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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เยเรมีย์

หนังสื อเส พ ทูอาจินต์ หนังสือทัลมัด โจ ซี ฟัส และ ทาร์
กัม ได้กล่าว ว่า เยเร มีย์ เป็น ผู้เขียนเล่มนี้ การ รับ ใช้ของ
อิส ยาห์อยูก่
่ อน การ รับ ใช้ ของ เยเร มียเป็
์ น เวลา 60 ปี เยเร
มียพยากรณ์
์
เป็น เวลา 40 ปีในรัช การของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์
เยโฮอาหาส เยโฮยาคิ ม เยโฮยาคีน และเศเดคี ยาห์ เยเร
มียรั
์ บใช้พระเจ้าในสมัยเดียวกันกับผู้พยากรณ์ นาฮูม ฮะบา
กุก และเศฟันยาห์
เยเรมียได้
์ เห็ นการสิน
้ สุด ลงของกษั ตริย์องค์สุดท้ายของ
ยูดาห์ ได้เห็นการทําลายพระวิหารและกรุ งเยรู ซาเล็ม และ
ได้เห็ นพ วก ยู ดาห์ถูกนํา ไป เป็น เชลย ใน กรุ ง บา บิโลน ใน
สมัย ของเยเรมีย์ ความบาปเจริญ ขึ้น และพวกยู ดาห์ได้ถูก
พระเจ้า พิพากษาอย่างมากมาย ไม่มีเวลาสงบในสมัย เยเร
มีย์
เพราะ เห ตุ ว่า เยเร มียได้
์ พยากรณ์ ถึง การ ที่ อิสราเอล จะ
เป็น เชลย และ มี ความ โศก เศร้า ถึง เรือ
่ ง ความ บาป ของ
เขา เขาได้ถูกเรียกว่า “ผู้พยากรณ์ ที่ร้องไห้” (The Weeping
Prophet) หนังสือเยเรมียนี
์ ้ ได้พรรณนาถึง การประกาศของ
เยเรมีย์ในตอนที่เขาขอร้องให้ยูดาห์กลับมาหาพระเจ้าก่อน
ที่เขาจะต้องเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน
1

ถ้อย คํา ของ เยเร มียบุ
์ ตร ชาย ของ ฮิ ล คี ยาห์ ผู้หน่งึ ใน
หมู่ปุโรหิต ผู้อยูตํ
่ าบลอานาโธท ในแผ่น ดิน ของเบนยามิน
2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง เยเรมีย์ ในรัชกาลโยสิ
ยาห์ โอรสของอาโมน กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ในปีที่สิบสามของ
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รัชกาล นี้ 3 และ มี มา ใน รัช กาล ของ เย โฮ ยาคิ ม โอรส ของ
โยสิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ จนถึง ปลายปีที่สิบเอ็ด แห่ง รัช
กาลเศเดคียาห์ โอรสของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ จนถึง
การกวาดเยรู ซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่ห้า
พระเจ้า ทรง แต่ง ตัง้ เยเร มียให้
์ เป็น ผู้พยากรณ์ ก่อน
ที่ท่านจะบังเกิด
4 แล้ว พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า ว่า
5 “เรา ได้รู จั
้ ก เจ้า ก่อน ที่ เรา ได้ ก่อ ร่าง ตัว เจ้า ที่ ใน ครรภ์
และ ก่อน ที่เจ้า คลอด จาก ครรภ์ เรา ก็ได้กําหนด ตัว เจ้า ไว้
เรา ได้แต่ง ตัง้ เจ้า เป็น ผู้พยากรณ์ ให้แก่บรรดา ประชาชาติ”
6 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ กราบทูล ว่า “อนิ จจา ข้า แต่องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ดูเถิด ข้า พระองค์พูดไม่เป็น เพราะ ว่า ข้า
พระองค์ เป็น เด็ก” 7 แต่พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า
“อย่า ว่า เจ้า เป็น แต่เด็ก เพราะเจ้า จะต้องไปหาทุก คนที่ เรา
ใช้ให้เจ้าไป และ เรา บัญชา เจ้า อย่างไร บ้าง เจ้า จะ ต้อง พูด
8 อย่ากลัวหน้าเขาเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น
” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 9 แล้ว พระ เย โฮ วาห์ ทรง
เหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า และพระ
เยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ดูเถิด เราเอาถ้อยคํา ของเรา
ใส่ในปากของเจ้า 10 ดูซิ ในวันนี้ เราได้ตัง้ เจ้าไว้เหนื อบรรดา
ประชาชาติ และเหนื อ ราชอาณาจักรทัง้ หลาย ให้ถอนออก
และให้พังลง ให้ทําลายและให้ควํา่ เสีย ให้สร้างและให้ปลูก
”
ผู้พยากรณ์ ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
ยิง่ กว่า นี้ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้าพเจ้า
ว่า “เยเร มียเอ๋
์ ย เจ้า เห็น อะไร” ข้าพเจ้า กราบทูล ว่า “ข้า
พระองค์เห็น ไม้ ตะ พดอัลมันด์ อัน หนึ่ ง” 12 แล้ว พระ เย โฮ
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วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้า เห็น ถูก ต้อง ดีแล้ว เพราะ เรา
จะเร่งเร้าถ้อยคําของเราเพื่อให้กระทําสําเร็จ” 13 พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าครัง้ ที่สองว่า “เจ้าเห็นอะไร”
ข้าพเจ้า กราบทูล ว่า “ข้า พระองค์เห็น หม้อ กําลัง เดือด อยู่
หม้อ หนึ่ ง หัน หน้า ไป ทาง ทิศ เหนื อ” 14 แล้ว พระ เย โฮ วาห์
ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เหตุร้ายจะระเบิดจากทิศเหนื อมาเหนื อ
ชาวแผ่น ดิน นี้ ทัง้ สิน
้ 15 เพราะ ดูเถิด เราจะร้องเรียกครอบ
ครัวทัง้ ปวงแห่ง บรรดาราชอาณาจักรทิศ เหนื อ” พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ “เขา ทัง้ หลาย จะ มา และ ต่าง ก็ จะ วา
งบัลลังก์ ของตนไว้ที่ตรงทางเข้า ประตูกรุ งเยรู ซาเล็ม ตัง้ สู้
ล้อมรอบกําแพงทัง้ หลาย และตัง้ สู้หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของยูดาห์
16 และ เรา จะ กล่าว คํา พิพากษา ของ เรา ต่อ หัว เมือง เหล่า
นั ้น เพราะบรรดาความชัว่ ร้ายของเขาในการที่ได้ทอดทิง้
เรา และได้ เผาเครือ
่ งหอมบูชาพระอื่น และนมัสการสิง่ ที่
มือ ของตนได้ กระทํา ไว้ 17 เพราะฉะนั ้น ส่วนเจ้า จงคาดเอว
ของเจ้าไว้ จงลุกขึ้นและบอกทุกอย่างที่ เราบัญชาเจ้าไว้นั้น
ให้ เขาฟัง อย่า สะดุ้ง กลัว เพราะหน้า เขาเลย เกรงว่า เราจะ
ทําให้เจ้าหงอต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 18 เพราะ ดูเถิด ในวันนี้ เรา
กระทําให้เจ้าเป็นเมืองมีป้อม เป็นเสาเหล็ก และเป็นกําแพง
ทองสัมฤทธิ์ สู้กับ แผ่น ดิน ทัง้ หมด สู้กับ บรรดากษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์ กับเจ้านาย กับปุโรหิตและกับประชาชนแห่งแผ่นดิน
นี้ 19 เขา ทัง้ หลาย จะ ต่อสู้ กับ เจ้า แต่จะ ไม่ ชนะ เจ้า เพราะ
เราอยู่ กับ เจ้า เพื่อ จะช่วยเจ้า ให้พ้น ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ
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เยเรมีย์ 2:1

4

เยเรมีย์ 2:8

1

ยิง่ กว่า นี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า
“จง ไป ประกาศ กรอก หู ของ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เรายัง จํา เจ้า ได้ คือ ความเมตตาในวัย สาว
ของเจ้า ความรักขณะที่เจ้าเข้าพิธสมรส
ี
เมื่อเจ้าตามเรามา
ในถิน
่ ทุรกันดาร ในดินแดนที่ไม่ได้หว่านพืชอะไร 3 อิสราเอล
นั ้น เป็น ส่วนบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ คือ เป็น ผลิตผลรุ น
่
แรกของพระองค์ คนทัง้ ปวงที่ได้กินผลนั ้นก็ผิด เหตุร้ายจึง
จะมาถึงเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ” 4 โอ วงศ์วานของ
ยาโคบ และบรรดาครอบครัวแห่งวงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จง
ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“บรรพบุรุษ ของ เจ้า จับ ความ ชัว่ ช้า อะไร ได้ ใน เรา เล่า เขา
จึง ไป ห่าง เสีย จาก เรา และ ไป ดําเนิ น ตาม สิง่ ไร้ค่า และ ได้
กลายเป็นสิง่ ไร้ค่า 6 เขาทัง้ หลายมิได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์
ประทับที่ไหน ผู้ได้พาเราขึ้น มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ผู้ได้นํา
เรา อยู่ ใน ป่า ถิน
่ ทุรกัน ดาร ใน แดน ทะเล ทราย มีหลุม ใน
แดน ที่ กันดาร นํ้า และ มี เงา มัจจุราช ใน แผ่นดินที่ไม่มีผู้ใด
ผ่าน ไป ได้ และ ไม่มีมนุษย์อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น ’ 7 และ เรา ได้ พา
เจ้า ทัง้ หลาย เข้า มา ใน ดิน แดน ที่อุดม สมบูรณ์ เพื่อกิน ผล
ไม้ และ ของ ดีๆ ใน แผ่น ดิน นั ้น แต่เมื่อ เจ้า เข้า มา เจ้า ได้
กระทํา ให้แผ่นดิน ของเราเป็น มลทิน และกระทํา ให้ มรดก
ของเราเป็นสิง่ น่าสะอิดสะเอียน 8 ปุโรหิตทัง้ หลายมิได้กล่าว
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทับที่ไหน’ คนเหล่านั ้นทีแ
่ ถลงพระราช
บัญญัติไม่รูจั
้ ก เรา บรรดาผู้ เลี้ยงแกะก็ ละเมิด ต่อ เรา พวก
ผู้พยากรณ์ ได้พยากรณ์ โดยพระบาอัล และดําเนิ น ติดตาม
สิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ ”
2

บรรดาความทุกข์ลําบากของอิสราเอลคือผลแห่งความ
บาป
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พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น เราจะยัง โต้แย้งกับ
เจ้า เราจะโต้แย้งกับลูกหลานของเจ้า 10 เหตุว่า จงข้ามไป
ยัง ฝั่ ง เกาะ คิ ทธิ ม แล้ว ก็ดู และ ใช้ คน ไป ถึง เมือง เคด าร์
และ พิจารณา อย่าง ถี่ถ้วน ดูทีว่า เคย มีสิ่ งอ ย่าง นี้ บ้าง ไหม
11 มีประชาชาติใดเคยได้เปลี่ย นพระของตน ถึง แม้ว่า พระ
เหล่า นั ้น ไม่ เป็น พระ แต่ประชาชน ของ เรา ได้ เอา สง่า ราศี
ของ เขา แลก กับ สิง่ ที่ไม่เป็น ประโยชน์ อย่าง ใด ” 12 พระ เย
โฮวาห์ตรัสว่า “โอ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลายเอ๋ย จงตกตะลึงด้วย
สิง่ นี้ จงเกรงกลัว อย่างสยดสยองและจงโดดเดี่ยวอ้างว้าง
เสีย เลย 13 เพราะ ว่า ประชาชน ของ เรา ได้ กระทํา ความ ชัว่
ถึง สองประการ เขาได้ ทอดทิง้ เราเสีย ซึ่ง เป็น แหล่ง นํ้า เป็น
แล้ว สกัด หิน ขัง นํ้า ไว้ สําหรับ ตนเอง เป็น ถัง นํ้า แตก ซึ่ง ขัง
นํ้า ไม่ได้ 14 อิสราเอล เป็น ทาส เขา หรือ หรือ เป็น ทาส ที่เกิ
ดมา ใน บ้าน เหตุใด เขา จึง ตก ไป เป็น เหยื่อ 15 สิง โต หนุ่ม
คํารามเข้า ใส่เขา มัน คํารามเสียงดัง มาก และมัน ทัง้ หลาย
ได้ กระทํา ให้แผ่น ดิน ของ เขา ทิง้ ร้าง ว่าง เปล่า หัว เมือง ทัง้
หลาย ของ เขา ก็ถูกเผา ไม่มีคน อาศัย อยู่ 16 ยิง่ กว่า นั ้นอีก
ประชาชนเมืองโนฟและเมืองทาปานเหสได้ทุบกระหม่อม
ของเจ้า แล้ว 17 เจ้าหาเรือ
่ งเหล่า นี้ ให้มาใส่ ตัว เจ้า เอง โดย
การทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เมื่อพระองค์ ทรง
นํา เจ้า ไป ตาม ทาง มิใช่หรือ 18 บัดนี้ เจ้า ได้ อะไร ด้วย การ ลง
ไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อด่มน
ื ้าํ ในแม่น้ํา ชิโหร์ หรือ เจ้า ได้ อะไรด้วย
การที่ ลงไปยังอัส ซีเรีย เพื่อด่มน
ื ้าํ ในแม่น้ํา นั ้น 19 ความโหด
ร้ายของเจ้าจะตีสอนเจ้าเอง และการที่เจ้ากลับสัตย์นั้นเอง
จะตําหนิ เจ้า ฉะนั ้นเจ้าจงรู แ
้ ละเห็นเถิดว่า มันเป็นความชัว่
และความขมขื่น ซึ่ง เจ้า ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า ซึ่ง ความ ยําเกรง เรา มิได้อยูใน
่ ตัว เจ้า เลย” องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสดัง นี้ แหละ 20 “เพราะว่า นาน
มาแล้ว เราได้ หก
ั แอกของเจ้า และระเบิด พันธนะของเจ้า
9
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เสีย และ เจ้า ได้กล่าว ว่า ‘ข้า จะ ไม่ละเมิด ’ เออ เจ้าได้โน้ม
ตัว ลง เล่น ชู้ บน เนิ น เขา สูง ทุก แห่ง และ ใต้ต้นไม้เขียว สด
ทุก ต้น 21 แต่เรา ได้ ปลูก เจ้า ไว้ เป็น เถา องุน
่ อย่าง ดี เป็น
พันธุแท้
์ ทัง้ นั ้น แล้ว ทําไม เจ้า เสื่อมทราม ลง จน กลาย เป็น
เถาแปลกไปได้” 22 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว่า “ถึง
แม้ว่า เจ้า ชําระตัว ด้วยนํ้า ด่าง และใช้สบู่มาก แต่รอยเปื้ อน
ความชัว่ ช้า ของเจ้า ก็ ยงั ปรากฏอยู่ ต่อ หน้า เรา 23 เจ้าจะพูด
ได้ อย่างไร ว่า ‘ข้า ไม่ เป็น มลทิน ข้ามิได้ติด ตามพ ระ บา อัล
ไป’ จงมองดู ท่าทางของเจ้า ที่ ในหุบเขาซิ จงสํานึ ก ซิ วา่ เจ้า
ได้ กระทํา อะไร เจ้าเหมือนอูฐ สาวคะนองที่ เดิน ข้ามไปข้าม
มา 24 เหมือนลาป่าที่คุ้นเคยกับถิน
่ ทุรกันดาร ได้สูดลมด้วย
ความ อยาก อันรุน แรง ของ มัน ใคร จะ ระงับ ความ ใคร่ ของ
มัน ได้ บรรดาที่ แสวงหามัน จะไม่ ต้องเหน็ ดเหนื่ อย เมื่อ ถึง
เดือนที่ กําหนดของมันจะพบมันเอง 25 ระวังอย่าให้เท้าของ
เจ้าขา ดร อง เท้า และ ระวัง ลํา คอ ของ เจ้า ให้ พ้น จาก ความ
กระหาย แต่เจ้า กล่าว ว่า ‘หมด หวัง เสีย แล้ว เพราะ ข้า ได้
รัก พระอื่น และข้า จะติดตามไป’ 26 เมื่อ โจรถูก จับ มี ความ
ละอายฉั นใด วงศ์วานของอิสราเอลก็ จะละอายฉั น นั ้น ทัง้
ตัว เขา กษั ตริย์ เจ้า นาย ปุโรหิต และ ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย
ของเขา 27 ผู้กล่าวแก่ ลําต้นว่า ‘ท่านเป็น บิดาของข้าพเจ้า’
และกล่าวแก่ ศิลาว่า ‘ท่านคลอดข้าพเจ้า มา’ เพราะเขาทัง้
หลายได้หน
ั หลังให้แก่เรา มิใช่หันหน้ามาให้ แต่เมื่อถึงเวลา
ลําบาก เขา จะ กล่าว ว่า ‘ขอ ทรง ลุก ขึ้น ช่วย ข้า พระองค์ ทัง้
หลายให้รอด’ 28 แต่บรรดาพระของเจ้าอยูที
่ ่ไหนเล่า ซึ่งเป็น
พระ ที่เจ้า สร้าง ไว้ สําหรับ ตัว เอง ถ้า มัน ช่วย เจ้า ให้ รอด ได้
ก็ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลาลําบากของเจ้า โอ ยูดาห์เอ๋ย
เจ้ามี หว
ั เมืองมากเท่าใด เจ้าก็มีพระมากเท่านั ้น” 29 พระเย

เยเรมีย์ 2:30

7

เยเรมีย์ 3:1

โฮ วาห์ตรัสว่า “เจ้า ทัง้ หลาย จะ มา ร้อง ทุกข์ เรือ
่ ง เรา ทําไม
เจ้า ได้ ละเมิด ต่อ เรา หมด ทุก คน แล้ว 30 เรา ได้ โบย ตี ลูก
หลานของเจ้า เสีย เปล่า เขาทัง้ หลายก็ไม่ ดีขึ้น ดาบของเจ้า
เองได้กลืน ผู้พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโตที่ทําลาย
31 โอ คนยุคนี้เอ๋ย เจ้าทัง
้ หลายจงพิจารณาดู พระวจนะของ
พระ เย โฮ วาห์ เรา เป็น เหมือน ถิน
่ ทุรกัน ดาร แก่ อิสราเอล
หรือ หรือ เห มือ น แผ่นดินที่ มืด ทึบ หรือ ทําไม ประชาชน
ของ เรา จึง กล่าว ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เป็น เจ้า นาย ข้า
พระองค์ จะ ไม่ มา หา พระองค์อีก ’ 32 สาว พรหมจารี จะ ลืม
อาภรณ์ ของ เธอ ได้หรือ เจ้า สาว จะ ลืม เครือ
่ ง พัน กาย ของ
ตนได้หรือ แต่ประชาชนของเราได้ ลืม เรา เป็น เวลากี่ วนก
ั ็
นั บ ไม่ ไหว แล้ว 33 ทําไม เจ้า นํา วิถี ของ เจ้า ไป หาความ รัก
อย่าง แนบ เนี ยน ฉะนั ้น เจ้า จึง สอน ทาง ของ เจ้า ให้ คน ชัว่
ด้วย 34 ที่ชายเสื้อ ของเจ้า จะเห็น โลหิต ของคนจนที่ไร้ความ
ผิด ด้วย เรามิได้พบโดยการสืบ หาอย่างลึกลับ แต่โดยเรือ
่ ง
35
ต่างๆเหล่า นี้ เจ้าก็ ยงั กล่าวว่า ‘เพราะข้าพเจ้า ไม่มีความ
ผิด เลย พระพิโรธของพระองค์ จะหัน กลับ จากข้าพเจ้า เป็น
แน่ ’ ดูเถิด เราจะนําเจ้าไปสู่การพิพากษา เพราะเจ้าได้กล่าว
ว่า ‘ข้าพเจ้า มิได้กระทํา บาป’ 36 ทําไมเจ้า ท่องเที่ยวไปๆมาๆ
อย่างเบาความเช่นนั ้น โดยเปลี่ยนเส้นทางของเจ้าอยูเ่ สมอ
นะ อียป
ิ ต์จะกระทํา ให้เจ้าได้อาย เหมือนอัส ซีเรีย ได้ กระทํา
ให้เจ้าได้อายมาแล้วนัน
้ 37 เจ้าจะออกมาจากที่นั่นด้วย โดย
เอามือกุมศีรษะของเจ้าไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้
บรรดาความไว้วางใจของเจ้า เสีย เจ้าจะเจริญขึ้น มาเพราะ
เขาก็ไม่ได้”

3

“เขาทัง้ หลายว่า ‘ถ้า ชายคนใดหย่า ภรรยาของตนและ
เธอ ก็ ไป จาก เขา เสีย และ ไป เป็น ภรรยา ของ ชาย อีก คน
1
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หนึ่ ง เขา จะ กลับ ไป หา เธอ หรือ แผ่น ดิน นั ้น จะ ไม่ โสโครก
มากมาย หรือ’ แต่เจ้าได้เล่น ชูกั
้ บ คน รัก มากมาย แล้ว ถึง
กระนั ้น เจ้า จงกลับ มาหาเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
2 “จง แหงน หน้า ขึ้น สู่ บรรดา ที่ สู ง นั ้น และ ดูซี ที่ไหน บ้าง
ที่ไม่มีคนมานอนด้วย เจ้าได้ นั่ง คอยคนรัก ของเจ้า อยูที
่ ่ริม
ทาง อย่าง คน อา ระ เบีย ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร เจ้า ได้ กระทํา
ให้แผ่น ดิน โสโครก ด้วย การ แพศยา และ ความ ชัว่ ช้า ของ
เจ้า 3 เพราะฉะนั ้น ฝนจึง ได้ ระงับ เสีย และฝนชุก ปลายฤดู
จึง ขาด ไป แต่เจ้ามีหน้า ผาก ของ หญิง แพศยา เจ้า ปฏิเสธ
ไม่ ยอม อาย 4 ตัง้ แต่เวลานี้ เจ้า จะร้องเรียก เรา มิใช่หรือ ว่า
‘พระ บิดา ของ ข้า พระองค์ พระองค์ทรง เป็น ผู้ชีนํ
้ า ตัง้ แต่
ข้า พระองค์ ยัง สาวๆ 5 พระองค์จะ ทรง พระพิโรธ อยูเป็
่ น
นิ ตย์หรือ พระองค์จะ ทรง กริว้ อยู่ จนถึง ที่สุด ปลาย หรือ’
ดูเถิด เจ้าลัน
่ วาจาแล้ว แต่เจ้าก็ ยัง กระทํา ความชัว่ ช้า ทุก
อย่างซึ่งเจ้ากระทําได้”
พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์
6

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ในรัชกาลของกษั ตริย์ โย
สิ ยาห์ว่า “เธอทํา อะไรเจ้า เห็น หรือ คืออิส ราเอลผู้กลับ สัตย์
เธอ ขึ้น ไป บน ภูเขา สูง ทุกลูก และ ใต้ต้นไม้เขียว สด ทุก ต้น
แล้ว ก็ไป เล่น ชูอยู
่ ่ นั ่น 7 เมื่อ เธอ ทํา อย่าง นี้ จน หมด แล้ว
้ ที
เรากล่าวว่า ‘เจ้าจงกลับ มาหาเรา’ แต่เธอก็ไม่กลับ มา และ
ยู ดาห์ น้ อง สาว ที่ ทร ยศ นั ้นก็เห็น 8 และ เรา เห็นว่า เพราะ
เหตุ ทัง้ ปวง ที่ อิสราเอล ผู้กลับ สัตย์ได้ล่วง ประเวณี นั ้น เรา
ได้ไล่เธอไปพร้อมกับ ให้หนังสือ หย่า แต่ยูดาห์น้องสาวที่ ทร
ยศนั ้นก็ไม่กลัว เธอก็กลับ ไปเล่น ชูด้
้ วย 9 ต่อ มาเพราะการ
แพศยา เป็นการ เบา แก่ เธอ มาก เธอ ก็ กระทํา ให้แผ่น ดิน
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โสโครก ไป โดย ไปล่ วง ประเวณี กับ ศิลากับ ลําต้น 10 แม้ว่า
เธอ กระทํา ไป สิน
้ อย่าง นี้ แล้ว ยูดาห์ น้ อง สาว ที่ ทรยศ ของ
เธอก็มิได้หัน กลับ มาหาเราด้วยสิน
้ สุดใจ แต่แสร้ง ทํา เป็นก
ลับ มา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 11 แล้ว พระเยโฮวาห์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “อิสราเอล ผู้กลับ สัตย์ ยัง สํา แดง ตัวว่า
มี ผิด น้ อยกว่า ยู ดาห์ที่ทรยศ 12 จงไปประกาศถ้อยคํา เหล่า
นี้ ไป ทาง เหนื อ กล่าว ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า อิสราเอล
ผู้กลับ สัตย์เอ๋ย กลับ มาเถิด เราจะไม่ให้ความกริว้ ของเรา
สวม ทับ เจ้า เพราะ เรา ประกอบ ด้วย พระ กรุ ณา คุณ พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ เรา จะ ไม่กรว
ิ้ เป็น นิ ตย์ 13 เพียง
แต่ยอมรับความชัว่ ช้าของเจ้าว่า เจ้าได้ ละเมิดต่อพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเจ้า และเที่ยวเอาใจพระอื่นที่ใต้ต้นไม้เขียว
สด ทุก ต้น และ เจ้า มิได้เชื่อ ฟัง เสียง ของ เรา’ ” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 14 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “โอ ลูก หลาน
ที่กลับ สัตย์เอ๋ย กลับ มาเถิด เพราะเราแต่งงานกับ เจ้า แล้ว
เราจะรับ เจ้า จากเมืองละคนและจากครอบครัว ละสองคน
และเราจะนําเจ้ามาถึงศิโยน 15 และเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคน
ที่ พอใจ เรา แก่เจ้า ผู้ซึ่ง จะ เลี้ยง เจ้า ด้วย ความ รู ้ และ ความ
เข้าใจ 16 และต่อ มาเมื่อ เจ้า ทวี และเพิม
่ ขึ้น ในแผ่น ดิน นั ้น
ใน ครัง้ นั ้น” พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เขา ทัง้ หลาย จะ ไม่กล่า
วอีกว่า ‘หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์’ เรือ
่ งนี้ จะไม่มีขึ้น
ใน ใจ ไม่มีใคร ระลึก ถึง ไม่มีใคร นึ กถึง จะ ไม่ ทํา กัน ขึ้นอีก
เลย 17 ในครัง้ นั ้นเขาจะเรียกกรุ งเยรู ซาเล็มว่า เป็นพระที่นั่ง
ของพระเยโฮวาห์ และบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้า
มาหายัง พระนามของพระเยโฮวาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และ
เขาจะไม่ติดตามใจอัน ชัว่ ของเขาอย่างดื้อ กระด้างอีก ต่อ ไป
18 ในสมัย นั ้น วงศ์ วานของยู ดาห์ จะเดิน มากับ วงศ์ วานของ
อิสราเอล เขาทัง้ สองจะรวมกัน มาจากแผ่น ดิน ฝ่ายเหนื อ
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มายัง แผ่น ดิน ซึ่ง เรา มอบ ให้แก่บรรพบุรุษ ของ เจ้า ให้ เป็น
มรดก 19 แต่เรากล่าวว่า ‘เราจะตัง้ เจ้า ไว้ท่ามกลางบุตรทัง้
หลายของเราอย่างไรดีหนอ และให้แผ่นดินที่ น่า ปรารถนา
แก่เจ้า เป็นมรดกที่สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติ’ และ
เรา กล่าว ว่า ‘เจ้า จะ เรียก เรา ว่า พระ บิดา ของ ข้า พระองค์
และจะไม่หน
ั กลับจากการติดตามเรา’ ”
การสารภาพความผิดบาป
พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย
แน่ นอน ที เดียว ที่ ภรรยา ทรยศ ละทิง้ สามี ของ นาง ฉั นใด
เจ้าก็ได้ทรยศต่อ เราฉั น นั ้น” 21 เขาได้ยน
ิ เสียงมาจากที่สูง
เป็น เสียง ร้องไห้ และ เสียง วิงวอน ของ บุตร ทัง้ หลาย ของ
อิสราเอล เพราะเขาได้ แปรวิถี ของเขาเสีย แล้ว เขาได้ ลืม
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 22 “บรรดาบุตรที่กลับสัตย์เอ๋ย
จง กลับ มา เถิด เรา จะ รักษา ความ สัตย์ ของ เจ้า ให้หาย
” “ดูเถิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มา หา พระองค์แล้ว เพราะ
พระองค์ ทรง เป็น พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์
23 แท้จริง ความหวัง ว่า จะได้ ความรอดจากเนิ น เขาและจาก
ภูเขา หลา ยลูกก็ เป็น ความ ไร้สาระ แท้จริง ความ รอด ของ
อิสราเอลนั ้น อยู่ ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 24 แต่ว่า
สิง่ ที่ น่า อายนั ้น ได้ กัดกิน สิง่ ทัง้ ปวงที่ บรรพบุรุษ ของเราได้
ลงแรงทํา ไว้ ตัง้ แต่เรายัง เป็น เด็ก อนุชนอยู่ คือ ฝูง แกะ ฝูง
วัว บุตรชาย และบุตรสาวทัง้ หลายของเขา 25 ให้เรานอน
ลงจมในความอายของเรา และให้ ความอัปยศคลุม เราไว้
เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ทัง้
ตัวเราและบรรพบุรุษของเรา ตัง้ แต่เราเป็นอนุชนอยู่จนทุก
วัน นี้ และเราหาได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราไม่”
20
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1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย ถ้าเจ้าจะกลับมา

เจ้าจงกลับ มาหาเรา ถ้า เจ้า ยอมเอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน
ไปให้ พ้น สายตาของเราเสีย เจ้าก็ จะไม่โลเล 2 และถ้า เจ้า
ปฏิญาณอย่างสัจ จริง อย่างยุติธรรม และอย่างชอบธรรม
ว่า ‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ’ แล้วบรรดา
ประชาชาติ จะ ให้ พร กัน ใน พระนาม พระองค์ และ เขา ทัง้
หลาย จะ อวด พระองค์” 3 เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ
คนยูดาห์และแก่ชาวเยรู ซาเล็มว่า “จงทุบดินทีไ่ ถไว้แล้วนัน
้
4
และอย่าหว่านลงกลางหนาม ดูก่อน คนยูดาห์และชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงเอาตัวรับพิธีเข้าสุหนัตถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ จงตัด หนั ง ปลายหัวใจของเจ้า เสีย เกรงว่า ความกริว้
ของเราจะพลุ่ง ออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ ไม่มีใครจะดับ
ได้ เหตุด้วยความชัว่ แห่งการกระทําทัง้ หลายของเจ้า
5

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์

จงประกาศในยู ดาห์ และโฆษณาในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า
‘จงเป่า แตรไปทัว่ แผ่น ดิน จงรวมกัน จงร้องประกาศดังๆ
ว่า มารวมกันเถิด ให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อม’ 6 จง
ยกธงขึ้น สู่ ศิโยน จงรีบ หนี ไปให้ปลอดภัย อย่า รออยู่ เพราะ
เราจะนําความร้ายมาจากทิศเหนื อ และนําการทําลายใหญ่
ยิง่ มา 7 สิง โตตัวนัน
้ ได้ ออก ไป จาก พุ่ม ไม้ หนา ทึบ ของ มัน
แล้ว และ ผู้ ทําลาย เหล่า ประชาชาติ กําลัง เดิน ทาง มา แล้ว
เขา ได้ ออก ไป จาก สถาน ที่ ของ เขา เพื่อ กระทํา ให้แผ่น ดิน
ของ เจ้า รกร้าง ไป หัว เมือง ของ เจ้า จะ ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่าๆ
ปราศจากคนอาศัย 8 ด้วยเหตุ นี้ เจ้าจงสวมผ้า กระสอบ จง
ครํา่ ครวญและร้องไห้ เพราะพระพิโรธอันร้อนแรงของพระ
เยโฮวาห์มิได้หันกลับไปจากเรา” 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ต่อ
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มา ใน วัน นั ้น ทัง้ กษั ตริย์ และ พวก เจ้า นาย จะ หมด กําลัง ใจ
บรรดาปุโรหิต จะตกตะลึง และผู้พยากรณ์ ก็จะอัศจรรย์ใจ ”
10 แล้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ว่า “ข้า แต่องค์พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า
พระองค์ทรงล่อลวงชนชาตินี้ และกรุ งเยรู ซาเล็มแน่ นอนที
เดียว ว่า ‘เจ้า ทัง้ หลาย จะ อยูเ่ ย็น เป็นสุข’ แต่ที่จริ งดาบ ได้
มา ถึง ชีวต
ิ ของ เขา ทัง้ หลาย” 11 “ใน ครัง้ นั ้น เขา จะ กล่าว
แก่ชนชาตินี้ และแก่กรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า ‘ลมร้อนจากที่ สูง ใน
ถิน
่ ทุรกันดารพัดมาสู่บุตรสาวประชาชนของเรา ไม่ใช่จะมา
ฝัดหรือมาชําระ 12 กระแสลมที่แรงจะพัดมาจากที่เหล่านั ้น
มาสู่เรา บัดนี้ เราจะกล่าวคําตัดสินต่อพวกเขา’ 13 ดูเถิด เขา
จะขึ้น มาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้า
ทัง้ หลายของเขาเร็ว ยิง่ กว่า นกอินทรี วิบัติแก่เราทัง้ หลาย
เพราะว่า เราจะต้องพินาศ 14 โอ กรุ งเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงล้าง
จิตใจ ของ เจ้า ให้ พ้น จาก ความ ชัว่ ร้าย เพื่อ เจ้า จะ รอด ได้
ความคิด ชัว่ ร้ายของเจ้า นั ้น จะสิง อยู่ ในใจของเจ้า นานสัก
เท่าใด 15 เพราะ ว่า มี เสียง ประกาศ มา จาก เมือง ดาน และ
โฆษณา ความ ชัว่ ร้าย จาก ภู เขา เอ ฟ รา อิม 16 จง กล่าว แก่
บรรดา ประชาชาติ ดูเถิด จง โฆษณา แก่กรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า
บรรดาผู้ ล้อมมาจากแผ่น ดิน ไกล เขาทัง้ หลายโห่ รอ
้ งเข้า
ใส่ หว
ั เมืองยู ดาห์ 17 เขาทัง้ หลายล้อมยู ดาห์ไว้รอบเหมือน
ผู้ดูแล เฝ้า นา เพราะ ว่า ยู ดาห์ได้กบฏ ต่อ เรา” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 18 “วิถีและการกระทํา ทัง้ หลายของเจ้า
ได้ นํา เรือ
่ งนี้ มาเหนื อ เจ้า นี่ แหละเป็น ผลแห่ง ความชัว่ ร้าย
ของ เจ้า เพราะ มัน ขมขื่น เพราะ มัน มา ถึง จิตใจ ของ เจ้า
ทีเดียว”
เยเรมียค
์ รํา่ ครวญเรือ
่ งยูดาห์
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แสนระทม แสนระทม ข้า ก็บิดตัว ด้วยความเจ็บ ปวด
โอ ผนั ง ดวงใจ ของ ข้า เอ๋ย จิต ใจ ของ ข้า ก็ว้าวุน
่ ข้า จะ นิ่ ง
อยูไม่
่ ได้ เพราะ จิตใจ ข้า ได้ยน
ิ เสียง แตร เสียง ปลุก ของ
20
สงคราม การประกาศเรือ
่ งความหายนะไล่ติดตามความ
หายนะ แผ่น ดิน ทัง้ สินก
ถู
็
ก ทิง้ ร้าง บรรดา เต็นท์ ของ ข้า
้
ก็ถูกทําลายในฉั บ พลัน ม่านทัง้ หลายของข้า ก็สิ้น ไปในบัด
เดีย
๋ ว เดียว 21 ข้า จะ ต้อง มอง ดู ธง และ ฟัง เสียง แตร นาน
สัก เท่าใด 22 “เพราะประชาชนของเราโง่เขลา เขาทัง้ หลาย
ไม่รู จั
้ ก เรา เขาทัง้ หลายเป็น ลูก หลานที่โง่ทึบ เขาทัง้ หลาย
ไม่มีความเข้าใจ เขาทัง้ หลายทําความชัว่ เก่ง แต่เขาไม่เข้า
ใจ ที่ จะ ทํา ดี” 23 ข้าพเจ้า มอง ดูพื้นที่โลก และ ดูเถิด เป็นที่
ร้างและว่างเปล่า และมองดู ฟ้า สวรรค์ ในนั ้นก็ไม่มีความ
สว่าง 24 ข้าพเจ้า มองดูภูเขา ดูเถิด มัน กําลัง สัน
่ อยู่ บรรดา
25
เนิ น เขา ก็แกว่ง ไป แกว่ง มา ข้าพเจ้า มอง ดู และ ดูเถิด
ไม่มีมนุษย์เลย นก ทัง้ ปวง แห่ง ท้อง อากาศ ได้หนี ไป แล้ว
26 ข้าพเจ้า มองดู และดูเถิด เรือกสวนไร่นาก็ เป็ น ถิน
่ ทุรกัน
ดาร และหัวเมืองทัง้ สินก
้ ็ปรักหักพังไปต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ต่อพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “แผ่นดิน ทัง้ หมดจะเป็นที่รกร้าง ถึง
กระนั ้นเราก็ยงม
ั ิได้กระทําให้ถึงอวสานเสียทีเดียว 28 เพราะ
เรือ
่ งนี้ โลกจะไว้ทุกข์ และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดํามืด เพราะ
เราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้ หมายใจไว้แล้ว เราจะไม่เปลี่ยน
ใจ หรือ หัน กลับ 29 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง พล ม้า และ นั ก ธนู ชาว
เมืองทัง้ หมดก็ จะหนี ไป เขาเข้าไปอยู่ ในสุมทุม พุ่ม ไม้ และ
ปีน ป่าย ไป ท่า มก ลาง ศิลา หัว เมือง ทุก แห่งก็ถูก ทอด ทิง้
และไม่มีมนุษย์อาศัย อยู่ ในเมืองเหล่า นั ้น เลย 30 เจ้าผู้ที่ถูก
ทิง้ ร้าง เอ๋ย ที่เจ้า แต่ง ตัว สี แดง นั ้น เจ้า ทํา อะไร กัน และ

เยเรมีย์ 4:31

14

เยเรมีย์ 5:5

ที่เจ้า ประดับ ตัว ด้วย อาภรณ์ ทองคํา ที่เจ้า ขยาย ดวงตา ให้
กว้าง ด้วย แต้ม สี เออ เจ้า แต่ง ตัว ให้ งาม เสีย เปล่า คน รัก
ของเจ้า จะดู หมิน
ิ ของเจ้า
่ เจ้า เขาทัง้ หลายจะแสวงหาชีวต
31 เพราะ เรา ได้ยน
ิ เสียง เหมือน เสียง หญิง คลอด บุตร ร้อง
แสนเจ็บ ปวดอย่างกับ จะคลอดบุตรหัวปี เสียงร้องแห่งบุต
รสาวศิ โยนนั ้น แทบจะขาดใจ เหยีย ดมือ ของเธอออกร้อง
ว่า ‘วิบัติแก่ข้าในบัดนี้ จิตใจข้าอ่อนเปลี้ยอยู่เพราะเหตุพวก
ฆาตกร’ ”

5

ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชัว่ ร้าย
1 “จงวิง
่ ไปวิง่ มาอยู่ ในถนนกรุ ง เยรู ซาเล็ม บัดนี้ จงมอง
และ รับ รู ้ จง ค้น ตาม ลาน เมือง ดูทีว่า จะ หา มนุษย์ สัก คน
หนึ่ ง ได้หรือ ไม่ คือ คน ที่ กระทํา การ ยุติธรรม และ แสวงหา
ความ จริง เพื่อ เรา จะ ได้ อภัยโทษ ให้แก่เมือง นั ้น 2 แม้เขา
ทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยู่
’ เขา ก็ ยัง ปฏิญาณ เท็จ อย่าง แน่ นอน ” 3 โอ ข้า แต่ พระ เย
โฮ วาห์ พระเนตร ของ พระองค์ ทรง หา ความ จริงมิใช่หรือ
พระองค์ทรง เฆี่ยน ตีเขา ทัง้ หลาย แต่เขา ก็ไม่รูสึ
้ ก สํานึ ก
พระองค์ทรงล้างผลาญเขา แต่เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอม
ดีขึ้น เขา ได้ กระทํา ให้หน้า ของ เขา กระด้าง ยิง่ กว่า หิน เขา
ปฏิเสธ ไม่ ยอม กลับ ใจ 4 แล้ว ข้าพเจ้า จึง ทูล ว่า “แน่ นอน
คนเหล่า นี้ เป็น แต่ คนต้อยตํ่า เขาเหล่า นี้ โง่เขลา เพราะเขา
ไม่รู จั
้ ก พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ไม่รูจั
้ ก คํา ตัดสิน ของ
5
พระเจ้า ของเขา ข้า พระองค์ จะไปหาพวกผู้ยิง่ ใหญ่ และ
จะพูดกับ เขาทัง้ หลาย เพราะเขารู จ
้ ัก พระมรรคาของพระ
เยโฮวาห์ และรู จ
้ ักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา” แต่เขาทัง้
หลายทุกคนก็ได้หักแอกเสีย เขาทัง้ หลายได้ ระเบิดพันธนะ
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เสีย 6 เพราะฉะนั ้น สิงโตจากป่า จะมาสังหารเขา สุนัข ป่า
ยามสนธยาจะทําลายเขา เสือ ดาวจะเฝ้า หัว เมืองทัง้ หลาย
ของ เขา ทุก คน ที่ ไป จาก เมือง เหล่า นั ้น จะ ถูก ฉี ก เป็น ชิน
้ ๆ
เพราะว่า ความละเมิด ของเขามากมาย การกลับ สัตย์ ของ
เขาก็ใหญ่ยิง่
ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี

“เราจะให้ อภัย เจ้า ได้อย่างไร ลูก หลานของเจ้า ได้ ละทิง้
เรา แล้ว และ ได้ อ้าง ผู้ที่ไม่ใช่พระ ใน การ ทํา สัตย์ปฏิญาณ
เมื่อ เรา เลี้ยง เขา ให้อิม
่ เขา ก็ ทําการ ล่วง ประเวณี แล้ว
ก็ยก ขบวน กัน ไป ที่ เรือน ของ หญิง แพศยา 8 เขา ทัง้ หลาย
เหมือนม้า ที่ กินอม
ิ่ ในตอนเช้า ทุกคนก็ ร้องหาภรรยาของ
เพื่อน บ้าน” 9 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เพราะ สิง่ อย่าง นี้ เรา
จะ ไม่ ทําโทษ เขา หรือ และ จิตใจ เรา ไม่ ควร ที่ จะ แก้ แค้น
ประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ
7

ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ

10

ขึ้น ไป ตาม กําแพง ของ มัน และ ทําลาย เสีย แต่อย่า
ไป ถึง อวสาน ทีเดียว เอา เชิง เทิน ของ มัน ออก เพราะ นั ่น
ไม่ใช่เป็น ของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์ วานของอิสราเอล
และ วงศ์ วาน ของ ยู ดาห์ได้ทรยศ ต่อ เรา อย่าง สิน
้ เชิง แล้ว”
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 12 เขา ทัง้ หลาย พูดมุ สา ใน
เรือ
่ งพระเยโฮวาห์ และได้กล่าวว่า “พระองค์มิได้ทรงกระทํา
ประการ ใด ไม่มีการ ร้าย อัน ใด จะ เกิด ขึ้น แก่เรา เรา ก็ จะ
ไม่เห็น ดาบ หรือ การ กันดาร อาหาร 13 ผู้พยากรณ์ ก็จะ เป็น
แต่ลมๆ พระ วจนะ ไม่มีใน คน เหล่า นั ้น ขอ ให้เป็น อย่าง นั ้น
แก่ เขา เถิด” 14 เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม
โยธาจึง ตรัสดัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายกล่าวถ้อยคํา เหล่า
นี้ ดูเถิด เรา จะ ทํา ถ้อยคํา ของ เรา ที่อยูใน
่ ปาก ของ เจ้า ให้
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เป็น ไฟ และ ชนชาตินี้ เป็น ฟืน และ ไฟ นั ้น จะ เผา ผลาญ
เขา เสีย 15 ดูเถิด โอ วงศ์วาน ของ อิสราเอล เอ๋ย เรา จะ
นํา ประชาชาติ จาก แดน ไกล มา สู้เจ้า ทัง้ หลาย” พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ “เป็น ประชาชาติที่มีอํานาจใหญ่โต เป็น
ประชาชาติดึกดําบรรพ์ เป็น ประชาชาติที่เจ้าไม่รู ภาษา
้
ของ
16
เขา เขาจะพูด อะไรเจ้า ก็ไม่ เข้าใจ แล่งธนูของเขาเหมือน
อุโมงค์เปิด เขาเป็นทแกล้วทหารทุกคน 17 เขาจะกินซึ่งเจ้า
เกี่ยว ได้ และ กิน อาหาร ของ เจ้า เสีย ซึ่งบุตร ชาย และ บุตร
สาวของเจ้าควรจะได้กิน เขาจะกินฝูงแกะฝูงวัวของเจ้าเสีย
เขาจะกิน เถาองุน
่ และต้น มะเดื่อ ของเจ้า เสีย เขาจะทําลาย
ตัวเมืองที่มีป้อมของเจ้า ซึ่งเจ้าวางใจนั ้นเสียด้วยดาบ”
ความบาปของยู ดาห์ คือ ความชัว่ ฝ่ายจิต วิญญาณและ
ฝ่ายบ้านเมือง
18 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ถึง แม้ว่า ใน วัน เหล่า นั ้น เรา ก็
ยัง ไม่ กระทํา แก่เจ้า ให้ ถึง อวสาน 19 และ ต่อ มา เมื่อ เจ้า ทัง้
หลาย จะ กล่าว ว่า ‘ทําไม พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา ทัง้
หลาย จึง กระทํา บรรดา สิง่ เหล่า นี้ แก่เรา ’ เจ้า จะ กล่าว แก่
เขา ว่า ‘เจ้า ได้ ละทิง้ เรา ไป ปรน นิ บัติพระ ต่างด้าว ใน แผ่น
ดิน ของ เจ้า ฉั นใด เจ้า จะ ต้อง ไป ปรน นิ บัติคน ต่าง ชาติใน
แผ่น ดิน ซึ่ง ไม่ใช่ของ เจ้า ฉั น นั ้น’ 20 จง ประกาศ ข้อความ
ต่อ ไป นี้ ใน วงศ์ วาน ของ ยา โคบ และ จง โฆษณา เรือ
่ ง นี้ ใน
ยู ดาห์ ว่า 21 โอ ชนชาติที่โง่เขลา และ ไร้ ความ เข้าใจ เอ๋ย
ผู้มีตา แต่มองไม่ เห็น ผู้มีหู แต่ฟัง ไม่ได้ยน
ิ จงฟัง ข้อความ
นี้ ” 22 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “เจ้าไม่ ยาํ เกรงเราหรือ เจ้า
ไม่ ตัว สัน
่ อยู่ ต่อ หน้า เราหรือ คือ เราผู้ วางกองทรายไว้ เป็น
เขต ล้อม ทะเล เป็น เครือ
่ ง กีดขวาง เป็น นิ ตย์มิให้ผ่าน ไป ได้
แม้ว่า คลื่น จะซัด ก็เอาชนะไม่ได้ แม้คลื่น จะคะนอง ก็ข้าม
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ไป ไม่ได้ 23 แต่ชนชาตินี้ มีใจ ดื้อดึง และ กบฏ เขา ได้ หันเห
และ จาก ไป เสีย 24 ข้อความ นี้ เขา ไม่มุ่ งอ ยู่ ใน ใจ ของ เขา
ทัง้ หลายว่า ‘บัดนี้ ให้เรายํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เรา ผู้ทรงประทานฝนตามฤดู ของมัน คือ ฝนต้น ฤดู และฝน
ชุก ปลายฤดู และทรงรักษาสัปดาห์ที่กําหนดการเกี่ยวข้าว
ไว้ให้แก่เรา’ 25 ความชัว่ ช้าของเจ้าได้กระทําให้สิ่งเหล่านี้ หน
ั
ไปเสีย และบาปของเจ้า ทัง้ หลายก็ กัน สิง่ ที่ดีไว้เสีย จากเจ้า
26 เพราะ ท่ามกลาง ประชาชน ของ เรา จะ พบ คน ชัว
่ เขา ซุ่ม
คอยเหมือนคนดักนกซุ่มอยู่ เขาวางกับไว้ เขาดักคน 27 เรือน
ของเขาเต็มด้วยความหลอกลวงเหมือนกระจาดที่มีนกเต็ม
เพราะฉะนั ้น เขาจึง ใหญ่ โตและมังม
่ ี 28 เขาจึงอ้ วนพี จนตัว
เกลี้ยง เกลา ใน เรือ
่ ง การก ระ ทําความ ชัว่ เขา ลํ้า หน้า เขา
มิได้ตัดสิน คดี คือ คดี ของลูก กําพร้า พ่อ ด้วยความยุติธรรม
ถึง กระนั ้น เขา ก็เจริญ เขา มิได้ป้องกัน สิทธิ ของ คน ขัดสน”
29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะสิง
่ อย่างนี้ เราจะไม่ ทําโทษ
เขาหรือ และไม่ ควรที่จิตใจเราจะแก้ แค้น ประชาชาติที่เป็น
อย่างนี้ หรือ 30 สิ่งที่ น่าตกตะลึงและน่าหวาดเสียวได้เกิดขึ้น
ในแผ่น ดิน นี้ 31 คือ ผู้พยากรณ์ ได้พยากรณ์ เท็จ และบรรดา
ปุ โรหิตก็ ปกครองตามการชี้ นิว
้ ของเขา และประชาชนของ
เราชอบที่มีการอย่างนี้ แต่เจ้าทัง้ หลายจะกระทํา อะไรเมื่อ
กาลสุดปลายมาถึง”

6
การทําลายยูดาห์
1 โอ ประชาชนเบนยามิ น เอ๋ย จงรวมกัน หนี ไปจากกลาง
กรุ งเยรู ซาเล็ม จงเป่าแตรในเมืองเทโคอา และยกสัญญาณ
ไฟ ขึ้น ไว้ บน เบธฮัคเคเรม เพราะ เหตุ ร้าย โผล่ ออก มา จาก
ทิศ เหนื อ คือ การทําลายอย่างใหญ่หลวง 2 เราเปรียบบุตร
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สาวของศิ โยนเสมือนสาวสวยและบอบบาง 3 ผู้เลี้ยงแกะ
พร้อมกับฝูงแกะจะมาสู้เธอ เขาจะตัง้ เต็นท์ไว้รอบเธอ ต่าง
ก็ จะหากิน อยู่ ในที่ ของมัน 4 “จงเตรียมทํา สงครามกับ เธอ
ลุก ขึ้น ให้เราโจมตี เวลาเที่ยงวัน” “วิบัติแก่พวกเรา เพราะ
ว่า กลางวัน คล้อยเสีย แล้ว เงาของเวลาเย็นก็ ยาวออกไป”
5 “ลุก ขึ้น ให้เราเข้า ตี เวลากลางคืน และทําลายบรรดาวัง
ของเธอเสีย” 6 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า
“จงโค่น ต้นไม้ ของเธอลง จงก่อ เชิง เทิน ไว้สู้กรุ งเยรู ซาเล็ม
นี่ แหละนครที่ ต้องถูก ทําโทษ ภายในเธอไม่มีอะไรนอกจาก
การบีบ บังคับ 7 นํ้าพุปล่อยนํ้า ของมัน ออกมาฉั นใด เธอก็
ปล่อยความชัว่ ของเธอออกมาฉั นนั ้น ได้ยินถึงความทารุ ณ
และการทําลายมีภายในเธอ ความเศร้าโศกและความบาด
เจ็บก็ ปรากฏต่อ เราเสมอ 8 โอ กรุ งเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงรับคํา
สัง่ สอนเถิด เกรงว่า จิตใจเราจะพรากจากเจ้า ไปเสีย เกรง
ว่าเราจะกระทําให้เจ้าเป็นที่รกร้าง เป็นแผ่นดินที่ปราศจาก
คน อาศัย” 9 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า “เขา ทัง้
หลายจะกวาดชนอิสราเอลที่เหลืออยูนั
่ ้นเสียให้เกลี้ยงอย่าง
เล็ม เถา องุน
่ เหมือน คน เก็บ ผล องุน
่ เอา มือ เก็บ ผล ใส่ ใน
ตะกร้า อีก คํารบ หนึ่ ง” 10 ข้าพเจ้า ควร จะ พูด และ ให้ คํา ตัก
เตือนแก่ผู้ใดดีนะ เพื่อ เขาจะได้ยิน ดูเถิด หูของเขาตัน เสีย
แล้ว เขา ฟัง ไม่ได้ ดูเถิด พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ เป็น
สิง่ ที่ เขา ดูหมิน
่ เขา ไม่ พอใจ ฟัง 11 เพราะ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า
จึงมีพระพิโรธของพระเยโฮวาห์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บ
ไว้อีกไม่ไหวแล้ว “เราจะเทออกรดเด็กๆที่ ตามถนน และรด
พวกหนุ่มๆที่ ชุมนุมกัน อยูด้
่ วย ทัง้ สามี และภรรยาก็ จะต้อง
เอาไป ทัง้ คนแก่ และคนชราด้วย 12 บ้านเรือนของเขาจะ
ต้องยกให้ เป็น ของคนอื่น ทัง้ ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย
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เพราะเราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ ชาวแผ่น ดิน” พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 13 “เพราะ ว่า ตัง้ แต่คนที่ ตํ่าต้อย
ที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร และทุก
คนก็ กระทํา การด้วยความเท็จ ตัง้ แต่ผู้พยากรณ์ ตลอดถึง
ปุโรหิต 14 เขาทัง้ หลายได้รก
ั ษาแผลแห่งบุตรสาวประชาชน
ของ เรา แต่ เล็ก น้ อย กล่าว ว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ ’ เมื่อ
ไม่มีสันติภาพเลย 15 เขาละอายหรือ เมื่อ เขากระทํา การอัน
น่า สะอิดสะเอียน เปล่า เลย เขาไม่ ละอายเสีย เลย เขาหน้า
แดง ด้วย ความ ละอาย ไม่ เป็น เลย เพราะ ฉะนั ้น เขา จะ ล้ม
ลงท่า มกลางพวกที่ ล้ม แล้ว เมื่อ ถึง เวลาที่ เราลงอาญาเขา
ทัง้ หลาย เขา จะ ล้ม ควํา่ ลง” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
16 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงยืนทีถ
่ นนและมองให้ดี และ
ถาม หา ทาง โบ ราณนั ้นว่า ทาง ดีอยูที
่ ่ไหน แล้ว จง เดิน ใน
ทาง นั ้น และ ท่าน จะ พบ ที่พัก สงบ สําหรับ จิตใจ ของ ท่าน
แต่เขา ทัง้ หลาย กล่าว ว่า ‘เรา จะ ไม่ เดิน ใน นั ้น’ 17 เรา วาง
ยาม ไว้ เหนื อ เจ้า สัง่ ว่า ‘จง ฟัง เสียง แตร’ แต่เขา ทัง้ หลาย
กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะไม่ยอมฟัง’ 18 เพราะฉะนั ้น บรรดา
ประชาชาติเอ๋ย จงฟัง โอ ที่ประชุมเอ๋ย จงทราบเถิดว่า อะไร
จะ บังเกิด ขึ้น แก่เขา 19 โอ พิภพ เอ๋ย จง ฟัง เถิด ดูเถิด เรา
จะนํา ความร้ายมาเหนื อ ชนชาตินี้ คือ ผลแห่ง ความคิด ทัง้
หลาย ของ เขา เพราะ เขา มิได้เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของ เรา ส่วน
ราช บัญญัติของ เรา นั ้น เขา ปฏิเสธ เสีย 20 มีกํายาน มา ถึง
เรา จาก เมือง เช บา มีตะไคร้ส่ง มา จาก เมือง ไกล เพื่อ อะไร
เล่า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า ก็ ยัง ไม่ เป็นที่รับ ได้ หรือ เครือ
่ ง
สักการบูชาของเจ้าก็ไม่เป็นทีพ
่ อใจเรา” 21 เพราะฉะนั ้น พระ
เย โฮ วาห์ จึง ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด ต่อ หน้า ชนชาตินี้ เรา จะ
วาง เครือ
่ ง สะดุด ไว้ให้เขา สะดุด ทังบ
้ ิ ดา และ บุตร ชาย ด้วย
กัน ทัง้ เพ่อ
ื นบ้าน และ มิตร สหาย จะ พินาศ” 22 พระ เย โฮ
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วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ชนชาติหน่ึงกําลังมาจากแดนเหนื อ
ประชาชาติใหญ่ชาติหน่งึ จะ ถูก เร้า ให้ มา จาก ส่วน ที่ ไกล ที่
สุด ของพิภพ 23 เขาทัง้ หลายจะจับ คัน ธนู และหอก เขาทัง้
หลาย ดุรา้ ย และ ไม่มีความ สงสาร เสียง ของ เขา ก็ เหมือน
เสียงทะเลกําเริบ เขาทัง้ หลายขี่ม้า และจัด เตรียมกระบวน
เหมือนชายที่จะเข้าสงคราม โอ บุตรสาวศิ โยนเอ๋ย เขาทัง้
หลายมาต่อสู้เจ้า ” 24 พวกเราได้ ยินกิตติศัพท์พวกนั ้น มือ
ของเราก็ ออ
่ นลง อย่างช่วยไม่ได้ความแสนระทมได้ จับ เรา
ไว้ เป็น ความ เจ็บ เหมือน สตรี กําลัง คลอด บุตร 25 อย่า เดิน
ออกไปในทุ่ง นา หรือ เดิน บนถนน เพราะดาบของศัตรู และ
ความ สยดสยอง อยูทุ
่ กด้าน 26 โอ บุต รสาว แห่ง ประชาชน
ของเราเอ๋ย จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง้ เกลือกอยู่
ในกองเถ้า จงไว้ทุกข์เหมือนเพื่อบุตรชายคนเดียว เป็นการ
ครํา่ ครวญอย่างแสนขมขื่นที่สุด เพราะว่า ผู้ ทําลายมาสู้ เรา
ในทันทีทันใด 27 “เราได้ กระทํา ให้เจ้าเป็น หอคอยและป้อม
ปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อ เจ้า จะทราบและ
ลอง พฤติการณ์ ทัง้ หลาย ของ เขา 28 เขา ทัง้ หลาย มัก กบฏ
อย่า งดื้อด้า นทัง้ สิน
้ เที่ ยวนิ นทา เขา ไป เขา ทัง้ หลาย เป็น
ทองสัมฤทธิ์ และเป็น เหล็ก เขาทุก คนประพฤติ เลวทราม
ทัง้ นั ้น 29 เครือ
่ งสูบ ลมของเขาสูบอย่า งดุเดือด ตะกัวก
่ ็ถูก
ไฟเผาผลาญเสีย ถลุงกันเรือ
่ ยไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะว่า
คนชัวก
่ ็ยงั ไม่ได้ถูกถอนออกไป 30 จะเรียกเขาทัง้ หลายได้ว่า
เป็นขีเงิ
้ น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว”

7
การประกาศที่ประตูกําแพงพระวิหาร
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พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมียว่
์ า 2 “เจ้า
จงยืน อยู่ ในประตู กําแพงพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
ประกาศ ถ้อยคํา เหล่า นี้ ที่นั ่นว่า บรรดา คน ยู ดาห์ทัง้ ปวง
ผู้เข้ามาในประตู กําแพงนี้ เพื่อจะนมัสการพระเยโฮวาห์ จง
ฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้า
ของอิสราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า จงซ่อมพฤติการณ์ และการกระ
ทําของเจ้าเสีย และเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ 4 อย่า
ไว้ วางใจในคํา เท็จ เหล่า นี้ ที่ วา่ ‘นี่ เป็น พระวิหารของพระเย
โฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเย
โฮวาห์’ 5 เพราะว่า ถ้า เจ้า ซ่อมพฤติการณ์ และการกระทํา
ของ เจ้า จริงๆ ถ้า เจ้า ให้ ความ ยุติธรรม ระหว่าง คน หนึ่ งกับ
เพื่อน บ้าน ของ เขา จริงๆ 6 ถ้า เจ้า ไม่ บีบ บังคับ คน ต่างด้าว
ลูกกําพร้าพ่อหรือแม่ม่าย และไม่หลัง่ โลหิตที่ไร้ความผิดให้
ถึง ตายในที่นี้ และเจ้า ทัง้ หลายไม่ติดตามพระอื่น ไปให้เจ็บ
ตัว เอง 7 แล้ว เรา จะ ให้เจ้า อาศัย อยู่ ใน สถาน ที่นี้ ใน แผ่น
ดิน ซึ่ง เรา ได้ ยก ให้แก่บรรพบุรุษ ของ เจ้า เป็น นิ ตย์ 8 ดูเถิด
เจ้าวางใจในคํา เท็จ อย่างไม่ได้ ประโยชน์ อะไรเลย 9 เจ้าจะ
ลักทรัพย์ กระทําฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผา
เครือ
่ ง บูชา ถวาย พระ บา อัล และ ติดตาม พระ อื่น ซึ่ง เจ้า ทัง้
หลายมิได้รู จั
้ ก ไปหรือ 10 แล้ว จึง มายืน ต่อ หน้า เราในนิ เวศ
นี้ ซึ่ง เรียก ตาม นาม ของ เรา และ กล่าว ว่า ‘เรา ทัง้ หลาย
ได้ รบ
ั การช่วยให้ รอดพ้น มาแล้ว เพื่อ จะไปกระทํา สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ’ 11 นิ เวศนี้ ซ่ึงเรียกตามนามของ
เรา ในสายตาของเจ้าได้ กลายเป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรไป
แล้วหรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด แม้แต่เราก็ได้เห็นเอง
แล้ว 12 แต่จงไปยัง สถานที่ ของเราซึ่ง เคยอยู่ ในเมืองชี โลห์
ซึ่งที แรกเราได้ กระทําให้นามของเราอยูที
่ ่ นั่น จงดูว่าเพราะ
1
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ความชัว่ ร้ายของอิสราเอลประชาชนของเรา เราได้ กระทํา
อะไรต่อสถานที่นั ้น 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า และบัดนี้ เพราะ
เจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ และเมื่อ เราพูดกับ
เจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้ฟังไม่ และเมื่อเรา
ได้ เรียก พวก เจ้า แต่เจ้ามิได้ตอบ 14 เหตุฉะนี้ เรา จะ กระทํา
ต่อ นิ เวศนี้ ซึ่ง เราเรียกตามนามของเรา และซึ่ง พวกเจ้า ได้
วางใจนั ้น และกระทํา แก่สถานที่ซึ่ง เราได้ ยกให้แก่เจ้าและ
แก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า เหมือนเราได้ กระทํา แก่ชีโลห์ 15 และ
เราจะเหวีย
่ งเจ้า ทิง้ จากสายตาของเรา เหมือนอย่างที่ เรา
ได้ ทิง้ บรรดาพวกพี่ น้องของเจ้า คือ บรรดาเชื้อ สายของเอ
ฟ ราอิมทงั ้ หมด นั ้น 16 เพราะ ฉะนั ้น เจ้า อย่า อธิษฐาน เพื่อ
ชนชาตินี้ อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อเขา และอย่าวิงวอน
ขอ ต่อ เรา เพราะ เรา จะ ไม่ ฟัง เจ้า 17 เจ้ามิได้เห็น ดอก หรือ
ว่า เขากระทํา อะไรกัน ในหัว เมืองทัง้ หลายแห่ง ยู ดาห์ และ
ตามถนนหนทางในเยรู ซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็เก็บ ฟืน พวก
พ่อก็ก่อ ไฟ พวกผู้ หญิงก็นวดแป้ง เพื่อ ทํา ขนมถวายแด่เจ้า
แม่แห่งฟ้า สวรรค์ และเขาเทเครือ
่ งดื่ม บูชาถวายแด่ พระ
อื่นๆ เพื่อ ยัว่ ยุให้เราโกรธ” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คือ เรา
ที่ เขายัว่ ยุหรือ มิใช่ยัว่ ยุตัวเขาเองให้ไปสู่ ความขายหน้าของ
เขาทัง้ หลายดอกหรือ” 20 ฉะนั ้น องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จึง ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด ความกริว้ และความโกรธของเราจะ
เทลงมาบนสถานที่นี้ บนมนุษย์ และสัตว์ บนต้นไม้ ในท้อง
ทุ่ง และบนพืช ผลของแผ่น ดิน จะเผาผลาญเสีย และจะดับ
ไม่ได้”
ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า
พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดัง
นี้ ว่า “จงเพิม
่ งเผาบูชาเข้า กับ เครือ
่ งสักการบูชาของ
่ เครือ
21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
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เจ้า และจงรับประทานเนื้ อ 22 เพราะในวันที่เราได้พาเขาทัง้
หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เรามิได้พูดกับ บรรพบุรุษ
ของ เจ้า หรือ สัง่ เขา เรือ
่ ง เครือ
่ ง เผา บูชา และ เครือ
่ ง สัก กา
23
รบูชา แต่เราบัญชาเขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘จงเชื่อฟังเสียง
ของ เรา และ เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ เจ้า และ เจ้า จะ เป็น
ประชาชนของเรา และดําเนิ น ในหนทางที่ เราได้ บัญชาเจ้า
ไว้ เพื่อ เจ้า จะได้อยูเย็
่ น เป็นสุข’ 24 แต่เขาทัง้ หลายมิได้เชื่อ
ฟัง หรือ เงีย
่ หูฟัง แต่เขาทัง้ หลายดําเนิ น ตามแผนการของ
เขา เอง และ ใน ความ ดื้อ กระด้าง ตาม จิตใจ ชัว่ ของ เขา
ทัง้ หลาย และ เดิน ถอย หลัง มิได้เดิน ขึ้น หน้า 25 ตัง้ แต่วัน
ที่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จนทุก
วัน นี้ เรา ได้ ส่ง บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา ไป ยัง เขา
อย่าง ไม่หยุด ยัง้ วัน แล้ว วัน เล่า 26 ถึง กระนั ้น เขา ก็ ยัง ไม่
ฟัง เรา หรือ เงีย
่ หูฟัง แต่ได้กระทํา ให้ คอ ของ ตน แข็ง เขา
ได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของเขาเสียอีก
27 เจ้าจึง กล่าวบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่เขา แต่เขาจะไม่ ฟัง
เจ้า เจ้าจงร้องเรียกเขา แต่เขาจะไม่ยอมตอบเจ้า 28 แต่เจ้า
จงพูด แก่ เขาว่า ‘นี่ เป็น ประชาชาติที่ไม่เชื่อ ฟัง พระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา และไม่ ยอมรับ การแก้ไข
ความจริง พินาศเสีย แล้ว ถูกตัดขาดเสีย จากปากของเขา
แล้ว 29 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงตัดผมของเจ้า ออกเหวีย
่ งทิง้
ไป จงครํา่ ครวญบนที่สูง เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธ
และละทิง้ ชัว่ อายุแห่งพระพิโรธของพระองค์แล้ว’ 30 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เพราะคนยู ดาห์ได้กระทํา ความชัว่ ในสายตา
ของเรา เขาได้ ตัง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนไว้ ในนิ เวศซึ่ง เรียก
ตามนามของเรา กระทํา ให้ นิเวศนั ้นมัว หมองไป 31 และได้
สร้างปูชนีย สถานสูง ของโทเฟท ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่งบุตร
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ชายของฮิ น โนม เพื่อ จะเผาบุตรชายและบุตรสาวของเขา
ทัง้ หลายเสีย ด้วยไฟ ซึ่ง เรามิได้บัญชา และไม่ เคยมี ข้น
ึ ใน
32
ใจของเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วัน
เวลาจะมาถึงเมื่อเขาจะไม่เรียกที่นั้นอก
ี ว่าโทเฟท หรือภูเขา
แห่งบุตร ชาย ของ ฮิ น โนม แต่จะ เรียก ว่า หุบเขา แห่ง การ
ฆ่าฟันกัน เพราะเขาจะฝังกันไว้ในโทเฟทจนไม่มีที่ว่างแล้ว
33 และศพของชนชาตินี้ จะเป็ นอาหารของนกในอากาศ และ
แก่สัตว์แห่งแผ่น ดิน โลก และไม่มีใครจะขับ ไล่ให้มัน ไปเสีย
ได้ 34 เราจะกระทํา ให้ เสียงรืน
่ เริง และเสียงยินดี เสียงของ
เจ้า บ่าวและเสียงของเจ้า สาว ขาดหายไปจากหัว เมืองของ
ยู ดาห์ และจากถนนหนทางแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า
แผ่นดินนั ้นจะต้องรกร้างไป”

8
ความบาปและการทรยศของยูดาห์

“พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ใน กาล ครัง้ นั ้น กระดูก ของ บร
รดากษั ตริย์ยูดาห์ กระดูก เจ้า นาย กระดูก ปุโรหิต กระดูก
ผู้พยากรณ์ และกระดูกของชาวเมืองเยรู ซาเล็มจะมีคนเอา
ออกมาจากอุโมงค์ ของเขาทัง้ หลายเหล่า นั ้น 2 และเขาจะ
กระจายกระดูกเหล่านั ้นออกต่อหน้าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์
และบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาทัง้ หลายรักและปรน
นิ บัติ ซึ่ง เขาได้ติดตาม ซึ่ง เขาได้ แสวงหาและนมัสการ จะ
ไม่มีใคร รวบรวม หรือ ฝัง กระดูก เหล่า นี้ แต่จะ เป็น เหมือน
มูล สัตว์ที่พื้น ดิน 3 บรรดาคนที่เหลือ อยูจากครอบครั
่
ว ร้าย
นี้ ซึ่ง ตกค้างอยู่ ในสถานที่ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ขับ ไล่เขาไป จะ
เลือก ความ ตาย ยิง่ กว่า ที่ จะ มีชีวิ ตอ ยู่ พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสดัง นี้ 4 เจ้า จง พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า พระ เย โฮ
1
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วาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อมนุษย์ล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือ ถ้า
ผู้หน่งึ ผู้ ใดหัน ไป เขาจะไม่ หน
ั กลับ มาหรือ 5 ทําไมชาวเยรู
ซาเล็มนี้ จึง ได้หัน ไป เป็นการกลับ สัตย์อยูเป็
่ น นิ ตย์ เขายึด
การหลอกลวงไว้มัน
่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ ยอมกลับ 6 เรา
ได้ตัง้ ใจและคอยฟัง แต่เขาทัง้ หลายก็พูดไม่ถูกต้อง ไม่มีคน
ใด กลับ ใจ จาก ความ ชัว่ ของ ตน กล่าว ว่า ‘ฉั น ได้ ทํา อะไร
ไป แล้ว บ้าง’ ทุก คน หัน ไป ตาม ทาง ของ เขา เอง เหมือน ม้า
วิง่ หัวทม
ิ่ เข้าไปในสงคราม 7 แม้ว่า นกกระสาดํา บนฟ้า ยัง
รู จ
้ ัก เวลากําหนดของมัน และนกเขา นกนางแอ่น และนก
กรอด ได้รักษาเวลามาของมัน แต่ประชาชนของเราไม่รู จั
้ ก
8
คํา ตัดสิน ของพระเยโฮวาห์ เจ้าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘เรา
มีปัญญา และพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็อยูกั
่ บเรา’
แต่ดูเถิด แน่ นอน เขา ทํา อย่าง ไร้ประโยชน์ คือ ปากกา ของ
พวก อาลักษณ์ ได้ทํา อย่างไร้ประโยชน์ 9 คน มี ปัญญา จะ ได้
รับ ความอาย เขาจะคร้ามกลัว และถูก จับ ตัว ไป ดูเถิด เขา
ได้ ปฏิเสธ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ปัญญา อย่าง
ใดมี ในตัว เขาเล่า 10 เพราะฉะนั ้น เราจะให้ ภรรยาของเขา
ตก ไป เป็น ของ คน อื่น ให้ไร่นา ของ เขา ตก แก่ผู้ที่จะ ได้ รับ
เป็นมรดก เพราะว่าตัง้ แต่คนที่ต่ําต้อยที่สุดถึงคนที่ใหญ่โต
ที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร ตัง้ แต่ผู้พยากรณ์ ถึง ปุโรหิต
ทุก คน ก็ ทําการ ฉ้ อ เขา 11 เขา ได้ รักษา แผล แห่งบุต รสาว
ประชาชนของเราแต่เล็กน้ อย กล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ
’ เมื่อ ไม่มีสันติภาพ เสีย เลย 12 เมื่อ เขา กระทํา การ อัน น่า
สะอิดสะเอียน เขาละอายหรือ เปล่า เลย เขาไม่ ละอายเสีย
เลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้น
เขา จะ ล้ม ลงท่า มก ลาง พวก ที่ ล้ม แล้ว ใน เวลา แห่ง การ
ลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้มควํา่ ลง พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
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นี้ แหละ 13 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า เรา จะ ผลาญ เขา เป็น แน่
เถาองุน
่ จะไม่มีผล หรือ ต้น มะเดื่อ ไม่มีผล ใบก็ จะเหีย
่ วแห้ง
ไป และสิง่ ใดที่ เราให้ เขาก็ อันตรธานไปจากเขา” 14 ทําไม
เราจึง นั ่ง นิ่ งๆ จงพากัน มา ให้เราเข้าไปในหัว เมืองที่มีป้อม
และ นิ่ ง เสีย ที่ นั ่น เถิด เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
เรา จะ ทรง ให้ เรา นิ่ ง และ ทรง ประทาน นํ้าดีหมีให้เรา ดื่ม
เพราะ เรา ได้ กระทํา บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์ 15 เรา มอง หา
สันติภาพ แต่ไม่มีความดีอะไรมาเลย เรามองหาเวลารักษา
ให้หาย แต่ประสบความสยดสยอง 16 “เสียงคะนองแห่งม้า
ของ เขา ก็ได้ยิน มา จาก เมือง ดาน แผ่น ดิน ทัง้ สินก
่
้ ็ หวัน
ไหว ด้วย เสียง ร้องขอ งก อง อาชา ของ เขา มัน ทัง้ หลาย มา
กิน แผ่น ดิน และ สิง่ ทัง้ ปวง ที่อยูบน
่ นั ้น จน หมด ทัง้ เมือง
และผู้ที่อาศัย อยู่ ในเมือง 17 เพราะ ดูเถิด เราจะส่งงูเข้า มา
ท่ามกลางเจ้า คืองูทับทางซึ่งจะผูกด้วยมนตร์ไม่ได้ และมัน
จะ กัด เจ้า ทัง้ หลาย” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 18 เมื่อ
ข้าพเจ้า จะ ปลอบโยน ตัว เอง เนื่ อง ด้วย ความ เศร้า โศก จิต
19 ฟัง ซิ เสียง ร้อง
ใจ ของ ข้าพเจ้า ก็ อ่อน เปลี้ย อยูภายใน
่
แห่งบุต รสาวประชาชนของข้าพเจ้า เพราะเหตุคนที่ อาศัย
อยู่ในแผ่นดินห่างไกล “พระเยโฮวาห์มิได้สถิตในศิ โยนหรือ
กษั ตริยของ
์
เมือง นั ้น ไม่อยูใน
่ นั ้น หรือ” “ทําไม เขา ยัว่ ยุ เรา
ให้ โกรธด้วยรู ป เคารพสลัก ของเขา และด้วยพระต่างด้าว
ของ เขา” 20 “ฤดูเกี่ย วก็ ผ่าน ไป ฤดูแล้งก็สิ้น ลง แล้ว และ
เราทัง้ หลายก็ไม่รอด” 21 เพราะแผลแห่งบุตรสาวประชาชน
ของข้าพเจ้า หัวใจข้าพเจ้า จึง เป็น แผล ข้าพเจ้า เศร้า หมอง
และความสยดสยองก็ ยด
ึ ข้าพเจ้า ไว้มัน
่ 22 ไม่มีพิมเสนในกิ
เลอาดหรือ ไม่มีแพทย์ที่นั ่นหรือ ทําไมอนามัยแห่งบุตรสาว
ประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่กลับสู่สภาพเดิมได้
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การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ยูดาห์

1 โอ ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็ นนํ้า

และดวงตาของข้าพเจ้า
เป็น บ่อนํ้า พุก็จะดี เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ร้องไห้ทัง้ กลางวัน และ
กลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าที่ถูกฆ่า 2 โอ
ถ้า ข้าพเจ้า มีที่พัก สําหรับ คนเดิน ทางอยูที
่ ่ในถิน
่ ทุรกัน ดาร
ก็ จะ ดี เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ พราก จาก ชนชาติ ของ ข้าพเจ้า
และ ไป ให้ พ้น เขา เสีย เพราะ เขา ทัง้ หลาย เป็น คน ล่วง
ประเวณี ทัง้ หมด และเป็นหมู่คนที่มักทรยศ 3 “เขาทัง้ หลาย
งอ ลิน
้ ของ เขา เหมือน คัน ธนู เพื่อ กล่าว ความ เท็จ แต่เขา
ทัง้ หลาย ไม่กล้า สู้ เพื่อ ความ จริง ใน แผ่น ดิน เพราะ เขา ทัง้
หลายจากความชัว่ อย่างนี้ ไปสู่ ความชัว่ อย่างนั ้น และเขา
ทัง้ หลาย ไม่รู จั
้ ก เรา” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 4 “ขอ
ให้ทุกคนระวัง เพื่อนบ้านของตน และอย่า วางใจในพี่ น้อง
คนใดเลย เพราะว่า พี่ น้องทุก คนจะเป็น คนหลอกล่อ และ
เพื่อน บ้าน ทุก คน จะ เที่ยว ไป เป็น คน ครหา นิ นทา 5 ทุก คน
จะ ล่อลวง เพื่อน บ้าน ของ ตัว ไม่มีใคร จะ พูด ความ จริง สัก
คน เดียว เขา ได้ สอน ลิน
้ ของ เขา ให้พูดมุสา เขา ได้ กระทํา
ความชัว่ ช้า จนน่า เบื่อ หน่าย 6 เจ้าอาศัย อยู่ ท่ามกลางการ
ล่อลวง โดย การ ล่อลวง เขา ปฏิเสธ ที่ จะ รู จ
้ ัก เรา” พระ เย
7
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เรา จะ ถลุง เขา และ ทดลอง เขา
เหตุบุตรสาวประชาชนของเรา เราจะทําอย่างอื่นได้อย่างไร
8 ลิน
้ ของเขาเป็น ลูก ศรมฤตยู มัน พูด มารยา เขาพูดอย่าง
สันติ กับ เพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่ในใจของเขา เขา
วางแผนการคอยดักเขาอยู”่ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่ควร
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ที่ เราจะลงโทษเขาเพราะสิง่ เหล่า นี้ หรือ ไม่ควรที่จิตใจเรา
จะแก้แค้นประชาชาติที่เป็นอย่างนี้ หรือ 10 เราจะร้องไห้และ
ครวญครางเหตุภูเขานั ้น และครํา่ ครวญเหตุลานหญ้าในถิน
่
ทุรกัน ดาร เพราะ ว่า มัน ถูก เผา เสีย ไม่มีผู้ใด ผ่าน ไป มา ไม่
ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงร้อง ทัง้ นกในอากาศและสัตว์ได้หนี ไป
เสีย แล้ว 11 เราจะกระทํา ให้ เยรู ซาเล็ม เป็นกองซากปรักหัก
พัง เป็น ถํ้า ของ มังกร และ เรา จะ กระทํา ให้ หัว เมือง ของ
ยู ดาห์เป็นที่รกร้าง ไม่มีชาว เมือง สัก คน เดียว” 12 ใคร เป็น
คน มี ปัญญา ที่จะเข้า ใจความ นี้ ได้ และ มีผู้ใด ที่ พระโอษฐ์
ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส แก่เขา เขา จึง ประกาศ ความ นั ้น
ได้ เหตุไฉนแผ่นดินจึงพังทําลายและถูกเผาเสียเหมือนถิน
่
13
ทุรกันดาร จึงไม่มีใครผ่านไปมา และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ ราชบัญญัติของเรา ซึ่ง เราได้
ตัง้ ไว้ต่อ หน้า เขา และไม่ได้เชื่อ ฟัง เสียงของเรา หรือ ดําเนิ น
ตามนั ้น 14 แต่ได้ดําเนิ นตามใจของตนเองอย่างดื้อดึง และ
ติดตาม พระ บา อัล อย่าง ที่ บรรพบุรุษ ได้ สัง่ สอน เขา ไว้”
15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
เอล จึง ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะเลี้ยงชนชาตินี้ ด้วยบอระเพ็ด
และ ให้นํ้าดีหมีเขา ดื่ม 16 เรา จะ กระจาย เขา ไป ท่ามกลาง
ประชาชาติ ที่ตัว เขาเองและบรรพบุรุษ ของเขาไม่รู จ
้ ัก และ
เรา จะ ส่ง ดาบ ให้ไล่ตาม เขา ทัง้ หลาย จน เรา จะ ผลาญ เขา
สิน
้ ”
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า
พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า “จง พิจารณา ดู
และเรียกนางร้องไห้ให้มา จงให้ คนไปตามหญิง ที่ ชํานาญ
มา 18 ให้เขารีบ ส่ง เสียงครํา่ ครวญเพื่อ เราทัง้ หลาย เพื่อน้าํ
ตาจะอาบตาของเรา และหนั ง ตาของเราจะมี น้ําตาพุออก
17
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มา 19 เพราะ ได้ยน
ิ เสียง ครํา่ ครวญ จาก ศิ โยน ว่า ‘เรา ทัง้
หลายย่อยยับ เพียงใดแล้ว เราอับอายหนั ก หนา เพราะเรา
ได้ ทอดทิง้ แผ่น ดิน เพราะที่ อาศัย ของเราได้เหวี่ ยงพวกเรา
ออกไป’ ” 20 โอ หญิงเอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์
และ ให้หูของ เจ้า รับ พระ วจนะ จาก พระโอษฐ์ ของ พระองค์
จงสอนบทครํา่ ครวญแก่บุตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลง
ศพแก่ เพื่อนบ้านของเธอทุก คน 21 เพราะความตายได้ ข้น
ึ
มาเข้าหน้าต่างของเรา มันเข้ามาในวังทัง้ หลายของเรา ตัด
พวกเด็กๆออกเสีย จากข้างนอก และตัด คนหนุ่มๆออกเสีย
จากถนนทัง้ หลาย 22 จงพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
‘ศพมนุษย์ จะล้ม ลงเหมือนมูล สัตว์ ตกตามพื้น ทุ่ง เหมือน
ฟ่อน ข้าว ล้ม ตาม ผู้เกี่ยว และ ไม่มีผู้ใด จะ เก็บ’ ” 23 พระ เย
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “อย่า ให้ผู้มีปัญญา อวด ใน สติ ปัญญา
ของ ตน อย่า ให้ชาย ฉกรรจ์อวด ใน ความ เข้ม แข็ง ของ ตน
อย่า ให้คน มัง่ มีอวด ใน ความ มัง่ คัง่ ของ ตน 24 แต่ให้ผู้อวด
อวด ใน สิง่ นี้ คือ ใน การ ที่ เขา เข้าใจ และ รู จ
้ ัก เรา ว่า เรา คือ
พระ เย โฮ วาห์ ทรง สําแดง ความ เมตตา ความ ยุติธรรม
และความชอบธรรมในโลก เพราะว่า เราพอใจในสิง่ เหล่า
นี้ ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 25 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“ดูเถิด วัน เวลา กําลัง มา ถึง แล้ว เมื่อ เรา จะ ลงโทษ บรรดา
ผู้ที่รับพิธีเข้าสุหนัต พร้อมด้วยผู้ที่ไม่ ได้รับพิธีเข้า สุหนั ต คือ
26 อียป
ิ ต์ ยูดาห์ เอโดม และคนอัม โมน โมอับ และบรรดา
คนที่อยูในมุ
่
มที่ ไกลที่สุด ทุกคนที่ อาศัย อยู่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร
เพราะ บรรดา ประชาชาติเหล่า นี้ มิได้รับพิธีเข้า สุหนั ต และ
บรรดาวงศ์วานอิสราเอลก็มิได้รับพิธีเข้าสุหนัตทางใจ”
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โอ วงศ์วาน อิสราเอล เอ๋ย จง ฟัง พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย
โฮวาห์ ตรัส กับ เจ้า 2 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “อย่า เรียน
รู วิ้ ถีทาง แห่ง บรรดา ประชาชาติ หรือ อย่า คร้าม กลัว เพราะ
หมาย สําคัญ ของ ท้องฟ้า ตาม ที่บรรดา ประชาชาติ คร้าม
กลัวนัน
้ 3 เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติ ทัง้ หลายก็ไร้สาระ
เขาตัด ต้นไม้ มาจากป่า ต้น หนึ่ ง เป็น สิง่ ที่ มือ ช่างได้ กระทํา
ด้วย ขวาน 4 เขา ทัง้ หลาย ก็ เอา เงิน และ ทอง มา ประดับ
เขา ตอก ไว้แน่ น ด้วย ค้อน และ ตะปู มันก็ เคลื่อนไหว ไป มา
ไม่ได้ 5 มัน ตัง้ ขึ้น เห มือ นต้นอิ นท ผลัม มัน พูด ไม่ได้ คน
ต้องขนมัน ไป เพราะมัน เดิน ไม่ได้ อย่า กลัว มัน เลย เพราะ
มัน ทําร้ายไม่ได้ มันก็ทําดีไม่ ได้ด้วย ” 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ หามีผู้ใดเหมือนพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ และ
7 โอ ข้า แต่กษั ตริยแห่
พระนามของพระองค์มี ฤทธิมาก
์ งบร
์
รดาประชาชาติ ผู้ใดจะไม่ ยาํ เกรงพระองค์ เพราะพระองค์
สมควรแก่ การอย่างนี้ เพราะในบรรดาปราชญ์ ของบรรดา
ประชาชาติ และ ใน บรรดา ราช อาณาจักร ทัง้ สิน
้ ของ เขา
8
ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ เขาทัง้ หลายทัง้ โฉดและโง่เขลา
ไม้อัน นั ้น เป็น แต่ คํา สอนไร้สาระ 9 เครือ
่ งเงิน ทุบนัน
้ เขาเอา
มาจากทารชิช และเอาทองคํา มาจากเมือ งอุฟาส เป็น ผล
งาน ของ ช่าง ฝีมือ และ เป็น ผล นํ้ามือ ของ ช่าง ทอง เสื้อผ้า
ของ รู ป เคารพ นั ้น สี คราม และ สีม่วง เป็น ผล งาน ของ คน
ชํานาญ ทัง้ นั ้น 10 แต่พระ เย โฮ วาห์ เป็น พระเจ้า เที่ยง แท้
พระองค์ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และเป็น พระมหา
กษั ตริย์เนื องนิ ตย์ พอทรงพระพิโรธแผ่นดินก็หวัน
่ ไหว และ
บรรดา ประชาชาติ จะ ทน ต่อ ความ กริว้ ของ พระองค์ไม่ ได้
11 เจ้าจงพูดกับ เขาทัง
้ ปวงดังนี้ ว่า “บรรดาพระผู้ที่มิได้ทรง
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สร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก จะพินาศไปจากแผ่น ดิน
โลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้ ” 12 พระองค์ทรงสร้าง
โลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพิภพ
ไว้ ด้วยพระสติ ปัญญาของพระองค์ และทรงขึง ฟ้า สวรรค์
ออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 13 เมื่อพระองค์ทรงเปล่ง
พระสุรเสียงก็มีเสียงนํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา
ให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงกระทําฟ้าแลบเพื่อฝน
และทรงนํา ลมมาจากพระคลัง ของพระองค์ 14 มนุษย์ทุก
คน โฉด ใน ทาง ความ รู ้ ของ ตน ช่าง ทอง ทุก คน จะ ได้ อาย
เพราะรู ป เคารพสลัก ของตน เพราะรู ป เคารพหล่อ ของเขา
เป็น ของ เท็จ และ ไม่มีลม หายใจ ใน รู ป เคารพ นั ้น 15 มัน
เป็น ของไร้ค่า และเป็น ผลงานแห่ง ความผิด พลาด มัน จะ
ต้อง พินาศ เมื่อ ถึง เวลา การ ลงโทษ 16 พระองค์ผู้ทรง เป็น
ส่วน ของ ยา โคบ ไม่ เหมือน สิง่ เหล่า นี้ เพราะ พระองค์ ทรง
เป็น ผู้ที่ก่อ ร่าง ทุก สิง่ ขึ้น และ อิสราเอล เป็น ตระกูล ที่ เป็น
มรดก ของ พระองค์ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา เป็น พระนาม
ของพระองค์ 17 โอ เจ้าทัง้ หลายที่ อาศัย อยูภายใต้
่
การถูกล้
18
อม เอ๋ย จง เก็บ ข้าว ของ จาก พื้น ดิน
เพ ราะ พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เรา จะ เหวีย
่ ง ชาว แผ่น ดิน ออก ไป
เสีย ณ เวลา นี้ และ เรา จะ นํา ความ ทุกข์ ใจมา ถึง เขา เพื่อ
ให้ เขา รู สึ
้ ก ” 19 วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะ ความ เจ็บ ปวด ของ
ข้าพเจ้า บาดแผล ของ ข้าพเจ้า ก็ ร้าย หนั ก แต่ข้าพเจ้า ว่า
“แท้จริง นี่ เป็น ความ ทุกข์ใจ และ ข้าพเจ้า จะ ต้อง ทน เอา”
20 เต็นท์ของ ข้าพเจ้า ก็ถูก ทําลาย และ เชือก ของ ข้าพเจ้า ก็
ขาดสิน
้ ลูกๆของข้าพเจ้า จากข้าพเจ้า ไปหมด และไม่มีเขา
อีก แล้ว ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ ใด ที่ จะ กาง เต็นท์ให้ข้าพเจ้า อีก และ
แขวนม่านของข้าพเจ้าให้ 21 เพราะว่าผูเ้ ลี้ยงแกะก็โฉด และ
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ไม่ได้เสาะหาพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น เขาจะมิได้จําเริญ
ขึ้น และ ฝูง แกะ ทัง้ หลาย ของ เขา ก็ จะ กระจัดกระจาย ไป
22 ดูเถิด เสียงลือ มาถึง แล้ว เสียงโกลาหลยิง
่ ใหญ่ จากแดน
เหนื อมากระทําให้หว
ั เมืองยูดาห์เป็นที่รกร้าง และให้เป็นถํ้า
23
ของมังกร โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า
ทางของมนุษย์ไม่ อยูที
่ ่ตัว เขา คือ ไม่อยูที
่ ่มนุษย์ผู้ซึ่ง ดําเนิ น
24
ไปที่จะนําฝีก้าวของตนเอง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
โปรดตี สอนข้า พระองค์ ด้วยความยุติธรรม มิใช่ด้วยความ
กริว้ ของ พระองค์ เกรง ว่า พระองค์ จะ ทรง นํา ข้า พระองค์
มาถึง ความสูญ เปล่า 25 ขอพระองค์ ทรงเทพระพิโรธของ
พระองค์ เหนื อ เหล่า ประชาชาติที่ไม่รูจั
้ ก พระองค์ และเหนื อ
ครอบ ครัวทัง้ หลาย ที่ไม่ออก พระนาม ของ พระองค์ เพราะ
เขา ทัง้ หลาย ได้ กิน เผา ผลาญ ยา โคบ เขา ได้ เขมือบ ท่าน
เสีย และเผาผลาญท่านเสีย และกระทําที่อาศัยของท่านให้
รกร้างไป

11
เยเรมียป
์ ระกาศเรือ
่ งพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมียว่
์ า 2 “เจ้า
จง ฟัง ถ้อยคํา ใน พันธ สัญญา นี้ เถิด และ จง กล่าว แก่ คน ยู
ดาห์ และชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 3 เจ้าจงกล่าวแก่ เขาว่า พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า คนหนึ่ ง คนใด
ที่ไม่เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้ ให้ผู้นั ้น เป็นที่แช่งเถิด
4 ซึ่ง เป็ น พันธสัญญาที่ เราบัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง
้
หลาย ในวันที่ เราได้ นํา เขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จาก
เตาไฟเหล็ก กล่าวว่า จงเชื่อฟังเสียงของเรา และจงกระทํา
ทุก อย่าง ที่ เรา บัญชา เจ้า ไว้ เจ้า จึง จะ เป็น ประชาชน ของ
1
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เรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า 5 เพื่อ เราจะกระทํา ให้
สําเร็จ ตาม คํา ปฏิญาณ ซึ่ง เรา ได้ ปฏิญาณ ไว้ กับ บรรพบุรุษ
ของ เจ้า ว่า จะ ประทาน แผ่น ดิน ซึ่งมี นํ้านม และ นํ้า ผึ้ง ไห
ลบ ริบูรณ์แก่เขา อย่าง ที่เป็น อยูทุ
่ ก วัน นี้ ” แล้ว ข้าพเจ้า จึง
ทูล ตอบ ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ให้เป็น ดัง นั ้น
เถิด” 6 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “จง ป่าว
ร้อง ถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ใน หัว เมือง ของ ยู ดาห์ และ ใน
ถนนหนทางเยรู ซาเล็ม ว่า จงฟัง ถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้
และ ประพฤติตาม 7 เพราะ เรา ได้กล่าว ตัก เตือน อย่าง แข็ง
แรง ต่อ บรรพบุรุษ ของ เจ้า ในวันที่ เรา นํา เขา ขึ้น มา จาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ แม้จนถึง ทุก วัน นี้ อย่างไม่ หยุด ยัง้ กล่าวตัก
เตือนว่า จงเชื่อ ฟัง เสียงของเรา 8 ถึง กระนั ้น เขาทัง้ หลาย
ก็ไม่เชื่อ ฟัง หรือ เงีย
่ หูฟัง แต่ทุก คน ดําเนิ น ตาม ความ ดื้อ
กระด้าง แห่ง จิตใจ อัน ชัว่ ร้าย ของ เขา เหตุฉะนี้ เรา จึง จะ
นํา ซึ่ง ตามบรรดาถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้ ที่เราได้ บัญชา
ให้ เขา กระทํา แต่เขา มิได้กระทํา ตาม นั ้น ให้มา ตก เหนื อ
เขา” 9 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า อีกว่า “มีการคิด กบฏ
ท่ามกลางคนยูดาห์และท่ามกลางชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 10 เขา
ได้หน
ั กลับไปหาความชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ปฏิเสธ
ไม่ ยอม ฟัง ถ้อยคํา ของ เรา เขา ติดตาม พระ อื่นๆ และ ปรน
นิ บัติพระ นั ้น วงศ์วาน อิสราเอล และ วงศ์ วาน ยู ดาห์ได้ผิด
พันธ สัญญา ของ เรา ซึ่ง เรา กระทํา ต่อ บรรพบุรุษ ของ เขา
11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะนํา
เหตุ ร้าย มา เหนื อ เขา ซึ่ง เขา หนี ไม่พ้น ถึง เขา จะ ร้อง ทุกข์
ต่อ เรา เรา จะ ไม่ ฟัง เขา ทัง้ หลาย 12 แล้ว หัว เมือง ยู ดาห์
และ ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะ ไป ร้อง ทุกข์ ต่อ พระ ซึ่ง เขา ทัง้
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หลายได้ เผาเครือ
่ งหอมถวายนั ้น แต่พระเหล่า นั ้น จะช่วย
เขาให้รอดในเวลาลําบากไม่ได้ 13 โอ ยูดาห์เอ๋ย พระทัง้ หลาย
ของ เจ้า ก็ มาก เท่ากับ หัว เมือง ทัง้ หลาย ของ เจ้า และ ตาม
จํานวนหนทางในกรุ งเยรู ซาเล็มเจ้าได้ตัง้ แท่นบูชาถวายสิง่
ที่อับอาย คือแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระบาอัล
14 เพราะฉะนั ้น เจ้าอย่า อธิษฐานเพื่อ ชนชาตินี้ อย่า ร้องขึ้น
หรือ อธิษฐานเพื่อ เขาทัง้ หลาย เพราะเราจะไม่ ฟัง เมื่อ เขา
ร้องต่อ เราในเวลาลําบาก 15 ผู้ที่รัก ของเรานั ้นมีสิทธิอะไร
ในนิ เวศของเราเล่า ในเมื่อ นางนั ้น ได้ กระทํา การชัว่ ช้า มาก
และเนื้ ออัน บริสุทธิ์ได้พ้น ไปจากเจ้า แล้ว เมื่อ เจ้า กระทํา ชัว่
เจ้า จึง เริง โลด 16 พระ เย โฮ วาห์ ทรง เคย เรียก เจ้า ว่า ‘ต้น
มะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็น อย่างดี’ แต่พระองค์ทรง
ก่อ ไฟ เผา มัน เสีย ด้วย เสียง พายุใหญ่ และ กิง่ ทัง้ หลาย ขอ
งมันก็ถูกหัก เสีย แล้ว 17 ด้วย ว่า พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ผู้ได้ปลูก เจ้า ได้ทรงประกาศความร้ายให้ ตกแก่เจ้า เพราะ
ความชัว่ ช้าของวงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ ซึ่งเขา
ได้ กระทํา ต่อสู้ตนเอง เพื่อ ได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ด้วยการเผา
เครือ
่ งหอมถวายแก่พระบาอัล” 18 พระเยโฮวาห์ทรงสําแดง
แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็รู แล้
้ ว พระองค์ทรงสําแดงการก
ระทํา ของเขาแก่ ข้า พระองค์ 19 แต่ข้า พระองค์ เป็น เหมือน
ลูก แกะ หรือ วัว ซึ่ง ถูก พา มา ถึงที่ฆ่า ข้า พระองค์ไม่ทราบ
เลยว่า พวกเขาได้ ออกอุบายต่อสู้ ข้า พระองค์ โดยกล่าวว่า
“ให้เรา ทําลาย ต้นไม้ กับ ผล ของ มัน เสีย ด้วย ให้เรา ตัด เขา
ออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เพื่อชื่อของเขาจะไม่เป็นที่
ระลึก ถึงอีก เลย” 20 แต่ วา่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม ผู้ทรงทดลองดู ทัง้ ใจและ
จิต ขอ ให้ข้า พระองค์ แล เห็น การ แก้ แค้น ของ พระองค์ ตก
แก่เขา เพราะข้า พระองค์ได้มอบเรือ
่ งของข้า พระองค์ไว้กับ
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พระองค์แล้ว 21 เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ เกี่ย
วกับคนตําบลอานาโธท ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้าและกล่าวว่า
“อย่า พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ หรือมิ ฉะนั ้น
เจ้า จะต้องตายด้วยมือ ของเรา” 22 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเขาทัง้ ปวง พวก
คนหนุ่ม จะตายด้วยดาบ บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของ
เขา จะ ตาย ด้วย การ กันดาร อาหาร 23 จะ ไม่มีเหลือ สัก คน
เดียว เพราะเราจะนําความร้ายมาสู่ คนตําบลอานาโธท คือ
ปีแห่งการลงโทษเขา”

12
คําร้องทุกข์ของเยเรมียแ
์ ละคําตอบจากพระเจ้า
1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อข้าพระองค์สู้คดีกับพระองค์
พระองค์ก็ทรง เป็น ฝ่าย ถูก แม้กระนั ้น ข้า พระองค์ ยัง ขอ
ทูล เสนอ มูล คดี ของ ข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ ไฉน ทาง ของ
คน ชัว่ จึง จําเริญ ขึ้น ไฉน ทุก คน ที่ ทรยศ ก็อยูเย็
่ น เป็นสุข
2 พระองค์ทรงปลูกเขาทัง
้ หลาย และเขาทัง้ หลายก็หยัง่ ราก
ลง เขา ทัง้ หลาย งอกงาม ขึ้น และ บังเกิด ผล พระองค์ทรง
อยูใกล้
่
ที่ปาก ของ เขา แต่ไกล จาก ใจ ของ เขา 3 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ พระองค์ทรง
เห็น ข้า พระองค์ และ ทรง ทดลอง ใจ ของ ข้า พระองค์ที่มีต่อ
พระองค์ ขอ ทรง ฉุ ด เขา ออก มา เหมือน แกะ สําหรับ การ
ฆ่า และ ตัง้ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ต่าง หาก เพื่อ วัน ฆ่า 4 แผ่น ดิน
นี้ จะ ไว้ทุกข์นาน เท่าใด และ ผัก หญ้า ตาม ท้อง นา ทุก แห่ง
จะ เหีย
่ วแห้ง ไป นาน เท่าใด เพราะ ความ ชัว่ ของ ผู้ที่อาศัย
อยู่ ใน นั ้น สัตว์และ นก ก็ถูก ผลาญ ไป เสีย สิน
้ เพราะ เขา
ว่า “พระองค์จะ ไม่ ทอด พระเนตร บัน
้ สุด ปลายข อง เรา ทัง้
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หลาย” 5 “ถ้า เจ้า วิง่ แข่งกับ ทหาร ราบ และ เขา ทําให้เจ้า
เหน็ ดเหนื่ อย เจ้า จะ แข่งกับ ม้า ได้อย่างไร และ ถ้า เจ้า ยัง
เหน็ ดเหนื่ อย ใน แผ่น ดิน แห่ง สันติภาพ ซึ่ง เจ้า วางใจ นั ้น
เจ้า จะ ทํา อย่างไร ใน คลื่น ของ ลุ่ม แม่ นํ้า จอร์แดน 6 เพราะ
ว่า แม้พี่น้ อง ของ เจ้า และ วงศ์ วาน ของ บิดา เจ้า แม้ว่า เขา
ก็ได้กระทําการทรยศต่อเจ้า เขายังเรียกให้ฝูงชนไล่ตามเจ้า
ไป ถึง แม้ว่า เขาพูด ถ้อยคํา อย่างดีแก่เจ้า อย่า เชื่อ เขาเลย
7 เราได้ละทิง
ี่ งมรดกของเราทิง้ เรา
้ นิ เวศของเรา เราได้เหวย
ได้มอบผู้ที่รักของจิตใจเราไว้ในมือศัตรู ของเธอ 8 มรดกของ
เราได้ กลายเป็น เหมือนสิงโตในป่า ต่อ เรา เขาตะเบ็ง เสียง
ของเขาเข้าใส่เรา เพราะฉะนั ้นเราจึงเกลียดเขา 9 มรดกของ
เรา เป็น แก่ เรา เหมือน นก ลาย ด่าง นก ซึ่ง อยู่ รอบ ต่อสู้ นก
นั ้น ไปเถอะ ไปชุมนุมสัตว์ป่า ทุ่ง ทัง้ สิน
้ นํา มัน ให้มากิน เสีย
10 ผู้เลี้ยง แกะ เป็ นอัน มาก ได้ ทําลาย สวน องุน
่ ของ เรา เสีย
เขา ทัง้ หลาย ได้เหยียบ ยํ่า ส่วน ของ เรา ไว้ใต้ฝ่าเท้า เขา ทัง้
หลายได้ กระทํา ให้ส่วนอัน พึงใจของเรากลายเป็น ถิน
่ ทุรกัน
ดารที่รกร้าง 11 เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ส่วนของเราให้รกร้าง
เมื่อ รกร้างส่วนนั ้นก็ ครํา่ ครวญต่อ เรา แผ่นดิน ทัง้ สินก
้ ็ถูก
ทิง้ ให้รกร้าง เพราะไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ในเรือ
่ งนี้ 12 ผู้ทําลาย
ล้างได้ มาบนบรรดาที่ สูง ทัง้ ปวงในถิน
่ ทุรกัน ดาร เพราะว่า
แสงดาบของพระเยโฮวาห์ จะทําลายจากปลายแผ่น ดิน นี้
ไป ถึง ปลาย อีก ข้าง หนึ่ ง ไม่มีเนื้ อ หนั ง ใดๆ ที่ จะ มีสันติภาพ
13 เขาทัง
้ หลายได้ หว่านข้าวสาลี แต่จะเกี่ยวหนาม เขาได้
กระทํา ให้ตัว เจ็บ ปวด แต่จะไม่ได้กําไรอะไร เขาทัง้ หลายจะ
ละอายด้วยผลการเกี่ยวของเขา ด้วยเหตุความโกรธเกรีย
้ ว
กราดของพระเยโฮวาห์” 14 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ด้วยเรือ
่ ง
บรรดาเพื่อนบ้านที่ ชว
ั ่ ร้ายของเรา ผู้ที่ได้แตะต้องมรดกซึ่ง
เราได้ให้อิสราเอลประชาชนของเราสืบ มรดกนั ้นว่า “ดูเถิด
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เรา จะ ถอน เขา ทัง้ หลาย ขึ้น จาก แผ่น ดิน ของ เขา และ เรา
จะถอนวงศ์ วานยู ดาห์ จากท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 15 และ
ต่อ มา หลัง จาก ที่ เรา ได้ ถอน เขา ทัง้ หลาย ขึ้น แล้ว เรา จะ
กลับ มี ความ เมตตา ต่อ เขา อีก และ เรา จะ นํา เขา ทัง้ หลาย
มาอีก ให้ต่างก็มายัง มรดกของตน และยัง แผ่น ดิน ของตน
16 และจะเกิด กรณี ขึ้นว่า ถ้า เขาทัง
้ หลายจะอุตส่าห์ ศึกษา
ทางแห่ง ประชาชนของเรา คือ ปฏิญาณในนามของเราว่า
‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ’ อย่างที่ เขาได้
สอนประชาชนของเราให้ ปฏิญาณโดยพระบาอัล แล้ว เขา
จะได้รบ
ั การสร้างขึ้นไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17 แต่ถ้า
เขาทัง้ หลายจะไม่เชื่อ ฟัง แล้ว เราจะถอนประชาชาติ นั้น ขึ้น
และทําลายเขาจนสิน
้ ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

13

ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ด้วยว่า “จงไปซื้อ ผ้า ป่าน
คาด เอว มา ผืน หนึ่ ง คาด เอว ของ เจ้า ไว้ และ อย่า จุ่มน้าํ ”
2 ข้าพเจ้า จึง ซื้อ ผ้า คาดเอวผืน หนึ่ ง ตามพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้า ไว้ 3 และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ครัง้ ที่ สองว่า 4 “จงเอาผ้า คาด
เอว ซึ่ง เจ้า ได้ ซื้อ มา ซึ่ง อยูที
่ ่เอว ของ เจ้า และ จง ลุก ขึ้น ไป
ยัง แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แล้ว ซ่อนผ้า นั ้น ไว้ ในซอกหิน แห่ง หนึ่ ง”
5 ข้าพเจ้าก็ไปและซ่อนผ้านั ้นไว้ข้างแม่น้ํายูเฟรติส ดังที่พระ
เยโฮวาห์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อ มาอีก หลายวัน พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นไปยังแม่น้ํายูเฟรติส และ
เอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สัง่ เจ้าให้ซ่อนไว้ที่นั ่นนั ้นมาเสียจาก
ที่นั ่น ” 7 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ไปที่แม่น้าํ ยู เฟรติ ส และขุด เอาผ้า
คาดเอวมาจากที่ซ่ึงข้าพเจ้าได้ซ่อนไว้ ดูเถิด ผ้าคาดเอวนั ้น
1
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เสีย หมด จะใช้การสิง่ ใดก็ไม่ ได้ 8 แล้ว พระวจนะของพระเย
โฮวาห์ก็มายัง ข้าพเจ้า ว่า 9 “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เราก็
จะทําลายความทะนงใจของยู ดาห์ และความทะนงใจใหญ่
ยิง่ ของเยรู ซาเล็มเสียอย่างนั ้นแหละ 10 คือชนชาติที่ชัว่ ร้าย
นี้ ผู้ปฏิเสธไม่ ฟัง ถ้อยคํา ของเรา ผู้ที่ดําเนิ น ตามความดื้อ
กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง และได้ติดตามพระอื่น เพื่อ
จะ ปรน นิ บติ
ั และ นมัสการ พระ เหล่า นั ้น จะ เป็น เหมือน ผ้า
คาด เอว นี้ ซึ่ง จะ ใช้ การ สิง่ ใด ก็ไม่ ได้ 11 เพราะ ผ้า คาด เอว
ติดอยู่ที่เอว ของ มนุษย์ฉั นใด เรา ก็ได้กระทํา ให้วงศ์วาน ทัง้
สิน
้ ของ อิสราเอล และ วงศ์ วาน ทัง้ สิน
้ ของ ยู ดาห์ติดอยู่ กับ
เราฉั น นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะเป็น
ประชาชน ชื่อ เสียง ที่สรรเสริญ และสง่า ราศีแก่เรา แต่เขา
ทัง้ หลายก็ไม่ฟัง
การที่อส
ิ ราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้เข้ามา
ฉะนั ้น เจ้า จง กล่าว ถ้อยคํา นี้ แก่เขา ทัง้ หลาย พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า ‘นํ้า องุน
่ จะ เต็ม
ไห ทุกลูก’ และ เขา ทัง้ หลาย จะ พูดกับ เจ้า ว่า ‘เรา ไม่รู หรื
้ อ
13
ว่า นํ้า องุน
่ จะ ต้อง เต็ม ไห ทุกลูก’ แล้ว เจ้า จง พูดกับ เขา
ทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะให้ ชาว
แผ่น ดิน นี้ ทัง้ สิน
้ เต็ม ไป ด้วย ความ มึนเมา คือ กษั ตริย์ ทัง้
หลายของผู้ ประทับ บนบัล ลังก์ ของดาวิด พวกปุโรหิต พวก
ผู้พยากรณ์ และ ชา วก รุ งเย รู ซา เล็มทัง้ สิน
้ 14 และ พระ เย
โฮ วาห์ตรัสว่า เรา จะ เหวีย
่ ง เขา ทัง้ หลาย ให้ชนกัน และ กัน
พวก พ่อก็ ชน พวก ลูก เรา จะ ไม่สงสาร หรือ ไม่ไว้ ชว
ิ หรือ
ี ต
15
ไม่เมตตา แต่เราจะทําลายเขา” จงฟัง และเงีย
่ หูฟัง อย่า
ยโสไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาแล้ว 16 จง
ถวาย สง่า ราศีแด่พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เจ้า ทัง้ หลาย
12
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ก่อนที่พระองค์จะทรงนํา ความมืด มา ก่อนที่เท้า ของเจ้า จะ
สะดุด บนภูเขาที่มีแสงโพล้เพล้ และขณะเมื่อ เจ้า ทัง้ หลาย
มอง หาความ สว่าง พระองค์ทรง กลับ ให้ เป็น เงา มัจจุราช
และทรงกระทําให้เป็นความมืดทึบ 17 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะ
ไม่ฟัง จิตใจของข้าพเจ้า ก็ จะร้องไห้ลับๆ เพราะความทะนง
ใจ ของ เจ้า ตา ของ ข้าพเจ้า จะ ร้องไห้ มาก นั ก และ มี นํ้าตา
อาบ หน้า เพราะ ฝูง แกะ ของ พระ เย โฮ วาห์ถูก ต้อน เอา ไป
เป็น เชลย 18 จงกล่าวแก่กษั ตริยและพระราชิ
์
นีว่า “ขอทรง
ประทับ ณ ที่ ตํ่า เพราะ ว่า อํานาจ ของ พระองค์ คือ มงกุฎ
แห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ จะหล่น มา” 19 หัว เมืองแห่ง ภาค
ใต้ก็ถูกปิด ซึ่ง ไม่มีใครจะเปิด ได้ ยูดาห์ ทัง้ สินก
้ ็ จะถูก กวาด
ไป เป็น เชลย จะ ถูก กวาด ไป เป็น เชลย หมด ทีเดียว 20 “จง
เงย หน้า ของ เจ้า ขึ้น ดู เขา เห ล่านั ้นที่ มา จาก ทิศ เหนื อ ฝูง
แกะ ที่ได้มอบ ไว้ให้แก่เจ้า นั ้น อยูที
่ ่ไหน คือ ฝูง แกะ ที่ งดงาม
ของ เจ้า นั ่น น่ ะ 21 เจ้า จะ ว่า อย่างไร เมื่อ เขา จะ ลงโทษ เจ้า
เพราะ เจ้า เอง ได้ สอน เขา ให้ เป็น นาย และ เป็น ประมุข ของ
เจ้า ความเจ็บ ปวดจะไม่เข้ามาครอบงําเจ้า อย่างความเจ็บ
ปวดของผู้ หญิง ที่ กําลัง คลอดบุตรหรือ 22 และถ้า เจ้า ว่า ใน
ใจของเจ้า ว่า ‘ทําไมสิง่ เหล่า นี้ จึง เกิดกับ ข้า’ ก็เพราะความ
ชัว่ ช้า ที่ มากมาย ใหญ่ โต ของ เจ้า เสื้อ ของ เจ้า จึง ต้อง ถูก
ถลก ขึ้น และ ส้น เท้า ของ เจ้า จึง ไม่ปิดบัง 23 คน เอธิโอเปีย
เปลี่ยน วรรณ ของ ตนเอง ได้หรือ หรือ เสือ ดาว เปลี่ยน ลาย
ของมัน ถ้า ได้แล้ว เจ้า ทัง้ หลายผู้ที่เคยต่อ การกระทําความ
ชัว่ จะมากระทําความดีก็ได้ 24 ฉะนั ้น เราจะกระจายเขาทัง้
หลายไปเหมือนแกลบที่ถูกลมจากถิน
่ ทุรกัน ดาร 25 นี่ เป็น
ส่วนของเจ้า เป็นส่วนที่ เราได้ ตวงออกให้แก่เจ้า” พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ “เพราะเจ้า ได้ ลืม เราเสีย และไว้ วางใจ
ในการมุสา 26 ฉะนั ้น เราเองจะถลกเสื้อ คลุม ของเจ้า มาปก
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หน้าเจ้า คือให้เห็นความอับอายขายหน้าของเจ้า 27 เราได้เห็
นการ ล่วง ประเวณี ของ เจ้า การ ครวญหา การ เล่น ชู้ อย่าง
แก่ ราคะ ของ เจ้า และ การ ที่ น่า สะอิดสะเอียน ของ เจ้า บน
เนิ น เขาทัง้ หลายที่ ในทุ่ง นา โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย วิบัติแก่เจ้า
อีกนานสักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให้เจ้าสะอาดได้”

14
1

ผู้พยากรณ์ ประกาศเรือ
่ งความแห้งแล้ง

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง มาถึง เยเรมีย์ เกี่ยวด้วย
ความแห้ง แล้ง ว่า 2 “ยูดาห์ไว้ ทุกข์ และประตู เมืองทัง้ ปวง
ของเธอก็ ออ
่ นกําลัง ลง ประชาชนของเธอก็แต่งดํา หน้า ก้ม
อยูบ
่ นแผ่นดิน และเสียงร้องของเยรู ซาเล็มก็ขึ้นไป 3 ขุนนาง
ของเธอส่ง ผู้ น้อยของเขาให้ ไปตัก นํ้า เขาทัง้ หลายไปยัง ที่
ขัง นํ้า เห็นว่า ไม่มีน้าํ เขาทัง้ หลายก็กลับ ไปด้วยภาชนะเปล่า
เขา ทัง้ หลาย ได้ อาย และ ขาย หน้า เขา จึง คลุม ศีรษะ ของ
เขาทัง้ หลายเสีย 4 เพราะเรือ
่ งแผ่นดินที่แห้ง แล้ง เนื่ องจาก
ไม่มีฝน ตก บน แผ่น ดิน ชาวนา ทัง้ หลาย ก็อับอาย เขา ทัง้
หลาย จึง คลุม ศีรษะ ของ เขา เสีย 5 แม้กวาง ตัว เมีย ที่อยูใน
่
ท้องทุ่งก็ ละทิง้ ลูก ที่ ตกใหม่ ของมัน เสีย เพราะว่า ไม่มีหญ้า
6 ลาป่ า ยืน อยู่ บนที่สู ง มัน สู ด ลมหายใจเหมือนมังกร ตาขอ
งมันก็มืดมัว เพราะไม่มีหญ้า ” 7 “แม้ว่า ความชัว่ ช้า ของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ก็ เป็น พยาน ปรักปรํา ข้า พระองค์ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์โปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์ ด้วยว่า บรรดาการกลับ สัตย์ ของข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ก็ มาก ยิง่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย กระทํา บาป ต่อ
พระองค์ 8 โอ ข้า แต่พระองค์ผู้เป็น ความหวัง แห่งอิส ราเอล
เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเขาในยามลําบาก ไฉนพระองค์
จะทรงเป็น เหมือนคนต่างด้าวในแผ่น ดิน หรือ เหมือนคน
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เดิน ทาง แวะ อาศัย ค้าง เพียง คืน เดียว 9 ไฉน พระองค์ จะ
ทรง เป็น เหมือน ชาย ที่ งัน งง หรือ เหมือน คน ที่มีกําลัง มาก
แต่ ช่วย ใคร ให้ รอด ไม่ได้ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แม้กระ
นั ้นก็ดีพระองค์ทรงสถิต ท่ามกลางข้า พระองค์ทัง้ หลาย คน
เขา เรียก พวก ข้า พระองค์ โดย พระนาม ของ พระองค์ ขอ
อย่า ทรง ละ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ไว้เสีย ” 10 พระ เย โฮ วาห์
ตรัส แก่ชนชาตินี้ ว่า “เขา ทัง้ หลาย รัก ที่ จะ พเนจร ไป อย่าง
นี้ เขา ทัง้ หลาย ไม่ ยับยัง้ เท้า ของ เขา ไว้ ฉะ นั ้น พระ เย โฮ
วาห์ จึง ไม่ ทรง รับ เขา บัดนี้ พระองค์จะ ทรง ระลึก ถึง ความ
ชัว่ ช้า ของเขา และลงโทษการผิด บาปของเขา” 11 พระเย
โฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า อธิษฐานเพื่อ ความอยูเ่ ย็น
เป็นสุข ของชนชาตินี้ เลย 12 แม้ว่า เขาอดอาหาร เราก็ จะไม่
ฟังเสียงร้องของเขา แม้เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ ง
ธัญ ญบูชา เราก็ จะไม่ รบ
ั มัน แต่เราจะผลาญเขาเสีย ด้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด” 13 แล้ว
ข้าพเจ้า พูด ว่า “ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ดูเถิด
พวก ผู้พยากรณ์ กล่าว แก่ เขา ว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไม่เห็น
ดาบ หรือ จะ มีการกัน ดาร อาหาร แต่เรา จะ ให้สันติภาพ
ที่แน่ นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ ’ ” 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่
ข้าพเจ้า ว่า “พวกผู้พยากรณ์ เหล่านั ้น พยากรณ์ เท็จ ในนาม
ของเรา เรามิได้ใช้เขาทัง้ หลาย และเรามิได้บัญชาเขาหรือ
พูดกับ เขา เขา พยากรณ์ นิ มิต และ การ ทํานาย เท็จ แก่เจ้า
ทัง้ หลาย เป็นการทํานายที่ไร้ค่า เป็นการล่อลวงของจิตใจ
เขาเอง 15 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสดัง นี้ เกี่ยวด้วยพวก
ผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์ ในนามของเรา แม้ว่าเราไม่ได้ใช้เขา
ทัง้ หลาย และ ผู้กล่าว ว่า ‘ดาบ และ การ กันดาร อาหาร จะ
ไม่ มาถึง แผ่น ดิน นี้ ’ พวกผู้พยากรณ์ เหล่านั ้น จะถูก ผลาญ
เสีย ด้วย ดาบ และ การ กันดาร อาหาร 16 และ ประชาชน
ผู้ ซึ่ง เขา พยากรณ์ ให้ฟัง นั ้น จะ ถูก ทิง้ ไว้ ใน ถนน หนทาง
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กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะ เหตุการกัน ดาร อาหาร และ ดาบ ซึ่ง
ไม่มีผู้ใด จะ ฝัง เขา คือ ทัง้ ตัว เขา ทัง้ หลาย ภรรยา ของ เขา
บุตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่ ของ
เขา สนอง เขา 17 เจ้า จง กล่าว ถ้อยคํา นี้ แก่เขา ว่า ‘ขอ ให้ตา
ของ เรา มี นํ้าตา ไหล ทัง้ กลาง คืน และ กลาง วัน อย่า ให้หยุด
ยัง้ เพราะบุตรสาวพรหมจารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยี้
ด้วย ความ หายนะ ยิง่ ใหญ่ ถูก ตี อย่าง หนั ก มาก 18 ถ้า เรา
ออกไปในท้องนา ดูเถิด นั ่น คนที่ถูกฆ่า เสีย ด้วยดาบ ถ้า เรา
เข้าไปในกรุ ง ดูเถิด นั ่น โรคอัน เนื่ องจากการกันดาร เพราะ
ว่า ทัง้ พวกผู้พยากรณ์ และปุโรหิต ไปค้า กัน ในแผ่นดินที่ เขา
ไม่รู จ
้ ัก’ ” 19 พระองค์ทรงปฏิเสธไม่รบ
ั ยูดาห์เสียทีเดียวแล้ว
หรือ พระทัย ของ พระองค์เกลียดศิ โยน เสีย แล้ว หรือ ไฉน
พระองค์ ทรงเฆี่ยนตี ข้า พระองค์ทัง้ หลาย จนไม่มีการรักษา
ข้า พระองค์ให้หาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย มอง หา สันติภาพ
แต่ไม่มีความดีมาเลย เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ประสบ
ความสยดสยอง 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายขอสารภาพความชัว่ ของพวกข้า พระองค์ และความ
ชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทัง้
หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ 21 เพราะเห็น แก่ พระนาม
ของ พระองค์ ขอ อย่า ทรง เกลียด พวก ข้า พระองค์ ขอ อย่า
ให้หลู่เกียรติแห่งพระที่ นั ่งอันรุ่ง เรืองของพระองค์ ขอทรง
ระลึก และ อย่า ทรง หัก พันธ สัญญา ของ พระ องค์ ซึ่งมีไว้กับ
ข้า พระองค์ 22 ใน บรรดา พระ เทียม เท็จ แห่ง ประชาชาติ
ทัง้ หลาย มีพระองค์ใด เล่า ที่ทําให้เกิด ฝน ได้หรือ ท้องฟ้า
ประทาน ห่า ฝน ได้หรือ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของพวกข้า พระองค์ พระองค์มิใช่พระเจ้า องค์ นั้น ดอกหรือ
พวกข้าพระองค์จึงคอยหวังในพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้
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การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์
ฝ่าย พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “แม้ว่า โมเสส
และ ซา มู เอล จะ มา ยืน อยู่ ต่อ หน้า เรา จิต ใจ ของ เรา จะ
ไม่ หัน ไป หา ชนชาตินี้ ไล่เขา ทัง้ หลาย ออก ไป ให้ พ้น สายตา
ของเรา แล้ว ให้ เขาไป 2 และต่อ มาถ้า เขาถามเจ้า ว่า ‘เรา
จะ ไป ที่ไหน ’ เจ้า จง พูดกับ เขา ว่า พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ‘คน เห ล่านั ้นที่กําหนด ให้แก่ความ ตาย จะ ไป หาความ
ตาย คน เห ล่านั ้นที่กําหนด ให้แก่ดาบ จะ ไป หา ดาบ คน เห
ล่านั ้นที่กําหนดให้แก่การกันดารอาหารจะไปหาการกันดาร
อาหาร คนที่กําหนด ให้แก่การ เป็น เชลย จะ ไป หา การ เป็น
เชลย’ ” 3 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา จะ กําหนด สี่ อย่าง ไว้
เหนื อเขาคือ ดาบสังหาร สุนัขกัดฉี ก นกในอากาศ และสัตว์
บนแผ่น ดิน โลกที่ จะกัดกิน และทําลาย 4 และเราจะกระทํา
ให้ เขาถูก ถอดไปยัง ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก
เหตุด้วยการกระทําซึ่งมนั สเสห์บุตรเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ได้กระทํา ใน เยรู ซาเล็ม 5 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ใคร จะ
สงสารเจ้า หรือ ใครจะเสียใจกับ เจ้า หรือ ใครจะแวะมาถาม
ทุกข์ สุข ของเจ้า” 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าได้ ปฏิเสธเรา
เจ้าถอยหลังเรือ
่ ยไป เราจึงจะเหยียดมือออกไปต่อสู้เจ้าและ
ทําลาย เจ้า เรา เอือม ต่อ การ ผ่อน ผัน แล้ว 7 เรา จะ ซัด เขา
ด้วยส้อมซัด ข้าวในบรรดาประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน นั ้น เรา
จะ ทําให้ ลูก ของ เขา ทัง้ หลาย ตาย เรา จะ ทําลาย ประชาชน
ของเรา เพราะเขาทัง้ หลายมิได้หันกลับจากพฤติการณ์ ของ
เขา 8 เรากระทําให้หญิงม่ายของเขามีมาก ยิง่ กว่าเม็ดทราย
ในทะเล ณ เวลาเที่ยงวัน เราได้ นํา ผู้ ทําลายมาสู่ บรรดาแม่
ของคนหนุ่มทงั ้ หลาย เราได้ กระทํา ให้ ความสยดสยองตก
1
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เหนื อ กรุ ง นั ้น โดยฉั บ พลัน 9 เธอที่ คลอดบุตรเจ็ด คนก็อ่อน
กําลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอาทิตย์ของเธอตกเมื่อ ยัง วัน อยู่
เธอ ได้ รับ ความ ละอาย และ ขาย หน้า เรา จะ มอบ ผู้ที่เหลือ
อยูให้
่ แก่ดาบ ต่อ หน้า ศัตรู ของ เขา” พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ

พระสัญญาและการขู่เข็ญ
10 แม่จ๋า วิบัติแก่ฉั น ที่แม่คลอด ฉั น มา เป็ น คน
ที่ให้เกิ ดการ แก่งแย่ง และ การ ชิงดีแก่แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้
ฉั นก็มิได้ให้ยืม โดย คิด ดอกเบี้ย หรือ ฉั นก็มิได้ยืม เขา โดย
คิด ดอกเบี้ย แต่เขาทุก คนแช่ง ฉั น 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“พวก ที่เหลือ อยูจะ
่ อยูเ่ ย็น เป็นสุข เรา จะ กระทํา ให้ พวก
ศัตรู กระทํา ดี ต่อ เจ้า ใน เวลา ลําบาก และ ใน เวลา ทุกข์ใจ
12 เหล็ก จะ หัก เหล็ก จาก ทิศ เหนื อ และ เหล็กกล้า หรือ
13 บรรดา สิง
่ ของ และ ทรัพย์สมบัติของ เจ้า เรา จะ มอบ ให้
เป็น ของริบ ไม่ คิด ค่า เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า ตลอดทัว่ ดิน
แดนของเจ้า 14 เราจะกระทํา ให้เจ้าไปกับ พวกศัตรู ของเจ้า
ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเรา เราก่อ
ไฟขึ้น ซึ่งจะเผาเจ้าทัง้ หลายเสีย”
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง ทราบ ขอ ทรง
ระลึก ถึง ข้า พระองค์ และ เยีย
่ มเยียน ข้า พระองค์ ขอ ทรง
แก้ แค้น ผู้ ข่มเหง ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ เพราะ การ
อดกลัน
้ พระทัย ของพระองค์นั ้น ขออย่า ทรงนํา ข้า พระองค์
ไป เสีย ขอ ทรง ตระหนั ก ว่า ข้า พระองค์ ทน การ ติ เตียน
ด้วยเห็น แก่พระองค์ 16 เมื่อ พบพระวจนะของพระองค์แล้ว
ข้า พระองค์ก็กิน เสีย พระ วจนะ ของ พระองค์ เป็น ความ
ชื่นบาน แก่ ข้า พระองค์ และ เป็น ความ ปีติยินดีแห่ง จิตใจ
ของ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม
15
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โยธา เพราะ ว่า เขา เรียก ข้า พระองค์ ตามพ ระนาม ของ
พระองค์ 17 ข้า พระองค์มิได้นั ่ง อยู่ ใน หมู่คนที่ เยาะ เย้ยกัน
ทัง้ ข้า พระองค์ก็มิได้เปรม ปรีดิ์ ข้า พระองค์ นั ่ง อยูคน
่ เดียว
เพราะ เหตุ พระหัตถ์ ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง ให้
ข้า พระ องค์ เต็มด้วย ความ กริว้ 18 ไฉน ความ เจ็บ ของ
ข้า พระองค์มิได้หยุด ยัง้ บาดแผล ของ ข้า พระองค์ก็รักษา
ไม่หาย มันไม่ยอมหาย พระองค์ทรงเป็นเหมือนผู้มุสาแก่ข้า
พระองค์หรือ หรืออย่างนํ้าที่เหือดแห้ง
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมียม
์ ัน
่ ใจในพระองค์
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว่า “ถ้า เจ้า กลับ มา
เรา จะ ให้เจ้า กลับ มา อีก และ เจ้า จะ ยืน อยู่ ต่อ หน้า เรา ถ้า
เจ้า แยกสิง่ ประเสริฐ ไปจากสิง่ เลวทราม เจ้าจะเป็น เหมือน
ปาก ของ เรา จง ให้ เขา ทัง้ หลาย หัน กลับ มา หา เจ้า แต่เจ้า
อย่าหันไปหาเขา 20 เราจะกระทําเจ้าให้เป็นกําแพงป้อมทอง
สัมฤทธิแก่
์ ชนชาตินี้ เขาทัง้ หลายก็จะต่อสู้กับเจ้า แต่เขาจะ
ไม่ ชนะเจ้า เพราะเราอยู่ กับ เจ้า จะช่วยเจ้า ให้ รอดและช่วย
เจ้า ให้พ้น ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ 21 “เราจะช่วยเจ้า ให้ พ้น
จากมือของคนชัว่ และไถ่เจ้าจากกํามือของคนอํามหิต”
19

16

พระเจ้าไม่ให้เยเรมียมี
์ ครอบครัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “เจ้าอย่า

มีภรรยา เจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรสาวในที่นี้ 3 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ เรือ
่ งบุตรชายและบุตรสาวที่เกิด ในที่นี้
และ ทรง กล่าว ถึง พวก มารดา ที่ คลอด บุตร เหล่า นั ้น และ
พวก บิดา ที่ให้บังเกิด คน เหล่า นั ้น ใน แผ่น ดิน นี้ ว่า 4 เขา ทัง้
หลายจะตายด้วยโรคร้าย จะไม่มีการโอดครวญอาลัย เขา
ทัง้ หลาย หรือ จะไม่มีใครจัดการฝัง เขา เขาจะเป็น เหมือน
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มูลสัตว์ที่ อยูบนพื
่
้นแผ่นดิน เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบ
และ การ กันดาร อาหาร และ ศพ ทัง้ หลาย ของ เขา จะ เป็น
อาหารของนกในอากาศและของสัตว์แห่งแผ่นดิน 5 เพราะ
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า อย่า เข้าไป ใน เรือน ที่ครวญ ครํา่
หรือ ไปโอดครวญ หรือ ไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เพราะเราได้ เอาสันติภาพของเราไปจากชนชาตินี้ แล้ว ทัง้
ความ เมตตา และ กรุ ณา คุณ ของ เรา 6 ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้ อย จะ
ตาย ใน แผ่น ดิน นี้ จะ ไม่มีใคร จัดการ ฝัง เขา จะ ไม่มีใคร
มา โอด ครวญ อาลัย เขา หรือ มาก รีด ตัว หรือ มา โกน ศีรษะ
เพื่อ เขา 7 จะไม่มีผู้ใดฉี ก ตัว เองเพื่อ เขาเมื่อ ไว้ทุกข์ เพื่อ จะ
ปลอบโยนเขาเหตุคนที่ ตายนั ้น เพราะบิดามารดาของเขา
จะ ไม่มีใคร มอบ ถ้วย แห่ง ความ เล้าโลม ใจ ให้ เขา ดื่ม 8 เจ้า
อย่า เข้า ไปนั ่งกิน และดื่ม กับ เขาในเรือนที่มีการเลี้ยง 9 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ กระทํา ให้ เสียง บันเทิง และ เสียง รืน
่ เริง
เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานที่นี้ ต่อสายตา
ของเจ้า ทัง้ หลายและในวัน ของเจ้า 10 ต่อ มาเมื่อ เจ้า บอก
บรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ชนชาตินี้ และเขาทัง้ หลายพูดกับ
เจ้า ว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ จึง ทรงประกาศความร้ายใหญ่
ยิง่ ทัง้ สิน
้ นี้ ให้ตกแก่เรา ความชัว่ ช้า ของเราคือ อะไรเล่า เรา
ได้ กระทํา บาป อะไร ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา เล่า’
11 แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่เขาทัง
้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิง้ เรา และได้ติดตามพระอื่น
และได้ปรนนิ บัติและนมัสการพระนั ้น และได้ละทิง้ เรา และ
มิได้รักษาราชบัญญัติของเรา 12 และเพราะเจ้า ทัง้ หลายได้
กระทํา ชัว่ ร้าย ยิง่ เสีย กว่า บรรพบุรุษ ของ เจ้า เพราะ ดูเถิด
เจ้า ทุกๆ คน ได้ ดําเนิ น ตาม ความ ดื้อ กระด้าง แห่ง จิตใจ อัน
ชัว่ ร้าย ของ ตนเอง ปฏิเสธ ไม่ ยอม ฟัง เรา 13 เพราะ ฉะนั ้น
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เราจะเหวีย
่ งเจ้า ออกเสีย จากแผ่น ดิน นี้ เข้า ไปในแผ่น ดิน
ซึ่ง เจ้า หรือ บรรพบุรุษ ของเจ้า ไม่รู จ
้ ัก และที่ นั่น เจ้า จะปรน
นิ บัติพระ อื่น ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน เพราะ เรา จะ ไม่
สําแดงพระคุณ แก่เจ้าเลย’ 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด วัน เดือน จะ มา ถึง เมื่อ ไม่มีใคร กล่าว ต่อ ไป
อีกว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ทรงนําประชาชนอิสราเอลขึ้นมาจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทรง พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ’ 15 แต่จะ พูด ว่า
‘พระเยโฮวาห์ผู้ทรงนํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแดน
เหนื อ และขึ้น มาจากบรรดาประเทศซึ่ง พระองค์ได้ทรงขับ
ไล่ เขาให้ ไปอยูนั
่ ้น ทรงพระชนม์อยูฉั
่ นใด ’ เพราะเราจะนํา
เขาทัง้ หลายกลับ มาสู่แผ่นดิน ของเขาเอง ซึ่ง เราได้ ยกให้
บรรพบุรุษของเขาแล้วนัน
้ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
จะส่ง ชาวประมงมาเป็นอัน มาก และเขาจะจับ เขาทัง้ หลาย
ภายหลัง เราจะให้ เขาพาพรานมาเป็นอัน มาก พรานจะล่า
เขาทัง้ หลายตามภูเขาทุก แห่ง และตามเนิ น เขาทุกลูก และ
ตามซอกหิน 17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติการณ์ ทัง้ สิน
้ ของ
เขา จะปิดบัง ไว้ จากหน้า เราไม่ได้ และความชัว่ ช้า ของเขา
ทัง้ หลายจะซ่อนพ้น ตาเราไม่ได้ 18 และก่อนอื่น เราจะตอบ
สนองความชัว่ ช้า และบาปของเขาเป็น สองเท่า เพราะเขา
ได้ กระทํา ให้แผ่นดิน เราเป็น มลทิน ไป และกระทํา ให้ มรดก
ของ เรา เต็ม ไป ด้วย ซาก ของ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน และ สิง่
ที่ น่า เกลียดน่าชัง ของเขาทัง้ หลาย” 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ กําลัง และที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ เป็นที่ลี้ภัย
ของข้า พระองค์ ในวัน ยากลําบาก บรรดาประชาชาติ จะมา
เฝ้าพระองค์จากที่สุดปลายโลก และทูลว่า “บรรพบุรุษของ
เราไม่ได้รับ มรดกอัน ใด นอกจากสิงม
่ ุสา สิง่ ไร้ค่า และสิง่
20
ซึ่งไม่มีประโยชน์ อะไรในตัว มนุษย์จะสร้างพระไว้สําหรับ
ตนเองได้หรือ สิง่ อย่างนั ้นไม่ใช่พระ” 21 “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด
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เราจะกระทํา ให้ เขารู จ
้ ัก กาลครัง้ นี้ เราจะกระทํา ให้ เขารู จ
้ ัก
มือของเราและฤทธานุภาพของเรา และเขาทัง้ หลายจะรู ว้ า่
นามของเราคือพระเยโฮวาห์”

17

จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์
“บาป ของ ยู ดาห์ นั ้น บันทึก ไว้ ด้วย ปากกา เหล็ก ด้วย
ปลายเพชรจารึก ไว้ บนแผ่น แห่ง จิตใจของเขา และบนเชิง
งอนที่ แท่น บูชาของเขาทัง้ หลาย 2 ฝ่ายลูก หลานของเขาก็
ระลึกถึงแท่นบูชาและเหล่าเสารู ปเคารพของเขาข้างต้นไม้
สดทุก ต้น บนเนิ น เขาสูง 3 โอ ภูเขาที่อยูกลางทุ
่
่ง เอ๋ย เราจะ
ให้บรรดาสิง่ ของและทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นของริบ
และเราจะนั บ ว่า ปูชนีย สถานสูง ทัง้ หลายของเจ้า เป็น ความ
บาปของเจ้า ตลอดทัว่ บริเวณชายแดนของเจ้า 4 เจ้าจะต้อง
ปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า และเราจะ
กระทําให้เจ้าปรนนิ บัติศัตรู ของเจ้าในแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู จ
้ ัก
เพราะความโกรธของเราเจ้าก่อไฟขึ้นซึ่งจะไหม้อยูเป็
่ นนิ ตย์
” 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “คนที่ วางใจในมนุษย์ และให้
เนื้ อหนั งเป็นแขนของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเย
โฮวาห์ คนนั ้นก็เป็นที่สาปแช่ง 6 เขาจะเป็น เหมือนพุ่ม ไม้ที่
อยูในทะเลทราย
่
และจะไม่เห็น ความดี อน
ั ใดมาถึง เลย เขา
จะอาศัย อยู่ ในแผ่นดินที่ แตกระแหงที่ ในถิน
่ ทุรกัน ดาร ใน
แผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย
1

คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร
คนที่ วางใจ ใน พระ เย โฮ วาห์ ย่อม ได้ รับ พระพร คือ
ผู้ที่ความ วางใจ ของ เขา อยู่ ใน พระ เย โฮ วาห์ 8 เขา จะ เป็น
เหมือน ต้นไม้ที่ปลูก ไว้ริม นํ้า ซึ่ง หยัง่ ราก ของ มัน ออก ไป
7
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ข้างลํานํ้า เมื่อ แดดส่อ งมาถึงก็ จะไม่สังเกต เพราะใบของ
มัน เขียวอยูเสมอ
่
และจะไม่ กระวนกระวายในปีที่แห้ง แล้ง
เพราะ มัน ไม่ หยุด ที่ จะ ออก ผล” 9 จิต ใจ ก็ เป็น ตัว ล่อลวง
เหนื อกว่าสิง่ ใดทัง้ หมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใด
จะ รู จ
้ ัก ใจ นั ้น เล่า 10 “เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ ตรวจ ค้น ดูจิต
และ ทดลอง ดูใจ เพื่อ ให้แก่ทุก คน ตาม พฤติการณ์ ของ เขา
ตาม ผล แห่ง การก ระ ทํา ของ เขา” 11 เหมือน นก กระทา กก
ไข่ แต่ไม่ให้ออก เป็น ตัว ฉั นใด คนที่ได้ความ มัง่ มีมา อย่าง
ไม่ เป็น ธรรม ก็ฉั น นั ้น พอ ถึง กลาง วัย มันก็ พราก จาก คน
นั ้น เสีย และ ใน ตอน ปลายข อง เขา เขา จะ เป็น คน โฉด
เขลา 12 ที่ตัง้ แห่ง สถาน บริสุทธิ์ ของ เรา ทัง้ หลาย เป็น
พระที่นั่ง รุ ง่ เรือง ซึ่ง ตัง้ อยู่ สูง ตัง้ แต่ เดิมนน
ั ้ 13 โอ ข้า แต่
พระ เย โฮ วาห์ ความ หวัง แห่งอิส รา เอล บรรดา คน เห
ล่านั ้นที่ ละทิง้ พระองค์ จะ ต้อง รับ ความ อับอาย บรรดา คน
ทัง้ ปวง ที่ หัน ไป จาก เรา จะ ต้อง จารึก ไว้ ใน แผ่น ดิน โลก
เพราะเขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้เป็น แหล่ง นํ้า แห่ง ชีวต
ิ
เสีย 14 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ ทรง รักษา ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ จะ ได้หาย ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ให้รอด ข้า
พระองค์ จึง จะ รอด เพราะ พระ องค์ เป็นที่ สรรเสริญ ของ
ข้า พระองค์ 15 ดูเถิด เขา ทัง้ หลาย ได้พูดกับ ข้า พระองค์ว่า
“พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์อยูที
่ ่ไหน ให้มา เถิด” 16 ข้า
พระองค์มิได้หาโอกาสเลิกเป็นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ตามพระองค์ไป
ข้า พระองค์ก็ไม่ประสงค์วัน แห่ง ความหายนะ พระองค์ทรง
ทราบแล้ว สิ่ง ซึ่ง ออกมาจากริม ฝีปากของข้า พระองค์ก็ถูก
ต้องต่อพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขออย่าทรงเป็นเหตุให้ข้า
พระองค์ครัน
่ คร้าม พระองค์ทรงเป็น ความหวัง ของข้า พระ
องค์ ในวันร้าย 18 ผู้ใด ข่มเหง ข้า พระองค์ ขอ ให้เขา ได้ รับ
ความละอาย แต่ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความละอาย ขอ
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ให้เขา ครันคร
่
้าม แต่อย่า ให้ ข้า พระองค์ครัน
่ คร้าม ขอ ทรง
นําวันร้ายมาตกเหนื อเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลาย
ซับซ้อน
จงรักษาวันสะบาโต
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จง ไป ยืน ใน
ประตูบุตร ประชาชน ซึ่ง บร รดากษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ เสด็จ
เข้า และซึ่ง พระองค์ เสด็จ ออก และในประตู ทัง้ หลายของ
เยรู ซาเล็ม 20 และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลาย
ผู้ เป็นกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาคนยู ดาห์ และชาวเย
รู ซาเล็มทงั ้ สิน
้ ผู้ซึ่ง เข้า ทางประตูเหล่า นี้ จงฟัง พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จงระวัง เพื่อ
เห็น แก่ชีวิต ของเจ้า ทัง้ หลาย อย่า ได้ หาบหามอะไรในวัน สะ
บาโต หรือนําของนั ้นเข้าทางบรรดาประตูเยรู ซาเล็ม 22 และ
อย่า หาบหามของของเจ้า ออกจากบ้านในวัน สะบาโต หรือ
กระทํางานใดๆ แต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์ ดังที่เรา
ได้ บัญชาบรรพบุรุษ ของเจ้า ไว้ 23 ถึง กระนั ้น เขาก็ไม่เชื่อ ฟัง
หรือ เงีย
่ หูฟัง แต่กระทํา คอของเขาทัง้ หลายให้แข็ง เพื่อ จะ
ไม่ได้ยิน และ ไม่ รับคํา สัง่ สอน 24 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ต่อ
มาถ้า เจ้า เชื่อ ฟัง เรา และไม่ นํา ภาระใดๆเข้า มาทางประตู
เมืองนี้ ในวัน สะบาโต แต่รักษาวัน สะบาโตให้บริสุทธิ์ และ
ไม่ กระทํา งาน ใน วัน นั ้น 25 แล้ วจะ มีกษั ตริยและ
์
เจ้า นาย
ผู้ประทับ บนบัล ลังก์แห่งดาวิด เสด็จ เข้า ทางประตู ทัง้ หลาย
ของเมืองนี้ เสด็จมาในรถรบ และบนม้า ทัง้ บรรดากษั ตริย์
และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ คนยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ม
และเมืองนี้ จะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 26 และประชาชนจะมาจาก
หัว เมือง แห่ง ยู ดาห์ และ จาก ที่ ซึ่ง อยู่ รอบ เยรู ซาเล็ม จาก
แผ่นดินเบนยามิน จากที่ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้
19
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นํา เอาเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งสัก การบูชา เครือ
่ งธัญ ญ
บูชาและกํายาน และนําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายัง
27
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ แต่ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เราที่ จะ
รักษาวัน สะบาโตให้บริสุทธิ์ และที่ จะไม่ แบกภาระเข้า ทาง
ประตู ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม ในวัน สะบาโต แล้ว เราจะก่อ
ไฟไว้ในประตู เมืองเหล่า นั ้น และไฟนั ้น จะเผาผลาญราชวัง
ทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม และจะดับก็ไม่ได้’ ”

18
การปั้ นภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ ง

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ยงั เยเรมียว่
์ า 2 “จง
ลุก ขึ้น ไปที่ บ้านของช่างหม้อ เราจะให้เจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของ
เราที่นั ่น ” 3 ข้าพเจ้า จึง ลงไปที่ บ้านของช่างหม้อ และดูเถิด
เขา กําลัง ทํางาน อยูที
่ ่แป้น เวียน 4 และ ภาชนะ ซึ่ง ทํา ด้วย
ดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้ นใหม่ให้เป็นภาชนะ
อีกลูก หนึ่ ง ตาม ที่ ช่าง หม้อ เห็นว่า ควร ทํา 5 แล้ว พระ วจนะ
ของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า ว่า 6 “โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย เราจะกระทําแก่เจ้าอย่างที่ ชา่ งหม้อ นี้ กระทํา ไม่ได้หรือ
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ ดูเถิด โอ วงศ์วาน อิสราเอล
เอ๋ย เจ้าอยู่ ในมือ ของเราอย่างดิน เหนี ยวอยู่ ในมือ ของช่าง
หม้อ 7 ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหน่งึ
หรือ ราชอาณาจักรหนึ่ ง ว่า เราจะถอนและพัง และทําลาย
มัน เสีย 8 และถ้า ประชาชาตินั ้น ซึ่ง เราได้ ลัน
่ วาจาไว้เกี่ยว
ข้องด้วย หัน เสีย จากความชัว่ ร้ายของตน เราก็ จะกลับ ใจ
จากความชัว่ ซึ่ง เราได้ ตัง้ ใจจะกระทํา แก่ชาตินั ้น เสีย 9 และ
ถ้า เวลา ใด ก็ตาม เรา ได้ ประกาศ เกี่ยว กับ ประชาชาติหน่งึ
หรือ ราช อาณาจักร หนึ่ ง ว่า เรา จะ สร้าง ขึ้น และ ปลูก ฝัง ไว้
1
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และถ้า ชาติ นั้น ได้ กระทํา ชัว่ ในสายตาของเรา ไม่เชื่อ ฟัง
เสียง ของ เรา เรา ก็ จะ กลับ ใจ จาก ความ ดี ซึ่ง เรา ได้กล่าว
ไปแล้วว่า เราจะให้ประโยชน์ แก่ชาตินั ้น เสีย 11 เพราะฉะนั ้น
คราว นี้ จง กล่าว กับ คน ยู ดาห์ และ ชาว เมือง เยรู ซาเล็ม ว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรากําลังก่อสิ่งร้ายไว้สู้เจ้า
และคิดแผนงานอย่างหนึ่ งไว้สู้เจ้า ทุกๆคนจงกลับเสียจาก
ทาง ชัว่ ของ ตน และ จง ซ่อม ทาง และ การก ระ ทํา ของ เจ้า
ทัง้ หลายเสีย’ 12 แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เหลวไหล เราจะ
ดําเนิ น ตาม แผน งาน ของ เรา เอง และ ต่าง จะ กระทํา ตาม
ความ ดื้อดึง แห่ง จิตใจ ชัว่ ของ ตน ทุก คน’ 13 เพราะ ฉะนั ้น
พระ เย โฮ วาห์ จึง ตรัสดัง นี้ ว่า จง ไป เที่ยว ถาม ดู ท่ามกลาง
ประชาชาติว่า ผู้ใด เคย ได้ยน
ิ เหมือน อย่าง นี้ บ้าง อิสราเอล
พรหมจารี นั้น ได้ กระ ทํา สิงอ
่ ัน น่า หวาดเสียว นั ก 14 คน จะ
ละทิง้ หิมะแห่งภูเขาเลบานอนซึ่งมาจากหน้าผาแห่งทุ่งหรือ
ลําธารที่ ไหลเย็น จากที่ อื่น จะแห้ง ไปหรือ 15 เพราะเหตุ ว่า
ประชาชนของเราได้ ลืม เราเสีย เขาทัง้ หลายจึง เผาเครือ
่ ง
หอมบูชาสิง่ ไร้สาระ ทําให้เขาได้ สะดุด ในหนทางของเขาใน
ถนน โบราณ และ เดิน ตาม ทาง ซอย ไม่ ไป ตาม ถนน หลวง
16 ได้กระทํา ให้แผ่น ดิน ของ เขา ทัง
้ หลาย เป็นที่รกร้าง เป็น
สิง่ ที่ เขาเย้ย หยัน อยูเนื
่ องนิ ตย์ ทุกคนที่ ผ่านไปทางนั ้นก็ ตก
ตะลึง และสัน
่ ศีรษะของเขา 17 เราจะให้ เขากระจัดกระจาย
ออก ไป ดุจ ถูก พัด ด้วย ลม ตะวัน ออก ต่อ หน้า ศัตรู เรา จะ
หัน หลัง ให้เขา ไม่ใช่หัน หน้า ให้ ในวัน แห่ง ความหายนะของ
เขา นั ้น” 18 แล้ว เขา กล่าว ว่า “มา เถิด ให้เรา ปอง ร้าย เยเร
มีย์ เพราะ ว่า พระ ราช บัญญัติจะ ไม่ พินาศ ไป จาก บรรดา
ปุโรหิต หรือ คํา ปรึกษา ย่อม ไม่ ขาด จาก นั ก ปราชญ์ หรือ
ถ้อยคํา ไม่ ขาดจากผู้พยากรณ์ มาเถิด ให้เราโจมตี เขาด้วย
ลิน
้ และ อย่า ให้ เรา ฟัง คํา ของ เขา เลย” 19 โอ ข้า แต่ พระ
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เย โฮ วาห์ ขอ ทรง ฟัง ข้า พระองค์ ขอ ทรง ฟัง เสียง ปรปักษ์
ของ ข้า พระองค์สิ พระเจ้า ข้า 20 ความ ชัว่ เป็น ของ สําหรับ
ตอบแทนความดีหรือ ถึง กระนั ้น เขายัง ขุด หลุม ไว้ปองชีวต
ิ
ของข้าพระองค์ ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ ยน
ื เฝ้าพระองค์
ทูล ขอ ความ ดี เพื่อ เขา เพื่อ จะ หัน พระพิโรธ ของ พระองค์
ไป เสีย จาก เขา 21 เพราะ ฉะนั ้น ขอ ทรง มอบ ลูก หลาน ของ
เขาให้แก่การกัน ดารอาหาร ให้โลหิต ของเขาทัง้ หลายไหล
ออก ด้วย อํานาจ ของ ดาบ ให้ภรรยา ของ เขา ทัง้ หลาย ขาด
บุตร และ เป็น หญิงม่าย ขอ ให้ผู้ชาย ของ เขา ประสบ ความ
ตาย ให้อนุชนของเขาถูกดาบตายในสงคราม 22 ขอให้ได้ยิน
เสียง ร้อง มา จาก เรือน ของ เขา ทัง้ หลาย เมื่อ พระองค์ ทรง
พากองทหารมาปล้น เขาอย่างฉั บ พลัน เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ ขุด หลุม ไว้ ดัก ข้า พระองค์ และ วาง บ่วง ดัก เท้า ของ ข้า
พระองค์ 23 แม้ กระนั ้น ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง
ทราบ การ ปอง ร้าย ทัง้ สิน
้ ของ เขา ที่ จะ ฆ่า ข้า พระองค์เสีย
ขอ อย่า ทรง ลบ ความ ชัว่ ช้า ของ เขา หรือ ลบ บาป ของ เขา
เสีย จากสายพระเนตรของพระองค์ ขอให้เขาถูก ควํา่ ลงต่อ
พระพักตร์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้ หลายในเวลาแห่ง
ความกริว้ ของพระองค์

19

บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “จง ไป ซื้อ เหยือก ดิน ของ
ช่าง หม้อ มา ลูก หนึ่ ง แล้ว พา ผู้ใหญ่บาง คน ของ ประชาชน
และ ปุโรหิต อาวุโส บาง คน 2 ไป ที่ หุบเขา บุตร ชาย ของ ฮิ น
โนม ตรง ทาง เข้า ประตูตะวัน ออก และ ป่าว ร้อง ถ้อยคํา ที่
เราบอกเจ้า ไว้นั ้น 3 เจ้าจงว่า ‘โอ ข้า แต่ บรรดากษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ และ ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม ขอ ทรง ฟัง พระ วจนะ ของ
พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
1
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เอลตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ นํา เหตุ ร้าย มา ถึง สถาน ที่นี้
อย่าง ที่หูของ ผู้ ใด ที่ได้ยิน จะ ซ่า ไป 4 เพราะ ว่า ประชาชน
ได้ ละทิง้ เรา และ ได้ห่างเหิน ไป จาก สถาน ที่นี้ และ ได้ เผา
เครือ
่ งหอมในที่นี้ เพื่อบู ชาแก่ พระอื่น ผู้ซึ่ง ตัว เขาเอง หรือ
บรรพบุรุษ ของ เขา หรือ บร รดากษั ตริย์ ของ ยู ดาห์ไม่รูจั
้ ก
และ เพราะ เขา ได้ กระทํา ให้ โลหิต ของ ผู้ไม่มีผิด เต็ม ใน ที่นี้
5 และ ได้ สร้าง ปูชนีย สถาน สู ง สําหรับ พระ บา อัล เพื่อ จะ
เผาบุตรชายของเขาเสีย ในไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระ
บา อัล ซึ่ง เรา มิได้บัญชา หรือ ให้ประกาศิต หรือ ได้ นึ ก ใน ใจ
ของเรา 6 ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด วัน เวลาจะมา
ถึง เมื่อ สถานที่นี้ จะไม่มีใครเรียกชื่อ ว่า โทเฟท หรือ หุบเขา
บุตร ชาย ของ ฮิ น โน มอีก แต่เรียก ว่า หุบเขา ของ การ ฆ่า
7 และในสถานที่นี้ เราจะกระทํา ให้ แผนงานของยู ดาห์ และ
เยรู ซาเล็มสูญสิน
้ ไป และจะกระทําให้เขาทัง้ สองล้มลงด้วย
ดาบต่อ หน้า ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย และด้วยมือ ของบรรดา
ผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา เราจะให้ ศพของเขาทัง้ หลายเป็น
อาหารของนกในอากาศและสัตว์ที่แผ่นดิน โลก 8 และเรา
จะกระทํา ให้ เมืองนี้ เป็นที่รกร้าง เป็น สิง่ ที่ เขาเย้ย หยัน ทุก
คนที่ ผ่านไปจะตกตะลึง และเย้ยหยันเพราะภัยพิบติ
ั ทัง้ สิน
้
9
ใน เมือง นี้ และ เรา จะ กระทํา ให้ เขา ทัง้ หลาย กิน เนื้ อ ของ
บุตร ชาย และ เนื้ อ ของ บุตร สาว ของ เขา และ ทุก คน จะ กิน
เนื้ อ ของเพื่อนของเขาในการที่ถูกล้ อมและทุกข์ใจ คือ ที่ ซ่ึง
ศัตรู ของ เขา และ ผู้ที่แสวงหา ชีวต
ิ ของ เขา ได้ข่ม ใจ เขา ทัง้
10
หลาย’ แล้วเจ้าจงทําเหยือกให้แตกท่ามกลางสายตาของ
คนที่ ไปกับ เจ้า นั ้น 11 และจงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้ชนชาตินี้ และเมือง
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นี้ แตก เช่นเดียวกับที่คนทําให้ภาชนะของช่างหม้อแตก จน
ซ่อมแซมไม่ได้อีก เขาจะฝัง คนไว้ในโทเฟท จนไม่มีที่อื่น ให้
ฝังอีก 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทํา ดังนี้ แก่สถาน
ที่นี้ และ แก่ ชาว เมือง นี้ กระทํา เมือง นี้ ให้เห มือ น โท เฟท
13 บรรดาเรือนแห่ง เยรู ซาเล็ม และราชวัง ทัง
้ หลายแห่ง บร
รดากษั ตริย์ยูดาห์ จะเป็นมลทินเหมือนสถานโทเฟท เพราะ
เขาเผาเครือ
่ งหอมให้แก่บรรดาบริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ และ
เทเครือ
่ งดื่มถวายแก่ พระอื่น บนหลังคาของบรรดาบ้านทัง้
ปวง’ ” 14 แล้วเยเร มียก็
์ มา จาก โท เฟท ที่ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์
ทรงรับสัง่ ให้ท่านพยากรณ์ นั ้น และท่านก็ยน
ื อยู่ในลานพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า
15 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ตรัสว่า
ดูเถิด เราจะนํา สิง่ ร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ บอกกล่าวไว้ให้ตกอยู่
บนเมืองนี้ และบรรดาหัวเมืองขึ้นทัง้ สิน
้ เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้แข็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา”

20
1

เยเรมียถู
์ กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน

ฝ่าย ปา ช เฮ อร์ปุโรหิต บุตร ชาย ขอ งอิม เม อร์
ผู้เป็น นาย ใหญ่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์
ได้ยินว่าเยเรมียพยากรณ์
์
ถึง สิง่ เหล่า นี้ 2 ปาชเฮอร์ก็ตีเยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ และ จับท่าน ใส่คา ซึ่ง ตัง้ อยู่ ทาง ประตู เบน
ยา มิน ด้าน บน แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ 3 ต่อ มา
พอ รุ ง่ ขึ้น เมื่อ ปา ช เฮ อร์ ปลด เยเร มีย์ ออก จาก คา เยเร
มียพู
์ ดกับท่า นว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเรียกชื่อ ของท่าน
ว่า ปา ช เฮ อร์ แต่ทรง เรียก ว่า มา กอร์มิส สะ บิบ 4 เพ ราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทํา เจ้า ให้ เป็นที่
น่า หวาดเสียวต่อ ตัว เจ้า เอง และต่อมิต รสหายทัง้ สิน
้ ของ
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เจ้า เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงด้วยดาบของศัตรู ของเขา ขณะ
ที่ตาเจ้า มองดูอยู่ และเราจะมอบยู ดาห์ ทัง้ สิน
้ ไว้ ในมือ ขอ
งกษั ตริย์ บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิโลน
และ จะ ฆ่า เสีย ด้วย ดาบ 5 ยิง่ กว่า นั ้นอีก เรา จะ ยก ความ
มัง่ คัง่ ของเมืองนี้ ผลแรงงานทัง้ สิน
้ และของมีค่าทัง้ สิน
้ ของ
เมือง นี้ และ ทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของ บร รดากษั ตริย์ ของ ยู
ดาห์ไว้ในมือ ของศัตรู ของเขาทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง จะปล้น และฉุ ด
คร่าและขนเอาเขาเหล่านั ้นไปบาบิโลน 6 ส่วนตัวท่านนะ ปา
ชเฮอร์และบรรดาผู้ที่อาศัย อยู่ ในเรือนของท่าน จะต้องไป
เป็น เชลย ท่านจะต้องไปยัง บาบิโลน และท่านจะตายและ
ถูก ฝัง ไว้ที่ นั่น ทัง้ ท่านและมิตรสหายทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ซึ่ง
ท่านได้พยากรณ์ เท็จแก่เขา”
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
7 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ทรง หลอก ลวง ข้า
พระองค์ และ ข้า พระองค์ก็ถูก หลอก ลวง พระองค์ทรง
มี กําลัง ยิง่ กว่า ข้า พระองค์ และ พระองค์ก็ชนะ ข้า พระ
องค์ เป็นที่ให้เขา หัวเราะ วัน ยัง คํ่า ทุก คน เยาะ เย้ย ข้า
พระองค์ 8 เพราะ ว่า ข้า พระองค์พูด เมื่อไร ข้า พระองค์
ร้อง ให้ช่วย ข้า พระองค์ ตะโกน ว่า “ความ ทารุ ณ และ การ
ปล้น” เพราะ ว่า พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้เป็น เหตุ
ให้ข้า พระ องค์ เป็นที่ตําหนิ และ เยาะ เย้ย ตลอด วัน 9 แล้ว
ข้า พระองค์กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า จะ ไม่ อ้าง ถึง พระองค์ หรือ
กล่าว ใน พระนาม ของ พระองค์อีก ” แต่พระ วจนะ ของ
พระองค์อยูใน
่ ใจ ของ ข้า พระองค์ เหมือน ไฟ ไหม้ อัดอยู่
ใน กระดูก ของ ข้า พระองค์ และ ข้า พระองค์ก็อ่อน เปลี้ย
ที่ ต้อง อัด ไว้ และ ข้า พระองค์ก็อัด ไว้ไม่ ไหว 10 เพราะ ข้า
พระองค์ได้ยิน เสียงซุบ ซิบ เป็นอัน มาก ความหวาดเสียวอยู่
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รอบทุกด้าน เขากล่าวว่า “ใส่ความเขา ให้เราใส่ ความเขา”
มิตรสหายที่คุ้นเคยทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์เฝ้าดูความล่มจม
ของข้า พระองค์ กล่าวว่า “ชะรอยเขาจะถูก หลอกลวงแล้ว
เราจะชนะเขาได้ และจะทําการแก้ แค้น เขา” 11 แต่พระเย
โฮวาห์ ทรงอยู่ ข้างข้าพเจ้า ดัง นั กรบที่น่า กลัว เพราะฉะนั ้น
ผู้ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขาย
หน้า มาก เพราะ เขา จะ ไม่ เจริญ ขึ้น ความ อัปยศ อดสูเป็น
นิ ตย์ของ เขา นั ้น จะ ไม่มีวัน ลืม 12 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์
จอมโยธา ผู้ทรงทดลองคนชอบธรรม ผู้ทอดพระเนตรทัง้
ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นการแก้แค้นของพระองค์
เหนื อ เขาทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ได้ทูล เสนอคดี ของข้า
พระองค์แล้ว 13 จง ร้อง เพลง ถวาย พระ เย โฮ วาห์ จง สรร
เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ช่วย ชีวต
ิ ของ
ผู้ ขัดสน ให้ พ้น จาก มือ ของ ผู้ กระทํา ความ ชัว่ ร้าย 14 ขอ
ให้วัน ที่ข้าพเจ้า เกิด มานั ้น ถูก สาปแช่ง อย่า ให้วัน ที่มารดา
ของข้าพเจ้า คลอดข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พร 15 ขอให้ชายคนนั ้น ถูก
สาปแช่ง คือ คนที่ เขานํา ข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้า ว่า “บุตร
ชายคนหนึ่ ง เกิด มาแก่ ท่านแล้ว” อัน กระทํา ให้บิดามีความ
ยินดีมาก 16 ขอให้ชายคนนั ้น เหมือนกับ บรรดาเมืองซึ่ง พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ควํา่ เสีย และ มิได้ทรง กลับ พระทัย ขอ ให้เขา
ได้ยน
ิ เสียงร้องให้ชว
่ ยในเวลาเช้า และให้ได้ยินเสียงโวยวาย
ในเวลาเที่ยง 17 เพราะเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้ แต่ในครรภ์
ให้มารดา ของ ข้าพเจ้า เป็น หลุม ฝัง ศพ ของ ข้าพเจ้า และ
ครรภ์นั้นจะได้โตอยูเป็
่ นนิ ตย์ 18 ทําไมข้าพเจ้าจึงออกมาจาก
ครรภ์ มาเห็น ความลําบากและความทุกข์ และวัน คืน ของ
ข้าพเจ้าก็สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอาย
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คําตักเตือนจากเยเรมีย์
พระ วจนะ ซึ่ง มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ถึง เยเร มีย์ เมื่อ
กษั ตริย์เศเด คี ยาห์ ทรง ใช้ให้ปา ช เฮ อร์บุตร ชา ยมัลคิ ยาห์
และเศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมียว่
์ า
2 “ขอ จง ทูล ถาม พระ เย โฮ วาห์ เพื่อ เรา เพ ราะเนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยบาบิ
์
โลนกําลังทําสงครามกับเรา ชะรอยพระเย
โฮวาห์จะทรงกระทํากับเราตามบรรดาราชกิจอันมหัศจรรย์
ของพระองค์ และจะทรงกระทํา ให้ เนบู คัด เนสซาร์ถอยทัพ
ไป จาก เรา” 3 แล้วเยเร มีย์ บอก เขา ทัง้ สอง ว่า “ท่าน จง ทูล
แก่ เศเด คี ยาห์ดังนี้ ว่า 4 ‘พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ หัน กลับ ซึ่ง ยุทโธปกรณ์ อัน
อยู่ ใน มือ ของ เจ้า และ ซึ่ง เจ้า ใช้สู้รบ กับ กษั ตริย์แห่งบา บิ
โลน และ กับ ชน เคล เดีย ซึ่ง กําลัง ล้อม เจ้า อยู่ นอก กําแพง
และ เรา จะ รวบรวม มัน มา ไว้ ใน ใจกลาง เมือง นี้ 5 เรา เอง
จะ ต่อสู้ กับ เจ้า ด้วย มือ ที่เหยียด ออก และ ด้วย แขน ที่แข็ง
แรง ด้วยความกริว้ ด้วยความเกรีย
้ วกราดและพิโรธมาก
ยิง่ 6 และเราจะโจมตี ชาวกรุ ง นี้ ทัง้ คนและสัตว์ แล้ว ก็จะ
ตาย ลง ด้วย โรค ระบาด ขนาด หนั ก 7 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
ภาย หลัง เรา จะ มอบ เศเด คี ยาห์กษั ตริยของ
์
ยู ดาห์ และ
บรรดา ข้าราชการ ของ เขา และ ประชาชน เมือง นี้ ซึ่ง รอด
ตาย จาก โรค ระบาด ดาบ และ การ กันดาร อาหาร ไว้ ใน มือ
ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน และมอบไว้ในมือ
ของศัตรู ของเขาทัง้ หลาย ในมือ ของคนเหล่านั ้นที่ แสวงหา
ชีวต
ิ ของ เขา ท่าน จะ ฟัน เขา เสีย ด้วย คม ดาบ ท่าน จะ ไม่
สงสารเขาทัง้ หลาย หรือ ไว้ชีวิต เขา หรือมี ความเมตตาต่อ
เขา’ 8 และเจ้า จงพูดกับ ชนชาตินี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เราได้ ตัง้ วิถีแห่งชีวต
ิ และทางแห่ง ความตายไว้
1
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ต่อ หน้า เจ้า 9 คนที่อยูใน
่ เมือง นี้ จะ ตาย เสีย ด้วย ดาบ ด้วย
การกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด แต่ผู้ที่ออกไปยอม
มอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตัง้ ล้อมอยูนั
่ ้น ก็จะมีชีวิตอยูได้
่ และ
10
จะ มีชีวิต ของ ตน เป็น บําเหน็ จ แห่ง การ สงคราม พระ เย
โฮ วาห์ตรัสว่า เพราะ เรา ได้มุ่ง หน้า ต่อสู้ เมือง นี้ ด้วย ความ
ร้าย ไม่ใช่ด้วย ความ ดี คือ เมือง นี้ จะ ถูก มอบ ไว้ ใน มือ ขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่านจะเผามันเสียด้วยไฟ’
การกล่าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม
11 จงกล่าวต่อ วงศ์ วานของกษั ตริย์ยูดาห์ว่า ‘จงฟัง พระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ 12 โอ วงศ์วาน ดา วิด เอ๋ย พระ เย
โฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จงให้ ความยุติธรรมในเวลาเช้า จงช่วย
ผู้ที่ถูกปล้น ให้ พ้น จากมือ ผู้ที่บีบ บังคับ เกรงว่า ความพิโรธ
ของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้อย่างที่ไม่มีใครดับ
ได้ เพราะการกระทํา อัน ชัว่ ร้ายของเจ้า ทัง้ หลาย 13 โอ ชาว
ที่ลุ่ม เอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า ศิลาแห่ง ที่ราบเอ๋ย พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ พวกเจ้า ผู้กล่าว ว่า “ใครจะลงมาต่อสู้
กับ เรา หรือ ใครจะเข้า มาในที่ อาศัย ของเรา” 14 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะลงโทษเจ้า ทัง้ หลายตามผลแห่ง การกระ
ทํา ของเจ้า เราจะก่อ ไฟไว้ในป่า ของเมืองนั ้น และไฟนั ้น จะ
เผาผลาญสิง่ ต่างๆที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นสิน
้ ’”

22
1

คําพยากรณ์ ต่อกษั ตริย์แห่งยูดาห์

พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จง ลง ไป ยัง ราช สํานั ก ขอ
งกษั ตริย์ยูดาห์ และกล่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ที่ นั่น 2 ว่า “โอ ข้า
แต่กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ ผู้ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด จง
ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัวท่าน ข้าราชการของ
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ท่าน และประชาชนของท่านผู้เข้ามาในประตู เมืองนี้ 3 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จง กระทํา ความ ยุติธรรม และ ความ
ชอบ ธรรม จง ช่วย ผู้ที่ถูก ปล้น ให้ พ้นมือ ของ ผู้ที่บีบ บังคับ
และอย่าได้กระทําความผิดหรือความทารุ ณแก่ชนต่างด้าว
ลูกกําพร้าพ่อ และหญิงม่าย หรือหลัง่ โลหิตที่ไร้ความผิดให้
ถึงตายในสถานที่นี้ 4 เพราะถ้าท่านกระทําสิง่ นี้ จริงๆแล้วจะ
มีกษั ตริยผู
์ ้ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด เข้า มาทางประตู
ของพระราชวัง นี้ เสด็จ มาโดยรถรบและม้า ทัง้ ตัว กษั ตริย์
บรรดาข้าราชการและประชาชนของท่านนั ้น 5 แต่ถ้า ท่าน
ไม่ ฟัง ถ้อยคํา เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณต่อ
ตัว ของเราเองว่า ราชสํานั ก นี้ จะเป็นที่รกร้าง ” 6 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แก่ราชสํานั ก แห่ งกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ว่า
“เจ้าเป็นเหมือนกิเลอาดแก่เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน
ถึง กระนั ้น เรา จะ กระทํา เจ้า ให้ เป็น ถิน
่ ทุรกัน ดาร แน่ เป็น
7
เมืองที่ไม่มีคนอาศัย เราจะเตรียมผูท
้ ําลายไว้ต่อสู้เจ้า ต่าง
ก็มีอาวุธ ของตน และเขาทัง้ หลายจะตัด ต้นสนสี ดาร์อย่าง
ดีของ เจ้า ลง และ โยน เข้า ใน ไฟ 8 และ ประชา ชา ติ เป็นอัน
มากจะผ่านเมืองนี้ ไป และทุก คนจะพูดกับ เพื่อนบ้านของ
ตน ว่า ‘ทําไม พระ เย โฮ วาห์ จึง ทรง กระทํา เช่น นี้ แก่เมือง
ใหญ่นี้ ’ 9 และเขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้ ละทิง้ พันธ สัญญา ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา
และ นมัสการ กับ ปรน นิ บัติพระ อื่น’ ” 10 อย่า ร้องไห้ อาลัย
แก่ผู้ที่ตายไป อย่าครวญครํา่ ด้วยเขาเลย แต่จงร้องไห้รา่ํ ไร
อาลัย ผู้ที่ไป แล้ว เพราะ เขา จะ ไม่ได้กลับ มา เห็น บ้าน เกิด
เมือง นอน ของ เขา อีก เลย 11 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ เกี่ยว กับ ชัลลูม บุตร ชาย โย สิ ยาห์ กษั ตริยแห่
์ ง ยู
ดาห์ ผู้ซึ่ง ครอง ราชย์ แทน โย สิ ยาห์ ราช บิดา และ ผู้ที่ไป
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จาก สถาน ที่นี้ “ท่าน จะ ไม่ได้กลับ มา ที่นี่ อีก 12 ท่าน จะ สิน
้
ชีวต
ิ ใน ที่ ซึ่ง เขา จับท่าน ไป เป็น เชลย และ ท่าน จะ ไม่เห็น
แผ่น ดิน นี้ อีกเลย” 13 “วิบัติแก่เขา ผู้ สร้าง วัง ของ ตน ด้วย
ความอธรรม และสร้างห้องชัน
้ บนไว้ ด้วยความอยุติธรรม
ผู้ที่ทําให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิ บัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลย
และ มิได้จ่าย ค่า จ้าง ให้แก่เขา 14 ผู้กล่าว ว่า ‘เรา จะ สร้าง
วังใหญ่อยูเอง
่
กับมีหอ
้ งชัน
้ บนกว้างขวาง และเจาะหน้าต่าง
ให้หอ
้ งนั ้น และบุ ฝาผนั งด้วยไม้สนสี ดาร์และทาด้วยสีแดง
เข้ม ’ 15 เจ้า คิด ว่า เจ้า จะ ครอง ราช สมบัติ เพราะ เจ้า แข่ง
ไม้ สนสี ดาร์ กัน หรือ ราชบิดาของเจ้า มิได้กิน และดื่ม และ
กระทํา ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมดอกหรือ ฝ่าย
ราชบิดาก็อยูเย็
่ นเป็นสุข 16 เขาพิพากษาคดี ของคนจนและ
คน ขัดสน เขา ก็อยูเย็
่ น เป็นสุข ทํา อย่าง นี้ เป็นการ รู จ
้ ัก เรา
หรือ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 17 “แต่เจ้ามี ตาและใจ
ไว้เพื่อความโลภ เพื่อหลัง่ โลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตาย และ
เพื่อ ปฏิ บัติการบีบ บังคับ และความทารุ ณ ” 18 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสดัง นี้ เกี่ย วกับเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของ
โยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ว่า “เขาทัง้ หลายจะไม่โอดครวญ
อาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พี่ชายเอ๋ย’ หรือ ‘อนิ จจา พี่สาวเอ๋ย’ เขา
ทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พระองค์ท่าน
’ หรือ ‘อนิ จจา ความสง่า งามของพระองค์ท่าน ’ 19 ท่านจะ
ถูก ฝัง ไว้อย่างฝัง ลา คือ ถูก ลากไปโยนทิง้ ไว้ข้างนอกประตู
เมือง เยรู ซาเล็ม 20 จง ขึ้น ไป ที่เลบานอน และ ร้อง ว่า และ
จงเปล่ง เสียงของเจ้า ในเมืองบาชาน จงร้องจากทางผ่าน
ข้างนอก เพราะว่า คนรัก ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ถูก ทําลายเสีย แล้ว
21 เรา ได้พูดกับ เจ้า เมื่อ เจ้า อยูเ่ ย็น เป็ นสุ ข แต่เจ้า กล่าว ว่า
‘เราจะไม่ฟัง ’ นี่ เป็นวิธี การของเจ้า ตัง้ แต่ ยงั หนุ่มๆ คือ เจ้า
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ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้ เลี้ยงแกะทัง้ สิน
้
ของเจ้า และบรรดาคนรัก ของเจ้า จะไปเป็น เชลย แล้ว เจ้า
จะ อับอาย ขาย หน้า เป็น แน่ เนื่ อง ด้วย ความ ชัวท
่ ัง้ สิน
้ ของ
เจ้า 23 โอ ชาวเมือง เลบานอนเอ๋ย ที่สร้างรัง อยู่ ท่ามกลาง
ไม้ สน สี ดาร์ เจ้า จะ ได้ รับ ความ กรุ ณา สัก เท่าใด เมื่อ ความ
เจ็บปวดมาเหนื อเจ้า อย่างความเจ็บปวดของหญิงที่ คลอด
บุตร” 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยูตราบใด
่
แม้ว่า
โคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ ม กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ เป็น
แหวน ตรา อยูที
่ ่มือขวา ของ เรา ถึง กระนั ้น เรา จะ ถอด ออก
เสีย 25 และมอบเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั ้นที่แสวงหาชีวต
ิ
ของเจ้า ในมือ ของคนเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเจ้า กลัว หน้าตาของ
เขา คือ ว่า ใน มือ ของ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน
และในมือ ของคนเคลเดีย 26 เราจะเหวีย
่ งเจ้า และมารดาผู้
คลอดเจ้า ไปยังอีก ประเทศหนึ่ ง ที่ซึ่ง เจ้า มิได้เกิด ที่นั ่น และ
เจ้าจะตายที่นั ่น 27 แต่แผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนัน
้
28
เขาจะไม่ได้กลับ ไปสู่ได้ ” โคนิ ยาห์ ชายผู้นี้ เป็นรูป เคารพ
ที่ถูกดู หมิน
่ และ แตก หรือ เป็น ภาชนะ ที่ไม่มีใคร ชอบ หรือ
ทําไมตัว เขาและเชื้อ สายของเขาจึง ถูก เหวีย
่ ง และถูก โยน
เข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก 29 โอ แผ่นดิน แผ่นดิน
แผ่นดินเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “จงเขียนลงว่า ชายคนนี้ ไม่มีบุตร เป็น ชาย
ซึ่งไม่เจริญขึ้นในชัว่ ชีวต
ิ ของเขา เพราะไม่มีคนแห่งเชื้อสาย
ของเขาสักคนหนึ่ งที่จะเจริญขึ้น ในการประทับบนพระที่นั่ง
ของดาวิด และปกครองในยูดาห์อีก”

23
คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอิสราเอล
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พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “วิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะผู้ ทําลาย
และกระจายแกะของลานหญ้าของเรา” 2 เพราะฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัส กับ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ดูแล
ประชาชนของเราดังนี้ ว่า “เจ้าทัง้ หลายได้ กระจายฝูง แกะ
ของเรา และได้ขับ ไล่มัน ไปเสีย และเจ้า มิได้เอาใจใส่มัน ”
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเจ้า เพราะการก
ระ ทํา ที่ ชัว่ ของ เจ้า 3 แล้ว เรา จะ รวบรวม ฝูง แกะ ของ เรา
ที่เหลือ อยูออกจากประเทศทั
่
ง้ ปวงซึ่ง เราได้ขับ ไล่ให้เขาไป
อยูนั
่ ้น และ จะ นํา เขา กลับ มายัง คอก ของ เขา เขา จะ มี ลูก
ดก และ ทวีมาก ขึ้น ” 4 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา จะ ตัง้ ผู้
เลี้ยงแกะไว้ เหนื อ เขา ผู้จะเลี้ยงดูเขา และเขาทัง้ หลายจะ
ไม่กลัวอีก เลย หรือ ครันคร
่
้าม จะไม่ ขาดไปเลย” 5 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะเพาะอังกูร
ชอบธรรมให้ดาวิด และกษั ตริย์องค์หน่งึ จะทรงครอบครอง
และเจริญขึ้น และจะทรงประทานความยุติธรรมและความ
เที่ยงธรรมในแผ่นดินนั ้น 6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอดได้
และอิสราเอลจะอาศัย อยูอย่
่ างปลอดภัย และนี่ จะเป็น นาม
ซึ่ง เราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮวาห์ เป็น ความชอบธรรม
ของเรา” 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื่อ คนของเขาจะไม่กล่า วอีก ต่อ ไปว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
ผู้ซึ่งได้ นําประชาชนอิสราเอล
ออก มา จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์’ 8 แต่จะ ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ ทรง
พระชนม์อยูตราบใด
่
ผู้ซึ่งได้นําและพาเชื้อสายแห่งวงศ์วาน
อิสราเอลออกมาจากแดนเหนื อ’ และออกมาจากประเทศ
ทัง้ ปวงที่ เราขับ ไล่ให้ไปอยูนั
่ ้น แล้ว เขาทัง้ หลายจะได้ อาศัย
อยูใ่ นแผ่นดินของเขาเอง”
1
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พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์ เท็จทัง้ หลาย
9

เกี่ย วกับ เรือ
่ ง บรรดา ผู้พยากรณ์ มีว่า ใจ ของ ข้า เป็น
ทุกข์อยูภายใน
่
ข้า และ กระดูก ทัง้ สิน
่ ข้า เป็น
้ ของ ข้า ก็สัน
เหมือนคนเมา ข้า เป็น เหมือนคนหงํา ด้วยเหล้า องุน
่ เนื่ อง
ด้วย พระ เย โฮ วาห์ และ เนื่ อง ด้วย พระ วจนะ แห่ง ความ
บริสุทธิ์ของพระองค์ 10 เพราะว่า แผ่นดินนั ้นเต็มไปด้วยคน
ล่วงประเวณี ด้วยเหตุคําสาปแช่งแผ่นดินนั ้นก็ไว้ทุกข์ และ
ลานหญ้าในถิน
่ ทุรกันดารก็แห้งไป วิถีของเขาทัง้ หลายก็ชงั ่
ช้า และอํานาจของเขาทัง้ หลายก็ไม่ เป็น ธรรม 11 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ทัง้ ผู้พยากรณ์ และปุโรหิตก็อธรรม ถึงแม้ว่าใน
นิ เวศของเรา เราก็ได้เห็น ความชัว่ ของเขา 12 เพราะฉะนั ้น
หนทาง ของ เขา ทัง้ หลาย จะ เป็น เหมือน ทาง ลื่น ใน ความ
มืด แก่เขา เขา จะ ถูก ขับ ไล่เข้า ไป และ ล้ม ลง ใน นั ้น เพราะ
เรา จะ นํา เหตุ ร้าย มา เหนื อ เขา ใน ปีแห่งการ ลงโทษ เขา”
พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 13 “เรา ได้เห็น ความ โง่ เขลา
ในบรรดาผู้พยากรณ์ แห่งสะมาเรีย เขาได้พยากรณ์ ในนาม
ของพระบาอัล และได้ทําให้อิสราเอลประชาชนของเราหลง
ไป 14 แต่ในผู้พยากรณ์ แห่งเยรู ซาเล็ม เราได้เห็น สิงอ
่ ัน น่า
หวาดเสียว เขาล่วงประเวณี และดําเนิ นอยูใ่ นความมุสา เขา
ทัง้ หลายหนุ นกําลังมือ ของผู้ กระทํา ความชัว่ จึง ไม่มีผู้หน่งึ
ผู้ ใดหัน จากความชัว่ ของเขา เขาทุก คนกลายเป็น เหมือ น
เมือง โส โดม แก่เรา และ ชาว เมือง นั ้นก็ เหมือน เมือง โก โม
ราห์” 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจึง ตรัส เกี่ยว
กับ เรือ
่ งผู้พยากรณ์ เหล่านั ้นว่า “ดูเถิด เราจะเลี้ยงเขาด้วย
บอ ระ เพ็ด และ ให้นํ้าดีหมีเขา ดื่ม เพราะ ว่า ความ อธรรม
ได้ ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน นี้ จาก ผู้พยากรณ์ แห่ง เยรู ซาเล็ม”
16 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า “อย่า ฟัง ถ้อยคํา ของ
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ผู้พยากรณ์ ที่พยากรณ์ ให้ท่านฟัง เขากระทําให้ท่านไร้สาระ
เขากล่าวถึงนิ มิตแห่งใจของเขาเอง มิใช่จากพระโอษฐ์ ของ
พระเยโฮวาห์ 17 เขายัง พูดกับ คนที่ดูหมิน
่ เราว่า ‘พระเยโฮ
วาห์ได้ตรัสว่า ท่านจะสุขสบาย’ และแก่ทุกคนที่ดําเนิ นตาม
ความดื้อกระด้างแห่งจิตใจของตนเอง เขาทัง้ หลายกล่าวว่า
‘จะไม่มีเหตุร้ายมาเหนื อ เจ้า’ ” 18 เพราะว่า ผู้ ใดเล่า ที่ได้ยืน
อยู่ ในคํา ตัก เตือนของพระเยโฮวาห์ ที่จะพิเคราะห์เห็น และ
ฟัง พระ วจนะ ของ พระองค์ หรือ ผู้ ใด ที่ เชื่อ ฟัง พระ วจนะ
ของ พระองค์ และ คอย ฟัง 19 ดูเถิด นั ่น ลม หมุน ของ พระ
เย โฮ วาห์ได้ออก ไป แล้ว ด้วย พระพิโรธ เป็น ลม หมุน อย่าง
รุ นแรง มัน จะ ตกหนั ก บน ศีรษะ ของ คน ชัว่ 20 ความ กริว้
ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ ไม่หัน กลับ จนกว่า พระองค์ จะ ทรง
กระทํา ให้สําเร็จ และ จนกว่า พระองค์ ทรง กระทํา ตามพ ระ
เจตนาแห่งพระหฤทัยของพระองค์ ในวันหลังๆเจ้าทัง้ หลาย
จะเข้าใจเรือ
่ งนี้ แจ่ม แจ้ง 21 “เรามิได้ใช้ผู้พยากรณ์ เหล่า นั ้น
แต่เขาทัง้ หลายยังวิง่ ไป เราไม่ได้พูดกับเขาทัง้ หลาย แต่เขา
ทัง้ หลายยัง พยากรณ์ 22 แต่ถ้า เขาทัง้ หลายได้ ยน
ื อยู่ ในคํา
ตัก เตือนของเรา แล้ว เขาจะได้ ป่าวร้องถ้อยคํา ของเราต่อ
ประชาชน ของ เรา และ เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ให้ประชาชน หัน
กลับ จาก ทาง ชัว่ ของ เขา แล้ว และ หัน กลับ จาก ความ ชัว่
ร้าย ใน การก ระ ทํา ของ เขา” 23 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เรา
เป็น พระเจ้า ใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้า ที่อยูไกลด้
่
วยดอกหรือ”
24 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “คน ใด จะ ซ่อน จาก เรา ไป อยู่ ใน
ที่ ลับ เพื่อ เรา จะ มิได้เห็น เขา ได้หรือ ” พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“เรา มิได้อยูเต็
่ ม ฟ้า สวรรค์ และ โลก ดอก หรือ 25 เรา ได้ยน
ิ
ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งพยากรณ์ เรือ
่ งเท็จในนามของเรา ได้กล่าว
แล้วว่า ‘ข้าพเจ้า ฝัน ไป ข้าพเจ้า ฝัน ไป’ 26 นาน สัก เท่าใด

เยเรมีย์ 23:27

66

เยเรมีย์ 23:35

ที่ คํา มุสา จะ อยู่ ใน ใจ ของ ผู้พยากรณ์ ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ ง
เท็จ และผู้พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแห่ง จิตใจของเขา
เอง 27 ผู้ซึ่ง คิด ว่า จะ กระทํา ให้ ประชาชน ของ เรา ลืม นาม
ของ เรา โดย ความ ฝัน ของ เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง เขา เล่า สู่ กัน
และ กัน ฟัง อย่าง กับ บรรพบุรุษ ของ เขา ลืม นาม ของ เรา
ไป ติดตาม พระ บา อัล 28 จง ให้ผู้พยากรณ์ ที่ฝัน เล่า ความ
ฝัน แต่ให้คนที่มีถ้อยคํา ของเรากล่าวถ้อยคํา ของเราอย่าง
สุจริต ” พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ฟางข้าวมี อะไรบ้างที่ เหมือน
ข้าวสาลี” 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้อยคําของเราไม่เหมือน
ไฟหรือ หรือ เหมือนค้อนที่ทุบหิน ให้ แตกเป็น ชิน
้ ๆ” 30 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด เรา ต่อสู้ กับ บรรดา
ผู้พยากรณ์ ผู้ขโมยถ้อยคํา ของเราจากกัน และกัน” 31 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เรา ต่อสู้ กับ บรรดา ผู้พยากรณ์ ผู้
ใช้ลิน
้ ของ เขา กล่าว ว่า ‘พระ เจ้า ตรัสว่า’ ” 32 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เรา ต่อสู้ คน เห ล่านั ้นที่พยากรณ์ ความ
ฝัน เท็จ และผู้ ซึ่ง บอกและนํา ประชาชนของเราให้ หลงไป
โดยคํามุสาและคําโอ้อวดของเขา เมื่อเรามิได้ใช้เขาหรือสัง่
เขา เพราะฉะนั ้น เขาจึง ไม่เป็น ประโยชน์ แก่ชนชาตินี้ อย่าง
ใดเลย” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 33 “เมื่อมป
ี ระชาชนคน
หนึ่ งคนใด หรือผู้พยากรณ์ คนใด หรือปุโรหิตคนใดถามเจ้า
ว่า ‘อะไรเป็นภาระของพระเยโฮวาห์’ เจ้าจงตอบเขาว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า อะไรเป็นภาระหรือ เราก็จะโยนเจ้าไปเสีย’
34 และส่วนผู้พยากรณ์ ปุโรหิต หรือ ประชาชนผู้หน่ง
ึ ผู้ ใดซึ่ง
พูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์’ เราจะลงโทษผู้นั้นและครัว
เรือนของเขา 35 เจ้าทัง้ หลายจงพูด ดังนี้ คือ ทุก คนพูดกับ
เพื่อนบ้านของตน และทุก คนพูดกับ พี่ น้องของตนว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ ตอบว่า กระไร’ หรือ ‘พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาว่า
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กระไร’ 36 แต่เจ้าทัง้ หลายอย่า เอ่ย ว่า ‘ภาระของพระเยโฮ
วาห์’ อีกเลย เพราะว่า ภาระนั ้น เป็น คํา ของแต่ละคน ด้วย
ว่า เจ้า ได้ ผันแปร พระ วจนะ ของ พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์อยู่
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า ของเรา 37 เจ้าจงกล่าวกับ
ผู้พยากรณ์ ดังนี้ ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ ทรง ตอบ ท่าน ว่า กระไร’
หรือ ‘พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาว่า กระไร’ 38 แต่ถ้า เจ้า ทัง้
หลายพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์’ ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า “เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย ได้กล่าว คํา เหล่า นี้ ว่า ‘ภาระ ของ
พระเยโฮวาห์’ เมื่อ เราใช้ ไปหาเจ้า ทัง้ หลาย เราว่า เจ้าอย่า
พูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์’ 39 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะ
ลืมเจ้าทัง้ หลายเสียเป็นแน่ และโยนเจ้าไปเสียจากหน้าเรา
ทัง้ เจ้า และ เมือง ซึ่ง เรา ได้ให้แก่เจ้า และ แก่ บรรพบุรุษ ของ
เจ้า 40 และเราจะนําความถูกตําหนิ เป็นนิ ตย์และความอาย
เนื องนิ ตย์มาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งจะลืมเสียไม่ได้เลย”

24
1

กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ

หลัง จากเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนได้ จับ เย
โคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ไปเป็น
เชลยเสีย จากเยรู ซาเล็ม พร้ อมกับ เจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ทัง้
พวก ช่างไม้ และ ช่างเหล็ก และ นํา เขา มายัง กรุ ง บา บิ โลน
แล้ว พระเยโฮวาห์ก็ทรงสําแดงนิ มิตแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ดูเถิด
มีกระจาดสองลูกใส่ มะเดื่อ วางไว้หน้าพระวิหารของพระเย
โฮวาห์ 2 กระจาดลูก หนึ่ งมี มะเดื่อ อย่างดีนั ก เหมือนมะเดื่อ
ที่ สุก ต้น ฤดู แต่กระจาด อีกลูก หนึ่ ง นั ้นมี มะเดื่อ อย่าง เลว
ทีเดียว เลว จน รับ ประทาน ไม่ได้ 3 และ พระ เย โฮ วาห์ ตรัส
แก่ ข้าพเจ้า ว่า “เยเรมียเอ๋
์ ย เจ้าเห็น อะไร” ข้าพเจ้า ทูล ตอบ
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ว่า “เห็ นมะเดื่อ ที่ดีก็ดีมาก และที่ เลวก็ เลวมาก เลวจนรับ
ประทาน ไม่ได้ พระเจ้า ข้า” 4 แล้ว พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ
วาห์ มา ถึง ข้าพเจ้า อีกว่า 5 “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า ก็เหมือน อย่าง มะเดื่อ ที่ดีเหล่า นี้ แหละ
เรา จะ ถือว่า พวก เห ล่านั ้นที่ถูกก วาด ไป จาก ยู ดาห์ยงด
ั ีอยู่
คือ ผู้ที่เรา ได้ ส่ง ไป จาก สถาน ที่นี้ ไป สู่แผ่น ดิน ของ ชาว เคล
เดีย 6 เราจะตัง้ ตาของเราดู เขาเพื่อ จะกระทํา ความดี และ
เราจะพาเขาทัง้ หลายกลับ มายัง แผ่น ดิน นี้ อีก เราจะสร้าง
เขาทัง้ หลายขึ้น และจะไม่ รอ
้ื ลง เราจะปลูก ฝัง เขาและไม่
ถอน เขา เสีย 7 เรา จะ ให้จิต ใจ แก่ เขา ที่ จะ รู จ
้ ัก เรา ว่า เรา
คือ พระ เย โฮ วาห์ และ เขา ทัง้ หลาย จะ เป็น ประชาชน ของ
เรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะ
กลับ มาหาเราด้วยความเต็มใจ” 8 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า “เหมือนอย่างมะเดื่อ ที่เลว ซึ่ง เลวมากจนรับ ประทาน
ไม่ได้นั ้น เราจะกระทํา ต่อ เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ ทัง้
เจ้า นายของเขา และชาวเยรู ซาเล็มที่เหลือ อยู่ ผู้ซึ่ง ยัง ค้าง
อยู่ในแผ่นดินนี้ และผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ 9 เรา
จะมอบเขาไว้ให้ย้ายไปอยู่ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ในโลกเพื่อ ให้
เขาเจ็บปวด ให้เป็นที่ถูกตําหนิ เป็นคําภาษิ ต เป็นที่ถูกเยาะ
เย้ย และเป็นที่ถูกสาปแช่ง ในที่ทุกแห่งซึ่งเราขับไล่เขาให้ไป
อยูนั
่ ้น 10 และเราจะส่งดาบและการกันดารอาหาร และโรค
ระบาดมาท่ามกลางเขา จนเขาจะถูก ทําลายอย่างสิน
้ เชิง
จากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาและแก่บรรพบุรุษของเขา”

25
แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิง้ ร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี
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พระ วจนะ ซึ่ง มา ถึง เยเร มียเก
์ ี่ยวด้วย เรือ
่ ง
ชนชาติยูดาห์ทัง้ สิน
้ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตร
ของ โย สิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ ปีนัน
้ เป็น ปีต้นรัช กาล
ของ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยของ
์
กรุ ง บา บิโลน 2 ซึ่ง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ ได้กล่าวแก่ ประชาชนยู ดาห์ และแก่ ชาวเยรู
ซาเล็มทงั ้ สิน
้ ว่า 3 “ตัง้ แต่ปีที่สิบสามของโยสิ ยาห์ ราชบุตร
ของอาโมนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ จนถึงวันนี้ เป็นเวลายีสิ
่ บสาม
ปี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ก็ได้บอก แก่ ท่าน ทัง้ หลาย อย่าง ไม่หยุด ยัง้ แต่ท่าน หา ได้
ฟัง ไม่ 4 ท่านไม่ ฟัง หรือ เอียงหู ของท่านฟัง แม้ว่า พระเยโฮ
วาห์ ทรงส่ง บรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ มาอย่าง
ไม่หยุดยัง้ 5 กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทุกคนจงหันกลับจากทางชัว่
ของ ตน และ จาก การก ระ ทํา ผิด ของ ตน และ อาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่เจ้าและบรรพบุรุษ
ของเจ้า ต่อ ไปเป็น นิ ตย์ 6 อย่า ไปติดตามพระอื่น เพื่อ จะปรน
นิ บัติและนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ยัว่ เย้า เราให้โกรธด้วย
ผล งาน แห่งมือ ของ เจ้า แล้ว เรา จะ ไม่ ทํา อันตราย แก่เจ้า
’ 7 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ‘แม้กระนั ้น เจ้า ทัง้ หลาย ก็ไม่ฟัง
เรา เพื่อ เจ้า จะได้ ยว
ั ่ เย้า เราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือ ของ
เจ้า ซึ่ง เป็น ผล ร้าย แก่เจ้าเอง’ 8 เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ
วาห์ จอมโยธาจึง ตรัสดัง นี้ ว่า ‘เพราะเจ้า ไม่ ฟัง ถ้อยคํา ของ
เรา’ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะส่ง คนไปนํา ครอบ
ครัวทัง้ สิน
์ บิ
้ ของ ทิศ เหนื อ และ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยบา
โลนผู้รับ ใช้ของเรา และเราจะนํา เขาทัง้ หลายมาต่อสู้แผ่น
ดิน นี้ และต่อสู้คนที่ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นี้ และต่อสู้ บรรดา
ประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งอยูล้
่ อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้ หลาย
อย่าง สิน
้ เชิง และ เรา จะ กระทํา ให้ เขา เป็นที่ น่า ตก ตะลึง
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และเป็นที่เย้ยหยันและเป็นที่รกร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ 10 ยิง่ กว่า
นั ้นอีก เรา จะ กําจัด เสียง บันเทิง และ เสียง ร่าเริง เสียง เจ้า
บ่าวและเสียงเจ้าสาว เสียงหินโม่และแสงตะเกียงเสียจาก
เจ้า 11 แผ่นดิน นี้ ทัง้ สิน
้ จะเป็นที่ รกร้างและที่ น่า ตกตะลึง
และ ประชาชาติเหล่า นี้ จะ ปรน นิ บัติกษั ตริยกรุ
์ งบา บิ โลน
12
อยูเจ
่ ็ด สิบ ปี’ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ‘ต่อ มา เมื่อ ครบ เจ็ด
สิบปีแล้ว เราจะลงโทษกษั ตริย์บาบิโลนและประชาชาตินั ้น
คือ แผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้
หลาย กระทํา ให้แผ่น ดิน นั ้น รกร้าง อยูเนื
่ อง นิ ตย์ 13 เรา จะ
นํา ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ให้ สําเร็จ ที่แผ่น ดิน นั ้น คือ ถ้อยคํา ที่ เรา
ได้กล่าวสู้ เมืองนั ้น คือ ทุก สิง่ ที่เขียนไว้ในหนั งสือ นี้ ซึ่ง เยเร
มียได้
์ พยากรณ์ แก่บรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ 14 เพราะว่าจะมี
หลายประชาชาติและบรรดามหากษั ตริย์กระทําให้เขาเหล่า
นั ้น เป็น ทาส ทัง้ เขาทัง้ หลายด้วย และเราจะตอบแทนเขา
ทัง้ หลายตามการกระทําและผลงานแห่งมือของเขา’ ”
ถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งพระพิโรธสําหรับบรรดาประชาชาติ

15

พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ตรัส กับ ข้าพเจ้า
ดังนี้ ว่า “จง เอา ถ้วย นํ้า องุน
่ แห่ง ความ พิโรธ นี้ ไป จาก มือ
เรา และบังคับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง เราส่ง เจ้า ไปนั ้น ให้ ด่ืม
จากถ้วยนั ้น 16 เขาจะดื่ม และเดิน โซเซและบ้า คลัง่ ไปเนื่ อง
ด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง ไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย” 17 ดัง นั ้น
ข้าพเจ้า จึง รับ ถ้วยมาจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และ
บังคับ ประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
ไปหานั ้น ดื่ม 18 คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์
ทัง้ บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเมืองนั ้น เพื่อ จะกระทํา
ให้ เป็นที่ รกร้างและเป็นที่ น่า ตกตะลึง เป็นที่เย้ยหยัน และ
เป็นทีส
่ าปแช่งอย่างทุกวันนี้ 19 ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์กับ
บรรดา ข้าราชการ และ เจ้า นาย และ ประชาชน ของ ท่าน นั ้น
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บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินอูส
และบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น ดิน ฟี ลิ สเตีย เมือ งอัชเคโลน
กาซา เอโครน และส่วนชาวเมืองอัชโดดที่เหลืออยู่ 21 เอโดม
โมอับ และคนอัม โมน 22 บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองไทระ บร
รดากษั ตริย์เมืองไซดอน และบรรดากษั ตริย์แห่งเกาะต่างๆ
ฟากทะเลข้างโน้ น 23 เมืองเดดาน เทมา บุส และบรรดาคน
ที่อยูในมุ
่
มที่ ไกลที่สุด 24 บรรดากษั ตริย์แห่งอาระเบีย และ
บร รดากษั ตริย์แห่ง ประชาชน ที่ ปะปน กัน อยู่ ใน ถิน
่ ทุรกัน
25
ดาร บรรดากษั ตริย์แห่งศิ มรี และบรรดากษั ตริย์แห่งเอ
ลาม และ บร รดากษั ตริย์ ของ มีเดีย 26 บร รดากษั ตริย์แห่ง
เมืองทิศ เหนื อ ทัง้ ไกลและใกล้ ทีละเมืองๆ และบรรดาราช
อาณาจักร แห่ง โลก ซึ่ง อยู่ บน พื้น พิภพ และ กษั ตริย์แห่งเช
ชัก จะดื่ม ภายหลัง กษั ตริย์เหล่า นี้ 27 “แล้ว เจ้า จงพูดกับ เขา
ทัง้ หลาย ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลตรัสดัง นี้ ว่า จง ดื่ม ให้ เมา แล้วก็อาเจียน จง ล้ม ลง และ
อย่า ลุก ขึ้นอีก เลย เนื่ องด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง มาท่ามกลาง
เจ้า ทัง้ หลาย’ 28 และ ถ้า เขา ปฏิเสธ ไม่ รับ ถ้วย จาก มือ ของ
เจ้า ดื่ม เจ้า จง พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า จะ ต้อง ดื่ม 29 เพราะ ดูเถิด เรา ได้
เริม
่ ทําโทษ เมือง ซึ่ง เรียก ตาม นาม ของ เรา แล้ว และ เจ้า
จะ ลอยนวล ไป ได้ โดย ไม่ถูก โทษ หรือ พระ เย โฮ วาห์ จอม
โยธา ตรัสว่า เจ้า จะ ลอยนวล ไป ไม่ได้ เพราะ เรา จะ เรียก
ดาบ เล่ม หนึ่ ง มา เหนื อ ชาว แผ่น ดิน โลก ทัง้ สิน
้ ’ 30 เพราะ
ฉะนั ้น เจ้าจงพยากรณ์ คํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ สู้เขาทัง้ หลาย และ
กล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งเสียงคํารามจาก
ที่สูง และจากที่ พํานั กอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ พระองค์จะ
เปล่ง พระ สุรเสียง พระองค์จะ เปล่ง เสียง คําราม มากมาย
ต่อ คอก แกะ ของ พระองค์ และ ทรง โห่ ร้อง อย่าง กับ คน ที่
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ยํ่า องุน
่ โห่ รอ
้ งต่อ ชาวพิภพทัง้ สิน
้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้อง
ไปทัว่ ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงมีคดีกับ บรรดา
ประชาชาติ พระองค์จะ ทรง เข้า พิพากษา เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้
ส่วนคนชัวน
ั ้ พระองค์จะทรงฟัน เสีย ด้วยดาบ’ พระเยโฮ
่ น
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 32 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ ว่า
‘ดูเถิด ความ ร้าย จะ ไป จาก ประชาชาตินี้ ถึง ประชาชาตินั ้น
และ ลม หมุน ใหญ่ จะ ปั่ น ป่วน ขึ้น มา จาก ส่วน พิภพ โลก ที่
ไกล ที่สุด 33 และ บรรดา ผู้ที่พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประหาร ใน
วัน นั ้น จะมี จากปลายโลกข้างนี้ ถึง ปลายโลกข้างนั ้น เขา
เหล่า นั ้น จะ ไม่มีใคร โอด ครวญ ให้ หรือ รวบรวม หรือ ฝัง ไว้
แต่จะ เป็นมูล สัตว์อยูบน
่ พื้น ดิน’ ” 34 ท่าน ผู้ เลี้ยง แกะ ทัง้
หลายเอ๋ย จงครํา่ ครวญและร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูง แกะ
จง กลิง้ เกลือก ใน ขี้เถ้า เพราะ วัน เวลา ของ การ สังหาร เจ้า
และที่เจ้าต้องกระจัดกระจายมาถึง แล้ว และเจ้า ทัง้ หลาย
จะ ล้ม ลง เหมือน ภาชนะ งาม 35 ผู้เลี้ยง แกะ จะ ไม่มีทาง หนี
หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอดหนี ไป 36 จะได้ ฟังเสียงร้อง
ของ ผู้ เลี้ยง แกะ และ เสียง ครํา่ ครวญ ของ เจ้าของ ฝูง แกะ
เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทําลาย ลาน หญ้า ของ เขา ทัง้
หลายเสีย แล้ว 37 และคอกแกะที่ สงบสุข ก็ถูกตัด ให้ ล้ม ลง
เสีย แล้ว เนื่ องด้วยความกริวอ
้ ัน แรงกล้า ของพระเยโฮวาห์
38 พระองค์ทรง ออก จาก ที่ ซุ่ม ตัว ของ พระองค์ อย่าง สิงโต
เพราะว่า แผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลายเป็นที่รกร้าง เพราะเหตุ
ความดุดัน ของพระผู้เข้ม งวด และเพราะเหตุ ความกริวอ
้ ัน
แรงกล้าของพระองค์
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ในต้นรัช กาล ของ เย โฮ ยาคิ ม ราชบุตร ของ โย สิ
ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ว่า
2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จงยืน อยู่ ในลานพระนิ เวศแห่ง
พระเยโฮวาห์ และจงพูดกับ บรรดาหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง
มานมัสการในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือ พูด บรรดา
ถ้อยคํา ที่ เรา สัง่ เจ้า ให้พูดกับ เขา อย่า เก็บ ไว้ สัก คํา เดียว
3 บางทีเขาจะฟัง และทุกคนจะกลับจากทางชัว
่ ของเขา และ
เราจะกลับ ใจไม่ ทําความร้ายซึ่ง เราเจตนาจะกระทํา ต่อ เขา
ทัง้ หลาย เนื่ อง ด้วย การก ระ ทํา ที่ ชัว่ ร้าย ของ เขา ทัง้ หลาย
4 เจ้า จง พูดกับ เขา ทัง
้ หลาย ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เรา ที่จะดําเนิ น ตามราชบัญญัติที่เรา
ได้ วางไว้ ต่อ หน้า เจ้า 5 และเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของบรรดาผู้รับ
ใช้ของ เรา คือ บรรดา ผู้พยากรณ์ ซึ่ง เรา ได้ ส่ง ไป หา เจ้า
อย่าง ไม่หยุด ยัง้ คือ ส่ง พวก เขา ไป ถึง เจ้า จะ มิได้เชื่อ ฟัง
6 แล้ว เราจะกระทํา ให้ พระนิ เวศนี้ เหมือนอย่างชี โลห์ และ
เราจะกระทํา ให้ เมืองนี้ เป็นที่ สาปแก่ บรรดาประชาชาติทัว่
โลก ’ ” 7 บรรดา ปุโรหิต และ ผู้พยากรณ์ และ ประชาชน ทัง้
สิน
์ ด ถ้อยคํา เหล่า นี้ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ
้ ได้ ยิน เยเร มียพู
เย โฮ วาห์ 8 และ ต่อ มา เมื่อ เยเร มียได้
์ จบ คํา พูด ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
พระ เย โฮ วาห์ได้บัญชา ท่าน ให้พูด แก่ บรรดา ประชาชน นั ้น
พวกปุโรหิต และผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
้ ได้ จับ เยเร
มียกล่
์ าวว่า “เจ้าจะต้องตายแน่ 9 ทําไมเจ้า จึง พยากรณ์ ใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระนิ เวศนี้ จะเหมือ นชี โลห์
และเมืองนี้ จะรกร้าง ปราศจากคนอาศัย’ ” และประชาชน
ทัง้ สินก
์ ่พระนิ เวศของพระเยโฮ
้ ็รวมตัวกันต่อต้านเยเรมียที
วาห์ 10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ได้ยิน สิง่ เหล่า นี้ แล้ว
ท่านก็ ข้น
ึ มาจากพระราชวัง ถึง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
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และ มา นั ่ง ใน ทาง เข้า ประตูใหม่แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ เย
โฮวาห์ 11 แล้ว บรรดาปุโรหิต และผู้พยากรณ์ จึง ทูล เจ้า นาย
และบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “ชายคนนี้ ควรแก่ การตัดสิน
ลงโทษถึง ความตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้
ดัง ที่ท่านทัง้ หลายได้ ยนก
ิ ับ หู ของท่านเองแล้ว” 12 เยเรมีย์
จึง ทูล เจ้า นายทัง้ สิน
้ และบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “พระเย
โฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพยากรณ์ ต่อพระนิ เวศและเมือง
นี้ ตาม ถ้อยคํา ทัง้ สิน
ิ มา 13 เพราะ
้ ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ยน
ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงแก้ไขพฤติการณ์ และการกระ
ทํา ของ ท่าน ทัง้ หลาย และ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย
โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน และ พระ เย โฮ วาห์ จะ ทรง กลับ
พระทัยจากความร้ายซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศเตือนท่าน
14 แต่ส่วนตัว ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้า อยู่ ในมือ ของท่านทัง
้
หลาย ท่านจะกระทํา แก่ ข้าพเจ้า ตามที่ ท่านเห็นดี และเห็น
ชอบ 15 ขอแต่ เพียงให้ ทราบแน่ ว่า ถ้า ท่านประหารข้าพเจ้า
ที่คนไร้ ความผิด ต้องตายนั ้น ตัวท่านเองและเมืองนี้ และ
ชาวเมืองนี้ ต้องรับ ผิด ชอบ เพราะความจริง พระเยโฮวาห์
ทรง ใช้ให้ข้าพเจ้า มา พูด ถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ให้เข้าหูของ
ท่าน” 16 แล้ว เจ้า นายและประชาชนทัง้ สิน
้ ได้พูดกับ บรรดา
ปุโรหิต และ ผู้พยากรณ์ ว่า “ชาย ผู้นี้ ไม่สมควร ที่ จะ ต้อง คํา
พิพากษาถึง ความตาย เพราะเขาได้พูดกับ เราในพระนาม
ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เรา” 17 และ ผู้ใหญ่บาง คน
แห่งแผ่นดินนั ้นก็ลุกขึ้นพูดกับประชาชนทัง้ สินที
้ ่ประชุมกัน
อยูว่
่ า 18 “มีคาห์ ชาวเมืองโมเรเชทได้พยากรณ์ ในสมัย เฮเซ
คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ และกล่าวแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของ
ยูดาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า เมืองศิโยนจะ
ถูก ไถเหมือนกับ ไถนา กรุ งเยรู ซาเล็ม จะกลายเป็นกองสิง่
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ปรักหัก พัง และภูเขาที่ ตัง้ ของพระนิ เวศนั ้น จะเป็น เหมือน
ที่ สูง ใน ป่า ไม้’ 19 เฮ เซ คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ และ คน ยู
ดาห์ ทัง้ สิน
้ ได้ ฆ่า เขาเสีย หรือ ท่านได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์
และทูล วิงวอนขอพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ได้กลับ
พระทัย ต่อ ความ ร้าย ซึ่ง พระองค์ ทรง ประกาศ เตือน เขา เห
ล่านั ้นมิใช่หรือ แต่เรากําลังจะนําเหตุ รา้ ยใหญ่ยงิ่ มาสู่จิตใจ
เราเอง
ผู้พยากรณ์ อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย
20 ยังมี ชาย อีก คน หนึ่ ง ผู้พยากรณ์ ใน พระนาม ของ พระ
เยโฮวาห์ ชื่ออุรีอาห์ บุตรชายเชไมอาห์ ชาวคี ริ ยาทเยอา
ริม ท่านได้พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ และแผ่น ดิน นี้ ตาม
บรรดาถ้อยคํา ของเยเรมีย์ 21 และเมื่อ กษั ตริย์เยโฮยาคิ ม
พร้ อม กับ บรรดา ทแกล้ว ทหาร และ บรรดา เจ้า นาย ได้ยน
ิ
ถ้อยคํา นี้ กษั ตริยก็
์ ทรง แสวงหา จะ สังหาร ท่าน เสีย และ
เมื่ออุรีอาห์ได้ยิน เรือ
่ ง นี้ ท่าน ก็กลัว จึง หนี รอด ไปยังอียป
ิ ต์
22 แลว
้ กษั ตริย์เยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคน คือเอลนาธันบุตร
ชายอัค โบร์ และคนอื่นอีก ไปยังอียป
ิ ต์ 23 และเขาทัง้ หลาย
จับ อุรีอาห์ มาจากอียป
ิ ต์ และนํา ท่านมาถวายกษั ตริย์เยโฮ
ยาคิ ม พระองค์ทรงประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และโยนศพ
เข้าไปในที่ ฝัง ศพของคนสามัญ” 24 แต่มือ ของอาหิคัม บุตร
ชายชาฟานอยู่ กับ เยเรมีย์ ฉะนั ้น เยเรมียจ
์ ึงมิได้ถูกมอบให้
ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวต
ิ ท่าน

27

บทเรียนจากแอก
ในต้นรัช กาล เย โฮ ยาคิ มราช บุตร ของ โย สิ ยาห์
กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ พระ วจนะ นี้ มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ถึง
เยเร มียว่
์ า 2 พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จง ทํา
1
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สาย รัด และ แอก สําหรับ ตัว เจ้า จง สวม คอ ของ เจ้า 3 และ
ส่งมัน ไป ยัง กษั ตริย์แห่ง เอ โดม กษั ตริยแห่
์ ง โม อับ และ
กษั ตริย์แห่งคนอัม โมน กษั ตริยแห่
์ งไทระ และกษั ตริย์แห่ง
ไซดอน ด้วยมือ ของทูต ที่มาเข้า เฝ้า เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 4 จงฝากคํา กําชับ เหล่า นี้ แก่บรรดา
นาย ของ เขา ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า จง กล่าว เรือ
่ ง ต่อ ไป นี้ ให้นาย ของ
5
เจ้า ฟัง ว่า นี่ คือ เราเอง ผู้ได้สร้างโลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์
ซึ่ง อยู่ บน พื้น ดิน ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ใหญ่ ยิง่ และ ด้วย แขน
ที่เหยียด ออก ของ เรา และ เรา จะ ให้แก่ผู้ใดก็ได้สุดแต่เรา
เห็นชอบ 6 บัดนี้ เราได้ให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ไว้ในมือของ
เนบู คัด เนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนผู้รับ ใช้ของเรา และ
เรา ได้ให้สัตว์ป่า ทุ่ง แก่ เขา ด้วย ที่ จะ ปรน นิ บติ
ั เขา 7 บรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะ ต้อง ปรน นิ บัติตัว เขา ลูก และ หลาน
ของ เขา จนกว่า เวลา กําหนด แห่ง แผ่น ดิน ของ ท่าน เอง
จะ มา ถึง แล้ว หลาย ประชาชาติ และ บร รดา มหา กษั ตริย์
จะ กระทํา ให้ ท่าน เป็น ทาส ของ เขา ทัง้ หลาย 8 แต่ต่อ มา
ถ้า ประชาชาติใด หรือ ราชอาณาจักรใด จะไม่ปรนนิ บัติเนบู
คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนคนนี้ และไม่ ยอมวางคอ
ไว้ใต้แอกของกษั ตริย์ บาบิโลน เราจะลงโทษประชาชาติ นั้น
ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ จนกว่า เราจะล้างผลาญเสีย ด้วย
มือ ของเขา 9 เพราะฉะนั ้น อย่า ฟัง ผู้พยากรณ์ หรือ พวกโหร
หรือ คน ช่าง ฝัน ของ เจ้า หรือ หมอดู หรือ นั ก วิทยาคม ของ
เจ้า ผู้ซึ่ง กล่าวแก่เจ้าว่า “ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งก
รุ งบาบิ โลนดอก” 10 เพราะซึ่ง เขาพยากรณ์ ให้ท่านนั ้น เป็น
ความ เท็จ อัน ยัง ผล ให้ ท่าน ต้อง โยก ย้าย ไกล ไป จาก แผ่น
ดิน ของ ท่าน และ เรา จะ ขับ ไล่ ท่าน ออก ไป และ ท่าน จะ
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พินาศ 11 แต่ประชาชาติใดซึ่งเอาคอของตนวางไว้ใต้แอกขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและปรนนิ บัติท่าน เราจะละเขาไว้บน
แผ่นดินของเขา เพื่อให้ทําไร่ไถนาและให้อาศัยอยูที
่ ่นั่น พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ’ ”
เยเรมียเ์ ตือนให้เชื่อฟังกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
12

ข้าพเจ้า ได้ ทูล เศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ ตาม
บรรดา ถ้อยคํา เหล่า นี้ ว่า “จง เอา คอ ของ ท่าน ไว้ใต้แอก ขอ
งกษั ตริย์แห่งบา บิโลน และ ปรน นิ บัติเขา และ ประชาชน
ของ เขา และ จง มีชีวิ ตอ ยู่ 13 ทําไม ท่าน กับ ชนชาติ ของ
ท่าน จะ มา ตาย เสีย ด้วย ดาบ ด้วย การ กันดาร อาหาร และ
ด้วยโรคระบาด ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาเกี่ยวด้วย
ประชา ชา ติ ใดๆ ซึ่ง จะ ไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน
14 อย่า ฟัง ถ้อยคํา ของ ผู้พยากรณ์ ผู้กล่าว แก่เจ้าว่า ‘ท่าน
จะ ไม่ปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ดอก’ เพราะ ซึ่ง เขา
ทัง้ หลาย พยากรณ์ แก่ท่าน นั ้นก็ เป็นการ มุสา 15 พระ เย
โฮ วาห์ตรัสว่า เรา ไม่ได้ใช้เขา แต่เขา พยากรณ์ เท็จ ใน
นาม ของ เรา ซึ่ง ยัง ผล ให้ เรา ต้อง ขับ ไล่เจ้า ออก ไป และ
เจ้า จะ ต้อง พินาศ ทัง้ ตัว เจ้า และ ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่ง
พยากรณ์ ให้แก่เจ้า ” 16 และข้าพเจ้า ก็ได้พูดกับ ปุโรหิต และ
ประชาชนนี้ ทัง้ สินว
้ ่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่าเชื่อฟัง
ถ้อยคํา ของ ผู้พยากรณ์ ของ เจ้า ซึ่ง พยากรณ์ ให้แก่เจ้าว่า
‘ดูเถิด ไม่ช้า เขา จะ นํา เครือ
่ ง ใช้ ของ พระ นิ เวศ แห่ง
พระ เย โฮ วาห์กลับ มา จาก กรุ ง บา บิโลน ’ เพราะ ซึ่ง เขา
พยากรณ์ แก่ท่าน นั ้นก็ เป็น ความ เท็จ 17 อย่า เชื่อ ฟัง เขา
เลย จงปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนและมีชีวิ ตอยู่ ทําไม
เมือง นี้ จะ ร้าง เปล่า 18 แต่ถ้า เขา เหล่า นั ้น เป็น ผู้พยากรณ์
และ ถ้า พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์อยูกั
่ บ เขา ก็ขอ ให้เขา
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ทูล วิงวอนต่อ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาว่า ให้เครือ
่ งใช้ซึ่ง ยัง
เหลือ อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวัง
ขอ งกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ และ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม อย่า ให้ ไป
ยัง บาบิโลน 19 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ เกี่ย
วกับ บรรดา เสา ขัน สาคร และ ขา ตัง้ และ เครือ
่ ง ใช้ อื่นๆ
ที่เหลือ อยูใน
่ เมือง นี้ 20 ที่เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ
โลน มิได้ริบ เอา ไป เมื่อ ท่าน ได้ จับ เอา เย โค นิ ยาห์ ราช บุตร
ของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ ของยู ดาห์ และบรรดาขุนนางของ
ยู ดาห์ และ เยรู ซาเล็ม ถูก กวาดต้อน จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม
ไป เป็น เชลย ยัง กรุ ง บา บิโลน 21 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งใช้ ซ่ึง
ยัง เหลือ อยู่ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ใน พระราชวัง
ขอ งกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ และ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 22 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า เครือ
่ งใช้เหล่า นี้ จะถูก ขนไปยัง บาบิโลน และจะ
ค้างอยูที
่ ่นั ่น จนถึง วันที่ เราเอาใจใส่มัน แล้ว เราจึง จะนํา มัน
กลับขึ้นมา และให้กลับสู่สถานที่นี้ ”

28
คําพยากรณ์ เท็จของฮานั นยาห์
ต่อ มา ใน ปี เดียวกัน นั ้น เมื่อ ต้นรัช กาล เศเด คี
ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ ในเดือนที่ ห้า ปีที่ สี่ ฮานั น ยาห์บุตร
ชาย ของ อัส ซูร ์ ผู้พยากรณ์ จา กกิเบ โอน ได้พูดกับ ข้าพเจ้า
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า บรรดาปุโรหิต และ
ประชาชนทัง้ หลายว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้หก
ั แอกของกษั ตริย์แห่งบา
บิโลนแล้ว 3 ภายในสองปี เราจะนําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ของพระ
นิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์กลับ มายัง ที่นี้ ซึ่ง เป็น ภาชนะที่ เนบู
1

เยเรมีย์ 28:4

79

เยเรมีย์ 28:13

คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ริบ ไป จาก ที่นี้ และ ขน ไป
4
ยัง บาบิโลน เราจะนํา เยโคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ
มกษั ตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผู้ที่ถูกกวาดจากยูดาห์ ผู้ซึ่ง
ไปยังบาบิโลน กลับมายังที่นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละว่า
เพราะเราจะหัก แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ” 5 แล้วเยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ ก็พูดกับฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดา
ปุโรหิต และ ต่อ หน้า ประชาชน ทัง้ ปวง ผู้ ซึ่ง ยืน อยู่ ใน พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ กล่าวว่า
“เอ เมน ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา เช่น นั ้น เถิด ขอ พระ
เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ ถ้อยคํา ซึ่ง ท่าน พยากรณ์ นั ้น เป็น
จริง และนํา เครือ
่ งใช้แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
บรรดาผู้ถูกกวาดไปทัง้ สิน
้ กลับ มาจากบาบิ โลนยัง ที่นี้ 7 ถึง
กระนั ้นก็ขอฟัง ถ้อยคํานี้ ซ่ึงข้าพเจ้าพูด ให้ท่านได้ยน
ิ และให้
8
ประชาชนทัง้ หลายนี้ ได้ยน
ิ
บรรดาผู้พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ก่อน
ท่านและข้าพเจ้าตัง้ แต่ โบราณกาลได้พยากรณ์ ถึงสงคราม
เหตุร้าย ต่างๆ และ โรค ระ บาด อันมีแก่หลาย ประเทศ และ
หลายราชอาณาจักรใหญ่ๆ 9 ส่วนผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์ ว่า
จะมีสันติภาพ เมื่อ เป็น จริง ตามถ้อยคํา ของผู้พยากรณ์ นั ้น
จึง รู ้กันว่า พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ผู้พยากรณ์ นั ้น จริง” 10 แล้ว
ฮา นั น ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ปลดแอก ออก จาก คอ ของ เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ และหักมันเสีย 11 และฮานั นยาห์ได้กล่าวต่อ
หน้า ประชาชน ทัง้ สินว
้ ่า “พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า อย่าง
นั ้น แหละ เรา จะ หัก แอก ของ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยของ
์
บา บิ โลน จาก คอ ของ บรรดา ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ภายใน สอง
12
ปี” แต่เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ก็ออกไปเสีย หลัง จากที่ฮานั น
ยาห์ผู้พยากรณ์ หักแอกจากคอของเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายัง ผู้พยากรณ์ เยเรมียว่
์ า 13 “จง
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ไปบอกฮานั น ยาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าได้ หัก
แอกไม้’ แต่เจ้าจะทําแอกเหล็กไว้ให้พวกเขาแทน 14 เพราะ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า
เรา ได้ วาง แอก เหล็ก ไว้ บน คอ บรรดา ประชาชาติเหล่า นี้ ทัง้
สิน
์ งบา บิ โลน
้ ให้เขา ปรน นิ บัติเนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
และเขาทัง้ หลายจะปรนนิ บัติเขา เพราะเราได้ยกให้เขาแล้ว
ถึงแม้วา่ สัตว์ป่าทุ่งด้วย”
เยเรมียพยากรณ์
์
ถึงความตายของฮานั นยาห์
และ เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ ได้พูดกับ ฮา นั น
ยาห์ผู้พยากรณ์ ว่า “ฮา นั น ยาห์ ขอ ท่าน ฟัง พระ เย โฮ
วาห์มิได้ทรง ใช้ท่าน แต่ท่าน ได้ กระทํา ให้ชนชาตินี้ วางใจ
ในความเท็จ 16 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
จะย้ายเจ้า ไปจากพื้น โลก ในปี เดียวนี้ เองเจ้า จะต้องตาย
เพราะเจ้า ได้ สอนให้ กบฏต่อ พระเยโฮวาห์” 17 ในปี เดียวกัน
นั ้น ในเดือนที่เจ็ด ฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ตาย
15

29

เยเรมียเข
์ ียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน
ต่อ ไป นี้ เป็น ถ้อยคํา ใน จด หมาย ซึ่ง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ ฝาก ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง พวก
ผู้ใหญ่ที่เหลืออยูของพวกที
่
่ เป็นเชลย และถึงบรรดาปุโรหิต
บรรดา ผู้พยากรณ์ และ ประชาชน ทัง้ สิน
้ ผู้ซึ่ง เนบู คัด เนส
ซาร์ได้ให้กวาด ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บา บิโลน 2 (นี่ เป็น
เรือ
่ งหลัง จากกษั ตริย์เยโคนิ ยาห์ และพระราชินี พวกขันที
บรรดาเจ้านายของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และบรรดาช่างไม้
และช่างเหล็กได้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว) 3 จดหมาย
นั ้น ได้ ส่ง ไปด้วยมือ ของเอลาสาห์บุตรชายของชาฟานและ
เกมาริยาห์บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ (ผู้ซึ่ง เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
1
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ยู ดาห์ ส่ง ไป ที่ บา บิ โลน ยัง เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา
บิโลน ) จดหมายนั ้นว่า 4 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ แก่บรรดา ผู้ เป็น เชลย ผู้ซึ่ง เรา ได้
เนรเทศ เขา ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บา บิ โลน นั ้นว่า 5 จง
สร้าง เรือน ของ เจ้า และ อาศัย อยู่ ใน เรือน นั ้น จง ปลูก สวน
และรับ ประทานผลไม้ที่ได้นั ้น 6 จงมี ภรรยาและให้ กําเนิ ด
บุตรชายบุตรสาว จงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทัง้ หลาย
และ ยก บุตร สาว ของ เจ้า ให้แต่งงาน เสีย เพื่อ นาง จะ ให้
กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาว เพื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะทวี มาก
ขึ้นที่ นั่น และไม่น้ อยลง 7 แต่จงส่ง เสริม สันติภาพของเมือง
ซึ่ง เรา ได้ กวาด เจ้า ให้ ไป เป็น เชลย อยูนั
่ ้น และ จง อธิษฐาน
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ เผื่อ เมือง นั ้น เพราะ ว่า เจ้า ทัง้ หลาย จะ
พบ สันติภาพ ของ เจ้า ใน สันติภาพ ของ เมือง นั ้น 8 เพ ราะ
พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า
อย่า ยอมให้ผู้พยากรณ์ ของเจ้า ทัง้ หลาย หรือ พวกโหรของ
เจ้า ผู้อยูท่
่ ามกลาง หลอก ลวง เจ้า และ อย่า เชื่อ ความ ฝัน
ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย ได้ ฝัน เห็น 9 เพราะ ที่ เขา พยากรณ์ แก่เจ้า
ในนามของเรานั ้น เป็น ความเท็จ เรามิได้ใช้เขาไป พระเย
โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 10 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
เมื่อ เจ็ด สิบ ปีแห่งบาบิ โลนครบแล้ว เราจะเยีย
่ มเยียนเจ้า
และ จะ ให้ ถ้อยคํา อัน ดี ของ เรา สําเร็จ เพื่อ เจ้า และ จะ นํา
เจ้า กลับ มาสู่สถานที่นี้ 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู ้
แผนงานที่ เรามีไว้สําหรับ เจ้า เป็น แผนงานเพื่อ สันติภาพ
ไม่ใช่เพื่อ ความทุกข์ยาก เพื่อ จะให้อนาคตตามที่ คาดหมาย
ไว้แก่เจ้า 12 แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา
และเราจะฟัง เจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อ เจ้า
แสวงหาเราด้วยสิน
้ สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การเป็นเชลยของเจ้ากลับ
สู่ สภาพดี และรวบรวมเจ้า มาจากบรรดาประชาชาติ และ
จาก ทุก ที่ที่เรา ขับ ไล่เจ้า ให้ ไป อยูนั
่ ้น พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ และ เรา จะ นํา เจ้า กลับ มายัง ที่ ซึ่ง เรา เนรเทศ เจ้า
ให้ จาก ไป นั ้น 15 เพราะ เจ้า ทัง้ หลาย ได้กล่าว ว่า ‘พระ เย โฮ
วาห์ได้เพาะ ให้มีผู้พยากรณ์ สําหรับ เรา ทัง้ หลาย ขึ้น ใน บา
บิโลน’ 16 จงทราบว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับกษั ตริย์
ผู้ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด และเกี่ยวกับ ประชาชนทัง้
สิน
้ ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองนี้ คือ ญาติพี่น้ องของท่าน ผู้มิได้ถูก
เนรเทศไปกับท่านว่า 17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
ดูเถิด เราจะส่ง ดาบ การกัน ดารอาหาร และโรคระบาดมา
เหนื อเขาทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เขาทัง้ หลายเหมือน
กับมะเดื่อที่เสียซึ่งเลวมากจนเขารับประทานไม่ได้ 18 เราจะ
ข่มเหงเขาด้วยดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาด และ
จะกระทําเขาให้ยา้ ยไปอยู่ในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่น
ดิน โลก ให้เป็น คํา สาป ให้เป็นที่ น่า ตก ตะลึง ให้เป็นที่เย้ย
หยัน เป็นที่ นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ซ่ึง เราได้ขับ
ไล่ให้เขาไปอยูนั
่ ้น 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะว่า เขาทัง้
หลายไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราที่ ส่ง มายัง เขาอย่างไม่หยุด
ยัง้ โดยผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเรา แต่เจ้าทัง้ หลายไม่ ยอม
ฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ” 20 เจ้าทัง้ ปวงผู้ถูกเนรเทศ
ผู้ซึ่ง เรา ส่ง ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บา บิโลน จง ฟัง พระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ที่ ว่า 21 “พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
พระเจ้า ของ อิสราเอล ตรัสดัง นี้ เกี่ย วกับ อา หับ บุตร ชาย
ของโคลายาห์ และเศเดคี ยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ซึ่ง
ได้พยากรณ์ เท็จแก่เจ้าในนามของเรา ดูเถิด เราจะมอบเขา
ทัง้ สอง ไว้ ใน มือ ของ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน
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และท่านจะฆ่า เขาทัง้ สองเสีย ต่อ หน้า ต่อตาเจ้า 22 เหตุเขา
ทัง้ สอง บรรดา ผู้ที่ถูก เนรเทศ จาก ยู ดาห์ ไป ถึง บา บิ โลน จะ
ใช้ คํา สาป ต่อ ไป นี้ ว่า ‘ขอ พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้เจ้า
เห มือ นเศเด คี ยาห์ และ อา หับ ผู้ที่กษั ตริยบา
์ บิ โลน คลอก
เสีย ด้วย ไฟ’ 23 เพราะ เขา ทัง้ สอง ได้ กระทํา ความ เลว ร้าย
ในอิสราเอล ได้ล่วงประเวณี กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และ
ได้พูดถ้อยคํา เท็จ ในนามของเรา ซึ่ง เรามิได้บัญชาเขา เรา
เป็น ผู้ที่รู และเราเป็
้
น พยาน” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
24 เจ้าจงบอกเชไมอาห์ ชาวเนเฮลามว่า 25 “พระเยโฮวาห์
จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า ได้ ส่ง
จดหมายในนามของเจ้า ไปยัง ประชาชนทัง้ ปวงผู้อยูในกรุ
่
ง
เยรู ซาเล็ม และยัง เศฟัน ยาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ปุโรหิต
และยัง ปุโรหิต ทัง้ ปวงว่า 26 ‘พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทํา เจ้า
ให้ เป็น ปุ โรหิต แทนเยโฮยาดาปุโรหิต ให้เป็น เจ้า หน้าที่ ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ควบคุม คนบ้า ทุก คนที่ ตัง้ ตัว
เองเป็นผู้พยากรณ์ ให้จับเขาใส่คุกและใส่คา’ 27 ฉะนั ้นบัดนี้
ทําไมเจ้ามิได้ต่อว่าเยเรมีย์ชาวอานาโธทผู้ซ่ึงตัง้ ตัวเองเป็น
ผู้พยากรณ์ แก่เจ้า 28 เพราะเขาได้ ส่ง จดหมายมายัง เราใน
บา บิ โลน ว่า ‘การ ที่เจ้า เป็น เชลย นั ้น จะ เนิ่ น นาน จง สร้าง
เรือนของเจ้า และอาศัย อยู่ ในเรือนนั ้น และปลูก สวนและ
รับ ประทานผลที่ได้นั ้น ’ ” 29 เศฟัน ยาห์ปุโรหิตอ่านจดหมาย
นี้ ให้เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ฟัง 30 แล้ว พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มายังเยเรมียว่
์ า 31 “จงเขียนไปถึงบรรดาผู้เป็นเชลยทัง้
ปวงว่า ‘พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ เชไมอาห์ ชาวเนเฮลาม
ว่า เพราะว่า เชไมอาห์ได้พยากรณ์ แก่เจ้าเมื่อ เรามิได้ใช้เขา
และได้กระทําให้เจ้าวางใจในคําเท็จ 32 เพราะฉะนั ้น พระเย
โฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษเชไมอาห์ ชาวเนเฮ
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ลามและเชื้อ สายของเขา เขาจะไม่มีสัก คนหนึ่ ง ที่ จะอาศัย
อยู่ ในท่ามกลางชนชาตินี้ ทัง้ เขาจะมิได้เห็น ความดี ซ่ึง เรา
จะกระทําแก่ประชาชนของเรา เพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อ
พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ’ ”

30

พระเจ้า ทรง บัญชา ให้ เยเร มียเข
์ ีย นพ ระ วจนะ ของ
พระองค์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 2 “พระเย
โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า จง เขียน ถ้อยคํา
ทัง้ สินที
้ ่ เราได้ บอกแก่เจ้าไว้ ในหนั ง สือม้ วนหนึ่ ง 3 พระเย
โฮ วาห์ตรัสว่า เพราะ ดูเถิด วัน เวลา จะ มา ถึง เมื่อ เรา จะ
ให้ ประชาชน ของ เรา คืออิส รา เอล และ ยู ดาห์ที่เป็น เชลย
กลับ คืน สู่ สภาพ เดิม พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ และ
เรา จะ นํา เขา มายัง แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้ให้แก่บรรพบุรุษ ของ
เขา ทัง้ หลาย และ เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ ถึง กรรมสิทธิที
์ ่ดิน
นั ้น” 4 ต่อ ไป นี้ เป็น พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส เกี่ยว
กับ อิสราเอลและยู ดาห์ว่า 5 “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เรา
ได้ยน
ิ เสียงร้องเพราะความกลัวตัวสัน
่ ความสยดสยองและ
ความ ไร้สันติภาพ 6 จง ถาม เถิด และ ดูว่า ผู้ชาย จะ คลอด
บุตรได้หรือ ทําไมเราจึง เห็น ผู้ชายทุก คนเอามือ กดไว้ที่เอว
เหมือน ผู้ หญิง จะ คลอด บุตร ทําไม หน้าตา ทุก คน จึง ซีด ไป
7 อนิ จจา เอ๋ย เพราะ วัน นั ้น ใหญ่ โต เหลือ เกิน ไม่มีวัน ใด
เหมือน เป็น เวลา ทุกข์ ใจ ของ ยา โคบ แต่เขา ก็ ยัง จะ รอด
วัน นั ้น ไป ได้ 8 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า ใน วัน นั ้น
เหตุการณ์ จะเกิด ขึ้น คือ เราจะหัก แอกจากคอของเจ้า ทัง้
หลายเสีย และเราจะระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และคนต่าง
ชาติจะไม่ทําให้เขาเป็นทาสอีก
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ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล
9

แต่เขาทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เขา ทัง้ หลาย และ ดา วิ ดกษั ตริย์ ของ เขา ทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง เรา
จะ ตัง้ ขึ้น เพื่อ เขา 10 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า โอ ยา โคบ ผู้รับ
ใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่าครันคร
่
้าม
เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าจากที่ไกลให้รอด ทัง้ เชื้อสายของ
เจ้า จากแผ่นดินที่ เขาไปเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มา และ
มี ความสงบและความสบาย และจะไม่มีผู้ใดกระทํา ให้ เขา
กลัว 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราอยูก
่ ับเจ้าเพื่อช่วยเจ้า
ให้รอด เราจะกระทํา ให้ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ถึง อวสาน
คือผู้ซ่ึงเราได้กระจายเจ้าให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั ้น แต่ส่วน
เจ้าเราจะไม่กระทําให้ถึงอวสาน เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด
และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่อยเจ้า โดยไม่ลงโทษ
12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า รอยฟกชํ้า ของเจ้า รักษา
ไม่หาย และบาดแผลของเจ้า ก็ฉกรรจ์ 13 ไม่มีผู้ใดที่ จะช่วย
คดี ของ เจ้า ไม่มีการ รักษา บาดแผล ของ เจ้า ไม่มียา รักษา
เจ้า 14 คนรัก ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ได้ ลืม เจ้า เสีย เขาทัง้ หลายไม่
แสวงหาเจ้า แล้ว เพราะเราตีเจ้าอย่างการโบยตี ของศัตรู
เป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้าย เพราะว่า ความชัว่ ช้า
ของเจ้า ก็มากมาย เพราะว่า บาปของเจ้า ก็ทวีขึ้น 15 ไฉนเจ้า
ร้องเพราะความเจ็บ ของเจ้า ความเศร้า โศกของเจ้า รักษา
ไม่หาย เพราะ ว่า ความ ชัว่ ช้า ของ เจ้า มากมาย เพราะ ว่า
บาปของเจ้า ทวีขึ้น เราได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ แก่เจ้า 16 เพราะ
ฉะนั ้น ทุก คน ที่กิน เจ้า เขา จะ ถูกกิน ปรปักษ์ ของ เจ้า หมด
สิน
้ ทุก คน จะ ตก ไป เป็น เชลย ผู้เหล่านั ้นที่ ปล้น เจ้า เขา จะ
เป็น ของถูก ปล้น และทุก คนที่กิน เจ้า เป็น เหยื่อ เราจะทํา
เขาให้ เป็น เหยื่อ 17 เพราะเราจะให้เจ้ากลับ มาสู่ สุขภาพดี
และเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย พระเยโฮวาห์ตรัส
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เพราะ เขา ทัง้ หลาย เรียก เจ้า ว่า พวก นอกคอก คือ ศิ โยน
ซึ่ง ไม่มีใครแสวงหา 18 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา
จะ ให้เต็นท์แห่ง ยา โค บที่ เป็น เชลย กลับ สู่ สภาพ เดิม และ
มี ความ เอ็นดู ใน เรือ
่ ง ที่ อาศัย ของ เขา เขา จะ สร้าง เมือง
นั ้น ขึ้น ใหม่ บน เนิ น ของ เมือง และ พระราชวัง จะ ตัง้ อยู่ ใน
ที่ที่เคยอยู่ 19 จะมี เพลงโมทนาพระคุณ ออกมาจากที่เหล่า
นั ้น และมี เสียงของผู้ที่รืน
่ เริง เราจะทวี เขาขึ้น และเขาจะ
ไม่มีเพียงน้ อยคน เราจะกระทําให้เขามีเกียรติ เขาจะไม่เป็น
แต่ผู้เล็ก น้ อย 20 ลูก หลานของเขาจะเป็น เหมือ นสมัยก่อน
และชุมนุมของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ ต่อ หน้า เรา และทุก
คนที่ บีบ บังคับ เขา เราจะลงโทษ 21 ขุนนางของเขาจะเป็น
คนหนึ่ ง ในพวกเขาทัง้ หลาย ผู้ครอบครองของเขาจะออก
มา จาก ท่ามกลาง เขา เอง เรา จะ กระทํา ให้ ท่าน นั ้น เข้า มา
ใกล้ และท่านนั ้น จะเข้า ใกล้เรา เพราะใครเล่า ตัง้ ใจเข้า มา
ใกล้ เราได้เอง พระเยโฮวาห์ตรัส 22 และเจ้าทัง้ หลายจะเป็น
ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเจ้า” 23 ดูเถิด
นั ่น ลมหมุน ของพระเยโฮวาห์ได้ออกไปแล้ว ด้วยพระพิโรธ
เป็น ลมหมุน กวาด มัน จะตกลงอย่างเจ็บ ปวดบนศีรษะของ
คนชัว่ 24 ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะไม่หยุด
ยัง้ จนกว่าพระองค์จะทรงกระทํา และให้สําเร็จตามพระทัย
พระองค์ประสงค์ ในวาระสุดท้าย เจ้าทัง้ หลายจะพิจารณา
ถึงข้อความนี้

31

อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่แผ่นดินของตน
1 พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ใน วาระ นั ้น เรา จะ เป็ น พระเจ้า
ของ บรรดา ครอบครัว แห่งอิส รา เอล และ เขา ทัง้ หลาย
จะ เป็น ประชาชน ของ เรา” 2 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
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“ชนชาติที่รอด ตาย จาก ดาบ ได้ ประสบ พระ กรุ ณา คุณ ที่ ใน
ถิน
่ ทุรกัน ดาร คืออิส รา เอล เมื่อ เรา ให้ เขา หยุด พัก 3 พระ
เย โฮ วาห์ ทรง ปรากฏ แก่ ข้าพเจ้า แต่ก่อน ตรัสว่า ‘เรา ได้
รัก เจ้า ด้วย ความ รัก นิ รัน ดร์ เพราะ ฉะนั ้น เรา จึง ชวน เจ้า
มา ด้วย ความ เมตตา 4 เรา จะ สร้าง เจ้า อีก และ เจ้า จะ ถูก
สร้างใหม่นะ โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้าจะตกแต่ง ตัว
เจ้า ด้วยรํามะนาอีก และจะออกไปเต้นรํา กับ ผู้ที่สนุก สนาน
กัน 5 เจ้าจะปลูก สวนองุนที
่ ่ บนภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลูกก็
จะ ปลูก และ จะ กิน ผล นั ้น’ 6 เพราะ ว่า จะ มี วัน เมื่อ คน เฝ้า
ยาม ที่อยูบน
่ แดน เทือก เขา เอ ฟ รา อิม จะ ร้อง เรียก ว่า ‘จง
ลุก ขึ้น ให้เราไปยัง ศิ โยนเถิด ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเรา’ ” 7 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “จงร้องเพลง
ด้วยความยินดี เพราะยาโคบ และเปล่ง เสียงโห่ รอ
้ งเพราะ
ประมุข ของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ และ
กล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของ
พระองค์ให้รอด คือ คนที่เหลือ อยูของอิ
่
สราเอล’ 8 ดูเถิด เรา
จะ นํา เขา มา จาก แดน เหนื อ และ รวบรวม เขา จาก ส่วน ที่
ไกลที่ สุด ของพิภพ มีคนตาบอด คนง่อยอยู่ ท่ามกลางเขา
ผู้หญิง ที่มี ครรภ์และผู้ หญิง ที่ คลอดบุตรจะมาด้วยกัน เขา
จะกลับ มาที่นี่ เป็น หมู่ใหญ่ 9 เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และ
ด้วย การ ทูล วิงวอน เรา ก็ จะ นํา เขา เรา จะ ให้ เขา เดิน ตาม
แม่น้ํา เป็น ทาง ตรง ซึ่ง เขา จะ ไม่สะดุด เพราะ เรา เป็น บิดา
แก่อิสราเอล และ เอ ฟ รา อิม เป็น บุตร หัวปี ของ เรา 10 โอ
บรรดา ประชาชาติเอ๋ย จง ฟัง พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์
และ จง ประกาศ พระ วจนะ นั ้น ใน เกาะ ทัง้ หลาย ที่ ห่าง ออก
ไป จงกล่าวว่า ‘ท่านที่ กระจายอิสราเอลนั ้น จะรวบรวมเขา
และจะดูแลเขาอย่างกับ ผู้ เลี้ยงแกะดูแลฝูง แกะของเขา’
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11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ยาโคบไว้แล้ว

และได้ไถ่เขามา
จากมือ ที่แข็ง แรงเกิน กว่า เขา เขาทัง้ หลายจึง จะมาร้อง
เพลงอยูบ
่ นที่สูงแห่งศิโยน และเขาจะไปอย่างราบรืน
่ เพราะ
ความ ดี ของ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ เมล็ด ข้าว นํ้า องุน
่ และ
นํ้ามัน และเพราะลูก ของแกะและวัว ชีวิต ของเขาทัง้ หลาย
จะเหมือนกับสวนที่มีน้าํ รด และเขาจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไป
13 แล้วพวกพรหมจารีจะเปรมปรีดิใ์ นการเต้นรํา ทัง
้ คนหนุ่ม
กับ คนแก่ด้วยกัน เราจะกลับ ความโศกเศร้าของเขาให้เป็น
ความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความยินดีแก่เขา
แทน ความ เศร้า โศก 14 เรา จะ เลี้ยง จิตใจ ของ ปุ โรหิตด้วย
ความ อุ ดม สมบูรณ์ และ ประชาชน ของ เรา จะ พอใจ ด้วย
ความดี ของเรา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 15 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ได้ยิน เสียงในรามา เป็น เสียงโอดครวญ
และรํา่ ไห้ ราเชลร้องไห้ ครํา่ ครวญเพราะบุตรทัง้ หลายของ
ตน นางไม่รบ
ั คําเล้าโลมในเรือ
่ งบุตรทัง้ หลายของตน เพราะ
ว่า บุตรทัง้ หลายนั ้น ไม่มีแล้ว ” 16 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“ระงับเสียงร้องไห้ครํา่ ครวญไว้ และระงับน้าํ ตาจากตาของ
เจ้า เสีย เพราะว่าการงานของเจ้า จะได้รับ รางวัล พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ และ เขา ทัง้ หลาย จะ กลับ มา จาก แผ่น
ดินของศัตรู ” 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรือ
่ งอนาคตของเจ้า
ยังมีหวัง ว่า ลูก หลาน ของ เจ้า จะ กลับ มายัง พรมแดน ของ
เขาเอง 18 เราได้ ยน
ิ เอฟราอิม ครํา่ ครวญว่า ‘พระองค์ทรง
ตีสอนข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ถูกตีสอน อย่างลูกวัวที่
ยัง ไม่เชื่อง ขอ ทรง นํา ข้า พระองค์กลับ เพื่อ ข้า พระองค์ จะ
ได้กลับ สู่ สภาพเดิม เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ 19 เพราะ แน่ นอน หลัง จาก ที่ ข้า
พระองค์ หัน ไป เสีย ข้า พระองค์ก็กลับ ใจ และ หลัง จาก ที่
12
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ข้า พระองค์ รบ
ั คํา สัง่ สอนแล้ว ข้า พระองค์ก็ทุบตีต้น ขาของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์อับอาย และข้า พระองค์ก็ขายหน้า
เพราะว่าข้าพระองค์ได้ทนความหยามนํ้าหน้าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ยัง หนุ่ม อยู’่ ” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เอฟราอิม เป็น บุตร
ชาย ที่รก
ั ของ เรา หรือ เขา เป็น ลูก ที่รก
ั ของ เรา หรือ เพราะ
ตัง้ แต่ เราพูดกล่าวโทษเขาตราบใด เราก็ ยงั ระลึกถึงเขาอยู่
ตราบนั ้น เพราะฉะนั ้น จิตใจของเราจึง อาลัย เขา เราจะมี
ความกรุ ณาต่อ เขาแน่ 21 จงปัก เสากรุ ย ทางไว้ สําหรับ ตน
จงทํา ป้ายบอกทางไว้ สําหรับ ตัว จงปักใจให้ดีถึง ทางหลวง
คือ ทางซึ่ง เจ้า ได้ ไปนั ้น โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับ
เถิด จง กลับ มายัง หัว เมือง เหล่า นี้ ของ เจ้า 22 โอ บุต รสาว
ผู้กลับ สัตย์เอ๋ย เจ้าจะเถลไถลอยูอี
่ กนานสัก เท่าใด เพราะ
พระ เย โฮ วาห์ได้สร้าง สิง่ ใหม่ บน พิภพ แล้ว คือ ผู้หญิง จะ
ล้อมผู้ชาย ” 23 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
เอล ตรัสดัง นี้ ว่า “เมื่อ เราจะให้การเป็น เชลยของเขากลับ
สู่ สภาพ เดิม เขา จะ ใช้ ถ้อยคํา ต่อ ไป นี้ ใน แผ่น ดิน ของ ยู
ดาห์ และในหัว เมืองทัง้ หลายอีก ครัง้ หนึ่ ง คือ โอ ที่ อยูแห่
่ ง
ความเที่ยงธรรมเอ๋ย ภูเขาบริสุทธิ์เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรง
อํานวยพระพรเจ้า 24 ยูดาห์และหัวเมืองทัง้ สิน
้ นั ้น ทัง้ บรรดา
ชาวนา บรรดาผู้ที่ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับ ฝูง แกะของเขา
จะอาศัย อยู่ ด้วยกันที่นั ่น 25 เพราะเราจะให้จิตใจที่ ออ
่ นระ
อานั ้นอม
ิ่ และ จิตใจ ที่ โศก เศร้า ทุก ดวง เรา จะ ให้บริบูรณ์ ”
26 เมื่อ นั ้น ข้าพเจ้า ตื่น ขึ้น และ มอง ดู และ การ หลับ นอน
ของข้าพเจ้า ก็ เป็นที่ ช่น
ื ใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะหว่านพืชคนและพืชสัตว์
ในวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ 28 และจะเป็น ไป
อย่างนี้ คือเมื่อเราเฝ้าดูเขา เพื่อจะถอนออกและพังลงควํา่
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เสีย ทําลาย และนํา เหตุ รา้ ยมาฉั นใด เราจะเฝ้า ดู เหนื อ เขา
เพื่อ จะสร้างขึ้น และปลูก ฝัง ฉั น นั ้น” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ 29 “ใน สมัย นั ้น เขา จะ ไม่กล่าว ต่อ ไป อีกว่า ‘บิดา
รับ ประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็เข็ด ฟัน ’ 30 แต่ทุกคนจะ
ต้อง ตาย เพราะ ความ ชัว่ ช้า ของ ตนเอง มนุษย์ทุก คน ที่ รับ
ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว ก็จะเข็ดฟัน”
พันธสัญญาใหม่
พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วัน เวลา จะ มา ถึง ซึ่ง
เรา จะ ทํา พันธ สัญญา ใหม่ กับ วงศ์ วาน อิสราเอล และ วงศ์
วานยู ดาห์ 32 ไม่เหมือนกับ พันธสัญญาซึ่ง เราได้ กระทํา กับ
บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย ในวันที่เราจูงมือเขาเพื่อนําเขา
ออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เป็น พันธสัญญาของเราซึ่ง เขา
ผิด ถึง แม้ว่า เราได้ เป็น สามี ของเขา” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ 33 “แต่นี่ จะ เป็น พันธ สัญญา ซึ่ง เรา จะ กระทํา กับ
วงศ์ วานอิสราเอล ภายหลัง สมัย นั ้น” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ “เรา จะ บรรจุ ราช บัญญัติของ เรา ไว้ ภายใน เขา ทัง้
หลาย และ เรา จะ จารึก มัน ไว้ที่ใน ดวงใจ ของ เขา ทัง้ หลาย
และ เรา จะ เป็น พระเจ้า ของ เขา และ เขา จะ เป็น ประชาชน
ของเรา 34 และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่
น้ องของตนแต่ละคนอีกว่า ‘จงรู ้ จัก พระเยโฮวาห์’ เพราะ
เขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เราหมด ตัง้ แต่คนเล็ กน้ อยที่สุด ถึง คน
ใหญ่ โตที่สุด ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ “เพราะเราจะ
ให้ อภัย ความชัว่ ช้า ของเขา และจะไม่ จดจํา บาปของเขาทัง้
หลาย อีก ต่อ ไป” 35 พระ เย โฮ วาห์ผู้ทรง ให้ดวง อาทิตย์เป็น
สว่าง กลาง วัน และ ทรง ให้ ระเบียบ ตายตัว ของ ดวง จันทร์
และ ทรง ให้ บรรดา ดวงดาว เป็น สว่าง กลาง คืน ผู้ทรง กวน
31
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ทะเลให้ คลื่น กําเริบ พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์
จอมโยธา ตรัสดังนี้ ว่า 36 “ถ้าระเบียบตายตัวนี้ต้องพรากไป
จากต่อหน้าเรา แล้วเชื้อสายของอิสราเอลก็ จะต้องหยุดยัง้
จาก การ เป็น ประชาชาติหน่งึ ต่อ หน้า เรา เป็น นิ ตย์” พระ เย
โฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 37 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ถ้า ฟ้า
สวรรค์เบื้องบนเป็นที่วด
ั ได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่าง
เป็นที่ให้สํารวจได้ แล้ว เราก็ จะเหวีย
่ งเชื้อ สายอิสราเอลทิง้
ไปเสีย หมด ด้วยเหตุ บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา นั ้น” พระ
เยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 38 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วัน
เวลาจะมาถึง ที่เมืองนี้ จะต้องสร้างขึ้น ใหม่ เพื่อ พระเยโฮ
วาห์ตัง้ แต่หอคอยฮานั น เอลไปถึง ประตูมุม 39 และเชือกวัด
จะไปไกลกว่า นั ้น ตรงไปถึง เนิ น เขากาเรบ แล้ วจะเลี้ยวไป
ถึง ตําบลโกอาห์ 40 หุบเขาแห่ง ซากศพและขี้ เถ้า ทัง้ สิน
้ นั ้น
และทุ่งนาทัง้ หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึงมุมประตู
ม้าไปทางตะวันออก จะเป็นที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์ จะไม่
เป็นที่ถอนรากหรือควํา่ ต่อไปอีกเป็นนิ ตย์”

32
เยเรมียซ
์ ้ ือนาแปลงหนึ่ ง
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ในปีที่สิบ
แห่ง เศเดคี ยาห์กษั ตริยของยู
์
ดาห์ ซึ่ง เป็น ปีที่สิบแปดของ
2
เนบู คัด เนส ซาร์ ครัง้ นั ้น กองทัพ ขอ งกษั ตริย์แห่งบา บิ
โลนกําลังล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มอยู่ และเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ถูก
ขัง อยู่ ใน บริเวณ ทหาร รักษา พระองค์ ซึ่ง อยู่ ใน พระราชวัง
ขอ งกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ 3 เพ ราะเศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู
ดาห์ได้คุม ขัง ท่าน ไว้ ตรัสว่า “ทําไม ท่าน จึง พยากรณ์ และ
กล่าว ว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ ให้ เมือง
1
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นี้ ไว้ใน มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งบา บิโลน และ เขา จะ ยึด เมือง นี้
4 เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ จะหนี ไปไม่ พ้น จากมือ ของ
คนเคลเดีย แต่จะถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
เป็น แน่ และ จะ ได้พูดกัน ปาก ต่อ ปาก และ จะ แล เห็น ตา
ต่อตา 5 และเขาจะนํา เศเดคี ยาห์ ไปยัง บาบิโลน และท่าน
จะอยูที
่ ่นั ่น จนกว่า เราจะไปเยีย
่ มท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ ถึง แม้เจ้าจะต่อสู้ กับ ชาวเคลเดีย เจ้าก็ จะไม่เจริญ
’ ” 6 เยเร มีย์ ทูล ว่า “พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายัง ข้า
พระองค์ว่า 7 ดูเถิด ฮา นั ม เอ ลบุตร ชาย ชัลลูม อา ของ เจ้า
จะมาหาเจ้า และกล่าวว่า ‘จงซื้อ นาของข้าพเจ้า ซึ่ง อยูที
่ ่อา
นา โธท เพราะ ว่า สิทธิ ของ การ ไถ่ ด้วย การ ซื้อ นั ้น เป็น ของ
ท่าน’ 8 แล้วฮานั มเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามาหาข้าพเจ้าที่
บริเวณของทหารรักษาพระองค์ถูกต้องตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ และพูดกับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงซื้อ นาของข้าพเจ้า
ซึ่ง อยูที
่ ่อา นา โธท ใน แผ่น ดิน เบน ยา มิน เพราะ สิทธิ ของ
การ ถือ กรรมสิทธิ์ และ การ ไถ่ เป็น ของ ท่าน จง ซื้อ ไว้เถิด ’
แล้ว ข้า พระองค์ จึง ทราบว่า นี่ เป็น พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ 9 และ ข้า พระองค์ก็ซื้อ นา ที่ อา นา โธท จาก ฮา นั ม เอ ล
ลูก ของอาของข้า พระองค์ และได้ ชงั ่ เงิน ให้แก่เขา คือ เงิน
สิบ เจ็ด เชเขล 10 ข้า พระองค์ก็ลงนามในโฉนดประทับ ตรา
ไว้ เป็น พยานและเอาตาชัง่ ชัง่ เงิน 11 แล้ว ข้า พระองค์ก็รับ
โฉนด ของ การ ซื้อ ทัง้ ฉบับที่ ประทับ ตรา แล้ว ตาม กฎหมาย
และธรรมเนี ยมและฉบับที่เปิดอยู่ 12 และข้าพระองค์ก็มอบ
โฉนดของการซื้อ ให้แก่บารุ คบุตรชายเนริ ยาห์ ผู้เป็น บุตร
ชาย ของ มา อา เส อาห์ ต่อ สายตา ของ ฮา นั ม เอ ล ลูก ของ
อา ของ ข้า พระองค์ ต่อ หน้า พยาน ผู้ที่ลง นาม ใน โฉนด การ
ซื้อ และต่อ หน้า บรรดาพวกยิว ผู้ซึ่ง นั ่ง อยู่ ในบริเวณทหาร
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รักษา พระองค์ 13 ข้า พระองค์ก็กําชับ บา รุ ค ต่อ หน้า เขา ทัง้
หลาย ว่า 14 ‘พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า จงเอาโฉนดเหล่านี้ ไปเสีย ทัง้ โฉนดของการ
ซื้อ ที่ ประทับ ตรากับ ฉบับที่ เปิด นี้ และบรรจุไว้ในภาชนะดิน
เพื่อ จะทนอยูได้
่ หลายวัน 15 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า บ้านเรือนและไร่นาและ
สวนองุน
่ จะมีการถือกรรมสิทธิก
์ ันอีกในแผ่นดินนี้ ’
เยเรมียเ์ ชื่อว่าอิสราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม
16

หลัง จาก ที่ข้า พระองค์ มอบ โฉนด การ ซื้อ
ให้แก่บารุ คบุตร ชาย เน ริ ยาห์แล้ว ข้า พระองค์ได้อธิษฐาน
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ว่า 17 ‘ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
ดูเถิด คือ พระองค์เอง ผู้ได้ทรง สร้าง ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น
ดิน โลก ด้วย ฤทธา นุ ภาพ ใหญ่ ยิง่ ของ พระองค์ และ ด้วย
พระกรซึ่ง เหยียดออกของพระองค์ สําหรับ พระองค์ไม่มีสิ่ง
ใด ที่ ยาก เกิน 18 ผู้ทรง สําแดง ความ เมตตา ต่อ คน เป็น
พันๆ แต่ทรง ตอบ สนอง ความ ชัว่ ช้า ของ บิดา ให้ ตก ถึง อก
ของ ลูก หลาน สืบ ต่อ มา ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ใหญ่ยิง่ และ ทรง
ฤทธิ์ พระนาม ของ พระองค์ คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
19 พระองค์ทรง เป็ น ใหญ่ ใน การ ให้คํา ปรึกษา ทรง ฤทธา นุ
ภาพ ใน พระ ราช กิจ พระเนตร ของ พระองค์เห็ นทุก วิถี ทาง
บุตร ทัง้ หลาย ของ มนุษย์ ประทาน รางวัล แก่ทุก คน ตาม
พฤติการณ์ ของ เขา และ ตาม ผล แห่ง การก ระ ทํา ของ เขา
20 ทรง เป็ น ผู้ สําแดง หมาย สําคัญ และ การ มหัศจรรย์ ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ จนถึง สมัย นี้ ก็ทรง สําแดง ใน อิสราเอล
และท่ามกลางมนุษยชาติ และทรงทําให้ พระนามเลื่องลือ
ไป อย่าง ทุก วัน นี้ 21 พระองค์ได้ทรง นํา อิสราเอล ประชาชน
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ของ พระองค์ ออก จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์ ด้วย หมาย สําคัญ
และการมหัศจรรย์ และด้วยพระหัตถ์เข้ม แข็ง และพระกร
ที่เหยียด ออก และ ด้วย ความ สยดสยอง ยิง่ นั ก 22 และ
พระองค์ ประทาน แผ่น ดิน นี้ แก่เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง พระองค์
ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะประทาน
แก่เขา คือแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 23 และ
เขาทัง้ หลายก็ได้เข้าไปและถือกรรมสิทธิแผ่
์ นดินนั ้น แต่เขา
ทัง้ หลายมิได้เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ หรือ ดําเนิ น
ตามพ ระ ราช บัญญัติของ พระองค์ สิ่ง ทัง้ ปวง ซึ่ง พระองค์
ทรง บัญชา เขา ให้ กระทํา นั ้น เขา ทัง้ หลาย มิได้กระทํา เสีย
เลย เพราะ ฉะนั ้น พระองค์ ทรง กระทํา ให้เหตุร้าย ทัง้ สิน
้ นี้
24
มาถึง เขาทัง้ หลาย ดูเถิด เชิง เทินที่ ล้อมอยูได้
่ มาถึง กรุ ง
เพื่อ จะ ยึด เอา แล้ว และ เพราะ เหตุ ด้วย ดาบ การกัน ดาร
อาหาร และโรคระบาด เมืองนี้ ก็ได้ถูกมอบไว้ในมือ ของคน
เคลเดีย ผู้ กําลัง ต่อสู้อยูนั
่ ้น แล้ว พระองค์ตรัสสงิ่ ใดก็ เป็น ไป
อย่างนั ้น แล้ว และดูเถิด พระองค์ทอดพระเนตรเห็น 25 โอ
ข้า แต่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ยัง ตรัส แก่ ข้า
พระองค์ว่า “จงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสีย” แม้ว่าเมือง
นั ้นจะถูกมอบไว้ในมือของคนเคลเดีย’ ”
กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 27 “ดูเถิด
เรา คือ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ บรรดา เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้
28
สําหรับ เรามีสิ่ง ใดที่ ยากเกิน หรือ เพราะฉะนั ้น พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบเมืองนี้ ไว้ในมือ ของชาว
เคลเดีย และในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน
และเขาจะยึดเอาแน่ 29 ชาวเคลเดียผู้ต่อสู้กับเมืองนี้ จะมา
26
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เผาเมืองนี้ เสียด้วยไฟให้ไหม้หมด ทัง้ บรรดาบ้านที่ เขาเผา
เครือ
่ งถวายพระบาอัล ที่ บนหลังคา และเทเครือ
่ งดื่ม บูชา
30
ถวาย แก่ พระ อื่น เพื่อ ยัว่ เย้า เรา ให้กริว้
เพราะ ประชาชน
ของ อิสราเอล และ ประชาชน ของ ยู ดาห์ไม่ ได้กระทํา อะไร
เลย นอกจากความชัว่ ต่อหน้าต่อตาของเราตัง้ แต่หนุ่มๆมา
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทํา อะไร
เลย นอกจากยัว่ เย้า เราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือ ของเขา
31 เมืองนี้ ได้เร้า ความกริว
้ และความพิโรธของเรา ตัง้ แต่วัน
ที่ได้สร้าง มัน ขึ้น จนถึง วัน นี้ เพราะ ฉะนั ้น เรา จะ ถอน ออก
ไป เสีย จาก หน้า ของ เรา 32 เพราะ ว่า ความ ชัวท
่ งั ้ สิน
้ ของ
ประชาชนอิสราเอล และประชาชนยูดาห์ซ่ึงเขาได้กระทําอัน
ยัว่ เย้าให้โกรธ คือทัง้ ตัวเขา บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของ
เขา บรรดา ปุโรหิต และ ผู้พยากรณ์ ของ เขา คน ยู ดาห์ และ
ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 33 เขาทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้เรา มิใช่หัน
หน้า แม้ว่า เราได้ สอนเขาอยู่ อย่างไม่หยุด ยัง้ เขาก็มิได้ฟัง
ที่ จะ รับคํา สัง่ สอน ของ เรา 34 แต่เขา ทัง้ หลาย ได้ ตัง้ สิง่ ที่
น่า สะอิดสะเอียนของเขาไว้ ในนิ เวศ ซึ่ง เรียกตามนามของ
เรา กระทํา ให้มี มลทิน 35 เขาทัง้ หลายได้ สร้างปูชนีย สถาน
สูง สําหรับ พระบาอัล ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮิ น
โนม เพื่อ ให้บุตร ชาย และ บุตร สาว ของ เขา ลุย ไฟ ถวาย แก่
พระโมเลค ซึ่ง เรามิได้บัญชาเขาเลยและไม่ได้มีอยูในจิ
่
ตใจ
ของ เรา ว่า เขา ควร จะ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน นี้ เพื่อ
เป็นเหตุให้ยูดาห์กระทําผิดบาปไป 36 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลตรัส เกี่ยวกับ เมืองนี้ แก่เจ้า
ทัง้ หลายว่า ‘เมืองนี้ จะถูก ยกให้ไว้ในมือ ของกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด’
37 ดูเถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง
้ ปวง ซึ่ง เรา
ได้ขับ ไล่เขา ให้ ไป อยู่ ด้วย ความ กริว้ ด้วย ความ พิโรธ และ
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ความขึ้ง โกรธของเรานั ้น เราจะนํา เขาทัง้ หลายกลับ มายัง
ที่นี้ และ จะ กระทํา ให้ เขา อาศัย อยูอย่
่ าง ปลอดภัย 38 เขา
ทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า
ของเขา 39 เราจะให้ ใจเดียวและทางเดียวแก่เขา เพื่อ เขา
จะ ยําเกรง เรา อยูเป็
่ น นิ ตย์ เพื่อ เป็น ประโยชน์ แก่เขา และ
แก่ ลูก หลาน ของ เขา ที่ ตาม เขา มา 40 เรา จะ กระทํา พันธ
สัญญา นิ รัน ดร์ กับ เขา ทัง้ หลา ยอันว่า เรา จะ ไม่ หัน จาก
การกระทําความดีแก่เขาทัง้ หลาย และเราจะบรรจุ ความ
ยําเกรงเราไว้ ในใจของเขาทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เขาจะมิได้หัน
ไปจากเรา 41 เออ เราจะเปรมปรีดิ์ ในการที่ จะกระทํา ความ
ดีแก่เขา และเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ ด้วยความมุ่งมัน
่
42
ด้วย สุดใจ ของ เรา และ สุดจิต ของ เรา
เพ ราะ พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า เรา ได้ นํา เอา ความ ร้าย ยิง่ ใหญ่ ทัง้ สิน
้ มา
เหนื อ ชนชาตินี้ ฉั นใด เรา ก็ จะ นํา ความ ดี ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เรา ได้
43
สัญญาไว้นั้นมาเหนื อเขาฉั นนั ้น และจะมีการซื้อนากันใน
แผ่น ดิน นี้ ซึ่ง เจ้า กล่าวถึงว่า เป็นที่ รกร้างปราศจากมนุษย์
หรือ สัตว์ ถูกม อบ ไว้ ใน มือ ของ คน เคล เดีย 44 ที่นานน
ั ้ จะ
ซื้อกัน ด้วย เงิน ใบ โฉนด ก็ จะ ต้อง ลง นาม และ ประทับ ตรา
และ ลง นาม พยาน ที่ ใน แผ่น ดิน ของ เบน ยา มิน ใน ที่ ต่างๆ
แถบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และในหัว เมืองยู ดาห์ ในหัว เมืองแถบ
แดนเมืองเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา และในหัวเมือง
แถบภาคใต้ เพราะเราจะให้การเป็น เชลยของเขาทัง้ หลาย
กลับสู่สภาพเดิม” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

33
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถูก ทําลาย และ อิสราเอล ถูก นํา ไป เป็น
เชลย
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พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์มายังเยเร มีย์ ครัง้ ที่สอง
เมื่อ ท่านยัง ถูกกัก ตัว อยู่ ในบริเวณของทหารรักษาพระองค์
นั ้นว่า 2 “พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้าง พระเยโฮวาห์ผู้ทรงปั้ น
เพื่อ สถาปนา ไว้ พระ เย โฮ วาห์ คือ พระนาม ของ พระองค์
ตรัสดัง นี้ ว่า 3 จง ทูล เรา และ เรา จะ ตอบ เจ้า และ จะ
สําแดง สิง่ ที่ใหญ่ยิง่ และ ที่มีอํานาจ ใหญ่โต ซึ่ง เจ้า ไม่รู นั
้ ้น
4
ให้แก่เจ้า เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอิส ราเอลได้
ตรัสดัง นี้ เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง บ้าน ใน กรุ ง นี้ และ เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง
พระราชวัง ของบรรดากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ซึ่ง ถูกร้อ
ื ลง เพื่อ
5
ทําการ ต่อ ต้าน เชิง เทิน และ ดาบ เขา ทัง้ หลาย จะ มา รบ
กับ ชาวเคลเดีย และทําให้ คนเป็น ศพไปเต็ม บ้านเต็ม เรือน
เป็น คนที่ เราสังหารด้วยความกริว้ และความพิโรธของเรา
เพราะได้ ซ่อนหน้าของเราจากกรุ งนี้ เนื่ องด้วยความชัว่ ของ
เขาทัง้ หลาย 6 ดูเถิด เราจะนํา อนามัย และการรักษามาให้
และเราจะรักษาเขาทัง้ หลายให้หาย และเผยสันติภาพและ
ความ จริง อย่าง อุดม 7 เรา จะ ให้ พวก เชลย แห่ง ยู ดาห์ และ
พวกเชลยแห่งอิส ราเอลกลับ สู่ สภาพเดิม และจะสร้างเขา
ทัง้ หลายเสียใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนน
ั ้ 8 เราจะชําระ
เขาจากบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ เรา
และจะให้ อภัย บรรดาความชัว่ ช้า ของเขาซึ่ง เขาได้กระทํา
และ การ ละเมิด ของ เขา ต่อ เรา 9 และ กรุ ง นี้ จะ ให้ เรา มี
ชื่ออัน ให้ความชื่นบาน เป็นที่ สรรเสริญ และเป็น ศักดศร
ิ์ ี ต่อ
หน้า บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
ิ
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก ซึ่ง จะได้ยน
ถึง ความดี ทัง้ สิน
ซึ
่
ง
เราได้
กระทํ
า
เพื
่
อ
เขาทั
ง
้
หลาย
เขาจะ
้
กลัว และ สะทก สะท้าน เพราะ ความ ดี และ ความ เจริญ ทัง้
สิน
้ ซึ่ง เราได้ จัดหาให้ เมืองนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
และจะมี เสียงให้ได้ยินกันอีก ครัง้ ในสถานที่นี้ ซึ่ง เจ้า กล่าว
ว่า จะเป็นที่ รกร้างปราศจากมนุษย์ และปราศจากสัตว์ ใน
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หัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ และตามถนนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง ร้าง
เปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย และปราศจาก
สัตว์ใดๆ 11 ที่นั ่น จะได้ยน
ิ เสียงบันเทิง และเสียงรืน
่ เริง และ
เสียง เจ้า บ่าว และ เสียง เจ้า สาว และ เสียง บรรดา คน เห
ล่านั ้นที่ ร้อง เพลง อีก ขณะ ที่เขา นํา เครือ
่ ง บูชา แห่ง การ
สรรเสริญ มายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงสรรเส
ริญ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยูเป็
่ น นิ ตย์ ’ เพราะ
เราจะให้พวกเชลยแห่งแผ่นดินนั ้นกลับสู่สภาพเดิม พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
ในสถานที่นี้ ซึ่งเป็นที่รกร้าง ปราศจากมนุษย์และปราศจาก
สัตว์ และ ใน หัว เมือง ทัง้ สิน
้ ของ ที่นี้ จะ เป็นที่ อาศัย ของ ผู้
เลี้ยงแกะทัง้ หลายให้แกะของเขาได้นอนลงอีก
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก

13

พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ใน หัว เมือง แถบ แดน เทือก เขา
ในหัว เมืองแถบหุบเขา ในหัว เมืองแถบภาคใต้ ในแผ่น ดิน
แห่ง เบนยามิน ตามสถานที่ รอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในหัว เมือง
ยู ดาห์ จะ มี ฝูง แกะ ผ่าน ใต้ มือ ของ ผู้ที่นั บ อีก 14 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่เรา
สัญญา ไว้ ต่อ วงศ์ วาน อิสราเอล และ วงศ์ วาน ยู ดาห์สําเร็จ
15 ในวัน เหล่า นั ้น และในเวลานั ้น เราจะให้ องก
ั ูร ชอบธรรม
เกิด มาเพื่อ ดาวิด และท่านจะให้ ความยุติธรรมและความ
ชอบธรรมในแผ่น ดิน นั ้น 16 ในกาลครัง้ นั ้น ยูดาห์ จะได้ รบ
ั
การช่วยให้รอด และเยรู ซาเล็ม จะอาศัย อยูอย่
่ างปลอดภัย
และนี่ เป็น ชื่อซึ่ง เขาจะเรียกเมืองนั ้น คือ ‘พระเยโฮวาห์ทรง
เป็นความชอบธรรมของเรา’ 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดัง
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นี้ ว่า ดาวิดจะไม่ขัดสนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งวงศ์
วานอิสราเอล 18 และปุโรหิตคนเลวีจะไม่ขัดสนบุรุษที่อยูต่
่ อ
หน้าเรา เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเผาเครือ
่ งธัญญบูชา
19
และกระทําการสักการบูชาเป็นนิ ตย์” พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังเยเรมียว่
์ า 20 “พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ถ้า
เจ้า หัก พันธ สัญญา ของ เรา ด้วย วัน และ หัก พันธ สัญญา
ของ เรา ด้วย คืน ได้ จน วัน และ คืน มา ถึง ตาม เวลา กําหนด
ไม่ได้ 21 แล้วจึงจะหักพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อดาวิดผู้รับ
ใช้ของเราได้ จนท่านไม่มีโอรสที่ จะเสวยราชย์ บนพระที่นั่ง
ของ ท่าน และ หัก พันธ สัญญา ของ เรา ซึ่งมี ต่อ ปุโรหิต คน
เลวีผู้ปรนนิ บัติของเราเสียได้ 22 บริวารของฟ้าสวรรค์จะนั บ
ไม่ได้ และเม็ด ทรายที่ ทะเลก็ ตวงไม่ได้ฉั นใด เราก็ จะให้เชื้อ
สายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวีผู้ปรนนิ บัติของเรา
ทวี มาก ขึ้น ฉั น นั ้น” 23 พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา ถึง
เยเรมียว่
์ า 24 “เจ้าไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่า ประชาชนเหล่า
นี้ พูดกัน อย่างไร คือ พูดกันว่า ‘พระ เย โฮ วาห์ ทรง ทอด ทิง้
สอง ครอบ ครัวที่พระองค์ทรง เลือก ไว้ เสีย แล้ว’ ดังนี้ แหละ
เขาทัง้ หลายได้ดูหมิน
่ ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึง ไม่ เป็น
ประชาชาติ ต่อ หน้า เขา ทัง้ หลาย อีก ต่อ ไป 25 พระ เย โฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรามิได้สถาปนาพันธสัญญาของเรากับ
วัน และคืน และสถาปนากฎต่างๆของฟ้า สวรรค์ และแผ่น
ดิน โลกแล้ว 26 เราจึง จะทอดทิง้ เชื้อ สายของยาโคบและดา
วิดผู้รับใช้ของเรา และจะไม่เลือกผู้หน่งึ จากเชื้อสายของเขา
ให้ครอบครองเหนื อเชื้อสายของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ
เพราะเราจะให้การเป็น เชลยของเขากลับ สู่ สภาพเดิม และ
จะมีความกรุ ณาเหนื อเขา”
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เยเรมียต
์ ักเตือนเศเดคียาห์
1

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ เมื่อ เนบู
คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองบาบิโลน และกองทัพ ทัง้ หมด
ของพระองค์ และบรรดาราชอาณาจักรในแผ่น ดิน โลกซึ่ง
อยูใต้
่ การ ครอบ ครอง ของ พระองค์ และ ชนชาติ ทัง้ หลาย
ที่ต่อสู้กับกรุ งเยรู ซาเล็ม และหัวเมืองทัง้ ปวงของกรุ งนั ้นว่า
2 “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า จง ไป
พูดกับเศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ และ กล่าว แก่ ท่าน ว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะมอบกรุ ง นี้ ไว้ในมือ
กษั ตริย์ บา บิโลน และ เขา จะ เผา เสีย ด้วย ไฟ 3 ท่าน จะ ไม่
รอด ไป จาก มือ ของ เขา แต่จะ ถูก จับ แน่ และ ถูก มอบ ไว้ ใน
มือ ของ เขา ท่าน จะ ได้เห็ นกษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ตา ต่อตา
และ จะ ได้พูดกัน ปาก ต่อ ปาก และ ท่าน จะ ต้อง ไป ยัง บา
บิโลน ’ 4 โอ ข้า แต่ เศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ อย่างไร
ก็ ดีขอ ทรง สดับ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ
วาห์ ตรัส เกี่ยว กับ พระองค์ดังนี้ ว่า ท่านจะไม่ ตายด้วย ดาบ
5 ท่าน จะ ตาย ด้วย ความ สงบ และ เขา จะ เผา เครือ
่ ง หอม
เพื่อ ศพ บรรพบุรุษ ของ ท่าน คือ บร รดากษั ตริย์ ซึ่ง อยู่ ก่อน
ท่านฉั นใด คนเขาก็ จะเผาเครือ
่ งหอมเพื่อ ท่านฉั น นั ้น และ
เขาจะครํา่ ครวญเพื่อ ท่านว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย พระองค์เจ้าข้า ’
เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว ” พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ
6 แล้วเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ได้ทูล บรรดาพระวจนะเหล่า นี้ ต่อ
เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 7 ขณะเมื่อ
กองทัพ ของกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนกําลัง สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ทัง้ สินที
้ ่ ยงั เหลือ อยู่ คือ เมืองลาคีช
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และเมืองอาเซคาห์ เพราะยัง เหลือ อยู่ สองเมืองนี้ เท่านั ้นที่
เป็นหัวเมืองยูดาห์ที่มีกําแพงป้อม
8

กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ยงั เยเรมีย์ หลัง จาก
ที่กษั ตริยเศเด
์
คี ยาห์ได้ทรง กระทํา พันธ สัญญา กับ บรรดา
ประชาชน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า จะ ประกาศ ราช กฤษฎีกา
เรือ
่ ง อิสรภาพ แก่เขา ทัง้ หลาย ดังนี้ 9 ให้ทุก คน ปล่อย ทาส
ฮีบรู ของ ตน ทัง้ ชาย และ หญิง เสีย ให้เป็น อิสระ เพื่อ ว่า จะ
ไม่มีผู้ใดกระทํา ให้ ยว
ิ พี่ น้องของตนเป็น ทาส 10 เมื่อ บรรดา
เจ้า นายและบรรดาประชาชน ผู้เข้า กระทํา พันธสัญญาได้
ยินว่า ทุก คน จะ ปล่อย ทาส ของ ตน ทัง้ ชาย และ หญิง เพื่อ
ว่า เขาทัง้ หลายจะไม่ถูกกระทําให้ เป็น ทาสอีก เขาทัง้ หลาย
ก็ได้เชื่อ ฟัง และปล่อยทาสให้เป็น อิสระ 11 แต่ภายหลัง เขา
ได้หวน กลับ และ จับ ทาส ชาย และ หญิง ซึ่ง เขา ได้ ปล่อย ให้
เป็นอิ สระ นั ้น มา ให้อยูใต้
่ บังคับ ของ การ เป็น ทาส ชาย และ
12
หญิงอีก พระ วจนะ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ จึง มา ยัง เยเร มีย์
จาก พระ เย โฮ วาห์ว่า 13 “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า เราได้กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของ
เจ้า ในวันที่ เรานํา เขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออกจาก
14
เรือนทาสว่า เมื่อ สิน
้ เจ็ด ปีแล้ว เจ้า ทุก คนจะต้องปล่อย
พี่ น้ อง ฮีบรู ผู้ที่เขา เอา มา ขาย ไว้ กับ เจ้า และ ได้รับ ใช้เจ้า
มา หก ปี เจ้า ต้อง ปล่อย เขา ให้ เป็นอิ สระ พ้น จาก การ รับ
ใช้เจ้า แต่บรรพบุรุษ ของ เจ้า ไม่ ฟัง เรา และ ไม่เงีย
่ หูฟัง เรา
15 บัดนี้ เจ้า ได้ หัน กลับ และ กระทํา สิง
่ ที่ถูก ต้อง ใน สายตา
ของเรา โดยการประกาศอิสรภาพทุก คนต่อ เพื่อนบ้านของ
ตน และ เจ้า ได้ กระทํา พันธ สัญญา ต่อ หน้า เรา ใน นิ เวศ ซึ่ง
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เรียกตามนามของเรา 16 แต่แล้ว เจ้า ก็ หวนกลับ กระทํา ให้
นามของเราเป็น มลทิน ในเมื่อ เจ้า ทุก คนจับ ทาสชายหญิง
ของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ ปล่อยให้เป็นอิสระไปตามความปรารถนา
ของเขาทัง้ หลายแล้วนัน
้ กลับมาให้อยูใต้
่ บังคับของการเป็น
ทาส ชาย และ หญิงอีก 17 เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ วาห์ จึง
ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า ทัง้ หลาย มิได้เชื่อ ฟัง เรา ด้วย การ ป่าว ร้อง
เรือ
่ ง อิสรภาพ ต่อ พี่ น้ อง และ เพื่อน บ้าน ของ ตน พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราป่าวร้องว่า เจ้าทัง้ หลายเป็นอิ สระต่อ
ดาบ ต่อโรคระบาด และต่อการกันดารอาหาร เราจะกระทํา
เจ้า ให้ ยา้ ยไปอยู่ ในบรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน โลก
18 และคนที่ ละเมิด ต่อ พันธสัญญาของเรา และมิได้กระทํา
ตามข้อตกลงในพันธสัญญาซึ่งเขาได้ กระทําต่อหน้าเรานั ้น
เป็นดังลูกวัวที่เขาตัดออกเป็นสองท่อน และเดินผ่านกลาง
ท่อนเหล่า นั ้น ไป 19 เจ้านายแห่ง ยู ดาห์ก็ดี เจ้านายแห่ง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ก็ดี ขันทีก็ดี ปุโรหิต และ บรรดา ประชาชน แห่ง
แผ่น ดิน นั ้นก็ดี ผู้ผ่านระหว่างท่อนลูก วัวนัน
้ 20 เราจะมอบ
เขาไว้ในมือ ศัตรู ของเขา และในมือ ของบรรดาผู้ที่แสวงหา
ชีวต
ิ ของเขา ศพของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและ
ของ สัตว์ ใน แผ่น ดิน โลก 21 ส่วน เศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู
ดาห์ และเจ้า นายทัง้ หลายของเขานั ้น เราจะมอบไว้ ในมือ
ศัตรู ของเขา และในมือของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา
ในมือของกองทัพแห่งกษั ตริย์บาบิโลนซึ่งได้ถอยไปจากเจ้า
แล้วนัน
้ 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราจะบัญชาและจะ
กระทําให้เขากลับมายังกรุ งนี้ และเขาจะสู้รบกับกรุ งนี้ และ
ยึดเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทําให้หว
ั เมืองยู
ดาห์เป็นที่รกร้างปราศจากคนอาศัย”
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วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ในรัช กาล
เยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ว่า 2 “จง
ไป หา วงศ์ วาน เร คาบ และ พูดกับ เขา และ นํา เขา มา ที่ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ เข้า มาในห้องเฉลียงห้องหนึ่ ง แล้ว
เชิญ ให้ เขาดื่ม เหล้า องุน
่ ” 3 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง นํา ยาอาซัน
ยาห์ บุตรชายเยเรมีย์ ผู้เป็น บุตรชายฮาบาซิ น ยาห์ และพี่
น้ องของเขา และบุตรชายของเขาทัง้ หมด และวงศ์ วานเร
คาบทัง้ หมด 4 ข้าพเจ้า นํา เขามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ มา ใน ห้อง เฉลียง ของ บุตร ชาย ของ ฮา นั น ผู้เป็น บุตร
ชาย อิก ดา ลิ ยาห์ ผู้เป็น คน ของ พระเจ้า ซึ่ง อยูใกล้
่
กับ ห้อง
เฉลียงของเจ้า นาย เหนื อ ห้องเฉลียงของมาอาเสอาห์บุตร
ชาย ชัลลูม ผู้ ดูแล ธรณี ประตู 5 แล้ว ข้าพเจ้า ก็ วาง เหยือก
เห ล้า องุนก
่ ับ ถ้วย หลาย ลูก ไว้หน้า เหล่า บุตร ชาย แห่ง วงศ์
วาน เร คาบ และ ข้าพเจ้า พูดกับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “เชิญ ดื่ม
เหล้าองุน
่ ” 6 แต่เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราจะไม่ด่ืมเหล้าองุน
่
เพราะ โย นา ดับ บุตร ชาย เร คาบ ผู้ เป็น บิดา ของ เรา บัญชา
เรา ว่า ‘เจ้า ทัง้ หลาย อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ ทัง้ ตัว เจ้า และ ลูก
7
หลานของเจ้า เป็น นิ ตย์ เจ้าอย่า สร้างเรือน เจ้าอย่า หว่าน
พืช เจ้า อย่า ปลูก หรือมี สวน องุน
่ และ เจ้า จง อยู่ ใน เต็นท์
ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะมีชีวิ ต ยืนนานในแผ่น ดิน ซึ่ง
เจ้า อาศัย อยู’่ 8 เรา ทัง้ หลาย ได้ เชื่อ ฟัง เสียง ของ โย นา ดับ
บุตรชายเรคาบผู้ เป็น บิดาของเราในสิง่ ทัง้ ปวงซึ่ง ท่านได้
บัญชาเรา คือ ไม่ ด่ืม เหล้า องุน
่ ตลอดชีวต
ิ ของเรา ทัง้ ตัว เรา
ภรรยา บุตรชาย บุตรสาวของเรา 9 และไม่ สร้างเรือนเพื่อ
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จะอาศัย อยู่ เราไม่มีสวนองุน
่ หรือ นาหรือ พืช 10 แต่เราเคย
อยู่ ใน เต็นท์ และ ได้ เชื่อ ฟัง และ กระทํา ทุก สิง่ ซึ่ง โย นา ดับ
บิดา ของ เรา ได้ บัญชา เรา ไว้ 11 แต่ต่อ มา เมื่อ เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ได้ ยก มา ต่อสู้ กับ แผ่น ดิน นี้ เรา
พูด ว่า ‘มา เถิด ให้เรา ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะ กลัว กอง
ทัพ คนเคลเดีย และเพราะกลัว กองทัพ คนซีเรีย’ ดัง นั ้น เรา
จึง อยู่ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม” 12 แล้ว พระ วจนะ แห่ง พระ เย โฮ
วาห์ จึง มาถึง เยเรมียว่
์ า 13 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า
แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยูดาห์
และบอกชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้าจะ
ไม่ รับคํา สัง่ สอน เพื่อ จะ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของ เรา หรือ 14 คํา
บัญชาซึ่งโยนาดับบุตรชายเรคาบให้ไว้แก่บุตรชายทัง้ หลาย
ของตน ไม่ให้ดื่มเหล้าองุน
่ นั ้น เขาก็ได้รักษากันไว้แล้ว และ
เขาทัง้ หลายมิได้ดื่ม เลยจนถึง วัน นี้ เพราะเขาทัง้ หลายได้
เชื่อ ฟัง คํา บัญชาแห่งบิ ดาของเขา แต่เราได้พูดกับ พวกเจ้า
อย่าง ไม่หยุด ยัง้ แต่เจ้า ทัง้ หลาย หา ได้ ฟัง เรา ไม่ 15 เรา ได้
ส่ง บรรดาผู้รับ ใช้ของเราคือ ผู้พยากรณ์ มาหาเจ้า ส่ง เขามา
อย่าง ไม่หยุด ยัง้ กล่าว ว่า ‘บัดนี้ เจ้า ทุก คน จง หัน กลับ จาก
ทางชัว่ ของตน และแก้ไขการกระทํา ของเจ้า ทัง้ หลายเสีย
อย่า ไปติดตามพระอื่น เพื่อ ปรนนิ บัติพระเหล่า นั ้น แล้ว เจ้า
จะ ได้ อาศัย อยู่ ใน แผ่น ดิน ซึ่ง เรา ได้ ประทาน แก่เจ้า และ
บรรพบุรุษ ของเจ้า’ แต่เจ้ามิได้เงีย
่ หูหรือ เชื่อ ฟัง เรา 16 บุตร
ชาย ทัง้ หลาย ของ โย นา ดับ บุตร ชาย ของ เร คาบ ได้ กระทํา
ตามคําบัญชาซึ่งบิดาของเขาได้สัง่ ไว้ แต่ชนชาตินี้ ไม่ได้เชื่อ
ฟัง เรา 17 เหตุฉะนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ นํา ความ ร้าย ทัง้
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สิน
้ ซึ่ง เรา ประกาศ ไว้ มา เหนื อ ยู ดาห์ และ บรรดา ชาว กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพราะว่า เราพูดกับ เขาทัง้ หลายและเขาก็ไม่ฟัง
เราได้ เรียกเขาและเขาไม่ขานตอบ ” 18 แต่เยเรมียได้
์ พูดกับ
วงศ์ วานเรคาบว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิส
ราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า ได้ เชื่อ ฟัง คํา บัญชาของโย
นาดับ บิดาของเจ้า และถือ รักษาข้อบัง คับ ของท่านทัง้ สิน
้
และกระทํา ทุก อย่างที่ ท่านบัญชาเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า โยนา
ดับบุตรชายเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที่ยน
ื อยู่ต่อหน้าเราเลย
เป็นนิ ตย์”

36

เยเรมียบ
์ ันทึกคําพยากรณ์ ต่างๆของท่าน
ต่อ มาในปีที่ สี่แห่งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโย
สิ ยาห์ กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ พระ วจนะ ต่อ ไป นี้ มา จาก พระ
เยโฮวาห์ ถึง เยเรมียว่
์ า 2 “เจ้าจงเอาหนั ง สือม้ วนม้วนหนึ่ ง
และ เขียน ถ้อยคํา นี้ ทัง้ สิน
้ ลง ไว้ เป็น คํา ที่ เรา ได้พูดกับ เจ้า
ปรักปรํา อิสราเอลและยู ดาห์ และบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้
ตัง้ แต่วัน ที่เราได้พูดกับ เจ้า ตัง้ แต่รัชกาลโยสิ ยาห์ จนถึง วัน
นี้ 3 ชะรอยวงศ์ วานยูดาห์จะได้ยน
ิ ถึงความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเรา
ประสงค์ จะกระทํา แก่ เขาทัง้ ปวง เพื่อ ว่า ทุก คนจะหัน กลับ
จากทางชัว่ ร้ายของเขา และเพื่อเราจะอภัยโทษความชัว่ ช้า
ของเขาและบาปของเขา” 4 แล้วเยเรมีย์ จึง เรียกบารุ คบุตร
ชายเนริ ยาห์ให้บารุ คเขียนพระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
วาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส แก่ เยเรมีย์ ตามคํา บอกของท่านไว้ใน
หนั ง สือม้วน 5 และเยเรมียก็
์ สัง่ บารุ คว่า “ข้าพเจ้า ถูกห้าม
ไม่ให้ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะนั ้น เจ้า ต้องไป
1
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และในวัน ถือ อดอาหาร เจ้าจงอ่านพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ จากหนั ง สือม้วน ซึ่ง เจ้า เขียนไว้ตามคํา บอกของเราให้
ประชาชน ทัง้ สิน
ิ เจ้า
้ ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ได้ยน
จงอ่านให้ คนทัง้ ปวงแห่ง ยู ดาห์ ผู้ออกมาจากหัว เมืองของ
เขาให้เขาได้ยน
ิ ด้วย 7 ชะรอยเขาจะถวายคํา ทูล วิงวอนของ
เขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทุก คนจะหัน กลับ จาก
ทางชัว่ ของตน เพราะความกริว้ และความพิโรธซึ่ง พระเย
โฮ วาห์ ทรง ประกาศ เป็น โทษ เหนื อ ชนชาตินี้ นั ้น ใหญ่ หลวง
นั ก” 8 และ บา รุ คบุตร ชาย เน ริ ยาห์ได้กระทํา ทุก อย่าง ตาม
ซึ่ง เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ สัง่ เขา ถึง เรือ
่ งให้ อา่ นพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ จากหนั ง สือม้ วนในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 9 ต่อ มาในปีที่ห้า แห่ง รัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของ
โยสิ ยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ ณ เดือนที่เก้า เขาได้ ป่าวร้อง
แก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และประชาชนทัง้ สิน
้
ผู้ มา จาก หัว เมือง แห่ง ยู ดาห์ ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ถือ อด
อาหารต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 10 แล้ว บารุ ค จึง ได้ อา่ น
ถ้อยคํา ของเยเรมีย์ จากหนั ง สือม้ วนให้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ฟัง
ใน พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ ใน ห้อง เฉลียง ของ เก มา ริ
ยาห์ บุตร ชาย ชา ฟาน ผู้เป็น เลขา นุการ ซึ่ง อยู่ ใน ลาน บน
ตรงทางเข้า ของประตูใหม่แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
11 เมื่อมีคายาห์ บุตรชายเกมาริยาห์ ผู้เป็ นบุตรชายชาฟาน
ได้ยิน พระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ จากหนั ง สือม้ วน
12
แล้ว ท่านได้ ลงมาที่ พระราชวัง ของกษั ตริย์เข้า ไปในห้อง
ราชเลขา และดูเถิด เจ้านายทัง้ สินก
่ ่ นั่น คือ เอลี ชา
้ ็ นั่ง อยูที
มาราชเลขา เดไลยาห์บุตรชายเชไมอาห์ เอลนาธัน บุตรชา
ยอัค โบร์ เกมาริยาห์บุตรชายชาฟาน เศเดคี ยาห์บุตรชาย
ฮานั น ยาห์ และบรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
้ 13 และมี คายาห์ก็เล่า
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ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ท่าน ได้ยิน เมื่อ บา รุ คอ่าน จาก หนั ง สือม้
วน ให้ ประชาชน ฟัง นั ้น 14 เหตุดัง นั ้น บรรดา เจ้า นาย จึง ใช้
เยฮูดีบุตร ชาย เนธา นิ ยาห์ ผู้เป็น บุตร ชาย ของ เชเล มิ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายของคูชี ให้ไปพูดกับบารุ คว่า “จงถือหนั งสือม้
วนซึ่ง เจ้า อ่านให้ประชาชนฟัง นั ้น มา” ดัง นั ้น บารุ คบุตรชาย
เน ริ ยาห์ จึง ถือ หนั ง สือม้ วน นั ้น มา หา เขา ทัง้ หลาย 15 และ
เขาทัง้ หลายจึง พูดกับ เขาว่า “จงนั ่ง ลงอ่านหนั งสือ นั ้น ให้
เราฟัง” บารุ คจึงอ่านให้เขาฟัง 16 ต่อมาเมื่อเขาได้ยน
ิ คําทัง้
หมดนั ้นกห
็ น
ั มาหากันด้วยความกลัว เขาทัง้ หลายจึงพูดกับ
บารุ คว่า “เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ต่อกษั ตริย์”
17 แล้วเขาทัง
้ หลายจึงถามบารุคว่า “จงบอกเราว่า เจ้าเขียน
ถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ อย่างไร เขียนตามคําบอกของเขาหรือ”
18 บารุ คตอบเขาทัง
้ หลายว่า “ท่านได้บอกถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้
สิน
้ แก่ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้า ก็เขีย นมัน ไว้ ด้วยหมึก ในหนั ง
สือม้วน” 19 แล้วเจ้านายทัง้ หลายบอกบารุ คว่า “ทัง้ เจ้าและ
เยเร มีย์ จง ไป ซ่อน เสีย อย่า ให้ผู้ใด ทราบ ว่า เจ้า อยูที
่ ่ไหน ”
20 แล้ว เขาทัง
้ หลายก็เข้า ไปในท้องพระโรงเพื่อ เฝ้า กษั ตริย์
เมื่อ เอาหนั ง สือม้ วนเก็บ ไว้ ในห้องของเอลี ชามาราชเลขา
แล้ว เขาก็กราบทูลถ้อยคําทัง้ สิน
้ นั ้นแก่กษั ตริย์
กษั ตริยเยโฮยาคิ
์
มเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย
กษั ตริยก็
์ รับสัง่ ให้เยฮูดีไปเอาหนั งสือม้วนนั ้นมา เขาก็
ไปเอามาจากห้องของเอลี ชามาราชเลขา และเยฮูดีก็อ่าน
ถวาย กษั ตริย์ และ แก่ บรรดา เจ้า นาย ทัง้ สิน
้ ผู้ ยืน อยู่ ข้างๆ
22
กษั ตริย์
เวลา นั ้น เป็น เดือน ที่เก้า กษั ตริยประ
์
ทับอยู่ ใน
พระราชวัง เหมันต์ และมี ไฟลุก อยู่ ในโถไฟหน้า พระพักตร์
23 ต่อ มาเมื่อเยฮูดีอ่านไปได้ สามหรือสี่แถบ กษั ตริยทรงเอา
์
21
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มีดอาลักษณ์ ตัดออก และทรงโยนเข้าไปในไฟที่ในโถไฟ จน
หนั งสือมว
้ นนั ้นถูกไฟที่ในโถไฟเผาผลาญหมด 24 ถึงกระนั ้น
กษั ตริย์ หรือ ข้าราชการ ของ พระองค์ผู้ได้ยิน บรรดา ถ้อยคํา
เหล่า นี้ หา ได้ เกรง กลัว หรือ ฉี ก เสื้อผ้า ของ ตน ไม่ 25 แม้ว่า
เมื่อ เอ ลนาธัน และ เด ลา ยาห์ และ เก มา ริ ยาห์ ได้ทูล วิง วอ
นกษั ตริย์มิให้พระองค์ทรงเผาหนั งสือม้วน พระองค์หาทรง
ฟัง ไม่ 26 กษั ตริยทรงบั
์
ญชาให้ เยราเมเอลบุตรชายฮามเม
เลค และ เส ไร อาห์บุตร ชาย อัส รี เอล และ เชเล มิ ยาห์บุตร
ชายอับเดเอล ให้จับ บารุ คเสมี ยนและเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์
แต่พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนท่านทัง้ สองเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมียบ
์ ันทึกพระวจนะอีกครัง้
หลัง จากที่กษั ตริยทรงเผาหนั
์
ง สือม้ วนอันมี ถ้อยคํา ซึ่ง
บารุ คเขียนตามคําบอกของเยเรมียแล้
์ ว พระวจนะของพระ
28
เย โฮ วาห์มายังเยเร มียว่
์ า “จง เอา หนั ง สือม้ วน อีก ม้วน
หนึ่ ง และจงเขียนถ้อยคํา แรกซึ่ง อยู่ ในหนั ง สือม้ วนก่อนลง
ไว้ทัง้ หมด คือ ซึ่ง เยโฮยาคิ มกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ ทรงเผาเสีย
นั ้น 29 และ เกี่ยว กับ เรือ
่ ง เย โฮ ยาคิ มกษั ตริย์ยูดาห์ นั ้น เจ้า
จงกล่าวดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ท่านได้ เผาหนั ง
สือม้ วนนี้ เสีย และกล่าวว่า ทําไมเจ้า จึง ได้เขียนไว้ ในนั ้นว่า
“กษั ตริยบาบิ
์
โลนจะมาทําลายแผ่นดินนี้ เป็นแน่ และจะตัด
มนุษย์ และสัตว์ ออกเสีย จากแผ่น ดิน นั ้น” 30 เพราะฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสดัง นี้ เกี่ยวด้วยเยโฮยาคิ มกษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ว่า เย โฮ ยาคิ ม จะ ไม่มีบุตร ที่ จะ ประทับ บน พระที่นั่ง
ของดาวิด และศพของท่านจะถูกทิง้ ไว้ให้ตากแดดกลางวัน
และตากนํ้าค้างแข็งเวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่านและ
เชื้อสายของท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความชัว่ ช้า
ของเขาทัง้ หลาย เราจะนําเหตุรา้ ยทัง้ สินที
้ เ่ ราได้ประกาศต่อ
27
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พวกเขา แต่เขาไม่ ฟัง นั ้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และบนคนยู ดาห์’ ” 32 แล้วเยเรมีย์ จึง เอาหนั ง
สือม้ วนอีก ม้วนหนึ่ ง มอบให้บารุ คบุตรชายเนริยาห์เสมียน
ผู้เขียน ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ใน นั ้น ตาม คํา บอก ของ เยเร มีย์ คือ
ถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ใน หนั ง สือม้ วน ซึ่ง เย โฮ ยาคิ มกษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ได้เผา เสีย ใน ไฟ และ มี ถ้อย คํา เป็นอัน มาก ที่ คล้าย
คลึงกันเพิม
่ ขึ้น

37

1

เยเรมียถู
์ กคุมขัง

เศเด คี ยาห์ ราชบุตร ของ โย สิ ยาห์ ผู้ซึ่ง เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ได้ ตัง้ ให้ เป็นก ษั ตริย์ ใน แผ่น
ดิน ยู ดาห์ ได้เสวย ราชย์แทน โค นิ ยาห์ ราช บุตร ของ เย
โฮ ยาคิ ม 2 แต่ท่าน เอง ก็ดี หรือ ข้าราชการ ของ ท่าน ก็ดี
หรือ ประชาชน แห่ง แผ่นดินก็ดี หา ได้ ฟัง พระ วจนะ ของ
พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดย เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ ไม่
3 กษั ตริยเศเด
์
คี ยาห์ ทรง ใช้ เยฮูคัลบุตร ชาย เชเล มิ ยาห์
และ เศ ฟัน ยาห์ปุโรหิตบุตร ชาย มา อา เส อาห์ให้ไป ยัง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ กล่าว ว่า “ขอ อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เรา เผื่อ เรา” 4 ฝ่าย เยเร มีย์ นั ้น ยัง เข้า นอก
ออก ใน ท่ามกลาง ประชาชน อยู่ เพ ราะ ท่าน ยังมิได้ถูก จํา
ขัง 5 กองทัพ ของ ฟาโรห์ได้ออก มา จาก อียป
ิ ต์ และ เมื่อ
คน เคล เดีย ผู้ ซึ่ง กําลัง ล้อม กรุ ง เยรู ซาเล็ม อยูได้
่ ยิน ข่าว
นั ้น เขา ทัง้ หลาย ก็ ถอยทัพ ไป จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม 6 พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ว่า 7 “พระ
เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอลตรัสดัง นี้ ว่า เจ้า จง ไป
บอ กกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ ผู้ซึ่ง ใช้เจ้า มา ถาม ต่อ เรา ว่า
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‘ดูเถิด กองทัพ ของ ฟาโรห์ ซึ่ง ได้ มา ช่วย เจ้า กําลัง จะ กลับ
ไป อียป
ิ ต์ ไป ยัง แผ่น ดิน ของ เขา 8 และ คน เคล เดีย จะ
กลับ มา ต่อสู้ กับ กรุ ง นี้ อีก เขา ทัง้ หลาย จะ ยึด ไว้ และ เผา
เสีย ด้วย ไฟ 9 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า อย่า ล่อลวง ตัว
เจ้า โดย กล่าว ว่า “คน เคล เดีย จะ ถอย ออก ไป จาก เรา
ที เดียว แน่ ” เพราะ ว่า เขา จะ ไม่ ถอย ออก ไป เลย ทีเดียว
10 ถึง แม้ว่า เจ้า กระทํา ให้ กองทัพ ทัง
้ สิน
้ ของ คน เคล เดีย
ที่ กําลัง ต่อสู้เจ้าให้พ่าย แพ้ และ มี เหลือ แต่คนที่ บาด เจ็บ
เท่านั ้น เขา ทัง้ หลาย จะ ลุก ขึ้น ทุก คนใน เต็นท์ ของ เขา
และ เผา กรุ ง นี้ เสียด้วย ไฟ’ ” 11 ต่อ มา เมื่อ กองทัพ ของ คน
เคล เดีย ได้ ถอย จาก กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะ กองทัพ ของ
ฟาโรห์เข้ามาประชิด 12 เยเรมียก็
์ ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
มุ่ง ไป ยัง แผ่น ดิน เบน ยา มิน เพื่อ จะ รับ ส่วน ของ ท่าน
ท่ามกลางประชาชนที่นั ่น 13 เมื่อ ท่านอยูที
่ ่ประตูเบนยามิน
ทหาร ยาม คน หนึ่ ง อยูที
่ ่ นั ่น ชื่ออิรียาห์บุตร ชาย เชเล มิ ยาห์
ผู้เป็น บุตร ชาย ฮา นั น ยาห์ได้จับ เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ กล่าว
14
ว่า “ท่าน กําลัง หนี ไป หา คน เคล เดีย” และ เยเร มีย์ ตอบ
ว่า “ไม่จริง เลย ข้าพเจ้า มิได้กําลัง หนี ไป หา คน เคล เดีย”
แต่อิรียาห์ไม่ฟัง ท่าน และ จับ เยเร มีย์ นํา มา หา พวก เจ้า
นาย 15 และ บรรดา เจ้า นาย ก็ เดือด ดาล ต่อ เยเร มีย์ และ
เขา ทัง้ หลาย ก็ตีท่าน และ ขัง ท่าน ไว้ ใน เรือนของ โย นาธาน
เลขานุการ เพราะได้ทําให้เป็น คุก 16 เมื่อ เยเรมียเข
์ ้า ไปใน
คุก ใต้ดินและในห้องเล็ก แล้ว เยเรมียก็
์ ค้างอยูที
่ ่นั ่น หลาย
วัน แล้ว 17 กษั ตริยเศเด
์
คี ยาห์ใช้ให้คน ไป เอา ตัวท่า นอ อก
มา กษั ตริยได้
์ สอบถาม ท่าน เป็น ความ ลับที่ ใน พระราชวัง
ว่า “มีพระวจนะอัน ใดมาจากพระเยโฮวาห์ บ้างหรือ” เยเร
มีย์ ทูล ว่า “มีพ่ะ ย่ะ ค่ะ” แล้วท่า นทูล อีกว่า “พระองค์จะถูก
มอบ ไว้ ใน มือ ขอ งกษั ตริย์แห่งบา บิโลน ” 18 เยเร มียได้
์ ทูล
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กษั ตริย์เศเดคี ยาห์อีกว่า “ข้า พระองค์ได้กระทํา อะไรผิด ต่อ
พระองค์ หรือ ต่อ ข้าราชการของพระองค์ หรือ ต่อ ชนชาตินี้
พระองค์จึง ได้ จํา ขัง ข้า พระองค์ไว้ในคุก 19 ผู้พยากรณ์ ของ
พระองค์ผู้ได้พยากรณ์ ให้พระองค์ว่า ‘กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลน
จะ ไม่ มา ต่อสู้พระองค์ หรือ ต่อสู้แผ่น ดิน นี้ ’ นั ้น อยูที
่ ่ไหน
20 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่กษั ตริยผู
์ ้เป็น เจ้า นาย ของ
ข้า พระองค์ ขอพระองค์สดับ ฟัง ขอคํา ทูล ของข้า พระองค์
เป็นที่ โปรดปรานต่อ พระพักตร์ของพระองค์ ขออย่า ส่ง ข้า
พระองค์กลับ ไป ที่ เรือน ของ โย นา ธาน เลขานุการ นั ้น เลย
เกรง ว่า ข้า พระองค์ จะ ตาย เสีย ที่นั ่น ” 21 กษั ตริยเศเด
์
คี
ยาห์จึงมี รับสัง่ ให้ เขา มอบ เยเร มียไว้
์ ที่บริเวณ ทหาร รักษา
พระองค์ และ เขา ให้ ขนมปัง แก่ ท่าน วัน ละ ก้อน จาก ถนน
ช่างทําขนมจนขนมปังในกรุ งนั ้นหมด เยเรมีย์จึงค้างอยู่ใน
บริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั ้น
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เยเรมียถู
์ กหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน
1 ฝ่ายเชฟาทิ ยาห์บุตรชายมัทธาน เกดาลิ ยาห์บุตรชาย
ปาชเฮอร์ และยูคาลบุตรชายเชเลมิยาห์ และปาชเฮอร์บุตร
ชายมัลคิยาห์ได้ยินถ้อยคําของเยเรมียที
์ ่กล่าวแก่ประชาชน
2
ทุก คน ว่า “พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ผู้ใด อยู่ ใน กรุ ง นี้
จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรค
ระบาด แต่ผู้ใด ที่ ออก ไป หา คน เคล เดีย จะ มีชีวิ ตอ ยู่ เขา
จะ มีชีวิต เป็น บําเหน็ จ แห่ง การ สงคราม และ ยังมีชีวิ ตอ ยู่
3 พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า แน่ นอนกรุ ง นี้ จะต้องมอบไว้ใน
มือ ของกองทัพ ของกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนและท่านจะยึดไว้”
4 และบรรดาเจ้า นายจึง ทูล กษั ตริย์ว่า “ขอประหารชายคน
นี้ เสีย เพราะเขากระทํา ให้มือ ของทหารซึ่ง เหลือ อยู่ ในเมือง
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นี้ ออ
่ นลง ทังม
้ ือ ของประชาชนทัง้ หมดด้วย โดยพูด ถ้อยคํา
เช่นนี้ แก่เขาทัง้ หลาย เพราะว่าชายคนนี้ มิได้แสวงหาความ
อยูเ่ ย็น เป็นสุข ของชนชาตินี้ แต่หาความทุกข์ยากลําบาก ”
5 กษั ตริยเศเดคี
์
ยาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ชายคนนี้ อยูในมื
่
อ ของ
ท่าน ทัง้ หลาย แล้ว เพ ราะกษั ตริย์ จะ ทํา อะไร ขัด ท่าน ทัง้
หลายได้เล่า ” 6 เขาจึง จับ เยเรมีย์ หย่อนลงไปในคุก ใต้ดินข
องมัลคิยาห์บุตรชายฮามเมเลคซึ่งอยู่ในบริเวณทหารรักษา
พระองค์ เขาเอาเชือกหย่อนเยเรมีย์ ลงไป ในคุก ใต้ดินนั ้น
ไม่มีน้าํ มีแต่โคลน และเยเรมียก็
์ จมลงไปในโคลน
เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์
เมื่อ เอ เบด เม เลค คน เอธิโอเปีย ขันทีคน หนึ่ ง ใน พระ
ราช วัง ได้ ยินว่า เขา หย่อน เยเร มีย์ ลง ไป ใน คุก ใต้ดิน
นั ้น ฝ่า ยกษั ตริย์ ประ ทับอยู่ที่ประตูเบน ยา มิน 8 เอ เบด
เม เลค ก็ ออก ไป จาก พระราชวัง และ ทูล กษั ตริย์ว่า 9 “ข้า
แต่กษั ตริยผู
์ ้เป็น เจ้า นาย ของ ข้า พระองค์ คน เหล่า
นี้ ได้กระทํา ความ ชัว่ ร้าย ใน บรรดา การ ที่ เขา ได้ กระ ทํา ต่อ
เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ โดยที่ได้ทิง้ ท่านลงไปในคุก ใต้ดิน ท่าน
คง หิว ตาย ที่นั ่น เพราะ ใน กรุ ง นี้ ไม่มีขนมปัง เหลือ อยูเลย
่
10
”
แล้ วกษั ตริย์มีรับสัง่ ให้ เอ เบด เม เลค คน เอธิโอเปีย
ว่า “จง เอา คน ไป จาก ที่นี่ กับ เจ้า สามสิบ คน แล้ว ฉุ ด เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ ออก มา จาก คุก ใต้ดินก่อน เขา ตาย” 11 เอ
เบด เม เลค จึง เอา คน ไป ด้วย และ ไป ที่ พระราชวัง ไป ยัง เรือ
นพัสดุเพื่อเอาผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าขาดๆ ซึ่งเขาเอาเชือกผูก
หย่อน ลง ไป ให้ เยเร มียที
์ ่ใน คุก ใต้ดิน 12 แล้ว เอ เบด เม เลค
คน เอธิโอเปีย พูดกับเยเร มียว่
์ า “ท่าน จง คล้อง ผ้า และ เสื้อ
เก่า นั ้น ไว้ใต้รักแร้และ เชือก ” เยเร มีย์ กระทํา ตาม 13 แล้ว
เขา ก็ฉุ ดเยเร มีย์ ขึ้น มา ด้วย เชือก และ ยก ท่าน ขึ้น มา จาก
7
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คุก ใต้ดิน และ เยเร มียก็
์ ยัง ค้าง อยู่ ใน บริเวณ ทหาร รักษา
พระองค์
เศเดคียาห์ทรงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์
กษั ตริยเศเด
์
คี ยาห์ ทรง ใช้ คน ไป นํา เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ มาที่ทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ชอ
่ ง
ที่สาม กษั ตริยตรั
์ สกับเยเรมียว่
์ า “เราจะถามท่านสักข้อหนึ่ ง
ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย” 15 เยเรมีย์จึงทูล เศเดคี ยาห์ว่า
“ถ้า ข้า พระองค์ จะ ทูล พระองค์ พระองค์จะ ประหาร ข้า
พระองค์แน่ มิใช่หรือ และถ้า ข้า พระองค์ จะถวายคํา ปรึกษา
พระองค์จะไม่ ฟัง ข้า พระองค์มิใช่หรือ ” 16 แล้ วกษั ตริย์เศเด
คี ยาห์ก็ทรงปฏิ ญาณแก่ เยเรมีย์ เป็นการลับ ว่า “พระเยโฮ
วาห์ผู้ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด
เรา จะ ไม่ ประหาร ท่าน หรือ มอบ ท่าน ไว้ ใน มือ ของ คน เหล่า
นี้ ที่แสวงหาชีวต
ิ ของท่านฉั น นั ้น” 17 แล้วเยเรมีย์ ทูล เศเดคี
ยาห์ว่า “พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส
ราเอลตรัสดัง นี้ ว่า ถ้า พระองค์ จะยอมมอบตัว แก่ พวกเจ้า
นาย แห่ งกษั ตริย์ บา บิ โลน แล้ว เขา จะ ไว้ชีวิต ของ พระองค์
และ กรุ ง นี้ จะ ไม่ ต้อง ถูก ไฟ เผา พระองค์และ วงศ์ วาน ของ
พระองค์ จะ มีชีวิ ตอ ยูได้
่ 18 แต่ถ้า พระองค์ไม่ยอม มอบตัว
แก่ พวก เจ้า นาย แห่ งกษั ตริย์ ของ บา บิ โลน แล้ว กรุ ง นี้ จะ
ต้องถูก มอบไว้ ในมือ ของชนเคลเดีย และเขาทัง้ หลายจะ
เอา ไฟ เผา เสีย และ พระองค์ จะ หนี ไม่รอด ไป จาก มือ ของ
เขา ทัง้ หลาย” 19 กษั ตริยเศเด
์
คี ยาห์ จึง ตรัส กับ เยเร มียว่
์ า
“เรากลัว พวกยิว ซึ่ง เล็ดลอดไปหาคนเคลเดีย เกรงว่า เรา
จะถูก มอบไว้ ในมือ ของพวกเหล่า นั ้น และเขาทัง้ หลายจะ
กระทําความอัปยศแก่เรา” 20 เยเรมีย์ทูลว่า “เขาจะไม่มอบ
พระองค์ไว้ ขอ พระองค์ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ
วาห์ ตามสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้ทูล พระองค์ และพระองค์ก็จะ
14
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เป็นสุข และ เขา ก็ จะ ไว้พระชนม์ของ พระองค์ 21 แต่ถ้า
พระองค์ไม่ยอม มอบตัว ต่อ ไป นี้ เป็น พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย
โฮ วาห์ ทรง สําแดง ต่อ ข้า พระองค์ 22 ดูเถิด บรรดา ผู้ หญิง
ที่เหลือ อยูใน
่ วัง ขอ งกษั ตริย์แห่ง ยู ดาห์ จะ ได้ถูกนํา ออก ไป
ให้ พวกเจ้า นายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และผู้ หญิง เหล่า
นั ้นจะว่า ‘เพื่อนทัง้ หลายของพระองค์ได้หลอกลวงพระองค์
และ ได้ ชนะ พระองค์แล้ว พระบาท ของ พระองค์ จม ลง ใน
โคลนแล้ว และเขาทัง้ หลายก็ หน
ั ไปจากพระองค์’ 23 เขาจะ
พา บรรดา สนม และ มเหสี และ บุตร ของ พระองค์ ไป ให้ คน
เคล เดีย และ พระองค์ เอง ก็ จะ ไม่ ทรง รอด ไป จาก มือ ของ
เขาทัง้ หลาย แต่พระองค์จะถู กกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนจับ ได้
และ พระองค์ จะ เป็น เหตุที่พวก เขา เผา กรุ ง นี้ เสียด้วย ไฟ”
24 แล้วเศเดคี ยาห์ ตรัส กับ เยเรมียว่
์ า “อย่า ให้ผู้ใดรู ้ถ้อยคํา
25
เหล่านี้ และท่านจะไม่ตาย แต่ถ้าพวกเจ้านายได้ยนว
ิ ่าเรา
ได้พูดกับท่าน และมาหาท่านพูด ว่า ‘จงบอกมาว่า เจ้า พูด
อะไรกับกษั ตริย์ และกษั ตริย์ตรัสอะไรกับเจ้า อย่าซ่อนอะไร
จากเราเลย และเราจะไม่ฆ่าเจ้า’ 26 ท่านจงบอกเขาทัง้ หลาย
ว่า ‘ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระพักตร์กษั ตริยมิ
์ ให้พระองค์ทรง
ส่งข้าพเจ้ากลับไปที่เรือนของโยนาธานเพื่อให้ตายเสียที่นั ่น
’ ” 27 และเจ้า นายทัง้ ปวงก็ มาหาเยเรมีย์ และซัก ถามท่าน
และท่านก็ ตอบเขาตามบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ ที่กษั ตริยทรง
์
รับสัง่ ท่าน เขาทัง้ หลายจึงหยุดถามท่าน เพราะการสนทนา
นั ้น ไม่มีใคร ได้ยิน 28 และ เยเร มียก็
์ ค้าง อยู่ ใน บริเวณ ทหาร
รักษาพระองค์ จนถึง วันที่ เยรู ซาเล็ม ถูก ยึด ท่านอยู่ ในที่ นั่น
เมื่อเยรู ซาเล็มถูกยึด
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ในปีที่เก้า แห่ง เศเด คี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ ใน เดือน
ที่สิบ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน และ กองทัพ
ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน ได้ มา สู้ รบ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ได้ ล้อม
2
ไว้ ในปีที่สิบ เอ็ด แห่ง รัช กาล เศเด คี ยาห์ เมื่อ วันที่เก้า
ของ เดือน ที่สี่ กรุ งนั ้นก็แตก 3 แล้ว บรรดา เจ้า นาย ขอ
งกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้เข้า มานั ่ง ที่ประตูกลาง มีเนอร์กัล
ชา เร เซอร์ สัม การ์ เน โบ สาร เส คิม รับ สา รีส เนอ ร์กัล
ชาเรเซอร์ รับ มัก และบรรดาเจ้า นายที่เหลือ อยูทั
่ ง้ สิน
้ ขอ
4
งกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ต่อ มาเมื่อ เศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ ง
ยู ดาห์ และบรรดาทหารได้เห็น แล้ว เขาทัง้ หลายได้หนี ออก
จาก กรุ ง ใน เวลา กลาง คืน ไป ทาง อุทยาน ขอ งกษั ตริย์ ออก
ทาง ประตู ระหว่าง กําแพง ทัง้ สอง และ ท่าน ได้หนี ไป ยัง
ทาง ที่ราบ 5 แต่กองทัพ ของ คน เคล เดีย ได้ติด ตาม เขา ทัง้
หลาย ไป ทัน เศเด คี ยาห์ที่ราบ เมือง เย รีโค และ เมื่อ เขา
ทัง้ หลาย จับท่าน ได้แล้ว เขา ได้ นํา ท่าน ไป ยัง เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ที่ ตําบล ริบ ลาห์ ใน แผ่น ดิน ฮามั
ท และพระองค์ก็พิพากษาโทษท่าน 6 กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลน
ได้ ฆ่า บรรดา บุตร ชาย ของ เศเด คี ยาห์ที่ตําบล ริบ ลาห์ ต่อ
หน้า ต่อตา ของ ท่าน และ กษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ได้ ประหาร
พวก ขุนนาง ทัง้ สิน
้ ของ ยู ดาห์เสีย 7 พระองค์ทรง ทํา นั ยน์
ตา ของ เศเด คี ยาห์ให้บอด ไป แล้ว ตีตรวน ท่าน ไว้ เพื่อ จะ
นํา ไป บา บิโลน 8 คน เคล เดีย ได้ เผา พระราชวัง และ บ้าน
เรือน ของ ประชาชน และ พัง กําแพง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย
9 แล้วเนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับ
ส่วนประชาชนที่เหลือ อยูในกรุ
่
ง เป็น เชลยพาไปยัง บาบิโลน
ทัง้ คน ที่เล็ดลอด คือ คน ที่ เล็ดลอด มา หา ท่าน และ ส่วน
คน ที่เหลือ อยู่ 10 เนบู ซา ระ ดาน ผู้บัญชาการ ทหาร รักษา
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พระองค์ได้ทิง้ คนจน แห่ง ประชาชน ที่ไม่มีสมบัติอะไร ไว้ ใน
แผ่น ดิน ยู ดาห์บ้าง และ ใน เวลา เดียวกัน ได้ มอบ สวน องุน
่
และไร่นาให้แก่เขา

เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ดูแลรักษาเยเรมีย์
11 เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ประทานบัญชา

เกี่ยวด้วยเยเร มีย์ ทาง เนบู ซา ระ ดาน ผู้บัญชาการ ทหาร
รักษาพระองค์ว่า 12 “จงรับท่านไป ดูแลท่านให้ดี และอย่า
ทํา อันตราย แก่ท่าน แต่จง กระทํา แก่ ท่าน ตาม ที่ ท่าน จะ
บอก ให้” 13 ดัง นั ้น เนบู ซา ระ ดาน ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา
พระองค์ เนบูชส
ั บาน รับ สา รีส เนอ ร์กัล ชา เร เซอร์ รับ
มัก และบรรดาเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ใช้คนไป
14 คือ พวกท่านได้ใช้คนไปนํา เยเรมีย์ มาจากบริเวณทหาร
รักษาพระองค์ เขาทัง้ หลายมอบท่านไว้กับ เกดาลิ ยาห์บุตร
ชา ยอาหิคัม ผู้เป็น บุตร ชาย ชา ฟาน ให้นํา ท่าน ไป บ้าน ดัง
นั ้น ท่านจึง ได้อยูท่
่ ามกลางประชาชน 15 พระวจนะของพระ
เย โฮ วาห์มายังเยเร มีย์ ขณะ ที่ท่าน ถูก ขัง อยู่ ใน บริเวณ
ทหารรักษาพระองค์ นั้นว่า 16 “จงไปบอกเอเบดเมเลคคน
เอธิโอเปีย ว่า พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า แห่งอิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะให้ถ้อยคําของเราที่มีอยูต่
่ อกรุง
นี้ สําเร็จ ในทางร้ายไม่ใช่ทางดี และจะสําเร็จ ต่อ หน้า เจ้า ใน
วันนั ้น 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่เราจะช่วยเจ้าให้พ้นในวัน
นั ้น และเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้ากลัว 18 เพราะ
เราจะช่วยเจ้า ให้ พ้น เป็น แน่ และเจ้า จะไม่ ล้ม ลงด้วยดาบ
แต่เจ้า จะ มีชีวิต เป็น บําเหน็ จ แห่ง การ สงคราม เพราะ เจ้า
ได้ไว้วางใจในเรา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ”
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เยเร มียพยากรณ์
์
ท่ามกลาง ประชาชน ซึ่ง เหลือ อยู่ ใน ยู
ดาห์
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ หลัง จาก
ที่เนบู ซา ระ ดาน ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ได้ปล่อย
ให้ ท่านไปจากรามาห์ ครัง้ เมื่อ เขาจับท่านตีตรวนมาพร้อม
กับ บรรดา เชลย พวก กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ ยู ดาห์ ผู้ที่ถูกก
วาด ไป เป็น เชลย ยัง บา บิโลน 2 ผู้บัญชาการ ทหาร รักษา
พระองค์ได้นํา เยเรมีย์ มาแล้ว พูดกับท่า นว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของ ท่าน ทรง ประกาศ ความ ร้าย นี้ ต่อ สถาน ที่นี้
3 พระ เย โฮ วาห์ ทรง กระทํา ให้ เป็ น ไป และ ทรง กระทํา ตาม
ที่พระองค์ตรัสไว้ เพราะท่านทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระ
เยโฮวาห์ และไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ สิ่ง นี้ จึง
ได้ เป็นมาเหนื อท่าน 4 ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่
ตรวนที่มือของท่าน ถ้าท่านเห็นชอบที่จะมายังกรุ งบาบิโลน
กับข้าพเจ้า ก็จงมาเถิด ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดี แต่ถ้าท่าน
ไม่เห็นชอบที่ จะมายังกรุ งบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็อย่ามา ดูซิ
แผ่นดิน ทัง้ หมดนี้ อยูต่
่ อ หน้า ท่าน ท่านจะไปที่ไหนก็ได้ตาม
แต่ท่านเห็นดีเห็น ชอบที่ จะไป” 5 ขณะเมื่อ ท่านยัง ไม่กลับไป
เขากล่าวว่า “ท่านจงกลับไปหาเกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม
ผู้เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ซึ่ง กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนได้แต่งตัง้
ให้ เป็น ผู้ ว่า ราชการ บรรดา หัว เมือง ยู ดาห์ และ อยู่ กับ เขา
ท่ามกลางประชาชน หรือจะไปที่ใดที่ท่านเห็นชอบจะไปก็ได้
” ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ จึง สังอน
่
ุมัติเสบียงและ
ให้ ของขวัญ แก่ เยเรมีย์ แล้ว ก็ปล่อยท่านไป 6 เยเรมียก็
์ ไป
หาเกดาลิ ยาห์ บุตรชายอาหิคัมที่มิสปาห์ และอาศัย อยู่ กับ
เขา ท่ามกลาง ประชาชน ซึ่ง เหลือ อยู่ ใน แผ่น ดิน นั ้น 7 เมื่อ
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บรรดา หัวหน้า ของกอง ทหาร ที่ ใน ทุ่ง นา คือ พวก เขา และ
คนของเขาทัง้ หลายได้ ยินว่า กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนได้แต่ง
ตัง้ เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการในแผ่น
ดิน นั ้น และได้ มอบชายหญิงกับ เด็ก ผู้ที่เป็น คนจนในแผ่น
ดิน ซึ่งมิได้ถูกก วาด ไป เป็น เชลย ยัง บา บิ โลน ไว้ให้ท่าน นั ้น
8 เขาทัง
้ หลายก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์ที่มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตร
ชาย เนธา นิ ยาห์ โย ฮา นั น และ โย นา ธา นบุตร ชาย คา เรอ
าห์ เสไรอาห์บุตรชายทัน หุเมท บรรดาบุตรชายของเอฟาย
ชาวเนโทฟาห์ เยซัน ยาห์บุตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ ตัว เขา
และคนของเขา 9 เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็น บุตร
ชาย ชา ฟาน ก็ได้ปฏิญาณ ให้แก่เขา และ คน ของ เขา กล่าว
ว่า “อย่า กลัว ในการที่ จะปรนนิ บัติคนเคลเดีย จงอาศัย อยู่
ในแผ่น ดิน และปรนนิ บัติกษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน แล้วท่า นทัง้
หลายก็ จะอยูเ่ ย็น เป็นสุข 10 ส่วนตัว ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้า
จะอาศัย อยูที
่ ่มิสปาห์ เพื่อ จะปรนนิ บติ
ั คนเคลเดีย ผู้ซึ่ง จะ
มา หา เรา แต่ฝ่าย ท่าน จง เก็บน้าํ องุน
่ ผล ไม้ฤดู ร้อน และ
นํ้ามัน และ เก็บ ไว้ ใน ภาชนะ และ จง อยู่ ใน หัว เมือง ซึ่ง ท่าน
ยึด ได้นั ้น ” 11 ใน ทํานอง เดียวกัน เมื่อ พวก ยิวทัง้ หลาย ซึ่ง
อยูที
่ ่โม อับ และ ท่ามกลาง คน อัม โมน และ ใน เอ โดม และ
ใน แผ่นดินอ่น
ื ๆ ทัง้ สิน
้ ได้ยินว่ากษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ได้ ทิง้
คน ให้ เหลือ ไว้ ส่วน หนึ่ ง ใน ยู ดาห์ และ ได้แต่ง ตัง้ ให้ เก ดา
ลิ ยาห์บุตร ชา ยอาหิคัม ผู้เป็น บุตร ชาย ชา ฟาน ให้ เป็น ผู้ ว่า
ราชการเหนื อ เขาทัง้ หลาย 12 แล้ว พวกยิวทงั ้ ปวงก็ได้กลับ
มาจากทุกที่ซ่ึงเขาถูกขับไล่ให้ไปอยูนั
่ ้น และมายังแผ่นดินยู
ดาห์ มาหาเกดาลิ ยาห์ที่มิสปาห์ และเขาทัง้ หลายได้เก็บน้าํ
องุน
่ และผลไม้ในฤดูรอ
้ นได้เป็นอันมาก
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อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์
ฝ่าย โย ฮา นั น บุตร ชาย ของ คา เรอ าห์ และ บรรดา
ประมุข ของกอง ทหาร ที่ ใน ทุ่ง นา ได้ มา หา เก ดา ลิ ยาห์ที่มิส
ปาห์ 14 และ กล่าว แก่ ท่าน ว่า “ท่าน ทราบ หรือ ไม่ว่า บา
อา ลิ สกษั ตริย์ ของ คน อัม โมน ได้ ส่ง ให้ อิ ชมา เอ ลบุตร ชาย
เนธา นิ ยาห์ มา เอา ชีวต
ิ ของ ท่าน” ฝ่าย เก ดา ลิ ยาห์บุตร ชา
ยอาหิคัม ไม่ เชื่อ เขา ทัง้ หลาย 15 แล้ว โย ฮา นั น บุตร ชาย คา
เรอาห์ได้พูดกับ เกดาลิ ยาห์ เป็น การลับที่มิสปาห์ว่า “จงให้
ข้าพเจ้า ไป ฆ่า อิ ชมา เอ ลบุตร ชาย เนธา นิ ยาห์เสีย และ จะ
ไม่มีใคร ทราบ เรือ
่ ง ทําไม จะ ให้ เขา เอา ชีวต
ิ ของ ท่าน แล้ว
พวกยิวทัง้ หลายซึ่งมารวบรวมอยูก
่ ับท่านจะกระจัดกระจาย
กัน ไป และคนยู ดาห์ที่เหลือ อยูนี
่ ้ ก็จะพินาศ” 16 แต่เกดาลิ
ยาห์บุตรชายอาหิคัม พูดกับ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ว่า
“ท่านอย่า ทํา สิง่ นี้ เลย เพราะที่ ท่า นพูดถึงอิ ชมาเอลนั ้น เป็น
ความเท็จ”
13

41

อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์
ต่อ มา ใน เดือน ที่เจ็ดอิ ชมา เอ ลบุตร ชาย เนธา นิ ยาห์
ผู้เป็น บุตรชายเอลี ชามาเชื้อ พระวงศ์ พร้ อมกับ เจ้า นายสิบ
คนของกษั ตริย์ ได้มาหาเกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัมที่มิส
ปาห์ แล้ว พวก เขา รับ ประทาน อาหาร อยู่ ด้วย กันที่มิส ปาห์
2 แล้วอิ ชมา เอ ลบุตร ชาย เนธา นิ ยาห์ กับ คน ทัง
้ สิบที่อยูกั
่ บ
เขา ก็ได้ลุก ขึ้น ฆ่า เก ดา ลิ ยาห์บุตร ชา ยอาหิคัม ผู้เป็น บุตร
ชายชาฟาน ผู้ที่กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนได้แต่งตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่
ราชการที่แผ่นดิน นั ้น เสีย ด้วยดาบจนตาย 3 อิ ชมาเอลได้
ฆ่า พวก ยิวทงั ้ หลาย ที่อยูกั
่ บ เก ดา ลิ ยาห์ที่มิส ปาห์ และ คน
1
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เคลเดีย ซึ่ง ได้ พบอยูที
่ ่นั ่น พร้อมกับ พวกทหารด้วย 4 ต่อ มา
อีกสองวันหลังจากวันที่เกดาลิ ยาห์ถูกฆ่าก่อนที่ ใครๆรู เรื
้ อ
่ ง
5 มีชายแปดสิบ คนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชี โลห์ และ
เมืองสะมาเรีย มีหนวดเคราโกนเสีย และเสื้อผ้า ขาด และ
กรีด ตัว เอง นํา เครือ
่ งธัญ ญบูชาและกํายานมาถวายที่ พระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์
มาจากมิส ปาห์ พบเขาเหล่า นั ้น เข้า อิ ชมาเอลเดิน มาพลาง
ร้องไห้พลาง และ ต่อ มา เมื่อ เขา พบ คน เหล่า นั ้น จึง พูดกับ
เขาทัง้ หลายว่า “เชิญเข้ามาหาเกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม
เถิด” 7 เมื่อ เขาทัง้ หลายเข้า มาในเมือง อิ ชมาเอลบุตรชาย
เนธานิ ยาห์ และคนที่อยูกั
่ บท่า นก็ ฆ่า เขาทัง้ หลายเสีย และ
โยน เขา ลง ไป ใน ที่ ขัง นํ้า 8 แต่ใน พวก นั ้นมีอยูสิ
่ บ คน ด้วย
กันที่พูดกับอิ ชมาเอลว่า “ขออย่า ฆ่า เราเสีย เลย เพราะเรา
มีของมี ค่า คือ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้า ผึ้ง ซ่อน
ไว้ ในทุ่ง นา” ดัง นั ้น เขาจึง งดไม่ ฆ่า เขาทัง้ หลายกับ พี่ น้อง
เสีย 9 ที่ขัง นํ้า ซึ่งอิ ชมา เอล โยน ศพ ทัง้ ปวง ของ ผู้ที่เขา ฆ่า
ตายลงไปเพราะเหตุ เกดาลิ ยาห์นั ้น เป็นที่ ซ่ึง กษั ตริย์ อาสา
สร้าง ไว้ เพื่อ ป้องกัน บา อา ชา กษั ตริย์แห่งอิส รา เอล อิ ชมา
เอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ก็ใส่คนที่ถูกฆ่า ไว้ จนเต็ม 10 แล้วอิ
ชมาเอลก็ จับ คนทัง้ หมดที่เหลือ อยูในมิ
่
ส ปาห์ ไปเป็น เชลย
คือ พวกราชธิดาและประชาชนทัง้ ปวงที่เหลือ อยูที
่ ่มิสปาห์
ผู้ที่เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้มอบ
หมายให้แก่เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม อิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิ ยาห์ได้จับ เขาเป็น เชลย และออกเดิน ข้ามฟากไปหา
คนอัมโมน
โยฮานั นช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
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11

แต่เมื่อ โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า
ของกองทหารซึ่งอยูก
่ ับเขา ได้ยินเรือ
่ งความชัว่ ร้ายทัง้ หลาย
ซึ่งอิ ชมาเอลบุตร ชายเนธานิ ยาห์ได้กระทํา แล้วนัน
้ 12 เขา
ก็ จัด เอาคนทัง้ หมดของเขาไปต่อ สู้ กับ อิ ชมาเอลบุตรชาย
เนธา นิ ยาห์ เขา ทัง้ หลาย ปะทะ เขา ที่ สระ ใหญ่ ซึ่ง อยูที
่ ่เมือ
งกิเบโอน 13 และต่อ มาเมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง อยู่ กับ อิ
ชมาเอลเห็น โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาหัวหน้า
กองทหารที่อยูกั
่ บเขา เขาทัง้ หลายก็เปรมปรีดิ์ 14 ประชาชน
ทัง้ ปวงซึ่งอิ ชมาเอลจับ เป็น เชลยมาจากมิส ปาห์ จึง หัน หลัง
และกลับ ไป เขาไปหาโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ 15 แต่อิ
ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้หนี รอดจากโยฮานั น พร้อม
กับชายแปดคนไปหาคนอัมโมน 16 แล้วโยฮานั นบุตรชายคา
เรอาห์และบรรดาหัวหน้าของกองทหารซึ่งอยู่กับท่าน ได้นํา
ประชาชน ที่เหลือ อยูทั
่ ง้ หมด ซึ่ง เอา กลับ คืน มา จา กอิ ชมา
เอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ซ่ึง มาจากมิส ปาห์หลัง จากที่ได้ฆ่า
เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม แล้วนน
ั ้ คือ ทหาร ผู้ หญิง เด็ก
และขันที ผู้ซึ่ง โยฮานั น นํา กลับ มายังกิเบโอน 17 และเขาทัง้
หลายก็ ไปอยูที
่ ่ที่อาศัย ของคิม ฮาม ใกล้เบธเลเฮม ตัง้ ใจจะ
18
ไปยังอียป
ิ ต์ เนื่ องด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะ
ว่า อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ได้ฆ่า เกดาลิ ยาห์บุตรชา
ยอาหิคัม ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ตัง้ ให้เป็นผูว
้ า่ ราชการ
เหนื อแผ่นดินนั ้นเสีย

42

คน ยู ดาห์ที่เหลือ อยูขอ
่
คํา แนะ นํา จาก เยเร มีย์
แต่ได้ปฏิเสธคํานั ้นเสีย
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บรรดาหัวหน้า ของกองทหารและโยฮานั น บุตรชายคา
เรอาห์ และเยซัน ยาห์บุตรชายโฮชายาห์ และประชาชนทัง้
ปวง จาก ผู้ น้ อย ที่สุด ถึง ผู้ใหญ่ที่สุด ได้เข้า มา ใกล้ 2 และ
พูดกับเยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ ว่า “ขอ ให้คํา อ้อนวอน ของ
ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เป็นที่ ยอมรับ ต่อ หน้า ท่าน และ ขอ ท่าน
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อเราทัง้ หลาย
เพื่อ คน ที่เหลือ อยูนี
่ ้ ทัง้ สิน
้ (เพราะ เรา มี เหลือ น้ อย จาก คน
มาก ตาม ที่ท่าน เห็น อยู่ กับ ตา แล้ว) 3 ขอ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของท่านสําแดงหนทางแก่เราว่า เราควรจะดําเนิ น
ไป ทาง ไหน และ ขอ สําแดง สิง่ ที่ เรา ควร จะ กระทํา” 4 เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่าน
แล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้า จะ อธิษฐาน ต่อ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า
ของท่านตามคําขอร้องของท่านทัง้ หลาย และต่อมาพระเย
โฮวาห์ จะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้า จะบอกแก่ท่าน
ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิง่ ใดไว้จากท่านเลย” 5 แล้วเขาทัง้ หลาย
พูดกับเยเรมียว่
์ า “ขอพระเยโฮวาห์จงเป็น พยานที่สัตย์จริง
และ สัตย์ ซื่อ ใน ระหว่าง ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้
หลาย มิได้กระทํา ตาม บรรดา พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านผู้ทรงใช้ท่าน 6 ไม่ว่า จะดี หรือ ร้าย ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเรา ผู้ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายส่ง ท่านให้ ไปหานั ้น เพื่อ เรา
จะอยูเ่ ย็น เป็นสุข เมื่อ เราเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของเรา” 7 ต่อ มาครัน
้ สิน
้ สิบ วัน แล้ว พระวจนะ
8
ของ พระ เย โฮ วาห์มายังเยเร มีย์ แล้วท่าน จึง ให้ ตาม ตัว
โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ หว
ั หน้า ของกอง
ทหาร ผู้อยูกั
่ บท่าน และ ประชาชน ทัง้ ปวง ตัง้ แต่คนเล็ก
ที่สุด ถึง คน ใหญ่ที่สุด 9 และ บอก เขา ทัง้ หลาย ว่า “พระ เย
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โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ผู้ซึ่ง ท่าน ได้ใช้ให้ข้าพเจ้า นํา
เอาคํา อ้อนวอนของท่านไปเสนอต่อ พระพักตร์พระองค์นั ้น
ได้ตรัสดัง นี้ ว่า 10 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายจะอยู่ ต่อ ไปในแผ่น ดิน นี้
เรา จะ สร้าง เจ้า ทัง้ หลาย ขึ้น และ ไม่ ทําลาย ลง เรา จะ ปลูก
เจ้า ไว้และไม่ ถอนเจ้า เสีย เพราะเราได้กลับ ใจจากเหตุ รา้ ย
ซึ่ง เรา ได้ กระทํา ไป แล้ว 11 อย่า กลัว กษั ตริย์แห่งบา บิ โลน
ผู้ ซ่ึง เจ้า กลัว อยูนั
่ ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อย่า กลัว เขาเลย
เพราะเราอยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายเพื่อ ช่วยเจ้า ให้รอด และช่วย
เจ้า ให้ พ้น จาก มือ ของ เขา 12 เรา จะ ให้ ความ กรุ ณา แก่เจ้า
เพื่อ เขาจะได้กรุ ณาเจ้า และยอมให้เจ้ากลับ ไปอยู่ ในแผ่น
ดิน ของเจ้า เอง 13 แต่ถ้า เจ้า ทัง้ หลายพูด ว่า ‘เราจะไม่อยูใน
่
แผ่น ดิน นี้ ’ โดย ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของ เจ้า 14 และ กล่าว ว่า ‘ไม่ เอา เรา จะ เข้าไป ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ที่ซึ่ง เราจะไม่เห็น สงคราม จะไม่ได้ยิน เสียง
แตร จะ ไม่ หิว ขนมปัง และ เรา ทัง้ หลาย จะ อาศัย อยูที
่ ่ นั ่น
15
’ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ คนยู ดาห์ที่เหลือ อยูเอ๋
่ ย ขอฟัง พระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา พระเจ้า
ของอิสราเอล ตรัสดัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า มุ่ง หน้า จะเข้า อียป
ิ ต์ และ
ไปอาศัย ที่นั ่น 16 แล้ว ต่อ มาดาบซึ่ง เจ้า กลัว อยู่ นั้น จะตาม
ทัน เจ้า ที่ นั ่น ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ และ การ กันดาร อาหาร ซึ่ง
เจ้า กลัว อยู่ นั ้น จะ ติดตาม เจ้า ไปถึงอียป
ิ ต์ และ เจ้า จะ ตาย
ที่นั ่น 17 ทุกคนซึ่งมุ่งหน้าไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อจะอยูที
่ ่นั ่นจะตาย
เสีย ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขา
จะ ไม่มีคนที่เหลือ อยูหรื
่ อ ที่ รอด ตาย จาก เหตุ ร้าย ซึ่ง เรา จะ
นํา มาเหนื อ เขา 18 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า เรา เท ความ กริว้ ของ เรา และ
ความ พิโรธ ของ เรา ลง เหนื อ ชาว เยรู ซาเล็ม อย่างไร เรา
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จะ เท ความ กริว้ ของ เรา เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย เมื่อ เจ้า จะ เข้า
ไปยังอียป
ิ ต์อย่างนั ้น เจ้าจะเป็น คํา สาป เป็นที่ น่า ตกตะลึง
เป็น คํา แช่ง และเป็นที่นิ นทา เจ้าจะไม่เห็น ที่นี่ อีก 19 โอ คน
ยู ดาห์ที่ยัง เหลือ อยูเอ๋
่ ย พระ เย โฮ วาห์ได้ตรัส เกี่ยว กับท่าน
แล้วว่า ‘อย่า ไปยังอียป
ิ ต์’ จง รู เป็
้ น แน่ ว่า ใน วัน นี้ ข้าพเจ้า
20
ได้ ตัก เตือน ท่าน
ว่า ท่าน ทัง้ หลาย ได้ หลง เจิน
่ ไป ใน ใจ
ของ ท่าน เอง เพราะ ท่าน ได้ใช้ข้าพเจ้า ไป หา พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้า ของท่านว่า ‘ขออธิษฐานเพื่อ เราต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเรา และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราจะตรัส
ประการใด ขอบอกแก่เรา และเราจะกระทําตาม’ 21 และใน
วันนี้ ข้าพเจ้าได้ ประกาศพระวจนะนั ้นแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว
แต่ท่านมิได้เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่านในสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มาบอกท่าน
22 เพราะ ฉะนั ้น บัดนี้ จง ทราบ เป็ น แน่ ว่า ท่าน ทัง
้ หลาย จะ
ตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด
ในสถานที่ซ่ึงท่านทัง้ หลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู”่

43
เยเรมียไ์ ปยังอียป
ิ ต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่
1 ต่อ มา เมื่อ เยเร มีย์ จบ การ พูด ต่อ ประชาชน ทัง
้ ปวง ถึง
พระ วจนะ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ
เขา ทัง้ หลาย ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ เขา ได้ ทรง ใช้
ท่าน ให้ ไป พูด พระ วจนะ ทัง้ สิน
้ นี้ กับ เขา ทัง้ หลาย นั ้น แล้ว
2 อาซาริ ยาห์บุตรชายโฮชายาห์ และโยฮานั น บุตรชายคา
เรอาห์ และบรรดาผู้ชายที่ โอหัง ได้พูดกับเยเรมียว่
์ า “ท่าน
พูดมุสา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรามิได้ใช้ท่านให้ มาพูด
ว่า ‘อย่า ไปอียป
ิ ต์ที่จะอาศัย อยูที
่ ่ นั่น ’ 3 แต่บารุ คบุตรชายเน
ริ ยาห์ได้ยุท่าน ให้ต่อสู้กับ เรา เพื่อ จะ มอบ เรา ไว้ ใน มือ ของ
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คนเคลเดีย เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ ฆ่า เรา หรือ กวาดเราไป
เป็น เชลยในบาบิโลน ” 4 โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และ
บรรดาหัวหน้า ของกองทหาร และประชาชนทัง้ สิน
้ ไม่เชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ที่จะอาศัยอยู่ในแผ่นดินยู
ดาห์ 5 แต่โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ หว
ั หน้า
ของกองทหารได้ พาคนยู ดาห์ทุกคนที่เหลือ อยูไป
่ คือ ผู้ ซ่ึง
กลับ มา อยู่ ใน แผ่น ดิน ยู ดาห์ จาก บรรดา ประชาชาติที่เขา
ถูก ขับ ไล่ให้ไป อยูนั
่ ้น 6 คือ พวก ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก บรรดา
ธิดา และทุก คนซึ่ง เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษา
พระองค์ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัม ผู้เป็น
บุตร ชาย ชา ฟาน ทัง้ เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ และ บา รุ คบุตร
ชาย เน ริ ยาห์ 7 และ เขา ทัง้ หลาย ได้มายัง แผ่นดินอียป
ิ ต์
เพราะ เขา ทัง้ หลาย ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย โฮ
วาห์ และ เขา ก็ มา ถึง นคร ทา ปาน เหส 8 แล้ว พระ วจนะ
ของ พระ เย โฮ วาห์มายังเยเร มีย์ ใน นคร ทา ปาน เห ส ว่า
9 “จงถือก้อน หิน ใหญ่ๆ ไว้ จง ซ่อน ไว้ที่ใน ปูน สอ ใน เตา เผา
อิฐ ซึ่ง อยูที
่ ่ทาง เข้าไป สู่ พระราชวัง ของ ฟาโรห์ ใน นคร ทา
ปาน เห ส ท่ามกลาง สายตา ของ คน ยู ดาห์ 10 และ จง กล่าว
แก่ เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส
รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เรา จะ ใช้ และ นํา เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน ผู้รบ
ั ใช้ของ เรา และ ท่าน จะ ตัง้
พระที่นั่งของท่านเหนื อหินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ซ่อนไว้ และท่าน
จะกางพลับพลาหลวงของท่านเหนื อหินเหล่านี้ 11 เมื่อท่าน
มา ถึง ท่าน จะ โจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์ มอบ ผู้ที่กําหนด ให้ถึง
ความ ตาย จะ ไป หาความ ตาย ผู้ถูกกํา หนด ให้ เป็น เชลย
แก่ การ เป็น เชลย และ ผู้ที่ถูกกํา หนด ให้ถูกดาบ ให้แก่ดาบ
12 และ เรา จะ ก่อ ไฟ ใน วิหาร ของ พระ แห่งอียป
ิ ต์ และ ท่าน
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จะ เผา เสีย และ เก็บ ไป เป็น เชลย และ ท่าน จะ ปกคลุม ตัว
เอง ด้วย แผ่นดินอียป
ิ ต์ เหมือน ผู้ เลี้ยง แกะ ปกคลุม ตัว เอง
ด้วย เสื้อ คลุม และ ท่าน จะ ไป เสีย จาก ที่ นั ่น ด้วย สันติภาพ
13 ท่าน จะ หัก เสา ศักดสิ
ิ์ ทธิแห่
์ ง เมือง เบธเช เมช ซึ่ง อยู่ ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์เสีย และ ท่าน จะ เอา ไฟ เผา วิหาร ของ พระ
แห่งอียป
ิ ต์เสีย”

44

พระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยพวกยิวในอียป
ิ ต์

1 พระวจนะที่มายังเยเรมียเก
์ ี่ยวด้วยบรรดายิวที่อาศัยอยู่

ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ที่มิกดล ที่ทาปานเหส ที่โนฟ และในแผ่น
ดินปัทโรส ว่า 2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสรา
เอล ตรัสดัง นี้ ว่า เจ้าทัง้ หลายได้เห็ นบรรดาเหตุ ร้ายที่ เรา
นํา มาเหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และเหนื อ หัว เมืองยู ดาห์ทัง้ สิน
้
ดูเถิด ทุก วัน นี้ เมือง เห ล่านั ้นก็เป็นที่รกร้าง ไม่มีผู้ใด อาศัย
อยู่ ใน นั ้น 3 เพราะ ความ ชัว่ ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ได้
ยัว่ เย้า เรา ให้มีความ โกรธ ด้วย การ ที่ เขา ทัง้ หลาย ไป เผา
เครือ
่ ง หอม และ ปรน นิ บัติพระ อื่น ซึ่ง เขา ไม่รู จ
้ ัก ไม่ว่า เขา
เอง หรือ เจ้า ทัง้ หลาย หรือ บรรพบุรุษ ของ เจ้า 4 อย่างไร ก็
ดีเราได้ใช้บรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์ ไปหาเจ้าโดย
ได้ลุกขึ้น แต่เนิ่ นๆ และใช้ เขาไปกล่าวว่า ‘โอ อย่า กระทํา สิง่
ที่ น่า สะอิดสะเอียนนี้ ซึ่ง เราเกลียดชัง’ 5 แต่เขาไม่ ฟัง หรือ
เงีย
่ หูฟัง เพื่อ จะหัน กลับ จากความชัว่ ร้ายของเขา และไม่
เผาเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น 6 เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ เทความ
เดือดดาลและความโกรธของเราออกให้พลุ่งขึ้นในหัวเมือง
ยู ดาห์ และ ใน ถนน หนทาง ของ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ เมือง
เห ล่านั ้นก็ถูก ทิง้ ไว้ เสีย เปล่า และ รกร้าง ไป อย่าง ทุก วัน นี้

เยเรมีย์ 44:7
7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้

127

เยเรมีย์ 44:13

พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอล จึงตรัสดังนี้ ว่า ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงทําความ
ชัว่ ร้ายยิง่ ใหญ่นี้ แก่จิตใจเจ้า เอง และตัด เอาผู้ชายผู้ หญิง
ทัง้ เด็ก และเด็ก ที่ ยงด
ั ูด นมเสีย จากเจ้า เสีย จากท่ามกลาง
ยู ดาห์ ไม่มีชนที่เหลือ อยูไว้
่ แก่เจ้าเลย 8 ทําไมเจ้า ทัง้ หลาย
จึง ยัว่ เย้า เรา ให้ โกรธ ด้วย การ ที่ มือ ของ เจ้า กระทํา ด้วย
การ เผา เครือ
่ ง หอม ให้แก่พระ อื่น ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ที่ที่เจ้า
มา อยูนั
่ ้น เพื่อ เจ้า จะ ต้อง ถูก ตัด ออก และ เป็นที่สาป แช่ง
และเป็นที่ นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่น ดิน
โลก 9 เจ้า ได้ ลืม ความ ชัว่ ของ บรรพบุรุษ ของ เจ้า ความ
ชัว่ ของบรรดากษั ตริย์แห่งยู ดาห์ บรรดาความชัว่ ของนาง
สนมและมเหสี ของเขาทัง้ หลาย ความชัว่ ของเจ้า เองและ
ความ ชัว่ ของ ภรรยา ของ เจ้า ซึ่ง เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา ใน
แผ่น ดิน ยู ดาห์ และในถนนหนทางของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย
แล้ว หรือ 10 แม้กระทัง่ วัน นี้ แล้ว เขาทัง้ หลายก็ยงม
ั ิได้ถ่อม
ตัว ลง หรือ เกรงกลัว หรือ ดําเนิ น ตามราชบัญญัติหรือ ตาม
กฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราให้มีไว้หน้า เจ้า ทัง้ หลายและหน้า
บรรพบุรุษ ของเจ้า 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้า แห่งอิส ราเอล จึง ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะมุ่ง หน้า
ของ เรา ต่อสู้เจ้าให้เกิ ดการ ร้าย และ จะ ตัด ยู ดาห์ ออก เสีย
ให้สิน
้ 12 เรา จะ เอา ชน ยู ดาห์ที่เหลือ อยู่ ผู้ซึ่งมุ่ง หน้า มา
ที่แผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อ จะ อาศัย อยูนั
่ ้น และ เขา ทัง้ หลาย จะ
ถูก ผลาญ เสีย หมด เขา จะ ล้ม ลง ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์ เขา จะ
ถูก ผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดารอาหาร ตัง้ แต่คนเล็
กน้ อยที่สุด จนถึง คนใหญ่ โตที่สุด เขาทัง้ หลายจะตายด้วย
ดาบ และ ด้วย การ กันดาร อาหาร และ เขา จะ กลาย เป็น คํา
สาป เป็นที่ น่า ตกตะลึง เป็น คํา แช่ง และเป็นที่นิ นทา 13 เรา
จะ ต้อง ลงโทษ คน เหล่า นั ้น ผู้อาศัย อยู่ ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์
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ดัง ที่เรา ลง โทษ กรุ ง เย รู ซา เล็มด้วย ดาบ ด้วย การ กันดาร
อาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยู ดาห์ที่เหลือ อยูผู
่ ้ซึ่ง
มาอาศัย ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ นั้น จะไม่ รอดพ้น หรือ เหลือกลับ
ไป ยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์ ที่ซึ่ง เขา ปรารถนา จะ กลับ ไป อาศัย
อยู่ เพราะว่า เขาจะไม่ได้กลับไป นอกจากผู้หนี พ้น บางคน”
15 แล้วบรรดาผู้ชายผู้รู ว่
้ าภรรยาของตัวได้ถวายเครือ
่ งหอม
แก่ พระอื่น และบรรดาผู้หญิงที่ ยน
ื อยูใกล้
่
เป็นที่ชุมนุมใหญ่
คือ บรรดา ประชาชน ผู้ อาศัย ใน ปัท โรส ใน แผ่นดินอียป
ิ ต์
ได้ตอบเยเรมียว่
์ า 16 “สําหรับ ถ้อยคํา ซึ่ง ท่านได้ บอกแก่ เรา
ในพระนามของพระเยโฮวาห์นั ้น เราจะไม่ฟังท่าน 17 แต่เรา
จะกระทํา ทุก สิง่ ที่ เราได้พูดไว้ คือ เผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้า
แม่แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ เท เครือ
่ ง ดื่ม ถวาย แก่ พระนาง เจ้า
ดัง ที่ เรา ได้กระทํา ทัง้ พวก เรา และ บรรพบุรุษ ของ เรา บร
รดากษั ตริย์ และเจ้า นายของเรา ในหัว เมืองยู ดาห์ และใน
ถนน หนทาง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ทํา อย่าง นั ้น แล้ว เรา จึงมี อา
หา รบ ริบูรณ์ และ อยูเ่ ย็น เป็นสุข และ ไม่เห็น เหตุ ร้าย อย่าง
ใด 18 ตัง้ แต่เรา งด การ เผา เครือ
่ ง หอม ถวาย เจ้า แม่แห่ง
ฟ้า สวรรค์ และ เท เครือ
่ ง ดื่ม ถวาย แก่พระนาง เจ้า เรา ก็
ขัดสนทุกอย่าง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดาร
อาหาร 19 เมื่อเราเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า ที่เราได้ทําขนมถวาย
เพื่อ นมัสการ พระนาง เจ้า และ ที่ได้เท เครือ
่ ง ดื่ม ถวาย แก่
พระนาง เจ้า นั ้น เรา กระทํา นอก เหนื อ ความ เห็น ชอบ ของ
สามี ของ เรา หรือ” 20 แล้วเยเร มียได้
์ ตอบ บรรดา ประชาชน
ทัง้ พวกผู้ชายและผู้หญิง คือ ประชาชนทัง้ ปวงผู้ให้คํา ตอบ
แก่ ท่านว่า 21 “สําหรับ เครือ
่ งหอมที่ ท่านได้ เผาถวายในหัว
เมืองยู ดาห์ และในถนนหนทางกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัง้ ตัวท่าน
บรรพบุรุษ ของ ท่าน บร รดากษั ตริย์ และ เจ้า นาย ของ ท่าน
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และ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน พระ เย โฮ วาห์มิได้ทรง จดจํา
ไว้ ดอก หรือ พระองค์ไม่ ได้ทรง นึ กถึง หรือ 22 จน พระ เย โฮ
วาห์ จะ ทรง ทน ต่อ ไป อีก ไม่ ไหว แล้ว เพราะ เหตุ จาก การก
ระ ทํา อัน ชัว่ ร้าย ของ ท่าน และ เพราะ เหตุ จาก การ อัน น่า
สะอิดสะเอียน ซึ่ง ท่าน ได้ กระทํา นั ้น เพราะ ฉะนั ้น แผ่น ดิน
ของท่านจึง ได้ กลายเป็นที่ รา้ งเปล่า และเป็นที่ น่า ตกตะลึง
และเป็นที่สาปแช่ง ปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้ 23 เพราะ
ว่า ท่านได้ เผาเครือ
่ งหอม และเพราะว่า ท่านได้ กระทํา บาป
ต่อ พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ เชื่อ ฟัง พระ สุรเสียง ของ พระ เย
โฮวาห์ หรือ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญัติของพระองค์ ตาม
กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ และ ตามพ ระ โอวาท ของ พระองค์
ความร้ายนี้ จึงได้ตกแก่ท่าน ดังทุกวันนี้ ” 24 เยเรมียได้
์ กล่าว
แก่ ประชาชน ทัง้ สิน
้ และ แก่ พวก ผู้ หญิง ทัง้ สินว
้ ่า “บรรดา
ท่าน ทัง้ หลาย แห่ง ยู ดาห์ผู้อยูใน
่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ จง ฟัง พระ
25
วจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า ตัว เจ้า และ ภรรยา ของ เจ้า ได้
ยืนยัน ด้วย ปาก ของ เจ้า ทัง้ หลาย เอง และ ได้ กระทํา ด้วย
มือ ของ เจ้า ทัง้ หลาย ให้ สําเร็จ กล่าว ว่า ‘เรา จะ ทํา ตาม การ
ปฏิญาณของเราซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แน่ นอน คือเผาเครือ
่ ง
หอม ถวาย เจ้า แม่แห่ง ฟ้า สวรรค์ และ เท เครือ
่ ง ดื่ม ถวาย
แก่พระนาง เจ้า ’ แล้ว ก็ดํารง การ ปฏิญาณ ของ เจ้า และ ทํา
ตาม การ ปฏิญาณ ของ เจ้า แน่ นอน 26 เพราะ ฉะนั ้น บรรดา
เจ้า ทัง้ หลาย แห่ง ยู ดาห์ผู้อยูใน
่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ จง ฟัง พระ
วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
ได้ ปฏิญาณโดยชื่อ ใหญ่ ยงิ่ ของเราว่า ปากของคนใดแห่ง
ยู ดาห์ ตลอด ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ จะ ไม่ ออก นาม ของ เรา โดย
กล่าวว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงพระชนม์อยูตราบ
่
ใด ’ 27 ดูเถิด เราคอยดูอยูเพื
่ ่อ ให้เกิด ความร้าย มิใช่ความดี
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ชนยู ดาห์ ทัง้ สิน
่
นดินอียป
ิ ต์ จะถูก ผลาญเสีย ด้วย
้ ผู้อยูในแผ่
ดาบ และด้วยการกันดารอาหาร จนกว่าจะถึงที่ สุดของเขา
28 และบรรดาผู้ที่หนี พ้น ดาบจะกลับ จากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ไป
ยังแผ่นดินยูดาห์ มีจํานวนน้ อย และคนยูดาห์ที่เหลืออยูทั
่ ง้
สิน
่ ่แผ่นดินอียป
ิ ต์ จะทราบว่า คํา ของใคร
้ ซึ่ง มาอาศัย อยูที
จะยัง่ ยืน เป็น คํา ของเราหรือ คํา ของเขาทัง้ หลาย 29 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือเราจะลงโทษ
เจ้า ในที่นี้ เพื่อ เจ้า จะได้ ทราบว่า คํา ของเราจะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่
ต่อเจ้าให้เกิดความร้ายเป็นแน่ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
ดูเถิด เราจะมอบฟาโรห์ โฮฟรากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ไว้ในมือ
ศัตรู ของเขา และในมือ ของคนเหล่านั ้นที่ แสวงหาชีวต
ิ ของ
เขา ดัง ที่เราได้ มอบเศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ไว้ในมือ
ของเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู ของ
เขา และแสวงหาชีวต
ิ ของเขา”

45

พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค
1 ถ้อย คํา ซึ่ง เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ บอก แก่ บา รุ คบุตร ชาย
เนริ ยาห์ เมื่อ เขาเขียนถ้อยคํา เหล่า นี้ ลงในหนั งสือ ตามคํา
บอกของเยเรมีย์ ในปีที่ สี่แห่งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตร
ของ โย สิ ยาห์ กษั ตริยแห่
์ ง ยู ดาห์ว่า 2 “โอ บา รุ ค เอ๋ย
พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่งอิส รา เอล ตรัส แก่ ท่าน ดังนี้ ว่า
3 เจ้าว่า ‘บัดนี้ วิบัติแก่ข้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเพิม
่ ความ
ทุกข์เข้า ที่ความเศร้า โศกของข้า ข้า ก็ เหน็ ดเหนื่ อยด้วยการ
ครํา่ ครวญของข้า ข้า ไม่ ประสบความสงบเลย’ 4 เจ้าจงบอก
เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด สิ่ง ใดที่ เราก่อสร้าง
ขึ้น เราจะทําลายลง และสิง่ ใดที่ เราได้ปลูก เราจะถอนขึ้น
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คือ แผ่น ดิน นี้ ทัง้ หมด 5 และเจ้า จะหาสิง่ ใหญ่ โตเพื่อ ตัว เอง
หรือ อย่า หามัน เลย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เรา
จะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ แต่เราจะให้ชีวิต ของ
เจ้าแก่เจ้าเป็นบําเหน็ จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้า
จะไป”

46
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอียป
ิ ต์
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง มา ยัง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ เกี่ยวด้วย
เรือ
่ ง
บรรดา
ประชาชาติ
2 เรือ
่ ง อียป
ิ ต์ เกี่ยวด้ว ยก อง ทัพ ของ ฟาโรห์ เน โค
กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ ซึ่ง อยูที
่ ่ริม แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส ที่เมือง คา
รเค มิช และ ซึ่ง เนบู คัด เนส ซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน
ได้โจมตีแตก ใน ปีที่ สี่แห่ง รัช กาล เย โฮ ยาคิ มราช บุตร ของ
โยสิ ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ว่า 3 “จงเตรียมดัง้ และโล่ และ
ประชิด เข้า สงคราม 4 จง ผูก อาน ม้า พล ม้า เอ๋ย จง ขึ้นม้า
เถิด จง สวม หมวกเหล็ก ของ เจ้า เข้า ประจํา ที่ จง ขัด หอก
ของ เจ้า จง สวม เสื้อ เกราะ ของ เจ้า ไว้ 5 ทําไม เรา เห็น เขา
ทัง้ หลาย ครันคร
่
้าม และ หัน หลัง กลับ นั กรบ ของ เขา ทัง้
หลาย ถูก ตี ล้ม ลง และ ได้เร่งหนี ไป เขา ทัง้ หลาย ไม่ เหลียว
กลับ ความ สยดสยอง อยูทุ
่ กด้าน พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ แหละ 6 คน เร็วก็หนี ไป ไม่ได้ นั กรบ ก็หนี ไป ไม่รอด เขา
ทัง้ หลาย จะ สะดุด และ ล้ม ลง ใน แดน เหนื อ ข้าง แม่ นํ้า ยู เฟ
รติ ส 7 นี่ ใคร นะ โผล่ขึ้น มา ดัง่ นํ้า ท่วม เหมือน แม่น้ํา ซึ่ง
นํ้า ของมัน ซัด ขึ้น 8 อียป
ิ ต์โผล่ขึ้น มาอย่างนํ้า ท่วม เหมือน
แม่น้ํา ของ มัน ซัด ขึ้น เขา ว่า ‘ข้า จะ ขึ้น ข้า จะ คลุม โลก ข้า
จะทําลายหัว เมืองและชาวเมืองนั ้น เสีย’ 9 ม้า ทัง้ หลายเอ๋ย
1

เยเรมีย์ 46:10

132

เยเรมีย์ 46:18

รุ ด หน้า ไปเถิด รถรบทัง้ หลายเอ๋ย เดือดดาลเข้า เถิด จงให้
นั กรบออกไป คือ คนเอธิโอเปีย และคนพูต ผู้ถือโล่ คนลูดิม
นั ก ถือ และ โก่ง ธนู 10 วัน นี้ เป็นวัน แห่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า จอม โยธา เป็นวัน แห่ง การ แก้ แค้นที่ จะ แก้ แค้น
ศัตรู ของพระองค์ ดาบจะกิน จนอิม
่ และดื่ม โลหิต ของเขา
จน เต็ม คราบ เพราะ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม โยธา
ทําการ บูชา ใน แดน เหนื อ ข้าง แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส 11 โอ ธิดา
พรหมจารีแห่งอียป
ิ ต์เอ๋ย จง ขึ้น ไป ที่ กิ เลอ าด และ ไป เอา
พิมเสน เจ้าได้ใช้ยา เป็นอัน มาก แล้ว และ ก็ไร้ ผล สําหรับ
เจ้านั ้นรักษาไม่หาย 12 บรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอาย
ของ เจ้า และ แผ่นดินก็เต็มด้วย เสียง ร้อง ของ เจ้า เพราะ
ว่า นั กรบ สะ ดุดกัน เขา ทัง้ หลาย ได้ ล้ม ลง ด้วย กัน” 13 พระ
วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ เรือ
่ ง
การ มา ของ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน เพื่อ จะ
14
โจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์ ว่า “จงประกาศในอียป
ิ ต์ และป่าว
ร้องในมิ กดล จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส จงกล่าว
ว่า ยืน ให้พร้ อมไว้และเตรียมตัว พร้อม เพราะว่า ดาบจะกิน
อยู่ รอบ ตัว เจ้า 15 ทําไม ชาย ที่กล้า หาญ ของ เจ้า จึง หนี เสีย
เล่า พวก เขา ไม่ ยืนมั ่ นอ ยู่ เพราะ ว่า พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง
ผลัก เขาล้ม ลง 16 พระองค์ทรงทํา ให้ คนเป็นอัน มากสะดุด
เออ เขาล้ม ลงกัน และกัน และเขาทัง้ หลายพูด ว่า ‘ลุกขึ้น
เถอะ ให้เรา กลับ ไป ยัง ชนชาติ ของ เรา ไป ยัง แผ่นดินที่ เรา
ถือ กําเนิ ด เพราะ เรือ
่ ง ดาบ ของ ผู้บีบ บังคับ ’ 17 พวก เขา ได้
เรียก ชื่อ ฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ว่า ‘ผู้อึก ทึก ผู้ ปล่อย ให้
โอกาส ผ่าน ไป’ 18 เพราะ บรม มหา กษั ตริย์ ผู้ซึ่ง พระนาม
ของ พระองค์ คือ พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสว่า เรา มีชีวิ
ตอยูตราบใด
่
เขาทาโบร์อยูท่
่ ามกลางภูเขาทัง้ หลาย และภู

เยเรมีย์ 46:19

133

เยเรมีย์ 46:27

เขาคารเมลอยู่ ข้างทะเลฉั นใด จะมีผู้หน่ึ งมาฉั น นั ้น 19 โอ
ธิดาผู้ อาศัย ในอียป
ิ ต์เอ๋ย จงเตรียมข้าวของสําหรับ ตัว เจ้า
เพื่อ การถูก กวาดไปเป็น เชลย เพราะว่า เมืองโนฟจะถูก ทิง้
ไว้เสีย เปล่าๆ และรกร้าง ปราศจากคนอาศัย 20 อียป
ิ ต์เป็น
เหมือนวัวสาวตัวงาม แต่การทําลายจากทิศเหนื อมาจับเธอ
21 ทหาร รับจ้าง ที่อยูท่
่ ามกลาง เธอ ก็เห มือ น ลูก วัวที่ได้ขุน
ไว้ให้อ้วน เออ ด้วยเขาทัง้ หลายหัน กลับ และหนี ไปด้วยกัน
เขาทัง้ หลายไม่ ยอมยืน หยัด เพราะวัน แห่ง หายนะของเขา
ได้ มาเหนื อ เขาทัง้ หลาย และเป็น เวลาแห่ง การลงโทษเขา
22 เธอทํา เสียงเหมือนงูที่กําลัง เลื้อยออกไป เพราะศัตรู ของ
เธอจะเดิน กระบวนเข้า มาด้วยกําลัง ทัพ และมาสู้ กับ เธอ
ด้วยขวาน เหมือนอย่างคนเหล่านั ้นที่โค่น ต้นไม้ 23 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เขาทัง้ หลายจะโค่น ป่า ของเธอลง แม้ว่า ป่า
นั ้น ใคร จะ เข้าไป ค้นหา ไม่ได้ เพราะ ว่า พวก เขา ทัง้ หลาย มี
จํานวน มากกว่า ตัก
๊ แตน นั บ ไม่ ถ้วน 24 ธิดา ของ อียป
ิ ต์ จะ
ถูกกระทําให้ได้อาย เธอจะถูกมอบไว้ในมือของชนชาติหน่งึ
จากทิศ เหนื อ” 25 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส
ราเอล ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะนํา การลงโทษมาเหนื อ เหล่า
ฝูง ชน ของ โน และ ฟาโรห์ และ อียป
ิ ต์ และ บรรดา พระ และ
กษั ตริย์ ทัง้ ปวง ของ เมือง นั ้น ลง เหนื อ ฟาโรห์ และ คน ทัง้
หลาย ที่ วางใจ ใน ท่าน 26 เรา จะ มอบ เขา ทัง้ หลาย ไว้ ใน มือ
ของบรรดาผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของเนบู คัด เนส
ซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบา บิโลน และ ใน มือ ข้าราชการ ของ ท่าน
พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า ภาย หลังอียป
ิ ต์ จึง จะ มี คน อาศัย อยู่
27
อย่างสมัยก่อน โอ ยาโคบ ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย อย่า กลัว
เลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า ครันคร
่
้ามเลย เพราะดูเถิด เรา
จะ ช่วย เจ้า ให้ รอด ได้ จาก ที่ไกล และ ช่วย เชื้อ สาย ของ เจ้า
จากแผ่นดินที่ เขาเป็น เชลย ยาโคบจะกลับ มาและมี ความ
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สงบและความสบาย และไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว 28 พระ
เย โฮ วาห์ตรัสว่า โอ ยา โคบ ผู้รับ ใช้ของ เรา เอ๋ย อย่า กลัว
เลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติ
ทัง้ สิน
้ มาถึง ซึ่ง อวสาน คือ ประชาชาติที่เราได้ ขับ เจ้า ให้ ไป
อยูนั
่ ้น แต่ส่วนเจ้า เราจะไม่ กระทํา ให้ ถึง อวสานทีเดียว เรา
จะตี สอนเจ้า ตามขนาด เราจะไม่ ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทํา โทษ
เป็นอันขาด”

47

คําพยากรณ์ เรือ
่ งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ
พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง มา ยัง
เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง ฟี ลิ ส เตียก่อ
2
นที่ฟาโรห์โจมตีเมือง กา ซา “พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
ดูเถิด นํ้า ทัง้ หลายกําลัง ขึ้น มาจากทิศ เหนื อ และจะกลาย
เป็นกระแสนํ้าท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซึ่งอยู่ใน
นั ้น ทัง้ เมืองและผู้ที่อาศัย อยู่ ในเมือง คนจะร้องรํา่ ไร และ
ชาวแผ่นดินนั ้นทุกคนจะครํา่ ครวญ 3 เมื่อได้ยน
ิ เสียงกีบม้า
ตัว แข็ง แรงของเขากระทืบ และเสียงรถรบของเขากรู กัน
มา และเสียงล้อรถดังกึกก้อง พวกพ่อก็จะมิได้หันกลับมาดู
ลูก ทัง้ หลายของตน เพราะมือ ของเขาอ่อนเปลี้ย เต็มทีแล้ว
4 เพราะวันที่ จะมาถึง ซึ่ง จะทํา ลายฟี ลิ ส เตีย ทัง
้ สิน
้ และจะ
ตัด ผู้อุปถัมภ์ทุกคนที่เหลือ อยูออกจากเมื
่
องไทระและเมือง
ไซดอน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทํา ลายคนฟี ลิ ส เตีย คือ
คน ที่เหลือ อยูใน
่ แถบ คัฟ โทร์นั ้น 5 เมือง กา ซา ก็ ล้าน เลี่ยน
และเมืองอัชเคโลนก็ถูกตัดออกพร้อมด้วยคนที่เหลืออยูใน
่
หุบเขา ของ เขา เจ้า จะ เชือด เนื้ อ เถือ หนั ง ของ เจ้า อีก นาน
เท่าใด 6 โอ ดาบ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ เจ้าข้า อีกนาน เท่าไร
1
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ท่านจึง จะสงบ จงสอดตัว เข้า ไว้ ในฝัก เสีย เถิด จงหยุด พัก
และอยู่นิ่งๆเสียที 7 เมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงกําชับ มัน จะสงบ
ได้อย่างไรเล่า พระองค์ทรงบัญชาและแต่งตัง้ ให้ดาบนั ้นต่อ
สู้อช
ั เคโลนและต่อสู้ชายทะเล”

48
โมอับจะถูกทําลาย
1 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งโมอับ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิส รา เอล ตรัสดัง นี้ ว่า “วิบัติแก่เนโบ เพ ราะเป็นที่ถูก
ทิง้ ร้าง คี ร ิยาธาอิม ได้อาย มัน ถูก ยึด แล้ว มิสกาบก็ได้อาย
และ คร้าม กลัว 2 จะ ไม่มีการ สรรเสริญ โม อับ อีก ต่อ ไป ใน
เมืองเฮชโบนคนเหล่า นั ้น ได้ วางแผนปองร้ายต่อ โมอับ ว่า
‘มาเถอะ ให้เราตัดมัน ออกเสีย จากการเป็น ประชาชาติ’ โอ
เมือง มัด เมน เอ๋ย เจ้า จะ ถูก ตัด ลง มา เหมือน กัน ดาบ จะ
ไล่ ตาม เจ้า ไป 3 จะ มี เสียง ร้อง มา แต่ โฮ โร นา อิม ว่า ‘การ
ร้างเปล่า และการทําลายอย่างใหญ่หลวง ’ 4 เมืองโมอับ ถูก
ทําลาย เสีย แล้ว ได้ยิน เสียง ร้องไห้ จาก พวก เด็ก เล็กๆ ของ
เธอ 5 เพราะเขาทัง้ หลายจะขึ้นไปร้องไห้ที่ทางขึ้นเมืองลูฮีท
เพราะพวกศัตรู ได้ยิน เสียงร้องไห้ เพราะการทําลาย ที่ทาง
ลงจากเมืองโฮโรนาอิม 6 หนี เถิด เอาตัว รอดเถิด จงเป็น
เหมือน พุ่ม ไม้ที่ใน ถิน
่ ทุรกัน ดาร 7 เพราะ ว่า เจ้า ได้ วางใจ
ใน ผล งาน และ ใน ทรัพย์สมบัติของ เจ้า เจ้า จะ ต้อง ถูก ยึด
ด้วย และ พระ เค โมช จะ ต้อง ถูก กวาด ไป เป็น เชลย พร้ อม
กับ ปุโรหิต และเจ้า นายของเขา 8 ผู้ทําลายจะมาเหนื อ เมือง
ทุก เมือง และ ไม่มีเมือง ใด จะ รอดพ้น ไป ได้ หุบเขา จะ ต้อง
พินาศและที่ราบจะต้องถูก ทําลาย ดัง ที่พระเยโฮวาห์ ทรง
ลัน
่ พระวาจาไว้ 9 จงให้ปีกแก่ โมอับ เพื่อว่ามันจะหนี รอดไป
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ได้ เพราะหัว เมืองของมัน จะกลายเป็นที่รกร้าง ปราศจาก
สิง่ ใดอาศัย อยู่ ในนั ้น 10 ผู้ใดกระทํา งานของพระเยโฮวาห์
อย่างไม่ซื่อ ผู้นั ้นก็ถูกสาป ผู้ที่กันไม่ให้ดาบของตนกระทําให้
โลหิตตก ผู้นั ้นจะถูกสาป 11 โมอับสบายตัง้ แต่หนุ่มๆมา และ
ได้ตกตะกอน มัน ไม่ได้ถูกถ่ายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะ
นั ้น หรือต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย ดังนั ้น รสจึงยังอยู่ในนั ้น
และกลินก
่ ็ไม่เปลี่ยนแปลง” 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะ
ฉะนั ้น ดูเถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะส่ง นั ก ท่องเที่ยว
มาให้ เขาเพื่อ ทําให้ เขาท่องเที่ยวไป และเทภาชนะของเขา
ให้เกลี้ยง และทุบไหของเขาให้แตกเป็นชิน
้ ๆ 13 แล้วโมอับก็
จะ ได้ อาย เพ ราะ พระ เค โมช อย่าง ที่วงศ์วาน อิสราเอล ได้
อายเพราะเบธเอล อันเป็นที่วางใจของเขา 14 เจ้าว่าอย่างไร
ได้ว่า ‘เราเป็นพวกวีรชนและทแกล้วทหารสําหรับสงคราม’
15 เมืองโมอับ ถูก ทําลายและขึ้น ไปจากหัว เมืองของมัน แล้ว
และคนหนุ่มๆที่ คัด เลือกแล้ว ของเมืองก็ ลงไปสู่การถูกฆ่า
พระบรมมหากษั ตริย์ผู้ทรงพระนามว่า พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ตรัสดังนี้ แหละ 16 ภัยพิบัติของโมอับอยู่ใกล้แค่คืบแล้ว
และ ความ ทุกข์ ใจ ของ เขา ก็เร่งก้าว เข้า มา 17 บรรดา ท่าน
ที่อยูรอบเขา
่
จงเสียใจด้วยเขาเถิด และบรรดาท่านที่รู จั
้ ก
ชื่อ เขาด้วย จงกล่าวว่า ‘ไม้ธารพระกรอัน ทรงฤทธิ์ หก
ั เสีย
18
แล้ว คือ คทาอันรุ่ง โรจน์ นั ้น ’ ธิดาผู้ อาศัย เมืองดี โบนเอ๋ย
จง ลง มา จาก สง่า ราศี ของ เจ้า และ นั ่งด้วย ความ กระหาย
เพราะผู้ ทําลายโมอับ จะมาสู้ กับ เจ้า เขาจะทําลายที่ กําบัง
เข้ม แข็ง ของเจ้า 19 โอ ชาวเมืองอาโรเออร์เอ๋ย จงยืน เฝ้า
อยูข้
่ างทาง จงถามชายที่หนี มาและผู้ หญิง ที่ รอดพ้น มาว่า
‘เกิด เรือ
่ งอะไรขึ้น’ 20 โมอับ ถูก กระทํา ให้ได้อาย เพราะมัน
แตกเสีย แล้ว ครํา่ ครวญและร้องรํา่ ไรอยู่ จงบอกแถวแม่
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นํ้า อารโนนว่า ‘โมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว’ 21 การพิพากษา
ได้ ตกเหนื อ ที่ราบ เหนื อ โฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท
22 และดี โบน และเนโบ และเบธดิบ ลาธาอิม 23 และคี ร ิยา
ธาอิม และเบธกามุล และเบธเมโอน 24 และเคริโอท และ
โบสราห์ และหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โมอับ ทัง้ ไกลและ
ใกล้ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาของโมอับ ถูก ตัด ออกแล้ว
และแขนของมันก็หก
ั ไป 26 จงทําให้เขามึนเมา เพราะว่าเขา
ได้ พองตัว ขึ้น ต่อ พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น โมอับ จะต้อง
กลิง้ เกลือก อยู่ ใน อาเจียน ของ ตัว และ เขา จะ ถูก เยาะ เย้ย
ด้วย 27 อิสราเอลไม่ถูกเจ้าเยาะเย้ยหรือ ไปพบเขาท่ามกลาง
โจร หรือ เมื่อ เจ้า พูด ถึง เขา เจ้า จึง กระโดด ขึ้น ด้วย ความ
ปีติยินดี 28 โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย จงออกเสียจากหัวเมืองไป
อาศัย อยู่ ในหิน จงเป็น เหมือนนกเขาซึ่ง ทํา รัง อยูที
่ ่ข้างปาก
29
ซอก เราได้ยน
ิ ถึง ความเห่อเหิม ของโมอับ (เขาเห่อเหิม
มาก) ได้ยิน ถึง ความยโส ความจองหองของเขา และความ
เห่อเหิม ของเขา และถึง ความยกตนข่มท่านในใจของเขา
30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรารู ้ความโกรธของเขา แต่มัน จะ
ไม่สําเร็จ ความ เท็จ ทัง้ หลาย ของ เขา จะ ไม่ ถึง ความ สําเร็จ
31 เพราะฉะนั ้น เราจะครํา
่ ครวญเพื่อ โมอับ เราจะร้องรํา่ ไร
เพื่อ โมอับทั ้ งมวล ใจ ของ เรา จะ โอด ครวญ เพื่อ คน ของ คีร ์
เฮเรส 32 โอ เถาองุน
่ แห่ง สิบ มาห์เอ๋ย เราจะร้องไห้ เพื่อ เจ้า
มากกว่าเพื่อยาเซอร์ กิง่ ทัง้ หลายของเจ้ายื่นข้ามทะเลจนถึง
ทะเลของยาเซอร์ ผู้ทําลายได้โจมตีผลไม้ฤดูร้อนและการ
เก็บองุน
่ ของเจ้า 33 ความยินดีและความชื่นบานได้ถูกกวาด
ออกไปเสียจากเรือกสวนไร่นาและแผ่นดินของโมอับ เราได้
กระทํา ให้ เหล้า องุน
่ หยุด ไหลจากบ่อ ยํ่า องุน
่ ไม่มีคนยํ่า ด้วย
เสียงโห่ร้อง เสียงโห่ รอ
้ งนั ้น ไม่ใช่เสียงโห่ รอ
้ งเลย 34 เมือง
เฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห์ได้ร้องรํา่ ไห้ เขาทัง้ หลายส่ง
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เสียงร้องไกลถึง เมืองยาฮาส จากโศอาร์ถึง โฮโรนาอิม ดัง
วัวตัวเมียอายุ สามปี เพราะสายนํ้าทัง้ หลายแห่งนิ มริมก็ จะ
ร้างเปล่า ด้วย 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนํา อวสานมา
สู่ผู้ที่ถวายเครือ
่ งบูชาในปูชนียสถานสูงและเผาเครือ
่ งหอม
ถวายพระของเขาในโมอับ 36 เพราะฉะนั ้นใจของเราจะโอด
ครวญเพื่อโมอับเหมือนอย่างปี่ และใจของเราจะโอดครวญ
เหมือน ปี่ เพื่อ คน เมือง คีร ์ เฮ เรส เพราะ ทรัพย์สมบัติที่เขา
ได้มาก็ได้พินาศ 37 ทุกศีรษะจะถูก โกน และทุก เคราจะถูก
ตัด บนมือทัง้ ปวงจะมีรอยเชือดเฉื อน และจะมีผ้ากระสอบ
ที่บัน
้ เอว 38 บนหลังคาเรือนทัง้ สิน
้ ของโมอับ และตามถนน
ทัง้ หลาย ใน เมือง นั ้น จะ มีแต่เสียง โอด ครวญ ทัว่ ไป เพราะ
เราทุบ โมอับ เหมือนเราทุบ ภาชนะที่ เราไม่พอใจ พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 39 เขาทัง้ หลายจะครํา่ ครวญว่า ‘โมอับ
แตก แล้ว หนอ โม อับ หัน หลัง กลับด้วย ความ อับอาย แล้ว
หนอ’ ดัง นั ้น แหละโมอับ ได้ กลายเป็นที่เยาะเย้ย และเป็นที่
หวาดเสียวแก่ บรรดาผู้ที่ อยูล้
่ อมรอบเขา” 40 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ผู้หน่งึ จะโฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กาง ปีก ออก สู้ โม อับ 41 เค ริ โอท ถูก จับ ไป และ ที่ กําบัง เข้ม
แข็ง ถูก ยึด จิตใจของบรรดานั กรบแห่ง โมอับ ในวัน นั ้น จะ
เหมือนจิตใจของผู้ หญิง ซึ่ง กําลัง เจ็บ ครรภ์ คลอดบุตร 42 โม
อับ จะถูก ทําลายและไม่ เป็น ชนชาติหน่งอ
ึ ีก ต่อ ไป เพราะว่า
เขาพองตัว ขึ้น ต่อ พระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ
ชาวเมืองโมอับ เอ๋ย ความสยดสยอง หลุม พรางและกับดัก
จะอยู่เหนื อ เจ้า 44 ผู้ใดที่หนี จากความสยดสยองจะตกหลุม
พราง และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุม พรางก็ จะติดกับ เพราะ
เราจะนํา สิง่ เหล่า นี้ มาเหนื อ โมอับ ในปีแห่งการลงโทษเขา
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 45 ผู้ลี้ภัยได้ไปยืนอยูอ
่ ย่างหมด
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แรงที่ ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะว่า ไฟจะออกมาจากเฮช
โบน เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิโหน มัน จะทําลาย
ดิน แดนของโมอับ และกระหม่อมของบรรดาคนแห่ง ความ
อลเวง 46 โอ โม อับ เอ๋ย วิบัติแก่เจ้า ชนชาติแห่ง พระ เค โม
ชกํา ลัง วอดวายอยูแล้
่ ว เพราะบรรดาบุตรชายของเจ้า ถูก
จับ ไป เป็น เชลย และ บุตร สาว ของ เจ้า ก็เข้า ใน ความ เป็น
เชลย 47 แต่เรายัง จะให้โมอับ กลับ สู่ สภาพเดิม ในกาลต่อ ไป
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ” เท่านี้ เป็นข้อพิพากษาโมอับ

49

คําพยากรณ์ เรือ
่ งคนอัมโมน
เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง คน อัม โมน พระ เย โฮ วาห์ตรัสว่า
“อิสราเอลไม่มีบุตรชายหรือ เขาไม่มีทายาทหรือ แล้วทําไม
กษั ตริย์ ของ พวก เขา จึง รับ กาด เป็น มรดก และ ประชาชน
ของท่านอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองของท่าน 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เพราะ ฉะนั ้น ดูเถิด วัน เวลา จะ มา ถึง เมื่อ เรา จะ กระทํา
ให้ได้ยิน เสียงสัญญาณสงครามในนครรับ บาห์ ของคนอัม
โมน มันจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง และธิดาทัง้ หลาย
ของ เมือง นั ้น จะ ถูก เผา เสีย ด้วย ไฟ แล้วอิส รา เอล จะ เป็น
ทายาทของคนเหล่านั ้นที่ เคยเป็น ทายาทของเขาอีก พระ
เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 3 โอ เฮ ช โบ น เอ๋ย จง ครํา่ ครวญ
เพราะเมือ งอัย ถูก ทําลาย บุตรสาวแห่ง นครรับ บาห์เอ๋ย จง
ร้อง รํา่ ไร จง เอา ผ้า กระสอบ คาด เอว ไว้ จง โอด ครวญ วิง่
ไปวิง่ มาอยู่ ท่ามกลางรัว้ ต้นไม้ เพราะกษั ตริย์ ของพวกเขา
จะต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย พร้ อมกับ ปุโรหิต และเจ้า นาย
ของมัน 4 โอ บุตรสาวผู้กลับสัตย์เอ๋ย ทําไมเจ้าโอ้อวดบรรดา
หุบเขา หุบเขาของเจ้า มี น้ํา ไหล ผู้วางใจในสมบัติของตนว่า
‘ใครจะมาสู้ ฉั น นะ’ 5 องค์พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา
1
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ตรัสว่า ดูเถิด เรา จะ นํา ความสยดสยองมาเหนื อ เจ้า จาก
ทุก คนที่อยูรอบตั
่
ว เจ้า และเจ้า จะถูก ขับ ไล่ ออกไป ชายทุก
คนตรงหน้า เขาออกไป และจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ ภัย ได้
6 แต่ภายหลัง เราจะให้ คนอัม โมนกลับ สู่ สภาพเดิม” พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอโดม
7 เกี่ย วกับ เรือ
่ ง เมือง เอ โดม พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา
ตรัสดัง นี้ ว่า “สติปัญญา ไม่มีใน เท มาน อีก แล้ว หรือ คํา
ปรึกษา พินาศ ไป จาก ผู้ เฉลียว ฉลาด แล้ว หรือ สติปัญญา
ของเขาหายสูญ ไปเสีย แล้ว หรือ 8 โอ ชาวเมืองเดดานเอ๋ย
จงหนี จงหัน กลับ จงอาศัย ในที่ลึก เพราะว่า เราจะนํา ภัย
พิบัติของ เอ ซาว มา เหนื อ เขา เวลา เมื่อ เรา จะ ลงโทษ เขา
9 ถ้า คนเก็บ องุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้ บ้าง
หรือ ถ้า ขโมย มา เวลา กลาง คืน เขา จะ ไม่ ทําลาย เพียง พอ
แก่ ตัว เขา เท่านั ้น หรือ 10 แต่เรา ได้เปลือย เอ ซาว ให้เปลือย
เลย เราได้ เปิด ที่ ซ่อนของเขา และเขาไม่ สามารถซ่อนตัว
ได้ เชื้อ สาย ของ เขา ถูก ทําลาย และ พี่ น้ อง ของ เขา และ
เพื่อนบ้านของเขา ไม่มีเขาอีก แล้ว 11 จงทิง้ เด็ก กําพร้า พ่อ
ของ เจ้า ไว้เถิด เรา จะ ให้ เขา มีชีวิ ตอ ยู่ และ ให้แม่ม่าย ของ
เจ้า วางใจ ใน เรา เถิด” 12 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า
“ดูเถิด ถ้า คนที่ ยงั ไม่ สมควรจะดื่ม จากถ้วยนั ้น ยัง ต้องดื่ม
เจ้าจะพ้น โทษไปได้หรือ เจ้าจะพ้น โทษไปไม่ได้ เจ้าจะต้อง
ดื่ม 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ ปฏิญาณต่อ ตัว ของเรา
เอง ว่า โบ ส ราห์ จะ ต้อ งก ลาย เป็นที่รกร้าง เป็นที่ตําหนิ ติ
เตียน เป็นที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสีย เปล่า และเป็น คํา สาปแช่ง และ
หัว เมืองทัง้ สิน
่ อง
้ ของเขาจะเป็นที่ที่ถูกทิง้ ไว้เสีย เปล่า อยูเนื
นิ ตย์” 14 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ข่าวลือจากพระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ ง
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ถูก ส่ง ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอกว่า “จงรวบรวม
เจ้า ทัง้ หลาย เข้า และ มา ต่อสู้ เมือง นั ้น และ ลุก ขึ้น เพื่อ
กระทํา สงครามเถิด 15 เพราะว่า ดูเถิด เราจะกระทํา เจ้า ให้
เล็ก ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้เป็นที่ดูหมิน
่ ท่ามกลาง
16
มนุษย์ เพราะความหวาดเสียวของเจ้า ได้ หลอกลวงเจ้า
ทัง้ ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้า โอ เจ้าผูซ
้ ่ึงอาศัยอยูใ่ นซอก
หิน ผู้ยึด ยอด ภูเขา ไว้เอ๋ย แม้เจ้า ทํา รัง ของ เจ้า สูง เหมือน
อย่างรังนกอินทรี เราจะฉุ ด เจ้า ลงมาจากที่นั ่น พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 17 เอ โดม จะ กลาย เป็นที่รกร้าง ทุก คน
ที่ ผ่าน เอ โดม จะ ตก ตะลึง และ จะ เย้ย หยัน ใน ภัย พิบัติทัง้
สิน
้ ของ มัน 18 อย่าง เมื่อ เมือง โส โดม และ เมือง โก โม ราห์
และ หัว เมือง ใกล้ เคียง ของ มัน ถูก ทําลาย ล้าง พระ เย โฮ
วาห์ตรัสว่า ไม่มีใครจะพํานั ก อยูที
่ ่ นั ่น ไม่มีบุตรของมนุษย์
คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น 19 ดูเถิด เขาจะขึ้นมาอย่างสิงโต
จาก คลื่น ของ ลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดน โจน เข้า ใส่ คอก ของ แกะ
ที่แข็งแรง แต่เราจะกระทําให้เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บพลัน
และใครเป็นผู้ที่เลือกสรรไว้ ที่เราจะแต่งตัง้ ไว้เหนื อเธอ ใคร
เป็น อย่าง เรา เล่า ใคร จะ นั ด เรา เล่า ผู้เลี้ยง แกะ คน ใด จะ
ทน ยืน อยู่ ต่อ หน้า เรา ได้ 20 เพราะ ฉะนั ้น จง ฟัง คํา ปรึกษา
ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง เตรียม ไว้ต่อสู้เมือง เอ โดม และ พระ
ประสงค์ทัง้ หลายซึ่งพระองค์ได้ดําริไว้ต่อสู้ชาวเมืองเทมาน
แน่ ล่ะ ถึง ตัว เล็ก ที่ สุด ในฝูงก็ จะต้องถูก ลากเอาไป แน่ ละ
พระองค์จะทรงกระทํา ให้ที่อาศัย ของเขาร้างเปล่า ไปพร้อม
กับ เขาด้วย 21 แผ่นดิน โลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงที่ มัน ล้ม
เสียงครํา่ ครวญของเขาได้ยน
ิ ถึง ทะเลแดง 22 ดูเถิด ผู้หน่งึ
จะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีกของมัน
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ออกสู้ โบสราห์ และจิตใจของนั กรบแห่ง เอโดมในวัน นั ้น จะ
เป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตร
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองดามัสกัส

23 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งเมืองดามัสกัส เมืองฮามัทและเมืองอาร

ปัด ได้ขายหน้า เพราะเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ข่าวร้าย เขาก็กลัว
ลาน ทะเลก็ทุรนทุราย มัน สงบลงไม่ได้ 24 เมืองดามัสกัส ก็
อ่อนเพลีย แล้ว เธอหัน หนี และความกลัว จนตัว สัน
่ จับ เธอ
ไว้ ความแสนระทมและความเศร้า ยึด เธอไว้ อย่างผู้ หญิง
กําลัง คลอดบุตร 25 เมืองแห่ง การสรรเสริญ นั ้น ถูก ทอดทิง้
แล้ว หนอ คือ เมืองที่ เต็มด้วยความชื่น บานนั ่น น่ ะ 26 เพราะ
ฉะนั ้นคนหนุ่มๆของเมืองนั ้นจะล้มลงตามถนนทัง้ หลายใน
เมืองนั ้น และบรรดาทหารของเมืองนั ้นจะถูกตัดออกในวัน
นั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 27 และเราจะก่อ
ไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส และไฟนั ้นจะกินพระราชวัง
ของเบนฮาดัดเสีย
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเคดาร์
เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง คน เคด าร์ และ ราช อาณาจักร ฮา โซร์
ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนจะโจมตี พระเยโฮ
วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า จงลุก ขึ้น รุ ด เข้าไปสู้ คนเคดาร์ จงทําลาย
ประชาชนแห่ง ตะวัน ออกเสีย 29 เต็นท์และฝูง แพะแกะของ
เขาจะถูกริบ เสีย ทังม
้ ่านและภาชนะทัง้ สิน
้ ของเขา อูฐ ของ
เขาจะถูก นํา เอาไปจากเขา และคนจะร้องแก่ เขาว่า ‘ความ
สยดสยองทุกด้าน’ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองฮา
โซร์เอ๋ย หนี เถิด จงสัญจรไปไกล ไปอาศัยในที่ลึก เพราะเนบู
คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ได้ดําริแผน งาน ต่อสู้เจ้า
และก่อตัง้ ความประสงค์ไว้สู้เจ้า 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จง
ลุก ขึ้น รุ ด หน้า ไปสู้ประชาชาติหน่งึ ที่มัง่ มี ซึ่ง อาศัย อยูอย่
่ าง
28
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มัน
่ คง ไม่มีประตูเมืองและไม่มีดาลประตู อยูแต่
่ ลําพัง 32 อูฐ
ของเขาทัง้ หลายจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้ และฝูงวัวอัน
มากมายของเขาจะเป็น ของที่ ริบ มา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เราจะกระจายเขาไปทุก ทิศ ลม คือ คนที่อยูในมุ
่
มที่ ไกลที่สุด
และเราจะนําภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขา 33 เมืองฮาโซร์
จะเป็นที่ อาศัย ของมังกร เป็นที่ที่ถูกทิง้ ไว้ให้รกร้างอยูเป็
่ น
นิ ตย์ ไม่มีใคร จะ พํานั ก ที่นั ่น ไม่มีบุตร ของ มนุษย์ คน ใด จะ
อาศัยในเมืองนั ้น”
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอลาม
34

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ ซึ่ง มา ยัง เยเร
มียผู
์ ้พยากรณ์ เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง เมือง เอ ลาม ใน ตอน ต้นรัช
กาลเศเดคี ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยู ดาห์ว่า 35 “พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดัง นี้ ว่า ดูเถิด เราจะหักคัน ธนู ของเอลาม ซึ่ง เป็น
หัวใจแห่ง กําลัง ของเขาทัง้ หลาย 36 และเราจะนํา ลมทัง้ สี่
ทิศ จากฟ้า ทัง้ สี่ ส่วนมาสู้ เอลาม และเราจะกระจายเขาไป
ตามลมเหล่านั ้นทัง้ หมด จะไม่มีประชาชาติใดซึ่งผู้ถูกขับไล่
ออกไปจากเอลามจะมาไม่ถึง 37 ด้วยว่า เราจะกระทํา ให้ เอ
ลาม สยดสยอง ต่อ หน้า ศัตรู ของ เขา ทัง้ หลาย และ ต่อ หน้า
ผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําเหตุ
ร้ายมาถึง เขาทัง้ หลาย คือ ความพิโรธอัน แรงกล้า เราจะ
ใช้ให้ดาบไล่ตามเขาทัง้ หลาย จนกว่าเราจะได้เผาผลาญเขา
เสีย 38 และเราจะตัง้ พระที่นั่ง ของเราในเอลาม และจะทํา
ลายกษั ตริย์ และบรรดาเจ้า นายของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ 39 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ในกาลต่อไปเราจะ
ให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม”
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งกรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย

พระ วจนะ ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ ทรง กล่าว ด้วย เรือ
่ ง
บา บิโลน เกี่ยวด้วย เรือ
่ ง แผ่น ดิน ของ ชาว เคล เดีย โดย
เยเร มียผู
์ ้พยากรณ์ ว่า 2 “จง ประกาศ ท่ามกลาง บรรดา
ประชาชาติและป่าวร้อง จงตัง้ ธงขึ้นและป่าวร้อง อย่าปิดบัง
ไว้เลย และว่า ‘บาบิโลนถูกยึดแล้ว พระเบลก็ได้อาย พระเม
โรดัค ก็ถูกทุบ แหลกเป็น ชิน
้ ๆ รู ปเคารพทัง้ หลายของเมือง
นั ้น ถูก กระทํา ให้ได้อาย และรู ป ปั้ นทัง้ หลายก็ถูกทุบ แหลก
เป็น ชิน
้ ๆ’ 3 เพราะว่า มีประชาชาติหน่ึ งออกจากทิศ เหนื อ มา
ต่อสู้ เมืองนั ้น ซึ่ง จะกระทํา ให้แผ่นดิน ของเธอเป็นที่รกร้าง
และจะไม่มีสิ่งใดอาศัยในนั ้นเลย ทัง้ มนุษย์และสัตว์จะย้าย
ออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่า
นั ้นและในเวลานั ้น ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาห์
จะมารวมกัน มาพลางร้องไห้พลาง และเขาทัง้ หลายจะไป
แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 5 เขาทัง้ หลายจะถาม
หาทางไปศิโยนโดยหันหน้าตรงไปเมืองนั ้น กล่าวว่า ‘มาเถิด
ให้พวกเรามาติด สนิ ท กับ พระเยโฮวาห์ โดยทํา พันธสัญญา
เนื อง นิ ตย์ ซึ่ง จะ ไม่ ลืม เลย’ 6 ประชาชน ของ เรา เป็น แกะ
ที่หลง บรรดาผู้ เลี้ยงของเขาทัง้ หลายได้ พาเขาหลงไป หัน
เขาทัง้ หลายไปเสียบนภูเขา เขาทัง้ หลายได้เดินจากภูเขาไป
หาเนิ นเขา เขาลืมคอกของเขาเสียแล้ว 7 บรรดาผู้ที่พบเข้าก็
กินเขา และศัตรู ของเขาได้กล่าวว่า ‘เราไม่มีความผิด เพราะ
เขา ทัง้ หลาย ได้ กระทํา บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์ผู้เป็นที่อยูอั
่ น
เที่ยงธรรมของเขาทัง้ หลาย คือ พระเยโฮวาห์อน
ั เป็น ความ
หวังของบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย’ 8 จงหนี จากท่ามกลาง
บาบิโลน จงออกไปเสีย จากแผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย และ
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เป็น เหมือน แพะ ตัวผู้ นํา หน้า ฝูง 9 เพราะ ดูเถิด เรา จะ เร้า
และนําบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หน่งึ จากประเทศเหนื อมา
ต่อสู้ บาบิโลน และเขาทัง้ หลายจะเรียงรายพวกเขามาต่อสู้
กับ เธอ ตรงนั ้น แหละเธอจะถูก ยึด ลูก ธนูของเขาทัง้ หลาย
ก็ เหมือนนั กรบที่มี ฝีมือ ไม่มีคนใดจะกลับ มือ เปล่า 10 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ที่ปล้น
เธอจะอิม
่ หนํา 11 โอ บรรดาผู้ ปล้น มรดกของเราเอ๋ย แม้ว่า
เจ้า เปรมปรีดิ์ แม้ว่า เจ้า ลิงโลด แม้เจ้าอ้วนพี อย่างวัว สาว
อยูที
่ ่หญ้า และร้องอย่างวัวตัวผู้ 12 มารดาของเจ้าจะละอาย
อย่างอดสู และนางที่ คลอดเจ้า จะต้องอับอาย ดูเถิด ที่รัง้
ท้ายแห่งบรรดาประชาชาติจะเป็นถิน
่ ทุรกันดาร ที่แห้งแล้ง
และทะเลทราย 13 เมืองนั ้นจะไม่มีคนอาศัยเพราะพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ แต่จะเป็นที่ รกร้างทัง้ หมด ทุกคนที่ ผ่าน
เมืองบาบิโลนไปจะตกตะลึง และจะเย้ยหยันในภัย พิบัติทัง้
สิน
้ ของเมืองนั ้น 14 จงเรียงรายตัวของเจ้าทัง้ หลายเข้ามาสู้
บาบิ โลนให้รอบข้าง บรรดาเจ้า ที่โก่งคัน ธนู จงยิง เธอ อย่า
เสียดาย ลูก ธนู เพราะ เธอ ได้ กระทํา บาป ต่อ พระ เย โฮ วาห์
15 จง เปล่ง เสียง โห่ ร้อง สู้ เธอ ให้รอบ ข้าง เธอ ยอม แพ้แล้ว
รากฐาน ของ เธอ ล้ม ลง แล้ว กําแพง ของ เธอ ถูก พัง ลง มา
แล้ว เพราะนี่ เป็นการแก้ แค้น ของพระเยโฮวาห์ จงทําการ
แก้ แค้น เธอ ทํา กับ เธออย่างที่ เธอได้ กระทํา มาแล้ว 16 จง
ตัดผู้หว่านเสียจากบาบิโลน และตัดผู้ที่ถือเคียวในฤดูเกี่ยว
เหตุเพราะดาบของผู้ บีบ บัง คับทุก คนจึง หัน เข้าหาชนชาติ
ของตน และทุกคนจะหนี ไปยังแผ่นดินของตน 17 อิสราเอล
เป็นเหมือนแกะที่ถูกกระจัดกระจายไปแล้ว พวกสิงโตได้ขับ
ล่าเขาไป ทีแรกกษั ตริย์อส
ั ซีเรียกินเขา ในที่สุดนี้ เนบูคัดเนส
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ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิ โลนได้ หก
ั กระดูก ของเขา 18 เพราะฉะ
นั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่งอิส ราเอล ตรัสดัง
นี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนและแผ่น ดิน
ของท่าน ดังที่เราได้ลงโทษกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 19 เราจะให้
อิสราเอลกลับ สู่ ลานหญ้า ของเขา และเขาจะกิน อยู่ บนคา
รเมลและในบาชาน และเขาจะอิม
่ ใจบนเนิ น เขาเอฟราอิม
20
และในกิ เลอาด พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวัน เหล่า นั ้น และ
ในเวลานั ้น จะหาความชัว่ ช้าในอิสราเอลและจะหาไม่ได้เลย
จะหาบาปในยูดาห์ก็หาไม่ได้เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ ชน
เหล่า นั ้น ผู้ที่เราเหลือ ไว้ให้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ้น ไป
สู้แผ่นดิน เมราธาอิม และต่อสู้ ชาวเมืองเปโขด จงฆ่า เขา
และตามทําลายเสียให้สิน
้ เชิง และจงกระทําทุกอย่างตามที่
เราได้บัญชาเจ้าไว้ 22 เสียงสงครามอยูใ่ นแผ่นดิน และเสียง
การทําลายอย่างใหญ่ หลวงก็อยูในนั
่
้น 23 ค้อนทุบ ของแผ่น
ดิน โลก ทัง้ หมด ได้ถูก ตัด ลง และ ถูกหัก เสีย แล้ว หนอ บา บิ
โลนได้ กลายเป็นที่ รกร้างท่ามกลางบรรดาประชาชาติแล้ว
หนอ 24 โอ บา บิ โลน เอ๋ย เรา วาง บ่วง ดัก เจ้า และ เจ้า ก็ติด
บ่วงนั ้น และเจ้า ไม่รู ้เรือ
่ ง เขามาพบเจ้า และจับ เจ้า เพราะ
เจ้า ได้ ขันสู้ กับ พระ เย โฮ วาห์ 25 พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง เปิด
คลังอาวุธของพระองค์ และทรงให้อาวุธแห่งพระพิโรธของ
พระองค์ออก มา เพราะ นี่ แหละ เป็น พระ ราช กิจ แห่ง องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอม โยธา ใน แผ่น ดิน แห่ง ชาว เคล
เดีย 26 จง มา ต่อสู้ กับ เธอ จาก ทุก เสี้ยว โลก จง เปิด บรรดา
ฉางของเธอ จงกองเธอไว้เหมือนอย่างกองข้าวและทําลาย
27 จง ฆ่า วัว ผู้ ของ
เสีย จน สิน
่
้ เชิง อย่า ให้ เธอ เหลือ อยูเลย
เธอให้หมด ให้มัน ทัง้ หลายลงไปยัง การฆ่า วิบัติแก่มัน ทัง้
หลาย เพราะวัน เวลาของมัน มาถึง แล้ว คือ เวลาแห่ง การ
ลงโทษมัน 28 เสียงของเขาทัง้ หลายที่ได้หนี และรอดพ้นจาก
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แผ่นดินบาบิโลน ไปประกาศการแก้ แค้นของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเราในศิโยน คือการแก้แค้นแทนพระวิหารของ
พระองค์ 29 จงเรียกนั กธนูมาต่อสู้กับบาบิโลน คือบรรดาคน
ที่โก่งธนู จงตัง้ ค่ายไว้ รอบมัน อย่า ให้ผู้ใดหนี รอดพ้น ไปได้
จงกระทํา กับ เธอตามการกระทํา ของเธอ จงกระทํา แก่ เธอ
อย่างที่ เธอได้ กระทํา แล้ว เพราะเธอจองหองลองดี กับ พระ
เยโฮวาห์ พระองค์ผู้ บริสุทธิแห่
์ งอิส ราเอล 30 เพราะฉะนั ้น
คนหนุ่มๆของเธอจะล้มลงตามถนนทัง้ หลาย และทหารของ
เธอทัง้ สิน
้ จะถูก ตัด ออกในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้
31 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า โอ ผู้จองหอง
เอ๋ย ดูเถิด เรา ต่อสู้ กับ เจ้า เพราะ ว่า วัน เวลา ของ เจ้า มา
ถึง แล้ว คือ เวลาที่ เราจะลงโทษเจ้า 32 ผู้จองหองจะสะดุด
และล้ม ลง จะไม่มีผู้ใดพยุง เขาขึ้น ได้ และเราจะก่อ ไฟใน
บรรดา หัว เมือง ของ เขา และ ไฟ จะ กิน บรรดา ที่อยูรอบ
่
เขา
เสีย สิน
้ 33 พระ เย โฮ วาห์ จอม โยธา ตรัสดัง นี้ ว่า ประชาชน
อิสราเอลและประชาชนยู ดาห์ถูกบีบ บัง คับด้ว ยกัน บรรดา
ผู้ที่จับเขาทัง้ หลายไปเป็นเชลยได้ยด
ึ เขาไว้มัน
่ เขาทัง้ หลาย
ปฏิเสธ ไม่ยอม ให้เขา ไป 34 พระ ผู้ไถ่ของ เขา ทัง้ หลาย นั ้น
เข้ม แข็ง พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระองค์จะ ทรง แก้คดีของ เขา โดย ตลอด เพื่อ พระองค์ จะ
ประทานความสงบแก่แผ่นดิน แต่ประทานความไม่สงบแก่
ชาวเมืองบาบิโลน 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ให้ดาบอยู่ เหนื อ
ชาว เคล เดีย และ เหนื อ ชาว เมือง บา บิโลน และ เหนื อ เจ้า
นายและนั ก ปราชญ์ ของเธอ 36 ให้ดาบอยู่ เหนื อ ผู้มุสา เพื่อ
เขาจะกลายเป็น คนโง่ไป ให้ดาบอยู่ เหนื อ บรรดานั กรบของ
เธอ เพื่อเขาทัง้ หลายจะครันคร
่
้าม 37 ให้ดาบอยู่เหนื อม้าทัง้
หลาย ของ เขา และ รถ รบ ของ เขา และ อยู่ เหนื อ บรรดา ชน
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ที่ ปะปนกันท่า มกลางเขา เพื่อ เขาทัง้ หลายจะกลายเป็น ผู้
หญิง ไป ให้ดาบอยู่ เหนื อ ทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเขา เพื่อ ว่า
38
ทรัพย์สมบัตินั ้นจะถูกปล้นเสีย ให้ความแห้งแล้งอยูเ่ หนื อ
นํ้าทัง้ หลายของเธอ เพื่อน้าํ ทัง้ หลายนั ้นจะได้แห้งไป เพราะ
เป็นแผ่นดินแห่งรู ปเคารพสลัก และเขาทัง้ หลายก็บ้ารู ปนัน
้
39 เพราะฉะนั ้น สัตว์ป่ า ทัง
้ หลายและบรรดาหมาจิง้ จอกจะ
อาศัย ในบาบิโลน และนกเค้าแมวจะอาศัย อยู่ ในนั ้น เมือง
นั ้น จะไม่มีประชาชนอยูอี
่ กต่อ ไปเป็น นิ ตย์ คือ ไม่มีชาวเมือง
40
อาศัย อยู่ตลอดชัว่ อายุ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เมื่อ พระเจ้า
ได้ ทรง ควํา่ เมือง โส โดม และ เมือง โก โม ราห์ และ หัว เมือง
ใกล้เคียง ดังนั ้นจะไม่มีคนพํานั กอยูที
่ ่ นั่น และไม่มีบุตรของ
41
มนุษย์คนใดอาศัยอยูใ่ นเมืองนั ้น ดูเถิด ชนชาติหน่งึ จะมา
จากทิศ เหนื อ ประชาชาติอัน เข้ม แข็ง ชาติหนึ่ ง และกษั ตริย์
หลายองค์ จะถูก เร้า ให้ มาจากที่ ไกลที่สุด ของแผ่น ดิน โลก
42 เขา ทัง
้ หลาย จะ จับ คัน ธนู และ หอก เขา ทัง้ หลาย ดุร้าย
และ จะ ไม่มีความ กรุ ณา เสียง ของ เขา ทัง้ หลาย จะ เหมือน
เสียง ทะเล คะนอง เขา ทัง้ หลาย จะ ขี่ม้า เรียง ราย กัน เป็น
คนเข้า สู้ สงครามกับ เจ้า นะ โอ บุตรสาวแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย
43 กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งนั ้น และพระหัตถ์ของ
พระองค์ก็อ่อน ลง ความ แสน ระทม จับ หัวใจ เขา เจ็บ ปวด
อย่าง ผู้ หญิง กําลัง คลอด บุตร 44 ดูเถิด เขา จะ ขึ้น มา อย่าง
สิงโต จาก คลื่น ของ ลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดน โจน เข้า ใส่ คอก ของ
แกะที่แข็งแรง แต่เราจะกระทําให้เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ
พลัน และใครเป็น ผู้ที่เลือกสรรไว้ ที่เราจะแต่ง ตัง้ ไว้ เหนื อ
เธอ ใครเป็น อย่างเราเล่า ใครจะนั ด เราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคน
ใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้ 45 เพราะฉะนั ้นจงฟังแผนงาน
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ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว้ต่อสู้บาบิโลน และบรรดาพระ
ประสงค์ ซ่ึง พระองค์ได้ดําริขึ้น ต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของชาวเคล
เดีย แน่ ละตัวเล็กที่สุดที่อยูในฝู
่
งก็ต้องถูกลากเอาไป แน่ ละ
46
คอก ของ เขา นั ้น จะ รกร้าง ไป
แผ่น ดิน โลก สัน
่ สะเทือน
เพราะเสียงของการที่ บาบิ โลนถูก จับ เป็น เชลย และเสียง
ครํา่ ครวญดังไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ”

51

พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุ งบาบิโลน
1 พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง นี้ ว่า “ดูเถิด เรา จะ ปลุก กระแส
ลม แห่ง การ ทําลาย ต่อสู้กับ บา บิโลน และ ต่อสู้ กับ คน ที่
อาศัย ท่ามกลาง พวก ที่ลุก ขึ้น สู้ กับ เรา 2 เรา จะ ส่ง ผู้ ฝัด ไป
ยังบาบิโลนและเขาทัง้ หลายจะฝัดเธอ และเขาทัง้ หลายจะ
ทําให้แผ่นดินของเธอว่างเปล่า เมื่อเขาทัง้ หลายมาล้อมเธอ
ไว้ทุกด้าน ในวัน แห่ง ความยากลําบาก 3 อย่า ให้ นัก ธนูโก่ง
คัน ธนูได้ อย่า ให้เขาสวมเสื้อ เกราะลุก ขึ้น ได้ อย่า ไว้ชีวิต คน
หนุ่มๆของเธอเลย จงทําลายพลโยธาของเธอทัง้ หมด 4 ดัง
นั ้น เขาทัง้ หลายจะถูก ฆ่า ล้ม ลงในแผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย
และจะถูกแทงทะลุที่ถนนเมืองนั ้น 5 เพราะว่าอิสราเอลและ
ยูดาห์มิได้ถูกทอดทิง้ โดยพระเจ้าของเขาทัง้ หลายพระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเต็มด้วยความผิดบาป
ต่อ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิส รา เอล 6 จง หนี เสีย จาก ท่ามกลาง
บาบิโลน ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนให้ รอดพ้น เถิด เจ้าอย่า
ถูก ตัด ออกด้วยความชัว่ ช้า ของเธอเลย เพราะนี่ เป็น เวลา
แห่ง การ แก้ แค้น ของ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์จะ ทรง ตอบ
สนองต่อ เธอสัก ครัง้ 7 บาบิ โลนได้ เคยเป็น ถ้วยทองคํา ใน
พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ กระทําให้แผ่นดินโลกทัง้ สินม
้ ึน
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เมา ไป บรรดา ประชาชาติได้ดื่ม เหล้า องุน
่ ของ เธอ เพราะ
ฉะนั ้นประชาชาติ ต่างจึงบ้าไป 8 บาบิโลนได้ ล้มลงและแตก
ไปอย่างฉั บ พลัน จงครํา่ ครวญเพื่อ เธอเถิด จงเอาพิมเสน
มาให้ เธอบรรเทาปวด ชะรอยจะรักษาเธอให้ หายได้กระมัง
9 เราทัง
้ หลายอยากจะรักษาบาบิ โลนให้หาย แต่เธอไม่หาย
ละทิง้ เธอ เสีย เถิด และ ให้ เรา ไป ต่าง ไป ยัง ประเทศ ของ
ตน เพราะว่าการพิพากษาเธอได้ ข้น
ึ ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และ
10
ได้ถูกยกขึ้น ถึง ฟากฟ้า พระเยโฮวาห์ ทรงนํา ความชอบ
ธรรมออกมาให้เรา มาเถิด ให้เราประกาศพระราชกิจ ของ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราที่ ในศิโยน 11 จงฝนลูก ธนู จง
หยิบ โล่ ขึ้น มา พระ เย โฮ วาห์ ทรง เร้าใจ บร รดากษั ตริย์ คน
มีเดีย เพราะว่าพระประสงค์ ของพระองค์เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบา
บิโลน ก็คือ การทําลายมัน เสีย เพราะนั ่น แหละเป็นการแก้
แค้น ของพระเยโฮวาห์ คือ การแก้ แค้น แทนพระวิหารของ
พระองค์ 12 จงปัก ธงชิด บรรดากําแพงของบาบิโลน จงทํา
คน เฝ้า ให้เข้ม แข็ง จง ตัง้ คน ยาม ขึ้น จง เตรียม กอง ซุ่ม ไว้
เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ ทรง วางแผน งาน และ ทัง้ ทรง กระทํา
เสร็จตามที่พระองค์ทรงลัน
่ พระวาจาเกี่ยวด้วยชาวเมืองบา
13
บิโลน โอ เจ้าผูอ
้ าศัยตามนํ้ามากหลาย ผู้มีสมบัติมากมาย
เอ๋ย อวสานของเจ้า มาถึง แล้ว เส้น ความโลภของเจ้า ได้ถูก
ตัดขาดเสีย แล้ว 14 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ทรงปฏิญาณ
ต่อ พระองค์ เอง ว่า แน่ ละ เรา จะ ให้เจ้า มี คน เต็ม เมือง ให้
มาก อย่าง ตัก
๊ แตน และ เขา ทัง้ หลาย จะ เปล่ง เสียง โห่ ร้อง
มี ชย
ั เหนื อ เจ้า 15 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์ เดชของ
พระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพิภพไว้ ด้วยพระสติ ปัญญา
ของพระองค์ และทรงคลี่ ท้องฟ้า ออกด้วยความเข้าใจของ
พระองค์ 16 เมื่อ พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงก็มีเสียงนํ้า
คะนอง ใน ท้องฟ้า และ ทรง กระทํา ให้ หมอก ลอย ขึ้น จาก
ปลายพิภพ ทรงกระทํา ฟ้าแลบเพื่อ ฝน และทรงนํา ลมมา
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จากพระคลังของพระองค์ 17 มนุษย์ทุกคนโฉดในทางความ
รู ข
้ องตน ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของ
ตน เพราะรู ป เคารพหล่อ ของเขาเป็น ของเท็จ และไม่มีลม
หายใจ ใน รู ป เคารพ นั ้น 18 มัน เป็น ของ ไร้ค่า และ เป็น ผล
งานแห่ง ความผิด พลาด มัน จะต้องพินาศเมื่อ ถึง เวลาการ
ลงโทษ 19 พระองค์ผู้ทรงเป็น ส่วนของยาโคบไม่ เหมือนสิง่
เหล่า นี้ เพราะ พระองค์ ทรง เป็น ผู้ที่ก่อ ร่าง ทุก สิง่ ขึ้น และ
อิสราเอล เป็น ตระกูล ที่ เป็น มรดก ของ พระองค์ พระ เย โฮ
วาห์ จอม โยธา เป็น พระนาม ของ พระองค์ 20 เจ้า เป็น ค้อน
และ ยุทโธปกรณ์ ของ เรา เรา จะ ทุบ บรรดา ประชาชาติ เป็น
ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทําลายราชอาณาจักรทัง้ หลายด้วยเจ้า
21 เราจะทุบ ม้า และคนขี่ เป็ น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ บรรดา
รถ รบ และ คน ขับ ให้ เป็น ชิน
้ ๆ ด้วย เจ้า 22 เรา จะ ทุบ ผู้ชาย
และผู้ หญิง เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ คนแก่ และคนหนุ่ม
เป็น ชิน
้ ๆ ด้วย เจ้า เรา จะ ทุบ คน หนุ่ม และ หญิง พรหมจารี
เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 23 เราจะทุบ ผู้ เลี้ยงแกะและฝูง แกะเป็น
ชิน
้ ๆ ด้วย เจ้า เรา จะ ทุบ ชาวนา และ วัว คู่ แอก ของ เขา เป็น
ชิน
้ ๆ ด้วย เจ้า เรา จะ ทุบ เจ้า เมือง และ ปลัด เมือง เป็น ชิน
้ ๆ
ด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะสนองบาบิ โลนและ
บรรดา ชาว ประ เทศ เคล เดีย ท่ามกลาง สายตา ของ เจ้า ซึ่ง
บรรดาความชัว่ ร้ายอัน เขาได้ กระทํา ในศิโยน 25 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า โอ ภูเขาซึ่ง ทําลายเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เจ้า
ผู้ ทําลายแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ เราจะเหยียดมือ ของเราออก
ต่อสู้เจ้า และกลิง้ เจ้าลงมาจากหน้าผา และจะกระทําให้เจ้า
เป็น ภูเขาที่ถูกไหม้ 26 เขาจะไม่ เอาหิน จากเจ้า ไปทําศิลามุม
เอก และไม่ เอาหิน ไปทํา รากฐาน แต่เจ้าจะถูก ทิง้ ร้างเป็น
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นิ ตย์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 27 จงตัง้ ธงไว้บนแผ่นดิน จงเป่า
แตรท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย จงเตรียมประชาชาติทัง้
หลายไว้ ทํา สงครามกับ เธอ จงเรียกราชอาณาจักรต่อ ไปนี้
มา สู้ กับ เธอ อา รา รัต มินนี และ อัช เคนั ส จง ตัง้ จอมทัพ
ไว้ต่อสู้เธอ จง ทํา ม้า ขึ้น เหมือน บุ้ง คัน ระ เกะ ระกะ 28 จง
เตรียมบรรดาประชาชาติ มาทํา สงครามกับ เธอ คือ เตรียม
บรรดากษั ตริย์แห่งมี เดีย พร้ อมทัง้ เจ้า เมืองและปลัด เมือง
ทัง้ หลาย และทุก แผ่นดินที่ ข้น
ึ แก่มีเดีย 29 แผ่นดิน นั ้น จะ
สะเทือน สะท้าน และ โศก เศร้า เพราะ บรรดา พระ ประสงค์
ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ เกิด ขึ้น เพื่อ ต่อสู้ บา บิโลน เพื่อ จะ
กระทํา ให้แผ่นดิน บาบิ โลนเป็นที่ รกร้างปราศจากคนอาศัย
30 นั กรบแห่ง บาบิ โลนหยุด รบแล้ว เขาทัง
้ หลายค้างอยู่ ใน
ที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเขา กําลัง ของเขาถอยเสีย แล้ว เขาทัง้
หลาย กลาย เป็น เหมือน ผู้หญิง เขา ได้ เผา ที่ อาศัย ของ เธอ
แล้ว และดาลประตู ของเธอก็หัก 31 นั ก วิง่ คนหนึ่ ง วิง่ ไปพบ
นั กวิงอ
่ ีกคนหนึ่ ง ทูตคนหนึ่ งวิง่ ไปพบทูตอีกคนหนึ่ ง เพื่อทูล
กษั ตริย์แห่งบาบิ โลนว่า เมืองของพระองค์ถูกยึด ไว้ทุกด้าน
แล้ว 32 ท่า ลุย ข้ามก็ถูกยึด แล้ว ที่เป็น บึง เป็น หนองก็ถูกไฟ
ไหม้ และบรรดาทหารก็ระสํ่าระสาย 33 เพราะพระเยโฮวาห์
จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า บุตรสาวแห่ง
บาบิ โลนก็ เหมือนลานนวดข้าว ณ เวลาที่ เธอถูก เหยียบยํ่า
อีกสัก ประเดีย
๋ ว เวลาเกี่ยวก็ จะมาถึง แล้ว” 34 ให้ชาวเมือง
ศิ โยน พูด ว่า “เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ งบา บิ โลน ได้ กิน
ข้าพเจ้า เสีย แล้ว ท่านได้ ขยํ้า ข้าพเจ้า ท่านได้ทําให้ข้าพเจ้า
เป็น ภาชนะว่างเปล่า ท่านได้กลื นข้าพเจ้า ดังม
่ ังกร ท่านได้
อิมท
่ ้ องด้วยของอร่อยของข้าพเจ้า แล้วท่า นก็ คายข้าพเจ้า
ทิง้ เสีย 35 ความ ทารุ ณ ที่ได้กระทํา แก่ ข้าพเจ้า และ แก่ เนื้ อ
หนั ง ของข้าพเจ้า จงตกเหนื อ บาบิโลน ” ให้เยรู ซาเล็ม กล่าว
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ว่า “ให้ความรับ ผิด ชอบสําหรับ เลือดตกของเราอยูแก่
่ ชาว
ประ เทศ เคล เดีย” 36 เพราะ ฉะนั ้น พระ เย โฮ วาห์ตรัสดัง
นี้ ว่า “ดูเถิด เราจะแก้คดีของเจ้า และกระทํา การแก้ แค้น
เพื่อ เจ้า เรา จะ ทํา ทะเล ของ เธอ ให้แห้ง และ กระทํา แหล่ง
นํ้า ของเธอให้เหือด 37 และบาบิ โลนจะกลายเป็นกองซาก
ปรักหักพัง เป็นที่อยูอาศั
่
ยของมังกร เป็นทีน
่ ่าตกตะลึง และ
เป็นที่เย้ยหยัน ปราศจากคนอาศัย 38 เขาทัง้ หลายจะคําราม
ด้วย กัน อย่าง สิงโต เขา ทัง้ หลาย จะ คําราม อย่าง ลูก สิงโต
39 ขณะ ที่เขา ทัง
้ หลาย ผ่าว ร้อน เรา จะ เตรียม การ เลี้ยง ให้
และ กระทํา ให้ เขา ทัง้ หลาย มึนเมา เพื่อ เขา ทัง้ หลาย จะ
ปลาบปลื้มยินดี จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลับอยู่ชัว่ กาลนาน
ไม่ตื่น เลย พระเยโฮวาห์ตรัสดัง นี้ แหละ 40 เราจะนํา เขาทัง้
หลายลงมาดุจ ลูก แกะไปยัง การฆ่า เหมือนแกะผู้ และแพะ
ผู้ 41 เชชัก ถูก ยึด แล้ว หนอ ซึ่ง เป็นที่ สรรเสริญ ของทัว่ แผ่น
ดิน โลกถูก จับ แล้ว เล่า บาบิ โลนได้ กลายเป็นที่ น่า ตกตะลึง
ท่ามกลาง บรรดา ประชาชาติ เสีย แล้ว หนอ 42 ทะเล ขึ้น มา
เหนื อ บา บิโลน คลื่น อย่าง มากมาย คลุม เธอ ไว้ 43 หัว เมือง
ของเธอกลายเป็นที่รกร้าง เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งและเป็น
ถิน
่ ทุรกันดาร เป็นแผ่นดินที่ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่และไม่มีบุตร
ของ มนุษย์ คน ใด ข้าม ไป 44 และ เรา จะ ลง โทษ พระ เบล ใน
บาบิโลน ท่านกลืน อะไรเข้าไปแล้ว เราจะเอาออกจากปาก
ท่าน เสีย บรรดา ประชาชาติ จะ ไม่ ไหล ไป หา ท่าน อีก เออ
กําแพงแห่ง บาบิ โลนจะล้ม ลง 45 ประชาชนของเราเอ๋ย จง
ออกไปเสียจากท่ามกลางเธอ ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนรอด
จาก ความ พิโรธ อันร้อน แรง ของ พระ เย โฮ วาห์เถิด 46 อย่า
ให้ ใจ ของ เจ้า วิตก และ อย่า ให้กลัว ต่อ ข่าว ลือ ซึ่ง ได้ยน
ิ ใน
แผ่น ดิน นั ้น จะ มี ข่าว ลือ เรือ
่ ง หนึ่ ง มา ใน ปีหนึ่ ง และ หลัง
จา กนั ้นอีกปีหน่งก
ึ ็มีข่าว ลือ เรือ
่ ง หนึ่ ง มา และ ความ ทารุ ณ
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ก็มีอยูในแผ่
่
น ดิน และผู้ ครอบครองก็ต่อสู้กับ ผู้ครอบครอง
47 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะลงโทษ
รู ป เคารพ สลัก แห่ง บา บิโลน แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของ เธอ จะ
ต้อง ได้อาย และ บรรดา ชาว บา บิ โลน ซึ่ง ถูก ฆ่า จะ ล้ม ลง
ที่ ท่ามกลาง เธอ 48 แล้ว ฟ้า สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก และ
สรรพสิง่ ที่มีอยูในนั
่
้น จะร้องเพลงเหนื อบาบิโลน เพราะว่าผู้
ทําลายจะมาจากทิศเหนื อต่อสู้กับเธอ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง
นี้ 49 บาบิโลนทําให้คนอิสราเอลที่ถูกฆ่าล้มลงฉั นใด คนที่ถูก
ฆ่า แห่ง แผ่น ดิน โลก ทัง้ มวล จะ ต้อง ล้ม ลง ที่ บา บิ โลน ฉั น
นั ้น 50 เจ้าทัง้ หลายผู้ที่รอดพ้น ไปจากดาบ หนี ไปเถิด อย่า
ยืน นิ่ ง อยู่ จงระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ จากที่ไกล และให้กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เข้า มาในจิตใจของเจ้า 51 เราได้อาย เพราะเรา
ได้ยน
ิ คํา เยาะ เย้ย ความ อัปยศ คลุม หน้า เรา ไว้ เพราะ คน
ต่างชาติได้เข้าในสถานบริสุทธิ์แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์” 52 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วัน เวลา
จะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลักของเธอ และคนที่
บาดเจ็บ จะครํา่ ครวญอยู่ ทัว่ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของเธอ 53 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า ถึง แม้บาบิ โลนจะขึ้น ไปบนสวรรค์ และถึง
แม้ เธอจะสร้างป้อ มกันที่สูงอัน เข้ม แข็ง ของเธอไว้ บรรดา
ผู้ ทําลายก็ ยงั จะมาจากเราเหนื อ เธอ 54 มีเสียงร้องมาจาก
บา บิโลน และ เสียง การ ทําลาย อย่าง ใหญ่ หลวง จาก แผ่น
ดิน ของ คน เคล เดีย 55 เพ ราะ พระ เย โฮ วาห์ได้ทรง กระทํา
ให้ บาบิ โลนเป็นที่ ทิง้ ร้าง และกระทํา เสียงที่ใหญ่โตของเธอ
ให้เงียบ เมื่อ คลื่น ของเธอคะนองเหมือนสายนํ้า อัน ยิง่ ใหญ่
เสียงอึกทึกของเขาก็เปลง่ ออกมา 56 เพราะว่าผูท
้ ําลายได้มา
เหนื อเธอ มาเหนื อบาบิโลน บรรดานั กรบของเธอถูกยึดแล้ว
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คันธนูของเขาทัง้ หลายถูกหักเป็นชิน
้ ๆ เพราะพระเยโฮวาห์
ทรง เป็น พระเจ้า แห่ง การ ตอบแทน พระองค์จะ ทรง สนอง
เป็น แน่ 57 เราจะกระทํา ให้เจ้านายของเธอและนั ก ปราชญ์
ของเธอ เจ้าเมืองของเธอ ผู้บังคับบัญชาของเธอ และนั กรบ
ของเธอมึนเมา จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลับอยู่ชัว่ กาลนาน
ไม่ตื่น เลย พระบรมมหากษั ตริย์ผู้ทรงพระนามว่า พระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาตรัสดัง นี้ 58 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสดัง
นี้ ว่า กําแพงอัน กว้างขวางของบาบิ โลนจะถูก ปราบลงให้
เรียบเสมอพื้นดิน และประตูเมืองสูงของเธอจะถูกเผาด้วย
ไฟ บรรดา ประชาชน จะ ทํางาน อย่าง ไร้ผล และ ชนชาติ ทัง้
หลายจะเหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่านั ้น” 59 ถ้อยคําซึ่ง
เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ได้บัญชาแก่ เสไรอาห์บุตรชายเนริ ยาห์
ผู้เป็นบุตรชายมาอาเสอาห์ เมื่อเขาไปยังบาบิโลนกับเศเดคี
ยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลของท่านนั ้น เสไร
อาห์เป็นหัวหน้าจัดที่พัก 60 เยเรมียได้
์ เขียนบรรดาความร้าย
ทัง้ สิน
้ ซึ่ง จะมาถึง บาบิ โลนนั ้น ไว้ ในหนั งสือ บรรดาถ้อยคํา
เหล่า นี้ เป็น คํา ที่เขียนไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน 61 และเยเร
มียพู
์ ดกับเสไรอาห์ว่า “เมื่อท่านมาถึงบาบิโลนแล้ว ท่านจะ
เห็น และท่านจงอ่านถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ หมดนะ 62 และท่าน
จงกล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ตรัสต่อสู้กับ
สถาน ที่นี้ ว่า จะ ทรง ตัด ออก เสีย เพื่อ ว่า จะ ไม่มีอะไร เหลือ
อยู่ ในนั ้น เลย ไม่ว่า มนุษย์ หรือ สัตว์ แต่จะเป็นที่ รกร้างเป็น
นิ ตย์’ 63 ต่อมาเมื่อท่านอ่านหนั งสือนี้ จบแล้ว จงเอาหินก้อน
หนึ่ งมัดติดมัน ไว้ และ โยน มัน ทิง้ ไป กลาง แม่ นํ้า ยู เฟ รติ ส
64 และจงกล่าวว่า ‘บาบิโลนจะจมลงอย่างนี้ แหละ จะไม่ลอย
ขึ้นอีกเลยเนื่ องด้วยความร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อเธอ และ
พวกเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย’ ” ถ้อยคําของเยเรมียมี
์ เพียงนี้
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รัชสมัยของเศเดคียาห์
เศเด คี ยาห์มีพระ ชนมายุยี่สิบ เอ็ด พรรษา เมื่อ ท่าน ขึ้น
เสวยราชย์ และท่านครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็มสิบเอ็ด ปี
พระมารดาของท่านมีช่อ
ื ว่าฮามุ ทาล เป็นบุตรสาวของเยเร
มียแห่
์ งลิ บนาห์ 2 และท่านได้ กระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระ
เนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอย่างที่เยโฮยาคิมได้กระทํา
นั ้น 3 เป็นเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์เป็นแน่ สิ่งต่างๆ
ได้เป็นไปถึงเพียงนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและยูดาห์ จนพระองค์
ทรง เหวีย
่ ง เขา ทัง้ หลาย ออก ไป เสีย จาก พระ พักตร์ ของ
พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
1

การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม

4 และต่อมาในปี ที่เก้าแห่งรัชกาลของท่าน ในวันที่สิบของ

เดือน ที่สิบ เนบู คัด เนส ซาร์กษั ตริยแห่
์ ง เมือง บา บิโลน พร้
อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านได้ มาต่อสู้ กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และ ล้อม เมือง ไว้ และ สร้าง เครือ
่ ง ล้อม ไว้รอบ 5 กรุ ง นั ้น
จึง ถูกล้ อมอยู่ จนปีที่สิบเอ็ด แห่ งกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ 6 เมื่อ
วันที่เก้า ของ เดือน ที่สี่การกัน ดาร อาหาร ใน กรุ ง นั ้นร้า ยกา
จมาก จน ไม่มีอาหาร เลย สําหรับ ประชาชน แห่ง แผ่น ดิน
7 แล้ วก รุ งนั ้นก็ แตก และ ทหาร ทัง
้ หมด ก็หนี ออก ไป จาก
กรุ ง ใน กลาง คืน ไป ตาม ทาง ประตู เมือง ระหว่าง กําแพง
ทัง้ สอง ไป ตาม ทาง ราช อุทยาน (ฝ่าย คน เคลเดียก็ ล้อม
อยู่ รอบ กรุ ง) และ เขา ทัง้ หลาย ไป ทาง ที่ราบ 8 แต่กองทัพ
ของ คน เคล เดีย ได้ไล่ติด ตา มกษั ตริย์ไป และ ไป ทัน เศเด คี
ยาห์ ใน ที่ ราบ เมือง เย รีโค และ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของ ท่าน ก็
9
กระจัดกระจาย ไป จาก ท่าน และ เขา ก็ จับ กษั ตริย์ นํา ขึ้น
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มาถวายแก่กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนที่ ตําบลริบลาห์ในแผ่นดิน
ฮามัท และกษั ตริย์ก็ได้พิพากษาโทษท่าน 10 กษั ตริยแห่
์ งบา
บิ โลนได้ ประหารบุตรชายทัง้ หลายของเศเดคี ยาห์ ต่อ หน้า
ต่อตาท่าน และได้ ประหารเจ้า นายทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์เสียที่
ตําบลริบ ลาห์ 11 ท่านทํา ตาของเศเดคี ยาห์ให้บอดไป และ
กษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ตีตรวน ไว้ และ นํา ท่าน ไป ยัง บา บิโลน
และขังท่านไว้ในคุกจนวันที่ท่านสิน
ิ
้ ชีวต
คนยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย

12

เมื่อวันที่สิบในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปีที่สิบเก้าของรัชกาล
เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน เนบูซาระดานผู้บังคับ
บัญชา ทหาร รักษา พระองค์ ผู้ปรนนิ บัติกษั ตริยบาบิ
์
โลน
13
ได้เข้า ไป ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม
และ เขา ได้ เผา พระ นิ เวศ
ของ พระ เย โฮ วาห์ และ พระราชวัง และ บรรดา เรือน ทัง้
สิน
้ ของ กรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย ท่าน เผา บ้าน ของ ผู้ยิง่ ใหญ่ทัง้
หลาย เสีย หมด ทุก หลัง 14 และ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของ คน เคล
เดีย ผู้อยูกั
่ บ ผู้ บังคับ บัญชา ทหาร รักษา พระองค์ได้ทลาย
กําแพง ทัง้ หมด ที่อยูรอบ
่
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ลง 15 และ เนบู ซา
ระดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้จับ ประชาชน
บาง คน ที่ ยากจน และ ประชาชน ที่เหลือ อยู่ ผู้ซึ่ง เหลือ อยู่
ใน กรุ ง และ ผู้ที่หลบ หนี ผู้หนี ไป หาก ษั ตริย์แห่งบา บิ โลน
พร้อม กับ ฝูง ชน ที่เหลือ อยูไป
่ เป็น เชลย 16 แต่เนบู ซา ระ
ดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ได้ละคนจนในแผ่น
ดิน ไว้บ้าง ให้เป็น คน ทํา สวน องุน
่ และ เป็น คน ทํา ไร่ ไถนา
17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิ์ ซ่ึง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และเชิง และขัน สาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคลเดีย ได้ทุบเสีย เป็น ชิน
้ ๆ และ
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ขนเอาทองสัมฤทธิ์ทัง้ หมดไปยัง บาบิโลน 18 และเขาได้ ขน
เอา หม้อ ขนาด ใหญ่ด้วย อีก ทัง้ พลัว่ ตะไกร ตัด ไส้ตะเกียง
และชามและช้อน และภาชนะทองสัมฤทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง ใช้ ใน
19
การ ปรน นิ บติ
ั
ทังอ
้ ่าง ถาด รอง ไฟ และ ชาม และ หม้อ
ขนาด ใหญ่ และ เชิง เทียน และ ช้อน และ อ่าง นํ้า อะไร ที่
ทํา ด้วยทองคํา ผู้บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ก็เอาไป
เป็น ทองคํา อะไรที่ ทํา ด้วยเงินก็ เอาไปเป็น เงิน 20 ส่วนเสา
สอง เสา และ ขัน สาคร หนึ่ ง ลูก กับ วัว ทอง สัมฤทธิสิ
์ บ สอง
ตัว ซึ่ง อยูใต้
่ เชิง ทัง้ หลาย ซึ่ง กษั ตริย์ ซา โลม อน ได้ สร้าง ไว้
สําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทองสัมฤทธิของสิ
ง่ ของ
์
เหล่า นี้ ทัง้ สินก
ั ่ ัน ไม่ไหว 21 ส่วนเสานั ้น เสาต้น หนึ่ ง สูง
้ ็ชงก
สิบ แปด ศอก วัด รอบ สิบ สอง ศอก และ ความ หนา ของ มัน
เป็น สี่นิว
้ กลางกลวง 22 บนเสานี้ มีบัว ควํา่ ยอดทองสัมฤทธิ์
บัว ควํา่ ยอด อัน หนึ่ ง สูง ห้า ศอก มีตาข่าย และ ลูก ทับทิม
ทัง้ หมดทํา ด้วยทองสัมฤทธิอยู
่
ว ควํา่ ยอด และเสาที่
์ รอบบั
สอง ก็มีเหมือน กัน ทัง้ ลูก ทับทิมด้วย 23 ข้างๆ มี ลูก ทับทิม
เก้า สิบ หก ลูก บน ตาข่าย โดย รอ บนั ้นมี ลูก ทับทิมทงั ้ หมด
หนึ่ ง ร้อยลูก 24 และผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับ
เสไรอาห์ปุโรหิตใหญ่ และเศฟันยาห์ปุโรหิตที่สอง และผูเ้ ฝ้า
ธรณี ประตูอีก สาม คน 25 และ จาก กรุ ง นั ้น ท่าน จับ ขันทีคน
หนึ่ ง ผู้บังคับทหาร และที่ปรึกษาของกษั ตริย์เจ็ดคน ซึ่งพบ
อยู่ ใน กรุ ง นั ้น และ เลขานุการ ของ ผู้ บังคับ บัญชา ของกอง
ทัพ ผู้ซึ่ง เกณฑ์ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และประชาชนแห่ง
แผ่นดินอีกหกสิบคนซึ่งพบอยูท
่ ่ามกลางกรุ งนั ้น 26 และเนบู
ซาระดานผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่า
นี้ นํา ไป ถวาย กษั ตริย์แห่งบา บิ โลน ที่ ตําบล ริบ ลาห์ 27 และ
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กษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงตีเขา และประหารเขาเสียที่ ตําบล
ริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท ดัง นั ้น แหละ ยูดาห์ก็ได้ถูกนํา ไป
เป็นเชลยออกไปจากแผ่นดินของตน 28 ต่อไปนี้ เป็นจํานวน
ประชาชนซึ่งเนบูคัดเนสซาร์จับไปเป็นเชลย ในปีที่เจ็ด พวก
ยิวสามพันยีสิ
่ บสามคน 29 ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลเนบูคัด
เนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แปดร้อยสามสิบ
สองคน 30 ในปีที่ยี่สิบสามแห่ง รัช กาลเนบู คัด เนสซาร์ เนบู
ซา ระ ดาน ผู้ บังคับ บัญชา ทหาร รักษา พระองค์ จับ ยิว เป็น
เชลยเจ็ด ร้อยสี่สิบห้า คน รวมคนทัง้ หมดเป็น สี่ พันกับ หก
ร้อยคน
เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)
และ ต่อ มา ใน ปีที่สามสิบ เจ็ด แห่ง การ เป็น เชลย ของ
เยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์นั ้น เมื่อ วันที่ยี่สิบห้า ในเดือน
ที่สิบ สอง เอวิล เมโรดัก กษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปีที่ท่านขึ้น
เสวยราชย์ ท่านได้ ยกศีรษะของเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ขึ้น และได้นําท่านออกมาจากคุก 32 พระองค์ตรัสอย่าง
เมตตาต่อ ท่าน และให้ นั่ง บนที่ นั่ง เหนื อ กว่า บรรดากษั ตริย์
ทัง้ หลายที่อยูในบาบิ
่
โลน 33 ดังนั ้นเยโฮยาคีนจึงถอดเครือ
่ ง
แต่งกายนั กโทษออกเสีย และท่านได้รบ
ั ประทานที่โต๊ะเสวย
ต่อ พระพักตร์กษั ตริยทุ
์ กวัน ตลอดชีวต
ิ 34 ส่วนงบประมาณ
ที่ให้นั ้น ท่าน ก็ได้รับ พระราชทาน จา กกษั ตริย์แห่งบา บิ โลน
ตามความต้องการรายวัน อยูเสมอ
่
ตลอดเมื่อ ท่านมีชีวิ ตอ
ยูจ
่ นวันตายของท่าน
31
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