หนา 1498
เยเรมี
ย

1

ถ อ ยคํา ของเยเรมี ย บุ ตรชาย
ของฮิ ลคี ยาห ผู หนึ่ งในหมู
ปุโรหิต ผู อยู ตําบลอานาโธท ใน
แผนดินของเบนยามิน
2พระวจนะของพระเยโฮวาห มา
ถึ ง เยเรมี ย ใ นรั ช กาลโยสิ ยาห
โอรสของอาโมน กษั ตริ ย แห ง
ยู ดาห ในป ที่ สิ บสามของรั ช
กาลนี้
3และมี มาในรั ชกาลของเยโฮยาคิม โอรสของโยสิยาหกษัตริย
แห งยู ดาห จนถึ งปลายป ที่ สิ บ
เอ็ดแหงรัชกาลเศเดคียาห โอรส
ของโยสิ ยาห กษั ตริ ย แห งยู ด าห
จนถึงการกวาดเยรูซาเล็มไปเปน
เชลยในเดือนที่ หา
พระเจาทรงแตงตั้ งเยเรมีย
ใหเปนผู พยากรณ
กอนที่ ทานบังเกิด
4แล วพระวจนะของพระเยโฮวาหมาถึงขาพเจาวา
5"เราไดรู จักเจาก อนที่ เราได กอ
รางตัวเจาที่ ในครรภ และกอนที่
เจาคลอดจากครรภ เราก็ไดกําหนดตัวเจ าไว เราไดแต งตั้ งเจา
เป นผู พยากรณ ให แก บรรดา
ประชาชาติ"
6 แล วข าพเจ าก็ กราบทู ลว า
"อนิ จจา ข าแต องค พระผู เป น
เจ าพระเจา ดู เถิ ด ข าพระองค
พูดไมเปน เพราะวาขาพระองค

เปนเด็ก"
7แต พระเยโฮวาห ตรั สกั บข าพเจ าว า "อย าว าเจ าเป นแต เด็ ก
เพราะเจ าจะต องไปหาทุ กคนที่
เราใช ให เจ าไป และเราบั ญชา
เจาอยางไรบาง เจาจะตองพูด
8อยากลัวหนาเขาเลย เพราะเรา
อยู กั บเจ า จะช วยเจ าให พ น"
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
9แล วพระเยโฮวาห ทรงเหยี ยด
พระหั ต ถ ของพระองค ถู ก ต อ ง
ปากข าพเจ า และพระเยโฮวาห
ตรั สกั บข าพเจ าว า "ดู เถิ ด เรา
เอาถ อยคําของเราใสในปากของ
เจา
10 ดู ซิ ในวั นนี้ เราได ตั้ งเจ าไว
เหนื อบรรดาประชาชาติ และ
เหนือราชอาณาจักรทั้ งหลาย ให
ถอนออกและให พั งลง ให ทํา
ลายและใหคว่ําเสีย ใหสรางและ
ใหปลูก"
ผู พยากรณไดประกาศ
การพิพากษา
ของพระเจา
11 ยิ่ งกว านี้ พระวจนะของพระ
เยโฮวาหมายังขาพเจาวา "เยเรมียเอย เจาเห็นอะไร" ขาพเจา
กราบทูลวา "ขาพระองคเห็นไม
ตะพดอัลมันดอันหนึ่ ง"
12 แล ว พระเยโฮวาห ตรั ส กั บ
ข าพเจ าว า "เจ าเห็ นถู กต องดี

(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
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หนา 1499
เยเรมีย 1, 2
แลว เพราะเราจะเรงเราถ อยคํา เขาเลย เกรงว าเราจะทําให เจ า
ของเราเพื่ อใหกระทําสําเร็จ"
หงอตอหนาเขาทั้ งหลาย
13 พระวจนะของพระเยโฮวาห 18 เพราะ ดู เถิ ด ในวั นนี้ เรา
มายั งขาพเจาครั้ งที่ สองวา "เจา กระทํ า ให เ จ า เป น เมื อ งมี ป อ ม
เห็ นอะไร" ข าพเจ ากราบทู ลว า เป นเสาเหล็ ก และเป นกําแพง
"ข าพระองค เห็ นหม อกํ า ลั ง ทองสั มฤทธิ์ สู กั บแผ นดิ นทั้ ง
เดื อดอยู หม อหนึ่ ง หั นหน าไป หมด สู กั บบรรดากษั ตริ ย แห ง
ทางทิศเหนือ"
ยู ดาห กั บเจ านาย กั บปุ โรหิ ต
14 แล ว พระเยโฮวาห ตรั ส กั บ และกับประชาชนแหงแผนดินนี้
ข าพเจ าว า "เหตุ ร ายจะระเบิ ด 19 เขาทั้ งหลายจะต อ สู กั บเจ า
จากทิ ศเหนื อ มาเหนื อ ชาวแผ น แต จะไม ชนะเจ า เพราะเราอยู
ดินนี้ ทั้ งสิ้ น
กั บเจ า เพื่ อจะช วยเจ า ให พ น "
15 เพราะ ดูเถิด เราจะรองเรียก พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
ครอบครั ว ทั้ งปวงแห ง บรรดา
คําตรัสจากพระเจา
ราชอาณาจั กรทิ ศเหนื อ" พระ
ถึงยูดาหผู กลับสัตย
เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ "เขาทั้ ง
ยิ่ งกว านี้ พระวจนะของพระ
หลายจะมา และต างก็ จะวาง
เยโฮวาหมายังขาพเจาวา
บั ล ลั งก ของตนไว ที่ ต รงทางเข า 2"จงไปประกาศกรอกหูของกรุง
ประตูกรุงเยรูซาเล็ม ตั้ งสู ลอม เยรู ซาเล็ มวา พระเยโฮวาหตรัส
รอบกํ า แพงทั้ งหลายและตั้ งสู ดังนี้ วา เรายังจําเจาได คือความ
หัวเมืองทั้ งสิ้ นของยูดาห
เมตตาในวั ยสาวของเจ า ความ
16 และเราจะกล าวคําพิ พากษา รั กขณะที่ เจ าเข าพิ ธี สมรส เมื่ อ
ของเราต อหั วเมื องเหล านั้ น เจ าตามเรามาในถิ่ น ทุ รกั น ดาร
เพราะบรรดาความชั่ วร า ยของ ในดินแดนที่ ไมไดหวานพืชอะไร
เขาในการที่ ได ทอดทิ้ งเรา และ 3อิ สราเอลนั้ นเป นส วนบริ สุ ทธิ์
ได เ ผาเครื่ องหอมบู ช าพระอื่ น ของพระเยโฮวาห คื อเป นผลิ ต
และนมั สการสิ่ งที่ มื อของตนได ผลรุ นแรกของพระองค คนทั้ ง
กระทําไว
ปวงที่ ไดกินผลนั้ นก็ผิด เหตุราย
17 เพราะฉะนั้ น ส วนเจ า จงคาด จึ งจะมาถึ งเขา พระเยโฮวาห
เอวของเจาไว จงลุกขึ้ นและบอก ตรัสดังนี้ แหละ"
ทุ กอย างที่ เราบัญชาเจ าไว นั้ นให 4โอ วงศ วานของยาโคบ และ
เขาฟง อยาสะดุ งกลัวเพราะหนา บรรดาครอบครั วแห ง วงศ วาน

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

24_jer.pub
page 2

Friday, December 09, 2005 12:56

เยเรมีย 2
หนา 1500
อิ สราเอลเอ ย จงฟ งพระวจนะ
บรรดาความทุกขลําบาก
ของพระเยโฮวาห
ของอิสราเอล
5 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
คือผลแหงความบาป
"บรรพบุ รุ ษของเจ าจั บความชั่ ว 9พระเยโฮวาห ตรั สว า "เพราะ
ช าอะไรได ในเราเล า เขาจึ งไป ฉะนั้ นเราจะยังโตแยงกับเจา เรา
ห างเสี ยจากเรา และไปดําเนิ น จะโตแยงกับลูกหลานของเจา
ตามสิ่ งไร ค า และได กลายเป น 10 เหตุ วา จงข ามไปยังฝ งเกาะ
สิ่ งไรคา
คิทธิม แลวก็ดู และใชคนไปถึง
6เขาทั้ งหลายมิไดกลาววา `พระ เมื องเคดาร และพิ จารณาอย า ง
เยโฮวาหประทั บที่ ไหน ผู ได พา ถี่ ถวน ดูทีวาเคยมีสิ่ งอยางนี้ บาง
เราขึ้ นมาจากแผ นดิ นอี ยิปต ผู ไหม
ได นําเราอยู ในป าถิ่ นทุ รกั นดาร 11 มี ป ระช าช า ติ ใดเค ยไ ด
ในแดนทะเลทรายมี หลุ ม ใน เปลี่ ยนพระของตน ถึ งแม ว า
แดนที่ กันดารน้ําและมี เงามั จจุ - พระเหล านั้ นไม เป นพระ แต
ราช ในแผ นดินที่ ไม มีผู ใดผ าน ประชาชนของเราได เอาสง าราศี
ไปได และไมมีมนุษยอาศัยอยู ที่ ของเขาแลกกับสิ่ งที่ ไมเปนประนั่ น'
โยชนอยางใด"
7และเราได พาเจ าทั้ งหลายเข า 12 พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ ฟา
มาในดิ น แดนที่ อุ ดมสมบู รณ สวรรคทั้ งหลายเอย จงตกตะลึง
เพื่ อกิ นผลไม และของดี ๆใน ดวยสิ่ งนี้ จงเกรงกลัวอยางสยด
แผ นดิ นนั้ น แต เมื่ อเจ าเข ามา สยองและจงโดดเดี่ ยวอ า งว า ง
เจ าได กระทําให แผ นดิ นของเรา เสียเลย
เปนมลทิน และกระทําใหมรดก 13 เพราะว าประชาชนของเราได
ของเราเปนสิ่ งนาสะอิดสะเอียน
กระทํา ความชั่ วถึ งสองประการ
8ปุ โรหิ ตทั้ งหลายมิ ไ ด กล าวว า เขาได ทอดทิ้ งเราเสี ยซึ่ งเป น
`พระเยโฮวาห ป ระทั บที่ ไหน' แหลงน้ําเปน แลวสกัดหินขังน้ํา
คนเหล านั้ นที่ แถลงพระราช ไวสําหรับตนเอง เปนถังน้ําแตก
บัญญัติไมรู จักเรา บรรดาผู เลี้ ยง ซึ่ งขังน้ําไมได
แกะก็ละเมิดตอเรา พวกผู พยา- 14 อิ ส ราเอลเป น ทาสเขาหรื อ
กรณ ได พยากรณ โดยพระบาอั ล หรื อ เป น ทาสที่ เกิ ด มาในบ า น
และดําเนิ นติ ด ตามสิ่ งที่ ไม เ ป น เหตุใดเขาจึงตกไปเปนเหยื่ อ
ประโยชน"
15 สิ งโตหนุ มคํา รามเข าใส เขา
(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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เยเรมีย 2
มั นคํารามเสี ยงดั งมาก และมั น โนมตัวลงเลนชู บนเนินเขาสูงทุก
ทั้ งหลายได ก ระทํ า ให แผ น ดิ น แหงและใตตนไมเขียวสดทุกตน
ของเขาทิ้ งรางวางเปลา หัวเมือง 21 แต เราได ปลู กเจ าไว เป นเถา
ทั้ งหลายของเขาก็ ถู กเผา ไม มี องุ นอย างดี เปนพันธุ แท ทั้ งนั้ น
คนอาศัยอยู
แล วทํา ไมเจ า เสื่ อมทรามลงจน
16 ยิ่ งกว านั้ นอี ก ประชาชน กลายเปนเถาแปลกไปได"
เมื อ งโนฟและเมื อ งทาปานเหส 22 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า
ไดทุบกระหมอมของเจาแลว
ตรั สว า "ถึ งแม วาเจ าชําระตั ว
17 เจ าหาเรื่ อ งเหล านี้ ให ม าใส ดวยน้ําดาง และใชสบู มาก แต
ตั วเจ าเอง โดยการทอดทิ้ งพระ รอยเป อนความชั่ วช าของเจ า ก็
เยโฮวาห พระเจ าของเจ า เมื่ อ ยังปรากฏอยู ตอหนาเรา
พระองค ทรงนําเจ าไปตามทางมิ 23 เจ าจะพู ดได อย างไรว า `ข า
ใชหรือ
ไม เป นมลทิ น ข ามิ ได ติ ดตาม
18 บั ดนี้ เจ าได อะไรด วยการลง พระบาอั ลไป' จงมองดู ท าทาง
ไปยังอียิปต เพื่ อดื่ มน้ําในแมน้ํา ของเจาที่ ในหุบเขาซิ จงสํานึ กซิ
ชิ โหร หรื อเจ าได อะไรด วยการ วาเจาไดกระทําอะไร เจาเหมือน
ที่ ลงไปยังอัสซีเรีย เพื่ อดื่ มน้ําใน อู ฐสาวคะนองที่ เดิ นข ามไปข าม
แมน้ํานั้ น
มา
19 ความโหดร า ยของเจ า จะตี 24 เหมื อ นลาป า ที่ คุ นเคยกั บ
สอนเจ าเอง และการที่ เจ ากลั บ ถิ่ นทุ รกั นดาร ได สู ดลมด วย
สั ตยนั้ นเองจะตําหนิ เจ า ฉะนั้ น ความอยากอั นรุ น แรงของมั น
เจ าจงรู และเห็ นเถิ ดว า มั น ใครจะระงั บความใคร ของมั นได
เปนความชั่ วและความขมขื่ น ซึ่ ง บรรดาที่ แสวงหามั น จะไม ต อ ง
เจ าทอดทิ้ งพระเยโฮวาห พระเจา เหน็ ดเหนื่ อย เมื่ อถึ งเดื อนที่
ของเจา ซึ่ งความยําเกรงเรามิได กําหนดของมันจะพบมันเอง
อยู ในตั วเจ าเลย" องค พระผู 25 ระวั งอย าให เท าของเจ าขาด
เป นเจ าพระเจ าจอมโยธาตรัสดัง รองเท า และระวั งลําคอของเจ า
นี้ แหละ
ใหพนจากความกระหาย แตเจา
20 "เพราะว านานมาแล วเราได กล าวว า `หมดหวั งเสี ยแล ว
หักแอกของเจา และระเบิดพัน- เพราะขาไดรักพระอื่ น และขาจะ
ธนะของเจาเสีย และเจาไดกลาว ติดตามไป'
วา `ขาจะไมละเมิด' เออ เจาได 26 เมื่ อโจรถู กจั บมี ความละอาย
(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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เยเรมีย 2
หนา 1502
ฉั นใด วงศ วานของอิ สราเอลก็ เหมื อ นแผ น ดิ น ที่ มื ด ทึ บหรื อ
จะละอายฉั นนั้ น
ทั้ งตั วเขา ทําไมประชาชนของเราจึ งกล าว
กษั ตริ ย เจ านาย ปุ โรหิ ตและ ว า `ข าพระองค ทั้ งหลายเป น
ผู พยากรณทั้ งหลายของเขา
เจ านาย ขาพระองค จะไม มาหา
27 ผู กล าวแก ลําต นว า `ท าน พระองคอีก'
เปนบิดาของขาพเจา' และกลาว 32 สาวพรหมจารี จะลื มอาภรณ
แก ศิ ลาว า `ท านคลอดข าพเจ า ของเธอได หรื อ เจ าสาวจะลื ม
มา' เพราะเขาทั้ งหลายได หั น เครื่ องพั น กายของตนได ห รื อ
หลังใหแกเรา มิใชหันหนามาให แต ป ระชาชนของเราได ลื ม เรา
แต เมื่ อถึ งเวลาลํ า บากเขาจะ เปนเวลากี่ วันก็นับไมไหวแลว
กล าวว า `ขอทรงลุ กขึ้ นช วยข า 33 ทําไมเจ านําวิ ถี ของเจ าไปหา
พระองคทั้ งหลายใหรอด'
ความรักอยางแนบเนียน ฉะนั้ น
28 แต บรรดาพระของเจ าอยู ที่ เจ าจึ งสอนทางของเจ าให คนชั่ ว
ไหนเล า ซึ่ งเป นพระที่ เจ าสร าง ดวย
ไว สําหรั บตั วเอง ถ ามันช วยเจ า 34 ที่ ชายเสื้ อของเจ าจะเห็ นโลให รอดได ก็ ให มั นลุ กขึ้ นช วย หิ ตของคนจนที่ ไร ความผิ ดด วย
เมื่ อถึ งเวลาลําบากของเจ า โอ เรามิ ได พบโดยการสื บหาอย าง
ยูดาหเอย เจามีหัวเมืองมากเทา ลึกลับ แตโดยเรื่ องตางๆเหลานี้
ใด เจาก็มีพระมากเทานั้ น"
35 เจ าก็ ยั งกล าวว า `เพราะ
29 พระเยโฮวาหตรัสวา "เจาทั้ ง ข าพเจ าไม มี ความผิ ดเลย พระ
หลายจะมารองทุกขเรื่ องเราทํา- พิ โรธของพระองค จะหั น กลั บ
ไม เจาได ละเมิดตอเราหมดทุก จากขาพเจาเปนแน' ดูเถิด เรา
คนแลว
จะนํ า เจ าไปสู การพิ พากษา
30 เราได โบยตี ลู กหลานของเจ า เพราะเจาไดกลาววา `ขาพเจามิ
เสี ยเปลา เขาทั้ งหลายก็ ไมดีขึ้ น ไดกระทําบาป'
ดาบของเจ าเองได กลื น ผู พยา- 36 ทําไมเจ าท องเที่ ยวไปๆมาๆ
กรณของเจา เหมื อนอยางสิงโต อย างเบาความเช นนั้ น โดย
ที่ ทําลาย
เปลี่ ยนเส นทางของเจ าอยู เสมอ
31 โอ คนยุคนี้ เอย เจาทั้ งหลาย นะ อี ยิ ปต จะกระทําให เจ าได
จงพิ จารณาดู พระวจนะของพระ อาย เหมื อนอั สซี เรี ยได กระทํา
เยโฮวาห เราเปนเหมือนถิ่ นทุร- ใหเจาไดอายมาแลวนั้ น
กั นดารแก อิ สราเอลหรื อ หรื อ 37 เจ าจะออกมาจากที่ นั่ นด วย
(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
เยเรมีย 2, 3
โดยเอามื อ กุ ม ศี ร ษะของเจ าไว เป นนิ ตย หรื อ พระองค จะทรง
เพราะพระเยโฮวาห ทรงทอดทิ้ ง กริ้ วอยู จนถึงที่ สุดปลายหรือ' ดู
บรรดาความไว วางใจของเจาเสีย เถิด เจาลั่ นวาจาแลว แตเจาก็ยัง
เจ าจะเจริ ญขึ้ นมาเพราะเขาก็ ไม กระทํ า ความชั่ วช า ทุ ก อย า งซึ่ ง
ได"
เจากระทําได"
"เขาทั้ งหลายวา `ถาชายคน
พระเจาทรงออนวอน
ใดหย าภรรยาของตนและ
ตออิสราเอลผู กลับสัตย
เธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเปน 6พระเยโฮวาห ตรั สกั บข า พเจ า
ภรรยาของชายอี กคนหนึ่ ง เขา ในรั ชกาลของกษั ตริ ยโยสิ ยาห วา
จะกลั บไปหาเธอหรื อ แผ นดิ น "เธอทําอะไรเจ าเห็ นหรื อ คื อ
นั้ นจะไม โสโครกมากมายหรื อ' อิ สราเอลผู กลับสั ตย เธอขึ้ นไป
แต เ จ า ได เ ล น ชู กั บคนรั ก มาก บนภูเขาสูงทุกลูก และใตตนไม
มายแล ว ถึ งกระนั้ นเจ าจงกลั บ เขี ยวสดทุ กต น แล วก็ ไปเล นชู
มาหาเรา" พระเยโฮวาห ตรัสดัง อยู ที่ นั่ น
นี้ แหละ
7เมื่ อเธอทําอย างนี้ จนหมดแล ว
2"จงแหงนหนาขึ้ นสู บรรดาที่ สูง เรากล าวว า `เจ าจงกลั บมาหา
นั้ น และดูซี ที่ ไหนบางที่ ไมมีคน เรา' แต เธอก็ ไม กลั บมา และ
มานอนด วย เจ าได นั่ งคอยคน ยูดาหนองสาวที่ ทรยศนั้ นก็เห็น
รั กของเจ าอยู ที่ ริ มทาง อย าง 8และเราเห็ นว า เพราะเหตุ ทั้ ง
คนอาระเบี ยในถิ่ นทุ ร กั น ดาร ปวงที่ อิ ส ราเอลผู กลั บสั ต ย ไ ด
เจ าได กระทําให แผ นดิ นโสโครก ลวงประเวณีนั้ น เราไดไลเธอไป
ด วยการแพศยาและความชั่ วช า พร อมกั บให หนั งสื อหย า แต
ของเจา
ยู ด าห น อ งสาวที่ ทรยศนั้ น ก็ ไม
3เพราะฉะนั้ นฝนจึงได ระงับเสีย กลัว เธอก็กลับไปเลนชู ดวย
และฝนชุ ก ปลายฤดู จึ ง ขาดไป 9 ต อ มาเพราะการแพศยาเป น
แต เจ ามี หน าผากของหญิ ง การเบาแกเธอมาก เธอก็กระทํา
แพศยา เจาปฏิเสธไมยอมอาย
ให แผ นดิ นโสโครกไป โดยไป
4 ตั้ งแต เ วลานี้ เจ า จะร องเรี ยก ลวงประเวณีกับศิลากับลําตน
เรามิ ใช หรื อว า `พระบิ ดาของ 10 แม วาเธอกระทําไปสิ้ นอย าง
ข าพระองค พระองค ทรงเป นผู นี้ แล ว ยู ดาห น องสาวที่ ทรยศ
ชี้ นําตั้ งแตขาพระองคยังสาวๆ
ของเธอก็ มิ ได หั นกลั บมาหาเรา
5 พระองค จะทรงพระพิ โรธอยู ด วยสิ้ นสุ ดใจ แต แสร งทําเป น

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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เยเรมีย 3
หนา 1504
กลั บมา" พระเยโฮวาห ตรั สดั ง นั้ น" พระเยโฮวาหตรัสวา "เขา
นี้ แหละ
ทั้ งหลายจะไม กล าวอี กว า `หี บ
11 แล ว พระเยโฮวาห ตรั ส กั บ พั น ธสั ญญาแห งพระเยโฮวาห '
ขาพเจาวา "อิสราเอลผู กลับสัตย เรื่ องนี้ จะไมมีขึ้นในใจ ไมมีใคร
ยั งสําแดงตั วว า มี ผิ ดน อยกว า ระลึ กถึง ไมมี ใครนึ กถึง จะไม
ยูดาหที่ ทรยศ
ทํากันขึ้ นอีกเลย
12 จงไปประกาศถ อยคําเหล านี้ 17 ในครั้ งนั้ นเขาจะเรี ย กกรุ ง
ไปทางเหนื อกล าวว า `พระเย- เยรูซาเล็ มวา เปนพระที่ นั่ งของ
โฮวาห ตรั สว า อิ สราเอลผู กลั บ พระเยโฮวาห และบรรดาประสัตยเอย กลับมาเถิด เราจะไม ชาชาติ จะรวบรวมกั น เข า มาหา
ให ความกริ้ วของเราสวมทั บเจ า ยั งพระนามของพระเยโฮวาห ใน
เพราะเราประกอบด วยพระกรุ - กรุงเยรูซาเล็ ม และเขาจะไมติด
ณาคุ ณ พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ตามใจอั น ชั่ วของเขาอย า งดื้ อ
แหละ เราจะไมกริ้ วเปนนิตย
กระดางอีกตอไป
13 เพี ยงแต ยอมรั บความชั่ วช า 18 ในสมั ยนั้ นวงศ วานของยู ของเจาวา เจาไดละเมิดตอพระ ดาห จะเดิ น มากั บวงศ วานของ
เยโฮวาห พระเจ าของเจ า และ อิ สราเอล เขาทั้ งสองจะรวมกั น
เที่ ยวเอาใจพระอื่ นที่ ใต ต น ไม มาจากแผ นดิ นฝ ายเหนื อ มา
เขียวสดทุกตน และเจามิไดเชื่ อ ยั งแผ นดิ นซึ่ งเรามอบให แก
ฟงเสียงของเรา'" พระเยโฮวาห บรรพบุรุษของเจาใหเปนมรดก
ตรัสดังนี้ แหละ
19 แตเรากลาววา `เราจะตั้ งเจา
14 พระเยโฮวาหตรัสวา "โอ ลูก ไว ท า มกลางบุ ต รทั้ งหลายของ
หลานที่ กลั บสั ตย เอ ย กลั บมา เราอย างไรดี หนอ และให แผ น
เถิ ด เพราะเราแต งงานกั บเจ า ดิ นที่ น าปรารถนาแก เจ า เป น
แล ว เราจะรั บเจ าจากเมื องละ มรดกที่ สวยงามที่ สุ ดในบรรดา
คนและจากครอบครัวละสองคน ประชาชาติ ' และเรากล าวว า
และเราจะนําเจามาถึงศิโยน
`เจาจะเรียกเราวา พระบิดาของ
15 และเราจะให ผู เลี้ ยงแกะคน ข าพระองค และจะไม หั นกลั บ
ที่ พอใจเราแก เจ า ผู ซึ่ งจะเลี้ ยง จากการติดตามเรา'"
เจาดวยความรู และความเขาใจ
การสารภาพ
16 และต อมาเมื่ อเจ าทวี แ ละ
ความผิดบาป
เพิ่ มขึ้ นในแผ นดิ นนั้ น ในครั้ ง 20 พระเยโฮวาห ตรั สว า "โอ
(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

24_jer.pub
page 7

Friday, December 09, 2005 12:56

หนา 1505
เยเรมีย 3, 4
วงศวานอิสราเอลเอย แนนอนที บาปต อพระเยโฮวาห พระเจ า
เดี ยวที่ ภรรยาทรยศละทิ้ งสามี ของเรา ทั้ งตัวเราและบรรพบุรุษ
ของนางฉันใด เจาก็ไดทรยศตอ ของเรา ตั้ งแตเราเปนอนุชนอยู
เราฉันนั้ น"
จนทุกวันนี้ และเราหาไดเชื่ อฟง
21 เขาได ยิ น เสี ยงมาจากที่ สู ง พระสุ ร เสี ยงแห ง พระเยโฮวาห
เปนเสียงรองไห และเสียงวิ งวอน พระเจาของเราไม"
พระเยโฮวาห ตรั ส ว า "โอ
ของบุ ตรทั้ งหลายของอิ สราเอล
อิสราเอลเอย ถาเจาจะกลับ
เพราะเขาได แปรวิ ถี ของเขาเสี ย
แลว เขาไดลืมพระเยโฮวาหพระ มา เจาจงกลับมาหาเรา ถ าเจา
ยอมเอาสิ่ งที่ น า สะอิ ด สะเอี ยน
เจาของเขา
22 "บรรดาบุ ตรที่ กลั บสั ตย เอ ย ไปใหพนสายตาของเราเสีย เจา
จงกลับมาเถิด เราจะรักษาความ ก็จะไมโลเล
สั ตย ของเจ าให หาย" "ดู เถิ ด 2 และถ า เจ า ปฏิ ญ าณอย า งสั จ
ข า พระองค ทั้ งหลายมาหาพระ จริ ง อย างยุ ติ ธรรม และอย าง
องค แล ว เพราะพระองค ทรง ชอบธรรมวา `ตราบใดที่ พระเยเป น พระเยโฮวาห พระเจ า ของ โฮวาหทรงพระชนมอยู แน' แลว
บรรดาประชาชาติ จะใหพรกันใน
ขาพระองค
23 แท จริ งความหวั งว าจะได พระนามพระองค และเขาทั้ ง
ความรอดจากเนิ น เขาและจาก หลายจะอวดพระองค"
ภู เขาหลายลู กก็ เป นความไร 3เพราะวา พระเยโฮวาหตรัสกับ
สาระ แทจริงความรอดของอิส- คนยู ดาห และแก ชาวเยรู ซาเล็ ม
ราเอลนั้ นอยู ในพระเยโฮวาห ว า "จงทุ บดิ นที่ ไถไว แล วนั้ น
และอยาหวานลงกลางหนาม
พระเจาของเรา
24 แต ว า สิ่ งที่ น าอายนั้ นได กั ด 4ดู ก อน คนยู ดาห และชาวกรุ ง
กิ น สิ่ งทั้ ง ปวงที่ บรรพบุ รุ ษของ เยรู ซาเล็ มเอ ย จงเอาตั วรั บพิ ธี
เราได ลงแรงทําไว ตั้ งแต เรายั ง เข าสุ หนั ตถวายแด พระเยโฮวาห
เป นเด็ กอนุ ชนอยู คื อฝู งแกะ จงตั ด หนั ง ปลายหั วใจของเจ า
ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาวทั้ ง เสีย เกรงวาความกริ้ วของเราจะ
พลุ งออกไปอย างไฟและเผา
หลายของเขา
25 ให เรานอนลงจมในความ ไหม ไมมีใครจะดับได เหตุดวย
อายของเรา และใหความอัปยศ ความชั่ วแหงการกระทําทั้ งหลาย
คลุ มเราไว เพราะเราได กระทํา ของเจา

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

24_jer.pub
page 8

Friday, December 09, 2005 12:56

เยเรมีย 4
หนา 1506
พระเจาจะทรงพิพากษา
องคพระผู เป นเจ าพระเจา พระ
องค ทรงล อลวงชนชาติ นี้ และ
ลงโทษยูดาห
5จงประกาศในยู ดาห
และ กรุ งเยรู ซาเล็ มแน นอนที เดี ยวว า
โฆษณาในกรุงเยรู ซาเล็ มว า `จง `เจ า ทั้ งหลายจะอยู เย็ นเป นสุ ข'
เปาแตรไปทั่ วแผนดิน จงรวม แต ที่ จริ ง ดาบได ม าถึ ง ชี วิ ตของ
กัน จงรองประกาศดั งๆว า มา เขาทั้ งหลาย"
รวมกั นเถิ ด ให เราเข าไปใน 11 "ในครั้ งนั้ น เขาจะกล าวแก
ชนชาตินี้ และแกกรุงเยรูซาเล็ม
บรรดาเมืองที่ มีปอม'
6จงยกธงขึ้ นสู ศิโยน จงรี บหนี ว า `ลมรอนจากที่ สู งในถิ่ นทุ รไปให ปลอดภั ย
อย ารออยู กั นดารพั ดมาสู บุ ตรสาวประชา
เพราะเราจะนําความร ายมาจาก ชนของเรา ไม ใช จะมาฝ ดหรื อ
ทิ ศเหนื อ และนําการทําลาย มาชําระ
12 กระแสลมที่ แรงจะพัดมาจาก
ใหญยิ่งมา
7สิ งโตตั วนั้ นได ออกไปจากพุ ม ที่ เหล านั้ นมาสู เรา บั ดนี้ เราจะ
ไม หนาทึ บของมั นแล ว และผู กลาวคําตัดสินตอพวกเขา'
ทํ า ลายเหล าประชาชาติ กํ า ลั ง 13 ดู เถิ ด เขาจะขึ้ นมาเหมื อน
เดิ นทางมาแล ว เขาได ออกไป เมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลม
จากสถานที่ ของเขาเพื่ อกระทํา หมุ น มาทั้ งหลายของเขาเร็วยิ่ ง
ใหแผนดินของเจารกรางไป หัว กว านกอิ นทรี วิ บัติ แก เราทั้ ง
เมื องของเจ าจะถู กทิ้ งไว เสี ย หลาย เพราะวาเราจะตองพินาศ
14 โอ กรุงเยรูซาเล็มเอย จงลาง
เปลาๆปราศจากคนอาศัย
8ดวยเหตุนี้ เจาจงสวมผากระ- จิ ตใจของเจ าใหพนจากความชั่ ว
สอบ จงคร่ํ า ครวญและร องไห ราย เพื่ อเจาจะรอดได ความคิด
เพราะพระพิ โรธอันรอนแรงของ ชั่ วร ายของเจ านั้ นจะสิ งอยู ในใจ
พระเยโฮวาห มิ ไ ด หั นกลั บไป ของเจานานสักเทาใด
15 เพราะว ามี เสี ยงประกาศมา
จากเรา"
9พระเยโฮวาหตรัสวา "ตอมาใน จากเมืองดาน และโฆษณาความ
วั นนั้ นทั้ งกษั ตริ ย และพวก ชั่ วรายจากภูเขาเอฟราอิม
เจ านายจะหมดกําลั งใจ บรรดา 16 จงกล าวแก บรรดาประชา
ปุ โรหิ ตจะตกตะลึ งและผู พยา- ชาติ ดูเถิด จงโฆษณาแกกรุงเยรูซาเล็มวา บรรดาผู ลอมมาจาก
กรณก็จะอัศจรรยใจ"
10 แลวขาพเจาจึงทูลวา "ขาแต แผนดินไกล เขาทั้ งหลายโหรอง
(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
เยเรมีย 4
เขาใสหัวเมืองยูดาห
ดู เถิ ด เป นที่ ร างและว างเปล า
17 เขาทั้ งหลายล อ มยู ดาห ไ ว และมองดู ฟ าสวรรค ในนั้ นก็
รอบเหมือนผู ดูแลเฝานา เพราะ ไมมีความสวาง
ว ายู ดาห ได กบฏต อเรา" พระ 24 ข าพเจ ามองดู ภู เขา ดู เถิ ด
เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
มั นกําลั งสั่ นอยู บรรดาเนิ นเขา
18 "วิ ถี และการกระทําทั้ งหลาย ก็แกวงไปแกวงมา
ของเจาได นําเรื่ องนี้ มาเหนือเจ า 25 ขาพเจามองดู และดูเถิด ไม
นี่ แหละเป นผลแหงความชั่ วร าย มีมนุษยเลย นกทั้ งปวงแหงทอง
ของเจา เพราะมันขมขื่ น เพราะ อากาศไดหนีไปแลว
มันมาถึงจิตใจของเจาทีเดียว"
26 ข าพเจ ามองดู และดู เถิ ด
เยเรมียคร่ําครวญเรื่ องยูดาห
เรื อกสวนไร นาก็ เป นถิ่ นทุ รกั น19 แสนระทม แสนระทม ขาก็ ดาร และหั วเมื องทั้ งสิ้ นก็ ปรั ก
บิ ดตั วด วยความเจ็ บปวด โอ หั กพั งไปต อพระพั กตร พระเยผนังดวงใจของขาเอย จิตใจของ โฮวาห ตอพระพิโรธอันรอนแรง
ข าก็ ว าวุ น ข าจะนิ่ งอยู ไม ได ของพระองค
เพราะจิ ต ใจข า ได ยิ น เสี ยงแตร 27 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
วา "แผนดินทั้ งหมดจะเปนที่ รก
เสียงปลุกของสงคราม
20 ก ารประกาศเรื่ องความ ราง ถึงกระนั้ นเราก็ยังมิไดกระหายนะไล ติ ด ตามความหายนะ ทําใหถึงอวสานเสียทีเดียว
แผนดินทั้ งสิ้ นก็ถูกทิ้ งราง บรร- 28 เพราะเรื่ องนี้ โลกจะไว ทุ ก ข
ดาเต็ น ท ของข า ก็ ถู กทํ า ลายใน และฟ าสวรรค เบื้ องบนจะดํามื ด
ฉั บพลั น ม านทั้ งหลายของข าก็ เพราะเราไดลั่ นวาจาแลว เราได
หมายใจไวแลว เราจะไมเปลี่ ยน
สิ้ นไปในบัดเดี๋ ยวเดียว
21 ข า จะต อ งมองดู ธ งและฟ ง ใจหรือหันกลับ
29 เมื่ อได ยิ น เสี ย งพลม า และ
เสียงแตรนานสักเทาใด
22 "เพราะประชาชนของเราโง นักธนู ชาวเมืองทั้ งหมดก็จะหนี
เขลา เขาทั้ งหลายไม รู จั กเรา ไป เขาเขาไปอยู ในสุมทุมพุ มไม
เขาทั้ งหลายเป น ลู ก หลานที่ โง และป น ป ายไปท ามกลางศิ ล า
ทึบ เขาทั้ งหลายไมมีความเขาใจ หั ว เมื อ งทุ ก แห ง ก็ ถู ก ทอดทิ้ ง
เขาทั้ งหลายทําความชั่ วเกง แต และไมมีมนุษยอาศัยอยู ในเมื อง
เหลานั้ นเลย
เขาไมเขาใจที่ จะทําดี"
23 ขาพเจามองดูพื้นที่ โลก และ 30 เจ าผู ที่ ถู กทิ้ งร างเอ ย ที่ เจ า
(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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เยเรมีย 4, 5
หนา 1508
แต งตั วสี แดงนั้ นเจ าทําอะไรกั น ตี เขาทั้ งหลาย แต เขาก็ ไม รู สึ ก
และที่ เจ าประดั บตั วด วยอาภรณ สํานึ ก พระองค ทรงล างผลาญ
ทองคํา ที่ เจ าขยายดวงตาให เขา แต เขาทั้ งหลายปฏิ เสธไม
กวางดวยแตมสี เออ เจาแตงตัว ยอมดี ขึ้ น เขาได กระทําให หน า
ให งามเสี ยเปล า คนรั กของเจ า ของเขากระด างยิ่ งกว าหิ น เขา
จะดู หมิ่ นเจ า เขาทั้ งหลายจะ ปฏิเสธไมยอมกลับใจ
แสวงหาชีวิตของเจา
4แลวขาพเจาจึงทูลวา "แนนอน
31 เพราะเราได ยิ นเสี ยงเหมื อน คนเหล านี้ เป นแต คนต อยต่ํ า
เสี ยงหญิ ง คลอดบุ ต รร อ งแสน เขาเหล านี้ โง เขลา เพราะเขาไม
เจ็ บปวดอย างกั บจะคลอดบุ ตร รู จั ก พระมรรคาของพระเยโฮหั วป เสี ยงร องแห งบุ ตรสาว วาห ไม รู จั กคําตั ดสิ นของพระ
ศิโยนนั้ น แทบจะขาดใจ เหยียด เจาของเขา
มือของเธอออกรองวา `วิบัติแก 5ข าพระองค จะไปหาพวกผู ยิ่ ง
ข าในบั ดนี้ จิ ตใจข าอ อนเปลี้ ย ใหญ และจะพูดกับเขาทั้ งหลาย
อยู เพราะเหตุพวกฆาตกร'"
เพราะเขารู จั ก พระมรรคาของ
ความบาปของยูดาห
พระเยโฮวาห และรู จักคําตัดสิน
ของพระเจ าของเขา" แต เขาทั้ ง
คือการประพฤติชั่ วราย
"จงวิ่ งไปวิ่ งมาอยู ในถนน หลายทุ กคนก็ ได หั กแอกเสี ย
กรุ งเยรูซาเล็ม บั ดนี้ จงมอง เขาทั้ งหลายได ร ะเบิ ด พั น ธนะ
และรั บรู จงค นตามลานเมื องดู เสีย
ที วา จะหามนุ ษยสั กคนหนึ่ งได 6เพราะฉะนั้ น สิ งโตจากป าจะ
หรื อไม คื อคนที่ กระทําการ มาสังหารเขา สุนัขปายามสนธยุ ติ ธรรมและแสวงหาความจริ ง ยาจะทําลายเขา เสื อดาวจะเฝ า
เพื่ อเราจะได อภั ยโทษให แก หัวเมืองทั้ งหลายของเขา ทุกคน
ที่ ไปจากเมื องเหล านั้ นจะถู กฉี ก
เมืองนั้ น
เป
นชิ้ นๆ เพราะวาความละเมิด
2แมเขาทั้ งหลายกลาววา `ตราบ
ใดที่ พระเยโฮวาห ทรงพระชนม ของเขามากมาย การกลั บสั ตย
อยู ' เขาก็ ยังปฏิ ญาณเท็ จอย าง ของเขาก็ใหญยิ่ง
ความบาปของยูดาห
แนนอน"
คือการลวงประเวณี
3โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ
เนตรของพระองค ทรงหาความ 7 "เราจะให อ ภั ยเจ า ได อ ย า งไร
จริงมิใชหรือ พระองคทรงเฆี่ ยน ลู กหลานของเจ าได ล ะทิ้ งเรา

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
เยเรมีย 5
แลว และไดอางผู ที่ ไมใชพระใน ขอใหเปนอยางนั้ นแกเขาเถิด"
การทําสั ตย ปฏิ ญาณ เมื่ อเรา 14 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
เลี้ ยงเขาให อิ่ ม เขาก็ทําการล วง พระเจ าจอมโยธาจึ งตรั สดั งนี้ วา
ประเวณี แล วก็ ยกขบวนกั นไป "เพราะเจ าทั้ งหลายกล าวถอยคํา
ที่ เรือนของหญิงแพศยา
เหลานี้ ดูเถิด เราจะทําถอยคํา
8 เขาทั้ งหลายเหมื อ นม า ที่ กิ น ของเราที่ อยู ในปากของเจ าให
อิ่ มในตอนเช า ทุ กคนก็ ร องหา เป นไฟ และชนชาติ นี้ เป นฟ น
ภรรยาของเพื่ อนบาน"
และไฟนั้ นจะเผาผลาญเขาเสีย
9พระเยโฮวาห ตรั สว า "เพราะ 15 ดูเถิด โอ วงศวานของอิสสิ่ งอย างนี้ เราจะไม ทําโทษเขา ราเอลเอ ย เราจะนําประชาชาติ
หรื อ และจิ ตใจเราไม ควรที่ จะ จากแดนไกลมาสู เจ าทั้ ง หลาย"
แก แค นประชาชาติที่ เป นอย างนี้ พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ
หรือ
"เป นประชาชาติ ที่ มี อํานาจใหญ
ความบาปของยูดาห
โต เป นประชาชาติ ดึ กดําบรรพ
เป น ประชาชาติ ที่ เจ า ไม รู ภาษา
คือการขาดความเคารพ
10 ขึ้ นไปตามกํ า แพงของมั น ของเขา เขาจะพู ดอะไรเจ าก็ ไม
และทําลายเสี ย แต อย าไปถึ ง เขาใจ
อวสานที เดี ยว เอาเชิ งเทิ นของ 16 แล งธนู ของเขาเหมื อ นอุ มันออก เพราะนั่ นไมใชเปนของ โมงคเปด เขาเปนทแกลวทหาร
ทุกคน
พระเยโฮวาห
11 เพราะวงศ วานของอิ สราเอล 17 เขาจะกินซึ่ งเจาเกี่ ยวได และ
และวงศ วานของยู ดาห ได ทรยศ กิ นอาหารของเจ าเสี ย ซึ่ งบุ ตร
ต อเราอย างสิ้ นเชิ งแล ว" พระ ชายและบุ ตรสาวของเจ า ควรจะ
ได กิ น เขาจะกิ นฝู งแกะฝู งวั ว
เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
12 เขาทั้ งหลายพู ดมุ สาในเรื่ อง ของเจ าเสี ย เขาจะกิ นเถาองุ น
พระเยโฮวาห และได กล าวว า และต นมะเดื่ อของเจ าเสี ย เขา
"พระองค มิ ได ทรงกระทําประ- จะทํา ลายตั วเมื องที่ มี ป อ มของ
การใด ไมมีการรายอันใดจะเกิด เจ า ซึ่ งเจ าวางใจนั้ นเสี ยด วย
ขึ้ นแก เรา เราก็ จะไม เห็ นดาบ ดาบ"
ความบาปของยูดาห
หรือการกันดารอาหาร
คือความชั่ วฝายจิตวิญญาณ
13 ผู พยากรณ ก็ จะเป นแต ลมๆ
พระวจนะไม มี ใ นคนเหล า นั้ น 18 พระเยโฮวาหตรัสวา "ถึงแม
(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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ว าในวั นเหล านั้ น เราก็ ยั งไม เรา ผู ทรงประทานฝนตามฤดู
กระทําแกเจาใหถึงอวสาน
ของมั นคื อฝนต นฤดู และฝนชุ ก
19 และต อมาเมื่ อเจ า ทั้ งหลาย ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห
จะกล าวว า `ทําไมพระเยโฮวาห ที่ กําหนดการเกี่ ยวข าวไว ให แก
พระเจ าของเราทั้ งหลายจึ งกระ- เรา'
ทําบรรดาสิ่ งเหล านี้ แก เรา' เจ า 25 ความชั่ วช าของเจ าได กระทํา
จะกล าวแก เขาว า `เจ าได ละทิ้ ง ใหสิ่ งเหลานี้ หันไปเสีย และบาป
เราไปปรนนิ บั ติ พระต างด าวใน ของเจ าทั้ งหลายก็ กั น สิ่ ง ที่ ดี ไ ว
แผ นดิ นของเจ าฉั นใด เจ าจะ เสียจากเจา
ต องไปปรนนิ บั ติ คนต างชาติ ใน 26 เพราะท า มกลางประชาชน
แผนดินซึ่ งไมใชของเจาฉันนั้ น'
ของเราจะพบคนชั่ ว เขาซุ มคอย
20 จงประกาศข อ ความต อไปนี้ เหมือนคนดักนกซุ มอยู เขาวาง
ในวงศ วานของยาโคบ และ กับไว เขาดักคน
จงโฆษณาเรื่ องนี้ ในยูดาหวา
27 เรื อนของเขาเต็ มด วยความ
21 โอ ชนชาติ ที่ โง เขลาและไร หลอกลวงเหมื อ นกระจาดที่ มี
ความเขาใจเอย ผู มีตา แตมอง นกเต็ม เพราะฉะนั้ นเขาจึงใหญ
ไม เห็ น ผู มี หู แต ฟ งไม ได ยิ น โตและมั่ งมี
จงฟงขอความนี้ "
28 เขาจึ งอ ว นพี จ นตั ว เกลี้ ยง
22 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า เกลา ในเรื่ องการกระทําความ
"เจาไมยําเกรงเราหรือ เจาไมตัว ชั่ วเขาล้ําหนา เขามิไดตัดสินคดี
สั่ นอยู ต อหน าเราหรื อ คื อเรา คื อคดี ของลู กกําพร าพ อ ด วย
ผู วางกองทรายไว เ ป นเขตล อม ความยุ ติ ธรรม ถึ งกระนั้ นเขาก็
ทะเล เป นเครื่ องกี ดขวางเป น เจริ ญ เขามิ ได ปองกั นสิ ทธิ ของ
นิ ตย มิ ให ผ านไปได แม วาคลื่ น คนขัดสน"
จะซัด ก็เอาชนะไมได แมคลื่ น 29 พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
จะคะนอง ก็ขามไปไมได
สิ่ งอย างนี้ เราจะไม ทําโทษเขา
23 แต ชนชาติ นี้ มี ใจดื้ อดึ งและ หรื อ และไม ควรที่ จิ ตใจเราจะ
กบฏ เขาได หั นเหและจากไป แก แค นประชาชาติที่ เป นอย างนี้
เสีย
หรือ
24 ข อความนี้ เขาไม มุ งอยู ในใจ 30 สิ่ งที่ น าตกตะลึ งและน า
ของเขาทั้ งหลายวา `บัดนี้ ใหเรา หวาดเสี ยวได เกิ ดขึ้ นในแผ นดิ น
ยําเกรงพระเยโฮวาหพระเจาของ นี้
(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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เยเรมีย 5, 6
31 คื อ ผู พยากรณ ไ ด พยากรณ รู ซาเล็ ม นี่ แหละนครที่ ต องถู ก
เท็ จ และบรรดาปุ โรหิ ตก็ ปก ทําโทษ ภายในเธอไม มี อะไร
ครองตามการชี้ นิ้ วของเขา และ นอกจากการบีบบังคับ
ประชาชนของเราชอบที่ มี ก าร 7น้ํ า พุ ปล อ ยน้ํ า ของมั น ออกมา
อยางนี้ แตเจาทั้ งหลายจะกระ- ฉั นใด เธอก็ปล อยความชั่ วของ
ทําอะไรเมื่ อกาลสุดปลายมาถึง"
เธอออกมาฉั นนั้ น ได ยิ นถึ ง
การทําลายยูดาห
ความทารุ ณและการทํ า ลายมี
โอ ประชาชนเบนยามินเอย ภายในเธอ ความเศร าโศกและ
จงรวมกั น หนี ไ ปจากกลาง ความบาดเจ็ บ ก็ ปรากฏต อ เรา
กรุ งเยรู ซาเล็ ม จงเป าแตรใน เสมอ
เมื องเทโคอา และยกสั ญญาณ 8โอ กรุงเยรูซาเล็มเอย จงรับคํา
ไฟขึ้ นไวบนเบธฮัคเคเรม เพราะ สั่ งสอนเถิ ด เกรงว าจิ ตใจเราจะ
เหตุ ร ายโผล ออกมาจากทิ ศ พรากจากเจาไปเสี ย เกรงวาเรา
เหนื อ คือการทําลายอย างใหญ จะกระทํ า ให เจ าเป นที่ รกร า ง
เป นแผ นดิ นที่ ปราศจากคนอาหลวง
2 เราเปรี ยบบุ ตรสาวของศิ โยน ศัย"
9พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั ง
เสมือนสาวสวยและบอบบาง
3ผู เลี้ ยงแกะพรอมกับฝูงแกะจะ นี้ ว า "เขาทั้ งหลายจะกวาดชน
มาสู เธอ เขาจะตั้ งเต็ นท ไว รอบ อิ สราเอลที่ เ หลื ออยู นั้ น เสี ยให
เธอ ต างก็ จะหากิ นอยู ในที่ ของ เกลี้ ยงอยางเล็มเถาองุ น เหมือน
คนเก็ บผลองุ นเอามื อเก็ บผลใส
มัน
4 "จงเตรี ยมทํา สงครามกั บเธอ ในตะกราอีกคํารบหนึ่ ง"
ลุ กขึ้ น ให เราโจมตี เวลาเที่ ยง 10 ข าพเจ าควรจะพู ดและให คํา
วัน" "วิบัติแกพวกเรา เพราะวา ตักเตือนแกผู ใดดีนะ เพื่ อเขาจะ
กลางวั นคล อยเสี ยแล ว เงาของ ได ยิน ดู เถิ ด หู ของเขาตั นเสี ย
แล ว เขาฟ งไม ได ดูเถิด พระ
เวลาเย็นก็ยาวออกไป"
5"ลุกขึ้ น ให เราเขาตีเวลากลาง วจนะของพระเยโฮวาห เป นสิ่ งที่
คืน และทําลายบรรดาวังของเธอ เขาดูหมิ่ น เขาไมพอใจฟง
11 เพราะฉะนั้ น ข าพเจ าจึ งมี
เสีย"
6เพราะพระเยโฮวาห จอมโยธา พระพิ โรธของพระเยโฮวาห เต็ ม
ตรั สดั งนี้ วา "จงโค นต นไม ของ ไปหมด ขาพเจาจะเก็บไวอีกไม
เธอลง จงกอเชิงเทินไวสู กรุงเย- ไหวแลว "เราจะเทออกรดเด็กๆ

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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ที่ ตามถนน และรดพวกหนุ มๆ ถามหาทางโบราณนั้ นว า ทางดี
ที่ ชุมนุมกันอยู ดวย ทั้ งสามีและ อยู ที่ ไหน แลวจงเดินในทางนั้ น
ภรรยาก็จะตองเอาไป ทั้ งคนแก และท านจะพบที่ พักสงบสําหรั บ
และคนชราดวย
จิ ตใจของท าน แต เขาทั้ งหลาย
12 บ านเรื อ นของเขาจะต อ งยก กลาววา `เราจะไมเดินในนั้ น'
ให เป นของคนอื่ น ทั้ งไร นาและ 17 เราวางยามไวเหนือเจา สั่ งวา
ภรรยาของเขาดวย เพราะเราจะ `จงฟ งเสี ยงแตร' แต เขาทั้ ง
เหยี ยดมื อของเราออกต อสู ชาว หลายกล าวว า `เราทั้ งหลายจะ
แผ นดิ น" พระเยโฮวาห ตรั สดั ง ไมยอมฟง'
นี้ แหละ
18 เพราะฉะนั้ น บรรดาประชา
13 "เพราะว า ตั้ งแต คนที่ ต่ํา ชาติเอย จงฟง โอ ที่ ประชุมเอย
ต อยที่ สุ ดจนถึ งคนใหญ โตที่ สุ ด จงทราบเถิ ดว า อะไรจะบั งเกิ ด
ทุกคนโลภอยากไดกําไร และทุก ขึ้ นแกเขา
คนก็ ก ระทํ า การด วยความเท็ จ 19 โอ พิภพเอย จงฟงเถิด ดู
ตั้ งแต ผู พยากรณ ตลอดถึ งปุ โร- เถิด เราจะนําความรายมาเหนือ
หิต
ชนชาติ นี้ คื อผลแห งความคิ ดทั้ ง
14 เขาทั้ งหลายได รั กษาแผล หลายของเขา เพราะเขามิไดเชื่ อ
แห ง บุ ตรสาวประชาชนของเรา ฟงถอยคําของเรา สวนราชบัญแต เล็ กน อยกล าววา `สันติภาพ ญัติของเรานั้ น เขาปฏิเสธเสีย
สั นติ ภาพ' เมื่ อไม มี สั นติ ภาพ 20 มี กํา ยานมาถึ งเราจากเมื อ ง
เลย
เชบา มี ตะไคร ส งมาจากเมื อง
15 เขาละอายหรื อเมื่ อเขากระ- ไกล เพื่ ออะไรเล า เครื่ องเผา
ทํ า การอั นน าสะอิ ดสะเอี ยน บู ชาของเจ าก็ ยั ง ไม เป นที่ รั บได
เปล าเลย เขาไม ละอายเสี ยเลย หรื อเครื่ องสั กการบู ชาของเจ าก็
เขาหน าแดงด วยความละอายไม ไมเปนที่ พอใจเรา"
เป นเลย เพราะฉะนั้ นเขาจะล ม 21 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
ลงทามกลางพวกที่ ลมแลว เมื่ อ จึงตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด ตอหนา
ถึ งเวลาที่ เราลงอาญาเขาทั้ ง ชนชาตินี้ เราจะวางเครื่ องสะดุด
หลาย เขาจะลมคว่ําลง" พระเย- ไวใหเขาสะดุด ทั้ งบิดาและบุตร
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
ชายด วยกั น ทั้ งเพื่ อนบ านและ
16 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า มิตรสหายจะพินาศ"
"จงยืนที่ ถนนและมองใหดี และ 22 พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "ดู
(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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เถิ ด ชนชาติ หนึ่ งกําลั งมาจาก ทราบและลองพฤติ การณ ทั้ ง
แดนเหนือ ประชาชาติใหญชาติ หลายของเขา
หนึ่ งจะถู ก เร า ให มาจากส วนที่ 28 เขาทั้ งหลายมั กกบฏอยางดื้ อ
ไกลที่ สุดของพิภพ
ด านทั้ งสิ้ น เที่ ยวนิ นทาเขาไป
23 เขาทั้ งหลายจะจั บคั นธนูและ เขาทั้ งหลายเป น ทองสั ม ฤทธิ์
หอก เขาทั้ งหลายดุรายและไมมี และเป นเหล็ ก เขาทุ กคนประความสงสาร เสี ยงของเขาก็ พฤติเลวทรามทั้ งนั้ น
เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทั้ ง 29 เครื่ องสูบลมของเขาสูบอยาง
หลายขี่ ม า และจั ดเตรี ยมกระ- ดุเดือด ตะกั่ วก็ถูกไฟเผาผลาญ
บวนเหมือนชายที่ จะเข าสงคราม เสี ย ถลุ งกั นเรื่ อยไปก็ เปล า
โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ ย เขาทั้ ง ประโยชน เพราะวาคนชั่ วก็ยังไม
หลายมาตอสู เจา"
ไดถูกถอนออกไป
24 พวกเราได ยินกิตติ ศัพทพวก 30 จะเรี ยกเขาทั้ งหลายได ว า
นั้ น มื อของเราก็ อ อนลงอย าง เป นขี้ เงิ น เพราะพระเยโฮวาห
ชวยไมได ความแสนระทมไดจับ ทรงปฏิเสธเขาเสียแลว"
เราไว เป นความเจ็ บเหมื อนสตรี
การประกาศที่
กําลังคลอดบุตร
ประตูกําแพงพระวิหาร
25 อยาเดิ นออกไปในทุ งนาหรือ
พระวจนะซึ่ งมาจากพระเยเดิ นบนถนน เพราะดาบของ
โฮวาหถึงเยเรมียวา
ศั ตรู และความสยดสยองอยู ทุ ก 2"เจ าจงยื นอยู ในประตู กํา แพง
ดาน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห และ
26 โอ บุ ตรสาวแห งประชาชน ประกาศถ อ ยคําเหล านี้ ที่ นั่ น ว า
ของเราเอ ย จงเอาผ ากระสอบ บรรดาคนยูดาหทั้ งปวง ผู เขามา
คาดเอวไว และกลิ้ งเกลื อกอยู ในประตู กําแพงนี้ เพื่ อจะนมั สในกองเถ า จงไว ทุ กข เหมื อน การพระเยโฮวาห จงฟ งพระ
เพื่ อบุ ตรชายคนเดี ยว เป นการ วจนะพระเยโฮวาห
คร่ํา ครวญอย างแสนขมขื่ นที่ สุ ด 3พระเยโฮวาหจอมโยธาพระเจา
เพราะว าผู ทําลายมาสู เราในทั น ของอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ วา จง
ทีทันใด
ซ อ มพฤติ การณ และการกระทํา
27 "เราได กระทําให เจ าเป นหอ ของเจ าเสี ย และเราจะให เจ า
คอยและป อมปราการท ามกลาง อาศัยอยู ในสถานที่ นี้
ประชาชนของเรา เพื่ อเจ าจะ 4อย าไว วางใจในคําเท็ จเหล านี้

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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เยเรมีย 7
หนา 1514
ที่ วา `นี่ เป นพระวิ หารของพระ เรา ในสายตาของเจ าได กลาย
เยโฮวาห พระวิหารของพระเย- เป น ที่ ซ องสุ มของพวกโจรไป
โฮวาห พระวิหารของพระเยโฮ- แล วหรื อ พระเยโฮวาห ตรั สว า
วาห'
ดู เถิ ด แม แต เราก็ ได เห็ นเอง
5เพราะว า ถ าเจ าซ อมพฤติ - แลว
การณ และการกระทํ า ของเจ า 12 แตจงไปยังสถานที่ ของเราซึ่ ง
จริ งๆ ถ าเจ าให ความยุ ติ ธรรม เคยอยู ในเมื องชี โลห ซึ่ งที แรก
ระหว า งคนหนึ่ งกั บเพื่ อนบ า น เราได กระทําใหนามของเราอยู ที่
ของเขาจริงๆ
นั่ น จงดู ว าเพราะความชั่ วร าย
6ถ าเจ าไม บีบบั งคั บคนต างด าว ของอิ สราเอลประชาชนของเรา
ลู กกําพร าพ อหรื อแม ม าย และ เราไดกระทําอะไรตอสถานที่ นั้ น
ไม หลั่ งโลหิ ตที่ ไร ความผิ ดใหถึ ง 13 พระเยโฮวาหตรัสวา และบัด
ตายในที่ นี้ และเจ าทั้ งหลายไม นี้ เพราะเจ าทั้ งหลายได กระทํา
ติดตามพระอื่ นไปใหเจ็บตัวเอง
สิ่ งเหลานี้ ทั้ งสิ้ น และเมื่ อเราพูด
7 แล วเราจะให เ จ า อาศั ยอยู ใน กั บเจ าอย างไม หยุ ดยั้ ง แต เจ า
สถานที่ นี้ ในแผ นดิ นซึ่ งเราได ทั้ งหลายหาได ฟ งไม และเมื่ อ
ยกให แก บรรพบุ รุ ษของเจ าเป น เราได เรี ยกพวกเจ า แต เจ ามิได
นิตย
ตอบ
8ดูเถิด เจาวางใจในคําเท็จอยาง 14 เหตุ ฉะนี้
เราจะกระทํา
ไมไดประโยชนอะไรเลย
ต อนิ เ วศนี้ ซึ่ งเราเรี ยกตามนาม
9เจ าจะลั กทรั พย กระทําฆาต- ของเรา และซึ่ งพวกเจาไดวางใจ
กรรม ลวงประเวณี ปฏิญาณเท็จ นั้ น และกระทําแกสถานที่ ซึ่ งเรา
เผาเครื่ องบู ช าถวายพระบาอั ล ได ยกให แก เ จ าและแก บรรพและติ ด ตามพระอื่ นซึ่ งเจ า ทั้ ง บุรุษของเจาเหมือนเราไดกระทํา
หลายมิไดรู จักไปหรือ
แกชีโลห
10 แล วจึ ง มายื นต อ หน า เราใน 15 และเราจะเหวี่ ยงเจ า ทิ้ ง จาก
นิเวศนี้ ซึ่ งเรียกตามนามของเรา สายตาของเรา เหมื อนอย างที่
และกลาววา `เราทั้ งหลายไดรับ เราได ทิ้ งบรรดาพวกพี่ น องของ
การช วยให รอดพนมาแลว เพื่ อ เจา คือบรรดาเชื้ อสายของเอฟจะไปกระทํ า สิ่ งที่ น า สะอิ ด สะ- ราอิมทั้ งหมดนั้ น
เอียนเหลานี้ ทั้ งสิ้ น'
16 เพราะฉะนั้ นเจาอยาอธิษฐาน
11 นิ เวศนี้ ซึ่ งเรี ยกตามนามของ เพื่ อชนชาติ นี้ อย าร องขึ้ นหรื อ
(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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เยเรมีย 7
อธิ ษฐานเพื่ อเขา และอย าวิ ง 22 เพราะในวั น ที่ เราได พาเขา
วอนขอต อเรา เพราะเราจะไม ทั้ งหลายออกมาจากแผ นดิ น
ฟงเจา
อียิปต เรามิไดพูดกับบรรพบุรุษ
17 เจามิไดเห็นดอกหรือวา เขา ของเจ า หรื อสั่ งเขาเรื่ อ งเครื่ อ ง
กระทํ า อะไรกั น ในหั วเมื อ งทั้ ง เผาบูชาและเครื่ องสักการบูชา
หลายแห งยู ดาห และตามถนน 23 แต เราบั ญชาเขาทั้ งหลาย
หนทางในเยรูซาเล็ม
อย างนี้ ว า `จงเชื่ อฟ งเสี ยงของ
18 พวกเด็ กๆก็ เก็ บฟ น พวก เรา และเราจะเป นพระเจ าของ
พ อก็ ก อไฟ พวกผู หญิ งก็ นวด เจ า และเจ าจะเป นประชาชน
แปง เพื่ อทําขนมถวายแดเจาแม ของเรา และดําเนิ นในหนทางที่
แหงฟาสวรรค และเขาเทเครื่ อง เราได บั ญชาเจ าไว เพื่ อเจ าจะ
ดื่ มบู ชาถวายแด พระอื่ นๆ เพื่ อ ไดอยู เย็นเปนสุข'
ยั่ วยุใหเราโกรธ"
24 แต เ ขาทั้ งหลายมิ ไ ด เ ชื่ อฟ ง
19 พระเยโฮวาหตรัสวา "คือเรา หรื อเงี่ ยหู ฟ ง แต เขาทั้ งหลาย
ที่ เขายั่ วยุ หรื อ มิ ใช ยั่ วยุ ตั วเขา ดําเนิ นตามแผนการของเขาเอง
เองใหไปสู ความขายหน าของเขา และในความดื้ อกระด างตามจิ ต
ทั้ งหลายดอกหรือ"
ใจชั่ วของเขาทั้ งหลาย และเดิ น
20 ฉะนั้ น องค พระผู เป นเจ า ถอยหลัง มิไดเดินขึ้ นหนา
พระเจ าจึ งตรั สดั งนี้ ว า "ดู เถิ ด 25 ตั้ งแต วั น ที่ บรรพบุ รุ ษ ของ
ความกริ้ วและความโกรธของเรา เจ า ทั้ งหลายออกจากแผ น ดิ น
จะเทลงมาบนสถานที่ นี้ บน อี ยิ ปต จนทุ กวั นนี้ เราได ส ง
มนุ ษย และสั ตว บนต นไม ใน บรรดาผู พยากรณผู รับใชของเรา
ท อ งทุ งและบนพื ชผลของแผ น ไปยั งเขาอย างไม หยุ ดยั้ ง วั น
ดิ น จะเผาผลาญเสี ยและจะดั บ แลววันเลา
ไมได"
26 ถึ งกระนั้ นเขาก็ ยั ง ไม ฟ ง เรา
ยูดาหถูกลงโทษ
หรื อเงี่ ยหู ฟ ง แต ได กระทําให
คอของตนแข็ ง เขาได กระทําชั่ ว
เพราะเขากบฏตอพระเจา
21 พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ ร ายยิ่ ง กว า บรรพบุ รุ ษทั้ ง หลาย
เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า ของเขาเสียอีก
"จงเพิ่ มเครื่ องเผาบู ช าเข า กั บ 27 เจ า จึ ง กล า วบรรดาถ อ ยคํา
แต เขาจะไม
เครื่ องสั กการบู ชาของเจ า และ เหล านี้ แก เขา
ฟ งเจ า เจาจงร องเรี ยกเขา แต
จงรับประทานเนื้ อ
(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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เยเรมีย 7, 8
หนา 1516
เขาจะไมยอมตอบเจา
เขาแหงการฆาฟนกัน เพราะเขา
28 แต เจ าจงพู ดแก เขาว า `นี่ จะฝ งกั น ไว ในโทเฟทจนไม มี ที่
เป นประชาชาติ ที่ ไม เชื่ อฟ งพระ วางแลว
สุ ร เสี ยงของพระเยโฮวาห พระ 33 และศพของชนชาติ นี้ จะเป น
เจ าของเขา และไม ยอมรั บการ อาหารของนกในอากาศ และแก
แก ไข ความจริ งพิ นาศเสี ยแล ว สั ตว แห งแผ นดิ นโลก และไม มี
ถู ก ตั ด ขาดเสี ยจากปากของเขา ใครจะขับไลใหมันไปเสียได
แลว
34 เราจะกระทําให เ สี ยงรื่ นเริ ง
29 โอ เยรูซาเล็มเอย จงตัดผม และเสียงยินดี เสียงของเจาบาว
ของเจ าออกเหวี่ ยงทิ้ งไป จง และเสี ยงของเจ าสาว ขาดหาย
คร่ําครวญบนที่ สูง เพราะวาพระ ไปจากหั วเมื องของยู ดาห และ
เยโฮวาห ท รงปฏิ เสธและละทิ้ ง จากถนนหนทางแห ง กรุ ง เยรู ชั่ วอายุ แห ง พระพิ โรธของพระ ซาเล็ ม เพราะว าแผ นดิ นนั้ นจะ
องคแลว'
ตองรกรางไป"
30 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
ความบาปของยูดาห
คนยู ดาห ไ ด ก ระทํา ความชั่ วใน
"พระเยโฮวาห ตรั สว า ใน
สายตาของเรา เขาได ตั้ งสิ่ งที่ นา
กาลครั้ งนั้ น กระดู กของ
สะอิ ดสะเอี ยนไว ในนิ เวศ ซึ่ ง บรรดากษั ตริ ยยู ดาห กระดู ก
เรียกตามนามของเรา กระทําให เจานาย กระดูกปุโรหิต กระดูก
นิเวศนั้ นมัวหมองไป
ผู พยากรณ และกระดูกของชาว
31 และได สร างปู ช นี ยสถานสู ง เมื องเยรู ซาเล็ มจะมี คนเอาออก
ของโทเฟท ซึ่ งอยู ในหุบเขาแหง มาจากอุ โมงค ของเขาทั้ งหลาย
บุตรชายของฮินโนม เพื่ อจะเผา เหลานั้ น
บุ ตรชายและบุ ตรสาวของเขาทั้ ง 2และเขาจะกระจายกระดูกเหลา
หลายเสี ยด วยไฟ ซึ่ งเรามิ ได นั้ นออกตอหนาดวงอาทิตย ดวง
บัญชา และไมเคยมีขึ้นในใจของ จันทร และบริวารแหงฟาสวรรค
เรา
ทั้ งสิ้ น ซึ่ งเขาทั้ งหลายรั กและ
32 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ ปรนนิบัติ ซึ่ งเขาไดติดตาม ซึ่ ง
ฉะนั้ น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เขาได แสวงหาและนมั สการ จะ
เมื่ อเขาจะไม เ รี ยกที่ นั้ นอี ก ว า ไม มี ใครรวบรวมหรื อฝ งกระดู ก
โทเฟท หรื อภู เขาแห งบุ ตรชาย เหล านี้ แต จะเป นเหมื อนมู ล
ของฮินโนม แตจะเรียกว า หุบ สัตวที่ พื้นดิน

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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เยเรมีย 8
3 บรรดาคนที่ เหลื ออยู จาก โยชน คื อปากกาของพวกอาครอบครั วร ายนี้ ซึ่ งตกค างอยู ลักษณไดทําอยางไรประโยชน
ในสถานที่ ทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได ขั บไล 9คนมี ปญญาจะได รั บความอาย
เขาไป จะเลือกความตายยิ่ งกวา เขาจะคร ามกลั วและถูกจั บตั วไป
ที่ จะมี ชี วิ ตอยู พระเยโฮวาห ดู เถิ ด เขาได ปฏิ เสธพระวจนะ
จอมโยธาตรัสดังนี้
ของพระเยโฮวาห และป ญญา
4 เจ า จงพู ด กั บเขาทั้ งหลายว า อยางใดมีในตัวเขาเลา
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า เมื่ อ 10 เพราะฉะนั้ น เราจะใหภรรยา
มนุษยลมลง เขาจะไมลุกขึ้ นอีก ของเขาตกไปเปนของคนอื่ น ให
หรือ ถาผู หนึ่ งผู ใดหันไป เขาจะ ไร นาของเขาตกแก ผู ที่ จะได รั บ
ไมหันกลับมาหรือ
เป นมรดก เพราะว าตั้ งแต คนที่
5ทําไมชาวเยรู ซาเล็มนี้ จึงไดหั น ต่ํ า ต อ ยที่ สุ ด ถึ ง คนที่ ใหญ โตที่
ไป เป นการกลั บสั ตย อยู เป น สุด ทุกคนโลภอยากไดกําไร ตั้ ง
นิตย เขายึดการหลอกลวงไวมั่ น แตผู พยากรณถึงปุโรหิต ทุกคน
เขาทั้ งหลายปฏิเสธไมยอมกลับ
ก็ทําการฉอเขา
6เราไดตั้ งใจและคอยฟง แตเขา 11 เขาได รั กษาแผลแห ง บุ ต ร
ทั้ งหลายก็ พู ดไม ถู กต อง ไม มี สาวประชาชนของเราแต เล็ ก
คนใดกลั บใจจากความชั่ วของ นอย กลาววา `สันติภาพ สันติ
ตน กลาววา `ฉันไดทําอะไรไป ภาพ' เมื่ อไมมีสันติภาพเสียเลย
แล วบ าง' ทุ กคนหั นไปตามทาง 12 เมื่ อเขากระทําการอั นนาสะของเขาเอง เหมือนมาวิ่ งหั วทิ่ ม อิ ดสะเอี ยน เขาละอายหรื อ
เขาไปในสงคราม
เปล าเลย เขาไม ละอายเสี ยเลย
7 แม ว า นกกระสาดํ า บนฟ า ยั ง เขาหน าแดงด วยความละอายไม
รู จั กเวลากําหนดของมั น และ เป นเลย เพราะฉะนั้ นเขาจะล ม
นกเขา นกนางแอ น และนก ลงท ามกลางพวกที่ ล มแล ว ใน
กรอด ได รั กษาเวลามาของมั น เวลาแห งการลงอาญาเขาทั้ ง
แต ประชาชนของเราไม รู จั ก คํา หลาย เขาจะลมคว่ําลง พระเยตัดสินของพระเยโฮวาห
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
8เจ าจะพู ดได อย างไรว า `เรามี 13 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ
ปญญา และพระราชบัญญัติของ ผลาญเขาเปนแน เถาองุ นจะไม
พระเยโฮวาหก็ อยู กั บเรา' แต ดู มีผล หรือตนมะเดื่ อไมมีผล ใบ
เถิด แนนอนเขาทําอยางไรประ- ก็จะเหี่ ยวแหงไป และสิ่ งใดที่ เรา
(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"
หางไกล "พระเยโฮวาหมิไดสถิต
14 ทําไมเราจึงนั่ งนิ่ งๆ จงพากัน ในศิโยนหรือ กษัตริ ยของเมื อง
มา ให เราเข าไปในหั วเมื องที่ มี นั้ นไมอยู ในนั้ นหรือ" "ทําไมเขา
ป อม
และนิ่ งเสี ยที่ นั่ นเถิ ด ยั่ วยุ เ ราให โกรธด วยรู ปเคารพ
เพราะพระเยโฮวาห พระเจ าของ สลั กของเขา และด วยพระต าง
เราจะทรงให เรานิ่ ง และทรง ดาวของเขา"
ประทานน้ําดีหมีใหเราดื่ มเพราะ 20 "ฤดูเกี่ ยวก็ผานไป ฤดูแลงก็
เราได กระทําบาปต อพระเยโฮ- สิ้ นลงแลว และเราทั้ งหลายก็ไม
วาห
รอด"
15 เรามองหาสันติภาพ แตไมมี 21 เพราะแผลแห งบุ ตรสาว
ความดี อะไรมาเลย เรามองหา ประชาชนของข าพเจ า หั วใจ
เวลารั กษาให หาย แต ประสบ ข าพเจ าจึ งเป นแผล ข าพเจ า
ความสยดสยอง
เศราหมอง และความสยดสยอง
16 "เสี ยงคะนองแห งม าของเขา ก็ยึดขาพเจาไวมั่ น
ก็ ได ยิ นมาจากเมื องดาน แผ น 22 ไม มี พิมเสนในกิ เลอาดหรื อ
ดิ นทั้ งสิ้ นก็ ห วั่ นไหวด วยเสี ยง ไม มี แพทย ที่ นั่ นหรื อ ทําไม
รองของกองอาชาของเขา มันทั้ ง อนามั ยแห ง บุ ตรสาวประชาชน
หลายมากิ น แผ น ดิ น และสิ่ งทั้ ง ของข า พเจ าจึ งไม ก ลั บสู สภาพ
ปวงที่ อยู บนนั้ นจนหมด ทั้ ง เดิมได
เมืองและผู ที่ อาศัยอยู ในเมือง
การไมเชื่ อฟงพระเจา
17 เพราะ ดูเถิด เราจะสงงูเขา
นําการพิพากษามาสู ยูดาห
มาทามกลางเจา คืองูทับทางซึ่ ง
โอ ถ าศี รษะของข า พเจ า
จะผู กด วยมนตร ไม ได และมั น
เป นน้ํา และดวงตาของ
จะกั ดเจ าทั้ งหลาย" พระเยโฮ- ข าพเจ าเป นบ อน้ํ า พุ ก็ จะดี
วาหตรัสดังนี้ แหละ
เพื่ อข าพเจ าจะได ร องไห ทั้ ง
18 เมื่ อข าพเจ าจะปลอบโยนตั ว กลางวั นและกลางคื น เพราะ
เองเนื่ องดวยความเศราโศก จิต บุ ตรสาวประชาชนของขาพเจ าที่
ใจของข า พเจ า ก็ อ อนเปลี้ ยอยู ถูกฆา
ภายใน
2โอ ถ าข าพเจ ามี ที่ พั กสําหรั บ
19 ฟ งซิ เสียงร องแห งบุ ตรสาว คนเดิ น ทางอยู ที่ ในถิ่ นทุ ร กั นประชาชนของข าพเจ า เพราะ ดารก็ จะดี เพื่ อข าพเจ าจะได
เหตุ ค นที่ อาศั ยอยู ในแผ น ดิ น พรากจากชนชาติ ของข า พเจ า

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

24_jer.pub
page 21

Friday, December 09, 2005 12:56

หนา 1519
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และไปใหพนเขาเสี ย เพราะเขา มันพูดมารยา เขาพูดอยางสันติ
ทั้ งหลายเป นคนล วงประเวณี ทั้ ง กั บเพื่ อนบ า นของเขาด วยปาก
หมด และเปนหมู คนที่ มักทรยศ แตในใจของเขา เขาวางแผนการ
3 "เขาทั้ งหลายงอลิ้ นของเขา คอยดักเขาอยู "
เหมื อ นคั น ธนู เ พื่ อกล า วความ 9พระเยโฮวาห ตรั สว า "ไม ควร
เท็ จ แต เขาทั้ งหลายไม กล าสู ที่ เราจะลงโทษเขาเพราะสิ่ งเหลา
เพื่ อความจริงในแผนดิน เพราะ นี้ หรื อ ไม ควรที่ จิ ตใจเราจะแก
เขาทั้ งหลายจากความชั่ วอย างนี้ แค น ประชาชาติ ที่ เป น อย า งนี้
ไปสู ความชั่ วอย างนั้ น และเขา หรือ
ทั้ งหลายไม รู จั กเรา" พระเย- 10 เราจะร องไห และครวญคราง
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
เหตุภูเขานั้ น และคร่ําครวญเหตุ
4"ขอให ทุ กคนระวั งเพื่ อนบ าน ลานหญ าในถิ่ นทุรกั นดารเพราะ
ของตน และอยาวางใจในพี่ นอง ว ามั นถู กเผาเสี ย ไม มี ผู ใดผ าน
คนใดเลย เพราะวาพี่ นองทุกคน ไปมา ไม ได ยิ นเสี ยงสั ตว เลี้ ยง
จะเป นคนหลอกล อ และเพื่ อน รอง ทั้ งนกในอากาศและสัตวได
บ า นทุ ก คนจะเที่ ยวไปเป น คน หนีไปเสียแลว
ครหานินทา
11 เราจะกระทํ า ให เ ยรู ซ าเล็ ม
5 ทุ กคนจะล อลวงเพื่ อนบ าน เปนกองซากปรักหักพัง เปนถ้ํา
ของตัว ไมมีใครจะพูดความจริง ของมั งกร และเราจะกระทําให
สั กคนเดี ยว เขาได สอนลิ้ นของ หั วเมื องของยู ดาห เป นที่ รกร าง
เขาให พู ดมุ สา เขาได กระทํา ไมมีชาวเมืองสักคนเดียว"
ความชั่ วชาจนนาเบื่ อหนาย
12 ใครเป นคนมี ปญญาที่ จะเข า
6เจ าอาศั ยอยู ท ามกลางการล อ ใจความนี้ ได และมี ผู ใดที่ พระ
ลวง โดยการลอลวงเขาปฏิเสธที่ โอษฐ ของพระเยโฮวาห ไ ด ต รั ส
จะรู จักเรา" พระเยโฮวาหตรัสดัง แก เขา เขาจึ งประกาศความนั้ น
นี้ แหละ
ได เหตุ ไฉนแผ นดิ นจึ งพั งทํา
7เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ลายและถู ก เผาเสี ยเหมื อ นถิ่ น
จอมโยธาตรั สดั งนี้ ว า "ดู เถิ ด ทุรกันดาร จึงไมมีใครผานไปมา
เราจะถลุ งเขาและทดลองเขา 13 และพระเยโฮวาห ตรั สว า
เหตุ บุ ต รสาวประชาชนของเรา "เพราะเขาทั้ งหลายทอดทิ้ ง
เราจะทําอยางอื่ นไดอยางไร
ราชบัญญัติ ของเรา ซึ่ งเราไดตั้ ง
8 ลิ้ นของเขาเป น ลู ก ศรมฤตยู ไว ตอหน าเขา และไมได เชื่ อฟง
(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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เสี ยงของเรา หรื อดําเนิ นตาม 20 โอ หญิงเอย จงฟงพระวจนะ
นั้ น
ของพระเยโฮวาห และใหหู ของ
14 แต ได ดํา เนิ นตามใจของตน เจ ารั บพระวจนะจากพระโอษฐ
เองอยางดื้ อดึง และติดตามพระ ของพระองค จงสอนบทคร่ํ า บาอั ล อย างที่ บรรพบุ รุ ษได สั่ ง ครวญแก บุ ตรสาวของเจ า จง
สอนเขาไว"
สอนบทเพลงศพแก เพื่ อนบ าน
15 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ของเธอทุกคน
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล 21 เพราะความตายได ขึ้ นมาเข า
จึ งตรั สว า "ดู เถิ ด เราจะเลี้ ยง หนาตางของเรา มันเขามาในวัง
ชนชาตินี้ ดวยบอระเพ็ด และให ทั้ งหลายของเรา ตั ดพวกเด็ กๆ
น้ําดีหมีเขาดื่ ม
ออกเสี ยจากข างนอก และตั ด
16 เราจะกระจายเขาไปท า ม- คนหนุ มๆออกเสี ยจากถนนทั้ ง
กลางประชาชาติ ที่ ตั วเขาเอง หลาย
และบรรพบุ รุ ษของเขาไม รู จั ก 22 จงพูดวา "พระเยโฮวาหตรัส
และเราจะส งดาบให ไล ตามเขา ดั งนี้ ว า `ศพมนุ ษย จะล มลง
ทั้ งหลาย จนเราจะผลาญเขาสิ้ น" เหมื อ นมู ล สั ต ว ต กตามพื้ นทุ ง
การออนวอน
เหมื อนฟ อนข าวล มตามผู เกี่ ยว
และไมมีผู ใดจะเก็บ'"
ใหวางใจในพระเจา
23
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
17 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
ดังนี้ วา "จงพิจารณาดู และเรียก "อย า ให ผู มี ป ญ ญาอวดในสติ
อย าให ชาย
นางร องไห ให มา จงให คนไป ป ญญาของตน
ฉกรรจ อวดในความเขมแข็ งของ
ตามหญิงที่ ชํานาญมา
18 ให เขารี บส งเสี ยงคร่ํ า ครวญ ตน อยาใหคนมั่ งมีอวดในความ
เพื่ อเราทั้ งหลาย เพื่ อน้ํ า ตาจะ มั่ งคั่ งของตน
อาบตาของเรา และหนั งตาของ 24 แต ให ผู อ วดอวดในสิ่ งนี้ คื อ
ในการที่ เขาเข าใจและรู จั กเราว า
เราจะมีน้ําตาพุออกมา
19 เพราะได ยิ นเสี ยงคร่ํ า ครวญ เราคือพระเยโฮวาห ทรงสําแดง
จากศิ โยนว า `เราทั้ งหลายย อย ความเมตตา ความยุติธรรมและ
ยับเพียงใดแลว เราอับอายหนัก ความชอบธรรมในโลก เพราะวา
หนา เพราะเราได ทอดทิ้ งแผ น เราพอใจในสิ่ งเหลานี้ " พระเยดิ น เพราะที่ อาศั ยของเราได โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
25 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด
เหวี่ ยงพวกเราออกไป'"
(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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วันเวลากําลั งมาถึงแลว เมื่ อเรา เพราะมันเดินไมได อยากลัวมัน
จะลงโทษบรรดาผู ที่ รั บพิ ธี เ ข า เลย เพราะมันทํารายไมได มันก็
สุ หนั ต พร อ มด วยผู ที่ ไม ไ ด รั บ ทําดีไมไดดวย"
พิธีเขาสุหนัต คือ
6โอ ขาแตพระเยโฮวาห หามีผู
26 อียิปต ยูดาห เอโดม และ ใดเหมื อนพระองคไม พระองค
คนอัมโมน โมอับและบรรดาคน ทรงเปนใหญ และพระนามของ
ที่ อยู ในมุ มที่ ไกลที่ สุด ทุ กคนที่ พระองคมีฤทธิ์ มาก
อาศัยอยู ในถิ่ นทุรกันดาร เพราะ 7โอ ข าแต กษั ตริ ย แห งบรรดา
บรรดาประชาชาติเหลานี้ มิไดรับ ประชาชาติ ผู ใดจะไม ยําเกรง
พิ ธี เข าสุ หนั ต และบรรดาวงศ พระองค เพราะพระองคสมควร
วานอิ ส ราเอลก็ มิ ไ ด รั บพิ ธี เ ข า แก การอย างนี้ เพราะในบรรดา
สุหนัตทางใจ"
ปราชญ ของบรรดาประชาชาติ
พระเจากับบรรดารูปเคารพ
และในบรรดาราชอาณาจั กรทั้ ง
โอ วงศ วานอิ สราเอล สิ้ นของเขา ไมมีผู ใดเหมือนพระ
เอ ย จงฟงพระวจนะซึ่ ง องค
8เขาทั้ งหลายทั้ งโฉดและโงเขลา
พระเยโฮวาหตรัสกับเจา
2พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "อยา ไมอันนั้ นเปนแตคําสอนไรสาระ
เรี ยนรู วิ ถี ทางแห งบรรดาประ- 9 เครื่ องเงิ น ทุ บนั้ นเขาเอามา
ชาชาติ
หรื ออย าคร ามกลั ว จากทารชิ ช และเอาทองคํามา
เพราะหมายสํ า คั ญของท อ งฟ า จากเมืองอุฟาส เปนผลงานของ
ตามที่ บรรดาประชาชาติ ค ร า ม ชางฝมือ และเป นผลน้ํามือของ
ช างทอง เสื้ อผ าของรู ปเคารพ
กลัวนั้ น
3เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติ นั้ นสี ครามและสี ม วง เป นผล
ทั้ งหลายก็ไรสาระ เขาตัดตนไม งานของคนชํานาญทั้ งนั้ น
มาจากป าต นหนึ่ ง เป นสิ่ งที่ มื อ 10 แต พระเยโฮวาห เป นพระเจ า
เที่ ยงแท พระองค ทรงเป นพระ
ชางไดกระทําดวยขวาน
4เขาทั้ งหลายก็ เอาเงิ นและทอง เจ าผู ทรงพระชนม และเป นพระ
มาประดั บ เขาตอกไว แน นด วย มหากษั ตริ ยเนื องนิ ตย พอทรง
ค อนและตะปู มั นก็ เคลื่ อนไหว พระพิ โ รธแผ นดิ น ก็ หวั่ นไหว
และบรรดาประชาชาติ จะทนต อ
ไปมาไมได
5มั นตั้ งขึ้ นเหมือนต นอิ นทผลั ม ความกริ้ วของพระองคไมได
มั นพู ดไม ได คนต องขนมั นไป 11 เจ าจงพู ดกั บเขาทั้ งปวงดั งนี้

10

(26) ยรม 25:9-26 (1) 1 พกษ 22:19 (2) ลนต 18:3; 20:23 (3) ลนต 18:30
(4) สดด 115:4 (5) สดด 115:5-8; 135:16-18 (6) อพย 8:10 (7) โยบ 37:23-24
(8) สดด 115:8 (9) 1 พกษ 10:22 (10) 1 พกษ 18:39 (11) สดด 96:5; ยรม 10:15
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ว า "บรรดาพระผู ที่ มิ ได ทรง พระเยโฮวาห จอมโยธาเป นพระ
สร างฟ าสวรรค และแผ นดิ นโลก นามของพระองค
จะพินาศไปจากแผนดินโลกและ 17 โอ เจ าทั้ งหลายที่ อาศั ยอยู
จากภายใตฟาสวรรคเหลานี้ "
ภายใต การถู กล อมเอ ย จงเก็ บ
12 พระองค ท รงสร า งโลกด วย ขาวของจากพื้ นดิน
ฤทธิ์ เดชของพระองค พระองค 18 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
ทรงสถาปนาพิ ภ พไว ด ว ยพระ ว า "ดู เถิ ด เราจะเหวี่ ยงชาว
สติปญญาของพระองค และทรง แผ นดิ นออกไปเสี ย ณ เวลานี้
ขึ ง ฟ าสวรรค ออกด วยความเข า และเราจะนําความทุ กข ใจมาถึ ง
ใจของพระองค
เขาเพื่ อใหเขารู สึก"
13 เมื่ อพระองค ท รงเปล ง พระ 19 วิบัติแกขาพเจา เพราะความ
สุ ร เสี ยงก็ มี เ สี ยงน้ํ า คะนองใน เจ็ บปวดของข าพเจ า บาดแผล
ท องฟ า
และทรงกระทําให ของขาพเจาก็รายหนัก แตขาพหมอกลอยขึ้ นจากปลายพิ ภ พ เจ าวา "แทจริ งนี่ เปนความทุ กข
ทรงกระทําฟาแลบเพื่ อฝน และ ใจ และขาพเจาจะตองทนเอา"
ทรงนํ า ลมมาจากพระคลั ง ของ 20 เต็ น ท ของข า พเจ า ก็ ถู ก ทํา
พระองค
ลาย และเชือกของขาพเจาก็ขาด
14 มนุ ษย ทุ กคนโฉดในทาง สิ้ น ลู กๆของข าพเจาจากขาพความรู ของตน ช างทองทุ กคน เจาไปหมด และไมมีเขาอีกแลว
จะได อ ายเพราะรู ปเคารพสลั ก ไมมีผู หนึ่ งผู ใดที่ จะกางเต็นทให
ของตน เพราะรู ปเคารพหล อ ข าพเจ าอี ก และแขวนม านของ
ของเขาเปนของเท็จ และไมมีลม ขาพเจาให
หายใจในรูปเคารพนั้ น
21 เพราะว า ผู เลี้ ยงแกะก็ โ ฉด
15 มั นเป นของไร ค า และเป น และไม ได เสาะหาพระเยโฮวาห
ผลงานแห งความผิ ดพลาด มั น เพราะฉะนั้ นเขาจะมิ ไ ด จํา เริ ญ
จะต องพิ นาศเมื่ อถึ งเวลาการลง ขึ้ น และฝูงแกะทั้ งหลายของเขา
โทษ
ก็จะกระจัดกระจายไป
16 พระองค ผู ทรงเป น ส วนของ 22 ดู เถิ ด เสี ยงลื อมาถึ งแล ว
ยาโคบไม เหมื อนสิ่ งเหล านี้ เสี ยงโกลาหลยิ่ งใหญ จ ากแดน
เพราะพระองค ท รงเป น ผู ที่ ก อ เหนื อมากระทํ า ให หั วเมื อง
รางทุกสิ่ งขึ้ น และอิสราเอลเปน ยู ดาห เป นที่ รกร าง
และให
ตระกูลที่ เป นมรดกของพระองค เปนถ้ําของมังกร
(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
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23 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ข า ใหผู นั้ นเปนที่ แชงเถิด
พระองค ทราบแล วว า ทางของ 4ซึ่ งเปนพั นธสัญญาที่ เราบั ญชา
มนุษยไมอยู ที่ ตัวเขา คือไมอยู ที่ แก บรรพบุ รุ ษของเจ า ทั้ งหลาย
มนุ ษย ผู ซึ่ งดํา เนิ นไปที่ จะนํา ฝ ในวั นที่ เราได นําเขาออกมาจาก
กาวของตนเอง
แผนดินอียิปต จากเตาไฟเหล็ก
24 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ กล าวว า จงเชื่ อฟ งเสี ยงของเรา
ทรงโปรดตี สอนข าพระองค ด วย และจงกระทําทุกอยางที่ เราบัญความยุ ติ ธรรม มิ ใช ด วยความ ชาเจาไว เจาจึงจะเปนประชาชน
กริ้ วของพระองค เกรงว าพระ ของเรา และเราจะเป นพระเจ า
องค จะทรงนําข าพระองค มาถึ ง ของเจา
ความสูญเปลา
5เพื่ อเราจะกระทําให สําเร็จตาม
25 ขอพระองค ทรงเทพระพิ โรธ คําปฏิ ญาณซึ่ งเราได ปฏิ ญาณไว
ของพระองค เหนื อเหล าประชา กั บบรรพบุ รุ ษของเจ าว า จะ
ชาติ ที่ ไม รู จั กพระองค และ ประทานแผ นดิ นซึ่ งมี น้ํานมและ
เหนื อ ครอบครั วทั้ งหลายที่ ไม น้ําผึ้ งไหลบริ บูรณ แกเขาอย างที่
อ อ กพระ นา ม ขอ งพระอง ค เป นอยู ทุ กวั นนี้ " แล วข าพเจ า
เพราะเขาทั้ งหลายได กิ นเผา จึงทูลตอบวา "โอ ขาแตพระเยผลาญยาโคบ เขาไดเขมือบทาน โฮวาห ขอใหเปนดังนั้ นเถิด"
เสีย และเผาผลาญทานเสีย และ 6 และพระเยโฮวาห ตรั สแก
กระทําที่ อาศัยของทานใหรกราง ข าพเจ าว า "จงป าวร องถ อยคํา
ไป
เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นในหั วเมื อ งของ
เยเรมียประกาศเรื่ อง
ยู ด าห และในถนนหนทางเยรู ซาเล็ มว า จงฟ งถ อยคําแห ง
พันธสัญญาที่ ยูดาหไมรักษา
พระวจนะซึ่ งมาจากพระ พันธสัญญานี้ และประพฤติตาม
7 เพราะเราได กล าวตั กเตื อ น
เยโฮวาหถึงเยเรมียวา
อย
างแข็ งแรงต อบรรพบุ รุ ษของ
2"เจ าจงฟ งถ อยคําในพั นธสั ญญานี้ เถิ ด และจงกล าวแก คน เจ า ในวั นที่ เรานําเขาขึ้ นมาจาก
แผนดินอียิปต แมจนถึงทุกวันนี้
ยูดาหและชาวกรุงเยรูซาเล็ม
3เจาจงกล าวแกเขาว า พระเย- อย า งไม ห ยุ ดยั้ ง กล า วตั กเตื อน
โฮวาห พระเจ าแห งอิ สราเอล วา จงเชื่ อฟงเสียงของเรา
ตรั สดั งนี้ วา คนหนึ่ งคนใดที่ ไม 8ถึงกระนั้ นเขาทั้ งหลายก็ไมเชื่ อ
เชื่ อฟ งถ อยคําในพั นธสั ญญานี้ ฟ งหรื อเงี่ ยหู ฟง แต ทุกคนดํา-

11

(23) สดด 17:5; 37:23 (24) ยรม 30:11 (25) สดด 79:6-7 (2) อพย 19:5
(3) พบญ 27:26 (4) อพย 24:3-8; พบญ 5:2-3 (5) ปฐก 22:16-18 (6) ยรม 3:12
(7) 1 ซมอ 8:9; อฟ 4:17; 2 ธส 3:12 (8) นหม 9:16-17; อสค 20:8; ศคย 7:11
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เนิ น ตามความดื้ อกระด างแห ง หลายของเจ า และตามจํานวน
จิตใจอันชั่ วรายของเขา เหตุฉะนี้ หนทางในกรุ งเยรู ซ าเล็ ม เจ า ได
เราจึ งจะนํา ซึ่ งตามบรรดาถ อ ย ตั้ งแท น บู ชาถวายสิ่ งที่ อั บอาย
คํ า แห ง พั น ธสั ญ ญานี้ ที่ เราได คื อแท น สําหรั บเผาเครื่ องหอม
บัญชาให เขากระทํา แต เขามิ ได ถวายแกพระบาอัล
กระทําตามนั้ น ให มาตกเหนื อ 14 เพราะฉะนั้ น เจ าอย าอธิ ษเขา"
ฐานเพื่ อชนชาติ นี้ อย าร องขึ้ น
9พระเยโฮวาห ตรั สกั บข า พเจ า หรื อ อธิ ษฐานเพื่ อเขาทั้ งหลาย
อี กวา "มีการคิดกบฏท ามกลาง เพราะเราจะไม ฟ ง เมื่ อเขาร อ ง
คนยู ดาห และท ามกลางชาวกรุ ง ตอเราในเวลาลําบาก
เยรูซาเล็ม
15 ผู ที่ รั กของเรานั้ นมี สิทธิ อะไร
10 เขาได หั นกลั บไปหาความชั่ ว ในนิ เวศของเราเล า ในเมื่ อนาง
ช าแห งบรรพบุ รุ ษของเขา ผู นั้ นไดกระทําการชั่ วชามาก และ
ปฏิเสธไมยอมฟงถ อยคําของเรา เนื้ ออั นบริ สุ ทธิ์ ได พนไปจากเจ า
เขาติดตามพระอื่ นๆ และปรน- แล ว เมื่ อเจ ากระทําชั่ ว เจ าจึ ง
นิบัติ พระนั้ น วงศวานอิสราเอล เริงโลด
และวงศ วานยู ดาห ได ผิ ดพั นธ- 16 พระเยโฮวาห ท รงเคยเรี ยก
สั ญญาของเรา ซึ่ งเรากระทําต อ เจาวา `ตนมะกอกเทศสดงดงาม
บรรพบุรุษของเขา
ดวยผลเปนอยางดี' แตพระองค
11 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ทรงก อ ไฟเผามั นเสี ยด วยเสี ยง
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะนําเหตุ พายุ ใหญ และกิ่ งทั้ งหลายของ
ร ายมาเหนื อเขา
ซึ่ งเขาหนี มันก็ถูกหักเสียแลว
ไม พน ถึงเขาจะร องทุ กขตอเรา 17 ด วยวาพระเยโฮวาหจอมโยเราจะไมฟงเขาทั้ งหลาย
ธา ผู ไดปลูกเจา ไดทรงประกาศ
12 แล วหั วเมื อ งยู ดาห และชาว ความร ายให ตกแก เจ า เพราะ
กรุ งเยรู ซาเล็ มจะไปร องทุ กข ต อ ความชั่ วช า ของวงศ วานอิ สราพระ
ซึ่ งเขาทั้ งหลายได เผา เอลและวงศวานยูดาห ซึ่ งเขาได
เครื่ องหอมถวายนั้ น แต พระ กระทําต อสู ตนเอง เพื่ อได ยั่ วยุ
เหล า นั้ นจะช ว ยเขาให ร อดใน ให เราโกรธ ด วยการเผาเครื่ อง
เวลาลําบากไมได
หอมถวายแกพระบาอัล"
13 โอ ยูดาหเอย พระทั้ งหลาย 18 พระเยโฮวาห ทรงสํา แดงแก
ของเจ าก็ มากเท ากั บหั วเมื องทั้ ง ข าพเจ า และข าพเจ าก็ รู แล ว
(9) อสค 22:25-31; ฮชย 6:9 (10) 1 ซมอ 15:11 (11) 2 พกษ 22:16 (12) ยรม 2:28
(13) พบญ 32:16-17; 2 พกษ 23:4-5 (14) อพย 32:10 (15) ลก 8:28; รม 11:28
(16) สดด 52:8; รม 11:17-24 (17) 2 ซมอ 7:10; สดด 44:2 (18) 1 ซมอ 23:11-12
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พระองค ทรงสํา แดงการกระทํา 23 จะไม มี เหลื อสั กคนเดี ยว
ของเขาแกขาพระองค
เพราะเราจะนําความรายมาสู คน
19 แต ข า พระองค เ ป น เหมื อ น ตําบลอานาโธท คือปแหงการลง
ลู กแกะหรื อวั วซึ่ งถู กพามาถึ งที่ โทษเขา"
ฆ า ข าพระองค ไม ทราบเลยว า
เรื่ องรองทุกขของเยเรมีย
พวกเขาได ออกอุ บ ายต อ สู ข า
และคําตอบจากพระเจา
พระองค โดยกล าวว า "ให เรา
โอ ข าแต พระเยโฮวาห
ทําลายต นไม กั บผลของมั นเสี ย
เมื่ อข าพระองค สู คดี กั บ
ด วย ให เราตั ดเขาออกเสี ยจาก พระองค พระองคก็ทรงเปนฝาย
แผนดินของคนเปน เพื่ อชื่ อของ ถูก แมกระนั้ นขาพระองคยังขอ
เขาจะไมเปนที่ ระลึกถึงอีกเลย"
ทู ล เสนอมู ลคดี ของข า พระองค
20 แตวา โอ ขาแตพระเยโฮวาห ตอพระองค ไฉนทางของคนชั่ ว
จอมโยธา ผู ทรงพิ พากษาอย าง จึงจําเริญขึ้ น ไฉนทุกคนที่ ทรยศ
ชอบธรรม ผู ทรงทดลองดูทั้ งใจ ก็อยู เย็นเปนสุข
และจิต ขอใหขาพระองคแลเห็น 2พระองค ทรงปลู กเขาทั้ งหลาย
การแก แค นของพระองค ตกแก และเขาทั้ งหลายก็ ห ยั่ งรากลง
เขา เพราะข าพระองค ได มอบ เขาทั้ งหลายงอกงามขึ้ นและบั งเรื่ อ งของข าพระองค ไ ว กั บพระ เกิ ดผล พระองค ทรงอยู ใกล ที่
องคแลว
ปากของเขา แต ไกลจากใจของ
21 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห เขา
ตรั สดั งนี้ เกี่ ยวกั บคนตําบลอา- 3โอ ขาแตพระเยโฮวาห แตพระ
นาโธท ผู แสวงหาชี วิ ตของเจ า องค ทรงรู จั กข าพระองค พระ
และกล าวว า "อย าพยากรณ ใน องคทรงเห็นข าพระองคและทรง
พระนามของพระเยโฮวาห หรือ ทดลองใจของขาพระองคที่ มีต อ
มิ ฉะนั้ น เจ าจะต อ งตายด วยมื อ พระองค ขอทรงฉุ ดเขาออกมา
ของเรา"
เหมื อนแกะสําหรั บการฆ า และ
22 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ตั้ ง เขาทั้ งหลายไว ต างหากเพื่ อ
จอมโยธาตรัสวา "ดูเถิด เราจะ วันฆา
ลงโทษเขาทั้ งปวง พวกคนหนุ ม 4แผ นดินนี้ จะไวทุกขนานเท าใด
จะตายดวยดาบ บรรดาบุตรชาย และผั กหญ าตามท องนาทุ กแห ง
และบุ ตรสาวของเขาจะตายด วย จะเหี่ ยวแหงไปนานเทาใดเพราะ
การกันดารอาหาร
ความชั่ วของผู ที่ อาศั ยอยู ในนั้ น

12

(19) สภษ 7:22; อสย 53:7 (20) ปฐก 18:25; สดด 98:9 (21) ยรม 12:5-6; 20:10
(22) 2 พศด 36:17; พคค 2:21 (23) อสย 14:20-22 (1) ปฐก 18:25; พบญ 32:4
(2) อสค 17:5-10; 19:10-13 (3) 2 พกษ 20:3; 1 พศด 29:17 (4) ยรม 9:10; 14:2
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สั ต ว และนกก็ ถู ก ผลาญไปเสี ย ทั้ งหลายได เ หยี ยบย่ํ า ส วนของ
สิ้ น เพราะเขาวา "พระองคจะไม เราไว ใต ฝ าเท า เขาทั้ งหลายได
ทอดพระเนตรบั้ นสุ ดปลายของ กระทํา ให ส วนอั นพึ ง ใจของเรา
เราทั้ งหลาย"
กลายเปนถิ่ นทุรกันดารที่ รกราง
5 "ถ า เจ า วิ่ งแข ง กั บทหารราบ 11 เขาทั้ งหลายได ก ระทํ า ส วน
และเขาทํ า ให เ จ า เหน็ ด เหนื่ อย ของเราใหรกราง เมื่ อรกรางสวน
เจาจะแขงกับมาไดอยางไร และ นั้ นก็ คร่ําครวญต อเรา แผ นดิ น
ถ าเจ า ยั ง เหน็ ด เหนื่ อยในแผ น ทั้ งสิ้ นก็ ถู กทิ้ งให รกร าง เพราะ
ดิ น แห ง สั น ติ ภ าพซึ่ งเจ า วางใจ ไมมีผู ใดเอาใจใสในเรื่ องนี้
นั้ น เจาจะทําอยางไรในคลื่ นของ 12 ผู ทําลายล างได มาบนบรรดา
ลุ มแมน้ําจอรแดน
ที่ สู ง ทั้ งปวงในถิ่ นทุ รกั น ดาร
6เพราะว าแมพี่ น องของเจ าและ เพราะว าแสงดาบของพระเยโฮวงศวานของบิดาเจา แมวาเขาก็ วาห จะทําลายจากปลายแผ นดิ น
ได กระทําการทรยศต อเจ า เขา นี้ ไปถึ งปลายอี กข างหนึ่ ง ไม มี
ยั ง เรี ยกให ฝู ง ชนไล ต ามเจ าไป เนื้ อหนังใดๆที่ จะมีสันติภาพ
ถึ งแม ว า เขาพู ด ถ อ ยคํา อย างดี 13 เขาทั้ งหลายได หวานขาวสาลี
แกเจา อยาเชื่ อเขาเลย
แต จะเกี่ ยวหนาม เขาได กระทํา
7เราได ละทิ้ งนิ เวศของเรา เรา ใหตัวเจ็บปวด แตจะไมไดกําไร
ไดเหวี่ ยงมรดกของเราทิ้ ง เราได อะไร เขาทั้ งหลายจะละอายดวย
มอบผู ที่ รักของจิตใจเราไวในมือ ผลการเกี่ ยวของเขา ด วยเหตุ
ศัตรูของเธอ
ความโกรธเกรี้ ยวกราดของพระ
8 มรดกของเราได กลายเป น เยโฮวาห"
เหมื อนสิ งโตในป าต อเรา เขา 14 พระเยโฮวาห ตรัสดังนี้ ด วย
ตะเบ็ งเสี ยงของเขาเข าใส เรา เรื่ องบรรดาเพื่ อนบ านที่ ชั่ วร าย
เพราะฉะนั้ นเราจึงเกลียดเขา
ของเรา ผู ที่ ไดแตะตองมรดกซึ่ ง
9 มรดก ขอ ง เราเป นแก เรา เราได ใหอิ สราเอลประชาชนของ
เหมื อนนกลายด าง นกซึ่ งอยู เราสื บมรดกนั้ นว า
"ดู เถิ ด
รอบต อสู นกนั้ น ไปเถอะ ไป เราจะถอนเขาทั้ งหลายขึ้ นจาก
ชุ มนุ มสั ตว ป าทุ งทั้ งสิ้ น นํามั น แผนดินของเขา และเราจะถอน
ใหมากินเสีย
วงศ วานยู ดาห จากท ามกลางเขา
10 ผู เลี้ ยงแกะเป น อั น มากได ทั้ งหลาย
ทําลายสวนองุ นของเราเสี ย เขา 15 และต อ มาหลั งจากที่ เราได
(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
(13) ลนต 26:16; พบญ 28:38 (14) ยรม 48:26-27 (15) พบญ 30:3; อสย 23:17-18
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ถอนเขาทั้ งหลายขึ้ นแล ว เราจะ มา ซึ่ งอยู ที่ เอวของเจา และจง
กลั บ มี ความเมตตาต อ เขาอี ก ลุกขึ้ นไปยังแมน้ํายูเฟรติส แลว
และเราจะนําเขาทั้ งหลายมาอี ก ซ อ นผ านั้ นไว ใ นซอกหิ นแห ง
ใหตางก็มายังมรดกของตน และ หนึ่ ง"
ยังแผนดินของตน
5ข าพเจ าก็ ไปและซ อนผ านั้ นไว
16 และจะเกิดกรณีขึ้นวา ถาเขา ขางแมน้ํายูเฟรติส ดังที่ พระเยทั้ งหลายจะอุ ต ส า ห ศึ ก ษาทาง โฮวาหทรงบัญชาขาพเจา
แห งประชาชนของเรา คื อปฏิ - 6 ต อ มาอี ก หลายวั นพระเยโฮญาณในนามของเราวา `ตราบใด วาห ตรั สกั บข าพเจ าว า "จงลุ ก
ที่ พระเยโฮวาห ทรงพระชนม อยู ขึ้ นไปยังแมน้ํายูเฟรติส และเอา
แน' อยางที่ เขาไดสอนประชาชน ผ า คาดเอวซึ่ งเราได สั่ งเจ า ให
ของเราให ปฏิ ญาณโดยพระบา- ซ อ นไว ที่ นั่ นนั้ นมาเสี ย จากที่
อัล แลวเขาจะไดรับการสรางขึ้ น นั่ น"
ไวทามกลางประชาชนของเรา
7 แล วข า พเจ า ก็ ไ ปที่ แม น้ํ า ยู 17 แต ถ าเขาทั้ งหลายจะไม เชื่ อ เฟรติส และขุดเอาผาคาดเอวมา
ฟ ง แล วเราจะถอนประชาชาติ จากที่ ซึ่ งข าพเจ าได ซ อนไว ดู
นั้ นขึ้ น และทําลายเขาจนสิ้ น" เถิด ผาคาดเอวนั้ นเสียหมด จะ
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
ใชการสิ่ งใดก็ไมได
ผาปานคาดเอวที่ สกปรก
8แล วพระวจนะของพระเยโฮวาหก็มายังขาพเจาวา
เปรียบไดกับอิสราเอล
พระเยโฮวาห ตรั สแก 9 "พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
ข าพเจ าด วยว า "จงไป เราก็จะทําลายความทะนงใจของ
และความทะนงใจ
ซื้ อผ า ป า นคาดเอวมาผื น หนึ่ ง ยู ดาห
คาดเอวของเจ า ไว และอย า จุ ม ใหญ ยิ่ งของเยรู ซาเล็ มเสี ยอย าง
นั้ นแหละ
น้ํา"
10
คือชนชาติที่ ชั่ วรายนี้ ผู ปฏิ2 ข า พเจ า จึ ง ซื้ อผ า คาดเอวผื น
หนึ่ งตามพระวจนะของพระเย- เสธไม ฟ งถ อยคําของเรา ผู ที่
โฮวาห และคาดเอวของขาพเจา ดํ า เนิ นตามความดื้ อกระด าง
แหงจิตใจของตนเอง และไดติด
ไว
3 และพระวจนะของพระเยโฮ- ตามพระอื่ น เพื่ อจะปรนนิ บั ติ
และนมั สการพระเหล านั้ น จะ
วาหมาถึงขาพเจาครั้ งที่ สองวา
4"จงเอาผ าคาดเอวซึ่ งเจ าได ซื้ อ เป น เหมื อ นผ า คาดเอวนี้ ซึ่ งจะ

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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เยเรมีย 13
หนา 1528
ใชการสิ่ งใดก็ไมได
เขา"
11 เพราะผาคาดเอวติดอยู ที่ เอว 15 จงฟ งและเงี่ ยหู ฟง อย ายโส
ของมนุษยฉันใด เราก็ไดกระทํา ไปเลย เพราะพระเยโฮวาหทรง
ให วงศ วานทั้ งสิ้ นของอิ สราเอล ลั่ นพระวาจาแลว
และวงศ วานทั้ งสิ้ นของยูดาหติ ด 16 จงถวายสง า ราศี แด พระเยอยู กั บเราฉั นนั้ น พระเยโฮวาห โฮวาห พระเจาของเจาทั้ งหลาย
ตรั สดั งนี้ เพื่ อเขาทั้ งหลายจะ ก อนที่ พระองค จะทรงนํา ความ
เปนประชาชน ชื่ อเสียง ที่ สรร- มื ดมา ก อนที่ เท าของเจ าจะ
เสริญ และสงาราศีแกเรา แตเขา สะดุ ดบนภู เขาที่ มี แสงโพล เพล
ทั้ งหลายก็ไมฟง
และขณะเมื่ อเจ า ทั้ งหลายมอง
การที่ อิสราเอลจะเปนเชลย
หาความสวาง พระองคทรงกลับ
ให เป นเงามั จจุ ราช และทรง
ใกลเขามา
12 ฉะนั้ น เจ าจงกล า วถ อยคํา นี้ กระทําใหเปนความมืดทึบ
แก เขาทั้ งหลาย พระเยโฮวาห 17 แต ถ า เจ า ทั้ งหลายจะไม ฟ ง
พระเจ าแห ง อิ สราเอลตรั สดั งนี้ จิ ต ใจของข า พเจ า ก็ จ ะร อ งไห
ว า `น้ํ า องุ นจะเต็ มไหทุ กลู ก' ลั บๆ เพราะความทะนงใจของ
และเขาทั้ งหลายจะพู ดกั บเจ าว า เจ า ตาของข าพเจ าจะร องไห
`เราไม รู หรื อว าน้ํ า องุ น จะต อ ง มากนั ก และมี น้ํา ตาอาบหน า
เพราะฝู ง แกะของพระเยโฮวาห
เต็มไหทุกลูก'
13 แล วเจ าจงพู ดกั บเขาทั้ ง ถูกตอนเอาไปเปนเชลย
หลายวา พระเยโฮวาหตรั สดังนี้ 18 จงกล าวแก กษั ตริ ย และพระ
วา ดูเถิด เราจะใหชาวแผนดิน ราชินีวา "ขอทรงประทับ ณ ที่
นี้ ทั้ งสิ้ นเต็มไปด วยความมึนเมา ต่ํา เพราะวาอํานาจของพระองค
คื อกษั ตริ ย ทั้ งหลายของผู ประ- คื อ มงกุ ฎแห ง สง า ราศี ของพระ
ทั บบนบั ลลั งก ของดาวิ ด พวก องคจะหลนมา"
ปุ โรหิ ต พวกผู พยากรณ และ 19 หั วเมื องแห งภาคใต ก็ ถู กป ด
ซึ่ งไม มี ใครจะเป ดได ยู ดาห ทั้ ง
ชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้ งสิ้ น
14 และพระเยโฮวาหตรัสวา เรา สิ้ นก็จะถูกกวาดไปเปนเชลย จะ
จะเหวี่ ยงเขาทั้ งหลายให ชนกั น ถู กกวาดไปเป นเชลยหมดที
และกั น พวกพ อก็ ชนพวกลู ก เดียว
เราจะไม สงสาร หรื อไม ไว ชี วิ ต 20 "จงเงยหน าของเจ าขึ้ น ดู เขา
หรื อไม เมตตา แตเราจะทําลาย เหล านั้ นที่ มาจากทิ ศเหนื อ ฝู ง
(11) อพย 19:5-6; พบญ 4:7 (12) อสค 24:19 (13) สดด 60:3; อสย 29:9; 49:26
(14) ยรม 19:9-11 (15) อสย 42:23; ยอล 1:2 (16) ยชว 7:19 (17) มลค 2:2
(18) 2 พกษ 24:12; อสค 19:2 (19) อสค 20:46-47 (20) อสย 56:9-12; อสค 34:7
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หนา 1529
เยเรมีย 13, 14
แกะที่ ได มอบไวใหแก เจ านั้ นอยู ให เ ห็ นความอั บ อายขายหน า
ที่ ไหน คื อฝู งแกะที่ งดงามของ ของเจา
เจานั่ นนะ
27 เราได เ ห็ น การล วงประเวณี
21 เจาจะวาอยางไรเมื่ อเขาจะลง ของเจา การครวญหา การเลนชู
โทษเจ า เพราะเจ าเองได สอน อย างแก ราคะของเจ า และการ
เขาให เป นนายและเป น ประมุ ข ที่ น าสะอิ ดสะเอี ยนของเจ า บน
ของเจ า ความเจ็ บปวดจะไม เขา เนิ นเขาทั้ งหลายที่ ในทุ งนา โอ
มาครอบงําเจ า อย างความเจ็ บ เยรูซาเล็มเอย วิ บัติแกเจา อีก
ปวดของผู หญิ ง ที่ กํ า ลั ง คลอด นานสั กเท าใดเจ าจึ งจะยอม
บุตรหรือ
กระทําใหเจาสะอาดได"
22 และถ าเจ าว าในใจของเจ าว า
ผู พยากรณประกาศ
`ทําไมสิ่ งเหลานี้ จึงเกิดกับขา' ก็
เรื่ องความแหงแลง
เพราะความชั่ วช าที่ มากมาย
พระวจนะของพระเยใหญ โตของเจ า เสื้ อของเจ าจึ ง
โฮวาห ซึ่ งมาถึ ง เยเรมี ย
ตองถูกถลกขึ้ น และสนเทาของ เกี่ ยวดวยความแหงแลงวา
เจาจึงไมปดบัง
2"ยูดาหไวทุกข และประตูเมือง
23 คนเอธิ โอเป ยเปลี่ ยนวรรณ ทั้ งปวงของเธอก็ อ อ นกํ า ลั ง ลง
ของตนเองไดหรือ หรือเสือดาว ประชาชนของเธอก็ แต งดําหน า
เปลี่ ยนลายของมั น ถ าได แล ว กมอยู บนแผนดิน และเสียงรอง
เจ าทั้ งหลายผู ที่ เคยตอการกระ- ของเยรูซาเล็มก็ขึ้นไป
ทําความชั่ วจะมากระทําความดี 3 ขุ น นางของเธอส ง ผู น อ ยของ
ก็ได
เขาให ไปตั กน้ํา เขาทั้ งหลาย
24 ฉะนั้ นเราจะกระจายเขาทั้ ง ไปยังที่ ขังน้ําเห็ นวาไมมี น้ํา เขา
หลายไปเหมื อ นแกลบที่ ถู กลม ทั้ งหลายก็ ก ลั บไปด วยภาชนะ
จากถิ่ นทุรกันดาร
เปล า เขาทั้ งหลายได อายและ
25 นี่ เป นสวนของเจา เปนส วน ขายหน า เขาจึ งคลุ มศี รษะของ
ที่ เราไดตวงออกใหแกเจา" พระ เขาทั้ งหลายเสีย
เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ "เพราะ 4เพราะเรื่ องแผ นดิ นที่ แห งแล ง
เจ าได ลื มเราเสี ยและไว วางใจใน เนื่ องจากไม มี ฝนตกบนแผ นดิ น
การมุสา
ชาวนาทั้ งหลายก็อับอาย เขาทั้ ง
26 ฉะนั้ นเราเองจะถลกเสื้ อ หลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสีย
คลุ มของเจ ามาปกหน าเจ า คื อ 5แม กวางตัวเมียที่ อยู ในท องทุ ง

14

(21) อสย 10:3; อสค 28:9 (22) พบญ 7:17 (23) ยรม 2:22 (24) ลนต 26:33
(25) โยบ 20:29 (26) พคค 1:8; อสค 16:37 (27) ฮชย 1:2 (1) ยรม 17:8
(2) อสย 3:26; ฮชย 4:3 (3) 1 พกษ 18:5-6 (4) ลนต 26:19-20 (5) โยบ 39:1-4
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เยเรมีย 14
หนา 1530
ก็ ละทิ้ งลู กที่ ตกใหม ของมั นเสี ย นี้ วา "เขาทั้ งหลายรักที่ จะพเนจร
เพราะวาไมมีหญา
ไปอยางนี้ เขาทั้ งหลายไมยับยั้ ง
6ลาปายืนอยู บนที่ สูง มันสูดลม เท าของเขาไว ฉะนั้ นพระเยโฮหายใจเหมื อนมังกร ตาของมั น วาห จึ งไม ทรงรั บเขา บั ดนี้ พระ
ก็มืดมัว เพราะไมมีหญา"
องค จะทรงระลึ ก ถึ งความชั่ วช า
7"แม ว าความชั่ วช าของข าพระ ของเขา และลงโทษการผิดบาป
องค ทั้ งหลายก็ เป นพยานปรั ก- ของเขา"
ปรําข าพระองค โอ ข าแต พระ 11 พระเยโฮวาหตรัสแกขาพเจ า
เยโฮวาห ขอพระองค โปรดเถิ ด ว า "อย าอธิ ษฐานเพื่ อความอยู
เพื่ อเห็ นแก พระนามของพระ เย็นเปนสุขของชนชาตินี้ เลย
องค ดวยวาบรรดาการกลับสัตย 12 แม วาเขาอดอาหาร เราก็ จะ
ของข า พระองค ทั้ งหลายก็ มาก ไม ฟ งเสี ยงร องของเขา แม เขา
ยิ่ ง ข าพระองค ทั้ งหลายกระทํา ถวายเครื่ องเผาบู ชาและเครื่ อง
บาปตอพระองค
ธัญญบูชา เราก็จะไมรับมัน แต
8โอ ข าแตพระองคผู เปนความ เราจะผลาญเขาเสี ยด วยดาบ
หวั งแห งอิ สราเอล เป นพระผู ดวยการกันดารอาหาร และดวย
ช วยให รอดของเขาในยามลํ า - โรคระบาด"
บาก ไฉนพระองค จะทรงเป น 13 แล วข าพเจ าพู ดว า "ข าแต
เหมื อ นคนต า งด า วในแผ น ดิ น องคพระผู เปนเจาพระเจา ดูเถิด
หรื อเหมื อนคนเดิ นทางแวะอา- พวกผู พยากรณ ก ล าวแก เ ขาว า
ศัยคางเพียงคืนเดียว
`ท านทั้ งหลายจะไม เห็ นดาบ
9 ไ ฉน พระอ ง ค จะท รง เ ป น หรื อจะมี การกั นดารอาหาร แต
เหมือนชายที่ งันงง หรือเหมือน เราจะให สั นติ ภาพที่ แน นอนแก
คนที่ มี กําลั งมากแต ช วยใครให เจาในสถานที่ นี้ '"
รอดไมได โอ ขาแตพระเยโฮ- 14 และพระเยโฮวาห ตรั สแก
วาห แมกระนั้ นก็ดีพระองคทรง ข าพเจ าว า "พวกผู พยากรณ
สถิ ต ท า มกลางข า พระองค ทั้ ง เหล า นั้ นพยากรณ เ ท็ จ ในนาม
หลาย คนเขาเรียกพวกขาพระ ของเรา เรามิ ได ใช เขาทั้ งหลาย
องค โดยพระนามของพระองค และเรามิ ไ ด บั ญชาเขาหรื อ พู ด
ขออย าทรงละข าพระองค ทั้ ง กั บเขา เขาพยากรณ นิ มิ ตและ
หลายไวเสีย"
การทํา นายเท็ จแก เ จ าทั้ งหลาย
10 พระเยโฮวาห ตรั สแก ชนชาติ เป นการทํานายที่ ไรค า เปนการ
(6) 1 ซมอ 14:29; โยบ 39:5-6 (7) อสย 59:12; ฮชย 5:5 (8) ยอล 3:16; กจ 28:20
(9) กดว 11:23; สดด 44:23-26 (10) ยรม 2:23-25 (11) ยรม 7:16; 11:14; 15:1
(12) สภษ 1:28; อสย 1:15 (13) อสค 13:10-16; 2 ปต 2:1 (14) อสย 9:15
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หนา 1531
เยเรมีย 14
ลอลวงของจิตใจเขาเอง
ไมรู จัก'"
15 ฉะนั้ น พระเยโฮวาห จึงตรั ส 19 พระองค ท รงปฏิ เ สธไม รั บ
ดั ง นี้ เกี่ ยวด วยพวกผู พยากรณ ยู ดาห เสี ยที เดียวแลวหรื อ พระ
ผู พยากรณในนามของเรา แมวา ทัยของพระองคเกลียดศิโยนเสีย
เราไม ได ใช เขาทั้ งหลาย และผู แลวหรือ ไฉนพระองคทรงเฆี่ ยน
กล าวว า `ดาบและการกั นดาร ตี ข าพระองค ทั้ งหลาย จนไม
อาหารจะไม ม าถึ ง แผ น ดิ น นี้ ' มี ก ารรั ก ษาข า พระองค ใ ห ห าย
พวกผู พยากรณ เ หล า นั้ น จะถู ก ข าพระองค ทั้ งหลายมองหาสั นผลาญเสี ยด วยดาบและการกั น- ติ ภาพ แต ไม มี ความดี มาเลย
ดารอาหาร
เรามองหาเวลาเยียวยา แตประ16 และประชาชนผู ซึ่ งเขาพยา- สบความสยดสยอง
กรณ ให ฟ งนั้ น จะถู กทิ้ งไว ใน 20 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ข า
ถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ ม พระองค ทั้ งหลายขอสารภาพ
เพราะเหตุ การกั นดารอาหาร ความชั่ วของพวกข าพระองค
และดาบ ซึ่ งไม มี ผู ใดจะฝ งเขา และความชั่ วช าของบรรพบุ รุ ษ
คื อทั้ งตั วเขาทั้ งหลาย ภรรยา ของข าพระองค เพราะข าพระ
ของเขา บุ ตรชายและบุ ตรสาว องค ทั้ งหลายได กระทํา บาปต อ
ของเขา เพราะเราจะเทความชั่ ว พระองค
ของเขาสนองเขา
21 เพราะเห็ น แก พระนามของ
17 เจ าจงกล าวถ อยคํา นี้ แก เ ขา พระองค ขออยาทรงเกลียดพวก
วา `ขอใหตาของเรามีน้ําตาไหล ขาพระองค ขออยาใหหลู เกียรติ
ทั้ งกลางคืนและกลางวัน อยาให แห ง พระที่ นั่ งอั น รุ งเรื อ งของ
หยุ ดยั้ ง เพราะบุตรสาวพรหม- พระองค ขอทรงระลึ กและอย า
จารีแหงประชาชนของเรา ถูกขยี้ ทรงหั กพั นธสั ญญาของพระองค
ด วยความหายนะยิ่ งใหญ ถู กตี ซึ่ งมีไวกับขาพระองค
อยางหนักมาก
22 ในบรรดาพระเที ยมเท็ จแห ง
18 ถ าเราออกไปในท องนา ดู ประชาชาติ ทั้ งหลายมี พระองค
เถิด นั่ นคนที่ ถูกฆาเสียดวยดาบ ใดเล าที่ ทํ า ให เ กิ ด ฝนได หรื อ
ถ าเราเข าไปในกรุ ง ดู เถิ ด นั่ น ท อ งฟ า ประทานห า ฝนได ห รื อ
โรคอั นเนื่ องจากการกั นดาร โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระเจา
เพราะว าทั้ งพวกผู พยากรณ และ ของพวกข าพระองค พระองค
ปุโรหิตไปคากั นในแผนดิ นที่ เขา มิ ใ ช พระเจ า องค นั้ นดอกหรื อ
(15) 1 พกษ 22:25; อสค 14:10 (16) อสย 9:16 (17) สดด 80:4-5; 119:136
(18) ยรม 52:6-7; พคค 1:20 (19) 2 พกษ 17:19-20 (20) ลนต 26:40-42
(21) ลนต 26:11; พบญ 32:19; สดด 51:11 (22) พบญ 32:21; อสย 41:29; 44:12
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เยเรมีย 14, 15
หนา 1532
พวกข า พระองค จึ ง คอยหวั งใน เซคี ยาห ก ษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห ไ ด
พระองค เพราะพระองค ทรง กระทําในเยรูซาเล็ม
กระทําสิ่ งเหลานี้ ทั้ งสิ้ น
5โอ เยรูซาเล็มเอย ใครจะสงการพิพากษาของ
สารเจา หรือใครจะเสียใจกับเจา
หรื อใครจะแวะมาถามทุ ก ข สุ ข
พระเยโฮวาหตอยูดาห
ฝ ายพระเยโฮวาห ตรั ส ของเจา"
แก ข าพเจ าว า "แม ว า 6พระเยโฮวาห ตรั สว า "เจ าได
โมเสส และซามูเอล จะมายืนอยู ปฏิเสธเรา เจาถอยหลังเรื่ อยไป
ต อหน าเรา จิ ตใจของเราจะไม เราจึ งจะเหยี ยดมื อออกไปต อสู
หั นไปหาชนชาติ นี้ ไล เขาทั้ ง เจ าและทําลายเจ า เราเอื อมต อ
หลายออกไปให พ นสายตาของ การผอนผันแลว
7 เราจะซั ดเขาด วยส อ มซั ด ข าว
เรา แลวใหเขาไป
2และต อมา ถ าเขาถามเจ าว า ในบรรดาประตู เมื องแห ง แผ น
`เราจะไปที่ ไหน' เจ าจงพู ดกั บ ดิ นนั้ น เราจะทําให ลู กของเขา
เขาวา พระเยโฮวาหตรัสดั งนี้ วา ทั้ งหลายตาย เราจะทําลายประ`คนเหล านั้ นที่ กํ า หนดให แก ชาชนของเรา เพราะเขาทั้ งหลาย
ความตายจะไปหาความตาย คน มิ ได หั นกลั บจากพฤติการณ ของ
เหล านั้ นที่ กําหนดให แก ดาบจะ เขา
ไปหาดาบ คนเหลานั้ นที่ กําหนด 8เรากระทําให หญิ งม ายของเขา
ให แกการกั นดารอาหารจะไปหา มีมาก ยิ่ งกวาเม็ดทรายในทะเล
การกันดารอาหาร คนที่ กําหนด ณ เวลาเที่ ยงวั น เราไดนําผู ทํา
ให แก การเป นเชลยจะไปหาการ ลายมาสู บรรดาแม ของคนหนุ ม
ทั้ งหลาย เราได กระทําให ความ
เปนเชลย'"
3พระเยโฮวาห ตรั สว า "เราจะ สยดสยองตกเหนื อกรุ งนั้ นโดย
กําหนดสี่ อย างไว เหนื อเขา คื อ ฉับพลัน
ดาบสั งหาร สุนั ขกั ดฉี ก นกใน 9เธอที่ คลอดบุ ตรเจ็ ดคนก็ อ อน
อากาศ และสัตวบนแผนดินโลก กําลัง เธอตายไปแลว ดวงอาทิ ต ย ของเธอตกเมื่ อยั ง วั น อยู
ที่ จะกัดกินและทําลาย
4 และเราจะกระทํ า ให เขาถู ก เธอได รั บความละอายและขาย
ถ อ ด ไ ป ยั ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร หน า เราจะมอบผู ที่ เหลื ออยู
ทั้ งสิ้ นแหงแผนดินโลก เหตุดวย ให แก ดาบต อหน าศั ตรู ของเขา"
การกระทําซึ่ งมนั สเสห บุ ตรเฮ- พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ

15

(1) ยรม 7:16; อสค 14:14 (2) ดนล 9:12; อมส 5:19 (3) ลนต 26:16; พบญ 28:26
(4) ลนต 26:33; พบญ 28:25 (5) โยบ 19:21; สดด 69:20 (6) อสย 1:4; ฮชย 4:16
(7) สดด 1:4; อสย 41:16 (8) อสย 3:25-4:1; ลก 21:35 (9) 1 ซมอ 2:5; อสย 47:9
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หนา 1533
เยเรมีย 15
พระสัญญาและการขู เข็ญ
พระองค นั้ น ขออย าทรงนําข า
10 แม จ า วิ บั ติ แก ฉั น ที่ แม พระองคไปเสีย ขอทรงตระหนัก
คลอดฉันมาเปนคนที่ ใหเกิดการ ว าข าพระองค ท นการติ เตี ยน
แก งแยงและการชิงดีแกแผนดิน ดวยเห็นแกพระองค
ทั้ งสิ้ น ฉั นก็ มิ ได ให ยื มโดยคิ ด 16 เมื่ อพบพระวจนะของพระ
ดอกเบี้ ย หรื อฉั นก็ มิ ได ยื มเขา องค แล ว ข าพระองค ก็ กิ นเสี ย
โดยคิ ดดอกเบี้ ย แต เขาทุ กคน พระวจนะของพระองค เป น
ความชื่ นบานแก ขาพระองคและ
แชงฉัน
11 พระเยโฮวาหตรัสวา "พวกที่ เป นความปติ ยินดี แหงจิตใจของ
เหลื ออยู จะอยู เย็ นเป นสุ ข เรา ขาพระองค โอ ขาแตพระเยโฮจะกระทํา ให พวกศั ตรู กระทํา ดี วาห พระเจาจอมโยธา เพราะวา
ต อเจ าในเวลาลําบากและในเว- เขาเรี ย กข าพระองค ต ามพระ
นามของพระองค
ลาทุกขใจ
12 เหล็ กจะหั กเหล็ กจากทิ ศ 17 ข าพระองค มิ ได นั่ งอยู ในหมู
คนที่ เยาะเยยกัน ทั้ งขาพระองค
เหนือและเหล็กกลาหรือ
13 บรรดาสิ่ งของและทรั พย ก็มิไดเปรมปรีดิ์ ขาพระองคนั่ ง
สมบั ติ ของเจ า เราจะมอบให อยู คนเดียว เพราะเหตุพระหัตถ
เปนของริบไมคิดคา เพราะบาป ของพระองค เพราะพระองค
ทั้ งสิ้ นของเจ าตลอดทั่ วดิ นแดน ทรงใหขาพระองคเต็มดวยความ
กริ้ ว
ของเจา
14 เราจะกระทํ า ให เจ าไปกั บ 18 ไฉนความเจ็ บของข าพระ
พวกศั ต รู ของเจ ายั งแผ นดิ นซึ่ ง องค มิ ได หยุ ดยั้ ง บาดแผลของ
เจ าไม รู จั ก เพราะความโกรธ ข าพระองค ก็ รั กษาไม หาย มั น
ของเรา เรากอไฟขึ้ น ซึ่ งจะเผา ไม ยอมหาย พระองค ทรงเป น
เหมื อนผู มุ สาแก ข าพระองค
เจาทั้ งหลายเสีย"
หรือ หรืออยางน้ําที่ เหือดแหง
การคร่ําครวญของเยเรมีย
พระเยโฮวาหทรงใหเยเรมีย
15 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
มั่ นใจในพระองค
องค ทรงทราบ ขอทรงระลึ กถึ ง
ข าพระองค และเยี่ ยมเยี ยนข า 19 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
พระองค ขอทรงแก แค นผู ข ม จึงตรัสวา "ถาเจากลับมา เราจะ
เหงข าพระองค เ พื่ อข าพระองค ใหเจากลั บมาอีก และเจาจะยืน
เพราะการอดกลั้ นพระทั ยของ อยู ต อหน าเรา ถ าเจ าแยกสิ่ ง
(10) โยบ 3:1 (11) สดด 37:3-11; ปญจ 8:12 (12) โยบ 40:9 (13) สดด 44:12
(14) ลนต 26:38-39; พบญ 28:25 (15) ยรม 12:3; 17:16 (16) อสค 3:1-3; วว 10:9
(17) สดด 1:1; 26:4-5 (18) ยรม 30:12; พคค 3:1-18 (19) อพย 6:29-30; ยนา 3:2
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เยเรมีย 15, 16
หนา 1534
ประเสริฐไปจากสิ่ งเลวทราม เจา การกั นดารอาหาร และศพทั้ ง
จะเปนเหมือนปากของเรา จงให หลายของเขาจะเป นอาหารของ
เขาทั้ งหลายหั น กลั บมาหาเจ า นกในอากาศและของสั ต ว แห ง
แตเจาอยาหันไปหาเขา
แผนดิน
20 เราจะกระทําเจ าให เป นกํา- 5เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
แพงปอมทองสัมฤทธิ์ แกชนชาติ ว า อย าเข าไปในเรื อนที่ ครวญ
นี้ เขาทั้ งหลายก็ จะต อสู กั บเจ า คร่ํา หรือไปโอดครวญ หรือไป
แต เขาจะไม ชนะเจ า เพราะเรา เสียใจดวย พระเยโฮวาหตรัสวา
อยู กับเจา จะชวยเจาใหรอดและ เพราะเราได เ อาสั น ติ ภ าพของ
ช วยเจ าให พน" พระเยโฮวาห เราไปจากชนชาติ นี้ แล ว ทั้ ง
ตรัสดังนี้
ความเมตตาและกรุ ณาคุ ณของ
21 "เราจะช วยเจ าให พนจากมื อ เรา
ของคนชั่ ว และไถเจาจากกํามือ 6 ทั้ งผู ใหญ ผู น อยจะตายใน
ของคนอํามหิต"
แผนดินนี้ จะไมมีใครจัดการฝง
พระเจาไมใหเยเรมีย
เขา จะไมมีใครมาโอดครวญอาลั ยเขา หรื อมากรี ดตั วหรื อมา
มีครอบครัว
พระวจนะของพระเย- โกนศีรษะเพื่ อเขา
7จะไม มี ผู ใดฉี กตั วเองเพื่ อเขา
โฮวาหมายังขาพเจาวา
เมื
่ อไว ทุ กข เพื่ อจะปลอบโยน
2"เจ าอย ามี ภรรยา เจ าอย ามี
เขาเหตุคนที่ ตายนั้ น เพราะบิดา
บุตรชายหรือบุตรสาวในที่ นี้
3เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ มารดาของเขาจะไม มี ใครมอบ
เรื่ องบุ ตรชายและบุ ตรสาวที่ ถ วยแห ง ความเล าโลมใจให เขา
เกิดในที่ นี้ และทรงกลาวถึงพวก ดื่ ม
มารดาที่ คลอดบุ ตรเหลานั้ นและ 8 เจ าอย า เข า ไปนั่ งกิ น และดื่ ม
พวกบิ ด าที่ ให บั ง เกิ ด คนเหล า กับเขาในเรือนที่ มีการเลี้ ยง
9เพราะพระเยโฮวาห จอมโยธา
นั้ นในแผนดินนี้ วา
4 เขาทั้ งหลายจะตายด ว ยโรค พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้
ราย จะไมมีการโอดครวญอาลัย วา ดูเถิด เราจะกระทําใหเสียง
เขาทั้ งหลาย หรือจะไมมีใครจัด บั นเทิ งและเสี ยงรื่ นเริ ง เสี ยง
การฝงเขา เขาจะเปนเหมือนมูล เจ าบ าวและเสี ยงเจ าสาว ขาด
สั ตว ที่ อยู บนพื้ นแผ นดิ น เขา จากสถานที่ นี้ ต อสายตาของเจ า
ทั้ งหลายจะพิ นาศด วยดาบและ ทั้ งหลายและในวันของเจา

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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หนา 1535
เยเรมีย 16
10 ต อ มาเมื่ อเจ า บอกบรรดา `พระเยโฮวาหผู ทรงนําประชาชน
ถอยคําเหลานี้ แกชนชาตินี้ และ อิ สราเอลขึ้ นมาจากแผ นดิ น
เขาทั้ งหลายพูดกับเจาวา `ทําไม อี ยิ ปต ท รงพระชนม อ ยู แน ฉั น
พระเยโฮวาห จึ งทรงประกาศ ใด'
ความร ายใหญ ยิ่ งทั้ งสิ้ นนี้ ให ตก 15 แต จะพู ดว า `พระเยโฮวาห
แก เรา ความชั่ วช าของเราคื อ ผู ทรงนําประชาชนอิ สราเอลขึ้ น
อะไรเลา เราไดกระทําบาปอะไร มาจากแดนเหนือ และขึ้ นมาจาก
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของเรา บรรดาประเทศซึ่ งพระองค ไ ด
เลา'
ทรงขั บไล เขาให ไปอยู นั้ น ทรง
11 แล ว เจ า พึ ง กล า วแก เ ขาทั้ ง พระชนมอยู ฉันใด' เพราะเราจะ
หลายว า `พระเยโฮวาห ตรั สว า นําเขาทั้ งหลายกลับมาสู แผนดิน
เพราะบรรพบุ รุ ษของเจ าได ล ะ ของเขาเอง
ซึ่ งเราได ยกให
ทิ้ งเรา และได ติ ดตามพระอื่ น บรรพบุรุษของเขาแลวนั้ น
และได ปรนนิ บั ติ และนมั ส การ 16 พระเยโฮวาห ตรั สว า ดู เถิ ด
พระนั้ น และไดละทิ้ งเรา และมิ เราจะส ง ชาวประมงมาเป น อั น
ไดรักษาราชบัญญัติของเรา
มาก และเขาจะจั บเขาทั้ งหลาย
12 และเพราะเจ า ทั้ งหลายได ภายหลังเราจะใหเขาพาพรานมา
กระทําชั่ วร ายยิ่ งเสี ยกว าบรรพ- เป นอั นมาก พรานจะล าเขาทั้ ง
บุ รุ ษของเจ า เพราะดู เถิ ด เจ า หลายตามภู เขาทุ กแห งและตาม
ทุ กๆคนได ดําเนิ นตามความดื้ อ เนินเขาทุกลูกและตามซอกหิน
กระดางแห งจิ ตใจอั นชั่ วร ายของ 17 เพราะวา ตาเรามองดูพฤติตนเอง ปฏิเสธไมยอมฟงเรา
การณทั้ งสิ้ นของเขา จะปดบังไว
13 เพราะฉะนั้ น เราจะเหวี่ ยง จากหน าเราไม ได และความชั่ ว
เจ าออกเสี ยจากแผนดินนี้ เขาไป ช า ของเขาทั้ งหลายจะซ อนพ น
ในแผนดิ นซึ่ งเจาหรือบรรพบุรุษ ตาเราไมได
ของเจ าไม รู จั ก และที่ นั่ นเจาจะ 18 และกอนอื่ นเราจะตอบสนอง
ปรนนิ บั ติ พ ระอื่ นทั้ งกลางวั น ความชั่ วช าและบาปของเขาเป น
และกลางคื น เพราะเราจะไม สองเท า เพราะเขาได กระทําให
สําแดงพระคุณแกเจาเลย'
แผ นดิ นเราเป นมลทิ นไป และ
14 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ กระทํ า ให มรดกของเราเต็ ม ไป
ฉะนั้ น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง ด วยซากของสิ่ ง ที่ น าสะอิ ดสะเมื่ อไม มี ใ ครกล า วต อ ไปอี ก ว า เอี ยนและสิ่ งที่ น าเกลี ยดน า ชั ง
(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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หนา 1536
ของเขาทั้ งหลาย"
จะให บรรดาสิ่ งของและทรั พย
19 โอ ขาแตพระเยโฮวาห กําลัง สมบั ติ ทั้ งสิ้ นของเจ าเป นของริ บ
และที่ กําบั ง เข มแข็ งของข าพระ และเราจะนั บว าปู ชนี ยสถานสู ง
องค เปนที่ ลี้ ภัยของขาพระองค ทั้ งหลายของเจ าเป นความบาป
ในวั นยากลําบาก บรรดาประ- ของเจ า ตลอดทั่ วบริ เวณชาย
ชาชาติ จะมาเฝ าพระองค จากที่ แดนของเจา
สุ ดปลายโลก
และทู ลว า 4 เจ า จะต อ งปล อ ยมื อ ของเจ า
"บรรพบุ รุษของเราไม ได รั บมร- จากมรดกซึ่ งเราได ยกให แก เจ า
ดกอันใด นอกจากสิ่ งมุสา สิ่ งไร และเราจะกระทํา ให เจ าปรนนิ คา และสิ่ งซึ่ งไมมีประโยชนอะ- บั ติ ศั ต รู ของเจ า ในแผ น ดิ น ซึ่ ง
ไรในตัว
เจ าไม รู จั ก เพราะความโกรธ
20 มนุ ษย จะสร างพระไว สําหรั บ ของเรา เจ าก อไฟขึ้ นซึ่ งจะไหม
ตนเองไดหรือ สิ่ งอยางนั้ นไมใช อยู เปนนิตย"
พระ"
5พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "คน
21 "เพราะฉะนั้ น ดูเถิด เราจะ ที่ วางใจในมนุ ษ ย แ ละให เ นื้ อ
กระทําใหเขารู จักกาลครั้ งนี้ เรา หนังเปนแขนของเขา และใจของ
จะกระทําให เขารู จั ก มื อของเรา เขาหั นออกจากพระเยโฮวาห
และฤทธานุภาพของเรา และเขา คนนั้ นก็เปนที่ สาปแชง
ทั้ ง หลายจะรู ว านามของเราคื อ 6เขาจะเป นเหมื อนพุ มไม ที่ อยู
พระเยโฮวาห"
ในทะเลทราย และจะไม เห็ น
จิตใจอันหลอกลวง
ความดี อั นใดมาถึ งเลย เขาจะ
อาศั ยอยู ในแผ น ดิ นที่ แตกระของยูดาห
"บาปของยู ดาห นั้ นบั น- แหงที่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร ในแผ น
ทึ ก ไว ด วยปากกาเหล็ ก ดินเค็มที่ ไมมีคนอาศัย
คนที่ วางใจในพระเยโฮวาห
ด วยปลายเพชรจารึ กไว บนแผ น
ยอมไดรับพระพร
แห งจิ ตใจของเขา และบนเชิ ง
งอนที่ แทนบูชาของเขาทั้ งหลาย
7 คนที่ วางใจในพระเยโฮวาห
2 ฝ า ยลู ก หลานของเขาก็ ร ะลึ ก ยอมได รับพระพร คื อผู ที่ ความ
ถึ งแท นบู ชาและเหล าเสารู ป วางใจของเขาอยู ในพระเยโฮวาห
เคารพของเขาข างต น ไม ส ดทุ ก 8เขาจะเปนเหมือนต นไม ที่ ปลูก
ตนบนเนินเขาสูง
ไวริมน้ํา ซึ่ งหยั่ งรากของมันออก
3โอ ภูเขาที่ อยู กลางทุ งเอย เรา ไปขางลําน้ํา เมื่ อแดดสองมาถึง

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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หนา 1537
เยเรมีย 17
ก็จะไมสั งเกต เพราะใบของมัน ทรงรั กษาข าพระองค ข าพระ
เขี ยวอยู เสมอ และจะไม กระวน องค จะได หาย ขอทรงช วยข า
กระวายในป ที่ แห งแล ง เพราะ พระองค ให รอด ขาพระองค จึ ง
มันไมหยุดที่ จะออกผล"
จะรอด เพราะพระองค เป นที่
9 จิ ต ใจก็ เ ป น ตั ว ล อ ลวงเหนื อ สรรเสริญของขาพระองค
กว าสิ่ งใดทั้ งหมด มั นเสื่ อม 15 ดูเถิด เขาทั้ งหลายไดพูดกับ
ทรามอย างร ายที เดี ยว ผู ใดจะ ข าพระองค วา "พระวจนะของ
รู จักใจนั้ นเลา
พระเยโฮวาห อยู ที่ ไหน ให มา
10 "เราคื อ พระเยโฮวาห ต รวจ เถิด"
ค นดู จิต และทดลองดูใจ เพื่ อ 16 ข า พระองค มิ ไ ด ห าโอกาส
ให แก ทุกคนตามพฤติ การณของ เลิ ก เป นผู เลี้ ยงแกะที่ ตามพระ
เขา ตามผลแหงการกระทําของ องคไป ขาพระองคก็ไมประสงค
เขา"
วั นแห งความหายนะ พระองค
11 เหมื อนนกกระทากกไข แต ทรงทราบแลว สิ่ งซึ่ งออกมาจาก
ไมใหออกเปนตัวฉันใด คนที่ ได ริ ม ฝ ปากของข า พระองค ก็ ถู ก
ความมั่ งมี มาอย างไม เป นธรรม ตองตอพระพักตรของพระองค
ก็ ฉั นนั้ น พอถึ งกลางวั ย มั นก็ 17 ขออย าทรงเป นเหตุ ให ข า
พรากจากคนนั้ นเสี ย และใน พระองค ครั่ นคร าม พระองค
ตอนปลายของเขา เขาจะเปนคน ทรงเป น ความหวั ง ของข า พระ
โฉดเขลา
องคในวันราย
12 ที่ ตั้ ง แห งสถานบริ สุ ทธิ์ ของ 18 ผู ใดข มเหงข าพระองค ขอ
เราทั้ งหลาย เป นพระที่ นั่ งรุ ง ใหเขาไดรับความละอาย แตขอ
เรืองซึ่ งตั้ งอยู สูงตั้ งแตเดิมนั้ น
อย า ให ข า พระองค ไ ด รั บความ
13 โอ ขาแตพระเยโฮวาห ความ ละอาย ขอใหเขาครั่ นคราม แต
หวั งแห งอิ สราเอล บรรดาคน อยาใหขาพระองคครั่ นคราม ขอ
เหลานั้ นที่ ละทิ้ งพระองค จะต อง ทรงนํ า วั นร ายมาตกเหนื อ เขา
รั บความอั บอาย บรรดาคนทั้ ง ขอทรงทําลายเขาดวยการทําลาย
ปวงที่ หั นไปจากเราจะต องจารึ ก ซับซอน
ไว ในแผ นดิ นโลก เพราะเขาได
จงรักษาวันสะบาโต
ละทิ้ งพระเยโฮวาห ผู เปนแหลง 19 พระเยโฮวาหตรัสแกขาพเจ า
น้ําแหงชีวิตเสีย
ดั งนี้ วา "จงไปยื นในประตู บุตร
14 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ ประชาชน ซึ่ งบรรดากษัตริยแหง
(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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เยเรมีย 17, 18
หนา 1538
ยูดาหเสด็จเข า และซึ่ งพระองค เสด็ จเข าทางประตู ทั้ งหลายของ
เสด็จออก และในประตูทั้ งหลาย เมื องนี้ เสด็ จมาในรถรบ และ
ของเยรูซาเล็ม
บนมา ทั้ งบรรดากษัตริยและเจา
20 และกล าวแก เขาทั้ ง หลายว า นายของพระองค ทั้ งคนยู ดาห
`ท านทั้ งหลายผู เป นกษัตริ ยของ และชาวเยรู ซาเล็ ม และเมื องนี้
ยูดาห และบรรดาคนยูดาหและ จะดํารงอยู เปนนิตย
ชาวเยรู ซาเล็ มทั้ งสิ้ น ผู ซึ่ งเข า 26 และประชาชนจะมาจากหั ว
ทางประตู เหล านี้ จงฟ งพระ เมื องแห งยู ดาห และจากที่ ซึ่ ง
วจนะของพระเยโฮวาห
อยู รอบเยรูซาเล็ม จากแผ นดิ น
21 พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา จง เบนยามิน จากที่ ราบ จากเทือก
ระวั งเพื่ อเห็ นแก ชี วิตของเจ าทั้ ง เขา และจากภาคใต นําเอา
หลาย อย าได หาบหามอะไรใน เครื่ องเผาบู ชา และเครื่ องสั กวั นสะบาโต หรื อนําของนั้ นเข า การบู ชา เครื่ องธั ญญบู ชาและ
ทางบรรดาประตูเยรูซาเล็ม
กํายาน และนําเครื่ องบู ชาแห ง
22 และอย าหาบหามของของ การสรรเสริ ญมายั งนิ เวศของ
เจ า ออกจากบ านในวั น สะบาโต พระเยโฮวาห
หรือกระทํางานใดๆ แตจงรักษา 27 แตถาเจาทั้ งหลายไมฟงเราที่
วั นสะบาโตไว ให บริ สุ ทธิ์ ดั งที่ จะรั กษาวั นสะบาโตให บริ สุ ท ธิ์
เราได บั ญชาบรรพบุ รุ ษของเจ า และที่ จะไม แ บกภาระเข า ทาง
ไว
ประตู ทั้ งหลายของเยรู ซาเล็ มใน
23 ถึ ง กระนั้ นเขาก็ ไ ม เ ชื่ อฟ ง วั นสะบาโต แล วเราจะก อไฟไว
หรื อเงี่ ยหูฟง แตกระทําคอของ ในประตู เมื องเหล านั้ น และไฟ
เขาทั้ งหลายใหแข็ง เพื่ อจะไมได นั้ นจะเผาผลาญราชวั งทั้ งหลาย
ยินและไมรับคําสั่ งสอน
ของเยรู ซาเล็ ม และจะดั บก็ ไม
24 พระเยโฮวาห ตรั สว า ต อมา ได'"
ถาเจาเชื่ อฟงเรา และไมนําภาระ
การป นภาชนะที่ เสียแลว
ใดๆเข ามาทางประตู เมื องนี้ ใน
ใหเปนภาชนะอีกลูกหนึ่ ง
วันสะบาโต แตรักษาวันสะบาโต
พระวจนะซึ่ งมาจากพระ
ใหบริสุทธิ์ และไมกระทํางานใน
เยโฮวาหยังเยเรมียวา
วันนั้ น
2 "จงลุ ก ขึ้ นไปที่ บ า นของช า ง
25 แล วจะมี กษั ตริ ยและเจ านาย หม อ เราจะใหเจ าไดยินถอยคํา
ผู ประทั บบนบั ลลั งก แห ง ดาวิ ด ของเราที่ นั่ น"

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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เยเรมีย 18
3ข าพเจ าจึ งลงไปที่ บานของช าง ดี ซึ่ งเราได กล าวไปแล วว าเราจะ
หมอ และดูเถิด เขากําลังทํางาน ใหประโยชนแกชาตินั้ นเสีย
อยู ที่ แปนเวียน
11 เพราะฉะนั้ น คราวนี้ จงกลาว
4และภาชนะซึ่ งทําด วยดิ นก็ เสี ย กั บคนยู ดาห และชาวเมื องเยรู อยู ในมือของชางหมอ เขาจึงป น ซาเล็ มวา `พระเยโฮวาหตรั สดัง
ใหม ใ ห เป น ภาชนะอี กลู ก หนึ่ ง นี้ วา ดูเถิด เรากําลังกอสิ่ งรายไว
ตามที่ ชางหมอเห็นวาควรทํา
สู เจา และคิดแผนงานอยางหนึ่ ง
5แล วพระวจนะของพระเยโฮ- ไวสู เจา ทุกๆคนจงกลับเสียจาก
วาหมายังขาพเจาวา
ทางชั่ วของตน และจงซ อมทาง
6"โอ วงศวานอิสราเอลเอย เรา และการกระทําของเจ าทั้ งหลาย
จะกระทําแกเจาอย างที่ ชางหม อ เสีย'
นี้ กระทําไม ได หรื อ พระเยโฮ- 12 แต เขาทั้ งหลายกล าวว า
วาห ตรั สดั งนี้ แหละ ดู เถิ ด โอ `เหลวไหล เราจะดําเนิ นตาม
วงศวานอิสราเอลเอย เจาอยู ใน แผนงานของเราเอง และต าง
มื อของเราอยางดินเหนียวอยู ใน จะกระทํ า ตามความดื้ อดึ ง แห ง
มือของชางหมอ
จิตใจชั่ วของตนทุกคน'
7 ถ า เวลาใดก็ ต ามเราประกาศ 13 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
เกี่ ยวกั บประชาชาติ หนึ่ ง หรื อ จึงตรัสดังนี้ วา จงไปเที่ ยวถามดู
ราชอาณาจักรหนึ่ งวา เราจะถอน ทามกลางประชาชาติวา ผู ใดเคย
และพังและทําลายมันเสีย
ไดยินเหมือนอยางนี้ บาง อิสรา8และถ าประชาชาติ นั้ น ซึ่ งเรา เอลพรหมจารี นั้ นได ก ระทํา สิ่ ง
ไดลั่ นวาจาไวเกี่ ยวของด วย หัน อันนาหวาดเสียวนัก
เสียจากความชั่ วรายของตน เรา 14 คนจะละทิ้ งหิ ม ะแห ง ภู เ ขา
ก็ จะกลั บใจจากความชั่ วซึ่ งเรา เลบานอนซึ่ งมาจากหน าผาแห ง
ไดตั้ งใจจะกระทําแกชาตินั้ นเสีย ทุ งหรื อ
ลําธารที่ ไหลเย็ น
9และถ าเวลาใดก็ ตาม เราได จากที่ อื่ นจะแหงไปหรือ
ประกาศเกี่ ยวกั บประชาชาติ 15 เพราะเหตุ ว าประชาชนของ
หนึ่ ง หรื อราชอาณาจั กรหนึ่ งว า เราไดลืมเราเสีย เขาทั้ งหลายจึง
เราจะสรางขึ้ นและปลูกฝงไว
เผาเครื่ องหอมบู ชาสิ่ งไร สาระ
10 และถ า ชาติ นั้ นได กระทําชั่ ว ทําให เขาได สะดุดในหนทางของ
ในสายตาของเรา ไมเชื่ อฟงเสียง เขาในถนนโบราณ และเดินตาม
ของเรา เราก็จะกลับใจจากความ ทางซอยไมไปตามถนนหลวง
(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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เยเรมีย 18, 19
หนา 1540
16 ได กระทําให แผ นดิ นของเขา อาหาร ใหโลหิตของเขาทั้ งหลาย
ทั้ งหลายเป นที่ รกราง เป นสิ่ งที่ ไหลออกดวยอํานาจของดาบ ให
เขาเย ยหยั นอยู เนื องนิ ตย ทุ ก ภรรยาของเขาทั้ งหลายขาดบุ ตร
คนที่ ผ า นไปทางนั้ นก็ ตกตะลึ ง และเป นหญิ งม าย ขอให ผู ชาย
และสั่ นศีรษะของเขา
ของเขาประสบความตาย ให
17 เราจะให เขากระจั ดกระจาย อนุ ชนของเขาถู กดาบตายใน
ออกไปดุ จถู กพั ดด วยลมตะวั น สงคราม
ออกตอหนาศัตรู เราจะหันหลัง 22 ขอให ได ยิ นเสี ยงร องมาจาก
ให เขา ไม ใช หันหน าให ในวั น เรื อนของเขาทั้ งหลาย เมื่ อพระ
แหงความหายนะของเขานั้ น"
องค ท รงพากองทหารมาปล น
18 แลวเขากลาววา "มาเถิด ให เขาอย างฉั บพลั น เพราะเขาทั้ ง
เราปองร ายเยเรมี ย เพราะว า หลายได ขุ ด หลุ ม ไว ดั ก ข า พระ
พระราชบั ญญั ติ จะไม พิ น าศไป องค และวางบ วงดั กเท าของข า
จากบรรดาปุโรหิต หรือคําปรึก- พระองค
ษาย อ มไม ขาดจากนั ก ปราชญ 23 แมกระนั้ น ข าแตพระเยโฮหรื อถ อ ยคํา ไม ขาดจากผู พยา- วาห พระองคทรงทราบการปอง
กรณ มาเถิ ด ให เราโจมตี เขา ร ายทั้ งสิ้ นของเขาที่ จะฆ าข า
ด วยลิ้ น และอย าให เราฟ งคํา พระองค เสี ย ขออย าทรงลบ
ของเขาเลย"
ความชั่ วชาของเขา หรือลบบาป
19 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ ของเขาเสี ยจากสายพระเนตร
ทรงฟ งข าพระองค ขอทรงฟ ง ของพระองค ขอให เขาถู กคว่ํา
เสี ยงปรป ก ษ ของข าพระองค สิ ลงต อพระพั กตร พระองค ขอ
พระเจาขา
ทรงจั ด การเขาทั้ งหลายในเวลา
20 ความชั่ วเปนของสําหรับตอบ แหงความกริ้ วของพระองค
แทนความดีหรือ ถึงกระนั้ น เขา
บทเรียนจากเหยือกดิน
ยั ง ขุ ด หลุ ม ไว ปองชี วิ ตของข า
ที่ แตกแลว
พระองค ขอทรงระลึ กว าข า
พระเยโฮวาห ต รั ส ดั ง นี้
พระองค ยื นเฝ า พระองค ทู ล ขอ
วา "จงไปซื้ อเหยื อกดิน
ความดี เพื่ อเขา เพื่ อจะหั นพระ ของชางหมอมาลูกหนึ่ ง แลวพา
พิโรธของพระองคไปเสียจากเขา ผู ใหญบางคนของประชาชนและ
21 เพราะฉะนั้ น ขอทรงมอบลูก ปุโรหิตอาวุโสบางคน
หลานของเขาให แกการกั นดาร- 2ไปที่ หุ บเขาบุ ตรชายของฮิ น-

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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หนา 1541
เยเรมีย 19
โนม ตรงทางเข าประตู ตะวั น ให แผนงานของยู ดาห และเยรู ออก และป าวร องถ อยคําที่ เรา ซาเล็มสูญสิ้ นไป และจะกระบอกเจาไวนั้ น
ทําให เขาทั้ งสองล มลงด วยดาบ
3เจ าจงว า `โอ ข าแต บรรดา ต อ หน า ศั ตรู ของเขาทั้ งหลาย
กษั ต ริ ย แห ง ยู ดาห และชาวกรุ ง และด วยมื อของบรรดาผู ที่ แสวง
เยรูซาเล็ม ขอทรงฟงพระวจนะ หาชีวิตของเขา เราจะใหศพของ
ของพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห เขาทั้ งหลายเป น อาหารของนก
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล ในอากาศและสัตวที่ แผนดินโลก
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะนําเหตุ 8 และเราจะกระทํ า ให เ มื อ งนี้
ร ายมาถึ งสถานที่ นี้ อย างที่ หู เป นที่ รกร าง เป นสิ่ งที่ เขาเย ย
ของผู ใดที่ ไดยินจะซาไป
หยัน ทุกคนที่ ผ านไปจะตกตะ4เพราะวาประชาชนได ละทิ้ งเรา ลึ งและเย ยหยั น เพราะภั ยพิ บั ติ
และได ห างเหิ นไปจากสถานที่ นี้ ทั้ งสิ้ นในเมืองนี้
และได เ ผาเครื่ องหอมในที่ นี้ 9 และเราจะกระทํ า ให เขาทั้ ง
เพื่ อบู ชาแก พระอื่ น ผู ซึ่ งตัวเขา หลายกิ น เนื้ อของบุ ต รชายและ
เอง หรื อบรรพบุ รุ ษของเขา เนื้ อของบุตรสาวของเขา และทุก
หรื อบรรดากษัตริ ยของยู ดาห ไม คนจะกิ นเนื้ อของเพื่ อนของเขา
รู จัก และเพราะเขาไดกระทําให ในการที่ ถูกลอมและทุกขใจ คือ
โลหิตของผู ไมมีผิดเต็มในที่ นี้
ที่ ซึ่ ง ศั ตรู ของเขาและผู ที่ แสวง
5 และได ส ร า งปู ช นี ยสถานสู ง หาชี วิ ตของเขา ได ขมใจเขาทั้ ง
สําหรั บพระบาอั ล เพื่ อจะเผา หลาย'
บุ ตรชายของเขาเสี ยในไฟ เป น 10 แล วเจ าจงทําเหยื อกให แตก
เครื่ องเผาบูชาแดพระบาอัล ซึ่ ง ท ามกลางสายตาของคนที่ ไปกั บ
เรามิ ได บัญชาหรื อให ประกาศิ ต เจานั้ น
หรือไดนึกในใจของเรา
11 และจงกล าวแก เขาทั้ งหลาย
6ฉะนั้ น พระเยโฮวาหตรัสวา ดู วา `พระเยโฮวาหจอมโยธาตรัส
เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เมื่ อ ดั งนี้ วา เราจะให ชนชาติ นี้ และ
สถานที่ นี้ จะไม มี ใครเรี ยกชื่ อว า เมื องนี้ แตก เช นเดี ยวกั บที่ คน
โทเฟท หรือหุบเขาบุตรชายของ ทํา ให ภาชนะของช า งหม อ แตก
ฮิ นโนมอี ก แต เรี ยกวา หุ บเขา จนซ อมแซมไม ได อี ก เขาจะฝ ง
ของการฆา
คนไวในโทเฟท จนไมมีที่ อื่ นให
7และในสถานที่ นี้ เราจะกระทํา ฝงอีก
(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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เยเรมีย 19, 20
หนา 1542
12 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ พระเยโฮวาห ได ยินว าเยเรมี ย
กระทําดังนี้ แกสถานที่ นี้ และแก พยากรณถึงสิ่ งเหลานี้
ชาวเมื องนี้ กระทําเมื องนี้ ให 2 ปาชเฮอร ก็ ตี เ ยเรมี ย ผู พยาเหมือนโทเฟท
กรณ และจั บท านใส คาซึ่ งตั้ งอยู
13 บรรดาเรื อ นแห ง เยรู ซ าเล็ ม ทางประตู เบนยามินด านบนแหง
และราชวั งทั้ งหลายแห งบรรดา พระนิเวศของพระเยโฮวาห
กษั ตริ ย ยู ดาห จะเป นมลทิ น 3ต อมาพอรุ ง ขึ้ นเมื่ อ ปาชเฮอร
เหมื อนสถานโทเฟท เพราะเขา ปลดเยเรมียออกจากคา เยเรมีย
เผาเครื่ องหอมใหแกบรรดาบริ- พู ดกั บท านว า "พระเยโฮวาห มิ
วารแหงฟาสวรรค และเทเครื่ อง ได ทรงเรี ยกชื่ อของท านว า
ดื่ มถวายแก พระอื่ น บนหลังคา ปาชเฮอร แตทรงเรียกวา มาของบรรดาบานทั้ งปวง'"
กอรมิสสะบิบ
14 แล วเยเรมี ย ก็ มาจากโทเฟท 4เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
ที่ ซึ่ งพระเยโฮวาห ทรงรั บสั่ งให ว า ดู เถิ ด เราจะกระทําเจ า
ทานพยากรณนั้ น และทานก็ยืน ให เป นที่ นาหวาดเสียวตอตั วเจ า
อยู ในลานพระนิ เวศของพระเย- เอง และต อมิ ตรสหายทั้ งสิ้ น
โฮวาห และกล าวแก ประชาชน ของเจ า เขาทั้ งหลายจะล มลง
ทั้ งปวงวา
ดวยดาบของศัตรูของเขา ขณะที่
15 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ ตาเจามองดู อยู และเราจะมอบ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสวา ดูเถิด ยูดาหทั้ งสิ้ นไว ในมือของกษัตริย
เราจะนําสิ่ งร ายทั้ งสิ้ น ซึ่ งเราได บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเปน
บอกกลาวไวให ตกอยู บนเมืองนี้ เชลยยั งบาบิ โลน และจะฆ าเสี ย
และบรรดาหั วเมื อ งขึ้ นทั้ งสิ้ น ดวยดาบ
เพราะเขาทั้ งหลายไดแข็งคอของ 5 ยิ่ งกว า นั้ นอี ก เราจะยกความ
เขา ปฏิ เสธไม ฟงถ อยคําของ มั่ งคั่ งของเมืองนี้ ผลแรงงานทั้ ง
เรา"
สิ้ นและของมี ค าทั้ งสิ้ นของเมื อง
เยเรมียถูกจับใสคา
นี้ และทรั พย สมบั ติ ทั้ งสิ้ นของ
บรรดากษั ต ริ ย ของยู ด าห ไ ว ใ น
เพราะเหตุการประกาศ
มื อของศั ตรู ของเขาทั้ งหลาย
ของทาน
ฝ า ยปาชเฮอร ปุ โ รหิ ต ผู ซึ่ ง จะปล นและฉุ ดคร าและขน
บุ ต รชายของอิ ม เมอร เอาเขาเหลานั้ นไปบาบิโลน
ผู เป นนายใหญ ในพระนิ เวศของ 6ส วนตั วท านนะ ปาชเฮอรและ

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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หนา 1543
เยเรมีย 20
บรรดาผู ที่ อาศั ยอยู ในเรื อนของ ซุ บซิ บเป นอั นมาก ความหวาด
ทาน จะตองไปเปนเชลย ทานจะ เสียวอยู รอบทุกดาน เขากลาววา
ต องไปยั งบาบิ โลน และท านจะ "ใสความเขา ใหเราใสความเขา"
ตายและถู กฝ งไว ที่ นั่ น ทั้ งท าน มิ ต รสหายที่ คุ นเคยทั้ งสิ้ นของ
และมิตรสหายทั้ งสิ้ นของทาน ผู ข าพระองค เฝ า ดู ความล ม จม
ซึ่ งทานไดพยากรณเท็จแกเขา"
ของข าพระองค กลาวว า "ชะการคร่ําครวญของเยเรมีย
รอยเขาจะถู กหลอกลวงแล วเรา
7โอ ข าแต พระเยโฮวาห พระ จะชนะเขาได และจะทําการแก
องค ท รงหลอกลวงข าพระองค แคนเขา"
และข าพระองค ก็ ถู ก หลอกลวง 11 แต พระเยโฮวาห ทรงอยู ข าง
พระองค ท รงมี กํ า ลั ง ยิ่ งกว า ข า ข าพเจ าดั งนั กรบที่ น ากลั ว
พระองค และพระองคก็ชนะ ขา เพราะฉะนั้ น ผู ขมเหงขาพเจาจะ
พระองค เป นที่ ให เขาหั วเราะวั น สะดุด เขาจะไมชนะขาพเจา เขา
ยั งค่ํา ทุ กคนเยาะเย ยข าพระ จะขายหนามาก เพราะเขาจะไม
เจริ ญขึ้ น ความอั ปยศอดสู เป น
องค
8เพราะว าขาพระองคพูดเมื่ อไร นิตยของเขานั้ นจะไมมีวันลืม
ข าพระองค ร องให ช วย ข าพระ 12 โอ ข าแต พระเยโฮวาห จอม
องคตะโกนวา "ความทารุณและ โยธา ผู ทรงทดลองคนชอบธรรม
การปล น" เพราะว าพระวจนะ ผู ทอดพระเนตรทั้ งใจและจิ ต
ของพระเยโฮวาห ได เป นเหตุ ให ขอให ข าพระองค ได เห็ นการแก
ขาพระองคเปนที่ ตําหนิ และเยาะ แค น ของพระองค เ หนื อ เขาทั้ ง
หลาย เพราะข าพระองค ได ทู ล
เยยตลอดวัน
9 แล วข าพระอง ค กล าวว า เสนอคดีของขาพระองคแลว
"ข า พเจ า จะไม อ า งถึ งพระองค 13 จงร องเพลงถวายพระเยโฮหรื อกล า วในพระนามของพระ วาห จงสรรเสริ ญพระเยโฮวาห
องค อี ก" แต พระวจนะของพระ เพราะว าพระองค ทรงช วยชี วิ ต
องค อยู ในใจของข าพระองค ของผู ขัดสนให พนจากมื อของผู
เหมือนไฟไหม อัดอยู ในกระดูก กระทําความชั่ วราย
ของขาพระองค และขาพระองค 14 ขอใหวันที่ ขาพเจาเกิดมานั้ น
ก็ อ อนเปลี้ ยที่ ต องอั ดไว และ ถู กสาปแชง อยาใหวันที่ มารดา
ของข าพเจ าคลอดข าพเจ าได รั บ
ขาพระองคก็อัดไวไมไหว
10 เพราะขาพระองคไดยินเสี ยง พร
(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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เยเรมีย 20, 21
หนา 1544
15 ขอให ชายคนนั้ นถู กสาปแช ง วาห จะทรงกระทํ า กั บเราตาม
คื อ คนที่ เ ขานํา ข า วไปบอกบิ ด า บรรดาราชกิ จอั นมหั ศจรรย ของ
ข าพเจ าว า "บุ ตรชายคนหนึ่ ง พระองค และจะทรงกระทําให
เกิ ดมาแก ท านแล ว" อั นกระทํา เนบู คั ด เนสซาร ถอยทั พไปจาก
ใหบิดามีความยินดีมาก
เรา"
16 ขอให ช ายคนนั้ นเหมื อนกั บ 3แล วเยเรมี ย บอกเขาทั้ งสองว า
บรรดาเมืองซึ่ งพระเยโฮวาหทรง "ทานจงทูลแกเศเดคียาหดังนี้ วา
คว่ํ า เสี ยและมิ ไ ด ท รงกลั บพระ 4 `พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
ทั ย ขอใหเขาไดยินเสียงร องให อิสราเอลตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เรา
ช วยในเวลาเช า และให ได ยิ น จะหันกลับซึ่ งยุทโธปกรณอั นอยู
เสียงโวยวายในเวลาเที่ ยง
ในมือของเจา และซึ่ งเจาใชสู รบ
17 เพราะเขามิ ได ฆาข าพเจาเสีย กั บกษั ตริ ย แห งบาบิ โลนและกั บ
ตั้ งแต ในครรภ ให มารดาของ ชนเคลเดี ยซึ่ ง กําลั งล อมเจ าอยู
ข าพเจ าเป นหลุ มฝ งศพของ นอกกําแพง และเราจะรวบรวม
ข าพเจ า และครรภ นั้ นจะได โต มันมาไวในใจกลางเมืองนี้
อยู เปนนิตย
5เราเองจะตอสู กั บเจ าดวยมือที่
18 ทําไมข าพเจ าจึ งออกมาจาก เหยี ยดออกและด วยแขนที่ แข็ ง
ครรภ ม าเห็ น ความลํ า บากและ แรง ด วยความกริ้ ว ด วยความ
ความทุ กข
และวั นคื นของ เกรี้ ยวกราดและพิโรธมากยิ่ ง
ขาพเจาก็ สิ้ นเปลืองไปดวยความ 6และเราจะโจมตีชาวกรุงนี้ ทั้ ง
อับอาย
คนและสัตว แลวก็จะตายลงดวย
คําตักเตือนจากเยเรมีย
โรคระบาดขนาดหนัก
พระวจนะซึ่ งม าจาก 7พระเยโฮวาห ตรัสวา ภายหลัง
พระเยโฮวาห ถึ งเยเรมี ย เราจะมอบเศเดคี ยาห ก ษั ต ริ ย
เมื่ อกษัตริยเศเดคียาหทรงใช ให ของยูดาห และบรรดาขาราชการ
ปาชเฮอรบุตรชายมัลคิยาห และ ของเขา และประชาชนเมืองนี้ ซึ่ ง
เศฟ น ยาห ปุ โรหิ ตบุ ตรชายมา- รอดตายจากโรคระบาด ดาบ
และการกั นดารอาหารไว ในมื อ
อาเสอาหไปหาเยเรมียวา
2 "ขอจงทู ล ถามพระเยโฮวาห ของเนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ยแห ง
เพื่ อเรา เพราะเนบู คั ดเนสซาร บาบิโลน และมอบไวในมือของ
กษั ต ริ ย บ าบิ โ ลนกํ า ลั งทํ า สง- ศัตรูของเขาทั้ งหลาย ในมือของ
ครามกั บเรา ชะรอยพระเยโฮ- คนเหล า นั้ นที่ แสวงหาชี วิ ต ของ

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
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หนา 1545
เยเรมีย 21, 22
เขา ท านจะฟ นเขาเสี ยด วยคม การกระทําอั นชั่ วร ายของเจ าทั้ ง
ดาบ ท านจะไม สงสารเขาทั้ ง หลาย
หลาย หรื อไว ชี วิ ตเขา หรื อมี 13 โอ ชาวที่ ลุ มเอย ดูเถิด เรา
ความเมตตาตอเขา'
ตอสู เจา
ศิลาแหงที่ ราบเอย
8และเจ าจงพู ด กั บชนชาติ นี้ ว า พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ
`พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ดูเถิด พวกเจาผู กลาววา "ใครจะลงมา
เราได ตั้ งวิ ถี แห ง ชี วิ ต และทาง ตอสู กับเรา หรือใครจะเขามาใน
แหงความตายไวตอหนาเจา
ที่ อาศัยของเรา"
9คนที่ อยู ในเมื อ งนี้ จะตายเสี ย 14 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร ลงโทษเจ าทั้ งหลายตามผลแห ง
และดวยโรคระบาด แตผู ที่ ออก การกระทําของเจา เราจะกอไฟ
ไปยอมมอบตั วกั บชนเคลเดี ยผู ไวในปาของเมืองนั้ น และไฟนั้ น
ตั้ งล อมอยู นั้ น ก็ จะมีชีวิตอยู ได จะเผาผลาญสิ่ งต างๆที่ อ ยู ร อบ
และจะมี ชี วิ ต ของตนเป น บํ า - เมืองนั้ นสิ้ น'"
เหน็จแหงการสงคราม
คําพยากรณตอ
10 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
กษัตริยแหงยูดาห
เราได มุ ง หน า ต อสู เมื อ งนี้ ด วย
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
ความร ายไม ใช ด วยความดี คื อ
ว า จงลงไปยังราชสําเมื อ งนี้ จะถู กมอบไว ในมื อของ นั กของกษั ตริ ย ยู ดาห และกล าว
กษั ตริ ยแห งบาบิ โลน และท าน ถอยคําเหลานี้ ที่ นั่ น
จะเผามันเสียดวยไฟ'
2วา "โอ ข าแตกษัตริยแหงยูการกลาวโทษกรุงเยรูซาเล็ม
ดาห ผู ประทั บบนพระที่ นั่ งของ
11 จงกล าวต อวงศ วานของ ดาวิ ด จงฟ งพระวจนะของพระ
กษั ตริ ย ยู ดาห ว า `จงฟ งพระ เยโฮวาห ทั้ งตัวทาน ขาราชการ
วจนะของพระเยโฮวาห
ของทาน และประชาชนของทาน
12 โอ วงศ วานดาวิ ดเอ ย พระ ผู เขามาในประตูเมืองนี้
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา จงใหความ 3พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า จง
ยุ ติ ธรรมในเวลาเช า จงช วยผู ที่ กระทําความยุ ติ ธรรมและความ
ถู กปล น ให พ นจากมื อผู ที่ บี บ- ชอบธรรม จงชวยผู ที่ ถูกปลนให
บั งคั บ เกรงว าความพิ โรธของ พ นมื อของผู ที่ บี บบั งคั บ และ
เราจะออกไปเหมือนไฟ และเผา อย าได กระทําความผิ ด หรื อ
ไหมอยางที่ ไมมีใครดับไดเพราะ ความทารุ ณแก ชนต างด าว ลู ก

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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เยเรมีย 22
หนา 1546
กําพราพอ และหญิงม าย หรือ `เพราะเขาทั้ งหลายได ละทิ้ ง
หลั่ งโลหิ ต ที่ ไร ค วามผิ ด ให ถึ ง พั น ธสั ญ ญาของพระเยโฮวาห
ตายในสถานที่ นี้
พระเจาของเขา และนมัสการกับ
4 เพราะถ าท านกระทํ า สิ่ งนี้ ปรนนิบัติพระอื่ น'"
จริงๆแลว จะมีกษัตริยผู ประทับ 10 อย าร องไห อาลั ยแก ผู ที่ ตาย
บนพระที่ นั่ งของดาวิดเขามาทาง ไป อย าครวญคร่ํา ด วยเขาเลย
ประตูของพระราชวังนี้ เสด็จมา แต จงร อ งไห ร่ํ า ไรอาลั ยผู ที่ ไป
โดยรถรบและมา ทั้ งตั วกษัตริย แล ว เพราะเขาจะไม ได กลั บมา
บรรดาข าราชการและประชาชน เห็ นบ า นเกิ ดเมื อ งนอนของเขา
ของทานนั้ น
อีกเลย
5แตถาทานไมฟงถอยคําเหลานี้ 11 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
พระเยโฮวาห ตรั สว า เราปฏิ - แหละเกี่ ยวกั บชั ลลู ม บุ ตรชาย
ญาณต อตั วของเราเองว า ราช โยสิยาห กษั ตริ ยแห งยูดาห ผู
สํานักนี้ จะเปนที่ รกราง"
ซึ่ งครองราชย แทนโยสิ ยาห ราช
6เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ บิ ดา และผู ที่ ไปจากสถานที่ นี้
แก ร าชสํ า นั ก แห ง กษั ต ริ ย ข อง "ทานจะไมไดกลับมาที่ นี่ อีก
ยู ดาหวา "เจ าเป นเหมื อนกิ เล- 12 ท านจะสิ้ นชี วิตในที่ ซึ่ งเขาจับ
อาดแกเรา เปนดังยอดภูเขาเล- ทานไปเปนเชลย และทานจะไม
บานอน ถึงกระนั้ น เราจะกระทํา เห็นแผนดินนี้ อีกเลย"
เจาใหเปนถิ่ นทุรกันดารแน เปน 13 "วิบัติ แกเขาผู สรางวังของตน
เมืองที่ ไมมีคนอาศัย
ดวยความอธรรม และสรางหอง
7เราจะเตรี ยมผู ทํา ลายไว ต อสู ชั้ นบนไวดวยความอยุติธรรม ผู
เจ า ต างก็ มี อาวุ ธของตน และ ที่ ทําให เพื่ อนบ านของเขาปรนเขาทั้ ง หลายจะตั ดต น สนสี ด าร นิบัติเขาโดยไมไดอะไรเลย และ
อยางดีของเจาลง และโยนเขาใน มิไดจายคาจางใหแกเขา
ไฟ
14 ผู กล าวว า `เราจะสร างวั ง
8และประชาชาติ เป นอั นมากจะ ใหญ อยู เอง กั บมี ห องชั้ นบน
ผานเมืองนี้ ไป และทุกคนจะพูด กวางขวาง และเจาะหนาตางให
กั บเพื่ อนบ านของตนวา `ทําไม ห องนั้ น และบุ ฝาผนั งด วยไม
พระเยโฮวาห จึ งทรงกระทํา เช น สนสีดารและทาดวยสีแดงเขม'
นี้ แกเมืองใหญนี้ '
15 เจ าคิ ดว าเจ าจะครองราช
9 และเขาทั้ งหลายจะตอบว า สมบั ติ เพราะเจ าแข งไม สน
(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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เยเรมีย 22
สีดารกันหรือ ราชบิดาของเจามิ สิ้ นของเจาถูกทําลายเสียแลว
ได กินและดื่ ม และกระทําความ 21 เราได พู ดกั บเจ าเมื่ อเจ าอยู
ยุ ติ ธรรมและความเที่ ยงธรรม เย็นเปนสุข แตเจากลาววา `เรา
ดอกหรือ ฝ ายราชบิดาก็อยู เย็น จะไม ฟง' นี่ เป นวิ ธี การของเจ า
เปนสุข
ตั้ งแต ยังหนุ มๆ คื อเจ าไม เชื่ อ
16 เขาพิ พากษาคดี ของคนจน ฟงเสียงของเรา
และคนขั ดสน เขาก็ อยู เย็ นเป น 22 ลมจะทํา ลายผู เลี้ ยงแกะทั้ ง
สุ ข ทําอย างนี้ เป นการรู จั กเรา สิ้ นของเจ า และบรรดาคนรั ก
หรื อ" พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ของเจ าจะไปเป นเชลย แล วเจ า
แหละ
จะอั บอายขายหน าเป นแน เนื่ อง
17 "แต เ จ า มี ต าและใจไว เ พื่ อ ดวยความชั่ วทั้ งสิ้ นของเจา
ความโลภ เพื่ อหลั่ งโลหิ ตที่ ไร 23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอย ที่
ความผิ ดให ถึ งตาย และเพื่ อ สร างรังอยู ท ามกลางไม สนสีดาร
ปฏิ บั ติ การบี บบั งคั บและความ เจ า จะได รั บความกรุ ณาสั ก เท า
ทารุณ"
ใดเมื่ อความเจ็ บปวดมาเหนื อ
18 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห เจ า อย างความเจ็ บปวดของ
จึ งตรั สดั งนี้ เกี่ ยวกั บเยโฮยาคิ ม หญิงที่ คลอดบุตร"
ราชบุ ตรของโยสิ ย าห ก ษั ต ริ ย 24 พระเยโฮวาห ตรั สว า "เรามี
แห งยู ดาห ว า "เขาทั้ งหลายจะ ชี วิตอยู ตราบใด แม วาโคนิยาห
ไมโอดครวญอาลัยเขาวา `อนิจ- ราชบุตรของเยโฮยาคิม กษัตริย
จา พี่ ชายเอ ย' หรื อ `อนิ จจา แห งยู ดาห เป นแหวนตราอยู ที่
พี่ สาวเอ ย' เขาทั้ งหลายจะไม มือขวาของเรา ถึงกระนั้ นเราจะ
โอดครวญอาลั ยเขาว า `อนิ จจา ถอดออกเสีย
พระองค ท าน' หรื อ `อนิ จจา 25 และมอบเจ าไว ในมื อของคน
ความสงางามของพระองคทาน'
เหล านั้ นที่ แสวงหาชี วิ ตของเจ า
19 ท า นจะถู ก ฝ งไว อย างฝ งลา ในมื อของคนเหล านั้ น ซึ่ งพวก
คื อถู กลากไปโยนทิ้ งไว ข างนอก เจากลัวหนาตาของเขา คือวาใน
ประตูเมืองเยรูซาเล็ม
มื อของเนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ย
20 จงขึ้ นไปที่ เลบานอนและ แหงบาบิโลน และในมือของคน
รองวา และจงเปลงเสียงของเจา เคลเดีย
ในเมื องบาชาน จงร องจากทาง 26 เราจะเหวี่ ยงเจาและมารดาผู
ผานขางนอก เพราะวาคนรักทั้ ง คลอดเจ าไปยั งอี กประเทศหนึ่ ง
(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

24_jer.pub
page 50

Friday, December 09, 2005 12:56

เยเรมีย 22, 23
หนา 1548
ที่ ซึ่ งเจ ามิ ได เกิ ดที่ นั่ น และเจ า จายฝูงแกะของเรา และไดขับไล
จะตายที่ นั่ น
มันไปเสีย และเจามิไดเอาใจใส
27 แตแผนดินซึ่ งเขาอาลั ยอยาก มั น" พระเยโฮวาห ตรั สว า "ดู
จะกลับนั้ น เขาจะไมไดกลับไปสู เถิด เราจะลงโทษเจาเพราะการ
ได"
กระทําที่ ชั่ วของเจา
28 โคนิ ยาห ชายผู นี้ เป นรู ปเคา- 3แล วเราจะรวบรวมฝู งแกะของ
รพที่ ถู ก ดู หมิ่ นและแตกหรื อ เราที่ เหลื ออยู ออกจากประเทศ
เป นภาชนะที่ ไม มี ใครชอบหรื อ ทั้ ง ปวงซึ่ งเราได ขั บไล ให เ ขาไป
ทําไมตั วเขาและเชื้ อสายของเขา อยู นั้ น และจะนําเขากลั บมายั ง
จึ งถู กเหวี่ ยง และถู กโยนเข าใน คอกของเขา เขาจะมีลู กดกและ
แผนดินซึ่ งเขาทั้ งหลายไมรู จัก
ทวีมากขึ้ น"
29 โอ แผนดิน แผนดิน แผน 4พระเยโฮวาหตรัสวา "เราจะตั้ ง
ดินเอย จงฟงพระวจนะของพระ ผู เลี้ ยงแกะไว เหนื อเขา ผู จะ
เยโฮวาห
เลี้ ยงดู เขา และเขาทั้ งหลายจะ
30 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ไม กลั วอี กเลย หรื อครั่ นคร าม
"จงเขียนลงวาชายคนนี้ ไมมีบุตร จะไมขาดไปเลย"
เปนชายซึ่ งไมเจริ ญขึ้ นในชั่ วชีวิต 5พระเยโฮวาห ตรั สว า "ดู เถิ ด
ของเขา เพราะไม มี คนแห งเชื้ อ วันเวลาจะมาถึง เมื่ อเราจะเพาะ
สายของเขาสักคนหนึ่ งที่ จะเจริญ อั งกู รชอบธรรมให ดาวิ ด และ
ขึ้ น ในการประทั บบนพระที่ นั่ ง กษั ต ริ ย อ งค หนึ่ งจะทรงครอบ
ของดาวิด และปกครองในยูดาห ครองและเจริ ญขึ้ น และจะทรง
อีก"
ประทานความยุ ติ ธรรมและ
คําพยากรณถึง
ความเที่ ยงธรรมในแผนดินนั้ น
6ในสมัยของทาน ยูดาหจะรอด
การรวบรวมของอิสราเอล
พระเยโฮวาห ตรั สว า ได และอิ สราเอลจะอาศั ยอยู
"วิ บั ติ จงมี แก ผู เลี้ ยง อย างปลอดภั ย และนี่ จะเป น
แกะผู ทํ า ลายและกระจายแกะ นามซึ่ งเราจะเรียกทาน คือ พระ
เยโฮวาห เป น ความชอบธรรม
ของลานหญาของเรา"
2เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห ของเรา"
พระเจ าแห งอิ สราเอลตรั สกั บผู 7พระเยโฮวาห ตรั สว า "เพราะ
เลี้ ยงแกะผู ดู แลประชาชนของ ฉะนั้ น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
เราดังนี้ วา "เจาทั้ งหลายไดกระ- เมื่ อคนของเขาจะไม กล าวอีกตอ

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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เยเรมีย 23
ไปว า `พระเยโฮวาห ทรงพระ เห็นความชั่ วของเขา
ชนม อยู ตราบใด ผู ซึ่ งได นํา 12 เพราะฉะนั้ น หนทางของเขา
ประชาชนอิ สราเอลออกมาจาก ทั้ ง หลายจะเป นเหมื อนทางลื่ น
แผนดินอียิปต'
ในความมืดแกเขา เขาจะถู กขับ
8แต จะว า `พระเยโฮวาห ทรง ไลเขาไปและลมลงในนั้ น เพราะ
พระชนมอยู ตราบใด ผู ซึ่ งไดนํา เราจะนําเหตุ ร ายมาเหนื อเขาใน
และพาเชื้ อสายแหงวงศ วานอิส- ป แห งการลงโทษเขา" พระเยราเอลออกมาจากแดนเหนื อ ' โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
และออกมาจากประเทศทั้ งปวง 13 "เราได เ ห็ น ความโง เ ขลาใน
ที่ เราขั บไลใหไปอยู นั้ น แลวเขา บรรดาผู พยากรณ แห งสะมาเรี ย
ทั้ งหลายจะได อาศั ยอยู ในแผ น เขาได พยากรณ ในนามของพระ
ดินของเขาเอง"
บาอั ล และได ทําให อิ สราเอล
พระเจาทรงพิพากษา
ประชาชนของเราหลงไป
14 แต ใ นผู พยากรณ แห ง เยรู ผู พยากรณเท็จทั้ งหลาย
9 เกี่ ยวกั บเรื่ องบรรดาผู พยา- ซาเล็ม เราไดเห็นสิ่ งอันนาหวาด
กรณมี วา ใจของข าเป นทุ กขอยู เสี ยว เขาล วงประเวณี และดําภายในข า และกระดู กทั้ งสิ้ น เนิ นอยู ในความมุ สา เขาทั้ ง
ของข าก็ สั่ น ข าเป นเหมื อนคน หลายหนุนกําลังมือของผู กระทํา
เมา ข าเป นเหมื อนคนหงําด วย ความชั่ ว จึ งไม มี ผู หนึ่ งผู ใดหั น
เหล าองุ น เนื่ องด วยพระเยโฮ- จากความชั่ วของเขา เขาทุ กคน
วาหและเนื่ องด วยพระวจนะแหง กลายเป นเหมือนเมืองโสโดมแก
เรา และชาวเมื องนั้ นก็ เหมื อน
ความบริสุทธิ์ ของพระองค
10 เพราะวา แผนดินนั้ นเต็มไป เมืองโกโมราห"
ดวยคนลวงประเวณี ดวยเหตุคํา 15 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
สาปแช ง แผ น ดิ น นั้ นก็ ไ ว ทุ ก ข จอมโยธาจึ งตรั สเกี่ ยวกั บเรื่ องผู
และลานหญ าในถิ่ นทุ รกั นดารก็ พยากรณเหลานั้ นวา "ดูเถิด เรา
แห งไป วิ ถี ของเขาทั้ งหลายก็ จะเลี้ ยงเขาด วยบอระเพ็ ด และ
ชั่ งช า และอํานาจของเขาทั้ ง ให น้ํ า ดี หมี เขาดื่ ม เพราะว า
ความอธรรมได ออกไปทั่ วแผ น
หลายก็ไมเปนธรรม
11 พระเยโฮวาห ตรั สว า "ทั้ งผู ดินนี้ จากผู พยากรณแหงเยรูซาพยากรณ และปุ โรหิ ต ก็ อ ธรรม เล็ม"
ถึงแมวาในนิเวศของเรา เราก็ได 16 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
(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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เยเรมีย 23
หนา 1550
ดั งนี้ ว า "อย าฟ งถ อยคําของผู นั้ น แตเขาทั้ งหลายยังวิ่ งไป เรา
พยากรณ ที่ พยากรณ ให ท านฟ ง ไมไดพูดกับเขาทั้ งหลาย แตเขา
เขากระทําให ท านไร สาระ เขา ทั้ งหลายยังพยากรณ
กล าวถึ งนิ มิ ตแห งใจของเขาเอง 22 แต ถ า เขาทั้ งหลายได ยื นอยู
มิ ใช จากพระโอษฐ ของพระเย- ในคําตั กเตื อนของเรา แล วเขา
โฮวาห
จะได ปาวร องถ อยคําของเราต อ
17 เขายั งพู ดกั บคนที่ ดู หมิ่ นเรา ประชาชนของเรา และเขาทั้ ง
วา `พระเยโฮวาหไดตรัสวา ทาน หลายจะได ให ประชาชนหั นกลั บ
จะสุ ขสบาย' และแก ทุ กคนที่ จากทางชั่ วของเขาแล ว และหัน
ดํ า เนิ นตามความดื้ อกระด าง กลั บจากความชั่ วร ายในการ
แห งจิ ตใจของตนเอง เขาทั้ ง กระทําของเขา"
หลายกล าวว า `จะไม มี เหตุ ร าย 23 พระเยโฮวาห ตรั สว า "เรา
มาเหนือเจา'"
เปนพระเจาใกลแคคืบ มิใชพระ
18 เพราะว าผู ใดเล าที่ ได ยื นอยู เจาที่ อยู ไกลดวยดอกหรือ"
ในคําตั กเตื อนของพระเยโฮวาห 24 พระเยโฮวาห ตรัสวา "คนใด
ที่ จะพิ เคราะห เห็ น และฟ ง พระ จะซ อนจากเราไปอยู ในที่ ลั บ
วจนะของพระองค หรื อผู ใดที่ เพื่ อเราจะมิ ได เห็ น เขาได ห รื อ"
เชื่ อฟ ง พระวจนะของพระองค พระเยโฮวาห ตรั สว า "เรามิ ได
และคอยฟง
อยู เ ต็ ม ฟ า สวรรค และโลกดอก
19 ดู เถิ ด นั่ นลมหมุ นของพระ หรือ
เยโฮวาห ได ออกไปแล วด วยพระ 25 เราได ยิ นผู พยากรณ ผู ซึ่ ง
พิ โรธ เป นลมหมุนอยางรุนแรง พยากรณ เ รื่ องเท็ จในนามของ
มั นจะตกหนั กบนศี ร ษะของคน เรา ไดกลาวแลววา `ขาพเจาฝน
ชั่ ว
ไป ขาพเจาฝนไป'
20 ความกริ้ วของพระเยโฮวาห 26 นานสั กเท าใดที่ คํามุสาจะอยู
จะไม หั นกลั บ จนกว าพระองค ในใจของผู พยากรณ ซึ่ งพยาจะทรงกระทําให สําเร็ จ และจน กรณ เรื่ องเท็ จ และผู พยากรณ
กวาพระองคทรงกระทําตามพระ ตามการหลอกลวงแห งจิ ตใจ
เจตนาแห ง พระหฤทั ยของพระ ของเขาเอง
องค ในวันหลังๆเจาทั้ งหลายจะ 27 ผู ซึ่ งคิดว าจะกระทําให ประเขาใจเรื่ องนี้ แจมแจง
ชาชนของเราลื มนามของเราโดย
21 "เรามิ ได ใช ผู พยากรณ เหล า ความฝนของเขาทั้ งหลาย ซึ่ งเขา
(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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หนา 1551
เยเรมีย 23
เล าสู กั นและกั นฟ ง อย างกั บ ปุ โรหิ ตคนใดถามเจ าว า `อะไร
บรรพบุ รุ ษของเขาลื ม นามของ เปนภาระของพระเยโฮวาห' เจา
เราไปติดตามพระบาอัล
จงตอบเขาวา `พระเยโฮวาหตรัส
28 จงให ผู พยากรณ ที่ ฝ นเล า วา อะไรเปนภาระหรือ เราก็จะ
ความฝ น แต ให คนที่ มี ถ อยคํา โยนเจาไปเสีย'
ของเรากล าวถ อยคํ า ของเรา 34 และสวนผู พยากรณ ปุโรหิต
อย างสุ จริ ต" พระเยโฮวาห ตรั ส หรื อประชาชนผู หนึ่ งผู ใดซึ่ งพู ด
วา "ฟางขาวมีอะไรบางที่ เหมือน วา `ภาระของพระเยโฮวาห' เรา
ขาวสาลี"
จะลงโทษผู นั้ นและครั วเรื อ น
29 พระเยโฮวาห ตรั สว า "ถ อย ของเขา
คํ า ของเราไม เหมื อนไฟหรื อ 35 เจ าทั้ งหลายจงพู ดดั งนี้ คื อ
หรื อ เหมื อนค อนที่ ทุ บหิ นให ทุ กคนพู ดกั บเพื่ อนบ านของตน
แตกเปนชิ้ นๆ"
และทุ กคนพู ดกั บพี่ น องของตน
30 พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ วา `พระเยโฮวาหตอบวากระไร'
ฉะนั้ น ดูเถิด เราตอสู กับบรรดา หรือ `พระเยโฮวาหทรงลั่ นวาจา
ผู พยากรณ ผู ขโมยถ อยคําของ วากระไร'
เราจากกันและกัน"
36 แต เ จ า ทั้ งหลายอย า เอ ยว า
31 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด `ภาระของพระเยโฮวาห' อีกเลย
เราตอสู กับบรรดาผู พยากรณ ผู เพราะว าภาระนั้ นเป นคําของแต
ใช ลิ้ นของเขากล าวว า `พระเจ า ละคน ดวยวาเจาไดผันแปรพระ
ตรัสวา'"
วจนะของพระเจาผู ทรงพระชนม
32 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด อยู พระเยโฮวาห จอมโยธาพระ
เราต อสู คนเหล านั้ นที่ พยากรณ เจาของเรา
ความฝนเท็จ และผู ซึ่ งบอกและ 37 เจ าจงกลาวกับผู พยากรณ ดัง
นํ า ประชาชนของเราให ห ลงไป นี้ ว า `พระเยโฮวาห ทรงตอบ
โดยคํามุสาและคําโออวดของเขา ทานวากระไร' หรือ `พระเยโฮเมื่ อเรามิ ไ ด ใ ช เ ขาหรื อ สั่ งเขา วาหทรงลั่ นวาจาวากระไร'
เพราะฉะนั้ นเขาจึ งไม เป นประ- 38 แต ถ าเจ าทั้ งหลายพู ดว า
โยชน แก ชนชาติ นี้ อ ย างใดเลย" `ภาระของพระเยโฮวาห '" พระ
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
เยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "เพราะเจา
33 "เมื่ อมี ประชาชนคนหนึ่ งคน ทั้ งหลายได ก ล า วคํ า เหล า นี้ ว า
ใด หรือผู พยากรณคนใด หรือ `ภาระของพระเยโฮวาห' เมื่ อเรา
(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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เยเรมีย 23, 24
หนา 1552
ใชไปหาเจาทั้ งหลาย เราวา เจา ขาพเจาวา "เยเรมียเอย เจาเห็น
อยาพูดวา `ภาระของพระเยโฮ- อะไร" ขาพเจาทูลตอบวา "เห็น
วาห'
มะเดื่ อที่ ดี ก็ ดี มาก และที่ เลวก็
39 เพราะฉะนั้ น ดู เถิ ด เราจะ เลวมาก เลวจนรับประทานไมได
ลืมเจาทั้ งหลายเสียเปนแน และ พระเจาขา"
โยนเจ าไปเสี ยจากหน าเรา ทั้ ง 4แล วพระวจนะของพระเยโฮเจ าและเมื องซึ่ งเราได ให แก เจ า วาหมาถึงขาพเจาอีกวา
และแกบรรพบุรุษของเจา
5"พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
40 และเราจะนําความถู กตําหนิ อิสราเอล ตรัสดังนี้ วา ก็เหมือน
เป นนิ ตย และความอายเนื อง อย า งมะเดื่ อที่ ดี เ หล า นี้ แหละ
นิตยมาเหนือเจาทั้ งหลาย ซึ่ งจะ เราจะถื อว าพวกเหล า นั้ นที่ ถู ก
ลืมเสียไมไดเลย"
กวาดไปจากยูดาหยังดีอยู คือผู
กระจาดสองลูกใสมะเดื่ อ
ที่ เราได ส ง ไปจากสถานที่ นี้ ไป
หลั ง จากเนบู คั ด เนส- สู แผนดินของชาวเคลเดีย
ซาร กษั ตริ ย แห งบาบิ - 6 เราจะตั้ ง ตาของเราดู เขาเพื่ อ
โลนได จั บเยโคนิ ยาห ร าชบุ ต ร จะกระทําความดี และเราจะพา
ของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย แห ง เขาทั้ งหลายกลับมายั งแผนดิ นนี้
ยู ดาห ไปเป นเชลยเสี ยจากเยรู - อี ก เราจะสร างเขาทั้ งหลายขึ้ น
ซาเล็ ม พร อมกั บเจ านายแห ง และจะไม รื้ อลง เราจะปลู กฝ ง
ยู ดาห ทั้ งพวกช างไม และช าง เขาและไมถอนเขาเสีย
เหล็ก และนําเขามายังกรุงบาบิ- 7เราจะให จิ ตใจแก เขาที่ จะรู จั ก
โลนแล ว พระเยโฮวาห ก็ ทรง เราวา เราคือพระเยโฮวาห และ
สําแดงนิ มิ ตแก ขาพเจ าดั งนี้ ดู เขาทั้ งหลายจะเป นประชาชน
เถิด มีกระจาดสองลูกใสมะเดื่ อ ของเรา และเราจะเป นพระเจ า
วางไวหนาพระวิหารของพระเย- ของเขา เพราะเขาทั้ งหลายจะ
กลับมาหาเราดวยความเต็มใจ"
โฮวาห
2กระจาดลู กหนึ่ งมี มะเดื่ ออย าง 8 แต พระเยโฮวาห ตรั ส ดั ง นี้ ว า
ดี นั ก เหมื อนมะเดื่ อที่ สุ กต น "เหมื อนอย างมะเดื่ อที่ เลว ซึ่ ง
ฤดู แตกระจาดอีกลูกหนึ่ งนั้ นมี เลวมากจนรั บประทานไม ได นั้ น
มะเดื่ ออย างเลวที เดี ยว เลวจน เราจะกระทํ า ต อเศเดคี ยาห
กษั ตริ ย แห งยู ดาห ทั้ งเจ านาย
รับประทานไมได
3 และพระเยโฮวาห ตรั สแก ของเขา และชาวเยรู ซาเล็ มที่

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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เยเรมีย 24, 25
เหลื ออยู ผู ซึ่ งยั งค างอยู ใน สามป พระวจนะของพระเยโฮแผ นดิ นนี้ และผู ที่ ยั งอาศั ยอยู วาหมายังขาพเจา และขาพเจาก็
ในประเทศอียิปต
ได บอกแก ทานทั้ งหลายอย างไม
9เราจะมอบเขาไว ให ย ายไปอยู หยุดยั้ ง แตทานหาไดฟงไม
ในอาณาจั กรทั้ ง สิ้ น ในโลกเพื่ อ 4ทานไมฟงหรือเอี ยงหูของทาน
ใหเขาเจ็บปวด ใหเปนที่ ถูกตํา- ฟ ง แม ว าพระเยโฮวาห ทรงส ง
หนิ เปนคําภาษิต เปนที่ ถูกเยาะ บรรดาผู พยากรณ ผู รั บใช ของ
เย ย และเปนที่ ถูกสาปแช ง ใน พระองคมาอยางไมหยุดยั้ ง
ที่ ทุ กแห งซึ่ งเราขั บไล เขาให ไป 5กลาววา `บัดนี้ เจาทุกคนจงหัน
อยู นั้ น
กลับจากทางชั่ วของตน และจาก
10 และเราจะส งดาบและการ การกระทําผิดของตน และอาศัย
กั นดารอาหารและโรคระบาดมา อยู ใ นแผ น ดิ นซึ่ งพระเยโฮวาห
ท ามกลางเขา จนเขาจะถู กทํา ทรงประทานแก เจ าและบรรพลายอย างสิ้ นเชิ งจากแผ นดิ นซึ่ ง บุรุษของเจาตอไปเปนนิตย
เราได ให แก เขาและแก บรรพ- 6อย าไปติ ดตามพระอื่ นเพื่ อจะ
บุรุษของเขา"
ปรนนิ บัติและนมัสการพระเหลา
แผนดินอิสราเอล
นั้ น หรื อยั่ วเย าเราให โกรธด วย
ผลงานแห งมื อของเจ า แล วเรา
จะถูกทิ้ งราง
จะไมทําอันตรายแกเจา'
เปนเวลาเจ็ดสิบป
พระวจนะซึ่ งมาถึ ง เย- 7พระเยโฮวาหตรัสวา `แมกระเรมี ย เกี่ ยวด วยเรื่ องชน นั้ นเจาทั้ งหลายก็ไมฟงเรา เพื่ อ
ชาติ ยู ดาห ทั้ งสิ้ น ในป ที่ สี่ แห ง เจ าจะได ยั่ วเย า เราให ก ริ้ วด วย
รั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตรของ ผลงานแห งมื อของเจ า ซึ่ งเป น
โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห ปนั้ น ผลรายแกเจาเอง'
เป น ป ต น รั ช กาลของเนบู คั ด - 8เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
เนสซารกษัตริยของกรุงบาบิโลน จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ วา `เพราะ
2ซึ่ งเยเรมี ยผู พยากรณ ได กล าว เจาไมฟงถอยคําของเรา'
แก ประชาชนยู ดาห และแก 9พระเยโฮวาห ตรั สว า `ดู เถิ ด
เราจะส งคนไปนํา ครอบครั วทั้ ง
ชาวเยรูซาเล็มทั้ งสิ้ นวา
3"ตั้ งแต ปที่ สิ บสามของโยสิ ยาห สิ้ นของทิ ศเหนื อ และเนบู คั ด ราชบุ ตรของอาโมนกษั ตริ ยแห ง เนสซาร กษั ตริ ย บาบิ โลนผู รั บใช
ยูดาห จนถึ งวันนี้ เปนเวลายี่ สิบ ของเรา และเราจะนําเขาทั้ ง

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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เยเรมีย 25
หนา 1554
หลายมาต อสู แผนดินนี้ และตอสู ชาติ และบรรดามหากษั ตริ ย
คนที่ อาศั ยอยู ในแผ นดิ นนี้ และ กระทํา ให เขาเหล านั้ นเป นทาส
ตอสู บรรดาประชาชาติเหลานี้ ซึ่ ง ทั้ งเขาทั้ งหลายด วย และเราจะ
อยู ลอมรอบ เราจะทําลายเขาทั้ ง ตอบแทนเขาทั้ งหลายตามการ
หลายอย างสิ้ นเชิ ง และเราจะ กระทํ า และผลงานแห งมื อ ของ
กระทํา ให เขาเป นที่ น าตกตะลึ ง เขา'"
และเป นที่ เยยหยั นและเปนที่ รก
ถวยน้ําองุ นแหงพระพิโรธ
รางอยู เนืองนิตย
สําหรับบรรดาประชาชาติ
10 ยิ่ งกว านั้ นอี ก เราจะกําจั ด 15 พระเยโฮวาห พ ระเจ า แห ง
เสี ยงบั นเทิ งและเสี ยงร าเริ ง อิ สราเอลตรั สกั บขาพเจ าดั งนี้ วา
เสี ยงเจ า บ า วและเสี ยงเจ า สาว "จงเอาถ วยน้ํ า องุ นแห ง ความ
เสี ยงหิ นโม และแสงตะเกี ยงเสี ย พิโรธนี้ ไปจากมือเรา และบังคับ
จากเจา
บรรดาประชาชาติ ซึ่ ง เราส งเจ า
11 แผ นดิ นนี้ ทั้ งสิ้ นจะเป นที่ รก ไปนั้ นใหดื่ มจากถวยนั้ น
ร างและที่ น าตกตะลึ ง
และ 16 เขาจะดื่ ม และเดิ นโซเซและ
ประชาชาติ เ หล านี้ จะปรนนิ บั ติ บ าคลั่ งไปเนื่ อ งด วยดาบซึ่ งเรา
กษั ต ริ ย กรุ งบาบิ โลนอยู เจ็ ดสิ บ จะสงไปทามกลางเขาทั้ งหลาย"
ป'
17 ดังนั้ น ขาพเจาจึ งรับถ วยมา
12 พระเยโฮวาหตรัสว า `ตอมา จากพระหั ตถ ของพระเยโฮวาห
เมื่ อครบเจ็ดสิ บปแล ว เราจะลง และบังคั บประชาชาติทั้ งสิ้ น ซึ่ ง
โทษกษั ตริ ย บาบิ โลนและประ- พระเยโฮวาห ท รงใช ให ข าพเจ า
ชาชาติ นั้ น คื อแผ นดิ นของชาว ไปหานั้ นดื่ ม
เคลเดี ย เพราะความชั่ วช าของ 18 คื อกรุ งเยรู ซาเล็ มและหั ว
เขาทั้ งหลายกระทํ า ให แผ น ดิ น เมื องแห งยู ดาห
ทั้ งบรรดา
นั้ นรกรางอยู เนืองนิตย
กษัตริยและเจานายของเมืองนั้ น
13 เราจะนํ า ถ อ ยคํ า ทั้ งสิ้ นให เพื่ อจะกระทํ า ให เ ป น ที่ รกร า ง
สําเร็ จที่ แผ นดิ นนั้ น คื อถ อยคํา และเปนที่ นาตกตะลึง เปนที่ เยย
ที่ เราได กล าวสู เมื องนั้ น คื อ หยั นและเป นที่ สาปแช งอยางทุก
ทุกสิ่ งที่ เขียนไวในหนังสือนี้ ซึ่ ง วันนี้
เยเรมี ย ไ ด พยากรณ แก บรรดา 19 ฟาโรห กษัตริยแหงอี ยิปตกับ
ประชาชาติทั้ งสิ้ น
บรรดาข า ราชการและเจ า นาย
14 เพราะว า จะมี หลายประชา และประชาชนของทานนั้ น
(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

24_jer.pub
page 57

Friday, December 09, 2005 12:56

หนา 1555
เยเรมีย 25
20 และบรรดาชนที่ ปะปนกั น ทามกลางเจาทั้ งหลาย'
บรรดากษั ต ริ ย แห งแผ น ดิ นอู ส 28 และถ าเขาปฏิ เสธไม รั บถ วย
และบรรดากษั ตริ ยแห งแผ นดิ น จากมือของเจาดื่ ม เจาจงพูดกับ
ฟลิสเตีย เมืองอัชเคโลน กาซา เขาทั้ งหลายว า `พระเยโฮวาห
เอโครน และส วนชาวเมืองอั ช- จอมโยธาตรัสดังนี้ วา เจาจะตอง
โดดที่ เหลืออยู
ดื่ ม
21 เอโดม โมอับและคนอัมโมน 29 เพราะ ดูเถิด เราได เริ่ มทํา
22 บรรดากษัตริ ยแหงเมืองไท- โทษเมื อ งซึ่ งเรี ยกตามนามของ
ระ บรรดากษั ตริ ย เมื องไซดอน เราแล ว และเจ าจะลอยนวลไป
และบรรดากษั ตริ ย แห งเกาะ ได โดยไม ถู กโทษหรื อ พระเยตางๆฟากทะเลขางโนน
โฮวาห จอมโยธาตรั สว า เจ าจะ
23 เมืองเดดาน เทมา บุส และ ลอยนวลไปไม ได เพราะเราจะ
บรรดาคนที่ อยู ในมุมที่ ไกลที่ สุด เรี ยกดาบเล มหนึ่ ง มาเหนื อชาว
24 บรรดากษั ตริ ยแห งอาระเบี ย แผนดินโลกทั้ งสิ้ น'
และบรรดากษั ต ริ ย แห ง ประชา 30 เพราะฉะนั้ น เจาจงพยากรณ
ชนที่ ปะปนกั นอยู ในถิ่ นทุ รกั น- คํา เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นสู เขาทั้ งหลาย
ดาร
และกล าวแก เขาว า `พระเยโฮ25 บรรดากษัตริยแหงศิมรี และ วาหจะทรงเปล งเสี ยงคํารามจาก
บรรดากษั ตริ ยแห งเอลาม และ ที่ สู ง และจากที่ พํานั กอั นบริ บรรดากษัตริยของมีเดีย
สุ ทธิ์ ของพระองค พระองค จะ
26 บรรดากษั ตริ ย แห งเมื องทิ ศ เปล งพระสุ รเสี ยง พระองค จะ
เหนื อ ทั้ งไกลและใกล ที ละ เปล งเสี ยงคํ า รามมากมายต อ
เมื องๆ และบรรดาราชอาณา คอกแกะของพระองค และทรง
จั กรแห งโลกซึ่ งอยู บนพื้ นพิ ภพ โห ร องอย างกั บคนที่ ย่ํา องุ น โห
และกษั ตริ ย แห งเชชั กจะดื่ ม รองตอชาวพิภพทั้ งสิ้ น
ภายหลังกษัตริยเหลานี้
31 เสี ยงกั มปนาทจะก อ งไปทั่ ว
27 "แล วเจ าจงพู ดกั บเขาทั้ ง ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห
หลายวา `พระเยโฮวาหจอมโย- ทรงมี ค ดี กั บบรรดาประชาชาติ
ธา พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดัง พระองคจะทรงเขาพิ พากษาเนื้ อ
นี้ วา จงดื่ มใหเมาแลวก็อาเจียน หนังทั้ งสิ้ น สวนคนชั่ วนั้ น พระ
จงล ม ลงและอย า ลุ กขึ้ นอี ก เลย องค จะทรงฟ นเสี ยด วยดาบ'
เนื่ องด วยดาบซึ่ งเราจะส งมา พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
(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 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส เยโฮวาห
ดังนี้ วา `ดูเถิด ความร ายจะไป 38 พระองค ทรงออกจากที่ ซุ ม
จากประชาชาติ นี้ ถึ งประชาชาติ ตั วของพระองค อย างสิ งโต
นั้ น และลมหมุนใหญจะป นปวน เพราะว าแผ นดิ นของเขาทั้ ง
ขึ้ นมาจากส วนพิ ภพโลกที่ ไกลที่ หลายเป นที่ รกร าง เพราะเหตุ
สุด
ความดุ ดั น ของพระผู เข ม งวด
33 และบรรดาผู ที่ พระเยโฮวาห และเพราะเหตุ ความกริ้ วอั นแรง
ทรงประหารในวั นนั้ น จะมี จาก กลาของพระองค
ปลายโลกข างนี้ ถึ งปลายโลกข าง
ประชาชนขู เข็ญวา
นั้ น เขาเหลานั้ นจะไมมีใครโอด
จะฆาเยเรมีย
ครวญให หรื อรวบรวมหรื อฝ ง
ในตนรัชกาลของเยโฮไว แตจะเป นมู ลสั ตวอยู บนพื้ น
ยาคิ ม ราชบุ ตรของ
ดิน'"
โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาห พระ
34 ท านผู เลี้ ยงแกะทั้ งหลายเอ ย วจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาหวา
จงคร่ํา ครวญและร องเถิ ด ท าน 2"พระเยโฮวาห ตรั สดังนี้ วา จง
เจาของฝูงแกะ จงกลิ้ งเกลือกใน ยื นอยู ในลานพระนิ เวศแห งพระ
ขี้ เถา เพราะวันเวลาของการสัง- เยโฮวาห และจงพู ดกั บบรรดา
หารเจ า และที่ เจ า ต อ งกระจั ด หัวเมืองแหงยูดาห ซึ่ งมานมัสกระจายมาถึ งแล ว และเจ าทั้ ง การในพระนิ เวศของพระเยโฮหลายจะล มลงเหมื อนภาชนะ วาห คื อพู ดบรรดาถ อยคําที่ เรา
งาม
สั่ งเจ าให พูดกั บเขา อย าเก็ บไว
35 ผู เลี้ ยงแกะจะไม มี ท างหนี สักคําเดียว
หรื อเจ าของฝู งแกะไมมี ทางรอด 3บางที เขาจะฟ ง และทุ กคนจะ
หนีไป
กลับจากทางชั่ วของเขา และเรา
36 จะได ฟงเสี ยงร องของผู เลี้ ยง จะกลั บใจไม ทําความร ายซึ่ งเรา
แกะ และเสียงคร่ําครวญของเจา เจตนาจะกระทําต อเขาทั้ งหลาย
ของฝูงแกะ เพราะวาพระเยโฮ- เนื่ องด วยการกระทํ า ที่ ชั่ วร า ย
วาห ทรงทําลายลานหญ าของเขา ของเขาทั้ งหลาย
ทั้ งหลายเสียแลว
4 เจ า จงพู ด กั บเขาทั้ งหลายว า
37 และคอกแกะที่ สงบสุ ขก็ ถู ก `พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ถ า
ตั ดให ล มลงเสี ยแล ว เนื่ องด วย เจ าทั้ งหลายไม ฟงเรา ที่ จะดําความกริ้ วอั น แรงกล า ของพระ เนิ นตามราชบั ญญั ติ ที่ เราได วาง

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

24_jer.pub
page 59

Friday, December 09, 2005 12:56

หนา 1557
เยเรมีย 26
ไวตอหนาเจา
นั่ งในทางเข าประตู ใหมแห งพระ
5และเชื่ อฟ งถ อยคําของบรรดา นิเวศของพระเยโฮวาห
ผู รั บใช ของเรา คื อบรรดาผู 11 แล วบรรดาปุ โรหิ ตและผู
พยากรณ ซึ่ งเราได ส งไปหาเจ า พยากรณ จึ งทู ลเจ านายและบอก
อย างไม หยุ ดยั้ ง คื อส งพวกเขา ประชาชนทั้ งปวงว า "ชายคนนี้
ไป ถึงเจาจะมิไดเชื่ อฟง
ควรแก การตั ดสิ นลงโทษถึ ง
6แล วเราจะกระทําให พระนิ เวศ ความตาย เพราะเขาพยากรณ
นี้ เหมือนอยางชีโลห และเราจะ กล าวโทษเมื องนี้ ดั งที่ ท านทั้ ง
กระทํา ให เ มื อ งนี้ เ ป น ที่ สาปแก หลายได ยิ น กั บ หู ของท า นเอง
บรรดาประชาชาติทั่ วโลก'"
แลว"
7บรรดาปุ โรหิ ตและผู พยากรณ 12 เยเรมี ย จึ งทู ลเจ านายทั้ งสิ้ น
และประชาชนทั้ งสิ้ นได ยินเยเร- และบอกประชาชนทั้ งปวงว า
มี ย พู ดถ อยคํ า เหล านี้ ในพระ "พระเยโฮวาห ทรงใช ให ขาพเจ า
นิเวศของพระเยโฮวาห
มาพยากรณ ต อ พระนิ เ วศและ
8และตอมาเมื่ อเยเรมียได จบคํา เมื อ งนี้ ตามถ อ ยคํ า ทั้ งสิ้ นซึ่ ง
พู ด ทั้ งสิ้ นซึ่ งพระเยโฮวาห ไ ด ทานทั้ งหลายไดยินมา
บั ญชาท านให พู ดแก บรรดา 13 เพราะฉะนั้ น บั ดนี้ ท านทั้ ง
ประชาชนนั้ น พวกปุโรหิตและผู หลายจงแก ไ ขพฤติ ก ารณ และ
พยากรณและประชาชนทั้ งสิ้ นได การกระทําของทานทั้ งหลายและ
จั บเยเรมี ยกล าวว า "เจ าจะต อง เชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยงของพระเยตายแน
โฮวาหพระเจาของทาน และพระ
9 ทํ า ไมเจ า จึ ง พยากรณ ใ นพระ เยโฮวาห จะทรงกลับพระทั ยจาก
นามของพระเยโฮวาห ว า `พระ ความร าย ซึ่ งพระองค ได ทรง
นิ เวศนี้ จะเหมื อนชี โลห และ ประกาศเตือนทาน
เมื องนี้ จะรกร าง ปราศจากคน 14 แต ส วนตั วข าพเจ า ดู เถิ ด
อาศั ย'" และประชาชนทั้ งสิ้ นก็ ข า พเจ า อยู ในมื อ ของท า นทั้ ง
รวมตั วกั นต อต านเยเรมี ยที่ พระ หลาย ทานจะกระทําแกขาพเจา
นิเวศของพระเยโฮวาห
ตามที่ ทานเห็นดีและเห็นชอบ
10 เมื่ อบรรดาเจ านายแห ง 15 ขอแต เ พี ยงให ท ราบแน ว า
ยูดาหไดยินสิ่ งเหลานี้ แลว ทาน ถ าท านประหารข าพเจ า ที่ คน
ก็ ขึ้ นมาจากพระราชวั ง ถึ ง พระ ไรความผิดตองตายนั้ น ตัวทาน
นิ เวศของพระเยโฮวาห และมา เองและเมื อ งนี้ และชาวเมื องนี้
(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
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หนา 1558
ตองรับผิดชอบ เพราะความจริง รายใหญยิ่งมาสู จิตใจเราเอง
พระเยโฮวาห ท รงใช ให ข าพเจ า
ผู พยากรณอุรีอาห
มาพู ด ถ อ ยคํา เหล านี้ ทั้ งสิ้ นให
ถูกฆาเสีย
เขาหูของทาน"
20 ยั งมี ชายอี กคนหนึ่ งผู พยา16 แลวเจานายและประชาชนทั้ ง กรณ ในพระนามของพระเยโฮสิ้ นได พู ดกั บบรรดาปุ โรหิ ตและ วาห ชื่ ออุรีอาห บุตรชายเชไมผู พยากรณ ว า "ชายผู นี้ ไม สม อาห ชาวคี ริ ยาทเยอาริ ม ท าน
ควรที่ จะต องคํ า พิ พากษาถึ ง ได พ ยากรณ ก ล า วโทษเมื อ งนี้
ความตาย เพราะเขาได พู ดกั บ และแผนดิ นนี้ ตามบรรดาถ อย
เราในพระนามของพระเยโฮวาห คําของเยเรมีย
พระเจาของเรา"
21 และเมื่ อ กษั ต ริ ย เยโฮยาคิ ม
17 และผู ใหญ บางคนแห ง แผ น พร อ มกั บบรรดาทแกล วทหาร
ดิ นนั้ นก็ ลุ กขึ้ นพู ดกั บประชาชน และบรรดาเจ านายไดยินถ อยคํา
ทั้ งสิ้ นที่ ประชุมกันอยู วา
นี้ กษัตริ ยก็ทรงแสวงหาจะสั ง18 "มี คาห ชาวเมื องโมเรเชทได หารทานเสีย และเมื่ ออุรีอาหได
พยากรณ ในสมั ยเฮเซคี ยาห ยินเรื่ องนี้ ทานก็กลัวจึงหนีรอด
กษั ตริ ยแห งยู ดาห และกล าวแก ไปยังอียิปต
ประชาชนทั้ งสิ้ นของยู ด าห ว า 22 แล วกษั ต ริ ย เยโฮยาคิ ม ก็ ส ง
`พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สดั ง ชายบางคน คื อเอลนาธั นบุ ตร
นี้ วา เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือน ชายอั ค โบร และคนอื่ นอี กไปยั ง
กับไถนา กรุงเยรูซาเล็มจะกลาย อียิปต
เปนกองสิ่ งปรักหักพัง และภูเขา 23 และเขาทั้ ง หลายจั บอุ รี อาห
ที่ ตั้ งของพระนิ เ วศนั้ นจะเป น มาจากอี ยิ ปต และนําท านมา
เหมือนที่ สูงในปาไม'
ถวายกษั ตริ ยเยโฮยาคิ ม พระ
19 เฮเซคี ยาหกษัตริยแห งยูดาห องค ท รงประหารท า นเสี ยด วย
และคนยูดาหทั้ งสิ้ นไดฆาเขาเสีย ดาบ และโยนศพเข าไปในที่ ฝ ง
หรื อ ท านได ยําเกรงพระเยโฮ- ศพของคนสามัญ"
วาหและทู ลวิ งวอนขอพระเยโฮ- 24 แต มื อของอาหิ คั มบุ ต รชาย
วาห และพระเยโฮวาห ได กลั บ ชาฟานอยู กั บเยเรมี ย ฉะนั้ น
พระทั ยต อความร ายซึ่ งพระองค เยเรมี ย จึ ง มิ ได ถู ก มอบให ใ น
ทรงประกาศเตื อนเขาเหลานั้ นมิ มื อ ประชาชนเพื่ อ ประหารชี วิ ต
ใช หรื อ แต เรากําลั งจะนําเหตุ ทาน
(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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หนา 1559
เยเรมีย 27
บทเรียนจากแอก
ทุ งแกเขาดวยที่ จะปรนนิบัติเขา
ในต น รั ช กาลเยโฮยา- 7 บรรดาประชาชาติ ทั้ งสิ้ นจะ
คิ ม ราชบุ ต รของโยสิ - ต องปรนนิ บั ติ ตั วเขา ลู กและ
ยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห พระ หลานของเขา จนกว าเวลากําวจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาห ถึ ง หนดแหงแผนดิ นของทานเองจะ
มาถึง แลวหลายประชาชาติและ
เยเรมียวา
2พระเยโฮวาห ตรั สกั บข า พเจ า บรรดามหากษั ตริ ย จะกระทําให
ดั งนี้ ว า "จงทําสายรั ดและแอก ทานเปนทาสของเขาทั้ งหลาย
สําหรับตัวเจา จงสวมคอของเจา 8แต ตอมาถ าประชาชาติ ใดหรื อ
3 และส ง มั น ไปยั ง กษั ตริ ย แห ง ราชอาณาจักรใด จะไมปรนนิบัติ
เอโดม กษั ตริ ยแห งโมอั บและ เนบู คัดเนสซาร กษั ตริ ยแห งบากษัตริยแหงคนอัมโมน กษัตริย บิโลนคนนี้ และไมยอมวางคอไว
แห งไทระ และกษัตริยแห งไซ- ใตแอกของกษัตริยบาบิโลน เรา
ดอน ดวยมือของทูตที่ มาเขาเฝา จะลงโทษประชาชาติ นั้ นด วย
เศเดคี ยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห ที่ ดาบ ด วยการกั นดารอาหาร
และด วยโรคระบาด พระเยโฮกรุงเยรูซาเล็ม
4 จงฝากคํ า กํ า ชั บเหล านี้ แก วาห ตรั สดั งนี้ แหละ จนกว าเรา
บรรดานายของเขาว า `พระเย- จะลางผลาญเสียดวยมือของเขา
โฮวาห จอมโยธา พระเจ าแห ง 9 เพราะฉะนั้ นอย า ฟ ง ผู พยาอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า เจ าจง กรณ หรื อพวกโหรหรื อคนช าง
กล า วเรื่ องต อไปนี้ ให น ายของ ฝ นของเจ า หรื อหมอดู หรื อนั ก
วิ ทยาคมของเจ า ผู ซึ่ งกล าวแก
เจาฟงวา
5นี่ คือเราเอง ผู ไดสรางโลก ทั้ ง เจ าว า "ท านจะไม ปรนนิ บั ติ
มนุ ษย และสั ตว ซึ่ งอยู บนพื้ นดิ น กษัตริยแหงกรุงบาบิโลนดอก"
ด วยฤทธานุ ภาพใหญ ยิ่ งและ 10 เพราะซึ่ งเขาพยากรณ ให
ด วยแขนที่ เหยี ยดออกของเรา ทานนั้ นเปนความเท็จ อันยังผล
และเราจะให แก ผู ใดก็ ได สุ ดแต ให ท านต องโยกย ายไกลไปจาก
แผ นดิ นของท าน และเราจะขั บ
เราเห็นชอบ
6บัดนี้ เราไดใหแผนดินเหลานี้ ไล ท านออกไป และท านจะ
ทั้ งสิ้ นไว ในมื อของเนบู คั ดเนส- พินาศ
ซาร กษั ตริ ยแห งบาบิ โลนผู รั บ 11 แต ประชาชาติ ใ ดซึ่ งเอาคอ
ใช ของเรา และเราได ใหสั ตว ปา ของตนวางไวใต แอกของกษัตริย

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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เยเรมีย 27
หนา 1560
แห งบาบิ โลนและปรนนิ บัติ ท าน ทั้ งหลายซึ่ งพยากรณใหแกเจา"
เราจะละเขาไว บนแผ น ดิ นของ 16 และข าพเจ าก็ ได พู ดกั บ
เขา เพื่ อให ทําไร ไถนาและให ปุ โรหิ ตและประชาชนนี้ ทั้ งสิ้ นว า
อาศั ยอยู ที่ นั่ น
พระเยโฮ- "พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา อย า
วาหตรัสดังนี้ แหละ'"
เชื่ อฟ ง ถ อ ยคํา ของผู พยากรณ
เยเรมียเตือนใหเชื่ อฟง
ของเจา ซึ่ งพยากรณใหแกเจาวา
`ดู เถิ ด ไม ช าเขาจะนําเครื่ องใช
กษัตริยเนบูคัดเนสซาร
12 ข าพเจ าได ทู ลเศเดคี ยาห ของพระนิ เวศแห งพระเยโฮวาห
กษั ตริ ย แห งยู ดาห ตามบรร- กลับมาจากกรุงบาบิโลน' เพราะ
ดาถ อยคําเหล านี้ วา "จงเอาคอ ซึ่ งเขาพยากรณแกทานนั้ นก็เปน
ของท านไว ใ ต แอกของกษั ตริ ย ความเท็จ
แห งบาบิโลน และปรนนิบัติ เขา 17 อยาเชื่ อฟงเขาเลย จงปรนและประชาชนของเขา และจงมี นิ บัติกษัตริ ยแหงบาบิโลนและมี
ชีวิตอยู ทําไมเมืองนี้ จะรางเปลา
ชีวิตอยู
13 ทํ า ไมท านกั บชนชาติ ของ 18 แต ถ าเขาเหล านั้ นเป นผู
ทานจะมาตายเสียดวยดาบ ดวย พยากรณ และถาพระวจนะของ
การกั นดารอาหารและด วยโรค พระเยโฮวาหอยู กับเขา ก็ขอให
ระบาด ดั งที่ พระเยโฮวาห ทรง เขาทู ลวิ งวอนต อ พระเยโฮวาห
ลั่ นวาจาเกี่ ยวด ว ยประชาชาติ จอมโยธาว า ให เครื่ องใช ซึ่ งยั ง
ใดๆซึ่ ง จะไม ปรนนิ บั ติ ก ษั ต ริ ย เหลื อ อยู ในพระนิ เ วศของพระ
เยโฮวาห และในพระราชวังของ
แหงบาบิโลน
14 อย า ฟ ง ถ อ ยคํ า ของผู พยา- กษั ตริ ย แห งยู ดาห และในกรุ ง
กรณ ผู กล าวแก เจ าว า `ท านจะ เยรูซาเล็ม อยาใหไปยังบาบิโลน
ไม ปรนนิ บั ติ กษั ตริ ย แห ง บาบิ - 19 เพราะพระเยโฮวาห จอมโยโลนดอก' เพราะซึ่ งเขาทั้ งหลาย ธาตรั ส ดั ง นี้ เ กี่ ยวกั บบรรดาเสา
พยากรณ แก ท า นนั้ น ก็ เป น การ ขันสาคร และขาตั้ ง และเครื่ อง
ใชอื่ นๆที่ เหลืออยู ในเมืองนี้
มุสา
15 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราไม 20 ที่ เนบู คั ด เนสซาร ก ษั ต ริ ย
ไดใชเขา แตเขาพยากรณเท็จใน แหงบาบิโลนมิไดริบเอาไป เมื่ อ
นามของเรา ซึ่ งยังผลใหเราตอง ท า นได จั บเอาเยโคนิ ย าห ราช
ขั บไล เจ าออกไปและเจ าจะต อง บุ ตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย ของ
พินาศ ทั้ งตัวเจาและผู พยากรณ ยู ดาห และบรรดาขุ นนางของ
(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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เยเรมีย 27, 28
ยู ด าห แ ละเยรู ซ าเล็ ม ถู ก กวาด ภาชนะที่ เนบูคั ดเนสซารกษั ตริ ย
ต อ นจากกรุ ง เยรู ซาเล็ ม ไปเป น แห ง บาบิ โลนริ บไปจากที่ นี้ และ
เชลยยังกรุงบาบิโลน
ขนไปยังบาบิโลน
21 พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ 4 เราจะนํ า เยโคนิ ยาห ร าชบุ ต ร
เจ าแห งอิ สราเอลตรั สดั งนี้ เกี่ ยว ของเยโฮยาคิ ม กษั ต ริ ย แห ง ยู ด วยเรื่ องเครื่ องใช ซึ่ งยั ง เหลื อ ดาหและบรรดาผู ที่ ถูกกวาดจาก
อยู ใ นพระนิ เ วศของพระเยโฮ- ยูดาห ผู ซึ่ งไปยังบาบิโลน กลับ
วาห ในพระราชวั งของกษั ตริ ย มายังที่ นี้
พระเยโฮวาหตรัส
แหงยูดาหและในกรุงเยรูซาเล็ม
ดั งนี้ แหละว า เพราะเราจะหั ก
22 พระเยโฮวาห ตรัสวา เครื่ อง แอกของกษัตริยแหงบาบิโลน"
ใชเหลานี้ จะถู กขนไปยังบาบิโลน 5 แล วเยเรมี ย ผู พยากรณ ก็ พู ด
และจะค างอยู ที่ นั่ น จนถึ งวั น ที่ กับฮานันยาหผู พยากรณตอหนา
เราเอาใจใสมัน แลวเราจึงจะนํา บรรดาปุ โรหิ ต และต อหน า
มั นกลั บขึ้ นมา และให กลั บสู ประชาชนทั้ งปวงผู ซึ่ งยื นอยู ใน
สถานที่ นี้ "
พระนิเวศของพระเยโฮวาห
คําพยากรณเท็จของฮานันยาห 6และเยเรมียผู พยากรณกลาววา
ต อมาในป เดี ยวกั นนั้ น "เอเมน ขอพระเยโฮวาห ทรง
เมื่ อต นรั ชกาลเศเดคี - กระทําเช นนั้ นเถิ ด ขอพระเยยาห กษัตริยแหงยูดาหในเดือน โฮวาห ทรงกระทํา ให ถ อยคําซึ่ ง
ที่ ห าป ที่ สี่ ฮานั นยาห บุ ตรชาย ท านพยากรณ นั้ นเป นจริ ง และ
ของอัสซูร ผู พยากรณจากกิเบ- นํา เครื่ อ งใช แห งพระนิ เวศของ
โอน ได พู ดกั บข าพเจ าในพระ พระเยโฮวาห แ ละบรรดาผู ถู ก
นิเวศของพระเยโฮวาห ตอหนา กวาดไปทั้ งสิ้ นกลั บมาจากบาบิบรรดาปุ โรหิ ตและประชาชนทั้ ง โลนยังที่ นี้
7ถึ งกระนั้ นก็ ขอฟ งถ อยคํานี้ ซึ่ ง
หลายวา
2"พระเยโฮวาห จอมโยธา พระ ข าพเจ าพู ดให ท านได ยินและให
เจ า แห ง อิ ส ราเอลตรั ส ดั ง นี้ ว า ประชาชนทั้ งหลายนี้ ไดยิน
เราได หั ก แอกของกษั ตริ ย แห ง 8บรรดาผู พยากรณ ซึ่ งอยู ก อน
ท า นและข าพเจ า ตั้ งแต โบราณ
บาบิโลนแลว
3ภายในสองป เราจะนําเครื่ อง กาลไดพยากรณถึงสงคราม เหตุ
ใช ทั้ งสิ้ นของพระนิ เวศแห งพระ ร ายต างๆ และโรคระบาดอั นมี
เยโฮวาห กลั บมายั งที่ นี้ ซึ่ งเป น แก หลายประเทศและหลายราช

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

24_jer.pub
page 64

Friday, December 09, 2005 12:56

เยเรมีย 28, 29
หนา 1562
อาณาจักรใหญๆ
และเขาทั้ งหลายจะปรนนิ บัติเขา
9ส วนผู พยากรณ ผู พยากรณ ว า เพราะเราได ยกใหเขาแล วถึ งแม
จะมีสันติภาพ เมื่ อเปนจริงตาม วาสัตวปาทุ งดวย"
ถ อยคําของผู พยากรณนั้ น จึ งรู
เยเรมียพยากรณถึง
กั นว าพระเยโฮวาห ทรงใช ผู
ความตายของฮานันยาห
พยากรณนั้ นจริง"
15 และเยเรมี ย ผู พยากรณ ไ ด
10 แล วฮานั นยาห ผู พยากรณ ก็ พู ด กั บฮานั นยาห ผู พยากรณ ว า
ปลดแอกออกจากคอของเยเร- "ฮานันยาห ขอทานฟง พระเยมียผู พยากรณและหักมันเสีย
โฮวาห มิได ทรงใช ท าน แต ท าน
11 และฮานั น ยาห ไ ด ก ล า วต อ ได ก ระทําให ชนชาติ นี้ วางใจใน
หน าประชาชนทั้ งสิ้ นว า "พระ ความเท็จ
เยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า อย างนั้ น 16 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
แหละ เราจะหั กแอกของเนบู - ตรัสวา ดูเถิด เราจะยายเจาไป
คั ดเนสซาร กษั ตริ ยของบาบิ โลน จากพื้ นโลก ในปเดียวนี้ เองเจ า
จากคอของบรรดาประชาชาติทั้ ง จะตองตาย เพราะเจาไดสอนให
สิ้ นภายในสองป " แต เยเรมี ย ผู กบฏตอพระเยโฮวาห"
พยากรณก็ออกไปเสีย
17 ในปเดียวกันนั้ น ในเดื อนที่
12 หลั งจากที่ ฮานันยาหผู พยา- เจ็ด ฮานันยาหผู พยากรณก็ตาย
กรณ หั กแอกจากคอของเยเรมี ย
เยเรมียเขียนถึง
ผู พยากรณ พระวจนะของพระ
พวกเชลยในบาบิโลน
เยโฮวาห มายั งผู พยากรณ เยเรต อไปนี้ เป นถ อยคําใน
มียวา
จดหมายซึ่ งเยเรมี ย ผู
13 "จงไปบอกฮานั นยาห ว า พยากรณ ฝากไปจากกรุ งเยรูซาพระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เจาได เล็ ม ถึ ง พวกผู ใหญ ที่ เหลื อ อยู
หั กแอกไม แต เจ าจะทําแอก ของพวกที่ เป นเชลย และถึ ง
เหล็กไวใหพวกเขาแทน
บรรดาปุ โรหิ ต บรรดาผู พยา14 เพราะพระเยโฮวาห จอมโย- กรณ และประชาชนทั้ งสิ้ น ผู ซึ่ ง
ธา พระเจาแห งอิสราเอล ตรัส เนบู คั ด เนสซาร ไ ด ใ ห ก วาดไป
ดั งนี้ ว า เราได วางแอกเหล็ กไว จากกรุงเยรูซาเล็มถึงบาบิโลน
บนคอบรรดาประชาชาติ เหล านี้ 2(นี่ เป นเรื่ องหลั งจากกษั ต ริ ย
ทั้ งสิ้ น ใหเขาปรนนิบัติเนบูคัด- เยโคนิยาห และพระราชินี พวก
เนสซาร ก ษั ตริ ย แ ห ง บาบิ โลน ขั นที บรรดาเจ านายของยู ดาห

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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หนา 1563
เยเรมีย 29
และเยรู ซาเล็ ม และบรรดาช าง เมืองนั้ น
ไม และช างเหล็ ก ได อ อกไปจาก 8เพราะพระเยโฮวาห จอมโยธา
กรุงเยรูซาเล็มแลว)
พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้
3 จดหมายนั้ นได ส ง ไปด วยมื อ ว า อย ายอมให ผู พยากรณ ของ
ของเอลาสาห บุ ต รชายของชา- เจ าทั้ งหลาย หรื อพวกโหรของ
ฟานและเกมาริ ยาห บุ ตรชาย เจ า ผู อยู ท ามกลางหลอกลวง
ฮิ ลคี ยาห (ผู ซึ่ งเศเดคี ยาห เจา และอยาเชื่ อความฝนซึ่ งเขา
กษั ตริ ยแห งยู ดาห ส งไปที่ บาบิ - ทั้ งหลายไดฝนเห็น
โลนยั ง เนบู คั ดเนสซาร กษั ต ริ ย 9เพราะที่ เขาพยากรณ แก เจ าใน
แหงบาบิโลน) จดหมายนั้ นวา
นามของเรานั้ นเป น ความเท็ จ
4"พระเยโฮวาห จอมโยธา พระ เรามิ ได ใช เขาไป พระเยโฮวาห
เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ แก ตรัสดังนี้ แหละ
บรรดาผู เป นเชลย ผู ซึ่ งเราได 10 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
เนรเทศเขาไปจากกรุ งเยรูซาเล็ม ว า เมื่ อเจ็ ดสิ บป แห งบาบิ โลน
ถึงบาบิโลนนั้ นวา
ครบแล ว เราจะเยี่ ยมเยี ยนเจ า
5จงสร างเรือนของเจาและอาศัย และจะให ถ อ ยคํ า อั น ดี ของเรา
อยู ในเรือนนั้ น จงปลูกสวนและ สําเร็จเพื่ อเจา และจะนําเจากลับ
รับประทานผลไมที่ ไดนั้ น
มาสู สถานที่ นี้
6จงมี ภรรยาและให กําเนิ ดบุ ตร 11 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
ชายบุ ตรสาว จงหาภรรยาให เรารู แผนงานที่ เรามี ไ ว สํา หรั บ
บุ ตรชายของเจ าทั้ งหลาย และ เจ า เปนแผนงานเพื่ อสั นติ ภาพ
ยกบุ ต รสาวของเจ า ให แต ง งาน ไม ใช เพื่ อความทุ กข ยาก เพื่ อ
เสี ย เพื่ อนางจะให กําเนิ ดบุ ตร จะให อนาคตตามที่ คาดหมายไว
ชายและบุ ตรสาว เพื่ อเจ าทั้ ง แกเจา
หลายจะทวี มากขึ้ นที่ นั่ นและไม 12 แลวเจาจะทูลขอตอเรา และ
นอยลง
มาอธิษฐานตอเรา และเราจะฟง
7 แต จ งส ง เสริ ม สั น ติ ภ าพของ เจา
เมื อง ซึ่ งเราได กวาดเจ าให ไป 13 เจาจะแสวงหาเราและพบเรา
เปนเชลยอยู นั้ น และจงอธิษฐาน เมื่ อเจาแสวงหาเราด วยสิ้ นสุ ดใจ
ต อ พระเยโฮวาห เ ผื่ อเมื อ งนั้ น ของเจา
เพราะว าเจ าทั้ งหลายจะพบสั น- 14 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ
ติ ภ าพของเจ า ในสั น ติ ภ าพของ ให เจ าพบเรา และเราจะให การ
(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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เยเรมีย 29
หนา 1564
เป นเชลยของเจ ากลั บสู สภาพดี บรรดาประชาชาติซึ่ งเราไดขับไล
และรวบรวมเจ า มาจากบรรดา ใหเขาไปอยู นั้ น
ประชาชาติ และจากทุ กที่ ที่ เรา 19 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
ขั บไล เจ าให ไปอยู นั้ น พระเย- ว าเขาทั้ งหลายไม เชื่ อฟ งถ อยคํา
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ และเราจะ ของเราที่ ส ง มายั ง เขาอย า งไม
นําเจากลับมายังที่ ซึ่ งเราเนรเทศ หยุ ดยั้ ง โดยผู พยากรณ ผู รั บใช
เจาใหจากไปนั้ น
ของเรา แต เจ าทั้ งหลายไมยอม
15 เพราะเจ าทั้ งหลายได กล า ว ฟ ง
พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้
วา `พระเยโฮวาหไดเพาะใหมีผู แหละ"
พยากรณ สําหรั บเราทั้ งหลายขึ้ น 20 เจาทั้ งปวงผู ถูกเนรเทศ ผู ซึ่ ง
ในบาบิโลน'
เราส ง ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ ม ถึ ง
16 จงทราบว าพระเยโฮวาห ตรั ส บาบิ โลน จงฟ งพระวจนะของ
ดั งนี้ เกี่ ยวกับกษัตริย ผู ประทั บ พระเยโฮวาหที่ วา
บนพระที่ นั่ งของดาวิด และเกี่ ยว 21 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
กั บประชาชนทั้ ง สิ้ น ผู อ าศั ยอยู เจาของอิสราเอล ตรัสดังนี้ เกี่ ยว
ในเมื องนี้ คื อญาติ พี่ น องของ กั บอาหั บบุ ตรชายของโคลายาห
ท าน ผู มิ ได ถู กเนรเทศไปกั บ และเศเดคี ยาห บุ ต รชายมาอาทานวา
เสอาห ผู ซึ่ งไดพยากรณเท็ จแก
17 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส เจาในนามของเรา ดูเถิด เราจะ
ดังนี้ วา ดูเถิด เราจะสงดาบ การ มอบเขาทั้ งสองไว ในมื อของเนกั นดารอาหาร และโรคระบาด บู คั ดเนสซาร กษั ตริ ย แห งบาบิ มาเหนือเขาทั้ งหลาย และเราจะ โลน และท านจะฆ าเขาทั้ งสอง
กระทํ า ให เ ขาทั้ งหลายเหมื อ น เสียตอหนาตอตาเจา
กั บมะเดื่ อที่ เสี ยซึ่ งเลวมากจน 22 เหตุ เขาทั้ งสองบรรดาผู ที่ ถู ก
เขารับประทานไมได
เนรเทศจากยู ดาหไปถึงบาบิโลน
18 เราจะข มเหงเขาด วยดาบ จะใช คําสาปต อไปนี้ ว า `ขอ
การกั นดารอาหาร และโรคระ- พระเยโฮวาห ท รงกระทํา ให เจ า
บาด และจะกระทําเขาใหยายไป เหมือนเศเดคียาหและอาหับ ผู
อยู ในราชอาณาจั กรทั้ งสิ้ นแห ง ที่ กษัตริยบาบิ โลนคลอกเสียดวย
แผนดินโลก ใหเปนคําสาป ให ไฟ'
เป นที่ น าตกตะลึง ใหเป นที่ เยย 23 เพราะเขาทั้ งสองได ก ระทํา
หยั น เป นที่ นิ นทาท ามกลาง ความเลวร ายในอิ สราเอล ได
(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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หนา 1565
เยเรมีย 29, 30
ลวงประเวณีกับภรรยาของเพื่ อน หมายนี้ ใหเยเรมียผู พยากรณฟง
บ าน และได พู ดถ อยคําเท็ จใน 30 แลวพระวจนะของพระเยโฮนามของเรา ซึ่ งเรามิ ได บั ญ- วาหมายังเยเรมียวา
ชาเขา เราเป นผู ที่ รู และเราเป น 31 "จงเขี ยนไปถึ งบรรดาผู เป น
พยาน" พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ เชลยทั้ งปวงว า `พระเยโฮวาห
แหละ
ตรัสเกี่ ยวกับเชไมอาหชาวเนเฮ24 เจ าจงบอกเชไมอาห ชาวเน- ลามว า เพราะว าเชไมอาห ได
เฮลามวา
พยากรณ แก เ จ า เมื่ อ เรามิ ไ ด ใ ช
25 "พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ เขา และได กระทําให เจ าวางใจ
เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า ในคําเท็จ
เจาไดสงจดหมายในนามของเจา 32 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
ไปยั งประชาชนทั้ ง ปวงผู อยู ใน ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะลงโทษ
กรุงเยรูซาเล็ม และยังเศฟนยาห เชไมอาห ชาวเนเฮลามและเชื้ อ
บุตรชายมาอาเสอาหปุโรหิตและ สายของเขา เขาจะไม มี สั กคน
ยังปุโรหิตทั้ งปวงวา
หนึ่ งที่ จะอาศั ยอยู ในท ามกลาง
26 `พระเยโฮวาห ได ทรงกระทํา ชนชาติ นี้ ทั้ งเขาจะมิ ได เห็ น
เจ าให เป นปุ โรหิ ตแทนเยโฮยา- ความดี ซึ่ งเราจะกระทําแก ประดาปุ โรหิ ต ให เป นเจ าหน าที่ ใน ชาชนของเรา เพราะเขาได สอน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห ควบ ให กบฏต อพระเยโฮวาห พระ
คุ มคนบ าทุ กคนที่ ตั้ งตั วเองเป น เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ'"
ผู พยากรณ ใหจับเขาใสคุ กและ
พระเจาทรงบัญชาใหเยเรมีย
ใสคา'
เขียนพระวจนะของพระองค
27 ฉะนั้ นบั ดนี้ ทําไมเจ ามิ ได ต อ
พระวจนะของพระเยว าเยเรมี ย ชาวอานาโธทผู ซึ่ งตั้ ง
โฮวาหมายังเยเรมียวา
ตัวเองเปนผู พยากรณแกเจา
2 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
28 เพราะเขาได ส ง จดหมายมา อิ สราเอลตรั สดั งนี้ ว า จงเขี ยน
ยั งเราในบาบิ โลนว า `การที่ เจ า ถ อ ยคํ า ทั้ งสิ้ นที่ เราได บอกแก
เป นเชลยนั้ นจะเนิ่ นนาน จง เจาไวในหนังสือมวนหนึ่ ง
สร างเรื อนของเจ าและอาศั ยอยู 3พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะดู
ในเรือนนั้ น และปลูกสวนและ เถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่ อเราจะ
รับประทานผลที่ ไดนั้ น'"
ให ประชาชนของเรา คืออิ สรา29 เศฟ นยาห ปุ โรหิ ต อ า นจด- เอลและยู ดาห ที่ เป น เชลยกลั บ
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(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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เยเรมีย 30
หนา 1566
คื นสู สภาพเดิ ม พระเยโฮวาห หลาย และดาวิดกษัตริยของเขา
ตรั สดั งนี้ แหละ และเราจะนํา ทั้ งหลายผู ซึ่ งเราจะตั้ งขึ้ น เพื่ อ
เขามายั งแผ นดิ นซึ่ งเราได ให แก เขา
บรรพบุรุษของเขาทั้ งหลาย และ 10 พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ยาเขาทั้ งหลายจะได ถึงกรรมสิทธิ์ ที่ โคบผู รับใชของเราเอย อยากลัว
ดินนั้ น"
เลย โอ อิสราเอลเอย อยาครั่ น
4ต อไปนี้ เป น พระวจนะซึ่ งพระ คร าม เพราะดู เถิ ด เราจะช วย
เยโฮวาห ตรั สเกี่ ยวกั บอิ สราเอล เจาจากที่ ไกลใหรอด ทั้ งเชื้ อสาย
และยูดาหวา
ของเจ าจากแผ นดิ นที่ เขาไปเป น
5"พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา เรา เชลย ยาโคบจะกลั บมา และมี
ได ยิ นเสี ยงร องเพราะความกลั ว ความสงบและความสบาย และ
ตั วสั่ น ความสยดสยองและ จะไมมีผู ใดกระทําใหเขากลัว
ความไรสันติภาพ
11 พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
6จงถามเถิ ดและดู วา ผู ชายจะ เราอยู กั บเจาเพื่ อชวยเจาให รอด
คลอดบุ ตรได หรื อ ทําไมเราจึ ง เราจะกระทํ า ให บ รรดาประชา
เห็ นผู ชายทุ กคนเอามื อกดไว ที่ ชาติ ทั้ งสิ้ นถึ งอวสาน คื อผู ซึ่ ง
เอวเหมื อนผู หญิ งจะคลอดบุ ตร เราได กระจายเจาใหไปอยู ทามทําไมหนาตาทุกคนจึงซีดไป
กลางเขานั้ น แต ส วนเจ าเราจะ
7อนิจจาเอย เพราะวันนั้ นใหญ ไม กระทําให ถึ งอวสาน เราจะตี
โตเหลือเกิ น ไม มี วันใดเหมื อน สอนเจ าตามขนาด และด วย
เป นเวลาทุกขใจของยาโคบ แต ประการใดก็ ตามเราจะไม ปล อย
เขาก็ยังจะรอดวันนั้ นไปได
เจาโดยไมลงโทษ
8พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั สว า 12 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
ในวั น นั้ นเหตุ ก ารณ จะเกิ ด ขึ้ น ว า รอยฟกช้ํ า ของเจ ารั กษาไม
คื อเราจะหั กแอกจากคอของเจ า หาย และบาดแผลของเจ าก็
ทั้ งหลายเสี ย และเราจะระเบิ ด ฉกรรจ
พันธนะของเจาเสีย และคนตาง 13 ไม มีผู ใดที่ จะช วยคดี ของเจ า
ชาติจะไมทําใหเขาเปนทาสอีก
ไม มี ก ารรั กษาบาดแผลของเจ า
ผู ที่ใหญกวาดาวิด
ไมมียารักษาเจา
14 คนรั ก ทั้ งสิ้ นของเจ า ได ลื ม
จะครอบครองในอิสราเอล
9 แต เ ขาทั้ งหลายจะปรนนิ บั ติ เจาเสีย เขาทั้ งหลายไมแสวงหา
พระเยโฮวาห พระเจ าของเขาทั้ ง เจาแลว เพราะเราตีเจาอยางการ
(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
เยเรมีย 30
โบยตี ของศั ตรู เป นการลงโทษ เสียงของผู ที่ รื่ นเริง เราจะทวีเขา
อย างของคนโหดร าย เพราะว า ขึ้ น และเขาจะไมมีเพียงนอยคน
ความชั่ วช า ของเจ า ก็ ม ากมาย เราจะกระทําใหเขามีเกียรติ เขา
เพราะวาบาปของเจาก็ทวีขึ้น
จะไมเปนแตผู เล็กนอย
15 ไฉนเจ าร องเพราะความเจ็ บ 20 ลู กหลานของเขาจะเป น
ของเจ า ความเศร าโศกของเจ า เหมื อนสมั ยก อน และชุ มนุ ม
รั กษาไม หาย เพราะวาความชั่ ว ของเขาจะได ถู ก สถาปนาไว ต อ
ช าของเจ ามากมาย เพราะว า หน าเรา และทุกคนที่ บีบบั งคั บ
บาปของเจาทวีขึ้น เราไดกระทํา เขา เราจะลงโทษ
สิ่ งเหลานี้ แกเจา
21 ขุ นนางของเขาจะเป นคน
16 เพราะฉะนั้ นทุ กคนที่ กิ นเจ า หนึ่ งในพวกเขาทั้ งหลาย ผู
เขาจะถู กกิ น
ปรป กษ ของ ครอบครองของเขาจะออกมา
เจ าหมดสิ้ นทุ กคนจะตกไปเป น จากท ามกลางเขาเอง เราจะ
เชลย ผู เหลานั้ นที่ ปลนเจา เขา กระทําใหทานนั้ นเข ามาใกล และ
จะเปนของถูกปลน และทุกคนที่ ทานนั้ นจะเขาใกลเรา เพราะใคร
กินเจาเปนเหยื่ อ เราจะทําเขาให เล า ตั้ งใจเข า มาใกล เ ราได เ อง
เปนเหยื่ อ
พระเยโฮวาหตรัส
17 เพราะเราจะให เจ ากลั บมาสู 22 และเจาทั้ งหลายจะเปนประสุ ขภาพดี และเราจะรั กษาบาด ชาชนของเรา และเราจะเปนพระ
แผลของเจ าให หาย พระเยโฮ- เจาของเจา"
วาห ตรั ส เพราะเขาทั้ งหลาย 23 ดู เถิ ด นั่ นลมหมุ นของพระ
เรี ยกเจาวา พวกนอกคอก คื อ เยโฮวาห ได ออกไปแล วด วยพระ
ศิโยนซึ่ งไมมีใครแสวงหา
พิ โรธ เป นลมหมุ นกวาด มั น
18 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา ดู จะตกลงอย างเจ็ บปวดบนศี รษะ
เถิ ด เราจะให เต็ นท แห งยาโคบ ของคนชั่ ว
ที่ เป นเชลยกลั บสู สภาพเดิมและ 24 ความกริ้ วอั นแรงกล าของ
มี ค วามเอ็ น ดู ใ นเรื่ องที่ อาศั ย พระเยโฮวาห จะไม หยุ ดยั้ ง จน
ของเขา เขาจะสรางเมืองนั้ นขึ้ น กวาพระองค จะทรงกระทํา และ
ใหม บนเนิ นของเมื อง และพระ ให สํ า เร็ จตามพระทั ยพระองค
ราชวังจะตั้ งอยู ในที่ ที่ เคยอยู
ประสงค ในวาระสุ ดท าย เจ า
19 จะมี เพลงโมทนาพระคุ ณ ทั้ งหลายจะพิ จารณาถึ งข อความ
ออกมาจากที่ เหล านั้ น และมี นี้
(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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เยเรมีย 31
หนา 1568
อิสราเอลจะกลับไปอยู
เพราะยาโคบ และเปล งเสี ยง
โห ร องเพราะประมุ ขของบรรดา
ที่ แผนดินของตน
พระเยโฮวาหตรัสวา "ใน ประชาชาติ จงป าวร อง สรรวาระนั้ น เราจะเปนพระ เสริญ และกลาววา `โอ ขาแต
เจ า ของบรรดาครอบครั ว แห ง พระเยโฮวาห ขอทรงชวยประชา
อิ สราเอล และเขาทั้ งหลายจะ ชนของพระองคใหรอด คือคนที่
เหลืออยู ของอิสราเอล'
เปนประชาชนของเรา"
2พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา "ชน 8ดูเถิด เราจะนําเขามาจากแดน
ชาติ ที่ รอดตายจากดาบได ประ- เหนือ และรวบรวมเขาจากส วน
สบพระกรุ ณาคุ ณที่ ในถิ่ นทุ ร - ที่ ไกลที่ สุ ดของพิ ภพ มี คนตา
กันดาร คืออิสราเอล เมื่ อเราให บอด คนง อยอยู ท ามกลางเขา
ผู หญิ ง ที่ มี ค รรภ และผู หญิ ง ที่
เขาหยุดพัก
3 พระเยโฮวาห ท รงปรากฏแก คลอดบุ ตรจะมาด วยกั น เขาจะ
ขาพเจาแตกอน ตรัสวา `เราได กลับมาที่ นี่ เปนหมู ใหญ
รั กเจ าด วยความรั กนิ รั นดร 9เขาจะมาด วยการร องไห และ
เพราะฉะนั้ นเราจึ ง ชวนเจ า มา ด วยการทู ลวิ งวอนเราก็จะนําเขา
เราจะให เขาเดิ นตามแม น้ํ า เป น
ดวยความเมตตา
ซึ่ งเขาจะไม สะดุ ด
4เราจะสร างเจ าอี ก และเจ าจะ ทางตรง
เพราะเราเป
น
บิ ดาแก อิ สราเอล
ถู กสร างใหม นะ โอ อิ สราเอล
พรหมจารีเอย เจาจะตกแตงตัว และเอฟราอิ มเปนบุ ตรหั วป ของ
เจาด วยรํามะนาอีก และจะออก เรา
10 โอ บรรดาประชาชาติเอย จง
ไปเตนรํากับผู ที่ สนุกสนานกัน
5เจ าจะปลู กสวนองุ นที่ บนภู เขา ฟ ง พระวจนะของพระเยโฮวาห
สะมาเรี ยอี ก ผู ปลู กก็ จะปลู ก และจงประกาศพระวจนะนั้ นใน
เกาะทั้ งหลายที่ ห างออกไป จง
และจะกินผลนั้ น'
6 เพราะว า จะมี วั น เมื่ อคนเฝ า กล าวว า `ท านที่ กระจายอิ สรายามที่ อยู บนแดนเทื อกเขาเอฟ- เอลนั้ นจะรวบรวมเขา และจะดู
ราอิ มจะร องเรี ยกว า `จงลุ กขึ้ น แลเขาอย างกั บผู เลี้ ยงแกะดู แล
ให เราไปยั งศิ โยนเถิ ด ไปเฝ า ฝูงแกะของเขา'
11 เพราะพระเยโฮวาห ท รงไถ
พระเยโฮวาห พระเจาของเรา'"
7เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ยาโคบไว แล ว และได ไถ เขามา
ว า "จงร องเพลงดวยความยินดี จากมือที่ แข็งแรงเกินกวาเขา

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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เยเรมีย 31
12 เขาทั้ งหลายจึ งจะมาร อง เสีย เพราะวาการงานของเจาจะ
เพลงอยู บนที่ สูงแหงศิโยน และ ได รั บรางวั ล พระเยโฮวาห ตรั ส
เขาจะไปอย างราบรื่ น เพราะ ดั งนี้ แหละ และเขาทั้ งหลายจะ
ความดีของพระเยโฮวาห เพราะ กลับมาจากแผนดินของศัตรู"
เมล็ ดข าว น้ํ า องุ น และน้ํ า มั น 17 พระเยโฮวาห ตรั สว า "เรื่ อง
และเพราะลู ก ของแกะและวั ว อนาคตของเจ า ยั ง มี ห วั ง ว า ลู ก
ชี วิ ตของเขาทั้ งหลายจะเหมื อน หลานของเจ าจะกลั บมายั งพรม
กั บสวนที่ มี น้ํา รด และเขาจะไม แดนของเขาเอง
โศกเศราอีกตอไป
18 เราได ยิ นเอฟราอิ มคร่ํ า 13 แล วพวกพรหมจารี จะเปรม ครวญว า `พระองค ทรงตี สอน
ปรี ดิ์ ในการเต นรํา ทั้ งคนหนุ ม ขาพระองค และขาพระองคก็ถูก
กั บคนแก ด วยกั น เราจะกลั บ ตี สอน อย างลู กวั วที่ ยังไม เชื่ อง
ความโศกเศร า ของเขาให เ ป น ขอทรงนําขาพระองคกลับ เพื่ อ
ความชื่ นบาน เราจะปลอบโยน ข า พระองค จ ะได ก ลั บ สู สภาพ
เขา และให ความยิ นดี แก เขา เดิ ม เพราะพระองค ทรงเป น
แทนความเศราโศก
พระเยโฮวาห พระเจ าของข า
14 เราจะเลี้ ยงจิ ตใจของปุ โรหิ ต พระองค
ด วยความอุ ดมสมบู รณ และ 19 เพราะแน นอนหลั งจากที่ ข า
ประชาชนของเราจะพอใจด วย พระองค หันไปเสี ย ขาพระองค
ความดี ของเรา" พระเยโฮวาห ก็ กลั บใจ และหลั งจากที่ ข า
ตรัสดังนี้ แหละ
พระองค รั บคําสั่ งสอนแล ว ข า
15 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า พระองค ก็ ทุ บตี ต นขาของข า
"ได ยิ นเสี ยงในรามา เป นเสี ยง พระองค ข าพระองค อั บอาย
โอดครวญและร่ําไห ราเชลร อง และข า พระอ งค ก็ ขายหน า
ไห คร่ํ า ครวญเพราะบุ ตรทั้ ง เพราะว าข าพระองค ได ทนความ
หลายของตน นางไม รั บคําเล า หยามน้ํ า หน าซึ่ งเกิ ดขึ้ นเมื่ อยั ง
โลมในเรื่ องบุตรทั้ งหลายของตน หนุ มอยู '"
เพราะว า บุ ตรทั้ งหลายนั้ นไม มี 20 พระเยโฮวาห ตรัสวา "เอฟแลว"
ราอิ มเป น บุ ต รชายที่ รั ก ของเรา
16 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า หรื อ เขาเป นลู กที่ รั กของเรา
"ระงั บเสี ยงร องไห คร่ํ า ครวญไว หรื อ เพราะตั้ งแต เราพู ดกล าว
และระงั บน้ํ า ตาจากตาของเจ า โทษเขาตราบใด เราก็ ยั งระลึ ก
(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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หนา 1570
ถึงเขาอยู ตราบนั้ น เพราะฉะนั้ น 26 เมื่ อนั้ น ข าพเจ าตื่ นขึ้ นและ
จิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะ มองดู และการหลั บนอนของ
มีความกรุณาตอเขาแน
ขาพเจาก็เปนที่ ชื่ นใจขาพเจา
21 จงป กเสากรุ ยทางไว สํา หรั บ 27 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด
ตน จงทําปายบอกทางไวสําหรับ วั นเวลาจะมาถึ ง เมื่ อเราจะ
ตั ว จงป กใจให ดี ถึ งทางหลวง หว านพื ชคนและพื ชสั ตว ใน
คือทางซึ่ งเจาไดไปนั้ น โอ อิส- วงศ วานอิ สราเอลและวงศ วาน
ราเอลพรหมจารี เอ ย จงกลั บ ยูดาห
เถิด จงกลับมายั งหัวเมืองเหลา 28 และจะเป นไปอย างนี้ คื อ
นี้ ของเจา
เมื่ อเราเฝ าดู เขา เพื่ อจะถอน
22 โอ บุ ตรสาวผู กลั บสั ตย เอ ย ออกและพั งลงคว่ํ า เสี ย ทําลาย
เจ าจะเถลไถลอยู อี กนานสั กเท า และนําเหตุ ร ายมาฉั นใด เราจะ
ใด เพราะพระเยโฮวาหได สร าง เฝ าดู เหนื อ เขาเพื่ อจะสร า งขึ้ น
สิ่ งใหม บนพิภพแลว คื อผู หญิง และปลูกฝงฉั นนั้ น" พระเยโฮจะลอมผู ชาย"
วาหตรัสดังนี้ แหละ
23 พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ 29 "ในสมั ยนั้ น เขาจะไม กล าว
เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า ต อไปอี กว า `บิ ดารั บประทาน
"เมื่ อเราจะให การเป นเชลยของ องุ นเปรี้ ยวและบุตรก็เข็ดฟน'
เขากลั บสู สภาพเดิ ม เขาจะใช 30 แต ทุ กคนจะต องตายเพราะ
ถ อ ยคํา ต อ ไปนี้ ในแผ น ดิ น ของ ความชั่ วช าของตนเอง มนุ ษย
ยู ดาห และในหัวเมื องทั้ งหลาย ทุ ก ค น ที่ รั บ ปร ะท า นอ งุ น
อีกครั้ งหนึ่ ง คือ โอ ที่ อยู แหง เปรี้ ยวก็จะเข็ดฟน"
ความเที่ ยงธรรมเอ ย ภู เขาบริ พันธสัญญาใหม
สุ ทธิ์ เอ ย ขอพระเยโฮวาห ทรง 31 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด
อํานวยพระพรเจา
วั นเวลาจะมาถึ ง ซึ่ งเราจะทํา
24 ยู ดาห และหั วเมื องทั้ งสิ้ นนั้ น พันธสัญญาใหม กับวงศ วานอิ สทั้ งบรรดาชาวนา บรรดาผู ที่ ทอง ราเอลและวงศวานยูดาห
เที่ ยวไปมาพร อมกั บฝู งแกะของ 32 ไม เหมื อนกั บพั นธสั ญญาซึ่ ง
เขา จะอาศัยอยู ดวยกันที่ นั่ น
เราได ก ระทํากั บบรรพบุ รุ ษของ
25 เพราะเราจะให จิ ตใจที่ อ อน เขาทั้ งหลาย ในวั นที่ เราจู งมื อ
ระอานั้ นอิ่ ม และจิ ตใจที่ โศก เขาเพื่ อนํ า เขาออกมาจากแผ น
เศราทุกดวงเราจะใหบริบูรณ"
ดิ นอี ยิปต เป นพั นธสั ญญาของ
(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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เราซึ่ งเขาผิด ถึงแมวาเราไดเปน พรากไปจากต อหน าเรา แล ว
สามี ของเขา" พระเยโฮวาห ตรัส เชื้ อ สายของอิ สราเอลก็ จะต อ ง
ดังนี้ แหละ
หยุ ดยั้ งจากการเป นประชา
33 "แต นี่ จะเป นพั นธสั ญญาซึ่ ง ชาติ ห นึ่ ง ต อหน า เราเป นนิ ต ย "
เราจะกระทํากั บวงศ วานอิ สรา- พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
เอล ภายหลังสมัยนั้ น" พระเย- 37 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า
โฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ "เราจะ "ถ าฟ าสวรรค เบื้ องบนเป นที่ วัด
บรรจุ ราชบั ญญั ติ ของเราไว ภาย ได และรากฐานของพิ ภพเบื้ อง
ในเขาทั้ งหลาย และเราจะจารึก ลางเปนที่ ใหสํารวจได แลวเราก็
มั นไว ที่ ในดวงใจของเขาทั้ ง จะเหวี่ ยงเชื้ อสายอิสราเอลทิ้ งไป
หลาย และเราจะเป นพระเจ า เสียหมด ดวยเหตุบรรดาการซึ่ ง
ของเขา และเขาจะเปนประชาชน เขาไดกระทํานั้ น" พระเยโฮวาห
ของเรา
ตรัสดังนี้ แหละ
34 และทุ ก คนจะไม สอนเพื่ อ น 38 พระเยโฮวาห ตรัสว า "ดูเถิด
บ า นของตนและพี่ น อ งของตน วั นเวลาจะมาถึ ง ที่ เมื องนี้ จะ
แตละคนอีกวา `จงรู จักพระเย- ตองสร างขึ้ นใหมเพื่ อพระเยโฮโฮวาห ' เพราะเขาทั้ งหลายจะ วาห ตั้ ง แต หอคอยฮานั นเอลไป
รู จักเราหมด ตั้ งแตคนเล็กนอย ถึงประตูมุม
ที่ สุ ดถึ งคนใหญ โตที่ สุ ด" พระ 39 และเชื อ กวั ด จะไปไกลกว า
เยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ "เพราะ นั้ นตรงไปถึงเนินเขากาเรบ แลว
เราจะให อภั ยความชั่ วช าของเขา จะเลี้ ยวไปถึงตําบลโกอาห
และจะไม จ ดจํา บาปของเขาทั้ ง 40 หุ บเขาแห งซากศพและขี้ เถ า
หลายอีกตอไป"
ทั้ งสิ้ นนั้ น และทุ งนาทั้ งหมด
35 พระเยโฮวาห ผู ทรงให ดวง ไกลไปจนถึ งลําธารขิ ดโรนจนถึ ง
อาทิ ตย เป นสว างกลางวั น และ มุ ม ประตู ม า ไปทางตะวั น ออก
ทรงให ร ะเบี ยบตายตั วของดวง จะเป นที่ บริ สุ ท ธิ์ แด พระเยโฮจั นทร และทรงให บรรดาดวง วาห จะไม เป นที่ ถอนรากหรื อ
ดาวเป นสว างกลางคื น ผู ทรง คว่ําตอไปอีกเปนนิตย"
กวนทะเลให คลื่ นกําเริ บ พระ
เยเรมียซื้อนาแปลงหนึ่ ง
นามของพระองค คื อพระเยโฮพระวจนะซึ่ งมาจาก
วาหจอมโยธา ตรัสดังนี้ วา
พระเยโฮวาห ถึ ง เยเร36 "ถ าระเบี ยบตายตั ว นี้ ต อ ง มี ย ใ นป ที่ สิ บ แห ง เศเดคี ยาห

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 ซึ่ งเปนปที่ สิบ ซึ่ งอยู ที่ อานาโธท เพราะวาสิทธิ
แปดของเนบูคัดเนสซาร
ของการไถ ด วยการซื้ อนั้ นเป น
2ครั้ งนั้ น กองทั พของกษั ตริ ย ของทาน'
แหงบาบิ โลนกําลังลอมกรุงเยรู- 8 แล วฮานั ม เอลลู ก ของอาของ
ซาเล็ มอยู และเยเรมี ยผู พยา- ข าพเจ ามาหาข าพเจ า ที่ บริ เ วณ
กรณ ถู ก ขั ง อยู ในบริ เ วณทหาร ของทหารรั กษาพระองค ถู กต อง
รั กษาพระองค ซึ่ งอยู ในพระ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห
ราชวังของกษัตริยแหงยูดาห
และพูดกับขาพเจาวา `จงซื้ อนา
3เพราะเศเดคี ยาห กษั ตริ ยแห ง ของข าพเจ าซึ่ งอยู ที่ อานาโธทใน
ยู ดาห ได คุ มขั งท านไว ตรั สว า แผ นดิ นเบนยามิ น เพราะสิ ทธิ
"ทํ า ไมท านจึ งพยากรณ และ ของการถือกรรมสิ ทธิ์ และการไถ
กล าวว า `พระเยโฮวาห ตรั สดั ง เปนของทาน จงซื้ อไวเถิด' แลว
นี้ วา ดูเถิด เราจะให เมื องนี้ ไว ขาพระองคจึงทราบวานี่ เปนพระ
ในมื อของกษั ตริ ย แห งบาบิ โลน วจนะของพระเยโฮวาห
และเขาจะยึดเมืองนี้
9และข าพระองค ก็ ซื้ อนาที่ อา4เศเดคี ยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห นาโธทจากฮานั มเอลลู กของอา
จะหนี ไปไม พ น จากมื อ ของคน ของข าพระองค และได ชั่ งเงิ น
เคลเดีย แตจะถู กมอบไว ในมื อ ใหแกเขา คือเงินสิบเจ็ดเชเขล
ของกษั ตริยแห งบาบิโลนเป นแน 10 ข าพระองค ก็ลงนามในโฉนด
และจะไดพูดกันปากตอปากและ ประทั บตราไว เป นพยานและ
จะแลเห็นตาตอตา
เอาตาชั่ งชั่ งเงิน
5และเขาจะนําเศเดคี ยาห ไปยั ง 11 แล วข า พระองค ก็ รั บโฉนด
บาบิโลน และทานจะอยู ที่ นั่ นจน ของการซื้ อทั้ งฉบับที่ ประทับตรา
กวาเราจะไปเยี่ ยมทาน พระเย- แล วตามกฎหมายและธรรม
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ ถึงแมเจา เนียมและฉบับที่ เปดอยู
จะตอสู กั บชาวเคลเดีย เจ าก็ จะ 12 และข าพระองค ก็ มอบโฉนด
ไมเจริญ'"
ของการซื้ อให แก บารุ คบุ ตรชาย
6เยเรมี ยทู ลวา "พระวจนะของ เนริยาห ผู เปนบุตรชายของมาพระเยโฮวาหมายังขาพระองควา อาเสอาห ตอสายตาของฮานัม7ดูเถิด ฮานัมเอลบุตรชายชัล- เอลลู ก ของอาของข า พระองค
ลู ม อาของเจ าจะมาหาเจ าและ ต อหน าพยานผู ที่ ลงนามใน
กล าวว า `จงซื้ อนาของข าพเจ า โฉนดการซื้ อและต อหน าบรรดา
(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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หนา 1573
เยเรมีย 32
พวกยิ ว ผู ซึ่ งนั่ งอยู ในบริ เวณ ความชั่ วช าของบิ ดาให ตกถึ งอก
ทหารรักษาพระองค
ของลู กหลานสื บต อมา ข าแต
13 ข าพระองค ก็ กําชั บบารุ คต อ พระเจ าผู ใ หญ ยิ่ ง และทรงฤทธิ์
หนาเขาทั้ งหลายวา
พระนามของพระองค คื อ พระ
14 `พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ เยโฮวาหจอมโยธา
เจาแหงอิสราเอลตรัสดังนี้ วา จง 19 พระองค ทรงเปนใหญในการ
เอาโฉนดเหลานี้ ไปเสีย ทั้ งโฉนด ให คําปรึ กษา ทรงฤทธานุ ภาพ
ของการซื้ อที่ ประทั บตรา กั บ ในพระราชกิ จ พระเนตรของ
ฉบั บที่ เป ดนี้ และบรรจุ ไว ใน พระองค เห็ นทุ ก วิ ถี ทางบุ ตรทั้ ง
ภาชนะดิ นเพื่ อจะทนอยู ไดหลาย หลายของมนุษย ประทานรางวัล
วัน
แก ทุ ก คนตามพฤติ ก ารณ ข อง
15 เพราะพระเยโฮวาห จอมโย- เขาและตามผลแห งการกระทํา
ธา พระเจาแหงอิสราเอลตรัสดัง ของเขา
นี้ ว า บ านเรื อนและไร นาและ 20 ทรงเป น ผู สํา แดงหมายสํา สวนองุ นจะมี การถื อกรรมสิ ทธิ์ คั ญและการมหั ศจรรย ใ นแผ น
กันอีกในแผนดินนี้ '
ดิ นอี ยิ ปต และจนถึ งสมั ยนี้ ก็
เยเรมียเชื่ อวาอิสราเอล
ทรงสํ า แดงในอิ สราเอลและ
ท ามกลางมนุ ษยชาติ และทรง
จะกลับมาสู สภาพเดิม
ทํ
าให พระนามเลื่ องลื อ ไปอย าง
16 หลั ง จากที่ ข า พระองค ม อบ
โฉนดการซื้ อให แก บารุ ค บุ ต ร ทุกวันนี้
ชายเนริ ยาหแลว ขาพระองคได 21 พระองค ได ทรงนําอิ สราเอล
ประชาชนของพระองค ออกจาก
อธิษฐานตอพระเยโฮวาหวา
17 `ข าแต องค พระผู เป น เจ า แผนดินอียิปต ดวยหมายสําคัญ
พระเจา ดูเถิด คือพระองคเอง และการมหัศจรรย และดวยพระ
ผู ได ทรงสร างฟ าสวรรค และ หั ตถ เข มแข็ ง และพระกรที่
แผ นดิ นโลก ด วยฤทธานุ ภาพ เหยียดออก และดวยความสยด
ใหญ ยิ่ งของพระองค และด วย สยองยิ่ งนัก
พระกรซึ่ งเหยี ยดออกของพระ 22 และพระองค ประทานแผ น
องค สําหรั บพระองคไมมี สิ่ งใด ดิ นนี้ แก เขาทั้ งหลาย ซึ่ งพระ
องค ทรงปฏิ ญาณแก บรรพบุ รุ ษ
ที่ ยากเกิน
18 ผู ทรงสําแดงความเมตตาต อ ของเขาทั้ งหลายว า จะประทาน
คนเปนพันๆ แตทรงตอบสนอง แก เขา คื อแผ นดิ นซึ่ งมี น้ํ า นม
(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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เยเรมีย 32
หนา 1574
และน้ําผึ้ งไหลบริบูรณ
หรือ
23 และเขาทั้ ง หลายก็ ไ ด เข า ไป 28 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห
และถื อ กรรมสิ ท ธิ์ แผ น ดิ น นั้ น ตรั สดั งนี้ วา ดู เถิ ด เราจะมอบ
แต เขาทั้ งหลายมิ ได เชื่ อฟ งพระ เมื องนี้ ไว ในมื อของชาวเคลเดี ย
สุ รเสี ยงของพระองค หรื อดํา- และในมื อ ของเนบู คั ด เนสซาร
เนิ นตามพระราชบั ญญั ติ ของ กษัตริยแหงบาบิโลน และเขาจะ
พระองค สิ่ งทั้ งปวงซึ่ งพระองค ยึดเอาแน
ทรงบัญชาเขาให กระทํานั้ น เขา 29 ชาวเคลเดียผู ตอสู กับเมืองนี้
ทั้ งหลายมิ ได กระทํ า เสี ยเลย จะมาเผาเมื องนี้ เสี ยด วยไฟ
เพราะฉะนั้ นพระองคทรงกระทํา ให ไหม หมด ทั้ งบรรดาบ านที่
ให เหตุ ร ายทั้ งสิ้ นนี้ มาถึ งเขาทั้ ง เขาเผาเครื่ องถวายพระบาอั ลที่
หลาย
บนหลังคา และเทเครื่ องดื่ มบูชา
24 ดู เถิ ด เชิ งเทิ นที่ ล อมอยู ถวายแก พระอื่ น เพื่ อยั่ วเย าเรา
ได มาถึ งกรุ งเพื่ อจะยึ ดเอาแล ว ใหกริ้ ว
และเพราะเหตุ ด วยดาบ การ 30 เพราะประชาชนของอิ สรากั นดารอาหาร และโรคระบาด เอลและประชาชนของยู ดาห ไม
เมื องนี้ ก็ ได ถู กมอบไว ในมื อของ ได กระทําอะไรเลย นอกจาก
คนเคลเดี ยผู กํา ลั งต อ สู อยู นั้ น ความชั่ วตอหนาตอตาของเราตั้ ง
แลว พระองคตรัสสิ่ งใดก็เปนไป แตหนุ มๆมา พระเยโฮวาหตรัส
อย างนั้ นแล ว และดู เถิ ด พระ ว า ประชาชนอิ สราเอลไม ได
องคทอดพระเนตรเห็น
กระทําอะไรเลย นอกจากยั่ วเยา
25 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า เราให ก ริ้ วด วยผลงานแห ง มื อ
พระเจ า พระองค ยั งตรั สแก ข า ของเขา
พระองค ว า "จงเอาเงิ นซื้ อนา 31 เมื อ งนี้ ได เร าความกริ้ วและ
และหาพยานเสี ย" แม ว าเมื อง ความพิ โรธของเรา ตั้ งแต วันที่
นั้ นจะถู ก มอบไว ในมื อ ของคน ไดสรางมันขึ้ นจนถึงวันนี้ เพราะ
เคลเดีย'"
ฉะนั้ นเราจะถอนออกไปเสียจาก
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห หนาของเรา
มายังเยเรมียวา
32 เพราะว าความชั่ วทั้ งสิ้ นของ
27 "ดู เถิ ด เราคื อพระเยโฮวาห ประชาชนอิ ส ราเอลและประชา
พระเจ า ของบรรดาเนื้ อหนั งทั้ ง ชนยู ดาห ซึ่ งเขาได กระทําอั นยั่ ว
สิ้ น สําหรับเรามีสิ่ งใดที่ ยากเกิน เยาใหโกรธ คือทั้ งตัวเขา บรร(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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หนา 1575
เยเรมีย 32
ดากษั ต ริ ย และเจ า นายของเขา ด วยความพิ โรธ และความขึ้ ง
บรรดาปุ โรหิ ต และผู พยากรณ โกรธของเรานั้ น เราจะนําเขาทั้ ง
ของเขา คนยู ดาห และชาวกรุ ง หลายกลั บมายั งที่ นี้ และจะ
เยรูซาเล็ม
กระทํ า ให เขาอาศั ยอยู อย าง
33 เขาทั้ งหลายไดหันหลั งใหเรา ปลอดภัย
มิ ใช หั นหน า แม ว าเราได สอน 38 เขาทั้ งหลายจะเปนประชาชน
เขาอยู อยางไมหยุดยั้ ง เขาก็มิได ของเรา และเราจะเป นพระเจ า
ฟงที่ จะรับคําสั่ งสอนของเรา
ของเขา
34 แตเขาทั้ งหลายได ตั้ งสิ่ งที่ น า 39 เราจะให ใจเดี ยวและทาง
สะอิ ดสะเอี ยนของเขาไวในนิ เวศ เดี ยวแก เขา เพื่ อเขาจะยําเกรง
ซึ่ งเรียกตามนามของเรา กระทํา เราอยู เป นนิ ตย เพื่ อเป นประใหมีมลทิน
โยชน แก เขาและแก ลู กหลาน
35 เขาทั้ งหลายได สร างปู ชนี ย- ของเขาที่ ตามเขามา
สถานสู งสําหรับพระบาอั ลซึ่ งอยู 40 เราจะกระทํ า พั นธสั ญญา
ในหุ บเขาแห งบุ ตรชายของฮิ น- นิ รั นดร กั บเขาทั้ งหลาย อั นว า
โนม เพื่ อให บุตรชายและบุ ตร เราจะไม หั นจากการกระทํ า
สาวของเขาลุ ยไฟถวายแก พระ ความดี แก เขาทั้ งหลาย และเรา
โมเลค ซึ่ งเรามิ ไดบัญชาเขาเลย จะบรรจุความยําเกรงเราไว ในใจ
และไม ได มี อ ยู ใ นจิ ต ใจของเรา ของเขาทั้ งหลาย เพื่ อวาเขาจะมิ
วา เขาควรจะกระทําสิ่ งที่ นาสะ- ไดหันไปจากเรา
อิ ด สะเอี ยนนี้ เพื่ อเป น เหตุ ใ ห 41 เออ เราจะเปรมปรีดิ์ ในการ
ยูดาหกระทําผิดบาปไป
ที่ จะกระทําความดี แก เขา และ
36 เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ พระเย- เราจะปลู ก เขาไว ใ นแผ น ดิ น นี้
โฮวาห พระเจ าแห งอิ สราเอล ดวยความมุ งมั่ น ดวยสุ ดใจของ
ตรั ส เกี่ ยวกั บเมื อ งนี้ แก เ จ า ทั้ ง เราและสุดจิตของเรา
หลายว า `เมื องนี้ จะถู กยกใหไว 42 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
ในมื อของกษั ตริ ย แห งบาบิ โลน ว า เราได นําเอาความร ายยิ่ ง
ด วยดาบ ด วยการกั นดารอา- ใหญ ทั้ งสิ้ นมาเหนื อชนชาตินี้ ฉัน
หาร และดวยโรคระบาด'
ใด เราก็ จะนําความดี ทั้ งสิ้ นซึ่ ง
37 ดู เถิ ด เราจะรวบรวมเขามา เราได สั ญญาไว นั้ น มาเหนื อเขา
จากประเทศทั้ งปวง ซึ่ งเราได ฉันนั้ น
ขั บไล เขาให ไปอยู ด วยความกริ้ ว 43 และจะมี การซื้ อนากั นใน
(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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เยเรมีย 32, 33
หนา 1576
แผนดินนี้ ซึ่ งเจากลาวถึงวา เปน แห งอิ สราเอลได ตรั สดั งนี้ เกี่ ยว
ที่ รกร า งปราศจากมนุ ษย ห รื อ ด วยเรื่ องบ านในกรุ งนี้ และ
สั ตว ถู กมอบไว ในมื อของคน เกี่ ยวด วยเรื่ องพระราชวั ง ของ
เคลเดีย
บรรดากษัตริยแหงยูดาห ซึ่ งถูก
44 ที่ นานั้ นจะซื้ อกันดวยเงิน ใบ รื้ อลง เพื่ อทําการต อต านเชิ ง
โฉนดก็ จะต องลงนามและประ- เทินและดาบ
ทั บตรา และลงนามพยานที่ ใน 5 เขาทั้ งหลายจะมารบกั บชาว
แผ นดิ นของเบนยามิ น ในที่ เคลเดี ยและทําให คนเป นศพไป
ต างๆแถบกรุ งเยรู ซาเล็ ม และ เต็มบานเต็มเรือน เปนคนที่ เรา
ในหั วเมื องยู ดาห ในหั วเมื อง สั งหารด วยความกริ้ วและความ
แถบแดนเมื องเทื อกเขา ในหั ว พิโรธของเรา เพราะไดซอนหนา
เมื องแถบหุ บเขา และในหั ว ของเราจากกรุ งนี้ เนื่ องด วย
เมื องแถบภาคใต เพราะเราจะ ความชั่ วของเขาทั้ งหลาย
ใหการเปนเชลยของเขาทั้ งหลาย 6ดู เถิ ด เราจะนําอนามั ยและ
กลับสู สภาพเดิม" พระเยโฮวาห การรักษามาให และเราจะรักษา
ตรัสดังนี้ แหละ
เขาทั้ งหลายให หาย และเผย
กรุงเยรูซาเล็มถูกทําลาย
สั นติ ภาพและความจริ งอย า ง
อุดม
อิสราเอลถูกนําไปเปนเชลย
พระวจนะของพระเย- 7เราจะให พวกเชลยแห งยู ดาห
โฮวาหมายังเยเรมียครั้ ง และพวกเชลยแห งอิ สราเอล
ที่ สอง เมื่ อท านยั งถู กกั กตั วอยู กลั บสู สภาพเดิ ม และจะสร าง
ในบริ เ วณของทหารรั ก ษาพระ เขาทั้ งหลายเสี ยใหม อย างที่ เขา
เปนมาแตเดิมนั้ น
องคนั้ นวา
2"พระเยโฮวาหผู ทรงสราง พระ 8 เราจะชํ า ระเขาจากบรรดา
เยโฮวาห ผู ทรงป นเพื่ อสถาปนา ความชั่ วช าของเขา ซึ่ งเขาได
ไว พระเยโฮวาห คื อพระนาม กระทําต อเรา และจะให อภั ย
บรรดาความชั่ วช าของเขาซึ่ งเขา
ของพระองค ตรัสดังนี้ วา
3 จงทู ล เราและเราจะตอบเจ า ได กระทํา และการละเมิ ดของ
และจะสําแดงสิ่ งที่ ใหญยิ่ งและที่ เขาตอเรา
มี อํานาจใหญ โต ซึ่ งเจ าไม รู นั้ น 9และกรุ งนี้ จะให เรามี ชื่ ออั นให
ความชื่ นบาน เป นที่ สรรเสริ ญ
ใหแกเจา
4เพราะว าพระเยโฮวาห พระเจ า และเป นศั กดิ์ ศรี ต อหน าบรรดา
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(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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เยเรมีย 33
ประชาชาติ ทั้ งสิ้ นแห ง แผ น ดิ น รกร าง ปราศจากมนุ ษย และ
โลก ซึ่ งจะได ยิ นถึ งความดี ทั้ ง ปราศจากสั ตว และในหั วเมื อง
สิ้ นซึ่ งเราได ก ระทํ า เพื่ อเขาทั้ ง ทั้ งสิ้ นของที่ นี้ จะเป นที่ อาศั ย
หลาย เขาจะกลัวและสะทกสะ- ของผู เลี้ ยงแกะทั้ งหลายให แกะ
ท าน เพราะความดี และความ ของเขาไดนอนลงอีก
เจริ ญทั้ งสิ้ นซึ่ งเราได จั ด หาให
ผู สืบสายโลหิตของดาวิด
เมืองนั้ น
จะครอบครองอีก
10 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า 13 พระเยโฮวาห ตรั สว า ในหั ว
และจะมี เ สี ย งให ไ ด ยิ น กั น อี ก เมื องแถบแดนเทื อกเขา ในหั ว
ครั้ งในสถานที่ นี้ ซึ่ งเจ ากล าวว า เมื องแถบหุ บเขา ในหั วเมื อง
จะเป นที่ รกร างปราศจากมนุ ษย แถบภาคใต ในแผ นดิ นแห ง
และปราศจากสั ตว ในหั วเมื อง เบนยามิน ตามสถานที่ รอบกรุง
แห งยู ดาห และตามถนนในกรุ ง เยรูซาเล็ม ในหัวเมืองยูดาห จะ
เยรูซาเล็มซึ่ งรางเปลา ปราศจาก มี ฝู งแกะผ า นใต มื อของผู ที่ นั บ
มนุษย ปราศจากคนอาศัย และ อีก
ปราศจากสัตวใดๆ
14 พระเยโฮวาห ตรั สว า ดู เถิ ด
11 ที่ นั่ นจะได ยิ น เสี ยงบั น เทิ ง วันนั้ นจะมาถึง คือเมื่ อเราจะให
และเสี ยงรื่ นเริ ง และเสี ยงเจ า สิ่ ง ดี ที่ เ ราสั ญญาไว ต อวงศ วาน
บ าวและเสี ยงเจ าสาว และเสี ยง อิ สราเอลและวงศวานยูดาห สําบรรดาคนเหล า นั้ นที่ ร อ งเพลง เร็จ
อีก ขณะที่ เขานําเครื่ องบูชาแหง 15 ในวั น เหล า นั้ นและในเวลา
การสรรเสริ ญ มายั ง พระนิ เวศ นั้ น เราจะให อั งกู รชอบธรรม
ของพระเยโฮวาห ว า `จงสรร- เกิดมาเพื่ อดาวิด และทานจะให
เสริ ญพระเยโฮวาห จอมโยธา ความยุ ติ ธรรมและความชอบ
เพราะพระเยโฮวาห ประเสริ ฐ ธรรมในแผนดินนั้ น
เพราะความเมตตาของพระองค 16 ในกาลครั้ งนั้ น ยู ดาห จะได
ดํารงอยู เป นนิ ตย ' เพราะเราจะ รั บการชวยใหรอด และเยรู ซาให พ วกเชลยแห ง แผ นดิ นนั้ น เล็ ม จะอาศั ยอยู อย างปลอดภั ย
กลั บสู สภาพเดิ ม พระเยโฮวาห และนี่ เปนชื่ อซึ่ งเขาจะเรียกเมือง
ตรัสดังนี้ แหละ
นั้ นคื อ `พระเยโฮวาห ทรงเป น
12 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ความชอบธรรมของเรา'
ดั งนี้ ว า ในสถานที่ นี้ ซึ่ งเป นที่ 17 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
(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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เยเรมีย 33, 34
หนา 1578
ว า ดาวิ ดจะไม ขัดสนบุ รุ ษที่ จะ ไร คือพูดกันวา `พระเยโฮวาห
ประทั บ บนพระที่ นั่ งแห ง วงศ ทรงทอดทิ้ งสองครอบครัวที่ พระ
วานอิสราเอล
องค ทรงเลื อกไว เสี ยแล ว' ดั งนี้
18 และปุ โรหิ ตคนเลวี จะไม แหละ เขาทั้ งหลายได ดู หมิ่ น
ขัดสนบุรุษที่ อยู ตอหนาเรา เพื่ อ ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึงไม
ถวายเครื่ องเผาบู ชาและเผา เป น ประชาชาติ ต อ หน า เขาทั้ ง
เครื่ องธัญญบูชา และกระทําการ หลายอีกตอไป
สักการบูชาเปนนิตย"
25 พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา ถา
19 พระวจนะของพระเยโฮวาห เรามิไดสถาปนาพันธสั ญญาของ
มายังเยเรมียวา
เรากั บวั นและคื น และสถาปนา
20 "พระเยโฮวาห ต รั ส ดั ง นี้ ว า กฎต างๆของฟ าสวรรค และ
ถ าเจ าหั กพั นธสั ญ ญาของเรา แผนดินโลกแลว
ดวยวัน และหักพันธสัญญาของ 26 เราจึงจะทอดทิ้ งเชื้ อสายของ
เราด วยคื นได จนวั นและคื นมา ยาโคบและดาวิ ดผู รั บใช ของเรา
ถึงตามเวลากําหนดไมได
และจะไม เ ลื อกผู หนึ่ งจากเชื้ อ
21 แล วจึงจะหั กพันธสัญญาของ สายของเขาให ครอบครองเหนื อ
เราซึ่ งมี ต อดาวิ ดผู รั บใช ของเรา เชื้ อสายของอับราฮัม อิสอัคและ
ได จนท านไม มี โอรสที่ จะเสวย ยาโคบ เพราะเราจะให การเป น
ราชยบนพระที่ นั่ งของทาน และ เชลยของเขากลั บ สู สภาพเดิ ม
หั กพั นธสัญญาของเรา ซึ่ งมีต อ และจะมีความกรุณาเหนือเขา"
ปุ โรหิ ต คนเลวี ผู ปรนนิ บั ติ ของ
เยเรมียตักเตือนเศเดคียาห
เราเสียได
พระวจนะซึ่ งมาจาก
22 บริ วารของฟ าสวรรค จะนั บ
พระเยโฮวาห ถึ งเยเรไม ได และเม็ ดทรายที่ ทะเลก็ มีย เมื่ อเนบูคัดเนสซาร กษัตริย
ตวงไม ได ฉันใด เราก็ จะให เชื้ อ แหงเมื องบาบิโลน และกองทัพ
สายของดาวิ ดผู รั บ ใช ข องเรา ทั้ งหมดของพระองค และบรรและคนเลวี ผู ปรนนิ บั ติ ของเรา ดาราชอาณาจั กรในแผ นดิ นโลก
ทวีมากขึ้ นฉันนั้ น"
ซึ่ งอยู ใต การครอบครองของ
23 พระวจนะของพระเยโฮวาห พระองค และชนชาติทั้ งหลายที่
มาถึงเยเรมียวา
ต อสู กั บกรุ งเยรู ซาเล็ ม และหั ว
24 "เจ าไม ได พิจารณาดอกหรื อ เมืองทั้ งปวงของกรุงนั้ นวา
วา ประชาชนเหลานี้ พูดกันอยาง 2 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
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(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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เยเรมีย 34
อิ สราเอลตรั สดั งนี้ วา จงไปพู ด 7 ขณะเมื่ อ กองทั พของกษั ตริ ย
กับเศเดคียาหกษั ตริยแหงยูดาห แห งบาบิ โลนกําลังสู รบกรุงเยรูและกลาวแกทานวา `พระเยโฮ- ซาเล็ ม และหั วเมื อ งแห ง ยู ดาห
วาห ตรั สดั งนี้ ว า ดู เถิ ด เราจะ ทั้ งสิ้ นที่ ยังเหลื ออยู คือ เมื อง
มอบกรุ งนี้ ไว ในมื อกษั ตริ ยบา- ลาคีชและเมืองอาเซคาห เพราะ
บิโลน และเขาจะเผาเสียดวยไฟ
ยั งเหลื ออยู สองเมื องนี้ เท านั้ นที่
3 ท านจะไม ร อดไปจากมื อ ของ เป น หั วเมื อ งยู ด าห ที่ มี กํ า แพง
เขา แตจะถูกจับแนและถูกมอบ ปอม
ไว ในมื อของเขา ท านจะได เห็ น
กรุงเยรูซาเล็มจะรับโทษ
กษั ต ริ ย แห ง บาบิ โลนตาต อ ตา 8พระวจนะซึ่ งมาจากพระเยโฮและจะได พู ดกั นปากต อปาก วาห ยั งเยเรมี ย
หลั งจากที่
และทานจะตองไปยังบาบิโลน'
กษัตริยเศเดคียาห ไดทรงกระทํา
4โอ ข าแต เศเดคี ยาห กษั ตริ ย พั นธสั ญญากั บบรรดาประชาชน
แห งยู ดาห อย างไรก็ ดี ขอทรง ในกรุงเยรูซาเล็มวา จะประกาศ
สดั บพระวจนะของพระเยโฮวาห ราชกฤษฎี ก าเรื่ องอิ ส รภาพแก
พระเยโฮวาห ตรั สเกี่ ยวกั บพระ เขาทั้ งหลาย ดังนี้
องค ดังนี้ วา ท านจะไม ตายด วย 9 ให ทุ ก คนปล อยทาสฮี บรู ของ
ดาบ
ตนทั้ งชายและหญิ งเสี ยให เป น
5ทานจะตายดวยความสงบ และ อิสระ เพื่ อวาจะไมมีผู ใดกระทํา
เขาจะเผาเครื่ องหอมเพื่ อศพ ใหยิวพี่ นองของตนเปนทาส
บรรพบุ รุ ษของท าน คื อบรรดา 10 เมื่ อบรรดาเจ านายและบรรกษั ต ริ ย ซึ่ งอยู ก อ นท า นฉั น ใด ดาประชาชน ผู เขากระทําพันธคนเขาก็ จะเผาเครื่ องหอมเพื่ อ สัญญาไดยินว า ทุกคนจะปลอย
ทานฉันนั้ น และเขาจะคร่ําครวญ ทาสของตนทั้ งชายและหญิ ง
เพื่ อท านว า `อนิ จจาเอ ย พระ เพื่ อว าเขาทั้ งหลายจะไม ถู ก
องคเจาขา' เพราะเราไดลั่ นวาจา กระทําให เป นทาสอี ก เขาทั้ ง
ไว แล ว" พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ หลายก็ได เชื่ อฟ งและปลอยทาส
แหละ
ใหเปนอิสระ
6แล วเยเรมี ย ผู พยากรณ ได ทู ล 11 แต ภายหลั งเขาได หวนกลั บ
บรรดาพระวจนะเหล านี้ ต อเศ- และจับทาสชายและหญิง ซึ่ งเขา
เดคี ยาห ก ษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห ใ น ได ปล อ ยให เป นอิ สระนั้ นมาให
กรุงเยรูซาเล็ม
อยู ใต บั ง คั บ ของการเป น ทาส
(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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หนา 1580
ชายและหญิงอีก
17 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
12 พระวจนะแห งพระเยโฮวาห จึงตรัสดังนี้ วา เจาทั้ งหลายมิได
จึ งมายั ง เยเรมี ย จากพระเยโฮ- เชื่ อฟ งเราด วยการป าวร องเรื่ อง
วาหวา
อิ ส รภาพต อ พี่ น อ งและเพื่ อน
13 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง บ านของตน พระเยโฮวาห ตรั ส
อิ สราเอลตรั สดั งนี้ ว า เราได วา ดูเถิด เราปาวรองวา เจาทั้ ง
กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษ หลายเป นอิ สระต อดาบ ตอโรค
ของเจ า ในวั นที่ เรานําเขาออก ระบาด และต อการกั นดารอามาจากแผ นดิ นอี ยิปต ออกจาก หาร เราจะกระทําเจ าให ยายไป
เรือนทาสวา
อยู ในบรรดาราชอาณาจั กรของ
14 เมื่ อสิ้ นเจ็ ดป แล วเจ าทุ กคน แผนดินโลก
จะต องปล อยพี่ น องฮี บรู ผู ที่ เขา 18 และคนที่ ละเมิ ด ต อ พั น ธเอามาขายไว กั บเจ า และได รั บ สั ญญาของเรา และมิ ได กระทํา
ใชเจามาหกป เจาตองปลอยเขา ตามข อตกลงในพันธสัญญา ซึ่ ง
ให เ ป นอิ ส ระพ น จากการรั บใช เขาไดกระทําตอหนาเรานั้ น เปน
เจา แตบรรพบุรุษของเจาไมฟง ดั ง ลู กวั วที่ เขาตั ด ออกเป น สอง
เราและไมเงี่ ยหูฟงเรา
ท อน และเดิ นผ านกลางท อน
15 บั ดนี้ เจ าได หั นกลั บและ เหลานั้ นไป
กระทํ า สิ่ งที่ ถู กต องในสายตา 19 เจ านายแห งยู ดาห ก็ ดี เจ า
ของเรา โดยการประกาศอิ สร- นายแหงกรุงเยรูซาเล็มก็ดี ขันที
ภาพทุ กคนตอเพื่ อนบานของตน ก็ดี ปุโรหิตและบรรดาประชาชน
และเจ าได กระทําพั นธสั ญญาต อ แห งแผ นดิ นนั้ นก็ ดี ผู ผ านระหน าเราในนิ เ วศซึ่ งเรี ยกตาม หวางทอนลูกวัวนั้ น
นามของเรา
20 เราจะมอบเขาไว ในมื อ ศั ต รู
16 แต แลวเจ าก็หวนกลับกระทํา ของเขา และในมื อของบรรดาผู
ให นามของเราเป นมลทิ น ใน ที่ แสวงหาชี วิ ตของเขา ศพของ
เมื่ อ เจ า ทุ ก คนจั บทาสชายหญิ ง เขาจะเป นอาหารของนกในอาของเจ า ซึ่ งเจ าได ปล อยให เป น กาศและของสัตวในแผนดินโลก
อิ สระไปตามความปรารถนาของ 21 ส วนเศเดคี ยาห กษั ตริ ย แห ง
เขาทั้ ง หลายแล วนั้ น กลั บมาให ยู ดาห และเจ านายทั้ งหลายของ
อยู ใต บั ง คั บ ของการเป น ทาส เขานั้ น เราจะมอบไวในมื อศัตรู
ชายและหญิงอีก
ของเขา และในมื อของบรรดาผู
(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
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เยเรมีย 34, 35
ที่ แสวงหาชี วิตของเขา ในมื อ คนของพระเจ า ซึ่ งอยู ใกล กั บ
ของกองทั พแห ง กษั ตริ ย บาบิ - ห องเฉลี ยงของเจ านาย เหนื อ
โลนซึ่ งไดถอยไปจากเจาแลวนั้ น ห องเฉลียงของมาอาเสอาห บุตร
22 พระเยโฮวาห ตรั สว า ดู เถิ ด ชายชัลลูม ผู ดูแลธรณีประตู
เราจะบัญชาและจะกระทําใหเขา 5แล วข าพเจ าก็ วางเหยื อกเหล า
กลับมายังกรุงนี้ และเขาจะสู รบ องุ นกั บถ วยหลายลู กไว หน า
กับกรุงนี้ และยึดเอาจนได และ เหล าบุ ตรชายแห ง วงศ วานเรเผาเสี ยด วยไฟ เราจะกระทําให คาบ และข าพเจ าพู ดกั บเขาทั้ ง
หั วเมื องยู ดาห เป นที่ รกร าง หลายวา "เชิญดื่ มเหลาองุ น"
ปราศจากคนอาศัย"
6แตเขาทั้ งหลายตอบวา "เราจะ
วงศวานเรคาบ
ไมดื่ มเหลาองุ น เพราะโยนาดับ
บุ ต รชายเรคาบผู เป น บิ ด าของ
เปนแบบอยางที่ ดี
พระวจนะซึ่ งมาจาก เราบั ญชาเราว า `เจ าทั้ งหลาย
พระเยโฮวาห ถึงเยเรมี ย อยาดื่ มเหลาองุ น ทั้ งตัวเจาและ
ในรั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตร ลูกหลานของเจาเปนนิตย
ของโยสิยาห กษัตริยแหงยูดาห 7เจ าอย าสร างเรื อน เจ าอย า
หว านพื ช เจ าอย าปลู กหรื อมี
วา
2 "จงไปหาวงศ วานเรคาบและ สวนองุ น และเจาจงอยู ในเต็นท
พู ดกั บเขา และนําเขามาที่ พระ ตลอดชี วิ ตของเจ า เพื่ อ เจ าจะมี
นิเวศของพระเยโฮวาห เขามาใน ชี วิ ต ยื น นานในแผ น ดิ น ซึ่ งเจ า
ห องเฉลี ยงห องหนึ่ ง แล วเชิ ญ อาศัยอยู '
8 เราทั้ งหลายได เ ชื่ อฟ ง เสี ยง
ใหเขาดื่ มเหลาองุ น"
3ดังนั้ น ขาพเจาจึงนํายาอาซัน- ของโยนาดั บบุ ต รชายเรคาบผู
ยาห บุ ตรชายเยเรมี ย ผู เป น เป นบิ ดาของเราในสิ่ งทั้ งปวงซึ่ ง
บุ ตรชายฮาบาซิ นยาห และพี่ ทานไดบัญชาเรา คือไมดื่ มเหลา
น องของเขา และบุ ตรชายของ องุ นตลอดชีวิตของเรา ทั้ งตัวเรา
เขาทั้ งหมด และวงศ วานเรคาบ ภรรยา บุ ตรชาย บุ ตรสาวของ
เรา
ทั้ งหมด
4ข าพเจ านําเขามายั งพระนิ เวศ 9และไม สร างเรือนเพื่ อจะอาศั ย
ของพระเยโฮวาห มาในห อง อยู เราไม มี สวนองุ นหรื อนา
เฉลียงของบุตรชายของฮานัน ผู หรือพืช
เปนบุตรชายอิกดาลิยาห ผู เปน 10 แต เราเคยอยู ในเต็ นท และ

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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เยเรมีย 35
หนา 1582
ได เชื่ อฟ ง และกระทํา ทุ ก สิ่ งซึ่ ง เขามาอย างไม หยุ ดยั้ ง กล าวว า
โยนาดั บบิ ด าของเราได บั ญชา `บั ดนี้ เจ าทุ ก คนจงหั นกลั บจาก
เราไว
ทางชั่ วของตน และแก ไขการ
11 แตต อมาเมื่ อเนบูคัดเนสซาร กระทําของเจาทั้ งหลายเสีย อยา
กษัตริยแหงบาบิโลนไดยกมาตอ ไปติ ดตามพระอื่ นเพื่ อปรนนิบัติ
สู กั บแผ นดิ นนี้ เราพู ดว า `มา พระเหล านั้ น แล วเจ าจะได
เถิ ด ให เราไปยั งกรุ งเยรู ซาเล็ ม อาศั ยอยู ในแผ นดิ น ซึ่ งเราได
เพราะกลั วกองทั พคนเคลเดี ย ประทานแก เ จ าและบรรพบุ รุ ษ
และเพราะกลั วกองทั พคนซี เรี ย' ของเจ า' แต เจ ามิ ได เงี่ ยหู หรื อ
ดั งนั้ น เราจึ งอยู ในกรุ งเยรู ซา- เชื่ อฟงเรา
เล็ม"
16 บุ ตรชายทั้ งหลายของโยนา12 แล วพระวจนะแห ง พระเย- ดั บบุตรชายของเรคาบได กระทํา
โฮวาหจึงมาถึงเยเรมียวา
ตามคําบั ญชาซึ่ งบิ ดาของเขาได
13 "พระเยโฮวาห จอมโยธาพระ สั่ งไว แต ชนชาติ นี้ ไม ได เชื่ อฟ ง
เจ า แห ง อิ ส ราเอลตรั ส ดั ง นี้ ว า เรา
จงไปบอกบรรดาผู ชายของยู - 17 เหตุ ฉะนี้ พระเยโฮวาห พระ
ดาห และบอกชาวกรุงเยรูซาเล็ม เจ าจอมโยธา พระเจ าแห งอิ สวา พระเยโฮวาหตรัสว า เจาจะ ราเอล ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะ
ไม รั บคํา สั่ งสอนเพื่ อจะเชื่ อฟ ง นําความร ายทั้ งสิ้ น ซึ่ งเราประถอยคําของเราหรือ
กาศไวมาเหนือยูดาหและบรรดา
14 คําบัญชาซึ่ งโยนาดับบุตรชาย ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ ม เพราะว า
เรคาบให ไว แก บุ ตรชายทั้ ง เราพู ด กั บเขาทั้ งหลายและเขา
หลายของตน ไม ให ดื่ มเหล า ก็ ไม ฟง เราได เรี ยกเขาและเขา
องุ นนั้ น เขาก็ไดรักษากันไวแลว ไมขานตอบ"
และเขาทั้ งหลายมิ ได ดื่ มเลยจน 18 แตเยเรมียได พูดกั บวงศวาน
ถึ งวั นนี้ เพราะเขาทั้ งหลายได เรคาบวา "พระเยโฮวาหจอมโยเชื่ อฟงคําบัญชาแหงบิดาของเขา ธา พระเจาแห งอิสราเอล ตรัส
แต เราไดพูดกับพวกเจาอยางไม ดั งนี้ ว า เพราะว าเจ าได เชื่ อฟ ง
หยุดยั้ ง แตเจาทั้ งหลายหาไดฟง คํา บั ญชาของโยนาดั บบิ ด าของ
เราไม
เจ า และถื อรั กษาข อบั งคั บของ
15 เราได ส ง บรรดาผู รั บใช ของ ทานทั้ งสิ้ น และกระทําทุ กอยาง
เราคื อผู พยากรณ มาหาเจ า ส ง ที่ ทานบัญชาเจา
(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 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห "ข าพเจ าถู กห ามไม ให ไปยั งพระ
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล นิเวศของพระเยโฮวาห
ตรั สดั งนี้ ว า โยนาดั บบุ ตรชาย 6ฉะนั้ นเจาตองไป และในวันถือ
เรคาบจะไม ขัดสนผู ชายที่ ยืนอยู อดอาหาร เจ าจงอานพระวจนะ
ตอหนาเราเลยเปนนิตย"
ของพระเยโฮวาห จากหนั ง สื อ
เยเรมียบันทึกคําพยากรณ
มวน ซึ่ งเจาเขียนไวตามคําบอก
ของเราให ป ระชาชนทั้ งสิ้ นใน
ตางๆของทาน
ต อ มาในป ที่ สี่ แห ง รั ช พระนิ เ วศของพระเยโฮวาห ไ ด
กาลเยโฮยาคิ ม ราช ยิน เจาจงอานใหคนทั้ งปวงแหง
บุ ตรของโยสิ ยาห กษั ตริ ย แห ง ยูดาห ผู ออกมาจากหัวเมืองของ
ยูดาห พระวจนะตอไปนี้ มาจาก เขาใหเขาไดยินดวย
7 ชะรอยเขาจะถวายคํ า ทู ลวิ ง
พระเยโฮวาหถึงเยเรมียวา
2 "เจ า จงเอาหนั ง สื อ ม วนม วน วอนของเขาต อพระพั ก ตร พระ
หนึ่ ง และเขี ยนถ อยคํานี้ ทั้ งสิ้ น เยโฮวาห และทุกคนจะหั นกลับ
ลงไว เป นคําที่ เราไดพูดกับเจ า จากทางชั่ วของตน เพราะความ
ปรักปรําอิสราเอลและยู ดาหและ กริ้ วและความพิ โรธซึ่ งพระเยบรรดาประชาชาติทั้ งสิ้ น ตั้ งแต โฮวาห ทรงประกาศเป นโทษ
วั นที่ เราได พูดกั บเจ า ตั้ งแต รั ช เหนื อ ชนชาติ นี้ นั้ นใหญ ห ลวง
นัก"
กาลโยสิยาหจนถึงวันนี้
3ชะรอยวงศ วานยู ดาห จะได ยิน 8และบารุ คบุ ตรชายเนริ ยาห ได
ถึงความรายทั้ งสิ้ น ซึ่ งเราประ- กระทําทุกอยางตามซึ่ งเยเรมี ยผู
สงคจะกระทําแกเขาทั้ งปวง เพื่ อ พยากรณสั่ งเขา ถึ งเรื่ องให อาน
ว า ทุ กคนจะหั น กลั บจากทางชั่ ว พระวจนะของพระเยโฮวาห จาก
รายของเขา และเพื่ อเราจะอภัย หนั ง สื อ ม ว นในพระนิ เ วศของ
โทษความชั่ วช าของเขาและบาป พระเยโฮวาห
9ต อมาในป ที่ ห าแห งรั ชกาลเยของเขา"
4แล วเยเรมี ยจึ งเรี ยกบารุ คบุ ตร โฮยาคิ ม ราชบุ ตรของโยสิ ยาห
ชายเนริ ยาห ให บารุ ค เขี ยนพระ กษั ตริ ยแห งยู ดาห ณ เดื อนที่
วจนะทั้ งสิ้ นของพระเยโฮวาห ซึ่ ง เกา เขาไดปาวรองแกประชาชน
พระองคตรัสแกเยเรมีย ตามคํา ทั้ งสิ้ นในกรุ งเยรู ซาเล็ มและ
ประชาชนทั้ งสิ้ นผู มาจากหั ว
บอกของทานไวในหนังสือมวน
5 และเยเรมี ย ก็ สั่ งบารุ คว า เมื อ งแห ง ยู ด าห ยั งกรุ ง เยรู ซ า-

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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เยเรมีย 36
หนา 1584
เล็ ม ให ถื ออดอาหารต อพระ ซึ่ งเจ า อ า นให ประชาชนฟ งนั้ น
พักตรพระเยโฮวาห
มา" ดั งนั้ นบารุ คบุ ตรชายเนริ 10 แล วบารุ คจึ งได อ า นถ อ ยคํา ยาห จึ งถื อหนั งสื อม วนนั้ นมาหา
ของเยเรมี ย จากหนั งสื อม วนให เขาทั้ งหลาย
ประชาชนทั้ งสิ้ นฟง ในพระนิเวศ 15 และเขาทั้ งหลายจึ ง พู ด กั บ
ของพระเยโฮวาห ในหองเฉลียง เขาวา "จงนั่ งลงอานหนังสือนั้ น
ของเกมาริยาห บุตรชายชาฟาน ให เราฟ ง" บารุ คจึ งอ านให เขา
ผู เป นเลขานุ การ ซึ่ งอยู ในลาน ฟง
บนตรงทางเข า ของประตู ใ หม 16 ต อ มาเมื่ อเขาได ยิ น คํ า ทั้ ง
แหงพระนิเวศของพระเยโฮวาห
หมดนั้ นก็หันมาหากันดวยความ
11 เมื่ อมี คายาห บุ ตรชายเก- กลัว เขาทั้ งหลายจึงพูดกับบารุค
มาริยาห ผู เป นบุตรชายชาฟาน ว า "เราจะต องบอกบรรดาถ อย
ได ยิ นพระวจนะทั้ งสิ้ นของพระ คําเหลานี้ ตอกษัตริย"
เยโฮวาหจากหนังสือมวนแลว
17 แล วเขาทั้ งหลายจึ งถามบา12 ท า นได ลงมาที่ พระราชวั ง รุ คว า "จงบอกเราว า เจ าเขี ยน
ของกษั ต ริ ย เ ข า ไปในห อ งราช ถ อ ยคํ า เหล า นี้ ทั้ งสิ้ นอย า งไร
เลขา และดูเถิด เจานายทั้ งสิ้ น เขียนตามคําบอกของเขาหรือ"
ก็ นั่ งอยู ที่ นั่ น คื อเอลี ชามาราช 18 บารุ คตอบเขาทั้ งหลายว า
เลขา เดไลยาห บุตรชายเชไม- "ท านได บอกถ อ ยคําเหล านี้ ทั้ ง
อาห เอลนาธั นบุ ตรชายอั คโบร สิ้ นแก ข าพเจ า ฝ ายข าพเจ าก็
เกมาริยาหบุตรชายชาฟาน เศ- เขี ยนมั นไว ด วยหมึ กในหนั งสื อ
เดคียาหบุตรชายฮานันยาห และ มวน"
บรรดาเจานายทั้ งสิ้ น
19 แล วเจ า นายทั้ งหลายบอก
13 และมี คายาห ก็เล าถ อยคําทั้ ง บารุ คว า "ทั้ งเจ าและเยเรมี ยจง
สิ้ นซึ่ งทานไดยิน เมื่ อบารุคอาน ไปซอนเสีย อยาใหผู ใดทราบวา
จากหนังสื อมวนใหประชาชนฟง เจาอยู ที่ ไหน"
นั้ น
20 แล วเขาทั้ ง หลายก็ เ ข า ไปใน
14 เหตุ ดั งนั้ นบรรดาเจ านายจึ ง ท องพระโรงเพื่ อเฝ ากษั ตริ ย
ใช เยฮู ดี บุตรชายเนธานิ ยาห ผู เมื่ อเอาหนั ง สื อ ม วนเก็ บไว ใ น
เป นบุ ตรชายของเชเลมิ ยาห ผู ห องของเอลี ชามาราชเลขาแล ว
เป นบุ ตรชายของคู ชี ให ไปพู ด เขาก็ กราบทู ลถ อยคําทั้ งสิ้ นนั้ น
กับบารุ ควา "จงถือหนังสือมวน แกกษัตริย
(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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หนา 1585
เยเรมีย 36
กษัตริยเยโฮยาคิม
พยากรณ แต พระเยโฮวาห ทรง
ซอนทานทั้ งสองเสีย
เผาพระวจนะของพระเจาเสีย
พระเจาทรงใหเยเรมีย
21 กษั ตริ ย ก็ รั บสั่ งให เ ยฮู ดี ไ ป
บันทึกพระวจนะอีกครั้ ง
เอาหนั งสื อม วนนั้ นมา เขาก็ ไป
เอามาจากห องของเอลี ชามา 27 หลั ง จากที่ กษั ต ริ ย ท รงเผา
ราชเลขา และเยฮู ดี ก็ อ านถวาย หนั งสื อม วนอั นมี ถ อยคํ า ซึ่ ง
กษั ต ริ ย และแก บรรดาเจ า นาย บารุ คเขี ยนตามคําบอกของเยทั้ งสิ้ นผู ยืนอยู ขางๆกษัตริย
เรมียแลว พระวจนะของพระเย22 เวลานั้ นเป นเดื อนที่ เก า โฮวาหมายังเยเรมียวา
กษั ตริ ยประทั บอยู ในพระราชวั ง 28 "จงเอาหนั งสื อม วนอี กม วน
เหมันต และมีไฟลุกอยู ในโถไฟ หนึ่ งและจงเขี ยนถ อยคําแรกซึ่ ง
หนาพระพักตร
อยู ในหนั งสื อม วนก อนลงไว ทั้ ง
23 ต อ มาเมื่ อเยฮู ดี อ า นไปได หมด คื อซึ่ งเยโฮยาคิ มกษั ตริ ย
สามหรือสี่ แถบ กษัตริยทรงเอา แหงยูดาหทรงเผาเสียนั้ น
มี ดอาลั กษณ ตั ดออก และทรง 29 และเกี่ ยวกั บเรื่ องเยโฮยาคิ ม
โยนเข าไปในไฟที่ ในโถไฟ จน กษั ตริ ย ยูดาห นั้ นเจ าจงกล าวดั ง
หนั งสือม วนนั้ นถู กไฟที่ ในโถไฟ นี้ วา `พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา
เผาผลาญหมด
ท า นได เ ผาหนั ง สื อ ม วนนี้ เสี ย
24 ถึ ง กระนั้ นกษั ต ริ ย ห รื อ ข า และกล าวว า ทําไมเจ าจึ งได
ราชการของพระองค ผู ได ยิ น เขียนไวในนั้ นวา "กษัตริยบาบิบรรดาถ อยคําเหล านี้ หาได เกรง โลนจะมาทํา ลายแผ นดิ นนี้ เป น
กลัวหรือฉีกเสื้ อผาของตนไม
แน และจะตั ดมนุ ษย และสั ตว
25 แม ว าเมื่ อเอลนาธั นและเด- ออกเสียจากแผนดินนั้ น"
ลายาหและเกมาริยาห ได ทูลวิง 30 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
วอนกษั ต ริ ย มิ ใ ห พระองค ท รง จึ งตรัสดังนี้ เกี่ ยวด วยเยโฮยาคิ ม
เผาหนังสือมวน พระองคหาทรง กษัตริยแหงยูดาหวา เยโฮยาคิม
ฟงไม
จะไม มี บุ ตรที่ จะประทั บบนพระ
26 กษั ตริ ย ทรงบั ญชาให เยรา- ที่ นั่ งของดาวิด และศพของทาน
เมเอลบุ ตรชายฮามเมเลค และ จะถู กทิ้ งไว ให ตากแดดกลางวั น
เสไรอาหบุตรชายอั สรี เอล และ และตากน้ํ า ค า งแข็ ง เวลากลาง
เชเลมิยาหบุตรชายอับเดเอล ให คืน
จั บบารุ ค เสมี ยนและเยเรมี ย ผู 31 เราจะลงโทษท า นและเชื้ อ
(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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เยเรมีย 36, 37
หนา 1586
สายของท านและข าราชการของ พยากรณ กลาววา "ขออธิษฐาน
ท าน เพราะความชั่ วช าของเขา ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของเรา
ทั้ งหลาย เราจะนําเหตุ ร ายทั้ ง เผื่ อเรา"
สิ้ น ที่ เราได ประกาศต อพวกเขา 4ฝายเยเรมียนั้ นยังเขานอกออก
แตเขาไมฟงนั้ น ใหตกลงบนเขา ในท ามกลางประชาชนอยู เพราะ
และบนชาวกรุ ง เยรู ซ าเล็ มและ ทานยังมิไดถูกจําขัง
บนคนยูดาห'"
5กองทั พของฟาโรห ได ออกมา
32 แล วเยเรมี ย จึ ง เอาหนั ง สื อ จากอี ยิปต และเมื่ อคนเคลเดี ย
มวนอีกมวนหนึ่ ง มอบใหบารุค ผู ซึ่ งกําลังลอมกรุงเยรูซาเล็มอยู
บุตรชายเนริยาหเสมียน ผู เขียน ไดยินขาวนั้ น เขาทั้ งหลายก็ถอย
ถ อยคําทั้ งสิ้ นในนั้ นตามคําบอก ทัพไปจากกรุงเยรูซาเล็ม
ของเยเรมี ย คื อถ อยคําทั้ งสิ้ น 6พระวจนะของพระเยโฮวาห มา
ในหนั ง สื อ ม ว นซึ่ งเยโฮยาคิ ม ยังเยเรมียผู พยากรณวา
กษั ตริ ย แห งยู ดาห ได เผาเสี ยใน 7 "พระเยโฮวาห พระเจ าแห ง
ไฟ และมี ถ อยคําเป นอั นมากที่ อิ สราเอลตรั สดั งนี้ วา เจ าจงไป
คลายคลึงกันเพิ่ มขึ้ น
บอกกษั ตริ ยแห งยู ดาห ผู ซึ่ งใช
เยเรมียถูกคุมขัง
เจามาถามตอเราวา `ดูเถิด กอง
เศเดคี ยาหราชบุ ตรของ ทั พของฟาโรห ซึ่ งได ม าช วยเจ า
โยสิยาห ผู ซึ่ งเนบูคัด- กําลั งจะกลั บไปอี ยิ ปต ไปยั ง
เนสซาร กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได แผนดินของเขา
ตั้ งให เ ป น กษั ต ริ ย ใ นแผ น ดิ น 8และคนเคลเดี ยจะกลับมาตอสู
ยู ดาห ได เสวยราชย แทนโคนิ - กั บกรุ งนี้ อี ก เขาทั้ งหลายจะยึ ด
ไวและเผาเสียดวยไฟ
ยาหราชบุตรของเยโฮยาคิม
2แตทานเองก็ดี หรือขาราชการ 9พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา อยา
ของทานก็ดี หรือประชาชนแหง ล อลวงตั วเจ าโดยกล าวว า "คน
แผ นดิ นก็ ดี หาได ฟงพระวจนะ เคลเดี ยจะถอยออกไปจากเราที
ของพระเยโฮวาห ซึ่ งพระองค เดียวแน" เพราะวาเขาจะไมถอย
ออกไปเลยทีเดียว
ตรัสโดยเยเรมียผู พยากรณไม
3กษั ตริ ย เศเดคี ยาห ทรงใช เย- 10 ถึ ง แม ว า เจ า กระทํ า ให ก อง
ฮู คั ลบุ ตรชายเชเลมิ ยาห และ ทัพทั้ งสิ้ นของคนเคลเดียที่ กําลัง
เศฟ น ยาห ปุ โรหิ ตบุ ตรชายมา- ตอสู เจาใหพายแพ และมีเหลือ
อาเสอาห ให ไปยั งเยเรมี ย ผู แต คนที่ บาดเจ็ บเทานั้ น เขาทั้ ง

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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หนา 1587
เยเรมีย 37
หลายจะลุ กขึ้ น ทุ กคนในเต็ นท สอบถามท านเป นความลั บที่ ใน
ของเขา และเผากรุ งนี้ เสี ยด วย พระราชวังวา "มีพระวจนะอันใด
ไฟ'"
มาจากพระเยโฮวาห บ า งหรื อ "
11 ต อ มาเมื่ อกองทั พของคน เยเรมียทูลวา "มีพะยะคะ" แลว
เคลเดี ยได ถอยจากกรุ งเยรู ซา- ท านทู ลอี กว า "พระองค จะถู ก
เล็ ม เพราะกองทั พของฟาโรห มอบไว ใ นมื อ ของกษั ต ริ ย แห ง
เขามาประชิด
บาบิโลน"
12 เยเรมี ยก็ ออกไปจากกรุ งเย- 18 เยเรมี ย ได ทู ลกษั ตริ ย เศเดรู ซาเล็ ม มุ งไปยั ง แผ นดิ น เบน- คี ยาห อี กว า "ข าพระองค ได
ยามิ น เพื่ อจะรั บส วนของท าน กระทํ า อะไรผิ ดต อพระองค
ทามกลางประชาชนที่ นั่ น
หรื อต อข าราชการของพระองค
13 เมื่ อท านอยู ที่ ประตู เบนยา- หรือตอชนชาตินี้ พระองคจึงได
มิ น ทหารยามคนหนึ่ งอยู ที่ นั่ น จําขังขาพระองคไวในคุก
ชื่ ออิ รี ยาห บุ ตรชายเชเลมิ ยาห 19 ผู พยากรณ ของพระองค ผู
ผู เป น บุ ตรชายฮานั นยาห ได จั บ ได พยากรณ ให พระองค ว า
เยเรมี ย ผู พยากรณ กล าวว า `กษั ต ริ ย แห ง บาบิ โลนจะไม ม า
"ทานกําลังหนีไปหาคนเคลเดีย" ตอสู พระองค หรือตอสู แผนดิน
14 และเยเรมี ยตอบวา "ไมจริง นี้ ' นั้ นอยู ที่ ไหน
เลย ขาพเจามิไดกําลังหนีไปหา 20 เพราะฉะนั้ นบัดนี้ โอ ขาแต
คนเคลเดี ย" แต อิ รี ยาห ไม ฟ ง กษัตริยผู เปนเจานายของข าพระ
ท าน และจั บเยเรมี ย นํามาหา องค ขอพระองคสดับฟง ขอคํา
พวกเจานาย
ทู ล ของข า พระองค เป น ที่ โปรด
15 และบรรดาเจ า นายก็ เ ดื อ ด ปรานตอพระพักตรของพระองค
ดาลตอเยเรมีย และเขาทั้ งหลาย ขออย า ส ง ข า พระองค กลั บไปที่
ก็ ตี ท านและขั ง ท า นไว ใ นเรื อ น เรื อ นของโยนาธานเลขานุ ก าร
ของโยนาธานเลขานุการ เพราะ นั้ นเลย เกรงว าข าพระองค จะ
ไดทําใหเปนคุก
ตายเสียที่ นั่ น"
16 เมื่ อ เยเรมี ย เข า ไปในคุ กใต 21 กษั ตริยเศเดคียาห จึงมีรับสั่ ง
ดินและในหองเล็กแลว เยเรมีย ให เขามอบเยเรมี ย ไว ที่ บริ เวณ
ก็คางอยู ที่ นั่ นหลายวันแลว
ทหารรักษาพระองค และเขาให
17 กษั ตริ ย เศเดคี ยาห ใ ช ให คน ขนมป ง แก ท า นวั น ละก อนจาก
ไปเอาตัวทานออกมา กษัตริยได ถนนช า งทํ า ขนมจนขนมป ง ใน
(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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เยเรมีย 37, 38
หนา 1588
กรุ งนั้ นหมด เยเรมี ยจึ งค างอยู ลําบาก"
ในบริ เ วณทหารรั กษาพระองค 5กษั ตริ ยเศเดคี ยาห ตรั สว า "ดู
อยางนั้ น
เถิด ชายคนนี้ อยู ในมือของทาน
เยเรมียถูกหยอนลง
ทั้ งหลายแล ว เพราะกษั ตริ ยจะ
ทําอะไรขัดทานทั้ งหลายไดเลา"
ไปในคุกใตดิน
ฝ ายเชฟาทิ ยาห บุ ตร 6เขาจึ งจั บเยเรมี ย ห ย อนลงไป
ชายมัทธาน เกดาลิยาห ในคุ กใต ดิ นของมั ล คิ ยาห บุ ต ร
บุ ตรชายปาชเฮอร และยู คาล ชายฮามเมเลคซึ่ งอยู ในบริ เ วณ
บุ ตรชายเชเลมิ ยาห และปาช- ทหารรั กษาพระองค เขาเอา
เฮอร บุ ต รชายมั ล คิ ยาห ไ ด ยิ น เชือกหยอนเยเรมียลงไป ในคุก
ถ อ ยคํ า ของเยเรมี ย ที่ กล า วแก ใต ดิ นนั้ นไม มี น้ํา มี แต โคลน
และเยเรมียก็จมลงไปในโคลน
ประชาชนทุกคนวา
เอเบดเมเลคชวยเยเรมีย
2"พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ผู
7เมื
่ อเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปย
ใดอยู ในกรุ ง นี้ จะต อ งตายด วย
ดาบ ดวยการกันดารอาหารและ ขั นทีคนหนึ่ งในพระราชวั งได ยิน
ด วยโรคระบาด แต ผู ใดที่ ออก วา เขาหยอนเยเรมียลงไปในคุก
ไปหาคนเคลเดี ยจะมี ชี วิ ต อยู ใต ดิ นนั้ น ฝ ายกษั ตริ ย ประทั บ
เขาจะมี ชี วิ ต เป น บํ า เหน็ จแห ง อยู ที่ ประตูเบนยามิน
8เอเบดเมเลคก็ ออกไปจากพระ
การสงคราม และยังมีชีวิตอยู
3พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา แน ราชวังและทูลกษัตริยวา
นอนกรุ งนี้ จะต องมอบไว ในมื อ 9 "ข า แต ก ษั ตริ ย ผู เป นเจ า นาย
ของกองทัพของกษัตริยแหงบา- ของข าพระองค คนเหล านี้ ได
กระทํ า ความชั่ วร า ยในบรรดา
บิโลนและทานจะยึดไว"
4 และบรรดาเจ านายจึ งทู ล การที่ เขาได กระทําต อเยเรมี ยผู
กษัตริยวา "ขอประหารชายคนนี้ พยากรณ โดยที่ ไดทิ้ งทานลงไป
เสีย เพราะเขากระทําใหมือของ ในคุ กใต ดิ น ท านคงหิ วตายที่
ทหารซึ่ งเหลื ออยู ในเมื องนี้ อ อน นั่ น เพราะในกรุงนี้ ไมมี ขนมปง
ลง ทั้ งมือของประชาชนทั้ งหมด เหลืออยู เลย"
ดวย โดยพูดถอยคําเชนนี้ แกเขา 10 แล วกษั ตริ ย มี รั บสั่ งให เอทั้ งหลาย เพราะวาชายคนนี้ มิได เบดเมเลคคนเอธิโอเป ยวา "จง
แสวงหาความอยู เย็ นเปนสุ ขของ เอาคนไปจากที่ นี่ กั บเจ าสามสิ บ
ชนชาติ นี้ แต หาความทุ กข ยาก คน แล วฉุ ดเยเรมี ยผู พยากรณ

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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หนา 1589
เยเรมีย 38
ออกมาจากคุ ก ใต ดิ น ก อนเขา ไมฟงขาพระองคมิใชหรือ"
ตาย"
16 แล วกษั ตริยเศเดคียาหก็ ทรง
11 เอเบดเมเลคจึ งเอาคนไป ปฏิ ญาณแก เยเรมี ย เป นการลั บ
ด ว ยและไปที่ พระราชวั ง ไปยั ง ว า "พระเยโฮวาห ผู ทรงสร าง
เรื อนพั สดุ เพื่ อเอาผ าเก าๆและ วิญญาณของเราทรงพระชนมอยู
เสื้ อผาขาดๆ ซึ่ งเขาเอาเชือกผูก แนฉันใด เราจะไมประหารทาน
หย อนลงไปให เยเรมี ย ที่ ในคุ ก หรื อ มอบท า นไว ใ นมื อ ของคน
ใตดิน
เหล านี้ ที่ แสวงหาชี วิ ตของท าน
12 แล วเอเบดเมเลคคนเอธิ โอ- ฉันนั้ น"
เป ยพู ดกั บเยเรมี ย ว า "ท านจง 17 แลวเยเรมี ยทู ลเศเดคี ยาหวา
คล องผาและเสื้ อเก านั้ นไวใตรั ก "พระเยโฮวาห พระเจาจอมโยธา
แร และเชื อก" เยเรมี ย กระทํา พระเจ าแห ง อิ สราเอลตรั สดั งนี้
ตาม
ว า ถ าพระองค จะยอมมอบตั ว
13 แล วเขาก็ ฉุ ด เยเรมี ย ขึ้ นมา แก พวกเจ านายแห งกษั ตริ ยบาดวยเชือก และยกทานขึ้ นมาจาก บิโลนแลว เขาจะไวชีวิตของพระ
คุ กใต ดิ น และเยเรมี ย ก็ ยั งค าง องค และกรุงนี้ จะไม ตองถู กไฟ
อยู ในบริ เวณทหารรั ก ษาพระ เผา พระองค และวงศ วานของ
องค
พระองคจะมีชีวิตอยู ได
เศเดคียาหทรงขอ
18 แต ถ า พระองค ไ ม ยอมมอบ
ตั วแก พวกเจ านายแห งกษั ตริ ย
คําแนะนําจากเยเรมีย
14 กษัตริ ยเศเดคียาหทรงใช คน ของบาบิ โลนแล ว กรุ งนี้ จะต อง
ไปนํ า เยเรมี ย ผู พยากรณ ม าที่ ถู กมอบไว ในมื อของชนเคลเดี ย
ทางเข าพระนิ เวศของพระเยโฮ- และเขาทั้ งหลายจะเอาไฟเผา
วาห ช องที่ สาม กษั ตริ ยตรั สกั บ เสี ย และพระองค จะหนี ไม รอด
เยเรมี ย ว า "เราจะถามท านสั ก ไปจากมือของเขาทั้ งหลาย"
ขอหนึ่ ง ขออยาปดบังไวจากเรา 19 กษัตริยเศเดคี ยาหจึงตรัสกับ
เยเรมี ย ว า "เรากลั วพวกยิ วซึ่ ง
เลย"
15 เยเรมี ย จึ งทู ล เศเดคี ยาห ว า เล็ ดลอดไปหาคนเคลเดี ย เกรง
"ถ า ข า พระองค จะทู ล พระองค ว า เราจะถู ก มอบไว ใ นมื อ ของ
พระองค จะประหารข า พระองค พวกเหล านั้ น และเขาทั้ งหลาย
แนมิ ใชหรื อ และถาขาพระองค จะกระทําความอัปยศแกเรา"
จะถวายคําปรึ กษา พระองค จะ 20 เยเรมียทูลวา "เขาจะไมมอบ
(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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เยเรมีย 38, 39
หนา 1590
พระองค ไว ขอพระองค เชื่ อ เราไดพูดกับทาน และมาหาทาน
ฟ ง พระสุ ร เสี ยงของพระเยโฮ- พูดวา `จงบอกมาวาเจาพูดอะไร
วาห ตามสิ่ งซึ่ งข าพระองค ได ทู ล กับกษัตริย และกษัตริยตรัสอะพระองค และพระองค ก็จะเป น ไรกั บเจ า อยาซ อนอะไรจากเรา
สุข และเขาก็ จะไว พระชนม ของ เลย และเราจะไมฆาเจา'
พระองค
26 ท านจงบอกเขาทั้ งหลายว า
21 แต ถ า พระองค ไ ม ยอมมอบ `ข าพเจ าได ทู ลขอต อพระพั กตร
ตั ว ต อไปนี้ เป นพระวจนะซึ่ ง กษั ตริ ย มิ ให พระองค ทรงส ง
พระเยโฮวาห ท รงสํา แดงต อ ข า ข าพเจ ากลั บไปที่ เรื อนของโยพระองค
นาธานเพื่ อใหตายเสียที่ นั่ น'"
22 ดูเถิด บรรดาผู หญิ งที่ เหลือ 27 และเจ า นายทั้ งปวงก็ ม าหา
อยู ใ นวั งของกษั ตริ ย แห งยู ดาห เยเรมี ย และซั กถามท าน และ
จะได ถู ก นํ า ออกไปให พวกเจ า ท า นก็ ต อบเขาตามบรรดาถ อ ย
นายของกษั ต ริ ย แ ห ง บาบิ โ ลน คํ า เหล า นี้ ที่ กษั ต ริ ย ท รงรั บสั่ ง
และผู หญิงเหลานั้ นจะวา `เพื่ อน ท าน เขาทั้ งหลายจึ งหยุ ดถาม
ทั้ งหลายของพระองค ไ ด หลอก ท าน เพราะการสนทนานั้ นไม
ลวงพระองค และได ชนะพระ มีใครไดยิน
องค แลว พระบาทของพระองค 28 และเยเรมี ยก็ ค างอยู ในบริ จมลงในโคลนแล ว และเขาทั้ ง เวณทหารรั กษาพระองค จนถึ ง
หลายก็หันไปจากพระองค'
วั นที่ เยรู ซาเล็ มถู กยึ ด ท านอยู
23 เขาจะพาบรรดาสนมและ ในที่ นั่ นเมื่ อเยรูซาเล็มถูกยึด
มเหสี และบุ ต รของพระองค ไ ป
ครั้ งสุดทายที่ ยูดาหถูก
ใหคนเคลเดีย และพระองคเอง
นําไปเปนเชลย
ก็ จะไม ท รงรอดไปจากมื อ ของ
ในป ที่ เก าแห งเศเดคี เขาทั้ งหลาย แต พระองค จะถู ก
ยาห กษั ตริ ย แห งยู ดาห
กษัตริยแหงบาบิโลนจับได และ ในเดื อนที่ สิ บ เนบู คั ดเนสซาร
พระองค จะเป นเหตุ ที่ พวกเขา กษั ต ริ ย แห ง บาบิ โลนและกอง
เผากรุงนี้ เสียดวยไฟ"
ทั พทั้ งสิ้ นของท า นได ม าสู รบ
24 แล วเศเดคี ยาหตรั สกับเยเร- กรุงเยรูซาเล็มและไดลอมไว
มี ย ว า "อย าให ผู ใดรู ถ อยคํา 2ในป ที่ สิ บเอ็ ดแห ง รั ชกาลเศเหลานี้ และทานจะไมตาย
เดคียาห เมื่ อวันที่ เกาของเดือน
25 แต ถ าพวกเจ า นายได ยิ น ว า ที่ สี่ กรุงนั้ นก็แตก

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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หนา 1591
เยเรมีย 39
3แลวบรรดาเจานายของกษัตริย 8 คนเคลเดี ยได เ ผาพระราชวั ง
แห งบาบิ โลนได เข ามานั่ งที่ และบานเรื อนของประชาชนและ
ประตูกลาง มีเนอรกัลชาเรเซอร พังกําแพงกรุงเยรูซาเล็มเสีย
สัมการเนโบ สารเสคิม รับสารีส 9แล วเนบู ซาระดานผู บัญชาการ
เนอรกัลชาเรเซอร รับมัก และ ทหารรั ก ษาพระองค ได จั บส วน
บรรดาเจ านายที่ เหลื ออยู ทั้ งสิ้ น ประชาชนที่ เหลื ออยู ในกรุ งเป น
ของกษัตริยแหงบาบิโลน
เชลยพาไปยังบาบิ โลน ทั้ งคนที่
4ต อมาเมื่ อเศเดคี ยาห กษั ตริ ย เล็ดลอด คือคนที่ เล็ดลอดมาหา
แห ง ยู ด าห และบรรดาทหารได ทาน และสวนคนที่ เหลืออยู
เห็นแลว เขาทั้ งหลายไดหนีออก 10 เนบู ซาระดาน ผู บั ญชาการ
จากกรุ งในเวลากลางคื นไปทาง ทหารรักษาพระองคได ทิ้ งคนจน
อุ ทยานของกษั ตริ ย ออกทาง แหงประชาชนที่ ไมมี สมบัติ อะไร
ประตู ระหวางกําแพงทั้ งสองและ ไว ในแผ นดินยู ดาห บาง และใน
ทานไดหนีไปยังทางที่ ราบ
เวลาเดี ยวกั น ได ม อบสวนองุ น
5แต กองทั พของคนเคลเดี ยได และไรนาใหแกเขา
ติ ดตามเขาทั้ งหลาย ไปทั นเศเนบูคัดเนสซารรับสั่ ง
เดคี ยาหที่ ราบเมื องเยรี โค และ
ใหดูแลรักษาเยเรมีย
เมื่ อเขาทั้ งหลายจั บท านได แล ว 11 เนบู คั ดเนสซาร กษั ตริ ยแห ง
เขาได นําทานไปยั งเนบู คั ดเนส- บาบิ โลนได ประทานบั ญชาเกี่ ยว
ซารกษัตริยแหงบาบิโลนที่ ตําบล ด วยเยเรมี ย ท างเนบู ซ าระดาน
ริ บลาห ในแผ นดิ นฮามั ท และ ผู บัญชาการทหารรั กษาพระองค
พระองคก็พิพากษาโทษทาน
วา
6 กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได ฆ า 12 "จงรับทานไป ดูแลทานใหดี
บรรดาบุตรชายของเศเดคียาห ที่ และอยาทําอันตรายแกทาน แต
ตําบลริ บลาห ต อหน าต อตาของ จงกระทํา แก ท า นตามที่ ท านจะ
ท าน และกษั ตริ ย แห งบาบิ โลน บอกให"
ได ประหารพวกขุ น นางทั้ งสิ้ น 13 ดังนั้ น เนบูซาระดานผู บัญชา
ของยูดาหเสีย
การทหารรั กษาพระองค เนบู 7 พระองค ท รงทํ า นั ย น ตาของ ชัสบาน รับสารีส เนอรกัลชาเรเศเดคี ยาห ให บอดไป แล วตี เซอร รับมัก และบรรดาเจานาย
ตรวนท านไว เพื่ อจะนําไปบาบิ - ของกษั ตริ ย แห ง บาบิ โลนได ใ ช
โลน
คนไป
(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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เยเรมีย 39, 40
หนา 1592
14 คื อพวกท า นได ใ ช ค นไปนํา มี ย หลั งจากที่ เนบู ซาระดานผู
เยเรมี ย มาจากบริ เวณทหารรั ก- บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค
ษาพระองค เขาทั้ งหลายมอบ ได ปล อยให ท า นไปจากรามาห
ท านไว กั บเกดาลิ ยาห บุ ต รชาย ครั้ งเมื่ อเขาจั บท า นตี ต รวนมา
อาหิ คั ม ผู เป นบุ ตรชายชาฟาน พร อมกั บบรรดาเชลยพวกกรุ ง
ใหนําทานไปบาน ดังนั้ นทานจึง เยรู ซาเล็ มและยู ดาห ผู ที่ ถู ก
ไดอยู ทามกลางประชาชน
กวาดไปเปนเชลยยังบาบิโลน
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห 2 ผู บั ญชาการทหารรั ก ษาพระ
มายั งเยเรมี ย ขณะที่ ท านถู กขั ง องค ได นําเยเรมี ย มาแล วพู ดกั บ
อยู ในบริ เวณทหารรั ก ษาพระ ท านว า "พระเยโฮวาห พระเจ า
องคนั้ นวา
ของทานทรงประกาศความรายนี้
16 "จงไปบอกเอเบดเมเลคคน ตอสถานที่ นี้
เอธิ โอเป ยว า พระเยโฮวาห 3 พระเยโฮวาห ทรงกระทํ า ให
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล เป นไปและทรงกระทํ า ตามที่
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะใหถอย พระองค ตรั สไว เพราะท านทั้ ง
คําของเราที่ มีอยู ต อกรุ งนี้ สําเร็ จ หลายได กระทําบาปต อพระเยในทางร ายไม ใช ทางดี และจะ โฮวาห และไม เชื่ อฟ งพระสุ รสําเร็จตอหนาเจาในวันนั้ น
เสี ยงของพระองค สิ่ งนี้ จึ งได
17 พระเยโฮวาห ตรั สว า แต เรา เปนมาเหนือทาน
จะช วยเจาให พนในวั นนั้ น และ 4ดูเถิด วันนี้ ขาพเจาปลอยทาน
เขาจะไม ม อบเจ า ไว ใ นมื อ ของ จากโซ ตรวนที่ มื อของท าน ถ า
คนที่ เจากลัว
ท านเห็ นชอบที่ จะมายั งกรุ งบา18 เพราะเราจะช วยเจ า ให พ น บิ โลนกั บข าพเจ า ก็ จงมาเถิ ด
เปนแน และเจาจะไมลมลงดวย ข าพเจ าจะดูแลท านให ดี แตถ า
ดาบ แต เจ าจะมี ชี วิ ตเป นบํา- ท านไม เ ห็ น ชอบที่ จะมายั ง กรุ ง
เหน็ จแห งการสงคราม เพราะ บาบิโลนกับขาพเจา ก็อยามา ดู
เจาไดไววางใจในเรา พระเยโฮ- ซิ แผ นดินทั้ งหมดนี้ อยู ตอหนา
วาหตรัสดังนี้ แหละ"
ท าน
ท านจะไปที่ ไหนก็ ได
เยเรมียพยากรณทามกลาง
ตามแต ท านเห็ นดี เห็ นชอบที่ จะ
ประชาชนซึ่ งเหลืออยู ในยูดาห ไป"
พระวจนะซึ่ งมาจาก 5ขณะเมื่ อทานยังไมกลับไป เขา
พระเยโฮวาห ถึ งเยเร- กล าวว า "ท านจงกลั บไปหาเก-

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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หนา 1593
เยเรมีย 40
ดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผู เปน ทั้ งตัวเขาและคนของเขา
บุ ตรชายชาฟาน ผู ซึ่ งกษั ตริ ย 9เกดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผู
แห งบาบิ โลนได แตงตั้ งให เป นผู เป น บุ ต รชายชาฟานก็ ไ ด ปฏิ ว าราชการบรรดาหั วเมื องยู ดาห ญาณให แ ก เ ขาและคนของเขา
และอยู กั บเขาท ามกลางประชา กล าวว า "อย ากลั วในการที่ จะ
ชน หรื อจะไปที่ ใดที่ ท านเห็ น ปรนนิ บั ติ คนเคลเดี ย จงอาศั ย
ชอบจะไปก็ ได " ผู บั ญชาการ อยู ในแผ นดิ นและปรนนิ บั ติ
ทหารรักษาพระองคจึงสั่ งอนุ มัติ กษั ตริ ยแห งบาบิ โลน แล วท าน
เสบี ยงและให ของขวั ญแก เยเร- ทั้ งหลายก็จะอยู เย็นเปนสุข
มีย แลวก็ปลอยทานไป
10 สวนตัวขาพเจา ดูเถิด ขาพ6 เยเรมี ย ก็ ไปหาเกดาลิ ยาห เจ าจะอาศั ยอยู ที่ มิ สปาห เพื่ อ
บุ ตรชายอาหิคั มที่ มิสปาห และ จะปรนนิบัติคนเคลเดีย ผู ซึ่ งจะ
อาศั ยอยู กั บเขาท ามกลางประ- มาหาเรา แต ฝายทานจงเก็บน้ํา
ชาชน ซึ่ งเหลื ออยู ในแผ นดิ น องุ น ผลไมฤดูรอน และน้ํามัน
นั้ น
และเก็ บไวในภาชนะ และจงอยู
7 เมื่ อบรรดาหั ว หน า ของกอง ในหัวเมืองซึ่ งทานยึดไดนั้ น"
ทหารที่ ในทุ งนา คือพวกเขาและ 11 ในทํานองเดียวกัน เมื่ อพวก
คนของเขาทั้ งหลายได ยิ นว า ยิ วทั้ งหลาย ซึ่ งอยู ที่ โมอั บและ
กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได แต งตั้ ง ทามกลางคนอัมโมน และในเอเกดาลิ ยาห บุ ตรชายอาหิ คั มให โดมและในแผ นดิ นอื่ นๆทั้ งสิ้ น
เป นผู ว าราชการในแผ นดิ นนั้ น ได ยินว ากษัตริ ยแหงบาบิ โลนได
และได มอบชายหญิ งกั บเด็ กผู ที่ ทิ้ งคนให เ หลื อ ไว ส วนหนึ่ งใน
เป นคนจนในแผ นดิ น ซึ่ งมิ ได ยู ดาห และได แต งตั้ งให เกดาลิ ถูกกวาดไปเป นเชลยยังบาบิ โลน ยาหบุตรชายอาหิคัม ผู เปนบุตร
ไวใหทานนั้ น
ชายชาฟานให เป น ผู ว า ราชการ
8เขาทั้ งหลายก็ ไปหาเกดาลิยาห เหนือเขาทั้ งหลาย
ที่ มิ สปาห มี อิ ชมาเอลบุ ตรชาย 12 แล วพวกยิ วทั้ งปวงก็ ได กลั บ
เนธานิยาห โยฮานั นและโยนา- มาจากทุกที่ ซึ่ งเขาถูกขับไลใหไป
ธานบุตรชายคาเรอาห เสไรอาห อยู นั้ น และมายั งแผนดินยู ดาห
บุ ตรชายทั นหุ เมท บรรดาบุ ตร มาหาเกดาลิยาหที่ มิ สปาห และ
ชายของเอฟายชาวเนโทฟาห เขาทั้ งหลายได เก็ บน้ํ า องุ น และ
เยซั นยาห บุตรชายชาวมาอาคาห ผลไมในฤดูรอนไดเปนอันมาก
(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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เยเรมีย 40, 41
หนา 1594
อิชมาเอลวางแผนราย
มาเชื้ อพระวงศ พร อมกั บเจ า
นายสิบคนของกษัตริย ไดมาหา
ฆาเกดาลิยาห
13 ฝ ายโยฮานั นบุ ตรชายของ เกดาลิ ยาห บุ ต รชายอาหิ คั ม ที่
คาเรอาห และบรรดาประมุ ขของ มิสปาห แลวพวกเขารับประทาน
กองทหารที่ ในทุ งนาได ม าหา อาหารอยู ดวยกันที่ มิสปาห
2แล วอิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเกดาลิยาหที่ มิสปาห
14 และกล าวแก ท านว า "ท าน นิ ยาห กั บคนทั้ งสิบที่ อยู กับเขาก็
ทราบหรื อไม ว า
บาอาลิ ส ได ลุ กขึ้ นฆ าเกดาลิ ยาห บุตรชาย
กษั ตริ ย ของคนอั มโมนได ส งให อาหิ คั ม ผู เป นบุ ตรชายชาฟาน
อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห มา ผู ที่ กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได
เอาชี วิตของท าน" ฝ ายเกดาลิ - แต ง ตั้ งให เ ป น ผู ว า ราชการที่
ยาห บุ ตรชายอาหิ คั มไม เชื่ อเขา แผนดินนั้ นเสียดวยดาบจนตาย
3 อิ ชมาเอลได ฆ าพวกยิ วทั้ ง
ทั้ งหลาย
15 แล วโยฮานั นบุ ตรชายคาเร- หลายที่ อยู กั บเกดาลิ ยาห ที่ มิ สอาห ไ ด พู ด กั บ เกดาลิ ยาห เ ป น ปาห และคนเคลเดี ยซึ่ งได พบ
การลับที่ มิสปาหวา "จงใหขาพ- อยู ที่ นั่ นพร อมกั บพวกทหาร
เจ าไปฆ าอิ ชมาเอลบุ ตรชายเน- ดวย
ธานิ ยาห เสี ย และจะไม มี ใคร 4ต อมาอี กสองวั นหลั งจากวั นที่
ทราบเรื่ อง ทําไมจะให เขาเอา เกดาลิ ยาห ถู กฆ าก อนที่ ใครๆรู
ชี วิ ตของท าน แล วพวกยิ วทั้ ง เรื่ อง
หลายซึ่ งมารวบรวมอยู กั บท าน 5มี ชายแปดสิ บคนมาจากเมื อง
จะกระจัดกระจายกันไป และคน เชเคมและเมื องชี โลห และเมื อง
สะมาเรี ย มี หนวดเคราโกนเสี ย
ยูดาหที่ เหลืออยู นี้ ก็จะพินาศ"
16 แต เกดาลิ ยาหบุตรชายอาหิ- และเสื้ อผาขาด และกรี ดตัวเอง
คั มพู ดกั บโยฮานั นบุ ตรชายคา- นํา เครื่ องธั ญญบู ชาและกํา ยาน
เรอาห วา "ท านอย าทําสิ่ งนี้ เลย มาถวายที่ พระนิ เวศของพระเยเพราะที่ ทานพูดถึงอิ ชมาเอลนั้ น โฮวาห
6และอิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเปนความเท็จ"
นิ ยาห มาจากมิ สปาห พบเขา
อิชมาเอลฆาเกดาลิยาห
ต อมาในเดื อนที่ เจ็ ด เหล านั้ นเข า อิ ชมาเอลเดิ นมา
อิ ช มาเอลบุ ต รชายเน- พลางร องไห พลาง และต อมา
ธานิยาห ผู เปนบุตรชายเอลีชา- เมื่ อเขาพบคนเหลานั้ นจึ งพูดกับ

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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หนา 1595
เยเรมีย 41
เขาทั้ งหลายว า "เชิ ญเข ามาหา
โยฮานันชวยพวกเชลย
เกดาลิยาหบุตรชายอาหิคัมเถิด"
ใหรอดพน
7เมื่ อเขาทั้ งหลายเข ามาในเมือง 11 แตเมื่ อโยฮานันบุ ตรชายคาอิ ช มาเอลบุ ต รชายเนธานิ ย าห เรอาห และบรรดาหั วหน า ของ
และคนที่ อยู กั บท านก็ ฆ าเขาทั้ ง กองทหารซึ่ งอยู กั บเขา ได ยิ น
หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที่ เรื่ องความชั่ วร ายทั้ งหลาย ซึ่ ง
ขังน้ํา
อิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธานิยาหได
8แต ในพวกนั้ นมี อยู สิ บคนด วย กระทําแลวนั้ น
กั นที่ พู ดกั บอิ ชมาเอลว า "ขอ 12 เขาก็ จั ด เอาคนทั้ งหมดของ
อย าฆ าเราเสี ยเลย เพราะเรามี เขาไปตอสู กับอิชมาเอลบุตรชาย
ของมีคา คือขาวสาลี ขาวบาร- เนธานิ ยาห เขาทั้ งหลายปะทะ
เลย น้ํามัน และน้ําผึ้ งซอนไวใน เขาที่ สระใหญ ซึ่ งอยู ที่ เมื อง
ทุ งนา" ดั งนั้ น เขาจึ งงดไม ฆ า กิเบโอน
เขาทั้ งหลายกับพี่ นองเสีย
13 และต อมาเมื่ อประชาชนทั้ ง
9ที่ ขังน้ําซึ่ งอิชมาเอลโยนศพทั้ ง ปวงผู ซึ่ งอยู กั บอิ ช มาเอลเห็ น
ปวงของผู ที่ เขาฆ าตายลงไป โยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห และ
เพราะเหตุเกดาลิยาหนั้ น เปนที่ บรรดาหั วหน า กองทหารที่ อยู
ซึ่ งกษั ตริยอาสาสรางไวเพื่ อป อง กับเขา เขาทั้ งหลายก็เปรมปรีดิ์
กั นบาอาชากษั ต ริ ย แห งอิ สรา- 14 ประชาชนทั้ งปวงซึ่ งอิ ชมาเอล อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ- เอลจั บเป นเชลยมาจากมิ สปาห
ยาหก็ใสคนที่ ถูกฆาไวจนเต็ม
จึงหันหลังและกลับไป เขาไปหา
10 แล วอิ ช มาเอลก็ จั บคนทั้ ง โยฮานันบุตรชายคาเรอาห
หมดที่ เหลื อ อยู ในมิ ส ปาห ไ ป 15 แต อิ ชมาเอลบุ ตรชายเนธาเป นเชลย คื อพวกราชธิ ดาและ นิ ยาห ไ ด ห นี รอดจากโยฮานั น
ประชาชนทั้ งปวงที่ เหลื อ อยู ที่ พร อมกั บชายแปดคนไปหาคน
มิ สปาห ผู ที่ เนบู ซาระดานผู อัมโมน
บั ญชาการทหารรั ก ษาพระองค 16 แล วโยฮานั นบุ ตรชายคาเรได มอบหมายให แก เกดาลิ ยาห อาห และบรรดาหั วหน าของกอง
บุตรชายอาหิคัม อิชมาเอลบุตร ทหารซึ่ งอยู กับทาน ไดนําประชายเนธานิ ย าห ไ ด จั บ เขาเป น ชาชนที่ เหลืออยู ทั้ งหมด ซึ่ งเอา
เชลย และออกเดิ นข ามฟากไป กลั บ คื น มาจากอิ ช มาเอลบุ ต ร
หาคนอัมโมน
ชายเนธานิยาหซึ่ งมาจากมิสปาห
(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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เยเรมีย 41, 42
หนา 1596
หลั งจากที่ ได ฆ าเกดาลิ ยาห บุตร ทานสําแดงหนทางแกเราวา เรา
ชายอาหิคัมแลวนั้ น คือทหาร ผู ควรจะดําเนิ นไปทางไหน และ
หญิง เด็ก และขันที ผู ซึ่ งโยฮา- ขอสําแดงสิ่ งที่ เราควรจะกระทํา"
นันนํากลับมายังกิเบโอน
4เยเรมียผู พยากรณ กลาวแก เขา
17 และเขาทั้ งหลายก็ ไปอยู ที่ ที่ ทั้ งหลายวา "ขาพเจ าไดยินทาน
อาศั ยของคิ มฮาม ใกล เบธเล- แลว ดูเถิด ขาพเจาจะอธิษฐาน
เฮม ตั้ งใจจะไปยังอียิปต
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ
18 เนื่ องดวยคนเคลเดีย เพราะ ท า นตามคํา ขอร องของท า นทั้ ง
เขากลัว เพราะวาอิชมาเอลบุตร หลาย และต อมาพระเยโฮชายเนธานิ ยาห ได ฆ าเกดาลิ ยาห วาห จะทรงตอบท านประการใด
บุ ตรชายอาหิ คั ม ผู ซึ่ งกษั ตริ ย ข าพเจ าจะบอกแก ท าน ข าพแห ง บาบิ โลนได ตั้ งให เ ป นผู ว า เจ าจะไม ปดบั งสิ่ งใดไว จากท าน
ราชการเหนือแผนดินนั้ นเสีย
เลย"
คนยูดาหที่เหลืออยู
5แลวเขาทั้ งหลายพูดกับเยเรมีย
ว า "ขอพระเยโฮวาห จงเป น
ขอคําแนะนําจากเยเรมีย
พยานที่ สั ตย จริ งและสั ตย ซื่ อใน
แตไดปฏิเสธคํานั้ นเสีย
บรรดาหัวหนาของกอง ระหว างข าพเจ าทั้ งหลาย ถ า
ทหารและโยฮานันบุตร ขาพเจาทั้ งหลายมิ ไดกระทําตาม
ชายคาเรอาห และเยซั นยาห บรรดาพระวจนะของพระเยโฮบุ ตรชายโฮชายาห และประชา วาห พ ระเจ า ของท า นผู ทรงใช
ชนทั้ งปวงจากผู น อยที่ สุ ดถึ งผู ทาน
6ไมวาจะดีหรือราย ขาพเจาทั้ ง
ใหญที่ สุดไดเขามาใกล
2และพู ดกั บเยเรมี ย ผู พยากรณ หลายจะเชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยงของ
วา "ขอใหคําออนวอนของขาพ- พระเยโฮวาหพระเจ าของเรา ผู
เจ า ทั้ งหลายเป น ที่ ยอมรั บ ต อ ซึ่ งขาพเจ าทั้ งหลายส งทานใหไป
หน าท าน และขอท านอธิ ษฐาน หานั้ น เพื่ อเราจะอยู เย็นเปนสุข
ต อพระเยโฮวาห พระเจ าของ เมื่ อเราเชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยงแห ง
ทานเพื่ อเราทั้ งหลาย เพื่ อคนที่ พระเยโฮวาหพระเจาของเรา"
เหลื ออยู นี้ ทั้ งสิ้ น (เพราะเรามี 7ต อมาครั้ นสิ้ นสิ บวั น แล วพระ
เหลื อน อยจากคนมาก ตามที่ วจนะของพระเยโฮวาห มายังเยเรมีย
ทานเห็นอยู กับตาแลว)
3 ขอพระเยโฮวาห พระเจ า ของ 8แล วท านจึ งให ตามตั วโยฮานั น

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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หนา 1597
เยเรมีย 42
บุตรชายคาเรอาห และบรรดาผู เราจะไม เห็ นสงคราม จะไม ได
หั วหน า ของกองทหารผู อยู กั บ ยิ นเสี ยงแตร จะไม หิ วขนมป ง
ท าน และประชาชนทั้ งปวงตั้ ง และเราทั้ งหลายจะอาศั ยอยู ที่
แตคนเล็กที่ สุดถึงคนใหญที่ สุด
นั่ น'
9และบอกเขาทั้ งหลายวา "พระ 15 เพราะฉะนั้ น บัดนี้ คนยูดาห
เยโฮวาห พระเจ าแห ง อิ ส ราเอล ที่ เหลืออยู เอย ขอฟ งพระวจนะ
ผู ซึ่ งท านได ใช ให ขาพเจ านําเอา ของพระเยโฮวาห พระเยโฮวาห
คําออนวอนของท านไปเสนอตอ จอมโยธา พระเจาของอิสราเอล
พระพั กตรพระองค นั้ น ได ตรั ส ตรั สดั งนี้ ว า ถ าเจ ามุ งหน าจะ
ดังนี้ วา
เขาอียิปตและไปอาศัยที่ นั่ น
10 ถ าเจ าทั้ งหลายจะอยู ต อไป 16 แลวต อมาดาบซึ่ งเจ ากลั วอยู
ในแผ นดิ นนี้ เราจะสร างเจ าทั้ ง นั้ น จะตามทั น เจ าที่ นั่ น ในแผ น
หลายขึ้ นและไมทําลายลง เราจะ ดิ นอี ยิปต และการกั นดารอาปลู กเจ า ไว และไม ถ อนเจ าเสี ย หารซึ่ งเจ ากลั วอยู นั้ นจะติ ดตาม
เพราะเราได กลั บใจจากเหตุ ร าย เจ าไปถึ งอี ยิปต และเจ าจะตายที่
ซึ่ งเราไดกระทําไปแลว
นั่ น
11 อย า กลั วกษั ต ริ ย แห ง บาบิ - 17 ทุ กคนซึ่ งมุ งหน าไปยั ง
โลนผู ซึ่ งเจากลัวอยู นั้ น พระเย- อียิปต เพื่ อจะอยู ที่ นั่ นจะตายเสีย
โฮวาห ตรั สว า อย ากลั วเขาเลย ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร
เพราะเราอยู กับเจาทั้ งหลายเพื่ อ ดวยโรคระบาด เขาจะไมมีคนที่
ช วยเจ าให รอด และช วยเจ าให เหลืออยู หรื อที่ รอดตายจากเหตุ
พนจากมือของเขา
รายซึ่ งเราจะนํามาเหนือเขา
12 เราจะให ค วามกรุ ณาแก เจ า 18 เพราะพระเยโฮวาห จอมโยเพื่ อเขาจะไดกรุณาเจา และยอม ธา พระเจาแห งอิสราเอล ตรัส
ให เจากลั บไปอยู ในแผ นดิ นของ ดั งนี้ วา เราเทความกริ้ วของเรา
เจาเอง
และความพิ โรธของเราลงเหนื อ
13 แตถาเจาทั้ งหลายพูดวา `เรา ชาวเยรู ซาเล็มอย างไร เราจะเท
จะไม อยู ในแผ นดิ นนี้ ' โดยไม ความกริ้ วของเราเหนื อ เจ า ทั้ ง
เชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยงของพระเย- หลายเมื่ อเจ าจะเข าไปยั งอี ยิ ปต
โฮวาหพระเจาของเจา
อยางนั้ น เจาจะเปนคําสาป เปน
14 และกลาววา `ไมเอา เราจะ ที่ น าตกตะลึ ง เป นคําแช งและ
เข าไปในแผ นดิ นอี ยิ ปต ที่ ซึ่ ง เป นที่ นิ นทา เจ าจะไม เห็ นที่ นี่
(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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เยเรมีย 42, 43
หนา 1598
อีก
ทั้ งปวงถึ งพระวจนะเหล านี้ ทั้ ง
19 โอ คนยู ดาห ที่ ยั งเหลื ออยู สิ้ นของพระเยโฮวาหพระเจาของ
เอ ย พระเยโฮวาห ได ตรั สเกี่ ยว เขาทั้ งหลาย ซึ่ งพระเยโฮวาห
กั บท านแล วว า `อย าไปยั งอี - พระเจ าของเขาไดทรงใช ท านให
ยิ ปต ' จงรู เป นแน ว า ในวั นนี้ ไปพู ดพระวจนะทั้ งสิ้ นนี้ กั บเขา
ขาพเจาไดตักเตือนทาน
ทั้ งหลายนั้ นแลว
20 ว าท านทั้ งหลายได หลงเจิ่ น 2อาซาริ ยาห บุ ตรชายโฮชายาห
ไปในใจของทานเอง เพราะทาน และโยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห
ได ใช ขาพเจ าไปหาพระเยโฮวาห และบรรดาผู ชายที่ โอหั งได พู ด
พระเจาของทานวา `ขออธิษฐาน กั บเยเรมี ย วา "ท านพู ดมุ สา
เพื่ อเราต อพระเยโฮวาห พระเจ า พระเยโฮวาห พระเจ าของเรามิ
ของเรา และพระเยโฮวาห พระ ได ใช ท านให มาพู ดว า `อย าไป
เจาของเราจะตรัสประการใด ขอ อียิปตที่ จะอาศัยอยู ที่ นั่ น'
บอกแก เรา และเราจะกระทํา 3 แต บารุ ค บุ ตรชายเนริ ยาห ได
ตาม'
ยุ ท านให ต อสู กั บเรา เพื่ อจะ
21 และในวั นนี้ ขาพเจ าได ประ- มอบเราไว ในมื อของคนเคลเดี ย
กาศพระวจนะนั้ นแก ท านทั้ ง เพื่ อเขาทั้ งหลายจะได ฆ าเรา
หลายแล ว แต ท านมิ ได เชื่ อฟ ง หรื อกวาดเราไปเป นเชลยใน
พระสุ ร เสี ยงแห ง พระเยโฮวาห บาบิโลน"
พระเจ าของท านในสิ่ งใดๆ ซึ่ ง 4โยฮานันบุ ตรชายคาเรอาห และ
พระองค ทรงใช ข า พเจ ามาบอก บรรดาหั วหน าของกองทหาร
ทาน
และประชาชนทั้ งสิ้ น ไม เชื่ อฟ ง
22 เพราะฉะนั้ นบั ด นี้ จงทราบ พระสุ รเสี ยงของพระเยโฮวาห ที่
เป นแน วา ท านทั้ งหลายจะตาย จะอาศัยอยู ในแผนดินยูดาห
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร 5แต โยฮานั นบุ ตรชายคาเรอาห
และด วยโรคระบาด ในสถานที่ และบรรดาผู หั ว หน า ของกอง
ซึ่ งท านทั้ งหลายปรารถนาจะไป ทหารได พาคนยู ด าห ทุ ก คนที่
อาศัยอยู "
เหลื ออยู ไป คื อผู ซึ่ งกลั บมาอยู
เยเรมียไปยังอียิปต
ในแผ นดิ นยู ดาห จากบรรดา
ประชาชาติ ที่ เขาถู กขั บไล ให ไป
พรอมกับพวกที่ เหลืออยู
ต อ มาเมื่ อเยเรมี ย จบ อยู นั้ น
การพู ดต อประชาชน 6คื อพวกผู ชายผู หญิ ง เด็ ก
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(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
เยเรมีย 43, 44
บรรดาธิดา และทุกคนซึ่ งเนบู- ให ถึ ง ความตายจะไปหาความ
ซาระดานผู บัญชาการทหารรั ก- ตาย ผู ถู กกําหนดให เป นเชลย
ษาพระองคได เหลือไวใหแก เก- แกการเปนเชลย และผู ที่ ถูกกําดาลิยาหบุตรชายอาหิคัม ผู เปน หนดใหถูกดาบใหแกดาบ
บุ ตรชายชาฟาน ทั้ งเยเรมี ย ผู 12 และเราจะกอไฟในวิ หารของ
พยากรณ และบารุ คบุ ตรชาย พระแห งอี ยิปต และทานจะเผา
เนริยาห
เสี ยและเก็ บไปเป นเชลย และ
7 และเขาทั้ งหลายได มายั ง ท านจะปกคลุ มตั วเองด วยแผ น
แผ นดิ นอี ยิ ปต เพราะเขาทั้ ง ดินอียิปต เหมื อนผู เลี้ ยงแกะ
หลายไม เชื่ อฟ งพระสุ รเสียงของ ปกคลุ มตั วเองด วยเสื้ อคลุ มและ
พระเยโฮวาห และเขาก็ มาถึ ง ท านจะไปเสี ยจากที่ นั่ นด วยสั นนครทาปานเหส
ติภาพ
8แล วพระวจนะของพระเยโฮ- 13 ท านจะหั กเสาศั กดิ์ สิ ทธิ์ แห ง
วาห มายั ง เยเรมี ย ในนครทา- เมื องเบธเชเมชซึ่ งอยู ในแผนดิน
ปานเหสวา
อียิปตเสีย และทานจะเอาไฟเผา
9"จงถื อก อนหิ นใหญ ๆไว จง วิหารของพระแหงอียิปตเสีย"
ซ อนไว ที่ ในปู นสอในเตาเผาอิ ฐ
พระวจนะของพระเจา
ซึ่ งอยู ที่ ทางเข า ไปสู พระราชวั ง
เกี่ ยวดวยพวกยิวในอียิปต
ของฟาโรห ใ นนครทาปานเหส
พระวจนะที่ มายั ง เยทา มกลางสายตาของคนยู ดาห
เรมี ย เกี่ ยวด วยบรรดา
10 และจงกล าวแก เขาทั้ งหลาย ยิวที่ อาศัยอยู ในแผนดินอียิปตที่
วา พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ มิกดล ที่ ทาปานเหส ที่ โนฟ และ
เจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ วา ดู ในแผนดินปทโรสวา
เถิ ด เราจะใช และนําเนบู คั ด- 2"พระเยโฮวาห จอมโยธา พระ
เนสซารกษัตริยแหงบาบิ โลน ผู เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า
รับใชของเรา และทานจะตั้ งพระ เจ าทั้ งหลายได เห็ นบรรดาเหตุ
ที่ นั่ งของท า นเหนื อ หิ น เหล า นี้ ร ายที่ เรานํามาเหนื อกรุงเยรูซาซึ่ งเราไดซอนไว และทานจะกาง เล็ม และเหนือหัวเมืองยูดาหทั้ ง
พลั บพลาหลวงของท า นเหนื อ สิ้ น ดู เถิ ด ทุ กวั นนี้ เมื องเหล า
หินเหลานี้
นั้ นก็เปนที่ รกราง ไมมีผู ใดอา11 เมื่ อทานมาถึง ทานจะโจมตี ศัยอยู ในนั้ น
แผ น ดิ นอี ยิ ปต มอบผู ที่ กํา หนด 3เพราะความชั่ วซึ่ งเขาทั้ งหลาย

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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เยเรมีย 44
หนา 1600
ได กระทําได ยั่ วเย าเราให มีความ 8ทําไมเจ าทั้ งหลายจึ งยั่ วเย าเรา
โกรธ ด วยการที่ เขาทั้ งหลายไป ให โ กรธด ว ยการที่ มื อ ของเจ า
เผาเครื่ องหอม และปรนนิ บั ติ กระทํา ด วยการเผาเครื่ องหอม
พระอื่ นซึ่ งเขาไม รู จั ก ไม วาเขา ให แก พระอื่ นในแผ นดิ นอี ยิ ปต
เอง หรื อเจ าทั้ งหลาย หรื อ ที่ ที่ เจามาอยู นั้ น เพื่ อเจาจะตอง
บรรพบุรุษของเจา
ถู ก ตั ด ออกและเป นที่ สาปแช ง
4 อย างไรก็ ดี เราได ใช บรรดา และเป นที่ นิ นทาท ามกลางบรรผู รั บใช ของเรา คื อผู พยากรณ ดาประชาชาติแหงแผนดินโลก
ไปหาเจ าโดยได ลุ กขึ้ นแต เนิ่ นๆ 9เจ าได ลื มความชั่ วของบรรพและใช เขาไปกล าวว า `โอ อย า บุรุษของเจา ความชั่ วของบรรดา
กระทําสิ่ งที่ น าสะอิ ด สะเอี ยนนี้ กษัตริยแหงยูดาห บรรดาความ
ซึ่ งเราเกลียดชัง'
ชั่ วของนางสนมและมเหสี ของ
5แตเขาไมฟงหรือเงี่ ยหูฟง เพื่ อ เขาทั้ งหลาย ความชั่ วของเจาเอง
จะหั นกลั บจากความชั่ วร ายของ และความชั่ วของภรรยาของเจ า
เขา และไม เผาเครื่ องหอมแก ซึ่ งเขาทั้ งหลายได กระทํ า ใน
พระอื่ น
แผ นดิ นยู ดาห และในถนนหน
6เพราะฉะนั้ น เราจึงไดเทความ ทางของกรุ ง เยรู ซาเล็ มเสี ยแล ว
เดื อดดาลและความโกรธของเรา หรือ
ออกใหพลุ งขึ้ นในหัวเมื องยูดาห 10 แม ก ระทั่ งวั น นี้ แล ว เขาทั้ ง
และในถนนหนทางของกรุงเยรู- หลายก็ ยั งมิ ได ถ อมตั วลง หรื อ
ซาเล็ ม และเมื องเหล านั้ นก็ เกรงกลั ว หรื อดําเนิ นตามราช
ถู กทิ้ งไว เสี ยเปล าและรกร างไป บั ญญั ติ ห รื อ ตามกฎเกณฑ ของ
อยางทุกวันนี้
เรา ซึ่ งเราให มี ไว หน าเจ าทั้ ง
7เพราะฉะนั้ นบั ดนี้ พระเยโฮ- หลายและหน า บรรพบุ รุ ษของ
วาห พระเจ าจอมโยธา พระเจ า เจา
แห งอิ สราเอล จึ งตรั สดั งนี้ ว า 11 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห
ทําไมเจ าทั้ งหลายจึ งทําความชั่ ว จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล
ร า ยยิ่ งใหญ นี้ แก จิ ต ใจเจ า เอง จึงตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะมุ ง
และตั ดเอาผู ชายผู หญิ งทั้ งเด็ ก หน าของเราต อสู เจ าให เกิ ดการ
และเด็ กที่ ยั งดู ดนมเสี ยจากเจ า ราย และจะตัดยูดาหออกเสียให
เสียจากทามกลางยูดาห ไมมีชน สิ้ น
ที่ เหลืออยู ไวแกเจาเลย
12 เราจะเอาชนยู ด าห ที่ เหลื อ
(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

24_jer.pub
page 103

Friday, December 09, 2005 12:56

หนา 1601
เยเรมีย 44
อยู ผู ซึ่ งมุ งหน ามาที่ แผ นดิ น บอกแก เราในพระนามของพระ
อี ยิปต เพื่ อจะอาศั ยอยู นั้ น และ เยโฮวาหนั้ น เราจะไมฟงทาน
เขาทั้ งหลายจะถู กผลาญเสี ย 17 แต เ ราจะกระทําทุ กสิ่ งที่ เ รา
หมด เขาจะล มลงในแผ นดิ น ได พู ดไว คื อเผาเครื่ องหอม
อียิปต เขาจะถู กผลาญดวยดาบ ถวายเจาแมแหงฟาสวรรค และ
และด วยการกั นดารอาหาร ตั้ ง เทเครื่ องดื่ มถวายแก พระนาง
แต ค นเล็ ก น อ ยที่ สุ ด จนถึ ง คน เจาดังที่ เราไดกระทํา ทั้ งพวกเรา
ใหญโตที่ สุด เขาทั้ งหลายจะตาย และบรรพบุ รุ ษของเรา บรรดา
ด วยดาบและด วยการกั นดาร กษั ตริ ย และเจ านายของเรา ใน
อาหาร และเขาจะกลายเป นคํา หั วเมื อ งยู ด าห และในถนนหน
สาป เปนที่ นาตกตะลึง เปนคํา ทางกรุ งเยรู ซาเล็ ม ทําอย างนั้ น
แชงและเปนที่ นินทา
แล วเราจึ งมี อาหารบริ บู รณ และ
13 เราจะต องลงโทษคนเหล า อยู เย็ นเป นสุ ข และไม เห็ นเหตุ
นั้ น ผู อาศัยอยู ในแผนดินอียิปต รายอยางใด
ดั ง ที่ เราลงโทษกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม 18 ตั้ งแต เ รางดการเผาเครื่ อง
ดวยดาบ ดวยการกันดารอาหาร หอมถวายเจ าแม แห งฟ าสวรรค
และดวยโรคระบาด
และเทเครื่ องดื่ มถวายแก พระ
14 จนคนยู ดาห ที่ เหลื ออยู ผู ซึ่ ง นางเจา เราก็ขัดสนทุกอยางและ
มาอาศั ยในแผ นดิ นอี ยิปตนั้ นจะ ถู กผลาญด วยดาบและด วยการ
ไม รอดพ นหรื อเหลื อกลั บไปยั ง กันดารอาหาร
แผนดิ นยูดาห ที่ ซึ่ งเขาปรารถ- 19 เมื่ อเราเผาเครื่ องหอมถวาย
นาจะกลับไปอาศั ยอยู เพราะวา เจ าแม แห งฟ าสวรรค และเท
เขาจะไม ได กลั บไป นอกจากผู เครื่ อ งดื่ มถวายแก พระนางเจ า
หนีพนบางคน"
ที่ เราได ทําขนมถวายเพื่ อนมั ส15 แล วบรรดาผู ชายผู รู วาภรร- การพระนางเจ า และที่ ได เท
ยาของตัวได ถวายเครื่ องหอมแก เครื่ อ งดื่ มถวายแก พระนางเจ า
พระอื่ น และบรรดาผู หญิ งที่ ยืน นั้ น เรากระทํานอกเหนื อความ
อยู ใกล เป นที่ ชุ มนุ มใหญ คื อ เห็นชอบของสามีของเราหรือ"
บรรดาประชาชนผู อาศั ยในป ท- 20 แล วเยเรมี ย ไ ด ต อบบรรดา
โรส ในแผนดินอียิปต ไดตอบ ประชาชน ทั้ งพวกผู ชายและผู
เยเรมียวา
หญิ ง คื อประชาชนทั้ งปวงผู
16 "สํ า หรั บถ อ ยคํ า ซึ่ งท า นได ใหคําตอบแกทานวา
(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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เยเรมีย 44
หนา 1602
21 "สําหรั บเครื่ องหอมที่ ทานได ยูดาหผู อยู ในแผนดินอียิปต จง
เผาถวายในหั วเมื องยู ดาห และ ฟงพระวจนะของพระเยโฮวาห
ในถนนหนทางกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม 25 พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
ทั้ งตั วท าน บรรพบุ รุ ษของท าน เจ าแห งอิ สราเอล ตรั สดั งนี้ ว า
บรรดากษั ตริ ย และเจ านายของ ตั วเจ าและภรรยาของเจ าได ยื น
ทาน และประชาชนแหงแผนดิน ยั นด วยปากของเจ าทั้ งหลายเอง
พระเยโฮวาห มิ ไ ด ท รงจดจํ า ไว และได กระทําด วยมื อของเจ าทั้ ง
ดอกหรื อ พระองค ไม ได ทรง หลายให สําเร็ จกล าวว า `เราจะ
นึกถึงหรือ
ทําตามการปฏิ ญาณของเรา ซึ่ ง
22 จนพระเยโฮวาห จะทรงทน เราได ปฏิ ญาณไว แน นอน คื อ
ตอไปอีกไมไหวแลว เพราะเหตุ เผาเครื่ องหอมถวายเจ าแม แห ง
จากการกระทํ า อั น ชั่ วร า ยของ ฟ าสวรรค และเทเครื่ องดื่ ม
ทาน และเพราะเหตุจากการอัน ถวายแก พระนางเจ า' แล วก็
น าสะอิ ดสะเอี ยน ซึ่ งท านได ดํารงการปฏิญาณของเจาและทํา
กระทํานั้ น เพราะฉะนั้ นแผนดิน ตามการปฏิญาณของเจาแนนอน
ของท า นจึ ง ได ก ลายเป น ที่ ร า ง 26 เพราะฉะนั้ นบรรดาเจ า ทั้ ง
เปลาและเปนที่ นาตกตะลึง และ หลายแหงยู ดาหผู อยู ในแผ นดิ น
เปนที่ สาปแชง ปราศจากคนอา- อียิปต จงฟงพระวจนะของพระ
ศัยดังทุกวันนี้
เยโฮวาห พระเยโฮวาหตรัสวา ดู
23 เพราะว า ท า นได เ ผาเครื่ อง เถิด เราไดปฏิญาณโดยชื่ อใหญ
หอม และเพราะวาทานไดกระ- ยิ่ งของเราวา ปากของคนใดแหง
ทําบาปตอพระเยโฮวาห และไม ยูดาหตลอดทั่ วแผนดินอียิปตจะ
เชื่ อฟ งพระสุ รเสี ยงของพระเย- ไม ออกนามของเราโดยกล าวว า
โฮวาห หรื อดําเนิ นตามพระ `องค พระผู เป นเจ าพระเจ าทรง
ราชบั ญญั ติ ของพระองค ตาม พระชนมอยู ตราบใด'
กฎเกณฑของพระองค และตาม 27 ดู เถิ ด เราคอยดู อยู เพื่ อให
พระโอวาทของพระองค ความ เกิ ดความร าย มิ ใชความดี ชน
รายนี้ จึงไดตกแกทาน ดังทุกวัน ยู ด าห ทั้ งสิ้ นผู อยู ในแผ น ดิ น
นี้ "
อี ยิ ปต จะถู กผลาญเสี ยด วยดาบ
24 เยเรมียไดกลาวแกประชาชน และด วยการกั นดารอาหาร จน
ทั้ งสิ้ นและแก พวกผู หญิ งทั้ ง กวาจะถึงที่ สุดของเขา
สิ้ นวา "บรรดาทานทั้ งหลายแหง 28 และบรรดาผู ที่ หนีพนดาบจะ
(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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หนา 1603
เยเรมีย 44-46
กลั บ จากแผ น ดิ น อี ยิ ปต ไ ปยั ง พระเจ าแห งอิ สราเอล ตรั สแก
แผ นดิ นยู ดาห มี จํานวนน อย ทานดังนี้ วา
และคนยู ดาห ที่ เ หลื ออยู ทั้ งสิ้ น 3เจ าว า `บั ดนี้ วิ บั ติ แก ข า
ซึ่ งมาอาศั ยอยู ที่ แผ นดิ นอี ยิ ปต เพราะพระเยโฮวาห ทรงเพิ่ ม
จะทราบว า คํา ของใครจะยั่ งยื น ความทุ กข เข า ที่ ค วามเศร าโศก
เป นคําของเราหรือคําของเขาทั้ ง ของข า ข าก็ เหน็ ดเหนื่ อยด วย
หลาย
การคร่ํ า ครวญของข า ข าไม
29 พระเยโฮวาห ตรั สว า นี่ จะ ประสบความสงบเลย'
เป นหมายสําคั ญแก เจ า คื อเรา 4เจาจงบอกเขาวา พระเยโฮวาห
จะลงโทษเจ าในที่ นี้ เพื่ อเจ าจะ ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด สิ่ งใดที่ เรากอ
ได ทราบว า คําของเราจะตั้ งมั่ น สรางขึ้ น เราจะทําลายลง และสิ่ ง
คงอยู ต อ เจ า ให เ กิ ด ความร า ย ใดที่ เราได ปลู ก เราจะถอนขึ้ น
เปนแน
คือแผนดินนี้ ทั้ งหมด
30 พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ วา ดู 5และเจาจะหาสิ่ งใหญโตเพื่ อตัว
เถิ ด เราจะมอบฟาโรห โฮฟรา เองหรือ อยาหามันเลย เพราะ
กษั ตริ ยแห งอี ยิปต ไว ในมื อศั ตรู พระเยโฮวาหตรัสวา ดูเถิด เรา
ของเขา และในมื อของคนเหลา จะนําเหตุ ร ายมาเหนื อเนื้ อหนั ง
นั้ นที่ แสวงหาชีวิตของเขา ดั งที่ ทั้ งสิ้ น แตเราจะใหชี วิตของเจ า
เราได ม อบเศเดคี ยาห ก ษั ต ริ ย แก เจ าเป นบําเหน็ จแห งการสงแห งยู ดาหไวในมือของเนบู คั ด- ครามในทุกสถานที่ ที่ เจาจะไป"
เนสซารกษัตริยแหงบาบิ โลน ผู
คําพยากรณเรื่ องอียิปต
ซึ่ งเปนศัตรูของเขา และแสวงหา
พระวจนะของพระเยชีวิตของเขา"
โฮวาหซึ่ งมายั งเยเรมี ย
พระเจาทรงปลอบโยนบารุค
ผู พยากรณเกี่ ยวดวยเรื่ องบรรดา
ถ อยคํ า ซึ่ งเยเรมี ย ผู ประชาชาติ
พยากรณ บอกแก บารุ ค 2เรื่ องอียิปต เกี่ ยวดวยกองทัพ
บุ ตรชายเนริ ยาห เ มื่ อเขาเขี ยน ของฟาโรห เนโค กษั ตริ ย แห ง
ถ อยคําเหล านี้ ลงในหนั งสื อตาม อี ยิปต ซึ่ งอยู ที่ ริ มแม น้ํายูเฟรคําบอกของเยเรมีย ในปที่ สี่ แหง ติส ที่ เมืองคารเคมิช และซึ่ งเนรั ชกาลเยโฮยาคิ ม ราชบุ ตรของ บูคัดเนสซาร กษัตริยแหงบาบิโยสิยาห กษัตริยแหงยูดาหวา
โลนได โจมตี แตกในป ที่ สี่ แห ง
2"โอ บารุ คเอ ย พระเยโฮวาห รั ชกาลเยโฮยาคิ มราชบุ ต รของ

45

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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เยเรมีย 46
หนา 1604
โยสิยาหกษัตริยแหงยูดาหวา
เป นเจ าพระเจ าจอมโยธา เป น
3"จงเตรียมดั้ งและโล และประ- วั นแห งการแก แค นที่ จะแก แค น
ชิดเขาสงคราม
ศัตรูของพระองค ดาบจะกินจน
4จงผูกอานมา พลมาเอย จงขึ้ น อิ่ ม และดื่ มโลหิตของเขาจนเต็ม
ม าเถิ ด จงสวมหมวกเหล็ กของ คราบ เพราะองคพระผู เป นเจ า
เจ าเข าประจําที่ จงขั ดหอกของ พระเจ าจอมโยธาทําการบู ชาใน
เจา จงสวมเสื้ อเกราะของเจาไว
แดนเหนือขางแมน้ํายูเฟรติส
5ทําไมเราเห็ นเขาทั้ งหลายครั่ น 11 โอ ธิดาพรหมจารีแหงอียิปต
คร ามและหั นหลั งกลั บ นั กรบ เอย จงขึ้ นไปที่ กิเลอาด และไป
ของเขาทั้ งหลายถู กตี ล มลงและ เอาพิ มเสน เจ าได ใช ยาเป นอั น
ได เร งหนี ไป เขาทั้ งหลายไม มากแลว และก็ไรผล สําหรับเจา
เหลี ยวกลั บ ความสยดสยอง นั้ นรักษาไมหาย
อยู ทุกดาน พระเยโฮวาหตรัสดัง 12 บรรดาประชาชาติ ไ ด ยิ น ถึ ง
นี้ แหละ
ความอายของเจา และแผนดินก็
6คนเร็ วก็ หนี ไปไม ได นั กรบก็ เต็มดวยเสียงรองของเจา เพราะ
หนี ไปไม รอด เขาทั้ งหลายจะ ว านั กรบสะดุ ดกั น เขาทั้ งหลาย
สะดุ ด และล ม ลงในแดนเหนื อ ไดลมลงดวยกัน"
ขางแมน้ํายูเฟรติส
13 พระวจนะซึ่ งพระเยโฮวาห
7นี่ ใครนะ โผลขึ้นมาดั่ งน้ําทวม ตรั สกั บเยเรมี ย ผู พยากรณ
เหมื อนแม น้ํ า ซึ่ ง น้ํ า ของมั น ซั ด เรื่ องการมาของเนบู คั ดเนสซาร
ขึ้ น
กษั ตริ ย แห งบาบิ โลน เพื่ อจะ
8อี ยิ ปต โผล ขึ้ นมาอย างน้ํ า ท วม โจมตีแผนดินอียิปตวา
เหมือนแมน้ําของมันซัดขึ้ น เขา 14 "จงประกาศในอี ยิ ปต และ
วา `ขาจะขึ้ น ขาจะคลุมโลก ขา ปาวรองในมิกดล จงปาวรองใน
จะทําลายหั วเมื องและชาวเมื อง โนฟและทาปานเหส จงกล าววา
นั้ นเสีย'
ยื น ให พ ร อ มไว แ ละเตรี ยมตั ว
9มาทั้ งหลายเอย รุดหนาไปเถิด พร อม เพราะว าดาบจะกิ นอยู
รถรบทั้ งหลายเอย เดือดดาลเขา รอบตัวเจา
เถิด จงใหนักรบออกไป คือคน 15 ทําไมชายที่ กล าหาญของเจ า
เอธิ โอเป ยและคนพู ต ผู ถื อโล จึงหนีเสียเลา พวกเขาไมยืนมั่ น
คนลูดิม นักถือและโกงธนู
อยู เพราะว าพระเยโฮวาห ได
10 วั นนี้ เป นวั น แห ง องค พระผู ทรงผลักเขาลมลง
(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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หนา 1605
เยเรมีย 46
16 พระองค ท รงทํ า ให ค นเป น เขาทั้ งหลาย และเป นเวลาแห ง
อันมากสะดุด เออ เขาลมลงกัน การลงโทษเขา
และกั น และเขาทั้ งหลายพู ดว า 22 เธอทําเสี ยงเหมื อนงู ที่ กําลั ง
`ลุ กขึ้ นเถอะ ให เรากลั บไปยั ง เลื้ อยออกไป เพราะศัตรูของเธอ
ชนชาติของเรา ไปยั งแผ นดิ นที่ จะเดิ นกระบวนเข ามาด วยกําลั ง
เราถื อกําเนิ ด เพราะเรื่ องดาบ ทั พ และมาสู กั บเธอด วยขวาน
ของผู บีบบังคับ'
เหมื อนอย างคนเหล านั้ นที่ โค น
17 พวกเขาได เ รี ยกชื่ อฟาโรห ตนไม
กษั ตริ ยแห งอี ยิปตวา `ผู อึ กทึ ก 23 พระเยโฮวาห ตรั สว า เขาทั้ ง
ผู ปลอยใหโอกาสผานไป'
หลายจะโค นป าของเธอลง แม
18 เพราะบรมมหากษัตริย ผู ซึ่ ง ว าป า นั้ น ใครจะเข าไปค นหาไม
พระนามของพระองค คื อพระ ได เพราะว าพวกเขาทั้ งหลายมี
เยโฮวาหจอมโยธา ตรัสวา เรามี จํานวนมากกว าตั๊ กแตน นั บไม
ชี วิ ตอยู ตราบใด เขาทาโบร อยู ถวน
ท ามกลางภู เขาทั้ งหลาย และ 24 ธิ ด าของอี ยิ ปต จะถู ก กระทํา
ภู เขาคารเมลอยู ข างทะเลฉั นใด ให ไดอาย
เธอจะถู กมอบไว
จะมีผู หนึ่ งมาฉันนั้ น
ในมื อ ของชนชาติ ห นึ่ งจากทิ ศ
19 โอ ธิดาผู อาศัยในอียิปตเอย เหนือ"
จงเตรี ยมข าวของสําหรั บตั วเจ า 25 พระเยโฮวาหจอมโยธา พระ
เพื่ อการถู ก กวาดไปเป น เชลย เจาแหงอิสราเอล ตรัสวา "ดูเถิด
เพราะว า เมื องโนฟจะถู กทิ้ งไว เราจะนํ า การลงโทษมาเหนื อ
เสียเปลาๆ และรกราง ปราศ- เหล า ฝู ง ชนของโนและฟาโรห
จากคนอาศัย
และอี ยิ ปต และบรรดาพระและ
20 อี ยิ ปต เป นเหมื อนวั วสาวตั ว กษั ตริยทั้ งปวงของเมืองนั้ น ลง
งาม แตการทําลายจากทิศเหนือ เหนื อฟาโรห และคนทั้ ง หลายที่
มาจับเธอ
วางใจในทาน
21 ทหารรั บจ างที่ อยู ท ามกลาง 26 เราจะมอบเขาทั้ งหลายไว ใน
เธอก็ เหมื อนลู กวั วที่ ได ขุนไว ให มื อของบรรดาผู ที่ แสวงหาชี วิ ต
อวน เออ ด วยเขาทั้ งหลายหัน ของเขา ในมือของเนบูคัดเนสกลั บและหนี ไปด วยกั น เขาทั้ ง ซาร กษัตริยแหงบาบิโลน และ
หลายไม ยอมยืนหยัด เพราะวัน ในมื อข าราชการของท าน พระ
แห ง หายนะของเขาได มาเหนื อ เยโฮวาหตรัสวา ภายหลังอียิปต
(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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เยเรมีย 46, 47
หนา 1606
จึ ง จะมี ค นอาศั ยอยู อย า งสมั ย และสารพั ดซึ่ งอยู ในนั้ น ทั้ ง
กอน
เมื อ งและผู ที่ อาศั ยอยู ใ นเมื อง
27 โอ ยาโคบ ผู รั บใช ของเรา คนจะร องร่ํ า ไรและชาวแผ น
เอย อยากลัวเลย โอ อิสราเอล ดินนั้ นทุกคนจะคร่ําครวญ
เอย อยาครั่ นครามเลย เพราะ 3เมื่ อ ได ยิ นเสี ยงกี บม าตั วแข็ ง
ดู เถิ ด เราจะช วยเจ าให รอดได แรงของเขากระทื บและเสี ยงรถ
จากที่ ไกล และช วยเชื้ อสายของ รบของเขากรูกันมา และเสียงลอ
เจ า จากแผ นดิ น ที่ เ ขาเป น เชลย รถดั งกึ กกอง พวกพ อก็ จะมิ ได
ยาโคบจะกลั บมาและมี ความ หั นกลับมาดู ลู กทั้ งหลายของตน
สงบและความสบาย และไมมี ผู เพราะมื อของเขาอ อนเปลี้ ยเต็ ม
ใดกระทําใหเขากลัว
ทีแลว
28 พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ยา- 4 เพราะวั น ที่ จะมาถึ ง ซึ่ งจะทํา
โคบผู รับใชของเราเอย อยากลัว ลายฟ ลิ สเตี ยทั้ งสิ้ น และจะตั ด
เลย เพราะเราอยู กับเจา เราจะ ผู อุ ปถัมภ ทุ กคนที่ เหลื ออยู ออก
กระทํา ให บรรดาประชาชาติ ทั้ ง จากเมื องไทระและเมื องไซดอน
สิ้ นมาถึ งซึ่ งอวสาน คื อประชา เพราะพระเยโฮวาห จ ะทรงทํา
ชาติ ที่ เราได ขั บเจ าให ไปอยู นั้ น ลายคนฟลิ สเตีย คื อคนที่ เหลื อ
แต สวนเจาเราจะไมกระทําให ถึง อยู ในแถบคัฟโทรนั้ น
อวสานที เดี ยว เราจะตี สอนเจ า 5เมื องกาซาก็ ล านเลี่ ยน และ
ตามขนาด เราจะไมปลอยใหเจา เมื องอั ชเคโลนก็ ถู กตั ดออก
ไมถูกทําโทษเปนอันขาด"
พร อมด วยคนที่ เหลื ออยู ในหุ บ
คําพยากรณเรื่ อง
เขาของเขา เจาจะเชือดเนื้ อเถือ
หนังของเจาอีกนานเทาใด
ชาวฟลิสเตียและเมืองไทระ
พระวจนะของพระเย- 6โอ ดาบแหงพระเยโฮวาห เจา
โฮวาห ซึ่ งมายั งเยเรมี ย ขา อี กนานเทาไรทานจึงจะสงบ
ผู พยากรณเกี่ ยวด วยเรื่ องฟ ลิ ส- จงสอดตั วเข า ไว ใ นฝ ก เสี ยเถิ ด
เตี ยก อนที่ ฟาโรห โ จมตี เมื อ ง จงหยุดพักและอยู นิ่ งๆเสียที
7 เมื่ อพระเยโฮวาห ท รงกํ า ชั บ
กาซา
2"พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ว า ดู มั นจะสงบได อย างไรเล า พระ
เถิด น้ําทั้ งหลายกําลังขึ้ นมาจาก องค ท รงบั ญชาและแต ง ตั้ งให
ทิศเหนือ และจะกลายเปนกระ- ดาบนั้ นต อสู อั ชเคโลนและต อสู
แสน้ํ า ท วม มั นจะท วมแผ นดิ น ชายทะเล"

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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หนา 1607
เยเรมีย 48
โมอับจะถูกทําลาย
จะตองถู กยึ ดด วย และพระเคเกี่ ยวด วยเรื่ องโมอั บ โมชจะต องถูกกวาดไปเปนเชลย
พระเยโฮวาห จอมโยธา พร อ มกั บ ปุ โรหิ ต และเจ า นาย
พระเจาแหงอิสราเอล ตรัสดังนี้ ของเขา
วา "วิบัติแกเนโบ เพราะเปนที่ 8 ผู ทํา ลายจะมาเหนื อเมื องทุ ก
ถู กทิ้ งร าง คี ริ ยาธาอิ มได อาย เมื อ งและไม มี เ มื อ งใดจะรอด
มั นถู กยึ ดแล ว มิ สกาบก็ ได อาย พ นไปได หุ บเขาจะต องพิ นาศ
และที่ ราบจะต องถู กทําลาย ดั ง
และครามกลัว
2จะไม มี การสรรเสริ ญโมอั บอี ก ที่ พระเยโฮวาห ทรงลั่ นพระวาจา
ตอไป ในเมืองเฮชโบนคนเหลา ไว
นั้ นได วางแผนปองร ายต อโมอั บ 9จงให ปกแก โมอั บ เพื่ อว ามั น
ว า `มาเถอะ ให เราตั ดมั น จะหนีรอดไปได เพราะหัวเมือง
ออกเสี ยจากการเปนประชาชาติ' ของมั นจะกลายเป นที่ รกร าง
โอ เมื องมั ดเมนเอย เจ าจะถูก ปราศจากสิ่ งใดอาศั ยอยู ในนั้ น
ตั ดลงมาเหมื อนกั น ดาบจะไล เลย
10 ผู ใดกระทํา งานของพระเยตามเจาไป
3จะมี เสี ยงร องมาแต โฮโรนาอิ ม โฮวาห อย างไม ซื่ อ ผู นั้ นก็ ถู ก
วา `การรางเปลาและการทําลาย สาป ผู ที่ กั นไม ให ดาบของตน
กระทําให โลหิ ตตก ผู นั้ นจะถู ก
อยางใหญหลวง'
4เมื องโมอั บถู กทําลายเสี ยแล ว สาป
ได ยิ นเสี ยงร องไห จากพวกเด็ ก 11 โมอั บสบายตั้ งแต หนุ มๆมา
และได ตกตะกอน มั นไม ได ถู ก
เล็กๆของเธอ
5 เพราะเขาทั้ งหลายจะขึ้ นไป ถ ายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะ
ร องไห ที่ ทางขึ้ นเมื องลู ฮี ท นั้ น หรื อต องถู กกวาดไปเป น
เพราะพวกศั ตรู ไ ด ยิ นเสี ยงร อง เชลย ดังนั้ น รสจึงยังอยู ในนั้ น
ไห เพราะการทําลาย ที่ ทางลง และกลิ่ นก็ไมเปลี่ ยนแปลง"
12 พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ
จากเมืองโฮโรนาอิม
6หนี เถิ ด เอาตั วรอดเถิ ด จง ฉะนั้ น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
เป นเหมื อ นพุ มไม ที่ ใ นถิ่ นทุ ร- เมื่ อเราจะส งนั กท องเที่ ยวมาให
เขาเพื่ อทํ า ให เ ขาท อ งเที่ ยวไป
กันดาร
7เพราะวาเจาไดวางใจในผลงาน และเทภาชนะของเขาให เกลี้ ยง
และในทรัพยสมบัติของเจา เจา และทุ บไหของเขาให แตกเป น

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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เยเรมีย 48
หนา 1608
ชิ้ นๆ
วา `เกิดเรื่ องอะไรขึ้ น'
13 แล วโมอั บก็ จะได อายเพราะ 20 โมอั บถู ก กระทํ า ให ไ ด อ าย
พระเคโมช อยางที่ วงศวานอิส- เพราะมั นแตกเสี ยแล ว คร่ํ า ราเอลไดอายเพราะเบธเอล อัน ครวญและร องร่ํา ไรอยู จงบอก
เปนที่ วางใจของเขา
แถวแมน้ําอารโนนวา `โมอับถูก
14 เจาวาอยางไรไดวา `เราเปน ทําลายเสียแลว'
พวกวี รชนและทแกล วทหารสํา- 21 การพิ พากษาได ต กเหนื อ ที่
หรับสงคราม'
ราบ เหนื อโฮโลน และยาฮาส
15 เมื องโมอับถูกทําลายและขึ้ น และเมฟาอาท
ไปจากหัวเมืองของมันแลว และ 22 และดี โบน และเนโบ และ
คนหนุ มๆที่ คั ด เลื อ กแล วของ เบธดิบลาธาอิม
เมื องก็ ลงไปสู การถู กฆ า พระ 23 และคีริยาธาอิม และเบธกาบรมมหากษั ตริ ยผู ทรงพระนาม มุล และเบธเมโอน
วา พระเยโฮวาหจอมโยธา ตรัส 24 และเคริ โอท และโบสราห
ดังนี้ แหละ
และหั วเมื องทั้ งสิ้ นของแผ นดิ น
16 ภัยพิบัติของโมอับอยู ใกลแค โมอับ ทั้ งไกลและใกล
คื บแล ว และความทุ กข ใจของ 25 พระเยโฮวาหตรัสวา เขาของ
เขาก็เรงกาวเขามา
โมอั บถู กตั ดออกแล ว และแขน
17 บรรดาทานที่ อยู รอบเขา จง ของมันก็หักไป
เสี ยใจด วยเขาเถิ ด และบรรดา 26 จงทําใหเขามึนเมา เพราะวา
ท านที่ รู จั กชื่ อเขาด วย จงกล าว เขาได พองตั วขึ้ นต อพระเยโฮว า `ไม ธารพระกรอั นทรงฤทธิ์ วาห เพราะฉะนั้ นโมอั บจะต อง
หั กเสี ยแล ว คือคทาอั นรุ งโรจน กลิ้ งเกลื อ กอยู ในอาเจี ยนของ
นั้ น'
ตัว และเขาจะถูกเยาะเยยดวย
18 ธิ ด าผู อาศั ยเมื อ งดี โบนเอ ย 27 อิ สราเอลไม ถู กเจ า เยาะเย ย
จงลงมาจากสง าราศี ของเจ าและ หรื อ ไปพบเขาท ามกลางโจร
นั่ งด วยความกระหาย เพราะผู หรื อ เมื่ อเจ าพู ดถึ งเขา เจ าจึ ง
ทําลายโมอั บจะมาสู กั บเจ า เขา กระโดดขึ้ นดวยความปติยินดี
จะทําลายที่ กําบังเขมแข็งของเจา 28 โอ ชาวเมื องโมอั บเอ ย จง
19 โอ ชาวเมื องอาโรเออร เอ ย ออกเสียจากหัวเมืองไปอาศัยอยู
จงยืนเฝาอยู ขางทาง จงถามชาย ในหิ น จงเป นเหมื อนนกเขาซึ่ ง
ที่ หนี มาและผู หญิ งที่ รอดพ นมา ทํารังอยู ที่ ขางปากซอก
(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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หนา 1609
เยเรมีย 48
29 เราได ยิ น ถึ ง ความเห อ เหิ ม สายน้ํ า ทั้ งหลายแห งนิ มริ มก็ จะ
ของโมอั บ (เขาเห อเหิ มมาก) รางเปลาดวย
ได ยิ นถึ งความยโส ความจอง 35 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ
หองของเขา และความเห อเหิ ม นํา อวสานมาสู ผู ที่ ถวายเครื่ อง
ของเขา และถึ งความยกตนข ม บู ช าในปู ช นี ยสถานสู ง และเผา
ทานในใจของเขา
เครื่ องหอมถวายพระของเขาใน
30 พระเยโฮวาห ตรั สว า เรารู โมอับ
ความโกรธของเขา แต มันจะไม 36 เพราะฉะนั้ น ใจของเราจะ
สําเร็ จ ความเท็ จทั้ งหลายของ โอดครวญเพื่ อโมอั บเหมื อน
เขาจะไมถึงความสําเร็จ
อย างป และใจของเราจะโอด
31 เพราะฉะนั้ น เราจะคร่ํ า - ครวญเหมื อ นป เพื่ อคนเมื อง
ครวญเพื่ อโมอับ เราจะรองร่ําไร คี ร เฮเรส เพราะทรั พย สมบั ติ ที่
เพื่ อโมอั บทั้ งมวล ใจของเราจะ เขาไดมาก็ไดพินาศ
โอดครวญเพื่ อคนของคีรเฮเรส
37 ทุ กศีรษะจะถู กโกน และทุ ก
32 โอ เถาองุ นแหงสิบมาหเอย เคราจะถูกตัด บนมือทั้ งปวงจะ
เราจะร อ งไห เ พื่ อเจ า มากกว า มี รอยเชื อดเฉื อน และจะมี ผ า
เพื่ อยาเซอร กิ่ งทั้ งหลายของเจา กระสอบที่ บั้นเอว
ยื่ นขามทะเลจนถึ งทะเลของยา- 38 บนหลั ง คาเรื อนทั้ งสิ้ นของ
เซอร ผู ทําลายไดโจมตีผลไมฤดู โมอั บและตามถนนทั้ งหลายใน
รอนและการเก็บองุ นของเจา
เมื องนั้ นจะมี แต เสี ยงโอดครวญ
33 ความยิ นดี และความชื่ นบาน ทั่ วไป
เพราะเราทุ บโมอั บ
ได ถู กกวาดออกไปเสี ยจากเรื อก เหมือนเราทุบภาชนะที่ เราไมพอ
สวนไร นาและแผ นดิ นของโมอั บ ใจ พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
เราได ก ระทําให เหล า องุ น หยุ ด 39 เขาทั้ งหลายจะคร่ํ า ครวญว า
ไหลจากบ อย่ํ า องุ น ไม มี คนย่ํา `โมอั บแตกแล วหนอ โมอั บหั น
ดวยเสียงโหรอง เสียงโหรองนั้ น หลั งกลั บด วยความอั บอายแล ว
ไมใชเสียงโหรองเลย
หนอ' ดั งนั้ นแหละโมอั บได
34 เมื องเฮชโบนและเมื อ งเอ- กลายเป นที่ เยาะเยย และเปนที่
เลอาเลห ได ร องร่ํ า ไห เขาทั้ ง หวาดเสียวแกบรรดาผู ที่ อยู ล อม
หลายส งเสี ยงร อ งไกลถึ ง เมื อ ง รอบเขา"
ยาฮาส จากโศอารถึงโฮโรนาอิม 40 เพราะพระเยโฮวาห ต รั ส ว า
ดั งวั วตั วเมี ยอายุ สามป เพราะ "ดู เถิ ด ผู หนึ่ งจะโฉบลงเหมื อน
(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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นกอิ นทรี และกางป กออกสู ชายของเจ า ถู ก จั บไปเป น เชลย
โมอับ
และบุ ตรสาวของเจ าก็ เข าใน
41 เคริโอทถู กจั บไปและที่ กําบั ง ความเปนเชลย
เขมแข็งถูกยึด จิตใจของบรรดา 47 แต เรายั ง จะให โมอั บกลั บสู
นั กรบแห ง โมอั บในวั นนั้ นจะ สภาพเดิมในกาลตอไป พระเยเหมือนจิตใจของผู หญิ งซึ่ งกําลั ง โฮวาห ตรั สดั งนี้ แหละ" เท านี้
เจ็บครรภคลอดบุตร
เปนขอพิพากษาโมอับ
42 โมอั บจะถู ก ทํ า ลายและไม
คําพยากรณเรื่ องคนอัมโมน
เป นชนชาติ หนึ่ ง อี กต อ ไป
เกี่ ยวดวยเรื่ องคนอั มเพราะว าเขาพองตั วขึ้ น ต อพระ
โมน พระเยโฮวาหตรัส
เยโฮวาห
วา "อิ สราเอลไม มีบุตรชายหรือ
43 พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ชาว เขาไม มี ทายาทหรื อ แล วทําไม
เมืองโมอับเอย ความสยดสยอง กษั ต ริ ย ของพวกเขาจึ ง รั บกาด
หลุ มพรางและกั บดั ก จะอยู เป นมรดก และประชาชนของ
เหนือเจา
ท า นอาศั ย อยู ในหั ว เมื อ งของ
44 ผู ใดที่ หนี จากความสยด- ทาน
สยองจะตกหลุ มพราง และผู ที่ 2พระเยโฮวาห ตรั สว า เพราะ
ป น ออกมาจากหลุ ม พรางก็ จะ ฉะนั้ น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง
ติดกับ เพราะเราจะนําสิ่ งเหลานี้ เมื่ อเราจะกระทําให ได ยิ นเสี ยง
มาเหนือโมอับ ในป แห งการลง สั ญญาณสงครามในนครรั บบาห
โทษเขา พระเยโฮวาห ตรั สดั งนี้ ของคนอัมโมน มันจะกลายเปน
แหละ
กองซากปรักหักพัง และธิดาทั้ ง
45 ผู ลี้ ภั ยได ไปยื นอยู อยางหมด หลายของเมืองนั้ นจะถู กเผาเสี ย
แรงที่ ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะ ด วยไฟ แล วอิ สราเอลจะเป น
ว า ไฟจะออกมาจากเฮชโบน ทายาทของคนเหล า นั้ นที่ เคย
เปลวไฟจะออกมาจากท ามกลาง เป นทายาทของเขาอี ก พระเยสิโหน มันจะทําลายดินแดนของ โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
โมอั บและกระหม อมของบรรดา 3โอ เฮชโบนเอย จงคร่ําครวญ
คนแหงความอลเวง
เพราะเมื องอั ยถู กทําลาย บุ ตร
46 โอ โมอั บเอ ย วิ บั ติ แก เจ า สาวแหงนครรับบาหเอย จงรอง
ชนชาติแหงพระเคโมชกําลังวอด ร่ําไร จงเอาผากระสอบคาดเอว
วายอยู แล ว เพราะบรรดาบุ ตร ไว จงโอดครวญ วิ่ งไปวิ่ งมาอยู

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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ท ามกลางรั้ วต นไม
เพราะ 9ถาคนเก็บองุ นมาหาเจา เขาจะ
กษั ต ริ ย ของพวกเขาจะต อ งถู ก ไมทิ้ งองุ นตกคางไวบางหรือ ถา
กวาดไปเป นเชลย พร อมกั บ ขโมยมาเวลากลางคื น เขาจะไม
ปุโรหิตและเจานายของมัน
ทําลายเพียงพอแก ตัวเขาเทานั้ น
4โอ บุ ตรสาวผู กลั บสั ตย เอ ย หรือ
ทํ า ไมเจ า โอ อ วดบรรดาหุ บเขา 10 แต เราได เ ปลื อยเอซาวให
หุบเขาของเจามีน้ําไหล ผู วางใจ เปลือยเลย เราไดเปดที่ ซอนของ
ในสมบัติของตนวา `ใครจะมาสู เขา และเขาไม สามารถซ อนตั ว
ฉันนะ'
ได เชื้ อสายของเขาถู กทําลาย
5องคพระผู เป นเจาพระเจาจอม และพี่ น องของเขา และเพื่ อน
โยธาตรั สว า ดู เถิ ด เราจะนํา บานของเขา ไมมีเขาอีกแลว
ความสยดสยองมาเหนื อเจ า 11 จงทิ้ งเด็ กกําพร าพ อของเจ า
จากทุกคนที่ อยู รอบตั วเจา และ ไว เถิ ด เราจะให เขามี ชี วิ ตอยู
เจ าจะถู กขั บไล ออกไป ชายทุ ก และให แม ม ายของเจ า วางใจใน
คนตรงหน าเขาออกไป และจะ เราเถิด"
ไมมีใครรวบรวมคนลี้ ภัยได
12 เพราะพระเยโฮวาห ตรั สดังนี้
6 แต ภ ายหลั ง เราจะให คนอั ม- วา "ดูเถิด ถาคนที่ ยังไมสมควร
โมนกลั บสู สภาพเดิม" พระเย- จะดื่ มจากถวยนั้ นยังตองดื่ ม เจา
โฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
จะพนโทษไปไดหรือ เจาจะพ น
คําพยากรณเรื่ องเมืองเอโดม
โทษไปไมได เจาจะตองดื่ ม
7เกี่ ยวกับเรื่ องเมืองเอโดม พระ 13 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราได
เยโฮวาห จอมโยธาตรั ส ดั ง นี้ ว า ปฏิ ญาณต อตั วของเราเองว า
"สติ ป ญญาไม มี ในเทมานอี ก โบสราห จะต อ งกลายเป นที่ รก
แล วหรื อ คําปรึ กษาพิ นาศไป ราง เปนที่ ตําหนิติเตียน เปนที่
จากผู เฉลี ยวฉลาดแลวหรือ สติ ที่ ถูกทิ้ งไวเสียเปลา และเปนคํา
ป ญญาของเขาหายสู ญไปเสี ย สาปแชง และหัวเมืองทั้ งสิ้ นของ
เขาจะเป นที่ ที่ ถู กทิ้ งไว เสี ยเปล า
แลวหรือ
8โอ ชาวเมืองเดดานเอย จงหนี อยู เนืองนิตย"
จงหั นกลั บ จงอาศั ยในที่ ลึ ก 14 ข าพเจ าได ยิ นข าวลื อจาก
เพราะว าเราจะนํา ภั ยพิ บั ติ ของ พระเยโฮวาห ทูตคนหนึ่ งถู กสง
เอซาวมาเหนือเขา เวลาเมื่ อเรา ไปท ามกลางบรรดาประชาชาติ
บอกวา "จงรวบรวมเจาทั้ งหลาย
จะลงโทษเขา
(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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เข า และมาต อสู เมื องนั้ น และ เลี้ ยงแกะคนใดจะทนยื นอยู ต อ
ลุกขึ้ นเพื่ อกระทําสงครามเถิด
หนาเราได
15 เพราะวา ดูเถิด เราจะกระทํา 20 เพราะฉะนั้ นจงฟ งคําปรึ กษา
เจ าให เล็ กท ามกลางบรรดา ซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงเตรี ยมไว
ประชาชาติ ให เป นที่ ดู หมิ่ น ตอสู เมืองเอโดม และพระประทามกลางมนุษย
สงค ทั้ งหลายซึ่ งพระองค ได ดําริ
16 เพราะความหวาดเสี ยวของ ไว ต อสู ชาวเมื องเทมาน แน ล ะ
เจ าได หลอกลวงเจ า ทั้ งความ ถึ งตัวเล็ กที่ สุดในฝู งก็ จะต องถู ก
เหอเหิมแหงใจของเจา โอ เจาผู ลากเอาไป แน ละ พระองค จะ
ซึ่ งอาศั ยอยู ในซอกหิ น ผู ยึ ด ทรงกระทําใหที่ อาศัยของเขาราง
ยอดภู เขาไว เอ ย แม เจ าทํารั ง เปลาไปพรอมกับเขาดวย
ของเจ า สู ง เหมื อ นอย า งรั ง นก 21 แผ นดิ นโลกสั่ นสะเทื อน
อิ นทรี เราจะฉุ ดเจ าลงมาจากที่ เพราะเสี ยงที่ มันลม เสี ยงคร่ํานั่ น พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ ครวญของเขาไดยินถึงทะเลแดง
17 เอโดมจะกลายเป นที่ รกร าง 22 ดูเถิด ผู หนึ่ งจะเหาะขึ้ นและ
ทุ กคนที่ ผ านเอโดมจะตกตะลึ ง โฉบลงเหมื อนนกอิ นทรี และ
และจะเย ยหยั น ในภั ยพิ บั ติ ทั้ ง กางป ก ของมั น ออกสู โบสราห
สิ้ นของมัน
และจิ ตใจของนั กรบแห งเอโดม
18 อย า งเมื่ อเมื อ งโสโดมและ ในวั น นั้ นจะเป น เหมื อ นจิ ต ใจ
เมื องโกโมราห และหั วเมื องใกล ของหญิงปวดทองคลอดบุตร
เคียงของมันถูกทําลายลาง พระ
คําพยากรณเรื่ อง
เยโฮวาห ตรั สว า ไม มี ใครจะ
เมืองดามัสกัส
พํานั กอยู ที่ นั่ น ไม มี บุ ตรของ 23 เกี่ ยวด วยเรื่ องเมืองดามัสกัส
มนุษยคนใดจะอาศัยในเมืองนั้ น เมื องฮามั ทและเมื องอารป ดได
19 ดูเถิด เขาจะขึ้ นมาอยางสิง- ขายหน า เพราะเขาทั้ งหลายได
โตจากคลื่ นของลุ ม แม น้ํ า จอร - ยินขาวราย เขาก็กลัวลาน ทะเล
แดนโจนเข า ใส ค อกของแกะที่ ก็ทุรนทุราย มันสงบลงไมได
แข็ งแรง แตเราจะกระทําใหเขา 24 เมื อ งดามั สกั ส ก็ อ อนเพลี ย
วิ่ งหนีเธอไปอยางฉับพลัน และ แล ว เธอหั นหนี และความกลั ว
ใครเปนผู ที่ เลือกสรรไว ที่ เราจะ จนตั วสั่ นจั บเธอไว ความแสน
แต งตั้ งไว เหนื อเธอ ใครเป น ระทมและความเศร า ยึ ด เธอไว
อยางเราเลา ใครจะนัดเราเลา ผู อยางผู หญิงกําลังคลอดบุตร
(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 เมื อ งแห งการสรรเสริ ญนั้ น สู เจ า และก อตั้ งความประสงค
ถูกทอดทิ้ งแลวหนอ คือเมืองที่ ไวสู เจา
เต็มดวยความชื่ นบานนั่ นนะ
31 พระเยโฮวาห ตรั สว า จงลุ ก
26 เพราะฉะนั้ นคนหนุ ม ๆของ ขึ้ น รุดหนาไปสู ประชาชาติหนึ่ ง
เมื อ งนั้ นจะล ม ลงตามถนนทั้ ง ที่ มั่ งมี ซึ่ งอาศั ยอยู อย างมั่ นคง
หลายในเมื องนั้ น และบรรดา ไม มี ป ระตู เ มื อ งและไม มี ด าล
ทหารของเมืองนั้ นจะถูกตั ดออก ประตู อยู แตลําพัง
ในวันนั้ น พระเยโฮวาหจอมโย- 32 อู ฐของเขาทั้ งหลายจะกลาย
ธาตรัสดังนี้ แหละ
เป นของที่ ปล นมาได และฝูงวั ว
27 และเราจะก อ ไฟขึ้ นในกํ า - อั นมากมายของเขาจะเปนของที่
แพงเมื องดามั สกั ส และไฟนั้ น ริบมา พระเยโฮวาหตรัสวา เรา
จะกิ นพระราชวั ง ของเบนฮาดั ด จะกระจายเขาไปทุ กทิ ศลม คื อ
เสีย
คนที่ อยู ในมุ มที่ ไกลที่ สุ ด และ
คําพยากรณเรื่ องเมืองเคดาร
เราจะนําภั ยพิ บัติ มาจากทุ กด าน
28 เกี่ ยวด วยเรื่ องคนเคดารและ ของเขา
ราชอาณาจั กรฮาโซร ซึ่ งเนบู - 33 เมื อ งฮาโซร จะเป น ที่ อาศั ย
คั ดเนสซารกษัตริยแห งบาบิโลน ของมั งกร เป นที่ ที่ ถู กทิ้ งไว ให
จะโจมตี พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ รกรางอยู เปนนิตย ไมมีใครจะ
วา จงลุกขึ้ น รุดเขาไปสู คนเค- พํานักที่ นั่ น ไมมีบุตรของมนุษย
ดาร จงทําลายประชาชนแห ง คนใดจะอาศัยในเมืองนั้ น"
คําพยากรณเรื่ องเมืองเอลาม
ตะวันออกเสีย
29 เต็ น ท และฝู ง แพะแกะของ 34 พระวจนะของพระเยโฮวาห
เขาจะถู กริ บเสี ย ทั้ งม านและ ซึ่ งมายังเยเรมี ยผู พยากรณ เกี่ ยว
ภาชนะทั้ งสิ้ นของเขา อูฐของเขา ดวยเรื่ องเมื องเอลามในตอนตน
จะถู กนําเอาไปจากเขา และคน รั ช กาลเศเดคี ยาห ก ษั ต ริ ย แห ง
จะร องแก เขาว า `ความสยด ยูดาหวา
สยองทุกดาน'
35 "พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
30 พระเยโฮวาหตรัสวา โอ ชาว ดังนี้ วา ดู เถิด เราจะหักคั นธนู
เมืองฮาโซรเอย หนีเถิด จงสัญ- ของเอลาม ซึ่ งเป นหั วใจแห ง
จรไปไกล
ไปอาศั ยในที่ ลึ ก กําลังของเขาทั้ งหลาย
เพราะเนบู คั ด เนสซาร ก ษั ต ริ ย 36 และเราจะนําลมทั้ งสี่ ทิ ศจาก
แห งบาบิโลนได ดําริ แผนงานต อ ฟาทั้ งสี่ สวนมาสู เอลาม และเรา
(25) ยรม 33:9; สดด 37:35-36 (26) พคค 2:21 (27) อมส 1:3-5 (28) ปฐก 25:13
(29) สดด 120:5 (30) อสย 10:7 (31) สดด 123:4; อสย 32:9 (32) พบญ 28:64
(33) อสย 13:20-22 (34) ปฐก 10:22; อสร 4:9 (35) สดด 46:9 (36) ดนล 7:2-3
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เยเรมีย 49, 50
หนา 1614
จะกระจายเขาไปตามลมเหล า พระเบลก็ไดอาย พระเมโรดัคก็
นั้ นทั้ งหมด จะไม มี ประชาชาติ ถู กทุ บแหลกเป นชิ้ นๆ
รู ป
ใดซึ่ งผู ถู กขั บไล ออกไปจากเอ- เคารพทั้ งหลายของเมื องนั้ นถู ก
ลามจะมาไมถึง
กระทําใหได อาย และรู ปป นทั้ ง
37 ด วยว า เราจะกระทํ า ให เ อ- หลายก็ถูกทุบแหลกเปนชิ้ นๆ'
ลามสยดสยองต อหน าศั ตรู ของ 3 เพราะว ามี ประชาชาติ หนึ่ ง
เขาทั้ งหลาย และต อหน าผู ที่ ออกจากทิ ศเหนื อมาต อสู เมื อง
แสวงหาชีวิตของเขา พระเยโฮ- นั้ น ซึ่ งจะกระทําใหแผนดินของ
วาหตรัสวา เราจะนําเหตุรายมา เธอเปนที่ รกราง และจะไมมี สิ่ ง
ถึ งเขาทั้ งหลาย คื อความพิ โรธ ใดอาศั ยในนั้ นเลย ทั้ งมนุ ษย
อั นแรงกล า เราจะใช ให ดาบไล และสั ต ว จะย า ยออกไปและจะ
ตามเขาทั้ งหลาย จนกว าเราจะ ออกไปเสีย
ไดเผาผลาญเขาเสีย
4พระเยโฮวาห ตรั สว า ในวั น
38 และเราจะตั้ งพระที่ นั่ งของ เหล านั้ นและในเวลานั้ น ประเราในเอลาม และจะทําลาย ชาชนอิ สราเอลและประชาชน
กษั ตริ ย และบรรดาเจ านายของ ยูดาหจะมารวมกัน มาพลางรอง
เขาทั้ งหลาย พระเยโฮวาห ตรั ส ไห พลาง และเขาทั้ งหลายจะไป
ดังนี้
แสวงหาพระเยโฮวาห พระเจ า
39 พระเยโฮวาห ตรั สว า แต ใน ของเขา
กาลต อไปเราจะให เอลามกลั บสู 5 เขาทั้ งหลายจะถามหาทางไป
สภาพเดิม"
ศิ โยนโดยหั น หน า ตรงไปเมื อ ง
คําพยากรณเรื่ อง
นั้ น กลาววา `มาเถิด ใหพวกเรา
มาติ ดสนิ ทกั บพระเยโฮวาห โดย
กรุงบาบิโลนและชาวเคลเดีย
พระวจนะซึ่ งพระเยโฮ- ทํา พั น ธสั ญญาเนื องนิ ต ย ซึ่ งจะ
วาหทรงกลาวด วยเรื่ อง ไมลืมเลย'
บาบิโลน เกี่ ยวดวยเรื่ องแผนดิน 6 ประชาชนของเราเป น แกะที่
ของชาวเคลเดี ย โดยเยเรมี ย ผู หลง บรรดาผู เลี้ ยงของเขาทั้ ง
หลายได พาเขาหลงไป หั นเขา
พยากรณวา
2 "จงประกาศท า มกลางบรรดา ทั้ งหลายไปเสี ยบนภู เขา เขาทั้ ง
ประชาชาติและปาวรอง จงตั้ งธง หลายได เดิ นจากภู เขาไปหาเนิ น
ขึ้ นและป าวร อง อย าป ดบั งไว เขา เขาลืมคอกของเขาเสียแลว
เลย และวา `บาบิโลนถูกยึดแลว 7บรรดาผู ที่ พบเขาก็กินเขา และ

50

(37) ยรม 49:5 (38) ดนล 7:9-14 (39) อสย 2:2; อสค 38:16 (1) สดด 137:8-9
(2) สดด 64:9; อสค 31:10 (3) อสย 13:5; ยรม 50:12 (4) อสย 11:12; อสค 37:16
(5) สดด 25:8-9; ยน 7:17 (6) สดด 119:176; มธ 9:36 (7) อสย 9:12; 1 ทธ 1:1
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หนา 1615
เยเรมีย 50
ศัตรูของเขาไดกลาววา `เราไมมี ทะเลทราย
ความผิด เพราะเขาทั้ งหลายได 13 เมื องนั้ นจะไม มี คนอาศั ย
กระทํ า บาปต อ พระเยโฮวาห ผู เพราะพระพิ โรธของพระเยโฮเป นที่ อยู อั นเที่ ยงธรรมของเขา วาห แตจะเป นที่ รกรางทั้ งหมด
ทั้ งหลาย คื อพระเยโฮวาห อั น ทุ กคนที่ ผ านเมื องบาบิโลนไปจะ
เป น ความหวั งของบรรพบุ รุ ษ ตกตะลึ ง และจะเย ยหยันในภั ย
ของเขาทั้ งหลาย'
พิบัติทั้ งสิ้ นของเมืองนั้ น
8 จงหนี จากท า มกลางบาบิ โลน 14 จงเรี ยงรายตั วของเจ าทั้ ง
จงออกไปเสี ยจากแผ น ดิ นของ หลายเข า มาสู บาบิ โลนให ร อบ
ชาวเคลเดี ย และเป นเหมื อน ขาง บรรดาเจาที่ โกงคันธนูจงยิง
แพะตัวผู นําหนาฝูง
เธอ อยาเสี ยดายลู กธนู เพราะ
9เพราะ ดูเถิด เราจะเราและนํา เธอได กระทําบาปต อพระเยโฮบรรดาประชาชาติ ใหญ หมู หนึ่ ง วาห
จากประเทศเหนื อมาต อสู บาบิ - 15 จงเปล งเสี ยงโห ร องสู เธอให
โลน และเขาทั้ งหลายจะเรียงราย รอบข าง เธอยอมแพแลว ราก
พวกเขามาตอสู กั บเธอ ตรงนั้ น ฐานของเธอล มลงแล ว กําแพง
แหละเธอจะถู กยึ ด ลู กธนู ของ ของเธอถูกพังลงมาแล ว เพราะ
เขาทั้ งหลายก็ เหมื อนนั กรบที่ มี นี่ เปนการแกแคนของพระเยโฮฝมือ ไมมีคนใดจะกลับมือเปลา วาห จงทําการแก แค นเธอ ทํา
10 พระเยโฮวาห ตรั สว า ประ- กั บเธออย างที่ เธอได ก ระทํา มา
เทศเคลเดียจะถูกปลน บรรดาผู แลว
ที่ ปลนเธอจะอิ่ มหนํา
16 จงตั ดผู หว า นเสี ยจากบาบิ 11 โอ บรรดาผู ปล นมรดกของ โลน และตั ดผู ที่ ถื อเคี ยวในฤดู
เราเอย แมวาเจาเปรมปรีดิ์ แม เกี่ ยว เหตุ เพราะดาบของผู บี บ
วาเจาลิงโลด แมเจาอวนพีอยาง บังคับทุกคนจึงหันเขาหาชนชาติ
วั วสาวอยู ที่ หญ า และร องอย าง ของตน และทุ กคนจะหนี ไปยั ง
วัวตัวผู
แผนดินของตน
12 มารดาของเจ าจะละอาย 17 อิ สราเอลเป นเหมื อ นแกะที่
อย างอดสู และนางที่ คลอดเจ า ถู กกระจั ดกระจายไปแล ว พวก
จะตองอับอาย ดูเถิด ที่ รั้ งทาย สิ งโตได ขั บล าเขาไป ที แรก
แห ง บรรดาประชาชาติ จะเป น กษั ตริยอัสซีเรี ยกิ นเขา ในที่ สุด
ถิ่ นทุ รกั นดาร ที่ แห งแล งและ นี้ เนบู คั ด เนสซาร ก ษั ต ริ ย แห ง
(8) กดว 16:26; อสย 48:20 (9) ยรม 50:3; 51:1-4 (10) อสย 33:4; ยรม 25:12
(11) สภษ 17:5; พคค 1:21 (12) กท 4:26; วว 17:5 (13) ยรม 18:16; ศคย 1:15
(14) 1 ซมอ 17:20 (15) ยชว 6:5; อสค 21:22 (16) ยอล 1:11 (17) อสค 34:5-6
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เยเรมีย 50
หนา 1616
บาบิโลนไดหักกระดูกของเขา
ชาชาติแลวหนอ
18 เพราะฉะนั้ นพระเยโฮวาห 24 โอ บาบิโลนเอย เราวางบวง
จอมโยธา พระเจาแหงอิสราเอล ดักเจาและเจาก็ติดบวงนั้ น และ
ตรัสดังนี้ วา ดูเถิด เราจะลงโทษ เจ าไม รู เรื่ อง เขามาพบเจ าและ
กษั ต ริ ย แห ง บาบิ โลนและแผ น จับเจา เพราะเจาไดขันสู กับพระ
ดิ นของท าน ดั งที่ เราได ลงโทษ เยโฮวาห
กษัตริยแหงอัสซีเรีย
25 พระเยโฮวาห ได ทรงเปดคลัง
19 เราจะใหอิ สราเอลกลับสู ลาน อาวุ ธของพระองค และทรงให
หญ าของเขา และเขาจะกิ นอยู อาวุธแหงพระพิโรธของพระองค
บนคารเมลและในบาชาน และ ออกมา เพราะนี่ แหละเป นพระ
เขาจะอิ่ มใจบนเนินเขาเอฟราอิม ราชกิ จแห ง องค พระผู เป น เจ า
และในกิเลอาด
พระเจ าจอมโยธาในแผ นดิ น
20 พระเยโฮวาห ตรั สว า ในวั น แหงชาวเคลเดีย
เหล านั้ นและในเวลานั้ น จะหา 26 จงมาต อสู กั บเธอจากทุ ก
ความชั่ วช าในอิ ส ราเอลและจะ เสี้ ยวโลก จงเปดบรรดาฉางของ
หาไมไดเลย จะหาบาปในยูดาห เธอ จงกองเธอไว เหมื อนอย าง
ก็ หาไม ได เลย เพราะเราจะให กองข า วและทํ า ลายเสี ยจนสิ้ น
อภั ยแก ชนเหล านั้ นผู ที่ เราเหลื อ เชิง อยาใหเธอเหลืออยู เลย
ไวให
27 จงฆ า วั วผู ของเธอให ห มด
21 พระเยโฮวาห ตรั สว า จงขึ้ น ให มั นทั้ งหลายลงไปยั งการฆ า
ไปสู แผนดินเมราธาอิม และตอ วิ บั ติ แก มั นทั้ งหลาย เพราะวั น
สู ชาวเมืองเปโขด จงฆ าเขาและ เวลาของมั นมาถึ งแล ว คือเวลา
ตามทําลายเสียใหสิ้ นเชิง และจง แหงการลงโทษมัน
กระทํ า ทุ กอย างตามที่ เราได 28 เสี ยงของเขาทั้ งหลายที่ ได
บัญชาเจาไว
หนี และรอดพ นจากแผ นดินบา22 เสี ยงสงครามอยู ในแผ นดิ น บิ โลน ไปประกาศการแก แค น
และเสี ยงการทํ า ลายอย า งใหญ ของพระเยโฮวาหพระเจ าของเรา
หลวงก็อยู ในนั้ น
ในศิ โยน คื อการแก แค นแทน
23 ค อนทุ บของแผ นดิ นโลกทั้ ง พระวิหารของพระองค
หมดได ถู กตั ดลงและถู กหั กเสี ย 29 จงเรี ยกนั กธนู ม าต อ สู กั บ
แลวหนอ บาบิโลนไดกลายเปน บาบิโลน คือบรรดาคนที่ โกงธนู
ที่ รกร างท ามกลางบรรดาประ- จงตั้ งคายไวรอบมัน อยาใหผู ใด
(18) อสย 37:36-38 (19) ยรม 50:4-5 (20) กดว 23:21 (21) อสค 23:23
(22) อสย 21:2-4 (23) วว 18:16 (24) ปญจ 9:12; ยรม 51:8 (25) สดด 45:3
(26) อสย 5:26; ยรม 50:10 (27) สดด 22:12 (28) ดนล 5:3-5 (29) วว 18:6
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หนา 1617
เยเรมีย 50
หนี รอดพ นไปได จงกระทํากั บ ตลอด เพื่ อพระองคจะประทาน
เธอตามการกระทําของเธอ จง ความสงบแก แผนดิ น แต ประกระทํ า แก เธออย างที่ เธอได ทานความไม ส งบแก ช าวเมื อ ง
กระทําแล ว เพราะเธอจองหอง บาบิโลน
ลองดีกับพระเยโฮวาห พระองค 35 พระเยโฮวาหตรัสวา ใหดาบ
ผู บริสุทธิ์ แหงอิสราเอล
อยู เหนือชาวเคลเดีย และเหนือ
30 เพราะฉะนั้ นคนหนุ ม ๆของ ชาวเมืองบาบิโลน และเหนือเจา
เธอจะล ม ลงตามถนนทั้ งหลาย นายและนักปราชญของเธอ
และทหารของเธอทั้ งสิ้ นจะถู ก 36 ใหดาบอยู เหนือผู มุ สา เพื่ อ
ตัดออกในวันนั้ น พระเยโฮวาห เขาจะกลายเปนคนโงไป ใหดาบ
ตรัสดังนี้
อยู เหนื อ บรรดานั ก รบของเธอ
31 องค พระผู เป น เจ า พระเจ า เพื่ อเขาทั้ งหลายจะครั่ นคราม
จอมโยธาตรัสวา โอ ผู จองหอง 37 ให ดาบอยู เหนื อม าทั้ งหลาย
เอ ย ดู เถิ ด เราต อสู กั บเจ า ของเขาและรถรบของเขา และ
เพราะว า วั น เวลาของเจ า มาถึ ง อยู เ หนื อ บรรดาชนที่ ปะปนกั น
แลว คือเวลาที่ เราจะลงโทษเจา
ท ามกลางเขา เพื่ อเขาทั้ งหลาย
32 ผู จองหองจะสะดุ ด และล ม จะกลายเป นผู หญิ งไป ให ดาบ
ลง จะไม มี ผู ใดพยุ งเขาขึ้ นได อยู เหนื อทรัพยสมบั ติทั้ งสิ้ นของ
และเราจะก อ ไฟในบรรดาหั ว เขา เพื่ อว าทรั พย สมบั ติ นั้ นจะ
เมืองของเขา และไฟจะกินบรร- ถูกปลนเสีย
ดาที่ อยู รอบเขาเสียสิ้ น
38 ให ค วามแห ง แล ง อยู เหนื อ
33 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส น้ํา ทั้ งหลายของเธอ เพื่ อน้ํา ทั้ ง
ดังนี้ วา ประชาชนอิสราเอลและ หลายนั้ นจะได แห งไป เพราะ
ประชาชนยู ด าห ถู กบี บบั งคั บ เป นแผ นดิ นแห งรู ปเคารพสลั ก
ด วยกั น บรรดาผู ที่ จั บเขาทั้ ง และเขาทั้ งหลายก็บารูปนั้ น
หลายไปเป น เชลยได ยึ ด เขาไว 39 เพราะฉะนั้ น สั ตว ป าทั้ ง
มั่ น เขาทั้ งหลายปฏิ เสธไมยอม หลายและบรรดาหมาจิ้ งจอกจะ
ใหเขาไป
อาศั ยในบาบิ โลน และนกเค า34 พระผู ไถของเขาทั้ งหลายนั้ น แมวจะอาศัยอยู ในนั้ น เมืองนั้ น
เข มแข็ ง พระนามของพระองค จะไม มี ประชาชนอยู อี ก ต อ ไป
คื อพระเยโฮวาห จอมโยธา พระ เปนนิตย คือไมมีชาวเมืองอาศัย
องค จ ะทรงแก ค ดี ข องเขาโดย อยู ตลอดชั่ วอายุ
(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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เยเรมีย 50, 51
หนา 1618
40 พระเยโฮวาห ตรั สว า เมื่ อ อยางเราเลา ใครจะนัดเราเลา ผู
พระเจ า ได ท รงคว่ํ า เมื องโสโดม เลี้ ยงแกะคนใดจะทนยื นอยู ต อ
และเมื องโกโมราห และหั วเมื อง หนาเราได
ใกลเคี ยง ดังนั้ นจะไม มีคนพํา- 45 เพราะฉะนั้ นจงฟ ง แผนงาน
นั กอยู ที่ นั่ น และไม มี บุ ตรของ ซึ่ งพระเยโฮวาห ท รงกระทํ า ไว
มนุ ษย ค นใดอาศั ยอยู ในเมื อ ง ต อสู บาบิ โลน และบรรดาพระ
นั้ น
ประสงค ซึ่ ง พระองค ไ ด ดํา ริ ขึ้ น
41 ดูเถิด ชนชาติหนึ่ งจะมาจาก ต อสู กับแผนดินของชาวเคลเดี ย
ทิศเหนือ ประชาชาติอันเขมแข็ง แน ล ะตั วเล็ กที่ สุ ดที่ อ ยู ใ นฝู ง ก็
ชาติหนึ่ ง และกษัตริยหลายองค ต องถู กลากเอาไป แน ละคอก
จะถู ก เร า ให ม าจากที่ ไกลที่ สุ ด ของเขานั้ นจะรกรางไป
ของแผนดินโลก
46 แผ นดิ นโลกสั่ นสะเทื อน
42 เขาทั้ งหลายจะจั บคั นธนูและ เพราะเสี ยงของการที่ บาบิ โลน
หอก เขาทั้ งหลายดุราย และจะ ถูกจั บเปนเชลย และเสียงคร่ําไมมีความกรุณา เสียงของเขาทั้ ง ครวญดั งไปท ามกลางบรรดา
หลายจะเหมื อนเสี ยงทะเลคะ- ประชาชาติ"
นอง เขาทั้ งหลายจะขี่ ม า เรี ยง
การพิพากษากรุงบาบิโลน
รายกั นเป นคนเข าสู สงครามกั บ
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ วา
เจานะ โอ บุตรสาวแหงบาบิโลน
"ดูเถิด เราจะปลุกกระเอย
แสลมแห งการทําลาย ต อสู กั บ
43 กษั ต ริ ย แห ง บาบิ โลนได ยิ น บาบิ โลน
และต อสู กั บคน
ข าวเรื่ องนั้ น และพระหั ตถ ของ ที่ อาศั ยท ามกลางพวกที่ ลุ กขึ้ นสู
พระองค ก็ อ อนลง ความแสน กับเรา
ระทมจับหัวใจเขา เจ็บปวดอยาง 2 เราจะส ง ผู ฝ ดไปยั ง บาบิ โลน
ผู หญิงกําลังคลอดบุตร
และเขาทั้ งหลายจะฝดเธอ และ
44 ดูเถิด เขาจะขึ้ นมาอยางสิง- เขาทั้ งหลายจะทํ า ให แ ผ นดิ น
โตจากคลื่ นของลุ ม แม น้ํ า จอร - ของเธอว างเปล า เมื่ อเขาทั้ ง
แดนโจนเข า ใส ค อกของแกะที่ หลายมาล อมเธอไว ทุ กด าน ใน
แข็ งแรง แตเราจะกระทําใหเขา วันแหงความยากลําบาก
วิ่ งหนีเธอไปอยางฉับพลัน และ 3 อย า ให นั ก ธนู โก ง คั นธนู ไ ด
ใครเปนผู ที่ เลือกสรรไว ที่ เราจะ อย าให เขาสวมเสื้ อเกราะลุ กขึ้ น
แต งตั้ งไว เหนื อเธอ ใครเป น ได อย าไว ชี วิตคนหนุ มๆของ

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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หนา 1619
เยเรมีย 51
เธอเลย จงทําลายพลโยธาของ ทิ้ งเธอเสี ยเถิ ด และให เราไป
เธอทั้ งหมด
ตางไปยังประเทศของตน เพราะ
4ดั งนั้ นเขาทั้ งหลายจะถูกฆ าล ม ว าการพิ พากษาเธอได ขึ้ นไปถึ ง
ลงในแผ น ดิ น ของชาวเคลเดี ย ฟ าสวรรค และได ถู กยกขึ้ นถึ ง
และจะถู กแทงทะลุ ที่ ถนนเมื อง ฟากฟา
นั้ น
10 พระเยโฮวาห ท รงนํ า ความ
5เพราะว าอิสราเอลและยู ดาห มิ ชอบธรรมออกมาใหเรา มาเถิด
ได ถู ก ทอดทิ้ งโดยพระเจ า ของ ให เ ราประกาศพระราชกิ จของ
เขาทั้ งหลายพระเยโฮวาห จอม พระเยโฮวาห พระเจ าของเราที่
โยธา ถึงแมแผนดินของเขาเต็ม ในศิโยน
ด วยความผิ ดบาปต อ องค บริ - 11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโลขึ้นมา
สุทธิ์ แหงอิสราเอล
พระเยโฮวาห ท รงเร า ใจบรรดา
6จงหนี เสี ยจากท ามกลางบาบิ - กษั ตริ ยคนมี เดี ย เพราะว าพระ
โลน ใหทุกคนเอาชีวิตของตนให ประสงค ของพระองค เกี่ ยวด วย
รอดพ นเถิ ด เจ าอย าถู กตั ด เรื่ องบาบิ โลน ก็ คื อการทําลาย
ออกด วยความชั่ วช าของเธอเลย มันเสีย เพราะนั่ นแหละเปนการ
เพราะนี่ เป น เวลาแห ง การแก แก แค นของพระเยโฮวาห คื อ
แคนของพระเยโฮวาห พระองค การแก แค นแทนพระวิ หารของ
จะทรงตอบสนองตอเธอสักครั้ ง
พระองค
7 บาบิ โลนได เ คยเป น ถ วยทอง 12 จงป กธงชิ ดบรรดากํ า แพง
คําในพระหัตถ ของพระเยโฮวาห ของบาบิ โลน จงทําคนเฝ าให
กระทําให แผ นดิ นโลกทั้ งสิ้ นมึ น เข มแข็ ง จงตั้ งคนยามขึ้ น จง
เมาไป บรรดาประชาชาติได ดื่ ม เตรียมกองซุ มไว เพราะพระเยเหลาองุ นของเธอ เพราะฉะนั้ น โฮวาห ทรงวางแผนงานและทั้ ง
ประชาชาติตางจึงบาไป
ทรงกระทํา เสร็ จตามที่ พระองค
8บาบิ โลนได ล มลงและแตกไป ทรงลั่ นพระวาจาเกี่ ยวด วยชาว
อยางฉับพลัน จงคร่ําครวญเพื่ อ เมืองบาบิโลน
เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาใหเธอ 13 โอ เจ าผู อาศั ยตามน้ํ า มาก
บรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอ หลาย ผู มี สมบั ติ มากมายเอ ย
ใหหายไดกระมัง
อวสานของเจ ามาถึ งแล ว เส น
9เราทั้ งหลายอยากจะรั กษาบา- ความโลภของเจ าได ถู กตั ดขาด
บิโลนใหหาย แตเธอไมหาย ละ เสียแลว
(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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เยเรมีย 51
หนา 1620
14 พระเยโฮวาห จอมโยธาได รางทุกสิ่ งขึ้ น และอิสราเอลเปน
ทรงปฏิ ญาณต อ พระองค เองว า ตระกูลที่ เป นมรดกของพระองค
แน ละ เราจะให เจ ามี คนเต็ ม พระเยโฮวาห จอมโยธาเป นพระ
เมื องให มากอย างตั๊ กแตน และ นามของพระองค
เขาทั้ งหลายจะเปล งเสียงโห ร อง 20 เจาเปนคอนและยุทโธปกรณ
มีชัยเหนือเจา
ของเรา เราจะทุ บบรรดาประชา
15 พระองค ท รงสร า งโลกด วย ชาติ เป นชิ้ นๆดวยเจา เราจะทํา
ฤทธิ์ เดชของพระองค พระองค ลายราชอาณาจั กรทั้ งหลายด วย
ทรงสถาปนาพิ ภ พไว ด ว ยพระ เจา
สติปญญาของพระองค และทรง 21 เราจะทุ บ ม า และคนขี่ เป น
คลี่ ท องฟ าออกด วยความเข าใจ ชิ้ นๆด วยเจ า เราจะทุ บบรรดา
ของพระองค
รถรบและคนขั บให เป น ชิ้ นๆ
16 เมื่ อพระองค ท รงเปล ง พระ ดวยเจา
สุ ร เสี ยงก็ มี เ สี ยงน้ํ า คะนองใน 22 เราจะทุ บผู ชายและผู หญิ ง
ท องฟ า
และทรงกระทําให เป นชิ้ นๆด วยเจ า เราจะทุ บคน
หมอกลอยขึ้ นจากปลายพิ ภ พ แก และคนหนุ มเป น ชิ้ นๆด วย
ทรงกระทําฟาแลบเพื่ อฝน และ เจ า เราจะทุบคนหนุ มและหญิง
ทรงนํ า ลมมาจากพระคลั ง ของ พรหมจารีเปนชิ้ นๆดวยเจา
พระองค
23 เราจะทุ บผู เลี้ ยงแกะและฝู ง
17 มนุ ษย ทุ กคนโฉดในทาง แกะเปนชิ้ นๆดวยเจา เราจะทุบ
ความรู ของตน ช างทองทุ กคน ชาวนาและวั วคู แอกของเขาเป น
จะได อ ายเพราะรู ปเคารพสลั ก ชิ้ นๆดวยเจา เราจะทุบเจาเมือง
ของตน เพราะรู ปเคารพหล อ และปลัดเมืองเปนชิ้ นๆดวยเจา
ของเขาเปนของเท็จ และไมมีลม 24 พระเยโฮวาห ตรั สว า เราจะ
หายใจในรูปเคารพนั้ น
สนองบาบิ โ ลนและบรรดาชาว
18 มั นเป นของไร ค า และเป น ประเทศเคลเดี ยท า มกลางสาย
ผลงานแห งความผิ ดพลาด มั น ตาของเจ า ซึ่ งบรรดาความชั่ ว
จะต องพิ นาศเมื่ อถึ งเวลาการลง รายอันเขาไดกระทําในศิโยน
โทษ
25 พระเยโฮวาห ตรั สว า โอ ภู
19 พระองค ผู ทรงเป น ส วนของ เขาซึ่ งทําลายเอย ดูเถิด เราตอสู
ยาโคบไม เหมื อนสิ่ งเหล านี้ เจ า เจ าผู ทําลายแผ นดิ นโลก
เพราะพระองค ท รงเป น ผู ที่ ก อ ทั้ งสิ้ น เราจะเหยียดมือของเรา
(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 และกลิ้ งเจาลงมา เขาถอยเสี ยแล ว เขาทั้ งหลาย
จากหนาผา และจะกระทําใหเจา กลายเปนเหมื อนผู หญิง เขาได
เปนภูเขาที่ ถูกไหม
เผาที่ อาศั ยของเธอแล ว และ
26 เขาจะไมเอาหินจากเจาไปทํา ดาลประตูของเธอก็หัก
ศิลามุมเอก และไมเอาหินไปทํา 31 นั กวิ่ งคนหนึ่ งวิ่ งไปพบนั กวิ่ ง
รากฐาน แตเจาจะถูกทิ้ งรางเปน อีกคนหนึ่ ง ทูตคนหนึ่ งวิ่ งไปพบ
นิตย พระเยโฮวาหตรัสดังนี้
ทูตอีกคนหนึ่ ง เพื่ อทูลกษัตริย
27 จงตั้ งธงไว บนแผ นดิ น จง แห งบาบิ โลนว า เมื องของพระ
เป าแตรท ามกลางประชาชาติ ทั้ ง องคถูกยึดไวทุกดานแลว
หลาย จงเตรี ยมประชาชาติ ทั้ ง 32 ท าลุ ยข าม ก็ ถู กยึ ดแล ว
หลายไว ทําสงครามกั บเธอ จง ที่ เป นบึ งเป นหนองก็ ถู กไฟไหม
เรี ยกราชอาณาจั กรต อไปนี้ มาสู และบรรดาทหารก็ระส่ําระสาย
กับเธอ อารารัต มินนี และอัช- 33 เพราะพระเยโฮวาห จอมโยเคนั ส จงตั้ งจอมทัพไวต อสู เธอ ธา พระเจาแห งอิสราเอล ตรัส
จงทํ า ม า ขึ้ นเหมื อ นบุ งคั น ระ- ดังนี้ วา บุตรสาวแหงบาบิโลนก็
เกะระกะ
เหมือนลานนวดขาว ณ เวลาที่
28 จงเตรี ยมบรรดาประชาชาติ เธอถู กเหยี ยบย่ํา อี กสั กประมาทําสงครามกับเธอ คือเตรียม เดี๋ ยว เวลาเกี่ ยวก็จะมาถึงแลว"
บรรดากษัตริยแหงมีเดีย พรอม 34 ให ชาวเมื องศิ โยนพู ดว า
ทั้ งเจ า เมื อ งและปลั ด เมื อ งทั้ ง "เนบู คั ด เนสซาร ก ษั ต ริ ย แ ห ง
หลาย และทุ กแผ นดิ นที่ ขึ้ นแก บาบิ โลนได กิ นข าพเจ าเสี ยแล ว
มีเดีย
ท านได ขย้ํ า ข าพเจ า ท านได ทํา
29 แผ นดิ นนั้ นจะสะเทื อ นสะ- ให ข าพเจ าเป นภาชนะว างเปล า
ทานและโศกเศรา เพราะบรรดา ท า นได ก ลื น ข า พเจ า ดั่ งมั ง กร
พระประสงค ของพระเยโฮวาห ท า นได อิ่ มท อ งด วยของอร อ ย
จะเกิ ดขึ้ นเพื่ อต อสู บาบิ โลน ของข าพเจ า แล วท านก็ คาย
เพื่ อจะกระทําให แผ นดิ นบาบิ - ขาพเจาทิ้ งเสีย
โลนเป น ที่ รกร า งปราศจากคน 35 ความทารุ ณที่ ได ก ระทํ า แก
อาศัย
ข าพเจ าและแก เนื้ อหนั งของ
30 นั ก รบแห ง บาบิ โลนหยุ ด รบ ข า พเจ า จงตกเหนื อ บาบิ โลน"
แล ว เขาทั้ งหลายค างอยู ในที่ ใหเยรู ซาเล็มกลาววา "ใหความ
กําบังเขมแข็งของเขา กําลังของ รั บผิ ดชอบสําหรั บเลื อดตกของ
(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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เราอยู แกชาวประเทศเคลเดีย"
43 หั วเมื องของเธอกลายเป นที่
36 เพราะฉะนั้ น พระเยโฮวาห รกร าง เป นแผ นดิ นที่ แห งแล ง
ตรัสดังนี้ วา "ดูเถิด เราจะแกคดี และเป นถิ่ นทุ รกั นดาร เป น
ของเจา และกระทําการแก แคน แผ นดิ นที่ ไม มีผู ใดอาศั ยอยู และ
เพื่ อเจ า เราจะทําทะเลของเธอ ไม มี บุ ตรของมนุ ษย ค นใดข า ม
ใหแหง และกระทําแหลงน้ําของ ไป
เธอใหเหือด
44 และเราจะลงโทษพระเบลใน
37 และบาบิ โลนจะกลายเป น บาบิ โลน ท านกลื นอะไรเข าไป
กองซากปรั กหั กพั ง เป นที่ อยู แลว เราจะเอาออกจากปากทาน
อาศั ยของมั งกร เป นที่ น าตก เสีย บรรดาประชาชาติจะไมไหล
ตะลึ ง
และเป นที่ เย ยหยั น ไปหาทานอีก เออ กําแพงแหง
ปราศจากคนอาศัย
บาบิโลนจะลมลง
38 เขาทั้ งหลายจะคํ า รามด วย 45 ประชาชนของเราเอ ย จง
กั นอย างสิ งโต เขาทั้ งหลายจะ ออกไปเสี ย จากท ามกลางเธอ
คํารามอยางลูกสิงโต
ให ทุ ก คนเอาชี วิ ต ของตนรอด
39 ขณะที่ เขาทั้ งหลายผ าวร อน จากความพิ โรธอั นร อนแรงของ
เราจะเตรี ยมการเลี้ ยงให และ พระเยโฮวาหเถิด
กระทํ า ให เ ขาทั้ งหลายมึ น เมา 46 อย าให ใจของเจ าวิ ตก และ
เพื่ อเขาทั้ งหลายจะปลาบปลื้ ม อย าให กลั วต อข าวลื อซึ่ ง ได ยิ น
ยิ นดี จนเขาทั้ งหลายจะนอน ในแผนดินนั้ น จะมีขาวลือเรื่ อง
หลั บอยู ชั่ วกาลนาน ไม ตื่ นเลย หนึ่ งมาในป หนึ่ ง และหลั งจาก
พระเยโฮวาหตรัสดังนี้ แหละ
นั้ นอี ก ป ห นึ่ งก็ มี ข า วลื อ เรื่ อง
40 เราจะนํ า เขาทั้ งหลายลงมา หนึ่ งมา และความทารุณก็ มี อยู
ดุ จลู กแกะไปยั งการฆ า เหมื อน ในแผ น ดิ น และผู ครอบครองก็
แกะผู และแพะผู
ตอสู กับผู ครอบครอง
41 เชชักถูกยึดแลวหนอ ซึ่ งเปน 47 เพราะฉะนั้ น ดูเถิด วันเวลา
ที่ สรรเสริ ญของทั่ วแผ นดิ นโลก จะมาถึ ง เมื่ อเราจะลงโทษรู ป
ถูกจับแลวเลา บาบิโลนไดกลาย เคารพสลั กแห งบาบิ โลน แผ น
เป นที่ น าตกตะลึ งท ามกลาง ดิ นทั้ งสิ้ นของเธอจะต องได อาย
บรรดาประชาชาติเสียแลวหนอ
และบรรดาชาวบาบิ โลนซึ่ งถู กฆา
42 ทะเลขึ้ นมาเหนื อ บาบิ โ ลน จะลมลงที่ ทามกลางเธอ
คลื่ นอยางมากมายคลุมเธอไว
48 แล วฟ า สวรรค และแผ น ดิ น
(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 มี อยู ในนั้ น และเสี ยงการทํ า ลายอย า งใหญ
จะร องเพลงเหนื อบาบิ โลน หลวงจากแผ น ดิ น ของคนเคลเพราะว า ผู ทํา ลายจะมาจากทิ ศ เดีย
เหนือตอสู กับเธอ พระเยโฮวาห 55 เพราะพระเยโฮวาห ไ ด ท รง
ตรัสดังนี้
กระทําให บาบิ โลนเป นที่ ทิ้ งร าง
49 บาบิ โลนทําใหคนอิ สราเอลที่ และกระทํ า เสี ยงที่ ใหญ โ ตของ
ถู กฆ าล มลงฉั นใด คนที่ ถู กฆ า เธอให เงี ยบ เมื่ อคลื่ นของเธอ
แห งแผ นดิ นโลกทั้ งมวลจะต อง คะนองเหมื อนสายน้ํ า อั นยิ่ ง
ลมลงที่ บาบิโลนฉันนั้ น
ใหญ เสียงอึกทึกของเขาก็เปลง
50 เจ าทั้ งหลายผู ที่ รอดพ นไป ออกมา
จากดาบ หนีไปเถิด อยายืนนิ่ ง 56 เพราะวาผู ทําลายไดมาเหนือ
อยู จงระลึกถึงพระเยโฮวาหจาก เธอ มาเหนื อบาบิ โลน บรรดา
ที่ ไกล และใหกรุงเยรูซาเล็มเขา นักรบของเธอถูกยึดแลว คันธนู
มาในจิตใจของเจา
ของเขาทั้ งหลายถู กหักเป นชิ้ นๆ
51 เราได อาย เพราะเราได ยิ น เพราะพระเยโฮวาหทรงเปนพระ
คําเยาะเย ย ความอั ปยศคลุ ม เจ าแหงการตอบแทน พระองค
หนาเราไว เพราะคนตางชาติได จะทรงสนองเปนแน
เข า ในสถานบริ สุ ทธิ์ แห งพระ 57 เราจะกระทําให เจ านายของ
นิเวศของพระเยโฮวาห"
เธอและนั กปราชญ ของเธอ เจ า
52 พระเยโฮวาหตรัสวา "เพราะ เมืองของเธอ ผู บังคับบัญชาของ
ฉะนั้ น ดู เถิ ด วั นเวลาจะมาถึ ง เธอ และนั กรบของเธอมึ นเมา
เมื่ อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลั ก จนเขาทั้ งหลายจะนอนหลั บอยู
ของเธอ และคนที่ บาดเจ็ บจะ ชั่ วกาลนาน ไม ตื่ นเลย พระ
คร่ํ า ครวญอยู ทั่ วแผ นดิ นทั้ งสิ้ น บรมมหากษั ตริ ยผู ทรงพระนาม
ของเธอ
วาพระเยโฮวาหจอมโยธาตรัสดัง
53 พระเยโฮวาห ตรั สว า ถึ งแม นี้
บาบิโลนจะขึ้ นไปบนสวรรค และ 58 พระเยโฮวาห จอมโยธาตรั ส
ถึ งแม เ ธอจะสร างป อ มกั นที่ สู ง ดั งนี้ ว า กําแพงอั นกว างขวาง
อั นเข มแข็ งของเธอไว บรรดาผู ของบาบิ โลนจะถู ก ปราบลงให
ทํ า ลายก็ ยั ง จะมาจากเราเหนื อ เรี ยบเสมอพื้ นดิ น และประตู
เธอ
เมืองสูงของเธอจะถูกเผาดวยไฟ
54 มี เ สี ยงร อ งมาจากบาบิ โลน บรรดาประชาชนจะทํางานอย าง
(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

24_jer.pub
page 126

Friday, December 09, 2005 12:56

เยเรมีย 51, 52
หนา 1624
ไร ผล และชนชาติ ทั้ งหลายจะ ขึ้ นอีกเลยเนื่ องดวยความร ายซึ่ ง
เหน็ ดเหนื่ อยก็ เ พื่ อเผาไฟเสี ย เราจะนํามาเหนื อเธอ และพวก
เทานั้ น"
เขาจะเหน็ ดเหนื่ อย'" ถ อยคํา
59 ถอยคําซึ่ งเยเรมียผู พยากรณ ของเยเรมียมีเพียงนี้
ได บั ญชาแก เ สไรอาห บุ ต รชาย
รัชสมัยของเศเดคียาห
เนริ ยาห ผู เป นบุ ตรชายมาอาเศเดคี ยาห มี พระชน
เสอาห เมื่ อเขาไปยังบาบิโลนกับ
มายุ ยี่ สิ บเอ็ ดพรรษา
เศเดคี ยาห ก ษั ต ริ ย แห ง ยู ด าห เมื่ อทานขึ้ นเสวยราชย และทาน
ในป ที่ สี่ แห งรั ชกาลของท านนั้ น ครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็ มสิ บ
เสไรอาหเปนหัวหนาจัดที่ พัก
เอ็ดป พระมารดาของทานมี ชื่ อ
60 เยเรมี ยได เขี ยนบรรดาความ ว าฮามุ ทาล เป นบุ ตรสาวของ
ร า ยทั้ งสิ้ น ซึ่ งจะมาถึ งบาบิ โลน เยเรมียแหงลิบนาห
นั้ นไวในหนังสือ บรรดาถอยคํา 2และท านได กระทําสิ่ งที่ ชั่ วร าย
เหล า นี้ เป น คํ า ที่ เขี ยนไว เ กี่ ยว ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห
ดวยเรื่ องบาบิโลน
ตามการทุกอยางที่ เยโฮยาคิมได
61 และเยเรมี ย พู ดกั บเสไรอาห กระทํานั้ น
วา "เมื่ อทานมาถึงบาบิโลนแลว 3เป นเพราะพระพิ โรธของพระ
ท านจะเห็ นและท านจงอ านถ อย เยโฮวาห เป นแน สิ่ งต างๆได
คําเหลานี้ ทั้ งหมดนะ
เป นไปถึ งเพี ยงนี้ ในกรุ งเยรู ซา62 และทานจงกลาววา `โอ ขา เล็ มและยู ดาห จนพระองคทรง
แต พระเยโฮวาห พระองค ได เหวี่ ยงเขาทั้ งหลายออกไปเสี ย
ตรัสตอสู กับสถานที่ นี้ วา จะทรง จากพระพั กตร ของพระองค และ
ตัดออกเสีย เพื่ อวาจะไมมีอะไร เศเดคี ยาห ไ ด ก บฏต อ กษั ต ริ ย
เหลืออยู ในนั้ นเลย ไมวามนุษย แหงบาบิโลน
หรือสัตว แตจะเปนที่ รกรางเปน
การลมลงของกรุงเยรูซาเล็ม
นิตย'
4 และต อ มาในป ที่ เก า แห ง รั ช
63 ต อมาเมื่ อทานอานหนังสือนี้ กาลของท าน ในวั นที่ สิ บของ
จบแล ว จงเอาหิ นก อนหนึ่ งมั ด เดื อนที่ สิ บ เนบู คั ดเนสซาร
ติ ดมั นไว และโยนมั นทิ้ งไป กษัตริยแหงเมื องบาบิโลนพรอม
กลางแมน้ํายูเฟรติส
กั บกองทั พทั้ งสิ้ นของท านได มา
64 และจงกล าววา `บาบิโลนจะ ต อสู กั บกรุ งเยรู ซาเล็ มและล อม
จมลงอย างนี้ แหละ จะไม ลอย เมืองไว และสรางเครื่ องลอมไว

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
บาบิโลน และขังทานไวในคุกจน
5 กรุ ง นั้ นจึ ง ถู กล อ มอยู จนป ที่ วันที่ ทานสิ้ นชีวิต
สิบเอ็ดแหงกษัตริยเศเดคียาห
คนยูดาหถูกนําไปเปนเชลย
6เมื่ อวั นที่ เก าของเดื อนที่ สี่ การ 12 เมื่ อวันที่ สิบในเดือนที่ หา ซึ่ ง
กันดารอาหารในกรุงนั้ นรายกาจ เป นป ที่ สิ บเก าของรั ชกาลเนบู มาก จนไม มี อาหารเลยสําหรั บ คั ดเนสซารกษัตริยแห งบาบิโลน
ประชาชนแหงแผนดิน
เนบู ซาระดาน ผู บั งคั บบั ญชา
7 แล วกรุ ง นั้ นก็ แตกและทหาร ทหารรักษาพระองค ผู ปรนนิบัติ
ทั้ งหมดก็ หนี ออกไปจากกรุ งใน กษั ตริ ย บาบิ โลน ได เข าไปใน
กลางคืน ไปตามทางประตูเมือง กรุงเยรูซาเล็ม
ระหว างกําแพงทั้ งสอง ไปตาม 13 และเขาได เผาพระนิ เวศของ
ทางราชอุ ทยาน (ฝ ายคนเคล- พระเยโฮวาห และพระราชวั ง
เดียก็ลอมอยู รอบกรุง) และเขา และบรรดาเรื อนทั้ งสิ้ นของกรุ ง
ทั้ งหลายไปทางที่ ราบ
เยรู ซาเล็ มเสี ย ท านเผาบ าน
8แต กองทั พของคนเคลเดี ยได ของผู ยิ่ งใหญ ทั้ งหลายเสี ยหมด
ไลติดตามกษัตริยไป และไปทัน ทุกหลัง
เศเดคี ยาห ในที่ ราบเมื องเยรี โค 14 และกองทั พ ทั้ งสิ้ นของคน
และกองทั พ ทั้ งสิ้ นของท า นก็ เคลเดีย ผู อยู กับผู บังคับบั ญชา
กระจัดกระจายไปจากทาน
ทหารรั กษาพระองค ได ทลาย
9และเขาก็จับกษัตริย นําขึ้ นมา กําแพงทั้ งหมดที่ อยู รอบกรุ งเยถวายแก กษั ตริ ยแห งบาบิ โลนที่ รูซาเล็มลง
ตํา บลริ บลาห ใ นแผ น ดิ น ฮามั ท 15 และเนบู ซ าระดานผู บั ง คั บ
และกษั ต ริ ย ก็ ไ ด พิ พากษาโทษ บั ญชาทหารรั ก ษาพระองค ไ ด
ทาน
จั บ ประชาชนบางคนที่ ยากจน
10 กษั ตริ ย แห งบาบิ โลนได และประชาชนที่ เหลื ออยู ผู ซึ่ ง
ประหารบุ ต รชายทั้ งหลายของ เหลื ออยู ในกรุ งและผู ที่ หลบหนี
เศเดคี ย าห ต อ หน า ต อ ตาท า น ผู หนี ไปหากษั ตริ ยแห งบาบิ โลน
และได ประหารเจ า นายทั้ งสิ้ น พร อ มกั บ ฝู ง ชนที่ เหลื อ อยู ไป
แหงยูดาหเสียที่ ตําบลริบลาห
เปนเชลย
11 ท านทําตาของเศเดคี ยาห ให 16 แต เนบู ซาระดานผู บั งคั บ
บอดไป และกษั ตริ ยแห งบาบิ - บั ญชาทหารรั กษาพระองค ได ละ
โลนตี ตรวนไว และนําท านไปยั ง คนจนในแผนดินไวบาง ใหเปน
(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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คนทําสวนองุ น และเป นคนทํา 22 บนเสานี้ มี บั วคว่ํ า ยอดทอง
ไรไถนา
สัมฤทธิ์ บัวคว่ํายอดอันหนึ่ งสูง
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิ์ ซึ่ งอยู ห าศอก มี ตาขายและลูกทับทิ ม
ในพระนิ เ วศของพระเยโฮวาห ทั้ งหมดทําด วยทองสั มฤทธิ์ อ ยู
และเชิ ง และขั น สาครทองสั ม - รอบบัวคว่ํายอด และเสาที่ สองก็
ฤทธิ์ ซึ่ งอยู ในพระนิเวศของพระ มีเหมือนกัน ทั้ งลูกทับทิมดวย
เยโฮวาหนั้ น คนเคลเดียไดทุบ 23 ข างๆมี ลู กทั บทิ มเก าสิ บหก
เสี ยเป นชิ้ นๆ และขนเอาทอง ลู ก บนตาข ายโดยรอบนั้ นมี ลู ก
สัมฤทธิ์ ทั้ งหมดไปยังบาบิโลน
ทับทิมทั้ งหมดหนึ่ งรอยลูก
18 และเขาได ขนเอาหม อขนาด 24 และผู บั ญชาการทหารรั กษา
ใหญดวย อีกทั้ งพลั่ ว ตะไกรตัด พระองค ได จั บเสไรอาห ปุ โรหิ ต
ไส ตะเกี ยง และชามและช อน ใหญ และเศฟ นยาห ปุ โรหิ ตที่
และภาชนะทองสั มฤทธิ์ ทั้ งสิ้ น สอง และผู เฝ าธรณี ประตู อี ก
ซึ่ งใชในการปรนนิบัติ
สามคน
19 ทั้ งอาง ถาดรองไฟ และชาม 25 และจากกรุ งนั้ นท านจั บขั นที
และหม อขนาดใหญ และเชิ ง คนหนึ่ ง ผู บังคั บทหาร และที่
เที ยน และช อน และอ างน้ํา ปรึ กษาของกษั ตริ ย เจ็ ดคน ซึ่ ง
อะไรที่ ทําด วยทองคํา ผู บั งคั บ พบอยู ในกรุงนั้ น และเลขานุการ
บั ญชาทหารรั กษาพระองค ก็ เอา ของผู บั งคั บบั ญชาของกองทั พ
ไปเป นทองคํา อะไรที่ ทําด วย ผู ซึ่ งเกณฑ ประชาชนแห ง แผ น
เงินก็เอาไปเปนเงิน
ดิ น และประชาชนแห งแผ นดิ น
20 สวนเสาสองเสา และขันสา- อีกหกสิบคนซึ่ งพบอยู ทามกลาง
ครหนึ่ งลู ก กั บวั วทองสั มฤทธิ์ กรุงนั้ น
สิ บสองตั วซึ่ งอยู ใต เชิ งทั้ งหลาย 26 และเนบู ซ าระดานผู บั ง คั บ
ซึ่ งกษั ต ริ ย ซาโลมอนได สร างไว บัญชาทหารรักษาพระองคไดจับ
สําหรั บพระนิ เวศของพระเยโฮ- คนเหล า นี้ นํ า ไปถวายกษั ต ริ ย
วาห ทองสั มฤทธิ์ ของสิ่ งของ แหงบาบิโลนที่ ตําบลริบลาห
เหลานี้ ทั้ งสิ้ นก็ชั่ งกันไมไหว
27 และกษั ตริ ย แห งบาบิ โลน
21 ส วนเสานั้ น เสาต นหนึ่ งสู ง ทรงตีเขา และประหารเขาเสียที่
สิ บแปดศอก วั ดรอบสิ บสอง ตํา บลริ บลาห ใ นแผ น ดิ น ฮามั ท
ศอก และความหนาของมันเปน ดังนั้ นแหละ ยูดาหก็ไดถูกนําไป
สี่ นิ้ ว กลางกลวง
เป น เชลยออกไปจากแผ น ดิ น
(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
กษัตริยแหงยูดาหนั้ น เมื่ อวันที่
28 ตอไปนี้ เป นจํานวนประชาชน ยี่ สิ บห าในเดื อนที่ สิ บสอง เอซึ่ งเนบู คั ด เนสซาร จั บไปเป น วิ ลเมโรดั กกษั ตริ ยแห งบาบิ โลน
เชลย ในปที่ เจ็ด พวกยิวสามพัน ในปที่ ทานขึ้ นเสวยราชย ทานได
ยี่ สิบสามคน
ยกศี รษะของเยโฮยาคี นกษั ตริ ย
29 ในป ที่ สิ บ แปดแห ง รั ช กาล แห งยู ดาห ขึ้ น และได นําท าน
เนบู คั ดเนสซาร ท านขนเชลย ออกมาจากคุก
จากกรุ งเยรู ซาเล็ มแปดร อยสาม 32 พระองคตรั สอย างเมตตาตอ
สิบสองคน
ท าน และให นั่ งบนที่ นั่ งเหนื อ
30 ในป ที่ ยี่ สิ บสามแห ง รั ชกาล กวาบรรดากษัตริยทั้ งหลายที่ อยู
เนบู คั ดเนสซาร เนบู ซาระดาน ในบาบิโลน
ผู บั ง คั บบั ญชาทหารรั กษาพระ 33 ดั งนั้ นเยโฮยาคี นจึ งถอด
องค จั บยิ วเป นเชลยเจ็ ดร อยสี่ - เครื่ องแต งกายนั กโทษออกเสี ย
สิ บห าคน รวมคนทั้ งหมดเป น และท า นได รั บ ประทานที่ โต ะ
สี่ พันกับหกรอยคน
เสวยต อ พระพั ก ตร ก ษั ต ริ ย ทุ ก
เยโฮยาคีน
วันตลอดชีวิต
34 สวนงบประมาณที่ ใหนั้ นทาน
ออกจากคุก
ก็ ได รั บพระราชทานจากกษั ตริ ย
ในบาบิโลน
แห
งบาบิ โลนตามความต องการ
(2 พกษ 25:27-30)
31 และต อมาในป ที่ สามสิ บเจ็ ด รายวั นอยู เสมอ ตลอดเมื่ อทาน
แหงการเปนเชลยของเยโฮยาคีน มีชีวิตอยู จนวันตายของทาน

(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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