หนนังสสือเยเรมมียย
(อยยภย าคใตต้ของออิสราเอล--คสือยยดาหย)
เยเรมมียเย ปป็นผยต้เขมียนหนนังสสือเยเรมมียย การรนับใชต้ของออิสยาหยอยยกย ยอนการรนับใชต้ของเยเรมมียยเปป็นเวลา 60 ปมี
เยเรมมียพย ยากรณยเปป็นเวลา 40 ปมีในสมนัยของกษนัตรอิยโย ยสอิยาหย เยโฮอาหาส เยโฮยาคอิม เยโฮยาคมีน และเศเดคมียาหย
เยเรมมียรย บนั ใชต้พระเจต้าในสมนัยเดมียวกนันกนับผยต้พยากรณยนาฮยม ฮะบากกุก และเศฟนันยาหย
เยเรมมียไย ดต้เหป็นการสอิสนสกุดลงของกษนัตรอิยอย งคยสกุดทต้ายของยยดาหย ไดต้เหป็นการททาลายพระวอิหารและกรกุง
เยรยซาเลป็ม และไดต้เหป็นพวกยยดาหยถยกลากไปเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลน ในสมนัยของเยเรมมียคย วามบาปเจรอิญขขส นและ
พวกยยดาหยไดต้ถยกพระเจต้าพอิพากษาอยยางมากมาย ไมยมมีเวลาสงบในสมนัยเยเรมมียย
เพราะเหตกุวาย เยเรมมียยไดต้พยากรณยถขงอนาคตของยยดาหยและไดต้มมีความโศกเศรต้าถขงเรสือรื่ งนนัส น นนักศขกษาพระ
คนัมภมีรเย รมียกเขาวยา ผยต้พยากรณยทรมีรื่ อต้ งไหต้ (The Weeping Prophet) หนนังสสือเยเรมมียยนส มีไดต้บนันทขกการประกาศของเยเรมมียย
ในตอนทมีรื่เขาขอรต้องใหต้ยดย าหยกลนับมาหาพระเจต้ากยอนทมีเรื่ ขาจะตต้องเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลน
1

2

ผยต้ครองประเทศในสมนัยเยเรมมียย
ก
โยสอิยาหย พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียใย หต้เปป็นผยต้พยากรณยในชยวงนมีส โยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยอย งคยสกุดทต้าย
ของยยดาหยทเมีรื่ ปป็นกษนัตรอิยทย ดมีรื่ มี (640-609) 31 ปมี
ข
เยโฮยาคอิม กษนัตรอิยอย งคยนส มีชวนัรื่ มาก และไดต้เผาหนนังสสือคทาพยากรณยของเยเรมมียเย สมีย (609-597) 11 ปมี
ค
เยโฮยาคมีน เยเรมมียยไดต้วาย กลยาวกษนัตรอิยอย งคยนส มี (597) 3 เดสือน
ง
เศเดคมียาหย กษนัตรอิยยองคยนส มี ซขรื่งเปป็นกษนัตรอิยอย งคยสกุดทต้ายของยยดาหย ไดต้ทรมานเยเรมมียยอยยางมากมาย
(597-586) 11 ปมี
จ
เนบยคนัดเนสซารย กษนัตรอิยยองคยนส มีไดต้นบนั ถสือเยเรมมียย
ฉ
เกดาลอิยาหย กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยไดต้ตสนังเกดาลอิยาหยใหต้ครอบครองกรกุงเยรยซาเลป็ม
ช
โยฮานนัน คนนมีสรบนั ตทาแหนยงเปป็นกษนัตรอิยยหลนังจากทมีเรื่ กดาลอิยาหยถยกฆยาเสมีย เขาไดต้บนังคนับเยเรมมียใย หต้ไป
ยนังอมียปอิ ตยกบนั พวกเชลย
การรนับใชต้ 3 แบบของเยเรมมียย
ก
เขาเตสือนพวกยยดาหยวาย ในอนาคตพวกเขาจะตต้องเปป็นเชลยในประเทศบาบอิโลน (25:1-14)
ข
เขาหนกุนใจพวกยอิวซขรื่งเปป็นเชลยในประเทศบาบอิโลนแลต้ว (29) เยเรมมียยไดต้เขมียนจดหมายถขงพวกเขา
(29:1-32)

เขาจะตต้องอาศนัยอยยทย บมีรื่ าบอิโลนเปป็นเวลา 70 ปมี (29:5-6, 10)
เขาควรอธอิษฐานใหต้บาบอิโลนเจรอิญและมมีสนันตอิภาพ เพสือรื่ ชมีวอิตของเขาเองจะมมีสนันตอิภาพดต้วย
(29:7)
3
เขาไมยควรฟนังพวกผยต้พยากรณยเทป็จทมีอรื่ ยยใย นบาบอิโลน (29:8-9)
4
เยเรมมียปย ระกาศวยา ผยต้พยากรณยเทป็จสองคน คสือ อาหนับ กนับ เศเดคมียาหย จะถยกพระเจต้าลงโทษ
ถขงตาย เพราะเหตกุเขาไดต้เปป็นผยต้พยากรณยเทป็จและเพราะเหตกุการลยวงประเวณมี (29:20-23)
5
เขาไดต้เตสือนพวกเชลยเกมีรื่ยวกนับเชไมอาหย ซขงรื่ เขมียนจดหมายจากบาบอิโลนไปยนังเยรยซาเลป็มทมีรื่
ตยอวยาเยเรมมียย (29:24-32)
6
เขาบอกวยา พระเจต้ายนังทรงรนักชาวยอิว และในอนาคตจะนทาพวกเขากลนับไปยนังออิสราเอล
(29:14)
เขาประกาศวยาพระเจต้าจะลงโทษประเทศตยางชาตอิ 9 ประเทศ (46-51)
1
อมียปอิ ตย (46:1-27)
ก
กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยจะชนะอมียปอิ ตยทเมีรื่ มสืองคารเคมอิช (46:2)
ข
พลทหารของอมียปอิ ตยจะวอิรื่งหนมีจากทหารบาบอิโลน (46:5-6)
ค
อมียปอิ ตยหนมีใหต้พต้นจากการพอิพากษานมีสไมยไดต้ (46:11)
ง
เขาไดต้เยาะเยต้ยกษนัตรอิยยฟาโรหยวาย มมีเสมียงมาก แตยไมยมมีอทานาจ (46:17)
จ
อมียปอิ ตยจะเปป็นเมสืองขขสนของบาบอิโลน (46:26)
2
ฟมีลอิสเตมีย (47:1-6)
ก
อมียปอิ ตยจะชนะเมสืองกาซาของฟมีลอิสเตมีย นมีรื่สทาเรป็จในปมีกยอน ค.ศ. 606 ในปมีทกมีรื่ ษนัตรอิยย
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 โมอนับอยยสย บาย คสือไมยถยกบกุกรกุก (48:11)
1
2

ค

ง

4

5

6

7

8

ในทมีสรื่ กุด โมอนับจะละอายพระเคโมช เหมสือนออิสราเอลไดต้ละอายรยปลยกโคทมีเรื่ บธเอล
(48:13)
จ
บรรพบกุรกุษของโมอนับ (คสือโมอนับ) ไดต้เกอิดในถทสา (ปฐก 19:37) และชาวโมอนับจะ
หนมีไปอยยใย นถทสาอมีก (48:28)
อนัมโมน (49:1-6)
ก
ประเทศนมีสจะถยกพอิพากษาลงโทษเพราะวยาเขาไดต้อาศนัยอยยใย นเมสืองตยาง ๆ ของ
ออิสราเอลหลนังจากทมีรื่ออิสราเอลไปเปป็นเชลยในอนัสซมีเรมีย และเพราะวยาเขาไดต้นมนัสการ
พระมอิลโคม (49:1)
ข
พระมอิลโคมจะถยกกวาดไปเปป็นเชลยพรต้อมกนับปกุโรหอิตและเจต้านายของมนัน (49:3)
ค
ในอาณาจนักร 1,000 ปมีของพระเยซย ประเทศอนัมโมนจะถยกสรต้างขขสนอมีก (49:6)
เอโดม (49:7-22)
ก
เมสืองตยาง ๆ ของเอโดมจะถยกททาลายเหมสือนอยยางเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมราหย
(49:18)
ข
เสมียงครทรื่าครวญของชาวเอโดมจะไดต้ยอินถขงทะเลแดง (49:21)
ค
พระเจต้าจะแสดงพระเมตตาตยอพวกลยกกทาพรต้าและพวกแมยมยายของเอโดม (49:11)
ดามนัสกนัส (49:23-27)
ก
ทหารทกุกคนของดามนัสกนัสจะถยกททาลายในวนันเดมียว (49:26)
ข
จะกยอไฟใหต้ลกุกขขสนในกทาแพงเมสือง และไฟนนัสนจะเผาไหมต้ราชวนังทนัสงหลายแหยง
เบนฮาดนัด (49:27)
เผยาเคดารยและราชอาณาจนักรฮาโซรย (49:28-33)
ก
เผยาเคดารยเปป็นพวกอาหรนับทมีอรื่ ยยดย ต้านตอิดตะวนันออกของออิสราเอลซขรื่งจะถยกกษนัตรอิยย
เนบยคนัดเนสซารยททาลายเสมีย (49:28)
ข
พระเจต้าเองสนังรื่ ใหต้กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยททาลายเผยานนัสนเสมีย (49:30-32)
ค
ฮาโซรย ซขงรื่ เปป็นพวกอาหรนับ จะถยกททาลายและจะไมยมมีผยต้ใดอยยทย นมีรื่ นันรื่ เปป็นนอิตยย (49:33)
เอลาม (49:34-39)
ก
เมสืองหลวงของเอลามคสือสกุสา กษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยไดต้บกุกรกุกประเทศนมีสในปมีกยอน
ค.ศ. 597 ซขงรื่ เปป็นปมีแรกแหยงรนัชกาลเศเดคมียาหยแหยงประเทศยยดาหย (49:34-37)
ข
ในอาณาจนักร 1,000 ปมีของพระเยซย ประเทศเอลามจะถยกสรต้างขขสนอมีก (49:38-39)
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บาบอิโลน (50:1--51:64)
ก
ดยเหมสือนวยาขต้อเหลยานมีสเลป็งถขงบาบอิโลน 2 แหยง แหยงหนขงรื่ คสือเมสืองบาบอิโลนทมีรื่ดารอิอนัส
ชาวเปอรยเซมีย ไดต้ชนะในเดสือน ต.ค. ปมีกยอน ค.ศ. 539 (ดนล 5) อมีกแหยงหนขงรื่ คสือ บา
บอิโลนทมีพรื่ ยดถขงในหนนังสสือวอิวรณย ซขงรื่ พระเจต้าจะทรงททาลาย (วว 18)
ข
หลนังจากทมีบรื่ าบอิโลน 2 แหยงนมีสถกย ททาลายแลต้ว ชาวออิสราเอลจะแสวงหาพระเจต้า
สทาหรนับแหยงแรกนนัสน ไดต้สทาเรป็จแลต้ว (อสร 1) สทาหรนับแหยงทมีรื่ 2 จะสทาเรป็จในอนาคต
ค
หลนังจากทมีเรื่ มสืองบาบอิโลนแหยงทมีรื่ 2 ถยกททาลายเสมียแลต้ว (วว 18) จะไมยสรต้างเมสืองนนัสน
ขขสนอมีกเปป็นนอิตยย (51:25-26)
ง
ประเทศตยาง ๆ ทมีรื่ไมยรยต้จกนั พระเจต้าจะมมีความเสมียใจเวลาเหป็นเมสืองบาบอิโลนทนัสง 2 แหยง
ถยกททาลาย (50:46; วว 18)
จ
ชาวออิสราเอลจะหนมีจากบาบอิโลน 2 แหยงนมีส (51:6; วว 18:4)
ฉ
บาบอิโลน 2 แหยงนมีสไดต้เปรมียบเทมียบกนับถต้วยทองคทาซขรื่งททาใหต้ประเทศตยาง ๆ เมาไป
(51:7; วว 17:1-6)
ช
ชาวสวรรคยจะสรรเสรอิญพระเจต้าเพราะไดต้ทรงททาลายเมสืองบาบอิโลน 2 แหยงนมีส
(51:9-10, 48; วว 18:20)
ประวนัตอิสยวนตนัวของเยเรมมียย
ก
พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียยใหต้เปป็นผยต้พยากรณยในตอนทมีโรื่ ยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยย (1:1-10) เยเรมมียไย มยเคย
แตยงงาน (16:2)
1
เยเรมมียเย ปป็นบกุตรของฮอิลคมียาหย ซขรื่งเปป็นปกุโรหอิตทมีรื่อยยใย นตทาบลอานาโธท ในตระกยลเบนยามอิน
(1:1)
2
พระเจต้าทรงเรมียกเยเรมมียยใหต้เปป็นผยต้พยากรณยในปมีทมีรื่ 13 แหยงราชกาลของกษนัตรอิยโย ยสอิยาหย
(1:2)
3
เพราะเหตกุวาย เยเรมมียยประกาศอยยางตรงไปตรงมาในเรสือรื่ งการพอิพากษาของพระเจต้าตยอยยดาหย
เขาถยกขยมเหงจากครอบครนัวของเขาเอง (12:6) จากพลเมสืองอานาโธท (11:21) และใน
ทมีรื่สกุดจากบรรดาชาวยยดาหย
4
เมสืรื่อเยเรมมียยเรอิรื่มประกาศ พระเจต้าสทาแดง 2 เรสือรื่ งทมีสรื่ ทาคนัญใหต้เยเรมมียเย หป็น
ก
ไมต้ตะพดอนัลมนันดยอนันหนขงรื่ (1:11-12) เพราะเหตกุวาย ตต้นไมต้อนัลมนันดยออกผลเรป็วกวยา
ตต้นไมต้อสืรื่น ๆ กป็แสดงวยาการพอิพากษาลงโทษของพระเจต้าตยอยยดาหยใกลต้จะถขงแลต้ว
ข
หมต้อกทาลนังเดสือดอยยหย มต้อหนขรื่ง หนันหนต้าไปจากทอิศเหนสือ (1:13-16) หมายถขงวยาชาว
บาบอิโลนจะบกุกรกุกประเทศยยดาหย
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เยเรมมียรย อต้ งไหต้เพราะเหตกุการพอิพากษาลงโทษของพระเจต้าตยอยยดาหย (4:19-21) เยเรมมียทย ทา
อยยางนมีสหลายครนัสง (8:18, 21; 9:1-2, 10; 13:17; 14:17)
6
พระเจต้าสนัรื่งเยเรมมียวย าย "จงวอิงรื่ ไปวอิงรื่ มาอยยใย นถนนกรกุงเยรยซาเลป็ม บนัดนมีสจงมองและรนับรยต้ จงคต้น
ตาม ลานเมสืองดยทวมี าย จะหามนกุษยยสนักคนหนขงรื่ ไดต้หรสือไมย คสือคนทมีรื่กระททาการยกุตอิธรรมและ
แสวงหา ความจรอิง เพสืรื่อเราจะไดต้อภนัยโทษใหต้แกยเมสืองนนัสน" (5:1) พระเจต้าททาคลต้ายกนับนมีสกบนั
อนับราฮนัม ในเรสือรื่ งเมสืองโสโดม (ปฐก 18:23-33)
7
เยเรมมียตย อบวยา "แนยนอนคนเหลยานมีสเปป็นแตยคนตต้อยตทรื่า เขาเหลยานมีสโงยเขลา เพราะเขาไมยรยต้จนัก
พระมรรคาของพระเยโฮวาหย ไมยรยต้จกนั คทาตนัดสอินของพระเจต้าของเขา ขต้าพระองคยจะไปหา
พวกผยต้ยอิงรื่ ใหญย และจะพยดกนับเขาทนัสงหลาย เพราะเขารยจต้ นักพระมรรคาของพระเยโฮวาหย และ
รยจต้ นักคทาตนัดสอินของพระเจต้าของเขา" แตยคนผยต้ใหญยไดต้ปฏอิเสธพระเจต้าเชยนกนัน (5:4-5)
8
กษนัตรอิยโย ยสอิยาหยเสมียชมีวอิตเมสืรื่อครอบครองเปป็นเวลา 31 ปมีแลต้ว เยเรมมียยไปทมีรื่พอิธมีฝนังศพของทยาน
(2 พศด 35:25) โยสอิยาหยเปป็นกษนัตรอิยทย ดมีรื่ มีองคยสกุดทต้าย จากเวลานนัสนไปยยดาหยอยยหย ยางไกล จาก
พระเจต้ามากยอิงรื่ ขขสน
เยเรมมียขย อรต้องใหต้ชาวยยดาหยกลนับไปแสวงหาพระเจต้าอมีก (26:1-7)
1
พระเจต้าขอใหต้ยยดาหยกลนับมาหาพระองคยอมีก (2:9)
2
ถขงแมต้วาย ยยดาหยไดต้เลยนชยต้กบนั พระตยางชาตอิ พระเจต้ายอมใหต้เขากลนับมาอมีก (3:1) สอิรื่งนมีสเปป็นสอิรื่ง
หต้ามในพระบนัญญนัตอิของโมเสส (พบญ 24:1-4)
3
เยเรมมียขย อใหต้เขาเลอิกมมีใจแขป็งกระดต้าง เกรงวยาหนามจะททาลายเขาเสมีย (4:3-4)
4
ชาวยยดาหยหนมีพต้นการพอิพากษาไดต้โดยการชทาระใจและความคอิดของตนใหต้สะอาด (4:14)
5
ถต้าชาวยยดาหยกลนับใจเสมียใหมยแลต้ว พระเจต้าจะใหต้เขาอยยใย นแผยนดอินคานาอนันตยอไป (7:3)
6
ถต้าชาวยยดาหยปฏอิเสธพระเจต้า เขาจะอยยใย นความมสืด (13:16)
เยเรมมียปย ระกาศวยาพระเจต้าจะพอิพากษายยดาหยโดยใชต้ชาวบาบอิโลน ความบาปของยยดาหยคสือ
1
ยยดาหย “ไดต้ทอดทอิสงเราเสมียซขรื่งเปป็นแหลยงนทสาเปป็น แลต้วสกนัดหอินขนังนทสาไวต้สทาหรนับตนเอง เปป็นถนัง
นทสาแตก ซขงรื่ ขนังนทสาไมยไดต้” (2:13)
2
ทนัสงประเทศกลายเปป็นคนชนัวรื่ (2:21)
3
ถขงแมต้วาย ยยดาหยจะลต้างตนัวเองดต้วยนทสาดยางและใชต้สบยยมาก ๆ ความบาปของเขากป็ยงนั ตอิดอยยตย รง
พระพนักตรยพระเจต้า (2:22)
4
ผยต้ครองประเทศไดต้ปะโลหอิตแหยงจอิตวอิญญาณของคนยากจนทมีปรื่ ราศจากผอิดไวต้ทมีรื่ชายเสสืสอ
ของตน (2:34)
5
ยยดาหยเปป็นเหมสือนเจต้าเลยนชยต้ทไมีรื่ มยยอมรยต้ความละอาย (3:3)
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ยยดาหยไดต้นมนัสการรยปเคารพบนภยเขาสยงทกุกลยกและใตต้ตต้นไมต้เขมียวสดทกุกตต้น (3:6)
ดาบของยยดาหยไดต้กลสืนพวกผยต้พยากรณยเหมสือนอยยางสอิงโตททาลายชมีวอิต (2:30)
ใจแขป็งกระดต้างของยยดาหยกแป็ ขป็งกระดต้างเหมสือนทองสนัมฤทธอิธและเหลป็ก (6:28)
เขาไดต้ตสนังรยปเคารพไวต้ในพระวอิหารและนมนัสการ "เจต้าแมยแหยงฟต้าสวรรคย" (7:18)
เขาไดต้เผาบกุตรชายและบกุตรหญอิงทนัสงปวงของเขาในไฟเพสืรื่อถวายแกยพระโมเลค
(7:31; 19:5; 32:35)
เยเรมมียไย ดต้เตสือนชาวยยดาหยถขงเรสือรื่ งผลแหยงความบาปของเขา
1
ทหารตยางชาตอิจะมาสยต้รบกนับกรกุงเยรยซาเลป็ม (4:6)
2
ทนัสงอมียอิปตยกบนั อนัสซมีเรมียจะไมยชยวยชาวยยดาหยในเมสืรื่อกษนัตรอิยบย าบอิโลนมาสยต้รบกนับเขา (2:18, 36)
3
เมสืองตยาง ๆ ของชาวยยดาหยจะถยกททาลายหมด (4:5-7)
4
ทหารตยางชาตอิจะมาอยยลย อต้ มรอบกรกุงเยรยซาเลป็ม (4:16-17)
5
ชาวยยดาหยจะรต้องเหมสือนหญอิงคลอดบกุตรรต้อง (4:31; 6:24; 13:21)
6
ทหารตยางชาตอิจะใชต้ตต้นไมต้ของกรกุงเยรยซาเลป็มเพสือรื่ สยต้รนับกนับกรกุงนนัสน (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 ศพของชาวยยดาหยจะอยยภย ายนอกกรกุงนนัสน 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)
เมสืรื่อชาวยยดาหยเยาะเยต้ยและปฏอิเสธคทากลยาวของเยเรมมียย เยเรมมียกย รป็ อต้ งไหต้ (4:19; 8:21; 9:1-2, 10;
13:17; 14:17)
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เพราะเหตกุการเทศนาของเยเรมมียย เขาถยกขยมเหงอยยางมากมาย
1
ครอบครนัวของเยเรมมียยททาการทรยศตยอเขา (12:6)
2
คนในบต้านเมสืองของเยเรมมียย (คสืออานาโธท) พยายามฆยาเยเรมมียเย สมีย (11:21)
3
พวกปกุโรหอิตกนับพวกศาสดาพยากรณยพยายามฆยาเขาเสมีย (26:8)
4
กษนัตรอิยยเยโฮยาคอิมพยายามฆยาเขาเสมีย (36:26)
5
เยเรมมียถย ยกจนับ ตมี และขนังไวต้ (37:14-16)
6
กษนัตรอิยยเยโฮยาคอิมไดต้เผาหนนังสสือมต้วนทมีรื่เยเรมมียเย ขมียนไวต้ (36:21-23) ภายหลนังพระเจต้าใหต้
เยเรมมียเย ขมียนหนนังสสือมต้วนนนัสนอมีกครนัสงหนขรื่ง และพระเจต้าไดต้เพอิรื่มขต้อความมากมาย (36:32)
7
พระเจต้าสนัรื่งเยเรมมียวย าย อยยาอธอิษฐานเพสืรื่อยยดาหยตยอไป (7:16; 11:14; 14:11; 16:5)
8
เยเรมมียรย ยต้สขกทต้อใจ (20:7-9, 14-18)
9
เยเรมมียเย ขมียนจดหมายหนกุนใจถขงพวกยอิวทมีอรื่ ยยใย นกรกุงบาบอิโลนแลต้ว (29)
10 ขณะทมีรื่เยเรมมียอย ยยใย นเรสือนจทา พระเจต้าสนังรื่ วยาเขาตต้องซสืสอทมีดรื่ อินจากอาของเขาชสืรื่อ ฮานนัมเอล
เพสือรื่ แสดงวยา ในอนาคตชาวยอิวจะกลนับมาอยยใย นยยดาหยอมีก (32:6-15)
11 เยเรมมียเย หป็นนอิมอิต คสือเหป็นกระจาด 2 ลยกใสย มะเดสืรื่อ มะเดสืรื่อทมีรื่ดมีเปรมียบไดต้กบนั คนยอิวทมีดรื่ มีทมีรื่กาท ลนัง
เปป็นเชลยในบาบอิโลน (เชยนดาเนมียลกนับเอเสเคมียล) และมะเดสืรื่อทมีรื่ไมยดมีเปรมียบไดต้กบนั กษนัตรอิยย
เศเดคมียาหยกบนั ชาวยอิวทมีไรื่ มยดมี (24:1-8)
12 เยเรมมียไย ปหาตระกยลเรคาบ ตระกยลนมีสเคยชยวยชาวออิสราเอลละทอิสงพระบาอนัล จากนนัสนเขาเปป็น
คนเลมีสยงแกะและไมยดสืรื่มเหลต้าองกุยน (35:1-2)
ก
เยเรมมียทย ดลองพวกนมีสโดยเสนอใหต้เขาดสืรื่มเหลต้าองกุยน พวกเขาปฏอิเสธทนันทมี (35:5-6)
ข
เยเรมมียเย ลยาเรสืรื่องนมีสใหต้ชาวยยดาหยฟนัง และเปรมียบเทมียบการเชสืรื่อฟนังของตระกยลเรคาบกนับ
การไมยเชสืรื่อฟนังของชาวยยดาหย (35:12-19)
13 เยเรมมียปย ระกาศในลานพระวอิหาร แลต้วประชาชนเกสือบจะฆยาเขาเสมีย (26:1-9)
เยเรมมียใย นตอนทมีกรื่ ษนัตรอิยยเนบยคนัดเนสซารยครอบครอง
1
กษนัตรอิยยเศเดคมียาหยพยายามหนมีจากกรกุงเยรยซาเลป็ม แตยทหารบาบอิโลนไดต้จนับเขา พาเขามาหา
กษนัตรอิยบย าบอิโลน แลต้วกษนัตรอิยยบาบอิโลนไดต้ฆยาลยกชายของเศเดคมียาหยตยอหนต้าตยอตาของเขา
และไดต้ททานนัยนยตาของเขาใหต้บอดไป (39:4-7; 52:6-11)
2
กษนัตรอิยบย าบอิโลนไดต้สนังรื่ เนบยซาระดานใหต้ดยแลรนักษาเยเรมมียยไวต้อยยางดมี (39:11-12)
3
เยเรมมียอย อกจากเรสือนจทา และเนบยซาระดานใหต้เขาเลสือกวยาจะอยยทย มีรื่บาบอิโลนหรสือทมีรื่เยรยซาเลป็ม
เยเรมมียเย ลสือกวยาจะอยยทย เมีรื่ ยรยซาเลป็ม แลต้วเยเรมมียกย ลนับไปอยยทย กมีรื่ รกุงเยรยซาเลป็ม ตอนนนัสน
เกดาลอิยาหยเปป็นผยต้วาย ราชการบรรดาหนัวเมสืองยยดาหย (40:1-6; 39:14)

ซ

4

เยเรมมียใย นตอนทมีเรื่ กดาลอิยาหยครอบครอง
1
เกดาลอิยาหยเปป็นผยต้วาย ราชการบรรดาหนัวเมสืองยยดาหย (40:7-12)
2
โยฮานนันเตสือนเกดาลอิยาหยวาย ออิชมาเอลจะฆยาเขาเสมีย แตยเกดาลอิยาหยไมยเชสืรื่อ (40:13-16)
3
ออิชมาเอลไดต้ฆยาเกดาลอิยาหยกบนั คนอสืรื่นเสมีย (41:1-4)
4
โยฮานนันมาชยวยประชาชนและออิชมาเอลหนมีไปจากเขา (41:11-17)
ฌ เยเรมมียใย นตอนทมีโรื่ ยฮานนันครอบครอง
1
โยฮานนันขอใหต้เยเรมมียอย ธอิษฐานตยอพระเจต้าเพสืรื่อจะไดต้ทราบนทสาพระทนัยของพระองคยสทาหรนับ
พวกยอิวทมียรื่ งนั อยยใย นกรกุงเยรยซาเลป็ม (42:1-6)
2
เยเรมมียอย ธอิษฐานเปป็นเวลา 10 วนัน แลต้วพระเจต้าบอกเขาวยา พวกยอิวควรยนังอยยทย มีรื่กรกุงเยรยซาเลป็ม
และไมยควรลงไปยนังประเทศอมียอิปตย (42:7-22)
3
เมสืรื่อโยฮานนันไดต้ยอินคทาตรนัสของพระเจต้าแลต้ว เขาวยาเยเรมมียยโกหก เขาเลยไมยเชสืรื่อฟนังคทาตรนัส
ของพระองคย แลต้วนทาพวกยอิวไปยนังอมียปอิ ตย เยเรมมียยถยกบนังคนับใหต้ไปกนับพวกเขาดต้วย (43:1-7)
4
เมสืรื่อพวกยอิวถขงอมียอิปตยแลต้ว หลายคนกลนับไปนมนัสการรยปเคารพ (44:15-19)
5
เยเรมมียพย ยากรณยวาย พระเจต้าจะประหารชมีวอิตของทกุกคนทมีไรื่ มยกลนับใจเสมียใหมยและกลนับไปอยยย
ทมีกรื่ รกุงเยรยซาเลป็มอมีก (44:7-14, 28)
6
เยเรมมียไย ดต้ฝนังกต้อนหอินใหญยไวต้ เพสือรื่ แสดงวยา กษนัตรอิยบย าบอิโลนจะมาชนะอมียปอิ ตย แลต้วจะฆยา
พวกยอิวหลายคนทมียรื่ นังอยยใย นอมียปอิ ตย คนอสืรื่นจะตายดต้วยโรคตยาง ๆ หรสือจะเปป็นเชลย (43:8-13)
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 กษนัตรอิยยย ยดาหย จะเสมียชมีวอิตทมีรื่อยมี อิปตย (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 การรย วมมสือของอมียปอิ ตยกบนั ยยดาหยตยอบาบอิโลนนนัสนจะไมยชนะ (37:5-10)
ญ บาบอิโลนจะชนะอมียอิปตย (46:1-26)
ฎ
ทหารบาบอิโลนจะมาอาศนัยและครอบครองอยยใย นอมียปอิ ตย (43:8-13)

ฏ
ฐ
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ชาวยยดาหยจะเปป็นเชลยในกรกุงบาบอิโลนเปป็นเวลา 70 ปมี (25:11; 29:10)
เมสืรื่อชาวยยดาหยเปป็นเชลยในบาบอิโลน 70 ปมีแลต้ว เขากป็จะกลนับไปอยยทย กมีรื่ รกุงเยรยซาเลป็มอมีก (27:19-22;
29:14; 30:3, 10-11, 18-21; 31:9, 12, 38-39; 33:3-9)
1
ชาวออิสราเอลจะกลนับมาจากทนัวรื่ โลก (3:14; 31:10; 32:37-43)
2
พระเจต้าจะตนัสงผยต้นทาประเทศตามนทสาพระทนัยของพระองคย (3:15)
3
ออิสราเอลจะเตป็มไปดต้วยสงยาราศมีของพระเจต้าและคนของพระเจต้าอมีกครนัสง (3:16-18)
4
อนังกยรชอบธรรม (คสือพระเยซย) จะประทนับนนังรื่ บนพระทมีนรื่ นังรื่ ของดาวอิด และจะครอบครอง
ดต้วยพระสตอิปญ
นั ญาและความยกุตอิธรรม (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) คทาพยากรณยนส มีสทาเรป็จใน 39:4-7; 52:6-11
ณ การดยแลรนักษาของพวกเชลยในกรกุงบาบอิโลน (24:1-7)
พนันธสนัญญาใหมยกบนั ออิสราเอล
ก
ลนักษณะแหยงพนันธสนัญญาใหมย (31:31-34)
1
เปป็นพนันธสนัญญากนับชาวออิสราเอลทกุกคน (31:33)
2
พนันธสนัญญานมีสไมยเหมสือนพนันธสนัญญาของโมเสส (31:32)
3
พระเจต้าจะจารขกหนนังสสือไวต้บนดวงใจของเขา (31:33)
4
พระเจต้าจะเปป็นพระเจต้าของเขาและเขาจะเปป็นประชาชนของพระองคย (31:33)
ข
พนันธสนัญญาใหมยนส มีจะเรอิรื่มตต้น "ภายหลนังสมนัยนนัสน" (31:33)
ค
พนันธสนัญญาใหมยนส มีจะดมีกวยาพนันธสนัญญาของโมเสส (อพย 19:5-8)
1
ไมยมมีเงสืรื่อนไข (31:32-34)
ก
พนันธสนัญญาเดอิม มมีเงสืรื่อนไข (31:32).
(1) ขต้อตกลง: ออิสราเอลตต้องเชสืรื่อฟนังพระเจต้า (31:32).
(2) เหตกุการณยทมีรื่เกอิดขขสน: ออิสราเอลไมยเชสืรื่อฟนังพระเจต้า (31:32).

ง

ข
พนันธสนัญญาใหมย ไมยมมีเงสืรื่อนไข (31:33-34)
2
จะตนัสงอยยเย ปป็นนอิตยย
ก
พนันธสนัญญาเดอิม (ฮบ 8:13)
ข
พนันธสนัญญาใหมย (1 คร 11:25)
ผยต้กลางแหยงพนันธสนัญญาใหมย คสือพระเยซย (30:9; 33:15-18)
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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)

