลงเสียงโหรองสู เธอให
รอบขาง เธอยอมแพแลว ราก
ฐานของเธอลมลงแลว กําแพง
ของเธอถูกพังลงมาแลว เพราะ
นี่เปนการแกแคนของพระเยโฮ-
วาห จงทําการแกแคนเธอ ทํา
กับเธออยางที่ เธอไดกระทํามา
แลว
16 จงตัดผูหวานเสียจากบาบิ-
โลน และตัดผูที่ ถือเคียวในฤดู
เกี่ยว เหตุเพราะดาบของผู บีบ
บังคับทุกคนจึงหันเขาหาชนชาติ
ของตน และทุกคนจะหนีไปยัง
แผนดินของตน
17 อิสราเอลเปนเหมือนแกะที่
ถูกกระจัดกระจายไปแลว พวก
สิงโตไดขับลาเขาไป ทีแรก
กษัตริยอัสซีเรียกินเขา ในที่สุด
นี้ เนบู คัดเนสซารกษัตริยแห ง
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บาบิโลนไดหักกระดูกของเขา
18 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ตรัสดังนี้วา ดูเถิด เราจะลงโทษ
กษัตริยแห งบาบิโลนและแผน
ดินของทาน ดังที่ เราไดลงโทษ
กษัตริยแหงอัสซีเรีย
19 เราจะใหอิสราเอลกลับสูลาน
หญาของเขา และเขาจะกินอยู
บนคารเมลและในบาชาน และ
เขาจะอิ่มใจบนเนินเขาเอฟราอิม
และในกิเลอาด
20 พระเยโฮวาหตรัสวา ในวัน
เหลานั้นและในเวลานั้น จะหา
ความชั่ วช าในอิสราเอลและจะ
หาไมไดเลย จะหาบาปในยูดาห
ก็หาไมไดเลย เพราะเราจะให
อภัยแกชนเหลานั้นผูที่ เราเหลือ
ไวให
21 พระเยโฮวาหตรัสวา จงข้ึน
ไปสูแผนดินเมราธาอิม และตอ
สูชาวเมืองเปโขด จงฆาเขาและ
ตามทําลายเสียใหสิ้นเชิง และจง
กระทําทุ กอย างตามที่ เราได
บัญชาเจาไว
22 เสียงสงครามอยู ในแผนดิน
และเสียงการทําลายอยางใหญ
หลวงก็อยูในนั้น
23 คอนทุบของแผนดินโลกทั้ ง
หมดไดถูกตัดลงและถูกหักเสีย
แลวหนอ บาบิโลนไดกลายเปน
ที่ รกรางทามกลางบรรดาประ-

ชาชาติแลวหนอ
24 โอ บาบิโลนเอย เราวางบวง
ดักเจาและเจาก็ติดบวงนั้น และ
เจาไมรู เร่ือง เขามาพบเจาและ
จับเจา เพราะเจาไดขันสูกับพระ
เยโฮวาห
25พระเยโฮวาหไดทรงเปดคลัง
อาวุธของพระองค และทรงให
อาวุธแหงพระพิโรธของพระองค
ออกมา เพราะนี่แหละเปนพระ
ราชกิจแห งองคพระผู เปนเจ า
พระเจ าจอมโยธาในแผ นดิ น
แหงชาวเคลเดีย
26 จงมาต อสู กั บเธอจากทุ ก
เสี้ยวโลก จงเปดบรรดาฉางของ
เธอ จงกองเธอไวเหมือนอยาง
กองข าวและทําลายเสี ยจนสิ้ น
เชิง อยาใหเธอเหลืออยูเลย
27 จงฆ าวั วผู ของเธอใหหมด
ใหมันทั้ งหลายลงไปยังการฆา
วิบัติแกมันทั้ งหลาย เพราะวัน
เวลาของมันมาถึงแลว คือเวลา
แหงการลงโทษมัน
28 เสี ยงของเขาทั้ งหลายที่ ได
หนีและรอดพนจากแผนดินบา-
บิโลน ไปประกาศการแกแคน
ของพระเยโฮวาหพระเจาของเรา
ในศิโยน คือการแกแคนแทน
พระวิหารของพระองค
29 จงเรี ยกนั กธนู มาต อสู กั บ
บาบิโลน คือบรรดาคนที่โกงธนู
จงตั้งคายไวรอบมัน อยาใหผูใด
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หนีรอดพนไปได จงกระทํากับ
เธอตามการกระทําของเธอ จง
กระทําแก เธออย างที่ เธอได
กระทําแลว เพราะเธอจองหอง
ลองดีกับพระเยโฮวาห พระองค
ผูบริสุทธิ์แหงอิสราเอล
30 เพราะฉะนั้ นคนหนุ มๆของ
เธอจะลมลงตามถนนทั้ งหลาย
และทหารของเธอทั้ งสิ้ นจะถูก
ตัดออกในวันนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้
31 องคพระผู เปนเจ าพระเจ า
จอมโยธาตรัสวา โอ ผูจองหอง
เอย ดูเถิด เราตอสู กับเจา
เพราะวาวันเวลาของเจามาถึ ง
แลว คือเวลาที่เราจะลงโทษเจา
32 ผู จองหองจะสะดุดและลม
ลง จะไมมีผู ใดพยุงเขาข้ึนได
และเราจะก อไฟในบรรดาหั ว
เมืองของเขา และไฟจะกินบรร-
ดาที่อยูรอบเขาเสียสิ้น
33 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้วา ประชาชนอิสราเอลและ
ประชาชนยู ดาห ถู กบี บบั งคับ
ดวยกัน บรรดาผูที่ จับเขาทั้ ง
หลายไปเปนเชลยได ยึดเขาไว
มั่น เขาทั้งหลายปฏิเสธไมยอม
ใหเขาไป
34พระผูไถของเขาทั้งหลายนั้น
เขมแข็ง พระนามของพระองค
คือพระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
องค จะทรงแก คดี ของเขาโดย

ตลอด เพ่ือพระองคจะประทาน
ความสงบแกแผนดิน แตประ-
ทานความไมสงบแกชาวเมื อง
บาบิโลน
35พระเยโฮวาหตรัสวา ใหดาบ
อยูเหนือชาวเคลเดีย และเหนือ
ชาวเมืองบาบิโลน และเหนือเจา
นายและนักปราชญของเธอ
36 ใหดาบอยูเหนือผูมุสา เพ่ือ
เขาจะกลายเปนคนโงไป ใหดาบ
อยู เหนือบรรดานักรบของเธอ
เพ่ือเขาทั้งหลายจะครั่นคราม
37 ใหดาบอยู เหนือมาทั้ งหลาย
ของเขาและรถรบของเขา และ
อยู เหนือบรรดาชนที่ ปะปนกัน
ทามกลางเขา เพ่ือเขาทั้งหลาย
จะกลายเปนผูหญิงไป ใหดาบ
อยูเหนือทรัพยสมบัติทั้งสิ้นของ
เขา เพ่ือวาทรัพยสมบัตินั้ นจะ
ถูกปลนเสีย
38 ใหความแห งแล งอยู เหนือ
น้ําทั้ งหลายของเธอ เพ่ือน้ําทั้ ง
หลายนั้นจะไดแหงไป เพราะ
เปนแผนดินแหงรูปเคารพสลัก
และเขาทั้งหลายก็บารูปนั้น
39 เพราะฉะนั้น สัตวปาทั้ ง
หลายและบรรดาหมาจิ้ งจอกจะ
อาศัยในบาบิโลน และนกเคา-
แมวจะอาศัยอยูในนั้น เมืองนั้น
จะไมมี ประชาชนอยู อี กต อไป
เปนนิตย คือไมมีชาวเมืองอาศัย
อยูตลอดชั่วอายุ

เยเรมีย 50

(30) อสย 13:15-18; ยรม 9:21 (31) อสค 5:8 (32) สภษ 16:18; ดนล 5:20
(33) อสย 14:17; ศคย 1:15-16 (34) อพย 6:6 (35) ลนต 26:25; อสย 66:16
(36) อสย 43:14 (37) สดด 20:7-8 (38) อสย 44:27; วว 16:12 (39) ยรม 50:12
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40 พระเยโฮวาหตรัสวา เมื่ อ
พระเจาไดทรงควํ่าเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราหและหัวเมือง
ใกลเคียง ดังนั้นจะไมมีคนพํา-
นักอยูที่ นั่ น และไมมีบุตรของ
มนุษยคนใดอาศัยอยู ในเมือง
นั้น
41 ดูเถิด ชนชาติหนึ่งจะมาจาก
ทิศเหนือ ประชาชาติอันเขมแข็ง
ชาติหนึ่ง และกษัตริยหลายองค
จะถูกเราใหมาจากที่ ไกลที่ สุด
ของแผนดินโลก
42 เขาทั้งหลายจะจับคันธนูและ
หอก เขาทั้งหลายดุราย และจะ
ไมมีความกรุณา เสียงของเขาทั้ง
หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะ-
นอง เขาทั้งหลายจะข่ีมา เรียง
รายกันเปนคนเขาสูสงครามกับ
เจานะ โอ บุตรสาวแหงบาบิโลน
เอย
43 กษัตริยแหงบาบิโลนได ยิน
ขาวเรื่องนั้น และพระหัตถของ
พระองคก็ออนลง ความแสน
ระทมจับหัวใจเขา เจ็บปวดอยาง
ผูหญิงกําลังคลอดบุตร
44 ดูเถิด เขาจะข้ึนมาอยางสิง-
โตจากคลื่นของลุมแมน้ําจอร-
แดนโจนเข าใสคอกของแกะที่
แข็งแรง แตเราจะกระทําใหเขา
ว่ิงหนีเธอไปอยางฉับพลัน และ
ใครเปนผูที่เลือกสรรไว ที่เราจะ
แตงตั้ งไวเหนือเธอ ใครเปน

อยางเราเลา ใครจะนัดเราเลา ผู
เลี้ ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู ตอ
หนาเราได
45 เพราะฉะนั้ นจงฟงแผนงาน
ซึ่ งพระเยโฮวาหทรงกระทําไว
ตอสูบาบิโลน และบรรดาพระ
ประสงคซึ่ งพระองคไดดําริ ข้ึ น
ตอสูกับแผนดินของชาวเคลเดีย
แนละตัวเล็กที่ สุดที่ อยู ในฝูงก็
ตองถูกลากเอาไป แนละคอก
ของเขานั้นจะรกรางไป
46 แผ นดิ นโลกสั่ นสะเทื อน
เพราะเสียงของการที่ บาบิโลน
ถูกจับเปนเชลย และเสียงคร่ํา-
ครวญดั งไปท ามกลางบรรดา
ประชาชาติ"
การพิพากษากรุงบาบิโลน

51พระเยโฮวาหตรัสดังนี้วา
"ดูเถิด เราจะปลุกกระ-

แสลมแหงการทําลาย ตอสูกับ
บาบิโลน และตอสู กับคน
ที่อาศัยทามกลางพวกที่ลุกข้ึนสู
กับเรา
2 เราจะส งผู ฝดไปยังบาบิโลน
และเขาทั้งหลายจะฝดเธอ และ
เขาทั้ งหลายจะทําให แผ นดิ น
ของเธอวางเปลา เมื่ อเขาทั้ ง
หลายมาลอมเธอไวทุกดาน ใน
วันแหงความยากลําบาก
3อย าให นั กธนู โก งคั นธนู ได
อยาใหเขาสวมเสื้ อเกราะลุกข้ึน
ได อยาไวชี วิตคนหนุมๆของ

เยเรมีย 50, 51

(40) ปฐก 19:24-25; พบญ 29:23 (41) ยรม 50:2-3 (42) สดด 74:20; 137:8-9
(43) อสย 13:6-8; ดนล 5:5-6 (44) โยบ 41:10-11 (45) สดด 33:10-11; กจ 4:28
(46) อสย 14:9-10 (1) อมส 3:6 (2) อสย 41:16; อสค 5:12 (3) ยรม 50:14; ยก 2:13
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เธอเลย จงทําลายพลโยธาของ
เธอทั้งหมด
4ดังนั้นเขาทั้งหลายจะถูกฆาลม
ลงในแผนดิ นของชาวเคลเดี ย
และจะถูกแทงทะลุที่ ถนนเมือง
นั้น
5 เพราะวาอิสราเอลและยูดาหมิ
ไดถูกทอดทิ้ งโดยพระเจ าของ
เขาทั้ งหลายพระเยโฮวาหจอม
โยธา ถึงแมแผนดินของเขาเต็ม
ด วยความผิดบาปตอองคบริ-
สุทธิ์แหงอิสราเอล
6จงหนีเสียจากทามกลางบาบิ-
โลน ใหทุกคนเอาชีวิตของตนให
รอดพนเถิด เจาอยาถูกตัด
ออกดวยความชั่วชาของเธอเลย
เพราะนี่ เป นเวลาแห งการแก
แคนของพระเยโฮวาห พระองค
จะทรงตอบสนองตอเธอสักครั้ง
7บาบิโลนได เคยเปนถ วยทอง
คําในพระหัตถของพระเยโฮวาห
กระทําใหแผนดินโลกทั้ งสิ้นมึน
เมาไป บรรดาประชาชาติไดดื่ม
เหลาองุนของเธอ เพราะฉะนั้น
ประชาชาติตางจึงบาไป
8บาบิโลนไดลมลงและแตกไป
อยางฉับพลัน จงคร่ําครวญเพื่อ
เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาใหเธอ
บรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอ
ใหหายไดกระมัง
9 เราทั้ งหลายอยากจะรักษาบา-
บิโลนใหหาย แตเธอไมหาย ละ

ทิ้ งเธอเสียเถิด และใหเราไป
ตางไปยังประเทศของตน เพราะ
วาการพิพากษาเธอได ข้ึ นไปถึง
ฟาสวรรค และไดถูกยกข้ึนถึง
ฟากฟา
10 พระเยโฮวาห ทรงนําความ
ชอบธรรมออกมาใหเรา มาเถิด
ให เราประกาศพระราชกิจของ
พระเยโฮวาหพระเจาของเราที่
ในศิโยน
11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโลข้ึนมา
พระเยโฮวาหทรงเราใจบรรดา
กษัตริยคนมีเดีย เพราะวาพระ
ประสงคของพระองคเกี่ ยวดวย
เร่ืองบาบิโลน ก็คือการทําลาย
มันเสีย เพราะนั่นแหละเปนการ
แกแคนของพระเยโฮวาห คือ
การแกแคนแทนพระวิหารของ
พระองค
12 จงป กธงชิ ดบรรดากําแพง
ของบาบิโลน จงทําคนเฝาให
เขมแข็ง จงตั้ งคนยามขึ้น จง
เตรียมกองซุมไว เพราะพระเย-
โฮวาหทรงวางแผนงานและทั้ ง
ทรงกระทําเสร็จตามที่ พระองค
ทรงลั่ นพระวาจาเกี่ ยวดวยชาว
เมืองบาบิโลน
13 โอ เจาผู อาศัยตามน้ํามาก
หลาย ผูมีสมบัติมากมายเอย
อวสานของเจามาถึงแลว เสน
ความโลภของเจาไดถูกตัดขาด
เสียแลว

เยเรมีย 51

(4) อสย 13:15; ยรม 49:26 (5) 1 ซมอ 12:22 (6) อสย 48:20; ศคย 6:7; วว 18:4
(7) อสย 14:4; ดนล 2:32 (8) อสย 21:9; วว 14:8 (9) ยรม 8:20; มธ 25:10-13
(10) สดด 37:6 (11) ยรม 46:4 (12) สภษ 21:30; อสย 8:9-10 (13) วว 17:1
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14 พระเยโฮวาห จอมโยธาได
ทรงปฏิญาณตอพระองค เองวา
แนละ เราจะใหเจามีคนเต็ม
เมืองใหมากอยางตั๊กแตน และ
เขาทั้ งหลายจะเปลงเสียงโหรอง
มีชัยเหนือเจา
15 พระองคทรงสร างโลกดวย
ฤทธิ์ เดชของพระองค พระองค
ทรงสถาปนาพิภพไว ด วยพระ
สติปญญาของพระองค และทรง
คลี่ทองฟาออกดวยความเขาใจ
ของพระองค
16 เมื่ อพระองคทรงเปลงพระ
สุ รเสี ยงก็ มี เสียงน้ําคะนองใน
ทองฟา และทรงกระทําให
หมอกลอยข้ึ นจากปลายพิภพ
ทรงกระทําฟาแลบเพ่ือฝน และ
ทรงนําลมมาจากพระคลั งของ
พระองค
17 มนุ ษย ทุ กคนโฉดในทาง
ความรู ของตน ชางทองทุกคน
จะไดอายเพราะรูปเคารพสลัก
ของตน เพราะรูปเคารพหลอ
ของเขาเปนของเท็จ และไมมีลม
หายใจในรูปเคารพนั้น
18 มันเปนของไรคา และเปน
ผลงานแหงความผิดพลาด มัน
จะตองพินาศเมื่อถึงเวลาการลง
โทษ
19 พระองคผูทรงเปนสวนของ
ยาโคบไม เหมื อนสิ่ ง เหล านี้
เพราะพระองคทรงเปนผู ที่ กอ

รางทุกสิ่งข้ึน และอิสราเอลเปน
ตระกูลที่ เปนมรดกของพระองค
พระเยโฮวาหจอมโยธาเปนพระ
นามของพระองค
20 เจาเปนคอนและยุทโธปกรณ
ของเรา เราจะทุบบรรดาประชา
ชาติเปนชิ้นๆดวยเจา เราจะทํา
ลายราชอาณาจักรทั้ งหลายดวย
เจา
21 เราจะทุบม าและคนข่ี เป น
ชิ้ นๆดวยเจา เราจะทุบบรรดา
รถรบและคนขั บให เป นชิ้ นๆ
ดวยเจา
22 เราจะทุบผู ชายและผู หญิง
เปนชิ้นๆดวยเจา เราจะทุบคน
แกและคนหนุ มเปนชิ้ นๆดวย
เจา เราจะทุบคนหนุมและหญิง
พรหมจารีเปนชิ้นๆดวยเจา
23 เราจะทุบผู เลี้ ยงแกะและฝูง
แกะเปนชิ้นๆดวยเจา เราจะทุบ
ชาวนาและวัวคูแอกของเขาเปน
ชิ้นๆดวยเจา เราจะทุบเจาเมือง
และปลัดเมืองเปนชิ้นๆดวยเจา
24 พระเยโฮวาหตรัสวา เราจะ
สนองบาบิโลนและบรรดาชาว
ประเทศเคลเดียท ามกลางสาย
ตาของเจา ซึ่ งบรรดาความชั่ ว
รายอันเขาไดกระทําในศิโยน
25 พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ภู
เขาซึ่งทําลายเอย ดูเถิด เราตอสู
เจา เจาผูทําลายแผนดินโลก
ทั้งสิ้น  เราจะเหยียดมือของเรา

เยเรมีย 51

(14) ยรม 49:13 (15) ปฐก 1:1-6 (16) โยบ 37:2-11 (17) สดด 14:2; รม 1:20-23
(18) ยนา 2:8; กจ 14:15 (19) สดด 16:5 (20) อสย 10:5 (21) อพย 15:1
(22) พบญ 32:25; 1 ซมอ 15:3 (24) ยรม 51:11 (25) ปฐก 11:4; อสย 13:2
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ออกตอสู เจา และกลิ้งเจาลงมา
จากหนาผา และจะกระทําใหเจา
เปนภูเขาที่ถูกไหม
26 เขาจะไมเอาหินจากเจาไปทํา
ศิลามุมเอก และไมเอาหินไปทํา
รากฐาน แตเจาจะถูกทิ้งรางเปน
นิตย พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
27 จงตั้ งธงไวบนแผนดิน จง
เปาแตรทามกลางประชาชาติทั้ง
หลาย จงเตรียมประชาชาติทั้ ง
หลายไวทําสงครามกับเธอ จง
เรียกราชอาณาจักรตอไปนี้มาสู
กับเธอ อารารัต มินนี และอัช-
เคนัส จงตั้งจอมทัพไวตอสู เธอ
จงทําม าข้ึ นเหมือนบุ งคันระ-
เกะระกะ
28 จงเตรียมบรรดาประชาชาติ
มาทําสงครามกับเธอ คือเตรียม
บรรดากษัตริยแหงมีเดีย พรอม
ทั้ งเจ าเมืองและปลัดเมืองทั้ ง
หลาย และทุกแผนดินที่ ข้ึนแก
มีเดีย
29 แผนดินนั้ นจะสะเทือนสะ-
ทานและโศกเศรา เพราะบรรดา
พระประสงคของพระเยโฮวาห
จะเกิ ดข้ึ นเพ่ื อต อสู บาบิ โลน
เพ่ือจะกระทําใหแผนดินบาบิ-
โลนเป นที่ รกร างปราศจากคน
อาศัย
30 นักรบแหงบาบิโลนหยุดรบ
แลว เขาทั้ งหลายคางอยู ในที่
กําบังเขมแข็งของเขา กําลังของ

เขาถอยเสียแลว เขาทั้ งหลาย
กลายเปนเหมือนผูหญิง เขาได
เผาที่ อาศัยของเธอแลว และ
ดาลประตูของเธอก็หัก
31 นักว่ิงคนหนึ่งว่ิงไปพบนักว่ิง
อีกคนหนึ่ง ทูตคนหนึ่งว่ิงไปพบ
ทูตอีกคนหนึ่ง  เพ่ือทูลกษัตริย
แหงบาบิโลนวา เมืองของพระ
องคถูกยึดไวทุกดานแลว
32 ท า ลุ ยข ามก็ ถู ก ยึ ดแล ว
ที่ เปนบึงเปนหนองก็ถูกไฟไหม
และบรรดาทหารก็ระส่ําระสาย
33 เพราะพระเยโฮวาหจอมโย-
ธา พระเจาแหงอิสราเอล ตรัส
ดังนี้วา บุตรสาวแหงบาบิโลนก็
เหมือนลานนวดขาว ณ เวลาที่
เธอถูกเหยียบยํ่า อีกสักประ-
เดี๋ยว เวลาเกี่ยวก็จะมาถึงแลว"
34 ให ชาวเมื องศิ โยนพู ดว า
"เนบู คัดเนสซาร กษัตริ ย แห ง
บาบิโลนไดกินขาพเจาเสียแลว
ทานไดขยํ้าขาพเจา ทานไดทํา
ใหขาพเจาเปนภาชนะวางเปลา
ท านได กลื นข าพเจ าดั่ งมั งกร
ท านไดอิ่ มท องด วยของอรอย
ของขาพเจา แลวทานก็คาย
ขาพเจาทิ้งเสีย
35 ความทารุณที่ ไดกระทําแก
ข าพเจ าและแก เนื้ อหนั งของ
ข าพเจ าจงตกเหนื อบาบิ โลน"
ใหเยรูซาเล็มกลาววา "ใหความ
รับผิดชอบสําหรับเลือดตกของ

เยเรมีย 51

(26) ยรม 51:37 (27) อสย 13:2-5 (28) ปฐก 10:2; 1 พศด 1:5 (29) ยรม 8:16
(30) สดด 76:5; อสย 13:7-8 (31) 1 ซมอ 4:12-18; 2 ซมอ 18:19 (32) ยรม 50:38
(33) อสย 21:10; อมส 1:3 (34) ยรม 51:49; พคค 1:1 (35) วนฉ 9:20; สดด 9:12
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เราอยูแกชาวประเทศเคลเดีย"
36 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้วา "ดูเถิด เราจะแกคดี
ของเจา และกระทําการแกแคน
เพ่ือเจา เราจะทําทะเลของเธอ
ใหแหง และกระทําแหลงน้ําของ
เธอใหเหือด
37 และบาบิ โลนจะกลายเป น
กองซากปรักหักพัง เปนที่ อยู
อาศัยของมังกร เปนที่นาตก
ตะลึง และเปนที่ เยยหยัน
ปราศจากคนอาศัย
38 เขาทั้ งหลายจะคํารามด วย
กันอยางสิงโต เขาทั้ งหลายจะ
คํารามอยางลูกสิงโต
39 ขณะที่ เขาทั้ งหลายผาวรอน
เราจะเตรียมการเลี้ ยงให และ
กระทําให เขาทั้ งหลายมึนเมา
เพ่ื อเขาทั้ งหลายจะปลาบปลื้ ม
ยินดี จนเขาทั้ งหลายจะนอน
หลับอยูชั่ วกาลนาน ไมตื่ นเลย
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้แหละ
40 เราจะนําเขาทั้ งหลายลงมา
ดุจลูกแกะไปยังการฆา เหมือน
แกะผูและแพะผู
41 เชชักถูกยึดแลวหนอ ซึ่งเปน
ที่ สรรเสริญของทั่ วแผนดินโลก
ถูกจับแลวเลา บาบิโลนไดกลาย
เป นที่ น าตกตะลึ งท ามกลาง
บรรดาประชาชาติเสียแลวหนอ
42 ทะเลข้ึ นมาเหนื อบาบิ โลน
คลื่นอยางมากมายคลุมเธอไว

43 หัวเมืองของเธอกลายเปนที่
รกราง เปนแผนดินที่แหงแลง
และเปนถิ่นทุรกันดาร เปน
แผนดินที่ไมมีผูใดอาศัยอยูและ
ไมมี บุตรของมนุษยคนใดขาม
ไป
44 และเราจะลงโทษพระเบลใน
บาบิโลน ทานกลืนอะไรเขาไป
แลว เราจะเอาออกจากปากทาน
เสีย บรรดาประชาชาติจะไมไหล
ไปหาทานอีก เออ กําแพงแหง
บาบิโลนจะลมลง
45 ประชาชนของเราเอย จง
ออกไปเสี ยจากท ามกลางเธอ
ให ทุ กคนเอาชี วิ ตของตนรอด
จากความพิโรธอันรอนแรงของ
พระเยโฮวาหเถิด
46 อยาใหใจของเจาวิตก และ
อยาใหกลัวตอขาวลือซึ่ งไดยิน
ในแผนดินนั้น จะมีขาวลือเร่ือง
หนึ่ งมาในปหนึ่ ง และหลังจาก
นั้ นอีกปหนึ่ งก็มี ข าวลื อเร่ื อง
หนึ่ งมา และความทารุณก็มีอยู
ในแผนดินและผู ครอบครองก็
ตอสูกับผูครอบครอง
47 เพราะฉะนั้น ดูเถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื่ อเราจะลงโทษรูป
เคารพสลักแหงบาบิโลน แผน
ดินทั้ งสิ้นของเธอจะตองไดอาย
และบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆา
จะลมลงที่ทามกลางเธอ
48 แลวฟ าสวรรคและแผนดิน

เยเรมีย 51

(37) ยรม 51:25-26 (38) โยบ 4:10; สดด 34:10 (39) อสย 21:4-5 (40) สดด 37:20
(41) ดนล 5:1-3 (42) สดด 18:4; อสย 8:7-8 (43) อสค 29:10-11 (44) อสร 1:7
(45) ศคย 2:7; วว 14:8-11 (46) 2 พกษ 19:7 (47) อสย 21:9 (48) ยรม 51:10
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โลกและสรรพสิ่ งที่ มีอยู ในนั้ น
จะร อง เพลงเหนื อบา บิ โลน
เพราะวาผู ทําลายจะมาจากทิศ
เหนือตอสูกับเธอ พระเยโฮวาห
ตรัสดังนี้
49บาบิโลนทําใหคนอิสราเอลที่
ถูกฆาลมลงฉันใด คนที่ ถูกฆา
แหงแผนดินโลกทั้ งมวลจะตอง
ลมลงที่บาบิโลนฉันนั้น
50 เจ าทั้ งหลายผู ที่ รอดพนไป
จากดาบ หนีไปเถิด อยายืนนิ่ง
อยู จงระลึกถึงพระเยโฮวาหจาก
ที่ไกล และใหกรุงเยรูซาเล็มเขา
มาในจิตใจของเจา
51 เราไดอาย เพราะเราไดยิน
คําเยาะเยย ความอัปยศคลุม
หนาเราไว เพราะคนตางชาติได
เข าในสถานบริสุ ทธิ์ แห งพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห"
52พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
ฉะนั้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง
เมื่อเราจะลงโทษรูปเคารพสลัก
ของเธอ และคนที่บาดเจ็บจะ
คร่ําครวญอยูทั่ วแผนดินทั้ งสิ้ น
ของเธอ
53 พระเยโฮวาหตรัสวา ถึงแม
บาบิโลนจะข้ึนไปบนสวรรค และ
ถึงแม เธอจะสรางปอมกันที่ สูง
อันเขมแข็งของเธอไว บรรดาผู
ทําลายก็ ยังจะมาจากเราเหนือ
เธอ
54 มี เสียงรองมาจากบาบิโลน

และเสียงการทําลายอยางใหญ
หลวงจากแผนดินของคนเคล-
เดีย
55 เพราะพระเยโฮวาห ไดทรง
กระทําใหบาบิโลนเปนที่ทิ้ งราง
และกระทําเสียงที่ ใหญ โตของ
เธอใหเงียบ เมื่อคลื่นของเธอ
คะนองเหมื อนสายน้ํ า อั นย่ิ ง
ใหญ เสียงอึกทึกของเขาก็เปลง
ออกมา
56 เพราะวาผูทําลายไดมาเหนือ
เธอ มาเหนือบาบิโลน บรรดา
นักรบของเธอถูกยึดแลว คันธนู
ของเขาทั้งหลายถูกหักเปนชิ้นๆ
เพราะพระเยโฮวาหทรงเปนพระ
เจาแหงการตอบแทน พระองค
จะทรงสนองเปนแน
57 เราจะกระทําใหเจานายของ
เธอและนักปราชญของเธอ เจา
เมืองของเธอ ผูบังคับบัญชาของ
เธอ และนักรบของเธอมึนเมา
จนเขาทั้ งหลายจะนอนหลับอยู
ชั่ วกาลนาน ไมตื่ นเลย พระ
บรมมหากษัตริยผูทรงพระนาม
วาพระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
นี้
58 พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
ดังนี้ วา กําแพงอันกวางขวาง
ของบาบิโลนจะถูกปราบลงให
เรียบเสมอพ้ืนดิน และประตู
เมืองสูงของเธอจะถูกเผาดวยไฟ
บรรดาประชาชนจะทํางานอยาง

เยเรมีย 51

(49) ยรม 51:10-11 (50) อสย 51:11 (51) สดด 74:18-21 (52) อสย 13:15-16
(53) ปฐก 11:4; สดด 139:8-10 (54) ศฟย 1:10 (55) อสย 47:5; วว 18:22-23
(56) อสย 21:2; ฮบก 2:8 (57) อสย 21:4-5; ดนล 5:1-4 (58) สดด 127:1
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ไรผล และชนชาติทั้ งหลายจะ
เหน็ดเหนื่ อยก็ เพ่ื อเผาไฟเสีย
เทานั้น"
59 ถอยคําซึ่งเยเรมียผูพยากรณ
ได บัญชาแก เสไรอาห บุตรชาย
เนริยาห ผู เปนบุตรชายมาอา-
เสอาห เมื่อเขาไปยังบาบิโลนกับ
เศเดคียาหกษัตริย แห งยูดาห
ในปที่สี่แหงรัชกาลของทานนั้น
เสไรอาหเปนหัวหนาจัดที่พัก
60 เยเรมียไดเขียนบรรดาความ
รายทั้ งสิ้ นซึ่ งจะมาถึงบาบิโลน
นั้นไวในหนังสือ บรรดาถอยคํา
เหล านี้ เปนคําที่ เขี ยนไว เกี่ ยว
ดวยเรื่องบาบิโลน
61 และเยเรมียพูดกับเสไรอาห
วา "เมื่อทานมาถึงบาบิโลนแลว
ทานจะเห็นและทานจงอานถอย
คําเหลานี้ทั้งหมดนะ
62 และทานจงกลาววา `โอ ขา
แตพระเยโฮวาห พระองคได
ตรัสตอสูกับสถานที่นี้วา จะทรง
ตัดออกเสีย เพ่ือวาจะไมมีอะไร
เหลืออยูในนั้นเลย ไมวามนุษย
หรือสัตว แตจะเปนที่รกรางเปน
นิตย'
63 ตอมาเมื่อทานอานหนังสือนี้
จบแลว จงเอาหินกอนหนึ่ งมัด
ติดมันไว และโยนมันทิ้ งไป
กลางแมน้ํายูเฟรติส
64 และจงกลาววา `บาบิโลนจะ
จมลงอยางนี้แหละ จะไมลอย

ข้ึนอีกเลยเนื่องดวยความรายซึ่ง
เราจะนํามาเหนือเธอ และพวก
เขาจะเหน็ดเหนื่ อย'" ถอยคํา
ของเยเรมียมีเพียงนี้

รัชสมัยของเศเดคียาห

52เศเดคี ยาห มี พระชน
มายุ ย่ี สิ บเอ็ ดพรรษา

เมื่อทานข้ึนเสวยราชย และทาน
ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มสิบ
เอ็ดป พระมารดาของทานมีชื่อ
วาฮามุทาล เปนบุตรสาวของ
เยเรมียแหงลิบนาห
2และทานไดกระทําสิ่ งที่ชั่วราย
ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห
ตามการทุกอยางที่เยโฮยาคิมได
กระทํานั้น
3 เปนเพราะพระพิโรธของพระ
เยโฮวาหเปนแน สิ่ งตางๆได
เปนไปถึงเพียงนี้ ในกรุงเยรูซา-
เล็มและยูดาห จนพระองคทรง
เหว่ี ยงเขาทั้ งหลายออกไปเสีย
จากพระพักตรของพระองคและ
เศเดคียาห ไดกบฏตอกษัตริย
แหงบาบิโลน
การลมลงของกรุงเยรูซาเล็ม

4และตอมาในปที่ เก าแห งรัช
กาลของทาน ในวันที่ สิบของ
เดือนที่ สิบ เนบูคัดเนสซาร
กษัตริยแหงเมืองบาบิโลนพรอม
กับกองทัพทั้ งสิ้นของทานไดมา
ตอสูกับกรุงเยรูซาเล็มและลอม
เมืองไว และสรางเครื่องลอมไว

เยเรมีย 51, 52

(59) ยรม 32:12; 36:4; 45:1 (60) อสย 8:1-4; ดนล 12:4 (62) อสย 13:19-22
(63) ยรม 19:10-11; วว 18:21 (64) นฮม 1:8-9; วว 14:8 (1) 2 พกษ 24:18
(2) 1 พกษ 14:22; 2 พกษ 24:19 (3) 2 ซมอ 24:1 (4) 2 พกษ 25:1-27; อสค 24:1
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รอบ
5กรุงนั้ นจึงถูกลอมอยู จนปที่
สิบเอ็ดแหงกษัตริยเศเดคียาห
6 เมื่อวันที่ เกาของเดือนที่สี่การ
กันดารอาหารในกรุงนั้นรายกาจ
มาก จนไมมีอาหารเลยสําหรับ
ประชาชนแหงแผนดิน
7แลวกรุ งนั้ นก็แตกและทหาร
ทั้ งหมดก็หนีออกไปจากกรุงใน
กลางคืน ไปตามทางประตูเมือง
ระหวางกําแพงทั้ งสอง ไปตาม
ทางราชอุทยาน (ฝายคนเคล-
เดียก็ลอมอยูรอบกรุง) และเขา
ทั้งหลายไปทางที่ราบ
8แตกองทัพของคนเคลเดียได
ไลติดตามกษัตริยไป และไปทัน
เศเดคียาหในที่ราบเมืองเยรีโค
และกองทัพทั้ งสิ้ นของท านก็
กระจัดกระจายไปจากทาน
9และเขาก็จับกษัตริย นําข้ึนมา
ถวายแกกษัตริยแหงบาบิโลนที่
ตําบลริบลาหในแผนดินฮามัท
และกษัตริยก็ ได พิพากษาโทษ
ทาน
10 กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได
ประหารบุตรชายทั้ งหลายของ
เศเดคียาหต อหน าต อตาท าน
และไดประหารเจ านายทั้ งสิ้ น
แหงยูดาหเสียที่ตําบลริบลาห
11 ทานทําตาของเศเดคียาหให
บอดไป และกษัตริยแหงบาบิ-
โลนตีตรวนไวและนําทานไปยัง

บาบิโลน และขังทานไวในคุกจน
วันที่ทานสิ้นชีวิต
 คนยูดาหถูกนําไปเปนเชลย

12 เมื่อวันที่สิบในเดือนที่หา ซึ่ง
เปนปที่ สิบเกาของรัชกาลเนบู-
คัดเนสซารกษัตริยแหงบาบิโลน
เนบูซาระดาน ผู บังคับบัญชา
ทหารรักษาพระองค ผูปรนนิบัติ
กษัตริยบาบิโลน ไดเขาไปใน
กรุงเยรูซาเล็ม
13 และเขาไดเผาพระนิเวศของ
พระเยโฮวาห และพระราชวัง
และบรรดาเรือนทั้ งสิ้ นของกรุง
เยรูซาเล็มเสีย ทานเผาบาน
ของผู ย่ิ งใหญทั้ งหลายเสียหมด
ทุกหลัง
14 และกองทัพทั้ งสิ้ นของคน
เคลเดีย ผูอยูกับผู บังคับบัญชา
ทหารรั กษาพระองค ได ทลาย
กําแพงทั้งหมดที่อยูรอบกรุงเย-
รูซาเล็มลง
15 และเนบูซาระดานผู บั งคับ
บัญชาทหารรักษาพระองค ได
จั บประชาชนบางคนที่ ยากจน
และประชาชนที่ เหลืออยู ผู ซึ่ ง
เหลืออยู ในกรุงและผูที่หลบหนี
ผูหนีไปหากษัตริยแหงบาบิโลน
พร อมกับฝู งชนที่ เหลื ออยู ไป
เปนเชลย
16 แต เนบู ซาระดานผู บั งคั บ
บัญชาทหารรักษาพระองคไดละ
คนจนในแผนดินไวบาง ใหเปน

เยเรมีย 52

(6) ยรม 39:2 (7) 2 พกษ 25:4 (8) อสย 30:16-17; พคค 4:19-20 (9) อสค 21:25
(10) ปฐก 21:16 (11) ยรม 34:3-5; อสค 12:13 (12) 2 พกษ 25:8 (13) สดด 74:6
(14) 2 พกษ 25:10; นหม 1:3 (15) ยรม 15:1-2; ศคย 14:2 (16) 2 พกษ 25:12
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คนทําสวนองุน และเปนคนทํา
ไรไถนา
17บรรดาเสาทองสัมฤทธิ์ซึ่งอยู
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห
และเชิ งและขันสาครทองสัม-
ฤทธิ์ ซึ่งอยูในพระนิเวศของพระ
เยโฮวาหนั้น  คนเคลเดียไดทุบ
เสียเปนชิ้ นๆ และขนเอาทอง
สัมฤทธิ์ทั้งหมดไปยังบาบิโลน
18 และเขาไดขนเอาหมอขนาด
ใหญดวย อีกทั้งพลั่ว ตะไกรตัด
ไสตะเกียง และชามและชอน
และภาชนะทองสัมฤทธิ์ ทั้ งสิ้ น
ซึ่งใชในการปรนนิบัติ
19 ทั้งอาง ถาดรองไฟ และชาม
และหมอขนาดใหญ และเชิง
เทียน และชอน และอางน้ํา
อะไรที่ทําดวยทองคํา ผู บังคับ
บัญชาทหารรักษาพระองคก็เอา
ไปเปนทองคํา อะไรที่ทําดวย
เงินก็เอาไปเปนเงิน
20 สวนเสาสองเสา และขันสา-
ครหนึ่ งลูก กับวัวทองสัมฤทธิ์
สิบสองตัวซึ่ งอยู ใตเชิงทั้ งหลาย
ซึ่ งกษัตริยซาโลมอนไดสรางไว
สําหรับพระนิเวศของพระเยโฮ-
วาห ทองสัมฤทธิ์ของสิ่ งของ
เหลานี้ทั้งสิ้นก็ชั่งกันไมไหว
21 สวนเสานั้น เสาตนหนึ่ งสูง
สิบแปดศอก วัดรอบสิบสอง
ศอก และความหนาของมันเปน
สี่นิ้ว กลางกลวง

22 บนเสานี้ มี บัวควํ่ายอดทอง
สัมฤทธิ์ บัวควํ่ายอดอันหนึ่งสูง
หาศอก มีตาขายและลูกทับทิม
ทั้ งหมดทําดวยทองสัมฤทธิ์ อยู
รอบบัวควํ่ายอด และเสาที่สองก็
มีเหมือนกัน ทั้งลูกทับทิมดวย
23 ขางๆมีลูกทับทิมเกาสิบหก
ลูก บนตาขายโดยรอบนั้นมีลูก
ทับทิมทั้งหมดหนึ่งรอยลูก
24 และผู บัญชาการทหารรักษา
พระองคไดจับเสไรอาหปุโรหิต
ใหญ และเศฟนยาหปุโรหิตที่
สอง และผู เฝาธรณีประตูอีก
สามคน
25 และจากกรุงนั้นทานจับขันที
คนหนึ่ ง ผู บังคับทหาร และที่
ปรึกษาของกษัตริยเจ็ดคน ซึ่ ง
พบอยูในกรุงนั้น และเลขานุการ
ของผู บังคับบัญชาของกองทัพ
ผู ซึ่ งเกณฑประชาชนแหงแผน
ดิน และประชาชนแหงแผนดิน
อีกหกสิบคนซึ่งพบอยูทามกลาง
กรุงนั้น
26 และเนบูซาระดานผู บั งคับ
บัญชาทหารรักษาพระองคไดจับ
คนเหล านี้ นําไปถวายกษัตริ ย
แหงบาบิโลนที่ตําบลริบลาห
27 และกษัตริ ย แห งบาบิ โลน
ทรงตีเขา และประหารเขาเสียที่
ตําบลริบลาหในแผนดินฮามัท
ดังนั้นแหละ ยูดาหก็ไดถูกนําไป
เป นเชลยออกไปจากแผนดิ น

เยเรมีย 52

(17) ยรม 52:21-23 (18) อพย 27:3 (19) ลนต 26:12; กดว 16:46 (20) ยรม 52:17
(21) 1 พกษ 7:15-21 (22) อพย 28:14-22 (23) 1 พกษ 7:20 (24) ยรม 52:12
(25) 2 พกษ 25:19; อสธ 1:14; มธ 18:10 (27) 2 พกษ 25:20-21; อสค 8:11-18
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ของตน
28 ตอไปนี้เปนจํานวนประชาชน
ซึ่ งเนบู คัดเนสซาร จั บไปเป น
เชลย ในปที่เจ็ด พวกยิวสามพัน
ย่ีสิบสามคน
29 ในปที่ สิ บแปดแห งรั ชกาล
เนบูคัดเนสซาร ทานขนเชลย
จากกรุงเยรูซาเล็มแปดรอยสาม
สิบสองคน
30 ในปที่ ย่ี สิบสามแหงรัชกาล
เนบูคัดเนสซาร เนบูซาระดาน
ผู บังคับบัญชาทหารรักษาพระ
องคจับยิวเปนเชลยเจ็ดรอยสี่-
สิบหาคน รวมคนทั้ งหมดเปน
สี่พันกับหกรอยคน

เยโฮยาคีน
ออกจากคุก
ในบาบิโลน

(2 พกษ 25:27-30)
31 และตอมาในปที่ สามสิบเจ็ด
แหงการเปนเชลยของเยโฮยาคีน

กษัตริยแหงยูดาหนั้น เมื่อวันที่
ย่ีสิบหาในเดือนที่ สิบสอง เอ-
วิลเมโรดักกษัตริยแหงบาบิโลน
ในปที่ทานข้ึนเสวยราชย ทานได
ยกศีรษะของเยโฮยาคีนกษัตริย
แหงยูดาห ข้ึน และไดนําทาน
ออกมาจากคุก
32พระองคตรัสอยางเมตตาตอ
ทาน และใหนั่ งบนที่นั่ งเหนือ
กวาบรรดากษัตริยทั้งหลายที่อยู
ในบาบิโลน
33 ดั งนั้ นเยโฮยาคี นจึ งถอด
เครื่ องแตงกายนักโทษออกเสีย
และท านได รั บประทานที่ โต ะ
เสวยตอพระพักตรกษัตริยทุก
วันตลอดชีวิต
34 สวนงบประมาณที่ใหนั้นทาน
ก็ไดรับพระราชทานจากกษัตริย
แหงบาบิโลนตามความตองการ
รายวันอยูเสมอ ตลอดเมื่อทาน
มีชีวิตอยูจนวันตายของทาน

เยเรมีย 52

(28) 2 พกษ 24:2-3; ดนล 1:1 (29) 2 พกษ 25:11; 2 พศด 36:20 (30) ยรม 52:15
(31) 2 พกษ 25:27-30; สภษ 21:1 (32) สภษ 12:25; ยรม 27:6-11; ดนล 2:37
(33) ปฐก 41:14; สดด 30:11; อสย 61:1-3 (34) 2 ซมอ 9:10; มธ 6:11; ลก 11:3
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