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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เยเรมีย์

 หน ังสือเสพทู อาจ ินต์  หน ังสือทั ลม ัด โจซีฟัส และทาร์
กัม  ได้  กล ่าววา่เยเรมีย์เป็นผู้ เข ียนเล่ มน ้ี  การรบัใช ้ของอสิ
ยาห ์อยู ่ก่อนการรบัใช้ของเยเรมีย ์เป็นเวลา 60  ปี เยเรมีย ์
พยากรณ์  เป็นเวลา 40  ปี ในรชัการของกษั ตร ิย์โยสิยาห์ เย
โฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน และเศเดคียาห์ เยเรมีย ์
รบัใช ้พระเจ้าในสมัยเดียวกั นก ับผู้ พยากรณ์ นาฮูม ฮะบากุก
และเศฟันยาห์

เยเรมีย ์ได้  เห ็นการสิน้สุดลงของกษั ตร ิย ์องค์ สุดท้ายของ
ยูดาห์  ได้  เห ็นการทําลายพระวหิารและกรุงเยรูซาเล็ม และ
ได้ เห ็นพวกยูดาห ์ถู กนํา ไปเป็นเชลยในกรุงบาบิ โลน ใน
สมัยของเยเรมีย์ความบาปเจรญิขึ้นและพวกยูดาห ์ได้  ถู ก
พระเจ้าพิพากษาอยา่งมากมาย  ไม่มี เวลาสงบในสมัยเยเร
มีย์

เพราะเหตุวา่เยเรมีย ์ได้  พยากรณ์ ถึงการท่ีอสิราเอลจะ
เป็นเชลยและมีความโศกเศรา้ถึงเรือ่งความบาปของเขา
เขาได้ ถู กเรยีกวา่ � ผู้  พยากรณ์  ท่ี  รอ้งไห ้� (The Weeping
Prophet)  หน ังสือเยเร มีย ์น้ี  ได้ พรรณนาถึงการประกาศ
ของเยเรมีย์ในตอนท่ีเขาขอรอ้งให ้ยู ดาห ์กล ับมาหาพระเจ้า
ก่อนท่ีเขาจะต้องเป็นเชลยในกรุงบาบิ โลน 

1 ถ้อยคําของเยเรมีย ์บุ ตรชายของฮิลคียาห์  ผู้  หน ่ึงใน
หมู่ ปุ โรหติ  ผู้  อยู ่ตําบลอานาโธท ในแผ่นดินของเบนยามิน
2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ในรชักาลโยสิ
ยาห์ โอรสของอาโมน  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ในปี ท่ี  สิ บสามของ
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รชักาลน้ี 3 และมีมาในรชักาลของเยโฮยาคิม โอรสของ
โยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ จนถึงปลายปี ท่ี  สิ บเอด็แหง่รชั
กาลเศเดคียาห์ โอรสของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ จนถึง
การกวาดเยรูซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนท่ี หา้ 

พระเจ้าทรงแต่ง ตัง้ เยเร มีย ์ให ้เป็น ผู้ พยากรณ์  ก่อน ท่ี 
ท่านจะบังเกิด

4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาหม์าถึงข้าพเจ้าวา่ 5�เรา
ได้ รู ้จักเจ้าก่อนท่ีเราได้ก่อรา่งตัวเจ้าท่ีในครรภ์ และก่อนท่ี 
เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ ได้ กําหนดตัวเจ้าไว้ เราได้ แต่ งตัง้
เจ้าเป็นผู้ พยากรณ์  ให ้ แก่ บรรดาประชาชาติ� 6  แล ้วข้าพเจ้า
ก็กราบทูลวา่ � อนิจจา ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  ดู  
เถิด ข้าพระองค์ พู ดไม่ เป็น เพราะวา่ข้าพระองค์เป็นเด็ก�
7  แต่ พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �อยา่วา่เจ้าเป็นแต่ 
เด็ก เพราะเจ้าจะต้องไปหาทุกคนท่ีเราใช ้ให ้ เจ้ าไป และ
เราบัญชาเจ้าอยา่งไรบ้าง  เจ้ าจะต้องพูด 8 อยา่กลัวหน้า
เขาเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า จะชว่ยเจ้าให ้พ้น � พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 9  แล ้วพระเยโฮวาหท์รงเหยยีดพระหตัถ์
ของพระองค์ ถู กต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาหต์รสักับ
ข้าพเจ้าวา่ � ดู  เถิด เราเอาถ้อยคําของเราใส่ในปากของเจ้า
10  ดู  ซิ ในวนัน้ีเราได้ตัง้เจ้าไว้เหนือบรรดาประชาชาติและ
เหนือราชอาณาจักรทัง้หลาย  ให ้ถอนออกและให้พังลง  ให ้
ทําลายและใหค้วํา่เสีย  ให ้สรา้งและให ้ปลูก �

 ผู้  พยากรณ์  ได้ ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
11 ยิง่กวา่ น้ีพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้า

วา่ �เยเรมีย ์เอย๋  เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลวา่ �ข้า
พระองค์ เห ็น ไม้ ตะ พดอ ัลม ันด์ อนั หน่ึง� 12  แล ้ว พระ เย
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โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เจ้ าเหน็ถูกต้องดี แล้ว เพราะ
เราจะเรง่เรา้ถ้อยคําของเราเพื่อให้กระทําสําเรจ็� 13 พระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าครัง้ ท่ีสองวา่ � เจ้ า
เหน็อะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลวา่ �ข้าพระองค์ เห ็นหม้อกําลัง
เดือดอยู่หม้อหน่ึง หนัหน้าไปทางทิศเหนือ� 14  แล ้วพระเย
โฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ � เหตุ รา้ยจะระเบิดจากทิศเหนือ
มาเหนือชาวแผ่นดินน้ี ทัง้สิน้ 15  เพราะ  ดู  เถิด เราจะรอ้ง
เรยีกครอบคร ัวท ้ังปวงแหง่บรรดาราชอาณาจักรทิศเหนือ�
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เขาทัง้หลายจะมา และต่าง
ก็จะวางบัลลั งก ์ของตนไว ้ท่ี ตรงทางเข้าประตู กรุ งเยรูซาเล็ม
ตัง้สู้ล้อมรอบกําแพงทัง้หลาย และตัง้สู้หวัเมืองทัง้สิน้ของ
ยูดาห์ 16 และเราจะกล่าวคําพิพากษาของเราต่อหวัเมือง
เหล่าน้ัน เพราะบรรดาความชัว่รา้ยของเขาในการท่ี ได้ ทอด
ทิง้เรา และได้เผาเครือ่งหอมบูชาพระอื่น และนมัสการสิง่
ท่ีมือของตนได้กระทําไว้ 17 เพราะฉะน้ันส่วนเจ้าจงคาดเอว
ของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุกอยา่งท่ีเราบัญชาเจ้าไวน้ั้น
ให้เขาฟัง อยา่สะดุ้งกลัวเพราะหน้าเขาเลย เกรงวา่เราจะ
ทําให ้เจ้ าหงอต่อหน้าเขาทัง้หลาย 18  เพราะ  ดู  เถิด ในวนั
น้ีเรากระทําให ้เจ้ าเป็นเมืองมี ป้อม เป็นเสาเหล็ก และเป็น
กําแพงทองสัมฤทธิ์  สู้ กับแผ่นดินทัง้หมด  สู้ กับบรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ กับเจ้านาย กับปุโรหติและกับประชาชนแหง่
แผ่นดินน้ี 19 เขาทัง้หลายจะต่อสู้กับเจ้า  แต่ จะไม่ชนะเจ้า
เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะชว่ยเจ้าให ้พ้น � พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 

2
คําตรสัจากพระเจ้าถึงยูดาห ์ผู้  กล ับสัตย์
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1 ยิง่กวา่น้ีพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่
2 �จงไปประกาศกรอกหูของกรุงเยรูซาเล็มวา่ พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เรายงัจําเจ้าได้ คือความเมตตาในวยัสาว
ของเจ้า ความรกัขณะท่ี เจ้ าเข้าพิธ ีสมรส เม่ือเจ้าตามเรามา
ในถิน่ทุ รก ันดาร ในดินแดนท่ี ไม่ได้ หวา่นพืชอะไร 3อสิราเอล
น้ันเป็นส่วนบร ิสุทธ ์ิของพระเยโฮวาห์ คือเป็นผลิตผลรุน่
แรกของพระองค์ คนทัง้ปวงท่ี ได้ กินผลน้ั นก ็ ผิด  เหตุ รา้ยจึง
จะมาถึงเขา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ � 4  โอ  วงศ์ วาน
ของ ยา โคบ และ บรรดา ครอบครวั แหง่ วงศ์ วาน อสิราเอล
เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี วา่ �บรรพบุรุษของเจ้าจับความชัว่ชา้อะไรได้ในเราเล่า
เขาจึงไปหา่งเสียจากเรา และไปดําเนินตามสิง่ไร ้ค่า และ
ได้กลายเป็นสิง่ไร ้ค่า 6 เขาทัง้หลายมิ ได้  กล่าววา่ �พระเยโฮ
วาห์ประทั บท ่ี ไหน  ผู้  ได้ พาเราขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์  ผู้  ได้ 
นําเราอยู่ในป่าถิน่ทุ รก ันดาร ในแดนทะเลทรายมี หลุม ใน
แดนท่ีกันดารน้ําและมีเงามัจจุ ราช ในแผ่นดิ นที ่ ไม่มี  ผู้ ใด
ผ่านไปได้ และไม่ มี  มนษุย ์อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน � 7 และเราได้พา
เจ้าทัง้หลายเข้ามาในดินแดนท่ี อุดมสมบูรณ์ เพื่ อก ินผลไม้
และของดีๆในแผ่นดินน้ัน  แต่ เม่ือเจ้าเข้ามา  เจ้ าได้กระทํา
ให ้แผ่ นดินของเราเป็นมลทิน และกระทําให้มรดกของเรา
เป็น สิง่ น่า สะอดิสะเอยีน 8  ปุ โรหติ ทัง้ หลาย มิ ได้  กล่าว วา่ 
�พระเยโฮวาห์ประทั บท ่ี ไหน � คนเหล่าน้ั นที ่แถลงพระราช
บัญญั ติ  ไม่รู ้จักเรา บรรดาผู้เล้ียงแกะก็ละเมิดต่อเรา พวกผู้ 
พยากรณ์  ได้  พยากรณ์ โดยพระบาอลั และดําเนินติดตามสิง่
ท่ี ไม่  เป็นประโยชน์ �

บรรดาความทุกข์ลําบากของอสิราเอลคือผลแหง่ความ
บาป
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9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะฉะน้ันเราจะยงัโต้ แย ้ งก 
ับเจ้า เราจะโต้ แย ้ งก ั บลู กหลานของเจ้า 10  เหตุ  วา่ จงข้าม
ไปยงัฝ่ังเกาะคิทธิม  แล้วก็  ดู และใช้คนไปถึงเมืองเคดาร์
และพิจารณาอยา่งถ่ี ถ้วน  ดู  ที วา่เคยมี สิ ่งอยา่งน้ีบ้างไหม
11  มี  ประชาชาติ ใดเคยได้ เปล ่ียนพระของตน  ถึงแม้ วา่พระ
เหล่า น้ันไม่เป็นพระ  แต่ ประชาชนของเราได้เอาสงา่ราศี
ของเขาแลกกับสิง่ท่ี ไม่  เป็นประโยชน์  อยา่งใด � 12 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า � โอ ฟ้าสวรรค์ทัง้หลายเอย๋ จงตกตะลึ งด ้วย
สิง่น้ี จงเกรงกลัวอยา่งสยดสยองและจงโดดเด่ียวอา้งวา้ง
เสียเลย 13 เพราะวา่ประชาชนของเราได้กระทําความชัว่ถึง
สองประการ เขาได้ทอดทิง้เราเสียซ่ึงเป็นแหล่งน้ําเป็น  แล 
้วสกัดหนิขังน้ําไวสํ้าหรบัตนเอง เป็นถังน้ําแตก ซ่ึงขังน้ําไม่ 
ได้ 14 อสิราเอลเป็นทาสเขาหรอื หรอืเป็นทาสท่ี เก ิดมาใน
บ้าน  เหตุ ใดเขาจึงตกไปเป็นเหยื่อ 15  สิ งโตหนุ่มคํารามเข้า
ใส่ เขา มันคํารามเสียงดังมาก และมันทัง้หลายได้กระทําให ้
แผ่ นดินของเขาทิง้รา้งวา่งเปล่า หวัเมืองทัง้หลายของเขา
ก็ ถู กเผา  ไม่มี คนอาศัยอยู่ 16 ยิง่กวา่น้ั นอ ีก ประชาชนเมือง
โนฟและเมืองทาปานเหสได้ ทุ บกระหม่อมของเจ้าแล้ว 17  
เจ้ าหาเรือ่งเหล่าน้ี ให ้มาใส่ตัวเจ้าเอง โดยการทอดทิง้พระเย
โฮวาหพ์ระเจ้าของเจ้า เม่ือพระองค์ทรงนําเจ้าไปตามทางมิ 
ใช ่ หรอื 18  บัดน้ี  เจ้ าได้อะไรด้วยการลงไปย ังอ ียปิต์ เพื่ อด ื่ มน 
ํ้าในแม่น้ําช ิโหร ์หรอืเจ้าได้อะไรด้วยการท่ีลงไปย ังอ ัสซีเรยี
เพื่ อด ่ื มน ้ําในแม่น้ําน้ัน 19 ความโหดรา้ยของเจ้าจะตีสอน
เจ้าเอง และการท่ี เจ้ ากลับสัตย์น้ันเองจะตําหนิ เจ้า ฉะน้ัน
เจ้าจงรูแ้ละเหน็เถิดวา่ มันเป็นความชัว่และความขมขื่น ซ่ึง
เจ้าทอดทิง้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซ่ึงความยาํเกรง
เรามิ ได้  อยู ่ในตัวเจ้าเลย�  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอม
โยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 20�เพราะวา่นานมาแล้วเราได้หกัแอก
ของเจ้า และระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และเจ้าได้ กล่าววา่ 
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�ข้าจะไม่ ละเมิด �  เออ  เจ้ าได้ โน ้มตัวลงเล่นชู้บนเนินเขาสูง
ทุกแหง่และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น 21  แต่ เราได้ปลูกเจ้า
ไว้เป็นเถาองุน่อยา่งดี เป็นพันธุ ์แท้  ทัง้ น้ัน  แล ้วทําไมเจ้า
เส่ือมทรามลงจนกลายเป็นเถาแปลกไปได้� 22  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตร ัสว ่า � ถึงแม้ วา่เจ้าชาํระตัวด้วยน้ําด่าง
และใช ้สบู่  มาก  แต่ รอยเป้ือนความชัว่ชา้ของเจ้าก็ยงัปรากฏ
อยู่ต่อหน้าเรา 23  เจ้ าจะพูดได้อยา่งไรวา่ �ข้าไม่เป็นมลทิน
 ข้าม ิ ได้  ติ ดตามพระบาอลัไป� จงมองดูท่าทางของเจ้า ท่ี
ในหุบเขาซิ จงสํานึกซิวา่เจ้าได้กระทําอะไร  เจ้ าเหมือนอูฐ
สาวคะนองท่ีเดินข้ามไปข้ามมา 24 เหมือนลาป่าท่ี คุ ้นเคย
กับถิน่ทุ รก ันดาร  ได้ สูดลมด้วยความอยากอ ันร ุนแรงของ
มัน ใครจะระงบัความใคร่ของมันได้ บรรดาท่ีแสวงหามัน
จะไม่ต้องเหน็ดเหน่ือย เม่ือถึงเดือนท่ีกําหนดของมันจะพบ
มันเอง 25 ระวงัอยา่ให ้เท ้าของเจ้าขาดรองเท้า และระวงัลํา
คอของเจ้าให้พ้นจากความกระหาย  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �หมด
หวงัเสียแล้ว เพราะข้าได้รกัพระอื่น และข้าจะติดตามไป�
26 เม่ือโจรถูกจับมีความละอายฉันใด  วงศ์ วานของอสิราเอล
ก็จะละอายฉันน้ัน ทัง้ตัวเขา  กษัตรยิ ์ เจ้านาย  ปุ โรหติและ
ผู้ พยากรณ์ ทัง้หลายของเขา 27  ผู้  กล ่าวแก่ลําต้ นว ่า �ท่าน
เป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ศิ ลาว ่า �ท่านคลอด
ข้าพเจ้ามา� เพราะเขาทัง้หลายได้หนัหลังให ้แก่  เรา  มิใช ่หนั
หน้ามาให้  แต่ เม่ือถึงเวลาลําบากเขาจะกล่าววา่ �ขอทรงลุก
ขึ้นชว่ยข้าพระองค์ทัง้หลายให ้รอด � 28  แต่ บรรดาพระของ
เจ้าอยู ่ท่ี ไหนเล่า ซ่ึงเป็นพระท่ี เจ้ าสรา้งไวสํ้าหรบัตัวเอง ถ้า
มันชว่ยเจ้าใหร้อดได้  ก็  ให ้มันลุกขึ้นชว่ย เม่ือถึงเวลาลําบาก
ของเจ้า  โอ  ยู ดาห ์เอย๋  เจ้ ามีหวัเมืองมากเท่าใด  เจ้ าก็ มี พระ
มากเท่าน้ัน� 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าทัง้หลายจะมา
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รอ้งทุกข์เรือ่งเราทําไม  เจ้ าได้ละเมิดต่อเราหมดทุกคนแล้ว
30 เราได้โบยตีลูกหลานของเจ้าเสียเปล่า เขาทัง้หลายก็ ไม่ดี  
ขึ้น ดาบของเจ้าเองได้ กล ืนผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนอยา่ง
สิงโตท่ี ทําลาย 31  โอ คนยุ คน ้ี เอย๋  เจ้ าทัง้หลายจงพิจารณา
ดูพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เราเป็นเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร
แก่อสิราเอลหรอื หรอืเหมือนแผ่นดิ นที ่มืดทึบหรอื ทําไม
ประชาชนของเราจึงกล่าววา่ �ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นเจ้า
นาย ข้าพระองค์จะไม่มาหาพระองค์ อกี � 32 สาวพรหมจารี
จะลืมอาภรณ์ของเธอได้ หรอื  เจ้ าสาวจะลืมเครือ่งพันกาย
ของตนได้ หรอื  แต่ ประชาชนของเราได้ลืมเรา เป็นเวลาก่ี
ว ันก ็นับไม่ไหวแล้ว 33 ทําไมเจ้านําวถีิของเจ้าไปหาความ
รกัอยา่งแนบเนียน ฉะน้ันเจ้าจึงสอนทางของเจ้าให้คนชัว่
ด้วย 34  ท่ี ชายเส้ือของเจ้าจะเหน็โลหติของคนจนท่ี ไร ้ความ
ผิดด้วย เรามิ ได้ พบโดยการสืบหาอยา่งลึ กลับ  แต่ โดยเรือ่ง
ต่างๆเหล่าน้ี 35  เจ้ าก็ยงักล่าววา่ �เพราะข้าพเจ้าไม่ มี ความ
ผิดเลย พระพิโรธของพระองค์จะหนักลับจากข้าพเจ้าเป็น
แน่�  ดู  เถิด เราจะนําเจ้าไปสู่การพิพากษา เพราะเจ้าได้ 
กล่าววา่ �ข้าพเจ้ามิ ได้ กระทําบาป� 36 ทําไมเจ้าท่องเท่ียว
ไปๆมาๆอยา่งเบาความเชน่น้ัน โดยเปล่ียนเส้นทางของเจ้า
อยู่เสมอนะ  อยีปิต์ จะกระทําให ้เจ้ าได้ อาย เหมือนอสัซีเรยี
ได้กระทําให ้เจ้ าได้อายมาแล้ วน ัน้ 37  เจ้ าจะออกมาจากท่ีน่ัน
ด้วย โดยเอามื อก ุมศีรษะของเจ้าไว้ เพราะพระเยโฮวาหท์รง
ทอดทิง้บรรดาความไวว้างใจของเจ้าเสีย  เจ้ าจะเจรญิขึ้นมา
เพราะเขาก็ ไม่ได้ �

3
1 �เขาทัง้หลายวา่ �ถ้าชายคนใดหยา่ภรรยาของตนและ

เธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเป็นภรรยาของชายอกีคนหน่ึง
เขาจะกลับไปหาเธอหรอื  แผ่ นดินน้ันจะไม่โสโครกมากมาย
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หรอื�  แต่  เจ้ าได้ เล่นชู ้กับคนรกัมากมายแล้ว ถึงกระน้ันเจ้า
จงกลับมาหาเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 2�จงแหงน
หน้าขึ้นสู่บรรดาท่ีสูงน้ัน และดู ซี  ท่ี ไหนบ้างท่ี ไม่มี คนมานอน
ด้วย  เจ้ าได้น่ังคอยคนรกัของเจ้าอยู ่ท่ี รมิทาง อยา่งคนอาระ
เบียในถิน่ทุ รก ันดาร  เจ้ าได้กระทําให ้แผ่ นดินโสโครกด้วย
การแพศยาและความชัว่ชา้ของเจ้า 3 เพราะฉะน้ันฝนจึง
ได้ระงบัเสีย และฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป  แต่  เจ้ ามี หน ้า
ผากของหญิงแพศยา  เจ้ าปฏิเสธไม่ยอมอาย 4  ตัง้แต่  เวลา
น้ี  เจ้ าจะรอ้งเรยีกเรามิ ใช ่ หรอืวา่ �พระบิดาของข้าพระองค์
 พระองค์ ทรงเป็นผู้ ชี ้นําตัง้แต่ข้าพระองค์ยงัสาวๆ 5  พระองค์ 
จะทรงพระพิโรธอยู ่เป็นนิตย ์ หรอื  พระองค์ จะทรงกริว้อยู่
จนถึงท่ีสุดปลายหรอื�  ดู  เถิด  เจ้ าลัน่วาจาแล้ว  แต่  เจ้ าก็ยงั
กระทําความชัว่ชา้ทุกอยา่งซ่ึงเจ้ากระทําได้�

พระเจ้าทรงออ้นวอนต่อยูดาห ์ผู้  กล ับสัตย์
6 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าในรชักาลของกษั ตร ิย์โยสิ

ยาห ์วา่ �เธอทําอะไรเจ้าเหน็หรอื คื ออ ิสราเอลผู้ กล ับสัตย์
เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุ กล ูก และใต้ ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น  
แล้วก็ ไปเล่นชู ้อยู ่ ท่ีน่ัน 7 เม่ือเธอทําอยา่งน้ีจนหมดแล้วเรา
กล่าววา่ � เจ้ าจงกลับมาหาเรา�  แต่ เธอก็ ไม่  กลับมา และยู
ดาห์น้องสาวท่ีทรยศน้ั นก ็ เหน็ 8 และเราเห ็นว ่า เพราะเหตุ
ทัง้ปวงท่ีอสิราเอลผู้ กล ับสัตย ์ได้  ล่วงประเวณี  น้ัน เราได้ ไล่ 
เธอไปพรอ้มกับให ้หน ังสือหยา่  แต่  ยู ดาห์น้องสาวท่ีทรยศน้ั 
นก ็ ไม่  กลัว เธอก็ กล ับไปเล่นชู ้ด้วย 9 ต่อมาเพราะการแพศยา
เป็นการเบาแก่เธอมาก เธอก็กระทําให ้แผ่ นดินโสโครกไป
โดยไปล่วงประเวณีกับศิ ลาก ับลําต้น 10  แม้ว ่าเธอกระทําไป
สิน้อยา่งน้ี แล้ว  ยู ดาหน้์องสาวท่ีทรยศของเธอก็ มิได้ หนักลับ
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มาหาเราด้วยสิน้สุดใจ  แต่ แสรง้ทําเป็นกลับมา� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 11  แล ้วพระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่
�อสิราเอลผู้ กล ับสัตยย์งัสําแดงตั วว ่ามีผิดน้อยกวา่ยูดาห ์ท่ี  
ทรยศ 12 จงไปประกาศถ้อยคําเหล่าน้ีไปทางเหนือกล่าววา่
�พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า อสิราเอลผู้ กล ับสัตย ์เอย๋  กล ับมาเถิด
เราจะไม่ ให ้ความกริว้ของเราสวมทับเจ้า เพราะเราประกอบ
ด้วยพระกรุณาคุ ณ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ เราจะไม่ 
กร ้ิวเป็นนิตย์ 13  เพียงแต่ ยอมรบัความชัว่ชา้ของเจ้าวา่  เจ้ า
ได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และเท่ียวเอาใจ
พระอื่ นที ่ ใต้  ต้นไม้  เข ียวสดทุกต้น และเจ้ามิ ได้ เชื่อฟังเสียง
ของเรา� � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 14พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า � โอ ลูกหลานท่ี กล ับสัตย ์เอย๋  กล ับมาเถิด เพราะเรา
แต่งงานกับเจ้าแล้ว เราจะรบัเจ้าจากเมืองละคนและจาก
ครอบครวัละสองคน และเราจะนําเจ้ามาถึงศิ โยน 15 และ
เราจะให ้ผู้ เล้ียงแกะคนท่ีพอใจเราแก่ เจ้า  ผู้ ซ่ึงจะเล้ียงเจ้า
ด้วยความรู้และความเข้าใจ 16 และต่อมาเม่ือเจ้าทวีและ
เพิม่ขึ้นในแผ่นดินน้ัน ในครัง้ น้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เขาทัง้หลายจะไม่ กล ่าวอ ีกวา่ � ห ีบพันธสัญญาแหง่พระ
เยโฮวาห�์ เรือ่งน้ีจะไม่ มี ขึ้นในใจ  ไม่มี ใครระลึกถึง  ไม่มี ใคร
นึกถึง จะไม่ทํากันขึ้ นอ ีกเลย 17 ในครัง้น้ันเขาจะเรยีกกรุง
เยรูซาเล็มวา่ เป็นพระท่ีน่ังของพระเยโฮวาห์ และบรรดา
ประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามาหายงัพระนามของพระเย
โฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม และเขาจะไม่ ติ ดตามใจอนัชัว่ของ
เขาอยา่งด้ือกระด้างอกีต่อไป 18 ในสมัยน้ันวงศ์วานของยู
ดาห์จะเดินมากับวงศ์วานของอสิราเอล เขาทัง้สองจะรวม
กันมาจากแผ่นดินฝ่ายเหนือ  มาย ังแผ่นดินซ่ึงเรามอบให ้
แก่ บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดก 19  แต่ เรากล่าววา่ �เรา
จะตัง้เจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทัง้หลายของเราอยา่งไรดี หนอ 
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และให ้แผ่ นดิ นที ่น่าปรารถนาแก่ เจ้า เป็นมรดกท่ีสวยงาม
ท่ีสุดในบรรดาประชาชาติ� และเรากล่าววา่ � เจ้ าจะเรยีก
เราวา่ พระบิดาของข้าพระองค์ และจะไม่หนักลับจากการ
ติดตามเรา� �

การสารภาพความผิดบาป
20 พระ เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า � โอ  วงศ์ วาน อสิราเอล เอย๋  

แน่ นอน ที เดียว ท่ี ภรรยา ทรยศ ละทิง้ สามี ของ นาง ฉันใด  
เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อเราฉันน้ัน� 21 เขาได้ยนิเสียงมาจากท่ี 
สูง เป็นเสียงรอ้งไห้และเสียงวงิวอนของบุตรทัง้หลายของ
อสิราเอล เพราะเขาได้แปรวถีิของเขาเสียแล้ว เขาได้ลืม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 22 �บรรดาบุตรท่ี กล ับสัตย ์
เอย๋ จงกลับมาเถิด เราจะรกัษาความสัตย์ของเจ้าให ้หาย 
� � ดู  เถิด ข้าพระองค์ทัง้หลายมาหาพระองค์ แล้ว เพราะ
พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 23  
แท้  จร ิงความหวงัวา่จะได้ความรอดจากเนินเขาและจาก
ภูเขาหลายลู กก ็เป็นความไร ้สาระ  แท้  จร ิงความรอดของ
อสิราเอลน้ันอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 24  แต่ วา่
สิง่ท่ีน่าอายน้ันได้กั ดก ินสิง่ทัง้ปวงท่ีบรรพบุรุษของเราได้
ลงแรงทําไว้  ตัง้แต่ เรายงัเป็นเด็กอนชุนอยู่ คือฝูงแกะ ฝูงววั
 บุตรชาย และบุตรสาวทัง้หลายของเขา 25  ให ้เรานอนลงจม
ในความอายของเรา และให้ความอปัยศคลุมเราไว้ เพราะ
เราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเรา ทัง้ตัวเรา
และบรรพบุรุษของเรา  ตัง้แต่ เราเป็ นอน ุชนอยู่จนทุกวนัน้ี
และเราหาได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราไม่�

4
1 พระ เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า � โอ อสิราเอล เอย๋ ถ้า เจ้า จะ
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กลับ มา  เจ้ า จง กลับ มา หา เรา ถ้า เจ้า ยอม เอา สิง่ ท่ี น่า
สะอดิสะเอยีนไปให้พ้นสายตาของเราเสีย  เจ้ าก็จะไม่ โลเล 
2และถ้าเจ้าปฏิญาณอยา่งสัจจรงิ  อยา่งยุติธรรม และอยา่ง
ชอบธรรมวา่ � ตราบใดท่ี พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่ 
�  แล ้วบรรดาประชาชาติจะให้พรกันในพระนามพระองค์
และเขาทัง้หลายจะอวดพระองค์� 3  เพราะวา่ พระเยโฮวาห์
ตรสักับคนยูดาห์และแก่ชาวเยรูซาเล็มวา่ �จงทุ บด ิ นที ่ไถ
ไว ้แล ้ วน ้ัน และอยา่หวา่นลงกลางหนาม 4  ดูก่อน คนยูดาห์
และชาวกรุงเยรูซาเล็มเอย๋ จงเอาตัวร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ จงตัดหนังปลายหวัใจของเจ้าเสีย เกรงวา่
ความกริว้ของเราจะพลุ่งออกไปอยา่งไฟและเผาไหม้  ไม่มี 
ใครจะดับได้  เหตุ ด้วยความชัว่แหง่การกระทําทัง้หลายของ
เจ้า

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์
5 จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็ม  วา่ 

�จงเป่าแตรไปทัว่แผ่นดิน จงรวมกัน จงรอ้งประกาศดังๆ
วา่ มารวมกันเถิด  ให ้เราเข้าไปในบรรดาเมืองท่ี มี  ป้อม � 6จง
ยกธงขึ้นสู่ศิ โยน จงรบีหนีไปให ้ปลอดภัย อยา่รออยู่ เพราะ
เราจะนําความรา้ยมาจากทิศเหนือ และนําการทําลายใหญ่
ยิง่มา 7  สิ งโตตั วน ัน้ได้ออกไปจากพุ่มไม้หนาทึบของมันแล้ว
และผู้ทําลายเหล่าประชาชาติกําลังเดินทางมาแล้ว เขาได้
ออกไปจากสถานท่ีของเขาเพื่อกระทําให ้แผ่ นดินของเจ้า
รกรา้งไป หวัเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ไว้เสียเปล่าๆปราศจาก
คนอาศัย 8  ด้วยเหตุน้ี  เจ้ าจงสวมผ้ากระสอบ จงครํา่ครวญ
และรอ้งไห้ เพราะพระพิโรธอ ันร ้อนแรงของพระเยโฮวาห ์
มิได้ หนักลับไปจากเรา� 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ต่อมาใน
วนัน้ันทัง้กษั ตร ิย์และพวกเจ้านายจะหมดกําลังใจ บรรดา
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ปุโรหติ จะ ตก ตะลึง และ ผู้ พยากรณ์  ก็ จะ อศัจรรย ์ใจ � 10  
แล ้วข้าพเจ้าจึงทูลวา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้า  
พระองค์ ทรงล่อลวงชนชาติ น้ี และกรุงเยรูซาเล็มแน่นอน
ทีเดียววา่ � เจ้ าทัง้หลายจะอยูเ่ยน็เป็นสุข�  แต่  ท่ี  จร ิงดาบ
ได้มาถึงชวีติของเขาทัง้หลาย� 11 �ในครัง้น้ัน เขาจะกล่าว
แก่ ชนชาติ  น้ี และแก่ กรุ งเยรูซาเล็มวา่ �ลมรอ้นจากท่ีสูง
ในถิน่ทุ รก ันดารพัดมาสู่ บุ ตรสาวประชาชนของเรา  ไม่ใช ่จะ
มาฝัดหรอืมาชาํระ 12 กระแสลมท่ีแรงจะพัดมาจากท่ี เหล่ 
าน้ันมาสู่ เรา  บัดน้ี เราจะกล่าวคําตัดสินต่อพวกเขา� 13  
ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลม
หมุน ม้าทัง้หลายของเขาเรว็ยิง่กวา่นกอนิทรี  วบิัติ  แก่ เรา
ทัง้หลาย เพราะวา่เราจะต้องพินาศ 14  โอ  กรุ งเยรูซาเล็ม
เอย๋ จงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชัว่รา้ย เพื่อเจ้า
จะรอดได้ ความคิดชัว่รา้ยของเจ้าน้ันจะสิงอยู่ในใจของเจ้า
นานสักเท่าใด 15 เพราะวา่มีเสียงประกาศมาจากเมืองดาน
และโฆษณาความชัว่รา้ยจากภูเขาเอฟราอมิ 16 จงกล่าว
แก่บรรดาประชาชาติ  ดู  เถิด จงโฆษณาแก่ กรุ งเยรูซาเล็ม
วา่ บรรดาผู้ล้อมมาจากแผ่นดินไกล เขาทัง้หลายโหร่อ้งเข้า
ใส่หวัเมืองยูดาห์ 17 เขาทัง้หลายล้อมยูดาห ์ไว ้รอบเหมือนผู้ 
ดู แลเฝ้านา เพราะวา่ยูดาห ์ได้ กบฏต่อเรา� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 18 � วถีิ และการกระทําทัง้หลายของเจ้าได้นํา
เรือ่งน้ีมาเหนือเจ้า  น่ี แหละเป็นผลแหง่ความชัว่รา้ยของเจ้า
เพราะมันขมขื่น เพราะมันมาถึงจิตใจของเจ้าที เดียว �

เยเรมียค์รํา่ครวญเรือ่งยูดาห์
19 แสนระทม แสนระทม ข้าก็ บิ ดตัวด้วยความเจ็บปวด

 โอ ผนัง ดวงใจ ของ ข้า เอย๋  จิ ต ใจ ของ ข้า ก็ วา้วุน่ ข้า จะ
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น่ิงอยู ่ไม่ได้ เพราะจิตใจข้าได้ยนิเสียงแตร เสียงปลุกของ
สงคราม 20 การประกาศเรือ่งความหายนะไล่ ติ ดตามความ
หายนะ  แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็ ถู กทิง้รา้ง บรรดาเต็นท์ของข้าก็ 
ถู กทําลายในฉับพลัน ม่านทัง้หลายของข้าก็ สิ ้นไปในบัด
เดีย๋วเดียว 21 ข้าจะต้องมองดูธงและฟังเสียงแตรนานสัก
เท่าใด 22 �เพราะประชาชนของเราโง ่เขลา เขา ทัง้หลาย
ไม่ รู ้จักเรา เขาทัง้หลายเป็นลูกหลานท่ี โง ่ ทึบ เขาทัง้หลาย
ไม่ มี  ความเข้าใจ เขาทัง้หลายทําความชัว่เก่ง  แต่ เขาไม่ เข 
้า ใจ ท่ีจะทําดี� 23 ข้าพเจ้ามองดู พื้นท่ี  โลก และดู เถิด เป็ 
นที ่รา้งและวา่ง เปล่า และมองดู ฟ้าสวรรค์ ใน น้ั นก ็ ไม่มี  
ความสวา่ง 24 ข้าพเจ้ามองดู ภูเขา  ดู  เถิด มันกําลังสัน่อยู่
บรรดาเนินเขาก็ แกวง่ไปแกวง่มา 25 ข้าพเจ้ามองดู และดู 
เถิด  ไม่มี  มนษุย ์ เลย นกทัง้ปวงแหง่ท้องอากาศได้ หนี ไปแล้ว
26 ข้าพเจ้ามองดู และดู เถิด เรอืกสวนไร ่นาก ็เป็นถิน่ทุ รก ัน
ดาร และหวัเมืองทัง้สิ ้นก ็ปร ักห ักพังไปต่อพระพักตรพ์ระเย
โฮวาห์ ต่อพระพิโรธอ ันร ้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � แผ่ นดินทัง้หมดจะเป็ นที ่ รกรา้ง ถึง
กระน้ันเราก็ย ังม ิ ได้ กระทําใหถึ้งอวสานเสียที เดียว 28 เพราะ
เรือ่งน้ีโลกจะไว ้ทุกข์ และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดํามืด เพราะ
เราได้ลัน่วาจาแล้ว เราได้หมายใจไว ้แล้ว เราจะไม่ เปล ี่ยนใจ
หรอืหนักลับ 29 เม่ือได้ยนิเสียงพลม้าและนักธนู ชาวเมือง
ทัง้หมดก็จะหนี ไป เขาเข้าไปอยูใ่นสุ มท ุมพุ่มไม้ และปีนป่าย
ไปท่ามกลางศิ ลา หวัเมืองทุกแห ่งก ็ ถู กทอดทิง้ และไม่ มี  
มนษุย ์อาศัยอยู่ในเมืองเหล่าน้ันเลย 30  เจ้ าผู้ ท่ี  ถู กทิง้รา้ง
เอย๋  ท่ี  เจ้ าแต่งตัวสีแดงน้ันเจ้าทําอะไรกัน และท่ี เจ้ าประดับ
ตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา  ท่ี  เจ้ าขยายดวงตาให้กวา้งด้วยแต้ม
สี  เออ  เจ้ าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คนรกัของเจ้าจะดูหมิน่
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เจ้า เขาทัง้หลายจะแสวงหาชวีติของเจ้า 31 เพราะเราได้ยนิ
เสียงเหมือนเสียงหญิงคลอดบุตรรอ้งแสนเจ็บปวดอยา่ง
กับจะคลอดบุตรหวัปี เสียงรอ้งแห ่งบ ุตรสาวศิโยนน้ัน แทบ
จะขาดใจ  เหย ียดมือของเธอออกรอ้งวา่ � วบิัติ  แก่ ข้าในบัดน้ี
 จิ ตใจข้าออ่นเปล้ียอยูเ่พราะเหตุพวกฆาตกร� �

5
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติ ชัว่รา้ย 

1 �จงวิง่ไปวิง่มาอยู่ในถนนกรุงเยรูซาเล็ม  บัดน้ี จงมอง
และรบัรู ้ จงค้นตามลานเมืองดู ที  วา่ จะหามนษุยสั์กคนหน่ึง
ได้ หรอืไม่ คือคนท่ีกระทําการยุ ติ ธรรมและแสวงหาความ
จรงิ เพื่อเราจะได้อภัยโทษให ้แก่ เมืองน้ัน 2  แม้ เขาทัง้หลาย
กล่าววา่ � ตราบใดท่ี พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่� เขาก็
ยงัปฏิญาณเท็จอยา่งแน่ นอน � 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเนตรของพระองค์ทรงหาความจร ิงม ิ ใช ่ หรอื  พระองค์ 
ทรงเฆ่ียนตี เขาทัง้หลาย  แต่ เขาก็ ไม่รู ้สึกสํานึก  พระองค์ 
ทรงล้างผลาญเขา  แต่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ยอมดี ขึ้น เขา
ได้กระทําให ้หน ้าของเขากระด้างยิง่กวา่หนิ เขาปฏิเสธไม่
ยอมกลับใจ 4  แล ้วข้าพเจ้าจึงทูลวา่ � แน่ นอนคนเหล่าน้ี
เป็นแต่คนต้อยต่ํา เขาเหล่าน้ี โงเ่ขลา เพราะเขาไม่ รู ้จักพระ
มรรคาของพระเยโฮวาห์  ไม่รู ้จักคําตัดสินของพระเจ้าของ
เขา 5 ข้าพระองค์จะไปหาพวกผู้ ยิง่ใหญ่ และจะพู ดก ับเขา
ทัง้หลาย เพราะเขารูจั้กพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และ
รูจั้กคําตัดสินของพระเจ้าของเขา�  แต่ เขาทัง้หลายทุกคนก็ 
ได้ หกัแอกเสีย เขาทัง้หลายได้ระเบิดพันธนะเสีย 6  เพราะ
ฉะน้ัน  สิ งโตจากป่าจะมาสังหารเขา สุนัขป่ายามสนธยา
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จะทําลายเขา เสือดาวจะเฝ้าหวัเมืองทัง้หลายของเขา  ทุ ก
คนท่ีไปจากเมืองเหล่าน้ันจะถูกฉีกเป็นชิน้ๆ เพราะวา่ความ
ละเมิดของเขามากมาย การกลับสัตยข์องเขาก็ ใหญ่  ยิง่ 

ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
7 �เราจะให้อภัยเจ้าได้ อยา่งไร ลูกหลานของเจ้าได้ละทิง้

เราแล้ว และได้อา้ง ผู้ ท่ี  ไม่ใช ่พระในการทําสัตย ์ปฏิญาณ 
เม่ือเราเล้ียงเขาให ้อิม่ เขาก็ทําการล่วงประเวณี  แล้วก็ ยก
ขบวนกันไปท่ีเรอืนของหญิงแพศยา 8 เขาทัง้หลายเหมือน
ม้า ท่ี กิ นอ ่ิมในตอนเชา้  ทุ กคนก็รอ้งหาภรรยาของเพื่อน
บ้าน� 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะสิง่อยา่งน้ีเราจะไม่
ทําโทษเขาหรอื และจิตใจเราไม่ควรท่ีจะแก้แค้นประชาชาติ 
ท่ี เป็นอยา่งน้ี หรอื 

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
10 ขึ้นไปตามกําแพงของมันและทําลายเสีย  แต่ อยา่ไป

ถึงอวสานที เดียว เอาเชงิเทินของมันออก เพราะน่ันไม่ ใช ่
เป็นของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์วานของอสิราเอลและ
วงศ์วานของยูดาห ์ได้ ทรยศต่อเราอยา่งสิน้เชงิแล้ว� พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 12 เขาทัง้หลายพู ดม ุสาในเรือ่ง
พระเยโฮวาห์ และได้ กล่าววา่ � พระองค์  มิได้ ทรงกระทํา
ประการใด  ไม่มี การรา้ยอนัใดจะเกิดขึ้นแก่ เรา เราก็จะไม่ 
เห ็นดาบหรอืการกันดารอาหาร 13  ผู้  พยากรณ์  ก็ จะเป็นแต่ 
ลมๆ พระวจนะไม่ มี ในคนเหล่าน้ัน  ขอให ้เป็นอยา่งน้ันแก่
เขาเถิด� 14  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
จึงตร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าทัง้หลายกล่าวถ้อยคําเหล่าน้ี  ดู  
เถิด เราจะทําถ้อยคําของเราท่ี อยู ่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟ
และชนชาติ น้ี เป็นฟืน และไฟน้ันจะเผาผลาญเขาเสีย 15  
ดู  เถิด  โอ  วงศ์ วานของอสิราเอลเอย๋ เราจะนําประชาชาติ



เยเรมีย์ 5:16 xvi เยเรมีย์ 5:24

จากแดนไกลมา สู้ เจ้ า ทัง้หลาย� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี 
แหละ �เป็นประชาชาติ ท่ี  มี อาํนาจใหญ่ โต เป็นประชาชาติ 
ดึกดําบรรพ์ เป็นประชาชาติ ท่ี  เจ้ าไม่ รู ้ภาษาของเขา เขาจะ
พูดอะไรเจ้าก็ ไม่เข้าใจ 16  แล่ งธนขูองเขาเหมือนอุโมงค์ เปิด 
เขาเป็นทแกล้วทหารทุกคน 17 เขาจะกินซ่ึงเจ้าเก่ียวได้ และ
กินอาหารของเจ้าเสีย ซ่ึ งบ ุตรชายและบุตรสาวของเจ้าควร
จะได้ กิน เขาจะกินฝูงแกะฝูงววัของเจ้าเสีย เขาจะกินเถา
องุน่และต้นมะเด่ือของเจ้าเสีย เขาจะทําลายตัวเมืองท่ี มี 
ป้อมของเจ้า ซ่ึงเจ้าวางใจน้ันเสียด้วยดาบ�

ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ฝ่ายจิตวญิญาณและ
ฝ่ายบ้านเมือง

18 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ถึงแม้ วา่ในวนัเหล่าน้ัน เราก็ยงั
ไม่กระทําแก่ เจ้ าใหถึ้งอวสาน 19 และต่อมาเม่ือเจ้าทัง้หลาย
จะกล่าววา่ �ทําไมพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราทัง้หลายจึง
กระทําบรรดาสิง่เหล่าน้ี แก่  เรา �  เจ้ าจะกล่าวแก่เขาวา่ � 
เจ้ าได้ละทิง้เราไปปรนนิบั ติ พระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้า
ฉันใด  เจ้ าจะต้องไปปรนนิบั ติ  คนต่างชาติ ในแผ่นดินซ่ึงไม่ ใช ่
ของเจ้าฉันน้ัน� 20 จงประกาศข้อความต่อไปน้ีในวงศ์วาน
ของยาโคบ และจงโฆษณาเรือ่งน้ีในยูดาห์  วา่ 21  โอ  ชนชาติ  
ท่ี  โง ่เขลาและไรค้วามเข้าใจเอย๋  ผู้  มี  ตา  แต่  มองไม่เหน็  ผู้  มี  
หู  แต่ ฟังไม่ ได้ยนิ จงฟังข้อความน้ี� 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี วา่ � เจ้ าไม่ยาํเกรงเราหรอื  เจ้ าไม่ตัวสัน่อยู่ต่อหน้าเรา
หรอื คือเราผู้วางกองทรายไวเ้ป็นเขตล้อมทะเล เป็นเครือ่ง
กีดขวางเป็นนิตย ์มิ  ให ้ผ่านไปได้  แม้ว ่าคล่ืนจะซัด  ก็ เอาชนะ
ไม่ ได้  แม้ คล่ืนจะคะนอง  ก็ ข้ามไปไม่ ได้ 23  แต่  ชนชาติ  น้ี  มี ใจด้ื 
อด ึงและกบฏ เขาได้หนัเหและจากไปเสีย 24 ข้อความน้ีเขา
ไม่ มุ ่งอยู่ในใจของเขาทัง้หลายวา่ � บัดน้ี  ให ้เรายาํเกรงพระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา  ผู้ ทรงประทานฝนตามฤดูของมัน
คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู และทรงรกัษาสัปดาห ์ท่ี 
กําหนดการเก่ียวข้าวไว ้ให ้ แก่  เรา � 25 ความชัว่ชา้ของเจ้าได้
กระทําให ้สิ ่งเหล่าน้ีหนัไปเสีย และบาปของเจ้าทัง้หลายก็
กันสิง่ท่ี ดี  ไว ้เสียจากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของ
เราจะพบคนชัว่ เขา ซุ่มคอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่ เขา
วางกับไว้ เขาดักคน 27 เรอืนของเขาเต็ มด ้วยความหลอก
ลวงเหมือนกระจาดท่ี มี นกเต็ม เพราะฉะน้ันเขาจึงใหญ่โต
และมั ่งม ี 28 เขาจึ งอ ้วนพีจนตัวเกล้ียงเกลา ในเรือ่งการก
ระทําความชัว่เขาล้ําหน้า เขามิ ได้  ตัดสินคดี คือคดีของลูก
กําพรา้พ่อ ด้วยความยุ ติ  ธรรม ถึงกระน้ันเขาก็ เจรญิ เขา
มิ ได้ ป้องกันสิทธิของคนขัดสน� 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เพราะสิง่อยา่งน้ีเราจะไม่ทําโทษเขาหรอื และไม่ควรท่ี จิ 
ตใจเราจะแก้แค้นประชาชาติ ท่ี เป็นอยา่งน้ี หรอื 30  สิ ่งท่ีน่า
ตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้ เก ิดขึ้นในแผ่นดินน้ี 31 คือ
ผู้ พยากรณ์  ได้  พยากรณ์  เท็จ และบรรดาปุโรห ิตก ็ปกครอง
ตามการชี้ น้ิวของเขา และประชาชนของเราชอบท่ี มี การ
อยา่งน้ี  แต่  เจ้ าทัง้หลายจะกระทําอะไรเม่ือกาลสุดปลายมา
ถึง�

6
การทําลายยูดาห์

1  โอ ประชาชนเบนยามินเอย๋ จงรวมกันหนีไปจากกลาง
กรุงเยรูซาเล็ม จงเป่าแตรในเมืองเทโคอา และยกสัญญาณ
ไฟขึ้นไวบ้นเบธฮคัเคเรม เพราะเหตุรา้ยโผล่ออกมาจากทิศ
เหนือ คือการทําลายอยา่งใหญ่ หลวง 2 เราเปรยีบบุตรสาว
ของศิโยนเสมือนสาวสวยและบอบบาง 3  ผู้ เล้ียงแกะพรอ้ม
กับฝูงแกะจะมาสู้ เธอ เขาจะตัง้เต็นท์ ไว ้รอบเธอ ต่างก็จะ
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หากินอยู่ในท่ีของมัน 4 �จงเตรยีมทําสงครามกับเธอ  ลุก
ขึ้น  ให ้เราโจมตีเวลาเท่ียงวนั� � วบิัติ  แก่  พวกเรา เพราะวา่
กลางวนัคล้อยเสียแล้ว เงาของเวลาเย ็นก ็ยาวออกไป� 5 � 
ลุกขึ้น  ให ้เราเข้าตีเวลากลางคืน และทําลายบรรดาวงัของ
เธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �จง
โค่นต้นไม้ของเธอลง จงก่อเชงิเทินไว ้สู้  กรุ งเยรูซาเล็ม  น่ี 
แหละนครท่ีต้องถูกทําโทษ ภายในเธอไม่ มี อะไรนอกจาก
การบีบบังคับ 7  น้ําพุ ปล่อยน้ําของมันออกมาฉันใด เธอก็
ปล่อยความชัว่ของเธอออกมาฉันน้ัน  ได้ ยนิถึงความทารุณ
และการทําลายมีภายในเธอ ความเศรา้โศกและความบาด
เจ็ บก ็ปรากฏต่อเราเสมอ 8  โอ  กรุ งเยรูซาเล็มเอย๋ จงรบัคํา
สัง่สอนเถิด เกรงวา่จิตใจเราจะพรากจากเจ้าไปเสีย เกรง
วา่เราจะกระทําให ้เจ้ าเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นแผ่นดิ นที ่ปราศจาก
คน อาศัย� 9 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตร ัสด ัง น้ี วา่ �เขา
ทัง้หลายจะกวาดชนอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่น้ันเสียให ้เกล ้ียง
อยา่งเล็มเถาองุน่ เหมือนคนเก็บผลองุน่เอามือเก็บผลใส่
ในตะกรา้อกีคํารบหน่ึง� 10 ข้าพเจ้าควรจะพูดและใหคํ้าตัก
เตือนแก่ ผู้ ใดดี นะ เพื่อเขาจะได้ ยนิ  ดู  เถิด  หู ของเขาตันเสีย
แล้ว เขาฟังไม่ ได้  ดู  เถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์เป็นสิง่
ท่ีเขาดู หมิน่ เขาไม่พอใจฟัง 11  เพราะฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึ งม 
ีพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บไว ้
อ ีกไม่ไหวแล้ว �เราจะเทออกรดเด็กๆท่ีตามถนน และรด
พวกหนุ่มๆท่ีชุ มน ุมกันอยู ่ด้วย ทัง้สามีและภรรยาก็จะต้อง
เอาไป ทัง้คนแก่และคนชราด้วย 12 บ้านเรอืนของเขาจะ
ต้องยกให้เป็นของคนอื่น ทัง้ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย
เพราะเราจะเหยยีดมือของเราออกต่อสู้ชาวแผ่นดิน� พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 � เพราะวา่  ตัง้แต่  คนที ่ต่ําต้อย
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ท่ีสุดจนถึงคนใหญ่โตท่ี สุด  ทุ กคนโลภอยากได้ กําไร และทุก
คนก็กระทําการด้วยความเท็จ  ตัง้แต่  ผู้  พยากรณ์ ตลอดถึง
ปุโรหติ 14 เขาทัง้หลายได้รกัษาแผลแห ่งบ ุตรสาวประชาชน
ของเราแต่เล็กน้อยกล่าววา่ � สันติภาพ  สันติภาพ � เม่ือ
ไม่ มี  สันติ ภาพเลย 15 เขาละอายหรอืเม่ือเขากระทําการอนั
น่าสะอดิสะเอยีน  เปล ่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย เขาหน้า
แดง ด้วย ความ ละอาย ไม่ เป็น เลย เพราะ ฉะน้ัน เขา จะ ล้ม
ลงท่ามกลางพวกท่ีล้มแล้ว เม่ือถึงเวลาท่ีเราลงอาญาเขา
ทัง้หลาย เขาจะล้มควํา่ลง� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
16 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงย ืนที ่ถนนและมองให ้ดี 
และถามหาทางโบราณน้ั นว ่า ทางดี อยู ่ ท่ีไหน  แล ้วจงเดินใน
ทางน้ัน และท่านจะพบท่ีพักสงบสําหรบัจิตใจของท่าน  แต่ 
เขาทัง้หลายกล่าววา่ �เราจะไม่เดินในน้ัน� 17 เราวางยาม
ไวเ้หนือเจ้า สัง่วา่ �จงฟังเสียงแตร�  แต่ เขาทัง้หลายกล่าว
วา่ �เราทัง้หลายจะไม่ยอมฟัง� 18  เพราะฉะน้ัน บรรดา
ประชาชาติ เอย๋  จงฟัง  โอ  ท่ี ประชุมเอย๋ จงทราบเถิดวา่ อะไร
จะบังเกิดขึ้นแก่ เขา 19  โอ พิภพเอย๋ จงฟังเถิด  ดู  เถิด เรา
จะนําความรา้ยมาเหนือชนชาติ น้ี คือผลแหง่ความคิดทัง้
หลายของเขา เพราะเขามิ ได้ เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ส่วน
ราชบัญญั ติ ของเราน้ัน เขาปฏิเสธเสีย 20  มี กํายานมาถึง
เราจากเมืองเชบา  มี  ตะไคร ้ส่งมาจากเมืองไกล เพื่ออะไร
เล่า เครือ่งเผาบูชาของเจ้าก็ยงัไม่เป็ นที ่ รบัได้ หรอืเครือ่ง
สักการบูชาของเจ้าก็ ไม่ เป็ นที ่พอใจเรา� 21  เพราะฉะน้ัน 
พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ต่อหน้าชนชาติ น้ี เรา
จะวางเครือ่งสะดุดไว ้ให ้เขาสะดุด ทั ้งบ ิดาและบุตรชาย
ด้วยกัน  ทัง้เพ ่ือนบ้านและมิตรสหายจะพินาศ� 22 พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด  ชนชาติ  หน ่ึงกําลังมาจากแดน
เหนือ  ประชาชาติ  ใหญ่  ชาติ  หน ่ึงจะถูกเรา้ให้มาจากส่วนท่ี
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ไกลท่ีสุดของพิ ภพ 23 เขาทัง้หลายจะจับคันธนแูละหอก เขา
ทัง้หลายดุรา้ยและไม่ มี  ความสงสาร เสียงของเขาก็เหมือน
เสียงทะเลกําเรบิ เขาทัง้หลายขี่ ม้า และจัดเตรยีมกระบวน
เหมือนชายท่ี จะเข้ าสงคราม  โอ  บุ ตรสาวศิโยนเอย๋ เขาทัง้
หลายมาต่อสู้ เจ้า � 24 พวกเราได้ย ินก ิตติ ศัพท์ พวกน้ัน มือ
ของเราก็ออ่นลง อยา่งชว่ยไม่ ได้ ความแสนระทมได้จับเรา
ไว้เป็นความเจ็บเหมือนสตรีกําลังคลอดบุตร 25 อยา่เดิน
ออกไปในทุ่งนา หรอืเดินบนถนน เพราะดาบของศั ตรู และ
ความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน 26  โอ  บุ ตรสาวแหง่ประชาชน
ของเราเอย๋ จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้เกลือกอยู่
ในกองเถ้า จงไว ้ทุกข์ เหมือนเพื่ อบ ุตรชายคนเดียว เป็นการ
ครํา่ครวญอยา่งแสนขมขื่ นที ่ สุด เพราะวา่ผู้ทําลายมาสู้เรา
ในทั นที  ทันใด 27 �เราได้กระทําให ้เจ้ าเป็นหอคอยและป้อม
ปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อเจ้าจะทราบและ
ลองพฤติ การณ์ ทัง้หลายของเขา 28 เขาทัง้หลายมักกบฏ
อยา่งด้ื อด ้านทัง้สิน้  เท ีย่วนินทาเขาไป เขาทัง้หลายเป็นทอง
สัมฤทธิ์ และเป็นเหล็ก เขาทุกคนประพฤติเลวทรามทัง้น้ัน
29 เครือ่งสูบลมของเขาสู บอย ่างดุ เดือด ตะกั ่วก ็ ถู กไฟเผา
ผลาญเสีย ถลุ งก ันเรือ่ยไปก็ เปล่าประโยชน์ เพราะวา่คนชั ่
วก ็ยงัไม่ ได้  ถู กถอนออกไป 30 จะเรยีกเขาทัง้หลายได้ วา่ เป็น
ขี้ เงนิ เพราะพระเยโฮวาหท์รงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�

7
การประกาศท่ี ประตู กําแพงพระว ิหาร 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ า
จงยนือยู่ในประตูกําแพงพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
ประกาศถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ี น่ั นว ่า บรรดาคนยูดาห ์ทัง้ปวง  ผู้  เข 
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้ามาในประตูกําแพงน้ีเพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์ จงฟัง
พระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้า
ของอสิราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ จงซ่อมพฤติ การณ์ และการกระ
ทําของเจ้าเสีย และเราจะให ้เจ้ าอาศัยอยูใ่นสถานท่ี น้ี 4 อยา่
ไว้วางใจในคําเท็จเหล่าน้ี ท่ีวา่ � น่ี เป็นพระวหิารของพระ
เยโฮวาห์ พระวหิารของพระเยโฮวาห์ พระวหิารของพระ
เยโฮวาห�์ 5  เพราะวา่ ถ้าเจ้าซ่อมพฤติ การณ์ และการกระ
ทําของเจ้าจรงิๆ ถ้าเจ้าให้ความยุ ติ ธรรมระหวา่งคนหน่ึ งก 
ับเพื่อนบ้านของเขาจรงิๆ 6 ถ้าเจ้าไม่บีบบังคับคนต่างด้าว
ลูกกําพรา้พ่อหรอืแม่ ม่าย และไม่หลัง่โลหติท่ี ไร ้ความผิด
ให้ถึงตายในท่ี น้ี และเจ้าทัง้หลายไม่ ติ ดตามพระอื่นไปให ้
เจ ็บตัวเอง 7  แล ้วเราจะให ้เจ้ าอาศัยอยู่ ในสถานท่ี น้ี ใน
แผ่นดินซ่ึงเราได้ยกให ้แก่ บรรพบุรุษของเจ้าเป็นนิตย์ 8  ดู  
เถิด  เจ้ าวางใจในคําเท็จอยา่งไม่ ได้ประโยชน์ อะไรเลย 9  
เจ้ าจะลักทรพัย์ กระทําฆาตกรรม  ล่วงประเวณี ปฏิญาณ
เท็จ เผาเครือ่งบูชาถวายพระบาอลัและติดตามพระอื่นซ่ึง
เจ้าทัง้หลายมิ ได้  รู ้จักไปหรอื 10  แล ้วจึงมายนืต่อหน้าเรา
ในนิเวศน้ี ซ่ึงเรยีกตามนามของเรา และกล่าววา่ �เราทัง้
หลายได้รบัการชว่ยใหร้อดพ้นมาแล้ว เพื่อจะไปกระทําสิง่ท่ี
น่าสะอดิสะเอยีนเหล่าน้ี ทัง้สิน้ � 11 นิเวศน้ีซ่ึงเรยีกตามนาม
ของเรา ในสายตาของเจ้าได้กลายเป็ นที ่ซ่องสุมของพวก
โจรไปแล้วหรอื พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด  แม้แต่ เราก็ ได้  เห 
็นเองแล้ว 12  แต่ จงไปยงัสถานท่ีของเราซ่ึงเคยอยู่ในเมือง
ชีโลห์ ซ่ึงทีแรกเราได้กระทําให้นามของเราอยู ่ท่ี น่ัน  จงดู 
วา่เพราะความชัว่รา้ยของอสิราเอลประชาชนของเรา เราได้
กระทําอะไรต่อสถานท่ี น้ัน 13พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า และบัดน้ี
เพราะเจ้าทัง้หลายได้กระทําสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ และเม่ือเราพู 
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ดก ับเจ้าอยา่งไม่ หยุดยัง้  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้ฟังไม่ และ
เม่ือเราได้เรยีกพวกเจ้า  แต่  เจ้ ามิ ได้  ตอบ 14  เหตุ  ฉะน้ี เราจะ
กระทําต่อนิเวศน้ีซ่ึงเราเรยีกตามนามของเรา และซ่ึงพวก
เจ้าได้วางใจน้ัน และกระทําแก่ สถานท่ี ซ่ึงเราได้ยกให ้แก่  
เจ้ าและแก่บรรพบุรุษของเจ้าเหมือนเราได้กระทําแก่ ช ีโลห์
15 และเราจะเหวีย่งเจ้าทิง้จากสายตาของเรา เหมือนอยา่ง
ท่ีเราได้ทิง้บรรดาพวกพีน้่องของเจ้า คือบรรดาเชื้อสายของ
เอฟราอ ิมท ้ังหมดน้ัน 16 เพราะฉะน้ันเจ้าอยา่อธษิฐานเพื่อ
ชนชาติ น้ี อยา่รอ้งขึ้นหรอือธษิฐานเพื่อเขา และอยา่วงิวอน
ขอต่อเรา เพราะเราจะไม่ฟังเจ้า 17  เจ้ ามิ ได้  เห ็นดอกหรอืวา่
เขากระทําอะไรกันในหวัเมืองทัง้หลายแหง่ยูดาห์ และตาม
ถนนหนทางในเยรูซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็ เก ็บฟืน พวกพ่ อก 
็ ก่อไฟ พวกผู้หญิ งก ็ นวดแป้ง เพื่อทําขนมถวายแด่ เจ้าแม่  
แห ่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครือ่งด่ืมบูชาถวายแด่พระอื่นๆ
เพื่อยัว่ยุ ให ้เราโกรธ� 19 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คือเราท่ีเขา
ยัว่ยุ หรอื  มิใช ่ ยัว่ยุ ตัวเขาเองให้ไปสู่ความขายหน้าของเขา
ทัง้หลายดอกหรอื� 20  ฉะน้ัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึง
ตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ความกริว้และความโกรธของเราจะเท
ลงมาบนสถานท่ี น้ี บนมนษุย์และสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่ง
และบนพืชผลของแผ่นดิน จะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ 
ได้ �

 ยู ดาห ์ถู กลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด 

ังน้ี วา่ �จงเพิม่เครือ่งเผาบูชาเข้ากับเครือ่งสักการบูชาของ
เจ้า และจงรบัประทานเน้ือ 22 เพราะในว ันที เ่ราได้พาเขาทัง้
หลายออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เรามิ ได้  พู  ดก ับบรรพบุรุษ
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ของ เจ้า หรอื สัง่ เขา เรือ่ง เครือ่ง เผา บูชา และ เครือ่ง สัก กา
รบู ชา 23  แต่ เราบัญชาเขาทัง้หลายอยา่งน้ี วา่ �จงเชื่อฟัง
เสียงของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็น
ประชาชนของเรา และดําเนินในหนทางท่ีเราได้บัญชาเจ้า
ไว้ เพื่อ เจ้าจะได้ อยู ่เยน็เป็นสุข� 24  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ 
เชื่อฟังหรอืเงีย่หู ฟัง  แต่ เขาทัง้หลายดําเนินตามแผนการ
ของเขาเอง และในความด้ือกระด้างตามจิตใจชัว่ของเขา
ทัง้หลาย และเดินถอยหลัง  มิได้ เดินขึ้นหน้า 25  ตัง้แต่  วนัท่ี 
บรรพบุรุษของเจ้าทัง้หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์จนทุก
วนัน้ี เราได้ส่งบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของเราไปยงัเขา
อยา่งไม่ หยุดยัง้  วนัแล้ววนั เล่า 26 ถึงกระน้ันเขาก็ยงั ไม่
ฟังเรา หรอืเงีย่หู ฟัง  แต่  ได้ กระทําให้คอของตนแข็ง เขาได้
กระทําชัว่รา้ยยิง่กวา่บรรพบุรุษทัง้หลายของเขาเสี ยอ ีก 27  
เจ้ าจึงกล่าวบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี แก่  เขา  แต่ เขาจะไม่ฟัง
เจ้า  เจ้ าจงรอ้งเรยีกเขา  แต่ เขาจะไม่ยอมตอบเจ้า 28  แต่  เจ้ า
จงพูดแก่เขาวา่ � น่ี เป็นประชาชาติ ท่ี  ไม่ เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรบัการแก้ 
ไข ความจรงิพินาศเสียแล้ว  ถู กตัดขาดเสียจากปากของ
เขาแล้ว 29  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ จงตัดผมของเจ้าออกเหวีย่ง
ทิง้ ไป จง ครํา่ครวญ บน ท่ี สูง เพราะ วา่ พระ เย โฮ วาห์ทรง
ปฏิเสธและละทิง้ชัว่อายุ แห ่งพระพิโรธของพระองค์ แล้ว �
30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะคนยูดาห ์ได้ กระทําความชัว่
ในสายตาของเรา เขาได้ตัง้สิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนไวใ้นนิเวศ
ซ่ึงเรยีกตามนามของเรา กระทําให้ นิเวศ น้ั นม ัวหมองไป
31 และได้สรา้งปู ชน ียสถานสูงของโทเฟท ซ่ึงอยู่ในหุบเขา
แห ่งบ ุตรชายของฮินโนม เพื่อจะเผาบุตรชายและบุตรสาว
ของเขาทัง้หลายเสียด้วยไฟ ซ่ึงเรามิ ได้  บัญชา และไม่เคย
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มีขึ้นในใจของเรา 32 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  
เถิด วนัเวลาจะมาถึงเม่ือเขาจะไม่เรยีกท่ีน้ั นอ ีกวา่โทเฟท
หรอืภูเขาแห ่งบ ุตรชายของฮินโนม  แต่ จะเรยีกวา่ หุบเขา
แหง่การฆ่าฟั นก ัน เพราะเขาจะฝั งก ันไว้ในโทเฟทจนไม่ มี  
ท่ี วา่งแล้ว 33 และศพของชนชาติ น้ี จะเป็นอาหารของนกใน
อากาศ และแก่ สัตว ์ แห ่งแผ่นดินโลก และไม่ มี ใครจะขับไล่ 
ให ้มันไปเสียได้ 34 เราจะกระทําใหเ้สียงรืน่เรงิและเสียงยนิดี
เสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาว ขาดหายไปจากหวั
เมืองของยูดาห์ และจากถนนหนทางแหง่กรุงเยรูซาเล็ม
เพราะวา่แผ่นดินน้ันจะต้องรกรา้งไป�

8
ความบาปและการทรยศของยูดาห์

1 �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในกาลครัง้ น้ัน กระดูกของบร
รดากษั ตร ิย ์ยู ดาห์ กระดูกเจ้านาย กระดูกปุโรหติ กระดูกผู้ 
พยากรณ์ และกระดูกของชาวเมืองเยรูซาเล็มจะมีคนเอา
ออกมาจากอุโมงค์ของเขาทัง้หลายเหล่าน้ัน 2 และเขาจะ
กระจายกระดูกเหล่าน้ันออกต่อหน้าดวงอาทิตย์  ดวงจันทร ์
และบรวิารแหง่ฟ้าสวรรค์ ทัง้สิน้ ซ่ึงเขาทัง้หลายรกัและปรน
นิบั ติ ซ่ึงเขาได้ ติดตาม ซ่ึงเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะ
ไม่ มี ใครรวบรวมหรอืฝังกระดูกเหล่าน้ี  แต่ จะเป็นเหมือนมูล
สัตว ์ท่ี  พื้นดิน 3 บรรดาคนท่ี เหลืออยู ่จากครอบครวัรา้ยน้ี ซ่ึง
ตกค้างอยู่ในสถานท่ีทัง้สิน้ ซ่ึงเราได้ ขับไล่ เขาไป จะเลือก
ความตายยิง่กวา่ท่ีจะมี ช ีวิตอยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สด ังน้ี 4  เจ้ าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี วา่ เม่ื อมนษุย ์ล้มลง เขาจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีกหรอื ถ้าผู้ หน ่ึงผู้
ใดหนัไป เขาจะไม่หนักลับมาหรอื 5 ทําไมชาวเยรูซาเล็ มน ้ี
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จึงได้ หนัไป เป็นการกลับสัตย ์อยู ่ เป็นนิตย ์เขายดึการหลอก
ลวงไว ้มัน่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ยอมกลับ 6 เราได้ตัง้ใจและ
คอยฟัง  แต่ เขาทัง้หลายก็ พู ดไม่ ถูกต้อง  ไม่มี คนใดกลับใจ
จากความชัว่ของตน  กล่าววา่ �ฉันได้ทําอะไรไปแล้วบ้าง�  
ทุ กคนหนัไปตามทางของเขาเอง เหมือนม้าวิง่ห ัวท ่ิมเข้าไป
ในสงคราม 7  แม้ว ่านกกระสาดําบนฟ้ายงัรูจั้กเวลากําหนด
ของมัน และนกเขา นกนางแอน่ และนกกรอด  ได้ รกัษา
เวลามาของมัน  แต่ ประชาชนของเราไม่ รู ้จักคําตัดสินของ
พระเยโฮวาห์ 8  เจ้ าจะพูดได้อยา่งไรวา่ �เรามี ปัญญา และ
พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห ์ก็  อยู ่กับเรา�  แต่  ดู  เถิด  แน่ 
นอนเขาทําอยา่งไร ้ประโยชน์ คือปากกาของพวกอาลักษณ์ 
ได้ ทําอยา่งไร ้ประโยชน์ 9คนมีปัญญาจะได้รบัความอาย เขา
จะครา้มกลัวและถูกจับตัวไป  ดู  เถิด เขาได้ปฏิเสธพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ และปัญญาอยา่งใดมีในตัวเขาเล่า 10  
เพราะฉะน้ัน เราจะให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น
 ให ้ ไร ่นาของเขาตกแก่ ผู้  ท่ี จะได้รบัเป็นมรดก เพราะวา่ตัง้แต่ 
คนที ่ต่ําต้อยท่ีสุดถึงคนท่ี ใหญ่ โตท่ี สุด  ทุ กคนโลภอยากได้ 
กําไร  ตัง้แต่  ผู้  พยากรณ์ ถึงปุโรหติ  ทุ กคนก็ทําการฉ้อเขา
11 เขาได้รกัษาแผลแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของเราแต่ เล็ก
น้อย  กล่าววา่ � สันติภาพ  สันติภาพ � เม่ือไม่ มี  สันติ ภาพเสีย
เลย 12 เม่ือเขากระทําการอนัน่าสะอดิสะเอยีน เขาละอาย
หรอื  เปล ่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความ
ละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะน้ันเขาจะล้มลงท่ามกลางพวก
ท่ีล้มแล้ว ในเวลาแหง่การลงอาญาเขาทัง้หลาย เขาจะล้ม
ควํา่ลง พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า เราจะผลาญเขาเป็นแน่ เถาองุน่จะไม่ มีผล หรอืต้น
มะเด่ือไม่ มีผล ใบก็จะเหีย่วแหง้ไป และสิง่ใดท่ีเราให้เขาก็
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อนัตรธานไปจากเขา� 14 ทําไมเราจึงน่ังน่ิงๆ จงพากันมา
 ให ้เราเข้าไปในหวัเมืองท่ี มี  ป้อม และน่ิงเสียท่ี น่ันเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงให้เราน่ิง และทรง
ประทานน้ําดี หมี  ให ้เราด่ืม เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติ ภาพ  แต่  ไม่มี  ความดี อะไรมาเลย
เรามองหาเวลารกัษาให ้หาย  แต่ ประสบความสยดสยอง
16 �เสียงคะนองแห ่งม ้าของเขาก็ ได้ ยนิมาจากเมืองดาน  
แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็หวัน่ไหวด้วยเสียงรอ้งของกองอาชาของ
เขา มันทัง้หลายมากินแผ่นดินและสิง่ทัง้ปวงท่ี อยู ่บนน้ันจน
หมด ทัง้เมืองและผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในเมือง 17  เพราะ  ดู  เถิด เรา
จะส่ งง ู เข ้ามาท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซ่ึงจะผู กด ้วยมนตร ์
ไม่ได้ และมันจะกัดเจ้าทัง้หลาย� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ 18 เม่ือข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเน่ืองด้วยความ
เศรา้โศก  จิ ตใจของข้าพเจ้าก็ออ่นเปล้ียอยู ่ภายใน 19 ฟัง
ซิ เสียงรอ้งแห ่งบ ุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า เพราะเหตุ 
คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินหา่งไกล �พระเยโฮวาห ์มิได้ สถิต
ในศิโยนหรอื  กษัตรยิ ์ของเมืองน้ันไม่ อยู ่ในน้ันหรอื� �ทําไม
เขายัว่ยุเราใหโ้กรธด้วยรูปเคารพสลักของเขา และด้วยพระ
ต่างด้าวของเขา� 20 � ฤดู  เก ่ียวก็ผ่านไป  ฤดู  แล ้ งก ็ สิ ้นลง
แล้ว และเราทัง้หลายก็ ไม่รอด � 21 เพราะแผลแห ่งบ ุตรสาว
ประชาชนของข้าพเจ้า หวัใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผล ข้าพเจ้า
เศรา้หมอง และความสยดสยองก็ยดึข้าพเจ้าไว ้มัน่ 22  ไม่มี 
พิมเสนในกิเลอาดหรอื  ไม่มี  แพทย ์ ท่ี น่ันหรอื ทําไมอนามัย
แห ่งบ ุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่ กล ับสู่สภาพเดิม
ได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ ยู ดาห์
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1  โอ ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นน้ํา และดวงตาของข้าพเจ้า
เป็นบ่อน้ําพุ ก็ จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้ รอ้งไห ้ทัง้กลางวนัและ
กลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าท่ี ถู กฆ่า 2  โอ 
ถ้าข้าพเจ้ามี ท่ี พักสําหรบัคนเดินทางอยู ่ท่ี ในถิน่ทุ รก ันดารก็
จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้พรากจากชนชาติของข้าพเจ้า และ
ไปให้พ้นเขาเสีย เพราะเขาทัง้หลายเป็นคนล่วงประเวณี 
ทัง้หมด และเป็นหมู่ คนที ่มักทรยศ 3 �เขาทัง้หลายงอลิน้
ของเขาเหมือนคันธนูเพื่อกล่าวความเท็จ  แต่ เขาทัง้หลาย
ไม่ กล ้าสู้เพื่อความจรงิในแผ่นดิน เพราะเขาทัง้หลายจาก
ความชัว่อยา่งน้ีไปสู่ความชัว่อยา่งน้ัน และเขาทัง้หลายไม่ รู ้
จักเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 4 � ขอให ้ ทุ กคนระวงั
เพื่อนบ้านของตน และอยา่วางใจในพี่น้องคนใดเลย เพราะ
วา่พี่น้องทุกคนจะเป็นคนหลอกล่อ และเพื่อนบ้านทุกคน
จะเท่ียวไปเป็นคนครหานินทา 5  ทุ กคนจะล่อลวงเพื่อนบ้าน
ของตัว  ไม่มี ใครจะพูดความจรงิสักคนเดียว เขาได้สอนลิน้
ของเขาให ้พู  ดม ุสา เขาได้กระทําความชัว่ชา้จนน่าเบื่อหน่าย
6  เจ้ าอาศัย อยู่ ท่ามกลางการ ล่อลวง โดยการ ล่อลวง เขา
ปฏิเสธท่ีจะรูจั้กเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 7  เพราะ
ฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะ
ถลุงเขาและทดลองเขา  เหตุ  บุ ตรสาวประชาชนของเรา เรา
จะทําอยา่งอื่นได้ อยา่งไร 8 ลิน้ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มัน
พูดมารยา เขาพู ดอย ่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก
 แต่ ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดักเขาอยู�่ 9 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า � ไม่ ควรท่ีเราจะลงโทษเขาเพราะสิง่เหล่าน้ี 
หรอื  ไม่ ควรท่ี จิ ตใจเราจะแก้แค้นประชาชาติ ท่ี เป็นอยา่ง
น้ี หรอื 10 เราจะรอ้งไห้และครวญครางเหตุ ภู เขาน้ัน และ
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ครํา่ครวญเหตุลานหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารเพราะวา่มันถูก
เผาเสีย  ไม่มี  ผู้ ใดผ่านไปมา  ไม่ได้ ยนิเสียงสัตวเ์ล้ียงรอ้ง ทัง้
นกในอากาศและสัตว ์ได้  หนี ไปเสียแล้ว 11 เราจะกระทําให้
เยรูซาเล็มเป็นกองซากปร ักห ักพัง เป็นถ้ําของมังกร และ
เราจะกระทําให้หวั เมืองของยูดาหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง  ไม่มี ชาว
เมืองสักคนเดียว� 12 ใครเป็นคนมีปัญญาท่ี จะเข้ าใจความ
น้ี ได้ และมี ผู้ ใดท่ีพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห ์ได้ ตรสัแก่ เขา 
เขาจึงประกาศความน้ันได้  เหตุ ไฉนแผ่นดินจึงพังทําลาย
และถูกเผาเสียเหมือนถิน่ทุ รก ันดาร จึงไม่ มี ใครผ่านไปมา
13 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เพราะเขาทัง้หลายทอดทิง้
ราชบัญญั ติ ของเรา ซ่ึงเราได้ ตัง้ ไว้ต่อหน้าเขา และไม่ ได้ 
เชื่อฟังเสียงของเรา หรอืดําเนินตามน้ัน 14  แต่  ได้ ดําเนิน
ตามใจของตนเองอยา่งด้ื อด ึง และติดตามพระบาอลั อยา่ง
ท่ีบรรพบุรุษได้ สัง่สอนเขาไว�้ 15  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล จึงตร ัสว ่า � ดู  เถิด 
เราจะเล้ียงชนชาติ น้ี ด้วยบอระเพ็ด และให ้น้ําดี  หมี เขาด่ืม
16 เราจะกระจายเขาไปท่ามกลางประชาชาติ  ท่ี ตัวเขาเอง
และบรรพบุรุษของเขาไม่ รูจั้ก และเราจะส่งดาบให ้ไล่ ตาม
เขาทัง้หลาย จนเราจะผลาญเขาสิน้�

การออ้นวอนใหว้างใจในพระเจ้า
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �จงพิจารณาดู

และเรยีกนางรอ้งไห ้ให ้ มา จงใหค้นไปตามหญิงท่ีชาํนาญมา
18  ให ้เขารบีส่งเสียงครํา่ครวญเพื่อเราทัง้หลาย  เพื่อน ้ําตา
จะอาบตาของเรา และหนังตาของเราจะมีน้ําตาพุ ออกมา 
19 เพราะได้ยนิเสียงครํา่ครวญจากศิโยนวา่ �เราทัง้หลาย
ยอ่ยยบัเพียงใดแล้ว เราอบัอายหนักหนา เพราะเราได้ทอด
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ทิง้แผ่นดิน เพราะ ท่ีอาศัยของเราได้ เหว ่ียงพวกเราออก
ไป� � 20  โอ หญิงเอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
และให ้หู ของเจ้ารบัพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์
จงสอนบทครํา่ครวญแก่ บุ ตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลง
ศพแก่เพื่อนบ้านของเธอทุกคน 21 เพราะความตายได้ขึ้น
มาเข้าหน้าต่างของเรา มันเข้ามาในวงัทัง้หลายของเรา ตัด
พวกเด็กๆออกเสียจากข้างนอก และตัดคนหนุ่มๆออกเสีย
จากถนนทัง้หลาย 22 จงพูดวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
�ศพมนษุย์จะล้มลงเหมือนมูลสัตว์ตกตามพื้นทุ่ง เหมือน
ฟ่อนข้าวล้มตามผู้ เก่ียว และไม่ มี  ผู้ ใดจะเก็บ� � 23 พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ให ้ผู้  มี ปัญญาอวดในสติปัญญาของ
ตน อยา่ให ้ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้มแข็งของตน อยา่
ให ้คนมัง่มี อวดในความมัง่คัง่ของตน 24  แต่  ให ้ ผู้ อวดอวด
ในสิง่น้ีคือในการท่ีเขาเข้าใจและรูจั้กเราวา่เราคือพระเย
โฮวาห์ ทรงสําแดงความเมตตา  ความยุติธรรม และความ
ชอบธรรมในโลก เพราะวา่เราพอใจในสิง่เหล่าน้ี� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลา
กําลังมาถึงแล้ว เม่ือเราจะลงโทษบรรดาผู้ ท่ี ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน 
ัตพรอ้มด้วยผู้ ท่ี  ไม่ได้ ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต  คือ 26  อยีปิต์  ยู ดาห์
เอโดม และคนอมัโมน โมอบัและบรรดาคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ี
ไกลท่ี สุด  ทุ กคนท่ีอาศัยอยู่ในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะบรรดา
ประชาชาติ เหล่าน้ี  มิได้ ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต และบรรดาวงศ์วาน
อสิราเอลก็ มิได้ ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตทางใจ�

10
พระเจ้ากับบรรดารูปเคารพ
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1  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋ จงฟังพระวจนะซ่ึงพระเย
โฮวาห์ตรสักับเจ้า 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่เรยีน
รู ้วถีิ ทางแหง่บรรดาประชาชาติ หรอือยา่ครา้มกลัวเพราะ
หมายสําคัญของท้องฟ้า  ตามท่ี บรรดาประชาชาติครา้มกลั 
วน ้ัน 3 เพราะธรรมเนียมของชนชาติทัง้หลายก็ ไรส้าระ เขา
ตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหน่ึง เป็นสิง่ท่ีมือชา่งได้กระทําด้วย
ขวาน 4 เขาทัง้หลายก็เอาเงนิและทองมาประดับ เขาตอก
ไว ้แน่ นด้วยค้อนและตะปู มั นก ็เคล่ือนไหวไปมาไม่ ได้ 5 มัน
ตัง้ขึ้น เห มือนต้ นอ ินทผลัม มันพูดไม่ ได้ คนต้องขนมัน
ไป เพราะมันเดินไม่ ได้ อยา่กลัวมันเลย เพราะมันทํารา้ย
ไม่ ได้ มั นก ็ ทําดี  ไม่ ได้  ด้วย � 6  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  
หาม ี ผู้ ใด เหมือน พระองค์ ไม่  พระองค์ ทรง เป็น ใหญ่ และ
พระนามของพระองค์ มีฤทธิ ์ มาก 7  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ แห ่งบร
รดาประชาชาติ  ผู้ ใดจะไม่ยาํเกรงพระองค์ เพราะพระองค์
สมควรแก่การอยา่งน้ี เพราะในบรรดาปราชญ์ของบรรดา
ประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักรทัง้สิน้ของเขา  ไม่มี  
ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 8 เขาทัง้หลายทัง้โฉดและโง ่เขลา  ไม้ 
อนัน้ันเป็นแต่คําสอนไร ้สาระ 9 เครือ่งเงนิทุ บน ้ันเขาเอามา
จากทารชชิ และเอาทองคํามาจากเมืองอุฟาส เป็นผลงาน
ของชา่งฝี มือ และเป็นผลน้ํามือของชา่งทอง เส้ือผ้าของ
รูปเคารพน้ันสีครามและสี ม่วง เป็นผลงานของคนชาํนาญ
ทัง้น้ัน 10  แต่ พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าเท่ียงแท้  พระองค์ 
ทรงเป็นพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์และเป็นพระมหากษั ตร ิย ์
เนืองนิตย ์พอทรงพระพิโรธแผ่นดิ นก ็ หวัน่ไหว และบรรดา
ประชาชาติจะทนต่อความกริว้ของพระองค์ ไม่ได้ 11  เจ้ าจง
พู ดก ับเขาทัง้ปวงดังน้ี วา่ �บรรดาพระ ผู้ ท่ี  มิได้ ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก จะพินาศไปจากแผ่นดินโลก
และจากภายใต้ฟ้าสวรรค์ เหล่าน้ี � 12  พระองค์ ทรงสรา้ง
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โลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์  พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพ
ไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงขึงฟ้าสวรรค์
ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เม่ือพระองค์ทรงเปล่ง
พระสุรเสียงก็ มี เสียงน้ําคะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา
ให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิ ภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อ
ฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์ 14  มนษุย ์ 
ทุ กคนโฉดในทางความรูข้องตน ชา่งทองทุกคนจะได้อาย
เพราะรูปเคารพสลักของตน เพราะรูปเคารพหล่อของเขา
เป็นของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรูปเคารพน้ัน 15 มันเป็น
ของไร ้ค่า และเป็นผลงานแหง่ความผิดพลาด มันจะต้อง
พินาศเม่ือถึงเวลาการลงโทษ 16  พระองค์  ผู้ ทรงเป็นส่วน
ของยาโคบไม่เหมือนสิง่เหล่าน้ี เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ี 
ก่อรา่งทุกสิง่ขึ้น และอสิราเอลเป็นตระกูลท่ีเป็นมรดกของ
พระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนามของพระองค์
17  โอ  เจ้ าทัง้หลายท่ีอาศัยอยู ่ภายใต้  การถู  กล ้อมเอย๋ จง
เก็บข้าวของจากพื้นดิน 18 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
วา่ � ดู  เถิด เราจะเหวีย่งชาวแผ่นดินออกไปเสีย  ณ  เวลา
น้ี และเราจะนําความทุกข์ใจมาถึงเขาเพื่อให้เขารู ้สึก � 19  
วบิัติ  แก่  ข้าพเจ้า เพราะความเจ็บปวดของข้าพเจ้า บาดแผล
ของข้าพเจ้าก็รา้ยหนัก  แต่ ข้าพเจ้าวา่ � แท้  จร ิงน่ีเป็นความ
ทุกข์ ใจ และข้าพเจ้าจะต้องทนเอา� 20  เต็นท์ ของข้าพเจ้าก็ 
ถู กทําลาย และเชอืกของข้าพเจ้าก็ขาดสิน้ ลูกๆของข้าพเจ้า
จากข้าพเจ้าไปหมด และไม่ มี เขาอกีแล้ว  ไม่มี  ผู้  หน ่ึงผู้ ใด
ท่ีจะกางเต็นท์ ให ้ข้าพเจ้าอกี และแขวนม่านของข้าพเจ้า
ให้ 21 เพราะวา่ผู้เล้ียงแกะก็ โฉด และไม่ ได้ เสาะหาพระเย
โฮวาห์ เพราะฉะน้ันเขาจะมิ ได้ จําเรญิขึ้น และฝูงแกะทัง้
หลายของเขาก็จะกระจัดกระจายไป 22  ดู  เถิด เสียงลือมา
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ถึงแล้ว เสียงโกลาหลยิง่ใหญจ่ากแดนเหนือมากระทําใหห้วั
เมืองยูดาหเ์ป็ นที ่ รกรา้ง และให้เป็นถ้ําของมังกร 23  โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบแล้ วว ่า ทางของมนษุย ์
ไม่อยู ่ ท่ี ตัว เขา คือไม่ อยู ่ ท่ี  มนษุย ์ ผู้ ซ่ึง ดําเนินไปท่ีจะนําฝี
ก้าวของตนเอง 24  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตี
สอนข้าพระองค์ด้วยความยุ ติ  ธรรม  มิใช ่ด้วยความกริว้ของ
พระองค์ เกรงวา่พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์มาถึงความ
สูญเปล่า 25 ขอพระองค์ทรงเทพระพิโรธของพระองค์เหนือ
เหล่าประชาชาติ ท่ี  ไม่รู ้จักพระองค์ และเหนือครอบคร ัวท ้ัง
หลายท่ี ไม่ ออกพระนามของพระองค์ เพราะเขาทัง้หลายได้
กินเผาผลาญยาโคบ เขาได้เขมือบท่านเสีย และเผาผลาญ
ท่านเสีย และกระทําท่ีอาศัยของท่านใหร้กรา้งไป

11
เยเรมียป์ระกาศเรือ่งพันธสัญญาท่ี ยู ดาห ์ไม่  รกัษา 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ 
าจงฟังถ้อยคําในพันธสัญญาน้ี เถิด และจงกล่าวแก่คนยู
ดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็ม 3  เจ้ าจงกล่าวแก่เขาวา่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ คนหน่ึงคนใด
ท่ี ไม่ เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญาน้ี  ให ้ ผู้ น้ันเป็ นที ่ แช ่งเถิด
4 ซ่ึงเป็นพันธสัญญาท่ีเราบัญชาแก่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้
หลาย ในว ันที ่เราได้นําเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ จาก
เตาไฟเหล็ก  กล่าววา่ จงเชื่อฟังเสียงของเรา และจงกระทํา
ทุกอยา่งท่ีเราบัญชาเจ้าไว้  เจ้ าจึงจะเป็นประชาชนของเรา
และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า 5 เพื่อเราจะกระทําให้สําเรจ็
ตามคําปฏิญาณซ่ึงเราได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเจ้า
วา่ จะประทานแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ รณ ์ แก่ 
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เขาอยา่งท่ี เป็นอยู ่ ทุกวนัน้ี �  แล ้วข้าพเจ้าจึงทูลตอบวา่ � 
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  ขอให ้เป็นดังน้ันเถิด� 6 และพระเย
โฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �จงป่าวรอ้งถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้
ในหวัเมืองของยูดาห์และในถนนหนทางเยรูซาเล็มวา่ จง
ฟังถ้อยคําแหง่พันธสัญญาน้ีและประพฤติ ตาม 7 เพราะเรา
ได้ กล ่าวตักเตือนอยา่งแข็งแรงต่อบรรพบุรุษของเจ้า ในว ั
นที ่เรานําเขาขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์  แม้ จนถึงทุกวนัน้ี
อยา่งไม่หยุดยัง้กล่าวตักเตือนวา่ จงเชื่อฟังเสียงของเรา
8 ถึงกระน้ันเขาทัง้หลายก็ ไม่ เชื่อฟังหรอืเงีย่หู ฟัง  แต่  ทุ ก
คนดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจอนัชัว่รา้ยของ
เขา  เหตุ  ฉะน้ี เราจึงจะนําซ่ึงตามบรรดาถ้อยคําแหง่พันธ
สัญญาน้ี ท่ี เราได้บัญชาใหเ้ขากระทํา  แต่ เขามิ ได้ กระทําตาม
น้ัน  ให ้มาตกเหนือเขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรสั กับข้าพเจ้า
อ ีกวา่ � มี การคิดกบฏท่ามกลางคนยูดาห์และท่ามกลาง
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม 10 เขาได้หนักลับไปหาความชัว่ชา้แหง่
บรรพบุรุษของเขา  ผู้ ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคําของเรา เขา
ติดตามพระอื่นๆ และปรนนิบั ติ พระน้ัน  วงศ์ วานอสิราเอล
และวงศ์วานยูดาห ์ได้ ผิดพันธสัญญาของเรา ซ่ึงเรากระทํา
ต่อบรรพบุรุษของเขา 11  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ัง น้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาเหนือเขา ซ่ึงเขาหนี ไม่  
พ้น ถึงเขาจะรอ้งทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ฟังเขาทัง้หลาย 12  
แล ้วหวัเมืองยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปรอ้งทุกข์
ต่อพระ ซ่ึงเขาทัง้หลายได้เผาเครือ่งหอมถวายน้ัน  แต่ พระ
เหล่าน้ันจะชว่ยเขาให้รอดในเวลาลําบากไม่ ได้ 13  โอ  ยู ดาห ์
เอย๋ พระทัง้หลายของเจ้า ก็มากเท่ากับหวั เมืองทัง้หลาย
ของเจ้า และตามจํานวนหนทางในกรุงเยรูซาเล็มเจ้าได้ตัง้
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แท่นบูชาถวายสิง่ท่ี อบัอาย คือแท่นสําหรบัเผาเครือ่งหอม
ถวายแก่พระบาอลั 14  เพราะฉะน้ัน  เจ้ าอยา่อธษิฐานเพื่อ
ชนชาติ น้ี อยา่รอ้งขึ้นหรอือธษิฐานเพื่อเขาทัง้หลาย เพราะ
เราจะไม่ ฟัง เม่ือ เขารอ้ง ต่อเราในเวลาลําบาก 15  ผู้  ท่ี รกั
ของเราน้ั นม ี สิทธ ิอะไรในนิเวศของเราเล่า ในเม่ือนางน้ัน
ได้กระทําการชัว่ชา้มาก และเน้ื ออ ันบร ิสุทธ ์ิ ได้ พ้นไปจาก
เจ้าแล้ว เม่ือเจ้ากระทําชัว่  เจ้ าจึงเรงิโลด 16 พระเยโฮวาห์
ทรงเคยเรยีกเจ้าวา่ �ต้นมะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็น
อยา่งดี�  แต่  พระองค์ ทรงก่อไฟเผามันเสียด้วยเสียงพายุ 
ใหญ่ และกิง่ทัง้หลายของมั นก ็ ถู  กห ักเสียแล้ว 17 ด้วยวา่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้  ได้ ปลูกเจ้า  ได้ ทรงประกาศความ
รา้ยให้ตกแก่ เจ้า เพราะความชัว่ชา้ของวงศ์วานอสิราเอล
และวงศ์วานยูดาห์ ซ่ึงเขาได้กระทําต่อสู้ ตนเอง เพื่อได้ ยัว่
ยุ  ให ้เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ่งหอมถวายแก่พระบาอลั�
18 พระเยโฮวาหท์รงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ รู ้ แล้ว 
 พระองค์ ทรงสําแดงการกระทําของเขาแก่ข้าพระองค์ 19  
แต่ ข้าพระองค์เป็นเหมือนลูกแกะหรอืววัซ่ึงถูกพามาถึงท่ี 
ฆ่า ข้าพระองค์ ไม่ ทราบเลยวา่ พวกเขาได้ออกอุบายต่อสู้
ข้าพระองค์โดยกล่าววา่ � ให ้เราทําลายต้นไม้กับผลของมัน
เสียด้วย  ให ้เราตัดเขาออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เพื่อ
ชื่อของเขาจะไม่เป็ นที ่ระลึกถึ งอ ีกเลย� 20  แต่วา่  โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ทรงพิพากษาอยา่งชอบธรรม  ผู้ 
ทรงทดลองดูทัง้ใจและจิต  ขอให ้ข้าพระองค์แลเหน็การแก้
แค้นของพระองค์ตกแก่ เขา เพราะข้าพระองค์ ได้ มอบเรือ่ง
ของข้าพระองค์ ไว ้กับพระองค์ แล้ว 21  เพราะฉะน้ัน พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับคนตําบลอานาโธท  ผู้ แสวงหาชวีติ
ของเจ้าและกล่าววา่ �อยา่พยากรณ์ในพระนามของพระ
เยโฮวาห์ หร ือม ิฉะน้ันเจ้าจะต้องตายด้วยมือของเรา� 22  
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เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสว ่า � ดู  เถิด เรา
จะลงโทษเขาทัง้ปวง พวกคนหนุ่มจะตายด้วยดาบ บรรดา
บุตรชายและบุตรสาวของเขาจะตายด้วยการกันดารอาหาร
23 จะไม่ มี เหลือสักคนเดียว เพราะเราจะนําความรา้ยมาสู่
คนตําบลอานาโธท คือปี แห ่งการลงโทษเขา�

12
 คํารอ้งทุกข์ ของเยเรมียแ์ละคําตอบจากพระเจ้า

1  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เม่ือข้าพระองค์ สู้คดี กับพระองค์
 พระองค์  ก็ ทรงเป็นฝ่ายถูก  แม้ กระน้ันข้าพระองค์ยงัขอทูล
เสนอมูลคดีของข้าพระองค์ต่อพระองค์ ไฉนทางของคนชัว่
จึงจําเรญิขึ้น ไฉนทุกคนท่ีทรยศก็ อยู ่เยน็เป็นสุข 2  พระองค์ 
ทรงปลูกเขาทัง้หลาย และเขาทัง้หลายก็หยัง่รากลง เขา
ทัง้หลายงอกงามขึ้นและบังเกิดผล  พระองค์ ทรงอยู ่ใกล้  ท่ี 
ปากของเขา  แต่ ไกลจากใจของเขา 3  โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์  แต่  พระองค์ ทรงรูจั้กข้าพระองค์  พระองค์ ทรงเหน็ข้า
พระองค์และทรงทดลองใจของข้าพระองค์ ท่ี  มีต ่อพระองค์
ขอทรงฉุดเขาออกมาเหมือนแกะสําหรบัการฆ่า และตัง้เขา
ทัง้หลายไว้ต่างหากเพื่อวนัฆ่า 4  แผ่ นดินน้ีจะไว ้ทุกข์ นาน
เท่าใด และผักหญ้าตามท้องนาทุกแหง่จะเหีย่วแหง้ไปนาน
เท่าใด เพราะความชัว่ของผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในน้ัน  สัตว ์และนก
ก็ ถู กผลาญไปเสียสิน้ เพราะเขาวา่ � พระองค์ จะไม่ทอด
พระเนตรบัน้ สุดปลายของเราทัง้หลาย� 5 �ถ้าเจ้าวิง่แข่ 
งก ับทหารราบ และเขาทําให ้เจ้ าเหน็ดเหน่ือย  เจ้ าจะแข่ งก 
ับม้าได้ อยา่งไร และถ้าเจ้ายงัเหน็ดเหน่ือยในแผ่นดินแหง่
สันติภาพซ่ึงเจ้าวางใจน้ัน  เจ้ าจะทําอยา่งไรในคล่ืนของลุ่ม
แม่น้ําจอร ์แดน 6 เพราะวา่แม้ พี่ น้องของเจ้าและวงศ์วาน
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ของบิดาเจ้า  แม้ว ่าเขาก็ ได้ กระทําการทรยศต่อเจ้า เขายงั
เรยีกให้ฝูงชนไล่ตามเจ้าไป  ถึงแม้ วา่เขาพูดถ้อยคําอยา่ง
ดี แก่  เจ้า อยา่เชื่อเขาเลย 7 เราได้ละทิง้นิเวศของเรา เรา
ได้ เหว ่ียงมรดกของเราทิง้ เราได้มอบผู้ ท่ี รกัของจิตใจเรา
ไว้ในมือศั ตรู ของเธอ 8 มรดกของเราได้กลายเป็นเหมือน
สิงโตในป่าต่อเรา เขาตะเบ็งเสียงของเขาเข้าใส่ เรา เพราะ
ฉะน้ันเราจึงเกลียดเขา 9 มรดกของเราเป็นแก่เราเหมือน
นกลายด่าง นกซ่ึงอยู่รอบต่อสู้นกน้ัน ไปเถอะ ไปชุ มน ุม
สัตว์ป่าทุ่งทัง้สิน้ นํามันให ้มาก ินเสีย 10  ผู้ เล้ียงแกะเป็ นอ 
ันมากได้ทําลายสวนองุน่ของเราเสีย เขาทัง้หลายได้ เหย 
ียบยํ่าส่วนของเราไว ้ใต้  ฝ่าเท้า เขาทัง้หลายได้กระทําใหส่้วน
อนัพึงใจของเรากลายเป็นถิน่ทุ รก ันดารท่ี รกรา้ง 11 เขาทัง้
หลายได้กระทําส่วนของเราให ้รกรา้ง เม่ือรกรา้งส่วนน้ั นก ็
ครํา่ครวญต่อเรา  แผ่ นดินทัง้สิ ้นก ็ ถู กทิง้ให ้รกรา้ง เพราะไม่ 
มี  ผู้ ใดเอาใจใส่ในเรือ่งน้ี 12  ผู้ ทําลายล้างได้มาบนบรรดาท่ี
สูงทัง้ปวงในถิน่ทุ รก ันดาร เพราะวา่แสงดาบของพระเยโฮ
วาห์จะทําลายจากปลายแผ่นดินน้ีไปถึงปลายอกีข้างหน่ึง
 ไม่มี เน้ือหนังใดๆท่ีจะมี สันติภาพ 13 เขาทัง้หลายได้หวา่น
ข้าวสาลี  แต่ จะเก่ียวหนาม เขาได้กระทําให้ ตัว เจ็บปวด  
แต่ จะไม่ ได้ กําไรอะไร เขาทัง้หลายจะละอายด้วยผลการ
เก่ียวของเขา ด้วยเหตุความโกรธเกรีย้วกราดของพระเยโฮ
วาห�์ 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี ด้วยเรือ่งบรรดาเพื่อนบ้าน
ท่ีชัว่รา้ยของเรา  ผู้  ท่ี  ได้ แตะต้องมรดกซ่ึงเราได้ ให ้อสิราเอล
ประชาชนของเราสืบมรดกน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราจะถอนเขา
ทัง้หลายขึ้นจากแผ่นดินของเขา และเราจะถอนวงศ์วาน
ยูดาห์จากท่ามกลางเขาทัง้หลาย 15 และต่อมาหลังจากท่ี
เราได้ถอนเขาทัง้หลายขึ้นแล้ว เราจะกลับมีความเมตตา



เยเรมีย์ 12:16 xxxvii เยเรมีย์ 13:9

ต่อเขาอกี และเราจะนําเขาทัง้หลายมาอกี  ให ้ต่างก็ มาย ัง
มรดกของตน และยงัแผ่นดินของตน 16 และจะเกิดกรณี
ขึ้ นว ่า ถ้าเขาทัง้หลายจะอุตส่าห์ศึกษาทางแหง่ประชาชน
ของเรา คือปฏิญาณในนามของเราวา่ � ตราบใดท่ี พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ แน่ � อยา่งท่ีเขาได้สอนประชาชนของ
เราให้ปฏิญาณโดยพระบาอลั  แล ้วเขาจะได้รบัการสรา้งขึ้น
ไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายจะไม่ 
เชื่อฟัง  แล ้วเราจะถอนประชาชาติน้ันขึ้นและทําลายเขาจน
สิน้� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

13
ผ้าป่านคาดเอวท่ีสกปรกเปรยีบได้กับอสิราเอล

1 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าด้วยวา่ �จงไปซ้ือผ้าป่าน
คาด เอว มา ผืน หน่ึง คาด เอว ของ เจ้า ไว้และ อยา่ จุ่ มน ้ํา�
2 ข้าพเจ้าจึงซ้ือผ้าคาดเอวผืนหน่ึงตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ 3 และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าครัง้ท่ีสองวา่ 4 �จงเอาผ้าคาด
เอวซ่ึงเจ้าได้ ซ้ือมา ซ่ึงอยู ่ท่ี เอวของเจ้า และจงลุกขึ้นไป
ยงัแม่น้ํายูเฟรติส  แล ้วซ่อนผ้าน้ันไว้ในซอกหนิแหง่หน่ึง�
5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้าน้ันไว้ข้างแม่น้ํายูเฟรติส  ดังท่ี 
พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อมาอกีหลายวนัพระ
เยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �จงลุกขึ้นไปยงัแม่น้ํายูเฟรติส
และเอาผ้าคาดเอวซ่ึงเราได้สัง่เจ้าใหซ่้อนไว ้ท่ี น่ันน้ันมาเสีย
จากท่ี น่ัน � 7  แล ้วข้าพเจ้าก็ไปท่ี แม่น ้ํายูเฟรติส และขุดเอา
ผ้าคาดเอวมาจากท่ีซ่ึงข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้  ดู  เถิด ผ้าคาดเอว
น้ันเสียหมด จะใชก้ารสิง่ใดก็ ไม่ได้ 8  แล ้วพระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์ก็  มาย ังข้าพเจ้าวา่ 9�พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เรา
ก็จะทําลายความทะนงใจของยูดาห์ และความทะนงใจใหญ่
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ยิง่ของเยรูซาเล็มเสียอยา่งน้ันแหละ 10 คือชนชาติ ท่ี ชัว่รา้ย
น้ี  ผู้ ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา  ผู้  ท่ี ดําเนินตามความด้ือ
กระด้างแหง่จิตใจของตนเอง และได้ ติ ดตามพระอื่น เพื่อจะ
ปรนนิบั ติ และนมัสการพระเหล่าน้ัน จะเป็นเหมือนผ้าคาด
เอวน้ีซ่ึงจะใช้การสิง่ใดก็ ไม่ได้ 11 เพราะผ้าคาดเอวติ ดอย ู่ 
ท่ี เอวของมนษุย ์ฉันใด เราก็ ได้ กระทําให ้วงศ์ วานทัง้สิน้ของ
อสิราเอลและวงศ์วานทัง้สิน้ของยูดาห ์ติ  ดอย ู่กับเราฉันน้ัน
พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เพื่อเขาทัง้หลายจะเป็นประชาชน  
ชื่อเสียง  ท่ี  สรรเสรญิ และสงา่ราศี แก่  เรา  แต่ เขาทัง้หลายก็ 
ไม่  ฟัง 

การท่ีอสิราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้ เข้ามา 
12 ฉะน้ันเจ้าจงกล่าวถ้อยคําน้ี แก่  เขาทัง้หลาย พระเยโฮ

วาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ �น้ําองุน่จะเต็มไหทุ 
กล ูก� และเขาทัง้หลายจะพู ดก ับเจ้าวา่ �เราไม่ รู ้หรอืวา่น้ํา
องุน่จะต้องเต็มไหทุ กล ูก� 13  แล ้วเจ้าจงพู ดก ับเขาทัง้หลาย
วา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให้ชาวแผ่นดิน
น้ีทัง้สิน้เต็มไปด้วยความมึนเมา คือกษั ตร ิย์ทัง้หลายของผู้
ประทับบนบัลลั งก ์ของดาวดิ พวกปุโรหติ พวกผู้ พยากรณ์ 
และชาวกรุงเยรูซาเล็ มท ้ังสิน้ 14 และพระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า เราจะเหวีย่งเขาทัง้หลายให ้ชนก ันและกัน พวกพ่ อก ็ชน
พวกลูก เราจะไม่ สงสาร  หรอืไม่  ไว้ชวีติ  หรอืไม่  เมตตา  แต่ 
เราจะทําลายเขา� 15 จงฟังและเงีย่หู ฟัง อยา่ยโสไปเลย เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสงา่ราศี 
แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้าทัง้หลาย  ก่อนท่ี  พระองค์ 
จะทรงนําความมืดมา  ก่อนท่ี  เท ้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขา
ท่ี มี แสงโพล้ เพล ้ และขณะเม่ือเจ้าทัง้หลายมองหาความ
สวา่ง  พระองค์ ทรงกลับให้เป็นเงามัจจุ ราช และทรงกระทํา
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ใหเ้ป็นความมืดทึบ 17  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายจะไม่ ฟัง  จิ ตใจของ
ข้าพเจ้า ก็จะรอ้งไห ้ลับๆ เพราะความทะนงใจของเจ้า ตา
ของข้าพเจ้าจะรอ้งไห้มากนัก และมีน้ําตาอาบหน้า เพราะ
ฝูงแกะของพระเยโฮวาห ์ถู ก ต้อนเอาไปเป็นเชลย 18 จง
กล่าวแก่ กษัตรยิ ์และพระราชนีิ วา่ �ขอทรงประทับ  ณ  ท่ี
ต่ํา เพราะวา่อาํนาจของพระองค์ คือมงกุฎแหง่สงา่ราศีของ
พระองค์จะหล่นมา� 19 หวัเมืองแหง่ภาคใต้ ก็  ถู กปิดซ่ึงไม่ มี 
ใครจะเปิดได้  ยู ดาห์ทัง้สิ ้นก ็จะถูกกวาดไปเป็นเชลย จะถูก
กวาดไปเป็นเชลยหมดที เดียว 20 �จงเงยหน้าของเจ้าขึ้นดู
เขาเหล่าน้ั นที ่มาจากทิศเหนือ ฝูงแกะท่ี ได้ มอบไว ้ให ้ แก่  เจ้ 
าน้ันอยู ่ท่ีไหน คือฝูงแกะท่ีงดงามของเจ้าน่ันน่ะ 21  เจ้ าจะ
วา่อยา่งไรเม่ือเขาจะลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอนเขาให้
เป็นนายและเป็นประมุขของเจ้า ความเจ็บปวดจะไม่ เข ้ามา
ครอบงาํเจ้า อยา่งความเจ็บปวดของผู้หญิงท่ีกําลังคลอด
บุตรหรอื 22 และถ้าเจ้าวา่ในใจของเจ้าวา่ �ทําไมสิง่เหล่า
น้ีจึงเกิ ดก ับข้า�  ก็ เพราะความชัว่ชา้ท่ีมากมายใหญ่โตของ
เจ้า เส้ือของเจ้าจึงต้องถูกถลกขึ้น และส้นเท้าของเจ้าจึงไม่ 
ปิดบัง 23 คนเอธโิอเปียเปล่ียนวรรณของตนเองได้ หรอื หรอื
เสือดาวเปล่ียนลายของมัน ถ้าได้ แล ้วเจ้าทัง้หลายผู้ ท่ี เคย
ต่อการกระทําความชัว่จะมากระทําความดี ก็ได้ 24 ฉะน้ัน
เราจะกระจายเขาทัง้หลายไปเหมือนแกลบท่ี ถู กลมจากถิน่
ทุ รก ันดาร 25  น่ี เป็นส่วนของเจ้า เป็นส่วนท่ีเราได้ตวงออกให ้
แก่  เจ้า � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เพราะเจ้าได้ลืมเรา
เสีย และไว้วางใจในการมุสา 26  ฉะน้ัน เราเองจะถลกเส้ือ
คลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้า คือให ้เห ็นความอบัอายขายหน้า
ของเจ้า 27 เราได้ เห น็การล่วงประเวณีของเจ้า การครวญหา
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การเล่นชูอ้ยา่งแก่ราคะของเจ้า และการท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
ของเจ้า บนเนินเขาทัง้หลายท่ีในทุ่งนา  โอ เยรูซาเล็มเอย๋
 วบิัติ  แก่  เจ้า  อ ีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให ้เจ้ า
สะอาดได้�

14
 ผู้  พยากรณ์ ประกาศเรือ่งความแหง้แล้ง

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึงมาถึงเยเรมีย์  เก ่ี ยวด 
้วยความแหง้แล้งวา่ 2 � ยู ดาห ์ไว้ทุกข์ และประตูเมืองทัง้
ปวง ของ เธอ ก็ ออ่น กําลัง ลง ประชาชน ของ เธอ ก็ แต่ งดํา
หน้าก้มอยู่บนแผ่นดิน และเสียงรอ้งของเยรูซาเล็มก็ ขึ้น
ไป 3 ขุนนางของเธอส่งผู้ น้อยของเขาให้ไปตักน้ํา เขาทัง้
หลายไปยงัท่ีขังน้ําเห ็นว ่าไม่ มีน ํ้า เขาทัง้หลายก็ กล ับไปด้วย
ภาชนะเปล่า เขาทัง้หลายได้อายและขายหน้า เขาจึงคลุม
ศีรษะของเขาทัง้หลายเสีย 4 เพราะเรือ่งแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้ง
เน่ืองจากไม่ มี ฝนตกบนแผ่นดิน ชาวนาทัง้หลายก็ อบัอาย 
เขาทัง้หลายจึงคลุมศีรษะของเขาเสีย 5  แม้ กวางตัวเมีย
ท่ี อยู ่ในท้องทุ่ งก ็ละทิง้ ลูกท่ีตกใหม่ของมันเสีย เพราะวา่
ไม่ มี  หญ้า 6 ลาป่ายนือยู่บนท่ี สูง มันสูดลมหายใจเหมือน
มังกร ตา ขอ งมั นก ็ มืดมัว เพราะ ไม่ มี  หญ้า � 7 � แม้ว ่า
ความชัว่ชา้ของข้าพระองค์ทัง้หลายก็เป็นพยานปรกัปราํ
ข้าพระองค์  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์โปรดเถิด
เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์ ด้วยวา่บรรดาการกลับ
สัตย์ของข้าพระองค์ทัง้หลายก็มากยิง่ ข้าพระองค์ทัง้หลาย
กระทําบาปต่อพระองค์ 8  โอ ข้าแต่ พระองค์  ผู้ เป็นความ
หวงัแห ่งอ ิสราเอล เป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของเขาในยาม
ลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่น
ดิน หรอื เหมือนคนเดินทางแวะอาศัยค้างเพียง คืนเดียว



เยเรมีย์ 14:9 xli เยเรมีย์ 14:16

9 ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนชายท่ีงนังง หรอืเหมือน
คนท่ี มี กําลังมากแต่ชว่ยใครให้รอดไม่ ได้  โอ ข้าแต่พระ
เย โฮ วาห์  แม้ กระ น้ั นก ็ ดี  พระองค์ ทรง สถิต ท่ามกลาง ข้า
พระองค์ ทัง้หลาย คนเขาเรยีกพวกข้าพระองค์โดยพระนาม
ของพระองค์ ขออยา่ทรงละข้าพระองค์ ทัง้หลายไว ้เสีย �
10 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ ชนชาติ  น้ี  วา่ �เขา ทัง้หลายรกั ท่ี
จะพเนจรไปอยา่ง น้ี เขา ทัง้หลายไม่ยบัยัง้ เท้าของ เขา ไว้
ฉะน้ันพระเยโฮวาห์จึงไม่ทรงรบัเขา  บัดน้ี  พระองค์ จะทรง
ระลึกถึงความชัว่ชา้ของเขา และลงโทษการผิดบาปของ
เขา� 11 พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �อยา่อธษิฐาน
เพื่อความอยูเ่ยน็เป็นสุขของชนชาติ น้ี  เลย 12  แม้ว ่าเขาอด
อาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงรอ้งของเขา  แม้ เขาถวายเครือ่ง
เผาบูชาและเครือ่งธญัญบู ชา เราก็จะไม่รบัมัน  แต่ เราจะ
ผลาญเขาเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วย
โรคระบาด� 13  แล ้วข้าพเจ้าพูดวา่ �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้า  ดู  เถิด พวกผู้ พยากรณ์  กล ่าวแก่เขาวา่ �ท่าน
ทัง้หลายจะไม่ เห ็นดาบหรอืจะมี การก ันดารอาหาร  แต่ เรา
จะให ้สันติ ภาพท่ี แน่ นอนแก่ เจ้ าในสถานท่ี น้ี � � 14 และ
พระเยโฮวาห์ตรสัแก่ข้าพเจ้าวา่ �พวกผู้ พยากรณ์  เหล่ าน้ัน
พยากรณ์ เท ็จในนามของเรา เรามิ ได้  ใช ้ เขาทัง้หลาย และ
เรามิ ได้ บัญชาเขาหรอืพู ดก ับเขา เขาพยากรณ์นิ มิ ตและการ
ทํานายเท็จแก่ เจ้ าทัง้หลาย เป็นการทํานายท่ี ไรค่้า เป็นการ
ล่อลวงของจิตใจเขาเอง 15  ฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด 
ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยพวกผู้ พยากรณ์  ผู้  พยากรณ์ ในนามของเรา  
แม้ว ่าเราไม่ ได้  ใช ้ เขาทัง้หลาย และผู้ กล่าววา่ �ดาบและการ
กันดารอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินน้ี� พวกผู้ พยากรณ์  เหล่ า
น้ันจะถูกผลาญเสียด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และ
ประชาชนผู้ ซ่ึงเขาพยากรณ์ ให ้ฟัง น้ัน จะถูกทิง้ไว้ในถนน
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หนทาง กรุง เยรูซาเล็ม เพราะ เหตุ การก ัน ดาร อาหาร และ
ดาบ ซ่ึงไม่ มี  ผู้ ใดจะฝังเขา คือทัง้ตัวเขาทัง้หลาย ภรรยาของ
เขา  บุ ตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่
ของเขาสนองเขา 17  เจ้ าจงกล่าวถ้อยคําน้ี แก่ เขาวา่ � ขอให ้
ตาของเรามีน้ําตาไหลทัง้กลางคืนและกลางวนั อยา่ให ้หยุด
ยัง้ เพราะบุตรสาวพรหมจาร ีแห ่งประชาชนของเรา  ถู กขยี้
ด้วยความหายนะยิง่ใหญ่  ถู กตีอยา่งหนักมาก 18 ถ้าเราออก
ไปในท้องนา  ดู  เถิด น่ันคนท่ี ถู กฆ่าเสียด้วยดาบ ถ้าเราเข้าไป
ในกรุง  ดู  เถิด น่ันโรคอนั เน่ืองจากการ กันดาร เพราะวา่
ทัง้พวกผู้ พยากรณ์ และปุโรหติไปค้ากันในแผ่นดิ นที ่เขาไม่ 
รูจั้ก � � 19  พระองค์ ทรงปฏิเสธไม่รบัยูดาห ์เสียที เดียวแล้ว
หรอื พระทัยของพระองค์ เกล ียดศิโยนเสียแล้วหรอื ไฉน
พระองค์ทรงเฆ่ียนตีข้าพระองค์ ทัง้หลาย จนไม่ มี การรกัษา
ข้าพระองค์ ให ้ หาย ข้าพระองค์ทัง้หลายมองหาสันติ ภาพ  
แต่  ไม่มี  ความดี มาเลย เรามองหาเวลาเยยีวยา  แต่ ประสบ
ความสยดสยอง 20  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้
หลายขอสารภาพความชัว่ของพวกข้าพระองค์ และความ
ชัว่ชา้ของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้
หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 21 เพราะเหน็แก่พระนาม
ของพระองค์ ขออยา่ทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ ขออยา่
ให ้หลู่  เกียรติ  แห ่ง พระ ท่ี น่ั งอ ั นร ุ่ง เรอืง ของ พระองค์ ขอ
ทรงระลึกและอยา่ทรงหกัพันธสัญญาของพระองค์ซ่ึ งม ี ไว ้
กับข้าพระองค์ 22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแหง่ประชาชาติ
ทัง้หลายมี พระองค์ ใดเล่า ท่ี ทําให ้ เก ิดฝนได้ หรอื ท้องฟ้า
ประทาน หา่ ฝน ได้ หรอื  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของพวกข้าพระองค์  พระองค์  มิใช ่พระเจ้าองค์น้ันดอกหรอื
พวกข้าพระองค์จึงคอยหวงัในพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทําสิง่เหล่าน้ี ทัง้สิน้ 
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15
การพิพากษาของพระเยโฮวาห ์ต่อย ูดาห์

1 ฝ่ายพระเยโฮวาหต์รสัแก่ข้าพเจ้าวา่ � แม้ว ่าโมเสส และ
ซามูเอล จะมายนือยูต่่อหน้าเรา  จิ ตใจของเราจะไม่หนัไปหา
ชนชาติ น้ี  ไล่ เขาทัง้หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา  แล ้ว
ให้เขาไป 2 และต่อมาถ้าเขาถามเจ้าวา่ �เราจะไปท่ี ไหน �
 เจ้ าจงพู ดก ับเขาวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �คนเหล่าน้ั 
นที ่ กําหนดให ้ แก่ ความตายจะไปหาความตาย คนเหล่าน้ั นที ่ 
กําหนดให ้ แก่ ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่าน้ั นที ่ กําหนดให ้ แก่  
การก ันดารอาหารจะไปหาการกันดารอาหาร  คนที ่ กําหนด
ให ้ แก่ การเป็นเชลยจะไปหาการเป็นเชลย� � 3 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �เราจะกําหนดส่ีอยา่งไว้เหนือเขาคือ  ดาบส ัง
หาร สุนัขกัดฉีก นกในอากาศ และสัตว์บนแผ่นดินโลกท่ี
จะกั ดก ินและทําลาย 4และเราจะกระทําใหเ้ขาถูกถอดไปยงั
ราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลก  เหตุ ด้วยการกระทํา
ซ่ึงมนัสเสห ์บุ ตรเฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ได้ กระทําใน
เยรูซาเล็ม 5  โอ เยรูซาเล็มเอย๋ ใครจะสงสารเจ้า หรอืใครจะ
เสียใจกับเจ้า หรอืใครจะแวะมาถามทุกขสุ์ขของเจ้า� 6พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เจ้ าได้ปฏิเสธเรา  เจ้ าถอยหลังเรือ่ยไป เรา
จึงจะเหยยีดมือออกไปต่อสู้ เจ้ าและทําลายเจ้า เราเออืมต่อ
การผ่อนผันแล้ว 7 เราจะซัดเขาด้วยส้อมซัดข้าวในบรรดา
ประตูเมืองแหง่แผ่นดินน้ัน เราจะทําใหลู้กของเขาทัง้หลาย
ตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้หลายมิ 
ได้ หนักลับจากพฤติ การณ์ ของเขา 8 เรากระทําให้หญิ งม ่าย
ของเขามี มาก ยิง่กวา่เม็ดทรายในทะเล  ณ เวลาเท่ียงวนั
เราได้นําผู้ทําลายมาสู่บรรดาแม่ของคนหนุ่ มท ้ังหลาย เรา
ได้กระทําให้ความสยดสยองตกเหนือกรุงน้ันโดยฉับพลัน
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9 เธอท่ีคลอดบุตรเจ็ดคนก็ ออ่นกําลัง เธอตายไปแล้ว  ดวง
อาทิตย ์ของเธอตกเม่ือยงัวนัอยู่ เธอได้รบัความละอายและ
ขายหน้า เราจะมอบผู้ ท่ี  เหลืออยู ่ ให ้ แก่ ดาบต่อหน้าศั ตรู ของ
เขา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 

พระสัญญาและการขู่ เข็ญ 
10  แม่  จ๋า  วบิัติ  แก่  ฉัน  ท่ี  แม่ คลอดฉันมาเป็นคนท่ี ให ้ เก ิ

ดการแก่งแยง่และการช ิงด ี แก่  แผ่ นดินทัง้สิน้ ฉั นก ็ มิได้  ให ้
ยมืโดยคิดดอกเบี้ย หรอืฉั นก ็ มิได้ ยมืเขาโดยคิดดอกเบี้ย
 แต่ เขา ทุก คน แชง่ ฉัน 11 พระ เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า �พวก ท่ี 
เหลืออยู ่จะอยูเ่ยน็เป็นสุข เราจะกระทําให้พวกศั ตรู กระทํา
ดีต่อเจ้าในเวลาลําบากและในเวลาทุกข์ ใจ 12 เหล็กจะหกั
เหล็กจากทิศเหนือและเหล็กกล้าหรอื 13 บรรดาสิง่ของและ
ทรพัย ์สมบัติ ของ เจ้า เรา จะ มอบ ให้ เป็น ของ รบิ ไม่ คิด ค่า
เพราะบาปทัง้สิน้ของเจ้าตลอดทัว่ดินแดนของเจ้า 14 เรา
จะกระทําให ้เจ้ าไปกับพวกศั ตรู ของเจ้ายงัแผ่นดินซ่ึงเจ้าไม่ 
รูจั้ก เพราะความโกรธของเรา เราก่อไฟขึ้น ซ่ึงจะเผาเจ้าทัง้
หลายเสีย�

การครํา่ครวญของเยเรมีย์
15  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ ทรงทราบ ขอทรง

ระลึกถึงข้าพระองค์ และเยีย่มเยยีนข้าพระองค์ ขอทรงแก้
แค้นผูข้่มเหงข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ เพราะการอดกลัน้
พระทัยของพระองค์ น้ัน ขออยา่ทรงนําข้าพระองค์ไปเสีย
ขอทรงตระหนักวา่ข้าพระองค์ทนการติเตียนด้วยเหน็แก่ 
พระองค์ 16 เม่ือพบพระวจนะของพระองค์ แล้ว ข้าพระองค์ 
ก็ กินเสีย พระวจนะของพระองค์เป็นความชื่นบานแก่ข้า
พระองค์ และเป็นความปี ติ  ยนิดี  แห ่งจิตใจของข้าพระองค์
 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา เพราะวา่เขาเรยีก
ข้าพระองค์ตามพระนามของพระองค์ 17 ข้าพระองค์ มิได้ 
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น่ังอยู่ ในหมู่ คนที ่เยาะเย ้ยก ัน ทัง้ข้าพระองค์ ก็  มิได้ เปรม
ปร ีดิ ์ ข้าพระองค์ น่ังอยู ่คนเดียว เพราะเหตุพระหตัถ์ของ
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เต็ มด ้วยความ
กริว้ 18 ไฉนความเจ็บของข้าพระองค์ มิได้  หยุดยัง้ บาดแผล
ของ ข้า พระองค์ ก็ รกัษา ไม่ หาย มัน ไม่ ยอม หาย  พระองค์ 
ทรงเป็นเหมือนผู้ มุ สาแก่ข้าพระองค์ หรอื หรอือยา่งน้ํา ท่ี 
เหอืดแหง้ 

พระเยโฮวาหท์รงใหเ้ยเรมียมั์น่ใจในพระองค์
19  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึงตร ัสว ่า �ถ้าเจ้ากลับมา

เราจะให ้เจ้ ากลับมาอกี และเจ้าจะยนือยู่ต่อหน้าเรา ถ้าเจ้า
แยกสิง่ประเสรฐิไปจากสิง่เลวทราม  เจ้ าจะเป็นเหมือนปาก
ของเรา จงให้เขาทัง้หลายหนักลับมาหาเจ้า  แต่  เจ้ าอยา่
หนัไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าให้ เป็นกําแพงป้อมทอง
สัมฤทธิ ์แก่  ชนชาติ  น้ี เขาทัง้หลายก็จะต่อสู้กับเจ้า  แต่ เขาจะ
ไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้า จะชว่ยเจ้าให้รอดและชว่ย
เจ้าให ้พ้น � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 21 �เราจะชว่ยเจ้าใหพ้้น
จากมือของคนชัว่ และไถ่ เจ้ าจากกํามือของคนอาํมหติ�

16
พระเจ้าไม่ ให ้เยเรมีย ์มีครอบครวั 

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 2 � เจ้ า
อยา่มี ภรรยา  เจ้ าอยา่มี บุ ตรชายหร ือบ ุตรสาวในท่ี น้ี 3 เพ
ราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีเรือ่งบุตรชายและบุตรสาวท่ี เก 
ิด ใน ท่ี น้ี และทรงกล่าว ถึงพวกมารดา ท่ีคลอดบุตร เหล่า
น้ัน และพวกบิดาท่ี ให ้บังเกิดคนเหล่าน้ันในแผ่นดินน้ี วา่ 
4 เขาทัง้หลายจะตายด้วยโรครา้ย จะไม่ มี การโอดครวญ
อาลัยเขาทัง้หลาย หรอืจะไม่ มี ใครจัดการฝังเขา เขาจะเป็น
เหมือนมูลสัตว ์ท่ีอยู ่บนพื้นแผ่นดิน เขาทัง้หลายจะพินาศ
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ด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้หลายของเขาจะ
เป็นอาหารของนกในอากาศและของสัตว ์แห ่งแผ่นดิน 5 เพ
ราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ อยา่เข้าไปในเรอืนท่ี ครวญ
ครํา่ หรอืไปโอดครวญ หรอืไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า เพราะเราได้เอาสันติภาพของเราไปจากชนชาติ น้ี  แล้ว 
ทัง้ความเมตตาและกรุณาคุณของเรา 6 ทัง้ ผู้ ใหญ่  ผู้ น้อย
จะตายในแผ่นดินน้ี จะไม่ มี ใครจัดการฝังเขา จะไม่ มี ใคร
มาโอดครวญอาลัยเขา หรอืมากรดี ตัวหรอืมาโกนศีรษะ
เพื่อเขา 7 จะไม่ มี  ผู้ ใดฉีกตัวเองเพื่อเขาเม่ือไว ้ทุกข์ เพื่อจะ
ปลอบโยนเขาเหตุ คนที ่ตายน้ัน เพราะบิดามารดาของเขา
จะไม่ มี ใครมอบถ้วยแหง่ความเล้าโลมใจให้เขาด่ืม 8  เจ้ า
อยา่เข้าไปน่ั งก ินและด่ืมกับเขาในเรอืนท่ี มี การเล้ียง 9 เพ
ราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด 
ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะกระทําให้เสียงบันเทิงและเสียงรืน่เรงิ
เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานท่ี น้ี ต่อสายตา
ของเจ้าทัง้หลายและในวนัของเจ้า 10 ต่อมาเม่ือเจ้าบอก
บรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี แก่  ชนชาติ  น้ี และเขาทัง้หลายพู ดก ับ
เจ้าวา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความรา้ยใหญ่
ยิง่ทัง้สิน้น้ี ให ้ตกแก่ เรา ความชัว่ชา้ของเราคืออะไรเล่า เรา
ได้กระทําบาปอะไรต่อพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราเล่า� 11  
แล ้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิง้เรา และได้ ติ ดตามพระอื่น
และได้ ปรนนิบัติ และนมัสการพระน้ัน และได้ละทิง้เรา และ
มิ ได้ รกัษาราชบัญญั ติ ของเรา 12 และเพราะเจ้าทัง้หลายได้
กระทําชัว่รา้ยยิง่เสียกวา่บรรพบุรุษของเจ้า เพราะดู เถิด  
เจ้ าทุกๆคนได้ดําเนินตามความด้ือกระด้างแหง่จิตใจอนัชัว่
รา้ยของตนเอง ปฏิเสธไม่ยอมฟังเรา 13  เพราะฉะน้ัน เรา
จะเหวีย่งเจ้าออกเสียจากแผ่นดินน้ี เข ้าไปในแผ่นดินซ่ึงเจ้า
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หรอืบรรพบุรุษของเจ้าไม่ รูจั้ก และท่ีน่ันเจ้าจะปรนนิบั ติ พระ
อื่นทัง้กลางวนัและกลางคืน เพราะเราจะไม่สําแดงพระคุณ
แก่ เจ้ าเลย� 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนั
เดือนจะมาถึง เม่ือไม่ มี ใครกล่าวต่อไปอ ีกวา่ �พระเยโฮวาห ์
ผู้ ทรงนําประชาชนอสิราเอลขึ้นมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ทรง
พระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด � 15  แต่ จะพูดวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรง
นําประชาชนอสิราเอลขึ้นมาจากแดนเหนือ และขึ้นมาจาก
บรรดาประเทศซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงขับไล่เขาให้ไปอยู ่น้ัน ทรง
พระชนม์ อยู ่ ฉันใด � เพราะเราจะนําเขาทัง้หลายกลับมาสู่ 
แผ่ นดินของเขาเอง ซ่ึงเราได้ยกให้บรรพบุรุษของเขาแล้ 
วน ้ัน 16 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะส่งชาวประมงมา
เป็ นอ ันมาก และเขาจะจับเขาทัง้หลาย ภายหลังเราจะให้
เขาพาพรานมาเป็ นอ ันมาก พรานจะล่าเขาทัง้หลายตาม
ภูเขาทุกแหง่และตามเนินเขาทุ กล ูกและตามซอกหนิ 17  
เพราะวา่ ตาเรามองดู พฤติการณ์ ทัง้สิน้ของเขา จะปิดบังไว้
จากหน้าเราไม่ ได้ และความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลายจะซ่อน
พ้นตาเราไม่ ได้ 18 และก่อนอื่นเราจะตอบสนองความชัว่ชา้
และบาปของเขาเป็นสองเท่า เพราะเขาได้กระทําให ้แผ่ น
ดินเราเป็นมลทินไป และกระทําใหม้รดกของเราเต็มไปด้วย
ซากของสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนและสิง่ท่ีน่าเกลียดน่าชงัของ
เขาทัง้หลาย� 19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังและท่ีกําบัง
เข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็ นที ่ ล้ี ภัยของข้าพระองค์ในวนั
ยากลําบาก บรรดาประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากท่ีสุด
ปลายโลก และทูลวา่ �บรรพบุรุษของเราไม่ ได้ รบัมรดกอนั
ใด นอกจากสิ ่งม ุสา  สิง่ไรค่้า และสิง่ซ่ึงไม่ มีประโยชน์ อะไร
ในตัว 20  มนษุย ์จะสรา้งพระไว้สําหรบัตนเองได้ หรอื  สิ ่งอ
ยา่งน้ันไม่ ใช ่ พระ � 21 � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะกระทําให้
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เขารูจั้กกาลครัง้น้ี เราจะกระทําให้เขารูจั้กมือของเราและ
ฤทธานภุาพของเรา และเขาทัง้หลายจะรูว้า่นามของเราคือ
พระเยโฮวาห�์

17
 จิ ตใจอนัหลอกลวงของยูดาห์

1 �บาป ของ ยู ดาห์ น้ัน บันทึก ไว้ ด้วย ปากกา เหล็ก ด้วย
ปลายเพชรจารกึไว้บนแผ่นแหง่จิตใจของเขา และบนเชงิ
งอนท่ีแท่นบูชาของเขาทัง้หลาย 2 ฝ่ายลูกหลานของเขาก็
ระลึกถึงแท่นบูชาและเหล่าเสารูปเคารพของเขาข้างต้นไม้
สดทุกต้นบนเนินเขาสูง 3  โอ  ภู เขาท่ี อยู ่กลางทุ่งเอย๋ เราจะ
ให้บรรดาสิง่ของและทรพัย ์สมบัติ ทัง้สิน้ของเจ้าเป็นของรบิ
และเราจะนับวา่ปู ชน ียสถานสูงทัง้หลายของเจ้าเป็นความ
บาปของเจ้า ตลอดทัว่บรเิวณชายแดนของเจ้า 4  เจ้ าจะต้อง
ปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซ่ึงเราได้ยกให ้แก่  เจ้า และเราจะ
กระทําให ้เจ้ าปรนนิบั ติ  ศัตรู ของเจ้าในแผ่นดินซ่ึงเจ้าไม่ รูจั้ก 
เพราะความโกรธของเราเจ้าก่อไฟขึ้นซ่ึงจะไหม้ อยู ่ เป็นนิตย ์
� 5 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � คนที ่วางใจในมนษุย์และให้
เน้ือหนังเป็นแขนของเขา และใจของเขาหนัออกจากพระเย
โฮวาห์ คนน้ั นก ็เป็ นที ่ สาปแชง่ 6 เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ ท่ี
อยู ่ในทะเลทราย และจะไม่ เห ็นความดีอนัใดมาถึงเลย เขา
จะอาศัยอยู่ในแผ่นดิ นที ่แตกระแหงท่ีในถิน่ทุ รก ันดาร ใน
แผ่นดินเค็ มท ี่ ไม่มี คนอาศัย

 คนที ่วางใจในพระเยโฮวาหย์อ่มได้รบัพระพร
7  คนที ่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ่มได้รบัพระพร คือผู้ ท่ี 

ความวางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์ 8 เขาจะเป็นเหมือน
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ต้นไม้ ท่ี ปลูกไว ้รมิน้ํา ซ่ึงหยัง่รากของมันออกไปข้างลําน้ํา
เม่ือแดดส่องมาถึ งก ็จะไม่ สังเกต เพราะใบของมันเขียวอยู ่
เสมอ และจะไม่กระวนกระวายในปี ท่ี  แหง้แล้ง เพราะมันไม่
หยุดท่ีจะออกผล� 9  จิ ตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกวา่สิง่ใด
ทัง้หมด มันเส่ือมทรามอยา่งรา้ยที เดียว  ผู้ ใดจะรูจั้กใจน้ัน
เล่า 10 �เราคือพระเยโฮวาห์ตรวจค้นดู จิต และทดลองดู 
ใจ  เพื่อให ้ แก่  ทุ กคนตามพฤติ การณ์ ของเขา ตามผลแหง่
การกระทําของเขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่  แต่  ไม่  ให ้ออก
เป็นตัวฉันใด  คนที ่ ได้  ความมัง่มี มาอยา่งไม่เป็นธรรมก็ ฉัน
น้ัน พอถึงกลางวยั มั นก ็พรากจากคนน้ันเสีย และในตอน
ปลายของเขา เขาจะเป็นคนโฉดเขลา 12  ท่ี ตัง้แหง่สถาน
บร ิสุทธ ์ิของเราทัง้หลาย เป็นพระท่ีน่ังรุง่เรอืงซ่ึงตัง้อยู่สูง
ตัง้แต่เดิ มน ้ัน 13  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความหวงัแห ่งอ ิส
ราเอล บรรดาคนเหล่าน้ั นที ่ละทิง้พระองค์จะต้องรบัความ
อบัอาย บรรดาคนทัง้ปวงท่ีหนัไปจากเราจะต้องจารกึไว้ใน
แผ่นดินโลก เพราะเขาได้ละทิง้พระเยโฮวาห์  ผู้ เป็นแหล่ง
น้ําแหง่ชวีติเสีย 14  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรกัษา
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะได้ หาย ขอทรงชว่ยข้าพระองค์ ให ้ 
รอด ข้าพระองค์จึงจะรอด เพราะพระองค์เป็ นที ่สรรเสรญิ
ของข้าพระองค์ 15  ดู  เถิด เขาทัง้หลายได้ พู  ดก ับข้าพระองค์ 
วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห ์อยู ่ ท่ีไหน  ให ้มาเถิด� 16 ข้า
พระองค์ มิได้ หาโอกาสเลิกเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีตามพระองค์ 
ไป ข้าพระองค์ ก็  ไม่  ประสงค์ วนัแหง่ความหายนะ  พระองค์ 
ทรงทราบแล้ว  สิ ่งซ่ึงออกมาจากรมิฝีปากของข้าพระองค์ 
ก็  ถู กต้องต่อพระพักตรข์องพระองค์ 17 ขออยา่ทรงเป็นเหตุ 
ให ้ข้าพระองค์ ครัน่ครา้ม  พระองค์ ทรงเป็นความหวงัของข้า
พระองค์ในว ันร ้าย 18  ผู้ ใดข่มเหงข้าพระองค์  ขอให ้เขาได้
รบัความละอาย  แต่ ขออยา่ใหข้้าพระองค์ ได้ รบัความละอาย
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 ขอให ้เขาครั ่นคร ้าม  แต่ อยา่ใหข้้าพระองค์ ครัน่ครา้ม ขอทรง
นําว ันร ้ายมาตกเหนือเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลาย
ซับซ้อน

จงรกัษาวนัสะบาโต
19 พระ เย โฮ วาห์ตรสัแก่ ข้าพเจ้า ดังน้ี วา่ �จง ไป ยนื ใน

ประตู บุ ตร ประชาชน ซ่ึง บร รดากษั ตร ิย ์แห ่ง ยู ดาห์ เสด็จ
เข้า และซ่ึงพระองค์เสด็จออก และในประตูทัง้หลายของ
เยรูซาเล็ม 20 และกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลาย
ผู้เป็นกษั ตร ิย์ของยูดาห์ และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรู
ซาเล็ มท ัง้สิน้  ผู้ ซ่ึงเข้าทางประตู เหล่าน้ี จงฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 21 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงระวงัเพื่อเหน็
แก่ ช ีวติของเจ้าทัง้หลาย อยา่ได้หาบหามอะไรในวนัสะบา
โต หรอืนําของน้ันเข้าทางบรรดาประตู เยรูซาเล็ม 22 และ
อยา่หาบหามของของเจ้าออกจากบ้านในวนัสะบาโต หรอื
กระทํางานใดๆ  แต่ จงรกัษาวนัสะบาโตไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์  ดังท่ี 
เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระน้ันเขาก็ ไม่ เชื่อ
ฟังหรอืเงีย่หู ฟัง  แต่ กระทําคอของเขาทัง้หลายให ้แข็ง เพื่อ
จะไม่ ได้ ยนิและไม่รบัคําสัง่สอน 24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ต่อ
มาถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่นําภาระใดๆเข้ามาทางประตู
เมืองน้ีในวนัสะบาโต  แต่ รกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์และ
ไม่กระทํางานในวนัน้ัน 25  แล ้วจะมี กษัตรยิ ์และเจ้านาย  ผู้ 
ประทับบนบัลลั งก ์ แห ่งดาวดิเสด็จเข้าทางประตูทัง้หลาย
ของเมืองน้ี เสด็จมาในรถรบ และบนม้า ทัง้บรรดากษั ตร ิ
ย์และเจ้านายของพระองค์ ทัง้คนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็ม
และเมืองน้ีจะดํารงอยู ่เป็นนิตย ์26 และประชาชนจะมาจาก
หวัเมืองแหง่ ยูดาห์ และจากท่ี ซ่ึงอยู่ รอบเยรูซาเล็ม จาก
แผ่นดินเบนยามิน จากท่ี ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้
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นําเอาเครือ่งเผาบู ชา และเครือ่งสักการบู ชา เครือ่งธญัญ
บูชาและกํายาน และนําเครือ่งบูชาแหง่การสรรเสรญิมายงั
นิเวศของพระเยโฮวาห์ 27  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายไม่ฟังเราท่ีจะ
รกัษาวนัสะบาโตให ้บรสุิทธิ ์และท่ีจะไม่แบกภาระเข้าทาง
ประตูทัง้หลายของเยรูซาเล็มในวนัสะบาโต  แล ้วเราจะก่อ
ไฟไว้ในประตูเมืองเหล่าน้ัน และไฟน้ันจะเผาผลาญราชวงั
ทัง้หลายของเยรูซาเล็ม และจะดั บก ็ ไม่ได้ � �

18
การป้ันภาชนะท่ีเสียแล้วใหเ้ป็นภาชนะอ ีกล ูกหน่ึง

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ยงัเยเรมีย ์วา่ 2 �จง
ลุกขึ้นไปท่ีบ้านของชา่งหม้อ เราจะให ้เจ้ าได้ยนิถ้อยคําของ
เราท่ี น่ัน � 3 ข้าพเจ้าจึงลงไปท่ีบ้านของชา่งหม้อ และดู เถิด 
เขากําลังทํางานอยู ่ท่ี  แป ้นเวยีน 4 และภาชนะซ่ึงทําด้วยดิ 
นก ็เสียอยู่ในมือของชา่งหม้อ เขาจึงป้ันใหม่ ให ้เป็นภาชนะอ ี
กล ูกหน่ึงตามท่ีชา่งหม้อเห ็นว ่าควรทํา 5  แล ้วพระวจนะของ
พระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้าวา่ 6 � โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋
เราจะกระทําแก่ เจ้ าอยา่งท่ีชา่งหม้อน้ีกระทําไม่ ได้  หรอื พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ  ดู  เถิด  โอ  วงศ์ วานอสิราเอลเอย๋  
เจ้ าอยู่ในมือของเราอยา่งดินเหนียวอยู่ในมือของชา่งหม้อ
7 ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเก่ียวกับประชาชาติ หน ่ึงหรอื
ราชอาณาจักรหน่ึงวา่ เราจะถอนและพังและทําลายมันเสีย
8 และถ้าประชาชาติ น้ัน ซ่ึงเราได้ลัน่วาจาไว ้เก ่ียวข้องด้วย
หนัเสียจากความชัว่รา้ยของตน เราก็จะกลับใจจากความ
ชัว่ ซ่ึงเราได้ตัง้ใจจะกระทําแก่ ชาติ น้ันเสีย 9 และถ้าเวลา
ใดก็ ตาม เราได้ประกาศเก่ียวกับประชาชาติ หน ่ึงหรอืราช
อาณาจักรหน่ึงวา่ เราจะสรา้งขึ้นและปลูกฝังไว้ 10 และถ้า
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ชาติน้ันได้กระทําชัว่ในสายตาของเรา  ไม่ เชื่อฟังเสียงของ
เรา เราก็จะกลับใจจากความดี ซ่ึงเราได้ กล ่าวไปแล้ วว ่า
เราจะให ้ประโยชน์  แก่  ชาติ น้ันเสีย 11  เพราะฉะน้ัน  คราวน้ี 
จงกล่าวกับคนยูดาห์และชาวเมืองเยรูซาเล็มวา่ �พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรากําลั งก ่อสิ่งรา้ยไว ้สู้  เจ้า และ
คิดแผนงานอยา่งหน่ึงไว ้สู้  เจ้า  ทุ กๆคนจงกลับเสียจากทาง
ชัว่ของตน และจงซ่อมทางและการกระทําของเจ้าทัง้หลาย
เสีย� 12  แต่ เขาทัง้หลายกล่าววา่ � เหลวไหล เราจะดําเนิน
ตามแผนงานของเราเอง และต่างจะกระทําตามความด้ื อด 
ึงแหง่จิตใจชัว่ของตนทุกคน� 13  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์
จึงตร ัสด ังน้ี วา่ จงไปเท่ียวถามดูท่ามกลางประชาชาติ วา่  
ผู้ ใดเคยได้ยนิเหมือนอยา่งน้ี บ้าง อสิราเอลพรหมจารน้ัีนได้
กระทําสิ ่งอ ันน่าหวาดเสียวนัก 14 คนจะละทิง้หมิะแหง่ภูเขา
เลบานอนซ่ึงมาจากหน้าผาแหง่ทุ่งหรอื ลําธารท่ีไหลเยน็
จากท่ีอื่นจะแหง้ไปหรอื 15 เพราะเหตุวา่ประชาชนของเรา
ได้ลืมเราเสีย เขาทัง้หลายจึงเผาเครือ่งหอมบูชาสิง่ไร ้สาระ 
 ทําให ้เขาได้สะดุดในหนทางของเขาในถนนโบราณ และเดิน
ตามทางซอยไม่ไปตามถนนหลวง 16  ได้ กระทําให ้แผ่ นดิน
ของเขาทัง้หลายเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นสิง่ท่ีเขาเยย้หยนัอยู ่เนือง
นิตย ์  ทุ กคนท่ีผ่านไปทางน้ั นก ็ตกตะลึงและสัน่ศีรษะของ
เขา 17 เราจะให้เขากระจัดกระจายออกไปดุจถูกพัดด้วยลม
ตะวนัออกต่อหน้าศั ตรู เราจะหนัหลังให ้เขา  ไม่ใช ่หนัหน้า
ให้ ในวนัแหง่ความหายนะของเขาน้ัน� 18  แล ้วเขากล่าววา่
�มาเถิด  ให ้เราปองรา้ยเยเรมีย์ เพราะวา่พระราชบัญญั ติ 
จะไม่พินาศไปจากบรรดาปุโรหติ หรอืคําปรกึษายอ่มไม่ขาด
จากนักปราชญ์ หรอืถ้อยคําไม่ขาดจากผู้ พยากรณ์ มาเถิด
 ให ้เราโจมตีเขาด้วยลิน้ และอยา่ให้เราฟังคําของเขาเลย�
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19  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรง
ฟังเสียงปรปั กษ ์ของข้าพระองค์ สิ พระเจ้าข้า 20 ความชัว่
เป็นของสําหรบัตอบแทนความดี หรอื  ถึงกระน้ัน เขายงัขุด
หลุมไวป้องชวีติของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกวา่ข้าพระองค์
ยนืเฝ้าพระองค์ทูลขอความดีเพื่อเขา เพื่อจะหนัพระพิโรธ
ของพระองค์ไปเสียจากเขา 21  เพราะฉะน้ัน ขอทรงมอบ
ลูกหลานของเขาให ้แก่  การก ันดารอาหาร  ให ้โลหติของเขา
ทัง้หลายไหลออกด้วยอาํนาจของดาบ  ให ้ภรรยาของเขา
ทัง้หลายขาดบุตร และเป็นหญิ งม ่าย  ขอให ้ ผู้ ชายของเขา
ประสบความตาย  ให ้ อน ุชนของเขาถูกดาบตายในสงคราม
22  ขอให ้ ได้ ยนิเสียงรอ้งมาจากเรอืนของเขาทัง้หลาย เม่ือ
พระองค์ทรงพากองทหารมาปล้นเขาอยา่งฉับพลัน เพราะ
เขาทัง้หลายได้ขุดหลุมไวดั้กข้าพระองค์ และวางบ่วงดักเท้า
ของข้าพระองค์ 23  แม้กระน้ัน ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์ 
ทรงทราบการปองรา้ย ทัง้ สิน้ของเขา ท่ีจะ ฆ่าข้าพระองค์ 
เสีย ขออยา่ทรงลบความชัว่ชา้ของเขา หรอืลบบาปของเขา
เสียจากสายพระเนตรของพระองค์  ขอให ้เขาถูกควํา่ลงต่อ
พระพักตร ์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้หลายในเวลาแหง่
ความกริว้ของพระองค์

19
บทเรยีนจากเหยอืกดิ นที ่แตกแล้ว

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงไปซ้ือเหยอืกดินของชา่ง
หม้อมาลูกหน่ึง  แล ้วพาผู้ ใหญ่ บางคนของประชาชนและ
ปุโรหติอาวุโสบางคน 2 ไปท่ีหุบเขาบุตรชายของฮนิโนม ตรง
ทางเข้าประตู ตะวนัออก และป่าวรอ้งถ้อยคําท่ีเราบอกเจ้า
ไว ้น้ัน 3  เจ้ าจงวา่ � โอ ข้าแต่บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และ
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์
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พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ 
 ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ยมาถึงสถานท่ี น้ี อยา่งท่ี หู ของผู้ใด
ท่ี ได้ ยนิจะซ่าไป 4 เพราะวา่ประชาชนได้ละทิง้เรา และได้ 
หา่งเห ินไปจากสถานท่ี น้ี และได้เผาเครือ่งหอมในท่ี น้ี เพื่ อบ 
ูชาแก่พระอื่น  ผู้ ซ่ึงตัวเขาเอง หรอืบรรพบุรุษของเขา หรอื
บรรดากษั ตร ิย์ของยูดาห ์ไม่รู ้ จัก และเพราะเขาได้กระทําให้
โลหติของผู้ ไม่มี ผิดเต็มในท่ี น้ี 5 และได้สรา้งปู ชน ียสถาน
สูงสําหรบัพระบาอลั เพื่อจะเผาบุตรชายของเขาเสียในไฟ
เป็นเครือ่งเผาบูชาแด่พระบาอลั ซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาหรอืให ้
ประกาศิต หรอืได้นึกในใจของเรา 6  ฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือสถานท่ี น้ี จะไม่ มี ใครเรยีก
ชื่อวา่ โทเฟท หรอืหุบเขาบุตรชายของฮินโนมอกี  แต่ เรยีก
วา่ หุบเขาของการฆ่า 7 และในสถานท่ี น้ี เราจะกระทําให้
แผนงานของยูดาห์และเยรูซาเล็มสูญสิน้ไป และจะกระทํา
ให้เขาทัง้สองล้มลงด้วยดาบต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย
และด้วยมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา เราจะให้
ศพของเขาทัง้หลายเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว ์
ท่ี  แผ่ นดินโลก 8 และเราจะกระทําให้เมืองน้ีเป็ นที ่ รกรา้ง 
เป็นสิง่ท่ีเขาเยย้หยนั  ทุ กคนท่ีผ่านไปจะตกตะลึง และเยย้
หยนัเพราะภัยพิบั ติ ทัง้สิน้ในเมืองน้ี 9 และเราจะกระทําให้
เขาทัง้หลายกินเน้ือของบุตรชายและเน้ือของบุตรสาวของ
เขา และทุกคนจะกินเน้ือของเพื่อนของเขาในการท่ี ถู  กล ้อม
และทุกข์ ใจ คือท่ีซ่ึงศั ตรู ของเขาและผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของ
เขา  ได้ ข่มใจเขาทัง้หลาย� 10  แล ้วเจ้าจงทําเหยอืกให้แตก
ท่ามกลางสายตาของคนท่ีไปกับเจ้าน้ัน 11 และจงกล่าวแก่
เขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เราจะ
ให ้ชนชาติ  น้ี และเมืองน้ี แตก เชน่เดียวกั บท ่ีคนทําให้ภาชนะ
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ของชา่งหม้อแตก จนซ่อมแซมไม่ ได้  อกี เขาจะฝังคนไว้ใน
โทเฟท จนไม่ มี  ท่ี อื่นใหฝั้ งอ ีก 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะ
กระทําดังน้ี แก่  สถานท่ี  น้ี และแก่ชาวเมืองน้ี กระทําเมืองน้ี 
ให ้เหมือนโทเฟท 13 บรรดาเรอืนแหง่เยรูซาเล็ม และราชวงั
ทัง้หลายแหง่บรรดากษั ตร ิย ์ยู ดาห์ จะเป็นมลทินเหมือน
สถานโทเฟท เพราะเขาเผาเครือ่งหอมให ้แก่ บรรดาบรวิาร
แหง่ฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่พระอื่น บนหลังคา
ของบรรดาบ้านทัง้ปวง� � 14  แล ้วเยเรมีย ์ก็ มาจากโทเฟท
 ท่ี ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงรบัสัง่ใหท่้านพยากรณ์ น้ัน และท่าน
ก็ยนือยู่ในลานพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่
ประชาชนทัง้ปวงวา่ 15 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล ตร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะนําสิง่รา้ยทัง้สิน้ซ่ึงเรา
ได้บอกกล่าวไว ้ให ้ตกอยู่บนเมืองน้ี และบรรดาหวัเมืองขึ้น
ทัง้สิน้ เพราะเขาทัง้หลายได้ แข ็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟัง
ถ้อยคําของเรา�

20
เยเรมีย ์ถู กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน

1 ฝ่ายปาชเฮอร ์ปุ โรหติ  บุ ตรชายของอมิเมอร์  ผู้ เป็น
นายใหญ่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  ได้ ย ินว ่าเยเรมีย ์
พยากรณ์ ถึงสิง่เหล่าน้ี 2 ปาชเฮอร ์ก็  ตี เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ 
และจั บท ่านใส่ คา ซ่ึงตัง้อยูท่างประตูเบนยามินด้านบนแหง่
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อมาพอรุง่ขึ้นเม่ือปาชเฮอร์
ปลดเยเรมีย์ออกจากคา เยเรมีย ์พู  ดก ั บท ่านวา่ �พระเยโฮ
วาห ์มิได้ ทรงเรยีกชื่อของท่านวา่ ปาชเฮอร์  แต่ ทรงเรยีกวา่
มากอร ์มิ สสะบิบ 4 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด 
เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง และ
ต่ อม ิตรสหายทัง้สิน้ของเจ้า เขาทัง้หลายจะล้มลงด้วยดาบ
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ของศั ตรู ของเขา  ขณะท่ี ตาเจ้ามองดู อยู ่และเราจะมอบยู
ดาห์ทัง้สิน้ไว้ในมือของกษั ตร ิย์บาบิ โลน เขาจะกวาดเอาไป
เป็นเชลยยงับาบิ โลน และจะฆ่าเสียด้วยดาบ 5 ยิง่กวา่น้ั นอ 
ีกเราจะยกความมัง่คัง่ของเมืองน้ี ผลแรงงานทัง้สิน้และ
ของมีค่าทัง้สิน้ของเมืองน้ี และทรพัย ์สมบัติ ทัง้สิน้ของบร
รดากษั ตร ิย์ของยูดาห ์ไว ้ในมือของศั ตรู ของเขาทัง้หลาย  ผู้ 
ซ่ึงจะปล้นและฉุดครา่และขนเอาเขาเหล่าน้ันไปบาบิ โลน 
6 ส่วนตั วท ่านนะ ปาชเฮอรแ์ละบรรดาผู้ ท่ี อาศัยอยู่ในเรอืน
ของท่าน จะต้องไปเป็นเชลย ท่านจะต้องไปยงับาบิ โลน และ
ท่านจะตายและถูกฝังไว ้ท่ีน่ัน ทัง้ท่านและมิตรสหายทัง้สิน้
ของท่าน  ผู้ ซ่ึงท่านได้ พยากรณ์  เท ็จแก่ เขา �

การครํา่ครวญของเยเรมีย์
7  โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์  พระองค์ ทรง หลอก ลวง ข้า

พระองค์ และข้าพระองค์ ก็  ถู กหลอกลวง  พระองค์ ทรงมี
กําลังยิง่กวา่ข้าพระองค์ และพระองค์ ก็  ชนะ ข้าพระองค์
เป็ นที ่ ให ้เขาหวัเราะวนัยงั ค่ํา  ทุ กคนเยาะเยย้ข้าพระองค์
8 เพราะวา่ข้าพระองค์ พู ดเม่ือไร ข้าพระองค์รอ้งให ้ชว่ย ข้า
พระองค์ตะโกนวา่ �ความทารุณและการปล้น� เพราะวา่
พระวจนะของพระเยโฮวาห ์ได้  เป็น เหตุ ให ้ข้าพระองค์ เป็ 
นที ่ ตําหนิ และเยาะเยย้ตลอดวนั 9  แล ้วข้าพระองค์ กล่าว
วา่ �ข้าพเจ้าจะไม่อา้งถึงพระองค์หรอืกล่าวในพระนามของ
พระองค์ อกี �  แต่ พระวจนะของพระองค์ อยู ่ในใจของข้า
พระองค์ เหมือน ไฟ ไหม้ อ ัดอย ู่ใน กระดูก ของ ข้า พระองค์
และข้าพระองค์ ก็ ออ่นเปล้ียท่ีต้องอดัไว้ และข้าพระองค์ ก็ 
อดัไว ้ไม่ไหว 10 เพราะข้าพระองค์ ได้ ยนิเสียงซุบซิบเป็ นอ 
ันมาก ความหวาดเสียวอยู่รอบทุ กด ้าน เขากล่าววา่ � ใส่ 
ความเขา  ให ้เราใส่ความเขา�  มิ ตรสหายท่ี คุ ้นเคยทัง้สิน้
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ของข้าพระองค์ เฝ้าดู ความล่มจมของข้าพระองค์  กล่าววา่ 
�ชะรอยเขาจะถูกหลอกลวงแล้วเราจะชนะเขาได้ และจะ
ทําการแก้แค้นเขา� 11  แต่ พระเยโฮวาหท์รงอยูข่้างข้าพเจ้า
ดังนักรบท่ี น่ากลัว  เพราะฉะน้ัน  ผู้ ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุด
เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะเขาจะไม่
เจรญิขึ้น ความอปัยศอดสู เป็นนิตย ์ของเขาน้ันจะไม่ มี วนั
ลืม 12  โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา  ผู้ ทรงทดลองคน
ชอบธรรม  ผู้ ทอดพระเนตรทัง้ใจและจิต  ขอให ้ข้าพระองค์ 
ได้  เห ็นการแก้แค้นของพระองค์เหนือเขาทัง้หลาย เพราะ
ข้าพระองค์ ได้ ทูลเสนอคดีของข้าพระองค์ แล้ว 13 จงรอ้ง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสรญิพระเยโฮวาห์ เพราะ
วา่พระองค์ทรงชว่ยชวีติของผู้ขัดสนให้พ้นจากมือของผู้
กระทําความชัว่ รา้ย 14  ขอให ้ วนั ท่ี ข้าพเจ้า เกิดมา น้ัน ถูก
สาปแชง่ อยา่ให ้วนัท่ี มารดาของข้าพเจ้าคลอดข้าพเจ้าได้
รบัพร 15  ขอให ้ชายคนน้ันถูกสาปแชง่ คือคนท่ีเขานําข่าว
ไปบอกบิดาข้าพเจ้าวา่ � บุ ตรชายคนหน่ึงเกิดมาแก่ท่าน
แล้ว� อนักระทําให ้บิ  ดาม ี ความยนิดี  มาก 16  ขอให ้ชายคน
น้ันเหมือนกับบรรดาเมืองซ่ึงพระเยโฮวาหท์รงควํา่เสียและ
มิ ได้ ทรงกลับพระทัย  ขอให ้เขาได้ยนิเสียงรอ้งใหช้ว่ยในเวลา
เชา้ และให ้ได้ ยนิเสียงโวยวายในเวลาเท่ียง 17 เพราะเขามิ 
ได้ ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้แต่ในครรภ์  ให ้มารดาของข้าพเจ้าเป็น
หลุมฝังศพของข้าพเจ้า และครรภ์น้ันจะได้โตอยู ่เป็นนิตย ์
18 ทําไมข้าพเจ้าจึงออกมาจากครรภ์มาเหน็ความลําบาก
และความทุกข์ และวนัคืนของข้าพเจ้าก็ สิ ้นเปลืองไปด้วย
ความอบัอาย

21
คําตักเตือนจากเยเรมีย์
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1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ เม่ือกษั 
ตร ิยเ์ศเดคียาห์ทรงใช ้ให ้ปาชเฮอร ์บุ ตรชายมัลคิยาห์ และ
เศฟันยาห ์ปุ โรห ิตบ ุตรชายมาอาเสอาห์ ไปหาเยเร มีย ์วา่ 
2 �ขอจงทูลถามพระเยโฮวาห์เพื่อเรา เพราะเนบูคัดเนส
ซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนกําลังทําสงครามกับเรา ชะรอยพระเย
โฮวาหจ์ะทรงกระทํากับเราตามบรรดาราชกิ จอ ันมหศัจรรย์
ของพระองค์ และจะทรงกระทําให้เนบูคัดเนสซารถ์อยทัพ
ไปจากเรา� 3  แล ้วเยเรมีย์บอกเขาทัง้สองวา่ �ท่านจงทูล
แก่เศเดคียาห ์ดังน้ี  วา่ 4 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะหนักลับซ่ึงยุทโธปกรณ์อนัอยู่
ในมือของเจ้า และซ่ึงเจ้าใช ้สู้ รบกับกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลน
และกับชนเคลเดียซ่ึงกําลังล้อมเจ้าอยูน่อกกําแพง และเรา
จะรวบรวมมันมาไว้ในใจกลางเมืองน้ี 5 เราเองจะต่อสู้กับ
เจ้าด้วยมือท่ี เหย ียดออกและด้วยแขนท่ี แข็งแรง ด้วยความ
กริว้ ด้วยความเกรีย้วกราดและพิโรธมากยิง่ 6 และเราจะ
โจมตีชาวกรุงน้ี ทัง้คนและสัตว์  แล้วก็ จะตายลงด้วยโรค
ระบาดขนาดหนัก 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ภายหลังเราจะ
มอบเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ และบรรดาข้าราชการ
ของเขา และประชาชนเมืองน้ี ซ่ึงรอดตายจากโรคระบาด
ดาบ และ การ กันดาร อาหาร ไว้ ใน มือ ของ เนบู คัด เนส ซาร ์
กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และมอบไวใ้นมือของศั ตรู ของเขาทัง้
หลาย ในมือของคนเหล่าน้ั นที ่แสวงหาชวีติของเขา ท่านจะ
ฟันเขาเสียด้วยคมดาบ ท่านจะไม่สงสารเขาทัง้หลาย หรอื
ไว ้ช ีวติเขา หร ือม ีความเมตตาต่อเขา� 8 และเจ้าจงพู ดก 
ับชนชาติ น้ี  วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราได้ตัง้
วถีิ แห ่งชวีติและทางแหง่ความตายไวต่้อหน้าเจ้า 9  คนที ่ อยู ่
ในเมืองน้ีจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและ
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ด้วยโรคระบาด  แต่  ผู้  ท่ี ออกไปยอมมอบตั วก ับชนเคลเดียผู้
ตัง้ล้อมอยู ่น้ัน  ก็ จะมี ช ีวิตอยู ่ได้ และจะมี ช ีวติของตนเป็น
บําเหน็จแหง่การสงคราม 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะ
เราได้ มุ ่งหน้าต่อสู้เมืองน้ีด้วยความรา้ยไม่ ใช ่ด้วยความดี
คือเมืองน้ีจะถูกมอบไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และ
ท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ�

การกล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม
11 จงกล่าวต่อวงศ์วานของกษั ตร ิย ์ยู ดาห ์วา่ �จงฟังพระ

วจนะของพระเยโฮวาห์ 12  โอ  วงศ์ วานดาวดิเอย๋ พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงให้ความยุ ติ ธรรมในเวลาเชา้ จงชว่ยผู้ ท่ี  
ถู กปล้นให้พ้นจากมือผู้ ท่ี  บีบบังคับ เกรงวา่ความพิโรธของ
เราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้อยา่งท่ี ไม่มี ใครดับได้
เพราะการกระทําอนัชัว่รา้ยของเจ้าทัง้หลาย 13  โอ ชาวท่ี ลุ ่ม
เอย๋  ดู  เถิด เราต่อสู้ เจ้า ศิลาแหง่ท่ีราบเอย๋ พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ พวกเจ้าผู้ กล่าววา่ �ใครจะลงมาต่อสู้กับเรา
หรอืใครจะเข้ามาในท่ีอาศัยของเรา� 14 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า เราจะลงโทษเจ้าทัง้หลายตามผลแหง่การกระทําของเจ้า
เราจะก่อไฟไวใ้นป่าของเมืองน้ัน และไฟน้ันจะเผาผลาญสิง่
ต่างๆท่ี อยู ่รอบเมืองน้ันสิน้� �

22
 คําพยากรณ์ ต่อกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงลงไปยงัราชสํานักของกษั 
ตร ิย ์ยู ดาห์ และกล่าวถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ีน่ัน 2  วา่ � โอ ข้าแต่ 
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ตั วท ่าน ข้าราชการของท่าน
และประชาชนของท่านผู้ เข ้ามาในประตูเมืองน้ี 3 พระเย
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โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงกระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบ
ธรรม จงชว่ยผู้ ท่ี  ถู กปล้นให้พ้ นม ือของผู้ ท่ี  บีบบังคับ และ
อยา่ได้กระทําความผิดหรอืความทารุณแก่ชนต่างด้าว ลูก
กําพรา้พ่อ และหญิ งม ่าย หรอืหลัง่โลหติท่ี ไร ้ความผิดให้ถึง
ตายในสถานท่ี น้ี 4 เพราะถ้าท่านกระทําสิง่น้ี จร ิงๆแล้วจะ
มี กษัตรยิ ์ ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิเข้ามาทางประตู
ของพระราชวงัน้ี เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ตัวกษั ตร ิย์
บรรดาข้าราชการและประชาชนของท่านน้ัน 5  แต่ ถ้าท่าน
ไม่ฟังถ้อยคําเหล่าน้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราปฏิญาณต่อ
ตัวของเราเองวา่ ราชสํานักน้ีจะเป็ นที ่ รกรา้ง � 6 เพราะพระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แก่ ราชสํานักแหง่กษั ตร ิยข์องยูดาห์  วา่ � 
เจ้ าเป็นเหมือนกิเลอาดแก่ เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน
 ถึงกระน้ัน เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน่ทุ รก ันดารแน่ เป็น
เมืองท่ี ไม่มี คนอาศัย 7 เราจะเตรยีมผูทํ้าลายไว ้ต่อสู้  เจ้า ต่าง
ก็ มี  อาว ุธของตน และเขาทัง้หลายจะตัดต้นสนสีดาร ์อยา่งดี 
ของเจ้าลง และโยนเข้าในไฟ 8 และประชาชาติเป็ นอ ันมาก
จะผ่านเมืองน้ี ไป และทุกคนจะพู ดก ับเพื่อนบ้านของตน
วา่ �ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเชน่น้ี แก่ เมืองใหญ่ 
น้ี � 9 และเขาทัง้หลายจะตอบวา่ �เพราะเขาทัง้หลายได้
ละทิง้พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และ
นมัสการกับปรนนิบั ติ พระอื่น� � 10 อยา่รอ้งไหอ้าลัยแก่ ผู้  ท่ี 
ตายไป อยา่ครวญครํา่ด้วยเขาเลย  แต่ จงรอ้งไห้รํา่ไรอาลัย
ผู้ ท่ี ไปแล้ว เพราะเขาจะไม่ ได้  กล ับมาเหน็บ้านเกิดเมืองนอน
ของเขาอกีเลย 11 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีแหละเก่ียว
กับชลัลูม  บุ ตรชายโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ผู้ ซ่ึงครอง
ราชย์แทนโยสิยาห์ราชบิดา และผู้ ท่ี ไปจากสถานท่ี น้ี �ท่าน
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จะไม่ ได้  กล ับมาท่ี น่ี  อกี 12 ท่านจะสิน้ชวีติในท่ีซ่ึงเขาจั บท 
่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่ เห ็นแผ่นดินน้ี อ ีกเลย� 13 � 
วบิัติ  แก่ เขาผู้สรา้งวงัของตนด้วยความอธรรม และสรา้ง
หอ้งชัน้บนไว้ด้วยความอยุ ติ  ธรรม  ผู้  ท่ี  ทําให ้เพื่อนบ้านของ
เขาปรนนิบั ติ เขาโดยไม่ ได้ อะไรเลย และมิ ได้ จ่ายค่าจ้างให ้
แก่  เขา 14  ผู้  กล่าววา่ �เราจะสรา้งวงัใหญ่ อยู ่ เอง กับมีหอ้ง
ชัน้บนกวา้งขวาง และเจาะหน้าต่างให้หอ้ง น้ัน และบุฝา
ผนั งด ้วยไม้สนสีดารแ์ละทาด้วยสี แดงเข้ม � 15  เจ้ าคิดวา่
เจ้าจะครองราชสมบั ติ เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดาร์กันหรอื
ราชบิดาของเจ้ามิ ได้ กินและด่ืม และกระทําความยุ ติ ธรรม
และความเท่ียงธรรมดอกหรอื ฝ่ายราชบิ ดาก ็ อยู ่เยน็เป็นสุข
16 เขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสน เขาก็ อยู ่เยน็
เป็นสุข ทําอยา่งน้ีเป็นการรูจั้กเราหรอื� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 17 � แต่  เจ้ ามีตาและใจไว้เพื่อความโลภ เพื่อ
หลัง่โลหติท่ี ไร ้ความผิดให ้ถึงตาย และเพื่อปฏิบั ติ การบีบ
บังคับและความทารุ ณ � 18  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จึง
ตร ัสด ังน้ี เก ่ียวกับเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห์  วา่ �เขาทัง้หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาวา่ � 
อนิจจา  พี่ ชายเอย๋�  หรอื � อนิจจา  พี่ สาวเอย๋� เขาทัง้หลาย
จะไม่โอดครวญอาลัยเขาวา่ � อนิจจา  พระองค์  ท่าน �  หรอื 
� อนิจจา ความสงา่งามของพระองค์ ท่าน � 19 ท่านจะถูกฝัง
ไว้อยา่งฝังลา คือถูกลากไปโยนทิง้ไว้ข้างนอกประตูเมือง
เยรูซาเล็ม 20 จงขึ้นไปท่ี เลบานอน และรอ้งวา่ และจงเปล่ง
เสียงของเจ้าในเมืองบาชาน จงรอ้งจากทางผ่านข้างนอก
เพราะวา่คนรกัทัง้สิน้ของเจ้าถูกทําลายเสียแล้ว 21 เราได้ 
พู  ดก ับเจ้าเม่ือเจ้าอยูเ่ยน็เป็นสุข  แต่  เจ้ ากล่าววา่ �เราจะ
ไม่ ฟัง �  น่ี เป็ นว ิธีการของเจ้าตัง้แต่ยงัหนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื่อ
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ฟังเสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้เล้ียงแกะทัง้สิน้ของเจ้า
และบรรดาคนรกัของเจ้าจะไปเป็นเชลย  แล ้วเจ้าจะอบัอาย
ขายหน้าเป็นแน่เน่ืองด้วยความชั ่วท ้ังสิน้ของเจ้า 23  โอ ชาว
เมืองเลบานอนเอย๋  ท่ี สรา้งรงัอยู่ท่ามกลางไม้สนสีดาร์  เจ้ 
าจะได้รบัความกรุณาสักเท่าใดเม่ือความเจ็บปวดมาเหนือ
เจ้า อยา่งความเจ็บปวดของหญิงท่ีคลอดบุตร� 24 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า �เรามี ช ีวิตอยู ่ตราบใด  แม้ว ่าโคนิยาห์ ราช
บุตรของเยโฮยาคิม  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ เป็นแหวนตราอยู ่ท่ี 
มือขวาของเรา ถึงกระน้ันเราจะถอดออกเสีย 25 และมอบ
เจ้าไว้ในมือของคนเหล่าน้ั นที ่แสวงหาชวีติของเจ้า ในมือ
ของคนเหล่าน้ันซ่ึงพวกเจ้ากลัวหน้าตาของเขา คือวา่ในมือ
ของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และในมือของคน
เคลเดีย 26 เราจะเหวีย่งเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปย ังอ ีก
ประเทศหน่ึง  ท่ี ซ่ึงเจ้ามิ ได้  เก ิดท่ี น่ัน และเจ้าจะตายท่ี น่ัน 27  
แต่  แผ่ นดินซ่ึงเขาอาลัยอยากจะกลั บน ้ัน เขาจะไม่ ได้  กล ับ
ไปสู่ ได้ � 28  โคน ิยาห์ชายผู้ น้ี เป็ นร ูปเคารพท่ี ถู  กด ูหมิน่และ
แตกหรอื เป็นภาชนะท่ี ไม่มี ใครชอบหรอื ทําไมตัวเขาและ
เชื้อสายของเขาจึงถูกเหวีย่ง และถูกโยนเข้าในแผ่นดินซ่ึง
เขาทัง้หลายไม่ รูจั้ก 29  โอ  แผ่นดิน  แผ่นดิน  แผ่ นดินเอย๋
จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่ �จงเขียนลงวา่ชายคนน้ี ไม่มี  บุตร เป็นชายซ่ึงไม่เจรญิ
ขึ้นในชัว่ชวีติของเขา เพราะไม่ มี คนแหง่เชื้อสายของเขาสัก
คนหน่ึงท่ีจะเจรญิขึ้น ในการประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ
และปกครองในยูดาห ์อกี �

23
 คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอสิราเอล
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1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � วบิัติ จงมี แก่  ผู้ เล้ียงแกะผู้ทําลาย
และกระจายแกะของลานหญ้าของเรา� 2  เพราะฉะน้ัน พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตรสักับผู้เล้ียงแกะผู้ ดู แล
ประชาชนของเราดังน้ี วา่ � เจ้ าทัง้หลายได้กระจายฝูงแกะ
ของเรา และได้ ขับไล่ มันไปเสีย และเจ้ามิ ได้  เอาใจใส่  มัน �
พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะลงโทษเจ้าเพราะการก
ระทําท่ีชัว่ของเจ้า 3  แล ้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราท่ี 
เหลืออยู ่ออกจากประเทศทัง้ปวง ซ่ึงเราได้ ขับไล่  ให ้เขาไป
อยู ่น้ัน และจะนําเขากลับมายงัคอกของเขา เขาจะมี ลูก
ดกและทว ีมากขึ้น � 4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เราจะตัง้ ผู้
เล้ียงแกะไว้เหนือเขา  ผู้ จะเล้ียงดู เขา และเขาทัง้หลายจะ
ไม่ กล ั วอ ีกเลย หรอืครั ่นคร ้าม จะไม่ขาดไปเลย� 5 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะเพาะอ ั
งก ูรชอบธรรมให ้ดาวดิ และกษั ตร ิย ์องค์  หน ่ึงจะทรงครอบ
ครองและเจรญิขึ้น และจะทรงประทานความยุ ติ ธรรมและ
ความเท่ียงธรรมในแผ่นดินน้ัน 6 ในสมัยของท่าน  ยู ดาห์
จะรอดได้ และอสิราเอลจะอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย และน่ี
จะเป็นนามซ่ึงเราจะเรยีกท่าน  คือ พระเยโฮวาห์เป็นความ
ชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน 
 ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือคนของเขาจะไม่ กล ่าวอกีต่อ
ไปวา่ �พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ ตราบใด  ผู้ ซ่ึงได้นํา
ประชาชนอสิราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์� 8  แต่ จะวา่
�พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู ่ ตราบใด  ผู้ ซ่ึงได้นําและพา
เชื้อสายแหง่วงศ์วานอสิราเอลออกมาจากแดนเหนือ� และ
ออกมาจากประเทศทัง้ปวงท่ีเราขับไล่ ให ้ไปอยู ่น้ัน  แล ้วเขา
ทัง้หลายจะได้อาศัยอยูใ่นแผ่นดินของเขาเอง�
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พระเจ้าทรงพิพากษาผู้ พยากรณ์  เท ็จทัง้หลาย
9  เก ่ีย วกับ เรือ่ง บรรดา ผู้ พยากรณ์  มี  วา่ ใจ ของ ข้า เป็น

ทุกข์ อยู ่ภายในข้า และกระดูกทัง้ สิน้ของข้า ก็ สัน่ ข้า เป็น
เหมือนคนเมา ข้าเป็นเหมือนคนหงาํด้วยเหล้าองุน่ เน่ือง
ด้วยพระเยโฮวาห์ และเน่ืองด้วยพระวจนะแหง่ความบร ิ
สุทธ ์ิของพระองค์ 10  เพราะวา่  แผ่ นดินน้ันเต็มไปด้วยคน
ล่วงประเวณี ด้วยเหตุคําสาปแชง่แผ่นดินน้ั นก ็ ไวทุ้กข์ และ
ลานหญ้าในถิน่ทุ รก ันดารก็ แห ้งไป  วถีิ ของเขาทัง้หลายก็ชัง่
ชา้ และอาํนาจของเขาทัง้หลายก็ ไม่เป็นธรรม 11 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �ทัง้ผู้ พยากรณ์ และปุโรห ิตก ็ อธรรม  ถึงแม้ วา่ใน
นิเวศของเรา เราก็ ได้  เห ็นความชัว่ของเขา 12  เพราะฉะน้ัน 
หนทางของเขาทัง้หลายจะเป็นเหมือนทางล่ืนในความมืด
แก่ เขา เขาจะถูกขับไล่ เข ้าไปและล้มลงในน้ัน เพราะเราจะ
นําเหตุรา้ยมาเหนือเขาในปี แห ่งการลงโทษเขา� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 13 �เราได้ เห ็นความโงเ่ขลาในบรรดาผู้ 
พยากรณ์  แห ่งสะมาเรยี เขาได้ พยากรณ์ ในนามของพระบา
อลั และได้ ทําให ้อสิราเอลประชาชนของเราหลงไป 14  แต่ ใน
ผู้ พยากรณ์  แห ่งเยรูซาเล็ม เราได้ เห ็นสิ ่งอ ันน่าหวาดเสียว
เขาล่วงประเวณีและดําเนินอยู่ในความมุสา เขาทัง้หลาย
หนุนกําลั งม ือของผู้กระทําความชัว่ จึงไม่ มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดหนั
จากความชัว่ของเขา เขาทุกคนกลายเป็นเหมือนเมืองโส
โดมแก่ เรา และชาวเมืองน้ั นก ็เหมือนเมืองโกโมราห�์ 15  
เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรสัเก่ียวกับเรือ่ง
ผู้ พยากรณ์  เหล่ าน้ั นว ่า � ดู  เถิด เราจะเล้ียงเขาด้วยบอระ
เพ็ด และให ้น้ําดี  หมี เขาด่ืม เพราะวา่ความอธรรมได้ออกไป
ทัว่แผ่นดินน้ีจากผู้ พยากรณ์  แห ่งเยรูซาเล็ม� 16 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ �อยา่ฟังถ้อยคําของผู้ พยากรณ์  
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ท่ี  พยากรณ์  ให ้ท่านฟัง เขากระทําให้ท่านไร ้สาระ เขากล่าว
ถึงนิ มิ ตแหง่ใจของเขาเอง  มิใช ่จากพระโอษฐ์ของพระเย
โฮวาห์ 17 เขายงัพู ดก ับคนท่ี ดู หมิน่เราวา่ �พระเยโฮวาห ์
ได้ ตร ัสว ่า ท่านจะสุขสบาย� และแก่ ทุ กคนท่ีดําเนินตาม
ความด้ือกระด้างแหง่จิตใจของตนเอง เขาทัง้หลายกล่าว
วา่ �จะไม่ มี  เหตุ รา้ยมาเหนือเจ้า� � 18 เพราะวา่ผู้ใดเล่า
ท่ี ได้ ยนือยู่ในคําตักเตือนของพระเยโฮวาห์  ท่ี จะพิ เคราะห ์ 
เห ็นและฟังพระวจนะของพระองค์ หรอืผู้ใดท่ีเชื่อฟังพระ
วจนะของพระองค์และคอยฟัง 19  ดู  เถิด น่ันลมหมุนของ
พระ เย โฮ วาห ์ได้ ออก ไป แล้ว ด้วย พระพิโรธ เป็น ลม หมุน
อยา่งรุนแรง มันจะตกหนักบนศีรษะของคนชัว่ 20 ความ
กริว้ของพระเยโฮวาห์จะไม่ หนักลับ จนกวา่พระองค์จะทรง
กระทําให ้สําเรจ็ และจนกวา่พระองค์ทรงกระทําตามพระ
เจตนาแหง่พระหฤทัยของพระองค์ ในวนัหลังๆเจ้าทัง้หลาย
จะเข้าใจเรือ่งน้ี แจ่มแจ้ง 21 �เรามิ ได้  ใช ้ ผู้  พยากรณ์  เหล่าน้ัน 
 แต่ เขาทัง้หลายยงัวิง่ไป เราไม่ ได้  พู  ดก ับเขาทัง้หลาย  แต่ 
เขาทัง้หลายยงัพยากรณ์ 22  แต่ ถ้าเขาทัง้หลายได้ยนือยู่
ในคําตักเตือนของเรา  แล ้วเขาจะได้ป่าวรอ้งถ้อยคําของ
เราต่อประชาชนของเรา และเขาทัง้หลายจะได้ ให ้ประชาชน
หนักลับจากทางชัว่ของเขาแล้ว และหนักลับจากความชัว่
รา้ยในการกระทําของเขา� 23 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เรา
เป็นพระเจ้าใกล้ แค่  คืบ  มิใช ่พระเจ้าท่ี อยู ่ไกลด้วยดอกหรอื�
24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในท่ี
ลับเพื่อเราจะมิ ได้  เห ็นเขาได้ หรอื � พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เรามิ ได้  อยู ่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรอื 25 เราได้ยนิผู้ 
พยากรณ์  ผู้ ซ่ึงพยากรณ์เรือ่งเท็จในนามของเรา  ได้  กล ่าว
แล้ วว ่า �ข้าพเจ้าฝันไป ข้าพเจ้าฝันไป� 26 นานสักเท่าใด
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ท่ีคํามุสาจะอยู่ในใจของผู้ พยากรณ์ ซ่ึงพยากรณ์เรือ่งเท็จ
และผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแหง่ จิตใจของเขาเอง
27  ผู้ ซ่ึงคิดวา่จะกระทําให้ประชาชนของเราลืมนามของเรา
โดยความฝันของเขาทัง้หลาย ซ่ึงเขาเล่าสู่กันและกันฟัง
อยา่งกับบรรพบุรุษของเขาลืมนามของเราไปติดตามพระ
บาอลั 28 จงให ้ผู้  พยากรณ์  ท่ี ฝันเล่าความฝัน  แต่  ให ้ คนที ่ มี 
ถ้อยคําของเรากล่าวถ้อยคําของเราอยา่งสุ จรติ � พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า �ฟางข้าวมีอะไรบ้างท่ีเหมือนข้าวสาลี� 29 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ถ้อยคําของเราไม่ เหมือนไฟหรอื หรอื
เหมือนค้อนท่ี ทุ บหนิให้แตกเป็นชิน้ๆ� 30 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด เราต่อสู้กับบรรดาผู้ พยากรณ์  
ผู้ ขโมยถ้อยคําของเราจากกันและกัน� 31 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า � ดู  เถิด เราต่อสู้กับบรรดาผู้ พยากรณ์  ผู้ใช ้ลิน้ของเขา
กล่าววา่ �พระเจ้าตร ัสว ่า� � 32 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  
เถิด เราต่อสู้คนเหล่าน้ั นที ่ พยากรณ์ ความฝันเท็จ และผู้ซ่ึง
บอกและนําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคํา
โออ้วดของเขา เม่ือเรามิ ได้  ใช ้เขาหรอืสัง่เขา เพราะฉะน้ัน
เขาจึงไม่ เป็นประโยชน์  แก่  ชนชาติ  น้ี อยา่งใดเลย� พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 33 �เม่ื อม ีประชาชนคนหน่ึงคนใด
หรอืผู้ พยากรณ์  คนใด หรอืปุโรหติคนใดถามเจ้าวา่ �อะไร
เป็นภาระของพระเยโฮวาห�์  เจ้ าจงตอบเขาวา่ �พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า อะไรเป็นภาระหรอื เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย�
34 และส่วนผู้ พยากรณ์  ปุ โรหติหรอืประชาชนผู้ หน ่ึงผู้ใดซ่ึง
พูดวา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ เราจะลงโทษผู้ น้ันและ
ครวัเรอืนของเขา 35  เจ้ าทัง้หลายจงพูดดังน้ี คือทุกคนพู 
ดก ับเพื่อนบ้านของตน และทุกคนพู ดก ับพี่ น้องของตน
วา่ �พระเยโฮวาห์ตอบวา่กระไร�  หรอื �พระเยโฮวาห์ทรง
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ลัน่วาจาวา่กระไร� 36  แต่  เจ้ าทัง้หลายอยา่เอย่วา่ �ภาระ
ของพระเยโฮวาห�์  อ ีกเลย เพราะวา่ภาระน้ันเป็นคําของ
แต่ละคน ด้วยวา่เจ้าได้ผันแปรพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ อยู ่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา 37  เจ้ า
จงกล่าวกับผู้ พยากรณ์  ดังน้ี  วา่ �พระเยโฮวาหท์รงตอบท่าน
วา่กระไร�  หรอื �พระเยโฮวาห์ทรงลัน่วาจาวา่กระไร� 38  
แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายพูดวา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ � พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล ่าวคําเหล่า
น้ี วา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ เม่ือเราใชไ้ปหาเจ้าทัง้หลาย
เราวา่  เจ้ าอยา่พูดวา่ �ภาระของพระเยโฮวาห�์ 39  เพราะ
ฉะน้ัน  ดู  เถิด เราจะลืมเจ้าทัง้หลายเสียเป็นแน่ และโยนเจ้า
ไปเสียจากหน้าเรา ทัง้เจ้าและเมืองซ่ึงเราได้ ให ้ แก่  เจ้ าและ
แก่บรรพบุรุษของเจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็น
นิตย ์และความอายเนืองนิตย์มาเหนือเจ้าทัง้หลาย ซ่ึงจะ
ลืมเสียไม่ ได้  เลย �

24
กระจาดสองลูกใส่มะเด่ือ

1 หลังจากเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้จับเย
โคนิยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ไปเป็น
เชลยเสียจากเยรูซาเล็ม  พร ้อมกับเจ้านายแหง่ยูดาห์ ทัง้
พวกชา่งไม้และชา่งเหล็ก และนําเขามายงักรุงบาบโิลนแล้ว
พระเยโฮวาห ์ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ตแก่ข้าพเจ้าดังน้ี  ดู  เถิด  มี 
กระจาดสองลูกใส่มะเด่ือ วางไว ้หน ้าพระวหิารของพระเย
โฮวาห์ 2 กระจาดลูกหน่ึ งม ีมะเด่ืออยา่งดี นัก เหมือนมะเด่ือ
ท่ีสุกต้นฤดู  แต่ กระจาดอ ีกล ูกหน่ึงน้ั นม ีมะเด่ืออยา่งเลวที 
เดียว เลวจนรบัประทานไม่ ได้ 3 และพระเยโฮวาห์ตรสัแก่
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ข้าพเจ้าวา่ �เยเรมีย ์เอย๋  เจ้ าเหน็อะไร� ข้าพเจ้าทูลตอบ
วา่ � เห ็นมะเด่ือท่ี ดี  ก็ดี  มาก และท่ีเลวก็เลวมาก เลวจนรบั
ประทานไม่ ได้ พระเจ้าข้า� 4  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มาถึงข้าพเจ้าอ ีกวา่ 5 �พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ก็ เหมือนอยา่งมะเด่ือท่ี ดี  เหล่าน้ี  แหละ 
เราจะถือวา่พวกเหล่าน้ั นที ่ ถู กกวาดไปจากยูดาหย์ ังด ี อยู ่คือ
ผู้ ท่ี เราได้ส่งไปจากสถานท่ี น้ี ไปสู่ แผ่ นดินของชาวเคลเดีย
6 เราจะตัง้ตาของเราดูเขาเพื่อจะกระทําความดี และเราจะ
พาเขาทัง้หลายกลับมายงัแผ่นดินน้ี อกี เราจะสรา้งเขาทัง้
หลายขึ้น และจะไม่รือ้ลง เราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขา
เสีย 7 เราจะให ้จิ ตใจแก่เขาท่ีจะรูจั้กเราวา่ เราคือพระเย
โฮวาห์ และเขาทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเรา
จะเป็นพระเจ้าของเขา เพราะเขาทัง้หลายจะกลับมาหาเรา
ด้วยความเต็มใจ� 8  แต่ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �เหมือน
อยา่งมะเด่ือท่ี เลว ซ่ึงเลวมากจนรบัประทานไม่ ได้  น้ัน เรา
จะกระทําต่อเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ทัง้เจ้านายของ
เขา และชาวเยรูซาเล็ มท ี่ เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงยงัค้างอยูใ่นแผ่นดิน
น้ี และผู้ ท่ี ยงัอาศัยอยู่ในประเทศอยีปิต์ 9 เราจะมอบเขาไว ้
ให ้ยา้ยไปอยู่ในอาณาจักรทัง้สิน้ในโลกเพื่อให้เขาเจ็บปวด
 ให ้เป็ นที ่ ถู กตําหนิ เป็นคําภาษิต เป็ นที ่ ถู กเยาะเยย้ และ
เป็ นที ่ ถู กสาปแชง่ ในท่ี ทุ กแหง่ซ่ึงเราขับไล่เขาให้ไปอยู ่น้ัน 
10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาด
มาท่ามกลางเขา จนเขาจะถูกทําลายอยา่งสิน้เชงิจากแผ่น
ดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ เขาและแก่บรรพบุรุษของเขา�

25
 แผ่ นดิ นอ ิสราเอลจะถูกทิง้รา้งเป็นเวลาเจ็ดสิบปี
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1 พระวจนะซ่ึงมาถึงเยเรมีย ์เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งชนชาติ ยู ดาห ์
ทัง้สิน้ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ปีน ้ันเป็นปีต้ นร ัชกาลของเนบูคัดเนส
ซาร ์กษัตรยิ ์ของกรุงบาบิ โลน 2 ซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้  กล 
่าวแก่ประชาชนยูดาห์ และแก่ชาวเยรูซาเล็ มท ้ังสิน้  วา่ 3 � 
ตัง้แต่  ปี  ท่ี  สิ บสามของโยสิยาห์ ราชบุตรของอาโมนกษั ตร ิย ์
แห ่งยูดาห์ จนถึงวนัน้ีเป็นเวลายี ่สิ บสามปี พระวจนะของ
พระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ได้ บอกแก่ท่าน
ทัง้หลายอยา่งไม่ หยุดยัง้  แต่ ท่านหาได้ฟังไม่ 4 ท่านไม่ฟัง
หรอืเอยีงหูของท่านฟัง  แม้ว ่าพระเยโฮวาห์ทรงส่งบรรดา
ผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้ของพระองค์มาอยา่งไม่ หยุดยัง้ 5  กล่าว
วา่ � บัดน้ี  เจ้ าทุกคนจงหนักลับจากทางชัว่ของตน และจาก
การกระทําผิดของตน และอาศัยอยู่ในแผ่นดินซ่ึงพระเย
โฮวาห์ทรงประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษของเจ้าต่อไปเป็น
นิตย์ 6 อยา่ไปติดตามพระอื่นเพื่อจะปรนนิบั ติ และนมัสการ
พระเหล่าน้ัน หรอืยัว่เยา้เราใหโ้กรธด้วยผลงานแห ่งม ือของ
เจ้า  แล ้วเราจะไม่ทําอนัตรายแก่ เจ้า � 7 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า � แม้ กระน้ันเจ้าทัง้หลายก็ ไม่ ฟังเรา เพื่อเจ้าจะได้ยัว่เยา้
เราให ้กร ้ิวด้วยผลงานแห ่งม ือของเจ้า ซ่ึงเป็นผลรา้ยแก่ เจ้ 
าเอง� 8  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธาจึงตร ัสด ังน้ี วา่ 
�เพราะเจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � 
ดู  เถิด เราจะส่งคนไปนําครอบคร ัวท ้ังสิน้ของทิศเหนือและ
เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์บาบิโลนผู้ รบัใช ้ของเรา และเราจะ
นําเขาทัง้หลายมาต่อสู้ แผ่ นดินน้ีและต่อสู้ คนที ่อาศัยอยู่ใน
แผ่นดินน้ีและต่อสู้บรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี ซ่ึงอยู ่ล้อมรอบ 
เราจะทําลายเขาทัง้หลายอยา่งสิน้เชงิ และเราจะกระทําให้
เขาเป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ นที ่ เย ้ยหยนัและเป็ นที ่รกรา้ง
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อยู ่เนือง นิตย ์ 10 ยิง่กวา่ น้ั นอ ีก เราจะ กําจัดเสียงบันเทิง
และเสียงรา่เรงิ เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว เสียงหนิโม่
และแสงตะเกียงเสียจากเจ้า 11  แผ่ นดินน้ีทัง้สิน้จะเป็ นที ่
รกรา้งและท่ีน่าตกตะลึง และประชาชาติ เหล่าน้ี จะปรนนิบั 
ติ  กษัตรยิ ์ กรุ งบาบิโลนอยู ่เจ ็ดสิบปี� 12 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า �ต่อมาเม่ือครบเจ็ดสิบปี แล้ว เราจะลงโทษกษั ตร ิย์บาบิ
โลนและประชาชาติ น้ัน คือแผ่นดินของชาวเคลเดีย เพราะ
ความชัว่ชา้ของเขาทัง้หลาย กระทําให ้แผ่ นดินน้ันรกรา้งอยู ่
เนืองนิตย ์13 เราจะนําถ้อยคําทัง้สิน้ให้สําเรจ็ท่ี แผ่ นดินน้ัน
คือถ้อยคําท่ีเราได้ กล ่าวสู้เมืองน้ัน คือทุกสิง่ท่ี เข ียนไว้ใน
หนังสือน้ี ซ่ึงเยเรมีย ์ได้  พยากรณ์  แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้
สิน้ 14 เพราะวา่จะมีหลายประชาชาติและบรรดามหากษั ตร ิ
ย์กระทําให้เขาเหล่าน้ันเป็นทาส ทัง้เขาทัง้หลายด้วย และ
เราจะตอบแทนเขาทัง้หลายตามการกระทําและผลงานแห ่
งม ือของเขา� �

ถ้วยน้ําองุน่แหง่พระพิโรธสําหรบับรรดาประชาชาติ
15 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตรสักับข้าพเจ้า

ดังน้ี วา่ �จงเอา ถ้วย น้ําองุน่แหง่ความพิโรธ น้ี ไปจากมือ
เรา และบังคับบรรดาประชาชาติซ่ึงเราส่งเจ้าไปน้ันให้ด่ืม
จากถ้วยน้ัน 16 เขาจะด่ืมและเดินโซเซและบ้าคลัง่ไปเน่ือง
ด้วยดาบซ่ึงเราจะส่งไปท่ามกลางเขาทัง้หลาย� 17  ดังน้ัน 
ข้าพเจ้าจึงรบัถ้วยมาจากพระหตัถ์ของพระเยโฮวาห์ และ
บังคับประชาชาติ ทัง้สิน้ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้า
ไปหาน้ันด่ืม 18 คือกรุงเยรูซาเล็มและหวัเมืองแหง่ยูดาห์
ทัง้บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของเมืองน้ัน เพื่อจะกระทํา
ใหเ้ป็ นที ่รกรา้งและเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็ นที ่ เย ้ยหยนัและเป็ 
นที ่สาปแชง่อยา่งทุกวนัน้ี 19  ฟาโรห ์ กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์กับ
บรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านน้ัน
20 และบรรดาชนท่ี ปะปนกัน บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดิ นอ 
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ูส และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งแผ่นดินฟีลิสเตีย เมืองอชัเคโลน
กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอชัโดดท่ี เหลืออยู ่21 เอ
โดม โมอบัและคนอมัโมน 22 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งเมืองไท
ระ บรรดากษั ตร ิย์ เมืองไซดอน และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ง
เกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้น 23 เมืองเดดาน เทมา  บุ ส และ
บรรดาคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ีไกลท่ี สุด 24 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งอา
ระเบีย และบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งประชาชนท่ีปะปนกันอยู่ใน
ถิน่ทุ รก ันดาร 25 บรรดากษั ตร ิย ์แห ่งศิมรี และบรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งเอลาม และบรรดากษั ตร ิยข์องมีเดีย 26 บรรดากษั 
ตร ิย ์แห ่งเมืองทิศเหนือ ทัง้ไกลและใกล้  ที ละเมืองๆ และ
บรรดาราชอาณาจักรแหง่โลกซ่ึงอยู่บนพื้นพิ ภพ และกษั 
ตร ิย ์แห ่งเชชกั จะด่ืมภายหลังกษั ตร ิย ์เหล่าน้ี 27 � แล ้วเจ้า
จงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงด่ืมให้เมาแล้ วก ็ อาเจียน จง
ล้มลงและอยา่ลุกขึ้ นอ ีกเลย เน่ืองด้วยดาบซ่ึงเราจะส่งมา
ท่ามกลางเจ้าทัง้หลาย� 28 และถ้าเขาปฏิเสธไม่รบัถ้วยจาก
มือของเจ้า ด่ืม  เจ้ าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าจะต้องด่ืม 29  เพราะ  ดู  เถิด 
เราได้เริม่ทําโทษเมืองซ่ึงเรยีกตามนามของเราแล้ว และ
เจ้าจะลอยนวลไปได้โดยไม่ ถู กโทษหรอื พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสว ่า  เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ ได้ เพราะเราจะเรยีกดาบ
เล่มหน่ึงมาเหนือชาวแผ่นดินโลกทัง้สิน้� 30  เพราะฉะน้ัน  
เจ้ าจงพยากรณ์คําเหล่าน้ีทัง้สิน้สู้ เขาทัง้หลาย และกล่าว
แก่เขาวา่ �พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งเสียงคํารามจากท่ี สูง 
และจากท่ีพํานั กอ ันบร ิสุทธ ์ิของพระองค์  พระองค์ จะเปล่ง
พระสุรเสียง  พระองค์ จะเปล่งเสียงคํารามมากมายต่อคอก
แกะของพระองค์ และทรงโห่รอ้งอยา่งกับคนท่ียํ่าองุน่โห่
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รอ้งต่อชาวพิภพทัง้สิน้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่ปลาย
พิ ภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมี คดี กับบรรดาประชาชาติ  
พระองค์ จะทรงเข้าพิพากษาเน้ือหนังทัง้สิน้ ส่วนคนชั ่วน 
ัน้  พระองค์ จะทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ัง น้ี แหละ 32 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด 
ความรา้ยจะไปจากประชาชาติ น้ี ถึงประชาชาติ น้ัน และลม
หมุนใหญ่จะ ป่ันป่วนขึ้นมาจากส่วนพิภพโลกท่ี ไกล ท่ี สุด 
33 และบรรดาผู้ ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงประหารในวนัน้ัน จะมี
จากปลายโลกข้างน้ีถึงปลายโลกข้างน้ัน เขาเหล่าน้ันจะไม่ 
มี ใครโอดครวญให้ หรอืรวบรวมหรอืฝังไว้  แต่ จะเป็ นม ูล
สัตว ์อยู ่บนพื้นดิน� � 34 ท่านผู้เล้ียงแกะทัง้หลายเอย๋ จง
ครํา่ครวญและรอ้งเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ จงกลิง้เกลือก
ในขี้ เถ้า เพราะวนัเวลาของการสังหารเจ้าและท่ี เจ้ าต้อง
กระจัดกระจายมาถึงแล้ว และเจ้าทัง้หลายจะล้มลงเหมือน
ภาชนะงาม 35  ผู้ เล้ียงแกะจะไม่ มี ทางหนี หรอืเจ้าของฝูง
แกะไม่ มี ทางรอดหนี ไป 36 จะได้ฟังเสียงรอ้งของผู้เล้ียงแกะ
และเสียงครํา่ครวญของเจ้าของฝูงแกะ เพราะวา่พระเยโฮ
วาห์ทรงทําลายลานหญ้าของเขาทัง้หลายเสียแล้ว 37 และ
คอกแกะท่ีสงบสุขก็ ถู กตัดใหล้้มลงเสียแล้ว เน่ืองด้วยความ
กริ ้วอ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38  พระองค์ ทรงออกจาก
ท่ีซุ่มตัวของพระองค์อยา่งสิงโต เพราะวา่แผ่นดินของเขา
ทัง้หลายเป็ นที ่ รกรา้ง เพราะเหตุความดุดันของพระผู้ เข้ม
งวด และเพราะเหตุความกริ ้วอ ันแรงกล้าของพระองค์

26

ประชาชนขู่ เข ็ญวา่จะฆ่าเยเรมีย์
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1 ในต้ นร ัช กาล ของ เย โฮ ยาคิ ม ราชบุตร ของ โย สิ ยาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่ง ยู ดาห์ พระ วจนะ น้ี มา จาก พระ เย โฮ วาห ์วา่ 
2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงยนือยูใ่นลานพระนิเวศแหง่
พระเยโฮวาห์ และจงพู ดก ับบรรดาหวัเมืองแหง่ยูดาห์ ซ่ึง
มานมัสการในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ คือพูดบรรดา
ถ้อยคําท่ีเราสัง่เจ้าให ้พู  ดก ับเขา อยา่เก็บไว้สักคําเดียว 3  
บางที เขาจะฟัง และทุกคนจะกลับจากทางชัว่ของเขา และ
เราจะกลับใจไม่ทําความรา้ยซ่ึงเราเจตนาจะกระทําต่อเขา
ทัง้หลาย เน่ืองด้วยการกระทําท่ีชัว่รา้ยของเขาทัง้หลาย 4  
เจ้ าจงพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ถ้า
เจ้าทัง้หลายไม่ฟังเรา  ท่ี จะดําเนินตามราชบัญญั ติ  ท่ี เราได้
วางไว้ต่อหน้าเจ้า 5 และเชื่อฟังถ้อยคําของบรรดาผู้ รบัใช ้
ของเรา คือบรรดาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงเราได้ส่งไปหาเจ้าอยา่ง
ไม่ หยุดยัง้ คือส่งพวกเขาไป ถึงเจ้าจะมิ ได้  เชื่อฟัง 6  แล ้ว
เราจะกระทําให้พระนิเวศน้ีเหมือนอยา่งชีโลห์ และเราจะ
กระทําให้เมืองน้ีเป็ นที ่สาปแก่บรรดาประชาชาติ ทัว่โลก � �
7 บรรดาปุโรหติและผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้สิน้ได้ยนิ
เยเรมีย ์พู ดถ้อยคําเหล่า น้ี ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
8 และต่อมาเม่ือเยเรมีย ์ได้ จบคําพูดทัง้สิน้ซ่ึงพระเยโฮวาห ์
ได้ บัญชาท่านให ้พู ดแก่บรรดาประชาชนน้ัน พวกปุโรหติ
และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้สิน้ได้จับเยเรมีย ์กล่าววา่ 
� เจ้ าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้าจึงพยากรณ์ในพระนามของ
พระเยโฮวาห ์วา่ �พระนิเวศน้ีจะเหมือนชโีลหแ์ละเมืองน้ีจะ
รกรา้ง ปราศจากคนอาศัย� � และประชาชนทัง้สิ ้นก ็รวม
ตั วก ันต่อต้านเยเรมีย ์ท่ี พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 10 เม่ือ
บรรดาเจ้านายแหง่ยูดาห ์ได้ ยนิสิง่เหล่าน้ี แล้ว ท่านก็ขึ้นมา
จากพระราชวงัถึงพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และมาน่ัง
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ในทางเข้าประตู ใหม่  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 11  
แล ้วบรรดาปุโรหติและผู้ พยากรณ์ จึงทูลเจ้านายและบอก
ประชาชนทัง้ปวงวา่ �ชายคนน้ีควรแก่การตัดสินลงโทษ
ถึงความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองน้ี  ดัง ท่ี 
ท่านทัง้หลายได้ย ินก ับหูของท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์จึง
ทูลเจ้านายทัง้สิน้และบอกประชาชนทัง้ปวงวา่ �พระเยโฮ
วาห์ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้ามาพยากรณ์ต่อพระนิเวศและเมืองน้ี
ตามถ้อยคําทัง้สิน้ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิมา 13  เพราะฉะน้ัน 
 บัดน้ี ท่านทัง้หลายจงแก้ไขพฤติ การณ์ และการกระทําของ
ท่านทัง้หลาย และเชื่อ ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจาก
ความรา้ยซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงประกาศเตือนท่าน 14  แต่ ส่วน
ตัวข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าอยู่ในมือของท่านทัง้หลาย ท่าน
จะกระทําแก่ข้าพเจ้าตามท่ีท่านเหน็ดีและเหน็ชอบ 15 ขอ
แต่เพียงให้ทราบแน่ วา่ ถ้า ท่านประหารข้าพเจ้า  ท่ี คนไร้
ความผิดต้องตายน้ัน ตั วท ่านเองและเมืองน้ีและชาวเมือง
น้ีต้องรบัผิดชอบ เพราะความจรงิพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ให ้
ข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้ให ้เข้าหู ของท่าน� 16  
แล ้วเจ้านายและประชาชนทัง้สิน้ได้ พู  ดก ับบรรดาปุโรหติ
และผู้ พยากรณ์  วา่ �ชายผู้ น้ี  ไม่ สมควรท่ีจะต้องคําพิพากษา
ถึงความตาย เพราะเขาได้ พู  ดก ับเราในพระนามของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา� 17 และผู้ ใหญ่ บางคนแหง่แผ่น
ดินน้ั นก ็ ลุ กขึ้นพู ดก ับประชาชนทัง้สิ ้นที ่ประชุมกันอยู ่วา่ 
18 � มี คาห์ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัยเฮเซคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ และกล่าวแก่ประชาชนทัง้สิน้ของยูดาห ์
วา่ �พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ เมืองศิโยนจะถูกไถ
เหมือนกับไถนา  กรุ งเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ปร ักห ัก
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พัง และภูเขาท่ีตัง้ของพระนิเวศน้ันจะเป็นเหมือนท่ีสูงในป่า
ไม้� 19 เฮเซคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาหแ์ละคนยูดาหทั์ง้สิน้ได้
ฆ่าเขาเสียหรอื ท่านได้ยาํเกรงพระเยโฮวาห์และทูลวงิวอน
ขอพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห ์ได้  กล ับพระทัยต่อความ
รา้ยซ่ึงพระองค์ทรงประกาศเตือนเขาเหล่าน้ั นม ิ ใช ่ หรอื  แต่ 
เรากําลังจะนําเหตุรา้ยใหญย่ิง่มาสู่ จิ ตใจเราเอง

 ผู้  พยากรณ์  อุ  ร ียาห ์ถู กฆ่าเสีย
20 ย ังม ีชายอกีคนหน่ึงผู้ พยากรณ์ ในพระนามของพระ

เยโฮวาห์ ชื่ ออ ุ ร ีอาห์  บุ ตรชายเชไมอาห์ ชาวคีริยาทเยอา
รมิ ท่านได้ พยากรณ์  กล ่าวโทษเมืองน้ีและแผ่นดินน้ี ตาม
บรรดาถ้อยคําของเยเรมีย์ 21 และเม่ือกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคิม
 พร ้อมกับบรรดาทแกล้วทหาร และบรรดาเจ้านายได้ยนิ
ถ้อยคําน้ี  กษัตรยิ ์ ก็ ทรงแสวงหาจะสังหารท่านเสีย และเม่ื 
ออ ุ ร ีอาห ์ได้ ยนิเรือ่งน้ี ท่านก็ กล ัวจึงหนีรอดไปย ังอ ียปิต์ 22  
แล ้วกษั ตร ิยเ์ยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคน คือเอลนาธนับุตร
ชายอคัโบร์และคนอื่ นอ ีกไปย ังอ ียปิต์ 23 และเขาทัง้หลาย
จับอุ ร ีอาห์มาจากอยีปิต์ และนําท่านมาถวายกษั ตร ิยเ์ยโฮ
ยาคิม  พระองค์ ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบ และโยนศพ
เข้าไปในท่ีฝังศพของคนสามัญ� 24  แต่ มือของอาหคัิมบุตร
ชายชาฟานอยู่กับเยเรมีย์ ฉะน้ันเยเรมียจึ์ งม ิ ได้  ถู กมอบให้
ในมือประชาชนเพื่อประหารชวีติท่าน

27
บทเรยีนจากแอก

1 ในต้ นร ัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์  กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห์ พระวจนะน้ีมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 
2 พระเยโฮวาห์ตรสักับข้าพเจ้าดังน้ี วา่ �จงทําสายรดัและ
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แอกสําหรบัตัวเจ้า จงสวมคอของเจ้า 3 และส่ งม ันไปยงั
กษั ตร ิย ์แห ่งเอโดม  กษัตรยิ ์ แห ่งโมอบัและกษั ตร ิย ์แห ่งคน
อมัโมน  กษัตรยิ ์ แห ่งไทระ และกษั ตร ิย ์แห ่งไซดอน ด้วย
มือของทูตท่ีมาเข้าเฝ้าเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ท่ี  กรุ 
งเยรูซาเล็ม 4 จงฝากคํากําชบัเหล่าน้ี แก่ บรรดานายของเขา
วา่ �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด 
ังน้ี วา่  เจ้ าจงกล่าวเรือ่งต่อไปน้ี ให ้นายของเจ้าฟังวา่ 5  น่ี คือ
เราเอง  ผู้  ได้ สรา้งโลก ทัง้มนษุย์และสัตว์ซ่ึงอยู่บนพื้นดิน
ด้วยฤทธานภุาพใหญ่ยิง่และด้วยแขนท่ี เหย ียดออกของเรา
และเราจะให ้แก่  ผู้ ใดก็ ได้  สุดแต่ เราเหน็ชอบ 6  บัดน้ี เราได้ ให ้ 
แผ่ นดินเหล่าน้ีทัง้สิน้ไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิโลนผู้ รบัใช ้ของเรา และเราได้ ให ้ สัตว ์ป่าทุ่งแก่เขา
ด้วยท่ีจะปรนนิบั ติ  เขา 7 บรรดาประชาชาติทัง้ สิน้จะต้อง
ปรนนิบั ติ ตัวเขา ลูกและหลานของเขา จนกวา่เวลากําหนด
แหง่แผ่นดินของท่านเองจะมาถึง  แล ้วหลายประชาชาติ
และบรรดามหากษั ตร ิย์จะกระทําให้ท่านเป็นทาสของเขา
ทัง้หลาย 8  แต่ ต่อมาถ้าประชาชาติ ใด หรอืราชอาณาจักร
ใด จะไม่ ปรนนิบัติ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนคน
น้ี และไม่ยอมวางคอไว ้ใต้ แอกของกษั ตร ิย์บาบิ โลน เราจะ
ลงโทษประชาชาติน้ันด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และ
ด้วยโรคระบาด พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี แหละ จนกวา่เรา
จะล้างผลาญเสียด้วยมือของเขา 9 เพราะฉะน้ันอยา่ฟังผู้ 
พยากรณ์ หรอืพวกโหรหรอืคนชา่งฝันของเจ้า หรอืหมอดู
หรอืนักวทิยาคมของเจ้า  ผู้ ซ่ึงกล่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านจะไม่ 
ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งกรุงบาบิโลนดอก� 10 เพราะซ่ึงเขา
พยากรณ์ ให ้ท่านน้ันเป็นความเท็จ อนัยงัผลใหท่้านต้องโยก
ยา้ยไกลไปจากแผ่นดินของท่าน และเราจะขับไล่ท่านออก
ไป และท่านจะพินาศ 11  แต่  ประชาชาติ ใดซ่ึงเอาคอของตน
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วางไว ้ใต้ แอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและปรนนิบั ติ  ท่าน 
เราจะละเขาไวบ้นแผ่นดินของเขา  เพื่อให ้ ทําไร ่ไถนาและให้
อาศัยอยู ่ท่ีน่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ � �

เยเรมียเ์ตือนใหเ้ชื่อฟังกษั ตร ิยเ์นบูคัดเนสซาร์
12 ข้าพเจ้า ได้ ทูล เศเด คี ยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่ง ยู ดาห์ ตาม

บรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี วา่ �จงเอาคอของท่านไว ้ใต้ แอกขอ
งกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และปรนนิบั ติ เขาและประชาชนของ
เขา และจงมี ช ีวิตอยู่ 13 ทําไมท่านกับชนชาติของท่านจะ
มาตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรค
ระบาด  ดัง ท่ี พระเยโฮวาห์ทรงลัน่วาจาเก่ี ยวด ้วยประชา
ชา ติ ใดๆ ซ่ึง จะ ไม่ ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบา บิ โลน 14 อยา่
ฟัง ถ้อยคําของ ผู้ พยากรณ์  ผู้  กล ่าวแก่ เจ้ าวา่ �ท่านจะไม่ 
ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนดอก� เพราะซ่ึงเขาทัง้หลาย
พยากรณ์ แก่ ท่านน้ั นก ็เป็นการมุสา 15 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า เราไม่ ได้  ใช ้ เขา  แต่ เขาพยากรณ์ เท ็จในนามของเรา ซ่ึงยงั
ผลให้เราต้องขับไล่ เจ้ าออกไปและเจ้าจะต้องพินาศ ทัง้ตัว
เจ้าและผู้ พยากรณ์ ทัง้หลายซ่ึงพยากรณ์ ให ้ แก่  เจ้า � 16 และ
ข้าพเจ้าก็ ได้  พู  ดก ับปุโรหติและประชาชนน้ีทัง้สิ ้นว ่า �พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ อยา่เชื่อฟังถ้อยคําของผู้ พยากรณ์ 
ของเจ้า ซ่ึงพยากรณ์ ให ้ แก่  เจ้ าวา่ � ดู  เถิด  ไม่ ชา้เขาจะนํา
เครือ่งใช้ของพระนิเวศแหง่พระเยโฮวาห ์กล ับมาจากกรุง
บาบิ โลน � เพราะซ่ึงเขาพยากรณ์ แก่ ท่านน้ั นก ็เป็นความ
เท็จ 17อยา่เชื่อฟังเขาเลย จงปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลน
และมี ช ีวติอยู่ ทําไมเมืองน้ีจะรา้งเปล่า 18  แต่ ถ้าเขาเหล่าน้ัน
เป็นผู้ พยากรณ์ และถ้าพระวจนะของพระเยโฮวาห ์อยู ่กับ
เขา  ก็  ขอให ้เขาทูลวงิวอนต่อพระเยโฮวาห์จอมโยธาวา่  ให ้ 
เครือ่งใช ้ซ่ึงยงัเหลืออยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และ
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ในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ และในกรุงเยรูซาเล็ม
อยา่ให้ไปยงับาบิ โลน 19 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สด ังน้ี เก ี่ยวกับบรรดาเสา ขันสาคร และขาตัง้ และเครือ่งใช้
อื่นๆท่ี เหลืออยู ่ในเมืองน้ี 20  ท่ี เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิโลนมิ ได้ รบิเอาไป เม่ือท่านได้จับเอาเยโคนิยาห์ราชบุตร
ของเยโฮยาคิมกษั ตร ิย์ของยูดาห์ และบรรดาขุนนางของยู
ดาห์และเยรูซาเล็มถูกกวาดต้อนจากกรุงเยรูซาเล็มไปเป็น
เชลยยงักรุงบาบิ โลน 21 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งเครือ่งใช้ซ่ึงยงัเหลืออยู่
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ในพระราชวงัของกษั ตร ิย ์แห ่
งยูดาหแ์ละในกรุงเยรูซาเล็ม 22พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เครือ่ง
ใช ้ เหล่าน้ี จะถูกขนไปยงับาบิ โลน และจะค้างอยู ่ท่ี น่ันจนถึง
ว ันที ่เราเอาใจใส่ มัน  แล ้วเราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให ้
กล ับสู่ สถานท่ี  น้ี �

28
 คําพยากรณ์  เท ็จของฮานันยาห์

1 ต่อมาในปีเดียวกันน้ันเม่ือต้ นร ัชกาลเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งยูดาห์ ในเดือนท่ีหา้ปี ท่ีส่ี ฮานันยาห ์บุ ตรชายของอสั
ซูร์  ผู้  พยากรณ์ จากกิเบโอน  ได้  พู  ดก ับข้าพเจ้าในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหติและประชาชนทัง้
หลาย วา่ 2 �พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห ่งอ ิส รา
เอลตร ัสด ัง น้ี วา่ เราได้หกัแอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน
แล้ว 3 ภายในสองปี เราจะนําเครือ่งใช้ทัง้สิน้ของพระนิเวศ
แหง่พระเยโฮวาห ์กล ับมายงัท่ี น้ี ซ่ึงเป็นภาชนะท่ีเนบูคัด
เนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนรบิไปจากท่ี น้ี และขนไปยงับา
บิ โลน 4 เราจะนําเยโคนิยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั 
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ตร ิย ์แห ่งยูดาห์และบรรดาผู้ ท่ี  ถู กกวาดจากยูดาห์  ผู้ ซ่ึงไป
ยงับาบิ โลน  กล ับมายงั ท่ี น้ี พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ีแหละ
วา่ เพราะเราจะหกัแอกของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 5  แล 
้วเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ก็  พู  ดก ับฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์ ต่อหน้า
บรรดาปุโรหติ และต่อหน้าประชาชนทัง้ปวงผู้ซ่ึงยนือยู่ใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าว
วา่ �เอ เมน ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เชน่ น้ัน เถิด ขอ
พระเยโฮวาหท์รงกระทําใหถ้้อยคําซ่ึงท่านพยากรณ์น้ันเป็น
จรงิ และนําเครือ่งใช ้แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์และ
บรรดาผู้ ถู กกวาดไปทัง้สิน้กลับมาจากบาบิโลนยงัท่ี น้ี 7 ถึง
กระน้ั นก ็ขอฟังถ้อยคําน้ีซ่ึงข้าพเจ้าพูดให้ท่านได้ยนิและให้
ประชาชนทัง้หลายน้ี ได้ยนิ 8 บรรดาผู้ พยากรณ์ ซ่ึงอยู่ก่อน
ท่านและข้าพเจ้าตัง้แต่โบราณกาลได้ พยากรณ์ ถึงสงคราม
 เหตุ รา้ยต่างๆ และโรคระบาดอ ันม ี แก่ หลายประเทศและ
หลายราชอาณาจักรใหญ่ ๆ  9 ส่วนผู้ พยากรณ์  ผู้  พยากรณ์ วา่
จะมี สันติภาพ เม่ือเป็นจรงิตามถ้อยคําของผู้ พยากรณ์  น้ัน 
จึงรูกั้ นว ่าพระเยโฮวาห์ทรงใช ้ผู้  พยากรณ์ น้ันจรงิ� 10  แล ้ว
ฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็ ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย ์ผู้  
พยากรณ์ และหกัมันเสีย 11 และฮานันยาห ์ได้  กล ่าวต่อหน้า
ประชาชนทัง้ สิ ้นว ่า �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่ อยา่ง น้ัน
แหละ เราจะหกัแอกของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ของบาบิ
โลนจากคอของบรรดาประชาชาติทัง้สิน้ภายในสองปี�  แต่ 
เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ก็ ออกไปเสีย 12  หลังจากท่ี ฮานันยาห ์ผู้  
พยากรณ์ หกัแอกจากคอของเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์มาย ังผู้ พยากรณ์ เยเรมีย ์วา่ 13�จงไปบอก
ฮานันยาห ์วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าได้หกัแอกไม้�
 แต่  เจ้ าจะทําแอกเหล็กไว ้ให ้พวกเขาแทน 14 เพราะพระเยโฮ
วาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ เราได้วาง
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แอกเหล็กไว้บนคอบรรดาประชาชาติ เหล่าน้ี  ทัง้สิน้  ให ้เขา
ปรนนิบั ติ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนและเขาทัง้
หลายจะปรนนิบั ติ  เขา เพราะเราได้ยกให้เขาแล้วถึงแม้วา่
สัตวป่์าทุ่ งด ้วย�

เยเรมีย ์พยากรณ์ ถึงความตายของฮานันยาห์
15 และ เยเร มีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้  พู  ดก ับ ฮา นัน ยาห ์ผู้  

พยากรณ์  วา่ �ฮานันยาห์ ขอท่านฟัง พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรง
ใช ้ท่าน  แต่ ท่านได้กระทําให ้ชนชาติ  น้ี วางใจในความเท็จ 16  
เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะยา้ยเจ้าไป
จากพื้นโลก ในปีเดียวน้ีเองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้
สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห�์ 17 ในปีเดียวกันน้ัน ในเดือน
ท่ี เจ็ด ฮานันยาห ์ผู้  พยากรณ์  ก็  ตาย 

29
เยเรมีย ์เข ียนถึงพวกเชลยในบาบิ โลน 

1  ต่อไปน้ี เป็นถ้อยคําในจดหมายซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ 
ฝากไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงพวกผู้ ใหญ่  ท่ี  เหลืออยู ่ของพวก
ท่ีเป็นเชลย และถึงบรรดาปุโรหติ บรรดาผู้ พยากรณ์ และ
ประชาชนทัง้สิน้  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์ได้  ให ้กวาดไปจากกรุง
เยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน 2 ( น่ี เป็นเรือ่งหลังจากกษั ตร ิยเ์ยโค
นิยาห์ และพระราชนีิ พวกขั นที บรรดาเจ้านายของยูดาห์
และเยรูซาเล็ม และบรรดาชา่งไม้และชา่งเหล็กได้ออกไป
จากกรุงเยรูซาเล็มแล้ว� 3 จดหมายน้ันได้ส่งไปด้วยมือของ
เอลาสาห ์บุ ตรชายของชาฟานและเกมารยิาห ์บุ ตรชายฮิล
คียาห์ ( ผู้ ซ่ึงเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ส่งไปท่ีบาบิโลน
ยงัเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน ) จดหมายน้ั นว ่า
4 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ัง
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น้ี แก่ บรรดาผู้เป็นเชลย  ผู้ ซ่ึงเราได้เนรเทศเขาไปจากกรุง
เยรูซาเล็มถึงบาบิโลนน้ั นว ่า 5 จงสรา้งเรอืนของเจ้าและ
อาศัยอยู่ในเรอืนน้ัน จงปลูกสวนและรบัประทานผลไม้ ท่ี  
ได้  น้ัน 6 จงมีภรรยาและให้กําเนิดบุตรชายบุตรสาว จงหา
ภรรยาให ้บุ ตรชายของเจ้าทัง้หลาย และยกบุตรสาวของ
เจ้าให ้แต่ งงานเสีย เพื่อนางจะให้กําเนิดบุตรชายและบุตร
สาว เพื่อเจ้าทัง้หลายจะทวมีากขึ้ นที น่ั่นและไม่ น้อยลง 7  แต่ 
จงส่งเสรมิสันติภาพของเมือง ซ่ึงเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็น
เชลยอยู ่น้ัน และจงอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์เผื่อเมืองน้ัน
เพราะวา่เจ้าทัง้หลายจะพบสันติภาพของเจ้าในสันติภาพ
ของเมืองน้ัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ อยา่ยอมให ้ผู้  พยากรณ์ ของเจ้าทัง้
หลาย หรอืพวกโหรของเจ้า  ผู้  อยู ่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้า
และอยา่เชื่อความฝันซ่ึงเขาทัง้หลายได้ฝันเหน็ 9 เพราะท่ี
เขาพยากรณ์ แก่  เจ้ าในนามของเราน้ันเป็นความเท็จ เรามิ 
ได้  ใช ้เขาไป พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 10 เพราะพระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เม่ือเจ็ดสิบปี แห ่งบาบิโลนครบแล้ว เรา
จะเยีย่มเยยีนเจ้า และจะให้ถ้อยคําอนัดีของเราสําเรจ็เพื่อ
เจ้า และจะนําเจ้ากลับมาสู่ สถานท่ี  น้ี 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า เพราะเรารู้แผนงานท่ีเรามี ไว ้สําหรบัเจ้า เป็นแผนงาน
เพื่อสันติ ภาพ  ไม่ใช ่เพื่อความทุกข์ ยาก เพื่อจะให้อนาคต
ตามท่ีคาดหมายไว ้แก่  เจ้า 12  แล ้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และ
มาอธษิฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13  เจ้ าจะแสวงหาเรา
และพบเราเม่ือเจ้าแสวงหาเราด้วยสิน้สุดใจของเจ้า 14พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะให ้เจ้ าพบเรา และเราจะใหก้ารเป็น
เชลยของเจ้ากลับสู่สภาพดี และรวบรวมเจ้ามาจากบรรดา
ประชาชาติ และจากทุกท่ี ท่ี เราขับไล่ เจ้ าให้ไปอยู ่น้ัน พระเย
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โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ และเราจะนําเจ้ากลับมายงัท่ีซ่ึงเรา
เนรเทศเจ้าให้จากไปน้ัน 15 เพราะเจ้าทัง้หลายได้ กล่าววา่ 
�พระเยโฮวาห ์ได้ เพาะให ้มี  ผู้  พยากรณ์ สําหรบัเราทัง้หลาย
ขึ้นในบาบิ โลน � 16 จงทราบวา่พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี เก ่ีย
วกับกษั ตร ิย์  ผู้ ประทับบนพระท่ีน่ังของดาวดิ และเก่ียวกับ
ประชาชนทัง้ สิน้ ผู้อาศัยอยู่ ในเมืองน้ี คือญาติ พี่ น้องของ
ท่าน  ผู้  มิได้  ถู กเนรเทศไปกั บท ่านวา่ 17 พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะส่งดาบ  การก ันดารอาหาร
และโรคระบาดมาเหนือเขาทัง้หลาย และเราจะกระทําให้
เขาทัง้หลายเหมือนกับมะเด่ือท่ีเสีย ซ่ึงเลวมากจนเขารบั
ประทานไม่ ได้ 18 เราจะข่มเหงเขา ด้วยดาบ  การก ันดาร
อาหาร และโรคระบาด และจะกระทําเขาให้ยา้ยไปอยู่ ใน
ราชอาณาจักรทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลก  ให ้เป็นคําสาป  ให ้เป็ 
นที ่น่าตกตะลึง  ให ้เป็ นที ่ เยย้หยนั เป็ นที ่นินทาท่ามกลาง
บรรดาประชาชาติซ่ึงเราได้ ขับไล่  ให ้เขาไปอยู ่น้ัน 19 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะวา่เขาทัง้หลายไม่เชื่อฟังถ้อยคําของ
เราท่ีส่งมายงัเขาอยา่งไม่ หยุดยัง้ โดยผู้ พยากรณ์  ผู้รบัใช ้
ของเรา  แต่  เจ้ าทัง้หลายไม่ยอมฟัง พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี แหละ � 20  เจ้ าทัง้ปวงผู้ ถู กเนรเทศ  ผู้ ซ่ึงเราส่งไปจากกรุง
เยรูซาเล็มถึงบาบิ โลน จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห ์ท่ี
วา่ 21 �พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าของอสิราเอล ตร ัสด 
ังน้ี เก ่ียวกับอาหบับุตรชายของโคลายาห์ และเศเดคียาห ์
บุ ตรชายมาอาเสอาห์  ผู้ ซ่ึงได้ พยากรณ์  เท ็จแก่ เจ้ าในนาม
ของเรา  ดู  เถิด เราจะมอบเขาทัง้สองไว้ในมือของเนบูคัด
เนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน และท่านจะฆ่าเขาทัง้สองเสีย
ต่อหน้าต่อตาเจ้า 22  เหตุ เขาทัง้สองบรรดาผู้ ท่ี  ถู กเนรเทศ
จากยูดาห์ไปถึงบาบิโลนจะใช้คําสาปต่อไปน้ี วา่ �ขอพระเย
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โฮวาห์ทรงกระทําให ้เจ้ าเหมือนเศเดคียาห์และอาหบั  ผู้  ท่ี  
กษัตรยิ ์บาบิโลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขาทัง้สองได้
กระทําความเลวรา้ยในอสิราเอล  ได้  ล่วงประเวณี กับภรรยา
ของเพื่อนบ้าน และได้ พู ดถ้อยคําเท็จในนามของเรา ซ่ึงเรา
มิ ได้ บัญชาเขา เราเป็นผู้ ท่ี  รู ้และเราเป็นพยาน� พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 24  เจ้ าจงบอกเชไมอาห์ชาวเนเฮลาม
วา่ 25 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ั
สด ังน้ี วา่  เจ้ าได้ส่งจดหมายในนามของเจ้าไปยงัประชาชน
ทัง้ปวงผู้ อยู ่ในกรุงเยรูซาเล็ม และยงัเศฟันยาห ์บุ ตรชาย
มาอาเสอาห ์ปุ โรหติ และยงัปุโรหติทัง้ปวงวา่ 26 �พระเยโฮ
วาห ์ได้ ทรงกระทําเจ้าให้เป็นปุโรหติแทนเยโฮยาดาปุโรหติ  
ให ้เป็นเจ้าหน้าท่ีในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ ควบคุมคน
บ้าทุกคนท่ีตัง้ตัวเองเป็นผู้ พยากรณ์  ให ้จับเขาใส่ คุ กและ
ใส่ คา � 27 ฉะน้ันบัดน้ีทําไมเจ้ามิ ได้ ต่อวา่เยเรมีย์ชาวอานา
โธทผู้ซ่ึงตัง้ตัวเองเป็นผู้ พยากรณ์  แก่  เจ้า 28 เพราะเขาได้ส่ง
จดหมายมายงัเราในบาบิโลนวา่ �การท่ี เจ้ าเป็นเชลยน้ัน
จะเน่ินนาน จงสรา้งเรอืนของเจ้าและอาศัยอยู่ในเรอืนน้ัน
และปลูกสวนและรบัประทานผลท่ี ได้  น้ัน � � 29 เศฟันยาห ์
ปุ โรห ิตอ ่านจดหมายน้ี ให ้เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ฟัง 30  แล ้วพระ
วจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 31 �จงเขียนไปถึง
บรรดาผู้เป็นเชลยทัง้ปวงวา่ �พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับ
เชไมอาหช์าวเนเฮลามวา่ เพราะวา่เชไมอาห ์ได้  พยากรณ์  แก่  
เจ้ าเม่ือเรามิ ได้  ใช ้ เขา และได้กระทําให ้เจ้ าวางใจในคําเท็จ
32  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะลง
โทษเชไมอาห์ชาวเนเฮลามและเชื้อสายของเขา เขาจะไม่ มี 
สักคนหน่ึงท่ีจะอาศัยอยู่ในท่ามกลางชนชาติ น้ี ทัง้เขาจะมิ 
ได้  เห ็นความดีซ่ึงเราจะกระทําแก่ประชาชนของเรา เพราะ
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เขาได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 
แหละ � �

30
พระเจ้า ทรง บัญชา ให้ เยเร มีย ์เข ีย นพ ระ วจนะ ของ

พระองค์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 2 �พระเย

โฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงเขียนถ้อยคํา
ทัง้สิ ้นที ่เราได้บอกแก่ เจ้ าไว้ในหนังสื อม ้วนหน่ึง 3 พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะดู เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะให้
ประชาชนของเรา คื ออ ิสราเอลและยูดาห ์ท่ี เป็นเชลยกลับ
คืนสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี แหละ และเราจะ
นําเขามายงัแผ่นดินซ่ึงเราได้ ให ้ แก่ บรรพบุรุษของเขาทัง้
หลาย และเขาทัง้หลายจะได้ถึงกรรมสิทธิ ์ท่ี  ดิ นน้ัน� 4  ต่อ
ไปน้ี เป็นพระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียวกับอสิราเอล
และยูดาห ์วา่ 5 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราได้ยนิเสียง
รอ้งเพราะความกลัวตัวสัน่ ความสยดสยองและความไร ้
สันติภาพ 6 จงถามเถิดและดู วา่  ผู้ ชายจะคลอดบุตรได้ 
หรอื ทําไมเราจึงเหน็ผู้ชายทุกคนเอามือกดไว ้ท่ี เอวเหมือน
ผู้หญิงจะคลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไป 7 อนิจจา
เอย๋ เพราะวนัน้ันใหญ่โตเหลือเกิน  ไม่มี วนัใดเหมือน เป็น
เวลาทุกขใ์จของยาโคบ  แต่ เขาก็ยงัจะรอดวนัน้ันไปได้ 8พระ
เยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสว ่า ในวนัน้ันเหตุ การณ์ จะเกิดขึ้น คือ
เราจะหกัแอกจากคอของเจ้าทัง้หลายเสีย และเราจะระเบิด
พันธนะของเจ้าเสีย และคนต่างชาติจะไม่ ทําให ้เขาเป็นทาส
อกี

 ผู้  ท่ี  ใหญ่ กวา่ดาวดิจะครอบครองในอสิราเอล



เยเรมีย์ 30:9 lxxxv เยเรมีย์ 30:17

9  แต่ เขาทัง้หลายจะปรนนิบั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาทัง้หลาย และดาวิดกษั ตร ิย์ของเขาทัง้หลายผู้ ซ่ึงเรา
จะตัง้ขึ้นเพื่อเขา 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ยาโคบผู้ รบั
ใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย  โอ อสิราเอลเอย๋ อยา่ครั ่นคร 
้าม เพราะดู เถิด เราจะชว่ยเจ้าจากท่ีไกลให ้รอด ทัง้เชื้อสาย
ของเจ้าจากแผ่นดิ นที ่เขาไปเป็นเชลย ยาโคบจะกลับมา
และมีความสงบและความสบาย และจะไม่ มี  ผู้ ใดกระทําให้
เขากลัว 11 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เพราะเราอยู่ กับเจ้าเพื่อ
ชว่ยเจ้าให ้รอด เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้สิน้ถึง
อวสาน คือผู้ซ่ึงเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขาน้ัน
 แต่ ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสาน เราจะตีสอนเจ้า
ตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดย
ไม่ ลงโทษ 12 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ รอยฟกชํ้าของ
เจ้ารกัษาไม่ หาย และบาดแผลของเจ้าก็ ฉกรรจ์ 13  ไม่มี  ผู้ ใด
ท่ีจะชว่ยคดีของเจ้า  ไม่มี การรกัษาบาดแผลของเจ้า  ไม่มี ยา
รกัษาเจ้า 14 คนรกัทัง้สิน้ของเจ้าได้ลืมเจ้าเสีย เขาทัง้หลาย
ไม่แสวงหาเจ้าแล้ว เพราะเราตี เจ้ าอยา่งการโบยตีของศั ตรู 
เป็นการลงโทษอยา่งของคนโหดรา้ย เพราะวา่ความชัว่ชา้
ของเจ้าก็ มากมาย เพราะวา่บาปของเจ้าก็ ทว ี ขึ้น 15 ไฉนเจ้า
รอ้งเพราะความเจ็บของเจ้า ความเศรา้โศกของเจ้ารกัษา
ไม่ หาย เพราะวา่ความชัว่ชา้ของเจ้ามากมาย เพราะวา่บาป
ของเจ้าทว ีขึ้น เราได้กระทําสิง่เหล่าน้ี แก่  เจ้า 16 เพราะฉะน้ัน
ทุกคนท่ี กินเจ ้า เขาจะถู กก ิน  ปรปักษ์ ของเจ้าหมดสิน้ทุก
คนจะตกไปเป็นเชลย  ผู้  เหล่ าน้ั นที ่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของ
ถูกปล้น และทุกคนท่ี กินเจ ้าเป็นเหยื่อ เราจะทําเขาให้เป็น
เหยื่อ 17 เพราะเราจะให ้เจ้ ากลับมาสู่สุขภาพดี และเราจะ
รกัษาบาดแผลของเจ้าให ้หาย พระเยโฮวาห ์ตรสั เพราะเขา
ทัง้หลายเรยีกเจ้าวา่ พวกนอกคอก คือศิโยนซ่ึงไม่ มี ใคร
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แสวงหา 18 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให ้เต็นท์  
แห ่งยาโคบท่ีเป็นเชลยกลับสู่สภาพเดิม และมีความเอน็ดู
ในเรือ่งท่ีอาศัยของเขา เขาจะสรา้งเมืองน้ันขึ้นใหม่บนเนิน
ของเมือง และพระราชวงัจะตัง้อยู่ ใน ท่ี ท่ี เคยอยู่ 19 จะมี
เพลงโมทนาพระคุณออกมาจากท่ี เหล่าน้ัน และมีเสียงของ
ผู้ ท่ี  รืน่เรงิ เราจะทวเีขาขึ้น และเขาจะไม่ มี เพียงน้อยคน เรา
จะกระทําให้เขามี เกียรติ เขาจะไม่เป็นแต่ ผู้  เล็กน้อย 20 ลูก
หลานของเขาจะเป็นเหมือนสมั ยก ่อน และชุ มน ุมของเขา
จะได้ ถู กสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา และทุกคนท่ีบีบบังคับเขา
เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็นคนหน่ึงในพวกเขา
ทัง้หลาย  ผู้ ครอบครองของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขา
เอง เราจะกระทําให้ท่านน้ันเข้ามาใกล้ และท่านน้ันจะเข้า
ใกล้ เรา เพราะใครเล่าตัง้ใจเข้ามาใกล้เราได้ เอง พระเยโฮ
วาห ์ตรสั 22 และเจ้าทัง้หลายจะเป็นประชาชนของเรา และ
เราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า� 23  ดู  เถิด น่ันลมหมุนของพระเย
โฮวาห ์ได้ ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนกวาด มัน
จะตกลงอยา่งเจ็บปวดบนศีรษะของคนชัว่ 24 ความกริ ้วอ ัน
แรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะไม่ หยุดยัง้ จนกวา่พระองค์จะ
ทรงกระทํา และให้สําเรจ็ตามพระทัยพระองค์ ประสงค์ ใน
วาระสุดท้าย  เจ้ าทัง้หลายจะพิจารณาถึงข้อความน้ี

31
อสิราเอลจะกลับไปอยู ่ท่ี  แผ่ นดินของตน

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �ในวาระน้ัน เราจะเป็นพระเจ้า
ของบรรดาครอบครวัแห ่งอ ิสราเอล และเขาทัง้หลายจะเป็น
ประชาชนของเรา� 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ชนชาติ  
ท่ี รอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณท่ีในถิน่ทุ รก ัน
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ดาร คื ออ ิสราเอล เม่ือเราใหเ้ขาหยุดพัก 3 พระเยโฮวาหท์รง
ปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่ ก่อน ตร ัสว ่า �เราได้รกัเจ้าด้วยความ
รกันิรนัดร์ เพราะฉะน้ันเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความเมตตา
4 เราจะสรา้งเจ้าอกี และเจ้าจะถูกสรา้งใหม่ นะ  โอ อสิราเอล
พรหมจาร ีเอย๋  เจ้ าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยราํมะนาอกี และจะ
ออกไปเต้นราํกับผู้ ท่ี  สน ุกสนานกัน 5  เจ้ าจะปลูกสวนองุ ่นที 
่บนภูเขาสะมาเร ียอ ีก  ผู้ ปลู กก ็จะปลูก และจะกินผลน้ัน�
6 เพราะวา่จะมีวนัเม่ือคนเฝ้ายามท่ี อยู ่บนแดนเทือกเขาเอ
ฟราอมิจะรอ้งเรยีกวา่ �จงลุกขึ้น  ให ้เราไปยงัศิโยนเถิด
ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา� � 7 เพราะพระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �จงรอ้งเพลงด้วยความยนิดีเพราะยาโคบ
และเปล่งเสียงโห่รอ้งเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ
จงป่าวรอ้ง  สรรเสรญิ และกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ขอทรงชว่ยประชาชนของพระองค์ ให ้ รอด คือคนท่ี เหลืออยู ่
ของอสิราเอล� 8  ดู  เถิด เราจะนําเขามาจากแดนเหนือ และ
รวบรวมเขาจากส่วนท่ีไกลท่ีสุดของพิ ภพ  มี  คนตาบอด คน
งอ่ยอยู่ท่ามกลางเขา  ผู้ หญิงท่ี มีครรภ์ และผู้หญิงท่ีคลอด
บุตรจะมาด้วยกัน เขาจะกลับมาท่ี น่ี เป็นหมู่ ใหญ่ 9 เขาจะมา
ด้วยการรอ้งไห้ และด้วยการทูลวงิวอนเราก็จะนําเขา เราจะ
ใหเ้ขาเดินตามแม่น้ําเป็นทางตรง ซ่ึงเขาจะไม่ สะดุด เพราะ
เราเป็นบิดาแก่ อสิราเอล และเอฟราอมิเป็นบุตรหวัปีของ
เรา 10  โอ บรรดาประชาชาติ เอย๋ จงฟังพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ และจงประกาศพระวจนะน้ันในเกาะทัง้หลายท่ีหา่ง
ออกไป จงกล่าววา่ �ท่านท่ีกระจายอสิราเอลน้ันจะรวบรวม
เขา และจะดูแลเขาอยา่งกับผู้เล้ียงแกะดูแลฝูงแกะของ
เขา� 11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบไว ้แล้ว และได้ 
ไถ่ เขามาจากมือท่ี แข ็งแรงเกินกวา่เขา 12 เขาทัง้หลายจึง
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จะมารอ้งเพลงอยู่บนท่ีสูงแหง่ศิ โยน และเขาจะไปอยา่ง
ราบรืน่เพราะความดีของพระเยโฮวาห์ เพราะเมล็ดข้าว น้ํา
องุน่ และน้ํามัน และเพราะลูกของแกะและววั  ช ีวติของเขา
ทัง้หลายจะเหมือนกับสวนท่ี มีน ํ้ารด และเขาจะไม่โศกเศรา้
อกีต่อไป 13  แล ้วพวกพรหมจารจีะเปรมปร ีดิ ์ในการเต้นราํ
ทัง้คนหนุ่มกับคนแก่ ด้วยกัน เราจะกลับความโศกเศรา้ของ
เขาให้เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให ้ความ
ยนิดี  แก่ เขาแทนความเศรา้โศก 14 เราจะเล้ียงจิตใจของ
ปุโรห ิตด ้วยความอุดมสมบู รณ ์ และประชาชนของเราจะ
พอใจด้วยความดีของเรา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี แหละ 
15 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ได้ ยนิเสียงในรามา เป็นเสียง
โอดครวญและรํา่ไห้ ราเชลรอ้งไห้ครํา่ครวญเพราะบุตรทัง้
หลาย ของ ตน นาง ไม่ รบัคํา เล้าโลม ใน เรือ่ง บุตร ทัง้ หลาย
ของตน เพราะวา่บุตรทัง้หลายน้ันไม่ มี  แล้ว � 16 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ระงบัเสียงรอ้งไห้ครํา่ครวญไว้ และระง ั
บน ้ําตาจากตาของเจ้าเสีย เพราะวา่การงานของเจ้าจะได้ 
รบัรางวลั พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ และเขาทัง้หลาย
จะกลับมาจากแผ่นดินของศั ตรู � 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
�เรือ่งอนาคตของเจ้าย ังม ี หวงั วา่ลูกหลานของเจ้าจะกลับ
มายงัพรมแดนของเขาเอง 18 เราได้ยนิเอฟราอมิครํา่ครวญ
วา่ � พระองค์ ทรงตีสอนข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็  ถู กตี 
สอน อยา่งลูกว ัวท ่ียงัไม่ เชื่อง ขอทรงนําข้าพระองค์ กลับ 
เพื่อข้าพระองค์จะได้ กล ับสู่สภาพเดิม เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 19 เพราะแน่นอน
หลังจากท่ีข้าพระองค์หนัไปเสีย ข้าพระองค์ ก็  กลับใจ และ
หลังจากท่ีข้าพระองค์รบัคําสัง่สอนแล้ว ข้าพระองค์ ก็  ทุบตี 
ต้นขาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ อบัอาย และข้าพระองค์ 
ก็  ขายหน้า เพราะวา่ข้าพระองค์ ได้ ทนความหยามน้ําหน้า
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ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือยงัหนุ่มอยู�่ � 20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า �เอ
ฟราอมิเป็นบุตรชายท่ีรกัของเราหรอื เขาเป็นลูกท่ีรกัของ
เราหรอื เพราะตัง้แต่เราพูดกล่าวโทษเขาตราบใด เราก็ยงั
ระลึกถึงเขาอยู่ตราบน้ัน เพราะฉะน้ันจิตใจของเราจึงอาลัย
เขา เราจะมีความกรุณาต่อเขาแน่ 21 จงปักเสากรุยทางไว้
สําหรบัตน จงทําป้ายบอกทางไวสํ้าหรบัตัว จงปักใจให ้ดี ถึง
ทางหลวง คือทางซ่ึงเจ้าได้ไปน้ัน  โอ อสิราเอลพรหมจาร ีเอย๋ 
จงกลับเถิด จงกลับมายงัหวัเมืองเหล่าน้ีของเจ้า 22  โอ  บุ ต
รสาวผู้ กล ับสัตย ์เอย๋  เจ้ าจะเถลไถลอยู ่อ ีกนานสักเท่าใด เพ
ราะพระเยโฮวาห ์ได้ สรา้งสิง่ใหม่บนพิภพแล้ว  คือ  ผู้ หญิง
จะล้อมผู้ ชาย � 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ �เม่ือเราจะใหก้ารเป็นเชลยของเขา
กลับสู่สภาพเดิม เขาจะใช้ถ้อยคําต่อไปน้ีในแผ่นดินของยู
ดาห์ และในหวัเมืองทัง้หลายอกีครัง้หน่ึง  คือ  โอ  ท่ีอยู ่ แห ่
งความเท่ียงธรรมเอย๋  ภู เขาบร ิสุทธ ์ิ เอย๋ ขอพระเยโฮวาห์
ทรงอาํนวยพระพรเจ้า 24  ยู ดาห์และหวัเมืองทัง้สิน้น้ัน ทัง้
บรรดาชาวนา บรรดาผู้ ท่ี ท่องเท่ียวไปมาพรอ้มกับฝูงแกะ
ของเขา จะอาศัยอยู่ด้วยกั นที ่ น่ัน 25 เพราะเราจะให ้จิ ตใจ
ท่ีออ่นระอาน้ั นอ ่ิม และจิตใจท่ีโศกเศรา้ทุกดวงเราจะให ้
บรบูิรณ์ � 26  เม่ือน้ัน ข้าพเจ้าต่ืนขึ้นและมองดู และการหลับ
นอนของข้าพเจ้าก็เป็ นที ่ชื่นใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า � ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะหวา่นพืชคนและพืช
สัตวใ์นวงศ์วานอสิราเอลและวงศ์วานยูดาห์ 28 และจะเป็น
ไปอยา่งน้ี คือเม่ือเราเฝ้าดู เขา เพื่อจะถอนออกและพังลง
ควํา่เสีย  ทําลาย และนําเหตุรา้ยมาฉันใด เราจะเฝ้าดูเหนือ
เขาเพื่อจะสรา้งขึ้นและปลูกฝังฉันน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
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ังน้ี แหละ 29 �ในสมัยน้ัน เขาจะไม่ กล ่าวต่อไปอ ีกวา่ � บิ ดา
รบัประทานองุน่เปรีย้วและบุตรก็ เข็ดฟัน � 30  แต่  ทุ กคนจะ
ต้องตายเพราะความชัว่ชา้ของตนเอง  มนษุย ์ ทุ กคนท่ีรบั
ประทานองุน่เปรีย้ว  ก็ จะเข็ดฟัน�

พันธสัญญาใหม่
31 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนั เวลาจะมาถึง ซ่ึง

เรา จะ ทํา พันธ สัญญา ใหม่ กับ วงศ์ วาน อสิราเอล และ วงศ์
วานยูดาห์ 32  ไม่ เหมือนกับพันธสัญญาซ่ึงเราได้กระทํากับ
บรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย ในว ันที ่เราจู งม ือเขาเพื่อนําเขา
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ เป็นพันธสัญญาของเราซ่ึงเขา
ผิด  ถึงแม้ วา่เราได้เป็นสามีของเขา� พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แหละ 33 � แต่  น่ี จะเป็นพันธสัญญาซ่ึงเราจะกระทํากับ
วงศ์วานอสิราเอล ภายหลังสมัยน้ัน� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี แหละ �เราจะบรรจุราชบัญญั ติ ของเราไว้ภายในเขาทัง้
หลาย และเราจะจารกึมันไว ้ท่ี ในดวงใจของเขาทัง้หลาย
และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชน
ของเรา 34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่
น้องของตนแต่ละคนอ ีกวา่ �จงรูจั้กพระเยโฮวาห�์ เพราะ
เขาทัง้หลายจะรูจั้กเราหมด  ตัง้แต่  คนเล ็กน้อยท่ีสุดถึงคน
ใหญ่โตท่ี สุด � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �เพราะเราจะ
ให้อภัยความชัว่ชา้ของเขา และจะไม่จดจําบาปของเขาทัง้
หลายอกีต่อไป� 35 พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงให ้ดวงอาทิตย ์เป็น
สวา่งกลาง วนั และ ทรง ให้ ระเบียบ ตายตัว ของ ดวง จันทร์
และทรงให้บรรดาดวงดาวเป็นสวา่งกลางคืน  ผู้ ทรงกวน
ทะเลให้คล่ืนกําเรบิ พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ตร ัสด ังน้ี วา่ 36�ถ้าระเบียบตายตั วน ีต้้องพรากไป
จากต่อหน้าเรา  แล ้วเชื้อสายของอสิราเอลก็จะต้องหยุดยัง้
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จากการเป็นประชาชาติ หน ่ึงต่อหน้าเราเป็นนิตย�์ พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 37 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ �ถ้าฟ้า
สวรรค์เบื้องบนเป็ นที ่วดัได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่าง
เป็ นที ่ ให ้สํารวจได้  แล ้วเราก็จะเหวีย่งเชื้อสายอสิราเอลทิง้
ไปเสียหมด ด้วยเหตุบรรดาการซ่ึงเขาได้กระทําน้ัน� พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 38 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด วนั
เวลาจะมาถึง  ท่ี เมืองน้ีจะต้องสรา้งขึ้นใหม่เพื่อพระเยโฮ
วาห ์ตัง้แต่ หอคอยฮานันเอลไปถึงประตู มุม 39 และเชอืกวดั
จะไปไกลกวา่น้ันตรงไปถึงเนินเขากาเรบ  แล ้วจะเล้ียวไปถึง
ตําบลโกอาห์ 40 หุบเขาแหง่ซากศพและขีเ้ถ้าทัง้สิน้น้ัน และ
ทุ่งนาทัง้หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึ งม ุมประตูม้า
ไปทางตะวนัออก จะเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์ จะไม่เป็ 
นที ่ถอนรากหรอืควํา่ต่อไปอกีเป็นนิตย�์

32
เยเรมียซ้ื์อนาแปลงหน่ึง

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในปี ท่ี  สิ บ
แหง่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ของยูดาห์ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ บแปดของ
เนบูคัดเนสซาร์ 2  ครัง้ น้ัน กองทัพของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ
โลนกําลังล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่ และเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ถู ก
ขังอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ ซ่ึงอยู่ในพระราชวงัขอ
งกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ 3 เพราะเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์
ได้  คุ มขังท่านไว้ ตร ัสว ่า �ทําไมท่านจึงพยากรณ์และกล่าว
วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะใหเ้มืองน้ี ไว ้ในมือ
ของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และเขาจะยดึเมืองน้ี 4 เศเดคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์จะหนีไปไม่พ้นจากมือของคนเคลเดีย  
แต่ จะถูกมอบไวใ้นมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนเป็นแน่ และ
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จะได้ พู  ดก ันปากต่อปาก และจะแลเหน็ตาต่อตา 5 และเขา
จะนําเศเดคียาห์ไปยงับาบิ โลน และท่านจะอยู ่ท่ี น่ันจนกวา่
เราจะไปเยีย่มท่าน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ  ถึงแม้  เจ้ 
าจะต่อสู้กับชาวเคลเดีย  เจ้ าก็จะไม่ เจรญิ � � 6 เยเรมีย์ทูล
วา่ �พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังข้าพระองค์ วา่ 7  ดู  
เถิด ฮานัมเอลบุตรชายชลัลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้าและ
กล่าววา่ �จงซ้ือนาของข้าพเจ้าซ่ึงอยู ่ท่ี อานาโธท เพราะวา่
สิทธิของการไถ่ด้วยการซ้ือน้ันเป็นของท่าน� 8  แล ้วฮานัม
เอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าท่ีบรเิวณของทหาร
รกัษาพระองค์ ถู กต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และ
พู ดก ับข้าพเจ้าวา่ �จงซ้ือนาของข้าพเจ้าซ่ึงอยู ่ท่ี อานาโธท
ในแผ่นดินเบนยามิน เพราะสิทธขิองการถือกรรมสิทธิแ์ละ
การไถ่เป็นของท่าน จงซ้ือไว ้เถิด �  แล ้วข้าพระองค์จึงทราบ
วา่น่ีเป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 9 และข้าพระองค์ ก็ ซ้ือ
นาท่ีอานาโธทจากฮานัมเอลลูกของอาของข้าพระองค์ และ
ได้ชัง่เงนิให ้แก่  เขา คือเงนิสิบเจ็ดเชเขล 10 ข้าพระองค์ ก็ ลง
นามในโฉนดประทับตราไว้ เป็นพยานและเอาตาชัง่ชัง่เงนิ
11  แล ้วข้าพระองค์ ก็ รบัโฉนดของการซ้ือทัง้ฉบั บท ่ีประทับ
ตราแล้วตามกฎหมายและธรรมเนียมและฉบั บท ่ีเปิ ดอย ู่
12 และข้าพระองค์ ก็ มอบโฉนดของการซ้ือให ้แก่ บารุ คบ ุตร
ชายเนรยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของมาอาเสอาห์ ต่อสายตาของ
ฮานัมเอลลูกของอาของข้าพระองค์ ต่อหน้าพยานผู้ ท่ี ลง
นามในโฉนดการซ้ือและต่อหน้าบรรดาพวกยวิ  ผู้ ซ่ึงน่ังอยู่
ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์ 13 ข้าพระองค์ ก็ กําชบับารุค
ต่อหน้าเขาทัง้หลายวา่ 14 �พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงเอาโฉนดเหล่าน้ีไปเสีย ทัง้
โฉนดของการซ้ือท่ีประทับตรากับฉบั บท ่ีเปิดน้ี และบรรจุ 
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ไว ้ในภาชนะดินเพื่อจะทนอยู ่ได้ หลายวนั 15 เพราะพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ บ้านเรอืน
และไรน่าและสวนองุน่จะมีการถือกรรมสิทธิกั์ นอ ีกในแผ่น
ดินน้ี�

เยเรมียเ์ชื่อวา่อสิราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม
16  หลัง จาก ท่ี ข้า พระองค์ มอบ โฉนด การ ซ้ือ ให ้แก่ บารุ 

คบ ุตรชายเนริยาห ์แล้ว ข้าพระองค์ ได้ อธษิฐานต่อพระเย
โฮวาห ์วา่ 17 �ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  ดู  เถิด คือ
พระองค์ เอง  ผู้  ได้ ทรงสรา้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ด้วย
ฤทธานุภาพใหญ่ยิง่ของพระองค์และด้วยพระกรซ่ึงเหยยีด
ออกของพระองค์ สําหรบัพระองค์ ไม่มี  สิ ่งใดท่ียากเกิน 18  ผู้ 
ทรงสําแดงความเมตตาต่อคนเป็นพันๆ  แต่ ทรงตอบสนอง
ความชัว่ชา้ของบิดาให้ตกถึงอกของลูกหลานสืบต่อมา ข้า
แต่พระเจ้าผู้ ใหญ่ ยิง่และทรงฤทธิ์ พระนามของพระองค์คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา 19  พระองค์ ทรงเป็นใหญ่ในการให ้
คําปรกึษา ทรงฤทธานุภาพในพระราชกิจ พระเนตรของ
พระองค์ เห ็นทุกวถีิทางบุตรทัง้หลายของมนษุย์ ประทาน
รางวลั แก่ ทุ ก คน ตาม พฤติ การณ์ ของ เขา และ ตาม ผล
แหง่การกระทําของเขา 20 ทรงเป็นผู้สําแดงหมายสําคัญ
และ การ มหศัจรรย์ ใน แผ่นดิ นอ ียปิต์ และ จนถึง สมัย น้ี ก็ 
ทรงสําแดงในอสิราเอลและท่ามกลางมนษุยชาติ และทรง
ทําให้พระนามเล่ืองลือไปอยา่งทุกวนัน้ี 21  พระองค์  ได้ ทรง
นําอสิราเอลประชาชนของพระองค์ออกจากแผ่นดิ นอ ียปิต์
ด้วยหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ และด้วยพระหตัถ์ เข้ม
แข็ง และพระกรท่ี เหย ียดออก และด้วยความสยดสยองยิง่
นัก 22 และพระองค์ประทานแผ่นดินน้ี แก่  เขาทัง้หลาย ซ่ึง
พระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้หลายวา่จะ
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ประทานแก่ เขา คือแผ่นดินซ่ึ งม ีน้ํานมและน้ําผึ้งไหลบรบูิ 
รณ ์ 23 และเขาทัง้หลายก็ ได้  เข ้าไปและถือกรรมสิทธิ ์แผ่ น
ดินน้ัน  แต่ เขาทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
หรอืดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์  สิ ่ง ทัง้ปวง
ซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาเขาให้กระทํา น้ัน เขาทัง้หลายมิ ได้ 
กระทําเสียเลย เพราะฉะน้ันพระองค์ทรงกระทําให ้เหตุ รา้ย
ทัง้สิน้น้ีมาถึงเขาทัง้หลาย 24  ดู  เถิด เชงิเทิ นที ่ล้อมอยู ่ได้ 
มาถึงกรุงเพื่อจะยดึเอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ  การก 
ันดารอาหาร และโรคระบาด เมืองน้ี ก็ได้  ถู กมอบไว้ในมือ
ของคนเคลเดียผู้กําลังต่อสู้ อยู ่น้ันแล้ว  พระองค์ ตร ัสส ่ิงใดก็
เป็นไปอยา่งน้ันแล้ว และดู เถิด  พระองค์ ทอดพระเนตรเหน็
25  โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า  พระองค์ ยงัตรสัแก่
ข้าพระองค์ วา่ �จงเอาเงนิซ้ือนาและหาพยานเสีย�  แม้ว ่า
เมืองน้ันจะถูกมอบไวใ้นมือของคนเคลเดีย� �

 กรุ งเยรูซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสรา้งขึ้นมาใหม่
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 27 � ดู  

เถิด เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดาเน้ือหนังทัง้สิน้
สําหรบัเรามี สิ ่งใดท่ียากเกินหรอื 28 เพราะฉะน้ันพระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบเมืองน้ี ไว ้ในมือของชาว
เคลเดีย และในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน 
และเขาจะยดึเอาแน่ 29 ชาวเคลเดียผู้ ต่อสู้ กับเมืองน้ี จะมา
เผาเมืองน้ี เสียด ้วยไฟให ้ไหม้  หมด ทัง้บรรดาบ้านท่ีเขาเผา
เครือ่งถวายพระบาอลัท่ีบนหลังคา และเทเครือ่ง ด่ืมบูชา
ถวายแก่พระอื่นเพื่อยัว่เยา้เราให ้กริว้ 30 เพราะประชาชน
ของ อสิราเอล และ ประชาชน ของ ยู ดาห ์ไม่ ได้ กระทํา อะไร
เลย นอกจากความชัว่ต่อหน้าต่อตาของเราตัง้แต่ หน ุ่มๆมา
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พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ประชาชนอสิราเอลไม่ ได้ กระทําอะไร
เลย นอกจากยัว่เยา้เราให ้กร ้ิวด้วยผลงานแห ่งม ือของเขา
31 เมืองน้ี ได้ เรา้ความกริว้และความพิโรธของเรา  ตัง้แต่  
วนัท่ี  ได้ สรา้งมันขึ้นจนถึงวนัน้ี เพราะฉะน้ันเราจะถอนออก
ไป เสีย จาก หน้า ของ เรา 32 เพราะ วา่ ความ ชั ่วท ้ัง สิน้ ของ
ประชาชนอสิราเอล และประชาชนยูดาหซ่ึ์งเขาได้กระทําอนั
ยัว่เยา้ให ้โกรธ คือทัง้ตัวเขา บรรดากษั ตร ิยแ์ละเจ้านายของ
เขา บรรดาปุโรหติและผู้ พยากรณ์ ของเขา คนยูดาห์และ
ชาวกรุงเยรูซาเล็ม 33 เขาทัง้หลายได้หนัหลังให ้เรา  มิใช ่ หนั
หน้า  แม้ว ่าเราได้สอนเขาอยู่อยา่งไม่ หยุดยัง้ เขาก็ มิได้ ฟัง
ท่ีจะรบัคําสัง่สอนของเรา 34  แต่ เขาทัง้หลายได้ตัง้สิง่ท่ีน่า
สะอดิสะเอยีนของเขาไว้ในนิเวศ ซ่ึงเรยีกตามนามของเรา
กระทําให ้มีมลทิน 35 เขาทัง้หลายได้สรา้งปู ชน ียสถานสูง
สําหรบัพระบาอลัซ่ึงอยู่ในหุบเขาแห ่งบ ุตรชายของฮินโนม  
เพื่อให ้ บุ ตรชายและบุตรสาวของเขาลุยไฟถวายแก่พระโม
เลค ซ่ึงเรามิ ได้ บัญชาเขาเลยและไม่ ได้  มี  อยู ่ในจิตใจของเรา
วา่ เขาควรจะกระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีนน้ีเพื่อเป็นเหตุ ให ้ 
ยู ดาห์กระทําผิดบาปไป 36 เพราะฉะน้ันบัดน้ี พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตรสัเก่ียวกับเมืองน้ี แก่  เจ้ าทัง้หลาย
วา่ �เมืองน้ีจะถูกยกให ้ไว ้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� 37  ดู  
เถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ปวง ซ่ึงเราได้ ขับ
ไล่ เขาให้ไปอยู่ด้วยความกริว้ ด้วยความพิโรธ และความขึ้ง
โกรธของเราน้ัน เราจะนําเขาทัง้หลายกลับมายงัท่ี น้ี และ
จะกระทําให้เขาอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 38 เขาทัง้หลายจะ
เป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา 39 เรา
จะให้ใจเดียวและทางเดียวแก่ เขา เพื่อเขาจะยาํเกรงเราอยู ่
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เป็นนิตย ์ เพื่อเป็นประโยชน์ แก่  เขา และแก่ลูกหลานของ
เขาท่ีตามเขามา 40 เราจะกระทําพันธสัญญานิรนัดร์กับ
เขาทัง้หลายอ ันว ่า เราจะไม่หนัจากการกระทําความดี แก่  
เขาทัง้หลาย และเราจะบรรจุความยาํเกรงเราไว้ในใจของ
เขาทัง้หลาย เพื่อวา่เขาจะมิ ได้ หนัไปจากเรา 41  เออ เราจะ
เปรมปร ีดิ ์ในการท่ีจะกระทําความดี แก่  เขา และเราจะปลูก
เขาไว้ในแผ่นดินน้ีด้วยความมุ่ งม ่ัน ด้วยสุดใจของเราและ
สุดจิตของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ เราได้นํา
เอาความรา้ยยิง่ใหญ่ทัง้สิน้มาเหนือชนชาติ น้ี  ฉันใด เราก็จะ
นําความดีทัง้สิน้ซ่ึงเราได้สัญญาไว้น้ันมาเหนือเขาฉันน้ัน
43 และจะมีการซ้ือนากันในแผ่นดินน้ีซ่ึงเจ้ากล่าวถึงวา่ เป็ 
นที ่รกรา้งปราศจากมนษุย์หรอืสัตว์  ถู กมอบไว้ในมือของ
คนเคลเดีย 44  ท่ี  นาน ้ันจะซ้ื อก ันด้วยเงนิ ใบโฉนดก็จะต้อง
ลงนามและประทับตรา และลงนามพยานท่ีในแผ่นดินของ
เบนยามิน ในท่ีต่างๆแถบกรุงเยรูซาเล็ม และในหวัเมืองยู
ดาห์ ในหวัเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหวัเมืองแถบ
หุบเขา และในหวัเมืองแถบภาคใต้ เพราะเราจะใหก้ารเป็น
เชลยของเขาทัง้หลายกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี แหละ 

33
 กรุ ง เยรูซาเล็ม ถูก ทําลาย และ อสิราเอล ถูก นํา ไป เป็น

เชลย
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเร มีย์ครัง้ ท่ี สอง 

เม่ือท่านยงัถู กก ักตัวอยู่ในบรเิวณของทหารรกัษาพระองค์
น้ั นว ่า 2 �พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงสรา้ง พระเยโฮวาห ์ผู้ ทรงป้ัน
เพื่อสถาปนาไว้ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ ตร ั
สด ัง น้ี วา่ 3 จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะสําแดง
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สิง่ท่ี ใหญ่ ยิง่และท่ี มี อาํนาจใหญ่ โต ซ่ึงเจ้าไม่ รู ้น้ันให ้แก่  เจ้า 
4 เพราะวา่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลได้ตร ัสด ังน้ี 
เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบ้านในกรุงน้ี และเก่ี ยวด ้วยเรือ่งพระราชวงั
ของบรรดากษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ ซ่ึงถู กร ้ือลง เพื่อทําการต่อ
ต้านเชงิเทินและดาบ 5 เขาทัง้หลายจะมารบกับชาวเคล
เดียและทําให้คนเป็นศพไปเต็มบ้านเต็มเรอืน เป็นคนท่ี
เราสังหารด้วยความกริว้และความพิโรธของเรา เพราะได้
ซ่อนหน้าของเราจากกรุงน้ีเน่ืองด้วยความชัว่ของเขาทัง้
หลาย 6  ดู  เถิด เราจะนําอนามัย และการรกัษามาให้ และเรา
จะรกัษาเขาทัง้หลายให ้หาย และเผยสันติภาพและความ
จรงิอยา่ง อุ ดม 7 เราจะให้พวกเชลยแหง่ ยูดาห์และพวก
เชลยแห ่งอ ิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และจะสรา้งเขาทัง้
หลายเสียใหม่อยา่งท่ีเขาเป็นมาแต่เดิ มน ้ัน 8 เราจะชาํระ
เขาจากบรรดาความชัว่ชา้ของเขาซ่ึงเขาได้กระทําต่อเรา
และจะให้อภัยบรรดาความชัว่ชา้ของเขาซ่ึงเขาได้ กระทํา 
และ การ ละเมิด ของ เขา ต่อ เรา 9 และ กรุง น้ี จะ ให้ เรา มี ชื่ 
ออ ันให ้ความชื่นบาน เป็ นที ่สรรเสรญิและเป็นศั กด ์ิ ศร ีต่อ
หน้าบรรดาประชาชาติทัง้สิน้แหง่แผ่นดินโลก ซ่ึงจะได้ยนิ
ถึงความดีทัง้ สิน้ ซ่ึงเราได้กระทําเพื่อเขาทัง้หลาย เขาจะ
กลัวและสะทกสะท้าน เพราะความดีและความเจรญิ ทัง้
สิน้ซ่ึงเราได้จัดหาให้เมืองน้ัน 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ 
และจะมีเสียงให ้ได้ ย ินก ั นอ ีกครัง้ในสถานท่ี น้ี ซ่ึงเจ้ากล่าว
วา่ จะเป็ นที ่รกรา้งปราศจากมนษุย์และปราศจากสัตว์ ใน
หวัเมืองแหง่ยูดาห์และตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงรา้ง
เปล่า ปราศจากมนษุย์ ปราศจากคนอาศัย และปราศจาก
สัตว ์ใดๆ 11  ท่ี น่ันจะได้ยนิเสียงบันเทิงและเสียงรืน่เรงิ และ
เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว และเสียงบรรดาคนเหล่าน้ั 
นที ่รอ้งเพลงอกี  ขณะท่ี เขานําเครือ่งบูชาแหง่การสรรเสรญิ
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มายงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์  วา่ �จงสรรเสรญิพระเย
โฮวาหจ์อมโยธา เพราะพระเยโฮวาห ์ประเสรฐิ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์� เพราะเราจะใหพ้วก
เชลยแหง่แผ่นดินน้ันกลับสู่สภาพเดิม พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ ในสถานท่ี 
น้ี ซ่ึงเป็ นที ่ รกรา้ง ปราศจากมนษุย์และปราศจากสัตว์ และ
ในหวัเมืองทัง้สิน้ของท่ี น้ี จะเป็ นที ่อาศัยของผู้เล้ียงแกะทัง้
หลายใหแ้กะของเขาได้นอนลงอกี

 ผู้ สืบสายโลหติของดาวดิจะครอบครองอกี
13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในหวัเมืองแถบแดนเทือกเขา

ในหวัเมืองแถบหุบเขา ในหวัเมืองแถบภาคใต้ ในแผ่นดิน
แหง่เบนยามิน ตามสถานท่ีรอบกรุงเยรูซาเล็ม ในหวัเมือง
ยูดาห์ จะมีฝูงแกะผ่านใต้มือของผู้ ท่ี นับอกี 14 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด วนัน้ันจะมาถึง คือเม่ือเราจะให ้สิ ่ งด ี ท่ี 
เราสัญญาไวต่้อวงศ์วานอสิราเอลและวงศ์วานยูดาห ์สําเรจ็ 
15 ในวนัเหล่าน้ันและในเวลาน้ัน เราจะให้อ ังก ูรชอบธรรม
เกิดมาเพื่อดาวดิ และท่านจะให้ความยุ ติ ธรรมและความ
ชอบธรรมในแผ่นดินน้ัน 16 ในกาลครัง้น้ัน  ยู ดาห์จะได้รบั
การชว่ยให ้รอด และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู ่อยา่งปลอดภัย 
และน่ีเป็นชื่อซ่ึงเขาจะเรยีกเมืองน้ันคือ �พระเยโฮวาหท์รง
เป็นความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี วา่  ดาว ิดจะไม่ขัดสนบุรุษท่ีจะประทับบนพระท่ีน่ังแหง่วงศ์
วานอสิราเอล 18 และปุโรหติคนเลวจีะไม่ขัดสนบุรุษท่ี อยู ่ต่อ
หน้าเรา เพื่อถวายเครือ่งเผาบู ชา และเผาเครือ่งธญัญบู ชา 
และกระทําการสักการบูชาเป็นนิตย�์ 19 พระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 20 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ถ้า
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เจ้าหกัพันธสัญญาของเราด้วยวนั และหกัพันธสัญญาของ
เราด้วยคืนได้ จนวนัและคืนมาถึงตามเวลากําหนดไม่ ได้ 
21  แล ้วจึงจะหกัพันธสัญญาของเราซ่ึ งม ีต่อดาวดิผู้ รบัใช ้
ของเราได้ จนท่านไม่ มี โอรสท่ีจะเสวยราชยบ์นพระท่ีน่ังของ
ท่าน และหกัพันธสัญญาของเรา ซ่ึ งม ีต่อปุโรหติคนเลว ีผู้  
ปรนนิบัติ ของเราเสียได้ 22 บรวิารของฟ้าสวรรค์จะนับไม่ ได้ 
และเม็ดทรายท่ีทะเลก็ตวงไม่ ได้  ฉันใด เราก็จะให้เชื้อสาย
ของดาวดิผู้ รบัใช ้ของเราและคนเลว ีผู้  ปรนนิบัติ ของเราทวี
มากขึ้นฉันน้ัน� 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเร
มีย ์วา่ 24 � เจ้ าไม่ ได้ พิจารณาดอกหรอืวา่ ประชาชนเหล่า
น้ี พู  ดก ันอยา่งไร คือพู ดก ั นว ่า �พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้
สองครอบคร ัวท ่ี พระองค์ ทรงเลือกไว้เสียแล้ว�  ดังน้ี  แหละ 
เขาทัง้หลายได้ ดู หมิน่ประชาชนของเรา  ฉะน้ี เขาจึงไม่เป็น
ประชาชาติต่อหน้าเขาทัง้หลายอกีต่อไป 25 พระเยโฮวาหต์ร ั
สด ังน้ี วา่ ถ้าเรามิ ได้ สถาปนาพันธสัญญาของเรากับวนัและ
คืน และสถาปนากฎต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
แล้ว 26 เราจึงจะทอดทิง้เชื้อสายของยาโคบและดาวดิผู้ 
รบัใช ้ของเรา และจะไม่เลือกผู้ หน ่ึงจากเชื้อสายของเขาให้
ครอบครองเหนือเชื้อสายของอบัราฮมั อสิอคัและยาโคบ
เพราะเราจะใหก้ารเป็นเชลยของเขากลับสู่สภาพเดิม และ
จะมีความกรุณาเหนือเขา�

34
เยเรมียตั์กเตือนเศเดคียาห์

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ เม่ือเนบู
คัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองบาบิ โลน และกองทัพทัง้หมด
ของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่นดินโลกซ่ึง
อยู ่ใต้ การครอบครองของพระองค์ และชนชาติทัง้หลายท่ี 
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ต่อสู้ กับกรุงเยรูซาเล็ม และหวัเมืองทัง้ปวงของกรุงน้ั นว ่า
2 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงไป
พู ดก ับเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และกล่าวแก่ท่านวา่
�พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบกรุงน้ี ไว ้ในมือ
กษั ตร ิย์บาบิ โลน และเขาจะเผาเสียด้วยไฟ 3 ท่านจะไม่รอด
ไปจากมือของเขา  แต่ จะถูกจับแน่และถูกมอบไวใ้นมือของ
เขา ท่านจะได้ เห ็นกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตาต่อตา และจะ
ได้ พู  ดก ันปากต่อปาก และท่านจะต้องไปยงับาบิ โลน � 4  
โอ ข้าแต่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  อยา่งไรก็ดี ขอทรง
สดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรสัเก่ียว
กับพระองค์ ดังน้ี  วา่ ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ 5 ท่านจะตาย
ด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ่งหอมเพื่อศพบรรพบุรุษ
ของท่าน คือบรรดากษั ตร ิย์ ซ่ึงอยู่ ก่อนท่านฉันใด คนเขา
ก็จะเผาเครือ่งหอมเพื่อท่านฉันน้ัน และเขาจะครํา่ครวญ
เพื่อท่านวา่ �อนิจจาเอย๋  พระองค์  เจ้าข้า � เพราะเราได้ลัน่
วาจาไว ้แล้ว � พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 6  แล ้วเยเรมีย ์
ผู้  พยากรณ์  ได้ ทูล บรรดา พระ วจนะ เหล่า น้ี ต่อ เศเด คี ยาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม 7 ขณะเม่ือกองทัพขอ
งกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนกําลังสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและหวัเมือง
แหง่ยูดาห์ทัง้สิ ้นที ่ยงัเหลืออยู่  คือ เมืองลาคีชและเมืองอา
เซคาห์ เพราะยงัเหลืออยูส่องเมืองน้ี เท่ าน้ั นที ่เป็นหวัเมืองยู
ดาห ์ท่ี  มี กําแพงป้ อม 

 กรุ งเยรูซาเล็มจะรบัโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน
8 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ยงัเยเรมีย์  หลังจาก

ท่ี  กษัตรยิ ์เศเดคียาห ์ได้ ทรงกระทําพันธสัญญากับบรรดา
ประชาชน ใน กรุง เยรูซาเล็ม วา่ จะ ประกาศ ราช กฤษฎีกา
เรือ่งอสิรภาพแก่ เขาทัง้หลาย  ดังน้ี 9  ให ้ ทุ กคนปล่อยทาส
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ฮบีรูของตนทัง้ชายและหญิงเสียให ้เป็นอสิระ เพื่อวา่จะไม่ 
มี  ผู้ ใดกระทําให้ยวิพี่น้องของตนเป็นทาส 10 เม่ือบรรดาเจ้า
นายและบรรดาประชาชน  ผู้  เข ้ากระทําพันธสัญญาได้ย ินว ่า
 ทุ กคนจะปล่อยทาสของตนทัง้ชายและหญิง เพื่อวา่เขาทัง้
หลายจะไม่ ถู กกระทําใหเ้ป็นทาสอกี เขาทัง้หลายก็ ได้ เชื่อฟัง
และปล่อยทาสให ้เป็นอสิระ 11  แต่ ภายหลังเขาได้ หวนกลับ 
และจับทาสชายและหญิงซ่ึงเขาได้ปล่อยให้เป็ นอ ิสระน้ัน
มาให ้อยู ่ ใต้ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิ งอ ีก 12 พระ
วจนะแหง่พระเยโฮวาห์จึงมายงัเยเรมีย์จากพระเยโฮวาห ์
วา่ 13 �พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ เรา
ได้กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้า ในว ันที ่เรานํา
เขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ ออกจากเรอืนทาสวา่ 14 เม่ือ
สิน้เจ็ดปี แล ้วเจ้าทุกคนจะต้องปล่อยพี่น้องฮบีรู ผู้  ท่ี เขาเอา
มาขายไวกั้บเจ้า และได้ รบัใช ้ เจ้ ามาหกปี  เจ้ าต้องปล่อยเขา
ให้เป็ นอ ิสระพ้นจากการรบัใช ้เจ้า  แต่ บรรพบุรุษของเจ้าไม่
ฟังเราและไม่ เงีย่หู ฟังเรา 15  บัดน้ี  เจ้ าได้หนักลับและกระทํา
สิง่ท่ี ถู กต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอสิรภาพทุก
คนต่อเพื่อนบ้านของตน และเจ้าได้กระทําพันธสัญญาต่อ
หน้าเราในนิเวศซ่ึงเรยีกตามนามของเรา 16  แต่  แล ้วเจ้า
ก็หวนกลับกระทําให้นามของเราเป็นมลทิน ในเม่ือเจ้าทุก
คนจับทาสชายหญิงของเจ้า ซ่ึงเจ้าได้ปล่อยให้เป็ นอ ิสระไป
ตามความปรารถนาของเขาทัง้หลายแล้ วน ้ันกลับมาให ้อยู ่ 
ใต้ บังคับของการเป็นทาสชายและหญิ งอ ีก 17  เพราะฉะน้ัน 
พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าทัง้หลายมิ ได้ เชื่อฟังเรา
ด้วยการป่าวรอ้งเรือ่งอสิรภาพต่อพี่น้องและเพื่อนบ้านของ
ตน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราป่าวรอ้งวา่  เจ้ าทัง้หลาย
เป็ นอ ิสระต่อดาบ ต่อโรคระบาด และต่อการกันดารอาหาร
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เราจะกระทําเจ้าให้ยา้ยไปอยู่ในบรรดาราชอาณาจักรของ
แผ่นดินโลก 18และคนท่ีละเมิดต่อพันธสัญญาของเรา และ
มิ ได้ กระทําตามข้อตกลงในพันธสัญญาซ่ึงเขาได้กระทําต่อ
หน้าเราน้ัน เป็นดังลูกว ัวท ่ีเขาตัดออกเป็นสองท่อน และ
เดินผ่านกลางท่อนเหล่าน้ันไป 19  เจ้ านายแหง่ยูดาห ์ก็ดี  
เจ้ านายแหง่กรุงเยรูซาเล็มก็ ดี  ขันที  ก็ดี  ปุ โรหติและบรรดา
ประชาชนแหง่แผ่นดินน้ั นก ็ ดี  ผู้ ผ่านระหวา่งท่อนลูกว ัวน ้ัน
20 เราจะมอบเขาไวใ้นมือศั ตรู ของเขา และในมือของบรรดา
ผู้ ท่ี แสวงหาชวีติของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหารของนก
ในอากาศและของสัตว์ในแผ่นดินโลก 21 ส่วนเศเดคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และเจ้านายทัง้หลายของเขาน้ัน เราจะ
มอบไวใ้นมือศั ตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ ท่ี แสวงหา
ชวีติของเขา ในมือของกองทัพแห่งกษั ตร ิย์บาบิโลนซ่ึงได้
ถอยไปจากเจ้าแล้ วน ้ัน 22 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เรา
จะบัญชาและจะกระทําให้เขากลับมายงักรุงน้ี และเขาจะ
สู้รบกับกรุงน้ี และยดึเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะ
กระทําใหห้วัเมืองยูดาหเ์ป็ นที ่รกรา้งปราศจากคนอาศัย�

35
 วงศ์ วานเรคาบเป็นแบบอยา่งท่ี ดี 

1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์ในรชักาล
เยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 2 �จง
ไปหาวงศ์วานเรคาบและพู ดก ับเขา และนําเขามาท่ีพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์  เข ้ามาในหอ้งเฉลียงหอ้งหน่ึง  แล 
้วเชญิให้เขาด่ืมเหล้าองุน่� 3  ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงนํายาอาซัน
ยาห์  บุ ตรชายเยเรมีย์  ผู้ เป็นบุตรชายฮาบาซินยาห์และพี่
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น้องของเขา และบุตรชายของเขาทัง้หมด และวงศ์วานเร
คาบทัง้หมด 4 ข้าพเจ้านําเขามายงัพระนิเวศของพระเยโฮ
วาห์ มาในหอ้งเฉลียงของบุตรชายของฮานัน  ผู้ เป็นบุตร
ชายอกิดาลิยาห์  ผู้ เป็นคนของพระเจ้า ซ่ึงอยู ่ใกล้ กับหอ้ง
เฉลียงของเจ้านาย เหนือหอ้งเฉลียงของมาอาเสอาห ์บุ ตร
ชายชลัลูม  ผู้ดู แลธรณี ประตู 5  แล ้วข้าพเจ้าก็วางเหยอืกเห
ล้าองุ ่นก ับถ้วยหลายลูกไว ้หน ้าเหล่าบุตรชายแหง่วงศ์วาน
เรคาบ และข้าพเจ้าพู ดก ับเขาทัง้หลายวา่ �เชญิด่ืมเหล้า
องุน่� 6  แต่ เขาทัง้หลายตอบวา่ �เราจะไม่ ด่ืมเหล้าองุน่
เพราะโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเรา
วา่ � เจ้ าทัง้หลายอยา่ด่ืมเหล้าองุน่ ทัง้ตัวเจ้าและลูกหลาน
ของเจ้าเป็นนิตย์ 7  เจ้ าอยา่สรา้งเรอืน  เจ้ าอยา่หวา่นพืช  เจ้ 
าอยา่ปลูกหร ือม ีสวนองุน่ และเจ้าจงอยู่ในเต็นท์ตลอดชวีติ
ของเจ้า เพื่อเจ้าจะมี ช ีวิตยนืนานในแผ่นดินซ่ึงเจ้าอาศัย
อยู�่ 8 เราทัง้หลายได้เชื่อฟังเสียงของโยนาดับบุตรชายเร
คาบผู้เป็นบิดาของเราในสิง่ทัง้ปวงซ่ึงท่านได้บัญชาเรา คือ
ไม่ด่ืมเหล้าองุน่ตลอดชวีติของเรา ทัง้ตัวเรา  ภรรยา  บุตร
ชาย  บุ ตรสาวของเรา 9 และไม่สรา้งเรอืนเพื่อจะอาศัยอยู่
เราไม่ มี สวนองุน่หรอืนาหรอืพืช 10  แต่ เราเคยอยู่ในเต็นท์
และได้เชื่อฟังและกระทําทุกสิง่ซ่ึงโยนาดับบิดาของเราได้
บัญชาเราไว้ 11  แต่ ต่อมาเม่ือเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิโลนได้ยกมาต่อสู้กับแผ่นดินน้ี เราพูดวา่ �มาเถิด
 ให ้เราไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพราะกลัวกองทัพคนเคลเดีย
และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรยี� ดัง น้ันเราจึงอยู่ ในกรุง
เยรูซาเล็ม� 12  แล ้วพระวจนะแหง่พระเยโฮวาห์จึงมาถึง
เยเรมีย ์วา่ 13 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห ่งอ ิสรา
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เอลตร ัสด ังน้ี วา่ จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยูดาห์ และบอก
ชาวกรุงเยรูซาเล็มวา่ พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  เจ้ าจะไม่รบัคํา
สัง่สอนเพื่อจะเชื่อฟังถ้อยคําของเราหรอื 14 คําบัญชาซ่ึง
โยนาดับบุตรชายเรคาบให ้ไว ้ แก่  บุ ตรชายทัง้หลายของตน
 ไม่  ให ้ด่ืมเหล้าองุน่น้ัน เขาก็ ได้ รกัษากันไว ้แล้ว และเขาทัง้
หลายมิ ได้ ด่ืมเลยจนถึงวนัน้ี เพราะเขาทัง้หลายได้เชื่อฟัง
คําบัญชาแห ่งบ ิดาของเขา  แต่ เราได้ พู  ดก ับพวกเจ้าอยา่งไม่ 
หยุดยัง้  แต่  เจ้ าทัง้หลายหาได้ฟังเราไม่ 15 เราได้ส่งบรรดาผู้ 
รบัใช ้ของเราคือผู้ พยากรณ์ มาหาเจ้า ส่งเขามาอยา่งไม่ หยุด
ยัง้  กล่าววา่ � บัดน้ี  เจ้ าทุกคนจงหนักลับจากทางชัว่ของตน
และแก้ไขการกระทําของเจ้าทัง้หลายเสีย อยา่ไปติดตาม
พระอื่นเพื่อปรนนิบั ติ พระเหล่าน้ัน  แล ้วเจ้าจะได้อาศัยอยูใ่น
แผ่นดิน ซ่ึงเราได้ประทานแก่ เจ้ าและบรรพบุรุษของเจ้า�  
แต่  เจ้ ามิ ได้  เงีย่หู หรอืเชื่อฟังเรา 16  บุ ตรชายทัง้หลายของ
โยนาดับบุตรชายของเรคาบได้กระทําตามคําบัญชาซ่ึ งบ ิดา
ของเขาได้สัง่ไว้  แต่  ชนชาติ  น้ี  ไม่ได้ เชื่อฟังเรา 17  เหตุ  ฉะน้ี 
พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ั
สด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะนําความรา้ยทัง้สิน้ ซ่ึงเราประกาศ
ไว้มาเหนือยูดาห์ และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพราะวา่
เราพู ดก ับเขาทัง้หลายและเขาก็ ไม่  ฟัง เราได้เรยีกเขาและ
เขาไม่ ขานตอบ � 18  แต่ เยเรมีย ์ได้  พู  ดก ับวงศ์วานเรคาบวา่
�พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ 
เพราะวา่เจ้าได้เชื่อฟังคําบัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า
และถือรกัษาข้ อบ ังคับของท่านทัง้สิน้ และกระทําทุกอยา่ง
ท่ีท่านบัญชาเจ้า 19  เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาห์จอมโยธา
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ โยนาดับบุตรชายเรคาบ
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จะไม่ขัดสนผู้ชายท่ียนือยูต่่อหน้าเราเลยเป็นนิตย�์

36
เยเรมียบ์ันทึกคําพยากรณ์ต่างๆของท่าน

1 ต่อมาในปี ท่ี ส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโย
สิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ พระวจนะต่อไปน้ีมาจากพระเย
โฮวาห์ถึงเยเรมีย ์วา่ 2 � เจ้ าจงเอาหนังสื อม ้วนม้วนหน่ึง
และเขียนถ้อยคําน้ีทัง้สิน้ลงไว้ เป็นคําท่ีเราได้ พู  ดก ับเจ้า
ปรกัปราํอสิราเอลและยูดาห์ และบรรดาประชาชาติ ทัง้สิน้ 
 ตัง้แต่  วนัท่ี เราได้ พู  ดก ับเจ้า  ตัง้แต่ รชักาลโยสิยาห์จนถึงวนั
น้ี 3 ชะรอยวงศ์วานยูดาหจ์ะได้ยนิถึงความรา้ยทัง้สิน้ซ่ึงเรา
ประสงค์จะกระทําแก่เขาทัง้ปวง เพื่อวา่ทุกคนจะหนักลับ
จากทางชัว่รา้ยของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ชา้
ของเขาและบาปของเขา� 4  แล ้วเยเรมีย์ จึงเรยีกบารุ คบ 
ุตรชายเนริยาห ์ให ้บารุคเขียนพระวจนะทัง้สิน้ของพระเย
โฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรสัแก่เยเรมีย์ ตามคําบอกของท่านไว้
ในหนังสื อม ้ วน 5 และเยเรมีย ์ก็ สัง่บารุควา่ �ข้าพเจ้าถู กห 
้ามไม่ ให ้ไปยงัพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะน้ันเจ้าต้อง
ไป และในวนัถืออดอาหาร  เจ้ าจงอา่นพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์จากหนังสื อม ้ วน ซ่ึงเจ้าเขียนไว้ตามคําบอกของ
เราให้ประชาชนทัง้สิน้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์ได้ยนิ 
 เจ้ าจงอา่นให้คนทัง้ปวงแหง่ยูดาห์  ผู้ ออกมาจากหวัเมือง
ของเขาให้เขาได้ยนิด้วย 7 ชะรอยเขาจะถวายคําทูลวงิวอน
ของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทุกคนจะหนักลับ
จากทางชัว่ของตน เพราะความกริว้และความพิโรธซ่ึงพระ
เยโฮวาหท์รงประกาศเป็นโทษเหนือชนชาติ น้ี น้ันใหญ่หลวง
นัก� 8และบารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์ได้ กระทําทุกอยา่งตามซ่ึง
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เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ สัง่เขา ถึงเรือ่งใหอ้า่นพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์จากหนังสื อม ้วนในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์
9 ต่อมาในปี ท่ี หา้แหง่รชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิ
ยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์  ณ เดือนท่ี เก้า เขาได้ป่าวรอ้งแก่
ประชาชนทัง้สิน้ในกรุงเยรูซาเล็มและประชาชนทัง้สิน้ผู้มา
จากหวัเมืองแหง่ยูดาหย์งักรุงเยรูซาเล็ม  ให ้ถืออดอาหารต่อ
พระพักตรพ์ระเยโฮวาห์ 10  แล ้วบารุคจึงได้อา่นถ้อยคําของ
เยเรมียจ์ากหนังสื อม ้วนใหป้ระชาชนทัง้สิน้ฟัง ในพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ ในหอ้งเฉลียงของเกมาริยาห์  บุ ตรชาย
ชาฟาน  ผู้ เป็นเลขาน ุการ ซ่ึงอยู่ในลานบนตรงทางเข้าของ
ประตู ใหม่  แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ 11 เม่ื อม ีคายาห์
 บุ ตรชายเกมารยิาห์  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ได้ ยนิพระวจนะ
ทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์จากหนังสื อม ้วนแล้ว 12 ท่านได้ลง
มาท่ีพระราชวงัของกษั ตร ิย ์เข ้าไปในหอ้งราชเลขา และดู 
เถิด  เจ้ านายทัง้สิ ้นก ็น่ังอยู ่ท่ีน่ัน คือเอลีชามาราชเลขา เด
ไลยาห ์บุ ตรชายเชไมอาห์ เอลนาธนับุตรชายอคัโบร์ เกมา
รยิาห ์บุ ตรชายชาฟาน เศเดคียาห ์บุ ตรชายฮานันยาห์ และ
บรรดาเจ้านายทัง้สิน้ 13 และมีคายาห ์ก็ เล่าถ้อยคําทัง้สิน้ซ่ึง
ท่านได้ ยนิ เม่ือบารุ คอ ่านจากหนังสื อม ้วนให้ประชาชนฟัง
น้ัน 14  เหตุ ดังน้ันบรรดาเจ้านายจึงใช้เยฮู ดี  บุ ตรชายเนธา
นิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของเชเลมิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายของคู 
ช ี  ให ้ไปพู ดก ับบารุควา่ �จงถือหนังสื อม ้วนซ่ึงเจ้าอา่นให้
ประชาชนฟังน้ันมา� ดังน้ันบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์จึงถือ
หนังสื อม ้วนน้ันมาหาเขาทัง้หลาย 15 และเขาทัง้หลายจึงพู 
ดก ับเขาวา่ �จงน่ังลงอา่นหนังสือน้ันให้เราฟัง� บารุคจึ งอ 
่านใหเ้ขาฟัง 16 ต่อมาเม่ือเขาได้ยนิคําทัง้หมดน้ั นก ห็นัมาหา
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กันด้วยความกลัว เขาทัง้หลายจึงพู ดก ับบารุควา่ �เราจะ
ต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ีต่อกษั ตร ิย�์ 17  แล ้วเขาทัง้
หลายจึงถามบารุควา่ �จงบอกเราวา่  เจ้ าเขียนถ้อยคําเหล่า
น้ีทัง้สิน้อยา่งไร  เข ียนตามคําบอกของเขาหรอื� 18 บารุค
ตอบเขาทัง้หลายวา่ �ท่านได้บอกถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้สิน้แก่ 
ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้าก็ เข ียนมันไวด้้วยหมึกในหนังสื อม ้ วน 
� 19  แล ้วเจ้านายทัง้หลายบอกบารุควา่ �ทัง้เจ้าและเยเร
มีย์จงไปซ่อนเสีย อยา่ให ้ผู้ ใดทราบวา่เจ้าอยู ่ท่ีไหน � 20  แล ้ว
เขาทัง้หลายก็ เข ้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตร ิย์ เม่ือเอา
หนังสื อม ้วนเก็บไวใ้นหอ้งของเอลีชามาราชเลขาแล้ว เขาก็
กราบทูลถ้อยคําทัง้สิน้น้ันแก่ กษัตรยิ ์

 กษัตรยิ ์เยโฮยาคิมเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย
21  กษัตรยิ ์ ก็ รบัสัง่ให้เยฮู ดี ไปเอาหนังสื อม ้วนน้ันมา เขาก็

ไปเอามาจากหอ้งของเอลีชามาราชเลขา และเยฮู ดี  ก็ อา่น
ถวายกษั ตร ิย์และแก่บรรดาเจ้านายทัง้ สิน้ ผู้ยนือยู่ข้างๆ
กษั ตร ิย์ 22 เวลาน้ันเป็นเดือนท่ี เก้า  กษัตรยิ ์ประทั บอย ู่ใน
พระราชวงัเหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ในโถไฟหน้าพระพักตร์
23 ต่อมาเม่ือเยฮู ดี อา่นไปได้สามหรอืส่ี แถบ  กษัตรยิ ์ทรงเอา
มีดอาลักษณ์ ตัดออก และทรงโยนเข้าไปในไฟท่ีในโถไฟ จน
หนังสื อม ว้นน้ันถูกไฟท่ีในโถไฟเผาผลาญหมด 24 ถึงกระน้ัน
กษั ตร ิย์หรอืข้าราชการของพระองค์ ผู้  ได้ ยนิบรรดาถ้อยคํา
เหล่าน้ีหาได้เกรงกลัวหรอืฉีกเส้ือผ้าของตนไม่ 25  แม้ว ่าเม่ือ
เอลนาธนัและเดลายาหแ์ละเกมารยิาห์  ได้ ทูลวงิวอนกษั ตร ิ
ย ์มิ  ให ้ พระองค์ ทรงเผาหนังสื อม ้ วน  พระองค์ หาทรงฟังไม่ 26  
กษัตรยิ ์ทรงบัญชาใหเ้ยราเมเอลบุตรชายฮามเมเลค และเส
ไรอาห ์บุ ตรชายอสัรเีอล และเชเลมิยาห ์บุ ตรชายอบัเดเอล  
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ให ้จับบารุคเสมียนและเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  แต่ พระเยโฮวาห์
ทรงซ่อนท่านทัง้สองเสีย

พระเจ้าทรงใหเ้ยเรมียบ์ันทึกพระวจนะอกีครัง้
27  หลังจากท่ี  กษัตรยิ ์ทรงเผาหนังสื อม ้วนอ ันม ีถ้อยคําซ่ึง

บารุคเขียนตามคําบอกของเยเรมีย ์แล้ว พระวจนะของพระ
เยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์วา่ 28 �จงเอาหนังสื อม ้วนอกีม้วน
หน่ึงและจงเขียนถ้อยคําแรกซ่ึงอยู่ในหนังสื อม ้วนก่อนลง
ไว ้ทัง้หมด คือซ่ึงเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์ทรงเผาเสีย
น้ัน 29 และเก่ียวกับเรือ่งเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์ยู ดาห์น้ันเจ้าจง
กล่าวดังน้ี วา่ �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ ท่านได้เผาหนังสื 
อม ้วนน้ีเสียและกล่าววา่ ทําไมเจ้าจึงได้ เข ียนไวใ้นน้ั นว ่า � 
กษัตรยิ ์บาบิโลนจะมาทําลายแผ่นดินน้ี เป็นแน่ และจะตัด
มนษุย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินน้ัน� 30  เพราะฉะน้ัน 
พระเยโฮวาห์จึงตร ัสด ังน้ี เก ่ี ยวด ้วยเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่
งยูดาห ์วา่ เยโฮยาคิมจะไม่ มี  บุ ตรท่ีจะประทับบนพระท่ีน่ัง
ของดาวดิ และศพของท่านจะถูกทิง้ไว ้ให ้ตากแดดกลางวนั
และตากน้ําค้างแข็งเวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่านและ
เชื้อสายของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความชัว่ชา้
ของเขาทัง้หลาย เราจะนําเหตุรา้ยทัง้สิ ้นที ่เราได้ประกาศ
ต่อพวกเขา  แต่ เขาไม่ฟังน้ัน  ให ้ตกลงบนเขา และบนชาว
กรุงเยรูซาเล็ม และบนคนยูดาห�์ � 32  แล ้วเยเรมีย์จึงเอา
หนังสื อม ้วนอกีม้วนหน่ึง  มอบให ้บารุ คบ ุตรชายเนริยาห ์
เสมียน  ผู้  เข ียนถ้อยคําทัง้สิน้ในน้ันตามคําบอกของเยเรมีย์
คือถ้อยคําทัง้สิน้ในหนังสื อม ้วนซ่ึงเยโฮยาคิมกษั ตร ิย ์แห ่ง
ยูดาห ์ได้ เผาเสียในไฟ และมีถ้อยคําเป็ นอ ันมากท่ีคล้ายคลึ 
งก ันเพิม่ขึ้น
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37
เยเรมีย ์ถู  กค ุมขัง

1 เศเดคียาห์ราชบุตรของโยสิยาห์  ผู้ ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์
กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์ในแผ่นดินยูดาห์
 ได้  เสวย ราชย ์แทน โค นิ ยาห์ ราช บุตร ของ เย โฮ ยาคิ ม 2  
แต่ ท่านเองก็ ดี หรอืข้าราชการของท่านก็ ดี หรอืประชาชน
แหง่แผ่นดิ นก ็ ดี หาได้ฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
พระองค์ตรสัโดยเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  ไม่ 3  กษัตรยิ ์เศเดคี
ยาห์ทรงใช้เยฮูคั ลบ ุตรชายเชเลมิยาห์ และเศฟันยาห ์ปุ โรห ิ
ตบ ุตรชายมาอาเสอาห ์ให ้ไปยงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าว
วา่ �ขออธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเผื่อเรา�
4 ฝ่าย เยเร มีย์ น้ัน ยงั เข้า นอก ออก ใน ท่ามกลาง ประชาชน
อยู่ เพราะท่านย ังม ิ ได้  ถู ก จําขัง 5 กองทัพของฟาโรห ์ได้ 
ออกมาจากอยีปิต์ และเม่ือคนเคลเดียผู้ซ่ึงกําลังล้อมกรุง
เยรูซาเล็มอยู ่ได้ ยนิข่าว น้ัน เขาทัง้หลายก็ถอยทัพไปจาก
กรุงเยรูซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย ์
ผู้  พยากรณ์  วา่ 7 �พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าแห ่งอ ิสราเอลตร ัสด 
ังน้ี วา่  เจ้ าจงไปบอกกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์  ผู้ ซ่ึงใช ้เจ้ ามาถาม
ต่อเราวา่ � ดู  เถิด กองทัพของฟาโรห์ซ่ึงได้มาชว่ยเจ้ากําลัง
จะกลับไปอยีปิต์ ไปยงัแผ่นดินของเขา 8 และคนเคลเดีย
จะกลับมาต่อสู้กับกรุงน้ี อกี เขาทัง้หลายจะยดึไว้และเผา
เสียด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ อยา่ล่อลวงตัวเจ้า
โดยกล่าววา่ �คนเคลเดียจะถอยออกไปจากเราทีเดียวแน่�
เพราะวา่เขาจะไม่ถอยออกไปเลยที เดียว 10  ถึงแม้ วา่เจ้า
กระทําให้กองทัพทัง้สิน้ของคนเคลเดียท่ีกําลังต่อสู้ เจ้ าให ้
พ่ายแพ้ และมีเหลือแต่ คนที ่บาดเจ็บเท่าน้ัน เขาทัง้หลาย
จะลุกขึ้น  ทุ กคนในเต็นท์ของเขา และเผากรุงน้ี เสียด ้วย
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ไฟ� � 11 ต่อมาเม่ือกองทัพของคนเคลเดียได้ถอยจากกรุง
เยรูซาเล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห ์เข ้ามาประชดิ 12 เยเร
มีย ์ก็ ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มมุ่งไปยงัแผ่นดินเบนยามิน
เพื่อจะรบั ส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนท่ี น่ัน 13 เม่ือ
ท่านอยู ่ท่ี  ประตู เบนยามิน ทหารยามคนหน่ึงอยู ่ท่ีน่ัน ชื่ ออ ิ ร ี
ยาห ์บุ ตรชายเชเลมิยาห์  ผู้ เป็นบุตรชายฮานันยาห ์ได้ จับเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์  กล่าววา่ �ท่านกําลังหนีไปหาคนเคลเดีย�
14 และเยเรมีย์ตอบวา่ � ไม่  จร ิงเลย ข้าพเจ้ามิ ได้ กําลังหนีไป
หาคนเคลเดีย�  แต่ อ ิร ียาห ์ไม่ ฟังท่าน และจับเยเรมีย์นํามา
หาพวกเจ้านาย 15 และบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเร
มีย์ และเขาทัง้หลายก็ ตี ท่านและขังท่านไว้ในเรอืนของโย
นาธานเลขาน ุการ เพราะได้ ทําให ้เป็นคุก 16 เม่ือเยเรมีย ์เข 
้าไปในคุกใต้ ดิ นและในหอ้งเล็กแล้ว เยเรมีย ์ก็ ค้างอยู ่ท่ี น่ัน
หลายวนัแล้ว 17  กษัตรยิ ์เศเดคียาห ์ใช ้ ให ้คนไปเอาตั วท ่านอ
อกมา  กษัตรยิ ์ ได้ สอบถามท่านเป็นความลั บท ่ีในพระราชวงั
วา่ � มี พระวจนะอนัใดมาจากพระเยโฮวาห์บ้างหรอื� เยเร
มีย์ทูลวา่ � มี พ่ะยะ่ค่ะ�  แล ้ วท ่านทูลอ ีกวา่ � พระองค์ จะ
ถูกมอบไว้ในมือของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน � 18 เยเรมีย ์ได้ 
ทูลกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห ์อ ี กวา่ �ข้าพระองค์ ได้ กระทําอะไรผิด
ต่อพระองค์ หรอืต่อข้าราชการของพระองค์ หรอืต่อชนชาติ 
น้ี  พระองค์ จึงได้จําขังข้าพระองค์ ไว ้ในคุก 19  ผู้  พยากรณ์ 
ของพระองค์ ผู้  ได้  พยากรณ์  ให ้ พระองค์  วา่ � กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิโลนจะไม่มาต่อสู้ พระองค์ หรอืต่อสู้ แผ่ นดินน้ี� น้ันอยู ่
ท่ีไหน 20 เพราะฉะน้ันบัดน้ี  โอ ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ผู้ เป็นเจ้านาย
ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ สด ับฟัง ขอคําทูลของข้าพระ
องค์เป็ นที ่โปรดปรานต่อพระพักตร์ของพระองค์ ขออยา่
ส่งข้าพระองค์ กล ับไปท่ีเรอืนของโยนาธานเลขานกุารน้ัน
เลย เกรงวา่ข้าพระองค์จะตายเสียท่ี น่ัน � 21  กษัตรยิ ์เศเด
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คียาหจึ์ งม ีรบัสัง่ให้เขามอบเยเรมีย ์ไว ้ ท่ี บรเิวณทหารรกัษา
พระองค์ และเขาใหข้นมปังแก่ท่านวนัละก้อนจากถนนชา่ง
ทํา ขนม จน ขนมปัง ใน กรุง น้ัน หมด เยเร มีย์ จึง ค้าง อยู่ ใน
บรเิวณทหารรกัษาพระองค์ อยา่งน้ัน 

38
เยเรมีย ์ถู กหยอ่นลงไปในคุกใต้ ดิน 

1 ฝ่ายเชฟาทิยาห ์บุ ตรชายมัทธาน เกดาลิยาห ์บุ ตรชาย
ปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเลมิยาห์ และปาชเฮอร ์บุ ตร
ชายมัลคิยาห ์ได้ ยนิถ้อยคําของเยเรมีย ์ท่ี  กล ่าวแก่ประชาชน
ทุกคนวา่ 2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี วา่  ผู้ ใดอยู่ ในกรุง น้ี
จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรค
ระบาด  แต่  ผู้ ใด ท่ีออกไปหาคนเคลเดียจะมี ช ีวิตอยู่ เขา
จะมี ช ีวติเป็นบําเหน็จแหง่การสงคราม และย ังม ี ช ีวิตอยู่
3 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  แน่ นอนกรุงน้ีจะต้องมอบไว้ใน
มือของกองทัพของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและท่านจะยดึไว�้
4 และบรรดาเจ้านายจึงทูลกษั ตร ิย ์วา่ �ขอประหารชายคน
น้ี เสีย เพราะเขากระทําให้มือของทหารซ่ึงเหลืออยู่ในเมือง
น้ีออ่นลง ทั ้งม ือของประชาชนทัง้หมดด้วย โดยพูดถ้อยคํา
เชน่น้ี แก่  เขาทัง้หลาย เพราะวา่ชายคนน้ี มิได้ แสวงหาความ
อยูเ่ยน็เป็นสุขของชนชาติ น้ี  แต่ หาความทุกข์ ยากลําบาก 
� 5  กษัตรยิ ์เศเดคียาหต์ร ัสว ่า � ดู  เถิด ชายคนน้ี อยู ่ในมือ
ของท่านทัง้หลายแล้ว เพราะกษั ตร ิย์จะทําอะไรขัดท่านทัง้
หลายได้ เล่า � 6 เขาจึงจับเยเรมีย์หยอ่นลงไปในคุกใต้ ดิ นข
องมัลคิยาห ์บุ ตรชายฮามเมเลคซ่ึงอยู่ในบรเิวณทหารรกัษา
พระองค์ เขาเอาเชอืกหยอ่นเยเรมียล์งไป ในคุกใต้ ดิ นน้ันไม่ 
มีน ํ้า  มี  แต่  โคลน และเยเรมีย ์ก็ จมลงไปในโคลน
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เอเบดเมเลคชว่ยเยเรมีย์
7 เม่ือเอเบดเมเลคคนเอธโิอเปียขั นที คนหน่ึงในพระราช

วงัได้ย ินว ่า เขาหยอ่นเยเรมีย์ลงไปในคุกใต้ ดิ นน้ัน ฝ่ายกษั 
ตร ิย์ประทั บอย ู่ ท่ี  ประตู เบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ออกไป
จากพระราชวงัและทูลกษั ตร ิย ์วา่ 9 �ข้าแต่ กษัตรยิ ์ ผู้ เป็น
เจ้านายของข้าพระองค์ คนเหล่าน้ี ได้ กระทําความชัว่รา้ย
ในบรรดาการท่ีเขาได้กระทําต่อเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ โดยท่ี 
ได้ ทิง้ท่านลงไปในคุกใต้ ดิน ท่านคงหวิตายท่ี น่ัน เพราะใน
กรุงน้ี ไม่มี ขนมปังเหลืออยู ่เลย � 10  แล ้วกษั ตร ิย ์มี รบัสัง่ให้
เอเบดเมเลคคนเอธโิอเปียวา่ �จงเอาคนไปจากท่ี น่ี กับเจ้า
สามสิบคน  แล ้วฉุดเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ ออกมาจากคุกใต้ ดิ  
นก ่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึงเอาคนไปด้วยและไปท่ี
พระราชวงัไปยงัเรอืนพั สด ุเพื่อเอาผ้าเก่าๆและเส้ือผ้าขาดๆ
ซ่ึงเขาเอาเชอืกผูกหยอ่นลงไปให้เยเรมีย ์ท่ี ในคุกใต้ ดิน 12  
แล ้ว เอ เบดเมเลคคนเอธโิอเปีย พู ดก ับเยเร มีย ์วา่ �ท่าน
จงคล้องผ้าและเส้ือเก่าน้ันไว ้ใต้  รกัแร ้และเช ือก � เยเรมีย์
กระทําตาม 13  แล ้วเขาก็ ฉุ ดเยเรมียข์ึ้นมาด้วยเช ือก และยก
ท่านขึ้นมาจากคุกใต้ ดิน และเยเรมีย ์ก็ ยงัค้างอยู่ในบรเิวณ
ทหารรกัษาพระองค์

เศเดคียาหท์รงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
14  กษัตรยิ ์เศเดคียาห์ทรงใช้คนไปนําเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ 

มาท่ีทางเข้าพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ชอ่งท่ี สาม  กษัตรยิ ์
ตรสักับเยเรมีย ์วา่ �เราจะถามท่านสักข้อหน่ึง ขออยา่ปิดบัง
ไว้จาก เรา เลย� 15 เยเร มีย์ จึง ทูล เศเด คี ยาห ์วา่ �ถ้า ข้า
พระองค์จะทูลพระองค์  พระองค์ จะประหารข้าพระองค์ แน่  
มิใช ่ หรอื และถ้าข้าพระองค์จะถวายคําปรกึษา  พระองค์ 
จะไม่ฟังข้าพระองค์ มิใช ่ หรอื � 16  แล ้วกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห ์
ก็ ทรงปฏิญาณแก่เยเรมีย์เป็นการลับวา่ �พระเยโฮวาห ์ผู้ 
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ทรงสรา้งวญิญาณของเราทรงพระชนม์ อยู ่ แน่  ฉันใด เรา
จะไม่ประหารท่านหรอืมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่าน้ี ท่ี 
แสวงหาชวีติของท่านฉันน้ัน� 17  แล ้วเยเรมีย์ ทูลเศเดคี
ยาห ์วา่ �พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอลตร ัสด ังน้ี วา่ ถ้าพระองค์จะยอมมอบตัวแก่พวกเจ้า
นายแห่งกษั ตร ิย์บาบิโลนแล้ว เขาจะไว ้ช ีวติของพระองค์
และกรุงน้ีจะไม่ต้องถูกไฟเผา  พระองค์ และวงศ์วานของ
พระองค์จะมี ช ีวติอยู ่ได้ 18  แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ ยอมมอบตัวแก่
พวกเจ้านายแหง่กษั ตร ิย์ของบาบิโลนแล้ว  กรุ งน้ีจะต้องถูก
มอบไวใ้นมือของชนเคลเดีย และเขาทัง้หลายจะเอาไฟเผา
เสีย และพระองค์จะหนี ไม่ รอดไปจากมือของเขาทัง้หลาย�
19  กษัตรยิ ์เศเดคียาห์จึงตรสักับเยเรมีย ์วา่ �เรากลัวพวก
ยวิ ซ่ึงเล็ดลอดไปหาคนเคลเดีย เกรงวา่เราจะถูกมอบไว้
ในมือของพวกเหล่าน้ัน และเขาทัง้หลายจะกระทําความ
อปัยศแก่ เรา � 20 เยเรมีย์ ทูลวา่ �เขาจะไม่มอบพระองค์ 
ไว ้ ขอพระองค์เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ตาม
สิง่ ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ ทูลพระองค์ และพระองค์ ก็ จะเป็นสุข
และเขาก็จะไว ้พระชนม์ ของพระองค์ 21  แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ 
ยอมมอบตัว  ต่อไป น้ี เป็นพระวจนะ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรง
สําแดงต่อข้าพระองค์ 22  ดู  เถิด บรรดาผู้หญิง ท่ี เหลืออยู ่
ในวงัของกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห์จะได้ ถู กนําออกไปให้พวกเจ้า
นายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน และผู้หญิงเหล่า น้ันจะวา่
�เพื่อนทัง้หลายของพระองค์ ได้ หลอกลวงพระองค์ และได้
ชนะพระองค์ แล้ว พระบาทของพระองค์จมลงในโคลนแล้ว
และเขาทัง้หลายก็หนัไปจากพระองค์� 23 เขาจะพาบรรดา
สนมและมเหสีและบุตรของพระองค์ไปให้คนเคลเดีย และ
พระองค์เองก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของเขาทัง้หลาย  แต่  
พระองค์ จะถูกกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนจับได้ และพระองค์จะ
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เป็นเหตุ ท่ี พวกเขาเผากรุงน้ี เสียด ้วยไฟ� 24  แล ้วเศเดคียาห์
ตรสักับเยเรมีย ์วา่ �อยา่ให ้ผู้ ใดรูถ้้อยคําเหล่าน้ี และท่านจะ
ไม่ ตาย 25  แต่ ถ้าพวกเจ้านายได้ย ินว ่าเราได้ พู  ดก ั บท ่าน และ
มาหาท่านพูดวา่ �จงบอกมาวา่เจ้าพูดอะไรกับกษั ตร ิย์ และ
กษั ตร ิย์ตรสัอะไรกับเจ้า อยา่ซ่อนอะไรจากเราเลย และเรา
จะไม่ฆ่าเจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าได้ทูล
ขอต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ มิ  ให ้ พระองค์ ทรงส่งข้าพเจ้ากลับ
ไปท่ีเรอืนของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียท่ี น่ัน � � 27 และเจ้า
นายทัง้ปวงก็มาหาเยเรมีย์และซักถามท่าน และท่านก็ตอบ
เขาตามบรรดาถ้อยคําเหล่าน้ี ท่ี  กษัตรยิ ์ทรงรบัสัง่ท่าน เขา
ทัง้หลายจึงหยุดถามท่าน เพราะการสนทนาน้ันไม่ มี ใครได้ 
ยนิ 28 และเยเรมีย ์ก็ ค้างอยู่ในบรเิวณทหารรกัษาพระองค์
จนถึงว ันที ่เยรูซาเล็มถูกยดึ ท่านอยู่ในท่ีน่ันเม่ือเยรูซาเล็ม
ถูกยดึ

39
ครัง้สุดท้ายท่ี ยู ดาห ์ถู กนําไปเป็นเชลย

1 ในปี ท่ี  เก ้าแหง่เศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ในเดือน
ท่ี สิบ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนและกองทัพทัง้
สิน้ของท่านได้มาสู้รบกรุงเยรูซาเล็มและได้ล้อมไว้ 2 ในปี ท่ี  
สิ บเอด็แหง่รชักาลเศเดคียาห์ เม่ือว ันที ่ เก ้าของเดือนท่ี สี ่  
กรุ งน้ั นก ็ แตก 3  แล ้วบรรดาเจ้านายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ
โลนได้ เข ้ามาน่ังท่ี ประตู  กลาง  มี เนอรกั์ลชาเรเซอร์ สัมการ์
เนโบ สารเสคิม รบัสารสี เนอรกั์ลชาเรเซอร์ รบัมัก และ
บรรดาเจ้านายท่ี เหลืออยู ่ทัง้สิน้ของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน 
4 ต่อมาเม่ือเศเดคียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์และบรรดาทหาร
ได้ เห ็นแล้ว เขาทัง้หลายได้ หนี ออกจากกรุงในเวลากลางคืน
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ไปทางอุทยานของกษั ตร ิย์ ออกทางประตูระหวา่งกําแพง
ทัง้สอง และท่านได้ หนี ไปยงัทางท่ี ราบ 5  แต่ กองทัพของ
คนเคลเดียได้ ติ ดตามเขาทัง้หลาย ไปทันเศเดคียาห ์ท่ี ราบ
เมืองเยร ีโค และเม่ือเขาทัง้หลายจั บท ่านได้ แล้ว เขาได้นํา
ท่านไปยงัเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนท่ีตําบลรบิ
ลาห์ในแผ่นดินฮามัท และพระองค์ ก็ พิพากษาโทษท่าน 6  
กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ฆ่าบรรดาบุตรชายของเศเดคียาห ์ท่ี 
ตําบลรบิลาห์ต่อหน้าต่อตาของท่าน และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ
โลนได้ประหารพวกขุนนางทัง้สิน้ของยูดาห ์เสีย 7  พระองค์ 
ทรงทํานัยน์ตาของเศเดคียาห ์ให ้บอดไป  แล ้วตีตรวนท่าน
ไวเ้พื่อจะนําไปบาบิ โลน 8 คนเคลเดียได้เผาพระราชวงัและ
บ้านเรอืนของประชาชน และพังกําแพงกรุงเยรูซาเล็มเสีย
9  แล ้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ จับ
ส่วนประชาชนท่ี เหลืออยู ่ในกรุงเป็นเชลยพาไปยงับาบิ โลน 
ทัง้คนท่ี เล็ดลอด คือคนท่ีเล็ดลอดมาหาท่าน และส่วนคนท่ี 
เหลืออยู ่10 เนบูซาระดาน  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ 
ได้ ทิง้คนจนแหง่ประชาชนท่ี ไม่มี  สมบัติ อะไรไว้ในแผ่นดินยู
ดาห ์บ้าง และในเวลาเดียวกันได้มอบสวนองุน่และไรน่าให ้
แก่  เขา 

เนบูคัดเนสซารร์บัสัง่ให ้ดู แลรกัษาเยเรมีย์
11 เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบโิลนได้ประทานบัญชา

เก่ี ยวด ้วยเยเร มีย์ ทาง เนบู ซา ระ ดาน  ผู้ บัญชาการ ทหาร
รกัษา พระองค์ วา่ 12 �จงร ับท ่าน ไป  ดู แล ท่าน ให ้ดี และ
อยา่ทําอนัตรายแก่ ท่าน  แต่ จงกระทําแก่ท่านตามท่ีท่านจะ
บอกให�้ 13  ดังน้ัน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษา
พระองค์ เนบูชสับาน รบัสารสี เนอรกั์ลชาเรเซอร์ รบัมัก
และบรรดาเจ้านายของกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลนได้ ใช ้คนไป
14 คือพวกท่านได้ ใช ้คนไปนําเยเรมีย์มาจากบรเิวณทหาร
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รกัษาพระองค์ เขาทัง้หลายมอบท่านไว้ กับ เกดาลิยาห ์บุ 
ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ให ้นําท่านไปบ้าน
ดังน้ันท่านจึงได้ อยู ่ท่ามกลางประชาชน 15 พระวจนะของ
พระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย์  ขณะท่ี ท่านถูกขังอยู่ในบรเิวณ
ทหารรกัษาพระองค์น้ั นว ่า 16 �จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธโิอเปียวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสรา
เอลตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะให้ถ้อยคําของเราท่ี มี  อยู ่ ต่อกร 
ุงน้ีสําเรจ็ในทางรา้ยไม่ ใช ่ทางดี และจะสําเรจ็ต่อหน้าเจ้า
ในวนัน้ัน 17 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  แต่ เราจะชว่ยเจ้าให้พ้น
ในวนัน้ัน และเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนท่ี เจ้ ากลัว
18 เพราะเราจะชว่ยเจ้าให้พ้นเป็นแน่ และเจ้าจะไม่ล้มลง
ด้วยดาบ  แต่  เจ้ าจะมี ช ีวติ เป็นบําเหน็จแหง่การสงคราม
เพราะเจ้าได้ ไว ้วางใจในเรา พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ �

40
เยเรมีย ์พยากรณ์ ท่ามกลางประชาชนซ่ึงเหลืออยู่ ในยู

ดาห์
1 พระวจนะซ่ึงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์  หลังจาก

ท่ี เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ ปล่อย
ให้ท่านไปจากรามาห์ ครัง้เม่ือเขาจั บท ่านตีตรวนมาพรอ้ม
กับบรรดาเชลยพวกกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์  ผู้  ท่ี  ถู กกวาด
ไปเป็นเชลยยงับาบิ โลน 2  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ 
ได้ นําเยเรมีย์มาแล้วพู ดก ั บท ่านวา่ �พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทรงประกาศความรา้ยน้ีต่อสถานท่ี น้ี 3 พระเยโฮ
วาหท์รงกระทําใหเ้ป็นไปและทรงกระทําตามท่ี พระองค์ ตรสั
ไว้ เพราะท่านทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ และ
ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์  สิ ่งน้ีจึงได้เป็นมาเหนือ
ท่าน 4  ดู  เถิด  วนัน้ี ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่ตรวนท่ีมือของ
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ท่าน ถ้าท่านเหน็ชอบท่ีจะมายงักรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้า  ก็ 
จงมาเถิด ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให ้ดี  แต่ ถ้าท่านไม่ เห ็นชอบ
ท่ีจะมายงักรุงบาบิโลนกับข้าพเจ้า  ก็ อยา่มา  ดู  ซิ  แผ่ นดิน
ทัง้หมดน้ี อยู ่ต่อหน้าท่าน ท่านจะไปท่ีไหนก็ ได้  ตามแต่ ท่าน
เหน็ดี เห ็นชอบท่ีจะไป� 5 ขณะเม่ือท่านยงัไม่ กล ับไป เขา
กล่าววา่ �ท่านจงกลับไปหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  
ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ แต่ ง
ตัง้ให้เป็นผู้วา่ราชการบรรดาหวัเมืองยูดาห์ และอยู่กับเขา
ท่ามกลางประชาชน หรอืจะไปท่ีใดท่ีท่านเหน็ชอบจะไปก็ 
ได้ �  ผู้ บัญชาการทหารรกัษาพระองค์จึงสั ่งอน ุมั ติ เสบียง
และให้ของขวญัแก่เยเรมีย์  แล้วก็ ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย ์ก็ 
ไปหาเกดาลิยาห์  บุ ตรชายอาหคัิ มท ่ี มิ สปาห์ และอาศัยอยู่
กับเขาท่ามกลางประชาชนซ่ึงเหลืออยู่ในแผ่นดินน้ัน 7 เม่ือ
บรรดาหวัหน้าของกองทหารท่ีในทุ่งนา คือพวกเขาและคน
ของเขาทัง้หลายได้ย ินว ่า  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้
เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมให้เป็นผู้วา่ราชการในแผ่นดิน
น้ัน และได้มอบชายหญิ งก ับเด็ก  ผู้  ท่ี เป็นคนจนในแผ่นดิน
ซ่ึ งม ิ ได้  ถู กกวาดไปเป็นเชลยยงับาบิโลนไว ้ให ้ท่านน้ัน 8 เขา
ทัง้หลายก็ไปหาเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์  มี อิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห์ โยฮานันและโยนาธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไร
อาห ์บุ ตรชายทันหุ เมท บรรดาบุตรชายของเอฟายชาวเนโท
ฟาห์ เยซันยาห ์บุ ตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ตัวเขาและคน
ของเขา 9 เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชา
ฟานก็ ได้ ปฏิญาณให ้แก่ เขาและคนของเขา  กล่าววา่ �อยา่
กลัวในการท่ีจะปรนนิบั ติ คนเคลเดีย จงอาศัยอยูใ่นแผ่นดิน
และปรนนิบั ติ  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  แล ้ วท ่านทัง้หลายก็จะ
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อยูเ่ยน็เป็นสุข 10 ส่วนตัวข้าพเจ้า  ดู  เถิด ข้าพเจ้าจะอาศัย
อยู ่ท่ี  มิ สปาห์ เพื่อจะปรนนิบั ติ คนเคลเดีย  ผู้ ซ่ึงจะมาหาเรา
 แต่ ฝ่ายท่านจงเก็ บน ้ําองุน่  ผลไม้  ฤดูรอ้น และน้ํามันและ
เก็บไวใ้นภาชนะ และจงอยู่ในหวัเมืองซ่ึงท่านยดึได้ น้ัน � 11  
ในทํานองเดียวกัน เม่ือพวกย ิวท ้ังหลาย ซ่ึงอยู ่ท่ี โมอบัและ
ท่ามกลางคนอมัโมน และในเอโดมและในแผ่นดิ นอ ่ืนๆทัง้
สิน้  ได้ ย ินว ่ากษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนได้ทิง้คนให้เหลือไว้ส่วน
หน่ึงในยูดาห์และได้ แต่ งตัง้ให้เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  
ผู้ เป็นบุตรชายชาฟานใหเ้ป็นผู้วา่ราชการเหนือเขาทัง้หลาย
12  แล ้วพวกย ิวท ้ังปวงก็ ได้  กล ับมาจากทุกท่ีซ่ึงเขาถูกขับไล่ 
ให ้ไปอยู ่น้ัน และมายงัแผ่นดินยูดาห์มาหาเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ ส
ปาห์ และเขาทัง้หลายได้ เก ็ บน ํ้าองุน่และผลไม้ในฤดูรอ้นได้ 
เป็นอนัมาก 

อชิมาเอลวางแผนรา้ยฆ่าเกดาลิยาห์
13 ฝ่ายโยฮานันบุตรชายของคาเรอาหแ์ละบรรดาประมุข

ของกอง ทหาร ท่ี ใน ทุ่ง นา ได้ มา หา เก ดา ลิ ยาห ์ท่ี  มิ ส ปาห์
14 และกล่าวแก่ท่านวา่ �ท่านทราบหรอืไม่ วา่ บาอาลิสกษั 
ตร ิย์ของคนอมัโมนได้ส่งให้อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์
มาเอาชวีติของท่าน� ฝ่ายเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมไม่
เชื่อเขาทัง้หลาย 15  แล ้วโยฮานันบุตรชายคาเรอาห ์ได้  พู  ดก 
ับเกดาลิยาห์เป็นการลั บท ่ี มิ สปาห ์วา่ �จงให้ข้าพเจ้าไปฆ่าอิ
ชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์เสีย และจะไม่ มี ใครทราบเรือ่ง
ทําไมจะให้เขาเอาชวีติของท่าน  แล ้วพวกย ิวท ้ังหลายซ่ึงมา
รวบรวมอยู่กั บท ่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห ์
ท่ี  เหลืออยู ่ น้ี  ก็ จะพินาศ� 16  แต่ เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม
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พู ดก ับโยฮานันบุตรชายคาเรอาห ์วา่ �ท่านอยา่ทําสิง่น้ี เลย 
เพราะท่ีท่านพูดถึ งอ ิชมาเอลน้ันเป็นความเท็จ�

41
อชิมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์

1 ต่อมาในเดือนท่ี เจ ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์  ผู้ 
เป็นบุตรชายเอลีชามาเชื้อพระวงศ์  พร ้อมกับเจ้านายสิบ
คนของกษั ตร ิย์  ได้ มาหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิ มท ่ี มิ ส
ปาห์  แล ้วพวกเขารบัประทานอาหารอยู่ด้วยกั นที ่ มิ สปาห์
2  แล ้ วอ ิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์กับคนทัง้สิ บท ่ี อยู ่กับ
เขาก็ ได้  ลุ กขึ้นฆ่าเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตร
ชายชาฟาน  ผู้  ท่ี  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้ให้เป็นผู้วา่
ราชการท่ี แผ่ นดินน้ันเสียด้วยดาบจนตาย 3 อิชมาเอลได้
ฆ่าพวกย ิวท ้ังหลายท่ี อยู ่กับเกดาลิยาห ์ท่ี  มิ สปาห์ และคน
เคลเดียซ่ึงได้พบอยู ่ท่ี น่ันพรอ้มกับพวกทหารด้วย 4 ต่อมา
อกีสองวนัหลังจากว ันที ่เกดาลิยาห ์ถู กฆ่าก่อนท่ีใครๆรู ้เรือ่ง 
5  มี ชายแปดสิบคนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชีโลห์และ
เมืองสะมาเรยี  มี หนวดเคราโกนเสียและเส้ือผ้าขาด และ
กรดีตัวเอง นําเครือ่งธญัญบูชาและกํายานมาถวายท่ีพระ
นิเวศของพระเยโฮวาห์ 6และอชิมาเอลบุตรชายเนธานิยาห์
มาจากมิสปาห์พบเขาเหล่าน้ันเข้า อิชมาเอลเดินมาพลาง
รอ้งไห ้พลาง และต่อมาเม่ือเขาพบคนเหล่าน้ันจึงพู ดก ับ
เขาทัง้หลายวา่ �เชญิเข้ามาหาเกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม
เถิด� 7 เม่ือเขาทัง้หลายเข้ามาในเมือง อิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห์และคนท่ี อยู ่กั บท ่านก็ฆ่าเขาทัง้หลายเสีย และ
โยนเขาลงไปในท่ีขังน้ํา 8  แต่ ในพวกน้ั นม ี อยู ่ สิ บคนด้วยกั 
นที ่ พู  ดก ับอิชมาเอลวา่ �ขออยา่ฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามี 
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ของมีค่า คือข้าวสาลี ข้าวบาร ์เลย ์ น้ํามัน และน้ําผึ้งซ่อนไว้
ในทุ่งนา�  ดังน้ัน เขาจึงงดไม่ฆ่าเขาทัง้หลายกับพี่น้องเสีย
9  ท่ี ขังน้ําซ่ึ งอ ิชมาเอลโยนศพทัง้ปวงของผู้ ท่ี เขาฆ่าตายลง
ไปเพราะเหตุเกดาลิยาห ์น้ัน เป็ นที ่ซ่ึงกษั ตร ิย์อาสาสรา้งไว้
เพื่อป้องกันบาอาชากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอล อิชมาเอลบุตร
ชายเนธานิยาห ์ก็  ใส่  คนที ่ ถู กฆ่าไวจ้นเต็ม 10  แล ้ วอ ิชมาเอลก็
จับคนทัง้หมดท่ี เหลืออยู ่ในมิสปาหไ์ปเป็นเชลย คือพวกราช
ธดิาและประชาชนทัง้ปวงท่ี เหลืออยู ่ ท่ี  มิ สปาห์  ผู้  ท่ี เนบูซาระ
ดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ มอบหมายให ้แก่ เก
ดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ 
จับเขาเป็นเชลย และออกเดินข้ามฟากไปหาคนอมัโมน

โยฮานันชว่ยพวกเชลยให ้รอดพ้น 
11  แต่ เม่ือโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหวัหน้า

ของกองทหารซ่ึงอยูกั่บเขา  ได้ ยนิเรือ่งความชัว่รา้ยทัง้หลาย
ซ่ึ งอ ิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ กระทําแล้ วน ้ัน 12 เขา
ก็จัดเอาคนทัง้หมดของเขาไปต่อสู้กับอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิยาห์ เขาทัง้หลายปะทะเขาท่ีสระใหญ่ ซ่ึงอยู ่ท่ี เมือ
งกิเบโอน 13 และต่อมาเม่ือประชาชนทัง้ปวงผู้ซ่ึงอยู่กับอิ
ชมาเอลเหน็โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหวัหน้า
กองทหารท่ี อยู ่กับเขา เขาทัง้หลายก็เปรมปร ีดิ ์14 ประชาชน
ทัง้ปวงซ่ึ งอ ิชมาเอลจับเป็นเชลยมาจากมิสปาห์จึงหนัหลัง
และกลับไป เขาไปหาโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ 15  แต่ อิ
ชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้  หนี รอดจากโยฮานันพรอ้ม
กับชายแปดคนไปหาคนอมัโมน 16  แล ้วโยฮานันบุตรชาย
คาเรอาหแ์ละบรรดาหวัหน้าของกองทหารซ่ึงอยูกั่ บท ่าน  ได้ 
นําประชาชนท่ี เหลืออยู ่ ทัง้หมด ซ่ึงเอากลับคืนมาจากอิชมา
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เอลบุตรชายเนธานิยาห์ซ่ึงมาจากมิสปาห ์หลังจากท่ี  ได้ ฆ่า
เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิมแล้ วน ้ัน คือทหาร  ผู้หญิง  เด็ก 
และขั นที  ผู้ ซ่ึงโยฮานันนํากลับมาย ังก ิเบโอน 17 และเขาทัง้
หลายก็ไปอยู ่ท่ี  ท่ี อาศัยของคิมฮาม  ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ใจจะ
ไปย ังอ ียปิต์ 18 เน่ืองด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะ
วา่อิชมาเอลบุตรชายเนธานิยาห ์ได้ ฆ่าเกดาลิยาห ์บุ ตรชา
ยอาหคัิม  ผู้ ซ่ึงกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนได้ตัง้ใหเ้ป็นผู้วา่ราชการ
เหนือแผ่นดินน้ันเสีย

42
คนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ขอคําแนะนําจากเยเรมีย์  แต่  ได้ 

ปฏิเสธคําน้ันเสีย
1 บรรดาหวัหน้าของกองทหารและโยฮานันบุตรชายคา

เรอาห์ และเยซันยาห ์บุ ตรชายโฮชายาห์ และประชาชนทัง้
ปวงจากผู้น้อยท่ีสุดถึงผู้ ใหญ่  ท่ี สุดได้ เข ้ามาใกล้ 2 และพู ดก 
ับเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  วา่ � ขอให ้คําออ้นวอนของข้าพเจ้าทัง้
หลายเป็ นที ่ยอมรบัต่อหน้าท่าน และขอท่านอธษิฐานต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อเราทัง้หลาย เพื่อคนท่ี 
เหลืออยู ่ น้ี  ทัง้สิน้ (เพราะเรามีเหลือน้อยจากคนมาก  ตาม
ท่ี ท่านเหน็อยู่ กับตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านสําแดงหนทางแก่เราวา่ เราควรจะดําเนินไปทางไหน
และขอสําแดงสิง่ท่ีเราควรจะกระทํา� 4 เยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  
กล ่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ �ข้าพเจ้าได้ยนิท่านแล้ว  ดู  เถิด 
ข้าพเจ้าจะอธษิฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านตาม
คําขอ รอ้ง ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ ต่อ มา พระ เย โฮ วาห์จะ
ทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้าจะบอกแก่ ท่าน ข้าพเจ้า
จะไม่ ปิดบัง สิง่ ใดไว้จากท่านเลย� 5  แล ้ว เขาทัง้หลายพู 
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ดก ับเยเรมีย ์วา่ �ขอพระเยโฮวาห์จงเป็นพยานท่ี สัตย ์ จร 
ิงและ สัตย์ ซ่ือ ในระหวา่งข้าพเจ้า ทัง้หลาย ถ้าข้าพเจ้า ทัง้
หลายมิ ได้ กระทําตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านผู้ทรงใช ้ท่าน 6  ไม่ วา่จะดีหรอืรา้ย ข้าพเจ้า
ทัง้หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้าทัง้หลายส่งท่านให้ไปหาน้ัน เพื่อเรา
จะอยูเ่ยน็เป็นสุข เม่ือเราเชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเรา� 7 ต่อมาครัน้สิน้สิบวนัแล้วพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย์ 8  แล ้ วท ่านจึงให้ตามตัว
โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้หวัหน้าของกอง
ทหารผู้ อยู ่กั บท ่าน และประชาชนทัง้ปวงตัง้แต่ คนเล ็กท่ีสุด
ถึงคนใหญ่ ท่ีสุด 9 และบอกเขาทัง้หลายวา่ �พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล  ผู้ ซ่ึงท่านได้ ใช ้ ให ้ข้าพเจ้านําเอาคํา
ออ้นวอนของท่านไปเสนอต่อพระพักตร ์พระองค์  น้ัน  ได้ ตร ั
สด ังน้ี วา่ 10 ถ้าเจ้าทัง้หลายจะอยู่ ต่อไปในแผ่นดินน้ี เรา
จะสรา้งเจ้าทัง้หลายขึ้นและไม่ทําลายลง เราจะปลูกเจ้าไว้
และไม่ถอนเจ้าเสีย เพราะเราได้ กล ับใจจากเหตุรา้ยซ่ึงเรา
ได้กระทําไปแล้ว 11 อยา่กลัวกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนผู้ซ่ึงเจ้า
กลัวอยู ่น้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า อยา่กลัวเขาเลย เพราะเรา
อยู่กับเจ้าทัง้หลายเพื่อชว่ยเจ้าให ้รอด และชว่ยเจ้าให้พ้น
จากมือของเขา 12 เราจะให้ความกรุณาแก่ เจ้า เพื่อเขาจะ
ได้ กรุ ณาเจ้า และยอมให ้เจ้ ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้า
เอง 13  แต่ ถ้าเจ้าทัง้หลายพูดวา่ �เราจะไม่ อยู ่ในแผ่นดิน
น้ี� โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของ
เจ้า 14 และกล่าววา่ � ไม่เอา เราจะเข้าไปในแผ่นดิ นอ ียปิต์
 ท่ี ซ่ึงเราจะไม่ เห ็นสงคราม จะไม่ ได้ ยนิเสียงแตร จะไม่หวิ
ขนมปัง และเราทัง้หลายจะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน � 15  เพราะฉะน้ัน 
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 บัดน้ี คนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ เอย๋ ขอฟังพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าของอสิราเอล ตร ัสด 
ังน้ี วา่ ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะเข้าอยีปิต์และไปอาศัยท่ี น่ัน 16  แล 
้วต่อมาดาบซ่ึงเจ้ากลัวอยู่น้ันจะตามทันเจ้าท่ีน่ันในแผ่นดิ 
นอ ียปิต์ และการกันดารอาหารซ่ึงเจ้ากลัวอยู่น้ันจะติดตาม
เจ้าไปถึ งอ ียปิต์และเจ้าจะตายท่ี น่ัน 17  ทุ กคนซ่ึ งม ุ่งหน้า
ไปย ังอ ียปิต์ เพื่อจะอยู ่ท่ี น่ันจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่ มี  คนที ่ เหลืออยู ่หรอื
ท่ีรอดตายจากเหตุรา้ยซ่ึงเราจะนํามาเหนือเขา 18 เพราะ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ 
เราเทความกริว้ของเราและความพิโรธของเราลงเหนือชาว
เยรูซาเล็มอยา่งไร เราจะเทความกริว้ของเราเหนือเจ้าทัง้
หลายเม่ือเจ้าจะเข้าไปย ังอ ียปิต์ อยา่งน้ัน  เจ้ าจะเป็นคําสาป
เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็นคําแชง่และเป็ นที ่ นินทา  เจ้ าจะไม่ 
เหน็ที ่ น่ี  อกี 19  โอ คนยูดาห ์ท่ี ยงัเหลืออยู ่เอย๋ พระเยโฮวาห ์ได้ 
ตรสัเก่ียวกั บท ่านแล้ วว ่า �อยา่ไปย ังอ ียปิต์� จงรู ้เป็นแน่  วา่ 
ในวนัน้ีข้าพเจ้าได้ตักเตือนท่าน 20 วา่ท่านทัง้หลายได้หลง
เจิน่ไปในใจของท่านเอง เพราะท่านได้ ใช ้ข้าพเจ้าไปหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านวา่ �ขออธษิฐานเพื่อเราต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
จะตรสัประการใด ขอบอกแก่ เรา และเราจะกระทําตาม�
21 และในวนัน้ีข้าพเจ้าได้ประกาศพระวจนะน้ันแก่ท่านทัง้
หลายแล้ว  แต่ ท่านมิ ได้ เชื่อฟังพระสุรเสียงแหง่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านในสิง่ใดๆซ่ึงพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้า
มาบอกท่าน 22 เพราะฉะน้ันบัดน้ีจงทราบเป็นแน่ วา่ ท่าน
ทัง้หลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วย
โรคระบาด ในสถานท่ีซ่ึงท่านทัง้หลายปรารถนาจะไปอาศัย
อยู�่
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43
เยเรมียไ์ปย ังอ ียปิต์ พร ้อมกับพวกท่ี เหลืออยู ่

1 ต่อมาเม่ือเยเรมีย์จบการพูดต่อประชาชนทัง้ปวงถึง
พระวจนะเหล่าน้ีทัง้สิน้ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
ทัง้หลาย ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาได้ทรงใช้ท่านให้
ไปพูดพระวจนะทัง้สิน้น้ีกับเขาทัง้หลายน้ันแล้ว 2 อาซาริ
ยาห ์บุ ตรชายโฮชายาหแ์ละโยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และ
บรรดาผู้ชายท่ีโอหงัได้ พู  ดก ับเยเรมีย ์วา่ �ท่านพู ดม ุสา พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรามิ ได้  ใช ้ท่านให้มาพูดวา่ �อยา่ไป
อยีปิต์ ท่ี จะอาศัยอยู ่ท่ีน่ัน � 3  แต่ บารุ คบ ุตรชายเนรยิาห ์ได้  ยุ 
ท่านให ้ต่อสู้ กับเรา เพื่อจะมอบเราไว้ในมือของคนเคลเดีย
เพื่อเขาทัง้หลายจะได้ฆ่าเรา หรอืกวาดเราไปเป็นเชลยใน
บาบิ โลน � 4 โยฮานันบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหวัหน้า
ของกองทหาร และประชาชนทัง้สิน้  ไม่ เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห ์ท่ี จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ 5  แต่ โยฮา
นันบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาผู้หวัหน้าของกองทหารได้
พาคนยูดาห ์ทุ กคนท่ี เหลืออยู ่ ไป คือผู้ซ่ึงกลับมาอยู่ในแผ่น
ดินยูดาห์ จากบรรดาประชาชาติ ท่ี เขาถูกขับไล่ ให ้ไปอยู ่น้ัน 
6 คือพวกผู้ชายผู้ หญิง  เด็ก บรรดาธดิา และทุกคนซ่ึงเนบู
ซาระดานผู้บัญชาการทหารรกัษาพระองค์ ได้ เหลือไว ้ให ้ แก่ 
เกดาลิยาห ์บุ ตรชายอาหคัิม  ผู้ เป็นบุตรชายชาฟาน ทัง้เยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์ และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ 7 และเขาทัง้
หลายได้ มาย ังแผ่นดิ นอ ียปิต์ เพราะเขาทัง้หลายไม่เชื่อฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ และเขาก็มาถึงนครทาปาน
เหส 8  แล ้วพระวจนะของพระเยโฮวาห ์มาย ังเยเรมีย์ในนคร
ทาปานเหสวา่ 9 �จงถื อก ้อนหนิใหญ่ๆไว้ จงซ่อนไว ้ท่ี ในปูน
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สอในเตาเผาอฐิ ซ่ึงอยู ่ท่ี ทางเข้าไปสู่พระราชวงัของฟาโรห์
ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตาของคนยูดาห์ 10 และ
จงกล่าวแก่เขาทัง้หลายวา่ พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้า
แห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะใช้และนําเนบูคัด
เนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน  ผู้รบัใช ้ของเรา และท่านจะ
ตัง้พระท่ีน่ังของท่านเหนือหนิเหล่าน้ี ซ่ึงเราได้ซ่อนไว้ และ
ท่านจะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนือหนิเหล่าน้ี 11 เม่ือ
ท่านมาถึง ท่านจะโจมตี แผ่ นดิ นอ ียปิต์มอบผู้ ท่ี  กําหนดให ้
ถึงความตายจะไปหาความตาย  ผู้  ถู กกําหนดให้เป็นเชลย
แก่การเป็นเชลย และผู้ ท่ี  ถู กกําหนดให ้ถู กดาบให ้แก่  ดาบ 
12 และเราจะก่อไฟในวหิารของพระแห ่งอ ียปิต์ และท่านจะ
เผาเสียและเก็บไปเป็นเชลย และท่านจะปกคลุมตัวเองด้วย
แผ่นดิ นอ ียปิต์ เหมือนผู้เล้ียงแกะปกคลุมตัวเองด้วยเส้ือ
คลุม และท่านจะไปเสียจากท่ีน่ันด้วยสันติ ภาพ 13 ท่านจะ
หกัเสาศั กด ิ ์สิทธิ ์ แห ่งเมืองเบธเชเมชซ่ึงอยูใ่นแผ่นดิ นอ ียปิต์ 
เสีย และท่านจะเอาไฟเผาวหิารของพระแห ่งอ ียปิต์ เสีย �

44
พระวจนะของพระเจ้าเก่ี ยวด ้วยพวกยวิในอยีปิต์

1 พระวจนะท่ี มาย ังเยเรมีย ์เก ี่ ยวด ้วยบรรดาย ิวท ีอ่าศัยอยู่
ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ท่ี  มิ กดล  ท่ี ทาปานเหส  ท่ี โนฟ และในแผ่น
ดินปัทโรส  วา่ 2 �พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิส
ราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  เจ้ าทัง้หลายได้ เห ็นบรรดาเหตุรา้ยท่ีเรา
นํามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม และเหนือหวัเมืองยูดาห ์ทัง้สิน้  ดู  
เถิด  ทุกวนัน้ี เมืองเหล่าน้ั นก ็เป็ นที ่ รกรา้ง  ไม่มี  ผู้ ใดอาศัยอยู่
ในน้ัน 3 เพราะความชัว่ซ่ึงเขาทัง้หลายได้กระทําได้ยัว่เยา้
เราให ้มี  ความโกรธ ด้วยการท่ีเขาทัง้หลายไปเผาเครือ่งหอม
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และปรนนิบั ติ พระอื่นซ่ึงเขาไม่ รูจั้ก  ไม่ วา่เขาเอง หรอืเจ้าทัง้
หลาย หรอืบรรพบุรุษของเจ้า 4  อยา่งไรก็ดี เราได้ ใช ้บรรดาผู้ 
รบัใช ้ของเราคือผู้ พยากรณ์ ไปหาเจ้าโดยได้ ลุ กขึ้นแต่ เน่ินๆ 
และใชเ้ขาไปกล่าววา่ � โอ อยา่กระทําสิง่ท่ีน่าสะอดิสะเอยีน
น้ี ซ่ึงเราเกลียดชงั� 5  แต่ เขาไม่ฟังหรอืเงีย่หู ฟัง เพื่อจะหนั
กลับจากความชัว่รา้ยของเขา และไม่เผาเครือ่งหอมแก่พระ
อื่น 6  เพราะฉะน้ัน เราจึงได้เทความเดือดดาลและความ
โกรธของเราออกให ้พลุ ่งขึ้นในหวัเมืองยูดาห์ และในถนน
หนทางของกรุง เยรูซาเล็ม และเมืองเหล่าน้ั นก ็ ถู ก ทิง้ ไว้
เสียเปล่าและรกรา้งไป อยา่งทุกวนัน้ี 7 เพราะฉะน้ันบัดน้ี
พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล จึง
ตร ัสด ังน้ี วา่ ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงทําความชัว่รา้ยยิง่ใหญ่ น้ี  
แก่  จิ ตใจเจ้าเอง และตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทัง้เด็กและเด็ก
ท่ีย ังด ูดนมเสียจากเจ้า เสียจากท่ามกลางยูดาห์  ไม่มี ชน
ท่ี เหลืออยู ่ ไว ้ แก่  เจ้ าเลย 8 ทําไมเจ้าทัง้หลายจึงยัว่เยา้เรา
ให้ โกรธด้วยการ ท่ี มือของเจ้ากระทํา ด้วยการเผาเครือ่ง
หอมให ้แก่ พระอื่นในแผ่นดิ นอ ียปิต์ ท่ี  ท่ี  เจ้ ามาอยู ่น้ัน เพื่อ
เจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็ นที ่ สาปแชง่ และเป็ นที ่นินทา
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แห ่งแผ่นดินโลก 9  เจ้ าได้ลืม
ความชัว่ของบรรพบุรุษของเจ้า ความชัว่ของบรรดากษั ตร ิ
ย ์แห ่งยูดาห์ บรรดาความชัว่ของนางสนมและมเหสีของ
เขาทัง้หลาย ความชัว่ของเจ้าเองและความชัว่ของภรรยา
ของเจ้า ซ่ึงเขาทัง้หลายได้กระทําในแผ่นดินยูดาห์ และใน
ถนนหนทางของกรุงเยรูซาเล็มเสียแล้วหรอื 10  แม้ กระทัง่
วนั น้ี แล ้วเขาทัง้หลายก็ย ังม ิ ได้ ถ่อมตัวลง หรอืเกรงกลัว
หรอืดําเนินตามราชบัญญั ติ หรอืตามกฎเกณฑ์ของเรา ซ่ึง
เราให ้มี  ไว ้ หน ้าเจ้าทัง้หลายและหน้าบรรพบุรุษของเจ้า 11  
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เพราะฉะน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
จึงตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้ เจ้ าให ้เก ิ
ดการรา้ย และจะตัดยูดาห์ออกเสียให ้สิน้ 12 เราจะเอาชน
ยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่  ผู้ ซ่ึ งม ุ่งหน้ามาท่ี แผ่ นดิ นอ ียปิต์เพื่อจะ
อาศัยอยู ่น้ัน และเขาทัง้หลายจะถูกผลาญเสียหมด เขาจะ
ล้มลงในแผ่นดิ นอ ียปิต์ เขาจะถูกผลาญด้วยดาบและด้วย
การกันดารอาหาร  ตัง้แต่  คนเล ็กน้อยท่ีสุดจนถึงคนใหญ่
โตท่ี สุด เขาทัง้หลายจะตายด้วยดาบและด้วยการกันดาร
อาหาร และเขาจะกลายเป็นคําสาป เป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็น
คําแชง่และเป็ นที ่ นินทา 13 เราจะต้องลงโทษคนเหล่าน้ัน
 ผู้ อาศัยอยู่ ในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ดัง ท่ี เราลงโทษกรุงเย รูซา
เล็ มด ้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด
14 จนคนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงมาอาศัยในแผ่นดิ นอ ียปิต์น้ัน
จะไม่รอดพ้นหรอืเหลือกลับไปยงัแผ่นดินยูดาห์  ท่ี ซ่ึงเขา
ปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ เพราะวา่เขาจะไม่ ได้  กล ับไป
นอกจากผู้ หนี พ้นบางคน� 15  แล ้วบรรดาผู้ชายผู้ รู ้วา่ภรรยา
ของตัวได้ถวายเครือ่งหอมแก่พระอื่น และบรรดาผู้หญิง
ท่ียนือยู ่ใกล้ เป็ นที ่ชุ มน ุมใหญ่ คือบรรดาประชาชนผู้อาศัย
ในปัทโรส ในแผ่นดิ นอ ียปิต์  ได้ ตอบเยเรมีย ์วา่ 16 �สําหรบั
ถ้อยคําซ่ึงท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระเยโฮวาห ์
น้ัน เราจะไม่ฟังท่าน 17  แต่ เราจะกระทําทุกสิง่ท่ีเราได้ พู ดไว้
คือเผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่ง
ด่ืมถวายแก่พระนางเจ้าดังท่ีเราได้ กระทํา ทัง้พวกเราและ
บรรพบุรุษของเรา บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านายของเรา ใน
หวัเมืองยูดาห์และในถนนหนทางกรุงเยรูซาเล็ม ทําอยา่ง
น้ันแล้วเราจึ งม อีาหารบรบูิ รณ แ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุข และไม่ เห 
็นเหตุรา้ยอยา่งใด 18  ตัง้แต่ เรางดการเผาเครือ่งหอมถวาย



เยเรมีย์ 44:19 cxxviii เยเรมีย์ 44:25

เจ้าแม่ แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่ง ด่ืมถวายแก่ พระนาง
เจ้า เราก็ขัดสนทุกอยา่ง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วย
การกันดารอาหาร 19 เม่ือเราเผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ 
แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่ พระนางเจ้า  ท่ี เรา
ได้ทําขนมถวายเพื่อนมัสการพระนางเจ้า และท่ี ได้ เทเครือ่ง
ด่ืมถวายแก่พระนางเจ้าน้ัน เรากระทํานอกเหนือความเหน็
ชอบของสามีของเราหรอื� 20  แล ้วเยเรมีย ์ได้ ตอบบรรดา
ประชาชน ทัง้พวกผู้ชายและผู้ หญิง คือประชาชนทัง้ปวงผู้ 
ให ้คําตอบแก่ท่านวา่ 21 �สําหรบัเครือ่งหอมท่ีท่านได้เผา
ถวายในหวัเมืองยูดาห์ และในถนนหนทางกรุงเยรูซาเล็ม
ทัง้ตั วท ่าน บรรพบุรุษของท่าน บรรดากษั ตร ิย์และเจ้านาย
ของท่าน และประชาชนแหง่แผ่นดิน พระเยโฮวาห ์มิได้ ทรง
จดจําไว้ดอกหรอื  พระองค์  ไม่ได้ ทรงนึกถึงหรอื 22 จนพระ
เย โฮ วาห์จะ ทรง ทน ต่อ ไป อกี ไม่ ไหว แล้ว เพราะ เหตุ จาก
การกระทําอนัชัว่รา้ยของท่าน และเพราะเหตุจากการอนั
น่าสะอดิสะเอยีนซ่ึงท่านได้กระทําน้ัน เพราะฉะน้ันแผ่นดิน
ของท่านจึงได้กลายเป็ นที ่รา้งเปล่าและเป็ นที ่น่าตกตะลึง
และเป็ นที ่ สาปแชง่ ปราศจากคนอาศัยดังทุกวนัน้ี 23 เพราะ
วา่ท่านได้เผาเครือ่งหอม และเพราะวา่ท่านได้กระทําบาป
ต่อพระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์ หรอืดําเนินตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ตามกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ และตามพระโอวาทของพระองค์ ความ
รา้ยน้ีจึงได้ตกแก่ ท่าน ดังทุกวนัน้ี� 24 เยเรมีย ์ได้  กล ่าวแก่
ประชาชนทัง้สิน้และแก่พวกผู้หญิงทัง้สิ ้นว ่า �บรรดาท่าน
ทัง้หลายแหง่ยูดาห ์ผู้  อยู ่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ จงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ 
ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยนืยนัด้วย
ปากของเจ้าทัง้หลายเอง และได้กระทําด้วยมือของเจ้าทัง้
หลายใหสํ้าเรจ็กล่าววา่ �เราจะทําตามการปฏิญาณของเรา
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ซ่ึงเราได้ปฏิญาณไว ้แน่นอน คือเผาเครือ่งหอมถวายเจ้าแม่ 
แห ่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ่งด่ืมถวายแก่ พระนางเจ้า �  แล้ว
ก็ ดํารงการปฏิญาณของเจ้าและทําตามการปฏิญาณของ
เจ้าแน่ นอน 26 เพราะฉะน้ันบรรดาเจ้าทัง้หลายแหง่ยูดาห ์ผู้  
อยู ่ในแผ่นดิ นอ ียปิต์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญ่ยิง่ของ
เราวา่ ปากของคนใดแหง่ยูดาห์ตลอดทัว่แผ่นดิ นอ ียปิต์จะ
ไม่ออกนามของเราโดยกล่าววา่ � องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้า
ทรงพระชนม์ อยู ่ ตราบใด � 27  ดู  เถิด เราคอยดู อยู ่ เพื่อให ้ เก 
ิดความรา้ย  มิใช ่ ความดี ชนยูดาห์ทัง้สิน้ผู้ อยู ่ในแผ่นดิ นอ 
ียปิต์จะถูกผลาญเสียด้วยดาบ และด้วยการกันดารอาหาร
จนกวา่จะถึงท่ีสุดของเขา 28 และบรรดาผู้ ท่ี  หนี พ้นดาบจะ
กลับจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ไปยงัแผ่นดินยูดาห์  มี จํานวนน้อย
และคนยูดาห ์ท่ี  เหลืออยู ่ ทัง้สิน้ ซ่ึงมาอาศัยอยู ่ท่ี  แผ่ นดิ นอ 
ียปิต์ จะทราบวา่คําของใครจะยัง่ยนื เป็นคําของเราหรอืคํา
ของเขาทัง้หลาย 29 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  น่ี จะเป็นหมาย
สําคัญแก่ เจ้า คือเราจะลงโทษเจ้าในท่ี น้ี เพื่อเจ้าจะได้ทราบ
วา่ คําของเราจะตั ้งม ่ันคงอยูต่่อเจ้าให ้เก ิดความรา้ยเป็นแน่
30 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะมอบฟาโรห์โฮฟ
รากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ียปิต์ ไว ้ในมือศั ตรู ของเขา และในมือของ
คนเหล่าน้ั นที ่แสวงหาชวีติของเขา  ดังท่ี เราได้มอบเศเดคี
ยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์ไว ้ในมือของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิ โลน  ผู้ ซ่ึงเป็นศั ตรู ของเขา และแสวงหาชวีติของ
เขา�

45
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุค
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1 ถ้อยคําซ่ึงเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์ บอกแก่บารุ คบ ุตรชายเน
รยิาห์เม่ือเขาเขียนถ้อยคําเหล่าน้ีลงในหนังสือตามคําบอก
ของเยเรมีย์ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโย
สิยาห์  กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 2 � โอ บารุคเอย๋ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตรสัแก่ท่านดังน้ี วา่ 3  เจ้ าวา่ � บัดน้ี 
 วบิัติ  แก่  ข้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเพิม่ความทุกข์ เข้า ท่ี 
ความเศรา้โศกของข้า ข้าก็เหน็ดเหน่ือยด้วยการครํา่ครวญ
ของข้า ข้าไม่ประสบความสงบเลย� 4  เจ้ าจงบอกเขาวา่ พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด  สิ ่งใดท่ีเราก่อสรา้งขึ้น เราจะ
ทําลายลง และสิง่ใดท่ีเราได้ ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดิน
น้ี ทัง้หมด 5 และเจ้าจะหาสิง่ใหญ่โตเพื่อตัวเองหรอื อยา่หา
มันเลย เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  ดู  เถิด เราจะนําเหตุรา้ย
มาเหนือเน้ือหนังทัง้สิน้  แต่ เราจะให ้ช ีวติของเจ้าแก่ เจ้ าเป็น
บําเหน็จแหง่การสงครามในทุกสถานท่ี ท่ี  เจ้ าจะไป�

46
 คําพยากรณ์ เรือ่งอยีปิต์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมายงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  
เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบรรดาประชาชาติ 2 เรือ่งอยีปิต์  เก ่ี ยวด ้วยก
องทัพของฟาโรหเ์นโค  กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ ซ่ึงอยู ่ท่ี รมิแม่น้ํา
ยูเฟรติส  ท่ี เมืองคารเคมิช และซ่ึงเนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ 
แห ่งบาบิ โลนได้ โจมตี แตกในปี ท่ี ส่ี  แห ่งรชักาลเยโฮยาคิ
มราชบุตรของโยสิยาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 3 �จงเตรยีม
ดัง้และโล่ และประชดิเข้าสงคราม 4 จงผูกอานม้า พลม้า
เอย๋ จงขึ้ นม ้าเถิด จงสวมหมวกเหล็กของเจ้าเข้าประจําท่ี
จงขัดหอกของเจ้า จงสวมเส้ือเกราะของเจ้าไว้ 5 ทําไมเรา
เหน็เขาทัง้หลายครั ่นคร ้ามและหนัหลังกลับ นักรบของเขา
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ทัง้หลายถูกตีล้มลงและได้ เร ่งหนี ไป เขาทัง้หลายไม่เหลียว
กลับ ความสยดสยองอยู ่ทุ  กด ้าน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง น้ี 
แหละ 6 คนเร ็วก ็ หนี ไปไม่ ได้ นักรบก็ หนี ไปไม่ รอด เขาทัง้
หลายจะสะดุดและล้มลงในแดนเหนือข้างแม่น้ํายูเฟรติส
7  น่ี ใครนะ  โผล่ ขึ้นมาดัง่น้ําท่วม เหมือนแม่น้ําซ่ึงน้ําของมัน
ซัดขึ้น 8  อยีปิต์  โผล่ ขึ้นมาอยา่งน้ําท่วม เหมือนแม่น้ําของมัน
ซัดขึ้น เขาวา่ �ข้าจะขึ้น ข้าจะคลุมโลก ข้าจะทําลายหวัเมือง
และชาวเมืองน้ันเสีย� 9 ม้าทัง้หลายเอย๋ รุดหน้าไปเถิด รถ
รบทัง้หลายเอย๋ เดือดดาลเข้าเถิด จงให้นักรบออกไป คือ
คนเอธโิอเปียและคนพูต  ผู้ ถือโล่ คนลู ดิ ม นักถือและโก่ง
ธนู 10  วนัน้ี เป็ นว ันแหง่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา
เป็ นว ันแหง่การแก้แค้ นที ่จะแก้แค้นศั ตรู ของพระองค์ ดาบ
จะกินจนอิม่ และด่ืมโลหติของเขาจนเต็มคราบ เพราะองค์
พระผู้ เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทําการบูชาในแดนเหนือ
ข้างแม่ น้ํา ยู เฟรติส 11  โอ ธดิาพรหมจาร ีแห ่ งอ ียปิต์ เอย๋ 
จงขึ้นไปท่ีกิเลอาด และไปเอาพิมเสน  เจ้ าได้ ใช ้ยาเป็ นอ ัน
มากแล้ว และก็ ไรผ้ล สําหรบัเจ้าน้ั นร ักษาไม่ หาย 12 บรรดา
ประชาชาติ ได้ ยนิถึงความอายของเจ้า และแผ่นดิ นก ็เต็ มด 
้วยเสียงรอ้งของเจ้า เพราะวา่นักรบสะดุ ดก ัน เขาทัง้หลาย
ได้ล้มลงด้วยกัน� 13 พระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาหต์รสักับเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์ เรือ่งการมาของเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิ โลน เพื่อจะโจมตี แผ่ นดิ นอ ียปิต์  วา่ 14 �จงประกาศ
ในอยีปิต์ และป่าวรอ้งในมิกดล จงป่าวรอ้งในโนฟและทา
ปานเหส จงกล่าววา่ ยนืให ้พร ้อมไว้และเตรยีมตัวพร ้อม 
เพราะวา่ดาบจะกินอยู่รอบตัวเจ้า 15 ทําไมชายท่ี กล ้าหาญ
ของเจ้าจึงหนีเสียเล่า พวกเขาไม่ย ืนม ่ันอยู่ เพราะวา่พระ
เยโฮวาห ์ได้ ทรงผลักเขาล้มลง 16  พระองค์ ทรงทําให้คนเป็ 
นอ ันมากสะดุด  เออ เขาล้มลงกันและกัน และเขาทัง้หลาย
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พูดวา่ � ลุ กขึ้นเถอะ  ให ้เรากลับไปยงัชนชาติของเรา ไปยงั
แผ่นดิ นที ่เราถือกําเนิด เพราะเรือ่งดาบของผู้ บีบบังคับ �
17 พวกเขาได้เรยีกชื่อฟาโรห ์กษัตรยิ ์ แห ่ งอ ียปิต์ วา่ � ผู้  อ ึก
ทึกผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไป� 18 เพราะบรมมหากษั ตร ิย์  ผู้ 
ซ่ึงพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ตร ัสว ่า
เรามี ช ีวติอยู ่ตราบใด เขาทาโบร ์อยู ่ท่ามกลางภู เขาทัง้หลาย 
และภูเขาคารเมลอยู่ข้างทะเลฉันใด จะมี ผู้  หน ่ึงมาฉันน้ัน
19  โอ ธดิาผู้อาศัยในอยีปิต์ เอย๋ จงเตรยีมข้าวของสําหรบัตัว
เจ้าเพื่อการถูกกวาดไปเป็นเชลย เพราะวา่เมืองโนฟจะถูก
ทิง้ไว้เสียเปล่าๆ และรกรา้ง ปราศจากคนอาศัย 20  อยีปิต์ 
เป็นเหมือนววัสาวตัวงาม  แต่ การทําลายจากทิศเหนือมา
จับเธอ 21 ทหารรบัจ้างท่ี อยู ่ท่ามกลางเธอ  ก็ เหมือนลูกว ัวท ่ี 
ได้ ขุนไว ้ให ้ อว้น  เออ ด้วยเขาทัง้หลายหนักลับและหนีไปด้วย
กัน เขาทัง้หลายไม่ยอมยนืหยดั เพราะวนัแหง่หายนะของ
เขาได้มาเหนือเขาทัง้หลาย และเป็นเวลาแหง่การลงโทษ
เขา 22 เธอทําเสียงเหมือนงู ท่ี กําลังเล้ือยออกไป เพราะศั 
ตรู ของเธอจะเดินกระบวนเข้ามาด้วยกําลังทัพ และมาสู้กับ
เธอด้วยขวาน เหมือนอยา่งคนเหล่าน้ั นที ่ โค ่นต้นไม้ 23 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า เขาทัง้หลายจะโค่นป่าของเธอลง  แม้ว ่า
ป่าน้ันใครจะเข้าไปค้นหาไม่ ได้ เพราะวา่พวกเขาทัง้หลายมี
จํานวนมากกวา่ตัก๊แตน  นับไม่ถ้วน 24 ธดิาของอยีปิต์จะถูก
กระทําให ้ได้  อาย เธอจะถูกมอบไวใ้นมือของชนชาติ หน ึ่งจาก
ทิศเหนือ� 25 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล
ตร ัสว ่า � ดู  เถิด เราจะนําการลงโทษมาเหนือเหล่าฝูงชนของ
โนและฟาโรห์ และอยีปิต์และบรรดาพระและกษั ตร ิย์ ทัง้
ปวงของเมืองน้ัน ลงเหนือฟาโรห์และคนทัง้หลายท่ีวางใจ
ในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้หลายไว้ในมือของบรรดาผู้ ท่ี 
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แสวงหาชวีติของเขา ในมือของเนบูคัดเนสซาร์  กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิ โลน และในมือข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า ภายหลั งอ ียปิต์จึงจะมีคนอาศัยอยู่อยา่งสมั ยก ่อน 27  
โอ ยาโคบ  ผู้รบัใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย  โอ อสิราเอลเอย๋
อยา่ครั ่นคร ้ามเลย เพราะดู เถิด เราจะชว่ยเจ้าใหร้อดได้จาก
ท่ี ไกล และชว่ยเชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดิ นที ่เขาเป็นเชลย
ยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบาย และไม่ 
มี  ผู้ ใดกระทําให้เขากลัว 28 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ยาโคบ
ผู้ รบัใช ้ของเราเอย๋ อยา่กลัวเลย เพราะเราอยู่ กับเจ้า เรา
จะกระทําให้บรรดาประชาชาติทัง้ สิน้มาถึง ซ่ึงอวสาน คือ
ประชาชาติ ท่ี เราได้ขับเจ้าให้ไปอยู ่น้ัน  แต่ ส่วนเจ้าเราจะไม่
กระทําให้ถึงอวสานที เดียว เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด เรา
จะไม่ปล่อยให ้เจ้ าไม่ ถู กทําโทษเป็ นอ ันขาด�

47
 คําพยากรณ์ เรือ่งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาหซ่ึ์งมายงัเยเรมีย ์ผู้  พยากรณ์  
เก ่ี ยวด ้วย เรือ่ง ฟี ลิ ส เตี ยก ่อ นท่ี ฟาโรห ์ โจมตี เมือง กา ซา
2 �พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด น้ําทัง้หลายกําลังขึ้น
มาจากทิศเหนือ และจะกลายเป็นกระแสน้ําท่วม มันจะ
ท่วมแผ่นดินและสารพัดซ่ึงอยูใ่นน้ัน ทัง้เมืองและผู้ ท่ี อาศัย
อยู่ ใน เมือง คน จะ รอ้ง รํา่ไร และ ชาว แผ่น ดิน น้ัน ทุก คน
จะครํา่ครวญ 3 เม่ือได้ยนิเสียงกีบม้าตัวแข็งแรงของเขา
กระทืบ และเสียงรถรบของเขากรูกันมา และเสียงล้อรถดั 
งก ึ กก ้อง พวกพ่ อก ็จะมิ ได้ หนักลับมาดูลูกทัง้หลายของตน
เพราะมือของเขาออ่นเปล้ียเต็ มท ี แล้ว 4 เพราะว ันที ่จะมา
ถึงซ่ึงจะทําลายฟีลิสเตียทัง้สิน้ และจะตัดผู้ อุปถัมภ์  ทุ กคนท่ี 
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เหลืออยู ่ออกจากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเย
โฮวาห์จะทรงทําลายคนฟีลิสเตีย คือคนท่ี เหลืออยู ่ในแถบ
คัฟโทร ์น้ัน 5 เมืองกาซาก็ล้านเล่ียน และเมืองอชัเคโลนก็ 
ถู กตัดออกพรอ้มด้วยคนท่ี เหลืออยู ่ในหุบเขาของเขา  เจ้ า
จะเชอืดเน้ือเถือหนังของเจ้าอกีนานเท่าใด 6  โอ ดาบแหง่
พระเยโฮวาห์  เจ้าข้า  อ ีกนานเท่าไรท่านจึงจะสงบ จงสอด
ตัวเข้าไว้ในฝักเสียเถิด จงหยุดพักและอยู่น่ิงๆเสียที 7 เม่ือ
พระเยโฮวาห์ทรงกําชบั มันจะสงบได้ อยา่งไรเล่า  พระองค์ 
ทรงบัญชาและแต่งตัง้ให้ดาบน้ันต่อสู้อชัเคโลนและต่อสู้ 
ชายทะเล �

48
โมอบัจะถูกทําลาย

1  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งโมอบั พระเยโฮวาหจ์อมโยธา พระเจ้าแห ่
งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่ � วบิัติ  แก่ เนโบ เพราะเป็ นที ่ ถู กทิง้
รา้ง คีรยิาธาอมิได้ อาย มันถูกยดึแล้ว  มิ สกาบก็ ได้ อายและ
ครา้มกลัว 2 จะไม่ มี การสรรเสรญิโมอบัอกีต่อไป ในเมืองเฮ
ชโบนคนเหล่าน้ันได้วางแผนปองรา้ยต่อโมอบัวา่ �มาเถอะ
 ให ้เราตั ดม ันออกเสียจากการเป็นประชาชาติ�  โอ เมืองมัด
เมนเอย๋  เจ้ าจะถูกตัดลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่ตามเจ้า
ไป 3 จะมีเสียงรอ้งมาแต่โฮโรนาอมิวา่ �การรา้งเปล่าและ
การทําลายอยา่งใหญ่ หลวง � 4 เมืองโมอบัถูกทําลายเสีย
แล้ว  ได้ ยนิเสียงรอ้งไห้จากพวกเด็กเล็กๆของเธอ 5 เพราะ
เขาทัง้หลายจะขึ้นไปรอ้งไห ้ท่ี ทางขึ้นเมืองลู ฮ ีท เพราะพวก
ศั ตรู  ได้ ยนิเสียงรอ้งไห้เพราะการทําลาย  ท่ี ทางลงจากเมือง
โฮโรนาอมิ 6  หนี  เถิด เอาตัวรอดเถิด จงเป็นเหมือนพุ่มไม้ 
ท่ี ในถิน่ทุ รก ันดาร 7 เพราะวา่เจ้าได้วางใจในผลงานและ
ในทรพัย ์สมบัติ ของเจ้า  เจ้ าจะต้องถูกยดึด้วย และพระเค
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โมชจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย  พร ้อมกับปุโรหติและเจ้า
นายของเขา 8  ผู้ ทําลายจะมาเหนือเมืองทุกเมืองและไม่ มี 
เมืองใดจะรอดพ้นไปได้ หุบเขาจะต้องพินาศและท่ีราบจะ
ต้องถูกทําลาย  ดังท่ี พระเยโฮวาห์ทรงลัน่พระวาจาไว้ 9 จง
ให ้ปี กแก่โมอบั เพื่อวา่มันจะหนีรอดไปได้ เพราะหวัเมือง
ของมันจะกลายเป็ นที ่ รกรา้ง ปราศจากสิง่ใดอาศัยอยู่ใน
น้ัน 10  ผู้ ใดกระทํางานของพระเยโฮวาห์อยา่งไม่ ซ่ือ  ผู้ น้ั นก 
็ ถู กสาป  ผู้  ท่ี กันไม่ ให ้ดาบของตนกระทําให้โลหติตก  ผู้ น้ัน
จะถูกสาป 11 โมอบัสบายตัง้แต่ หน ุ่มๆมา และได้ ตกตะกอน 
มันไม่ ได้  ถู กถ่ายออกจากภาชนะน้ีไปภาชนะน้ัน หรอืต้องถูก
กวาดไปเป็นเชลย  ดังน้ัน รสจึงยงัอยู่ในน้ันและกลิ ่นก ็ ไม่
เปล่ียนแปลง � 12พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด 
วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะส่งนักท่องเท่ียวมาให้เขาเพื่อ
ทําให้เขาท่องเท่ียวไป และเทภาชนะของเขาให ้เกล้ียง และ
ทุบไหของเขาให้แตกเป็นชิน้ๆ 13  แล ้วโมอ ับก ็จะได้อายเพ
ราะพระเคโมช อยา่งท่ี วงศ์ วานอสิราเอลได้อายเพราะเบธ
เอล อนัเป็ นที ่วางใจของเขา 14  เจ้ าวา่อยา่งไรได้ วา่ �เรา
เป็นพวกวรีชนและทแกล้วทหารสําหรบัสงคราม� 15 เมือง
โมอบัถูกทําลายและขึ้นไปจากหวัเมืองของมันแล้ว และคน
หนุ่มๆท่ีคัดเลือกแล้วของเมืองก็ลงไปสู่ การถู กฆ่า พระบรม
มหากษั ตร ิย ์ผู้ ทรงพระนามวา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตร ั
สด ังน้ี แหละ 16  ภัยพิบัติ ของโมอ ับอย ู่ ใกล้  แค่ คืบแล้ว และ
ความทุกข์ใจของเขาก็ เร ่ งก ้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านท่ี อยู ่
รอบเขา จงเสียใจด้วยเขาเถิด และบรรดาท่านท่ี รู ้จักชื่อเขา
ด้วย จงกล่าววา่ � ไม้ ธารพระกรอนัทรงฤทธิห์กัเสียแล้ว คือ
คทาอ ันร ุ่งโรจน์ น้ัน � 18 ธดิาผู้อาศัยเมืองดีโบนเอย๋ จงลง
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มาจากสงา่ราศีของเจ้าและน่ั งด ้วยความกระหาย เพราะผู้
ทําลายโมอบัจะมาสู้กับเจ้า เขาจะทําลายท่ีกําบังเข้มแข็ง
ของเจ้า 19  โอ ชาวเมืองอาโรเออร ์เอย๋ จงยนืเฝ้าอยู ่ข้างทาง 
จงถามชายท่ี หนี มาและผู้หญิงท่ีรอดพ้นมาวา่ � เก ิดเรือ่ง
อะไรขึ้น� 20 โมอบัถูกกระทําให ้ได้  อาย เพราะมันแตกเสีย
แล้ว ครํา่ครวญและรอ้งรํา่ไรอยู่ จงบอกแถวแม่น้ําอารโนน
วา่ �โมอบัถูกทําลายเสียแล้ว� 21 การพิพากษาได้ตกเหนือ
ท่ี ราบ เหนือโฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และดีโบน
และเนโบ และเบธดิบลาธาอมิ 23 และคีรยิาธาอมิ และเบธ
กามุล และเบธเมโอน 24 และเครโิอท และโบสราห์ และหวั
เมืองทัง้สิน้ของแผ่นดินโมอบั ทัง้ไกลและใกล้ 25 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า เขาของโมอบัถูกตัดออกแล้ว และแขนของมั 
นก ็หกัไป 26 จงทําให้เขามึนเมา เพราะวา่เขาได้พองตัวขึ้น
ต่อพระเยโฮวาห์ เพราะฉะน้ันโมอบัจะต้องกลิง้เกลือกอยู่
ในอาเจียนของตัว และเขาจะถูกเยาะเยย้ด้วย 27 อสิราเอล
ไม่ ถู กเจ้าเยาะเยย้หรอื ไปพบเขาท่ามกลางโจรหรอื เม่ือ
เจ้าพูดถึงเขา  เจ้ าจึงกระโดดขึ้นด้วยความปี ติ  ยนิดี 28  โอ 
ชาวเมืองโมอบัเอย๋ จงออกเสียจากหวัเมืองไปอาศัยอยู่ใน
หนิ จงเป็นเหมือนนกเขาซ่ึงทํารงัอยู ่ท่ี ข้างปากซอก 29 เรา
ได้ยนิถึงความเหอ่เหมิของโมอบั (เขาเหอ่เหมิมาก�  ได้ ยนิ
ถึงความยโส ความจองหองของเขา และความเหอ่เหมิของ
เขา และถึงความยกตนข่ มท ่านในใจของเขา 30 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า เรา รู ้ความโกรธของเขา  แต่ มันจะไม่ สําเรจ็ 
ความเท็จทัง้หลายของเขาจะไม่ถึงความสําเรจ็ 31  เพราะ
ฉะน้ัน เราจะครํา่ครวญเพื่อโมอบั เราจะรอ้งรํา่ไรเพื่อโมอ ั
บท ้ังมวล ใจของเราจะโอดครวญเพื่อคนของคีรเ์ฮเรส 32  โอ 
เถาองุน่แหง่สิบมาห ์เอย๋ เราจะรอ้งไห้เพื่อเจ้ามากกวา่เพื่อ
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ยาเซอร์ กิง่ทัง้หลายของเจ้ายื่นข้ามทะเลจนถึงทะเลของยา
เซอร์  ผู้ ทําลายได้ โจมตี  ผลไม้  ฤดู รอ้นและการเก็บองุน่ของ
เจ้า 33  ความยนิดี และความชื่นบานได้ ถู กกวาดออกไปเสีย
จากเรอืกสวนไรน่าและแผ่นดินของโมอบั เราได้กระทําให้
เหล้าองุน่หยุดไหลจากบ่อยํ่าองุน่  ไม่มี คนยํ่าด้วยเสียงโห ่
รอ้ง เสียงโห่รอ้งน้ันไม่ ใช ่เสียงโห่รอ้งเลย 34 เมืองเฮชโบน
และเมืองเอเลอาเลห ์ได้ รอ้งรํา่ไห้ เขาทัง้หลายส่งเสียงรอ้ง
ไกลถึงเมืองยาฮาส จากโศอารถึ์งโฮโรนาอมิ ดังววัตัวเมีย
อายุสามปี เพราะสายน้ําทัง้หลายแหง่นิมรมิก็จะรา้งเปล่า
ด้วย 35 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะนําอวสานมาสู่ ผู้  ท่ี ถวาย
เครือ่งบูชาในปู ชน ียสถานสูงและเผาเครือ่งหอมถวายพระ
ของเขาในโมอบั 36 เพราะฉะน้ันใจของเราจะโอดครวญเพื่อ
โมอบัเหมือนอยา่งป่ี และใจของเราจะโอดครวญเหมือนป่ี
เพื่อคนเมืองคีร์เฮเรส เพราะทรพัย ์สมบัติ  ท่ี เขาได้ มาก ็ ได้  
พินาศ 37  ทุ กศีรษะจะถูกโกน และทุกเคราจะถูกตัด บนมือ
ทัง้ปวงจะมีรอยเชอืดเฉือน และจะมีผ้ากระสอบท่ี บัน้เอว 
38 บนหลังคาเรอืนทัง้สิน้ของโมอบัและตามถนนทัง้หลาย
ในเมืองน้ันจะมี แต่ เสียงโอดครวญทัว่ไป เพราะเราทุบโม
อบัเหมือนเราทุบภาชนะท่ีเราไม่ พอใจ พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แหละ 39 เขาทัง้หลายจะครํา่ครวญวา่ �โมอบัแตกแล้ว
หนอ โมอบัหนัหลังกลั บด ้วยความอบัอายแล้วหนอ� ดังน้ัน
แหละโมอบัได้กลายเป็ นที ่ เยาะเยย้ และเป็ นที ่หวาดเสียว
แก่บรรดาผู้ ท่ีอยู ่ล้อมรอบเขา� 40 เพราะพระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า � ดู  เถิด  ผู้  หน ึ่งจะโฉบลงเหมือนนกอนิทรี และกางปีกออก
สู้โมอบั 41 เครโิอทถูกจับไปและท่ีกําบังเข้มแข็งถูกยดึ  จิ ต
ใจของบรรดานักรบแหง่โมอบัในวนัน้ันจะเหมือนจิตใจของ
ผู้หญิงซ่ึงกําลังเจ็บครรภ์คลอดบุตร 42 โมอบัจะถูกทําลาย
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และไม่เป็นชนชาติ หน ึ่ งอ ีกต่อไป เพราะวา่เขาพองตัวขึ้นต่อ
พระเยโฮวาห์ 43พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ชาวเมืองโมอบัเอย๋
ความสยดสยอง หลุมพรางและกั บด ัก จะอยู่เหนือเจ้า 44  ผู้ 
ใดท่ี หนี จากความสยดสยองจะตกหลุมพราง และผู้ ท่ี  ปี นอ
อกมาจากหลุมพรางก็จะติ ดก ับ เพราะเราจะนําสิง่เหล่าน้ี
มาเหนือโมอบั ในปี แห ่งการลงโทษเขา พระเยโฮวาหต์ร ัสด 
ังน้ี แหละ 45  ผู้  ล้ี ภัยได้ไปยนือยูอ่ยา่งหมดแรงท่ีในเงาเมืองเฮ
ชโบน เพราะวา่ไฟจะออกมาจากเฮชโบน เปลวไฟจะออกมา
จากท่ามกลางสิ โหน มันจะทําลายดินแดนของโมอบัและ
กระหม่อมของบรรดาคนแหง่ความอลเวง 46  โอ โมอบัเอย๋
 วบิัติ  แก่  เจ้า  ชนชาติ  แห ่งพระเคโมชกําลังวอดวายอยู ่แล้ว 
เพราะบรรดาบุตรชายของเจ้าถูกจับไปเป็นเชลย และบุตร
สาวของเจ้าก็ เข ้าในความเป็นเชลย 47  แต่ เรายงัจะให้โมอบั
กลับสู่สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 
�  เท่าน้ี เป็นข้อพิพากษาโมอบั

49
 คําพยากรณ์ เรือ่งคนอมัโมน

1  เก ่ี ยวด ้วย เรือ่ง คน อมั โมน พระ เย โฮ วาหต์ร ัสว ่า
�อสิราเอลไม่ มี  บุ ตรชายหรอื เขาไม่ มี ทายาทหรอื  แล ้วทําไม
กษั ตร ิย์ของพวกเขาจึงรบักาดเป็นมรดก และประชาชน
ของท่านอาศัยอยู่ในหวัเมืองของท่าน 2 พระเยโฮวาหต์ร ัสว 
่า  เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะกระทํา
ให ้ได้ ยนิเสียงสัญญาณสงครามในนครรบับาห์ของคนอมั
โมน มันจะกลายเป็นกองซากปร ักห ักพัง และธดิาทัง้หลาย
ของเมืองน้ันจะถูกเผาเสียด้วยไฟ  แล ้ วอ ิสราเอลจะเป็น
ทายาทของคนเหล่าน้ั นที ่เคยเป็นทายาทของเขาอกี พระ
เยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 3  โอ เฮชโบนเอย๋ จงครํา่ครวญ
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เพราะเมืองอยัถูกทําลาย  บุ ตรสาวแหง่นครรบับาห ์เอย๋ จง
รอ้งรํา่ไร จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ไปวิง่
มาอยู่ท่ามกลางรัว้ต้นไม้ เพราะกษั ตร ิย์ของพวกเขาจะต้อง
ถูกกวาดไปเป็นเชลย  พร ้อมกับปุโรหติและเจ้านายของมัน
4  โอ  บุ ตรสาวผู้ กล ับสัตย ์เอย๋ ทําไมเจ้าโออ้วดบรรดาหุบเขา
หุบเขาของเจ้ามีน้ําไหล  ผู้ วางใจในสมบั ติ ของตนวา่ �ใครจะ
มาสู้ฉันนะ� 5  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า  ดู  
เถิด เราจะนําความสยดสยองมาเหนือเจ้า จากทุกคนท่ี อยู ่
รอบตัวเจ้า และเจ้าจะถูกขับไล่ออกไป ชายทุกคนตรงหน้า
เขาออกไป และจะไม่ มี ใครรวบรวมคนล้ีภัยได้ 6  แต่ ภายหลัง
เราจะใหค้นอมัโมนกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาหต์ร ัสด ัง
น้ี แหละ 

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเอโดม
7  เก ่ียวกับเรือ่งเมืองเอโดม พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตร ั

สด ังน้ี วา่ � สติ ปัญญาไม่ มี ในเทมานอกีแล้วหรอื คําปรกึษา
พินาศไปจากผู้ เฉลียวฉลาดแล้วหรอื  สติ ปัญญาของเขา
หายสูญไปเสียแล้วหรอื 8  โอ ชาวเมืองเดดานเอย๋ จงหนี
จงหนักลับ จงอาศัยในท่ี ลึก เพราะวา่เราจะนําภัยพิบั ติ ของ
เอซาวมาเหนือเขา เวลาเม่ือเราจะลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บ
องุน่มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้องุน่ตกค้างไว้บ้างหรอื ถ้าขโมย
มาเวลากลางคืน เขาจะไม่ทําลายเพียงพอแก่ตัวเขาเท่าน้ัน
หรอื 10  แต่ เราได้ เปล ือยเอซาวให ้เปล ือยเลย เราได้เปิดท่ี
ซ่อนของเขา และเขาไม่สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขา
ถูกทําลาย และพี่น้องของเขา และเพื่อนบ้านของเขา  ไม่มี 
เขาอกีแล้ว 11 จงทิง้เด็กกําพรา้พ่อของเจ้าไว ้เถิด เราจะให้
เขามี ช ีวติอยู่ และให ้แม่ ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิด� 12 เพ
ราะพระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด ถ้าคนท่ียงัไม่สมควร
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จะด่ืมจากถ้วยน้ันยงัต้องด่ืม  เจ้ าจะพ้นโทษไปได้ หรอื  เจ้ าจะ
พ้นโทษไปไม่ ได้  เจ้ าจะต้องด่ืม 13 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เรา
ได้ปฏิญาณต่อตัวของเราเองวา่ โบสราหจ์ะต้องกลายเป็ นที 
่ รกรา้ง เป็ นที ่ ตําหนิติเตียน เป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้ไว ้เสียเปล่า และ
เป็นคําสาปแชง่ และหวัเมืองทัง้สิน้ของเขาจะเป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้
ไวเ้สียเปล่าอยู ่เนืองนิตย ์� 14 ข้าพเจ้าได้ยนิข่าวลือจากพระ
เยโฮวาห์ ทูตคนหน่ึงถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
บอกวา่ �จงรวบรวมเจ้าทัง้หลายเข้า และมาต่อสู้เมืองน้ัน
และลุกขึ้นเพื่อกระทําสงครามเถิด 15  เพราะวา่  ดู  เถิด เรา
จะกระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ  ให ้เป็ นที ่ 
ดู หมิน่ท่ามกลางมนษุย์ 16 เพราะความหวาดเสียวของเจ้า
ได้หลอกลวงเจ้า ทัง้ความเหอ่เหมิแหง่ใจของเจ้า  โอ  เจ้ าผู้
ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหนิ  ผู้ ยดึยอดภูเขาไว ้เอย๋  แม้  เจ้ าทํารงั
ของเจ้าสูงเหมือนอยา่งรงันกอนิทรี เราจะฉุดเจ้าลงมาจาก
ท่ี น่ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที 
่ รกรา้ง  ทุ กคนท่ีผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเยย้หยนัใน
ภัยพิบั ติ ทัง้สิน้ของมัน 18อยา่งเม่ือเมืองโสโดม และเมืองโก
โมราห์ และหวัเมืองใกล้เคียงของมันถูกทําลายล้าง พระเย
โฮวาหต์ร ัสว ่า  ไม่มี ใครจะพํานักอยู ่ท่ีน่ัน  ไม่มี  บุ ตรของมนษุย์
คนใดจะอาศัยในเมืองน้ัน 19  ดู  เถิด เขาจะขึ้นมาอยา่งสิงโต
จากคล่ืนของลุ่มแม่น้ําจอรแ์ดนโจนเข้าใส่คอกของแกะท่ี 
แข็งแรง  แต่ เราจะกระทําให้เขาวิง่หนีเธอไปอยา่งฉับพลัน
และใครเป็นผู้ ท่ี เลือกสรรไว้  ท่ี เราจะแต่งตัง้ไวเ้หนือเธอ ใคร
เป็นอยา่งเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า  ผู้ เล้ียงแกะคนใดจะทน
ยนือยู่ต่อหน้าเราได้ 20 เพราะฉะน้ันจงฟังคําปรกึษาซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ทรงเตรยีมไว ้ต่อสู้ เมืองเอโดม และพระประสงค์
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ทัง้หลายซ่ึงพระองค์ ได้  ดําร ิ ไว ้ ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน  แน่  ล่ะ 
ถึงตัวเล็กท่ีสุดในฝู งก ็จะต้องถูกลากเอาไป  แน่  ละ  พระองค์ 
จะทรงกระทําให ้ท่ี อาศัยของเขารา้งเปล่าไปพรอ้มกับเขา
ด้วย 21  แผ่ นดินโลกสัน่สะเทือนเพราะเสียงท่ีมันล้ม เสียง
ครํา่ครวญของเขาได้ยนิถึงทะเลแดง 22  ดู  เถิด  ผู้  หน ่ึงจะ
เหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอนิทรี และกางปีกของมัน
ออกสู้โบสราห์ และจิตใจของนักรบแหง่เอโดมในวนัน้ันจะ
เป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตร

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองดามัสกัส
23  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่ง เมืองดามัสกัส เมืองฮามัทและเมือ

งอารปัดได้ ขายหน้า เพราะเขาทัง้หลายได้ยนิข่าวรา้ย เขา
ก็ กลัว ลาน ทะเล ก็ ทุรนทุราย มัน สงบ ลง ไม่ ได้ 24 เมือง
ดามัสกัสก็ออ่นเพลียแล้ว เธอหนัหนีและความกลัวจนตัว
สัน่จับเธอไว้ ความแสนระทมและความเศรา้ยดึเธอไวอ้ยา่ง
ผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 25 เมืองแหง่การสรรเสรญิน้ันถูก
ทอดทิง้แล้วหนอ คือเมืองท่ีเต็ มด ้วยความชื่นบานน่ันน่ะ
26 เพราะฉะน้ันคนหนุ่มๆของเมืองน้ันจะล้มลงตามถนนทัง้
หลายในเมืองน้ัน และบรรดาทหารของเมืองน้ันจะถูกตัด
ออกในวนัน้ัน พระเยโฮวาหจ์อมโยธาตร ัสด ังน้ี แหละ 27และ
เราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟน้ันจะกิน
พระราชวงัของเบนฮาดัดเสีย

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเคดาร์
28  เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งคนเคดาร์และราชอาณาจักรฮาโซร์

ซ่ึงเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนจะโจมตี พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ จงลุกขึ้น รุดเข้าไปสู้คนเคดาร์ จงทําลาย
ประชาชนแหง่ตะวนัออกเสีย 29  เต็นท์ และฝูงแพะแกะของ
เขาจะถู กร ิบเสีย ทั ้งม ่านและภาชนะทัง้สิน้ของเขา อูฐของ
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เขาจะถูกนําเอาไปจากเขา และคนจะรอ้งแก่เขาวา่ �ความ
สยดสยองทุ กด ้าน� 30 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ ชาวเมืองฮา
โซร ์เอย๋  หนี  เถิด จงสัญจรไปไกล ไปอาศัยในท่ี ลึก เพราะเนบู
คัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ ดําร ิแผนงานต่อสู้ เจ้า 
และก่อตัง้ความประสงค์ ไว ้ สู้  เจ้า 31 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า จง
ลุกขึ้น รุดหน้าไปสู้ ประชาชาติ  หน ่ึงท่ี มัง่มี ซ่ึงอาศัยอยู ่อยา่ง
มัน่คง  ไม่มี  ประตู เมืองและไม่ มี ดาลประตู  อยู ่ แต่ลําพัง 32 อูฐ
ของเขาทัง้หลายจะกลายเป็นของท่ีปล้นมาได้ และฝูงว ัวอ 
ันมากมายของเขาจะเป็นของท่ีรบิมา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
เราจะกระจายเขาไปทุกทิศลม คือคนท่ี อยู ่ในมุ มท ่ีไกลท่ี สุด 
และเราจะนําภัยพิบั ติ มาจากทุ กด ้านของเขา 33 เมืองฮาโซร์
จะเป็ นที ่อาศัยของมังกร เป็ นที ่ ท่ี  ถู กทิง้ไว ้ให ้รกรา้งอยู ่เป็น
นิตย ์  ไม่มี ใครจะพํานักท่ี น่ัน  ไม่มี  บุ ตรของมนษุย์คนใดจะ
อาศัยในเมืองน้ัน�

 คําพยากรณ์ เรือ่งเมืองเอลาม
34 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซ่ึง มา ยงั เยเร มีย ์ผู้  

พยากรณ์  เก ี่ ยวด ้วยเรือ่งเมืองเอลามในตอนต้ นร ัชกาลเศเด
คียาห ์กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห ์วา่ 35 �พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ั
สด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เราจะห ักค ันธนูของเอลาม ซ่ึงเป็นหวัใจ
แหง่กําลังของเขาทัง้หลาย 36 และเราจะนําลมทัง้ส่ีทิศจาก
ฟ้าทัง้ส่ีส่วนมาสู้เอลาม และเราจะกระจายเขาไปตามลม
เหล่า น้ันทัง้หมด จะไม่ มี  ประชาชาติ ใด ซ่ึงผู้ ถู กขับไล่ออก
ไปจากเอลามจะมาไม่ ถึง 37 ด้วยวา่เราจะกระทําให้เอลาม
สยดสยองต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้หลาย และต่อหน้า ผู้ ท่ี 
แสวงหาชวีติของเขา พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะนําเหตุ
รา้ยมาถึงเขาทัง้หลาย คือความพิโรธอนัแรงกล้า เราจะใช ้
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ให ้ดาบไล่ตามเขาทัง้หลาย จนกวา่เราจะได้เผาผลาญเขา
เสีย 38 และเราจะตัง้พระท่ีน่ังของเราในเอลาม และจะทํา
ลายกษั ตร ิย์และบรรดาเจ้านายของเขาทัง้หลาย พระเยโฮ
วาหต์ร ัสด ังน้ี 39 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  แต่ ในกาลต่อไปเราจะ
ใหเ้อลามกลับสู่สภาพเดิม�

50
 คําพยากรณ์ เรือ่งกรุงบาบิโลนและชาวเคลเดีย

1 พระวจนะซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกล่าวด้วยเรือ่งบาบิ โลน 
 เก ่ี ยวด ้วย เรือ่ง แผ่น ดิน ของ ชาว เคล เดีย โดย เยเร มีย ์ผู้  
พยากรณ์  วา่ 2 �จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
และป่าวรอ้ง จงตัง้ธงขึ้นและป่าวรอ้ง อยา่ปิดบังไว ้เลย และ
วา่ �บาบิโลนถูกยดึแล้ว พระเบลก็ ได้  อาย พระเมโรดัคก็ 
ถู กทุบแหลกเป็นชิน้ๆ  รู ปเคารพทัง้หลายของเมืองน้ันถูก
กระทําให ้ได้  อาย และ รูป ป้ันทัง้หลายก็ ถู ก ทุบแหลกเป็น
ชิน้ๆ� 3 เพราะวา่ มี ประชาชาติ  หน ่ึงออกจากทิศเหนือมา
ต่อสู้เมืองน้ัน ซ่ึงจะกระทําให ้แผ่ นดินของเธอเป็ นที ่ รกรา้ง 
และจะไม่ มี  สิ ่ง ใดอาศัยใน น้ันเลย ทัง้มนษุย์และ สัตว์จะ
ยา้ยออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนั
เหล่าน้ันและในเวลาน้ัน ประชาชนอสิราเอลและประชาชน
ยูดาห์จะมารวมกัน มาพลางรอ้งไห ้พลาง และเขาทัง้หลาย
จะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 5 เขาทัง้หลาย
จะถามหาทางไปศิโยนโดยหนัหน้าตรงไปเมืองน้ัน  กล่าว
วา่ �มาเถิด  ให ้พวกเรามาติดสนิทกับพระเยโฮวาห์โดยทํา
พันธสัญญาเนืองนิตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย� 6 ประชาชนของเรา
เป็นแกะท่ี หลง บรรดาผูเ้ล้ียงของเขาทัง้หลายได้พาเขาหลง
ไป หนัเขาทัง้หลายไปเสียบนภู เขา เขาทัง้หลายได้เดินจาก
ภูเขาไปหาเนินเขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ว 7 บรรดา
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ผู้ ท่ี พบเข้าก็ กินเขา และศั ตรู ของเขาได้ กล่าววา่ �เราไม่ 
มีความผิด เพราะเขาทัง้หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮ
วาห ์ผู้ เป็ นที ่ อยู ่อนัเท่ียงธรรมของเขาทัง้หลาย คือพระเยโฮ
วาหอ์นัเป็นความหวงัของบรรพบุรุษของเขาทัง้หลาย� 8 จง
หนีจากท่ามกลางบาบิ โลน จงออกไปเสียจากแผ่นดินของ
ชาวเคลเดีย และเป็นเหมือนแพะตัวผู้นําหน้าฝูง 9  เพราะ  
ดู  เถิด เราจะเรา้และนําบรรดาประชาชาติ ใหญ่  หมู่  หน ่ึงจาก
ประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิ โลน และเขาทัง้หลายจะเรยีงราย
พวกเขามาต่อสู้กับเธอ ตรงน้ันแหละเธอจะถูกยดึ  ลูกธน ู
ของเขาทัง้หลายก็เหมือนนักรบท่ี มีฝีมือ  ไม่มี คนใดจะกลับ
มือเปล่า 10 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ประเทศเคลเดียจะถูก
ปล้น บรรดาผู้ ท่ี ปล้นเธอจะอิม่หนํา 11  โอ บรรดาผู้ปล้น
มรดกของเราเอย๋  แม้ว ่าเจ้าเปรมปร ีดิ ์  แม้ว ่าเจ้าลิงโลด  
แม้  เจ้ าอว้นพีอยา่งววัสาวอยู ่ท่ี  หญ้า และรอ้งอยา่งววัตัวผู้
12 มารดาของเจ้าจะละอายอยา่งอดสู และนางท่ีคลอดเจ้า
จะต้องอบัอาย  ดู  เถิด  ท่ี รัง้ท้ายแหง่บรรดาประชาชาติจะเป็น
ถิน่ทุ รก ันดาร  ท่ี  แห ้งแล้งและทะเลทราย 13 เมืองน้ันจะไม่ 
มี คนอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์  แต่ จะเป็ นที 
่รกรา้งทัง้หมด  ทุ กคนท่ีผ่านเมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึง
และจะเยย้หยนัในภัยพิบั ติ ทัง้สิน้ของเมืองน้ัน 14 จงเรยีง
รายตัวของเจ้าทัง้หลายเข้ามาสู้บาบิโลนให ้รอบข้าง บรรดา
เจ้าท่ี โก่ งคันธนูจงยงิเธอ อยา่เสียดายลูกธนู เพราะเธอได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 จงเปล่งเสียงโห่รอ้งสู้เธอ
ให ้รอบข้าง เธอยอมแพ้ แล้ว รากฐานของเธอล้มลงแล้ว
กําแพงของเธอถูกพังลงมาแล้ว เพราะน่ีเป็นการแก้แค้น
ของพระเยโฮวาห์ จงทําการแก้แค้นเธอ ทํากับเธออยา่ง
ท่ีเธอได้กระทํามาแล้ว 16 จงตัดผู้หวา่นเสียจากบาบิ โลน 
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และตัดผู้ ท่ี ถือเคียวในฤดู เก่ียว  เหตุ เพราะดาบของผู้บีบบัง
คั บท ุกคนจึงหนัเข้าหาชนชาติของตน และทุกคนจะหนีไป
ยงัแผ่นดินของตน 17 อสิราเอลเป็นเหมือนแกะท่ี ถู กกระ
จัดกระจายไปแล้ว พวกสิงโตได้ขับล่าเขาไป  ที แรกกษั ตร ิ
ย์อสัซี เรยีก ินเขา ในท่ีสุดน้ีเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบา
บิโลนได้หกักระดูกของเขา 18 เพราะฉะน้ันพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  ดู  เถิด เรา
จะลงโทษกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนและแผ่นดินของท่าน  ดัง
ท่ี เราได้ลงโทษกษั ตร ิย ์แห ่ งอ ัสซีเรยี 19 เราจะให้อสิราเอล
กลับสู่ลานหญ้าของเขา และเขาจะกินอยู่บนคารเมลและ
ในบาชาน และเขาจะอิม่ใจบนเนินเขาเอฟราอมิและในกิ
เลอาด 20 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า ในวนัเหล่าน้ันและในเวลา
น้ัน จะหาความชัว่ชา้ในอสิราเอลและจะหาไม่ ได้  เลย จะหา
บาปในยูดาห ์ก็ หาไม่ ได้  เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ชนเหล่า
น้ันผู้ ท่ี เราเหลือไว ้ให ้21 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า จงขึ้นไปสู้ แผ่ น
ดินเมราธาอมิ และต่อสู้ชาวเมืองเปโขด จงฆ่าเขาและตาม
ทําลายเสียให ้สิน้เชงิ และจงกระทําทุกอยา่งตามท่ีเราได้
บัญชาเจ้าไว้ 22 เสียงสงครามอยู่ในแผ่นดิน และเสียงการ
ทําลายอยา่งใหญ่หลวงก็ อยู ่ในน้ัน 23 ค้อนทุบของแผ่นดิน
โลกทัง้หมดได้ ถู กตัดลงและถู กห ักเสียแล้วหนอ บาบิโลน
ได้กลายเป็ นที ่รกรา้งท่ามกลางบรรดาประชาชาติ แล ้วหนอ
24  โอ บาบิโลนเอย๋ เราวางบ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ ติ ดบ่วงน้ัน
และเจ้าไม่ รูเ้รือ่ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้าได้ขันสู้
กับพระเยโฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห ์ได้ ทรงเปิดคลังอาวุธของ
พระองค์ และทรงให ้อาว ุธแหง่พระพิโรธของพระองค์ ออก
มา เพราะน่ีแหละเป็นพระราชกิจแหง่องค์พระผู้ เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาในแผ่นดินแหง่ชาวเคลเดีย 26 จงมาต่อสู้
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กับเธอจากทุกเส้ียวโลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ จงกอง
เธอไว้เหมือนอยา่งกองข้าวและทําลายเสียจนสิน้เชงิ อยา่
ให้เธอเหลืออยู ่เลย 27 จงฆ่าววัผู้ของเธอให ้หมด  ให ้มันทัง้
หลายลงไปยงัการฆ่า  วบิัติ  แก่ มันทัง้หลาย เพราะวนัเวลา
ของมันมาถึงแล้ว คือเวลาแหง่การลงโทษมัน 28 เสียงของ
เขาทัง้หลายท่ี ได้  หนี และรอดพ้นจากแผ่นดินบาบิ โลน ไป
ประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในศิ 
โยน คือการแก้แค้นแทนพระวหิารของพระองค์ 29 จงเรยีก
นักธนมูาต่อสู้กับบาบิ โลน คือบรรดาคนท่ี โก่ งธนู จงตัง้ค่าย
ไวร้อบมัน อยา่ให ้ผู้ ใดหนีรอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตาม
การกระทําของเธอ จงกระทําแก่เธออยา่งท่ีเธอได้กระทํา
แล้ว เพราะเธอจองหองลองดีกับพระเยโฮวาห์  พระองค์  ผู้
บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 30  เพราะฉะน้ัน คนหนุ่มๆของเธอจะ
ล้มลงตามถนนทัง้หลาย และทหารของเธอทัง้สิน้จะถูกตัด
ออกในวนัน้ัน พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 31  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าจอมโยธาตร ัสว ่า  โอ  ผู้ จองหองเอย๋  ดู  เถิด เราต่อสู้
กับเจ้า เพราะวา่วนัเวลาของเจ้ามาถึงแล้ว คือเวลาท่ีเราจะ
ลงโทษเจ้า 32  ผู้ จองหองจะสะดุดและล้มลง จะไม่ มี  ผู้ ใดพยุง
เขาขึ้นได้ และเราจะก่อไฟในบรรดาหวัเมืองของเขา และไฟ
จะกินบรรดาท่ี อยู ่รอบเขาเสียสิน้ 33 พระเยโฮวาหจ์อมโยธา
ตร ัสด ังน้ี วา่ ประชาชนอสิราเอลและประชาชนยูดาห ์ถู  กบ ีบ
บังคั บด ้วยกัน บรรดาผู้ ท่ี จับเขาทัง้หลายไปเป็นเชลยได้ยดึ
เขาไว ้มัน่ เขาทัง้หลายปฏิเสธไม่ ยอมให ้เขาไป 34 พระผู้ ไถ่ 
ของเขาทัง้หลายน้ันเข้มแข็ง พระนามของพระองค์คือพระ
เยโฮวาหจ์อมโยธา  พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของเขาโดยตลอด
เพื่อพระองค์จะประทานความสงบแก่ แผ่นดิน  แต่ ประทาน
ความไม่สงบแก่ชาวเมืองบาบิ โลน 35 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า
 ให ้ดาบอยู่เหนือชาวเคลเดีย และเหนือชาวเมืองบาบิ โลน 
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และเหนือ เจ้านายและนักปราชญ์ของเธอ 36  ให ้ดาบอยู่
เหนือผู้ มุสา เพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง ่ไป  ให ้ดาบอยู่เหนือ
บรรดานักรบของเธอ เพื่อเขาทัง้หลายจะครั ่นคร ้าม 37  ให ้
ดาบอยู่เหนื อม ้าทัง้หลายของเขาและรถรบของเขา และอยู่
เหนือบรรดาชนท่ีปะปนกันท่ามกลางเขา เพื่อเขาทัง้หลาย
จะกลายเป็นผู้หญิงไป  ให ้ดาบอยู่เหนือทรพัย ์สมบัติ ทัง้สิน้
ของเขา เพื่อวา่ทรพัย ์สมบัติ น้ันจะถูกปล้นเสีย 38  ให ้ความ
แหง้แล้งอยู่เหนือน้ําทัง้หลายของเธอ  เพื่อน ้ําทัง้หลายน้ัน
จะได้ แห ้งไป เพราะเป็นแผ่นดินแหง่รูปเคารพสลัก และเขา
ทัง้หลายก็บ้ารู ปน ้ัน 39  เพราะฉะน้ัน  สัตว ์ป่าทัง้หลายและ
บรรดาหมาจิง้จอกจะอาศัยในบาบิ โลน และนกเค้าแมวจะ
อาศัยอยู่ในน้ัน เมืองน้ันจะไม่ มี ประชาชนอยู ่อ ีกต่อไปเป็น
นิตย์ คือไม่ มี ชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชัว่อายุ 40 พระเยโฮ
วาหต์ร ัสว ่า เม่ือพระเจ้าได้ทรงควํา่เมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห์และหวัเมืองใกล้ เคียง ดังน้ันจะไม่ มี คนพํานักอยู ่ท่ี
น่ัน และไม่ มี  บุ ตรของมนษุย์คนใดอาศัยอยู่ในเมืองน้ัน 41  ดู  
เถิด  ชนชาติ  หน ึ่งจะมาจากทิศเหนือ  ประชาชาติ อนัเข้มแข็ง
ชาติ หน่ึง และกษั ตร ิย์หลายองค์จะถูกเรา้ให้มาจากท่ีไกล
ท่ีสุดของแผ่นดินโลก 42 เขาทัง้หลายจะจับคันธนูและหอก
เขาทัง้หลายดุ รา้ย และจะไม่ มี  ความกรุณา เสียงของเขาทัง้
หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะนอง เขาทัง้หลายจะขี่ ม้า เรยีง
รายกันเป็นคนเข้าสู้สงครามกับเจ้านะ  โอ  บุ ตรสาวแหง่บา
บิโลนเอย๋ 43  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนได้ยนิข่าวเรือ่งน้ัน และ
พระหตัถ์ของพระองค์ ก็ ออ่นลง ความแสนระทมจับหวัใจ
เขา  เจ ็บปวดอยา่งผู้หญิงกําลังคลอดบุตร 44  ดู  เถิด เขาจะ
ขึ้นมาอยา่งสิงโตจากคล่ืนของลุ่มแม่น้ําจอรแ์ดนโจนเข้าใส่
คอกของแกะท่ี แข็งแรง  แต่ เราจะกระทําให้เขาวิง่หนีเธอไป
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อยา่งฉับพลัน และใครเป็นผู้ ท่ี เลือกสรรไว้  ท่ี เราจะแต่งตัง้
ไว้เหนือเธอ ใครเป็นอยา่งเราเล่า ใครจะนัดเราเล่า  ผู้ เล้ียง
แกะคนใดจะทนยนือยู่ต่อหน้าเราได้ 45 เพราะฉะน้ันจงฟัง
แผนงานซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว ้ต่อสู้ บาบิ โลน และ
บรรดาพระประสงค์ซ่ึงพระองค์ ได้  ดําร ิขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน
ของชาวเคลเดีย  แน่ ละตัวเล็กท่ีสุดท่ี อยู ่ในฝู งก ็ต้องถูกลาก
เอาไป  แน่ ละคอกของเขาน้ันจะรกรา้งไป 46  แผ่ นดินโลกสัน่
สะเทือนเพราะเสียงของการท่ีบาบโิลนถูกจับเป็นเชลย และ
เสียงครํา่ครวญดังไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ�

51
พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุงบาบิ โลน 

1 พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะปลุกกระแสลม
แหง่การทําลาย  ต่อสู้ กับบาบิ โลน และต่อสู้กับคนท่ีอาศัย
ท่ามกลางพวกท่ี ลุ กขึ้นสู้กับเรา 2 เราจะส่งผู้ฝัดไปยงับาบิ
โลนและเขาทัง้หลายจะฝัดเธอ และเขาทัง้หลายจะทําให ้
แผ่ นดินของเธอวา่งเปล่า เม่ือเขาทัง้หลายมาล้อมเธอไว ้ทุ  
กด ้าน ในวนัแหง่ความยากลําบาก 3อยา่ใหนั้กธน ูโก่ งคันธน ู
ได้ อยา่ให้เขาสวมเส้ือเกราะลุกขึ้นได้ อยา่ไว ้ช ีวติคนหนุ่มๆ
ของเธอเลย จงทําลายพลโยธาของเธอทัง้หมด 4 ดังน้ันเขา
ทัง้หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย และจะ
ถูกแทงทะลุ ท่ี ถนนเมืองน้ัน 5 เพราะวา่อสิราเอลและยูดาห ์
มิได้  ถู กทอดทิง้โดยพระเจ้าของเขาทัง้หลายพระเยโฮวาห์
จอมโยธา  ถึงแม้  แผ่ นดินของเขาเต็ มด ้วยความผิดบาปต่อ
องค์ บรสุิทธิ ์ แห ่ งอ ิสราเอล 6 จงหนีเสียจากท่ามกลางบาบิ 
โลน  ให ้ ทุ กคนเอาชวีติของตนให้รอดพ้นเถิด  เจ้ าอยา่ถูกตัด
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ออกด้วยความชัว่ชา้ของเธอเลย เพราะน่ีเป็นเวลาแหง่การ
แก้แค้นของพระเยโฮวาห์  พระองค์ จะทรงตอบสนองต่อเธอ
สักครัง้ 7 บาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหตัถ์ของ
พระเยโฮวาห์ กระทําให ้แผ่ นดินโลกทัง้สิ ้นม ึนเมาไป บรรดา
ประชาชาติ ได้ ด่ืมเหล้าองุน่ของเธอ เพราะฉะน้ันประชาชาติ
ต่างจึ งบ ้าไป 8 บาบิโลนได้ล้มลงและแตกไปอยา่งฉับพลัน
จงครํา่ครวญเพื่อเธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้เธอบรรเทา
ปวด ชะรอยจะรกัษาเธอให้หายได้ กระมัง 9 เราทัง้หลาย
อยากจะรกัษาบาบิโลนให ้หาย  แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้เธอเสีย
เถิด และให้เราไป ต่างไปยงัประเทศของตน เพราะวา่การ
พิพากษา เธอ ได้ ขึ้น ไป ถึง ฟ้า สวรรค์ และ ได้ ถู ก ยก ขึ้น ถึง
ฟากฟ้า 10 พระเยโฮวาห์ทรงนําความชอบธรรมออกมาให ้
เรา มาเถิด  ให ้เราประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราท่ีในศิ โยน 11 จงฝนลูกธนู จงหยบิโล่ขึ้นมา
พระเยโฮวาห์ทรงเรา้ใจบรรดากษั ตร ิย์คนมีเดีย เพราะวา่
พระประสงค์ของพระองค์ เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบาบิ โลน  ก็ คือการ
ทําลายมันเสีย เพราะน่ันแหละเป็นการแก้แค้นของพระเย
โฮวาห์ คือการแก้แค้นแทนพระวหิารของพระองค์ 12 จงปัก
ธงชดิบรรดากําแพงของบาบิ โลน จงทําคนเฝ้าให ้เข้มแข็ง 
จงตัง้คนยามขึ้น จงเตรยีมกองซุ่มไว้ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรง วางแผน งาน และ ทัง้ ทรง กระทํา เสรจ็ ตาม ท่ี พระองค์ 
ทรงลัน่พระวาจาเก่ี ยวด ้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13  โอ  เจ้ าผู้
อาศัยตามน้ํามากหลาย  ผู้  มี  สมบัติ มากมายเอย๋ อวสานของ
เจ้ามาถึงแล้ว เส้นความโลภของเจ้าได้ ถู กตัดขาดเสียแล้ว
14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เอง
วา่  แน่  ละ เราจะให ้เจ้ ามีคนเต็มเมืองให้มากอยา่งตัก๊แตน
และ เขา ทัง้ หลาย จะ เปล่ง เสียง โห่ รอ้ง มี ชยั เหนือ เจ้า 15  
พระองค์ ทรงสรา้งโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์  พระองค์ 
ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และ
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ทรงคล่ี ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 16 เม่ือ
พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็ มี เสียงน้ําคะนองในท้องฟ้า
และทรงกระทําใหห้มอกลอยขึ้นจากปลายพิ ภพ ทรงกระทํา
ฟ้าแลบเพื่อฝน และทรงนําลมมาจากพระคลังของพระองค์
17  มนษุย ์ ทุ กคนโฉดในทางความรูข้องตน ชา่งทองทุกคน
จะได้อายเพราะรูปเคารพสลักของตน เพราะรูปเคารพหล่อ
ของเขาเป็นของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจใน รูปเคารพน้ัน
18 มันเป็นของไร ้ค่า และเป็นผลงานแหง่ความผิดพลาด
มันจะต้องพินาศเม่ือถึงเวลาการลงโทษ 19  พระองค์  ผู้ ทรง
เป็นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิง่เหล่าน้ี เพราะพระองค์ทรง
เป็นผู้ ท่ี ก่อรา่ง ทุกสิง่ขึ้น และอสิราเอลเป็นตระกูล ท่ี เป็น
มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนาม
ของพระองค์ 20  เจ้ าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์ของเรา เรา
จะทุบบรรดาประชาชาติเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทําลายราช
อาณาจักรทัง้หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบม้าและคนขี่ เป็น
ชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบบรรดารถรบและคนขับให้เป็นชิน้ๆ
ด้วยเจ้า 22 เราจะทุบผู้ชายและผู้หญิงเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เรา
จะทุบคนแก่และคนหนุ่ม เป็นชิน้ๆ ด้วยเจ้า เราจะทุบคน
หนุ่มและหญิงพรหมจารีเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า 23 เราจะทุบผู้
เล้ียงแกะและฝูงแกะเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบชาวนาและ
ววัคู่แอกของเขาเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมืองและ
ปลัดเมืองเป็นชิน้ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า เราจะ
สนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดียท่ามกลาง
สายตาของเจ้า ซ่ึงบรรดาความชัว่รา้ยอนัเขาได้กระทําในศิ 
โยน 25 พระเยโฮวาหต์ร ัสว ่า  โอ  ภู เขาซ่ึงทําลายเอย๋  ดู  เถิด 
เราต่อสู้ เจ้า  เจ้ าผู้ทําลายแผ่นดินโลกทัง้สิน้ เราจะเหยยีด
มือของเราออกต่อสู้ เจ้า และกลิง้เจ้าลงมาจากหน้าผา และ



เยเรมีย์ 51:26 cli เยเรมีย์ 51:34

จะกระทําให ้เจ้ าเป็นภูเขาท่ี ถู กไหม้ 26 เขาจะไม่เอาหนิจาก
เจ้าไปทําศิ ลาม ุมเอก และไม่เอาหนิไปทํารากฐาน  แต่  เจ้ า
จะถูกทิง้รา้งเป็นนิตย์ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 27 จงตัง้ธงไว้
บนแผ่นดิน จงเป่าแตรท่ามกลางประชาชาติ ทัง้หลาย จง
เตรยีมประชาชาติทัง้หลายไว้ทําสงครามกับเธอ จงเรยีก
ราชอาณาจักรต่อไปน้ีมาสู้กับเธอ อารารตั  มิ นนี และอชั
เคนัส จงตัง้จอมทัพไว ้ต่อสู้  เธอ จงทําม้าขึ้นเหมือนบุ้งคันระ
เกะระกะ 28 จงเตรยีมบรรดาประชาชาติมาทําสงครามกับ
เธอ คือเตรยีมบรรดากษั ตร ิย ์แห ่ งม ีเดีย  พร ้อมทัง้เจ้าเมือง
และปลัดเมืองทัง้หลาย และทุกแผ่นดิ นที ่ขึ้นแก่ มีเดีย 29  
แผ่ นดินน้ันจะสะเทือนสะท้านและโศกเศรา้ เพราะบรรดา
พระประสงค์ของพระเยโฮวาห์จะเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้บาบิ โลน 
เพื่อจะกระทําให ้แผ่ นดินบาบิโลนเป็ นที ่รกรา้งปราศจากคน
อาศัย 30 นักรบแหง่บาบิโลนหยุดรบแล้ว เขาทัง้หลายค้าง
อยู่ ในท่ีกําบังเข้มแข็งของเขา กําลังของเขาถอยเสียแล้ว
เขาทัง้หลายกลายเป็นเหมือนผู้ หญิง เขาได้เผาท่ีอาศัยของ
เธอแล้ว และดาลประตูของเธอก็ หกั 31 นักวิง่คนหน่ึงวิง่
ไปพบนักวิ ่งอ ีกคนหน่ึง ทูตคนหน่ึงวิง่ไปพบทู ตอ ีกคนหน่ึง
เพื่อทูลกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนวา่ เมืองของพระองค์ ถู กยดึไว ้
ทุ  กด ้านแล้ว 32 ท่าลุยข้ามก็ ถู กยดึแล้ว  ท่ี เป็นบึงเป็นหนอง
ก็ ถู กไฟไหม้และบรรดาทหารก็ ระส่ําระสาย 33 เพราะพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห ่งอ ิสราเอล ตร ัสด ังน้ี วา่  บุ 
ตรสาวแหง่บาบิโลนก็เหมือนลานนวดข้าว  ณ เวลาท่ีเธอ
ถูกเหยยีบยํ่า  อ ีกสักประเดีย๋ว เวลาเก่ียวก็จะมาถึงแล้ว�
34  ให ้ชาวเมืองศิโยนพูดวา่ �เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่
งบาบิโลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้ว ท่านได้ขยํ้าข้าพเจ้า ท่าน
ได้ ทําให ้ข้าพเจ้าเป็นภาชนะวา่งเปล่า ท่านได้ กล ืนข้าพเจ้า
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ดั ่งม ังกร ท่านได้อิ ่มท ้องด้วยของอรอ่ยของข้าพเจ้า  แล ้ 
วท ่านก็คายข้าพเจ้าทิง้เสีย 35 ความทารุณท่ี ได้ กระทําแก่
ข้าพเจ้าและแก่เน้ือหนังของข้าพเจ้าจงตกเหนือบาบิ โลน �
 ให ้เยรูซาเล็มกล่าววา่ � ให ้ความรบัผิดชอบสําหรบัเลือดตก
ของเราอยู ่แก่ ชาวประเทศเคลเดีย� 36  เพราะฉะน้ัน พระเย
โฮวาหต์ร ัสด ังน้ี วา่ � ดู  เถิด เราจะแก้ คดี ของเจ้า และกระทํา
การแก้แค้นเพื่อ เจ้า เราจะทําทะเลของเธอให ้แหง้ และ
กระทําแหล่งน้ําของเธอให ้เหอืด 37 และบาบิโลนจะกลาย
เป็นกองซากปร ักห ักพัง เป็ นที ่ อยู ่อาศัยของมังกร เป็ นที ่น่า
ตกตะลึง และเป็ นที ่ เยย้หยนั ปราศจากคนอาศัย 38 เขาทัง้
หลายจะคํารามด้วยกันอยา่งสิงโต เขาทัง้หลายจะคําราม
อยา่งลูกสิงโต 39  ขณะท่ี เขาทัง้หลายผ่าวรอ้น เราจะเตรยีม
การเล้ียงให้ และกระทําให้เขาทัง้หลายมึนเมา เพื่อเขาทัง้
หลายจะปลาบปล้ืมยนิดี จนเขาทัง้หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่
กาลนาน  ไม่ ต่ืนเลย พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี แหละ 40 เราจะ
นําเขาทัง้หลายลงมาดุจลูกแกะไปยงัการฆ่า เหมือนแกะผู้
และแพะผู้ 41 เชชกัถูกยดึแล้วหนอ ซ่ึงเป็ นที ่สรรเสรญิของ
ทัว่แผ่นดินโลกถูกจับแล้วเล่า บาบิโลนได้กลายเป็ นที ่น่า
ตกตะลึงท่ามกลางบรรดาประชาชาติเสียแล้วหนอ 42 ทะเล
ขึ้นมาเหนือบาบิ โลน คล่ืนอยา่งมากมายคลุมเธอไว้ 43 หวั
เมืองของเธอกลายเป็ นที ่ รกรา้ง เป็นแผ่นดิ นที ่ แห ้งแล้ง
และเป็นถิน่ทุ รก ันดาร เป็นแผ่นดิ นที ่ ไม่มี  ผู้ ใดอาศัยอยู่และ
ไม่ มี  บุ ตรของมนษุย์คนใดข้ามไป 44 และเราจะลงโทษพระ
เบลในบาบิ โลน ท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้ว เราจะเอาออกจาก
ปากท่านเสีย บรรดาประชาชาติจะไม่ไหลไปหาท่านอกี  เออ 
กําแพงแหง่บาบิโลนจะล้มลง 45 ประชาชนของเราเอย๋ จง
ออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ  ให ้ ทุ กคนเอาชวีติของตนรอด
จากความพิโรธอ ันร ้อนแรงของพระเยโฮวาห ์เถิด 46 อยา่
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ให้ ใจของเจ้าว ิตก และอยา่ให ้กล ัวต่อข่าวลือ ซ่ึงได้ยนิใน
แผ่นดินน้ัน จะมีข่าวลือเรือ่งหน่ึงมาในปี หน่ึง และหลังจา
กน้ั นอ ีกปี หน ่ึ งก ็ มี ข่าวลือเรือ่งหน่ึงมา และความทารุณก็ มี  
อยู ่ในแผ่นดินและผู้ครอบครองก็ ต่อสู้ กับผู้ ครอบครอง 47  
เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือเราจะลงโทษรูป
เคารพสลักแหง่บาบิ โลน  แผ่ นดินทัง้สิน้ของเธอจะต้องได้ 
อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซ่ึงถูกฆ่าจะล้มลงท่ีท่ามกลาง
เธอ 48  แล ้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่ท่ี มี  อยู ่
ในน้ัน จะรอ้งเพลงเหนือบาบิ โลน เพราะวา่ผู้ทําลายจะมา
จากทิศเหนือต่อสู้กับเธอ พระเยโฮวาหต์ร ัสด ังน้ี 49 บาบิ
โลนทําให้คนอสิราเอลท่ี ถู กฆ่าล้มลงฉันใด  คนที ่ ถู กฆ่าแหง่
แผ่นดินโลกทัง้มวลจะต้องล้มลงท่ีบาบิโลนฉันน้ัน 50  เจ้ า
ทัง้หลายผู้ ท่ี รอดพ้นไปจากดาบ  หนี ไปเถิด อยา่ยนืน่ิงอยู่ จง
ระลึกถึงพระเยโฮวาห์จากท่ี ไกล และให ้กรุ งเยรูซาเล็มเข้า
มาในจิตใจของเจ้า 51 เราได้ อาย เพราะเราได้ยนิคําเยาะ
เยย้ ความอปัยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่างชาติ ได้  เข ้า
ในสถานบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห�์ 52 พระ
เยโฮวาหต์ร ัสว ่า � เพราะฉะน้ัน  ดู  เถิด วนัเวลาจะมาถึง เม่ือ
เราจะลงโทษรูปเคารพสลักของเธอ และคนท่ีบาดเจ็บจะ
ครํา่ครวญอยู่ทัว่แผ่นดินทัง้สิน้ของเธอ 53 พระเยโฮวาหต์ร ั
สว ่า  ถึงแม้ บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์ และถึงแม้เธอจะ
สรา้งป้อมกั นที ่สู งอ ันเข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ทําลาย
ก็ยงัจะมาจากเราเหนือเธอ 54  มี เสียงรอ้งมาจากบาบิ โลน 
และเสียงการทําลายอยา่งใหญ่หลวงจากแผ่นดินของคน
เคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห ์ได้ ทรงกระทําให้บาบิโลนเป็ 
นที ่ทิง้รา้ง และกระทําเสียงท่ี ใหญ่ โตของเธอให ้เงยีบ เม่ือ
คล่ืนของเธอคะนองเหมือนสายน้ําอนัยิง่ใหญ่ เสียงอกึทึก
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ของเขาก็ เปล ่งออกมา 56 เพราะวา่ผู้ทําลายได้มาเหนือเธอ
มาเหนือบาบิ โลน บรรดานักรบของเธอถูกยดึแล้ว  คันธน ู
ของเขาทัง้หลายถู กห ักเป็นชิน้ๆ เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
เป็นพระเจ้าแหง่การตอบแทน  พระองค์ จะทรงสนองเป็น
แน่ 57 เราจะกระทําให ้เจ้ านายของเธอและนักปราชญ์ของ
เธอ  เจ้ าเมืองของเธอ  ผู้ บังคับบัญชาของเธอ และนักรบของ
เธอมึนเมา จนเขาทัง้หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่กาลนาน  ไม่ 
ต่ืนเลย พระบรมมหากษั ตร ิย ์ผู้ ทรงพระนามวา่พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตร ัสด ังน้ี 58 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตร ัสด ังน้ี วา่ 
กําแพงอนักวา้งขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรยีบ
เสมอพื้นดิน และประตูเมืองสูงของเธอจะถูกเผาด้วยไฟ
บรรดาประชาชนจะทํางานอยา่งไร ้ผล และชนชาติทัง้หลาย
จะเหน็ดเหน่ือยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่าน้ัน� 59 ถ้อยคําซ่ึงเยเร
มีย ์ผู้  พยากรณ์  ได้ บัญชาแก่เสไรอาห ์บุ ตรชายเนรยิาห์  ผู้ เป็น
บุตรชายมาอาเสอาห์ เม่ือเขาไปยงับาบิโลนกับเศเดคียาห ์
กษัตรยิ ์ แห ่งยูดาห์ ในปี ท่ีส่ี  แห ่งรชักาลของท่านน้ัน เสไรอาห์
เป็นหวัหน้าจัดท่ี พัก 60 เยเรมีย ์ได้  เข ียนบรรดาความรา้ยทัง้
สิน้ซ่ึงจะมาถึงบาบิโลนน้ันไวใ้นหนังสือ บรรดาถ้อยคําเหล่า
น้ีเป็นคําท่ี เข ียนไว ้เก ่ี ยวด ้วยเรือ่งบาบิ โลน 61 และเยเรมีย ์
พู  ดก ับเสไรอาห ์วา่ �เม่ือท่านมาถึงบาบิโลนแล้ว ท่านจะ
เหน็และท่านจงอา่นถ้อยคําเหล่าน้ีทัง้หมดนะ 62 และท่าน
จงกล่าววา่ � โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์  พระองค์  ได้ ตรสัต่อสู้
กับสถานท่ี น้ี  วา่ จะทรงตัดออกเสีย เพื่อวา่จะไม่ มี อะไรเหลือ
อยู่ในน้ันเลย  ไม่ วา่มนษุย์หรอืสัตว์  แต่ จะเป็ นที ่รกรา้งเป็น
นิตย�์ 63 ต่อมาเม่ือท่านอา่นหนังสือน้ีจบแล้ว จงเอาห ินก 
้อนหน่ึ งม ัดติ ดม ันไว้ และโยนมันทิง้ไปกลางแม่น้ํายูเฟรติ
ส 64 และจงกล่าววา่ �บาบิโลนจะจมลงอยา่งน้ี แหละ จะไม่



เยเรมีย์ 52:1 clv เยเรมีย์ 52:7

ลอยขึ้ นอ ีกเลยเน่ืองด้วยความรา้ยซ่ึงเราจะนํามาเหนือเธอ
และพวกเขาจะเหน็ดเหน่ือย� � ถ้อยคําของเยเรมีย ์มี  เพียง
น้ี 

52
รชัสมัยของเศเดคียาห์

1 เศเดคียาห ์มี พระชนมายุ ย ่ี สิ บเอด็พรรษาเม่ือท่านขึ้น
เสวยราชย์ และท่านครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ มสิ บเอด็
ปี พระมารดาของท่านมีชื่อวา่ฮามุทาล เป็นบุตรสาวของ
เยเรมีย ์แห ่งลิบนาห์ 2 และท่านได้กระทําสิง่ท่ีชัว่รา้ยในสาย
พระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอยา่งท่ีเยโฮยาคิมได้
กระทําน้ัน 3 เป็นเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห ์เป็นแน่  
สิ ่งต่างๆได้เป็นไปถึงเพียงน้ีในกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ จน
พระองค์ทรงเหวีย่งเขาทัง้หลายออกไปเสียจากพระพักตร์
ของพระองค์ และเศเดคียาห ์ได้ กบฏต่อกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ 
โลน 

การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม
4และต่อมาในปี ท่ี  เก ้าแหง่รชักาลของท่าน ในว ันที ่ สิ บของ

เดือนท่ี สิบ เนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งเมืองบาบิ โลน  พร อ้ม
กับกองทัพทัง้สิน้ของท่านได้มาต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มและ
ล้อมเมืองไว้ และสรา้งเครือ่งล้อมไว ้รอบ 5  กรุ งน้ันจึงถู กล ้
อมอยู่จนปี ท่ี  สิ บเอด็แห่งกษั ตร ิยเ์ศเดคียาห์ 6 เม่ือว ันที ่ เก ้า
ของเดือนท่ี สี ่ การก ันดารอาหารในกรุงน้ั นร ้ายกาจมาก จน
ไม่ มี อาหารเลยสําหรบัประชาชนแหง่แผ่นดิน 7  แล ้วกรุงน้ั 
นก ็แตกและทหารทัง้หมดก็ หนี ออกไปจากกรุงในกลางคืน
ไปตามทางประตูเมืองระหวา่งกําแพงทัง้สอง ไปตามทาง
ราชอุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดี ยก ล้็อมอยูร่อบกรุง� และเขาทัง้
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หลายไปทางท่ี ราบ 8  แต่ กองทัพของคนเคลเดียได้ ไล่  ติ ดตา
มกษั ตร ิย ์ไป และไปทันเศเดคียาหใ์นท่ีราบเมืองเยร ีโค และ
กองทัพทัง้สิน้ของท่านก็กระจัดกระจายไปจากท่าน 9 และ
เขาก็จับกษั ตร ิย์ นําขึ้นมาถวายแก่ กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิโลนท่ี
ตําบลรบิลาห์ในแผ่นดินฮามัท และกษั ตร ิย ์ก็ได้ พิพากษา
โทษท่าน 10  กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลนได้ประหารบุตรชายทัง้
หลายของเศเดคียาห์ต่อหน้าต่อตาท่าน และได้ประหารเจ้า
นายทัง้สิน้แหง่ยูดาห ์เสียที ่ตําบลรบิลาห์ 11 ท่านทําตาของ
เศเดคียาห ์ให ้บอดไป และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนตีตรวนไว้
และนําท่านไปยงับาบิ โลน และขังท่านไวใ้นคุกจนว ันที ่ท่าน
สิน้ชวีติ

คนยูดาห ์ถู กนําไปเป็นเชลย
12 เม่ือว ันที ่ สิ บในเดือนท่ี หา้ ซ่ึงเป็นปี ท่ี  สิ บเก้าของรชั

กาลเนบูคัดเนสซาร ์กษัตรยิ ์ แห ่งบาบิ โลน เนบูซาระดานผู้
บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์  ผู้  ปรนนิบัติ  กษัตรยิ ์บาบิ 
โลน  ได้  เข ้าไปในกรุงเยรูซาเล็ม 13 และเขาได้เผาพระนิเวศ
ของพระเยโฮวาห์ และพระราชวงั และบรรดาเรอืนทัง้สิน้
ของกรุงเยรูซาเล็มเสีย ท่านเผาบ้านของผู้ ยิง่ใหญ่ ทัง้หลาย
เสียหมดทุกหลัง 14 และกองทัพทัง้สิน้ของคนเคลเดีย  ผู้  
อยู ่กับผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ ได้ ทลายกําแพง
ทัง้หมดท่ี อยู ่รอบกรุงเยรูซาเล็มลง 15 และเนบูซาระดานผู้
บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์  ได้ จับประชาชนบางคนท่ี
ยากจนและประชาชนท่ี เหลืออยู ่ ผู้ ซ่ึงเหลืออยูใ่นกรุง และผู้ 
ท่ี  หลบหนี  ผู้  หนี ไปหากษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนพรอ้มกับฝูงชน
ท่ี เหลืออยู ่ไปเป็นเชลย 16  แต่ เนบูซาระดานผู้บังคับบัญชา
ทหารรกัษาพระองค์ ได้ ละคนจนในแผ่นดินไว ้บ้าง  ให ้เป็น
คนทําสวนองุน่ และเป็นคนทําไร่ไถนา 17 บรรดาเสาทอง
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สัมฤทธิ์ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ และเชงิและ
ขันสาครทองสัมฤทธิ์ ซ่ึงอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์
น้ัน คนเคลเดียได้ ทุ บเสียเป็นชิน้ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิ์
ทัง้หมดไปยงับาบิ โลน 18 และเขาได้ขนเอาหม้อขนาดใหญ่ 
ด้วย  อ ีกทัง้พลัว่ ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง และชามและชอ้น
และภาชนะทองสัมฤทธิ ์ทัง้สิน้ ซ่ึงใช้ในการปรนนิบั ติ 19 ทั ้
งอ ่าง ถาดรองไฟ และชาม และหม้อขนาดใหญ่ และเชงิ
เทียน และชอ้น และอา่งน้ํา อะไรท่ีทําด้วยทองคํา  ผู้ บังคับ
บัญชาทหารรกัษาพระองค์ ก็ เอาไปเป็นทองคํา อะไร ท่ี ทํา
ด้วยเง ินก ็เอาไปเป็นเงนิ 20 ส่วนเสาสองเสา และขันสาคร
หน่ึงลูก กับววัทองสัมฤทธิ ์สิ บสองตัวซ่ึงอยู ่ใต้ เชงิทัง้หลาย
ซ่ึงกษั ตร ิย์ซาโลมอนได้สรา้งไวสํ้าหรบัพระนิเวศของพระเย
โฮวาห์  ทองสัมฤทธิ ์ของสิง่ของเหล่าน้ีทัง้สิ ้นก ็ชั ่งก ันไม่ ไหว 
21 ส่วนเสาน้ัน เสาต้นหน่ึงสูงสิบแปดศอก วดัรอบสิบสอง
ศอก และความหนาของมันเป็นส่ี น้ิว กลางกลวง 22 บนเสา
น้ี มี บัวควํา่ยอดทองสัมฤทธิ์ บัวควํา่ยอดอนัหน่ึงสูงหา้ศอก  
มี ตาข่ายและลูกทั บท ิม ทัง้หมดทําด้วยทองสัมฤทธิ ์อยู ่รอบ
บัวควํา่ยอด และเสาท่ีสองก็ มี  เหมือนกัน ทัง้ลูกทั บท ิ มด ้วย
23ข้างๆมีลูกทั บท ิมเก้าสิบหกลูก บนตาข่ายโดยรอบน้ั นม ลูีก
ทั บท ิ มท ้ังหมดหน่ึงรอ้ยลูก 24 และผู้บัญชาการทหารรกัษา
พระองค์ ได้ จับเสไรอาห ์ปุ โรหติใหญ่ และเศฟันยาห ์ปุ โรหติ
ท่ี สอง และผู้เฝ้าธรณี ประตู  อ ีกสามคน 25 และจากกรุงน้ัน
ท่านจับขั นที คนหน่ึง  ผู้ บังคับทหาร และท่ีปรกึษาของกษั ตร ิ
ย ์เจ ็ดคน ซ่ึงพบอยู่ในกรุงน้ัน และเลขานกุารของผู้บังคับ
บัญชาของกองทัพ  ผู้ ซ่ึงเกณฑ์ประชาชนแหง่แผ่นดิน และ
ประชาชนแหง่แผ่นดิ นอ ีกหกสิบคนซ่ึงพบอยู่ท่ามกลางกรุง
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น้ัน 26และเนบูซาระดานผูบ้ังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์ 
ได้ จับคนเหล่าน้ีนําไปถวายกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลนท่ีตําบลรบิ
ลาห์ 27 และกษั ตร ิย ์แห ่งบาบโิลนทรงตี เขา และประหารเขา
เสียท่ีตําบลรบิลาหใ์นแผ่นดินฮามัท ดังน้ันแหละ  ยู ดาห ์ก็ได้  
ถู กนําไปเป็นเชลยออกไปจากแผ่นดินของตน 28  ต่อไปน้ี เป็น
จํานวนประชาชนซ่ึงเนบูคัดเนสซาร์จับไปเป็นเชลย ในปี ท่ี  
เจ็ด พวกยวิสามพันยี ่สิ บสามคน 29 ในปี ท่ี  สิ บแปดแหง่รชั
กาลเนบูคัดเนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุงเยรูซาเล็มแปด
รอ้ยสามสิบสองคน 30 ในปี ท่ี  ย ่ี สิ บสามแหง่รชักาลเนบูคัด
เนสซาร์ เนบูซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรกัษาพระองค์
จับยวิเป็นเชลยเจ็ดรอ้ยส่ี สิ บหา้คน รวมคนทัง้หมดเป็นส่ีพั 
นก ับหกรอ้ยคน

เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิ โลน (2 พกษ 25:27-30)
31 และต่อมาในปี ท่ี สามสิบเจ็ดแหง่การเป็นเชลยของเย

โฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยูดาห ์น้ัน เม่ือว ันที ่ ย ่ี สิ บหา้ในเดือนท่ี 
สิบสอง  เอว ิลเมโรดักกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิ โลน ในปี ท่ี ท่านขึ้น
เสวยราชย์ ท่านได้ยกศีรษะของเยโฮยาคีนกษั ตร ิย ์แห ่งยู
ดาห ์ขึ้น และได้นําท่านออกมาจากคุก 32  พระองค์ ตร ัสอย ่าง
เมตตาต่อท่าน และให้น่ังบนท่ีน่ังเหนือกวา่บรรดากษั ตร ิย์
ทัง้หลายท่ี อยู ่ในบาบิ โลน 33 ดังน้ันเยโฮยาคีนจึงถอดเครือ่ง
แต่งกายนักโทษออกเสีย และท่านได้รบัประทานท่ี โต ๊ะเสวย
ต่อพระพักตร ์กษัตรยิ ์ ทุ กวนัตลอดชวีติ 34 ส่วนงบประมาณ
ท่ี ให ้น้ันท่านก็ ได้ รบัพระราชทานจากกษั ตร ิย ์แห ่งบาบิโลน
ตามความต้องการรายวนัอยู ่เสมอ ตลอดเม่ือท่านมี ช ีวติอยู่
จนวนัตายของท่าน
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