
หนนังสสือเยเรมมียย
(อยยยภาคใตต้ของออิสราเอล--คสือยยดาหย)

เยเรมมียยเปป็นผยต้เขมียนหนนังสสือเยเรมมียย การรนับใชต้ของออิสยาหยอยย ยกยอนการรนับใชต้ของเยเรมมียยเปป็นเวลา 60 ปมี 
เยเรมมียยพยากรณยเปป็นเวลา 40 ปมีในสมนัยของกษนัตรอิยยโยสอิยาหย เยโฮอาหาส เยโฮยาคอิม เยโฮยาคมีน และเศเดคมียาหย 
เยเรมมียยรนับใชต้พระเจต้าในสมนัยเดมียวกนันกนับผยต้พยากรณยนาฮยม ฮะบากกุก และเศฟนันยาหย

เยเรมมียยไดต้เหป็นการสอิสนสกุดลงของกษนัตรอิยยองคยสกุดทต้ายของยยดาหย ไดต้เหป็นการททาลายพระวอิหารและกรกุง
เยรยซาเลป็ม และไดต้เหป็นพวกยยดาหยถยกลากไปเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลน ในสมนัยของเยเรมมียยความบาปเจรอิญขขสนและ
พวกยยดาหยไดต้ถยกพระเจต้าพอิพากษาอยยางมากมาย ไมยมมีเวลาสงบในสมนัยเยเรมมียย

เพราะเหตกุวยาเยเรมมียยไดต้พยากรณยถขงอนาคตของยยดาหยและไดต้มมีความโศกเศรต้าถขงเรสืรื่องนนัสน นนักศขกษาพระ
คนัมภมีรยเรมียกเขาวยา ผยต้พยากรณยทมีรื่รต้องไหต้ (The Weeping Prophet) หนนังสสือเยเรมมียยนมีส ไดต้บนันทขกการประกาศของเยเรมมียย
ในตอนทมีรื่เขาขอรต้องใหต้ยยดาหยกลนับมาหาพระเจต้ากยอนทมีรื่เขาจะตต้องเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลน

1 ผยต้ครองประเทศในสมนัยเยเรมมียย
 ก โยสอิยาหย พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียยใหต้เปป็นผยต้พยากรณยในชยวงนมีส  โยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยยองคยสกุดทต้าย 

ของยยดาหยทมีรื่เปป็นกษนัตรอิยยทมีรื่ดมี (640-609) 31 ปมี
 ข เยโฮยาคอิม กษนัตรอิยยองคยนมีสชนั รื่วมาก และไดต้เผาหนนังสสือคทาพยากรณยของเยเรมมียยเสมีย (609-597) 11 ปมี
 ค เยโฮยาคมีน เยเรมมียยไดต้วยากลยาวกษนัตรอิยยองคยนมีส  (597) 3 เดสือน
 ง เศเดคมียาหย กษนัตรอิยยองคยนมีส  ซขรื่งเปป็นกษนัตรอิยยองคยสกุดทต้ายของยยดาหย ไดต้ทรมานเยเรมมียยอยยางมากมาย 

(597-586) 11 ปมี
 จ เนบยคนัดเนสซารย กษนัตรอิยยองคยนมีส ไดต้นนับถสือเยเรมมียย
 ฉ เกดาลอิยาหย กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยไดต้ตนัสงเกดาลอิยาหยใหต้ครอบครองกรกุงเยรยซาเลป็ม
 ช โยฮานนัน คนนมีสรนับตทาแหนยงเปป็นกษนัตรอิยยหลนังจากทมีรื่เกดาลอิยาหยถยกฆยาเสมีย เขาไดต้บนังคนับเยเรมมียยใหต้ไป

ยนังอมียอิปตยกนับพวกเชลย
2 การรนับใชต้ 3 แบบของเยเรมมียย
 ก เขาเตสือนพวกยยดาหยวยาในอนาคตพวกเขาจะตต้องเปป็นเชลยในประเทศบาบอิโลน (25:1-14)
 ข เขาหนกุนใจพวกยอิวซขรื่งเปป็นเชลยในประเทศบาบอิโลนแลต้ว (29) เยเรมมียยไดต้เขมียนจดหมายถขงพวกเขา 

(29:1-32)



 1 เขาจะตต้องอาศนัยอยยยทมีรื่บาบอิโลนเปป็นเวลา 70 ปมี (29:5-6, 10)
 2 เขาควรอธอิษฐานใหต้บาบอิโลนเจรอิญและมมีสนันตอิภาพ เพสืรื่อชมีวอิตของเขาเองจะมมีสนันตอิภาพดต้วย 

(29:7)
 3 เขาไมยควรฟนังพวกผยต้พยากรณยเทป็จทมีรื่อยย ยในบาบอิโลน (29:8-9)
 4 เยเรมมียยประกาศวยา ผยต้พยากรณยเทป็จสองคน คสือ อาหนับ ก นับ เศเดคมียาหย จะถยกพระเจต้าลงโทษ

ถขงตาย เพราะเหตกุเขาไดต้เปป็นผยต้พยากรณยเทป็จและเพราะเหตกุการลยวงประเวณมี (29:20-23)
 5 เขาไดต้เตสือนพวกเชลยเกมีรื่ยวกนับเชไมอาหย ซขรื่งเขมียนจดหมายจากบาบอิโลนไปยนังเยรยซาเลป็มทมีรื่

ตยอวยาเยเรมมียย (29:24-32)
 6 เขาบอกวยา พระเจต้ายนังทรงรนักชาวยอิว และในอนาคตจะนทาพวกเขากลนับไปยนังออิสราเอล 

(29:14)
 ค เขาประกาศวยาพระเจต้าจะลงโทษประเทศตยางชาตอิ 9 ประเทศ (46-51)
 1 อมียอิปตย (46:1-27)
 ก กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยจะชนะอมียอิปตยทมีรื่เมสืองคารเคมอิช (46:2)
 ข พลทหารของอมียอิปตยจะวอิรื่งหนมีจากทหารบาบอิโลน (46:5-6)
 ค อมียอิปตยหนมีใหต้พต้นจากการพอิพากษานมีส ไมยไดต้ (46:11)
 ง เขาไดต้เยาะเยต้ยกษนัตรอิยยฟาโรหยวยามมีเสมียงมาก แตยไมยมมีอทานาจ (46:17)
 จ อมียอิปตยจะเปป็นเมสืองขขสนของบาบอิโลน (46:26)
 2 ฟมีลอิสเตมีย (47:1-6)
 ก อมียอิปตยจะชนะเมสืองกาซาของฟมีลอิสเตมีย นมีรื่สทาเรป็จในปมีกยอน ค.ศ. 606 ในปมีทมีรื่กษนัตรอิยย

โยสอิยาหยเสมียชมีวอิต (47:1)
 ข พวกผยต้ชายฟมีลอิสเตมียจะหนมีจากทหารบาบอิโลน และจะไมยชยวยพวกลยก ๆ ของตน 

(47:2-3)
 ค บาบอิโลนจะททาลายเมสืองไทระและเมสืองไซดอนดต้วย (47:4)
 ง เมสืองกาซากนับเมสืองอนัชเคโลน ซขรื่งเปป็นเมสืองใหญยแหยงฟมีลอิสเตมียนนัสน จะถยกททาลาย 

(47:5)
 3 โมอนับ (48:1-47)
 ก กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยจะชนะโมอนับ (48:1-2)
 ข พระเคโมชจะถยกกวาดไปเปป็นเชลยพรต้อมกนับปกุโรหอิตและเจต้านายของมนัน (48:7)
 ค กยอนเวลานนัสน โมอนับอยยยสบาย คสือไมยถยกบกุกรกุก (48:11)



 ง ในทมีรื่สกุด โมอนับจะละอายพระเคโมช เหมสือนออิสราเอลไดต้ละอายรยปลยกโคทมีรื่เบธเอล
(48:13)

 จ บรรพบกุรกุษของโมอนับ (คสือโมอนับ) ไดต้เกอิดในถทสา (ปฐก 19:37) และชาวโมอนับจะ
หนมีไปอยยยในถทสาอมีก (48:28)

 4 อนัมโมน (49:1-6)
 ก ประเทศนมีสจะถยกพอิพากษาลงโทษเพราะวยาเขาไดต้อาศนัยอยยยในเมสืองตยาง ๆ ของ

ออิสราเอลหลนังจากทมีรื่ออิสราเอลไปเปป็นเชลยในอนัสซมีเรมีย และเพราะวยาเขาไดต้นมนัสการ
พระมอิลโคม (49:1)

 ข พระมอิลโคมจะถยกกวาดไปเปป็นเชลยพรต้อมกนับปกุโรหอิตและเจต้านายของมนัน (49:3)
 ค ในอาณาจนักร 1,000 ปมีของพระเยซย ประเทศอนัมโมนจะถยกสรต้างขขสนอมีก (49:6)
 5 เอโดม (49:7-22)
 ก เมสืองตยาง ๆ ของเอโดมจะถยกททาลายเหมสือนอยยางเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหย 

(49:18)
 ข เสมียงครทรื่าครวญของชาวเอโดมจะไดต้ยอินถขงทะเลแดง (49:21)
 ค พระเจต้าจะแสดงพระเมตตาตยอพวกลยกกทาพรต้าและพวกแมยมยายของเอโดม (49:11)
 6 ดามนัสกนัส (49:23-27)
 ก ทหารทกุกคนของดามนัสกนัสจะถยกททาลายในวนันเดมียว (49:26)
 ข จะกยอไฟใหต้ลกุกขขสนในกทาแพงเมสือง และไฟนนัสนจะเผาไหมต้ราชวนังทนัสงหลายแหยง

เบนฮาดนัด (49:27)
 7 เผยาเคดารยและราชอาณาจนักรฮาโซรย (49:28-33)
 ก เผยาเคดารยเปป็นพวกอาหรนับทมีรื่อยย ยดต้านตอิดตะวนันออกของออิสราเอลซขรื่งจะถยกกษนัตรอิยย

เนบยคนัดเนสซารยททาลายเสมีย (49:28)
 ข พระเจต้าเองสนัรื่งใหต้กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยททาลายเผยานนัสนเสมีย (49:30-32)
 ค ฮาโซรย ซขรื่งเปป็นพวกอาหรนับ จะถยกททาลายและจะไมยมมีผยต้ใดอยยยทมีรื่นนัรื่นเปป็นนอิตยย (49:33)
 8 เอลาม (49:34-39)
 ก เมสืองหลวงของเอลามคสือสกุสา กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยไดต้บกุกรกุกประเทศนมีส ในปมีกยอน

ค.ศ. 597 ซขรื่งเปป็นปมีแรกแหยงรนัชกาลเศเดคมียาหยแหยงประเทศยยดาหย (49:34-37)
 ข ในอาณาจนักร 1,000 ปมีของพระเยซย ประเทศเอลามจะถยกสรต้างขขสนอมีก (49:38-39)



 9 บาบอิโลน (50:1--51:64)
 ก ดยเหมสือนวยาขต้อเหลยานมีส เลป็งถขงบาบอิโลน 2 แหยง แหยงหนขรื่งคสือเมสืองบาบอิโลนทมีรื่ดารอิอนัส 

ชาวเปอรยเซมีย ไดต้ชนะในเดสือน ต.ค. ปมีกยอน ค.ศ. 539 (ดนล 5) อมีกแหยงหนขรื่งคสือ บา
บอิโลนทมีรื่พยดถขงในหนนังสสือวอิวรณย ซขรื่งพระเจต้าจะทรงททาลาย (วว 18)

 ข หลนังจากทมีรื่บาบอิโลน 2 แหยงนมีสถยกททาลายแลต้ว ชาวออิสราเอลจะแสวงหาพระเจต้า 
สทาหรนับแหยงแรกนนัสน ไดต้สทาเรป็จแลต้ว (อสร 1) สทาหรนับแหยงทมีรื่ 2 จะสทาเรป็จในอนาคต 

 ค หลนังจากทมีรื่เมสืองบาบอิโลนแหยงทมีรื่ 2 ถยกททาลายเสมียแลต้ว (วว 18) จะไมยสรต้างเมสืองนนัสน
ขขสนอมีกเปป็นนอิตยย (51:25-26)

 ง ประเทศตยาง ๆ ทมีรื่ไมยรยต้จนักพระเจต้าจะมมีความเสมียใจเวลาเหป็นเมสืองบาบอิโลนทนัสง 2 แหยง
ถยกททาลาย (50:46; วว 18)

 จ ชาวออิสราเอลจะหนมีจากบาบอิโลน 2 แหยงนมีส  (51:6; วว 18:4)
 ฉ บาบอิโลน 2 แหยงนมีส ไดต้เปรมียบเทมียบกนับถต้วยทองคทาซขรื่งททาใหต้ประเทศตยาง ๆ เมาไป 

(51:7; วว 17:1-6)
 ช ชาวสวรรคยจะสรรเสรอิญพระเจต้าเพราะไดต้ทรงททาลายเมสืองบาบอิโลน 2 แหยงนมีส  

(51:9-10, 48; วว 18:20)
3 ประวนัตอิสยวนตนัวของเยเรมมียย
 ก พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียยใหต้เปป็นผยต้พยากรณยในตอนทมีรื่โยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยย (1:1-10) เยเรมมียยไมยเคย

แตยงงาน (16:2)
 1 เยเรมมียยเปป็นบกุตรของฮอิลคมียาหย ซขรื่งเปป็นปกุโรหอิตทมีรื่อยย ยในตทาบลอานาโธท ในตระกยลเบนยามอิน 

(1:1)
 2 พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียยใหต้เปป็นผยต้พยากรณยในปมีทมีรื่ 13 แหยงราชกาลของกษนัตรอิยยโยสอิยาหย 

(1:2)
 3 เพราะเหตกุวยาเยเรมมียยประกาศอยยางตรงไปตรงมาในเรสืรื่องการพอิพากษาของพระเจต้าตยอยยดาหย

เขาถยกขยมเหงจากครอบครนัวของเขาเอง (12:6) จากพลเมสืองอานาโธท (11:21) และใน
ทมีรื่สกุดจากบรรดาชาวยยดาหย

 4 เมสืรื่อเยเรมมียยเรอิรื่มประกาศ พระเจต้าสทาแดง 2 เรสืรื่องทมีรื่สทาคนัญใหต้เยเรมมียยเหป็น
 ก ไมต้ตะพดอนัลมนันดยอนันหนขรื่ง (1:11-12) เพราะเหตกุวยาตต้นไมต้อนัลมนันดยออกผลเรป็วกวยา

ตต้นไมต้อสืรื่น ๆ กป็แสดงวยาการพอิพากษาลงโทษของพระเจต้าตยอยยดาหยใกลต้จะถขงแลต้ว
 ข หมต้อกทาลนังเดสือดอยยยหมต้อหนขรื่ง หนันหนต้าไปจากทอิศเหนสือ (1:13-16) หมายถขงวยาชาว

บาบอิโลนจะบกุกรกุกประเทศยยดาหย



 5 เยเรมมียยรต้องไหต้เพราะเหตกุการพอิพากษาลงโทษของพระเจต้าตยอยยดาหย (4:19-21) เยเรมมียยททา
อยยางนมีสหลายครนัส ง (8:18, 21; 9:1-2, 10; 13:17; 14:17)

6 พระเจต้าสนัรื่งเยเรมมียยวยา "จงวอิรื่งไปวอิรื่งมาอยยยในถนนกรกุงเยรยซาเลป็ม บนัดนมีสจงมองและรนับรยต้ จงคต้น
ตาม ลานเมสืองดยทมีวยา จะหามนกุษยยสนักคนหนขรื่งไดต้หรสือไมย คสือคนทมีรื่กระททาการยกุตอิธรรมและ
แสวงหา ความจรอิง เพสืรื่อเราจะไดต้อภนัยโทษใหต้แกยเมสืองนนัสน" (5:1) พระเจต้าททาคลต้ายกนับนมีสกนับ
อนับราฮนัม ในเรสืรื่องเมสืองโสโดม (ปฐก 18:23-33)

7 เยเรมมียยตอบวยา "แนยนอนคนเหลยานมีส เปป็นแตยคนตต้อยตทรื่า เขาเหลยานมีส โงยเขลา เพราะเขาไมยรยต้จนัก 
พระมรรคาของพระเยโฮวาหย ไมยรยต้จนักคทาตนัดสอินของพระเจต้าของเขา ขต้าพระองคยจะไปหา 
พวกผยต้ยอิรื่งใหญย และจะพยดกนับเขาทนัสงหลาย เพราะเขารยต้จนักพระมรรคาของพระเยโฮวาหย และ
รยต้จนักคทาตนัดสอินของพระเจต้าของเขา" แตยคนผยต้ใหญยไดต้ปฏอิเสธพระเจต้าเชยนกนัน (5:4-5)

 8 กษนัตรอิยยโยสอิยาหยเสมียชมีวอิตเมสืรื่อครอบครองเปป็นเวลา 31 ปมีแลต้ว เยเรมมียยไปทมีรื่พอิธมีฝนังศพของทยาน
(2 พศด 35:25) โยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยยทมีรื่ดมีองคยสกุดทต้าย จากเวลานนัสนไปยยดาหยอยยยหยางไกล จาก
พระเจต้ามากยอิรื่งขขสน

 ข เยเรมมียยขอรต้องใหต้ชาวยยดาหยกลนับไปแสวงหาพระเจต้าอมีก (26:1-7)
 1 พระเจต้าขอใหต้ยยดาหยกลนับมาหาพระองคยอมีก (2:9)
 2 ถขงแมต้วยายยดาหยไดต้เลยนชยต้กนับพระตยางชาตอิ พระเจต้ายอมใหต้เขากลนับมาอมีก (3:1) สอิรื่งนมีส เปป็นสอิรื่ง

หต้ามในพระบนัญญนัตอิของโมเสส (พบญ 24:1-4)
 3 เยเรมมียยขอใหต้เขาเลอิกมมีใจแขป็งกระดต้าง เกรงวยาหนามจะททาลายเขาเสมีย (4:3-4)
 4 ชาวยยดาหยหนมีพต้นการพอิพากษาไดต้โดยการชทาระใจและความคอิดของตนใหต้สะอาด (4:14)
 5 ถต้าชาวยยดาหยกลนับใจเสมียใหมยแลต้ว พระเจต้าจะใหต้เขาอยยยในแผยนดอินคานาอนันตยอไป (7:3)
 6 ถต้าชาวยยดาหยปฏอิเสธพระเจต้า เขาจะอยยยในความมสืด (13:16)
 ค เยเรมมียยประกาศวยาพระเจต้าจะพอิพากษายยดาหยโดยใชต้ชาวบาบอิโลน ความบาปของยยดาหยคสือ

1 ยยดาหย “ไดต้ทอดทอิสงเราเสมียซขรื่งเปป็นแหลยงนทสาเปป็น แลต้วสกนัดหอินขนังนทสาไวต้สทาหรนับตนเอง เปป็นถนัง
นทสาแตก ซขรื่งขนังนทส าไมยไดต้” (2:13)

 2 ทนัสงประเทศกลายเปป็นคนชนั รื่ว (2:21)
 3 ถขงแมต้วยายยดาหยจะลต้างตนัวเองดต้วยนทสาดยางและใชต้สบยยมาก ๆ ความบาปของเขากป็ยนังตอิดอยยยตรง 

พระพนักตรยพระเจต้า (2:22)
 4 ผยต้ครองประเทศไดต้ปะโลหอิตแหยงจอิตวอิญญาณของคนยากจนทมีรื่ปราศจากผอิดไวต้ทมีรื่ชายเสสืสอ

ของตน (2:34)
 5 ยยดาหยเปป็นเหมสือนเจต้าเลยนชยต้ทมีรื่ไมยยอมรยต้ความละอาย (3:3)



 6 ยยดาหยไดต้นมนัสการรยปเคารพบนภยเขาสยงทกุกลยกและใตต้ตต้นไมต้เขมียวสดทกุกตต้น (3:6)
 7 ดาบของยยดาหยไดต้กลสืนพวกผยต้พยากรณยเหมสือนอยยางสอิงโตททาลายชมีวอิต (2:30)
 8 ใจแขป็งกระดต้างของยยดาหยกป็แขป็งกระดต้างเหมสือนทองสนัมฤทธอิธ และเหลป็ก (6:28)
 9 เขาไดต้ตนัสงรยปเคารพไวต้ในพระวอิหารและนมนัสการ "เจต้าแมยแหยงฟต้าสวรรคย" (7:18)
 10 เขาไดต้เผาบกุตรชายและบกุตรหญอิงทนัสงปวงของเขาในไฟเพสืรื่อถวายแกยพระโมเลค 

(7:31; 19:5; 32:35)
 ง เยเรมมียยไดต้เตสือนชาวยยดาหยถขงเรสืรื่องผลแหยงความบาปของเขา
 1 ทหารตยางชาตอิจะมาสยต้รบกนับกรกุงเยรยซาเลป็ม (4:6)
 2 ทนัสงอมียอิปตยกนับอนัสซมีเรมียจะไมยชยวยชาวยยดาหยในเมสืรื่อกษนัตรอิยยบาบอิโลนมาสยต้รบกนับเขา (2:18, 36)
 3 เมสืองตยาง ๆ ของชาวยยดาหยจะถยกททาลายหมด (4:5-7)
 4 ทหารตยางชาตอิจะมาอยยยลต้อมรอบกรกุงเยรยซาเลป็ม (4:16-17)
 5 ชาวยยดาหยจะรต้องเหมสือนหญอิงคลอดบกุตรรต้อง (4:31; 6:24; 13:21)
 6 ทหารตยางชาตอิจะใชต้ตต้นไมต้ของกรกุงเยรยซาเลป็มเพสืรื่อสยต้รนับกนับกรกุงนนัสน (6:6)
 7 พระวอิหารจะถยกททาลาย (7:14)
 8 ทหารตยางชาตอิจะเขต้ามาในกรกุงเยรยซาเลป็มเหมสือนงย (8:17)

9 ชาวยยดาหยหลายคนจะตายดต้วยดาบ ดต้วยโรคระบาด และดต้วยการกนันดารอาหาร (15:3; 
16:3-4; 21:9)

 10 ชาวยยดาหยจะถยกกระจนัดกระจายเหมสือนแกลบ (13:24)
 11 ศพของชาวยยดาหยจะอยยยภายนอกกรกุงนนัสน และจะเปป็นอาหารสทาหรนับฝยงนกกนับฝยงสนัตวย
 (7:32-33; 9:22; 12:8-9)
 12 ศนัตรยของชาวยยดาหยจะเปอิดลกุยมฝนังศพของเหลยากษนัตรอิยย ปกุโรหอิต กนับศาสดาพยากรณย แลต้วจะ

กระจายกระดยกเหลยานนัสนตยอหนต้าดวงอาทอิตยย ดวงจนันทรย และดวงดาวตยาง ๆ (8:1-2)
 13 ชาวยยดาหยจะเปป็นเชลยในกรกุงบาลอิโลนเปป็นเวลา 70 ปมี (25:11; 29:10)
 14 ประเทศตยางชาตอิจะตกใจเวลาเหป็นการพอิพากษาของพระเจต้าตยอชาวยยดาหย (19:8; 22:8; 

25:11)
 จ เมสืรื่อชาวยยดาหยเยาะเยต้ยและปฏอิเสธคทากลยาวของเยเรมมียย เยเรมมียยกป็รต้องไหต้ (4:19; 8:21; 9:1-2, 10; 

13:17; 14:17)



 ฉ เพราะเหตกุการเทศนาของเยเรมมียย เขาถยกขยมเหงอยยางมากมาย
 1 ครอบครนัวของเยเรมมียยททาการทรยศตยอเขา (12:6)
 2 คนในบต้านเมสืองของเยเรมมียย (คสืออานาโธท) พยายามฆยาเยเรมมียยเสมีย (11:21)
 3 พวกปกุโรหอิตกนับพวกศาสดาพยากรณยพยายามฆยาเขาเสมีย (26:8)
 4 กษนัตรอิยยเยโฮยาคอิมพยายามฆยาเขาเสมีย (36:26)
 5 เยเรมมียยถยกจนับ ตมี และขนังไวต้ (37:14-16)
 6 กษนัตรอิยยเยโฮยาคอิมไดต้เผาหนนังสสือมต้วนทมีรื่เยเรมมียยเขมียนไวต้ (36:21-23) ภายหลนังพระเจต้าใหต้ 

เยเรมมียยเขมียนหนนังสสือมต้วนนนัสนอมีกครนัส งหนขรื่ง และพระเจต้าไดต้เพอิรื่มขต้อความมากมาย (36:32)
 7 พระเจต้าสนัรื่งเยเรมมียยวยา อยยาอธอิษฐานเพสืรื่อยยดาหยตยอไป (7:16; 11:14; 14:11; 16:5)
 8 เยเรมมียยรยต้สขกทต้อใจ (20:7-9, 14-18)
 9 เยเรมมียยเขมียนจดหมายหนกุนใจถขงพวกยอิวทมีรื่อยย ยในกรกุงบาบอิโลนแลต้ว (29)
 10 ขณะทมีรื่เยเรมมียยอยยยในเรสือนจทา พระเจต้าสนัรื่งวยาเขาตต้องซสืสอทมีรื่ดอินจากอาของเขาชสืรื่อ ฮานนัมเอล 

เพสืรื่อแสดงวยา ในอนาคตชาวยอิวจะกลนับมาอยยยในยยดาหยอมีก (32:6-15)
 11 เยเรมมียยเหป็นนอิมอิต คสือเหป็นกระจาด 2 ลยกใสยมะเดสืรื่อ มะเดสืรื่อทมีรื่ดมีเปรมียบไดต้ก นับคนยอิวทมีรื่ดมีทมีรื่ก ทาลนัง 

เปป็นเชลยในบาบอิโลน (เชยนดาเนมียลกนับเอเสเคมียล) และมะเดสืรื่อทมีรื่ไมยดมีเปรมียบไดต้กนับกษนัตรอิยย 
เศเดคมียาหยกนับชาวยอิวทมีรื่ไมยดมี (24:1-8)

 12 เยเรมมียยไปหาตระกยลเรคาบ ตระกยลนมีส เคยชยวยชาวออิสราเอลละทอิสงพระบาอนัล จากนนัสนเขาเปป็น
คนเลมีสยงแกะและไมยดสืรื่มเหลต้าองกุยน (35:1-2)

 ก เยเรมมียยทดลองพวกนมีส โดยเสนอใหต้เขาดสืรื่มเหลต้าองกุยน พวกเขาปฏอิเสธทนันทมี (35:5-6)
 ข เยเรมมียยเลยาเรสืรื่องนมีส ใหต้ชาวยยดาหยฟนัง และเปรมียบเทมียบการเชสืรื่อฟนังของตระกยลเรคาบกนับ

การไมยเชสืรื่อฟนังของชาวยยดาหย (35:12-19)
 13 เยเรมมียยประกาศในลานพระวอิหาร แลต้วประชาชนเกสือบจะฆยาเขาเสมีย (26:1-9)
 ช เยเรมมียยในตอนทมีรื่กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยครอบครอง
 1 กษนัตรอิยยเศเดคมียาหยพยายามหนมีจากกรกุงเยรยซาเลป็ม แตยทหารบาบอิโลนไดต้จนับเขา พาเขามาหา 

กษนัตรอิยยบาบอิโลน แลต้วกษนัตรอิยยบาบอิโลนไดต้ฆยาลยกชายของเศเดคมียาหยตยอหนต้าตยอตาของเขา 
และไดต้ททานนัยนยตาของเขาใหต้บอดไป (39:4-7; 52:6-11)

 2 กษนัตรอิยยบาบอิโลนไดต้สนัรื่งเนบยซาระดานใหต้ดยแลรนักษาเยเรมมียยไวต้อยยางดมี (39:11-12)
 3 เยเรมมียยออกจากเรสือนจทา และเนบยซาระดานใหต้เขาเลสือกวยาจะอยยยทมีรื่บาบอิโลนหรสือทมีรื่เยรยซาเลป็ม

เยเรมมียยเลสือกวยาจะอยยยทมีรื่เยรยซาเลป็ม แลต้วเยเรมมียยกลนับไปอยยยทมีรื่กรกุงเยรยซาเลป็ม ตอนนนัสน
เกดาลอิยาหยเปป็นผยต้วยาราชการบรรดาหนัวเมสืองยยดาหย (40:1-6; 39:14)



 ซ เยเรมมียยในตอนทมีรื่เกดาลอิยาหยครอบครอง
 1 เกดาลอิยาหยเปป็นผยต้วยาราชการบรรดาหนัวเมสืองยยดาหย (40:7-12)
 2 โยฮานนันเตสือนเกดาลอิยาหยวยา ออิชมาเอลจะฆยาเขาเสมีย แตยเกดาลอิยาหยไมยเชสืรื่อ (40:13-16)
 3 ออิชมาเอลไดต้ฆยาเกดาลอิยาหยกนับคนอสืรื่นเสมีย (41:1-4)
 4 โยฮานนันมาชยวยประชาชนและออิชมาเอลหนมีไปจากเขา (41:11-17)
 ฌ เยเรมมียยในตอนทมีรื่โยฮานนันครอบครอง

1 โยฮานนันขอใหต้เยเรมมียยอธอิษฐานตยอพระเจต้าเพสืรื่อจะไดต้ทราบนทสาพระทนัยของพระองคยสทาหรนับ
พวกยอิวทมีรื่ยนังอยยยในกรกุงเยรยซาเลป็ม (42:1-6)

 2 เยเรมมียยอธอิษฐานเปป็นเวลา 10 วนัน แลต้วพระเจต้าบอกเขาวยา พวกยอิวควรยนังอยยยทมีรื่กรกุงเยรยซาเลป็ม
และไมยควรลงไปยนังประเทศอมียอิปตย (42:7-22)

3 เมสืรื่อโยฮานนันไดต้ยอินคทาตรนัสของพระเจต้าแลต้ว เขาวยาเยเรมมียยโกหก เขาเลยไมยเชสืรื่อฟนังคทาตรนัส
ของพระองคย แลต้วนทาพวกยอิวไปยนังอมียอิปตย เยเรมมียยถยกบนังคนับใหต้ไปก นับพวกเขาดต้วย (43:1-7)

 4 เมสืรื่อพวกยอิวถขงอมียอิปตยแลต้ว หลายคนกลนับไปนมนัสการรยปเคารพ (44:15-19)
 5 เยเรมมียยพยากรณยวยา พระเจต้าจะประหารชมีวอิตของทกุกคนทมีรื่ไมยกลนับใจเสมียใหมยและกลนับไปอยยย

ทมีรื่กรกุงเยรยซาเลป็มอมีก (44:7-14, 28)
 6 เยเรมมียยไดต้ฝนังกต้อนหอินใหญยไวต้ เพสืรื่อแสดงวยา กษนัตรอิยยบาบอิโลนจะมาชนะอมียอิปตย แลต้วจะฆยา

พวกยอิวหลายคนทมีรื่ยนังอยยยในอมียอิปตย คนอสืรื่นจะตายดต้วยโรคตยาง ๆ หรสือจะเปป็นเชลย (43:8-13)
4 คทาพยากรณยตยาง ๆ ของเยเรมมียย
 ก กรกุงเยรยซาเลป็มจะถยกททาลาย (1:14-16; 4:5-9; 5:15-17; 6:1-6; 32:2-3; 38:17-18)
 ข พระวอิหารจะถยกททาลาย (7:11-15; 26:6-9)
 ค เยโฮอาหาส กษนัตรอิยยยยดาหย จะเสมียชมีวอิตทมีรื่อมียอิปตย (22:10-12; 2 พกษ 23:34)
 ง ความตายของเยโฮยาคอิม (36:27-30)
 จ พงศยพนันธยของเยโฮยาคอิมจะไมยเปป็นกษนัตรอิยยของยยดาหยตยอไป (22:24-30; 36:30)
 ฉ ความตายของผยต้พยากรณยเทป็จ (คสืออาหนับ กนับเศเดคมียาหย) ในกรกุงบาบอิโลน และการลงโทษตยอ

ผยต้พยากรณยเทป็จ (คสือเชไมอาหย) ในกรกุงบาบอิโลน (29:20-32)
 ช ความตายของผยต้พยากรณยเทป็จ (คสือฮานนันยาหย) ในกรกุงเยรยซาเลป็ม (28:13-17)
 ซ เสไรอาหยจะถยกจนับเปป็นเชลย (51:59-64)
 ฌ การรยวมมสือของอมียอิปตยกนับยยดาหยตยอบาบอิโลนนนัสนจะไมยชนะ (37:5-10)
 ญ บาบอิโลนจะชนะอมียอิปตย (46:1-26)
 ฎ ทหารบาบอิโลนจะมาอาศนัยและครอบครองอยย ยในอมียอิปตย (43:8-13)



 ฏ ชาวยยดาหยจะเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลนเปป็นเวลา 70 ปมี (25:11; 29:10)
ฐ เมสืรื่อชาวยยดาหยเปป็นเชลยในบาบอิโลน 70 ปมีแลต้ว เขากป็จะกลนับไปอยยยทมีรื่กรกุงเยรยซาเลป็มอมีก (27:19-22; 

29:14; 30:3, 10-11, 18-21; 31:9, 12, 38-39; 33:3-9)
 1 ชาวออิสราเอลจะกลนับมาจากทนั รื่วโลก (3:14; 31:10; 32:37-43)
 2 พระเจต้าจะตนัสงผยต้นทาประเทศตามนทสาพระทนัยของพระองคย (3:15)
 3 ออิสราเอลจะเตป็มไปดต้วยสงยาราศมีของพระเจต้าและคนของพระเจต้าอมีกครนัส ง (3:16-18)
 4 อนังกยรชอบธรรม (คสือพระเยซย) จะประทนับนนัรื่งบนพระทมีรื่นนั รื่งของดาวอิด และจะครอบครอง

ดต้วยพระสตอิปนัญญาและความยกุตอิธรรม (23:5-6; 30:21; 33:17)
 5 กรกุงเยรยซาเลป็มจะถยกสรต้างขขสนใหมยและจะเตป็มไปดต้วยความยอินดมีและการสรรเสรอิญพระเจต้า 

(31:4, 7-9, 12-14, 23-25; 33:10-12)
 ฑ เมสืรื่อชาวยยดาหยเปป็นเชลยในบาบอิโลน 70 ปมีแลต้ว บาบอิโลนนนัสนจะถยกพอิพากษาลงโทษ (25:12)
 ฒ กษนัตรอิยยเศเดคมียาหยจะถยกจนับ (21:3-7; 34:1-5; 37:17) คทาพยากรณยนมีสสทาเรป็จใน 39:4-7; 52:6-11
 ณ การดยแลรนักษาของพวกเชลยในกรกุงบาบอิโลน (24:1-7)
5 พนันธสนัญญาใหมยกนับออิสราเอล
 ก ลนักษณะแหยงพนันธสนัญญาใหมย (31:31-34)
 1 เปป็นพนันธสนัญญากนับชาวออิสราเอลทกุกคน (31:33)
 2 พนันธสนัญญานมีส ไมยเหมสือนพนันธสนัญญาของโมเสส (31:32)
 3 พระเจต้าจะจารขกหนนังสสือไวต้บนดวงใจของเขา (31:33)
 4 พระเจต้าจะเปป็นพระเจต้าของเขาและเขาจะเปป็นประชาชนของพระองคย (31:33)

ข พนันธสนัญญาใหมยนมีส จะเรอิรื่มตต้น "ภายหลนังสมนัยนนัสน" (31:33)
 ค พนันธสนัญญาใหมยนมีส จะดมีกวยาพนันธสนัญญาของโมเสส (อพย 19:5-8)

1 ไมยมมีเงสืรื่อนไข (31:32-34)
ก พนันธสนัญญาเดอิม มมีเงสืรื่อนไข (31:32). 

(1) ขต้อตกลง: ออิสราเอลตต้องเชสืรื่อฟนังพระเจต้า (31:32).
(2) เหตกุการณยทมีรื่เกอิดขขสน: ออิสราเอลไมยเชสืรื่อฟนังพระเจต้า (31:32).

ข พนันธสนัญญาใหมย ไมยมมีเงสืรื่อนไข (31:33-34)
 2 จะตนัสงอยยยเปป็นนอิตยย

ก พนันธสนัญญาเดอิม (ฮบ 8:13)
ข พนันธสนัญญาใหมย (1 คร 11:25)

 ง ผยต้กลางแหยงพนันธสนัญญาใหมย คสือพระเยซย (30:9; 33:15-18)



6 ตอนเอกในหนนังสสือเยเรมมียย (6:14; 7:11; 8:20, 22; 10:7, 12; 11:19; 13:23; 15:1, 16; 16:14-15; 17:5-10; 
18:1-6; 20:7-9, 13-15; 21:8; 23:29; 29:11-14; 30:7; 31:3, 8-9, 15, 22; 32:17, 27; 33:3, 22; 46:27; 
47:6)


