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หนนังสสือเยเรมมียย
ภาพรวมของเยเรมมียย: หนนังสสือของผผผู้พยากรณณ์เยเรมมียเณ์ ปป็นเลล่มทมีที่สองของหมวดผผผู้พยากรณณ์
ใหญล่ในพระคนัมภมีรณ์ภาษาอนังกฤษ แมผู้ประเพณมียยิวถสือวล่ามนันเปป็นเลล่มแรกกป็ตาม การรนับใชผู้ของเยเรมมียณ์
เปป็นในฐานะผผผู้พยากรณณ์คนหนนที่งทมีที่กลล่าวแกล่ยผดาหณ์ในปมีเหลล่านนันั้นกล่อนและระหวล่างการตกเปป็นเชลย
ยนังบาบยิโลนในตอนแรก อยิสยาหณ์เตสือนลล่วงหนผู้าแลผู้วถนงการตกเปป็นเชลยทมีที่จะมานนันั้น เยเรมมียณ์เหป็นมนัน
ดผู้วยตนัวเอง ขณะทมีที่เอเสเคมียลกป็เหป็นการตกเปป็นเชลยนนันั้นเชล่นกนัน มมุมมองของเขากป็เปป็นมาจากบาบยิ
โลน ซนที่งเปป็นทมีๆที่ เขาถผกกวาดตผู้อนไปเปป็นเชลย เยเรมมียณ์เขมียนจากยผดาหณ์และเหป็นการรมุกรานทนันั้งสาม
ครนังนั้ ของบาบยิโลน เขาเหป็นความพยินาศอนันขมขสืนที่ ของเยรผซาเลป็ม ซนที่งโดยการทรงนนาของพระ
วยิญญาณบรยิสมุทธยิธกระตมุผู้นเขาใหผู้เขมียนหนนังสสือเพลงครนที่าครวญ
เยเรมมียณ์เรยิมที่ การรนับใชผู้ของตนระหวล่างหกสยิบและเจป็ดสยิบปมีหลนังการเสมียชมีวยิตของอยิสยาหณ์และ
เทศนาเปป็นเวลาเกสือบเจป็ดสยิบปมี การรนับใชผู้ของเขาเรยิที่มตผู้นในปมีทมีที่ 13 ของโยสยิยาหณ์และตล่อเนสืที่องไป
จนถนงจมุดจบอนันขมขสืนที่ ของยผดาหณ์ เขาเปป็นคนสมนัยเดมียวกนับเศฟนันยาหณ์ ฮาบากมุก และดาเนมียล
คนาพยากรณณ์ของเยเรมมียณ์กลล่าวถนงการตกเปป็นเชลยยนังบาบยิโลนทมีที่ใกลผู้เขผู้ามา พระเจผู้าทรงใชผู้
เขาเพสืที่อประกาศแกล่พวกยยิววล่าการตกเปป็นเชลยของพวกเขาจะกยินเวลาเพมียง 70 ปมี เขาเหป็นลล่วงหนผู้า
ถนงการกระจนัดกระจายไปทนัวที่ โลกของประชาชาตยิยยิวและการถผกรวบรวมกลนับมาในทมีที่สมุดของพวก
เขา เขาพยากรณณ์ดผู้วยถนงการครอบครองในยมุคพนันปมีของพระครยิสตณ์ทจมีที่ ะมานนันั้นและการพยิพากษา
ของพระเจผู้าทมีที่มมีตล่อโลกคนตล่างชาตยิ
Matthew Henry สรมุปคนาพยากรณณ์เหลล่านนันั้นของเยเรมมียไณ์ วผู้ดนังนมีนั้: “หนัวขผู้อทนัที่วไปของคนา
พยากรณณ์ตล่างๆของเขาคสือ การนนับถสือรผปเคารพและความบาปอสืที่นๆของพวกยยิว การพยิพากษาเหลล่า
นนันั้นทมีพที่ วกเขาถผกขผล่ไวผู้ พรผู้อมกนับการอผู้างอยิงถนงการกลนับสผล่สภาพเดยิมในอนาคตของพวกเขาและการ
ชล่วยใหผู้พผู้น และพระสนัญญาตล่างๆเกมีที่ยวกนับพระเมสสยิยาหณ์ พวกมนันโดดเดล่นในคนาตนักเตสือนตล่างๆทมีที่
เรมียบงล่ายและสนัตยณ์ซสืที่อ คนาวล่ากลล่าวตล่างๆอนันเนสืที่องมาจากความรนัก และคนาเตสือนตล่างๆทมีที่นล่ากลนัว”
*****

ภาพรวมของเยเรมมียย 1: บทแรกของเยเรมมียณ์ประกอบดผู้วยสามสล่วน: (1) บทนนาสผล่หนนังสสือ
เลล่มนมีนั้ (1:1-3); (2) การทรงเรมียกของเยเรมมียณ์ใหผู้เขผู้าสผล่ตนาแหนล่งผผผู้พยากรณณ์ (1:4-10) และ (3) นยิมตยิ
เรสืที่องตผู้นอนัลมนันดณ์และหมผู้อเดสือด (1:11-19) ประเดป็นของอนันหลนังนมีคนั้ สือ พระสนัญญาเรสืที่องการปกปผู้อง
ของพระเจผู้าทมีที่มแมี กล่ผผผู้พยากรณณ์ของพระองคณ์ขณะทมีที่เขาเตสือนเรสืที่องการพยิพากษาทมีที่มมีตล่อยผดาหณ์
ยรม 1:1-3

ถถ้อยคคคำของเยเรมมียยบบตรชคำยของฮฮิลคมียคำหย ผผหถ้ นนนึ่งในหมผมู่ป บโรหฮิต ผผถ้

อยผมู่ตคคำบลอคำนคำโธท ในแผมู่นดฮินของเบนยคำมฮิน คททำบรรยทำยทมีชที่ นัดเจนวตทำเยเรมมียยเปป็นผผข้ใดถผกนททำเสนอ
ตนัรงแตตตข้น เขทำเปป็นคนตระกผลเลวมีและทมีที่เจทำะจงยธิงที่ กวตทำนนัรนคสือเปป็นปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรน บธิดทำของ
เขทำคสือ ฮธิลคมียทำหย (มหทำปรุโรหธิตในสมนัยรนัชกทำลของโยสธิยทำหยคสือ ฮธิลคมียทำหย ไมตเปป็นทมีที่ชนัดเจนวตทำผผข้นร มีเปป็น
บธิดทำของเยเรมมียยหรสือไมต แมข้มนันเปป็นไปไดข้อยตทำงแนตนอน) เยเรมมียยเตธิบโตในอทำนทำโธท นครหนนที่งของ
เลวมีซนที่งตนัรงอยผใต นทมีที่ดนธิ ประจททำตระกผลเบนยทำมธิน อทำนทำโธทถผกยกใหข้แกตบรุตรชทำยเหลตทำนนัรนของอทำโรน
โดยเฉพทำะ (โยชผวทำ 21:8-18) และอยผหต ตทำงไปประมทำณสทำมไมลยททำงทธิศเหนสือของเยรผซทำเลป็ม ดนังนนัรน
ทมีที่ถผกเกรธิที่นนททำคสือ ถผู้อยคนาหรสือคททำพยทำกรณยตตทำงๆของเยเรมมียยตทำมทมีที่ถผกดลใจโดยพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธ
2 พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำถนงเยเรมมียยในรนัชกคำลโยสฮิยคำหย โอรสของอคำโมน กษนัตรฮิยย
แหมู่งยผดคำหยในปมีทมีนึ่สฮิบสคำมของรนัชกคำลนมีนี้ กทำรเรธิที่มตข้นทมีที่ชดนั เจนของกทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยถผกหมทำยเหตรุ
ไวข้: ในปมีทสมีที่ ธิบสทำมของกษนัตรธิยโย ยสธิยทำหย กษนัตรธิยยทรมีที่ นักพระเจข้ทำคนสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหย ทมีคที่ วรหมทำยเหตรุ
ไวข้กคป็ สือวตทำ ขณะทมีที่โยสธิยทำหยเปป็นกษนัตรธิยยทมีที่รนักพระเจข้ทำ ประชทำชทำตธิยผดทำหยสตวนใหญตแลข้วกป็ไมต พระเจข้ทำ
ทรงยกชผเยเรมมียยเพสืที่อใหข้คททำเตสือนสรุดทข้ทำยแกตยผดทำหยกตอนกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตกมทำสผตพวกเขทำ กทำร
พธิพทำกษทำนนัรนตกมทำจรธิงๆในอมีกไมตถนงเสมีรยวศตวรรษตตอมทำเมสือที่ คนบทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงแรก
ของพวกเขทำตตอสผข้ยผดทำหย
ทมีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้กคป็ สือวตทำ เยเรมมียพย รรณนทำอยตทำงเจทำะจงวตทำ “ถข้อยคททำ” ของเขทำ (ขข้อ 1) เปป็น
พระวจนะของพระเยโฮวคำหยตรงนมีร เยเรมมียเย ขข้ทำใจอยตทำงชนัดเจนวตทำ “ดข้วยวตทำคททำพยทำกรณยในอดมีตนนัรนไมต
ไดข้มทำจทำกควทำมประสงคยของมนรุษยย แตตพวกผผข้บรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำไดข้กลตทำวคททำตทำมทมีที่พระวธิญญทำณ
บรธิสรุทธธิธไดข้ทรงดลใจเขทำ” (2 เปโตร 1:21) เขทำเขข้ทำใจวตทำคททำพยทำกรณยตตทำงๆของเขทำเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ

และไมตใชตตนัวเขทำเอง นอกจทำกนมีร กทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำไมตเพมียงถผกกลตทำวถนงเทตทำนนัรน แตตกทำรเนข้นควทำม
สททำคนัญเรสืที่องถผู้อยคนาของพระเจข้ทำกป็ปรทำกฏตรงนมีรดข้วย
3 และมมีมคำในรนัชกคำลของเยโฮยคำคฮิม โอรสของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย จนถนงปลคำยปมีทมีนึ่
สฮิบเออ็ดแหมู่งรนัชกคำลเศเดคมียคำหย โอรสของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย จนถนงกคำรกวคำดเยรผซคำเลอ็มไป
เปอ็นเชลยในเดสือนทมีนึ่หถ้คำ
กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยตตอเนสืที่องไปจนจบรนัชกทำลเหลตทำนนัรนทมีที่ประสบควทำมทรุกขยลททำบทำกของเย
โฮอทำหทำส เยโฮยทำคธิม เยโฮยทำคมีน และเศเดคมียทำหย เยเรมมียยมธิไดข้กลตทำวถนงเยโฮอทำหทำสและเยโฮยทำคมีน
ซนที่งทนัรงคผตเปป็นกษนัตรธิยยชนัวที่ และครองรทำชยยแคตคนละสทำมเดสือนเทตทำนนัรน ตรงนมีรเขทำกลตทำวถนงเหลตทำกษนัตรธิยยทมีที่
สททำคนัญกวตทำ คสือ โยสธิยทำหย เยโฮยทำคธิม และเศเดคมียทำหย กทำรรนับใชข้ของเขทำในกทำรเปป็นผผข้พยทำกรณยต ตอ
เนสืที่องไปจนถนงกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยและกทำรกวทำดตข้อนครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนในเดสือนทมีหที่ ข้ทำ
ของปมีสรุดทข้ทำยแหตงรนัชกทำลเศเดคมียทำหย ดนังนนัรนเยเรมมียยจงน เหป็นกทำรรรุกรทำนและกทำรกวทำดตข้อนไปเปป็น
เชลยทนัรงสทำมครนัรงนนัรนโดยบทำบธิโลนทมีที่กระทททำตตอยผดทำหย
เพรทำะวตทำดทำเนมียลและเอเสเคมียลเปป็นสต วนหนนงที่ ของคนกลรุมต แรกทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย
ยนังบทำบธิโลน เยเรมมียยจงน อทำจมมีควทำมครุนข้ เคยกนับสองคนนนัรน (เอเสเคมียลกป็เปป็นปรุโรหธิตคนหนนที่งและเปป็น
ไปไดข้ยธิงที่ วตทำเยเรมมียยเคยพบเขทำกตอนทมีที่เขทำตกไปเปป็นเชลย) เดสือนทมีที่หข้ทำทมีที่วทำต นมีรอทำจหมทำยถนง เดสือนทมีที่หข้ทำ
ของปมีสรุดทข้ทำย (ปมีทมีที่สธิบเอป็ด) แหตงรนัชกทำลเศเดคมียทำหยและไมตใชตเดสือนทมีที่หข้ทำของปมีฮบมี รผ (นนันที่ คสือ เดสือน
สธิงหทำคม)
ยรม 1:4-10

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำถนงขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ 5 "เรคำไดถ้รถ้จผ นักเจถ้คำ

กมู่อนทมีนึ่เรคำไดถ้กมู่อรมู่คำงตนัวเจถ้คำทมีนึ่ในครรภย และกมู่อนทมีนึ่เจถ้คำคลอดจคำกครรภย เรคำกอ็ไดถ้กคคำหนดตนัวเจถ้คำไวถ้ เรคำ
ไดถ้แตมู่งตนันี้งเจถ้คำเปอ็นผผถ้พยคำกรณยใหถ้แกมู่บรรดคำประชคำชคำตฮิ " เกรงวตทำผผข้ใดสงสนัยควทำมนตทำเชสืที่อถสือของเขทำ
เยเรมมียยกลตทำวชนัดเจนถนงกทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำทมีที่มทำยนังเขทำ ในกรณมีของเขทำ มนันขยทำยตตอไปจนถนง
กตอนเขทำเกธิดเสมียอมีก นมีที่เปป็นครนัรงทมีที่สองในหนนังสสือเลตมนมีรทมีที่เยเรมมียยกลตทำวถนงพระวจนะของพระเยโฮ

วคำหย เขทำกลตทำวถนงพระวจนะของพระเยโฮวาหณ์หข้ทำสธิบเอป็ดครนัรงและทมีที่เจทำะจงยธิงที่ กวตทำนนัรนคสือ “พระ
วจนะของพระเยโฮวทำหยมทำถนงขข้ทำพเจข้ทำวตทำ” สธิบเกข้ทำครนัรงในหนนังสสือเลตมนมีร
สธิที่งทมีที่สททำคนัญกป็คสือวตทำ กทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำทมีที่มทำยนังเยเรมมียยเกธิดขนรนขณะทมีที่เขทำยนังอยผใต นครรภย
มทำรดทำของเขทำ นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงชมีวธิตมนรุษยยกตอนกทำรคลอดออกมทำ แมข้พวกสนนับสนรุน
กทำรทททำแทข้งจะโตข้แยข้งอยตทำงไรกป็ตทำม เยเรมมียยเปป็นบรุคคลๆหนนงที่ แลข้วกตอนเขทำถผกคลอดออกมทำเสมียอมีก
นอกจทำกนมีร กทำรทรงทรทำบลตวงหนข้ทำของพระเจข้ทำกป็ปรทำกฏชนัดเจนดข้วย พระองคยทรงรผจข้ นักเยเรมมียยกตอน
เขทำถผกปฏธิสนธธิเสมียอมีก แถมเหป็นไดข้ชนัดดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้กตอรต ทำงตนัวเยเรมมียยในครรภยมทำรดทำ
ของเขทำ พระเจข้ทำไมตเพมียงทรงสรข้ทำงเผตทำพนันธรุยมนรุษยยในอทำดนัมเทตทำนนัรน แตตนมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำ
พระองคยทรงกตอรต ทำงททำรกแตตละคนในครรภยมทำรดทำของททำรกคนนนัรนๆดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรง
เปป็นพระผผข้สรข้ทำงในทมีที่สรุดและโดยตรงของเรทำ
ในกรณมีของเยเรมมียย พระเจข้ทำทรงรผจข้ นักเขทำลตวงหนข้ทำกตอนเขทำถผกปฏธิสนธธิและทรงเรมียกเขทำใหข้
มทำสผตกทำรรนับใชข้กระทนังที่ กตอนเขทำถผกคลอดออกมทำเสมียอมีก พระเจข้ทำจนงทรงชททำระเขทำใหข้บรธิสรุทธธิธ นนันที่ คสือ
แยกตนัรงเขทำไวข้ตตทำงหทำกสททำหรนับกทำรปรนนธิบนัตธิพระองคย กลตทำวอยตทำงเจทำะจงแลข้ว พระเจข้ทำทรงแตตงตนัรง
เยเรมมียยใหข้เปป็นผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งแกตประชทำชทำตธิทรนังหลทำย คททำพยทำกรณยของเขทำไมตใชตมมีแกตยผดทำหย
เทตทำนนัรน (แมข้นนนัที่ กธินสนัดสต วนใหญตของคททำพยทำกรณยนร นันกป็ตทำม) แตตมมีแกตประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีอที่ ยผลต ข้อมรอบ
ดข้วยตนัรงแตตอมียธิปตยจนถนงบทำบธิโลน
6 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำกอ็กรคำบทผลวมู่คำ "อนฮิจจคำ ขถ้คำแตมู่องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ ดผเถฮิด ขถ้คำพระองคย
พผดไมมู่เปอ็น เพรคำะวมู่คำขถ้คำพระองคยเปอ็นเดอ็ก" เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยกทำรทรงเรมียกของพระองคยแกต
เยเรมมียย (ในปมีทมีที่สธิบสทำมแหตงรนัชกทำลโยสธิยทำหย) เดป็กหนรุตมทมีที่กทำท ลนังจะเปป็นผผข้พยทำกรณยคนนมีรกทป็ นักทข้วง
ทนันทมี เขทำทนักทข้วงวตทำเขทำพผด (ตตอหนข้ทำผผข้คน) ไมตเปป็น เขทำเปป็นแคตชทำยหนรุตมคนหนนที่งเทตทำนนัรน คททำทมีที่แปล
เปป็น เดอ็ก (นาหณ์อารณ์) บตอยครนัรงถผกแปลเปป็น ‘ชทำยหนรุตม’ เรทำไมตทรทำบอทำยรุของเยเรมมียยตอนเหตรุกทำรณยนร มี
ในชมีวธิตของเขทำ แตตเรทำกป็ทรทำบวตทำกทำรรนับใชข้สตวนใหญตของเขทำกธินเวลทำประมทำณเจป็ดสธิบปมี ดนังนนัรนเขทำ
จนงนตทำจะยนังเปป็นชทำยหนรุตมอยผต ณ เวลทำนมีร

ตตอคททำทนักทข้วงของเยเรมมียย 7 แตมู่พระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "อยมู่คำวมู่คำเจถ้คำเปอ็นแตมู่เดอ็ก
เพรคำะเจถ้คำจะตถ้องไปหคำทบกคนทมีนึ่เรคำใชถ้ใหถ้เจถ้คำไป และเรคำบนัญชคำเจถ้คำอยมู่คำงไรบถ้คำง เจถ้คำจะตถ้องพผด วลมี
“เจข้ทำจะตข้องไป” อยผใต นรผปไมตสมบผรณยและสะทข้อนใหข้เหป็นรผปกทำล ‘อนทำคต’ พระเจข้ทำทรงปฏธิเสธคททำ
ทนักทข้วงของเยเรมมียยโดยกทำรแจข้งใหข้เขทำทรทำบวตทำเขทำจะไปยนังทมีที่ใดกป็ตทำมทมีพที่ ระเจข้ทำจะทรงใชข้เขทำไป
และกลตทำวสธิที่งใดกป็ตทำมทมีที่พระเจข้ทำทรงบนัญชทำเขทำ ทมีที่บอกเปป็นนนัยในรผปกทำลอนทำคตนนัรนคสือ คททำสนังที่ โดย
ปรธิยทำย พระเจข้ทำทรงบอกเขทำวตทำเขทำจะตข้องทททำสธิที่งทมีที่เขทำถผกสนังที่ ใหข้ทททำ ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย พระเจข้ทำทร
งบอกเยเรมมียยใหข้เลธิกโอดครวญและเตรมียมพรข้อมทมีที่จะทททำสธิที่งทมีที่พระองคยจะใหข้เขทำทททำเสมียทมี แคตนร นนั จบ!
พระเจข้ทำไดข้ทรงเรมียกเขทำแลข้วและเยเรมมียคย วรเตรมียมพรข้อมทมีที่จะเชสืที่อฟนัง ทมีที่นตทำสนังเวชคสือชทำยผผข้ทมีที่พระเจข้ทำ
ทรงเรมียกใหข้เทศนทำและจทำกนนัรนกป็ตตอสผข้กทำรทรงเรมียกนนัรน
8 อยมู่คำกลนัวหนถ้คำเขคำเลย เพรคำะเรคำอยผมู่กบนั เจถ้คำ จะชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้น " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ ควทำมกลนัวอยตทำงหนนที่งทมีที่นกนั เทศนยหนรุตมจททำนวนมทำกมมีกคป็ สือ กทำรตตอตข้ทำนทมีที่เขทำอทำจเผชธิญ พระเจข้ทำ
ทรงกลตทำวถนงควทำมกลนัวนนัรนทนันทมีโดยเตสือนสตธิผผข้พยทำกรณยหนรุตมคนนมีรมธิใหข้กลนัวหนข้ทำของพวกเขทำ พระ
สนัญญทำมหนัศจรรยยอยตทำงหนนงที่ ของพระเจข้ทำทมีที่มมีแกตบรรดทำผผข้รนับใชข้ของพระองคยกคป็ สือ “เรทำอยผกต บนั เจข้ทำ”
พระเยซผทรงสนัญญทำแบบนมีรเชตนกนันตอนทมีที่พระองคยทรงสนัญญทำวตทำ “ดผเถธิด เรทำจะอยผกต บนั ทตทำนทนัรงหลทำย
เสมอไป จนกวตทำจะสธิรนโลก” (มนัทธธิว 28:20) นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะทรงอยผต
ดข้วยเสมอเพสืที่อชตวยเยเรมมียยใหข้พข้นยทำมสธิที่งตตทำงๆเรธิที่มยทำกลททำบทำก พระองคยทรงทททำเชตนนนัรนจรธิงๆตลอด
กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียย นมีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำเยเรมมียยรวผข้ ทำต พระเจข้ทำทรงมมีอะไรไวข้ในใจสททำหรนับเขทำ เขทำทรทำบ
สภทำพทมีที่กลนับสนัตยยและละทธิรงควทำมจรธิงแหตงชนชทำตธิของเขทำ เขทำดผออกวตทำพระเจข้ทำกททำลนังเรมียกเขทำใหข้ไป
เทศนทำกลตทำวโทษควทำมบทำปของพวกเขทำ และเขทำทรทำบกทำรตตอตข้ทำนและกทำรขตมเหงทมีที่เขทำจะเผชธิญ
ดนังนนัรนเขทำจนงไมตตสืที่นเตข้นเทตทำไหรต กบนั สธิที่งทมีที่อทำจจะเกธิดขนรนในอนทำคต แมข้กระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำ
วตทำจะอยผกต บนั เขทำเสมอไปและชตวยเขทำใหข้พข้น
9 แลถ้วพระเยโฮวคำหยทรงเหยมียดพระหนัตถยของพระองคยถผกตถ้องปคำกขถ้คำพเจถ้คำ และพระเยโฮ
วคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำเอคำถถ้อยคคคำของเรคำใสมู่ในปคำกของเจถ้คำ ในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยคลนง (แตต
กป็แตกตตทำง) กนับกทำรทรงเรมียกของอธิสยทำหย (อธิสยทำหย 6:6-8) พระเจข้ทำทรงประทนับตรทำกทำรทรงเรมียก

ของพระองคยทมีที่มทำยนังเยเรมมียยโดยกทำรแตะตข้องปทำกของเขทำ นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำเยเรมมียยเหป็นนธิมธิตหนนที่ง
ของเหตรุกทำรณยนร มีทร นังหมดหรสือไมตพระเจข้ทำกป็ทรงปรทำกฏแกตเขทำในรผป Theophany (กทำรปรทำกฏตนัว
กตอนรนับสภทำพมนรุษยยของพระเจข้ทำในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม) ไมตวทำต จะเปป็นนธิมตธิ หนนที่งหรสือหนข้ทำตตอหนข้ทำ
พระเจข้ทำกป็กลตทำวชนัดเจนแกตเยเรมมียยวทำต พระองคยกทำท ลนังใสต ถข้อยคททำของพระองคยไวข้ในปทำกของเยเรมมียย
หลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรดลใจปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำทรงใสต ถผู้อยคนาของพระองคยไวข้ในปทำกของผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีร (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต พระเจข้ทำไมตใชตแคตดลใจควทำมคธิดตตทำงๆในสมองของเยเรมมียย
เทตทำนนัรน แตตพระองคยทรงใสต ถผู้อยคนาของพระองคยในปทำกของเขทำเลย) ตตอมทำในหนนังสสือเลตมนมีร
พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้เขมียนถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพระองคยในหนนังสสือเลตมหนนงที่ (เยเรมมียย
30:2) พระคนัมภมีรยสอนชนัดเจนเรสือที่ งกทำรดลใจดผู้านถผู้อยคนา ถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำคสือสธิที่งทมีที่ถผก
บนันทนกไวข้ในพระคนัมภมีรย (เนสืรอหทำภทำษทำฮมีบรผฉบนับมทำโซเรป็ทของภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม และเนสืรอหทำทมีที่ถผก
รนับมทำของภทำคพนันธสนัญญทำใหมตภทำษทำกรมีก)
10 ดผซฮิ ในวนันนมีนี้เรคำไดถ้ตนันี้งเจถ้คำไวถ้เหนสือบรรดคำประชคำชคำตฮิและเหนสือรคำชอคำณคำจนักรทนันี้งหลคำย
ใหถ้ถอนออกและใหถ้พงนั ลง ใหถ้ทคคำลคำยและใหถ้ควคนึ่คำเสมีย ใหถ้สรถ้คำงและใหถ้ปลผก" จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรง
กททำหนดขอบเขตแหตงกทำรรนับใชข้ทมีที่จะมทำของเยเรมมียย กทำรรนับใชข้ของเขทำจะไมตเพมียงมมีแกตยผดทำหยเทตทำนนัรน
แตตมมีแกตประชทำชทำตธิอสืที่นๆและอทำณทำจนักรอสืที่นๆดข้วยดนังทมีที่จะถผกหมทำยเหตรุตตอไปในหนนังสสือเลตมนมีร ในคททำ
บรรยทำยทมีที่เปป็นลทำงซนที่งถผกใหข้เปป็นรทำยกทำรไวข้นร มี มมีรผปแบบหนนงที่ และลททำดนับกตอนหลนังอยตทำงหนนที่ง คททำสนังที่
แรกของเขทำกป็คสือ กทำรรสืรอถอนสภทำพทมีที่บทำปหนทำและชนัวที่ ชข้ทำของยผดทำหย จทำกนนัรนกป็ชตวยพวกเขทำสรข้ทำงขนรน
ใหมตและปลผกขนรนใหมตในควทำมชอบธรรม คททำพยทำกรณยโดยรวมของเยเรมมียคย สือ กทำรบอกลตวงหนข้ทำถนง
กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนและควทำมพธินทำศของยผดทำหยดข้วยนทรทำมสือของคนบทำบธิโลนซนที่งตตอมทำจะถผกตทำม
มทำดข้วยกทำรทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมและพระพรตตทำงๆของยรุคพนันปมีซนที่งสนักวนันหนนที่งจะบนังเกธิดแกตพวก
เขทำ บทนททำสผตหนนังสสือเยเรมมียยจนงจบลงเทตทำนมีร
ยรม 1:11-12

พระเจข้ทำกลตทำวพระสนัญญทำของพระองคยตตอไปวตทำจะชตวยเหลสือและ

ปกปข้องผผข้พยทำกรณยของพระองคย ยฮินึ่งกวมู่คำนมีนี้พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "เยเรมมียย
เออ๋ย เจถ้คำเหอ็นอะไร" ขถ้คำพเจถ้คำกรคำบทผลวมู่คำ "ขถ้คำพระองคยเหอ็นไมถ้ตะพดอนัลมนันดยอนันหนนนึ่ง" บรธิบทกตอน

หนข้ทำและทมีที่ตทำมมทำใหข้เงสืที่อนงททำเกมีที่ยวกนับควทำมหมทำยของนธิมธิตนมีร ในขข้อ 8 พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะ
อยผกต บนั เยเรมมียยกระทนังที่ ในยทำมเผชธิญหนข้ทำกทำรตตอตข้ทำน ในขข้อ 17-19 พระเจข้ทำทรงสนัญญทำเพธิที่มเตธิมวตทำจะ
ปข้องกนันเยเรมมียยดรุจนครหนนที่งทมีที่ไมตอทำจเจทำะเขข้ทำไปไดข้ ในกนันดทำรวธิถมี 17:8-13 พระเจข้ทำทรงพธิสผจนยควทำม
ไรข้ผธิดของขข้อควทำมและกทำรรนับใชข้ของโมเสสและอทำโรนตตอสผข้กทำรตตอตข้ทำนอนันเปป็นศนัตรผโดยกทำรออก
ชตอของไมข้เทข้ทำของอทำโรน ไมข้เทข้ทำนนัรนเปป็นไมข้เทข้ทำอนัลมนันดย ควทำมเหมสือนกนันนนัรนปรทำกฏชนัดเจน
เหมสือนกนับทมีพที่ ระเจข้ทำทรงพธิสผจนยควทำมไรข้ผธิดของกทำรรนับใชข้ของโมเสสและอทำโรนและตรนัสชนัดเจน
วตทำพระองคยจะทรงดผแลพวกเขทำกระทนังที่ ในยทำมเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงหนนัก พระเจข้ทำกป็ทรงแจข้งเยเร
มมียยใหข้ทรทำบเรสืที่องนมีรเชตนกนัน
12 แลถ้วพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "เจถ้คำเหอ็นถผกตถ้องดมีแลถ้ว เพรคำะเรคำจะเรมู่งเรถ้คำถถ้อยคคคำ
ของเรคำเพสืนึ่อใหถ้กระทคคำสคคำเรอ็จ" นธิมตธิ เรสืที่องไมข้เทข้ทำอนัลมนันดยนร นันทมีที่มทำยนังเยเรมมียยคสือ คททำยสืนยนันใหข้เหป็นเปป็น
ภทำพของพระเจข้ทำวตทำพระองคยจะทรงกระทททำตทำมพระวจนะของพระองคย – วตทำพระองคยจะทรงรนักษทำ
คททำตรนัสของพระองคยทมีที่วทำต จะปกปข้องเยเรมมียย คททำทมีที่แปลเปป็น เรมู่งเรถ้คำ (ชอวณ์ขนัด) จรธิงๆแลข้วหมทำยควทำม
วตทำ ‘ปลรุก’, ‘เฝข้ทำดผ’, ‘ตสืนที่ ’, หรสือ ‘ระวนังระไว’ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงระวนังระไวหรสือ
ระมนัดระวนังทมีที่จะกระทททำตทำมคททำสนัญญทำของพระองคยทมีที่ใหข้ไวข้แกตเยเรมมียย ชตทำงเปป็นควทำมอรุตนใจอนันแสน
วธิเศษ! พระเจข้ทำทรงระมนัดระวนังเกมีที่ยวกนับกทำรกระทททำตทำมพระวจนะของพระองคยแกตประชทำชนของ
พระองคย นนันที่ เปป็นใจควทำมหลนักของนธิมธิตเรสือที่ งไมข้เทข้ทำอนัลมนันดยนรนัน
ยรม 1:13-16

พระเจข้ทำทรงนททำเสนออมีกนธิมธิตหนนที่งเกมีที่ยวกนับกทำรรนับใชข้ทมีที่จะมทำนนัรน

ของเยเรมมียย พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำครนันี้งทมีนึ่สองวมู่คำ "เจถ้คำเหอ็นอะไร" ขถ้คำพเจถ้คำ
กรคำบทผลวมู่คำ "ขถ้คำพระองคยเหอ็นหมถ้อกคคำลนังเดสือดอยผมู่หมถ้อหนนนึ่ง หนันหนถ้คำไปทคำงทฮิศเหนสือ " ขณะทมีที่
พระเจข้ทำทรงเตรมียมเยเรมมียยใหข้พรข้อมสททำหรนับกทำรรนับใชข้ทมีที่จะมทำของเขทำนนัรน พระองคยกทป็ รงนททำเสนอ
อมีกนธิมธิตหนนงที่ ซนที่งจรธิงๆแลข้วจะสรรุปยตอขข้อควทำมของผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีร ในนธิมธิตนมีร พระเจข้ทำทรงสททำแดง
หมข้อเดสือด (นนันที่ คสือ เดสือดปรุดๆ) ลผกหนนที่งแกตเยเรมมียย คททำทมีแที่ ปลเปป็น หนันหนถ้คำไปทคำง (พานยิยมณ์) มมีควทำม
หมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘จทำก’ ซนงที่ ดผเหมสือนสอดคลข้องกนับบรธิบทตรงนมีร ควทำมคธิดนมีรอทำจเปป็นไดข้วทำต เยเรมมียยเหป็น

หมข้อเดสือดลผกนมีรซนที่งหนข้ทำ (นนันที่ คสือ ปทำก) ของมนันมทำจทำกทธิศเหนสือ ภทำพประกอบทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ
หมข้อเดสือดลผกหนนที่งจทำกทธิศเหนสือซนที่งกททำลนังจะเดสือดพลรุตงสธิที่งทมีที่อยผภต ทำยในมนันลงสผตทธิศใตข้ (นนันที่ คสือ ยผดทำหย)
14 แลถ้วพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "เหตบรถ้คำยจะระเบฮิดจคำกทฮิศเหนสือมคำเหนสือชคำวแผมู่น
ดฮินนมีนี้ทนันี้งสฮินี้น เยเรมมียยเขข้ทำใจภทำพเปรมียบทมีที่พระเจข้ทำทรงใชข้อยตทำงไมตตข้องสงสนัย บนเสข้นขอบฟข้ทำระหวตทำง
ประเทศของเหตรุกทำรณยททำงกทำรเมสืองตตทำงๆ เมฆพทำยรุแหตงบทำบธิโลนทมีที่กทำข้ วรข้ทำวและชอบพธิชธิตกททำลนังกตอ
ตนัวขนรนในวนันนนัรน แมข้บทำบธิโลนจรธิงๆแลข้วอยผทต ทำงทธิศตะวนันออก ในททำงปฏธิบนัตธิแลข้ว บรรดทำกองทนัพทมีที่
เปป็นศนัตรผจทำกสต วนนนัรนของโลกจะรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือเสมอ เหตรุผลหนนที่งกป็คสือวตทำ นมีที่เปป็นเพรทำะสภทำพ
ภผมปธิ ระเทศและภผมธิศทำสตรยของตะวนันออกกลทำง ทะเลทรทำยอทำระเบมียอนันกวข้ทำงใหญตไพศทำลอยผไต ป
ททำงทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้ของบทำบธิโลนโดยตรงขณะทมีที่แมตนร ททำยผเฟรตธิสเหยมียดยทำวไปททำงทธิศตะวนันตก
เฉมียงเหนสือ มนันงตทำยกวตทำเยอะทมีที่กองทนัพตตทำงๆจทำกแวตนแควข้นนนัรนจะเดธินทนัพไปททำงทธิศตะวนันตกเฉมียง
เหนสือตทำมแนวทมีที่รทำบเหลตทำนนัรนของแมตนร ททำยผเฟรตธิสและจทำกนนัรนกป็เลมีรยวไปททำงทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้สตผ
เมสืองดทำมนัสกนัส จทำกนนัรนกป็เดธินทนัพไปยนังทธิศใตข้โดยตรงเขข้ทำไปในปทำเลสไตนย เมสือที่ บทำบธิโลนรรุกรทำนยผ
ดทำหย กทำรเดธินทนัพของพวกเขทำกป็มทำจทำกทธิศเหนสือ
15 เพรคำะ ดผเถฮิด เรคำจะรถ้องเรมียกครอบครนัวทนันี้งปวงแหมู่งบรรดคำรคำชอคำณคำจนักรทฮิศเหนสือ "
พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ "เขคำทนันี้งหลคำยจะมคำ และตมู่คำงกอ็จะวคำงบนัลลนังกยของตนไวถ้ทมีนึ่ตรงทคำงเขถ้คำ
ประตผกรบงเยรผซคำเลอ็ม ตนันี้งสผถ้ลอถ้ มรอบกคคำแพงทนันี้งหลคำย และตนันี้งสผถ้หนัวเมสืองทนันี้งสฮินี้นของยผดคำหย จนักรวรรดธิ
บทำบธิโลนทมีที่ขร นนมทำนนัรนเปป็นกทำรรวมตนัวกนันของประชทำชทำตธิตตทำงๆซนที่งเคยถผกพธิชธิตหรสือถผกกลสืนเขข้ทำเปป็น
เนสืรอเดมียวกนันโดยบทำบธิโลน ประชทำชทำตธิเหลตทำนมีรรวมถนงคนทมีที่เหลสืออยผขต องจนักรวรรดธิอนัสซมีเรมียซนงที่ อยผทต ทำง
ทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือของอธิสรทำเอล ชนชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกกททำรทำบของซมีเรมียททำงทธิศเหนสือ และ
อทำณทำจนักรอสืที่นๆทมีที่โดดเดตนนข้อยกวตทำและรนัฐศนักดธินทำตตทำงๆทมีที่ถผกพธิชธิตโดยคนบทำบธิโลน พระเจข้ทำจนงทรง
บอกลตวงหนข้ทำแบบสรรุปยตอวตทำประชทำชทำตธิเหลตทำนมีรทมีที่อยผทต ทำงทธิศเหนสือจะมทำรรุกรทำนยผดทำหยแนตๆและ
สถทำปนทำอททำนทำจสธิทธธิธขทำดเหนสือมนัน หรสือกลตทำวอมีกนนัยหนนที่ง ยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกยนดและถผกเอทำชนะโดย
กทำรรวมตนัวกนันของประชทำชทำตธิตตทำงๆจทำกทธิศเหนสือ ประวนัตธิศทำสตรยและคททำพยทำกรณยตตทำงๆสมนัยตตอมทำ
ในเยเรมมียยกลตทำวชนัดเจนวตทำกทำรรรุกรทำนนมีรถผกนททำโดยคนบทำบธิโลน อนันทมีจที่ รธิงพวกเขทำทททำกทำรรรุกรทำนสทำม

หนตตอสผข้ยผดทำหย พวกเขทำจะไมตเพมียงรรุกรทำนแผตนดธินนนัรนเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำจะตนัรงทมีที่นนังที่ แหตงสธิทธธิ
อททำนทำจของตนทมีที่ททำงเขข้ทำประตผกรรุงเยรผซทำเลป็มและหนัวเมสืองอสืนที่ ๆของยผดทำหยดข้วย ควทำมคธิดนมีร สสืที่อถนงกทำร
พธิชธิตและกทำรทททำใหข้ตกเปป็นททำส กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียคย สือ ประกทำศกทำรกลนับใจใหมตแกตประชทำชทำตธิ
หนนที่งทมีที่กลนับสนัตยยและมนักกบฏ คททำเตสือนของเขทำกป็คสือวตทำกทำรพธิพทำกษทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำจทำกพระเจข้ทำผตทำน
ททำงคนบทำบธิโลน
16 และเรคำจะกลมู่คำวคคคำพฮิพคำกษคำของเรคำตมู่อหนัวเมสืองเหลมู่คำนนันี้น เพรคำะบรรดคำควคำมชนัวนึ่ รถ้คำยของ
เขคำในกคำรทมีนึ่ไดถ้ทอดทฮินี้งเรคำ และไดถ้เผคำเครสืนึ่องหอมบผชคำพระอสืนนึ่ และนมนัสกคำรสฮินึ่งทมีนึ่มสือของตนไดถ้
กระทคคำไวถ้ เหตรุผลสททำหรนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนมีรถผกกลตทำวชนัดเจน ยผดทำหยในควทำมชนัวที่ มหทำศทำลไดข้
ทอดทธิรงพระเจข้ทำของเธอและเตลธิดไปสผตกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ พวกเขทำไดข้ฝตทำฝสืนสองขข้อแรกของ
บนัญญนัตธิสธิบประกทำรอยตทำงจงใจและไมตสนัตยยซสืที่อตตอพนันธสนัญญทำของพวกเขทำกนับพระเจข้ทำของพวกเขทำ
ดนังทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงเตสือนในพระรทำชบนัญญนัตธิ 28 แลข้ว พระองคยจะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำและกททำจนัด
พวกเขทำออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ เยเรมมียยมหมี นข้ทำทมีที่ๆไมตมมีใครอยทำกไดข้ในกทำรเตสือนยผดทำหยถนง
กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน ประวนัตธิศทำสตรยแหตงกทำรละทธิรงควทำมจรธิงของยผดทำหยปรทำกฏชนัดเจนในสต วน
หลนังๆของหนนังสสือ 2 พงศทำวดทำรและ 2 พงศยกษนัตรธิยย กทำรตอบสนองอนันสทำสมของยผดทำหยเพรทำะ
ควทำมบทำปของพวกเขทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว
ยรม 1:17-19

พระเจข้ทำจนงทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ลรุกขนรนสผตกทำรรนับใชข้ทมีที่อยผตต รงหนข้ทำเขทำแมข้

มนันจะยทำกกป็ตทำม เพรคำะฉะนนันนี้ สมู่วนเจถ้คำจงคคำดเอวของเจถ้คำไวถ้ จงลบกขนนี้นและบอกทบกอยมู่คำงทมีนึ่เรคำบนัญชคำ
เจถ้คำไวถ้นนันี้นใหถ้เขคำฟนัง อยมู่คำหงอเพรคำะหนถ้คำเขคำเลย เกรงวมู่คำเรคำจะทคคำใหถ้เจถ้คำหงอตมู่อหนถ้คำเขคำทนันี้งหลคำย
พรข้อมกนับควทำมรผข้สนกของคททำสนังที่ และกทำรคทำดกทำรณยลตวงหนข้ทำ พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เตรมียมพรข้อมทมีที่
จะกลตทำวแกตยผดทำหยดนังทมีที่พระองคยไดข้ทรงบนัญชทำเขทำแลข้ว พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยเพธิมที่ เตธิมไมตใหข้สะดรุข้ง
กลนัวกทำรตอบรนับอยตทำงเสมียๆหทำยๆทมีเที่ ขทำเชสืที่อไดข้เลยวตทำจะไดข้รนับ ยผดทำหยจะไมตพอใจกนับขข้อควทำมของ
เยเรมมียย อยตทำงทมีที่เกธิดขนรนบตอยๆ พวกเขทำจะระบทำยควทำมไมตพอใจของตนลงบนผผข้นททำสทำรนนัรน พระเจข้ทำ
ทรงเตสือนเยเรมมียยมธิใหข้เจสือจทำงขข้อควทำมของพระองคยเพรทำะควทำมกลนัวพวกเขทำเกรงวตทำพระเจข้ทำจะทรง
ตมีสอนผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรตตอหนข้ทำผผข้ฟนังทมีที่เปป็นศนัตรผของเขทำ

18 เพรคำะ ดผเถฮิด ในวนันนมีนี้เรคำกระทคคำใหถ้เจถ้คำเปอ็นเมสืองมมีปถ้อม เปอ็นเสคำเหลอ็ก และเปอ็นกคคำแพง
ทองสนัมฤทธฮิธิ์ สผกถ้ บนั แผมู่นดฮินทนันี้งหมด สผถ้กบนั บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย กนับเจถ้คำนคำย กนับปบโรหฮิตและกนับ
ประชคำชนแหมู่งแผมู่นดฮินนมีนี้ ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงสนัญญทำเยเรมมียยวทำต พระองคยจะปกปข้องเขทำจทำกกทำร
ตอบสนองอนันกรธิรวโกรธทมีที่เขทำจะไดข้รนับอยตทำงหลมีกเลมีที่ยงไมตไดข้จทำกชนชทำตธิของเขทำเอง ภทำพเปรมียบนมีร
กลตทำวถนงนครหนนที่งทมีที่ทะลวงเขข้ทำไปไมตไดข้ซงนที่ ถผกเสรธิมเครสือที่ งปข้องกนันตตอตข้ทำนกทำรโจมตมีใดๆทนัรงสธิรน แมข้
เหลตทำกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย ตลอดจนพวกเจข้ทำนทำยแหตงอทำณทำจนักรนนัรนและพวกปรุโรหธิตของประชทำชทำตธิ
นนัรนจะลรุกขนรนตตอสผข้เยเรมมียยในกทำรตตอตข้ทำนขข้อควทำมของเขทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงดผแลเขทำ นครทมีที่ถผก
ปข้องกนันดข้วยเสทำเหลป็กและกททำแพงทองเหลสืองกป็สสืที่อถนงนครหนนงที่ ทมีที่ยทำกจะทะลวงเขข้ทำไปไดข้
19 เขคำทนันี้งหลคำยจะตมู่อสผถ้กบนั เจถ้คำ แตมู่จะไมมู่ชนะเจถ้คำ เพรคำะเรคำอยผกมู่ นับเจถ้คำเพสืนึ่อจะชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้น "
พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ แมข้พวกผผข้นททำแหตงประชทำชทำตธิของเขทำเองจะเปป็นศนัตรผตตอเยเรมมียย
พระเจข้ทำกป็จะไมตอนรุญทำตใหข้พวกเขทำชนะเขทำไดข้ ดนังทมีพที่ ระองคยไดข้ใหข้คททำมนันที่ ไวข้ในขข้อ 8 พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำอมีกครนัรงวตทำจะอยผกต บนั เยเรมมียยและจะชตวยเขทำใหข้พนข้ จทำกกทำรตอบรนับแบบเปป็นศนัตรผทมีที่เขทำจะไดข้รนับ
ควทำมแดกดนันของเรสืที่องนมีรกคป็ สือวตทำ ประชทำชนแหตงยผดทำหยจะเปป็นปฏธิปนักษยตตอเยเรมมียมย ทำกกวตทำคนบทำบธิ
โลนเสมียอมีก ไมตวทำต กรณมีใด พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะดผแลเขทำ และในพระมหทำบนัญชทำของครธิสต
จนักร พระเยซผทรงสนัญญษวตทำเมสืที่อเรทำไปในควทำมเชสืที่อฟนังตตอคททำบนัญชทำของพระองคย พระองคยกจป็ ะทรง
อยผกต บนั เรทำ บรธิบทและพระสนัญญทำของเรสือที่ งนมีรคลข้ทำยคลนงอยตทำงมทำกกนับงทำนทมีมที่ อบหมทำยแกตเยเรมมียย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 2: หลนังจากการเกรยิที่นนนาไปบทหนนที่งแลผู้ว เยเรมมียณ์บนนั ทนกขผู้อความแรก
ของเขาจากพระเจผู้าถนงยผดาหณ์ พระเจผู้าเองทรงเปป็นผผผู้ทมีที่โตผู้เถมียงกนับประชาชนทมีที่กลนับสนัตยณ์ของ
พระองคณ์วล่าทนาไมพวกเขาถนงไดผู้ตมีจากพระองคณ์ไป ภาพเปรมียบหลายอยล่างถผกใชผู้โดยพระเจผู้าเพสืที่อ
พรรณนาวล่ายผดาหณ์ไดผู้ละทยินั้งความจรยิงไปแลผู้วอยล่างไร แมผู้เยเรมมียเณ์ ปป็นผผผู้เขมียน เสมียงทมีที่พดผ นนันั้นเหป็นไดผู้
ชนัดวล่าเปป็นเสมียงของพระเจผู้าเอง

ยรม 2:1

ยฮิงนึ่ กวมู่คำนมีนี้พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ แหลตงทมีมที่ ทำ

ของขข้อควทำมนมีรปรทำกฏชนัดเจน มนันคสือพระวจนะของพระเยโฮวคำหย พระเจข้ทำตรนัสผตทำนเยเรมมียย หลนักคททำ
สอนเรสืที่องกทำรดลใจถผกนททำเสนออยตทำงชนัดเจนในเยเรมมียมย ทำกกวตทำหนนังสสือเลตมอสืนที่ ใดของพระคนัมภมีรย
ยรม 2:2-3

"จงไปประกคำศกรอกหผของกรบงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัส

ดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำยนังจคคำเจถ้คำไดถ้ คสือควคำมเมตตคำในวนัยสคำวของเจถ้คำ ควคำมรนักขณะทมีนึ่เจถ้คำเขถ้คำพฮิธมีสมรส เมสืนึ่อเจถ้คำ
ตคำมเรคำมคำในถฮินึ่นทบรกนันดคำร ในดฮินแดนทมีนึ่ไมมู่ไดถ้หวมู่คำนพสืชอะไร อมีกครนัรงทมีที่ขอข้ ควทำมตรงนมีรถผกเกรธิที่นนททำ
โดย “พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรวทำต ” ขข้อควทำมนมีรมมมี ทำถนงเยรผซทำเลป็ม นครหลวงของยผดทำหย สต วนทมีเที่ หลสือ
อยผสต รุดทข้ทำยของอธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำประชทำชนทมีที่กลนับสนัตยยของพระองคยถงน วนันวทำน
เหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำดททำเนธินกนับพระเจข้ทำ ภทำพเปรมียบของคผตรนักหนรุตมสทำวถผกนททำเสนอและของหญธิงสทำว
ทมีที่หมนัรนหมทำยไวข้แลข้วซนที่งตธิดตทำมคผตหมนัรนของเธอทรุกหนแหตงทมีที่เขทำไป
3 อฮิสรคำเอลนนันนี้ เปอ็นสมู่วนบรฮิสบทธฮิธิ์ของพระเยโฮวคำหย คสือเปอ็นผลฮิตผลรบนมู่ แรกของพระองคย
คนทนันี้งปวงทมีนึ่ไดถ้กฮินผลนนันี้นกอ็ผดฮิ เหตบรถ้คำยจนงจะมคำถนงเขคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ" ตลอด
หนนังสสือเยเรมมียยทรนังเลตม พระเจข้ทำทรงเรมียกประชทำชนของพระองคยวทำต อธิสรทำเอล ตทำมประวนัตธิศทำสตรย
แลข้ว อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ (นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล) ไดข้ตกไปเปป็นเชลยแลข้วประมทำณหนนที่งรข้อยปมีกตอนหนข้ทำ
นนัรน ยผดทำหยคสือทนัรงหมดทมีที่เหลสืออยผขต องประชทำชทำตธิอธิสรทำเอล ตรงนมีรพระเจข้ทำกททำลนังมองยข้อนกลนับไปยนัง
ชตวงเวลทำนนัรนตอนทมีที่เคยมมีประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นปนกแผตนหนนที่งเดมียวชสืที่อวตทำอธิสรทำเอล โปรดสนังเกตวตทำ
พระเจข้ทำทรงกลตทำวถนงควทำมบรธิสรุทธธิธของอธิสรทำเอลในรผปอดมีตกทำล “อธิสรทำเอลนนัรน (เคย) เปป็นสต วน
บรธิสรุทธธิธ” นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพวกเขทำไมตบรธิสรุทธธิธอมีกตตอไปแลข้ว อธิสรทำเอลเคยเปป็นผลธิตผล
รรุตนแรกแหตงสตวนเพธิมที่ ของพระเจข้ทำ นนันที่ คสือ พวกเขทำเคยถผกอรุทธิศถวทำยเปป็นพธิเศษแดตพระองคย เคยมมีชตวง
เวลทำหนนที่งทมีคที่ นทนัรงปวงทมีที่กธินอธิสรทำเอลจะเจอกนับกทำรสนองโทษของพระเจข้ทำ เคยมมีชตวงเวลทำหนนที่งเมสืที่อ
พระเจข้ทำจะทรงสตงควทำมทรุกขยลททำบทำกใหญตหลวงมทำสผตคนเหลตทำนนัรนทมีโที่ จมตมีอธิสรทำเอล แตตทรงนั หมดนนัรน
เปป็นเรสืที่องในอดมีต สธิที่งตตทำงๆไดข้เปลมีที่ยนแปลงไปแลข้ว

ยรม 2:4-5

โอ วงศยวคำนของยคำโคบ และบรรดคำครอบครนัวแหมู่งวงศยวคำน

อฮิสรคำเอลเออ๋ย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย แมข้เยเรมมียยเปป็นผผข้พยทำกรณยคนหนนงที่ แกตยผดทำหยเปป็น
หลนัก พระเจข้ทำกป็ทรงสตงคททำเตสือนของพระองคยผทำต นททำงเยเรมมียยไปยนังวงศยวทำนของยทำโคบทนัรงหมด นนันที่
คสือ ถนงทรุกตระกผลของอธิสรทำเอล แมข้ยผดทำหยเปป็นเปข้ทำหมทำยหลนักแหตงคททำเตสือนอนันเขข้มงวดของพระเจข้ทำผตทำ
นททำงเยเรมมียย ขข้อควทำมนมีรกเป็ ปป็นอนันเดมียวกนันสททำหรนับอธิสรทำเอลสต วนใหญต ซนงที่ ถผกกระจนัดกระจทำยไป
แลข้วโดยคนอนัสซมีเรมีย อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไดข้ถผกพธิพทำกษทำไปแลข้ว อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ก ทำท ลนังจะถผก
พธิพทำกษทำ แตตเหตรุผลนนัรนกป็เปป็นอนันเดมียวกนันสททำหรนับทนัรงคผต พวกเขทำทนัรงคผตไดข้ออกไปจทำกพระเจข้ทำของตน
แลข้ว
5 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "บรรพบบรบษของเจถ้คำจนับควคำมชนันึ่วชถ้คำอะไรไดถ้ในเรคำเลมู่คำ เขคำจนงไป
หมู่คำงเสมียจคำกเรคำ และไปตฮิดตคำมสฮินึ่งไรถ้คมู่คำ และไดถ้กลคำยเปอ็นสฮินึ่งไรถ้คมู่คำ พระเจข้ทำจนงตรนัสถทำมประชทำชทำตธิ
อธิสรทำเอลแบบเหมทำรวม (ทนัรงทมีที่กระจนัดกระจทำยไปแลข้วและคนทมียที่ นังเหลสืออยผใต นยผดทำหย) ประมทำณวตทำ
‘เรทำไดข้ทททำผธิดตตอพวกเจข้ทำอยตทำงไร พวกเจข้ทำถนงไปเสมียจทำกเรทำ?’
ยรม 2:6-8

เขคำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `พระเยโฮวคำหยประทนับทมีนึ่ไหน ผผไถ้ ดถ้พคำเรคำ

ขนนี้นมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย ผผถ้ไดถ้นคคำเรคำอยผใมู่ นปมู่คำถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร ในแดนทะเลทรคำยมมีหลบม ในแดนทมีนึ่
กนันดคำรนคนี้คำและมมีเงคำมนัจจบรคำช ในแผมู่นดฮินทมีนึ่ไมมู่มมีผถ้ใผ ดผมู่คำนไปไดถ้ และไมมู่มมีมนบษยยอคำศนัยอยผมู่ทมีนึ่นนนันึ่ '
พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำอธิสรทำเอลแบบเหมทำรวมวตทำพวกเขทำมธิไดข้แสวงหทำพระองคย พวกเขทำไมตไดข้
ถทำมหทำพระองคย นอกจทำกนมีร นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงกทำรเตสือนควทำมจททำของพระเจข้ทำทมีที่มมีแกต
พวกเขทำวตทำพระองคยไดข้ทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกกทำรเปป็นททำสของอมียธิปตยแลข้ว อธิสรทำเอลลสืมเสมีย
อยตทำงรวดเรป็วจรธิงๆ
7 และเรคำไดถ้พคำเจถ้คำทนันี้งหลคำยเขถ้คำมคำในดฮินแดนทมีนึ่อบดมสมบผรณย เพสืนึ่อกฮินผลไมถ้และของดมีๆใน
แผมู่นดฮินนนันี้น แตมู่เมสืนึ่อเจถ้คำเขถ้คำมคำ เจถ้คำไดถ้กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินของเรคำเปอ็นมลทฮิน และกระทคคำใหถ้มรดกของ
เรคำเปอ็นสฮินึ่งนมู่คำสะอฮิดสะเอมียน พระเจข้ทำทรงรวดเรป็วทมีที่จะเตสือนควทำมจททำอธิสรทำเอลทมีที่กลนับสนัตยยวทำต
พระองคยเองทรงเปป็นผผข้ทมีที่ไดข้ประททำนแผตนดธินนนัรนแกตพวกเขทำซนที่งตอนนมีรพวกเขทำอทำศนัยอยผใต นนนัรน

กระนนัรน หลนังจทำกตนัรงรกรทำกในแผตนดธินทมีที่ทรงสนัญญทำนนัรนแลข้ว ไมตนทำนอธิสรทำเอลกป็ลสืมพระเจข้ทำผผข้ไดข้ทรง
ไถตเธอแลข้ว และไดข้ทททำใหข้แผตนดธินของพระองคยเปป็นมลทธินไปโดยกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอนันนตทำ
สะอธิดสะเอมียนและกทำรนอกใจฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ
8 ปบโรหฮิตทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `พระเยโฮวคำหยประทนับทมีนึ่ไหน' คนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่แถลงพระรคำช
บนัญญนัตฮิไมมู่รถ้จผ นักเรคำ บรรดคำผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะกอ็ละเมฮิดตมู่อเรคำ พวกผผถ้พยคำกรณยไดถ้พยคำกรณยโดยพระบคำอนัล
และดคคำเนฮินตฮิดตคำมสฮินึ่งทมีนึ่ไมมู่เปอ็นประโยชนย" ประชทำชทำตธินร นันโดยรวมไมตเพมียงเพธิกเฉยพระเจข้ทำของ
พวกเขทำเทตทำนนัรน แตตแมข้แตตพวกผผข้นททำฝตทำยวธิญญทำณกป็ทททำแบบเดมียวกนันดข้วย พวกปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรน
และคนเลวมีสตวนใหญตไดข้หนันไปเสมียจทำกพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำแลข้ว พวกเขทำไมตไดข้แสวงหทำพระองคย
หรสือถทำมหทำพระองคยอมีกตตอไปแลข้ว คททำทมีที่แปลเปป็น บรรดคำผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะ (ศธิษยทำภธิบทำล) (ราอาหณ์) มมี
ควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘พวกผผข้เลมีรยงแกะ’ ในบรธิบทนมีร เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันหมทำยถนงพวกผผข้นททำของ
ประชทำชทำตธินร นันและอทำจหมทำยถนงพวกผผข้นททำฝตทำยพลเรสือนตนัรงแตตกษนัตรธิยยลงมทำ
หทำกเปป็นเชตนนนัรนจรธิง ผผข้นททำทนัรงสทำมตททำแหนตงกป็ถผกสสืที่อถนง (ผผข้พยทำกรณย, ปรุโรหธิต และกษนัตรธิยย)
เพรทำะวตทำผผข้ทมีที่จะถผกกลตทำวถนงถนัดไปคสือพวกผผข้พยทำกรณย แมข้แตตพวกเขทำกป็หนันไปตธิดตทำมพระบทำอนัลแลข้ว
ดนังนนัรนคททำกลตทำวโทษของพระเจข้ทำตรงนมีรกคป็ สือวตทำ ทนัรงประชทำชทำตธินร นันไดข้หนันไปเสมียจทำกพระองคยแลข้ว –
ตนัรงแตตพวกผผข้นททำทรุกรผปแบบเรสืที่อยลงมทำจนถนงสทำมนัญชน
ยรม 2:9-11

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะฉะนนันี้นเรคำจะยนังโตถ้แยถ้งกนับเจถ้คำ เรคำจะ

โตถ้แยถ้งกนับลผกหลคำนของเจถ้คำ พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศควทำมตนัรงใจของพระองคยทมีที่จะเผชธิญหนข้ทำ
อธิสรทำเอลดข้วยควทำมบทำปของพวกเขทำ คททำทมีที่แปลเปป็น โตถ้แยถ้ง (รยิยบณ์) ในบรธิบทนมีรมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘กทำร
เผชธิญหนข้ทำดข้วยขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆ’ เชตน ในศทำลพธิจทำรณทำคดมี ขข้อกลตทำวหทำเหลตทำนมีรจะสต งตตอไปยนังหลทำน
ของพวกเขทำดข้วย สธิที่งทมีที่นตทำจะถผกสสืที่อกป็คสือ คนสองชนัวที่ อทำยรุนร นันซนงที่ จะผตทำนพข้นไปจนกวตทำกทำรตกเปป็น
เชลยยนังบทำบธิโลนเสรป็จสมบผรณยเตป็มทมีที่
10 เหตบวมู่คำ จงขถ้คำมไปยนังฝนันึ่งเกคำะคฮิทธฮิม แลถ้วกอ็ดผ และใชถ้คนไปถนงเมสืองเคดคำรยและพฮิจคำรณคำ
อยมู่คำงถมีถนึ่ ถ้วน ดผทมีวมู่คำเคยมมีสฮินึ่งอยมู่คำงนมีนี้บคำถ้ งไหม คททำทมีแที่ ปลเปป็น เกคำะ (อยิยอณ์ มี) ในบรธิบทนมีรจรธิงๆแลข้วมมีควทำม

หมทำยวตทำ ประเทศหนนที่ง แมข้มนันมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำเกทำะๆหนนที่งกป็ตทำม คยิทธยิม หมทำยถนง ประชทำชทำตธิ
ทมีที่เปป็นเกทำะเหลตทำนนัรนแหตงทะเลเมดธิเตอรยเรเนมียน เชตน ไซปรนัสและครมีต เปป็นตข้น เคดารณ์ หมทำยถนง
ประชทำชทำตธิอทำหรนับตตทำงๆซนที่งสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกอธิชมทำเอล พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกอธิสรทำเอลใหข้พจธิ ทำรณทำ
ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทนัรงหลทำย – จงพธิจทำรณทำอยตทำงถมีที่ถข้วนและดผวทำต พวกเขทำไดข้กระทททำอยตทำงทมีพที่ วกเจข้ทำ
ไดข้กระทททำหรสือไมต
11 มมีประชคำชคำตฮิใดเคยไดถ้เปลมีนึ่ยนพระของตน ถนงแมถ้วมู่คำพระเหลมู่คำนนันี้นไมมู่เปอ็นพระ แตมู่
ประชคำชนของเรคำไดถ้เอคำสงมู่คำรคำศมีของเขคำแลกกนับสฮิงนึ่ ทมีนึ่ไมมู่เปอ็นประโยชนยอยมู่คำงใด" ประเดป็นของ
พระเจข้ทำถนงอธิสรทำเอลกป็คสือ มมีประชทำชทำตธิใดทมีที่พวกเขทำรผข้จนักเปลมีที่ยนพระของตนไหม? (คททำตอบตตอ
คททำถทำมนนัรนกป็คอสื ไมต นอกจทำกนมีรพระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำพวกเขทำเขข้ทำใจวตทำ ‘พวกพระ’ ของประชทำ
ชทำตธิอสืที่นๆนนัรนจรธิงๆแลข้วเปป็นพระเทป็จ – ไมตเปป็นพระ) กระนนัรน อธิสรทำเอลกป็แลกเปลมีที่ยนพระเจข้ทำผผข้เปมีที่ยม
สงตทำรทำศมีของพวกเขทำกนับสธิที่งทมีที่ไรข้คตทำ – บรรดทำรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำว
ยรม 2:12-13

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "โอ ฟถ้คำสวรรคยทนันี้งหลคำยเออ๋ย จงตกตะลนงดถ้วย

สฮินึ่งนมีนี้ จงเกรงกลนัวอยมู่คำงสยดสยองและจงโดดเดมีนึ่ยวอถ้คำงวถ้คำงเสมียเลย พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกฟข้ทำสวรรคยทรนัง
หลทำยใหข้เปป็นพยทำน เมสือที่ พวกมนันเหป็นกทำรละทธิรงควทำมจรธิงและกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของอธิสรทำเอล
แมข้แตตฟข้ทำสวรรคยกจป็ ะสนันที่ สะทข้ทำนดข้วยควทำมกลนัวและตกตะลนงกนับสธิที่งทมีที่อธิสรทำเอลไดข้กระทททำ
13 เพรคำะวมู่คำประชคำชนของเรคำไดถ้กระทคคำควคำมชนันึ่วถนงสองประกคำร เขคำไดถ้ทอดทฮินี้งเรคำเสมียซนนึ่ง
เปอ็นแหลมู่งนคนี้คำเปอ็น แลถ้วสกนัดหฮินขนังนคนี้คำไวถ้สคคำหรนับตนเอง เปอ็นถนังนคนี้คำแตก ซนนึ่งขนังนคนี้คำไมมู่ไดถ้ พระเจข้ทำทรง
ใชข้ภทำพเปรมียบหลทำยประกทำรซนที่งถผกเขข้ทำใจเปป็นอยตทำงดมีโดยใครกป็ตทำมทมีที่อทำศนัยอยผใต นตะวนันออกกลทำง
อธิสรทำเอลไดข้กระทททำควทำมบทำปมหนันตยสองประกทำร (1) พวกเขทำไดข้ทอดทธิรงพระเจข้ทำของตนเสมียแลข้ว
พระองคยจงน ทรงเปรมียบพระองคยเองวตทำเปป็นเหมสือนบตอนทรทำจสืดทมีที่ใสแจจ๋วและเยป็น นทรทำจสืดเปป็นของดมีเสมอ
ในตะวนันออกกลทำงซนที่งรวมถนงอธิสรทำเอลดข้วย นทรทำดสืมที่ ชนธิดดมีทมีที่สรุดคสือ นทรทำซนที่งมทำจทำกบตอนทรทำพรุบนภผเขทำ
มนันเยป็น ใสและรสชทำตธิดมี หธินขนังนทรทำถผกกตอสรข้ทำงขนรนเพสืที่อกนักนทรทำฝนตลอดระยะเวลทำยทำวนทำน กระนนัรน
นทรทำซนที่งเกป็บอยผใต นหธินขนังนทรทำเหลตทำนนัรนกป็เรธิที่มอรุตน ขรุตน และถนงขนทำดปนเปสืร อนดข้วยซทรทำ

ควทำมชนัวที่ ประกทำรทมีที่สองของอธิสรทำเอล (2) กป็คสือวตทำพวกเขทำไดข้ปฏธิเสธพระเจข้ทำผผข้ทรงพระชนมย
อยผเต พสือที่ แลกกนับรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวซนที่งดข้อยกวตทำอยตทำงหทำทมีที่สรุดมธิไดข้ นอกจทำกนมีร หธินขนังนทรทำซนที่งมมีนร ททำ
ดข้อยกวตทำเชตนนนัรนทมีที่พวกเขทำทททำขนรนกป็มมีรรผ ที่วนั และจะจรุนร ททำไวข้ไมตไดข้ ภทำพเปรมียบทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ
อธิสรทำเอลแทนทมีที่บตอนทรทำพรุบรธิสรุทธธิธทมีที่ใสเยป็นแหตงพระเจข้ทำผผข้ทรงพระชนมยอยผดต ข้วยหธินขนังนทรทำทมีที่ดข้อยกวตทำ
แหตงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ นอกจทำกนมีร หธินขนังนทรทำเหลตทำนนัรนกป็เกธิดรผรที่วนั ในไมตชข้ทำและนทรทำกป็เหสือดแหข้งไป
กลตทำวโดยใชข้ภทำษทำงตทำยๆกป็คสือ พระเจข้ทำทรงหมทำยเหตรุวทำต อธิสรทำเอลไดข้กลทำยเปป็นคนโงตไปแลข้ว
ยรม 2:14-18

อฮิสรคำเอลเปอ็นทคำสเขคำหรสือ หรสือเปอ็นทคำสทมีนึ่เกฮิดมคำในบถ้คำน เหตบใดเขคำ

จนงตกไปเปอ็นเหยสืนึ่อ พระเจข้ทำทรงถทำมคททำถทำมตตทำงๆทมีที่ทที่มธิ แทงใจซนงที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำกป็ทรทำบคททำ
ตอบเหลตทำนนัรน อธิสรทำเอลเปป็นประชทำชทำตธิทมีที่ตกเปป็นททำสหรสือ? ไมตใชตอมีกตตอไปแลข้ว (กทำรประชดกป็คสือ
วตทำ พวกเขทำเคยเปป็นประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นททำสในอมียธิปตยจนกระทนังที่ พระเจข้ทำทรงไถตพวกเขทำแลข้ว แตตบนัดนมีร
พวกเขทำเปป็นประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่เปป็นอธิสระและมมีอธธิปไตย) พวกเขทำเกธิดมทำในควทำมเปป็นททำสหรสือ
(เหมสือนอยตทำงพวกผผข้รนับใชข้ทมีที่มสมี นัญญทำผผกมนัด)? คททำตอบกป็คสือ ไมต เหมสือนเดธิม พระเจข้ทำจนงตรนัสถทำมวตทำ
แลข้วทททำไมอธิสรทำเอลจนงตกเปป็นเหยสืที่อ? ควทำมคธิดกป็คสือวตทำทททำไมอธิสรทำเอลจนงถผกปฏธิบนัตธิเหมสือนททำสคน
หนนที่ง? ทททำไมเขทำถนงถผกเอทำเปรมียบ (นนันที่ คสือ ‘ถผกปอกลอก’) ?
15 สฮิงโตหนบมู่มคคคำรคำมเขถ้คำใสมู่เขคำ มนันคคคำรคำมเสมียงดนังมคำก และมนันทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำใหถ้แผมู่น
ดฮินของเขคำทฮินี้งรถ้คำงวมู่คำงเปลมู่คำ หนัวเมสืองทนันี้งหลคำยของเขคำกอ็ถผกเผคำ ไมมู่มมีคนอคำศนัยอยผมู่ ยผดทำหยในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนนที่งไดข้ถผกทททำลทำยโดยสงครทำม กทำรรรุกรทำนตตทำงๆ และกทำรเคลสืที่อนยข้ทำยททำงเศรษฐกธิจ
กตอนหนข้ทำนนัรนไมตนทำนอนัสซมีเรมียไดข้รรุกรทำนและปลข้นแผตนดธินนนัรนแลข้ว แมข้ไมตไดข้กวทำดตข้อนพวกเขทำไป
เปป็นเชลยกป็ตทำม คนบทำบธิโลนเปป็นภนัยครุกคทำมทมีที่กทำท ลนังกตอตนัวขนรนบนเสข้นขอบฟข้ทำททำงทธิศเหนสือ ประเดป็น
ของพระเจข้ทำกป็คสือ ทททำไมสธิที่งเหลตทำนมีรทร นังหมดจนงเกธิดขนรน?
16 ยฮิงนึ่ กวมู่คำนนันี้นอมีก ประชคำชนเมสืองโนฟและเมสืองทคำปคำนเหสไดถ้ทบบกระหมมู่อมของเจถ้คำแลถ้ว
โนฟและ ทาปานเหส คสือนครแหตงอมียธิปตย (นครแรกอทำจหมทำยถนงเมมฟธิส) แมข้อทำจไมตชดนั เจนแกต
ควทำมคธิดแบบชทำวตะวนันตกสมนัยใหมต ขข้อควทำมถนงยผดทำหยแหตงสมนัยของเยเรมมียยกปป็ รทำกฏชนัดเจน

กษนัตรธิยยโยสธิยทำหยแหตงยผดทำหยเพธิที่งถผกฆตทำตทำยโดยฟทำโรหยเนโค กษนัตรธิยยแหตงอมียธิปตยทมีที่เมกธิดโด ดผ 2 พงศย
กษนัตรธิยย 23:28-34 นอกจทำกนมีรคนอมียธิปตยไดข้บงนั คนับยผดทำหยใหข้เปป็นขข้ทำรนับใชข้และถนงขนทำดตนัรงกษนัตรธิยอย งคย
ใหมต นนันที่ คสือ เยโฮยทำคธิม เหนสือยผดทำหย ควทำมคธิดนมีรตธิดตทำมมทำจทำกคททำถทำมทมีที่แลข้ว “เหตรุใดเขทำจนงตกเปป็น
เหยสืที่อ?” พระเจข้ทำทรงถทำมยผดทำหยวทำต ทททำไมเจข้ทำถนงตกอยผใต นสภทำพนมีร? คนอมียธิปตยเพธิที่งทททำใหข้มงกรุฎ
(กระหมตอม) ของยผดทำหยแตกแลข้ว คนเหลตทำนนัรนไดข้ฆตทำกษนัตรธิยขย องพวกเขทำในกทำรทททำศนกแลข้ว
17 เจถ้คำหคำเรสืนึ่องเหลมู่คำนมีนี้ใหถ้มคำใสมู่ตนัวเจถ้คำเอง โดยกคำรทอดทฮินี้งพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเจถ้คำ เมสืนึ่อ
พระองคยทรงนคคำเจถ้คำไปตคำมทคำงมฮิใชมู่หรสือ คททำถทำมทมีทที่ ที่ธิมแทงของพระเจข้ทำแกตยผดทำหยกคป็ สือ พวกเขทำมธิไดข้
ทททำสธิที่งนมีรกบนั ตนัวพวกเขทำเองหรอกหรสือ? คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว พวกเขทำไดข้ทอดทธิรงพระเจข้ทำของ
พวกเขทำซนที่งเปป็นผผข้นททำททำงของพวกเขทำ
18 บนัดนมีนี้เจถ้คำไดถ้อะไรดถ้วยกคำรลงไปยนังอมียฮิปตย เพสืนึ่อดสืนึ่มนคนี้คำในแมมู่นคนี้คำชฮิโหรย หรสือเจถ้คำไดถ้อะไรดถ้วย
กคำรทมีนึ่ลงไปยนังอนัสซมีเรมีย เพสืนึ่อดสืนึ่มนคนี้คำในแมมู่นคนี้คำนนันนี้ กทำรนนับถสือรผปเคทำรพของยผดทำหยไดข้บงนั คนับพวกเขทำใหข้
ดสืที่มนทรทำขมแหตงกทำรพธิพทำกษทำดข้วยนทรทำมสือของคนอมียธิปตยและคนอนัสซมีเรมียแลข้ว (ชยิโหรณ์ เปป็นสทำขทำหนนที่ง
ของแมตนร ททำไนลย) ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือวตทำเพรทำะกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของยผดทำหย พวกเขทำจนงถผก
บนังคนับใหข้ดมสืที่ จทำกกทำรรรุกรทำนเหลตทำนนัรนของอนัสซมีเรมียและอมียธิปตย แมตนร ททำของอนัสซมีเรมียอทำจหมทำยถนงแมตนร ททำ
ยผเฟรตธิส ชธิโหรยหมทำยถนงแมตนร ททำไนลย
ยรม 2:19

ควคำมโหดรถ้คำยของเจถ้คำจะตมีสอนเจถ้คำเอง และกคำรทมีนึ่เจถ้คำกลนับสนัตยยนนันี้น

เองจะตคคำหนฮิเจถ้คำ ฉะนนันี้นเจถ้คำจงรผถ้และเหอ็นเถฮิดวมู่คำ มนันเปอ็นควคำมชนันึ่วและควคำมขมขสืนึ่น ซนงนึ่ เจถ้คำทอดทฮินี้ง
พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเจถ้คำ ซนนึ่งควคำมยคคำเกรงเรคำมฮิไดถ้อยผมู่ในตนัวเจถ้คำเลย" องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ
จอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำจนงทรงสรรุปประเดป็นของพระองคยแกตยดผ ทำหย ควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ
เองไดข้นททำกทำรพธิพทำกษทำมทำสผตพวกเขทำเพสืที่อแกข้ไขและตนักเตสือนพวกเขทำ พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวตทำยผ
ดทำหยไดข้กระทททำควทำมชนัวที่ และและเปป็นคนชนัวที่ ในกทำรทอดทธิรงพระเจข้ทำของเธอ อธิสรทำเอลเปป็นคนโงต
เพรทำะกทำรไมตยททำเกรงพระเจข้ทำของเธออมีกตตอไป ยผดทำหยไดข้หนันไปหทำกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและ
ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทมีที่นนับถสือรผปเคทำรพไดข้เฆมีที่ยนตมีพวกเขทำ สธิที่งหนนที่งทมีอที่ อกมทำจทำกกทำรตกเปป็นเชลยยนัง

บทำบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำกป็คสือวตทำ ยผดทำหยเขป็ดแลข้วเรสือที่ งกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ แมข้พวกยธิวตนัรงแตตสมนัยนนัรนมทำ
จนปนัจจรุบนันยนังบกพรต องหลทำยสธิที่งในเรสืที่องฝตทำยวธิญญทำณ พวกเขทำกป็ไมตเคยกลนับไปหทำกทำรนนับถสือรผป
เคทำรพเลย ควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำเองไดข้แกข้ไขพวกเขทำแลข้ว
ยรม 2:20-22

"เพรคำะวมู่คำนคำนมคำแลถ้วเรคำไดถ้หนักแอกของเจถ้คำ และระเบฮิดพนันธนะ

ของเจถ้คำเสมีย และเจถ้คำไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `ขถ้คำจะไมมู่ละเมฮิด' เออ เจถ้คำไดถ้โนถ้มตนัวลงเลมู่นชผถ้บนเนฮินเขคำสผ งทบกแหมู่ง
และใตถ้ตถ้นไมถ้เขมียวสดทบกตถ้น พระเจข้ทำไดข้ทรงไถตพวกเขทำแลข้วจทำกกทำรตกเปป็นททำสในอมียธิปตย โดย
ประททำนเสรมีภทำพแกตพวกเขทำในแผตนดธินนนัรนทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำพวกเขทำไวข้ อธิสรทำเอลสนัญญทำ
วตทำจะสนัตยยซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเธอ ดผ อพยพ 19:8 และ 24:7 กระนนัรนพอไดข้เขข้ทำไปอยผใต นแผตนดธินของ
พวกเขทำ อธิสรทำเอลกป็เรธิที่มไมตสนัตยยซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเธออยตทำงรวดเรป็วดรุจหญธิงทมีที่แตตงงทำนแลข้วคนหนนที่ง
ซนที่งกลทำยเปป็นหญธิงโสเภณมี กทำรกลตทำวถนง “บนเนธินเขทำสผงทรุกแหตงและใตข้ตข้นไมข้เขมียวสดทรุกตข้น”
หมทำยถนงวธิธมีปฏธิบนัตธิของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวในกทำรตนัรงแทตนบผชทำรผปเคทำรพตตทำงๆบนยอดเนธินเขทำ
หรสือในหมผตหมผตไมข้ เหมสือนกนับหญธิงโสเภณมีคนหนนงที่ จะหลนับนอนกนับชทำยไปทนัวที่ อธิสรทำเอลกป็แวะเวมียน
ไปหทำกทำรนนับถสือรผปเคทำรพหลทำกหลทำยรผปแบบบนยอดเนธินเขทำและหมผตไมข้แหตงแผตนดธินนนัรน
21 แตมู่เรคำไดถ้ปลผกเจถ้คำไวถ้เปอ็นเถคำองบมู่นอยมู่คำงดมี เปอ็นพนันธบยแทถ้ทนันี้งนนันี้น แลถ้วทคคำไมเจถ้คำเสสืนึ่อมทรคำมลง
จนกลคำยเปอ็นเถคำแปลกไปไดถ้" หนนงที่ ในคททำอรุปไมยเปรมียบเทมียบพสืรนๆเหลตทำนนัรนในพระคนัมภมีรยเกมีที่ยวกนับ
อธิสรทำเอลกป็คสือวตทำ พวกเขทำเปป็นเถทำองรุตนพนันธรุยดมีซนที่งถผกปลผกไวข้ในแผตนดธินนนัรนโดยพระเจข้ทำ ดผ อธิสยทำหย
5:1-7, อพยพ 15:17, เพลงสดรุดมี 80:8-15 จนทรุกวนันนมีร หนนที่งในสนัญลนักษณยประจททำชทำตธิของอธิสรทำเอลกป็
คสือ รผปเถทำองรุตน ควทำมคธิดนมีรกคป็ อสื วตทำพระเจข้ทำในฐทำนะสรุดยอดพตอคข้ทำนทรทำองรุตน ไดข้ทรงปลผกเถทำองรุตนพนันธรุย
ดมีทมีที่สรุดครุณภทำพสผง (อธิสรทำเอล) บนทมีที่ดธินของพระองคยแลข้ว พระเจข้ทำไดข้ทรงปลผกพนันธรุยดมีทมีที่สรุดแลข้ว
กระนนัรน เมสือที่ เวลทำเกป็บเกมีที่ยวมทำถนง สวนองรุตนของพระองคยกผป็ ลธิตนทรทำองรุตนรสขมเปรมีรยวเหมสือนอยตทำงทมีที่
เถทำองรุตนปตทำจะผลธิตออกมทำ ดนังนนัรนพระองคยจนงตรนัสถทำมวตทำ ‘ทททำไม?’
พระเจข้ทำทรงนททำเสนออมีกภทำพเปรมียบหนนที่ง 22 องคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำตรนัสวมู่คำ "ถนงแมถ้วมู่คำ
เจถ้คำชคคำระตนัวดถ้วยนคนี้คำดมู่คำง และใชถ้สบผมู่มคำก แตมู่รอยเปสืนี้อนควคำมชนัวนึ่ ชถ้คำของเจถ้คำกอ็ยนังปรคำกฏอยผตมู่ มู่อหนถ้คำเรคำ

คททำทมีที่แปลเปป็น นคนี้คำดมู่คำง (เนเธอรณ์) หมทำยถนง โซดทำไฟ – ตนัวทททำควทำมสะอทำดทมีที่กดนั อยตทำงดตทำง ควทำมคธิดทมีที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำนนัรนเรมียบงตทำย ถข้ทำอธิสรทำเอลจะลข้ทำงตนัวมนันเองดข้วยสบผตและตนัวทททำควทำมสะอทำดชนธิดแรง
ทมีที่สรุด กระนนัรนพวกมนันกป็ไมตอทำจชททำระควทำมบทำปของพวกเขทำใหข้สะอทำดไดข้ อธิสรทำเอลไดข้ทททำใหข้ตนัวเอง
เปป็นมลทธินและเปรอะเปสืร อนแลข้วดรุจหญธิงโสเภณมีธรรมดทำๆคนหนนที่ง เธอเปป็นเหมสือนนทรทำองรุตนรส
เปรมีรยว เธอเปป็นมลทธินอยตทำงสธิรนหวนัง
ยรม 2:23-25

เจถ้คำจะพผดไดถ้อยมู่คำงไรวมู่คำ `ขถ้คำไมมู่เปอ็นมลทฮิน ขถ้คำมฮิไดถ้ตฮิดตคำมพระบคำอนัล

ไป' จงมองดผทมู่คำทคำงของเจถ้คำทมีนึ่ในหบบเขคำซฮิ จงสคคำนนกซฮิวมู่คำเจถ้คำไดถ้กระทคคำอะไร เจถ้คำเหมสือนอผฐสคำว
คะนองทมีนึ่เดฮินขถ้คำมไปขถ้คำมมคำ เพรทำะคทำดกทำรณยลตวงหนข้ทำวตทำอธิสรทำเอลจะทนักทข้วงวตทำตนไมตมคมี วทำมผธิด
พระเจข้ทำจนงทรงตอบวตทำ ‘เจข้ทำวตทำอยตทำงนนัรนไดข้อยตทำงไร’ อธิสรทำเอลทนักทข้วงวตทำเธอมธิไดข้ไปตธิดตทำมพระบทำ
อทำลธิม (รผปเคทำรพตตทำงๆของพระบทำอนัล) นมีที่เทตทำกนับพระเจข้ทำทรงตอบวตทำ ‘ไปดผหรุบเขทำเหลตทำนนัรนทมีที่กทำร
นนับถสือรผปเคทำรพถผกปฏธิบนัตธิซธิ’ หรุบเขทำฮธินโนมทมีที่อยผตต ธิดกนับกรรุงเยรผซทำเลป็มอทำจถผกหมทำยถนงซนที่งเปป็นทมีที่ๆ
พวกเดป็กททำรกถผกถวทำยแกตรผปเคทำรพพระโมเลค มนนัสเสหยปผตผผข้ชนัวที่ รข้ทำยของโยสธิยทำหยไดข้เขข้ทำสต วนอยตทำง
เปธิดเผยกนับพระโมเลค (2 พงศทำวดทำร 33:6) และโยสธิยทำหยไดข้ทททำลทำยสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนนนัรน (2
พงศยกษนัตรธิยย 23:10) กระนนัรน นมีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำคนมทำกมทำยในยผดทำหยเปป็นผผข้มมีสตวนรต วมทมีเที่ ตป็มใจ กทำร
เอตยถนง อผฐสาว อทำจหมทำยถนงอผฐตนัวเมมียชนธิดหนนที่งทมีที่อทำยรุนอข้ ยซนที่งขนรนชสืที่อในเรสือที่ งกทำรมมีเพศสนัมพนันธยกบนั
อผฐตนัวผผข้ทร นังหลทำย สนัตวยเชตนนนัรนจะเทมีที่ยวจทำกตนัวผผข้ตนัวหนนที่งไปหทำตนัวผผข้อมีกตนัวหนนงที่ พระเจข้ทำทรงเปรมียบ
อธิสรทำเอลวตทำเปป็นเชตนนนัรนเมสืที่อเธอเทมีที่ยวจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพแบบหนนที่งไปหทำอมีกแบบหนนที่ง ภทำพ
ประกอบนมีรอทำจดผหยทำบคทำย แตตควทำมบทำปของอธิสรทำเอลกป็เปป็นเชตนนนัรน
24 เหมสือนลคำปมู่คำทมีนึ่คถ้นบ เคยกนับถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร ไดถ้สผดลมดถ้วยควคำมอยคำกอนันรบนแรงของมนัน
ใครจะระงนับควคำมใครมู่ของมนันไดถ้ บรรดคำทมีนึ่แสวงหคำมนันจะไมมู่ตถ้องเหนอ็ดเหนสืนึ่อย เมสืนึ่อถนงเดสือนทมีนึ่
กคคำหนดของมนันจะพบมนันเอง พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรมียบทมีที่หยทำบกระดข้ทำงอมีกอนันเพสือที่ แสดงภทำพ
ประกอบของสภทำพฝตทำยวธิญญทำณอนันตกตทที่ทำของประชทำชนของพระองคย ภทำพเปรมียบนมีร กลตทำวถนงลทำปตทำ
ตนัวเมมียตนัวหนนที่งทมีที่ตธิดสนัดอยทำกผสมพนันธรุย ดนังนนัรน พวกลทำตนัวผผข้จนงยอมทททำทรุกอยตทำงเพสืที่อทมีที่จะเขข้ทำหทำมนัน
และหลนับนอนกนับมนัน ตนัวผผข้ทรนังหลทำยไมตอทำจถผกหนันไปเสมียไดข้และจะเพธิกเฉยควทำมเหนป็ดเหนสืที่อยเพสืที่อ

ทมีที่จะผสมพนันธรุยกบนั มนัน อธิสรทำเอลกป็ปลตอยตนัวของเธอไปกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพเชตนกนัน เหมสือนกนับทมีที่
สนัตวยทร นังหลทำยไลตตทำมกทำรผสมพนันธรุยดข้วยตนัณหทำอนันนตทำขยะแขยง อธิสรทำเอลกป็ไลตตทำมกทำรนนับถสือรผป
เคทำรพเชตนนนัรน
25 ระวนังอยมู่คำใหถ้เทถ้คำของเจถ้คำขคำดรองเทถ้คำ และระวนังลคคำคอของเจถ้คำใหถ้พถ้นจคำกควคำมกระหคำย
แตมู่เจถ้คำกลมู่คำววมู่คำ `หมดหวนังเสมียแลถ้ว เพรคำะขถ้คำไดถ้รนักพระอสืนึ่น และขถ้คำจะตฮิดตคำมไป' พรข้อมกนับภทำพ
เปรมียบใหญตกวตทำเดธิมทมีกที่ ลตทำวถนงกทำรนอกใจฝตทำยวธิญญทำณ ควทำมคธิดนมีรอทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรงเตสือน
สตธิอธิสรทำเอลมธิใหข้เปลสืรองผข้ทำเพสืที่อกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณและละเวข้นจทำกควทำมปรทำรถนทำของพวกเขทำ
ทมีที่มมีตตอของมนนเมทำฝตทำยวธิญญทำณตตทำงๆ พระเจข้ทำทรงเปธิดเผยใจทมีที่มนักกบฏของอธิสรทำเอล แมข้เธอทรทำบดมี
อยผแต ลข้ว เธอกป็ไมตยอมฟนังเสมียงของพระเจข้ทำและกลตทำววตทำ ‘ไมต! ขข้ทำตนัรงใจแลข้ววตทำจะสทำนตตอสนัมพนันธย
สวทำทของขข้ทำกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ’
ยรม 2:26-28

เมสืนึ่อโจรถผกจนับมมีควคำมละอคำยฉนันใด วงศยวคำนของอฮิสรคำเอลกอ็จะ

ละอคำยฉนันนนันี้น ทนันี้งตนัวเขคำ กษนัตรฮิยย เจถ้คำนคำย ปบโรหฮิตและผผพถ้ ยคำกรณยทนันี้งหลคำยของเขคำ John Gill เสนอ
วตทำขข้อนมีรมคมี วทำมหมทำยวตทำ ‘เหมสือนทมีขที่ โมยรผข้สนกละอทำย... อธิสรทำเอลกป็จะ (หรสือควร) ละอทำยเชตนกนัน’
ขข้อ 28 กลตทำวชนัดเจนวตทำควทำมทรุกขยลททำบทำกรออยผขต ข้ทำงหนข้ทำ ดนังนนัรน เหลตทำผผข้นททำหลทำกหลทำยรผปแบบใน
อธิสรทำเอลจะละอทำยเพรทำะควทำมบทำปของตนในทมีที่สรุด
27 ผผกถ้ ลมู่คำวแกมู่ลคคำตถ้นวมู่คำ `ทมู่คำนเปอ็นบฮิดคำของขถ้คำพเจถ้คำ' และกลมู่คำวแกมู่ศฮิลคำวมู่คำ `ทมู่คำนคลอดขถ้คำพเจถ้คำ
มคำ' เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้หนันหลนังใหถ้แกมู่เรคำ มฮิใชมู่หนนั หนถ้คำมคำใหถ้ แตมู่เมสืนึ่อถนงเวลคำลคคำบคำกเขคำจะกลมู่คำววมู่คำ
`ขอทรงลบกขนนี้นชมู่วยขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยใหถ้รอด' กทำรกลตทำวถนง เสาไมผู้ หมทำยถนง ไมข้ชรธินหนนงที่
อธิสรทำเอลพรข้อมกนับควทำมโงตเขลทำอนันเปป็นเอกลนักษณยเฉพทำะตนัวของกทำรเปป็นคนนนับถสือรผปเคทำรพ ไดข้
เรมียกรผปเคทำรพตตทำงๆซนที่งทททำดข้วยหธินและไมข้วทำต บธิดทำและผผข้สรข้ทำงของตน พวกเขทำไดข้หนันหลนังของตนใหข้
พระเจข้ทำแลข้ว กระนนัรน วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อยผดทำหยจะเผชธิญควทำมทรุกขยลททำบทำกอนันนตทำกลนัวและจทำกนนัรนกป็
รข้องทผลตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำเพสืที่อชตวยพวกเขทำใหข้พข้น

ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงตอบกลนับไปวตทำ 28 แตมู่บรรดคำพระของเจถ้คำอยผมู่ทมีนึ่ไหนเลมู่คำ ซนงนึ่ เปอ็น
พระทมีนึ่เจถ้คำสรถ้คำงไวถ้สคคำหรนับตนัวเอง ถถ้คำมนันชมู่วยเจถ้คำใหถ้รอดไดถ้ กอ็ใหถ้มนันลบกขนนี้นชมู่วย เมสืนึ่อถนงเวลคำลคคำบคำก
ของเจถ้คำ โอ ยผดคำหยเออ๋ย เจถ้คำมมีหนัวเมสืองมคำกเทมู่คำใด เจถ้คำกอ็มมีพระมคำกเทมู่คำนนันี้น"ดข้วยกทำรประชดของพระเจข้ทำ
พระเจข้ทำจะถทำมอธิสรทำเอลวตทำพระเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้นมนัสกทำรเปป็นผผข้สรข้ทำงของตนนนัรนอยผทต มีที่ไหน?
จงใหข้พวกมนันชตวยพวกเขทำใหข้พข้นสธิเมสือที่ คนบทำบธิโลนรรุกรทำน ยผดทำหยไดข้เสสืที่อมทรทำมฝตทำยวธิญญทำณเหลสือ
เกธินจนทรุกเมสืองเลป็กๆในยผดทำหยมพมี ระทมีที่แตกตตทำงกนันไปซนที่งพวกเขทำนมนัสกทำร
ยรม 2:29-31

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เจถ้คำทนันี้งหลคำยจะมคำรถ้องทบกขยเรสืนึ่องเรคำทคคำไม

เจถ้คำไดถ้ละเมฮิดตมู่อเรคำหมดทบกคนแลถ้ว ในวนันนนัรนเมสืที่อยผดทำหยจะรข้องทผลตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำใหข้ชตวย
พวกเขทำใหข้รอด (นนันที่ คสือ ชตวยพวกเขทำใหข้พข้น) พระองคยจะถทำมวตทำทททำไมพวกเขทำถนงมทำแสวงหทำ
พระองคยเอทำตอนนมีร? พระองคยจะทรงเตสือนควทำมจททำพวกเขทำเรสืที่องกทำรนอกใจอนันบทำปหนทำของพวก
เขทำทมีที่กระทททำตตอพระองคย
30 เรคำไดถ้โบยตมีลผกหลคำนของเจถ้คำเสมียเปลมู่คำ เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไมมู่ดมีขนนี้น ดคำบของเจถ้คำเองไดถ้กลสืนผผถ้
พยคำกรณยของเจถ้คำ เหมสือนอยมู่คำงสฮิงโตทมีนึ่ทคคำลคำย พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำยผดทำหยวทำต พระองคยไดข้ทรงตมี
สอนพวกเขทำแลข้วในประวนัตธิศทำสตรยเมสือที่ ไมตนทำนมทำนมีร อทำจโดยกองทนัพคนอนัสซมีเรมียและคนอมียธิปตย
กระนนัรนยผดทำหยกไป็ มตเปลมีที่ยนแปลง ทมีแที่ ยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกป็คสือ ยผดทำหยไดข้ฆตทำพวกผผข้พยทำกรณยทมีที่พระเจข้ทำทรงสต ง
มทำเพสืที่อเตสือนพวกเขทำ อธิสยทำหย เศคทำรธิยทำหยและอรุรมียทำหยลข้วนถผกฆตทำตทำยเพรทำะกทำรเทศนทำของพวกเขทำทมีที่
กลตทำวโทษควทำมบทำปของอธิสรทำเอล
31 โอ คนยบคนมีนี้เออ๋ย เจถ้คำทนันี้งหลคำยจงพฮิจคำรณคำดผพระวจนะของพระเยโฮวคำหย เรคำเปอ็นเหมสือน
ถฮินนึ่ ทบรกนันดคำรแกมู่อฮิสรคำเอลหรสือ หรสือเหมสือนแผมู่นดฮินทมีนึ่มสืดทนบหรสือ ทคคำไมประชคำชนของเรคำจนงกลมู่คำว
วมู่คำ `ขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยเปอ็นเจถ้คำนคำย ขถ้คำพระองคยจะไมมู่มคำหคำพระองคยอมีก ' ในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยกนับ
กทำรไดข้ยธินพระวจนะขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงกททำชนับยผดทำหยใหข้พธิจทำรณทำดผสที่ธิงทมีพที่ ระองคยไดข้
ทรงกระทททำเพสืที่อพวกเขทำแลข้ว พระองคยทรงเปป็นเหมสือนถธิที่นทรุรกนันดทำรแกตพวกเขทำหรสือ? ไมต ตรงกนัน
ขข้ทำม พระองคยไดข้ทรงเลมีรยงดผพวกเขทำมทำตลอดหลทำยศตวรรษ พระองคยไดข้ประททำนแผตนดธินหนนที่งทมีมที่ มี

นทรทำนมและนทรทำผนรงไหลบรธิบผรณยแลข้ว พระองคยทรงเปป็นควทำมมสืดแกตพวกเขทำหรสือ? ไมต พระองคยทรง
เปป็นควทำมสวตทำงและควทำมรอดของพวกเขทำตตทำงหทำก ทททำไมบนัดนมีรยผดทำหยถนงกลตทำววตทำ พวกเรทำเปป็นเจข้ทำ
นทำยและไปคนเดมียวไดข้?
ยรม 2:32-33

สคำวพรหมจคำรมีจะลสืมอคำภรณยของเธอไดถ้หรสือ เจถ้คำสคำวจะลสืมเครสืนึ่อง

พนันกคำยของตนไดถ้หรสือ แตมู่ประชคำชนของเรคำไดถ้ลสืมเรคำ เปอ็นเวลคำกมีนึ่วนันกอ็นบนั ไมมู่ไหวแลถ้ว ไมตมมีเจข้ทำสทำว
คนใดลสืมวนันแตตงงทำนของเธอและชรุดแตตงงทำนของเธอ กระนนัรนอธิสรทำเอล ในฐทำนะภรรยทำของพระเย
โฮวทำหย ไดข้ลสืมพระเจข้ทำและสทำมมีฝตทำยวธิญญทำณของตนดข้วยกทำรไมตสททำนนกบรุญครุณและกทำรนอกใจเสมีย
แลข้ว
33 ทคคำไมเจถ้คำนคคำวฮิถมีของเจถ้คำไปหคำควคำมรนักอยมู่คำงแนบเนมียน ฉะนนันี้นเจถ้คำจนงสอนทคำงของเจถ้คำใหถ้
คนชนัวนึ่ ดถ้วย แมข้แตตงงทำนกนับพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำแลข้วโดยททำงควทำมสนัมพนันธยเชธิงพนันธสนัญญทำ
อธิสรทำเอลและยผดทำหยกยป็ นังเสทำะหทำชผข้รนักทนัรงหลทำย ดรุจหญธิงมลทธินคนหนนงที่ เธอไดข้แตตงตนัวอยตทำงลตอแหลม
เพสืที่อทมีที่จะไดข้ชรผข้ นัก ดนังนนัรนยผดทำหยไดข้เสทำะหทำกทำรเลตนชผข้ นอกจทำกนมีร ยผดทำหยยนังไดข้สอนททำงตตทำงๆทมีที่ไมตสนัตยย
ซสืที่อฝตทำยวธิญญทำณของเธอแกตคนชนัวที่ รรุตนตตอๆมทำดข้วย
ยรม 2:34-35

ทมีนึ่ชคำยเสสืนี้อของเจถ้คำจะเหอ็นโลหฮิตของคนจนทมีนึ่ไรถ้ควคำมผฮิดดถ้วย เรคำ

มฮิไดถ้พบโดยกคำรสสืบหคำอยมู่คำงลนกลนับ แตมู่โดยเรสืนึ่องตมู่คำงๆเหลมู่คำนมีนี้ อธิสรทำเอลและยผดทำหยไมตเพมียงมมีควทำมผธิด
ในเรสืที่องกทำรนอกใจฝตทำยวธิญญทำณตตอพระเจข้ทำเทตทำนนัรน (และอทำจมมีกทำรเลตนชผข้ฝตทำยรต ทำงกทำยดข้วย) พวกเขทำ
ยนังมมีควทำมผธิดในเรสืที่องกทำรทททำใหข้โลหธิตทมีที่ไรข้ผธิดตกดข้วย นมีอที่ ทำจหมทำยถนงเดป็กๆทมีไที่ รข้เดมียงสทำซนที่งถผกฆตทำบผชทำ
แกตพระโมเลค นอกจทำกนมีร เหลตทำผผข้พยทำกรณยทมีที่ไรข้ผธิดยนังถผกฆตทำตทำยเพรทำะกทำรเทศนทำกลตทำวโทษควทำม
บทำปของพวกเขทำดข้วย และกทำรฆทำตกรรมยนังแพรต หลทำยในแผตนดธินนนัรนดข้วย พระเจข้ทำไมตตข้องทททำกทำร
คข้นหทำอยตทำงถข้วนถมีที่เลยเพสืที่อคข้นพบควทำมบทำปเหลตทำนนัรน โลหธิตของเหยสือที่ ผผข้ไรข้ผธิดทนัรงหลทำยเปรอะชทำย
กระโปรง (นนันที่ คสือ ชทำยเสสืรอ) ของพวกเขทำ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำมนันปรทำกฏชนัดเจน ไมตมคมี วทำมลนับ และ
เปป็นเรสืที่องทมีที่ทรทำบกนันโดยทนัวที่ ไป

35 เจถ้คำกอ็ยนังกลมู่คำววมู่คำ `เพรคำะขถ้คำพเจถ้คำไมมู่มมีควคำมผฮิดเลย พระพฮิโรธของพระองคยจะหนันกลนับ
จคำกขถ้คำพเจถ้คำเปอ็นแนมู่' ดผเถฮิด เรคำจะนคคำเจถ้คำไปสผมู่กคำรพฮิพคำกษคำ เพรคำะเจถ้คำไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `ขถ้คำพเจถ้คำมฮิไดถ้
กระทคคำบคำป' แมข้กระนนัรน ยผดทำหยกปป็ ระกทำศวตทำตนชอบธรรม โดยอข้ทำงตนัววตทำไมตมคมี วทำมผธิด ยผดทำหย
ประกทำศวตทำกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะไมตมทำถนงพวกเขทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ตอบกลนับไปวตทำพระองคย
จะทรงกลตทำวโทษพวกเขทำวตทำใหข้กทำรเทป็จโทษฐทำนทมีที่อข้ทำงวตทำมธิไดข้ทททำบทำป
ยรม 2:36-37

ทคคำไมเจถ้คำทมู่องเทมีนึ่ยวไปๆมคำๆอยมู่คำงเบคำควคำมเชมู่นนนันนี้ โดยเปลมียนึ่ นเสถ้น

ทคำงของเจถ้คำอยผมู่เสมอนะ อมียปฮิ ตยจะกระทคคำใหถ้เจถ้คำไดถ้อคำย เหมสือนอนัสซมีเรมียไดถ้กระทคคำใหถ้เจถ้คำไดถ้อคำยมคำ
แลถ้วนนันี้น พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ ทททำไมพวกเขทำพยทำยทำมปฏธิเสธควทำมบทำปของตน (เปลมีที่ยนททำงของพวก
เขทำ)? พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำอมีกไมตนทำนยผดทำหยจะแสวงหทำทมีที่ลร มีภยนั ในอมียธิปตยจทำกกทำรรรุกรทำนของบทำบธิ
โลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ พระองคยทรงเตสือนวตทำพวกเขทำจะเสมียใจทมีที่ไปแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือในทธิศททำง
นนัรนเหมสือนกนับทมีที่พวกเขทำเคยแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือจทำกคนอนัสซมีเรมียภทำยใตข้อทำหนัส ดผ 2 พงศทำวดทำร
28:16-21
37 เจถ้คำจะออกมคำจคำกทมีนึ่นนันึ่นดถ้วย โดยเอคำมสือกบมศมีรษะของเจถ้คำไวถ้ เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรง
ทอดทฮินี้งบรรดคำควคำมไวถ้วคำงใจของเจถ้คำเสมีย เจถ้คำจะเจรฮิญขนนี้นมคำเพรคำะเขคำกอ็ไมมู่ไดถ้ " แมข้ยผดทำหยจะหนันไป
หทำอมียธิปตยในไมตชทำข้ เพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือตตอสผข้คนบทำบธิโลน พวกเขทำกป็จะพบวตทำตนัวเองตกอยผใต น
สภทำพจนตรอกยธิงที่ กวตทำเดธิม – ดรุจพวกนนักโทษทมีที่ถผกบนังคนับใหข้เดธินไปโดยเอทำมสือของตนวทำงไวข้บน
ศมีรษะของตน ควทำมคธิดนมีรอทำจสสืที่อถนงกทำรกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนทมีที่จะมทำเมสืที่อยผดทำหยถผก
ทททำใหข้เปป็นนนักโทษจรธิงๆและถผกบนังคนับใหข้เดธินหนข้ทำไปยนังบทำบธิโลน พระเจข้ทำจะทรงทททำลทำยเหลตทำ
พนันธมธิตรทมีที่เปป็นมนรุษยยของพวกเขทำและพวกเขทำจะไมตเจรธิญขนรนในคนเหลตทำนนัรน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 3: ใจความหลนักทมีที่ถผกเรยิที่มตผู้นในบททมีที่แลผู้วถผกนนาเสนอตล่อไป – ยผดาหณ์
มมีความผยิดในเรสือที่ งการเลล่นชผผู้ฝล่ายวยิญญาณหนนักยยิงที่ กวล่าอยิสราเอลเสมียอมีก พระเจผู้าจนงทรงวยิงวอนยผดาหณ์
ใหผู้กลนับใจใหมล่ และเมสืที่อเธอยอมกลนับใจ พระเจผู้ากป็ทรงสนัญญาเรสือที่ งการอภนัยโทษ จากนนันั้นผผผู้

พยากรณณ์ทล่านนมีเนั้ หป็นลล่วงหนผู้าถนงวนันนนันนั้ เมสืที่อวงศณ์วานทนังนั้ สองของอยิสราเอลและยผดาหณ์จะกลนับใจใหมล่
และหนันกลนับมาหาพระเจผู้า
ยรม 3:1-3

"เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `ถถ้คำชคำยคนใดหยมู่คำภรรยคำของตนและเธอกอ็ไปจคำก

เขคำเสมีย และไปเปอ็นภรรยคำของชคำยอมีกคนหนนนึ่ง เขคำจะกลนับไปหคำเธอหรสือ แผมู่นดฮินนนันนี้ จะไมมู่โสโครก
มคำกมคำยหรสือ' แตมู่เจถ้คำไดถ้เลมู่นชผถ้กนับคนรนักมคำกมคำยแลถ้ว ถนงกระนนันนี้ เจถ้คำจงกลนับมคำหคำเรคำ" พระเยโฮ
วคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ขณะทมีที่พระเจข้ทำตรนัสผตทำนเยเรมมียตย ตอไป พระองคยกทป็ รงอข้ทำงอธิงถนงบนัญญนัตธิของ
โมเสสเรสือที่ งกทำรหยตทำรข้ทำงซนที่งถผกพบในพระรทำชบนัญญนัตธิ 24:1-4 หญธิงคนใดทมีที่หยตทำรข้ทำงจทำกสทำมมีของตน
เพรทำะกทำรทททำผธิดศมีลธรรม ซนที่งจทำกนนัรนแตตงงทำนใหมต สรุดทข้ทำยแลข้วจะกลนับมทำแตตงงทำนกนับสทำมมีคนเดธิม
ของนทำงไมตไดข้ ควทำมหยตอนยทำนททำงศมีลธรรมเชตนนนัรนเปป็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนตตอประชทำชทำตธิใด
กป็ตทำม ประเดป็นทมีที่ถผกนททำเสนอกป็คสือวตทำ ยผดทำหยไดข้ปลตอยตนัวและใจงตทำยกนับ “คนรนักมทำกมทำย” แลข้ว นมีเที่ ปป็น
ภทำพเปรมียบทมีที่กลตทำวถนงกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณเหมสือนเดธิม – กทำรนนับถสือรผปเคทำรพ แมข้กระนนัรน พระเจข้ทำ
กป็ทรงวธิงวอนพวกเขทำใหข้กลนับมทำหทำพระองคย
2 "จงแหงนหนถ้คำขนนี้นสผบมู่ รรดคำทมีนึ่ส ผ งนนันี้น และดผซมี ทมีนึ่ไหนบถ้คำงทมีนึ่ไมมู่มมีคนมคำนอนดถ้วย เจถ้คำไดถ้นนันึ่ง
คอยคนรนักของเจถ้คำอยผมู่ทมีนึ่รฮิมทคำง อยมู่คำงคนอคำระเบมียในถฮินึ่นทบรกนันดคำร เจถ้คำไดถ้กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮิน
โสโครกดถ้วยกคำรแพศยคำและควคำมชนันึ่วชถ้คำของเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงเปรมียบยผดทำหยวทำต เปป็นเหมสือนโสเภณมี
ขข้ทำงถนนคนหนนงที่ ทมีที่ยอมลตวงประเวณมีและเลตนชผข้ในทมีที่ใดกป็ตทำมทมีที่สะดวก กทำรกลตทำวถนงคนอทำระเบมียใน
บรธิบทนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถนง พวกหญธิงโสเภณมีชทำวอทำระเบมียและวธิธมีปฏธิบนัตธิของพวกนทำงในกทำร
โฆษณทำตนัวเองโดยกทำรนนังที่ อยผขต ข้ทำงถนน บรรดทำทมีที่สผงทมีที่วทำต นมีรอทำจมมีควทำมหมทำยสองประกทำร ภทำพ
เปรมียบนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำสสืที่อถนงกทำรขทำยบรธิกทำรททำงเพศบนยอดเนธินเขทำตตทำงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม ผผข้คนกป็
นมนัสกทำรศทำลเจข้ทำรผปเคทำรพตตทำงๆบนทมีที่เหลตทำนนัรนดข้วย ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ ยผดทำหยไดข้ขทำยตนัวแกต
รผปเคทำรพตตทำงๆบนยอดเนธินเขทำมทำกมทำยแหตงแผตนดธินนนัรน เธอมมีควทำมผธิดเรสืที่องกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ
อนันนตทำเกลมียด

3 เพรคำะฉะนนันี้นฝนจนงไดถ้ระงนับเสมีย และฝนชบกปลคำยฤดผจนงขคำดไป แตมู่เจถ้คำมมีหนถ้คำผคำกของ
หญฮิงแพศยคำ เจถ้คำปฏฮิเสธไมมู่ยอมอคำย ขนรนตข้นดข้วยสต วนหลนังของขข้อนมีร ควทำมคธิดนมีรอทำจเปป็นวตทำยผดทำหย ดรุจ
หญธิงแพศยทำคนหนนงที่ ไมตละอทำยทมีที่จะเสนอตนัวอยตทำงไรข้ยทำงอทำย (คททำทมีแที่ ปลเปป็น หนถ้คำผคำก (เมป็ทซนัค)
สต วนใหญตแลข้วมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เดตนชนัด’ หรสือ ‘ทมีที่เปธิดเผย’) ดรุจหญธิงโสเภณมีคนหนนงที่ ทมีที่ไมต
ละอทำยในกทำรเปธิดเผยเนสืรอตนัวของเธอ ยผดทำหยกไป็ มตละอทำยเรสืที่องกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของเธอเชตนกนัน
ดนังนนันนั้ พระเจข้ทำจนงทรงแจข้งยผดทำหยใหข้ทรทำบวตทำเพรทำะเหตรุนร มี พระองคยจงน ไดข้ทรงระงนับฝนทมีที่ใหข้ชมีวธิต
ฝนชรุกปลทำยฤดผอยผใต นฤดผใบไมข้ผลธิเมสืที่อเมลป็ดขข้ทำวฤดผหนทำวปกตธิแลข้วจะโตเตป็มทมีที่ กทำรขทำดฝน
เชตนนนัรนทททำใหข้พชสื ผลเหลตทำนนัรนเหมีที่ยวแหข้งทนัรงในดข้ทำนครุณภทำพและปรธิมทำณ พระเจข้ทำทรงบอกยผดทำหยใหข้รผข้
วตทำพวกเขทำกททำลนังชดใชข้ททำงเศรษฐกธิจเพรทำะควทำมบทำปของตน นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำยนังทรงเตสือน
ประชทำชนของพระองคยลตวงหนข้ทำแลข้วในพระรทำชบนัญญนัตธิ 28:23-24 เมสือที่ หลทำยปมีกตอนหนข้ทำแลข้ววตทำ
พระองคยจะทรงระงนับฝนเพรทำะควทำมบทำปทมีที่ไมตกลนับใจใหมตของพวกเขทำ แนตนอนวตทำพระองคยทรง
ทททำเชตนนนัรนในสมนัยของอทำหนับและเอลมียทำหย (1 พงศยกษนัตรธิยย 17:1)
ยรม 3:4-5

ตนันี้งแตมู่เวลคำนมีนี้เจถ้คำจะรถ้องเรมียกเรคำมฮิใชมู่หรสือวมู่คำ `พระบฮิดคำของขถ้คำ

พระองคย พระองคยทรงเปอ็นผผถ้ชมีนี้นคคำตนันี้งแตมู่ขถ้คำพระองคยยงนั สคำวๆ พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกยผดทำหยใหข้กลนับมทำ
ในควทำมชอกชทรทำและกทำรกลนับใจใหมตดรุจลผกสทำวทมีที่หลงผธิดคนหนนที่ง พระเจข้ทำไดข้ทรงชมีรใหข้ยผดทำหยเหป็น
ควทำมบทำปของเธอและทรงตมีสอนเธอแลข้วโดยกทำรระงนับฝนไวข้ บนัดนมีรพระองคยทรงเรมียกเธอใหข้กลนับ
มทำพรข้อมกนับกทำรกลนับใจใหมตมทำหทำผผข้นททำททำงแหตงวนัยสทำวของเธอ – พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ
5 พระองคยจะทรงพระพฮิโรธอยผมู่เปอ็นนฮิตยยหรสือ พระองคยจะทรงกรฮินี้วอยผมู่จนถนงทมีนึ่สบ ดปลคำย
หรสือ' ดผเถฮิด เจถ้คำลนันึ่นวคำจคำแลถ้ว แตมู่เจถ้คำกอ็ยนังกระทคคำควคำมชนันึ่วชถ้คำทบกอยมู่คำงซนนึ่งเจถ้คำกระทคคำไดถ้" วลมีแรกอทำจ
เปป็นกทำรตตอเนสืที่องจทำกขข้อทมีแที่ ลข้วทมีพที่ ระเจข้ทำทรงหวนังใหข้ยผดทำหยกลนับใจใหมต พระเจข้ทำทรงหวนังวตทำยผดทำหยจะ
ตระหนนักวตทำพระองคยจะไมตทรงเกป็บควทำมกรธิรวของพระองคยไวข้เปป็นนธิตยย แตตจทำกนนัรน พระเจข้ทำ (ดข้วย
กทำรถอนหทำยใจแหตงควทำมยอมจททำนน) ทรงหมทำยเหตรุวทำต ยผดทำหยไดข้พผดและไดข้กระทททำอยตทำงชนัวที่ ชข้ทำเทตทำทมีที่
จะจธินตนทำกทำรไดข้

ยรม 3:6-7

ขข้อควทำมใหมต (อนันทมีที่สอง) ถผกใหข้โดยพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยเพสืที่อ

กลตทำวโทษยผดทำหยทมีที่กลนับสนัตยย พระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำในรนัชกคำลของกษนัตรฮิยโย ยสฮิยคำหยวมู่คำ "เธอ
ทคคำอะไรเจถ้คำเหอ็นหรสือ คสืออฮิสรคำเอลผผถ้กลนับสนัตยย เธอขนนนี้ ไปบนภผเขคำสผ งทบกลผก และใตถ้ตถ้นไมถ้เขมียวสด
ทบกตถ้น แลถ้วกอ็ไปเลมู่นชผถ้อยผทมู่ มีนึ่นนันึ่น ตนัวระบรุวนันทมีที่ถผกหมทำยเหตรุไวข้เกมีที่ยวกนับวตทำขข้อควทำมนมีรถผกกลตทำวเมสืที่อไร:
ในชตวงรนัชกทำลของโยสธิยทำหย กษนัตรธิยแย หตงยผดทำหย อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ (อธิสรทำเอล) ถผกเตสือนควทำมจททำ
(เรทำควรระลนกวตทำอธิสรทำเอลไดข้ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้วโดยคนอนัสซมีเรมียเพรทำะควทำมบทำปของ
เธอเมสืที่อกวตทำ 100 ปมีกตอนหนข้ทำนนัรน) อธิสรทำเอลไดข้ทททำบทำปในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยกนับทมีที่ยผดทำหยกทำท ลนังทททำอยผต
ขณะนนัรน บนยอดเนธินเขทำตตทำงๆและในหมผตไมข้ของอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ อธิสรทำเอลไดข้มใมี จแพศยทำ
ตธิดตทำมพระตตทำงดข้ทำวตตทำงๆทมีที่เปป็นรผปเคทำรพ เชตนเดมียวกนับนข้องสทำวใจงตทำยของเธอทมีที่อยผทต ทำงทธิศใตข้
อธิสรทำเอลไดข้ปลตอยตนัวไปกนับกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณดรุจหญธิงโสเภณมีฝตทำยวธิญญทำณใหญตโตคนหนนงที่
นอกจทำกนมีร เบทำะแสตตทำงๆทมีที่มมีอยผทต นัวที่ หนนังสสือประวนัตธิศทำสตรยเลตมตตทำงๆและผผข้พยทำกรณยตตทำงๆทมีที่ไดข้รนับ
กทำรดลใจแหตงยรุคสมนัยนมีรกบป็ อกเปป็นนนัยวตทำกทำรทททำผธิดศมีลธรรมจรธิงๆกป็แพรต หลทำยเชตนกนัน แนตทมีเดมียว
บทำงรผปแบบของกทำรนมนัสกทำรพระบทำอนัลเกมีที่ยวขข้องกนับกทำรขทำยบรธิกทำรททำงเพศแบบลนัทธธิซนที่งในกทำร
นนัรน ‘กทำรนมนัสกทำร’ รผปเคทำรพสต วนหนนงที่ แลข้วถผกทททำใหข้สททำเรป็จโดยกทำรรต วมเพศกนับเหลตทำหญธิงโสเภณมีทมีที่
ศทำลเจข้ทำนนัรน
7 เมสืนึ่อเธอทคคำอยมู่คำงนมีนี้จนหมดแลถ้วเรคำกลมู่คำววมู่คำ `เจถ้คำจงกลนับมคำหคำเรคำ' แตมู่เธอกอ็ไมมู่กลนับมคำ และ
ยผดคำหยนอถ้ งสคำวทมีนึ่ทรยศนนันี้นกอ็เหอ็น พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยหลทำยคน (นนันที่ คสือ โฮเชยทำ, อทำโมส,
อธิสยทำหย, มมีคทำหย และคนอสืนที่ ๆ) ไดข้เรมียกอธิสรทำเอลททำงทธิศเหนสือใหข้กลนับใจใหมตและหนันกลนับมทำหทำ
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ กระนนัรนอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือกป็เพธิกเฉยคททำวธิงวอนเหลตทำนนัรน ประเดป็นตรงนมีรกคป็ อสื
วตทำยผดทำหย (ททำงทธิศใตข้) ตระหนนักดมีเกมีที่ยวกนับกทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำใหข้อธิสรทำเอลกลนับใจใหมต ยผดทำหย
ไดข้เหป็นแลข้วถนงกทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำใหข้อธิสรทำเอลกลนับใจใหมตและกทำรพธิพทำกษทำของพระองคยทมีที่
มมีตตออทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ กระนนัรนยผดทำหยกเป็ พธิกเฉยมนันทนัรงหมดและดททำเนธินตตอไปในควทำมเสสืที่อมทรทำม
ดข้ทำนศมีลธรรมและฝตทำยวธิญญทำณของเธอ

ยรม 3:8-11

และเรคำเหอ็นวมู่คำ เพรคำะเหตบทนันี้งปวงทมีนึ่อฮิสรคำเอลผผถ้กลนับสนัตยยไดถ้ลมู่วง

ประเวณมีนนนันี้ เรคำไดถ้ไลมู่เธอไปพรถ้อมกนับใหถ้หนนังสสือหยมู่คำ แตมู่ยผดคำหยนอถ้ งสคำวทมีนึ่ทรยศนนันี้นกอ็ไมมู่กลนัว เธอกอ็
กลนับไปเลมู่นชผดถ้ ถ้วย เพรทำะอธิสรทำเอลททำงทธิศเหนสือไดข้กลนับสนัตยยไปในกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณแลข้ว (นมีที่
ยนังไมตพผดถนงกทำรเลตนชผข้ฝตทำยรต ทำงกทำย) และไมตยอมกลนับใจใหมตจทำกกทำรนนัรน พระเจข้ทำจนงทรงกททำจนัด
อธิสรทำเอลไปจทำกแผตนดธินของเธอ กทำรหยตทำรข้ทำงทมีที่วทำต นมีรอทำจเปป็นเชธิงเปรมียบเทมียบถนงกทำรกททำจนัดอทำณทำจนักร
ฝตทำยเหนสือไปจทำกแผตนดธินนนัรนโดยคนอนัสซมีเรมีย ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำยผดทำหยตระหนนักดมีถนงเรสือที่ ง
เหลตทำนมีรทร นังหมดแตตกยป็ งนั ดททำเนธินตตอไปในกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณของเธอตตอพระเจข้ทำ เธอจนงถผกเปรมียบ
โดยพระเจข้ทำวตทำเปป็นนข้องสทำวทมีที่ทรยศ (นนันที่ คสือ ไมตซสืที่อสนัตยย) คนหนนงที่ ของอธิสรทำเอลในกทำรขทำยตนัวเธอ
เองแกตรผปเคทำรพตตทำงๆ
9 ตมู่อมคำเพรคำะกคำรแพศยคำเปอ็นกคำรเบคำแกมู่เธอมคำก เธอกอ็กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินโสโครกไป โดย
ไปลมู่วงประเวณมีกนับศฮิลคำกนับลคคำตถ้น สททำหรนับยผดทำหยแลข้ว ควทำมสททำสต อนของเธอ (ฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำย
รต ทำงกทำย) ไมตใชตเรสืที่องใหญตโตเลย มนันเปป็นสธิที่งเลป็กนข้อยสททำหรนับเธอ ยผดทำหยจนงทททำใหข้แผตนดธินทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้
ประททำนแกตเธอเปป็นมลทธินไปแลข้ว พอใชข้ภทำพเปรมียบของควทำมวธิปรธิตททำงเพศทมีที่นตทำเกลมียด ยผดทำหยถผก
เปรมียบวตทำเปป็นเหมสือนกทำรรต วมเพศกนับวนัตถรุสที่ ธิงของทมีที่เปป็นไมข้และหธิน กทำรประยรุกตยใชข้ทมีที่ใหญตกวตทำ
กลตทำวถนงกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณของกทำรนมนัสกทำรรผปเคทำรพตตทำงๆทมีที่เปป็นไมข้และหธิน (คททำทมีที่แปลเปป็น
เสคำไมถ้ (เอทซณ์) หมทำยถนงไมข้)
10 แมถ้วมู่คำเธอกระทคคำไปสฮินี้นอยมู่คำงนมีนี้แลถ้ว ยผดคำหยนถ้องสคำวทมีนึ่ทรยศของเธอกอ็มฮิไดถ้หนันกลนับมคำหคำ
เรคำดถ้วยสฮินนี้ สบ ดใจ แตมู่แสรถ้งทคคำเปอ็นกลนับมคำ" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ขณะเดมียวกนันยผดทำหยกป็
แสรข้งทททำเปป็นสนัตยยซสืที่อตตอพระเจข้ทำของเธอ ในสมนัยรนัชกทำลของโยสธิยทำหย มมีกทำรฟสืร นฟผและกทำรปฏธิรผป
ตตทำงๆใหข้เหป็นแบบภทำยนอก กระนนัรนใจของพวกเขทำกป็ไมตเคยเปลมีที่ยนแปลงเลย แมข้พวกเขทำอข้ทำงวตทำไดข้
คสืนดมีกบนั พระเจข้ทำแลข้ว ควทำมชนัวที่ เดธิมกป็ยนังอยผใต นใจของพวกเขทำ ยผดทำหยแสรข้งทททำเปป็นกลนับใจใหมตในสมนัย
ของโยสธิยทำหย แตตพระเจข้ทำทรงทรทำบใจของพวกเขทำ

11 แลถ้วพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "อฮิสรคำเอลผผถ้กลนับสนัตยยยนังสคคำแดงตนัววมู่คำมมีผฮิดนถ้อย
กวมู่คำยผดคำหยทมีนึ่ทรยศ เทตทำทมีที่พระเจข้ทำทรงทรทำบ อธิสรทำเอลทมีที่กลนับสนัตยยททำงทธิศเหนสือกป็ชอบธรรมกวตทำยผ
ดทำหย หรสือกลตทำวอมีกนนัยหนนงที่ กป็คสือ ยผดทำหยแยตกวตทำอธิสรทำเอล
ยรม 3:12-13

จงไปประกคำศถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ไปทคำงเหนสือกลมู่คำววมู่คำ `พระเยโฮวคำหย

ตรนัสวมู่คำ อฮิสรคำเอลผผกถ้ ลนับสนัตยยเออ๋ย กลนับมคำเถฮิด เรคำจะไมมู่ใหถ้ควคำมกรฮินี้วของเรคำสวมทนับเจถ้คำ เพรคำะเรคำ
ประกอบดถ้วยพระกรบณคำคบณ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ เรคำจะไมมู่กรฮินี้วเปอ็นนฮิตยย แมข้ขข้อควทำมของ
เยเรมมียยมทำยนังยผดทำหยเปป็นหลนัก (อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้) กระนนัรนตรงนมีรพระเจข้ทำกป็ทรงสนังที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้
ปตทำวรข้องแกตอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือทมีที่ตกเปป็นเชลยแลข้ว อธิสรทำเอล (อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ) ตอนนมีร
กระจนัดกระจทำยไปในอนัสซมีเรมียททำงทธิศเหนสือแลข้ว (คตอนไปททำงทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือ) พระเจข้ทำ
ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน รข้องบอกประชทำชนทมีที่กระจนัดกระจทำยไปของพระองคยในอนัสซมีเรมียใหข้
กลนับมทำในกทำรกลนับใจใหมต พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะหนันพระพธิโรธของพระองคยไปเสมียจทำกพวกเขทำ
ควทำมเขข้ทำใจอนันวธิเศษในอรุปนธิสยนั ของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผยตรงนมีร พระองคยทรงเตสือนควทำมจททำ
ประชทำชนทมีที่กลนับสนัตยยของพระองคยวทำต พระองคยทรงเปมีที่ยมเมตตทำและจะไมตโกรธพวกเขทำตตอไปเปป็น
นธิตยย
13 เพมียงแตมู่ยอมรนับควคำมชนัวนึ่ ชถ้คำของเจถ้คำวมู่คำ เจถ้คำไดถ้ละเมฮิดตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเจถ้คำ
และเทมีนึ่ยวเอคำใจพระอสืนึ่นทมีนึ่ใตถ้ตถ้นไมถ้เขมียวสดทบกตถ้น และเจถ้คำมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนังเสมียงของเรคำ'" พระเยโฮวคำหย
ตรนัสดนังนมีนี้แหละ คททำวธิงวอนของพระเจข้ทำแกตอธิสรทำเอลกป็คสือ ขอใหข้พวกเขทำยอมรนับควทำมบทำปของตน
และกทำรไปจทำกพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระองคยทรงเรมียกพวกเขทำใหข้ยอมรนับวตทำพวกเขทำไดข้สททำสต อน
ฝตทำยวธิญญทำณตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ โดยดททำเนธินชมีวธิตในควทำมไมตเชสืที่อฟนังสรุดๆตตอพระองคย ดรุจภรรยทำ
ทมีที่ดรสือดข้ทำนและมนักเลตนชผคข้ นหนนที่ง พระเจข้ทำทรงเรมียกอธิสรทำเอลใหข้กลนับมทำหทำพระองคย
ยรม 3:14-16

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "โอ ลผกหลคำนทมีนึ่กลนับสนัตยยเออ๋ย กลนับมคำเถฮิด

เพรคำะเรคำแตมู่งงคำนกนับเจถ้คำแลถ้ว เรคำจะรนับเจถ้คำจคำกเมสืองละคนและจคำกครอบครนัวละสองคน และเรคำจะ
นคคำเจถ้คำมคำถนงศฮิโยน พระเจข้ทำทรงกลตทำวซทรทำกทำรทรงเรมียกของพระองคยใหข้อธิสรทำเอลทมีที่กลนับสนัตยยและ

กระจนัดกระจทำยไปนนัรนกลนับมทำหทำพระองคย ภทำพเปรมียบหนนที่งทมีที่ถผกพบทนัวที่ ภทำคพนันธสนัญญทำเดธิมกป็คสือวตทำ
พระเจข้ทำไดข้แตตงงทำนกนับอธิสรทำเอลแลข้ว แนตทมีเดมียว ทนัรงอธิสรทำเอลและพระเจข้ทำไดข้เขข้ทำในควทำมสนัมพนันธย
แบบพนันธสนัญญทำทมีที่ซมีนทำยแลข้ว นนันที่ เปป็นแกตนแทข้ของกทำรรต วมสนธิทแบบสมรส – พนันธสนัญญทำระหวตทำง
บรุคคลสองฝตทำย พระเจข้ทำจนงทรงวธิงวอนคผตสมรสทมีที่หนักพนันธสนัญญทำของพระองคยใหข้กลนับมทำหทำ
พระองคย แมข้พวกเขทำถผกกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ แผตนดธินโลก พระองคยกจป็ ะรนับพวกเขทำกลนับมทำทมีละ
คนๆ หทำกมมีเพมียง ‘ยธิว’ คนเดมียวในนครหนนที่งหรสือสองคนจทำกครอบครนัวหนนงที่ พระองคยก จป็ ะทรงอข้ทำ
แขนรนับพวกเขทำเมสืที่อพวกเขทำกลนับมทำหทำพระองคย พระองคยทรงสนัญญทำพวกเขทำวตทำจะมมีสถทำนทมีที่หนนงที่
ในศธิโยน ซนที่งเปป็นภทำพเปรมียบหนนที่งของแผตนดธินอธิสรทำเอล แนตนอนวตทำภทำพเปรมียบทมีที่ใหญตกวตทำกป็กลตทำว
ถนงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมอยตทำงสมบผรณยของอธิสรทำเอลเมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ
15 และเรคำจะใหถ้ผเถ้ผ ลมีนี้ยงแกะคนทมีนึ่พอใจเรคำแกมู่เจถ้คำ ผผซถ้ นนึ่งจะเลมีนี้ยงเจถ้คำดถ้วยควคำมรผถ้และควคำม
เขถ้คำใจ เมสืที่ออธิสรทำเอลกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระองคยกทป็ รงสนัญญทำวตทำจะจนัดหทำผผข้นททำตตทำงๆแกต
พวกเขทำซนที่งจะเลมีรยงดผพวกเขทำดข้วยควทำมรผแข้ ละควทำมเขข้ทำใจทมีที่แทข้จรธิง (คททำทมีที่แปลเปป็น ผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะ (ศฮิษ
ยคำภฮิบคำล) (ราอาหณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘บรรดทำผผข้เลมีรยงแกะ’)
16 และตมู่อมคำเมสืนึ่อเจถ้คำทวมีและเพฮินึ่มขนนี้นในแผมู่นดฮินนนันนี้ ในครนันี้งนนันี้น" พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เขคำ
ทนันี้งหลคำยจะไมมู่กลมู่คำวอมีกวมู่คำ `หมีบพนันธสนัญญคำแหมู่งพระเยโฮวคำหย' เรสืนึ่องนมีนี้จะไมมู่มมีขนนี้นในใจ ไมมู่มมีใคร
ระลนกถนง ไมมู่มมีใครนนกถนง จะไมมู่ทคคำกนันขนนี้นอมีกเลย บนัดนมีรคททำพยทำกรณยนร มียข้ทำยอยตทำงชนัดเจนไปยนังวนันแหตง
กทำรเสดป็จมทำครนัรงทมีที่สองของพระครธิสตย ในวนันนนัรน อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของเธอ ใน
วนันนนัรน อธิสรทำเอลจะถผกทวมีขร นนและถผกอวยพรในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง นอกจทำกนมีร ในวนันนนัรน หมีบ
พนันธสนัญญษจะไมตเปป็นวนัตถรุทมีที่ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลใหข้ควทำมสนใจอมีกตตอไป เพรทำะวตทำในวนันนนัรน
พระองคยผผข้ทรงเปป็นแบบทมีที่ยธิงที่ ใหญตของหมีบนนัรนจะอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำ พระองคยผผข้ทรงเปมีที่ยมดข้วย
พระครุณและควทำมจรธิงจะเปป็นผผข้ทมีที่ประชทำชทำตธินร นันและแตตละคนนมนัสกทำร ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะไมต
มรุตงเนข้นทมีที่เศษซทำกแหตงประวนัตธิศทำสตรยโบรทำณของพวกเขทำอมีกตตอไป แตตมตรุงเนข้นทมีที่พระองคยผผข้ไดข้ทรง
ไถตพวกเขทำแลข้ว

ยรม 3:17-19

ในครนันี้งนนันี้นเขคำจะเรมียกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ เปอ็นพระทมีนึ่นนันึ่งของพระเยโฮ

วคำหย และบรรดคำประชคำชคำตฮิจะรวบรวมกนันเขถ้คำมคำหคำยนังพระนคำมของพระเยโฮวคำหยในกรบง
เยรผ ซคำเลอ็ม และเขคำจะไมมู่ตฮิดตคำมใจอนันชนันึ่วของเขคำอยมู่คำงดสืนี้อกระดถ้คำงอมีกตมู่อไป ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเยซผ
ครธิสตยเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครองบนแผตนดธินโลกนมีร เยรผซทำเลป็มจะเปป็นทมีที่ๆพระทมีที่นนังที่
ของพระองคยจะตนัรงอยผต ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะมทำยนังเยรผซทำเลป็มในยรุคพนันปมีนร นัน (และอทำณทำจนักรนธิรนันดรย
นนัรนทมีจที่ ะตทำมมทำดข้วย) เพสือที่ นมนัสกทำรพระมหทำกษนัตรธิยยองคยนร นัน จะไมตมมีประชทำชทำตธิใดหรสือชนชทำตธิใด
ดททำเนธินชมีวธิตในควทำมบทำปอมีกตตอไปในวนันอนันเปมียที่ มสรุขนนัรน
18 ในสมนัยนนันนี้ วงศยวคำนของยผดคำหยจะเดฮินมคำกนับวงศยวคำนของอฮิสรคำเอล เขคำทนันี้งสองจะรวม
กนันมคำจคำกแผมู่นดฮินฝมู่คำยเหนสือ มคำยนังแผมู่นดฮินซนงนึ่ เรคำมอบใหถ้แกมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำใหถ้เปอ็นมรดก
พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงเปธิดเผยวตทำวนันนนัรนจะมทำแนต (เมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ) เมสือที่
ทนัรงยผดทำหยและอธิสรทำเอลจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง พวกเขทำทนัรงคผตจะกลนับ
มทำจทำกดธินแดนตตทำงๆแหตงกทำรตกเปป็นเชลยและกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกเขทำ (ตรงนมีรบอกเปป็น
นนัยอยตทำงชนัดเจนถนงกทำรตกเปป็นเชลยและกทำรกระจนัดกระจทำยไปทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของยผดทำหย ) ทนัรงอธิสรทำเอล
และยผดทำหยจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมในแผตนดธินทมีถที่ ผกสนัญญทำไวข้แกตอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ
เรสืที่องนนัรนยนังไมตถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิง แมข้ยดผ ทำหยไดข้รนับอนรุญทำตใหข้กลนับสผตแผตนดธินนนัรนบทำงสต วนในสมนัย
ของเอสรทำและเนหะมมียยเปป็นตข้นมทำ กทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมนนัรนกป็เปป็นของยผดทำหย เบนยทำมธิน และเลวมี
เทตทำนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน กทำรกลนับสผตแผตนดธินนนัรนกป็เปป็นเพมียงชนัวที่ ครทำวเพรทำะวตทำสรุดทข้ทำยแลข้วโรมกป็
กระจนัดกระจทำยพวกเขทำอมีกครนัรงรทำวๆปลทำยครธิสตศตวรรษแรก อยตทำงไรกป็ตทำม ประเดป็นทมีที่ยธิงที่ ใหญต
กวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำสนักวนันหนนที่งจะทททำใหข้วงศยวทำนทนันั้งสยินั้นของอธิสรทำเอลกลนับสผตสภทำพ
เดธิมในแผตนดธินของพวกเขทำ นนันที่ จะเปป็นตอนทมีพที่ ระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ
19 แตมู่เรคำกลมู่คำววมู่คำ `เรคำจะตนันี้งเจถ้คำไวถ้ทมู่คำมกลคำงบบตรทนันี้งหลคำยของเรคำอยมู่คำงไรดมีหนอ และใหถ้
แผมู่นดฮินทมีนึ่นมู่คำปรคำรถนคำแกมู่เจถ้คำ เปอ็นมรดกทมีนึ่สวยงคำมทมีนึ่สบดในบรรดคำประชคำชคำตฮิ' และเรคำกลมู่คำววมู่คำ
`เจถ้คำจะเรมียกเรคำวมู่คำ พระบฮิดคำของขถ้คำพระองคย และจะไมมู่หนันกลนับจคำกกคำรตฮิดตคำมเรคำ'" พระเจข้ทำจนง
(ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร) ทรงรททำพนงกนับพระองคยเองวตทำพระองคยจะทรงนททำอธิสรทำเอลทนัรงหมดกลนับ

มทำสผตแผตนดธินของพวกเขทำอยตทำงไรดมี พระองคยทรงถทำมวตทำพระองคยจะทรงทททำใหข้อธิสรทำเอลและยผดทำหย
ทมีที่มนักกบฏกลนับสผตสภทำพเดธิมทตทำมกลทำงบรุตรทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ ลผกๆ) อยตทำงไรดมี นนันที่ อทำจ
บอกเปป็นนนัยถนงครธิสตจนักรคนตตทำงชทำตธิในฐทำนะบรุตรทนัรงหลทำยของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้
ประชทำชทำตธิทมีที่บทำปหนทำเชตนนนัรนกลนับสผตสภทำพเดธิมทตทำมกลทำงลผกๆคนใหมตของพระองคย นนันที่ คสือ ครธิสต
จนักรของพระเจข้ทำ อยตทำงไรดมี? ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำจะทรงคสืนแกตอธิสรทำเอล คสือ แผตนดธินทมีที่ดขมี องพวกเขทำ
ทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิมทำกมทำยไดข้อยตทำงไร? คททำตอบตตอคททำถทำมเหลตทำนมีรกคป็ สือวตทำ ในวนันนนัรน อธิสรทำเอลทมีที่
รวมกนันทนัรงหมดจะหนันมทำหทำพระเจข้ทำในฐทำนะพระบธิดทำแหตงสวรรคยผผข้ยธิงที่ ใหญตของพวกเขทำในกทำรก
ลนับใจใหมตและกทำรอรุทธิศถวทำย เมสือที่ วนันนนัรนมทำถนง พวกเขทำจะไมตหนนั ไปจทำกพระองคยอมีกเลย กลตทำวอมีก
นนัยหนนงที่ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยทรงสทำมทำรถทททำใหข้ประชทำชทำตธิทมีที่บทำปหนทำเชตนนนัรน
กลนับสผตสภทำพเดธิมและดททำรงไวข้ซนที่งควทำมสนัตยยสรุจรธิตของพระองคยไดข้ เมสือที่ วนันนนัรนมทำถนง อธิสรทำเอลจะ
กลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำดข้วยกทำรกลนับใจใหมตและควทำมซสืที่อสนัตยยอนันสมบผรณย
ยรม 3:20-22

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "โอ วงศยวคำนอฮิสรคำเอลเออ๋ย แนมู่นอนทมีเดมียวทมีนึ่

ภรรยคำทรยศละทฮินี้งสคำมมีของนคำงฉนันใด เจถ้คำกอ็ไดถ้ทรยศตมู่อเรคำฉนันนนันี้น" เหมสือนกนับทมีที่ภรรยทำทมีที่เลตนชผคข้ น
หนนที่งอทำจทธิงร สทำมมีของตนไปหทำผผข้ชทำยอมีกคน วงศยวทำนทนัรงสองของอธิสรทำเอลกป็กระทททำเชตนนนัรนตตอ
พระเจข้ทำของพวกเขทำ ควทำมบทำปหลนักๆของอธิสรทำเอลและยผดทำหยคสือ กทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณ พวกเขทำ
นอกใจพระเจข้ทำของตน
21 เขคำไดถ้ยนฮิ เสมียงมคำจคำกทมีนึ่สผง เปอ็นเสมียงรถ้องไหถ้และเสมียงวฮิงวอนของบบตรทนันี้งหลคำยของ
อฮิสรคำเอล เพรคำะเขคำไดถ้แปรวฮิถมีของเขคำเสมียแลถ้ว เขคำไดถ้ลสืมพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเขคำ ครทำวนมีรจรุด
สนใจหลนักอทำจเปป็นอวสทำนกทำลอมีกครนัรง ฉทำกหลนังอทำจเปป็นอธิสรทำเอลในชตวงวนันทข้ทำยๆของยรุคเจป็ดปมี
ขณะทมีที่พวกเขทำเหป็นควทำมบทำประดนับประชทำชทำตธิและสต วนตนัวของตนตตอพระเจข้ทำและพระเยซผครธิสตย
สธิที่งทมีที่ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรอทำจกททำลนังเปธิดเผยกป็คสือ กทำรกลนับใจใหมตฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอลในวนันนนัรน
เมสืที่อพวกเขทำรทที่ทำไหข้และอธธิษฐทำนเพรทำะควทำมบทำปโดยรวมของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ ใน
วนันนนัรน พวกเขทำจะตระหนนักวตทำพวกเขทำไดข้ทททำททำงของตนใหข้ผนันแปรไปและไดข้ลสืมพระเจข้ทำของตน

ดข้วยคทำดกทำรณยถนงวนันนนัรน พระเจข้ทำทรงรข้องเรมียกประชทำชนทมีที่หลงผธิดของพระองคยวทำต 22
"บรรดคำบบตรทมีนึ่กลนับสนัตยยเออ๋ย จงกลนับมคำเถฮิด เรคำจะรนักษคำควคำมกลนับสนัตยยของเจถ้คำใหถ้หคำย" ซนที่ง
อธิสรทำเอลรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ "ดผเถฮิด ขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยมคำหคำพระองคยแลถ้ว เพรคำะพระองคย
ทรงเปอ็นพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย มนันจะเปป็นวนันเปมียที่ มสรุขจรธิงๆเมสืที่ออธิสรทำเอลในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่กระจนัดกระจทำยไปหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำและพระผผข้ชตวยใหข้รอดของเธอพระเยซผ
ครธิสตย นนันที่ จะเกธิดขนรนจรธิงๆในชตวงยรุคเจป็ดปมีและตอนตข้นของยรุคพนันปมี
ยรม 3:23-25

แทถ้จรฮิงควคำมหวนังวมู่คำจะไดถ้ควคำมรอดจคำกเนฮินเขคำและจคำกภผเขคำหลคำย

ลผกกอ็เปอ็นควคำมไรถ้สคำระ แทถ้จรฮิงควคำมรอดของอฮิสรคำเอลนนันี้นอยผใมู่ นพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ เมสืที่อ
อธิสรทำเอลในวนันนนัรนตระหนนักถนงควทำมบทำปของตน พวกเขทำจะตระหนนักดข้วยวตทำควทำมชตวยเหลสือและ
กทำรชตวยใหข้พข้นไมตไดข้อยผใต นเนธินเขทำและภผเขทำเหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินของพวกเขทำ (อยตทำงหลนังเปป็นกทำร
อข้ทำงอธิงถนงควทำมไดข้เปรมียบททำงกทำรทหทำรของทมีที่สผงซนงที่ อธิสรทำเอลครอบครองในแผตนดธินนนัรน) ตรงกนัน
ขข้ทำม ควทำมชตวยเหลสือและควทำมรอดของพวกเขทำอยผใต นพระเจข้ทำของพวกเขทำ ในวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหย อธิสรทำเอลจะเรธิที่มตระหนนักวตทำพระเยซผครธิสตยทรงเปป็นพระผผข้ชตวยใหข้รอดของพวกเขทำ ทนัรงของ
แตตละคนและของประชทำชทำตธินร นัน
24 เพรคำะสฮิงนึ่ ทมีนึ่นมู่คำอคำยนนันี้นไดถ้กนัดกฮินสฮิงนึ่ ทนันี้งปวงทมีนึ่บรรพบบรบษของเรคำไดถ้ลงแรงทคคำไวถ้ ตนันี้งแตมู่เรคำ
ยนังเปอ็นเดอ็กอนบชนอยผมู่ คสือฝผงแกะ ฝผงวนัว บบตรชคำย และบบตรสคำวทนันี้งหลคำยของเขคำ ในวนันแหตงพระเย
โฮวทำหย เมสืที่ออธิสรทำเอลหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำ พวกเขทำจะตระหนนักอยตทำงเศรข้ทำใจวตทำควทำมละอทำยของ
ปรุโรหธิตของพวกเขทำ (กทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำและจทำกนนัรนคสือควทำมแขป็งกระดข้ทำงแหตงจธิตใจ
ของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำและพระบรุตรของพระองคย) ไดข้นททำมทำซนที่งหลทำยศตวรรษแหตงควทำมรกรข้ทำง
วตทำงเปลตทำซนที่งอธิสรทำเอลไดข้ทนทรุกขยมทำตลอดประวนัตธิศทำสตรยทมีที่เพธิงที่ ผตทำนไปนมีรทร นังสธิรน
25 เรคำนอนลงจมในควคำมอคำยของเรคำ และควคำมอนัปยศคลบมเรคำไวถ้ เพรคำะเรคำไดถ้กระทคคำบคำป
ตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ ทนันี้งตนัวเรคำและบรรพบบรบษของเรคำ ตนันี้งแตมู่เรคำเปอ็นอนบชนอยผจมู่ นทบก
วนันนมีนี้ และเรคำหคำไดถ้เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงแหมู่งพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำไมมู่" ไมตมมีบนันทนกในพระ

คนัมภมีรยเลย (หรสือประวนัตธิศทำสตรยททำงโลกเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนดข้วย) เกมีที่ยวกนับควทำมเศรข้ทำโศกและกทำรกลนับ
ใจใหมตระดนับประชทำชทำตธิของอธิสรทำเอล แมข้มมีกทำรกลนับใจใหมตแบบประปรทำยทตทำมกลทำงพวกยธิวทมีที่
หลงเหลสืออยผใต นสมนัยของดทำเนมียล เอสรทำ และเนหะมมียย แนตนอนวตทำมนันไมตเกมีที่ยวขข้องกนับวงศยวทำนรวม
กนันทนัรงสองนนัรนของอธิสรทำเอลและยผดทำหย ดนังนนัรนกทำรสททำเรป็จจรธิงของคททำพยทำกรณยนร มีจงน จะเกธิดขนรนใน
อนทำคต เวลทำนนัรนจนงเปป็นชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหยอยตทำงไมตตข้องสงสนัย นนันที่ เปป็นบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำอยผดต มี
ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะสทำรภทำพควทำมบทำประดนับประชทำชทำตธิและระดนับบรุคคลของตนตตอพระพนักตรย
พระเจข้ทำของตนดข้วยกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงจรธิงใจ ดนังนนัรน บทนมีรจนงปธิดทข้ทำยดข้วยคททำพยทำกรณยหนนที่งทมีวที่ ทำต
อธิสรทำเอลทมีที่รวมกนันจะกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของตนสนักวนันหนนที่งในกทำรกลนับใจใหมตและกทำรอรุทธิศตนัว
ใหมตอนันยธิงที่ ใหญตตตอพระองคย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 4: ขณะทมีที่หลายบทกล่อนหนผู้าเผชยิญหนผู้ายผดาหณ์และอยิสราเอลดผู้วย
ความบาปของพวกเขา พระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้ในบทนมีนั้วงยิ วอนตล่อประชาชนของ
พระองคณ์ใหผู้กลนับใจใหมล่ จากนนันั้นสล่วนใหญล่ของบทนมีนั้นนาเสนอคนาเตสือนและคนาพรรณนาตล่างๆอนันนล่า
กลนัวเกมีที่ยวกนับการพยิพากษาทมีที่จะมานนันั้นแหล่งการรมุกรานเหลล่านนันั้นของบาบยิโลน
ยรม 4:1-2

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "โอ อฮิสรคำเอลเออ๋ย ถถ้คำเจถ้คำจะกลนับมคำ เจถ้คำจง

กลนับมคำหคำเรคำ ถถ้คำเจถ้คำยอมเอคำสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนไปใหถ้พถ้นสคำยตคำของเรคำเสมีย เจถ้คำกอ็จะไมมู่โยกยถ้คำย
ไป ขข้อควทำมของพระเจข้ทำถนงประชทำชนทมีที่กลนับสนัตยยของพระองคยคสือ ใหข้พวกเขทำกลนับมทำหทำพระองคย
ควทำมคธิดกป็คสือ กทำรหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำในกทำรกลนับใจใหมต ถข้ทำยผดทำหยจะทธิรงควทำมบทำป
ของตน (โดยเฉพทำะกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ) พวกเขทำกป็จะไมตถผกกททำจนัดออกไปจทำกแผตน
ดธินของตน (นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่จะเกธิดขนรนจรธิงๆในชตวงกทำรตกเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน)
2 และถถ้คำเจถ้คำปฏฮิญคำณอยมู่คำงสนัจจรฮิง อยมู่คำงยบตฮิธรรม และอยมู่คำงชอบธรรมวมู่คำ `ตรคำบใดทมีนึ่พระ
เยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่แนมู่ ' แลถ้วบรรดคำประชคำชคำตฮิจะใหถ้พรกนันในพระนคำมพระองคย และเขคำทนันี้ง
หลคำยจะอวดพระองคย" ควทำมคธิดกป็คสือ ควทำมตตอเนสืที่องจทำกขข้อกตอนหนข้ทำ ถข้ทำยผดทำหยจะกลนับมทำและ

ปฏธิญทำณวตทำ “พระเยโฮวทำหยทรงพระชนมยอยผต ในควทำมจรธิง” กทำรกลนับใจใหมตเปป็นมทำกกวตทำแคตกทำรหนัน
เสมียจทำกควทำมบทำป มนันคสือกทำรหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำดข้วย ยผดทำหยไดข้ยรุ งต เกมีที่ยวในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ
พระตตทำงดข้ทำว พวกเขทำไดข้เสทำะแสวงหทำบรรดทำพระเทป็จของโลก พระเจข้ทำจนงทรงวธิงวอนพวกเขทำใหข้
ปฏธิญทำณวตทำจะสวทำมธิภกนั ดธิธตตอพระองคย นมีรที่ วมถนงกทำรประกทำศวตทำพระเยโฮวทำหยทรงเปป็นพระเจข้ทำผผข้ทรง
พระชนมยอยผใต นควทำมจรธิง ควทำมยรุตธิธรรม และควทำมชอบธรรมดข้วย พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำตตอ
ไปวตทำวนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อบรรดทำประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิจะถผกอวยพรในพระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำและจะอวดในพระองคย
คททำทมีที่แปลเปป็น บรรดคำประชคำชคำตฮิ (โกยยิม) เปป็นคททำฮมีบรผทนัวที่ ไปทมีที่แปลวตทำ ‘คนตตทำงชทำตธิ’ แมข้
ควทำมคธิดในทนันทมีคสือ ใหข้ยดผ ทำหยหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของพวกเขทำ เมสืที่อพวกเขทำทททำเชตนนนัรน บรรดทำ
ประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิทนัวที่ โลกกป็จะไดข้รนับอธิทธธิพลทมีที่จะหนันมทำหทำพระองคยเชตนกนัน ควทำมจรธิงทมีที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำยตอมเปป็นคททำพยทำกรณยถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหยเมสืที่ออธิสรทำเอลหนันมทำหทำพระครธิสตยและ
ประชทำชทำตธิทรนังปวงทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิจะไดข้รนับกทำรอวยพรในพระองคย
ยรม 4:3-4

เพรคำะวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสกนับคนยผดคำหยและแกมู่ชคำวเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ

"จงทบบดฮินทมีนึ่ไถไวถ้แลถ้วนนันี้น และอยมู่คำหวมู่คำนลงกลคำงหนคำม คนเหลตทำนนัรนทมีที่รนับขข้อควทำมของพระเจข้ทำคสือ
คนยผดทำหยและชทำวเยรผซทำเลป็ม ขข้อควทำมนมีรเปป็นภทำพเปรมียบอยตทำงหนนงที่ ของกทำรทททำไรต ทททำนทำ ดธินทมีที่ไถไวข้
แลข้วคสือ ดธินทมียที่ นังไมตไดข้ถผกหวตทำนเมลป็ด ซนงที่ บนดธินนนัรนไมตมมีอะไรงอกเงยเลยนอกจทำกวนัชพสืช หนทำม
ยตอยและหนทำมใหญต กลตทำวในแงตฝตทำยวธิญญทำณแลข้ว ยผดทำหยถผกปกคลรุมไปดข้วยตข้นหนทำมแหตงควทำม
บทำปโดยทนัวที่ ไปและกทำรนนับถสือรผปเคทำรพโดยเฉพทำะ พระเจข้ทำทรงเรมียกพวกเขทำใหข้ไถควทำมบทำปเชตน
นนัรนลงขข้ทำงใตข้และปลผกใหมตดข้วยพสืชผลทมีที่แทข้จรธิงแหตงกทำรกลนับใจใหมต ควทำมเชสืที่อฟนัง ควทำมสนัตยยซสืที่อ
และควทำมเปป็นอยตทำงพระเจข้ทำ สรรุปกป็คสือ พระเจข้ทำทรงเรมียกยผดทำหยใหข้คสืนดมีกบนั พระเจข้ทำ
4 ดผกมู่อน คนยผดคำหยและชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็มเออ๋ย จงเอคำตนัวรนับพฮิธมีเขถ้คำสบ หนนัตถวคำยแดมู่พระเยโฮ
วคำหย จงตนัดหนนังปลคำยหนัวใจของเจถ้คำเสมีย เกรงวมู่คำควคำมกรฮินี้วของเรคำจะพลบมู่งออกไปอยมู่คำงไฟและเผคำ
ไหมถ้ ไมมู่มมีใครจะดนับไดถ้ เหตบดถ้วยควคำมชนันึ่วแหมู่งกคำรกระทคคำทนันี้งหลคำยของเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงนททำเสนอ

ภทำพเปรมียบอมีกประกทำร ทนัวที่ พระคนัมภมีรย กทำรเขข้ทำสรุหนนัตเปป็นสนัญลนักษณยอยตทำงหนนที่งของควทำมเชสืที่อฟนังตตอ
พระเจข้ทำและของกทำรถผกแยกตนัรงไวข้ตตทำงหทำกตตอพระเจข้ทำ กทำรไมตเขข้ทำสรุหนนัตเปป็นสนัญลนักษณยอยตทำงหนนที่ง
ของควทำมชนัวที่ ของคนตตทำงชทำตธิและควทำมเสสืที่อมทรทำมฝตทำยวธิญญทำณ ในกทำรเรมียกยผดทำหยใหข้เขข้ทำสรุหนนัต
หนัวใจของพวกเขทำตตอองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำกป็ทรงเรมียกประชทำชนของพระองคยใหข้หนันใจของ
พวกเขทำกลนับมทำหทำพระองคยและทททำใหข้ใจของพวกเขทำอตอนลงตตอพระพนักตรยพระองคย ถข้ทำพวกเขทำไมต
ยอม คททำเตสือนกป็ถผกใหข้ไวข้เกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมชนัวที่ รข้ทำย
แหตงกทำรกระทททำทนัรงหลทำยของพวกเขทำเปรมียบเหมสือนกนับใจทมีที่ไมตเขข้ทำสรุหนนัต
ยรม 4:5-7

จงประกคำศในยผดคำหยและโฆษณคำในกรบงเยรผซคำเลอ็ม วมู่คำ `จงเปมู่คำแตร

ไปทนันึ่วแผมู่นดฮิน จงรวมกนัน จงรถ้องประกคำศดนังๆวมู่คำ มคำรวมกนันเถฮิด ใหถ้เรคำเขถ้คำไปในบรรดคำเมสืองทมีนึ่มมี
ปถ้อม' นทรทำเสมียงและหนัวขข้อของบทนมีรครทำวนมีรหนันไปยนังกทำรพธิพทำกษทำนนัรนทมีที่จะเกธิดแกตยผดทำหย ซนที่งปรทำกฏ
ลธิบๆอยผบต นเสข้นขอบฟข้ทำ เพรทำะพวกเขทำเพธิกเฉยคททำวธิงวอนของพระเจข้ทำใหข้กลนับใจใหมต กลตทำวอยตทำง
เจทำะจงกป็คสือ คททำเตสือนนมีรกลตทำวถนงสงครทำม กทำรพธิชตธิ และกทำรกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนทมีที่
ใกลข้เขข้ทำมทำ คททำพรรณนทำตตทำงๆตรงนมีรกลตทำวถนงปฏธิบนัตธิกทำรททำงทหทำร วนันนนัรนจะมทำแนตในไมตชข้ทำเมสืที่อขตทำว
จะถผกประกทำศจทำกรนัฐบทำลใหข้เปตทำแตรเพสืที่อเตสือนทนัวที่ แผตนดธินยผดทำหย ควทำมคธิดกป็คอสื คททำเตสือนระดนับชทำตธิ
สนัญญทำณเตสือนเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นเสมียงแตรจทำกยอดเนธินเขทำตตทำงๆกป็คสือวตทำ ประชทำชทำตธินร นันกททำลนังถผก
รรุกรทำน แผนกทำรททำงทหทำรและ ‘แผนกทำรปข้องกนันพลเรสือน’ กป็คอสื ใหข้ทหทำรกองหนรุนประจททำชทำตธิ
และประชทำชนทนัวที่ ไปหทำทมีที่หลบภนัยในบรรดทำนครทมีที่มมีปข้อมของแผตนดธินนนัรน
6 จงยกธงขนนี้นสผมู่ศโฮิ ยน จงรมีบหนมีไปใหถ้ปลอดภนัย อยมู่คำรออยผมู่ เพรคำะเรคำจะนคคำควคำมรถ้คำยมคำจคำก
ทฮิศเหนสือ และนคคำกคำรทคคำลคำยใหญมู่ยงฮินึ่ มคำ อมีกครนัรงทมีที่คททำสนังที่ นมีรมมีลนักษณะเฉพทำะตนัวททำงทหทำร กทำรยกธง
ขนรน (หรสืออทำจ ใน) ศธิโยนหมทำยถนง กทำรยกธงรบหรสือธงสนัญญทำณเตสือนภนัย ยผดทำหยถผกเตสือนใหข้หทำทมีที่
หลบภนัยทนันทมีในบรรดทำนครทมีที่มมีปข้อมแหตงแผตนดธินนนัรนเพรทำะกทำรรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือกททำลนังใกลข้เขข้ทำ
มทำแลข้ว โดยทททำใหข้เกธิดกทำรทททำลทำยใหญตยธิงที่ ในแผตนดธินนนัรน ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เพรทำะยผดทำหย
ไมตยอมกลนับใจใหมต พระเจข้ทำจนงจะสต งคนบทำบธิโลนลงมทำจทำกทธิศเหนสือเพสืที่อรรุกรทำนแผตนดธินนนัรน ดนังนนัรน

ขข้อควทำมคททำเตสือนททำงพลเรสือนและททำงทหทำรจนงถผกพรรณนทำขณะทมีที่ประชทำชทำตธินรนั นแสวงหทำกทำร
ปกปข้องจทำกกทำรโจมตมีทจมีที่ ะมทำนนัรนอยตทำงจข้ทำละหวนันที่
7 สฮิงโตตนัวนนันี้นไดถ้ออกไปจคำกพบมู่มไมถ้หนคำทนบของมนันแลถ้ว และผผถ้ทคคำลคำยเหลมู่คำประชคำชคำตฮิ
กคคำลนังเดฮินทคำงมคำแลถ้ว เขคำไดถ้ออกไปจคำกสถคำนทมีนึ่ของเขคำเพสืนึ่อกระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินของเจถ้คำรกรถ้คำงไป หนัว
เมสืองของเจถ้คำจะถผกทฮินี้งไวถ้เสมียเปลมู่คำๆปรคำศจคำกคนอคำศนัย ภทำพเปรมียบอมีกประกทำรถผกนททำเสนอ กษนัตรธิยย
บทำบธิโลน นนันที่ คสือเนบผคนัดเนสซทำรย ถผกเปรมียบวตทำเปป็นเหมสือนสธิงโตตนัวหนนงที่ ทมีที่ออกมทำจทำกพรุมต ไมข้หนทำ
ทนบ (เขทำถผกเปรมียบเชตนนนัรนในเยเรมมียย 50:17 ดข้วย) กษนัตรธิยยบทำบธิโลนผผข้มมีอททำนทำจและกข้ทำวรข้ทำวนมีรไดข้
บดขยมีรประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิอสืที่นๆแหตงแวตนแควข้นนนัรนแลข้ว บนัดนมีรเขทำกททำลนังมรุตงหนข้ทำมทำตตอสผข้ยผดทำหย
และพระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำคนบทำบธิโลนจะทททำใหข้แผตนดธินยผดทำหย
รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำและทททำลทำยนครตตทำงๆของมนัน สรุดทข้ทำยแลข้ว เขทำจะกวทำดตข้อนพวกยธิวแหตงแผตนดธิน
นนัรนกลนับไปยนังบทำบธิโลน นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนจรธิงๆ
ยรม 4:8

ดถ้วยเหตบนมีนี้ เจถ้คำจงสวมผถ้คำกระสอบ จงครคนึ่คำครวญและรถ้องไหถ้ เพรคำะ

พระพฮิโรธอนันรถ้อนแรงของพระเยโฮวคำหยมฮิไดถ้หนันกลนับไปจคำกเรคำ" ภทำพเปรมียบตรงนมีรกลตทำวถนง
ธรรมเนมียมแบบตะวนันออกกลทำงของกทำรสวมเสสืรอผข้ทำเนสืรอหยทำบซนที่งทททำดข้วยวนัสดรุอยตทำงผข้ทำกระสอบ
สมนัยใหมต นนันที่ เปป็นสนัญลนักษณยทมีที่แสดงถนงควทำมเศรข้ทำโศกและกทำรไวข้ทรุกขย ขณะทมีที่ผผข้พผดในขข้อกตอนๆ
เหป็นไดข้ชนัดวตทำคสือ พระเยโฮวทำหยเอง ครทำวนมีรเสมียงพผดเปลมีที่ยนเปป็นเยเรมมียย เขทำรข้องเรมียกชนชทำตธิของเขทำ
นนันที่ คสือพวกยธิว ใหข้แสดงออกถนงควทำมเศรข้ทำโศกและกทำรไวข้ทรุกขยเพรทำะพระพธิโรธของพระเจข้ทำกททำลนัง
จะมทำและจะไมตถผกหนันไปเสมีย
ยรม 4:9-10

ครทำวนมีรผผข้พผดวกกลนับมทำเปป็นพระเจข้ทำเอง พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ตมู่อ

มคำในวนันนนันนี้ ทนันี้งกษนัตรฮิยยและพวกเจถ้คำนคำยจะหมดกคคำลนังใจ บรรดคำปบโรหฮิตจะตกตะลนงและผผถ้พยคำกรณย
กอ็จะอนัศจรรยยใจ" กษนัตรธิยยแหตงยผดทำหยตอนทมีที่กทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลนครนัรงแรกเรธิที่มตข้นขนรน คสือ เยโฮ
ยทำคธิม พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำในวนันทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน ใจของบรรดทำผผข้นททำแหตงประชทำชทำตธินร นันจะ
ละลทำยไปในควทำมตสืนที่ ตระหนก ควทำมสธิรนหวนัง และควทำมหวทำดกลนัว ‘บรรดทำผผข้นททำฝตทำยวธิญญทำณ’ นนันที่

คสือพวกปรุโรหธิตและพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรนจะอนัศจรรยยใจเพรทำะพวกเขทำไดข้เทศนทำเปป็น
กธิจวนัตรวตทำ พระเจข้ทำผผข้ทรงนตทำรนักจะไมตมวมี นันพธิพทำกษทำผผข้ใดเลย – หรสือคททำสอนผธิดอสืที่นๆของผผข้ทมีที่ละทธิรง
ควทำมจรธิง
10 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงทผลวมู่คำ "ขถ้คำแตมู่องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ พระองคยทรงลมู่อลวงชนชคำตฮินมีนี้
และกรบงเยรผซคำเลอ็มแนมู่นอนทมีเดมียว วมู่คำ `เจถ้คำทนันี้งหลคำยจะอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข' ขณะทมีนึ่ดคำบมคำถนงชมีวฮิตของ
เขคำทนันี้งหลคำย" เกธิดคททำถทำมขนรนมทำวตทำผผข้พผดในขข้อนมีรคสือใคร ผผข้อธธิบทำยพระคนัมภมีรยสตวนใหญตเชสืที่อวตทำ นมีที่เปป็น
เสมียงรวมกนันของผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนและบรรดทำปรุโรหธิตทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงซนงที่ ถผกพรรณนทำไวข้
ในขข้อทมีแที่ ลข้ว ‘พวกปรุโรหธิตแนวคธิดเสรมี’ แหตงแผตนดธินนนัรนจะรข้องออกมทำในชตวงกทำรรรุกรทำนนนัรนโดย
อข้ทำงวตทำพระเจข้ทำไดข้หลอกลวงพวกเขทำใหข้เทศนทำสนันตธิภทำพและควทำมรนักในเมสือที่ ควทำมจรธิงกป็คสือ ดทำบอนัน
ททำรรุณของบรรดทำผผข้รรุกรทำนชทำวบทำบธิโลนกททำลนังแทงเขข้ทำไปในสต วนลนกของประชทำชทำตธินร นันขณะทมีที่พวก
เขทำพผด ‘พวกปรุโรหธิตแนวคธิดเสรมี’ แหตงแผตนดธินนนัรนไดข้เทศนทำสนันตธิภทำพและควทำมรนักขณะทมีที่พวกเขทำ
เพธิกเฉยคททำสอนทมีที่ชดนั เจนของพระเจข้ทำ บนัดนมีรพวกเขทำหลอกลวงตตอไปไมตไดข้แลข้ว ขข้อควทำมเกบ๊ของพวก
เขทำถผกเปธิดโปงวตทำเปป็นเรสือที่ งเทป็จทนัรงหมด
ยรม 4:11-13

"ในครนันี้งนนันี้น เขคำจะกลมู่คำวแกมู่ชนชคำตฮินมีนี้ และแกมู่กรบงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ `ลม

รถ้อนจคำกทมีนึ่สผงในถฮินึ่นทบรกนันดคำรพนัดมคำสผบมู่ บตรสคำวประชคำชนของเรคำ ไมมู่ใชมู่จะมคำฝนัดหรสือมคำชคคำระ
12 กระแสลมทมีนึ่แรงจะพนัดมคำจคำกทมีนึ่เหลมู่คำนนันี้นมคำสผมู่เรคำ บนัดนมีนี้เรคำจะกลมู่คำวคคคำตนัดสฮินตมู่อพวกเขคำ'
พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรครทำวนมีรทรงนททำเสนอภทำพเปรมียบอมีกประกทำรของกทำรพธิพทำกษทำทมีที่
ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน – ลมพทำยรุทมีที่ทททำลทำยลข้ทำง คททำทมีแที่ ปลเปป็น รถ้อน (ซาค) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เจธิดจรนัส’
หรสือ ‘สวตทำงจข้ทำ’ และอทำจหมทำยถนง พทำยรุกระแสไฟฟข้ทำ ลมพทำยรุทมีที่มทำนนัรนจะไมตใชตสทำยลมเบทำๆทมีที่ถผกใชข้
เพสืที่อพนัดเมลป็ดขข้ทำวจทำกแกลบ มนันจะไมตใชตสทำยลมเยป็นสบทำยซนที่งทททำใหข้เสสืรอผข้ทำสะอทำดบนรทำวตทำกผข้ทำ
แหข้งดข้วย ตรงกนันขข้ทำม มนันจะเปป็นลมแรง นนันที่ คสือ ลมทมีที่ทรงพลนังและรรุนแรง ภทำพเปรมียบทมีที่ใหญตกวตทำ
กลตทำวถนงกทำรรรุกรทำนทมีจที่ ะมทำนนัรนของยผดทำหยโดยบทำบธิโลนเหมสือนเดธิม นมีที่ถผกกลตทำวชนัดเจนในขข้อถนัดไป

13 ดผเถฮิด เขคำจะขนนี้นมคำเหมสือนเมฆ รถรบของเขคำจะเหมสือนลมหมบน มถ้คำทนันี้งหลคำยของเขคำ
เรอ็วยฮินึ่งกวมู่คำนกอฮินทรมี วฮิบตนั ฮิแกมู่เรคำทนันี้งหลคำย เพรคำะวมู่คำเรคำจะตถ้องพฮินคำศ แสนยทำนรุภทำพททำงทหทำรของ
บทำบธิโลน – บรรดทำกองทนัพ รถรบ และมข้ทำศนกของพวกเขทำ – จะขนรนมทำตตอสผข้ภผเขทำเหลตทำนนัรนแหตงยผดทำหย
ดรุจลมหมรุน เหมสือนกนับทมีที่พทำยรุทอรยนทำโดและพทำยรุไตข้ฝรุตนทททำลทำยลข้ทำงอยตทำงนตทำกลนัว กทำรพธิพทำกษทำนนัรนทมีที่
พระเจข้ทำจะสต งมทำผตทำนททำงกทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลนจะเปป็นเชตนนนัรนดข้วย ในวนันนนัรนยผดทำหยผผข้มมีควทำมผธิด
จะทททำไดข้แตตรข้องออกมทำดข้วยควทำมสธิรนหวนัง
ยรม 4:14

พระเจข้ทำจนงทรงรข้องเรมียกประชทำชนทมีที่มกนั กบฏของพระองคยวทำต โอ

กรบงเยรผ ซคำเลอ็มเออ๋ย จงลถ้คำงจฮิตใจของเจถ้คำใหถ้พถ้นจคำกควคำมชนันึ่วรถ้คำย เพสืนึ่อเจถ้คำจะรอดไดถ้ ควคำมคฮิดชนันึ่วรถ้คำย
ของเจถ้คำนนันี้นจะสฮิงอยผมู่ในใจของเจถ้คำนคำนสนักเทมู่คำใด แมข้ทรงใหข้คททำเตสือนทมีที่เปป็นลทำงเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำ
แลข้ว พระเจข้ทำกป็ทรงเรมียกอยตทำงเมตตทำใหข้ประชทำชนของพระองคยกลนับใจใหมตเหมสือนเดธิม พระองคย
ทรงวธิงวอนพวกเขทำใหข้ชททำระใจทมีที่มลทธินของพวกเขทำใหข้สะอทำดจทำกควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ ถข้ทำพวก
เขทำยอมทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกป็อทำจถผกชตวยใหข้พข้นจทำกหทำยนะทมีที่จะมทำนนัรนไดข้อยผต จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรง
ถทำมวตทำยผดทำหยจะหลงอยผใต นหลนักศทำสนศทำสตรย หลนักปรนัชญทำ และทนัศนคตธิตตทำงๆทมีที่เทมียมเทป็จและชนัวที่
รข้ทำยเชตนนนัรนอมีกนทำนเทตทำใด ทตทำมกลทำงพระพธิโรธทมีที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำคสือ ควทำมเมตตทำของ
พระองคยในกทำรใหข้โอกทำสอมีกครนัรงแกตยผดทำหยทมีที่จะหนันจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำ
ยรม 4:15-18

เพรคำะวมู่คำมมีเสมียงประกคำศมคำจคำกเมสืองดคำน และโฆษณคำควคำมชนันึ่วรถ้คำย

จคำกภผเขคำเอฟรคำอฮิม ดทำนอยผใต นเขตแดนเหนสือสรุดของอธิสรทำเอล ภผเขทำเอฟรทำอธิมประชธิดกนับพรมแดน
ดข้ทำนทธิศเหนสือของตระกผลเบนยทำมธินซนที่งเปป็นสตวนหนนที่งของอทำณทำจนักรแหตงยผดทำหย ควทำมคธิดตรงนมีรกคป็ สือ
ขตทำวรข้ทำยทมีที่มทำจทำกทธิศเหนสือ – ตอนแรกมทำจทำกดทำนทมีที่อยผทต ธิศเหนสือสรุด จทำกนนัรนกป็ใกลข้เขข้ทำมทำอมีกจทำกภผเขทำ
เอฟรทำอธิม ขตทำวกรองททำงทหทำรกททำลนังรทำยงทำนมทำจทำกดทำน (และจทำกนนัรนกป็ลงใตข้มทำจนถนงเอฟรทำอธิม)
เกมีที่ยวกนับหนตวยทหทำรตตทำงๆของกองทนัพบทำบธิโลนทมีที่รดรุ หนข้ทำมทำ
16 จงกลมู่คำวแกมู่บรรดคำประชคำชคำตฮิ ดผเถฮิด จงโฆษณคำแกมู่กรบงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ บรรดคำผผถ้ลถ้อมมคำ
จคำกแผมู่นดฮินไกล เขคำทนันี้งหลคำยโหมู่รถ้องเขถ้คำใสมู่หนัวเมสืองยผดคำหย เมสือที่ ควทำมเปป็นจรธิงของกทำรรรุดหนข้ทำ

ของกองทนัพบทำบธิโลนเรธิที่มปรทำกฏชนัดเจน ยผดทำหยกพป็ ยทำยทำมเกณฑยพนันธมธิตรตตทำงๆอยตทำงจข้ทำละหวนันที่ จทำก
ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนตตทำงๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิเพสือที่ ขนัดขสืนสธิที่งทมีที่ไมตอทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้ นอกจทำกนมีร
รทำยงทำนขตทำวตตทำงๆทมีที่เปป็นลทำงรข้ทำยจะตข้องถผกประกทำศในเยรผซทำเลป็มดข้วย บรรดาผผผู้ลผู้อมจทำกแผตนดธิน
ไกลอทำจหมทำยถนงหนตวยทหทำรตตทำงๆของคนบทำบธิโลนทมีรที่ รุดหนข้ทำมทำ – หนตวยขตทำวกรองตตทำงๆของพวก
เขทำทมีที่รวบรวมขตทำวกรองททำงทหทำรสททำหรนับกองทนัพหลนักทมีที่จะตทำมมทำ เมสืที่อพวกเขทำยกทนัพเขข้ทำมทำในยผ
ดทำหย พวกเขทำกป็เยทำะเยข้ยหมผตบข้ทำนและเมสืองตตทำงๆถนงสธิที่งทมีที่จะมทำ ขตทำวนนัรนถผกสต งกลนับไปยนังเยรผซทำเลป็ม
17 เขคำทนันี้งหลคำยลถ้อมยผดคำหยไวถ้รอบเหมสือนผผถ้ดผแลเฝถ้คำนคำ เพรคำะวมู่คำยผดคำหยไดถ้กบฏตมู่อเรคำ" พระ
เยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ กททำลนังพลเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนทมีที่เขข้ทำมทำใกลข้ถผกเปรมียบวตทำเปป็นเหมสือนคน
เหลตทำนนัรนทมีที่เฝข้ทำนทำเพสืที่อระวนังกทำรขโมยพสืชผล นมีที่สสืที่อถนงกทำรถผกลข้อมไวข้ ยผดทำหยกทำท ลนังถผกลข้อมโดยกททำลนัง
พลเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นศนัตรผเพรทำะพวกเขทำไดข้กบฏตตอพระเจข้ทำ
18 "วฮิถมีและกคำรกระทคคำทนันี้งหลคำยของเจถ้คำไดถ้นคคำเรสืนึ่องนมีนี้มคำเหนสือเจถ้คำ นมีนึ่แหละเปอ็นผลแหมู่งควคำม
ชนันึ่วรถ้คำยของเจถ้คำ เพรคำะมนันขมขสืนึ่น เพรคำะมนันมคำถนงจฮิตใจของเจถ้คำทมีเดมียว" เมสืที่อเหป็นถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่
ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนแกตยผดทำหยวทำต มนันเปป็นกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆและกทำรกระทททำตตทำงๆของ
พวกเขทำเองซนงที่ นททำสธิที่งเหลตทำนมีรทร นังสธิรนมทำสผตพวกเขทำ ควทำมชนัวที่ รข้ทำยของยผดทำหยนร นันขมขสืนที่ และบนัดนมีรมนนั จะ
ทธิที่มแทงเขข้ทำไปในหนัวใจของพวกเขทำ
ยรม 4:19-22

เหป็นไดข้ชดนั วตทำผผข้พผดตอนนมีรคสือ เยเรมมียย เมสืที่อเขทำรข้องออกมทำเปป็นคททำ

ครทที่ทำครวญถนงสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดขนรนแกตชนชทำตธิของเขทำ แสนระทม แสนระทม ขถ้คำกอ็บฮิดตนัวดถ้วยควคำม
เจอ็บปวด โอ ผนนังดวงใจของขถ้คำเออ๋ย จฮิตใจของขถ้คำกอ็วถ้คำวบมู่น ขถ้คำจะนฮินึ่งอยผมู่ไมมู่ไดถ้ เพรคำะจฮิตใจขถ้คำไดถ้ยฮิน
เสมียงแตร เสมียงปลบกของสงครคำม ผผข้พยทำกรณยรข้องไหข้ทตทำนนมีรรข้องออกมทำดข้วยควทำมสธิรนหวนังเพสืที่อ
ประชทำชทำตธิของเขทำ ดรุจคนหนนงที่ ทมีที่ปตวยหรสือไดข้รบนั บทำดแผลอยตทำงรรุนแรง เยเรมมียยรข้องออกมทำดข้วย
ควทำมเจป็บปวด (อทำจเปป็นเชธิงสนัญลนักษณยหรสืออทำจเปป็นควทำมเจป็บปวดจรธิงๆ) หนัวใจของเขทำกททำลนังเตข้น
แรงในอกของเขทำ พระเจข้ทำไดข้เปธิดเผยแกตเขทำถนงสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดขนรนแกตชนชทำตธิของเขทำและ
ประชทำชทำตธิของเขทำและเขทำตข้องรข้องออกมทำเปป็นคททำเตสือนแกตพวกเขทำ พระเจข้ทำไดข้เปธิดเผยแกตเขทำถนง

กทำรรรุกรทำนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำโดยบทำบธิโลน แตรถผกเปตทำทนัวที่ แผตนดธินนนัรนเพสือที่ เปป็นกทำรสต งสนัญญทำณททำงทหทำร
และพลเรสือน นมีที่สสืที่อถนงกทำรรทำยงทำนขตทำวเรสือที่ งกทำรรรุกรทำนแผตนดธินนนัรนซนที่งใกลข้เขข้ทำมทำ เยเรมมียยรวผข้ ทำต อะไร
กททำลนังจะมทำและเขทำจนงรข้องออกมทำเปป็นคททำเตสือนถนงประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่ ชข้ทำของเขทำ
20 กคำรประกคำศเรสืนึ่องควคำมหคำยนะไลมู่ตฮิดตคำมควคำมหคำยนะ แผมู่นดฮินทนันี้งสฮินี้นกอ็ถผกทฮินี้งรถ้คำง
บรรดคำเตอ็นทยของขถ้คำกอ็ถผกทคคำลคำยในฉนับพลนัน มมู่คำนทนันี้งหลคำยของขถ้คำกอ็สนฮินี้ ไปในบนัดเดมีดี๋ยวเดมียว ควทำม
พธินทำศยตอยยนับของแผตนดธินยผดทำหยกทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำและเยเรมมียยกทป็ รทำบดมี เขทำจนงรข้องออกเปป็นคททำเตสือน
ถนงชนชทำตธิของเขทำ แผตนดธินนนัรนทนัรงหมดจะถผกทททำลทำยยตอยยนับ บข้ทำนเรสือนและเตป็นทยทรนังหลทำยจะถผกรสืรอ
คข้นและถผกปลข้นโดยกองทนัพเหลตทำนนัรนทมีรที่ รุกรทำน เชตนเดมียวกนับควนันหลงของลมพทำยรุรรุนแรงทมีที่ถผก
พรรณนทำไวข้ในขข้อ 11-13 แผตนดธินนนัรนจะถผกทททำลทำยในฉนับพลนัน
21 ขถ้คำจะตถ้องมองดผธงและฟนังเสมียงแตรนคำนสนักเทมู่คำใด เยเรมมียยรข้องเสมียงดนังโดยอยทำกรผวข้ ทำต มนัน
จะเปป็นแบบนมีรตตอไปอมีกนทำนเทตทำใด เขทำจะเหป็นธงของประชทำชทำตธิตตทำงดข้ทำวบนแผตนดธินของพวกเขทำ
นทำนสนักเทตทำใดและเขทำจะไดข้ยธินเสมียงแตรเลป็กของกองทนัพทมีที่รกรุ รทำนอมีกนทำนสนักเทตทำใด?
22 "เพรคำะประชคำชนของเรคำโงมู่เขลคำ เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่รถ้จผ นักเรคำ เขคำทนันี้งหลคำยเปอ็นลผกหลคำนทมีนึ่โงมู่
ทนบ เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่มมีควคำมเขถ้คำใจ เขคำทนันี้งหลคำยทคคำควคำมชนันึ่วเกมู่ง แตมู่เขคำไมมู่เขถ้คำใจทมีนึ่จะทคคำดมี " เหป็นไดข้ชดนั
วตทำผผข้พผดคสือ พระเจข้ทำเองอมีกครนัรง พระองคยทรงครทที่ทำครวญทมีที่ประชทำชนของพระองคย (ยผดทำหย) เปป็นคน
โงตเขลทำ แมข้พวกเขทำรผเข้ กมีที่ยวกนับพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็ไมตรจผข้ นักพระองคย มนันเปป็นจรธิงกระทนังที่ ในวนันนมีร
สททำหรนับทนัรงยธิวและคนตตทำงชทำตธิ คททำทมีแที่ ปลเปป็น โงมู่ทนบ (กาคนัล) จรธิงๆแลข้วแปลวตทำ ‘โงตเงตทำ’ โดยเฉพทำะ
ในบรธิบทนมีร ประชทำชนของพระเจข้ทำไมตมคมี วทำมเขข้ทำใจเลยเกมีที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆของพระเจข้ทำ พวกเขทำมมี
‘บรรดทำคนสมองดมี’ เมสือที่ พผดถนงควทำมบทำปและควทำมชนัวที่ รข้ทำย แตตเมสืที่อพผดถนงสธิที่งทมีที่ดมีอยตทำงแทข้จรธิงตตอพระ
พนักตรยพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็ไมตรผข้อะไรเลย
ยรม 4:23-26

ขถ้คำพเจถ้คำมองดผพสืนี้นทมีนึ่โลก และดผเถฮิด เปอ็นทมีนึ่รถ้คำงและวมู่คำงเปลมู่คำ และมอง

ดผฟถ้คำสวรรคย ในนนันี้นกอ็ไมมู่มมีควคำมสวมู่คำง บทำงคนไดข้พยทำยทำมประยรุกตยใชข้ขข้อควทำมตอนนมีรกบนั ‘กทำร
เนรมธิตสรข้ทำงใหมต’ ของแผตนดธินโลกหลนัง ‘ชตองวตทำง’ ทมีถที่ ผกคธิดวตทำมมีอยผจต รธิงในปฐมกทำล 1:2 ทฤษฎมี

‘ชตองวตทำง’ จนงถสือกททำเนธิดขนรนมทำ อยตทำงไรกป็ตทำม บรธิบททนัรงกตอนหนข้ทำและทมีที่ตทำมมทำกป็ไมตยอมเปธิดโอกทำส
ใหข้มมีกทำรตมีควทำมแบบคธิดไปเองเชตนนนัรนเลย นอกจทำกนมีร คททำทมีแที่ ปลเปป็น พสืนี้นทมีนึ่โลก (เอเรทซณ์) สต วนใหญต
แลข้วถผกแปลเปป็น ‘แผตนดธิน’ (โดยมมีสตวนตตทำงมทำกกวตทำสองตตอหนนที่ง) สธิที่งทมีที่ขข้อควทำมตรงนมีรกทำท ลนังพผดถนง
คสือ กทำรทททำลทำยลข้ทำงอนันนตทำกลนัวซนที่งจะเกธิดแกต แผล่นดยิน แหตงยผดทำหยดข้วยนทรทำมสือของคนบทำบธิโลนทมีที่มทำ
รรุกรทำน (บทำงคนคธิดดข้วยวตทำนมีที่อทำจเปป็นภทำพเลป็งแบบรองถนงยรุคเจป็ดปมี) เมสืที่อคนบทำบธิโลนเสรป็จธรุระกนับยผ
ดทำหยและเยรผซทำเลป็ม แผล่นดยินนนัรนกป็ถผกทททำลทำยยตอยยนับ – มนันไมตเปป็นรผปรต ทำงเลย
คททำทมีที่แปลเปป็น วมู่คำงเปลมู่คำ (โบฮผวณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘วตทำงเปลตทำ’ กตอนคนบทำบธิโลนเสรป็จ
กธิจกนับยผดทำหย ไมตมมีอะไรเหลสืออยผใต นแผล่นดยินนนัรนแลข้ว – ไมตมมีผผข้คน ไมตมมีสนัตวยใชข้งทำน ไมตมมีอะไรทมีมที่ มีคตทำ
เหลสืออยผเต ลย พวกเขทำเกป็บกวทำดมนันไปสธิรน ควนันแหตงกทำรสงครทำมลอยอยผเต หนสือแผล่นดยินนนัรนดรุจเมฆ
ทนบซนที่งทททำใหข้แสงอทำทธิตยยมวนั ไป บรธิบทเปป็นสธิที่งทมีที่มทำเปป็นอนันดนับแรกและสททำคนัญทมีที่สรุดของศทำสตรยแหตง
กทำรตมีควทำมพระคนัมภมีรย บรธิบทกลตทำวชนัดเจนวตทำขข้อควทำมตรงนมีรกลตทำวถนงกทำรทททำลทำยลข้ทำงยผดทำหยโดยบทำบธิ
โลนและแนตนอนวตทำไมตมมีอะไรเกมีที่ยวขข้องกนับ ‘ชตองวตทำง’ ทมีที่ถผกคธิดวตทำมมีในปฐมกทำล 1 เลย
24 ขถ้คำพเจถ้คำมองดผภผเขคำ ดผเถฮิด มนันกคคำลนังสนันนึ่ อยผมู่ บรรดคำเนฮินเขคำกอ็แกวมู่งไปแกวมู่งมคำ ดข้วยคททำพผด
เปรมียบเทมียบทมีทที่ ที่ธิมแทง เนธินเขทำและภผเขทำเหลตทำนนัรนแหตงยผดทำหยถผกพรรณนทำโดยผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรวทำต
สนันที่ สะทข้ทำนเพรทำะกทำรทททำลทำยลข้ทำงอนันนตทำกลนัวซนที่งจะเกธิดขนรนทตทำมกลทำงพวกมนัน
25 ขถ้คำพเจถ้คำมองดผ และดผเถฮิด ไมมู่มมีมนบษยยเลย นกทนันี้งปวงแหมู่งทถ้องอคำกคำศไดถ้หนมีไปแลถ้ว กทำร
ทททำลทำยลข้ทำงของสงครทำมถผกพรรณนทำไวข้ ซนที่งกตอใหข้เกธิดกทำรฆตทำฟนันประชทำกรหรสือกทำรกวทำดตข้อนไป
เปป็นเชลยเมสืที่อสงครทำมสธิรนสรุดลง กทำรทททำลทำยลข้ทำงพสืชผล สวนผลไมข้ สวนองรุตน และพสืชพรรณแหตง
แผตนดธินนนัรนกป็นตทำกลนัวเหลสือเกธินจนแมข้แตตพวกนกแหตงทข้องฟข้ทำไปทมีที่อนสืที่
26 ขถ้คำพเจถ้คำมองดผ และดผเถฮิด เรสือกสวนไรมู่นคำกอ็เปอ็นถฮินึ่นทบรกนันดคำร และหนัวเมสืองทนันี้งสฮินี้นกอ็สลนัก
หนักพนังไปตมู่อพระพนักตรยพระเยโฮวคำหย ตมู่อพระพฮิโรธอนันรถ้อนแรงของพระองคย กตอนหนข้ทำนนัรนยผดทำหย
เปป็นประเทศเกษตรกรรมทมีที่ใหข้ผลผลธิตดมีมทำก กระนนัรนเมสืที่อคนบทำบธิโลนเสรป็จธรุระ เรสือกสวนไรต นทำ
สวนองรุตน สวนผลไมข้ และสวนดอกไมข้ตตทำงๆแหตงแผตนดธินนนัรนกป็ถผกทททำลทำยรทำบคทำบ บนัดนมีรพวกมนันจะ

เปป็นดธินทมีที่ถผกไถไวข้ซงนที่ ไมตไดข้ถผกเพทำะปลผก วตทำงเปลตทำ และปกคลรุมไปดข้วยวนัชพสืชดรุจถธิที่นทรุรกนันดทำร
นอกจทำกนมีร หนัวเมสืองตตทำงๆของแผตนดธินนนัรนจะถผกรสืรอทททำลทำยและทททำใหข้รทำบเปป็นหนข้ทำกลอง ผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรกลตทำวชนัดเจนวตทำควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำเชตนนนัรนมทำจทำกไหน มนันมทำจทำกควทำมกรธิรวอนันดรุเดสือดของ
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอประชทำชนทมีที่มกนั กบฏของพระองคย พระเจข้ทำทรงใชข้คนบทำบธิโลนเพสือที่
พธิพทำกษทำประชทำชนทมีที่กลนับสนัตยยของพระองคย
ยรม 4:27-29

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "แผมู่นดฮินทนันี้งหมดจะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง

ถนงกระนนันนี้ เรคำกอ็ยนังมฮิไดถ้กระทคคำใหถ้ถนงอวสคำนเสมียทมีเดมียว อมีกครนัรงทมีผที่ ผข้พผดเหป็นไดข้ชนัดวตทำคสือพระเจข้ทำ ใน
163 แหตงในเยเรมมียย วลมี “พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรวทำต ” (หรสือคททำพผดทมีแที่ ตกตตทำงไปเพมียงเลป็กนข้อย)
ปรทำกฏ พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำแผตนดธินยผดทำหยทรนังหมดจะถผกทททำใหข้รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ ทมีที่เปป็นลทำงมทำกยธิงที่
ขนรนคสือ คททำพผดทมีที่ตทำมมทำ “ถนงกระนนัรนเรทำกป็ยนังมธิไดข้กระทททำใหข้ถนงอวสทำนเสมียทมีเดมียว” บทำงคนคธิดวตทำนมีที่
หมทำยถนงขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต จะมมีกทำรรรุกรทำนสทำมครนัรงของคนบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหยและแคตครนัรงแรก
เทตทำนนัรนไดข้ถผกพรรณนทำไวข้ คนอสืนที่ ๆกป็เสนอแนะวตทำพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำในภทำยหลนังพระองคยจะทรง
ตมีสอนอธิสรทำเอลอมีกครนัรงโดยพวกโรมหรสืออทำจแมข้แตตกทำรฆตทำลข้ทำงเผตทำพนันธรุย ทนัศนะแรกดผเหมสือนจะเขข้ทำ
กนับบรธิบทมทำกกวตทำ
28 เพรคำะเรสืนึ่องนมีนี้โลกจะไวถ้ทบกขย และฟถ้คำสวรรคยเบสืนี้องบนจะดคคำมสืด เพรคำะเรคำไดถ้ลนันึ่นวคำจคำแลถ้ว
เรคำไดถ้หมคำยใจไวถ้แลถ้ว เรคำจะไมมู่เปลมีนึ่ยนใจหรสือหนันกลนับ อมีกครนัรงทมีคที่ ททำทมีที่แปลเปป็น โลก (เอเรทซณ์)
หมทำยควทำมไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘แผตนดธิน’ นนันที่ นตทำจะใชตควทำมคธิดตรงนมีร นมีที่เปป็นภทำพของควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ
และควนันทมีที่ลอยขนรนแหตงกทำรตมีสอนยผดทำหยเหมสือนเดธิม พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำมนันจะเกธิดขนรนจรธิงๆ
พระองคยจะไมตทรงเปลมีที่ยนพระทนัย บทำงคนคธิดอมีกแลข้ววตทำอทำจมมีกทำรพยทำกรณยถนงกทำรพธิพทำกษทำซนที่ง
เกมีที่ยวขข้องกนับยรุคเจป็ดปมี ในวนันนนัรน ฟข้ทำสวรรคยจะถผกทททำใหข้มสืดไปอยตทำงแนตนอนหลทำยครนัรง แตตบรธิบท
โดยตรงกป็กลตทำวถนงกทำรรรุกรทำนเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนเหมสือนเดธิมอยตทำงชนัดเจน
29 เมสืนึ่อไดถ้ยฮินเสมียงพลมถ้คำและนนักธนผ ชคำวเมสืองทนันี้งหมดกอ็จะหนมีไป เขคำเขถ้คำไปอยผใมู่ นสบ มทบม
พบมู่มไมถ้ และปมีนปมู่คำยไปทมู่คำมกลคำงศฮิลคำ หนัวเมสืองทบกแหมู่งกอ็ถผกทอดทฮินี้ง และไมมู่มมีมนบษยยอคำศนัยอยผใมู่ นเมสือง

เหลมู่คำนนันี้นเลย มรุมมองตรงนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำกลตทำวถนงเยรผซทำเลป็มในตอนแรก จทำกนนัรนกป็เปป็นหนัวเมสืองตตทำงๆ
ทมีที่เหลสือของยผดทำหย เมสืที่อคนบทำบธิโลนเขข้ทำมทำใกลข้เยรผซทำเลป็ม ประชทำกรทนัรงหมดเหป็นไดข้ชนัดวตทำจะหนมี
เขข้ทำไปในแถบชนบททมีอที่ ยผลต ข้อมรอบเพมียงเพสืที่อทมีจที่ ะถผกไลตตทำมโดยเหลตทำทหทำรรทำบและทหทำรมข้ทำ
ของกองทนัพทมีรที่ รุกรทำนนนัรน หนัวเมสืองตตทำงๆทมีที่อยผรต อบนอกจะเผชธิญชะตทำกรรมเดมียวกนัน
ยรม 4:30-31

ขณะทมีที่บทนมีรสร นธิ สรุดลง พระเจข้ทำทรงยข้อนกลนับไปยนังภทำพเปรมียบเรสือที่ ง

หญธิงสททำสต อนคนหนนที่งซนที่งถผกใชข้กตอนหนข้ทำนมีรเพสือที่ พรรณนทำถนงกทำรนอกใจฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอล
และยผดทำหย เจถ้คำผผถ้ทมีนึ่ถผกทฮินี้งรถ้คำงเออ๋ย ทมีนึ่เจถ้คำแตมู่งตนัวสมีแดงนนันี้นเจถ้คำทคคำอะไรกนัน และทมีนึ่เจถ้คำประดนับตนัวดถ้วย
อคำภรณยทองคคคำ ทมีนึ่เจถ้คำขยคำยดวงตคำใหถ้กวถ้คำงดถ้วยแตถ้มสมี เออ เจถ้คำแตมู่งตนัวใหถ้งคำมเสมียเปลมู่คำ คนรนักของเจถ้คำ
จะดผหมฮินึ่นเจถ้คำ เขคำทนันี้งหลคำยจะแสวงชมีวฮิตของเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงถทำมยผดทำหยทมีที่ไมตซสืที่อสนัตยยวทำต พวกเขทำจะ
ทททำอะไรหลนังจทำกทมีที่พวกเขทำถผกทททำลทำยโดยบทำบธิโลนแลข้ว แมข้พวกเขทำพยทำยทำมทททำใหข้ตนัวเองดผสวยงทำม
และนตทำดนงดผด บรรดทำคนนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวซนที่งยผดทำหยไดข้เสทำะแสวงหทำดรุจหญธิงเลตนชผคข้ น
หนนที่ง ครทำวนมีรจะไมตอยทำกยรุงต เกมีที่ยวอะไรกนับเธอเลย อนันทมีที่จรธิงพวกเขทำจะหนันมทำเลตนงทำนเธอดข้วยซทรทำ สธิที่ง
ทมีที่อทำจถผกบอกเปป็นนนัยกป็คสือวตทำ บรรดทำคนนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวซนที่งไดข้ลตอลวงยผดทำหยเชตนนนัรน
บนัดนมีรจะเปป็นผผข้ทมีที่แสวงหทำชมีวธิตของเธอ ควทำมบทำปของยผดทำหยไดข้ระเบธิดใสต หนข้ทำของเธอแลข้ว
31 เพรคำะเรคำไดถ้ยฮินเสมียงเหมสือนเสมียงหญฮิงคลอดบบตรรถ้องแสนเจอ็บปวดอยมู่คำงกนับจะคลอด
บบตรหนัวปมี เสมียงรถ้องแหมู่งบบตรสคำวศฮิโยนนนันนี้ แทบจะขคำดใจ เหยมียดมสือของเธอออก ดรุจหญธิงสทำวคน
หนนที่งทมีที่กทำท ลนังคลอดลผกคนแรกของเธอ ยผดทำหยกจป็ ะรถ้องวมู่คำ `วฮิบนัตฮิแกมู่ขถ้คำในบนัดนมีนี้ จฮิตใจขถ้คำอมู่อนเปลมีนี้ยอยผมู่
เพรคำะเหตบพวกฆคำตกร'" ยผดทำหยไดข้ยนัวที่ ยวนหวตทำนเสนตหยกบนั กทำรนนับถสือรผปเคทำรพ บนัดนมีรเมสืที่อผลลนัพธย
อนันขมขสืนที่ แหตงควทำมบทำปของเธอกททำลนังถผกคลอด เธอกป็รข้องออกมทำโดยพรทที่ทำบตนเรสือที่ งสภทำพอนันนตทำ
เวทนทำของเธอ นตทำเศรข้ทำทมีที่ไมตมมีกทำรสสืที่อถนงกทำรกลนับใจใหมตเลย มมีควทำมโศกเศรข้ทำเสมียใจเพรทำะผลทมีที่ตทำม
มทำเหลตทำนนัรนแหตงควทำมบทำปของเธอ แตตไมตมมีควทำมโศกเศรข้ทำเสมียใจเพรทำะควทำมบทำปของเธอ
*****

ภาพรวมของเยเรมมียย 5: พระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้ทรงแจกแจงเพยิมที่ เตยิมถนงความ
บาปเหลล่านนันั้นของยผดาหณ์ พระองคณ์จนงทรงประกาศวล่าสยิที่งเหลล่านมีนั้เปป็นเหตมุอนันสมควรแลผู้วสนาหรนับการ
พยิพากษาทมีที่จะมาของพระองคณ์
ยรม 5:1-2

"จงวฮินึ่งไปวฮินึ่งมคำอยผมู่ในถนนกรบงเยรผซคำเลอ็ม บนัดนมีนี้จงมองและรนับรผถ้ จง

คถ้นตคำมลคำนเมสืองดผทมีวมู่คำ จะหคำมนบษยยสนักคนหนนนึ่งไดถ้หรสือไมมู่ คสือคนทมีนึ่กระทคคำกคำรยบตฮิธรรมและ
แสวงหคำควคำมจรฮิง เพสืนึ่อเรคำจะไดถ้อภนัยโทษใหถ้แกมู่เมสืองนนันี้น พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียใย หข้เทมีที่ยวไปตทำม
ถนนสทำยตตทำงๆของเยรผซทำเลป็มเชตนเดมียวกนับสถทำนทมีที่อสืที่นๆซนที่งเปป็นทมีที่ชมรุ นรุมของประชทำชน หนข้ทำทมีๆที่ เขทำ
ไดข้รนับมอบหมทำยกป็คสือ ดผวทำต เขทำสทำมทำรถพบใครสนักคนทมีที่ชอบธรรม ทททำสธิที่งทมีที่ถผกตข้อง และแสวงหทำ
ควทำมจรธิงไดข้หรสือไมต พระเจข้ทำตรนัสวตทำ ถข้ทำเจข้ทำหทำคนแบบนนัรนสนักคนพบ เรทำจะอภนัยโทษมนัน เหป็นไดข้ชดนั
วตทำมนันในทมีนที่ ร มีหมทำยถนง กรรุงเยรผซทำเลป็ม ควทำมคธิดนมีรตรงกนับของเอเสเคมียล 22:30 เชตนเดมียวกนับขข้อเสนอ
ของพระเจข้ทำทมีที่จะละเวข้นเมสืองโสโดมในปฐมกทำล 18:32 นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำไมตมมีผผข้ชอบ
ธรรมสนักคนหนนที่งเลยในกรรุงเยรผซทำเลป็ม ชตวงเวลทำทมีที่แนตชนัดของคททำพยทำกรณยนร มีไมตถผกหมทำยเหตรุไวข้ แตต
เหป็นไดข้ชนัดวตทำมนันมทำหลนังสมนัยของโยสธิยทำหย และเหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยยงนั เปป็นเดป็กหนรุตมคนหนนที่งอยผหต รสือ
ไมตไดข้กทำท ลนังอทำศนัยอยผใต นเยรผซทำเลป็ม แตตประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เยรผซทำเลป็ม สททำหรนับชทำยคนหนนที่ง
แลข้ว เปป็นนครทมีที่ชนัวที่ รข้ทำย ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำมมีถงน ขนทำดวตทำถข้ทำคนชอบธรรมเพมียงคนเดมียวถผกหทำ
พบ พระองคยกทป็ รงเตป็มพระทนัยทมีที่จะอภนัยโทษควทำมบทำปของเยรผซทำเลป็ม (บนังเอธิญวตทำเยเรมมียยมทำจทำก
ตททำบลอทำนทำโธทและไมตใชตเยรผซทำเลป็ม)
2 แมถ้เขคำทนันี้งหลคำยกลมู่คำววมู่คำ `ตรคำบใดทมีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่' เขคำกอ็ยนังปฏฮิญคำณเทอ็จ
อยมู่คำงแนมู่นอน" แมข้นครนนัรนชนัวที่ ชข้ทำ ชทำวเมสืองนนัรนกป็ยนังปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำแตตปทำก พวกเขทำยนัง ‘พผดภทำษทำ
เดมียวกนัน’ ไดข้อยผต พวกเขทำรผข้ศนัพทยแสงทมีที่ตข้องใชข้ พวกเขทำยนังปฏธิญทำณโดยพระนทำมของพระเจข้ทำอยผ ต
กระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงกลตทำวโทษพวกเขทำเพรทำะคททำพยทำนเทป็จ ดผ อธิสยทำหย 29:13 ดข้วย
ยรม 5:3-5

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระเนตรของพระองคยทรงหคำควคำมจรฮิง

มฮิใชมู่หรสือ พระองคยทรงเฆมีนึ่ยนตมีเขคำทนันี้งหลคำย แตมู่เขคำกอ็ไมมู่รถ้สผ นกสคคำนนก พระองคยทรงลถ้คำงผลคำญเขคำ แตมู่

เขคำทนันี้งหลคำยปฏฮิเสธไมมู่ยอมดมีขนนนี้ เขคำไดถ้กระทคคำใหถ้หนถ้คำของเขคำกระดถ้คำงยฮินึ่งกวมู่คำหฮิน เขคำปฏฮิเสธไมมู่
ยอมกลนับใจ ครทำวนมีรผผข้พผดคสือ เยเรมมียยเอง อนันทมีที่จรธิงนมีคที่ สือคททำอธธิษฐทำนหนนที่งของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรตตอ
พระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับสภทำพฝตทำยวธิญญทำณของยผดทำหย เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำแมข้พระองคยไดข้ทรง
เฆมีที่ยนตมีเยรผซทำเลป็มและยผดทำหยในกทำรพธิพทำกษทำไปแลข้ว พวกเขทำกป็ยนังไมตกลนับใจใหมต อนันทมีที่จรธิงยธิงที่
พระเจข้ทำทรงเลตนงทำนพวกเขทำหนนักเทตทำไร พวกเขทำกป็ยธิงที่ กบฏตตอพระเจข้ทำมทำกเทตทำนนัรน พวกเขทำไดข้ทททำใหข้
หนข้ทำของตนแขป็งกระดข้ทำงตตอสผข้พระเจข้ทำ ดข้วยควทำมอวดดมีพวกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมต พระเจข้ทำไมต
เพมียงเหป็นสภทำพอนันบทำปหนทำของพวกเขทำเทตทำนนัรน มนันยนังปรทำกฏชนัดตตอเยเรมมียยดข้วย
4 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงทผลวมู่คำ "แนมู่นอนคนเหลมู่คำนมีนี้เปอ็นแตมู่คนตถ้อยตคนึ่คำ เขคำเหลมู่คำนมีนี้โงมู่เขลคำ เพรคำะเขคำ
ไมมู่รถ้จผ นักพระมรรคคำของพระเยโฮวคำหย ไมมู่รถ้จผ นักคคคำตนัดสฮินของพระเจถ้คำของเขคำ ดข้วยควทำมพทำซสืที่อแบบ
ชนัดเจน เยเรมมียยคธิดกนับตนัวเองวตทำบทำงทมีปนัญหทำอทำจอยผทต มีที่วทำต ชนชทำตธิทมีที่บทำปหนทำของเขทำแคตไมตเขข้ทำใจควทำม
พยทำยทำมตตทำงๆของพระเจข้ทำทมีที่จะแกข้ไขพวกเขทำ เยเรมมียยย กเหตรุผลวตทำคนมทำกมทำยในแผตนดธินนนัรนกททำลนัง
ดธิรนรนททำงเศรษฐกธิจ ไมตมมีควทำมรผแข้ จข้ง ไมตตระหนนักถนงททำงของพระเจข้ทำ และไมตเขข้ทำใจกทำรพธิพทำกษทำทมีที่
พระเจข้ทำทรงสต งมทำแลข้ว
ดนังนนัรนเยเรมมียยจนงตนัดสธินใจวตทำ 5 ขถ้คำพระองคยจะไปหคำพวกผผถ้ยงฮินึ่ ใหญมู่ และจะพผดกนับเขคำทนันี้ง
หลคำย เพรคำะเขคำรผถ้จนักพระมรรคคำของพระเยโฮวคำหย และรผถ้จนักคคคำตนัดสฮินของพระเจถ้คำของเขคำ" เยเร
มมียคย ธิดวตทำถข้ทำเขทำแคตไปหทำพวกผผข้นททำของแผตนดธินนนัรนและอธธิบทำยแกตพวกเขทำวตทำพระเจข้ทำกททำลนังพยทำยทำม
เรมียกรข้องควทำมสนใจของพวกเขทำอยผต พวกเขทำกป็อทำจฟนัง เขทำยกเหตรุผลวตทำคนเหลตทำนนัรนในตททำแหนตง
ผผข้นททำรผข้จนักททำงของพระเจข้ทำและพวกเขทำทรทำบเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย
อยตทำงไรกป็ตทำม ผผข้พผดตอนนมีรดผเหมสือนเปลมีที่ยนกลนับมทำยนังพระเจข้ทำเอง หรสือถข้ทำผผข้พผดยนังเปป็นเยเรมมียย
อยผต บนัดนมีรเขทำกป็เรธิที่มรผตข้ นัวและตระหนนักถนงควทำมเปลตทำประโยชนยแหตงขข้อเสนอของเขทำ ไมตวทำต กรณมีใด สธิที่ง
ทมีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำ ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเกธินกทำรกลนับใจใหมตไปแลข้ว มนันสทำยเกธินไปแลข้ว

แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยทบกคนกอ็ไดถ้หนักแอกเสมีย เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ระเบฮิดพนันธนะเสมีย ภทำพเปรมียบนมีร
กลตทำวถนงวนัวผผข้ทมีที่ดรอสื ดนงซนที่งหนักออกจทำกแอกและเครสืที่องเทมียมลทำกของมนัน ประเดป็นกป็คสือวตทำยผดทำหยดรสือดนง
ตตอพระเจข้ทำอยตทำงทมีที่สรุด
ยรม 5:6

เพรคำะฉะนนันนี้ สฮิงโตจคำกปมู่คำจะมคำสนังหคำรเขคำ สบ นขนั ปมู่คำยคำมสนธยคำจะ

ทคคำลคำยเขคำ เสสือดคำวจะเฝถ้คำหนัวเมสืองทนันี้งหลคำยของเขคำ ทบกคนทมีนึ่ไปจคำกเมสืองเหลมู่คำนนันี้นจะถผกฉมีกเปอ็นชฮินนี้ ๆ
สนัตวยสทำมชนธิดทมีที่กธินเนสืรอและลตทำเหยสืที่อถผกใชข้เปป็นภทำพประกอบทมีที่แสดงถนงกทำรทมีที่พระเจข้ทำจะทรงเลตน
งทำนยผดทำหยทมีที่มกนั กบฏ เหมสือนสธิงโตแหตงปตทำจะฆตทำ หรสือเหมสือนสรุนขนั ปตทำทมีที่หทำเหยสืที่อจะโจมตมี หรสือ
เหมสือนเสสือดทำวอทำจเดธินตทำมเหยสืที่อของมนัน พระเจข้ทำกป็จะสต งกทำรพธิพทำกษทำรรุนแรงมทำตตอสผข้ยผดทำหยเชตนกนัน
สทำเหตรุนร นันงตทำยๆ: เพรคำะวมู่คำควคำมละเมฮิดของเขคำมคำกมคำย กคำรกลนับสนัตยยของเขคำกอ็ใหญมู่ยงฮินึ่
ควทำมบทำปและกทำรกบฏของยผดทำหยไมตอทำจแกข้ไขไดข้แลข้ว นตทำสนใจทมีภที่ ทำพเปรมียบของคนๆหนนที่งทมีที่กลนับ
สนัตยยคสือ สนัตวยใชข้งทำน เชตน วนัวผผข้ซนที่งขนัดขสืนกทำรถผกใสต เครสืที่องเทมียมลทำกเพสืที่อใชข้งทำน สนัตวยทมีที่ดรสือดข้ทำนเชตน
นนัรนจะถอยหนมีในกทำรกบฏตตอแอกหรสือเครสือที่ งเทมียมลทำก ดนังนนัรนทมีที่ถผกบอกเปป็นนนัยในแนวคธิดตทำมพ
ระคนัมภมีรยเรสือที่ งกทำรกลนับสนัตยยคสือ กทำรกบฏ เทตทำทมีที่พระเจข้ทำทรงทรทำบ ยผดทำหยเปป็นเหมสือนสนัตวยทมีที่ดรสือดข้ทำน
เชตนนนัรนและไมตมมีอะไรดมีเลย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเรมียกบรรดทำสนัตวยกธินเนสืรอแหตงปตทำใหข้มทำทททำลทำยสธิที่งมมี
ชมีวธิตทมีที่ดรอสื ดนงนมีร
ยรม 5:7-9

"เรคำจะใหถ้อภนัยเจถ้คำไดถ้อยมู่คำงไร ลผกหลคำนของเจถ้คำไดถ้ละทฮินี้งเรคำแลถ้ว

และไดถ้อถ้คำงผผถ้ทมีนึ่ไมมู่ใชมู่พระในกคำรทคคำสนัตยยปฏฮิญคำณ เมสืนึ่อเรคำเลมีนี้ยงเขคำใหถ้อฮินึ่ม เขคำกอ็ทคคำกคำรลมู่วงประเวณมี
แลถ้วกอ็ยกขบวนกนันไปทมีนึ่เรสือนของหญฮิงแพศยคำ พอวกกลนับมทำตรนัสแกตยผดทำหยโดยตรง พระเจข้ทำทรง
ถทำมวตทำพระองคยจะใหข้อภนัยควทำมบทำปของพวกเขทำไดข้อยตทำงไร? คนหลทำยชนัวที่ อทำยรุแหตงยผดทำหยไดข้หนัน
หลนังของตนใหข้พระเจข้ทำของตนแลข้วและวธิที่งไลตตทำมกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ และทททำสนัตยยปฏธิญทำณโดย
รผปเคทำรพเหลตทำนนัรน แมข้พระเจข้ทำไดข้อวยพรพวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งมทำตลอดหลทำยศตวรรษ
พวกเขทำกป็ยงนั หนันไปสผตกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณกนับรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวตตทำงๆ ดรุจชทำยตนัณหทำจนัดทนัรง
หลทำยทมีที่ไปเทมีที่ยวซตองโสเภณมี ยผดทำหยไดข้กรผไปยนังวธิหทำรรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำย อนันทมีที่จรธิงดนังทมีที่

ขข้อตตอไปจะบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน ดผเหมสือนวตทำกทำรเลตนชผข้ของยผดทำหยไมตใชตฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรนแตต
เปป็นฝตทำยรต ทำงกทำยดข้วย
8 เขคำทนันี้งหลคำยเหมสือนมถ้คำทมีนึ่กฮินอฮินึ่มในตอนเชถ้คำ ทบกคนกอ็รถ้องหคำภรรยคำของเพสืนึ่อนบถ้คำน"
พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรมียบหนนที่งทมีที่เหป็นภทำพชนัดเจนเพสืที่อพรรณนทำถนงกทำรเลตนชผข้ของยผดทำหย ตรงนมีรบรธิบท
ชมีรไปยนังกทำรเลตนชผข้ฝตทำยรต ทำงกทำยจรธิงๆซนที่งเหป็นไดข้ชดนั วตทำแพรต หลทำยในแผตนดธินนนัรน ภทำพเปรมียบนมีรสสืที่อถนงมข้ทำ
หนรุตมทมีที่เกธิดอทำรมณยททำงเพศ (คททำทมีที่แปลเปป็น ในตอนเชถ้คำ (ชาคาหณ์) หมทำยถนง กทำรเกธิดอทำรมณยททำงเพศ)
ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรเลตนชผข้ฝตทำยรต ทำงกทำยเปป็นเรสืที่องปกตธิธรรมดทำทมีที่เกธิดขนรนทนัวที่ ยผดทำหย และสธิที่ง
ทมีที่นตทำตกใจยธิงที่ กวตทำกป็คสือวตทำ มนันเปป็นกทำรเลตนชผข้กบนั เพสืที่อนบข้ทำน นมีที่บอกเปป็นนนัยถนงกทำรสททำมะเลเทเมทำ กทำร
สททำสต อน และกทำรลตมสลทำยของศมีลธรรม อยตทำงไรกป็ตทำม มนันไมตใชตเรสืที่องนตทำแปลกเลย ตลอดสมนัย
ประวนัตธิศทำสตรยทมีที่มมีกทำรละทธิรงควทำมจรธิงฝตทำยวธิญญทำณไปจทำกพระเจข้ทำ กทำรทททำผธิดศมีลธรรมททำงเพศ
กป็ตทำมมทำตธิดๆ อยตทำงหลนังตทำมหลนังอยตทำงแรกมทำแทบจะทรุกครนัรง
พระเจข้ทำจนงถทำมวตทำ 9 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะสฮินึ่งอยมู่คำงนมีนี้เรคำจะไมมู่ทคคำโทษเขคำหรสือ และ
จฮิตใจเรคำไมมู่ควรทมีนึ่จะแกถ้แคถ้นประชคำชคำตฮิทมีนึ่เปอ็นอยมู่คำงนมีนี้หรสือ ประเดป็นของพระเจข้ทำนนัรนตรงไปตรงมทำ
พระองคยไมตควรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยอยตทำงยผดทำหยหรสือ? พวกเขทำไมตเพมียงเปป็นคนนนับถสือรผป
เคทำรพเทตทำนนัรน แตตยงนั เปป็นคนเลตนชผแข้ ละเปป็นเชตนนนัรนอยตทำงหนข้ทำไมตอทำยดข้วย ไมตมมีเหตรุผลเลยวตทำทททำไม
พระเจข้ทำถนงไมตควรนททำกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสผข้ประชทำชนของพระองคย
ยรม 5:10-11

ขนนี้นไปตคำมกคคำแพงของมนันและทคคำลคำยเสมีย แตมู่อยมู่คำไปถนงอวสคำนทมี

เดมียว เอคำเชฮิงเทฮินของมนันออก เพรคำะนนันึ่นไมมู่ใชมู่เปอ็นของพระเยโฮวคำหย พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรครทำวนมีรหนันควทำมสนใจของพระองคยไปยนังกทำรรรุกรทำนเหลตทำนนัรนทมีที่จะมทำโดยบทำบธิโลน
พระองคยทรงสนังที่ กองทนัพทมีที่รรุกรทำนเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนใหข้โจมตมีบรรดทำกททำแพงของเยรผซทำเลป็มและ
ทททำลทำยพวกมนันเสมีย พวกเขทำถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้ทททำลทำยเชธิงเทธิน (นนันที่ คสือ ใบเสมทำ) ของนครนนัรน
กระนนัรนพระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกสป็ งนัที่ เหลตทำผผข้รรุกรทำนชทำวบทำบธิโลน (นนันที่ คสือ บรรดทำกองทนัพ
บทำบธิโลน) มธิใหข้ลข้ทำงผลทำญยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มอยตทำงสธิรนเชธิง กลตทำวอมีกนนัยหนนที่ง พวกเขทำจะตข้องไวข้

ชมีวธิตชทำวเมสืองนนัรน ไมตเปป็นทมีแที่ นตชนัดวตทำคนบทำบธิโลนเคยอตทำนคททำพยทำกรณยนร มีโดยเยเรมมียยหรสือไมต อยตทำงไร
กป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำขข้อควทำมนมีรมไมี วข้ใหข้ยผดทำหยอตทำน แมข้กระนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงมมีวธิธมีใสต มนนั ไวข้ในใจของ
คนบทำบธิโลนทมีที่จะพธิชธิตแตตไมตทททำลทำยชทำวยผดทำหย พวกเขทำทททำเชตนนนัรนจรธิงๆเมสือที่ พวกเขทำเรยิมที่ กทำรกวทำด
ตข้อนพวกยธิวไปเปป็นเชลยแบบเปป็นระบบของตนไปยนังบทำบธิโลน
11 เพรคำะวงศยวคำนของอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนของยผดคำหยไดถ้ทรยศตมู่อเรคำอยมู่คำงสฮินี้นเชฮิงแลถ้ว"
พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล ถผกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำไปแลข้ว
ดข้วยนทรทำมสือของคนอนัสซมีเรมียเมสืที่อกวตทำ 100 ปมีกตอนหนข้ทำนมีร ยผดทำหยทรทำบเรสือที่ งนนัรนดมี นอกจทำกนมีร กตอนกทำร
ทททำลทำยลข้ทำงนนัรน ไดข้มมีกทำรอพยพยข้ทำยถธิที่นฐทำนแบบอนทำถทำของคนอธิสรทำเอลจทำกอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ
มทำยนังอทำณทำจนักรฝตทำยใตข้ ดผ 2 พงศทำวดทำร 11:16, 15:9, 30:1, 11, 25-26 อทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำทรง
หมทำยถนงเรสือที่ งเหลตทำนมีรอยผใต นใจ ไมตวทำต กรณมีใด กตอนถนงจรุดนมีรในประวนัตธิศทำสตรย กระทนังที่ คนเหลตทำนมีรกหป็ นัน
ไปเสมียจทำกพระเจข้ทำของพวกเขทำ ไมตวทำต กรณมีใด ประเดป็นใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ คนอธิสรทำเอลทนังนั้ หมดบนัดนมีร
ไดข้ “ทรยศตตอเรทำอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้ว พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรแหละ”
ยรม 5:12-13

เขคำทนันี้งหลคำยพผดมบสคำในเรสืนึ่องพระเยโฮวคำหย และไดถ้กลมู่คำววมู่คำ

"พระองคยมฮิไดถ้ทรงกระทคคำประกคำรใด ไมมู่มมีกคำรรถ้คำยอนันใดจะเกฮิดขนนี้นแกมู่เรคำ เรคำกอ็จะไมมู่เหอ็นดคำบหรสือ
กคำรกนันดคำรอคำหคำร คททำทมีที่แปลเปป็น พผดมบสคำในเรสืนึ่อง (คาชาช) ในบรธิบทนมีรมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ไมต
ยอมรนับ’ ยผดทำหย (และอธิสรทำเอลเพรทำะเหตรุนร นันดข้วย) ไมตยอมรนับวตทำพระเจข้ทำไดข้สตงคททำเตสือนเชตนนนัรนมทำ
แลข้ว พวกเขทำไมตยอมรนับวตทำพระเจข้ทำจะทรงสต งกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสผข้พวกเขทำ พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำจะ
ไมตทรงทททำเชตนนนัรนแกตพวกเขทำ! (มนันอทำจเหมสือนพวกนนักเทศนยหนัวเสรมีสมนัยปนัจจรุบนัน พวกเขทำประกทำศ
วตทำพระเจข้ทำผผข้เปมีที่ยมดข้วยควทำมรนักจะไมตมมีวนนั สต งกทำรพธิพทำกษทำมทำเดป็ดขทำด)
13 ผผพถ้ ยคำกรณยกอ็จะเปอ็นแตมู่ลมๆ พระวจนะไมมู่มมีในคนเหลมู่คำนนันนี้ เทตทำทมีที่ยผดทำหยทมีที่มนักกบฏและชนัวที่
รข้ทำยทรทำบ เหลตทำผผข้พยทำกรณยอยตทำงเยเรมมียยเปป็นแตตลมๆแลข้งๆ พวกเขทำเมธินเขทำ และพวกเขทำยนังหทำวตทำ
พระวจนะของพระเจข้ทำไมตอยผใต นคนเหลตทำนนัรนดข้วย กลตทำวอมีกนนัยหนนที่งกป็คสือ ยผดทำหยไมตสนใจขข้อควทำม
ของบรรดทำผผข้พยทำกรณยอยตทำงเยเรมมียยและคนอสืนที่ ๆเลย (อทำจเปป็นเศฟนันยทำหยและฮทำบทำกรุก)

อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำ ขอใหถ้เปอ็นอยมู่คำงนนันี้นแกมู่เขคำเถฮิด นนันที่ คสือ กทำรพธิพทำกษทำทมีที่
ถผกพรรณนทำขข้ทำงบนจะเกธิดขนรนจรธิงอยตทำงแนตนอนไมตวทำต ยผดทำหยเชสืที่อผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนหรสือไมตกตป็ ทำม
กทำรพธิพทำกษทำจะมทำอยตทำงหลมีกเลมีที่ยงไมตไดข้
ยรม 5:14

เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำจอมโยธคำจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ

"เพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยกลมู่คำวถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ ดผเถฮิด เรคำจะทคคำถถ้อยคคคำของเรคำทมีนึ่อยผมู่ในปคำกของเจถ้คำใหถ้เปอ็น
ไฟ และชนชคำตฮินมีนี้เปอ็นฟสืน และไฟนนันี้นจะเผคำผลคำญเขคำเสมีย เพรทำะควทำมโอหนังของยผดทำหยและกทำรทมีที่
พวกเขทำปฏธิเสธคททำเตสือนของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอพวกเขทำ พระเจข้ทำจนงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพวกเขทำจะ ‘กธิน’
ถข้อยคททำของพระองคย กระนนัรน ถข้อยคททำของพระองคยจะเปป็นไฟและยผดทำหยจะเปป็นฟสืน ไฟแหตงกทำร
พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะจรุดฟสืนแหตงยผดทำหยทมีที่มกนั กบฏใหข้ลรุกไหมข้และเผทำผลทำญพวกเขทำเสมีย
ยรม 5:15-16

ดผเถฮิด โอ วงศยวคำนของอฮิสรคำเอลเออ๋ย เรคำจะนคคำประชคำชคำตฮิจคำกแดน

ไกลมคำสผถ้เจถ้คำทนันี้งหลคำย" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ "เปอ็นประชคำชคำตฮิทมีนึ่มมีอคคำนคำจใหญมู่โต เปอ็น
ประชคำชคำตฮิดนกดคคำบรรพย เปอ็นประชคำชคำตฮิทมีนึ่เจถ้คำไมมู่รถ้ภผ คำษคำของเขคำ เขคำจะพผดอะไรเจถ้คำกอ็ไมมู่เขถ้คำใจ เหป็น
ไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำกรณยนร มีกลตทำวถนงกทำรรรุกรทำนยผดทำหยโดยบทำบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน นออกจทำกนมีร ทมีที่ถผก
บอกลตวงหนข้ทำตรงนมีรคอสื กทำรสททำเรป็จจรธิงทมีที่ชนัดเจนของกทำรพธิพทำกษทำนนัรนซนที่งถผกคทำดกทำรณยไวข้ลตวงหนข้ทำ
ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 28:49 ในขข้อนนัรนทตทำมกลทำงเรสืที่องอสืนที่ ๆพระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำกทำรพธิพทำกษทำ
ตตอสผข้ประชทำชนของพระองคยจะถผกยสืนยนันควทำมถผกตข้องโดยภทำษทำตตทำงๆทมีฟที่ นังไมตเขข้ทำใจ อนัครสทำวก
เปทำโลออกควทำมเหป็นเพธิมที่ เตธิมเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนใน 1 โครธินธย 14:21-22 ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ
ภทำษทำตตทำงๆ (นนันที่ คสือ ภทำษทำทมีที่คนไมตรจผข้ นัก) จะเปป็นคททำเตสือนสรุดทข้ทำยอยตทำงหนนงที่ ถนงอธิสรทำเอลเกมีที่ยวกนับกทำร
พธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนของพระเจข้ทำ (ในสมนัยภทำคพนันธสนัญญทำใหมต นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนจรธิงๆแลข้ว
ในครธิสตจนักรยรุคตข้นเคยมมีของประททำนเรสืที่องกทำรพผดภทำษทำตตทำงๆ – ในบรธิบทเกมีที่ยวกนับยธิวเสมอ และมมี
ผผข้ฟนังทมีที่เปป็นยธิวอยผดต ข้วยเสมอ มนันเปป็นคททำเตสือนสรุดทข้ทำยอยตทำงหนนงที่ ทมีที่กลตทำวถนงกทำรพธิพทำกษทำนนัรนซนที่งมทำแลข้ว
ในปมี ค.ศ. 70 ดข้วยนทรทำมสือของทธิตนัสและพวกโรม เมสืที่อคนบทำบธิโลนเรธิที่มกทำรรรุกรทำนหลทำยครนัรงของตน
ตตอสผข้ยผดทำหย พวกเขทำกป็มทำโดยพผดภทำษทำเคลเดมีย ซนที่งเปป็นภทำษทำหนนที่งทมีที่พวกยธิวสต วนใหญตไมตรผข้ อยตทำงหลนัง
นมีรเปป็นคททำเตสือนสรุดทข้ทำยโดยพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย

16 แลมู่งธนผของเขคำเหมสือนอบโมงคยเปฮิด เขคำเปอ็นทแกลถ้วทหคำรทบกคน คททำพผดเปรมียบเทมียบซข้อน
อยผตต รงนมีร แลตงธนผรวมกนันของคนบทำบธิโลนจะเปป็นเหมสือนอรุโมงคยฝนังศพทมีที่เปธิดอยผ ต ปทำกทมีที่อข้ทำอยผขต อง
มนันจะกลสืนกธินยธิวจททำนวนมทำก นอกจทำกนมีร กองทนัพบทำบธิโลนกป็ประกอบดข้วยคนเขข้มแขป็งและมมีพลนัง
มทำก นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำจะมมีอททำนทำจเหนสือกวตทำยผดทำหย
ยรม 5:17-18

เขคำจะกฮินซนงนึ่ เจถ้คำเกมีนึ่ยวไดถ้ และกฮินอคำหคำรของเจถ้คำเสมีย ซนนึ่งบบตรชคำย

และบบตรสคำวของเจถ้คำควรจะไดถ้กฮิน เขคำจะกฮินฝผงแกะฝผงวนัวของเจถ้คำเสมีย เขคำจะกฮินเถคำองบมู่นและตถ้น
มะเดสืนึ่อของเจถ้คำเสมีย เขคำจะทคคำลคำยตนัวเมสืองทมีนึ่มมีปถ้อมของเจถ้คำ ซนงนึ่ เจถ้คำวคำงใจนนันี้นเสมียดถ้วยดคำบ" กองทนัพ
บทำบธิโลนทมีที่รกรุ รทำนจะทททำลทำยพสืชผลและอทำหทำรของแผตนดธินนนัรน แผนกทำรสต งกททำลนังบททำรรุงทหทำรทมีที่
ชนัดเจนของกองทนัพเหลตทำนนัรนทมีที่รรุกรทำนกป็คอสื กทำรดททำรงชมีวธิตดข้วยอทำหทำรแหตงแผตนดธินนนัรนโดยหทำกธินสธิที่ง
ใดกป็ตทำมทมีที่พวกเขทำตข้องกทำรจทำกทรนัพยทำกรในทข้องถธิที่น ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำกป็ทททำใหข้แผตนดธินยผ
ดทำหยสร ธินควทำมอรุดมสมบผรณย พวกเขทำเอทำอทำหทำรแหตงแผตนดธินนนัรนไปแทบทนัรงหมดและบรุกปลข้นโกดนัง
ตตทำงๆในนครตตทำงๆทมีที่เสบมียงอทำหทำรถผกเกป็บไวข้ กทำรประชดประชนันกป็คสือวตทำยผดทำหยไดข้วทำงใจควทำม
สทำมทำรถในกทำรปข้องกนันตนัวเองของนครตตทำงๆทมีมที่ มีปข้อมของตน กระนนัรนคนบทำบธิโลนกป็เอทำชนะพวก
เขทำไดข้อยตทำงรวดเรป็วและปลข้นสะดมพวกเขทำ
18 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ถนงแมถ้วมู่คำในวนันเหลมู่คำนนันี้น เรคำกอ็ยนังไมมู่กระทคคำแกมู่เจถ้คำใหถ้ถนงอวสคำน แมข้
ถผกตมีสอนอยตทำงหนนักโดยกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหย พระเจข้ทำกป็จะไมตอนรุญทำตใหข้
พวกเขทำถผกทททำลทำย พรข้อมกนับขข้อดมีของกทำรมองยข้อนกลนับไปในประวนัตธิศทำสตรยไดข้ เรทำจนงทรทำบวตทำ
จรธิงๆแลข้วมมีกทำรรรุกรทำนสทำมครนัรงโดยบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหย พวกเขทำกลนับมทำอมีกสองครนัรงหลนังกทำร
รรุกรทำนครนัรงแรกนนัรน กระนนัรนในกทำรรรุกรทำนเหลตทำนนัรนทนัรงหมด พระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคย
จะไมตทรงอนรุญทำตใหข้บทำบธิโลนทททำลทำยชนชทำตธิยธิว พวกเขทำยนังอยผจต นทรุกวนันนมีร
ยรม 5:19

และตมู่อมคำเมสืนึ่อเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะกลมู่คำววมู่คำ `ทคคำไมพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำ

ของเรคำทนันี้งหลคำยจนงกระทคคำบรรดคำสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้แกมู่เรคำ' พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงบอกลตวง
หนข้ทำถนงวนันนนัรนเมสือที่ ยผดทำหยจะตสืที่นขนรนในทมีที่สรุดและถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำถนงทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำเชตน

นนัรน ทมีที่สททำคนัญกป็คสือวตทำ พวกเขทำจะรนับรผสข้ ภทำพอนันนตทำเวทนทำของตนวตทำเปป็นกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
เจถ้คำจะกลมู่คำวแกมู่เขคำวมู่คำ `เจถ้คำไดถ้ละทฮินี้งเรคำไปปรนนฮิบนัตฮิพระตมู่คำงดถ้คำวในแผมู่นดฮินของเจถ้คำฉนันใด เจถ้คำจะ
ตถ้องไปปรนนฮิบนัตคฮิ นตมู่คำงชคำตฮิในแผมู่นดฮินซนนึ่งไมมู่ใชมู่ของเจถ้คำฉนันนนันี้น ' พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียใย หข้กลตทำวใน
นทำมของพระองคยและแจข้งแกตยผดทำหยทมีที่ถผกตมีสอนวตทำ สภทำพอนันนตทำเวทนทำของพวกเขทำเปป็นเพรทำะวตทำ
พวกเขทำไดข้ทอดทธิรงพระเจข้ทำของพวกเขทำและปรนนธิบนัตธิรปผ เคทำรพเหลตทำนนัรนของบรรดทำคนตตทำงดข้ทำว ดนัง
นนัรนบนัดนมีรพวกเขทำจะปรนนธิบนัตธิคนตตทำงดข้ทำวในแผตนดธินตตทำงดข้ทำวของคนเหลตทำนนัรน ฝตทำยหลนังคสือ บทำบธิ
โลน
ยรม 5:20-22

จงประกคำศขถ้อควคำมตมู่อไปนมีนี้ในวงศยวคำนของยคำโคบ และจงโฆษณคำ

เรสืนึ่องนมีนี้ในยผดคำหย วมู่คำ พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียใย หข้ประกทำศขข้อควทำมตตอไปนมีรในยผดทำหยและแกตวงศยวทำน
อธิสรทำเอลทนัรงหมด
21 โอ ชนชคำตฮิทมีนึ่โงมู่เขลคำและไรถ้ควคำมเขถ้คำใจเออ๋ย ผผมถ้ มีตคำ แตมู่มองไมมู่เหอ็น ผผถ้มมีหผ แตมู่ฟนังไมมู่ไดถ้ยฮิน
จงฟนังขถ้อควคำมนมีนี้" พระเจข้ทำทรงกททำชนับประชทำชนทมีที่มกนั กบฏของพระองคยใหข้ฟนังพระองคย พระองคย
ทรงเรมียกพวกเขทำวตทำ ชนชทำตธิหนนที่งทมีที่เปป็นคนโงตเขลทำและไมตมมี ‘หนัวใจ’ จรธิงๆ (คททำทมีแที่ ปลเปป็น ควคำม
เขถ้คำใจ (เลป็บ) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘หนัวใจ’) ควทำมคธิดอนันหลนังนมีรหมทำยถนง หนัวใจทมีที่ถผกปกคลรุมโดย
ควทำมบทำปจนพวกเขทำเขข้ทำใจไมตไดข้ ในบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ ทมีที่พระเจข้ทำกลตทำววตทำ
พวกเขทำมมีตทำทมีที่มองไมตเหป็นและหผทมีที่ไมตไดข้ยธินอทำจเปป็นกทำรเลตนคททำทมีที่สสืที่อถนงรผปเคทำรพตตทำงๆซนที่งไมตมตมี ทำ
และหผ ดผ เพลงสดรุดมี 115:4-8 นอกจทำกนมีร อทำจมมีกทำรอข้ทำงอธิงถนงคททำสทำปแชตงนนัรนทมีที่พระเจข้ทำทรงใหข้ตกแกต
อธิสรทำเอลในอธิสยทำหย 6:9-12 ซนที่งบอกลตวงหนข้ทำถนงควทำมตทำบอดและควทำมหผหนวกฝตทำยวธิญญทำณใน
อธิสรทำเอลซนที่งนททำไปสผตกทำรทมีที่พวกเขทำถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย
22 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "เจถ้คำไมมู่ยคคำเกรงเรคำหรสือ เจถ้คำไมมู่ตนัวสนันึ่นอยผตมู่ มู่อหนถ้คำเรคำหรสือ คสือ
เรคำผผถ้วคำงกองทรคำยไวถ้เปอ็นเขตลถ้อมทะเล เปอ็นเครสืนึ่องกมีดขวคำงเปอ็นนฮิตยยมฮิใหถ้ผมู่คำนไปไดถ้ แมถ้วมู่คำคลสืนนึ่ จะ
ซนัด กอ็เอคำชนะไมมู่ไดถ้ แมถ้คลสืนนึ่ จะคะนอง กอ็ขถ้คำมไปไมมู่ไดถ้ พระเจข้ทำจนงถทำมยผดทำหยวทำต ทททำไมพวกเขทำถนงไมต
ยททำเกรงพระองคย? พระองคยทรงเตสือนวตทำอมีกไมตนทำนพวกเขทำจะตนัวสนันที่ อยผตต ตอพระพนักตรยพระองคย

พระองคยเองทรงเปป็นผผข้กทำท หนดเขตแดนถทำวรของทะเลโดยใชข้สที่ธิงทมีที่ไมตสททำคนัญอยตทำงทรทำย (แมข้พทำยรุ
คอยกนัดเซทำะมนันอยผตต ลอดกป็ตทำม) แมข้ประชทำชนทมีที่มนักกบฏของพระเจข้ทำอทำจเดสือดดทำลตตอสผข้พระองคย
พวกเขทำซนที่งเปป็นเหมสือนคลสืที่นแหตงทะเลจะไมตมมีชยนั
ยรม 5:23-25

แตมู่ชนชคำตฮินมีนี้มมีใจดสืนี้อดนงและกบฏ เขคำไดถ้หนันเหและจคำกไปเสมีย เพสือที่

ถอดควทำมคททำพผดเดธิม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำยผดทำหยมมีใจทมีที่มกนั กบฏและไมตเชสืที่อฟนัง พวกเขทำจนงออกไป
จทำกพระเจข้ทำของตน
24 และพวกเขคำกอ็ไมมู่กลมู่คำวในใจของตนวมู่คำ `บนัดนมีในี้ หถ้เรคำยคคำเกรงพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ
ผผถ้ทรงประทคำนฝนตคำมฤดผของมนันคสือฝนตถ้นฤดผและฝนชบกปลคำยฤดผ และทรงรนักษคำสนัปดคำหยทมีนึ่
กคคำหนดกคำรเกมีนึ่ยวขถ้คำวไวถ้ใหถ้แกมู่เรคำ' มนันหตทำงไกลจทำกยผดทำหยทมีที่จะประกทำศวตทำพวกเขทำจะยททำเกรงองคย
พระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำของตน พวกเขทำไมตยอมรนับวตทำ พระเจข้ทำของพวกเขทำทรงเปป็นผผข้ประททำนฝนทมีที่
ใหข้ชมีวธิตในฤดผกทำลตทำมกททำหนดของพวกเขทำ พวกเขทำไมตแมข้แตตยอมรนับวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้ประททำน
กทำรเกป็บเกมีที่ยว (มมีอยผเต จป็ดสนัปดทำหยระหวตทำงเทศกทำลปนัสกทำเมสืที่อกทำรเกป็บเกมีที่ยวขข้ทำวบทำรยเลยยเรธิที่มตข้นและเพป็น
เทคอสตยเมสืที่อกทำรเกป็บเกมีที่ยวขข้ทำวสทำลมีเรธิที่มตข้น) ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ ยผดทำหยทมีที่กลนับสนัตยยไมต
พธิจทำรณทำ (และไมตสนใจทมีที่จะพธิจทำรณทำ) วตทำพสืชผลของพวกเขทำงอกงทำมเพรทำะควทำมดมีของพระเจข้ทำเมสืที่อ
พระองคยทรงสต งฝนมทำในเวลทำเหลตทำนนัรนทมีที่ตข้องกทำร พวกเขทำไมตยอมยททำเกรงพระองคยและไมตรนับรผข้
พระองคยดข้วย
25 ควคำมชนันึ่วชถ้คำของเจถ้คำไดถ้กระทคคำใหถ้สฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้หนันไปเสมีย และบคำปของเจถ้คำทนันี้งหลคำยกอ็กนันสฮินึ่ง
ทมีนึ่ดมีไวถ้เสมียจคำกเจถ้คำ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงระงนับฝนทมีที่ใหข้ชมีวธิตไวข้จทำกยผดทำหย ควทำม
บทำปตตทำงๆของพวกเขทำไดข้ทททำใหข้พระพรเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำถผกระงนับจทำกพวกเขทำ หลนักกทำรนนัรนยนัง
มมีอยผจต นทรุกวนันนมีร
ยรม 5:26-28

เพรคำะทมู่คำมกลคำงประชคำชนของเรคำจะพบคนชนัวนึ่ เขคำซบมมู่ คอยเหมสือน

คนดนักนกซบมู่มอยผมู่ เขคำวคำงกนับไวถ้ เขคำดนักคน ยผดทำหยไมตเพมียงกลทำยเปป็นประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่มคมี นนนับถสือรผป
เคทำรพและคนเลตนชผข้เทตทำนนัรน พวกเขทำยนังกลทำยเปป็นแผตนดธินหนนที่งทมีมที่ มีควทำมชนัวที่ รผปแบบอสืที่นๆดข้วย ภทำพ

เปรมียบของกนับดนักทมีที่ถผกวทำงไวข้ดนักจนับคนอทำจหมทำยถนง พวกพตอคข้ทำททำสซนที่งลนักพทำตนัวคนทนัรงหลทำยทมีที่ไมต
ระวนังตนัวเพสืที่อไปขทำยในตลทำดททำส มนันอทำจหมทำยถนงวธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีที่ฉข้อโกงทมีที่กระทททำตตอคนทมีที่ไมตรผข้อธิ
โหนตอธิเหนตดนังทมีที่หมทำยเหตรุในขข้อถนัดไปมทำกกวตทำ สรรุปกป็คอสื คนคดโกงมมีอยผมต ทำกมทำยในแผตนดธินนนัรน
27 เรสือนของเขคำเตอ็มดถ้วยควคำมหลอกลวงเหมสือนกร ทมีนึ่มมีนกเตอ็ม เพรคำะฉะนนันนี้ เขคำจนงใหญมู่โต
และมนันึ่งมมี พวกพตอคข้ทำตะวนันออกกลทำงในตลทำดนนัดตตทำงๆจะเสนอขทำยนกในกรงใหญตๆทมีที่เตป็มไปดข้วย
นก ประเดป็นกป็คสือวตทำ เหมสือนกนับทมีที่กรงเหลตทำนนัรนเตป็มไปดข้วยนก บข้ทำนเรสือนแหตงยผดทำหยกเป็ ตป็มไปดข้วย
ควทำมไมตซสืที่อตรง วธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีคที่ ดโกงมมีอยผแต พรต หลทำย และคนมทำกมทำยในยผดทำหยไดข้กลทำยเปป็นคน
มนังที่ มมีเพรทำะวธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีคที่ ดโกง
28 เขคำจนงอถ้วนพมีจนตนัวเกลมีนี้ยงเกลคำ ในเรสืนึ่องกคำรกระทคคำควคำมชนันึ่วเขคำลคนี้คำหนถ้คำ นนักธรุรกธิจคดโกง
เหลตทำนมีรยนังหนข้ทำดข้ทำนและโอหนังอมีก นอกจทำกนมีร เขคำมฮิไดถ้ตนัดสฮินคดมี คสือคดมีของลผกกคคำพรถ้คำพมู่อ ดถ้วยควคำม
ยบตฮิธรรม ถนงกระนนันี้นเขคำกอ็เจรฮิญ เขคำมฮิไดถ้ปถ้องกนันสฮิทธฮิของคนขนัดสน" เหลตทำพตอคข้ทำชสืที่อกระฉตอนแหตงยผ
ดทำหยมมีใจดข้ทำนชทำตตอคนเหลตทำนนัรนทมีที่ขนัดสน พวกเขทำไมตมคมี วทำมหตวงใยตตอพวกลผกกททำพรข้ทำหรสือคนเหลตทำ
นนัรนทมีที่ถผกทททำใหข้ยทำกจนในแผตนดธินนนัรนเลย พวกเขทำแคตตรงนั หนข้ทำตนัรงตทำหทำเงธินโดยใชข้วธิธมีปฏธิบนัตธิททำงธรุรกธิจ
ทมีที่สกปรกของตนตตอไป สรรุปกป็คอสื กทำรนนับถสือรผปเคทำรพและกทำรเลตนชผข้ไมตเพมียงแพรต หลทำยในยผดทำหย
เทตทำนนัรน แตตกทำรฉข้อโกง ควทำมทรุจรธิต และกทำรมมีใจแขป็งกระดข้ทำงกป็เปป็นเรสืที่องปกตธิดวข้ ย ยผดทำหยเสสืที่อมทรทำม
อยตทำงสธิรนเชธิงแลข้ว
ยรม 5:29

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะสฮิงนึ่ อยมู่คำงนมีนี้เรคำจะไมมู่ทคคำโทษเขคำหรสือ

และไมมู่ควรทมีนึ่จฮิตใจเรคำจะแกถ้แคถ้นประชคำชคำตฮิทมีนึ่เปอ็นอยมู่คำงนมีนี้หรสือ ขข้อนมีรเปป็นคททำพผดเดมียวกนันกนับ 5:9 ดผ
ควทำมเหป็นตรงนนัรนไดข้ พระเจข้ทำทรงมมีสทำเหตรุและเหตรุผลทรุกประกทำรทมีที่จะพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่
รข้ทำยเชตนนนัรน
ยรม 5:30-31

สฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำตกตะลนงและนมู่คำหวคำดเสมียวไดถ้เกฮิดขนนนี้ ในแผมู่นดฮินนมีนี้ ควทำมคธิด

กป็คสือ ‘สธิที่งหนนงที่ ทมีที่นตทำตกตะลนงและนตทำกลนัวกป็ถผกกระทททำในแผตนดธินนมีรเชตนกนัน’

31 คสือผผถ้พยคำกรณยไดถ้พยคำกรณยเทอ็จ และบรรดคำปบโรหฮิตกอ็ปกครองตคำมกคำรชมีนี้นฮินี้วของเขคำ และ
ประชคำชนของเรคำชอบทมีนึ่มมีกคำรอยมู่คำงนมีนี้ ยผดทำหยไมตเพมียงกลทำยเปป็นประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่ชนัวที่ ชข้ทำในทมุกควทำม
หมทำยของคททำๆนมีรเทตทำนนัรน แตตเหลตทำผผข้นททำฝตทำยวธิญญทำณของมนัน คสือ พวกผผข้พยทำกรณยและพวกปรุโรหธิตกป็
กลทำยเปป็นคนเสสืที่อมทรทำมไปแลข้วดข้วย พวกผผข้พยทำกรณยระดนับหทำงแถวของแผตนดธินนนัรนมนักกลตทำวคททำ
พยทำกรณยเทป็จตตทำงๆ ถข้ทำคนอสืนที่ ไมตรผข้เรสือที่ งนมีร พระเจข้ทำกป็ทรงทรทำบอยตทำงแนตนอน นอกจทำกนมีร เหลตทำ
ปรุโรหธิตแหตงแผตนดธินนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำฮนัรวกนันกนับผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนดข้วย ผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรน
ใหข้กทำรสนนับสนรุนเหลตทำปรุโรหธิตทมีที่ฉข้อฉลซนงที่ ‘เกทำหลนัง’ ผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนเปป็นกทำรตอบแทน นมีที่
บอกเปป็นนนัยถนงกทำรสมรผข้กนนั ระหวตทำงพวกผผข้พยทำกรณยและพวกปรุโรหธิตของแผตนดธินนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน
ทนัรงหมด ประชทำชนของแผตนดธินนนัรน (แมข้ทรทำบดมีถนงควทำมสนัมพนันธยทมีที่ไมตชอบมทำพทำกลเหลตทำนมีร) กป็ไมต
สนใจ อนันทมีที่จรธิงพวกเขทำกป็มคมี วทำมสรุขกนับกทำรสมรผข้กนนั ทมีที่ทรุจรธิตนมีรระหวตทำงเหลตทำปรุโรหธิตทมีที่คดโกงและ
พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จ
ดนังนนัรน แมข้แตตพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำของแผตนดธินนนัรนกป็เปป็นคนทรุจรธิต พระเจข้ทำจนงตรนัสถทำมวตทำ
แตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยจะกระทคคำอะไรเมสืนึ่อกคำลสบ ดปลคำยมคำถนง นนันที่ คสือ ยผดทำหยจะทททำอะไรเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระองคยตกลงสผตพวกเขทำ? ประชทำชทำตธินร นันลข้วนทรุจรธิตตนัรงแตตบนสรุดยนันลตทำงสรุด กทำรพธิพทำกษทำไมต
อทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 6: บทถนัดไปนมีนั้ถผกกลล่าวโดยตรงแกล่ตระกผลเบนยามยินซนที่งเปป็นสล่วน
หนนที่งของอาณาจนักรฝล่ายใตผู้แหล่งยผดาหณ์ อยล่างไรกป็ตาม บรยิบทของบทนมีนั้จะเปยิดเผยวล่ายผดาหณ์ทนันั้งหมดถผก
กลล่าวถนง ความบาปและการกบฏเพยิที่มเตยิมของยผดาหณ์และเบนยามยินถผกเปยิดโปงและคนาเตสือนของ
พระเจผู้าเรสืที่องการพยิพากษาทมีที่จะมาถผกกลล่าวทวนซนนั้าแลผู้วซนนั้าอมีก คนาเตสือนนนันั้นนล่ากลนัวจรยิงๆ
ยรม 6:1

โอ ประชคำชนเบนยคำมฮินเออ๋ย จงรวมกนันหนมีไปจคำกกลคำงกรบง

เยรผ ซคำเลอ็ม จงเปมู่คำแตรในเมสืองเทโคอคำ และยกสนัญญคำณไฟขนนี้นไวถ้บนเบธฮนัคเคเรม เพรคำะเหตบรถ้คำย
โผลมู่ออกมคำจคำกทฮิศเหนสือ คสือกคำรทคคำลคำยอยมู่คำงใหญมู่หลวง เรทำควรระลนกวตทำตระกผลเบนยทำมธินเปป็น

สต วนหนนงที่ ของอทำณทำจนักรแหตงยผดทำหย พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงเรมียกประชทำชนเบนยทำ
มธินใหข้หนมีไปจทำกเยรผซทำเลป็ม ควทำมพธินทำศใกลข้จะมทำถนงแลข้ว เทโคอา และเบธฮนัคเคเรม (นนันที่ คสือ เรสือน
แหตงสวนองรุตน) เปป็นหนัวเมสืองทมีที่อยผทต ทำงทธิศใตข้ของเยรผซทำเลป็มในเขตแดนของยผดทำหย กทำรเปตทำแตรใน
บรธิบทนมีรเปป็นกทำรเตสือนเพสือที่ ปข้องกนันภนัยแกตพลเรสือน (หรสืออทำจเปป็นกทำรเตสือนภนัยททำงทหทำรเชตนกนัน)
เชตนเดมียวกนัน กทำรยก “สนัญญทำณไฟ” บนยอดเนธินเขทำเปป็นอมีกรผปแบบหนนที่งของกทำรสต งสนัญญทำณ ไมตวทำต
เพสืที่อเตสือนภนัยททำงพลเรสือนหรสือทหทำรกป็ตทำม ควทำมคธิดนมีรเปรมียบไดข้กบนั กทำรสต งสนัญญทำณควนันของพวก
อธินเดมียนแดง
ประเดป็นกป็คสือวตทำ กทำรทททำลทำยลข้ทำงใหญตหลวงกททำลนังจะออกมทำจทำกทธิศเหนสือผตทำนททำงกองทนัพ
ตตทำงๆของบทำบธิโลนทมีรที่ รุกรทำน เมสือที่ คนบทำบธิโลนยทที่ทำทนัพลงมทำททำงทธิศใตข้ สนัญญทำณเตสือนภนัยตตทำงๆกป็ถผก
สต งไปยนังคนเหลตทำนนัรนทมีที่อยผใต นเสข้นททำงของพวกเขทำ เชตน เมสืองเทโคอทำและเบธฮนัคเคเรม เปป็นตข้น ยธิงที่
กวตทำนนัรน เบนยทำมธินยนังอยผทต ทำงทธิศเหนสือของเยรผซทำเลป็มเปป็นสต วนใหญตดข้วย นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำประชทำชน
เบนยทำมธินไดข้หนมีลงใตข้ไปยนังเยรผซทำเลป็มแลข้ว บนัดนมีร แมข้แตตเยรผซทำเลป็มกป็จะไมตใหข้ทมีที่หลบภนัยใดๆเลย
ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำตรงนมีรกคป็ สือวตทำ กทำรพธิพทำกษทำกททำลนังจะบนังเกธิดแกตอทำณทำจนักรแหตงยผดทำหย พระเจข้ทำผตทำน
ททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงใหข้คททำเตสือนแลข้วแกตประชทำชนทมีที่มนักกบฏของพระองคย
ยรม 6:2-5

เรคำเปรมียบบบตรสคำวของศฮิโยนเสมสือนสคำวสวยและบอบบคำง บรุตร

สทำวของศธิโยนเปป็นภทำพเปรมียบทมีที่แสดงถนงยผดทำหยโดยทนัวที่ ไปและเยรผซทำเลป็มโดยเฉพทำะ คททำทมีแที่ ปลเปป็น
สวย (นาเวหณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘อทำศนัยอยผไต ดข้’ โดยเฉพทำะสททำหรนับพวกคนเลมีรยงแกะและฝผง
แกะ บรธิบททมีที่ตทำมมทำสสืที่อไปททำงคนเลมีรยงแกะ คททำทมีที่แปลเปป็น บอบบคำง (อานนัก) หมทำยถนงสธิที่งทมีที่ ‘นตทำปมีตธิ
ยธินดมียงธิที่ ’ หรสือ ‘กระจรุจ๋มกระจธิจมนตทำรนัก’ – นมีที่จงน สสืที่อถนงหญธิงสทำวทมีที่บอบบทำงนตทำรนัก ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำ
จนงกลตทำวถนง แผตนดธินหนนงที่ ทมีที่สวยงทำมและนตทำอภธิรมยย
3 ผผถ้เลมีนี้ยงแกะพรถ้อมกนับฝผงแกะจะมคำสผถ้เธอ เขคำจะตนันี้งเตอ็นทยไวถ้รอบเธอ ตมู่คำงกอ็จะหคำกฮินอยผใมู่ นทมีนึ่
ของมนัน ดนังทมีที่บรธิบทเปธิดเผย เหลตทำผผข้เลมีรยงแกะและฝผงแกะทมีที่ถผกพรรณนทำนมีรมมีลนักษณะเปป็นศนัตรผ ภทำพ

เปรมียบนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถนงกทำรรรุกรทำนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของบทำบธิโลนเมสือที่ พวกเขทำยนดแผตนดธินนตทำ
อภธิรมยยของยผดทำหยเปป็นของตนัวเอง
4 "จงเตรมียมทคคำสงครคำมกนับเธอ ลบกขนนี้น ใหถ้เรคำโจมตมีเวลคำเทมีนึ่ยงวนัน" "วฮิบนัตฮิแกมู่พวกเรคำ เพรคำะ
วมู่คำกลคำงวนันคลถ้อยเสมียแลถ้ว เงคำของเวลคำเยอ็นกอ็ยคำวออกไป" คททำสนังที่ เหลตทำนมีรมทำจทำกพระเจข้ทำถนงคนบทำบธิ
โลน (เรมียกดข้วยวตทำคนเคลเดมีย) ใหข้ลรุกขนรนตตอสผข้ยผดทำหย อมีกทนัศนะหนนที่ง (ซนที่งบรธิบทสนนับสนรุน) กป็คสือวตทำ
คนเคลเดมียพผดกนันเองเกมีที่ยวกนับกทำรโจมตมียผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม จทำกนนัรนพวกเขทำกป็ครทที่ทำครวญวตทำวนันนนัรน
ทมีที่ถผกวทำงแผนไวข้สททำหรนับกทำรโจมตมีกลป็ ตวงเลยไปมทำกแลข้วและพวกเขทำกป็ชข้ทำกวตทำกททำหนด พวกเขทำไดข้
วทำงแผนกทำรโจมตมีของตนเปป็นเวลทำเทมีที่ยงวนัน แตตบนัดนมีรกใป็ กลข้จะเยป็นแลข้ว
5 "ลบกขนนนี้ ใหถ้เรคำเขถ้คำตมีเวลคำกลคำงคสืน และทคคำลคำยบรรดคำวนังของเธอเสมีย" ดนังนนัรน เหลตทำนทำย
ทหทำรของกองทนัพเหลตทำนนัรนทมีรที่ รุกรทำนจนงตนัดสธินใจทมีที่จะเขข้ทำตมีเวลทำกลทำงคสืนเพสืที่อทททำลทำยบรรดทำ
พระรทำชวนังแหตงเยรผซทำเลป็ม
ยรม 6:6-8

เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงโคมู่นตถ้นไมถ้ของเธอ

ลง จงกมู่อเชฮิงเทฮินไวถ้สถ้กผ รบงเยรผซคำเลอ็ม เหป็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำเองทรงออกคททำสนังที่ เชธิงกลยรุทธยแกตบรรดทำ
แมตทพนั บทำบธิโลน (นนันที่ คสือ เคลเดมีย) แมข้คททำสนังที่ เหลตทำนมีรอทำจไมตไดข้มทำททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรโดยตรง
พระเจข้ทำกป็ทรงใสตควทำมคธิดเหลตทำนมีรในสมองของพวกเขทำ กทำรโคตนตข้นไมข้รอบๆเยรผซทำเลป็มเปป็นขนัรน
ตอนททำงทหทำรมทำตรฐทำนเพสืที่อเปธิดชตองใหข้พลธนผยธิงไดข้และเพสืที่อขจนัดทมีที่ซตอนตนัวของปฏธิบนัตธิกทำรแบบ
กองโจรในสต วนของพวกยธิว เมสืที่อคนบทำบธิโลนเตรมียมกทำรทมีที่จะโจมตมี พวกเขทำกป็โคตนตข้นไมข้ทรนังหมด
ในบรธิเวณโดยรอบเยรผซทำเลป็ม จทำกนนัรนพวกเขทำกป็กตอเชธิงเทธินซนที่งพวกพลธนผสทำมทำรถยธิงลงขข้ทำมกททำแพง
เมสืองไดข้
เยรผซทำเลป็มถผกลข้อมรอบสทำมดข้ทำนโดยหรุบเขทำชนันทนัรงหลทำย อยตทำงไรกป็ตทำม ภผมธิประเทศดข้ทำนทธิศ
เหนสือของกรรุงนมีรกอป็ ยผใต นระดนับเดมียวกนับกรรุงนมีรเอง ตรงนมีรเองทมีที่คนบทำบธิโลนอทำจกตอเชธิงเทธินลข้อมกรรุง
ของตนขนรนมทำ และเปป็นตรงนมีรเองทมีที่เยรผซทำเลป็มอยผใต นสภทำพทมีที่ถผกโจมตมีงตทำยทมีที่สรุด พระเจข้ทำจนงทรงเตสือน
วตทำ นมีนึ่แหละนครทมีนึ่ตถ้องถผกทคคำโทษ ภคำยในเธอไมมู่มมีอะไรนอกจคำกกคำรบมีบบนังคนับ เยรผซทำเลป็มเปป็นนคร

หนนที่งทมีที่กทำท ลนังจะถผกเยสือนดข้วยกทำรพธิพทำกษทำ ควทำมบทำปของเธอกททำลนังจะไลตตทำมเธอทนันแลข้ว นครทมีที่เปป็น
ทมีที่รจผข้ นักเสมอมทำในประวนัตธิศทำสตรยวทำต เปป็นนครบรธิสรุทธธิธจรธิงๆแลข้วเตป็มไปดข้วยกทำรบมีบบนังคนับและควทำม
ทรุจรธิตทรุกรผปแบบ
7 นคนี้คำพบปลมู่อยนคนี้คำของมนันออกมคำฉนันใด เธอกอ็ปลมู่อยควคำมชนัวนึ่ ของเธอออกมคำฉนันนนันนี้ ไดถ้ยฮินถนง
ควคำมทคำรบณและกคำรทคคำลคำยมมีภคำยในเธอ ควคำมเศรถ้คำโศกและควคำมบคำดเจอ็บกอ็ปรคำกฏตมู่อเรคำเสมอ
เหมสือนกนับทมีที่นร ททำพรุพนต นทรทำออกมทำ เยรผซทำเลป็มกป็พนต ควทำมชนัวที่ ออกมทำเชตนกนัน พระเจข้ทำตรนัสวตทำนครนมีรเตป็ม
ไปดข้วยควทำมรรุนแรงและกททำไรอสนัตยย (การทนาลาย) พระกรรณของพระเจข้ทำไดข้ยธินเสมียงรข้องของคน
เหลตทำนนัรนทมีที่ถผกเอทำรนัดเอทำเปรมียบหรสือถผกโจมตมีในเยรผซทำเลป็มตลอด นครนมีรเสสืที่อมทรทำมอยตทำงสธิรนเชธิง
8 โอ กรบงเยรผซคำเลอ็มเออ๋ย จงรนับคคคำสนันึ่งสอนเถฮิด เกรงวมู่คำจฮิตใจเรคำจะพรคำกจคำกเจถ้คำไปเสมีย เกรง
วมู่คำเรคำจะกระทคคำใหถ้เจถ้คำเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เปอ็นแผมู่นดฮินทมีนึ่ปรคำศจคำกคนอคำศนัย " พระเจข้ทำจนงทรงเตสือน
เยรผซทำเลป็มอมีกครนัรงหนนงที่ คททำทมีที่แปลเปป็น จงรนับคคคำสนังนึ่ สอนเถฮิด (ยาคารณ์) ในบรธิบทนมีรมคมี วทำมหมทำยวตทำ ‘จง
รนับคททำเตสือนสตธิเถธิด’ กลตทำวอมีกนนัยหนนที่ง พระเจข้ทำทรงเตสือนเยรผซทำเลป็มวตทำพระองคยกทำท ลนังจะไปเสมียจทำก
พวกเขทำแลข้ว สงตทำรทำศมีเชคธินทำหยของพระองคยกทำท ลนังจะออกไปจทำกพระวธิหทำรนนัรนแลข้ว พระองคยกทำท ลนัง
จะทททำใหข้พวกเขทำรกรข้ทำงและวตทำงเปลตทำ นนันที่ เกธิดขนรนจรธิงหลนังจทำกนนัรนไมตนทำน เยรผซทำเลป็มเพธิกเฉยคททำ
เตสือนของพระเจข้ทำจทำกเยเรมมียย
ยรม 6:9

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "เขคำทนันี้งหลคำยจะกวคำดชน

อฮิสรคำเอลทมีนึ่เหลสืออยผมู่นนนันี้ เสมียใหถ้เกลมีนี้ยงอยมู่คำงเลอ็มเถคำองบมู่น เหมสือนคนเกอ็บผลองบมู่นเอคำมสือเกอ็บผลใสมู่ใน
ตะกรถ้คำอมีกคคคำรบหนนนึ่ง"นมีที่เปป็นครนัรงแรกในเจป็ดสธิบเอป็ดครนัรงในหนนังสสือเยเรมมียยทพมีที่ ระเจข้ทำทรงเรมียก
พระองคยเองวตทำ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ คททำทมีที่แปลเปป็น โยธคำ (ซะบา) หมทำยถนงกองทนัพตตทำงๆหรสือ
แมข้แตตกทำรสงครทำมดข้วยซทรทำ แมข้โดยทนัวที่ ไปแลข้วหมทำยถนงบรรดทำกองทนัพแหตงสวรรคย บรธิบทตรงนมีรกป็
อทำจหมทำยถนงกองทนัพเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนทมีที่รกรุ รทำน บรรดทำกองทนัพบทำบธิโลน (นนันที่ คสือ เคลเดมีย) จะ
รรุกรทำนยผดทำหยและปอกลอกพวกเขทำจนเกลมีรยงเหมสือนเถทำองรุตนอนันหนนที่งถผกเดป็ดผลองรุตนของมนันไปใน
ฤดผเกป็บเกมีที่ยว ยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกทททำลทำย “ชนอธิสรทำเอลทมีที่เหลสืออยผ”ต นนัรนคสือ ยผดทำหยอยตทำงไมตตข้องสงสนัย

อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้คสือ ทนัรงหมดทมีที่เหลสืออยผขต องอธิสรทำเอล อนันทมีที่จรธิงพระเจข้ทำทรงสนังที่ กองทนัพเหลตทำนนัรนทมีที่
รรุกรทำนใหข้กลนับมทำอมีกเปป็นครนัรงทมีที่สองเพสืที่อเกป็บเถทำองรุตนเหลตทำนนัรนใหข้เกลมีรยง นมีอที่ ทำจเปป็นภทำพเปรมียบของ
ควทำมพธินทำศอยตทำงสธิรนเชธิง หรสือมนันอทำจหมทำยถนงกทำรกลนับมทำครนัรงทมีที่สองและครนัรงทมีที่สทำมของคนเคลเดมีย
เพสืที่อตตอสผข้ยผดทำหยกไป็ ดข้ นนันที่ เกธิดขนรนจรธิงๆในประมทำณปมี 596 และ 587 กตอนครธิสตศนักรทำช
ยรม 6:10-12

ขถ้คำพเจถ้คำควรจะพผดและใหถ้คคคำตนักเตสือนแกมู่ผใถ้ผ ดดมีนะ เพสืนึ่อเขคำจะไดถ้ยฮิน

ดผเถฮิด หผของเขคำตนันเสมียแลถ้ว เขคำฟนังไมมู่ไดถ้ ดผเถฮิด พระวจนะของพระเยโฮวคำหยเปอ็นสฮินึ่งทมีนึ่เขคำดผหมฮินึ่น
เขคำไมมู่พอใจฟนัง ครทำวนมีรผผข้พดผ ดผเหมสือนเปป็นเยเรมมียย ดข้วยควทำมคนับขข้องใจ เขทำถทำมวตทำเขทำจะเทศนทำคททำ
เตสือนแกตผผข้ใด? ไมตมมีใครยอมฟนังเลย หผของชทำวยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มทนัรงหมดดข้ทำนชทำตตอคททำเตสือนของ
พระเจข้ทำ พระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นอะไรทมีที่พวกเขทำเยทำะเยข้ยและรผข้สนกขนัดเคสืองเพรทำะมนัน สรรุปกป็คสือ
พวกเขทำไมตอยทำกมมีสตวนเกมีที่ยวขข้องอะไรเลยกนับพระวจนะของพระเจข้ทำหรสือคนเหลตทำนนัรนทมีที่เทศนทำมนัน
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรรข้องออกมทำวตทำ 11 เพรคำะฉะนนันนี้ ขถ้คำพเจถ้คำจนงมมีพระพฮิโรธของพระเยโฮวคำหย
เตอ็มไปหมด ขถ้คำพเจถ้คำจะเกอ็บไวถ้อมีกไมมู่ไหวแลถ้ว "เรคำจะเทออกรดเดอ็กๆทมีนึ่ตคำมถนน และรดพวก
หนบมู่มๆทมีนึ่ชบมนบมกนันอยผดมู่ ถ้วย ทนันี้งสคำมมีและภรรยคำกอ็จะตถ้องเอคำไป ทนันี้งคนแกมู่และคนชรคำดถ้วย เยเรมมียย
รต วมแบตงปนันควทำมโกรธนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงมมีตตอประชทำชนทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของพระองคย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
เอสือมระอทำกนับกทำรระงนับลธินร ของตนไวข้แลข้ว เขทำจนงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะเทพระวจนะของพระเจข้ทำออก
ตตอสผข้กรรุงเยรผซทำเลป็มและอทำณทำจนักรแหตงยผดทำหยอยผดต มี ไมตวทำต จะเปป็นเดป็กๆทมีที่เลตนอยผตต ทำมถนน พวกหนรุตมๆ
ทมีที่ชรุมนรุมกนัน หรสือใครกป็ตทำม เยเรมมียยกตป็ ร งนั ใจแนตวแนตวทำต จะประกทำศวตทำกรรุงนมีรและแผตนดธินนมีรทรงนั หมดจะ
ถผกพธิชธิตซนที่งรวมถนงคผตสทำมมีภรรยทำและคนชรทำดข้วย ทรุกคนจะถผกเหยมียบยทที่ทำโดยบทำบธิโลน
12 บถ้คำนเรสือนของเขคำจะตถ้องยกใหถ้เปอ็นของคนอสืนึ่น ทนันี้งไรมู่นคำและภรรยคำของเขคำดถ้วย เพรคำะ
เรคำจะเหยมียดมสือของเรคำออกตมู่อสผถ้ชคำวแผมู่นดฮิน " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ เมสือที่ คนบทำบธิโลน
รรุกรทำนแผตนดธินยผดทำหย พวกเขทำจะใชข้กทำท ลนังยนดบข้ทำนเรสือนและทมีที่ดธินของประชทำชทำตธินร นัน แมข้แตตพวก
ภรรยทำและพวกผผข้หญธิงแหตงแผตนดธินนนัรนจะถผกจนับและถผกขตมขสืน พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำกทำรพธิพทำกษทำ
ทมีที่จะมทำนมีรเปป็นมทำโดยพระหนัตถยของพระองคย เรทำไมตควรแปลควทำมหมทำยวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้รธิเรธิที่ม

ควทำมโหดรข้ทำยททำรรุณเหลตทำนนัรนของสงครทำมทมีที่คนบทำบธิโลนเปป็นผผข้กระทททำ พวกเขทำคธิดเอทำเองวตทำตน
เปป็นตนัวแทนแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตตอสผข้ยผดทำหย จทำกนนัรนพระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ
เพรทำะควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ ถนงกระนนัรน เยเรมมียยกใป็ หข้คททำเตสือนทมีที่ชนัดเจนแกตยผดทำหยถนงสธิที่งทมีที่จะมทำ
ยรม 6:13-15

"เพรคำะวมู่คำ ตนันี้งแตมู่คนทมีนึ่ตคนึ่คำตถ้อยทมีนึ่สบดจนถนงคนใหญมู่โตทมีนึ่สบด ทบกคน

โลภอยคำกไดถ้กคคำไร และทบกคนกอ็กระทคคำกคำรดถ้วยควคำมเทอ็จ ตนันี้งแตมู่ผถ้พผ ยคำกรณยตลอดถนงปบโรหฮิต ทรุก
ระดนับชนัรนของสนังคมในยผดทำหยลข้วนทรุจรธิต ตนัรงแตตสทำมนัญชนไปจนถนงชนชนัรนสผง พวกเขทำทรุกคนลข้วน
ละโมบและเสสืที่อมทรทำม แมข้แตตพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำของแผตนดธินนนัรน พวกผผข้พยทำกรณยและพวก
ปรุโรหธิต กป็ไมตไดข้ถผกยกเวข้นจทำกควทำมทรุจรธิต พวกเขทำคดโกงพอๆกนับพวกทมีที่เหลสือ
14 เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้รนักษคำแผลแหมู่งบบตรสคำวประชคำชนของเรคำแตมู่เลอ็กนถ้อยกลมู่คำววมู่คำ
`สนันตฮิภคำพ สนันตฮิภคำพ' เมสืนึ่อไมมู่มมีสนันตฮิภคำพเลย พวกสธิบแปดมงกรุฎทมีที่ทททำตนัวเปป็นผผข้พยทำกรณยและ
ปรุโรหธิตของแผตนดธินนนัรนกลนับรข้องวตทำ ‘ชทำโลม ชทำโลม’ (นนันที่ คสือ สนันตธิภทำพ สนันตธิภทำพ) แมข้กทำร
พธิพทำกษทำใกลข้เขข้ทำมทำ พวกผผข้นททำททำงศทำสนทำของแผตนดธินนนัรนกป็ยงนั เทศนทำสนันตธิภทำพอยผต กระแสเรมียกรข้อง
สนันตธิภทำพและเหลตทำผผข้ประทข้วงเรมียกรข้องสนันตธิภทำพในปนัจจรุบนนั มมีบรรพบรุรรุษสมนัยโบรทำณอยผ ใต นพวกผผข้
พยทำกรณยเทป็จแหตงยผดทำหย ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำ ‘ผผข้ประทข้วงเรมียกรข้องสนันตธิภทำพ’ เหลตทำนมีร (สงฆยทมีที่ละทธิรง
ควทำมจรธิงแหตงสมนัยนนัรน) จะไมตอทำจยนับยนัรงสธิที่งทมีที่ไมตอทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้เพรทำะวตทำไมตมมีสนันตธิภทำพเลย! พวก
เขทำจะถผกพธิสผจนยใหข้เหป็นอยตทำงชนัดเจนวตทำเปป็นผผข้พยทำกรณยเทป็จ
15 เขคำละอคำยหรสือเมสืนึ่อเขคำกระทคคำกคำรอนันนมู่คำสะอฮิดสะเอมียน เปลมู่คำเลย เขคำไมมู่ละอคำยเสมียเลย
เขคำหนถ้คำแดงดถ้วยควคำมละอคำยไมมู่เปอ็นเลย หลทำยระดนับชนัรนเหลตทำนนัรนแหตงสนังคมยธิวละอทำยบข้ทำงไหมกนับ
กทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนตตทำงๆของตนตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ? คททำตอบคสือ ไมตเลย ไมตวทำต จะเปป็นกทำร
นนับถสือรผปเคทำรพ กทำรเลตนชผข้ ควทำมททำรรุณ วธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีคที่ ดโกง หรสือศทำสนทำแบบเสรมี ไมตมคมี วทำม
ละอทำยเลยในระดนับชนัรนใดกป็ตทำม
เพรคำะฉะนนันี้นเขคำจะลถ้มลงทมู่คำมกลคำงพวกทมีนึ่ลถ้มแลถ้ว เมสืนึ่อถนงเวลคำทมีนึ่เรคำลงอคำญคำเขคำทนันี้งหลคำย
เขคำจะลถ้มควคนึ่คำลง" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ควทำมคธิดนมีรอทำจเปป็นไดข้วทำต พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จและ

พวกปรุโรหธิตทมีที่ทรุจรธิตจะลข้มลงในกทำรถผกเขตนฆตทำเหมสือนกนับทมีที่สทำมนัญชนแหตงแผตนดธินนนัรนลข้มลง เมสือที่
พระเจข้ทำทรงเยสือนยผดทำหยดวข้ ยกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย ผผข้ปกครองททำงศทำสนทำเหลตทำนมีรจะถผกเหวมีที่ยง
ลง องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงประกทำศเอง
ยรม 6:16-17

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงยสืนทมีนึ่ถนนและมองใหถ้ดมี และถคำมหคำ

ทคำงโบรคำณนนันี้นวมู่คำ ทคำงดมีอยผมู่ทมีนึ่ไหน แลถ้วจงเดฮินในทคำงนนันี้น และทมู่คำนจะพบทมีนึ่พนักสงบสคคำหรนับจฮิตใจ
ของทมู่คำน แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยกลมู่คำววมู่คำ `เรคำจะไมมู่เดฮินในนนันี้น' พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรมียบของนนักเดธินททำง
ผผข้หนนงที่ ทมีที่ยสืนอยผตต รงสมีที่แยกและถทำมททำง พระเจข้ทำทรงแนะนททำยผดทำหยใหข้แสวงหทำททำงเกตทำเหลตทำนนัรน: ททำง
แหตงควทำมจรธิง ควทำมบรธิสรุทธธิธ และควทำมชอบธรรม ควทำมคธิดนมีรสอดคลข้องกนับคททำเชธิญชวนขององคย
พระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำในมนัทธธิว 11:28-29 เมสือที่ พระองคยตรนัสวตทำ “บรรดทำผผข้ทททำงทำนเหนป็ดเหนสืที่อยและ
แบกภทำระหนนัก จงมทำหทำเรทำ และเรทำจะใหข้ทตทำนทนัรงหลทำยหทำยเหนสืที่อยเปป็นสรุข จงเอทำแอกของเรทำแบก
ไวข้ แลข้วเรมียนจทำกเรทำ เพรทำะวตทำเรทำมมีใจอตอนสรุภทำพและถตอมลง และทตทำนทนัรงหลทำยจะพบทมีที่สงบสรุขแกต
จธิตใจของตน” กระนนัรนคททำตอบทมีที่ดรสือดนงของยผดทำหยกคป็ สือ “เรทำจะไมตเดธินในนนัรน” ดข้วยควทำมอวดดมีพวก
เขทำปฏธิเสธทมีที่จะกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของตนในกทำรกลนับใจใหมต
17 เรคำวคำงยคำมไวถ้เหนสือเจถ้คำ สนังนึ่ วมู่คำ `จงฟนังเสมียงแตร' แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยกลมู่คำววมู่คำ `เรคำทนันี้งหลคำยจะ
ไมมู่ยอมฟนัง' เสมียงแตรเปป็นวธิธมีเตสือนเพสืที่อปข้องกนันภนัยใหข้พลเรสือน ภทำพเปรมียบนมีรอทำจหมทำยถนง พวกผผข้
พยทำกรณยแทข้ทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้ไป – ผผข้พยทำกรณยอยตทำง อธิสยทำหย ฮทำบทำกรุก และเศฟนันยทำหย พวกเขทำซนที่ง
เหมสือนแตรสต งสนัญญทำณไดข้เตสือนยผดทำหยแลข้วใหข้กลนับใจใหมต คททำตอบของยผดทำหยยนังดสืรอดนงอยผเต หมสือน
เดธิม ทนัศนคตธิของพวกเขทำกป็คสือ “เรทำทนัรงหลทำยจะไมตยอมฟนัง”
ยรม 6:18-19

เพรคำะฉะนนันนี้ บรรดคำประชคำชคำตฮิเออ๋ย จงฟนัง โอ ทมีนึ่ประชบมเออ๋ย จง

ทรคำบเถฮิดวมู่คำ อะไรจะบนังเกฮิดขนนนี้ แกมู่เขคำ เพรทำะยผดทำหยไมตยอมฟนัง พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยบนัดนมีรจนงทรง
เรมียกประชทำชทำตธิทรนังหลทำยแหตงแผตนดธินโลกใหข้เปป็นพยทำน ประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิเหลตทำนนัรนถผกเรมียก
ใหข้เปป็นพยทำนถนงสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดแกตยผดทำหย

19 โอ พฮิภพเออ๋ย จงฟนังเถฮิด ดผเถฮิด เรคำจะนคคำควคำมรถ้คำยมคำเหนสือชนชคำตฮินมีนี้ คสือผลแหมู่งควคำมคฮิด
ทนันี้งหลคำยของเขคำ เพรคำะเขคำมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำของเรคำ สมู่วนรคำชบนัญญนัตฮิของเรคำนนันี้น เขคำปฏฮิเสธเสมีย
พระเจข้ทำทรงเรมียกบรรดทำประชทำชทำตธิแหตงแผตนดธินโลกใหข้เปป็นพยทำนถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พระองคยกทำท ลนัง
จะนททำมทำสผตยผดทำหยประชทำชนของพระองคย กทำรกระทททำตตทำงๆของพวกเขทำไมตเพมียงชนัวที่ รข้ทำยเทตทำนนัรน แตต
พวกมนันยนังถผกไตรต ตรองไวข้ลตวงหนข้ทำดข้วย กทำรกระทททำเหลตทำนนัรนอนันชนัวที่ รข้ทำยของพวกเขทำเปป็นผลแหตง
ควทำมคธิดตตทำงๆของพวกเขทำ ประเดป็นหลนักกป็คสือวตทำยผดทำหยไมตเพมียงเพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำ
เทตทำนนัรน พวกเขทำยนังปฏธิเสธมนันจรธิงๆดข้วย แมข้กทำรสททำแดงออกตตทำงๆแหตงควทำมบทำปของพวกเขทำนนัรนมมี
รผปแบบหลทำกหลทำย สรุดทข้ทำยแลข้วมนันกป็มทำสผตคททำงตทำยๆคททำเดมียว: ควทำมไมตเชสืที่อฟนัง ยผดทำหยไมตเชสืที่อฟนัง
พระเจข้ทำอยตทำงโจตงแจข้งและอยตทำงทข้ทำททำย อมีกไมตนทำนพวกเขทำจะถผกพธิพทำกษทำเพรทำะมนัน
ยรม 6:20-21

มมีกคคำยคำนมคำถนงเรคำจคำกเมสืองเชบคำ มมีตะไครถ้สมู่งมคำจคำกเมสืองไกล เพสืนึ่อ

อะไรเลมู่คำ เครสืนึ่องเผคำบผชคำของเจถ้คำกอ็ยนังไมมู่เปอ็นทมีนึ่รนับไดถ้ หรสือเครสืนึ่องสนักกคำรบผชคำของเจถ้คำกอ็ไมมู่เปอ็นทมีนึ่พอใจ
เรคำ" กททำยทำนจทำกเชบทำอทำจหมทำยถนง เครสือที่ งหอมตะวนันออกรทำคทำแพงซนที่งถผกใชข้ทมีที่พระวธิหทำรนนัร นทมีที่
เยรผซทำเลป็มสททำหรนับกทำรนมนัสกทำรของประชทำชน กทำรอข้ทำงอธิงถนง “ตะไครข้” อทำจหมทำยถนงเครสืที่องเทศ
อยตทำงหนนงที่ ในนทรทำมนันเจธิมบรธิสรุทธธิธนนัรนทมีที่ถผกใชข้ทมีที่พระวธิหทำร ดผ อพยพ 30:23 ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ
แมข้ยผดทำหยทรุจรธิตและเสสืที่อมทรทำมอยตทำงสรุดๆตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ กระนนัรนพวกเขทำกป็ยนังประกอบ
พธิธมีกรรมตตทำงๆของกทำรนมนัสกทำรของประชทำชนทมีที่พระวธิหทำรตตอไป เครสือที่ งเผทำบผชทำและเครสืที่องสนักกทำร
บผชทำทมีที่วทำต นมีรอทำจหมทำยถนง เครสือที่ งบผชทำทมีมที่ มีกลธิที่นหอมหวทำนซนที่งถผกพรรณนทำไวข้ในเลวมีนตธิ ธิ 1-3 กระนนัรน
พวกมนันกป็เปป็นทมีที่นตทำรนังเกมียจตตอพระเจข้ทำ ยผดทำหยยนังคงไวข้ซนที่งรผปแบบภทำยนอกของศทำสนทำทตทำมกลทำง
ควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ
21 เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด ตมู่อหนถ้คำชนชคำตฮินมีนี้ เรคำจะวคำงเครสืนึ่อง
สะดบดไวถ้ใหถ้เขคำสะดบด ทนันี้งบฮิดคำและบบตรชคำยดถ้วยกนัน ทนันี้งเพสืนึ่อนบถ้คำนและมฮิตรสหคำยจะพฮินคำศ" ยผดทำหย
ในสมนัยนนัรนและจนทรุกวนันนมีรเปป็นประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่สถทำปนัตยกรรมสต วนใหญตเปป็นงทำนหธิน แผตนดธิน
นนัรนอรุดมไปดข้วยหธินปผนโดโลไมตยสมีเหลสืองซมีด หธินทรงสมีที่เหลมีที่ยมทนัรงหลทำยทมีที่ถผกทธิงร ไวข้ในททำงเดธินหนนงที่
อทำจทททำใหข้คนทมีที่เดธินไมตระวนังสะดรุดไดข้ พระเจข้ทำจนงทรงใชข้ภทำพเปรมียบนนัรนเพสืที่อพรรณนทำวตทำพระองคยจะ

ทรงวทำงหธินสะดรุดเหลตทำนนัรนไวข้ตรงหนข้ทำประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรน หนรุตมหรสือแกต เพสืที่อนบข้ทำนหรสือมธิตร
สหทำย ทรุกคนจะพธินทำศในกทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่จะมทำนนัรน พวกเขทำจะถผกฆตทำตทำยในกทำรสผข้รบหรสือไมตกถป็ ผก
กวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน
ยรม 6:22-23

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด ชนชคำตฮิหนนนึ่งกคคำลนังมคำจคำกแดน

เหนสือ ประชคำชคำตฮิใหญมู่ชคำตฮิหนนนึ่งจะถผกเรถ้คำใหถ้มคำจคำกสมู่วนทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบดของพฮิภพ เกรงวตทำจะมมีคททำถทำม
ใดๆเกมีที่ยวกนับภทำพเปรมียบและคททำพผดเปรมียบเทมียบตตทำงๆทมีที่ถผกใชข้จนถนงตอนนมีร พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจ
นมทำกๆวตทำจะเกธิดอะไรขนรน ในไมตชข้ทำยผดทำหยจะถผกรรุกรทำนจทำกทธิศเหนสือ แมข้บทำบธิโลนอยผหต ตทำงไป
ประมทำณ 500 ไมลยททำงทธิศตะวนันออกคตอนไปททำงทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือ เพรทำะขมีดจททำกนัดของ
ทะเลทรทำยอทำระเบมียอนันกวข้ทำงใหญตเหลตทำนนัรน เสข้นททำงกทำรรรุกรทำนของพวกเขทำกป็จะนททำพวกเขทำลงมทำ
จทำกทธิศเหนสือเพสืที่อตตอสผข้ยผดทำหย บทำบธิโลนภทำยใตข้กทำรนททำของเนบผคนัดเนสซทำรยไดข้กลทำยเปป็นประชทำชทำตธิ
หนนที่งทมีที่กทำข้ วรข้ทำวและชอบพธิชธิตอยตทำงรวดเรป็ว พวกเขทำไดข้เหยมียบยทที่ทำประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่ทรงอททำนทำจอยตทำง
อนัสซมีเรมียและประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีที่ตธิดพรมแดนมทำแลข้ว
23 เขคำทนันี้งหลคำยจะจนับคนันธนผและหอก เขคำทนันี้งหลคำยดบรถ้คำยและไมมู่มมีควคำมสงสคำร เสมียงของ
เขคำกอ็เหมสือนเสมียงทะเลกคคำเรฮิบ เขคำทนันี้งหลคำยขมีนึ่มถ้คำ และจนัดเตรมียมกระบวนเหมสือนชคำยทมีนึ่จะเขถ้คำ
สงครคำม โอ บบตรสคำวศฮิโยนเออ๋ย เขคำทนันี้งหลคำยมคำตมู่อสผถ้เจถ้คำ " กองทนัพเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนตธิดอทำวรุธ
พรข้อมสรรพ กองทหทำรรทำบของพวกเขทำมมีทรนังคนันธนผและหอก ประเดป็นกป็คสือวตทำพวกเขทำเปป็นกองทนัพ
ทมีที่ทรงพลนัง ยธิงที่ กวตทำนนัรน เหลตทำทหทำรของบทำบธิโลนยนังโหดรข้ทำยททำรรุณดข้วย โดยไมตแสดงควทำมเมตตทำ
เลยตตอบรรดทำศนัตรผของพวกเขทำ เมสือที่ บรรดทำกองทนัพของพวกเขทำจะตะโกนอยตทำงพรข้อมเพรมียงกนัน
มนันกป็เปป็นเหมสือนเสมียงคททำรทำมของคลสืที่นทะเล นอกจทำกกองทหทำรรทำบอนันทรงพลนังแลข้ว บทำบธิโลนยนังมมี
เหลตทำทหทำรมข้ทำทมีที่นตทำเกรงขทำมดข้วย และกททำลนังพลทนัรงหมดนมีรกพป็ งรุต เปข้ทำไปทมีที่ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม ยผดทำหย
เปป็นเปข้ทำหมทำยตตอไปของพวกเขทำ
ยรม 6:24-25

พวกเรคำไดถ้ยฮินกฮิตตฮิศนัพทยพวกนนันี้น มสือของเรคำกอ็อมู่อนลงอยมู่คำงชมู่วยไมมู่

ไดถ้ ควคำมแสนระทมไดถ้จนับเรคำไวถ้เปอ็นควคำมเจอ็บเหมสือนสตรมีกคคำลนังคลอดบบตร ขณะเดมียวกนัน รทำยงทำน

ขตทำวเกมีที่ยวกนับควทำมตนัรงใจตตทำงๆของบทำบธิโลนกป็ถผกสต งกลนับมทำยนังยผดทำหยจทำกแหลตงขตทำวอสืที่นๆ ชสืที่อเสมียง
ของพวกเขทำเปป็นทมีที่ทรทำบกนันดมี ดนังนนัรนควทำมกลนัวและควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนมีจนงเรธิที่มแพรต กระจทำยไปทนัวที่
แผตนดธินนนัรน สททำหรนับบทำงคนแลข้ว ควทำมปวดรข้ทำวนนัรนเปป็นเหมสือนหญธิงคนหนนงที่ ทมีที่กทำท ลนังคลอดบรุตร
25 อยมู่คำเดฮินออกไปในทบมู่งนคำ หรสือเดฮินบนถนน เพรคำะดคำบของศนัตรผ และควคำมสยดสยองอยผมู่
ทบกดถ้คำน ขณะทมีที่เวลทำแหตงกทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลนเขข้ทำมทำใกลข้ ขตทำวกป็แพรต สะพนัดไปใหข้ประชทำชนอยผต
บข้ทำนและซตอนตนัว เมสือที่ คนบทำบธิโลนเรธิที่มกทำรรรุกรทำนของตนจรธิงๆ ควทำมกลนัวจะเกทำะกรุมแผตนดธินนนัรน
ยรม 6:26

โอ บบตรสคำวแหมู่งประชคำชนของเรคำเออ๋ย จงเอคำผถ้คำกระสอบคคำดเอว

ไวถ้ และกลฮินี้งเกลสือกอยผใมู่ นกองเถถ้คำ จงไวถ้ท บกขยเหมสือนเพสืนึ่อบบตรชคำยคนเดมียว เปอ็นกคำรครคนึ่คำครวญอยมู่คำง
แสนขมขสืนึ่นทมีนึ่สบด เพรคำะวมู่คำผผถ้ทคคำลคำยมคำสผถ้เรคำในทนันทมีทนันใด เยเรมมียยจนงรข้องบอกชนชทำตธิของเขทำใหข้
กลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำตตอหนข้ทำคนอสืนที่ เขทำรผวข้ ทำต อะไรกททำลนังจะมทำ เขทำหยธิบยสืนที่ ควทำม
หวนังแหตงโอกทำสสรุดทข้ทำยทมีที่จะกลนับใจใหมต เขทำรข้องเรมียกยผดทำหยใหข้สวมผข้ทำกระสอบและขมีรเถข้ทำและไวข้
ทรุกขยเหมสือนกนับทมีพที่ วกเขทำจะกระทททำสททำหรนับงทำนศพของลผกชทำยคนเดมียว อมีกททำงเลสือกหนนที่งคสือ เผชธิญ
หนข้ทำกทำรรรุกรทำนทมีจที่ ะมทำนนัรนของคนบทำบธิโลนซนที่งจะทททำลทำยพวกเขทำอยตทำงฉนับพลนัน
ยรม 6:27

"เรคำไดถ้กระทคคำใหถ้เจถ้คำเปอ็นหอคอยและปถ้อมปรคำกคำรทมู่คำมกลคำง

ประชคำชนของเรคำ เพสืนึ่อเจถ้คำจะทรคำบและลองพฤตฮิกคำรณยทนันี้งหลคำยของเขคำ พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนควทำม
จททำเยเรมมียยวทำต พระองคยไดข้ทรงทททำใหข้ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเปป็นเหมสือนยทำมเฝข้ทำระวนังคนหนนที่งในหอคอย
และคนยทำมคนหนนงที่ ในปข้อมปรทำกทำร หนข้ทำทมีที่ของเขทำคสือ พธิเครทำะหยดผควทำมบทำปของประชทำชทำตธินรนั น
ยรม 6:28-30

เขคำทนันี้งหลคำยมนักกบฏอยมู่คำงดสืนี้อดถ้คำนทนันี้งสฮินี้น เทมีนึ่ยวนฮินทคำเขคำไป เขคำทนันี้ง

หลคำยเปอ็นทองสนัมฤทธฮิธิ์ และเปอ็นเหลอ็ก เขคำทบกคนประพฤตฮิเลวทรคำมทนันี้งนนันี้น ควทำมคธิดใน มนักกบฏ
อยมู่คำงดสืนี้อดถ้คำนทนันี้งสฮินี้น คสือ พวกกบฏทมีที่ดรสือดข้ทำน พวกเขทำยนังเทมีที่ยวใสต รทำข้ ยไปทนัวที่ ดข้วย – อทำจใสต รข้ทำยตตอ
พระเจข้ทำของตน แทนทมีที่จะเปป็นทองคททำและเงธิน ยผดทำหยไดข้กลทำยเปป็นทองเหลสืองและเหลป็ก พวกเขทำไดข้
เปลมีที่ยนจทำกศนักดธิธสธิทธธิธมทำเปป็นมลทธิน ยผดทำหยไดข้เสสืที่อมทรทำมลงอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้ว

29 เครสืนึ่องสผ บลมของเขคำสผ บอยมู่คำงดบเดสือด ตะกนันึ่วกอ็ถผกไฟเผคำผลคำญเสมีย ถลบงกนันเรสืนึ่อยไปกอ็เปลมู่คำ
ประโยชนย เพรคำะวมู่คำคนชนันึ่วกอ็ยงนั ไมมู่ไดถ้ถผกถอนออกไป นมีที่เปป็นภทำพเปรมียบของชตทำงถลรุงคนหนนที่งทมีที่ถลรุง
โลหะมมีคตทำตตทำงๆ เชตน เงธินหรสือทองคททำ ควทำมคธิดกป็คสือ ควทำมเปลตทำประโยชนยของกทำรพยทำยทำมทมีที่จะ
ถลรุงเงธินออกจทำกตะกนัวที่ ไมตวทำต ชตทำงถลรุงทททำไฟใหข้รอข้ นสนักเทตทำไร กป็ไมตมมีเงธินออกมทำจทำกตะกนัวที่ กทำร
ประยรุกตยใชข้กคป็ สือวตทำ ขมีรโลหะแหตงควทำมชนัวที่ ไมตไดข้ถผกขจนัดออกไปจทำกแผตนดธินนนัรน ยผดทำหยอยผใต นสภทำพ
เกธินทมีที่จะถลรุงไดข้แลข้ว พวกเขทำเสสืที่อมทรทำมอยตทำงสธิรนเชธิง แทนทมีที่จะไดข้เงธินทมีที่ถผกถลรุง พระเจข้ทำกลนับพบ
แตตตะกนัวที่
30 จะเรมียกเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้วมู่คำ เปอ็นขมีนี้เงฮิน เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงปฏฮิเสธเขคำเสมียแลถ้ว " ชตทำง
ถลรุงจะปฏธิเสธโลหะชนัรนตทที่ทำอยตทำงตะกนัวที่ เมสืที่อพยทำยทำมทมีที่จะถลรุงเงธิน เชตนเดมียวกนัน ในไมตชข้ทำยผดทำหยจะไดข้
ชสืที่อวตทำถผกปฏธิเสธโดยพระเจข้ทำของพวกเขทำเอง พวกเขทำไดข้ทททำใหข้ตนัวเองไรข้คตทำตตอพระองคยแลข้ว คททำ
เตสือนนมีรกเป็ ปป็นลทำงรข้ทำยจรธิงๆ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 7: เรยิมที่ ตผู้นตรงนมีแนั้ ละตล่อเนสืที่องไปจนจบบททมีที่ 10 คสือ ‘ขผู้อความใน
ประตผแหล่งพระนยิเวศขององคณ์พระผผผู้เปป็นเจผู้า’ ขณะทมีที่ขผู้อความสองอนันกล่อนหนผู้าของพระเจผู้าผล่า
นทางเยเรมมียณ์เปป็นคนาเตสือนถนงยผดาหณ์โดยทนัที่วไป คราวนมีจนั้ มุดสนใจหลนักเปลมีที่ยนไปยนังเหลล่าผผผู้นนาทาง
ศาสนาของประชาชาตยินนันั้น – คนเหลล่านนันั้นทมีที่ปรนนยิบนัตยิอยผใล่ นพระวยิหารของพระเจผู้า คนากลล่าวโทษ
เพยิที่มเตยิมเรสืที่องความบาปถผกพบ
ยรม 7:1-2

พระวจนะซนงนึ่ มคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยวมู่คำ 2 "เจถ้คำจงยสืนอยผมู่ใน

ประตผกคคำแพงพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย และประกคำศถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทมีนึ่นนันึ่นวมู่คำ บรรดคำคนยผดคำหยทนันี้ง
ปวง ผผเถ้ ขถ้คำมคำในประตผกคคำแพงนมีนี้เพสืนึ่อจะนมนัสกคำรพระเยโฮวคำหย จงฟนังพระวจนะพระเยโฮวคำหย
ขข้อควทำมสททำคนัญอมีกประกทำรจทำกพระเจข้ทำถนงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรอยผตต รงนมีร เยเรมมียถย ผกสนังที่ ใหข้ไปยนังพระ
วธิหทำรของพระเจข้ทำทมีที่เยรผซทำเลป็มบนยอดภผเขทำโมรธิยทำหยและประกทำศขข้อควทำมทมีที่ตทำมมทำนมีร ทมีที่ประตผททำง
เขข้ทำหลนัก ขข้อควทำมนมีรมมีมทำถนงคนทนัรงปวงทมีที่เขข้ทำมทำททำงประตผนร มีของพระวธิหทำร

แมข้มธิไดข้ถผกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงเจทำะจงตรงนมีร บรธิบททมีที่ตทำมมทำกป็บตงบอกวตทำขข้อควทำมนมีรนตทำจะถผก
สต งมอบหลนังจทำกกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกเขข้ทำไปในยผดทำหยโดยบทำบธิโลน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้ว ทำต บทำบธิโลน
โจมตมีและรรุกรทำนยผดทำหยสทำมครนัรงแยกจทำกกนัน ครนัรงแรกคสือรทำวๆปมี 605 กตอน ค.ศ. ครนัรงทมีที่สองคสือรทำวๆ
ปมี 596 กตอน ค.ศ. และกทำรโจมตมีครนัรงทมีที่สทำมคสือรทำวๆปมี 586 กตอน ค.ศ. บรธิบททมีที่ตทำมมทำนมีรดผเหมสือนบตง
บอกวตทำกทำรรรุกรทำนครนัรงหนนที่งโดยบทำบธิโลนไดข้เกธิดขนรนไปแลข้ว ณ เวลทำนมีรเองทมีที่ดทำเนมียลและคนอสืที่นๆ
อทำจถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย แตตเยรผซทำเลป็มยนังไมตถผกทททำลทำย พระวธิหทำรยนังตนัรงอยผแต ละเยโฮยทำคธิมยนัง
เปป็นกษนัตรธิยยอยผเต หมสือนเดธิมในขณะนนัรน
ยรม 7:3-4

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำพระเจถ้คำของอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงซมู่อม

พฤตฮิกคำรณยและกคำรกระทคคำของเจถ้คำเสมีย และเรคำจะใหถ้เจถ้คำอคำศนัยอยผมู่ในสถคำนทมีนึ่นมีนี้ พระเจข้ทำทรงเรมียก
พระองคยเองวตทำ “พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำ” อมีกครนัรงซนที่งจรธิงๆแลข้วมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ
แหตงกองทนัพทนัรงหลทำย’ (แหตงสวรรคย) คททำทมีแที่ ปลเปป็น ซมู่อม (ยาทนับ) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทททำใหข้ดมี’
– ทททำททำงทนัรงหลทำยและกทำรกระทททำทนัรงหลทำยของพวกเจข้ทำใหข้ดมี หรสือกลตทำวอมีกนนัยหนนงที่ จงทททำสธิที่งทมีถที่ ผก
ตข้อง พระเจข้ทำจนงทรงหยธิบยสืนที่ ควทำมหวนังทมีที่วทำต พวกเขทำในฐทำนะชนชทำตธิหนนที่งสทำมทำรถอทำศนัยอยผตต ตอไปใน
“สถทำนทมีที่นร มี” (นนันที่ คสือ เยรผซทำเลป็ม) ไดข้ แมข้วทำต กทำรกวทำดตข้อนเปป็นเชลยครนัรงแรกไปยนังบทำบธิโลนไดข้เกธิด
ขนรนแลข้ว พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะไมตมมีสที่ ธิงใดเกธิดขนรนอมีกถผู้าพวกเขทำซตอมททำงทนัรงหลทำยของตน (นนันที่
คสือ กลนับใจใหมต)
4 อยมู่คำไวถ้วคำงใจในคคคำเทอ็จเหลมู่คำนมีนี้ทมีนึ่วมู่คำ `นมีนึ่เปอ็นพระวฮิหคำรของพระเยโฮวคำหย พระวฮิหคำรของ
พระเยโฮวคำหย พระวฮิหคำรของพระเยโฮวคำหย' เหป็นไดข้ชดนั วตทำควทำมเชสืที่อฝนังหนัวในสมนัยนนัรนกป็คอสื วตทำ
พระเจข้ทำจะไมตมมีวนันอนรุญทำตใหข้พระวธิหทำรทมีเที่ ยรผซทำเลป็มถผกทททำลทำย สถทำปนัตยกรรมทมีที่ใหญตโตและงดงทำม
ของมนันไมตเพมียงเปป็นอนรุสทำวรมียยประจททำชทำตธิแหตงหนนที่งเทตทำนนัรน แตตยงนั เปป็นสนัญลนักษณยอยตทำงหนนที่งทมีที่คน
มทำกมทำยในยผดทำหยเคยคธิดวตทำจะไมตมมีวนนั ถผกกททำจนัดเลยดข้วย กทำรกลตทำวซทรทำสทำมครนัรงทมีที่วทำต “พระวธิหทำรของ
พระเยโฮวทำหย” อทำจเปป็นคททำขวนัญหรสือขข้อควทำมทมีที่เปป็นจรธิงอยตทำงหนนงที่ ของสมนัยนนัรนซนงที่ บอกเปป็นนนัยถนง
ควทำมมนันที่ คงปลอดภนัยของพระวธิหทำร อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนมธิใหข้ไวข้วทำงใจในอนรุสทำวรมียย
ประจททำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นอทำคทำรโดยรอบของพระวธิหทำร ไมตวทำต พวกมนันศนักดธิธสธิทธธิธขนทำดไหนกป็ตทำม

ยรม 7:5-7

เพรคำะวมู่คำ ถถ้คำเจถ้คำซมู่อมพฤตฮิกคำรณยและกคำรกระทคคำของเจถ้คำจรฮิงๆ ถถ้คำเจถ้คำ

ใหถ้ควคำมยบตฮิธรรมระหวมู่คำงคนหนนนึ่งกนับเพสืนึ่อนบถ้คำนของเขคำจรฮิงๆ 6 ถถ้คำเจถ้คำไมมู่บมีบบนังคนับคนตมู่คำงดถ้คำว ลผก
กคคำพรถ้คำพมู่อหรสือแมมู่มมู่คำย และไมมู่หลนันึ่งโลหฮิตทมีนึ่ไรถ้ควคำมผฮิดใหถ้ถนงตคำยในทมีนึ่นมีนี้ และเจถ้คำทนันี้งหลคำยไมมู่ตฮิดตคำม
พระอสืนึ่นไปใหถ้เจอ็บตนัวเอง พระเจข้ทำ (ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร) ทรงเรธิที่มนททำเสนอเงสืที่อนไขหข้ทำประกทำร
ทมีที่พระองคยจะทรงยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำมทำกกวตทำนมีร (1) อมีกครนัรงทมียที่ ผดทำหยตข้องซตอมททำงทนัรงหลทำยและกทำรก
ระทททำตตทำงๆของตนอยตทำงถมีที่ถวข้ น (2) พวกเขทำตข้องปฏธิบนัตธิอยตทำงยรุตธิธรรมทตทำมกลทำงพวกเขทำเอง (3)
พวกเขทำตข้องเลธิกเอทำเปรมียบและบมีบบนังคนับคนอตอนแอ เชตน คนตตทำงดข้ทำว ทมีที่อยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำ พวก
ลผกกททำพรข้ทำและหญธิงมตทำย (4) พวกเขทำตข้องเลธิกกทำรทททำใหข้โลหธิตทมีที่ไรข้ผธิดตก และสรุดทข้ทำย (5) พวกเขทำ
ตข้องหนันเสมียอยตทำงสธิรนเชธิงจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพทมีแที่ พรต หลทำยทนัวที่ แผตนดธินนนัรน สรรุปกป็คอสื พระเจข้ทำทรง
เรมียกใหข้มมีกทำรกลนับใจใหมตโดยสมบผรณย พระองคยทรงรข้องขอกทำรกลนับมทำสผตควทำมชอบธรรมและกทำร
ปฏธิเสธกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอยตทำงสธิรนเชธิง พระองคยทรงเรมียกรข้องใหข้ยดผ ทำหยกลนับมทำสผตควทำมเชสืที่อฟนังตตอ
พระวจนะของพระองคย
7 แลถ้วเรคำจะใหถ้เจถ้คำอคำศนัยอยผมู่ในสถคำนทมีนึ่นมีนี้ ในแผมู่นดฮินซนงนึ่ เรคำไดถ้ยกใหถ้แกมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำ
เปอ็นนฮิตยย ถข้ทำยผดทำหยจะตนัรงใจฟนังกทำรทรงเรมียกใหข้กลนับใจใหมตของพระเจข้ทำ แลผู้วพระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำ
พระองคยจะทรงอนรุญทำตใหข้พวกเขทำอยผตต ตอไปในแผตนดธินของพวกเขทำ (ขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต บทำงคนไดข้ถผก
กวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยแลข้วดผเหมสือนจะเปป็นคททำเตสือนสรุดทข้ทำย อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำเตสือน
นนัรนถผกเพธิกเฉยเสมีย)
ยรม 7:8

ดผเถฮิด เจถ้คำวคำงใจในคคคำเทอ็จอยมู่คำงไมมู่ไดถ้ประโยชนยอะไรเลย ควทำมคธิดนมีร

สสืที่อถนงกทำรถอนหทำยใจ แมข้พระเจข้ทำทรงเสนอโอกทำสอมีกครนัรงหนนงที่ ทมีที่จะกลนับใจใหมตแกตประชทำชนทมีที่มนัก
กบฏของพระองคยแลข้ว บนัดนมีรพระองคยกทป็ รงถอนหทำยใจวตทำ พวกเขทำยนังวทำงใจในคททำเทป็จ (“นมีที่เปป็นพระ
วธิหทำรของพระเยโฮวทำหย พระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหย พระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหย '”) แทนทมีที่จะ
กลนับใจใหมต ยผดทำหยทมีที่ดรอสื ดนงยนังยนดตธิดกนับควทำมหวนังลมๆแลข้งๆวตทำพระวธิหทำรของพระเจข้ทำจะเปป็นสถทำน
บรธิสรุทธธิธแหตงหนนงที่ ซนที่งจะปข้องกนันมธิใหข้เกธิดกทำรทททำลทำยลข้ทำงไปมทำกกวตทำนมีร นมีที่เทตทำกนับวตทำพวกเขทำยนดตธิดอยผต
กนับสนัญลนักษณยททำงศทำสนทำอยตทำงหนนที่งแทนทมีที่จะกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตน

ยรม 7:9-10

พระเจข้ทำ (ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร) จนงทรงถทำมวตทำ เจถ้คำจะลนักทรนัพยย

กระทคคำฆคำตกรรม ลมู่วงประเวณมี ปฏฮิญคำณเทอ็จ เผคำเครสืนึ่องบผชคำถวคำยพระบคำอนัลและตฮิดตคำมพระอสืนึ่น
ซนนึ่งเจถ้คำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้รถ้จผ นักไปหรสือ ในขข้อสนัรนๆนมีร พระเจข้ทำทรงกลตทำวหทำยผดทำหยวทำต ละเมธิดอยตทำงนข้อยหข้ทำขข้อ
ของบนัญญนัตธิสธิบประกทำรเปป็นกธิจวนัตร นอกจทำกนมีร กทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำยนังโจตงแจข้งอมีก
ดข้วย: พระบทำอนัลและรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวอสืที่นๆ
เมสืที่อเหป็นถนงควทำมชนัวที่ ชข้ทำทมีที่พวกเขทำยนังกระทททำอยผตต ตอไปดนังทมีหที่ มทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบน พระเจข้ทำจนง
ทรงถทำมดข้วยวตทำ พวกเจข้ทำจะ 10 มคำยสืนตมู่อหนถ้คำเรคำในนฮิเวศนมีนี้ ซนงนึ่ เรมียกตคำมนคำมของเรคำ และกลมู่คำววมู่คำ
`เรคำทนันี้งหลคำยไดถ้รนับกคำรชมู่วยใหถ้รอดพถ้นมคำแลถ้ว เพสืนึ่อจะไปกระทคคำสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้ง
สฮินนี้ ' หรสือ? ทนัรงๆทมีที่พวกเขทำมมีควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งและกทำรนนับถสือรผปเคทำรพแบบเปธิดเผย พระเจข้ทำ
ทรงเผชธิญหนข้ทำยผดทำหยเรสืที่องทมีที่พวกเขทำมทำยสืนอยผตต ตอพระพนักตรยพระองคยในพระวธิหทำรและอข้ทำงวตทำไดข้หนัน
เสมียจทำกควทำมบทำปเหลตทำนนัรนแลข้ว ทมีที่ถผกเพธิที่มเขข้ทำกนับควทำมบทำปเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกสทำธยทำยไปขข้ทำงบนแลข้ว
อทำจเปป็นกทำรโกหกและควทำมหนข้ทำซสืที่อใจคดแบบไรข้ยทำงอทำย ทนัรงๆทมีที่ยงนั ทททำบทำปอยตทำงโจตงแจข้งตตอไปอยผต
พวกเขทำยนังมทำอยผตต ตอพระพนักตรยพระเจข้ทำทมีที่พระวธิหทำรและอข้ทำงวตทำไดข้กลนับใจจทำกควทำมบทำปเหลตทำนนัรน
แลข้ว พระเจข้ทำทรงทรทำบดมี
ยรม 7:11-12

นฮิเวศนมีนี้ซงนนึ่ เรมียกตคำมนคำมของเรคำ ในสคำยตคำของเจถ้คำไดถ้กลคำยเปอ็นทมีนึ่

ซมู่องสบ มของพวกโจรไปแลถ้วหรสือ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด แมถ้แตมู่เรคำกอ็ไดถ้เหอ็นเองแลถ้ว พระเจข้ทำจนง
ทรงถทำมวตทำพระนธิเวศบรธิสรุทธธิธของพระองคย นนันที่ คสือ พระวธิหทำร ไดข้กลทำยเปป็นถทรทำของพวกโจรไปไดข้
อยตทำงไร? ทมีแที่ ยตกวตทำนนัรนกป็คสือ ขข้อเทป็จจรธิงทมีวที่ ทำต ทรุกคนกป็รผข้ดมี มนันปรทำกฏชนัดเจนแกตใครกป็ตทำมในยผดทำหยทมีที่
มองเหป็นไดข้ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงใหข้กทำรวตทำพระองคยไดข้เหป็นมนันอยตทำงชนัดเจนดข้วยพระเนตรของ
พระองคยเอง พระเยซผทรงยกขข้อควทำมตอนนมีรเวลทำทมีที่เอทำแสข้ไลตเฆมีที่ยนวธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีที่คดโกงและ
ละโมบซนที่งเกธิดขนรนทมีที่พระวธิหทำรในสมนัยของพระองคย ดผ มนัทธธิว 21:13 พระวธิหทำรนนัรนซนที่งถผกอรุทธิศถวทำย
ใหข้เปป็นสถทำนบรธิสรุทธธิธแหตงหนนที่งไดข้กลทำยเปป็นสธิที่งตรงกนันขข้ทำมแลข้ว กทำรเสมียดสมีกคป็ อสื วตทำ ยผดทำหยทมมีที่ นักกบฏ
กททำลนังวทำงใจในพระวธิหทำรของพระเจข้ทำใหข้เปป็นควทำมหวนังสรุดทข้ทำยของพวกเขทำ ทมีที่เสมียดสมียธิงที่ ไปกวตทำนนัรน

กป็คสือวตทำ ควทำมบทำปของพวกเขทำทมีที่พระวธิหทำรของพระเจข้ทำไดข้ทททำใหข้พระเจข้ทำแหตงพระวธิหทำรนนัรนทรง
สะอธิดสะเอมียน พระองคยทรงเหลสืออดเตป็มทนแลข้ว!
พระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำ 12 แตมู่จงไปยนังสถคำนทมีนึ่ของเรคำซนนึ่งเคยอยผใมู่ นเมสืองชมีโลหย ซนงนึ่ ทมีแรกเรคำ
ไดถ้กระทคคำใหถ้นคำมของเรคำอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่น จงดผวมู่คำเพรคำะควคำมชนันึ่วรถ้คำยของอฮิสรคำเอลประชคำชนของเรคำ เรคำไดถ้
กระทคคำอะไรตมู่อสถคำนทมีนึ่นนันี้น ชมีโลหยเปป็นสถทำนทมีที่แหตงหนนที่งททำงทธิศเหนสือของเบธเอลซนที่งเปป็นทมีที่ๆ
พลนับพลทำนนัรนและหมีบพนันธสนัญญทำเคยตนัรงอยผต ดผ โยชผวทำ 18:1 และผผข้วธินจธิ ฉนัย 21:19 กระนนัรนเพรทำะ
ควทำมบทำปของอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจนงทรงทอดทธิรงชมีโลหยแลข้ว ดผ เพลงสดรุดมี 78:60 พระเจข้ทำทรง
พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลโดยคนฟมีลธิสเตมียทมีที่ชโมี ลหย พลนับพลทำถผกทททำลทำย และหมีบพนันธสนัญญทำถผกขโมยไป
โดยคนฟมีลธิสเตมีย ดผ 1 ซทำมผเอล 4:10 แนตนอนวตทำเคยเกธิดขนรนมทำกตอนแลข้วทมีพที่ ระเจข้ทำทรงทอดทธิรงสถทำน
ทมีที่ประทนับบนโลกนมีรของพระองคย พระองคยทรงทททำเชตนนนัรนแลข้วทมีที่ชมีโลหยและพระองคยทรงเตสือนวตทำ
พระองคยจะทททำเชตนนนัรนอมีก คนเหลตทำนนัรนทมีที่วทำงใจในพระวธิหทำรกป็อยผบต นพสืรนดธินทมีที่ไมตมนนั ที่ คง ดผ เพลง
สดรุดมี 78:60-67 เชตนกนัน
ยรม 7:13-15

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ และบนัดนมีนี้ เพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำสฮินึ่ง

เหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้น และเมสืนึ่อเรคำพผดกนับเจถ้คำอยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง แตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยหคำไดถ้ฟนังไมมู่ และเมสืนึ่อเรคำไดถ้
เรมียกพวกเจถ้คำ แตมู่เจถ้คำมฮิไดถ้ตอบ พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำยผดทำหย (1) ถนงควทำมบทำปของพวกเขทำและ
(2) กทำรทมีที่พระองคยไดข้ทรงเตสือนพวกเขทำแลข้วอยตทำงไมตหยรุดหยตอน อยตทำงหลนังเปป็นกทำรอข้ทำงอธิงทมีที่ชดนั เจน
ถนงผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงใชข้มทำเตสือนยผดทำหยเกมีที่ยวกนับควทำมบทำปของพวกเขทำ ในควทำม
เมตตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงเตสือนประชทำชนทมีที่มนักกบฏของพระองคยซร ททำแลข้วซทรทำอมีกถนงควทำมบทำปของพวก
เขทำและผลทมีที่ตทำมมทำตตทำงๆของมนัน กทำรเอตยถนง “ลรุกขนรนแตตเชข้ทำและพผด” (“พผด...อยตทำงไมตหยรุดยนัรง”)
หมทำยถนงกทำรทมีที่ผพผข้ ยทำกรณยเหลตทำนนัรนลรุกขนรนแตตเชข้ทำและเทศนทำ ประเดป็นกป็คสือวตทำผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรน
ขยนันขนันแขป็งและไมตหยรุดยนัรง ยผดทำหยอข้ทำงไมตไดข้วทำต ไมตไดข้ยธินขข้อควทำมนนัรน บรรดทำผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำ
(เยเรมมียย เศฟนันยทำหย อธิสยทำหย ฮทำบทำกรุก ฯลฯ) ลรุกขนรนทททำงทำนแตตเชข้ทำทรุกวนัน ยผดทำหยไดข้ยธินคททำเตสือนของ
พระเจข้ทำแลข้ว ดผ เยเรมมียย 7:25, 44:4 และ 2 พงศทำวดทำร 36:15 เชตนกนัน

แมข้พระเจข้ทำทรงใชข้พวกผผข้พยทำกรณยมทำเตสือนเรสืที่องควทำมบทำปของยผดทำหยอยตทำงขยนันขนันแขป็ง พวก
เขทำกป็ปฏธิเสธคนเหลตทำนนัรน พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวตทำ 14 เหตบฉะนมีนี้เรคำจะกระทคคำตมู่อนฮิเวศนมีนี้ซนนึ่งเรคำ
เรมียกตคำมนคำมของเรคำ และซนนึ่งพวกเจถ้คำไดถ้วคำงใจนนันี้น และกระทคคำแกมู่สถคำนทมีนึ่ซนนึ่งเรคำไดถ้ยกใหถ้แกมู่เจถ้คำและ
แกมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำเหมสือนเรคำไดถ้กระทคคำแกมู่ชมีโลหย พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ พระองคยจะทรง
กระทททำตตอพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็มเหมสือนอยตทำงทมีที่พระองคยไดข้กระทททำตตอพลนับพลทำนนัรนทมีชที่ มีโลหย อมีกครนัรง
ดผ 1 ซทำมผเอล 4:10 สนัญลนักษณยแหตงควทำมไวข้วทำงใจของพวกเขทำนนันที่ คสือ พระวธิหทำร กททำลนังจะถผกทททำลทำย
แลข้ว นนันที่ ถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงในกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของคนบทำบธิโลนในปมี 587-586 กตอน ค.ศ.
15 และเรคำจะเหวมีนึ่ยงเจถ้คำทฮินี้งจคำกสคำยตคำของเรคำ เหมสือนอยมู่คำงทมีนึ่เรคำไดถ้ทฮินี้งบรรดคำพวกพมีนึ่นถ้อง
ของเจถ้คำ คสือบรรดคำเชสืนี้อสคำยของเอฟรคำอฮิมทนันี้งหมดนนันี้น มนันเปป็นสธิที่งทมีที่ชนัดเจนและเปป็นทมีที่ทรทำบกนันโดย
ทนัวที่ ไปวตทำอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือแหตงอธิสรทำเอล ซนที่งตรงนมีรถผกเรมียกวตทำเอฟรทำอธิมเพรทำะกทำรเปป็นตระกผล
และนครหลนักของมนัน ไดข้ถผกทททำลทำยแลข้วโดยคนอนัสซมีเรมียมทำกกวตทำหนนที่งรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน (722
กตอน ค.ศ.) สธิบตระกผลฝตทำยเหนสือนนัรนไดข้ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยและถผกกระจนัดกระจทำยไปแลข้ว
โดยคนอนัสซมีเรมีย ไมตมมีกทำรโตข้แยข้งขข้อเทป็จจรธิงนมีรเลย พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศแกตยผดทำหยทมีที่กลนับสนัตยยวทำต
พวกเขทำกททำลนังจะเผชธิญชะตทำกรรมเดมียวกนันในไมตชข้ทำ ขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต บทำบธิโลนไดข้ทททำกทำรรรุกรทำนไป
ครนัรงหนนงที่ แลข้วและกวทำดตข้อนคนชนัรนสผงจททำนวนมทำกแหตงยผดทำหยไปแลข้วนตทำจะเปป็นกทำรบตงบอกทมีที่
ชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงเอทำจรธิง อนธิจจทำ ทมีที่บรรดทำคนทมีที่เหลสืออยผขต องยผดทำหยทมีที่มกนั กบฏไมตแยแสเรสืที่องนนัรน
เชตนกนัน
ยรม 7:16

เพรคำะฉะนนันี้นเจถ้คำอยมู่คำอธฮิษฐคำนเพสืนึ่อชนชคำตฮินมีนี้ อยมู่คำรถ้องขนนี้นหรสือ

อธฮิษฐคำนเพสืนึ่อเขคำ และอยมู่คำวฮิงวอนขอตมู่อเรคำ เพรคำะเรคำจะไมมู่ฟนังเจถ้คำ พระเจข้ทำจนงทรงสนังที่ เยเรมมียยมใธิ หข้
แมข้แตตอธธิษฐทำนเผสืที่อยผดทำหยและขอกทำรชตวยใหข้พข้นเพสืที่อพวกเขทำ เวลทำสททำหรนับกทำรทททำเชตนนนัรนไดข้ผทำต นพข้น
ไปแลข้ว พระเจข้ทำจะไมตทรงฟนังคททำอธธิษฐทำนเชตนนนัรนอมีกตตอไปแลข้ว ยผดทำหยไดข้ใชข้โอกทำสของตนหมด
แลข้ว กทำรพธิพทำกษทำมทำกกวตทำนมีรจะมทำแนต

ยรม 7:17-19

เจถ้คำมฮิไดถ้เหอ็นดอกหรสือวมู่คำ เขคำกระทคคำอะไรกนันในหนัวเมสืองทนันี้งหลคำย

แหมู่งยผดคำหย และตคำมถนนหนทคำงในเยรผ ซคำเลอ็ม 18 พวกเดอ็กๆกอ็เกอ็บฟสืน พวกพมู่อๆกอ็กมู่อไฟ พวกผผถ้
หญฮิงกอ็นวดแปถ้ง เพสืนึ่อทคคำขนมถวคำยแดมู่เจถ้คำแมมู่แหมู่งฟถ้คำสวรรคย และเขคำเทเครสืนึ่องดสืนึ่มบผชคำถวคำยแดมู่พระ
อสืนึ่นๆ เพสืนึ่อยนันึ่วยบใหถ้เรคำโกรธ" เยเรมมียยอทำจอกสนันที่ ขวนัญหนมีกบนั กทำรทมีพที่ ระเจข้ทำทรงหข้ทำมเขทำมธิใหข้แมข้แตต
อธธิษฐทำนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเตสือนควทำมจททำเยเรมมียใย หข้มองไปรอบๆเยรผซทำเลป็ม
และดผวทำต กททำลนังเกธิดอะไรขนรน ทมุกคนมมีสตวนเกมีที่ยวขข้องกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ เดป็กๆเกป็บรวบรวมฟสืน
สททำหรนับเตทำอบทมีที่บรรดทำพตอของพวกเขทำกตอไฟและบรรดทำแมตของพวกเขทำอบขนมถวทำยแกต “เจข้ทำแมต
แหตงฟข้ทำสวรรคย” ชสือที่ หลนังนมีรอทำจเปป็นสต วนทมีที่แตกออกมทำของกทำรนมนัสกทำรรผปเคทำรพแมตอมรุข้ ลผกททำรก
ซนที่งเรธิที่มตข้นทมีที่บทำเบลพรข้อมกนับภรรยทำของนธิมโรด นนันที่ คสือ นทำงเซมธิรทำมธิส ตลอดหลทำยศตวรรษหลทำย
ชสืที่อทมีที่ใชข้เรมียกพระตตทำงดข้ทำวทมีที่เปป็นเจข้ทำแมตองคยเดมียวกนันนมีรไดข้ปรทำกฏขนรนในหลทำยประชทำชทำตธิ เชตน อทำรเท
มธิส และอนัสตทำรยเต ซนที่งเปป็นชทำยทำของพระบทำอนัล-พระโมเลค ในชสืที่อทมีที่เรมียกตตทำงกนันไป นทำงถผกเชสืที่อวตทำ
เปป็นเทพเจข้ทำดวงจนันทรย (พระจนันทรย) และพระบทำอนัลเปป็นเทพเจข้ทำดวงอทำทธิตยย (พระอทำทธิตยย)
ขนมเคข้ก (หรสือขนมปนัง) พธิเศษถผกอบเปป็นเครสืที่องสนักกทำรบผชทำถวทำยแกตเจข้ทำแมตพระตตทำงดข้ทำว
องคยนร มี (นมีที่สรุดทข้ทำยแลข้วอทำจวธิวนัฒนทำกทำรจนกลทำยเปป็นขนมปนังกรอบของพธิธมีศมีลมหทำสนธิทของโรมใน
อมีกหลทำยศตวรรษตตอมทำ) และดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อควทำมนมีร เครสือที่ งสนักกทำรบผชทำอสืที่นๆ (เครสือที่ งดสืที่ม
บผชทำ) ถผกทททำถวทำยแกตพระตตทำงดข้ทำวอสืที่นๆดข้วย ประเดป็นทนัรงหมดกป็คอสื วตทำ พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำเยเร
มมียยถงน กทำรนนับถสือรผปเคทำรพอนันโจตงแจข้งและนตทำเกลมียดซนที่งแทรกซนมไปทนัวที่ เยรผซทำเลป็ม แมข้แตตเดป็กๆกป็มมี
สต วนเกมีที่ยวขข้องในกทำรนมีรดข้วย (เยเรมมียยเปป็นผผข้พยทำกรณยคนเดมียวเทตทำนนัรนทมีที่กลตทำวถนงเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคย
โดยตรง ดผ เยเรมมียย 44:17 เชตนกนัน)
พระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำ 19 "คสือเรคำทมีนึ่เขคำยนันึ่วยบหรสือ มฮิใชมู่ยวนันึ่ ยบตนัวเขคำเองใหถ้ไปสผมู่ควคำมขคำยหนถ้คำ
ของเขคำทนันี้งหลคำยดอกหรสือ" ไมตมมีเหตรุอนันชอบธรรมทมีพที่ ระเจข้ทำจะทรงกรธิรวหรสือ? มมีเหตรุอยตทำงแนตนอน
นอกจทำกนมีร ควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งและบทำดตทำของยผดทำหยในไมตชข้ทำจะระเบธิดใสต หนข้ทำพวกเขทำเอง วลมี
“ควทำมขทำยหนข้ทำของเขทำทนัรงหลทำย” อทำจหมทำยถนงสมีหนข้ทำหวทำดหวนันที่ และตกใจกลนัวทมีที่จะปรทำกฏบน
ใบหนข้ทำของชทำวยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำอมีกสองระลอกมทำถนงดข้วยนทร ทำมสือของบทำบธิโลน

ยรม 7:20

ฉะนนันี้น องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด ควคำมกรฮินี้ว

และควคำมโกรธของเรคำจะเทลงมคำบนสถคำนทมีนึ่นมีนี้ บนมนบษยยและสนัตวย บนตถ้นไมถ้ในทถ้องทบมู่งและบน
พสืชผลของแผมู่นดฮิน จะเผคำผลคำญเสมียและจะดนับไมมู่ไดถ้" ดข้วยควทำมดรุเดสือดอนันนตทำกลนัว พระเจข้ทำทรง
เตสือนวตทำควทำมกรธิรวและควทำมเดสือดดทำลของพระองคยจะถผกเทลงบนพระวธิหทำรนนัรนทมีที่เยรผซทำเลป็มและ
บรธิเวณโดยรอบ ไมตมมีผผข้ใดและไมตมมีสที่ งธิ ใด ตนัรงแตตสนัตวยไปจนถนงตข้นไมข้ จะรอดพข้นกทำรพธิพทำกษทำอนัน
เผทำไหมข้ทมีที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำไดข้ พระพธิโรธของพระองคยถผกเปรมียบวตทำเปป็นเหมสือนไฟทมีที่ไมตรดผข้ นับซนที่ง
จะเผทำผลทำญทรุกอยตทำงทมีที่ขวทำงหนข้ทำ อทำจมมีกทำรสททำเรป็จจรธิงทมีที่เปป็นไฟจรธิงๆนนัรนเมสืที่อเยรผซทำเลป็มถผกทททำลทำย
ในปมี 586 กตอน ค.ศ.
ยรม 7:21-22

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จง

เพฮินึ่มเครสืนึ่องเผคำบผชคำเขถ้คำกนับเครสืนึ่องสนักกคำรบผชคำของเจถ้คำ และจงรนับประทคำนเนสืนี้อ พระเจข้ทำทรงกรธิรวเพรทำะ
ควทำมบทำปของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเหลสือเกธินจนพระองคยทรงสนังที่ พวกเขทำแบบประชดใหข้ถวทำย
เครสือที่ งเผทำบผชทำบนแทตนบผชทำนนัรนทมีพที่ ระวธิหทำรตตอไป อนันทมีที่จรธิงพระเจข้ทำตรนัสวตทำ ‘และรนับประททำนเนสืรอ
ของเครสืที่องเผทำบผชทำนนัรนดข้วย’ (ปกตธิแลข้วเนสืรอนมีรถผกสงวนไวข้สททำหรนับพวกปรุโรหธิตและคนเลวมี) ประเดป็น
กป็คสือวตทำ บรรดทำเครสือที่ งบผชทำแบบคนหนข้ทำซสืที่อใจคดของพวกเขทำทมีที่พระวธิหทำรอยตทำงดมีกเป็ ปป็นไดข้แคต
บทำรยบมีควธิ ททำงศทำสนทำ เทตทำทมีพที่ ระเจข้ทำทรงทรทำบ พวกมนันไมตมมีคตทำฝตทำยวธิญญทำณเลย
22 เพรคำะในวนันทมีนึ่เรคำไดถ้พคำเขคำทนันี้งหลคำยออกมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย เรคำมฮิไดถ้พผดกนับ
บรรพบบรบษของเจถ้คำหรสือสนันึ่งเขคำเรสืนึ่องเครสืนึ่องเผคำบผชคำและเครสืนึ่องสนักกคำรบผชคำ พนันธสนัญญทำพสืรนฐทำนนนัรนทมีที่
พระเจข้ทำทรงกระทททำกนับอธิสรทำเอลไมตใชตเกมีที่ยวกนับบรรดทำเครสือที่ งเผทำบผชทำหรสือเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำ มนัน
เกมีที่ยวขข้องกนับควทำมเชสืที่อฟนัง ดผ อพยพ 19:5-6 แนตทมีเดมียว ทมีที่จะเชสืที่อฟนังกป็ดมีกวตทำเครสือที่ งสนักกทำรบผชทำ ดผ 1 ซทำ
มผเอล 15:22 ยผดทำหยไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำอยตทำงโจตงแจข้งขณะเดมียวกนับทมีที่พวกปรุโรหธิตทมีพที่ ระวธิหทำรยนังถวทำย
เครสือที่ งบผชทำตตทำงๆแดตพระเจข้ทำแบบเปป็นพธิธมีตตอไป
ยรม 7:23-24

แตมู่เรคำบนัญชคำเขคำทนันี้งหลคำยอยมู่คำงนมีนี้วมู่คำ `จงเชสืนึ่อฟนังเสมียงของเรคำ และเรคำ

จะเปอ็นพระเจถ้คำของเจถ้คำ และเจถ้คำจะเปอ็นประชคำชนของเรคำ และดคคำเนฮินในหนทคำงทมีนึ่เรคำไดถ้บนัญชคำเจถ้คำ

ไวถ้ เพสืนึ่อเจถ้คำจะไดถ้อยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข' นมีที่คสือแกตนแทข้ของพนันธสนัญญทำนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้กบนั
อธิสรทำเอลในอพยพ 19:5-6 ดผ พระรทำชบนัญญนัตธิ 4:40, 5:16, 5:29, 5:33, 6:3, 6:18, 12:25 และ 12:28
ดข้วย พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนแกตประชทำชนของพระองคยวทำต ถข้ทำพวกเขทำเชสืที่อฟนัง สธิที่งตตทำงๆกป็จะดททำเนธินไป
อยตทำงปกตธิเรมียบรข้อยสททำหรนับพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงอวยพรควทำมเชสืที่อฟนังเสมอ หลนักกทำรนนัรนยนังมมีอยผจต น
ทรุกวนันนมีร
24 แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนังหรสือเงมีนึ่ยหผฟนัง แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยดคคำเนฮินตคำมแผนกคำรของเขคำ
เอง และในควคำมดสืนี้อกระดถ้คำงตคำมจฮิตใจชนันึ่วของเขคำทนันี้งหลคำย และเดฮินถอยหลนัง มฮิไดถ้เดฮินขนนี้นหนถ้คำ
ควทำมบทำปมผลฐทำนของยผดทำหย (และอธิสรทำเอล) คสือควทำมไมตเชสืที่อฟนัง จธิตใจทมีที่ไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำ
ทททำใหข้พวกเขทำมมีใจแขป็งกระดข้ทำงตตอพระเจข้ทำและเบมีที่ยงหผของตนไปจทำกพระวจนะของพระองคย พวก
เขทำจนงตธิดตทำมใจชนัวที่ ของตนและกลนับสนัตยยตตอพระเจข้ทำของตน
ยรม 7:25-26

ตนันี้งแตมู่วนันทมีนึ่บรรพบบรบษของเจถ้คำทนันี้งหลคำยออกจคำกแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตยจน

ทบกวนันนมีนี้ เรคำไดถ้สมู่งบรรดคำผผถ้พยคำกรณยผรถ้ผ บนั ใชถ้ของเรคำไปยนังเขคำอยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง วนันแลถ้ววนันเลมู่คำ ตลอด
หลทำยศตวรรษนนับตนัรงแตตกทำรอพยพออกมทำจทำกอมียธิปตย พระเจข้ทำในควทำมเมตตทำไดข้ทรงสตงเหลตทำผผข้
พยทำกรณยมทำซนงที่ เตสือนพวกเขทำอยตทำงขยนันขนันแขป็ง (ดผควทำมเหป็นสททำหหรนับ 7:13) ตนัรงแตตอทำโรนเปป็นตข้น
มทำ พระเจข้ทำทรงยกชผพวกผผข้พยทำกรณยขร นนมทำ ดผ อพยพ 7:1 บทำงคนในสมนัยผผข้วธินธิจฉนัยถผกเรมียกวตทำผผข้
พยทำกรณย ดผ ผผข้วธินจธิ ฉนัย 4:4 และ 6:8 และตนัรงแตตซทำมผเอลเปป็นตข้นมทำ บรรดทำผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำกป็
กลทำยเปป็นสถทำบนันหนนที่งในอธิสรทำเอล ในควทำมเมตตทำ พระเจข้ทำทรงเตสือนประชทำชนของพระองคยใหข้
กลนับใจใหมตและเชสืที่อฟนัง
26 ถนงกระนนันี้นเขคำกอ็ยงนั ไมมู่ฟนังเรคำ หรสือเงมีนึ่ยหผฟนัง แตมู่ไดถ้กระทคคำใหถ้คอของตนแขอ็ง เขคำไดถ้กระทคคำ
ชนันึ่วรถ้คำยยฮินึ่งกวมู่คำบรรพบบรบษทนันี้งหลคำยของเขคำเสมียอมีก นตทำเศรข้ทำทมีที่สภทำพในตอนหลนังของอธิสรทำเอลนนัรนแยต
กวตทำในปมีแรกๆของพวกเขทำ คนแตตละชนัวที่ อทำยรุตตอๆมทำดผเหมสือนจะกลทำยเปป็นคนชนัวที่ ยธิงที่ กวตทำเดธิม

ยรม 7:27-28

เจถ้คำจนงกลมู่คำวบรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้แกมู่เขคำ แตมู่เขคำจะไมมู่ฟนังเจถ้คำ เจถ้คำจง

รถ้องเรมียกเขคำ แตมู่เขคำจะไมมู่ยอมตอบเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงบอกเยเรมมียยวทำต แมข้เขทำจะเทศนทำและเตสือนยผดทำหย
พวกเขทำกป็จะเมธินเขทำ ชตทำงเปป็นงทำนรนับใชข้ทมีที่นตทำลททำบทำกใจสททำหรนับนนักเทศนย!
28 แตมู่เจถ้คำจงพผดแกมู่เขคำวมู่คำ `นมีนึ่เปอ็นประชคำชคำตฮิทมีนึ่ไมมู่เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหย
พระเจถ้คำของเขคำ และไมมู่ยอมรนับกคำรแกถ้ไข สนัจจะพฮินคำศเสมียแลถ้ว ถผกตนัดขคำดเสมียจคำกปคำกของเขคำแลถ้ว
ยผดทำหยถผกเตสือนลตวงหนข้ทำแลข้ว นอกจทำกนมีร แมข้แตตเยเรมมียยผผข้พยทำกรณยกรป็ วผข้ ทำต ชนชทำตธิของเขทำตข้องประสบ
ควทำมพธินทำศเพรทำะควทำมไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำ พวกเขทำไมตยอมฟนังและควทำมจรธิงไมตมมีอยผใต นแผตน
ดธินนนัรนอมีกตตอไปแลข้ว ชะตทำกรรมของยผดทำหยจนงถผกกททำหนดไวข้ลตวงหนข้ทำแลข้ว
ยรม 7:29-30

โอ เยรผ ซคำเลอ็มเออ๋ย จงตนัดผมของเจถ้คำออกเหวมีนึ่ยงทฮินี้งไป จงครคนึ่คำครวญ

บนทมีนึ่สผง เพรคำะวมู่คำพระเยโฮวคำหยทรงปฏฮิเสธและละทฮินี้งชนันึ่วอคำยบแหมู่งพระพฮิโรธของพระองคยแลถ้ว'
กทำรโกนศมีรษะเปป็นสนัญลนักษณยอยตทำงหนนที่งของชทำวตะวนันออกในกทำรไวข้ทรุกขย ดผ โยบ 1:20 เยรผซทำเลป็ม
อทำจเรธิที่มไวข้ทรุกขยตอนนมีรไดข้แลข้วเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำนนัรนซนที่งไมตอทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้ ทมีที่เสมียดสมียธิงที่ กวตทำนนัรนกป็
คสือ กทำรเรมียกใหข้ไวข้ทรุกขยบนทมีที่สผงซนที่งเปป็นทมีๆที่ มมีกทำรปรนนธิบนัตธิรปผ เคทำรพตตทำงๆ พระเจข้ทำไดข้ทรงปฏธิเสธ
พวกเขทำและทรงทอดทธิรงพวกเขทำแลข้ว กทำรมทำถนงของพระพธิโรธของพระองคยนรนันใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว
30 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะคนยผดคำหยไดถ้กระทคคำควคำมชนันึ่วในสคำยตคำของเรคำ เขคำไดถ้ตนันี้งสฮินึ่ง
ทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนไวถ้ในนฮิเวศซนนึ่งเรมียกตคำมนคำมของเรคำ กระทคคำใหถ้นฮิเวศนนันี้นมนัวหมองไป ควทำมบทำป
ของยผดทำหยไมตเพมียงปรทำกฏชนัดเจนเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังมมีหนข้ทำมทำตนัรงแทตนบผชทำรผปเคทำรพตตทำงๆภทำยใน
พระวธิหทำรของพระเจข้ทำเองดข้วย ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 21:7 นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำรผปแบบทมีที่แตกตตทำงของสธิที่งนตทำ
สะอธิดสะเอมียนนนัรนดททำเนธินตตอไป พระวธิหทำรของพระเจข้ทำทมีที่เยรผซทำเลป็มไดข้กลทำยเปป็นสถทำนทมีที่สททำหรนับ
กทำรนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวไปเสมียแลข้ว
ยรม 7:31-32

และไดถ้สรถ้คำงปผชนมียสถคำนสผ งของโทเฟท ซนนึ่งอยผใมู่ นหบบเขคำแหมู่งบบตร

ชคำยของฮฮินโนม เพสืนึ่อจะเผคำบบตรชคำยและบบตรสคำวของเขคำทนันี้งหลคำยเสมียดถ้วยไฟ ซนนึ่งเรคำมฮิไดถ้บนัญชคำ
และไมมู่เคยมมีขนนี้นในใจของเรคำ ใกลข้ดข้ทำนทธิศใตข้และทธิศตะวนันตกของกรรุงเยรผซทำเลป็มสมนัยโบรทำณมมี

หรุบเขทำหนนที่งซนที่งเรมียกวตทำฮธินโนม กรรุงนมีรถผกสรข้ทำงขนรนบนทมีที่สผงเบสืรองบนเพสืที่อขข้อไดข้เปรมียบททำง
ยรุทธศทำสตรย ตรงจรุดทมีที่หรุบเขทำฮธินโนมจรดกนับหรุบเขทำขธิดโรนซนงที่ ทอดยทำวไปตลอดฝนัที่งตะวนันออกของ
เยรผซทำเลป็มคสือ สถทำนทมีที่แหตงหนนงที่ เรมียกวตทำ โทเฟท ทมีนที่ นันที่ แทตนบผชทำตตทำงๆไดข้ถผกสรข้ทำงถวทำยแกตรปผ เคทำรพ
พระโมลอค (นนันที่ คสือ พระโมเลค) รผปเคทำรพนมีรถผกสรข้ทำงขนรนจทำกโลหะกลวงโดยมมีไฟลรุกอยผภต ทำยใน
และจรธิงๆแลข้วคสือ เตทำไฟอนันหนนงที่ เหมสือนวนัวโลหะขนทำดใหญตตนัวหนนที่งทมียที่ สืนตรงและอข้ทำปทำกกวข้ทำง
พวกเดป็กททำรกและเดป็กเลป็กๆจะถผกฆตทำบผชทำยนัญใหข้แกตสที่ งธิ นตทำสะอธิดสะเอมียนนมีร เสมียงกลองถผกตมี
กระหนทที่ทำเพสืที่อกลบเสมียงรข้องของเดป็กททำรกเหลตทำนมีรขณะทมีที่พวกเขทำถผกเผทำผลทำญในเปลวไฟนนัรน เชสืที่อ
กนันวตทำควทำมพธิโรธของพระโมเลคจะถผกทททำใหข้สงบลง ดนังนนัรนนอกเหนสือจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ
และควทำมบทำปอสืนที่ ๆทมีที่เกธิดขนรนในกรรุงเยรผซทำเลป็มทมีที่อยผขต ข้ทำงบนแลข้ว กทำรฆทำตกรรมเดป็กๆทมีที่ไรข้ควทำมผธิดกป็
กททำลนังเกธิดขนรนนอกกททำแพงกรรุงซนที่งอยผขต ข้ทำงลตทำงดข้วย มนันไมตเหมสือนกนับกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนสมนัยใหมต
ของกทำรทททำแทข้งหรสือ? ในทนัรงสองกรณมี ชมีวธิตของเหลตทำเดป็กททำรกผผข้ไรข้ควทำมผธิดถผกพรทำกไป
32 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะฉะนนันนี้ ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนงเมสืนึ่อเขคำจะไมมู่เรมียกทมีนึ่นนันี้นอมีกวมู่คำ
โทเฟท หรสือภผเขคำแหมู่งบบตรชคำยของฮฮินโนม แตมู่จะเรมียกวมู่คำ หบบเขคำแหมู่งกคำรฆมู่คำฟนันกนัน เพรคำะเขคำจะ
ฝนังกนันไวถ้ในโทเฟทจนไมมู่มมีทมีนึ่วมู่คำงแลถ้ว กทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนตตอสผยข้ ผดทำหยถผกกลตทำวถนง
ตรงนมีรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เหมสือนเปป็นกทำรประชดประชนันแบบจงใจ หรุบเขทำฮธินโนมจะเรธิที่มเปป็นทมีที่
รผข้จกนั ในชสืที่อหรุบเขทำแหตงกทำรฆตทำฟนันกนันเพรทำะกทำรเขตนฆตทำพวกยธิวในสถทำนทมีที่แหตงนนัรน แมข้ไมตมบมี นันทนก
เจทำะจงเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนมีร เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวนนับไมตถข้วนถผกฆตทำตทำยในสถทำนทมีที่แหตงนมีรหรสืออยตทำงนข้อยกป็
ถผกฝนังทมีที่นนันที่ ในชตวงกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน สถทำนทมีที่ซนที่งเคยเปป็นทมีที่แหตงกทำรฆทำตกรรม
เหลตทำเดป็กททำรกทมีที่ไรข้ผธิดบนัดนมีรไดข้กลทำยเปป็นสถทำนทมีที่แหตงกทำรทททำใหข้โลหธิตตกของพวกยธิวจททำนวนมทำก
แลข้ว แมข้พวกเขทำไมตไดข้มมีสตวนรต วมโดยตรงในกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนนนัรนของพระโมเลค พวกเขทำกป็
มธิไดข้ทททำสธิที่งใดเลยเพสือที่ หยรุดยนัรงมนัน บนัดนมีรสถทำนทมีที่แหตงนนัรนจะกลทำยเปป็นสรุสทำนใหญต ควทำมยรุตธิธรรมของ
พระเจข้ทำมนักมมีลนักษณะเปป็นบทกวมีบตอยๆในกทำรประชดประชนันของมนัน
ยรม 7:33-34

และศพของชนชคำตฮินมีนี้จะเปอ็นอคำหคำรของนกในอคำกคำศ และแกมู่สนัตวย

แหมู่งแผมู่นดฮินโลก และไมมู่มมีใครจะขนับไลมู่ใหถ้มนันไปเสมียไดถ้ ในกทำรฆตทำฟนันทมีที่จะมทำนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวก

ยธิวจททำนวนมทำกจะไมตไดข้รนับแมข้แตตกทำรฝนังศพอนันเหมทำะสม แตตเหลตทำสนัตวยกธินซทำกศพและพวกนกจะ
มทำแทะจธิกกระดผกของศพเหลตทำนนัรนจนสะอทำด ไมตมมีผผข้ใดจะไลตสนัตวยพวกนนัรนไปเสมีย
34 เรคำจะกระทคคำใหถ้เสมียงรสืนึ่นเรฮิงแสภคำพกลนับสนัตยยละเสมียงยฮินดมี เสมียงของเจถ้คำบมู่คำวและเสมียง
ของเจถ้คำสคำว ขคำดหคำยไปจคำกหนัวเมสืองของยผดคำหย และจคำกถนนหนทคำงแหมู่งกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม เพรคำะวมู่คำ
แผมู่นดฮินนนันี้นจะตถ้องรกรถ้คำงไป"กทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนในปมี 587-586 กตอน ค.ศ. ถผก
พรรณนทำ เยรผซทำเลป็มและยผดทำหยจะถผกทธิรงใหข้รกรข้ทำง กทำรจนัดงทำนปกตธิอยตทำงงทำนแตตงงทำนจะไมตถผก
ไดข้ยธินในกรรุงนนัรนอมีกตตอไป กรรุงนนัรนจะถผกทททำลทำยอยตทำงรทำบคทำบ คนเหลตทำนนัรนทมีที่ไมตถผกฆตทำตทำยในกทำรสผข้
รบจะถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย สถทำนทมีขที่ องกรรุงเยรผซทำเลป็มจะถผกทธิรงใหข้รข้ทำงเปลตทำ จะเหลสือแตตซทำก
ปรนักหนักพนังและควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำเทตทำนนัรน นอกจทำกนมีร พระวธิหทำรซนงที่ พวกยธิวสนักกทำรบผชทำจะถผก
ทททำลทำยดข้วย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 8: ขผู้อความในประตผของพระวยิหารดนาเนยินตล่อไป อมีกครนังนั้ ทมีที่จมุดสนใจ
หลนักอยผล่ทมีที่สภาพตกตนที่า ฝล่ายวยิญญาณของยผดาหณ์ นมีที่บอกเปป็นนนัยดผู้วยวล่าระยะแรกของการพยิพากษา
ของบาบยิโลนไดผู้เกยิดขนนนั้ แลผู้ว
ยรม 8:1-2

"พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ในกคำลครนันี้งนนันี้น กระดผกของบรรดคำกษนัตรฮิยยยผ

ดคำหย กระดผกเจถ้คำนคำย กระดผกปบโรหฮิต กระดผกผผถ้พยคำกรณย และกระดผกของชคำวเมสืองเยรผ ซคำเลอ็มจะมมี
คนเอคำออกมคำจคำกอบโมงคยของเขคำทนันี้งหลคำยเหลมู่คำนนันี้น “ในกทำลครนัรงนนัรน” หมทำยถนง กทำรรรุกรทำนทมีที่ถผก
พยทำกรณยไวข้นร นันของยผดทำหยโดยบทำบธิโลนในตอนทข้ทำยของบททมีที่แลข้ว แมข้บทำบธิโลนไดข้ทททำกทำรรรุกรทำน
ไปแลข้วหนนงที่ ครนัรง (หรสืออทำจสองครนัรง) ตตอสผข้ยผดทำหย ในกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของพวกเขทำๆจะขรุดรสืรอ
หลรุมศพทนัวที่ เยรผซทำเลป็ม และดผหมธิที่นซทำกศพของคนตทำยทมีที่ถผกฝนังไปแลข้ว เพรทำะดธินทมีที่มมีหธินมทำกในและ
รอบๆเยรผซทำเลป็ม หลรุมศพจนงมนักเปป็นหข้องฝนังศพทมีมที่ มีหธินอยผบต นพสืรนผธิวหรสือถทรทำเลป็กๆทมีที่ศพถผกวทำงไวข้ขข้ทำง
ใน มนันเปป็นเรสือที่ งงตทำยทมีจที่ ะบรุกรรุกเขข้ทำไปในอรุโมงคยฝนังศพดนังกลตทำว

2 และเขคำจะกระจคำยกระดผกเหลมู่คำนนันี้นออกตมู่อหนถ้คำดวงอคำทฮิตยย ดวงจนันทรย และบรฮิวคำรแหมู่ง
ฟถ้คำสวรรคยทนันี้งสฮินี้น ซนนึ่งเขคำทนันี้งหลคำยรนักและปรนนฮิบนัตฮิ ซนงนึ่ เขคำไดถ้ตฮิดสอยหถ้อยตคำม ซนงนึ่ เขคำไดถ้แสวงหคำ
และนมนัสกคำร จะไมมู่มมีใครรวบรวมหรสือฝนังกระดผกเหลมู่คำนมีนี้ แตมู่จะเปอ็นเหมสือนมผลสนัตวยทมีนึ่พสืนี้นดฮิน แมข้
คนบทำบธิโลนมมีลนักษณะเปป็น ‘ผผข้ดมี’ ในกทำรรรุกรทำนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มสองครนัรงแรกของพวกเขทำ (ปมี 605
และ 596 กตอน ค.ศ.) พวกเขทำกป็เดสือดดทำลเพรทำะกทำรทรยศและกทำรกบฏของกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหย ดนัง
นนัรนเมสือที่ พวกเขทำกลนับมทำเพสืที่อโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยในปมี 587-586 กตอน ค.ศ. พวกเขทำจนงไรข้ควทำมเมตตทำ
หลรุมศพใดกป็ตทำมทมีคที่ นบทำบธิโลนคข้นพบ พวกเขทำกป็ดผหมธิที่น นอกจทำกนมีร กทำรประชดประชนันกป็
คสือวตทำยผดทำหยไดข้นมนัสกทำรเหลตทำรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวทมีที่เปป็นของพระอทำทธิตยยและพระจนันทรยในพระ
บทำอนัลและพระอนัสตทำรยเต ดผ หมทำยเหตรุสททำหรนับเยเรมมียย 7:17-19 บนัดนมีรเหลตทำคนตทำยของเยรผซทำเลป็มจะ
ถผกทธิรงไวข้ตตอหนข้ทำดวงอทำทธิตยยและดวงจนันทรยเพสือที่ เนตทำเปสืที่อยบนพสืรนผธิวของพสืรนดธินดรุจมผลสนัตวย ควทำม
รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำแบบสธิรนเชธิงและกทำรทททำใหข้เยรผซทำเลป็มเสมียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธถผกบอกลตวงหนข้ทำแลข้ว
ยรม 8:3

บรรดคำคนทมีนึ่เหลสืออยผจมู่ คำกครอบครนัวรถ้คำยนมีนี้ ซนงนึ่ ตกคถ้คำงอยผมู่ในสถคำนทมีนึ่

ทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งเรคำไดถ้ขนับไลมู่เขคำไป จะเลสือกควคำมตคำยยฮินึ่งกวมู่คำทมีนึ่จะมมีชมีวฮิตอยผมู่ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัส
ดนังนมีนี้ กทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหยจะททำรรุณและนตทำกลนัวเหลสือเกธินจนควทำมตทำย
จะดผเหมสือนเปป็นสธิที่งทมีที่นตทำเลสือกมทำกกวตทำกทำรมมีชมีวธิตอยผสต ททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทมีที่ยงนั ไมตตทำย พระเจข้ทำทรง
เรมียกยผดทำหยวทำต ครอบครนัวอนันชนัวที่ รข้ทำย พวกเขทำไดข้ออกไปจทำกพระองคยตรนังนทำนแลข้ว ขณะทมีที่เหลตทำผผข้รอด
ชมีวธิตจทำกกทำรทททำลทำยลข้ทำงนนัรนถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน หลทำยคนจะขอใหข้ตนตทำยเสมียดมี
กวตทำ
ยรม 8:4-5

เจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เมสืนึ่อมนบษยย

ลถ้มลง เขคำจะไมมู่ลบกขนนี้นอมีกหรสือ ถถ้คำผผถ้หนนนึ่งผผใถ้ ดหนันไป เขคำจะไมมู่หนันกลนับมคำหรสือ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงถทำมหลทำยคททำถทำมทมีไที่ มตตข้องกทำรคททำตอบ (คททำถทำมทมีคที่ ททำตอบถผกบอกเปป็นนนัยแลข้ว)
เมสืที่อใครสนักคนลข้มลง เขทำจะไมตลรุกขนรนอมีกหรสือ? เมสือที่ ใครสนักคนรผข้ตวนั วตทำตนไดข้ทททำผธิด เขทำจะไมตทททำกทำร
แกข้ไขอนันสมควรหรสือ?

5 ทคคำไมชคำวเยรผ ซคำเลอ็มนมีนี้จนงไดถ้หนันไป เปอ็นกคำรกลนับสนัตยยอยผมู่เปอ็นนฮิตยย เขคำยนดกคำรหลอกลวงไวถ้
มนันึ่น เขคำทนันี้งหลคำยปฏฮิเสธไมมู่ยอมกลนับ อยตทำงไรกป็ตทำม ชทำวยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มยนังขสืนดสืรอดนงตตอไปใน
ควทำมเสสืที่อมทรทำมฝตทำยวธิญญทำณของตน พวกเขทำยนดกทำรหลอกลวงของตนไวข้และไมตยอมกลนับมทำหทำ
พระเจข้ทำของตน กทำรละทธิรงควทำมจรธิงของพวกเขทำดผเหมสือนอยผเต ปป็นนธิตยย แมข้พวกเขทำไดข้ลข้มลงแลข้ว
พวกเขทำกป็ไมตพยทำยทำมลรุกขนรนอมีก พวกเขทำเปป็นฝตทำยผธิดและพวกเขทำไมตสนใจทมีที่จะแกข้ไขตนัวเอง สรรุปกป็
คสือ ยผดทำหยไมตยอมกลนับใจใหมต
ยรม 8:6-7

เรคำไดถ้ตนันี้งใจและคอยฟนัง แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยกอ็พผดไมมู่ถผกตถ้อง ไมมู่มมีคนใด

กลนับใจจคำกควคำมชนันึ่วของตน กลมู่คำววมู่คำ `ฉนันไดถ้ทคคำอะไรไปแลถ้วบถ้คำง' ทบกคนหนันไปตคำมทคำงของเขคำเอง
เหมสือนมถ้คำวฮินึ่งหนัวทฮินึ่มเขถ้คำไปในสงครคำม ผผข้พผดไมตปรทำกฏชนัดเจน อทำจเปป็นผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเองหรสือไมต
กป็องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ นตทำจะใชตฝตทำยหลนังมทำกกวตทำในกรณมีนร มีเพรทำะวตทำพระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงทรทำบจธิตใจ
พระเจข้ทำจนงทรงฟนังแตตไมตไดข้ยธินสธิที่งใดเลยทมีที่บตงบอกถนงกทำรกลนับใจใหมต ไมตมผมี ผข้ใดเลยในควทำมสะพรนง
กลนัวถทำมวตทำ ‘เรทำทททำอะไรลงไปนมีที่!’ ทรุกคนในยผดทำหยมรุตงตรงไปสผตควทำมบทำปและกทำรทททำลทำยลข้ทำงดรุจมข้ทำ
ศนกทมีที่พรุงต เขข้ทำสผตกทำรสผข้รบ สรรุปกป็คสือ ไมตมมีกทำรบตงชมีรแมข้สนักนธิดถนงกทำรกลนับใจใหมตทวนั ที่ ยผดทำหย
7 แมถ้วมู่คำนกกระสคำดคคำบนฟถ้คำยนังรผถ้จนักเวลคำกคคำหนดของมนัน และนกเขคำ นกนคำงแอมู่น และนก
กรอด ไดถ้รนักษคำเวลคำมคำของมนัน แตมู่ประชคำชนของเรคำไมมู่รถ้จผ นักคคคำตนัดสฮินของพระเยโฮวคำหย ภทำพ
ประกอบทมีที่พระเจข้ทำทรงใชข้นร มีกลตทำวถนงสนัญชทำตญทำณในกทำรยข้ทำยถธิที่นฐทำนของนกหลทำยชนธิด พวกมนันรผข้
โดยสนัญชทำตญทำณวตทำจะตข้องยข้ทำยถธิที่นฐทำนเมสืที่อไร แตตประชทำชนของพระเจข้ทำ นนันที่ คสือยผดทำหย ไมตรผข้เลย
เกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำทมีที่ตตอสผข้พวกเขทำ สธิที่งทมีนที่ ตทำอนัศจรรยยใจยธิงที่ กวตทำนนัรนกป็คสือวตทำ
คนบทำบธิโลนและคนเคลเดมียไดข้ทททำกทำรรรุกรทำนตตอสผข้ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มไปแลข้วอยตทำงนข้อยหนนงที่ ครนัรง
พวกเขทำไมตอทำจตตอกรไดข้เลยกนับผผข้รรุกรทำนทมีที่ทรงพลนังและมรุตงรข้ทำยเชตนนนัรน
ยรม 8:8-9

เจถ้คำจะพผดไดถ้อยมู่คำงไรวมู่คำ `เรคำมมีปนัญญคำ และพระรคำชบนัญญนัตฮิของพระ

เยโฮวคำหยกอ็อยผมู่กบนั เรคำ' แตมู่ดผเถฮิด แนมู่นอนเขคำทคคำอยมู่คำงไรถ้ประโยชนย คสือปคำกกคำของพวกอคำลนักษณยไดถ้ทคคำ
อยมู่คำงไรถ้ประโยชนย ควทำมคธิดกป็คสือวตทำ ‘พวกเจข้ทำกลตทำวไดข้อยตทำงไรวตทำ...’ ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มซตอนตนัวอยผต

หลนังฉทำกหนข้ทำของกทำรเปป็นผผข้อทำรนักขทำคนัมภมีรยโทรทำหยและจนงเปป็นคนมมีปนัญญทำ พระเจข้ทำกลนับถทำมวตทำ
‘พวกเจข้ทำกลตทำวเชตนนนัรนไดข้อยตทำงไร?’ พวกเขทำซตอนตนัวอยผหต ลนังสธิที่งทมีที่ไดข้ชสืที่อวตทำเปป็นศทำสนทำของตน
เหมสือนคนมทำกมทำยจนทรุกวนันนมีร กทำรประททำนพระรทำชบนัญญนัตขธิ องพระเจข้ทำแกตอธิสรทำเอลและยผดทำหยดผ
เหมสือนเปป็นสธิที่งไรข้ประโยชนย ดผเหมสือนวตทำพวกอทำลนักษณยทมีที่ไดข้คนัดลอกและเกป็บรนักษทำพระวจนะของ
พระเจข้ทำไดข้ทททำเชตนนนัรนโดยเปลตทำประโยชนย ยผดทำหยไมตแยแสมนันแลข้วอยตทำงสธิรนเชธิง แมข้พวกเขทำออกปทำก
วตทำภทำคภผมใธิ จในกทำรเปป็นผผข้อทำรนักขทำพระรทำชบนัญญนัตธิ พวกเขทำกป็เพธิกเฉยมนันและไมตแยแสขข้อบนังคนับ
ตตทำงๆของมนัน
9 คนมมีปนัญญคำจะไดถ้รนับควคำมอคำย เขคำจะครถ้คำมกลนัวและถผกจนับตนัวไป ดผเถฮิด เขคำไดถ้ปฏฮิเสธ
พระวจนะของพระเยโฮวคำหย และปนัญญคำอยมู่คำงใดมมีในตนัวเขคำเลมู่คำ แมข้ออกปทำกวตทำตนัวเองเปป็นคนมมี
ปนัญญทำ ประชทำชทำตธิยผดทำหยกกป็ ลทำยเปป็นคนโงตเสมียแลข้ว สตธิปนัญญทำทมีพที่ วกเขทำอข้ทำงวตทำมมีกทำท ลนังจะระเบธิดใสต
หนข้ทำพวกเขทำเองแลข้ว วนันเหลตทำนนัรนจะมทำในไมตชทำข้ เมสืที่อพวกเขทำจะถผกจนับเปป็นเชลยพรข้อมกนับควทำม
ครข้ทำมกลนัวและควทำมหวทำดกลนัวใหญตโต เหตรุผลนตะหรสือ? พวกเขทำไดข้ปฏธิเสธพระวจนะขององคยพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำนตะสธิ! นนันที่ เปป็นสตธิปนัญญทำแบบไหนกนัน?
ยรม 8:10-11

เพรคำะฉะนนันนี้ เรคำจะใหถ้ภรรยคำของเขคำตกไปเปอ็นของคนอสืนึ่น ใหถ้ไรมู่

นคำของเขคำตกแกมู่ผถ้ทผ มีนึ่จะไดถ้รนับเปอ็นมรดก เพรคำะวมู่คำตนันี้งแตมู่คนทมีนึ่ตคนึ่คำตถ้อยทมีนึ่สบ ดถนงคนทมีนึ่ใหญมู่โตทมีนึ่สบด ทบก
คนโลภอยคำกไดถ้กคคำไร ตนันี้งแตมู่ผพถ้ผ ยคำกรณยถนงปบโรหฮิต ทบกคนกอ็ทคคำกคำรฉถ้อเขคำ คนเหลตทำนนัรนในยผดทำหยและ
เยรผซทำเลป็มผผข้ไดข้อข้ทำงตนัวอยตทำงโอหนังวตทำมมีปนัญญทำ จะเหป็นผลทมีที่ตทำมมทำตตทำงๆอนันนตทำกลนัว ภรรยทำของพวก
เขทำจะถผกพรทำกไปจทำกพวกเขทำและถผกบนังคนับใหข้เปป็นคนรนับใชข้และภรรยทำนข้อยสททำหรนับชทำยอสืที่น ทมีดที่ ธิน
ของพวกเขทำซนที่งควรตกทอดไปยนังททำยทำทของพวกเขทำจะถผกยนดไปโดยคนอสืนที่ เหตรุผลสต วนหนนที่งของ
กทำรพธิพทำกษทำเชตนนนัรนกป็คสือวตทำ ควทำมโลภและควทำมอสนัตยยแพรต ไปทนัวที่ แผตนดธินนนัรน ตนัรงแตตคนระดนับตทที่ทำ
ทมีที่สรุดของสนังคมของพวกเขทำไปจนถนงระดนับสผงทมีที่สรุด ควทำมบทำปเชตนนนัรนเปป็นเรสือที่ งปกตธิ แมข้แตตพวก
ผผข้นททำททำงศทำสนทำและฝตทำยวธิญญทำณของแผตนดธินนนัรนกป็เสสืที่อมทรทำมอยตทำงรข้ทำยกทำจ

11 เขคำไดถ้รนักษคำแผลแหมู่งบบตรสคำวประชคำชนของเรคำแตมู่เลอ็กนถ้อย กลมู่คำววมู่คำ `สนันตฮิภคำพ
สนันตฮิภคำพ' เมสืนึ่อไมมู่มมีสนันตฮิภคำพเสมียเลย ทตทำมกลทำงควทำมตกตทที่ทำและกทำรละทธิรงควทำมจรธิงเชตนนนัรน ‘พวก
ปรุโรหธิต’ หนัวเสรมีแหตงสมนัยนนัรนยนังคงเทศนทำสนันตธิภทำพอยผตต ตอไป (ดผเหมสือนมมีควทำมแตกตตทำงเพมียงเลป็ก
นข้อยระหวตทำงสมนัยนนัรนกนับปนัจจรุบนัน) นอกจทำกนมีร บทำบธิโลนและคนเคลเดมียไดข้รรุกรทำนยผดทำหยไปครนัรงหนนที่ง
แลข้วและยนังเปป็นภนัยครุกคทำมทมีที่นตทำกลนัวอยผตต ตอไป กระนนัรน ‘พวกปรุโรหธิต’ หนัวเสรมีแหตงสมนัยนนัรนกป็ยงนั
เทศนทำตตอไปวตทำ สนันตธิภทำพ สนันตธิภทำพ เมสืพที่ วกสงฆยอไมตมมีสนันตธิภทำพเลย สงครทำมกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว
กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว แตตเหลตทำผผข้นททำททำงศทำสนทำทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงในสมนัย
นนัรนกป็ประกทำศสนันตธิภทำพ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำแคตแปะผข้ทำปธิดแผลบนมะเรป็งแหตงควทำมบทำปของ
ประชทำชทำตธินร นัน มนันเปลมีที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกใน 2,600 ปมีทมีที่ผทำต นมทำ ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับเยเรมมียย
6:13-15 ดข้วย
ยรม 8:12-13

เมสืนึ่อเขคำกระทคคำกคำรอนันนมู่คำสะอฮิดสะเอมียน เขคำละอคำยหรสือ เปลมู่คำเลย

เขคำไมมู่ละอคำยเสมียเลย เขคำหนถ้คำแดงดถ้วยควคำมละอคำยไมมู่เปอ็นเลย เพรคำะฉะนนันี้นเขคำจะลถ้มลงทมู่คำมกลคำง
พวกทมีนึ่ลถ้มแลถ้ว ในเวลคำแหมู่งกคำรลงอคำญคำเขคำทนันี้งหลคำย เขคำจะลถ้มควคนึ่คำลง พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ
ควทำมคธิดนมีรแทบจะเปป็นอนันเดมียวกนันกนับของเยเรมมียย 6:15 พวกสธิบแปดมงกรุฎททำงศทำสนทำ นนันที่ คสือ
‘พวกปรุโรหธิต’ ทมีที่เครต งศทำสนทำในสมนัยนนัรนไดข้อข้ทำงวตทำทรุกอยตทำงจะกลนับกลทำยเปป็นดมี สนันตธิภทำพจะมมีชยนั
ไมตมมีเหตรุอนันใดใหข้ตข้องหวทำดกลนัว
กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงถทำมวตทำ พวกเขทำละอทำยเรสืที่องคททำพยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนไหม? พวกเขทำ
ละอทำยเรสืที่องควทำมบทำปของแผตนดธินนนัรนไหม? พวกเขทำไมตละอทำยเลย! นอกจทำกนมีร กทำรหลอกลวง
ของเหลตทำผผข้นททำททำงศทำสนทำกป็โจตงแจข้งเหลสือเกธินจนพวกเขทำไมตหนข้ทำแดง พวกเขทำไมตรผข้สนกขทำยหนข้ทำ
เพรทำะเหตรุนร นันเลย พระเจข้ทำจนงตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำพวกเขทำจะอยผแต ถวหนข้ทำของกทำรลข้มลงของยผดทำหย พวก
ผผข้นททำททำงศทำสนทำทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงจะหนมีไมตพข้นกทำรมทำเยสือนแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
13 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะผลคำญเขคำเปอ็นแนมู่ เถคำองบมู่นจะไมมู่มมีผล หรสือตถ้นมะเดสืนึ่อไมมู่มมีผล
ใบกอ็จะเหมีนึ่ยวแหถ้งไป และสฮิงนึ่ ใดทมีนึ่เรคำใหถ้เขคำกอ็อนันตรธคำนไปจคำกเขคำ" พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวตทำยผดทำหย

และเยรผซทำเลป็มจะถผกผลทำญเพรทำะควทำมบทำปของตน พสืชผลหลนักรอบๆเยรผซทำเลป็มคสือ สวนองรุตนและ
สวนตข้นมะเดสืที่อ เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำมทำถนงผตทำนททำงคนเคลเดมียและคนบทำบธิโลน พสืชผลของ
พสืรนทมีที่นร นันจะถผกปอกลอกไปโดยผผข้รรุกรทำนเหลตทำนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน พสืชผลใดกป็ตทำมทมีที่ถผกเกป็บสะสมไวข้ใน
ยรุข้งฉทำงจะถผกเอทำไปเชตนกนัน ยผดทำหยเผชธิญกทำรรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำโดยแทข้ – ควทำมพธินทำศททำงเศรษฐกธิจทมีที่
แนตนอนและเสรป็จสรรพ
ยรม 8:14

ทคคำไมเรคำจนงนนันึ่งนฮินึ่งๆ จงพคำกนันมคำ ใหถ้เรคำเขถ้คำไปในหนัวเมสืองทมีนึ่มมีปถ้อม

และนฮินึ่งเสมียทมีนึ่นนันึ่นเถฮิด เพรคำะพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำจะทรงใหถ้เรคำนฮินึ่ง และทรงประทคำนนคนี้คำดมี
หมมีใหถ้เรคำดสืนึ่ม เพรคำะเรคำไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระเยโฮวคำหย เมสือที่ กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนของ
พระเจข้ทำเรธิที่มปรทำกฏชนัดเจน บทำงคนในยผดทำหยกตป็ สืที่นขนรนสผตขข้อเทป็จจรธิงทมีวที่ ทำต วนันคธิดบนัญชมีกทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำ
แลข้ว บทำงคนจนงตนัดสธินใจทมีที่จะหทำทมีที่หลบภนัยในหนัวเมสืองตตทำงๆทมีที่มปมี ข้อมของแผตนดธินนนัรน บทำงคน
ตระหนนักวตทำตนไดข้ทททำบทำปตตอพระเจข้ทำของตนและพระองคยไดข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำแลข้วในกทำร
รรุกรทำนกตอนหนข้ทำนมีรของบทำบธิโลน
ยรม 8:15-16

เรคำมองหคำสนันตฮิภคำพ แตมู่ไมมู่มมีควคำมดมีอะไรมคำเลย เรคำมองหคำเวลคำ

รนักษคำใหถ้หคำย แตมู่ประสบควคำมสยดสยอง เหลตทำผผข้พยทำกรณยหนัวเสรมีแหตงสมนัยนนัรนไดข้คทำดกทำรณย
สนันตธิภทำพและดนังนนัรนคนจททำนวนมทำกในยผดทำหยจนงมองหทำสนันตธิภทำพ แตตสที่ งธิ ตตทำงๆกป็มมีแตตจะแยตลง พวก
เขทำถผกบอกวตทำแผตนดธินของพวกเขทำจะถผกรนักษทำใหข้หทำย แตตอนนั ทมีที่จรธิงแลข้วมมีควทำมทรุกขยลททำบทำกใหญตยธิงที่
16 "เสมียงคะนองแหมู่งมถ้คำของเขคำกอ็ไดถ้ยฮินมคำจคำกเมสืองดคำน แผมู่นดฮินทนันี้งสฮินี้นกอ็หวนันึ่นไหวดถ้วย
เสมียงรถ้องของกองอคำชคำของเขคำ มนันทนันี้งหลคำยมคำกฮินแผมู่นดฮินและสฮิงนึ่ ทนันี้งปวงทมีนึ่อยผมู่บนนนันี้นจนหมด ทนันี้ง
เมสืองและผผถ้ทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นเมสือง กทำรรรุกรทำนครนัรงแรกโดยบทำบธิโลนในประมทำณปมี 605 กตอน ค.ศ. ตตอสผข้
ยผดทำหยถผกระลนกถนง ดทำนเปป็นสต วนทมีอที่ ยผทต ทำงเหนสือสรุดของอธิสรทำเอล เหลตทำกองทนัพบทำบธิโลนซนที่งมทำ
พรข้อมกนับบรรดทำมข้ทำศนกทมีที่สตงเสมียงคะนองไดข้เคลสืที่อนทนัพลงสผตทธิศใตข้จทำกดทำนเขข้ทำไปในยผดทำหยแลข้ว
เยรผซทำเลป็มไดข้ประสบกนับกทำรรรุกรทำนอยตทำงนข้อยครนัรงหนนที่งแลข้วโดยบทำบธิโลน คนเคลเดมียไดข้ปลข้นแผตน
ดธินนนัรนอยตทำงนข้อยครนัรงหนนที่งแลข้ว บทำบธิโลนกลนับมทำอมีกในประมทำณปมี 596 กตอน ค.ศ. และสนังที่ สอนยผ

ดทำหยเพธิที่มเตธิมเพรทำะควทำมดสืรอดข้ทำนของเยโคนธิยทำหย ไมตเปป็นทมีที่ชนัดเจนวตทำกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกหรสือครนัรงทมีที่
สองของบทำบธิโลนถผกกลตทำวถนงตรงนมีร แตตไมตวทำต กรณมีใด กทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้ยผดทำหยกยป็ นังมทำไมตถนง
บทำงคนในยผดทำหยจะตสืที่นขนรนในทมีที่สรุดตตอขข้อเทป็จจรธิงทมีวที่ ทำต พระเจข้ทำกททำลนังเลตนงทำนพวกเขทำอยผต
ยรม 8:17-19

เพรคำะ ดผเถฮิด เรคำจะสมู่งงผเขถ้คำมคำทมู่คำมกลคำงเจถ้คำ คสืองผทนับทคำงซนนึ่งจะผผก

ดถ้วยมนตรยไมมู่ไดถ้ และมนันจะกนัดเจถ้คำทนันี้งหลคำย" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ภทำพประกอบของงผเหตทำ
และงผทนับททำงซนที่งเปป็นงผพธิษทนัรงคผตถผกกลตทำวตรงนมีร ภทำพเปรมียบนมีรยอต มหมทำยถนงกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยโดย
บทำบธิโลนตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม งผพธิษบทำงชนธิดเชตน งผเหตทำอทำจถผก ‘ผผกดข้วยมนตรย’ ไดข้เพสืที่อทมีมที่ นันจะไมตฉกกนัด
อยตทำงไรกป็ตทำม งผเหลตทำนนัรนแหตงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พระเจข้ทำทรงสตงมทำโดยคนบทำบธิโลนจะไมตหลงกลเชตน
นนัรน พวกมนันจะฉกยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม
ผผข้พยทำกรณยเยเรมมียยจงน ออกควทำมเหป็นวตทำ 18 เมสืนึ่อขถ้คำพเจถ้คำจะปลอบโยนตนัวเองเนสืนึ่องดถ้วยควคำม
เศรถ้คำโศก จฮิตใจของขถ้คำพเจถ้คำกอ็อมู่อนเปลมีนี้ยอยผมู่ภคำยใน เมสือที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเสทำะหทำกทำรปลอบ
ประโลมใจทตทำมกลทำงกทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน เขทำกป็หทำไมตพบเลย ใจของเขทำจมอยผภต ทำยในตนัว
เขทำ
เยเรมมียยจนงรข้องออกมทำวตทำ 19 ฟนังซฮิ เสมียงรถ้องแหมู่งบบตรสคำวประชคำชนของขถ้คำพเจถ้คำ เพรคำะเหตบ
คนทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮินหมู่คำงไกล เยเรมมียยนนกภทำพเสมียงรข้องแหตงชนชทำตธิของเขทำ (อทำจเปป็นพวกผผข้
หญธิงแหตงแผตนดธินนนัรน) ขณะทมีที่แผตนดธินของพวกเขทำถผกรรุกรทำน พวกเขทำจะรข้องออกมทำวตทำ "พระเยโฮ
วคำหยมฮิไดถ้สถฮิตในศฮิโยนหรสือ กษนัตรฮิยขย องเมสืองนนันี้นไมมู่อยผมู่ในนนันนี้ หรสือ " เมสืที่อภนัยครุกคทำมแหตงกทำรรรุกรทำน
และกทำรทททำลทำยลข้ทำงโดยบทำบธิโลนใกลข้จะเปป็นจรธิง คนจททำนวนมทำกในแผตนดธินนนัรนจะซตอนตนัวอยผหต ลนัง
‘ศทำสนทำ’ ของตนอยตทำงฉนับพลนัน สงตทำรทำศมีเชคธินทำหยของพระเจข้ทำมธิไดข้อยผใต นพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็ม
หรสือ? (หรสือพวกเขทำหวนังเชตนนนัรน) กษนัตรธิยยทมีที่พระเจข้ทำทรงเจธิมไมตไดข้อยผบต นบนัลลนังกยของดทำวธิดหรสือ?
พวกเขทำไมตใชตคนทมีที่เหลสืออยผขต องอธิสรทำเอลหรสือ? เหตรุไฉนพระเจข้ทำถนงทรงยอมใหข้เหลตทำผผข้รรุกรทำน
ตตทำงดข้ทำวทททำลทำยมรดกของพระองคย? พระเจข้ทำจนงทรงตอบกลนับไปวตทำ "ทคคำไมเขคำยนันึ่วยบเรคำใหถ้โกรธดถ้วย

รผ ปเคคำรพสลนักของเขคำ และดถ้วยพระตมู่คำงดถ้คำวของเขคำ" เหตรุผลหลนักสททำหรนับควทำมพธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำ
มทำของยผดทำหยคสือ กทำรเปป็นชผข้ของพวกเขทำกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ
ยรม 8:20-22

เยเรมมียยจงน รข้องออกมทำวตทำ "ฤดผเกมีนึ่ยวกอ็ผมู่คำนไป ฤดผแลถ้งกอ็สนฮินี้ ลงแลถ้ว

และเรคำทนันี้งหลคำยกอ็ไมมู่รอด" วนันเหลตทำนนัรนแหตงควทำมสรุขสบทำยและควทำมรรุตงเรสืองกททำลนังจะสธิรนสรุดลง
แลข้ว ในประวนัตธิศทำสตรยของยผดทำหย พวกเขทำไดข้พทำนพบกนับปมีเหลตทำนนัรนแหตงฤดผรข้อนแหตงควทำมเจรธิญ
รรุตงเรสืองไปแลข้ว ฤดผเกป็บเกมีที่ยวแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำไดข้เรธิที่มตข้นขนรนแลข้วในกทำรรรุกรทำนกตอน
หนข้ทำนนัรนโดยบทำบธิโลน บนัดนมีรฤดผหนทำวแหตงควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำกททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้อยตทำงรวดเรป็ว ยผดทำหย
มธิไดข้กลนับใจใหมตและพวกเขทำจนงจะไมตไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พข้น
21 เพรคำะแผลแหมู่งบบตรสคำวประชคำชนของขถ้คำพเจถ้คำ หนัวใจขถ้คำพเจถ้คำจนงเปอ็นแผล ขถ้คำพเจถ้คำเศรถ้คำ
หมอง และควคำมสยดสยองกอ็ยดน ขถ้คำพเจถ้คำไวถ้มนันึ่น เยเรมมียยผผข้พยทำกรณยรข้องไหข้ เปป็นทรุกขยใจเพรทำะควทำม
พธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำสผตชนชทำตธิของเขทำเอง คททำทมีที่แปลเปป็น เศรถ้คำหมอง (มมีสมีดคคำ) (คาดารณ์) มมีควทำมหมทำย
ดข้วยวตทำ ‘ไวข้ทรุกขย’ สมีดททำเปป็นสมีสทำกลแหตงกทำรไวข้ทรุกขย เมสือที่ เยเรมมียยครรุตนคธิดถนงสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดขนรน เขทำกป็
แตตงชรุดดททำจรธิงๆหรสืออยตทำงนข้อยกป็มมีสมีดททำในเชธิงเปรมียบเทมียบ เขทำรผข้สนกสยดสยองเพรทำะสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะ
เกธิดขนรน
22 ไมมู่มมีพฮิมเสนในกฮิเลอคำดหรสือ ไมมู่มมีแพทยยทมีนึ่นนันึ่นหรสือ ทคคำไมอนคำมนัยแหมู่งบบตรสคำว
ประชคำชนของขถ้คำพเจถ้คำจนงไมมู่กลนับสผมู่สภคำพเดฮิมไดถ้ กธิเลอทำด แผตนดธินททำงทธิศตะวนันออกของแมตนร ททำ
จอรยแดน ขนรนชสืที่อในเรสือที่ งยทำขมีรผร งน รนักษทำโรค พวกแพทยยขร นนชสืที่อวตทำทททำกทำรรนักษทำทมีที่นนันที่ เยเรมมียยจนงถทำม
แบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำไมตมมีกทำรรนักษทำและควทำมชตวยเหลสือในกธิเลอทำดหรสือ? ทททำไมสรุขภทำพฝตทำย
ประชทำชทำตธิและฝตทำยวธิญญทำณของยผดทำหยถนงไมตฟสืรนดมีดนังเดธิม? แตตผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรรดผข้ มีวทำต ทททำไม
กระนนัรนเขทำกป็ครทที่ทำครวญเพสืที่อชนชทำตธิของเขทำอยผดต มี
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 9: ขผู้อความของพระเจผู้าผล่านทางเยเรมมียณ์ทมีที่ประตผของพระวยิหาร
ดนาเนยินตล่อไป ในบทนมีผนั้ ผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีคนั้ รนที่าครวญเกมีที่ยวกนับการพยิพากษาชนชาตยิของเขาทมีที่ใกลผู้เขผู้า

มา จากนนันั้นพระเจผู้าผล่านทางเขากป็ตรนัสชนัดเจนถนงความพยินาศทมีที่ใกลผู้เขผู้ามาของเยรผซาเลป็มและการก
ระจนัดกระจายในทมีที่สมุดของพวกยยิวไปจากแผล่นดยินของพวกเขา บทนมีนั้ปยิดทผู้ายดผู้วยคนาเตสือนกลล่าว
โทษคนเหลล่านนันั้นทมียที่ กตนัวเปป็นผผผู้ทนาโทษยผดาหณ์
ยรม 9:1-2

โอ ถถ้คำศมีรษะของขถ้คำพเจถ้คำเปอ็นนคนี้คำ และดวงตคำของขถ้คำพเจถ้คำเปอ็นบมู่อนคนี้คำ

ตคำพบกอ็จะดมี เพสืนึ่อขถ้คำพเจถ้คำจะไดถ้รถ้องไหถ้ทนันี้งกลคำงวนันและกลคำงคสืน เพรคำะบบตรสคำวประชคำชนของ
ขถ้คำพเจถ้คำทมีนึ่ถผกฆมู่คำ ดข้วยควทำมทรุกขยใจอนันขมขสืนที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรขอใหข้ศมีรษะของตนเปป็นบตอนทรทำพรุทมมีที่ มี
นทรทำไหลไมตรจผข้ บเพสืที่อทมีที่เขทำจะไดข้รข้องไหข้ทรนังกลทำงวนันและกลทำงคสืนเพรทำะกทำรเขตนฆตทำชนชทำตธิของเขทำทมีที่
จะเกธิดขนรนนนัรน กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนจะนตทำกลนัวและเยเรมมียขย อใหข้ตนมมีเสบมียงนทรทำตทำไมตรสผข้ ร ธิน
สรุดเพสืที่อทมีที่จะรข้องไหข้เพสืที่อประชทำชนของเขทำ
2 โอ ถถ้คำขถ้คำพเจถ้คำมมีทมีนึ่พนักสคคำหรนับคนเดฮินทคำงอยผมู่ทมีนึ่ในถฮินนึ่ ทบรกนันดคำรกอ็จะดมี เพสืนึ่อขถ้คำพเจถ้คำจะไดถ้
พรคำกจคำกชนชคำตฮิของขถ้คำพเจถ้คำ และไปใหถ้พถ้นเขคำเสมีย เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยเปอ็นคนลมู่วงประเวณมี
ทนันี้งหมด และเปอ็นหมผมู่คนทมีนึ่มนักทรยศ เยเรมมียยอยทำกใหข้ตนมมีทมีที่ปลมีกวธิเวกเพสืที่อทมีที่จะไปรข้องไหข้เพรทำะ
ชนชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของตน ควทำมคธิดนมีรไมตใชตวทำต เขทำกททำลนังพยทำยทำมหนมีควทำมพธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน แตต
หมทำยควทำมวตทำเขทำจะเจอสถทำนทมีที่สนักแหตงทมีที่เขทำจะอยผตต ทำมลททำพนังและรข้องไหข้ไดข้ ชนชทำตธิของเขทำไดข้
เสสืที่อมลงสผตกทำรเปป็นคนเลตนชผข้และคนโกงอยตทำงเปธิดเผยเสมียแลข้ว
ยรม 9:3

ครทำวนมีรเสมียงพผดเปลมีที่ยนเปป็นพระเจข้ทำเอง "เขคำทนันี้งหลคำยงอลฮินี้นของเขคำ

เหมสือนคนันธนผเพสืนึ่อกลมู่คำวควคำมเทอ็จ แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่กลถ้คำสผถ้เพสืนึ่อควคำมจรฮิงในแผมู่นดฮิน เพรคำะเขคำทนันี้ง
หลคำยจคำกควคำมชนันึ่วอยมู่คำงนมีนี้ไปสผมู่ควคำมชนันึ่วอยมู่คำงนนันี้น และเขคำทนันี้งหลคำยไมมู่ร ถ้จผ นักเรคำ" พระเยโฮวคำหยตรนัส
ดนังนมีนี้แหละ ดรุจลผกธนผทมีที่ถผกยธิงจทำกคนันธนผ เสมียงรวมกนันของประชทำชทำตธินร นันเปป็นเสมียงคททำโกหกทมีที่มมี
ปลทำยแหลม ไมตมมีใครสนใจควทำมจรธิงแลข้ว ยผดทำหยเซถลทำจทำกควทำมชนัวที่ รข้ทำยรผปแบบหนนงที่ ไปยนังอมีกรผป
แบบหนนที่ง นอกเหนสือจทำกสธิที่งเหลตทำนนัรนทนัรงหมด พวกเขทำไมตรจผข้ นักพระเจข้ทำของตนดข้วยซทรทำ
ยรม 9:4-6

พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำ "ขอใหถ้ทบกคนระวนังเพสืนึ่อนบถ้คำนของตน และ

อยมู่คำวคำงใจในพมีนึ่นถ้องคนใดเลย เพรคำะวมู่คำพมีนึ่นอถ้ งทบกคนจะเปอ็นคนหลอกลมู่อ และเพสืนึ่อนบถ้คำนทบกคนจะ

เทมีนึ่ยวไปเปอ็นคนครหคำนฮินทคำ ไมตมมีใครในยผดทำหยทมีที่ไวข้ใจไดข้เลย พมีนที่ ข้องกป็ปอกลอกพมีที่นข้องกนันเอง เพสืที่อน
บข้ทำนกป็โกหกเกมีที่ยวกนับเพสืที่อนบข้ทำน
5 ทบกคนจะลมู่อลวงเพสืนึ่อนบถ้คำนของตนัว ไมมู่มมีใครจะพผดควคำมจรฮิงสนักคนเดมียว เขคำไดถ้สอนลฮินนี้
ของเขคำใหถ้พผดมบสคำ เขคำไดถ้กระทคคำควคำมชนันึ่วชถ้คำจนนมู่คำเบสือนึ่ หนมู่คำย ควทำมไมตซสืที่อตรง ควทำมฉข้อโกง และ
ควทำมอสนัตยยเปป็นหนัวใจของแผตนดธินนนัรน ยผดทำหยไดข้เสสืที่อมทรทำมลงอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้ว
6 เจถ้คำอคำศนัยอยผมู่ทมู่คำมกลคำงกคำรลมู่อลวง โดยกคำรลมู่อลวงเขคำปฏฮิเสธทมีนึ่จะรผถ้จนักเรคำ" พระเยโฮวคำหย
ตรนัสดนังนมีนี้แหละ นอกเหนสือจทำกควทำมบทำปอสืที่นๆของประชทำชทำตธินร นันแลข้ว ยผดทำหยยนังไดข้กลทำยเปป็นทมีที่มนันที่
และกองบนัญชทำกทำรใหญตของควทำมอสนัตยยและควทำมหลอกลวงดข้วย และควทำมหลอกลวงฝตทำย
วธิญญทำณนนันที่ เองทมีที่หนันใจของมนรุษยยไปจทำกพระเจข้ทำของตน
ยรม 9:7-9

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะ

ถลบงเขคำและทดลองเขคำ เหตบบบตรสคำวประชคำชนของเรคำ เรคำจะทคคำอยมู่คำงอสืนึ่นไดถ้อยมู่คำงไร พระเจข้ทำจนง
ทรงเตสือนวตทำพระองคยกทำท ลนังจะถลรุงยผดทำหยดรุจชตทำงถลรุงคนหนนที่งจะทดลองโลหะชนธิดหนนที่ง จทำกนนัรน
พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ “เรทำจะทททำอยตทำงอสืที่นไดข้อยตทำงไร?” พระองคยทรงทททำอะไรไดข้อมีกนอกจทำกใสต พวก
เขทำเขข้ทำไปในไฟแหตงกทำรชททำระใหข้บรธิสรุทธธิธ
8 ลฮินี้นของเขคำเปอ็นลผกศรมฤตยผ มนันพผดมคำรยคำ เขคำพผดอยมู่คำงสนันตฮิกนับเพสืนึ่อนบถ้คำนของเขคำดถ้วย
ปคำก แตมู่ในใจของเขคำ เขคำวคำงแผนกคำรคอยดนักเขคำอยผมู่" อมีกครนัรงทมีคที่ วทำมทรยศและควทำมอสนัตยยของยผ
ดทำหยถผกกลตทำวโทษ พวกเขทำพผดดข้วยลธิรนสองแฉกตตอกนันและกนัน กทำรเสแสรข้งทททำเปป็นมธิตรแคตซตอน
หนัวใจทมีรที่ อดนักจนับอมีกคนหนนงที่ เทตทำนนัรน
9 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ไมมู่ควรทมีนึ่เรคำจะลงโทษเขคำเพรคำะสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้หรสือ ไมมู่ควรทมีนึ่จฮิตใจเรคำ
จะแกถ้แคถ้นประชคำชคำตฮิทมีนึ่เปอ็นอยมู่คำงนมีนี้หรสือ พระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำพระองคยจะทรงทททำอะไรไดข้อมีก
นอกจทำกพธิพทำกษทำยผดทำหยเพรทำะควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ ควทำมคธิดนมีรสอดคลข้องกนับของเยเรมมียย 5:9 ซนที่ง
ไปดผไดข้

ยรม 9:10-11

ควทำมคธิดนมีรหนันไปกลตทำวสนัรนๆถนงควทำมคธิดของเยเรมมียย เรคำจะรถ้องไหถ้

และครวญครคำงเหตบภผเขคำนนันี้น และครคนึ่คำครวญเหตบลคำนหญถ้คำในถฮินึ่นทบรกนันดคำรเพรคำะวมู่คำมนันถผกเผคำเสมีย
ไมมู่มมีผถ้ใผ ดผมู่คำนไปมคำ ไมมู่ไดถ้ยฮินเสมียงสนัตวยเลมีนี้ยงรถ้อง ทนันี้งนกในอคำกคำศและสนัตวยไดถ้หนมีไปเสมียแลถ้ว เมสืที่อ
เยเรมมียยเหป็นลตวงหนข้ทำถนงควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำซนที่งจะบนังเกธิดแกตบรรดทำภผเขทำและแถบชนบทของยผดทำหย
เขทำกป็จะรข้องไหข้ เมสือที่ คนเคลเดมียและคนบทำบธิโลนกธินอทำหทำรและปลข้นแผตนดธินนนัรน ทรุกอยตทำงทมีที่ขวทำง
หนข้ทำพวกเขทำกป็กลทำยเปป็นแผตนดธินทมีที่ไหมข้เกรมียม สนัตวยปตทำทนัรงหมดถผกฆตทำตทำยหรสือไมตกหป็ นมีไปตตอหนข้ทำ
กทำรทททำใหข้รกรข้ทำงและกทำรทททำใหข้ไหมข้เกรมียมของบทำบธิโลนในกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยของพวกเขทำ
ครทำวนมีรเสมียงผผข้พดผ กลนับมทำเปป็นเสมียงของพระเจข้ทำเอง 11 เรคำจะกระทคคำใหถ้เยรผ ซคำเลอ็มเปอ็นกอง
ซคำกปรนักหนักพนัง เปอ็นถคนี้คำของมนังกร และเรคำจะกระทคคำใหถ้หนัวเมสืองของยผดคำหยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง ไมมู่มมีชคำว
เมสืองสนักคนเดมียว" ทนัรงหมดทมีที่จะเหลสืออยผขต องเยรผซทำเลป็มเมสืที่อบทำบธิโลนเสรป็จธรุระกทำรทททำลทำยลข้ทำงของ
พวกเขทำแลข้วจะเปป็นกองซทำกปรนักหนักพนังและรผของพวกสนัตวยเลสืรอยคลทำน บรรดทำหนัวเมสืองรอบนอก
ของยผดทำหยจะถผกทททำลทำยอยตทำงรทำบคทำบและบรรดทำผผข้อยผอต ทำศนัยกป็ถผกบนังคนับใหข้เดธินไปในฐทำนะเชลย
สงครทำมกลนับไปยนังบทำบธิโลน (ยผดทำหยนตทำจะทรทำบดมีกวตทำนมีร เพรทำะวตทำคนบทำบธิโลนไดข้กวทำดตข้อนพวก
ลผกๆทมีที่เปป็นผผข้ใหญตของชนชนัรนสผงของแผตนดธินนนัรนกลนับไปบทำบธิโลนแลข้วในกทำรโจมตมีของปมี 605
กตอน ค.ศ. พวกเขทำสทำมทำรถกระจนัดกระจทำยประชทำกรทมีที่เหลสืออยผไต ดข้อยตทำงแนตนอน ดผ ดทำเนมียล 1)
ยรม 9:12-14

พระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำ ใครเปอ็นคนมมีปนัญญคำทมีนึ่จะเขถ้คำใจควคำมนมีนี้ไดถ้

และมมีผถ้ใผ ดทมีนึ่พระโอษฐยของพระเยโฮวคำหยไดถ้ตรนัสแกมู่เขคำ เขคำจนงประกคำศควคำมนนันี้นไดถ้ เหตบไฉนแผมู่น
ดฮินจนงพนังทคคำลคำยและถผกเผคำเสมียเหมสือนถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร จนงไมมู่มมีใครผมู่คำนไปมคำ นมีที่เทตทำกนับพระเจข้ทำทรง
ถทำมวตทำ ‘ใครบข้ทำงในยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเขข้ทำใจวตทำทททำไมสธิที่งเหลตทำนมีรทรงนั หมดจนงจะเกธิดขนรน?’ ใครพอรผข้
บข้ทำงวตทำทททำไมควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำเชตนนนัรนถนงเขข้ทำมทำใกลข้แลข้ว คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว: นข้อยคน
จรธิงๆรผวข้ ทำต ทททำไม
พระเจข้ทำจนงทรงตอบคททำถทำมของพระองคยเอง 13 และพระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะเขคำทนันี้ง
หลคำยทอดทฮินี้งรคำชบนัญญนัตฮิของเรคำ ซนนึ่งเรคำไดถ้ตนันี้งไวถ้ตมู่อหนถ้คำเขคำ และไมมู่ไดถ้เชสืนึ่อฟนังเสมียงของเรคำ หรสือ

ดคคำเนฮินตคำมนนันี้น เหตรุผลสททำหรนับกทำรพธิพทำกษทำเชตนนนัรนกป็เรมียบงตทำยพอๆกนับทมีที่มนันลนกซนรง ยผดทำหยไดข้ (1)
ทอดทธิรงพระวจนะของพระเจข้ทำและดข้วยเหตรุนร มีเองพวกเขทำจนงไดข้ (2) ไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำของตน รทำย
ละเอมียดอนันโจตงแจข้งของควทำมไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำไดข้ถผกกลตทำวไวข้อยตทำงละเอมียดมทำกๆแลข้วใน
หนนังสสือเลตมนมีร เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต ควทำมไมตเชสืที่อฟนังแบบหนข้ทำไมตอทำยของยผดทำหยเปป็นผลมทำจทำกกทำร
ทมีที่พวกเขทำทอดทธิรงพระวจนะของพระเจข้ทำ เมสือที่ ประชทำชนของพระเจข้ทำถอยออกไปจทำกพระวจนะ
ของพระเจข้ทำ ไมตนทำนพวกเขทำกป็จะดททำเนธินในควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ หลนักกทำรนนัรนยนังมมีอยผเต หมสือน
เดธิมจนทรุกวนันนมีร กทำรไมตใสต ใจศนกษทำพระวจนะของพระเจข้ทำเปป็นประจททำทรุกวนันยตอมนททำไปสผตควทำมบทำป
ดข้วยเหตรุนร มีเอง พระเจข้ทำจนงทรงหมทำยเหตรุวทำต พวกเขทำ 14 ไดถ้ดคคำเนฮินตคำมใจของตนเองอยมู่คำงดสืนี้อ
ดนง และตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระบคำอนัล อยมู่คำงทมีนึ่บรรพบบรบษไดถ้สนันึ่งสอนเขคำไวถ้" เมสือที่ กทำรศนกษทำพระวจนะ
ของพระเจข้ทำเปป็นประจททำทรุกวนันเรธิที่มหทำยไป กทำรละทธิรงควทำมจรธิงในรผปแบบใดกป็ตทำมสทำมทำรถเกธิดขนรน
ไดข้แมข้กระทนังที่ กนับประชทำชนของพระเจข้ทำ นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนจรธิงๆในยผดทำหยสมนัยโบรทำณ
ยรม 9:15-16

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล จนง

ตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะเลมีนี้ยงชนชคำตฮินมีนี้ดวถ้ ยบอระเพอ็ด และใหถ้นคนี้คำดมีหมมีเขคำดสืนึ่ม บอระเพป็ดเปป็นภทำพ
เปรมียบอยตทำงหนนที่งในสมนัยโบรทำณของรสขมเชตนเดมียวกนับดมีหมมี ไมตวทำต จะเปป็นดมีของสนัตวยทมีที่ถผกชททำแหละ
หรสือดมีทมมีที่ มีอยผใต นอทำเจมียน มนันกป็เปป็นสธิที่งทมีมที่ มีรสขม ประเดป็นใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำกททำลนังจะรบกวน
ประชทำชนทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของพระองคยดข้วยควทำมขมขสืที่นยธิงที่ นนัก
16 เรคำจะกระจคำยเขคำไปทมู่คำมกลคำงประชคำชคำตฮิ ทมีนึ่ตนัวเขคำเองและบรรพบบรบษของเขคำไมมู่รถ้จผ นัก
และเรคำจะสมู่งดคำบใหถ้ไลมู่ตคำมเขคำทนันี้งหลคำย จนเรคำจะผลคำญเขคำสฮินนี้ " ยผดทำหยจะไมตเพมียงทนทรุกขยเพรทำะ
ควทำมพธินทำศยตอยยนับของแผตนดธินของตนเทตทำนนัรน พวกเขทำจะถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน
ดข้วย สรุดทข้ทำยแลข้วกทำรกระจนัดกระจทำยนนัรนจะแพรต ออกไปทนัวที่ ทนัรงโลก ชนชทำตธิอธิสรทำเอลไมตเคยถผก
ลงโทษหนนักขนทำดนมีรมทำกตอนเลย นอกจทำกนมีรในดธินแดนเหลตทำนนัรนทมีพที่ วกเขทำกระจนัดกระจทำยไป พวก
เขทำจะเผชธิญกทำรขตมเหงเพธิมที่ เตธิมในแนวคธิดตตอตข้ทำนยธิวดข้วย คททำพยทำกรณยของพระรทำชบนัญญนัตธิ 28:63
กททำลนังจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงแลข้ว

ยรม 9:17-19

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงพฮิจคำรณคำดผ และเรมียกนคำง

รถ้องไหถ้ใหถ้มคำ จงใหถ้คนไปตคำมหญฮิงทมีนึ่ชคคำนคำญมคำ ธรรมเนมียมหนนที่งในตะวนันออกกลทำงสมนัยนนัรนคสือ
พวกคนไวข้ทรุกขย ‘มสืออทำชมีพ’ ซนที่งปกตธิแลข้วเปป็นพวกผผข้หญธิงทมีจที่ ะมทำรข้องไหข้และครทที่ทำครวญสททำหรนับงทำน
ศพหรสือวทำระอสืที่นแหตงควทำมเศรข้ทำโศก (พวกเขทำเปป็นเหมสือนฝนัที่งตรงขข้ทำมกนับพวกนนักดนตรมีรบนั จข้ทำงใน
งทำนแตตงงทำน) คนเหลตทำนมีรถผกเรมียกใหข้มทำหลนังที่ นทรทำตทำใหข้แกตยผดทำหย
18 ใหถ้เขคำรมีบสมู่งเสมียงครคนึ่คำครวญเพสืนึ่อเรคำทนันี้งหลคำย เพสืนึ่อนคนี้คำตคำจะอคำบตคำของเรคำ และหนนังตคำ
ของเรคำจะมมีนคนี้คำตคำพบออกมคำ พรข้อมกนับคททำกลตทำวเกธินจรธิงทมีที่ชนัดเจน พวกคนไวข้ทรุกขยรนับจข้ทำงเหลตทำนมีรจะ
ตข้องรมีบครทที่ทำครวญและยผดทำหยจะตข้องบมีบนทรทำตทำออกมทำเพรทำะสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดขนรน
19 เพรคำะไดถ้ยฮินเสมียงครคนึ่คำครวญจคำกศฮิโยนวมู่คำ `เรคำทนันี้งหลคำยยมู่อยยนับเพมียงใดแลถ้ว เรคำอนับอคำย
หนนักหนคำ เพรคำะเรคำไดถ้ทอดทฮินี้งแผมู่นดฮิน เพรคำะทมีนึ่อคำศนัยของเรคำไดถ้เหวมีนึ่ยงพวกเรคำออกไป'" เมสืที่อชทำว
กรรุงเยรผซทำเลป็ม (นนันที่ คสือ ศธิโยน) ตระหนนักวตทำจะเกธิดอะไรขนรนกนับตน พวกเขทำกป็เรธิที่มครทที่ทำครวญในควทำม
เศรข้ทำโศก พวกเขทำคธิดวตทำเยรผซทำเลป็มจะไมตมมีวนนั ลตมสลทำยอมีก กระนนัรนพวกเขทำกป็กทำท ลนังจะถผกกวทำดตข้อน
ไปเปป็นเชลยออกจทำกแผตนดธินและบข้ทำนเรสือนของตนแลข้ว ควทำมหวทำดกลนัวและควทำมเศรข้ทำโศกใหญต
โตกททำลนังจะบนังเกธิดแกตยผดทำหยแลข้ว
ยรม 9:20-22

โอ หญฮิงเออ๋ย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย และใหถ้หผของเจถ้คำ

รนับพระวจนะจคำกพระโอษฐยของพระองคย จงสอนบทครคนึ่คำครวญแกมู่บบตรสคำวของเจถ้คำ จงสอน
บทเพลงศพแกมู่เพสืนึ่อนบถ้คำนของเธอทบกคน พระเจข้ทำทรงมมีคททำเตสือนเพธิมที่ เตธิมสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทมีที่
กททำลนังจะครทที่ทำครวญควทำมพธินทำศของเยรผซทำเลป็ม
21 เพรคำะควคำมตคำยไดถ้ขนนนี้ มคำเขถ้คำหนถ้คำตมู่คำงของเรคำ มนันเขถ้คำมคำในวนังทนันี้งหลคำยของเรคำ ตนัดพวก
เดอ็กๆออกเสมียจคำกขถ้คำงนอก และตนัดคนหนบมู่มๆออกเสมียจคำกถนนทนันี้งหลคำย นอกเหนสือจทำกกทำรกวทำด
ตข้อนเปป็นเชลยไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ควทำมตทำยกป็จะเขข้ทำไปในบข้ทำนเรสือนและ
ถนนสทำยตตทำงๆของกรรุงนนัรน แมข้แตตเดป็กๆและคนหนรุตมๆกป็จะพธินทำศในกรรุงนนัรน

22 จงพผดวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ `ศพมนบษยยจะลถ้มลงเหมสือนมผลสนัตวยตกตคำมพสืนี้นทบมู่ง
เหมสือนฟมู่อนขถ้คำวลถ้มตคำมผผถ้เกมีนึ่ยว และไมมู่มมีผถ้ใผ ดจะเกอ็บ '" ในกทำรฆตทำฟนันทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน ศพของพวก
ผผข้ชทำยชทำวยธิวจะนอนเกลสืที่อนกลทำดโดยไมตถผกฝนังและเนตทำเปสืที่อยอยผบต นพสืรนทรุตงแหตงยผดทำหยดรุจฟตอนขข้ทำวทมีที่
ถผกทททำหลตนไวข้ในกทำรเกป็บเกมีที่ยว ไมตมมีผผข้ใดจะระลนกถนงพวกเขทำหรสือนททำพวกเขทำไปฝนัง
ยรม 9:23-24

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "อยมู่คำใหถ้ผถ้มผ มีปนัญญคำอวดในสตฮิปนัญญคำของ

ตน อยมู่คำใหถ้ชคำยฉกรรจยอวดในควคำมเขถ้มแขอ็งของตน อยมู่คำใหถ้คนมนันึ่งมมีอวดในควคำมมนันึ่งคนันึ่งของตน ดรุจ
เปป็นบทสต งทข้ทำยของคททำเตสือนอนันนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกประกทำศไปแลข้ว พระเจข้ทำทรงใหข้คททำเตสือนหนนงที่
สททำหรนับเพชฌฆทำตเหลตทำนนัรนทมีที่มทำรรุกรทำน ในกทำรอข้ทำงอธิงแบบโดยนนัยถนงเหลตทำผผข้รรุกรทำนชทำวบทำบธิโลน
พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกเขทำวตทำอยตทำอวดในพละกททำลนัง สตธิปนัญญทำ หรสือควทำมมนังที่ คนังที่ ทมีที่เพธิมที่ พผนขนรนของ
ตนเอง
24 แตมู่ใหถ้ผถ้อผ วดอวดในสฮิงนึ่ นมีนี้คสือในกคำรทมีนึ่เขคำเขถ้คำใจและรผถ้จนักเรคำวมู่คำเรคำคสือพระเยโฮวคำหย ทรง
สคคำแดงควคำมเมตตคำ ควคำมยบตฮิธรรม และควคำมชอบธรรมในโลก เพรคำะวมู่คำเรคำพอใจในสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้"
พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระรทำชกธิจของพระองคยอยผใต นควทำมเมตตทำ
กทำรพธิพทำกษทำ (นนันที่ คสือ ควทำมยรุตธิธรรม) และควทำมชอบธรรม นอกจทำกนมีร ในสธิที่งเหลตทำนมีรพระองคยทรง
พอพระทนัย คททำเตสือนทมีชที่ นัดเจนถนงคนบทำบธิโลนทมีมที่ ทำพธิชธิตกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยในควทำม
เมตตทำและควทำมยรุตธิธรรม ดนังนนัรนพวกเขทำจนงควรปฏธิบนัตธิตตอพวกยธิวทมีที่เปป็นเชลยแบบนนัรนเชตนกนัน เหลตทำ
ผผข้พธิชธิตชทำวบทำบธิโลนควรอวดในสธิที่งนมีรและเขข้ทำใจพระเจข้ทำผผข้ทรงกททำลนังใชข้พวกเขทำอยผต
ยรม 9:25-26

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด วนันเวลคำกคคำลนังมคำถนงแลถ้ว เมสืนึ่อเรคำจะ

ลงโทษบรรดคำผผทถ้ มีนึ่รนับพฮิธมีเขถ้คำสบ หนนัตพรถ้อมดถ้วยผผถ้ทมีนึ่ไมมู่ไดถ้รนับพฮิธมีเขถ้คำสบ หนนัต คสือ พระเจข้ทำจะไมตเพมียง
ลงโทษคนเขข้ทำสรุหนนัต (นนันที่ คสือ ยผดทำหยและอธิสรทำเอล) เทตทำนนัรน แตตคนไมตเขข้ทำสรุหนนัตดข้วย (บรรดทำ
ประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ เชตน บทำบธิโลน เปป็นตข้น)
26 อมียปฮิ ตย ยผดคำหย เอโดม และคนอนัมโมน โมอนับและบรรดคำคนทมีนึ่อยผมู่ในมบมทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบด ทบกคน
ทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร เพรคำะบรรดคำประชคำชคำตฮิเหลมู่คำนมีนี้มฮิไดถ้รนับพฮิธมีเขถ้คำสบ หนนัต และบรรดคำวงศย

วคำนอฮิสรคำเอลกอ็มฮิไดถ้รนับพฮิธมีเขถ้คำสบ หนนัตทคำงใจ" พระเจข้ทำจะทรงพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยทนัรงสธิรน
ไมตวทำต ยธิวหรสือคนตตทำงชทำตธิ บรรดทำผผข้ทมีที่ไมตเขข้ทำสรุหนนัตททำงใจ – ทมีที่ไมตกลนับใจใหมตและไมตเชสืที่อฟนัง – จะถผก
พธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำตรงนมีรกคป็ สือวตทำ บทำบธิโลนควรระวนังตนัวใหข้ดมีในกทำรทมีพที่ วก
เขทำปฏธิบนัตธิตตอพวกยธิวทมีพที่ วกเขทำไดข้รบนั อนรุญทำตใหข้พธิชธิต เพรทำะวตทำพวกเขทำกป็จะเจอกนับพระพธิโรธของ
พระเจข้ทำเชตนกนัน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 10: ขผู้อความของพระเจผู้าถนงยผดาหณ์ผล่านทางเยเรมมียณ์ทมีที่ประตผของพระ
วยิหารถผกกลล่าวปยิดทผู้าย ความคยิดสนาคนัญสองประการอยผล่ตรงนมีนั้: (1) ความเหลวไหลของการนนับถสือ
รผปเคารพและ (2) การทนาลายลผู้างเยรผซาเลป็มถผกประกาศ ทมีที่สอดแทรกอยผล่ทนัที่วบทนมีคนั้ สือหลนักศาสน
ศาสตรณ์พสืนั้นฐานขณะทมีที่เยเรมมียพณ์ รรณนาเกมีที่ยวกนับพระเจผู้าผผผู้ทรงแตกตล่างจากรผปเคารพทนังนั้ หลาย
ยรม 10:1-2

โอ วงศยวคำนอฮิสรคำเอลเออ๋ย จงฟนังพระวจนะซนนึ่งพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับ

เจถ้คำ พระเจข้ทำทรงเรมียกยผดทำหยแบบเหมทำรวมวตทำอธิสรทำเอล (เรทำควรระลนกวตทำอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือทมีที่ชสืที่อวตทำ
อธิสรทำเอลไดข้ตกเปป็นเชลยไปแลข้วเมสือที่ เกสือบ 125 ปมีกตอนหนข้ทำนนัรน) ขณะทมีที่พระเจข้ทำตรนัสผตทำนผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีร พระองคยกทป็ รงมมีพระวจนะเพธิที่มเตธิมจะกลตทำวเกมีที่ยวกนับประชทำชนของพระองคย
2 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "อยมู่คำเรมียนรผถ้วถฮิ มีทคำงแหมู่งบรรดคำประชคำชคำตฮิ แมข้บรธิบททมีที่ตทำมมทำ
จะกลตทำวชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำกททำลนังตรนัสถนงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวและกทำรสนังเกตดวงดทำวใน
ทข้องฟข้ทำ หลนักกทำรหนนที่งทมีที่กวข้ทำงกวตทำกป็อยผตต รงนมีร ประชทำชนของพระเจข้ทำไมตควรเรมียนรผวข้ ธิถมีแหตงบรรดทำ
ประชทำชทำตธิ – โลกและททำงทนัรงหลทำยของมนัน กลตทำวสนัรนๆคสือ หลนักกทำรเรสืที่องกทำรแยกออกถผกกลตทำว
ตรงนมีร ดผ เพลงสดรุดมี 1:1 เมสืที่อประชทำชนของพระเจข้ทำคบหทำสมทำคมกนับชทำวโลก พวกเขทำกป็จะทททำตทำม
วธิถมีททำงตตทำงๆของคนตตทำงชทำตธิ นนันที่ เปป็นเหตรุทมีที่วทำต ทททำไมเรทำจนงควรแยกออก ดผ 2 โครธินธย 6:14-18 ยผดทำหย
ไดข้เลมียนแบบกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและวธิธมีปฏธิบนัตธิอนสืที่ ๆของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวจทำกกทำรตธิดตตอ
สนัมพนันธยของพวกเขทำกนับชทำวโลกทมีที่อยผรต อบตนัวพวกเขทำ

และอยมู่คำครถ้คำมกลนัวบรรดคำหมคำยสคคำคนัญของทถ้องฟถ้คำ เพรคำะบรรดคำประชคำชคำตฮิครถ้คำมกลนัวสฮินึ่ง
เหลมู่คำนนันี้น คททำกททำชนับทมีที่เฉพทำะเจทำะจงจทำกพระเจข้ทำถนงยผดทำหยคสือ อยตทำเปป็นกนังวลเกมีที่ยวกนับกทำรเฝข้ทำสนังเกต
ดวงดทำวตตทำงๆบนทข้องฟข้ทำ นมีอที่ ทำจหมทำยถนงสนัญลนักษณยตตทำงๆของจนักรรทำศมี (นนันที่ คสือ ดทำรทำศทำสตรย) ซนที่งมมี
ตข้นกททำเนธิดในตะวนันออกกลทำงสมนัยโบรทำณ หรสือมนันอทำจหมทำยถนงกทำรเรมียงตนัวกนันบทำงอยตทำงของดทำว
เครทำะหยและหมผตดทำวตตทำงๆซนงที่ บรรดทำนนักดทำรทำศทำสตรยทมีที่นนับถสือพระตตทำวดข้ทำวคธิดวตทำเปป็นลทำงบอกเหตรุ
ตตทำงๆถนงหทำยนะทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
พวกคนตตทำงชทำตธิทมีที่นนับถสือรผปเคทำรพเฝข้ทำสนังเกตกทำรเคลสืที่อนตนัวแบบตตทำงๆของดวงดทำวและคธิด
วตทำพวกมนันบอกใบข้หรสือทททำนทำยถนงอนทำคต พวกคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวทททำเชตนนนัรนจนทรุกวนันนมีรกบนั
ดทำรทำศทำสตรยของตน พระเจข้ทำทรงเตสือนยผดทำหยมธิใหข้เขข้ทำไปเกมีที่ยวขข้องกนับวธิธมีปฏธิบนัตธิเหลตทำนนัรนของพวก
นนับถสือพระตตทำงดข้ทำว
ยรม 10:3-5

เพรคำะธรรมเนมียมของชนชคำตฮิทนันี้งหลคำยกอ็ไรถ้สคำระ เขคำตนัดตถ้นไมถ้มคำ

จคำกปมู่คำตถ้นหนนนึ่ง เปอ็นสฮินึ่งทมีนึ่มสือชมู่คำงไดถ้กระทคคำดถ้วยขวคำน พระเจข้ทำทรงพรรณนทำตตอไปถนงควทำมโงตเขลทำ
ของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและพวกคนนนับถสือรผปเคทำรพ กระบวนกทำรทททำรผปเคทำรพอนันหนนงที่ จทำกไมข้
ชธิรนหนนงที่ ถผกพรรณนทำ
4 เขคำทนันี้งหลคำยกอ็เอคำเงฮินและทองมคำประดนับ เขคำตอกไวถ้แนมู่นดถ้วยคถ้อนและตะปผ มนันกอ็
เคลสืนึ่อนไหวไปมคำไมมู่ไดถ้ รผปปนัรนทมีที่ไรข้ชวมี ธิตซนที่งถผกแกะสลนักจทำกไมข้ถผกปธิดดข้วยทองคททำหรสือเงธิน จทำกนนัรนกป็
ถผกตอกตะปผตรนงไวข้เพสืที่อทมีมที่ นันจะไมตลมข้ อมีกทนัศนะหนนที่งกป็คสือวตทำ แผตนเงธินและแผตนทองคททำถผกตอกตะปผ
ตรนงไวข้กบนั ทมีที่เพสืที่อทมีพที่ วกมนันจะไมตถผกขโมยไป ไมตวทำต กรณมีใด รผปเคทำรพนนัรนกป็ยนังเปป็นไมข้และโลหะชธิรน
หนนที่งเหมสือนเดธิม
5 มนันตนันี้งขนนี้นเหมสือนตถ้นอฮินทผลนัม มนันพผดไมมู่ไดถ้ คนตถ้องขนมนันไป เพรคำะมนันเดฮินไมมู่ไดถ้ รผป
เคทำรพทมีที่ไมตมมีชมีวธิตเหลตทำนนัรนถผกตรนงไวข้กบนั เสทำตข้นหนนที่งและยสืนตนัรงตรงดรุจตข้นอธินทผลนัมตข้นหนนงที่
กระนนัรนพวกมนันกป็พดผ ไมตไดข้และตข้องถผกแบกขนไปทมีที่ใดกป็ตทำมเพรทำะวตทำพวกมนันเคลสืที่อนไหวไมตไดข้
พวกมนันไมตมมีชมีวตธิ เลยจรธิงๆ

ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเตสือนสตธิประชทำชนทมีที่ตทำบอดฝตทำยวธิญญทำณของพระองคยวทำต อยมู่คำกลนัว
มนันเลย เพรคำะมนันทคคำรถ้คำยไมมู่ไดถ้ มนันกอ็ทคคำดมีไมมู่ไดถ้ดถ้วย" แมข้เปป็นทมีที่นตทำรนังเกมียจในฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำย
ศมีลธรรมตตอพระเจข้ทำ ควทำมจรธิงอนันเรมียบงตทำยกป็คสือวตทำรผปเคทำรพทนัรงหลทำยชตวยอะไรไมตไดข้เลย พวกมนัน
ทททำรข้ทำยหรสือทททำอนันตรทำยใครไมตไดข้เลย
ยรม 10:6-7

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย หคำมมีผถ้ใผ ดเหมสือนพระองคยไมมู่ พระองคยทรง

เปอ็นใหญมู่ และพระนคำมของพระองคยมมีฤทธฮิธิ์มคำก ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน หยรุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อยกยอองคยพระ
ผผข้เปป็นเจข้ทำ แนตทมีเดมียวไมตมมีสที่ ธิงใดเทมียบไดข้กบนั ควทำมยธิงที่ ใหญตของพระองคย พระองคยทรงยธิงที่ ใหญตและ
แมข้แตตพระนทำมขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำกป็ยธิงที่ ใหญตในฤทธทำนรุภทำพและอทำนรุภทำพ
7 โอ ขถ้คำแตมู่กษนัตรฮิยยแหมู่งบรรดคำประชคำชคำตฮิ ผผใถ้ ดจะไมมู่ยคคำเกรงพระองคย เพรคำะพระองคย
สมควรแกมู่กคำรอยมู่คำงนมีนี้ เพรคำะในบรรดคำปรคำชญยของบรรดคำประชคำชคำตฮิ และในบรรดคำรคำช
อคำณคำจนักรทนันี้งสฮินี้นของเขคำ ไมมู่มมีผถ้ใผ ดเหมสือนพระองคย ควทำมคธิดนมีรกคป็ สือ ‘ผผข้ใดเลตทำจะไมตเกรงกลนัว
พระองคย...’ แนตทมีเดมียว พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยยเหนสือประชทำชทำตธิทรนังสธิรน มนัน
เปป็นควทำมจรธิง ณ ยทำมนมีร มนันจะชนัดเจนตตอสทำยตทำในยรุคพนันปมีและตตอจทำกนนัรนไป เพรทำะวตทำพระองคย
ทรงเปป็นพระมหทำกษนัตรธิยขย องกษนัตรธิยยทรนังหลทำย ผผข้ใดเลตทำกลข้ทำทมีที่จะไมตยททำเกรงพระองคย? แมข้
ประชทำชทำตธิตตทำงๆอข้ทำงวตทำมมีบรรดทำผผข้มมีปนัญญทำ แตตกไป็ มตมสมี นักคนในพวกเขทำอยผลต มีกเดมียวกนับพระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำ สรรุปวตทำ ปนัญญทำของมนรุษยยไมตสทำมทำรถเทมียบกนับพระเจข้ทำไดข้แมข้แตตนธิดเดมียว
ยรม 10:8-9

เขคำทนันี้งหลคำยทนันี้งโฉดและโงมู่เขลคำ ไมถ้อนันนนันี้นเปอ็นแตมู่คคคำสอนไรถ้สคำระ

คททำทมีที่แปลเปป็น โฉด (บาอารณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทมีเที่ ผทำไหมข้’ สททำนวนนมีรอทำจหมทำยถนงสธิที่งทมีที่ไรข้คตทำ
หรสือพรข้อมทมีที่จะถผกไฟเผทำ ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พวกคนนนับถสือรผปเคทำรพแหตงยผดทำหยนร นันไรข้คตทำ
และโงตเงตทำ กทำรกลตทำวถนง “ไมข้อนันนนัรน” เปป็นกทำรอข้ทำงอธิงถนงไมข้ชธิรนใหญตนร นันของพวกเขทำซนที่งกลทำยเปป็น
พระของพวกเขทำ ผผข้ใดกป็ตทำมทมีที่ใหข้ควทำมเชสืที่อถสือแกตมนนั กป็ยนดถสือคททำสอนหนนงที่ ของไอหมอก (เมสืที่อตมีควทำม
ตทำมตนัวอนักษร) ควทำมคธิดกป็คสือวตทำบรรดทำผผข้นนับถสือรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนเปป็น ‘คนสมองกลวง’ พวกเขทำโงต
เขลทำ

9 เครสืนึ่องเงฮินทบบนนันี้นเขคำเอคำมคำจคำกทคำรชฮิช และเอคำทองคคคำมคำจคำกเมสืองอบฟคำส เปอ็นผลงคำน
ของชมู่คำงฝมีมสือ และเปอ็นผลนคนี้คำมสือของชมู่คำงทอง เสสืนี้อผถ้คำของรผ ปเคคำรพนนันนี้ สมีครคำมและสมีมมู่วง เปอ็นผล
งคำนของคนชคคำนคำญทนันี้งนนันี้น รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนซนที่งกลทำยเปป็นพระตตทำงๆสททำหรนับคนโงตเหลตทำนนัรนจรธิงๆ
แลข้วเปป็นผลงทำนของพวกชตทำงฝมีมสือ (“คนชททำนทำญ”) นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำชตทำงฝมีมสือเหลตทำนนัรนไดข้กทำท ไรงทำม
จทำกผลธิตภนัณฑยของพวกเขทำ – รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำทททำออกมทำ พวกเขทำซสืรอเงธินจทำกททำรชธิช
(อทำจเปป็นเขตแดนเดมียวกนับทมีที่เปทำโลจะเกธิดในเวลทำตตอมทำ) ทองคททำเนสืรอดมีถผกนททำเขข้ทำจทำกอรุฟทำส (ทททำเลทมีที่
ตนัรงไมตทรทำบแนตชดนั ) จทำกนนัรนชตทำงฝมีมสือเหลตทำนนัรนกป็สรข้ทำงรผปเคทำรพตตทำงๆทมีที่เงทำวนับและประดนับพวกมนัน
ดข้วยผข้ทำสมีฟข้ทำและสมีมตวง กระนนัรนผลธิตภนัณฑยทมีที่สตองแสงอรต ทำมเหลตทำนมีรจทำกชตทำงเงธินและชตทำงทองกป็เปป็น
เพมียงชธิรนไมข้ทมีที่ถผกปธิดดข้วยโลหะทมีที่เงทำวนับและถผกประดนับดข้วยผข้ทำสมีสวย
ยรม 10:10

แตมู่พระเยโฮวคำหยเปอ็นพระเจถ้คำเทมีนึ่ยงแทถ้ พระองคยทรงเปอ็นพระเจถ้คำ

ผผถ้ทรงพระชนมยและเปอ็นพระมหคำกษนัตรฮิยเย นสืองนฮิตยย พอทรงพระพฮิโรธแผมู่นดฮินกอ็หวนันนึ่ ไหว และ
บรรดคำประชคำชคำตฮิจะทนตมู่อควคำมกรฮินี้วของพระองคยไมมู่ไดถ้ ทมีที่ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงคสือ พระเยโฮ
วทำหยพระเจข้ทำ พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำองคยแทข้และทรงพระชนมยอยผ ต พระองคยทรงเปป็นพระมหทำ
กษนัตรธิยยของกษนัตรธิยยทรนังหลทำยและรทำชอทำณทำจนักรของพระองคยจะดททำรงอยผตต ลอดไป เมสือที่ ถผกจรุดใหข้
พลรุงต ขนรน พระพธิโรธของพระองคยจะทททำใหข้ทรนังแผตนดธินโลกสนันที่ สะเทสือนและไมตมมีประชทำชทำตธิใดทมีที่
ตข้ทำนททำนควทำมเดสือดดทำลของพระองคยไดข้ ดนังนนัรนพระเจข้ทำผผข้ทรงฤทธทำนรุภทำพทนัรงสธิรนจนงตรงขข้ทำมกนับชธิรน
ไมข้และโลหะรทำคทำถผกทมีที่ไมตมมีชมีวตธิ และไมตมมีฤทธธิธเดชทมีที่บรรดทำคนนนับถสือรผปเคทำรพทมีโที่ งตเขลทำเรมียกวตทำ
พระของพวกเขทำ
ยรม 10:11-13

เจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งปวงดนังนมีนี้วมู่คำ "บรรดคำพระผผถ้ทมีนึ่มฮิไดถ้ทรงสรถ้คำงฟถ้คำ

สวรรคยและแผมู่นดฮินโลก จะพฮินคำศไปจคำกแผมู่นดฮินโลกและจคำกภคำยใตถ้ฟถ้คำสวรรคยเหลมู่คำนมีนี้ " พระเจข้ทำจนง
ทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ประกทำศขข้อควทำมตตอไปนมีรแกตบรรดทำผผข้นนับถสือรผปเคทำรพแหตงยผดทำหย รผปเคทำรพโงต
เขลทำเหลตทำนนัรนทมีที่บนัดนมีรพวกเขทำเรมียกวตทำพระของตนมธิไดข้เนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรคยหรสือแผตนดธินโลก ยธิงที่
กวตทำนนัรน รผปเคทำรพทมีที่เหลวไหลเหลตทำนมีรจะถผกทททำลทำยเมสืที่อถนงครทำวของพวกมนันดข้วย นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำ
คนเหลตทำนนัรนทมีนที่ มนัสกทำรตตอหนข้ทำพวกมนันจะเผชธิญชะตทำกรรมเดมียวกนันในไมตชข้ทำ

ตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิง พระรทำชกธิจอนันทรงอทำนรุภทำพของพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำถผก
พรรณนทำ 12 พระองคยทรงสรถ้คำงโลกดถ้วยฤทธฮิธิ์เดชของพระองคย พระองคยทรงสถคำปนคำพฮิภพไวถ้
ดถ้วยพระสตฮิปนัญญคำของพระองคย และทรงขนงฟถ้คำสวรรคยออกดถ้วยควคำมเขถ้คำใจของพระองคย แตก
ตตทำงจทำกบรรดทำรผปเคทำรพทมีไที่ มตมชมี มีวธิตและฤทธธิธเดชของยผดทำหย พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้ทมีที่
เนรมธิตสรข้ทำงฟข้ทำสวรรคยและแผตนดธินโลก โปรดสนังเกตคททำบรรยทำยสทำมประกทำรเกมีที่ยวกนับพระรทำชกธิจ
เนรมธิตสรข้ทำงของพระเจข้ทำ มนันเปป็นมทำโดย (1) ฤทธธิธเดชของพระองคย, (2) พระสตธิปนัญญทำของ
พระองคย และ (3) ควคำมเขถ้คำใจของพระองคย คททำหลนังนมีรถผกแปลมทำจทำกคททำฮมีบรผ ทาบผวนณ์ ซนที่งมมีควทำม
หมทำยวตทำ ‘ควทำมเฉลมียวฉลทำด’ พระเจข้ทำจนงทรงเนรมธิตสรข้ทำงจนักรวทำลโดยฤทธธิธ เดช สตธิปนัญญทำและ
ควทำมเฉลมียวฉลทำดอนันหทำทมีที่สรุดมธิไดข้ของพระองคยเอง – ครุณสมบนัตธิตตทำงๆทมีที่ไมตมรมี ผปเคทำรพใดมมี
13 เมสืนึ่อพระองคยทรงเปลมู่งพระสบ รเสมียงกอ็มมีเสมียงนคนี้คำคะนองในทถ้องฟถ้คำ และทรงกระทคคำใหถ้
หมอกลอยขนนนี้ จคำกปลคำยพฮิภพ ทรงกระทคคำฟถ้คำแลบเพสืนึ่อฝน และทรงนคคำลมมคำจคำกพระคลนังของ
พระองคย พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำไมตเพมียงทรงเนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทมีที่อยผรต อบตนัวเรทำเทตทำนนัรน แตตมนัน
ทททำงทำนอยผจต นทรุกวนันนมีรโดยพระปนัญญทำอนันลนกซนรงของพระองคย ฟข้ทำสวรรคยชรนันบรรยทำกทำศมมีปรธิมทำณ
ของไอนทรทำมหทำศทำลซนที่งระเหยจทำกมหทำสมรุทรและแผตนดธินตตทำงๆของแผตนดธินโลก จทำกนนัรนพระเจข้ทำ
ทรงรดนทรทำแผตนดธินโลกจทำกคลนังตตทำงๆของพระองคยในทข้องฟข้ทำดข้วยนทรทำฝนและพทำยรุฝน พระเจข้ทำผผข้ทรง
ฤทธธิธทร นังสธิรนทรงทททำเชตนนนัรนเปป็นประจททำทรุกวนันทนัวที่ โลก ทมีตที่ รงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงคสือ บรรดทำรผป
เคทำรพทมีที่ไมตมมีฤทธธิธเดชและโงตเขลทำซนที่งทททำอะไรไมตไดข้เลย
ยรม 10:14-16

มนบษยยทบกคนโฉดในทคำงควคำมรผถ้ของตน ชมู่คำงทองทบกคนจะไดถ้อคำย

เพรคำะรผ ปเคคำรพสลนักของตน เพรคำะรผ ปเคคำรพหลมู่อของเขคำเปอ็นของเทอ็จ และไมมู่มมีลมหคำยใจในรผ ป
เคคำรพนนันี้น โปรดหมทำยเหตรุคททำทมีที่แปลเปป็น โฉด ในขข้อ 8 คททำทมีแที่ ปลเปป็น ชมู่คำงทอง (ซาราฟ) หมทำยถนง
ชตทำงโลหะ – ผผข้ทมีที่สรข้ทำงรผปเคทำรพตตทำงๆขนรนมทำ ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เหลตทำคนนนับถสือรผปเคทำรพ
แหตงยผดทำหยนร นนั ไรข้คตทำในควทำมเขข้ทำใจของตน ใครกป็ตทำมทมีที่ใหข้ควทำมไวข้วทำงใจของตนอยผใต นไมข้และ
โลหะชธิรนหนนที่งทมีถที่ ผกทททำขนรนมทำ (แมข้เปป็นรผปเคทำรพททำงศทำสนทำและเงทำงทำมกป็ตทำม) กป็เปป็นคนโงตเขลทำ ยธิงที่
กวตทำนนัรน แมข้แตตพวกชตทำงโลหะทมีที่ทททำรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนกป็กทำท ลนังจะอนับอทำยเพรทำะผลธิตภนัณฑยทมีที่พวกเขทำ

ไดข้ทททำขนรนมทำ รผปเคทำรพหลตอทมีพที่ วกเขทำทททำขนรนจะไมตเพมียงพธิสผจนยวทำต เปป็นของเทป็จเทตทำนนัรน แตตยนังไรข้ชมีวตธิ
อยตทำงสธิรนเชธิงดข้วย เมสืที่อพระเจข้ทำทรงสต งบรรดทำกองทนัพบทำบธิโลนเขข้ทำมทำในยผดทำหยอมีกครนัรง รผปเคทำรพ
ตตทำงๆของพวกเขทำจะไรข้ประโยชนยอยตทำงสธิรนเชธิง พวกมนันจะไมตชตวยใครใหข้พนข้ เลย อนันทมีที่จรธิงพวกมนัน
ไดข้ยวนั ที่ ยรุพระเจข้ทำทมีที่แทข้จรธิงแหตงอธิสรทำเอลใหข้ทรงพระพธิโรธ
15 มนันเปอ็นของไรถ้คมู่คำ และเปอ็นผลงคำนแหมู่งควคำมผฮิดพลคำด มนันจะตถ้องพฮินคำศเมสืนึ่อถนงเวลคำกคำร
ลงโทษ รผปเคทำรพและบรรดทำคนนนับถสือรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนแหตงยผดทำหยลข้วนไรข้สทำระ – ไอหมอกใน
หนัวของพวกเขทำ (นนันที่ คสือ พวกสมองกลวง) และแยตยงธิที่ กวตทำไรข้ประโยชนย รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนเปป็น
ผลธิตภนัณฑยของกทำรหลอกลวงตตทำงๆ และเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำมทำถนงพวกเขทำในไมตชข้ทำ พวก
เขทำกป็จะพธินทำศทนัรงหมด – รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนและบรรดทำผผข้นนับถสือพวกมนัน
16 พระองคยผถ้ทผ รงเปอ็นสมู่วนของยคำโคบไมมู่เหมสือนสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้ เพรคำะพระองคยทรงเปอ็นผผถ้ทมีนึ่กมู่อ
รมู่คำงทบกสฮินึ่งขนนี้น และอฮิสรคำเอลเปอ็นตระกผลทมีนึ่เปอ็นมรดกของพระองคย พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำเปอ็น
พระนคำมของพระองคย
“สต วนของยทำโคบ” เปป็นสททำนวนหนนที่งทมีที่หมทำยถนงมรดกของอธิสรทำเอลซนที่งกป็คสือ พระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำ พระองคยทรงไมตเหมสือนกนับรผปเคทำรพไรข้คตทำเหลตทำนนัรนทมีที่มอมี ยผดต ทำษดสืที่นในแผตนดธินนนัรน คททำทมีที่แปล
เปป็น ผผทถ้ มีนึ่กมู่อรมู่คำง (ยาซารณ์) หมทำยถนงผผข้ทมีที่กตอใหข้เปป็นรผปรต ทำงหรสือสรข้ทำงขนรนมทำ ควทำมคธิดกป็คสือวตทำพระเยโฮ
วทำหยพระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวง คททำทมีที่แปลเปป็น ไมถ้เทถ้คำ (เชเบท) สต วนใหญตแลข้ว
ถผกแปลเปป็น ‘ตระกผล’ และมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘หนตอ’ อธิสรทำเอลเปป็นชนชทำตธิทมีที่พระองคยไดข้ทรง
เลสือกใหข้เปป็นประชทำชทำตธิของพระองคย (นนันที่ คสือ ไมข้เทข้ทำแหตงมรดกของพระองคย) – ลผกหลทำนของ
พระองคยเอง พระนทำมของพระเจข้ทำตทำมประวนัตธิศทำสตรยของพวกเขทำคสือ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำของกองทนัพเหลตทำนนัรนแหตงสวรรคยและแผตนดธินโลก ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำในขข้อนมีรกป็
คสือวตทำ มรดกของอธิสรทำเอลคสือ พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ พระผผข้เนรมธิตสรทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวงผผข้ไดข้ทรง
เลสือกอธิสรทำเอลใหข้เปป็นประชทำชนของพระองคยเอง พระองคยทรงเปป็นองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำเหนสือสธิที่งทนัรง
ปวง ชตทำงตรงขข้ทำมกนันอยตทำงสธิรนเชธิงจรธิงๆ อธิสรทำเอลไดข้เอทำไมข้และโลหะทมีที่ไมตมมีฤทธธิธเดชและไมตมมีชวมี ธิต

(นนันที่ คสือ รผปเคทำรพตตทำงๆ) มทำแทนทมีพที่ ระเจข้ทำผผข้ทรงฤทธทำนรุภทำพทนัรงสธิรนผผข้ไดข้ทรงเลสือกพวกเขทำใหข้เปป็น
ประชทำชนของพระองคยแลข้ว ชตทำงเปป็นกลรุตมคนโงตเสมียจรธิง!
ยรม 10:17-18

โอ เจถ้คำทนันี้งหลคำยทมีนึ่อคำศนัยอยผมู่ภคำยใตถ้กคำรถผกลถ้อมเออ๋ย จงเกอ็บขถ้คำวของ

จคำกพสืนี้นดฮิน คททำทมีแที่ ปลเปป็น ปถ้อมปรคำกคำร (มนัทโซวรณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘กทำรถผกลข้อม’ นมีที่เทตทำกนับ
วตทำพระเจข้ทำทรงสนังที่ พวกคนนนับถสือรผปเคทำรพแหตงยผดทำหยใหข้เกป็บรวบรวมขข้ทำวของของตนเพรทำะวตทำกทำร
ลข้อมอนันนตทำกลนัวกททำลนังมทำแลข้ว แนตนอนวตทำนนันที่ คสือ กทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มโดยคนบทำบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำ
มทำ
18 เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะเหวมีนึ่ยงชคำวแผมู่นดฮินออกไปเสมีย ณ เวลคำนมีนี้
และเรคำจะนคคำควคำมทบกขยใจมคำถนงเขคำเพสืนึ่อใหถ้เขคำรผถ้สนก " พระเจข้ทำทรงแจข้งแกตยผดทำหยลตวงหนข้ทำผตทำนททำง
เยเรมมียยวทำต พระองคยจะทรงเหวมีที่ยงพวกเขทำออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ “ณ เวลทำนมีร” (นนันที่ คสือ ใน
ไมตชข้ทำ) กทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกยธิวซนที่งถผกพยทำกรณยไวข้นทำนแลข้ว ซนที่งยข้อนไปถนงพระรทำช
บนัญญนัตธิ 28 กททำลนังจะเกธิดขนรนแลข้ว ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงรบกวนพวกเขทำเหมสือนทมีที่
พระองคยไดข้ทรงเตสือนไวข้นทำนแลข้ววตทำพระองคยจะกระทททำ ยผดทำหยจะเรมียนรผข้อยตทำงเจป็บปวดวตทำพระเจข้ทำ
ทรงรนักษทำคททำตรนัสของพระองคย
ยรม 10:19-20

วฮิบนัตฮิแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำ เพรคำะควคำมเจอ็บปวดของขถ้คำพเจถ้คำ บคำดแผลของ

ขถ้คำพเจถ้คำกอ็รถ้คำยหนนัก แตมู่ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "แทถ้จรฮิงนมีนึ่เปอ็นควคำมทบกขยใจ และขถ้คำพเจถ้คำจะตถ้องทนเอคำ" ครทำวนมีร
ผผข้พผดคสือ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเอง เขทำครทที่ทำครวญกทำรพธิพทำกษทำทมีที่กทำท ลนังจะบนังเกธิดแกตชนชทำตธิของเขทำ ใน
ฐทำนะเปป็นยธิวคนหนนที่งทมีที่อทำศนัยอยผใต นเบนยทำมธิน- ยผดทำหย เขทำจะทนทรุกขยผลทมีที่ตทำมมทำอนันขมขสืที่นเหลตทำนนัรน
ซนที่งกททำลนังจะบนังเกธิดแกตประชทำชทำตธิของเขทำเชตนกนัน ควทำมบทำปของชนชทำตธิของเขทำจะสต งผลตตอเขทำใน
ไมตชข้ทำ มนันจะเปป็นบทำดแผลและควทำมทรุกขยใจทมีที่เขทำจะตข้องทน ควทำมจรธิงอนันเรมียบงตทำยกป็คอสื วตทำ ควทำม
บทำปสต งผลตตอผผข้อสืที่นเสมอและในแงตลบเสมอดข้วย ผลทมีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของควทำมบทำปกป็ขมขสืนที่ เสมอ
และพวกมนันเกมีที่ยวพนันกนับผผข้อสืที่นเปป็นปกตธิ

20 เตอ็นทยของขถ้คำพเจถ้คำกอ็ถผกทคคำลคำย และเชสือกของขถ้คำพเจถ้คำกอ็ขคำดสฮินี้น ลผกๆของขถ้คำพเจถ้คำจคำก
ขถ้คำพเจถ้คำไปหมด และไมมู่มมีเขคำอมีกแลถ้ว ไมมู่มมีผถ้หผ นนนึ่งผผถ้ใดทมีนึ่จะกคำงเตอ็นทยใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำอมีก และแขวนมมู่คำน
ของขถ้คำพเจถ้คำใหถ้ แมข้กลตทำวในรผปปนัจจรุบนันกทำล (จรธิงๆแลข้วคสือสมบผรณยกทำลในภทำษทำฮมีบรผ) ผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรกมป็ องลตวงหนข้ทำไปยนังกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนรทำวกนับวตทำมนันไดข้เกธิดขนรนไปแลข้ว เขทำเหป็น
ลตวงหนข้ทำวตทำบข้ทำนเรสือนและครอบครนัวของเขทำเองถผกทททำลทำยในกทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลน ควทำม
สยดสยองตตทำงๆของสงครทำมจะสต งผลกระทบตตอครอบครนัวของเขทำเอง บทำงคนเขข้ทำใจวตทำลผกๆของ
เขทำหมทำยถนง ชนชทำตธิของเขทำและมนันเปป็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรอตทำนตทำมตนัว
อนักษรกป็กลตทำวถนงครอบครนัวของเยเรมมียยเอง วนันนนัรนจะมทำแนตในไมตชข้ทำเมสือที่ เขทำเองจะไมตมมีใครชตวยเขทำ
กทำงเตป็นทยของเขทำเอง นมีที่บอกเปป็นนนัยถนงกทำรทททำลทำยลข้ทำงอนันนตทำกลนัวซนที่งอยผอต มีกไมตไกล
ยรม 10:21

เพรคำะวมู่คำผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะกอ็โฉด และไมมู่ไดถ้เสคำะหคำพระเยโฮวคำหย เพรคำะ

ฉะนนันนี้ เขคำจะมฮิไดถ้จคคำเรฮิญขนนี้น และฝผงแกะทนันี้งหลคำยของเขคำกอ็จะกระจนัดกระจคำยไป คททำทมีที่แปลเปป็น ผผถ้
เลมีนี้ยงแกะ (ศฮิยคำภฮิบคำล) (ราอาหณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘เหลตทำผผข้เลมีรยงแกะ’ ในบรธิบทนมีร มนันอทำจ
หมทำยถนงเหลตทำผผข้นททำของยผดทำหยทรนังฝตทำยวธิญญทำณและกทำรเมสือง พวกผผข้ปกครองของประชทำชทำตธินรนันไดข้
กลทำยเปป็นคนไรข้คตทำเสมียแลข้ว (ดผคททำอธธิบทำยเพธิที่มเตธิมเกมีที่ยวกนับคททำวตทำ โฉด ในขข้อ 8) พวกเขทำไดข้เพธิกเฉย
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำเสมียแลข้ว ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำพวกเขทำจะไมตจททำเรธิญขนรนและฝผงแกะ
ของพวกเขทำ (นนันที่ คสือ ประชทำชทำตธิแหตงยผดทำหย) จะถผกกระจนัดกระจทำยไปในไมตชข้ทำ มนันเกธิดขนรนจรธิงเมสือที่
บทำบธิโลนรรุกรทำนและกระจนัดกระจทำยพวกเขทำไป
ยรม 10:22

ดผเถฮิด เสมียงลสือมคำถนงแลถ้ว เสมียงโกลคำหลยฮินึ่งใหญมู่จคำกแดนเหนสือมคำก

ระทคคำใหถ้หนัวเมสืองยผดคำหยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง และใหถ้เปอ็นถคนี้คำของมนังกร วลมีแรกมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ดผเถธิด
รทำยงทำนขตทำวมทำแลข้ว’ ควทำมเปลมีที่ยนแปลงครนัรงใหญตและกทำรทททำลทำยลข้ทำงกททำลนังเคลสืที่อนตนัวมทำททำงทธิศใตข้
ออกมทำจทำกทธิศเหนสือ คนบทำบธิโลนและคนเคลเดมียรรุกรทำนยผดทำหยจทำกทธิศเหนสือ: กทำลธิลมีและดทำน เปข้ทำ
หมทำยของพวกเขทำคสือ หนัวเมสืองตตทำงๆของยผดทำหยและควทำมตนัรงใจของพวกเขทำคสือ ทททำใหข้พวกมนัน
รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ เมสืที่อพวกเขทำจนัดกทำรยผดทำหยเสรป็จแลข้ว มนันจะเปป็นสถทำนทมีที่ๆเหมทำะสมทมีที่พวกกธิรงกตทำจะ
อทำศนัยอยผต

ยรม 10:23-25

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขถ้คำพระองคยทรคำบแลถ้ววมู่คำ ทคำงของมนบษยยไมมู่

อยผมู่ทมีนึ่ตนัวเขคำ คสือไมมู่อยผมู่ทมีนึ่มนบษยยผถ้ซผ งนนึ่ ดคคำเนฮินไปทมีนึ่จะนคคำฝมีกถ้คำวของตนเอง สองทนัศนะทมีที่เปป็นตนัวเลสือกอยผต
ตรงนมีร บทำงคนถสือทนัศนะทมีที่วทำต จรธิงๆแลข้วนมีที่เปป็นควทำมคธิดตตทำงๆของเนบผคนัดเนสซทำรยขณะทมีที่เขทำเคลสืที่อน
ทนัพลงใตข้มทำยนังเยรผซทำเลป็มและตระหนนักวตทำพระเจข้ทำกททำลนังนททำเสข้นททำงตตทำงๆของเขทำเพสืที่อพธิพทำกษทำยผดทำหย
ควทำมคธิดนมีรนตทำจะเปป็นของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเองขณะทมีที่เขทำรนับรผคข้ วทำมบทำปของยผดทำหย แตตกวป็ อนขอ
ควทำมเมตตทำจทำกพระเจข้ทำอยผบต ข้ทำง ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรวงธิ วอนวตทำมนรุษยชทำตธิ (และหมทำยรวมถนงยผดทำหย
ดข้วย) ไมตรจผข้ รธิงๆวตทำพวกเขทำกททำลนังทททำอะไรอยผต
24 โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอทรงโปรดตมีสอนขถ้คำพระองคยดถ้วยควคำมยบตฮิธรรม มฮิใชมู่ดถ้วย
ควคำมกรฮินี้วของพระองคย เกรงวมู่คำพระองคยจะทรงนคคำขถ้คำพระองคยมคำถนงควคำมสผ ญเปลมู่คำ ผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรซนที่งอทำจกททำลนังพผดแทนยผดทำหยในกทำรอข้อนวอนเผสืที่อพวกเขทำ กป็วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สนังที่ สอน (นนันที่ คสือ
ตมีสอน) แตตดวข้ ยควทำมยรุตธิธรรม (อยตทำงยรุตธิธรรม) เขทำกลนัวพระพธิโรธของพระเจข้ทำและกลนัววตทำมนันจะ
ทททำใหข้เขทำและชนชทำตธิของเขทำมทำถนงควทำมสผญเปลตทำ กลตทำวสนัรนๆคสือ เยเรมมียวย ธิงวอนตตอพระเจข้ทำเพสืที่อ
ประชทำชทำตธิทมีที่บทำปหนทำของขทำ คททำวธิงวอนของเขทำกป็คสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรง (1) ระลนกวตทำมนรุษยชทำตธิ
(และยผดทำหย) ไมตเขข้ทำใจจรธิงๆวตทำพวกเขทำกททำลนังทททำอะไรอยผแต ละ (2) ปฏธิบนัตธิอยตทำงยรุตธิธรรมและไมตใชต
ดข้วยควทำมกรธิรว นมีบที่ อกเปป็นนนัยถนงกทำรวอนขอควทำมเมตตทำ
25 ขอพระองคยทรงเทพระพฮิโรธของพระองคยเหนสือเหลมู่คำประชคำชคำตฮิทมีนึ่ไมมู่รถ้จผ นักพระองคย
และเหนสือครอบครนัวทนันี้งหลคำยทมีนึ่ไมมู่ออกพระนคำมของพระองคย เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้กฮินเผคำผลคำญ
ยคำโคบ เขคำไดถ้เขมสือบทมู่คำนเสมีย และเผคำผลคำญทมู่คำนเสมีย และกระทคคำทมีนึ่อคำศนัยของทมู่คำนใหถ้รกรถ้คำงไป ตรง
กนันขข้ทำม เยเรมมียยขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทรงหนันโทสะของพระองคยไปยนังประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่นนับถสือ
พระตตทำงดข้ทำวทมีอที่ ยผรต อบตนัวพวกเขทำซนที่งไมตรจผข้ นักพระเจข้ทำเลยหรสือไมตมมีอะไรเกมีที่ยวขข้องกนับพระองคยเลย
เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนหทำชตองมทำนทำนแลข้วทมีที่จะเขมสือบอธิสรทำเอล
ประชทำชนของพระองคย อทำจมมีกทำรรข้องขอพระเจข้ทำใหข้ทรงพธิพทำกษทำบทำบธิโลนเพรทำะกทำรปฏธิบนัตธิอนัน
โหดรข้ทำยททำรรุณของพวกเขทำในกทำลอนันเหมทำะสม ดนังนนัรนขข้อควทำมของพระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรในประตผของพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็มจนงจบลงเทตทำนมีร

*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 11: เนสืนั้อหาตอนใหมล่อยผล่ตรงนมีนั้: ขผู้อความเกมีที่ยวกนับพนันธสนัญญาทมีที่ถผก
ละเมยิด พระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีทนั้ รงเผชยิญหนผู้าอยิสราเอลเกมีที่ยวกนับการทมีที่พวกเขาไดผู้ละเมยิด
พนันธสนัญญานนันั้นทมีที่พวกเขาไดผู้ตกลงไวผู้กนับพระองคณ์ทมีที่ซมีนาย พระเจผู้าจนงทรง (1) เผชยิญหนผู้ายผดาหณ์
เกมีที่ยวกนับเรสืที่องนมีนั้ (2) พระองคณ์ทรงบอกลล่วงหนผู้าวล่านมีที่จนงเปป็นเหตมุวล่าทนาไมการพยิพากษาถนงกนาลนังมา (3)
และพระองคณ์ทรงบอกลล่วงหนผู้าดผู้วยวล่าคนเหลล่านนันั้นทมีที่ตล่อตผู้านเยเรมมียจณ์ ะถผกเลล่นงานอยล่างแสนสาหนัส
ยรม 11:1-2

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยวมู่คำ ขข้อควทำมใหมตจทำก

พระเจข้ทำอยผตต รงนมีร มนันอทำจถผกประกทำศโดยเยเรมมียยกตอนกทำรโจมตมีครนัรงแรกโดยบทำบธิโลน บทำงคนคธิด
วตทำขข้อควทำมนมีรจนงถผกกลตทำวรทำวๆปมี 608 กตอน ค.ศ. เหมสือนเดธิมทมีที่แหลตงทมีมที่ ทำในทมีที่สรุดแลข้วของขข้อควทำม
นมีรคสือ จทำกพระเจข้ทำและเยเรมมียยเปป็นเพมียงผผข้นททำสทำรเทตทำนนัรน
2 "เจถ้คำจงฟนังถถ้อยคคคำในพนันธสนัญญคำนมีนี้เถฮิด และจงกลมู่คำวแกมู่คนยผดคำหยและชคำวกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม
พระเจข้ทำตรนัสขข้อควทำมนมีรแกต (1) คนยผดทำหยและ (2) ชทำวกรรุงเยรผซทำเลป็ม จรุดสนใจหลนักอยผตต รงทมีที่ถผู้อยคนา
แหตงพนันธสนัญญทำทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงกระทททำกนับอธิสรทำเอลทมีที่ภผเขทำโฮเรบ (ซมีนทำย) ในพระคนัมภมีรตย ลอด
ทนัรงเลตม กทำรเนข้นควทำมสททำคนัญมนักอยผทต มีที่ถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ อธิสรทำเอลถผกคทำดหวนังใหข้เชสืที่อฟนัง
รทำยละเอมียดตตทำงๆ (นนันที่ คสือ ถข้อยคททำตตทำงๆ) แหตงพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำไดข้กระทททำไวข้กบนั พวกเขทำ
พนันธสนัญญทำนนัรนงวดแรกถผกเกรธิที่นนททำในอพยพ 24:7-8 และจทำกนนัรนกป็ถผกแกข้ไขเพธิที่มเตธิมในพระรทำช
บนัญญนัตธิ 28 และ 29 พระเจข้ทำจนงทรงเผชธิญหนข้ทำอธิสรทำเอลดข้วยพนันธสนัญญทำพสืรนฐทำนนนัรนทมีพที่ ระองคยไดข้
ทรงกระทททำไวข้กบนั พวกเขทำเมสืที่อหลทำยรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรนและซนที่งพวกเขทำไดข้ละเมธิดอยตทำงโจตงแจข้ง
ยรม 11:3-5

เจถ้คำจงกลมู่คำวแกมู่เขคำวมู่คำ พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้

วมู่คำ คนหนนนึ่งคนใดทมีนึ่ไมมู่เชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำในพนันธสนัญญคำนมีนี้ ใหถ้ผถ้นผ นนันี้ เปอ็นทมีนึ่แชมู่งเถฮิด ในพระรทำชบนัญญนัตธิ
28:15 จนถนงจบบทนนัรน พระเจข้ทำทรงสทำธยทำยคททำแชตงสทำปตตทำงๆซนที่งจะตกแกตอธิสรทำเอลหทำกพวกเขทำ
เพธิกเฉยและไมตเชสืที่อฟนังพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้เขข้ทำอยผใต นนนัรนกนับพระเจข้ทำ

แตตโปรดสนังเกตอมีกครนัรงวตทำพระเจข้ทำทรงเนข้นยทรทำถผู้อยคนาแหตงพนันธสนัญญทำนนัรน กทำรออกพระ
วจนะของพระเจข้ทำผล่านทางพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้กบนั อธิสรทำเอลอยผใต นถผู้อยคนาของ
มนัน เรทำเชสืที่อในกทำรดลใจดผู้านถผู้อยคนาแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำประททำนถข้อยคททำแหตงพนันธ
สนัญญทำนนัรนทมีที่ทรงกระทททำไวข้กบนั อธิสรทำเอล ประเดป็นตรงนมีรกคป็ สือวตทำพวกเขทำไดข้เพธิกเฉยถข้อยคททำเหลตทำนนัรน
4 ซนนึ่งเปอ็นพนันธสนัญญคำทมีนึ่เรคำบนัญชคำแกมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำทนันี้งหลคำย ในวนันทมีนึ่เรคำไดถ้นคคำเขคำออก
มคำจคำกแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย จคำกเตคำไฟเหลอ็ก กลมู่คำววมู่คำ จงเชสืนึ่อฟนังเสมียงของเรคำ และจงกระทคคำทบกอยมู่คำงทมีนึ่เรคำ
บนัญชคำเจถ้คำไวถ้ เจถ้คำจนงจะเปอ็นประชคำชนของเรคำ และเรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของเจถ้คำ พนันธสนัญญทำตรงนมีร
ชนัดเจน มนันคสือพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำและอธิสรทำเอลตกลงรต วมกนันหลนังจทำกทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงชตวย
พวกเขทำใหข้พนข้ จทำกอมียธิปตยแลข้ว พระเจข้ทำทรงเสนอพนันธสนัญญทำหนนที่ง (นนันที่ คสือ ขข้อตกลงหนนที่ง) กนับ
อธิสรทำเอล นนันที่ คสือ: พระองคยจะทรงเปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำและพวกเขทำจะเปป็นประชทำชนของ
พระองคยถข้ทำพวกเขทำจะตกลงทมีที่จะเชสืที่อฟนังเสมียงของพระองคยและรนักษทำพนันธสนัญญทำของพระองคย
(อพยพ 19:5-6) อธิสรทำเอลจนงตกลงตทำมนนัรนและกลตทำววตทำ “สธิที่งทนัรงปวงทมีที่พระเยโฮวทำหยตรนัสนนัรน
ขข้ทำพเจข้ทำทนัรงหลทำยจะกระทททำตทำม” (อพยพ 19:8) ดนังนนัรนพระเจข้ทำและอธิสรทำเอลจนงเขข้ทำในขข้อตกลงหนนที่ง
อนันศนักดธิธสธิทธธิธทมีที่ภผเขทำซมีนทำย
5 เพสืนึ่อเรคำจะกระทคคำใหถ้สคคำเรอ็จตคำมคคคำปฏฮิญคำณซนนึ่งเรคำไดถ้ปฏฮิญคำณไวถ้กนับบรรพบบรบษของเจถ้คำวมู่คำ
จะประทคำนแผมู่นดฮินซนงนึ่ มมีนคนี้คำนมและนคนี้คำผนนี้งไหลบรฮิบผรณยแกมู่เขคำอยมู่คำงทมีนึ่เปอ็นอยผมู่ท บกวนันนมีนี้" พระเจข้ทำทรง
สนัญญทำอธิสรทำเอลแลข้ว (ในอพยพ 3:8, พระรทำชบนัญญนัตธิ 6:3 และ 8:7-9) วตทำจะประททำนแผตนดธินหนนที่ง
ซนที่งมมีนร ททำนมและนทรทำผนรงไหลบรธิบรผ ณย (นนันที่ คสือ แผตนดธินหนนงที่ ทมีที่อรุดมสมบผรณยและเจรธิญรรุตงเรสือง) เงสืที่อนไข
พสืรนฐทำนสททำหรนับกทำรทททำใหข้พระสนัญญทำนนัรนสททำเรป็จจรธิงกป็คอสื ถข้ทำอธิสรทำเอลจะเชสืที่อฟนังเสมียงของพระเจข้ทำดนัง
ทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อขข้ทำงบน
แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำจนงทผลตอบวมู่คำ "โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอใหถ้เปอ็นดนังนนันี้นเถฮิด" เยเรมมียยแทรก
ควทำมเหป็นของตนเขข้ทำไปตอนนมีรซนที่งถผกแปลเปป็น “โอ ขข้ทำแตตพระเยโฮวทำหย ขอใหข้เปป็นดนังนนัรนเถธิด” นตทำ
สนใจทมีที่คททำทมีที่แปลเปป็น ขอใหถ้เปอ็นดนังนนันี้นเถฮิด คสือคททำฮมีบรผ อาเมน คททำวตทำ อาเมน เปป็นคททำฮมีบรผซงนที่ ถผกใชข้

ทนับศนัพทยในภทำษทำกรมีก ภทำษทำอนังกฤษ และภทำษทำอสืที่นๆอมีกมทำกมทำย มนันมมีควทำมหมทำยจรธิงๆแลข้ววตทำ ‘ขอ
ใหข้เปป็นดนังนนัรนเถธิด’ ดนังนนัรนเยเรมมียยจงน กลตทำววตทำ “อทำเมน” เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำอธิสรทำเอลถนง
พนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่ทร นังสองฝตทำยตกลงรต วมกนันและซนที่งพระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรถข้ทำพวกเขทำ
เชสืที่อฟนังหรสือแชตงสทำปถข้ทำพวกเขทำไมตเชสืที่อฟนัง
ยรม 11:6

และพระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "จงปมู่คำวรถ้องถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้ง

สฮินนี้ ในหนัวเมสืองของยผดคำหยและในถนนหนทคำงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ จงฟนังถถ้อยคคคำแหมู่งพนันธสนัญญคำนมีนี้และ
ประพฤตฮิตคำม พระเจข้ทำจนงทรงแตตงตนัรงเยเรมมียยใหข้เทศนทำทนัวที่ หนัวเมสืองตตทำงๆของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม
และเตสือนควทำมจททำพวกเขทำเกมีที่ยวกนับพนันธสนัญญทำนนัรนซนที่งพวกเขทำไดข้ตกลงไวข้กบนั พระเยโฮวทำหยเมสืที่อ
หลทำยรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน ทมีที่ตรงประเดป็นยธิงที่ กวตทำเดธิมกป็คสือ ขข้อควทำมของเยเรมมียยคอสื ใหข้ยผดทำหยฟงนั
ถผู้อยคนาแหตงพนันธสนัญญทำนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงกระทททำไวข้กบนั พวกเขทำและกระทททำตทำม! โปรดสนังเกตอมีก
ครนัรงวตทำ กทำรเนข้นควทำมสททำคนัญอยผตต รงทมีที่ถผู้อยคนาแหตงพนันธสนัญญทำนนัรนของพระเจข้ทำ
ยรม 11:7-8

เพรคำะเรคำไดถ้กลมู่คำวตนักเตสือนอยมู่คำงแขอ็งแรงตมู่อบรรพบบรบษของเจถ้คำ ใน

วนันทมีนึ่เรคำนคคำเขคำขนนี้นมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย แมถ้จนถนงทบกวนันนมีนี้อยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้งกลมู่คำวตนักเตสือนวมู่คำ จงเชสืนึ่อ
ฟนังเสมียงของเรคำ พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำยผดทำหยวทำต พระองคยไดข้ทรงตนัรงใจเตสือนเหลตทำบรรพบรุรษรุ
ของพวกเขทำมทำตลอดหลทำยศตวรรษตนัรงแตตสมนัยทมีที่พวกเขทำออกมทำจทำกอมียธิปตยจนถนงโมงนนัรน ขข้อควทำม
ของพระองคยนร นันเรมียบงตทำยพอๆกนับทมีที่มนนั ลนกซนรง: “จงเชสืที่อฟนังเสมียงของเรทำ”
หลนักกทำรฝตทำยวธิญญทำณขนัรนพสืรนฐทำนทมีที่สรุดในพระคนัมภมีรคย สือ ควทำมเชสืที่อฟนัง มนันเรธิที่มตข้นในปฐม
กทำล 2 และตตอเนสืที่องจนถนงวธิวรณย 22 วลมี “กลตทำวตนักเตสือนอยตทำงไมตหยรุดยนัรง (ลรุกขนรนแตตเชข้ทำ)” จรธิงๆแลข้ว
เปป็นภทำพเปรมียบของควทำมขยนันขนันแขป็งของพระเจข้ทำในกทำรเตสือนประชทำชนของพระองคย ตลอด
หลทำยศตวรรษ พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้บรรดทำผผข้พยทำกรณยของพระองคยมทำยนังพวกเขทำ ครนัรงแลข้วครนัรงเลตทำ
เชข้ทำแลข้วเชข้ทำเลตทำ เชข้ทำตรผตและดนกดสืที่นเพสืที่อเตสือนพวกเขทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงแสดง ‘ควทำมขยนันขนันแขป็งอนัน
สมควร’ แลข้วในกทำรเตสือนสตธิประชทำชนของพระองคย พระองคยทรงสนัตยยซสืที่อและเปมีที่ยมเมตตทำ พวก
เขทำไมตเปป็นเชตนนนัรน

8 ถนงกระนนันนี้ เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไมมู่เชสืนึ่อฟนังหรสือเงมีนึ่ยหผฟนัง แตมู่ทบกคนดคคำเนฮินตคำมควคำมดสืนี้อกระดถ้คำง
แหมู่งจฮิตใจอนันชนันึ่วรถ้คำยของเขคำ ควทำมจรธิงอนันนตทำเศรข้ทำกป็คสือวตทำ อธิสรทำเอลโดยรวมและยผดทำหยโดยเฉพทำะ
ไดข้เพธิกเฉยพระบนัญชทำตตทำงๆของพระเจข้ทำ พวกเขทำไมตแยแสพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้ตกลงไวข้
พวกเขทำไมตแมข้แตตจะเงมีที่ยหผฟงนั (นนันที่ คสือ เอทำใจใสต ) คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมดสืนี้อกระดถ้คำง (จฮินตนคำกคำร) (เช
รยิยรผวธณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ควทำมดสืรอรนัรน’ หรสือแมข้แตต ‘ควทำมแขป็งกระดข้ทำง’ อธิสรทำเอลไมตยอม
เชสืที่อฟนังพระเจข้ทำของตนอยตทำงดสืรอรนัรน
เหตบฉะนมีนี้เรคำจนงจะนคคำซนนึ่งตคำมบรรดคำถถ้อยคคคำแหมู่งพนันธสนัญญคำนมีนี้ทมีนึ่เรคำไดถ้บนัญชคำใหถ้เขคำกระทคคำ
แตมู่เขคำมฮิไดถ้กระทคคำตคำมนนันี้น ใหถ้มคำตกเหนสือเขคำ" ในพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่ถผกกระทททำระหวตทำงพระเจข้ทำกนับ
อธิสรทำเอล พระเจข้ทำทรงสนัญญทำดข้วยวตทำถข้ทำพวกเขทำเลสือกทมีที่จะดททำเนธินในควทำมไมตเชสืที่อฟนัง พระองคยกจป็ ะ
ทรงตมีสอนพวกเขทำและขจนัดพวกเขทำออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำในทมีที่สรุด ดผ พระรทำชบนัญญนัตธิ
28:15 และเลวมีนธิตธิ 26:14
ยรม 11:9-10

พระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำอมีกวมู่คำ "มมีกคำรคฮิดกบฏทมู่คำมกลคำงคนยผ

ดคำหยและทมู่คำมกลคำงชคำวกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม สธิที่งทมีที่แยตยงธิที่ กวตทำกป็คสือวตทำ ควทำมบทำปของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม
ไมตใชตแคตเรสืที่องควทำมไมตเอทำใจใสต หรสือควทำมสะเพรต ทำฝตทำยวธิญญทำณเทตทำนนัรน แตตมนันเปป็นควทำมบทำปขนัรน
อรุกฉกรรจย ยธิงที่ กวตทำนนัรน พวกเขทำไดข้ปรนกษทำกนันเองและตกลงรต วมกนันทมีที่จะหนันไปหทำรผปเคทำรพทนัรงหลทำย
พวกเขทำจนงไดข้สมคบคธิดกนันทมีที่จะไมตแยแสและไมตเชสืที่อฟนังพนันธสนัญญทำของพวกเขทำกนับพระเจข้ทำ ควทำม
ไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำแยตกวตทำควทำมบทำปแบบไมตเอทำใจใสต (ควทำมบทำปทมีที่มโมี ทษนข้อยกวตทำ) แตตมนันกป็ถผก
ไตรต ตรองไวข้กตอนและมมีลนักษณะรต วมกนัน
10 เขคำไดถ้หนันกลนับไปหคำควคำมชนันึ่วชถ้คำแหมู่งบรรพบบรบษของเขคำ ผผถ้ปฏฮิเสธไมมู่ยอมฟนังถถ้อยคคคำ
ของเรคำ เขคำตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระอสืนึ่นๆ และปรนนฮิบนัตฮิพระนนันนี้ วงศยวคำนอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนยผ
ดคำหยไดถ้ผฮิดพนันธสนัญญคำของเรคำ ซนนึ่งเรคำกระทคคำตมู่อบรรพบบรบษของเขคำ เหมสือนกนับทมีที่พวกบรรพบรุรรุษ
ของพวกเขทำไดข้ดททำเนธินตตอไปในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอยตทำงลนับๆ ยผดทำหยในสมนัยของเยเรมมียยกดป็ ททำเนธิน

ตตอไปในกทำรลนักลอบเปป็นชผข้กบนั พระบทำอนัลและรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวอสืนที่ ๆเชตนกนัน พวกเขทำจนงไดข้
ละเมธิดพนันธสนัญญทำนนัรนทมีเที่ หลตทำบรรพบรุรษรุ ของพวกเขทำไดข้กระทททำไวข้กบนั พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ
ยรม 11:11-13

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยมคำ

เหนสือเขคำ ซนนึ่งเขคำหนมีไมมู่พถ้น ถนงเขคำจะรถ้องทบกขยตมู่อเรคำ เรคำจะไมมู่ฟนังเขคำทนันี้งหลคำย พระเจข้ทำจนงทรงบอก
ลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะนททำเหตรุรข้ทำยใหญตยธิงที่ (นนันที่ คสือ ควทำมทรุกขยลททำบทำกครนัรงใหญต) มทำสผตพวกเขทำและ
จะไมตมทมี ทำงหนมีพนข้ จทำกมนันเลย ในควทำมจนตรอก ยผดทำหยจะรข้องทผลตตอพระเจข้ทำในทมีที่สรุด แตตในวนันนนัรน
พระเจข้ทำจะทรงเมธินพวกเขทำเสมีย
12 แลถ้วหนัวเมสืองยผดคำหยและชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็มจะไปรถ้องทบกขยตมู่อพระ ซนนึ่งเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้เผคำ
เครสืนึ่องหอมถวคำยนนันนี้ แตมู่พระเหลมู่คำนนันี้นจะชมู่วยเขคำใหถ้รอดในเวลคำลคคำบคำกไมมู่ไดถ้ ในวนันแหตงกทำรตมีสอน
ทมีที่จะมทำนนัรนผตทำนททำงบทำบธิโลน คนยผดทำหยจนงจะหนันไปหทำรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้
นมนัสกทำรอยตทำงลนับๆ กระนนัรนสธิที่งเหลตทำนมีรจะไมตชตวยอะไรเลยอยตทำงแนตนอนในวนันนนัรน
13 โอ ยผดคำหยเออ๋ย พระทนันี้งหลคำยของเจถ้คำกอ็มคำกเทมู่คำกนับหนัวเมสืองทนันี้งหลคำยของเจถ้คำ และตคำม
จคคำนวนหนทคำงในกรบงเยรผ ซคำเลอ็มเจถ้คำไดถ้ตนันี้งแทมู่นบผชคำถวคำยสฮินึ่งทมีนึ่อนับอคำย คสือแทมู่นสคคำหรนับเผคำเครสืนึ่อง
หอมถวคำยแกมู่พระบคำอนัล ดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในเยเรมมียย 2:28 ทรุกหนัวเมสืองและทรุกหมผตบข้ทำนในยผดทำหยมมี
พระตตทำงดข้ทำวของมนันเอง ทมีแที่ ยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกป็คสือ ในเยรผซทำเลป็มนครบรธิสรุทธธิธนนัรน มมีแทตนบผชทำถวทำยแกต
พระบทำอนัลมทำกพอๆกนับทมีที่มมีถนนสทำยตตทำงๆ กทำรนมนัสกทำรพระบทำอนัลและกทำรนนับถสือรผปเคทำรพรผปแบ
บอสืที่นๆแพรต กระจทำยไปทนัวที่ ยผดทำหย
ยรม 11:14

เพรคำะฉะนนันี้น เจถ้คำอยมู่คำอธฮิษฐคำนเพสืนึ่อชนชคำตฮินมีนี้ อยมู่คำรถ้องขนนี้นหรสือ

อธฮิษฐคำนเพสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำย เพรคำะเรคำจะไมมู่ฟนังเมสืนึ่อเขคำรถ้องตมู่อเรคำในเวลคำลคคำบคำก พระเจข้ทำจนงทรงสนังที่
เยเรมมียยวทำต อยตทำอธธิษฐทำนเผสืที่อประชทำชนของพระองคยเอง พระเจข้ทำจะไมตฟนังคททำอข้อนวอนใดๆเผสืที่อพวก
เขทำทนัรงนนัรน เมสือที่ พระองคยทรงสต งกทำรพธิพทำกษทำมทำยนังพวกเขทำผตทำนททำงบทำบธิโลน กป็สทำยเกธินไปแลข้วทมีที่
พวกเขทำจะอธธิษฐทำน พระเจข้ทำทรงรอคอยกทำรอธธิษฐทำนทมีที่เปป็นกทำรสทำรภทำพบทำปและกทำรกลนับใจใหมต
มทำนทำนแลข้ว มนันไมตเคยมทำเลย บนัดนมีรจะไมตมคมี วทำมเมตตทำใดๆเลย

ยรม 11:15-17

ผผทถ้ มีนึ่รนักของเรคำนนันี้นมมีสฮิทธฮิอะไรในนฮิเวศของเรคำเลมู่คำ ในเมสืนึ่อนคำงนนันี้นไดถ้

กระทคคำกคำรชนันึ่วชถ้คำมคำก และเนสืนี้ออนันบรฮิสบทธฮิธิ์ไดถ้พถ้นไปจคำกเจถ้คำแลถ้ว เมสืนึ่อเจถ้คำกระทคคำชนันึ่ว เจถ้คำจนงเรฮิงโลด
พระเจข้ทำทรงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำยผดทำหยประชทำชทำตธิผผข้เปป็นทมีที่รนักของพระองคยมมีธรุระอะไร
ในพระนธิเวศของพระองคย ดรุจหญธิงแพศยทำคนหนนที่ง ยผดทำหยไดข้นอกใจอยตทำงนตทำเกลมียดตตอสทำมมีฝตทำย
วธิญญทำณของเธอ นนันที่ คสือ พระเยโฮวทำหย ไมตมคมี วทำมบรธิสรุทธธิธใดๆในควทำมสนธิทสนมของเธออมีกตตอ
ไปแลข้ว ตรงกนันขข้ทำม ยผดทำหยปมีตธิยนธิ ดมีในกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนฝตทำยวธิญญทำณทนัรงหลทำยของเธอ ยผดทำหยจนง
ไมตมมีสธิทธธิธเขข้ทำมทำในพระวธิหทำรของพระเจข้ทำ
16 พระเยโฮวคำหยทรงเคยเรมียกเจถ้คำวมู่คำ `ตถ้นมะกอกเทศสดงดงคำมดถ้วยผลเปอ็นอยมู่คำงดมี' แตมู่
พระองคยทรงกมู่อไฟเผคำมนันเสมียดถ้วยเสมียงพคำยบใหญมู่ และกฮินึ่งทนันี้งหลคำยของมนันกอ็ถผกหนักเสมียแลถ้ว
อธิสรทำเอลและยผดทำหยเคยเปป็นเหมสือนตข้นมะกอกเทศสดงดงทำมตข้นหนนที่งเมสือที่ พวกเขทำเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำ
ของตน กระนนัรนบนัดนมีรกทำรโจมตมีตตทำงๆของคนบทำบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำตตอสผข้ยผดทำหยจะหนักกธิที่งเหลตทำนนัรน
ของตข้นมะกอกเทศนนัรนและเผทำมนันเสมีย
17 ดถ้วยวมู่คำพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ผผไถ้ ดถ้ปลผกเจถ้คำ ไดถ้ทรงประกคำศควคำมรถ้คำยใหถ้ตกแกมู่เจถ้คำ
เพรคำะควคำมชนันึ่วชถ้คำของวงศยวคำนอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนยผดคำหย ซนงนึ่ เขคำไดถ้กระทคคำตมู่อสผถ้ตนเอง เพสืนึ่อไดถ้
ยนันึ่วยบใหถ้เรคำโกรธ ดถ้วยกคำรเผคำเครสือนึ่ งหอมถวคำยแกมู่พระบคำอนัล " แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงปลผกอธิสรทำเอล
(และยผดทำหย) ในแผตนดธินนนัรนดรุจตข้นมะกอกเทศสดงดงทำมตข้นหนนงที่ บนัดนมีรพระองคยกทป็ รงประกทำศ
ควทำมรข้ทำยใหญตยงธิที่ ตตอสผข้พวกเขทำ พวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเยโฮวทำหยใหข้ทรงพระพธิโรธโดยกทำรทมีพที่ วกเขทำยนัง
นมนัสกทำรพระบทำอนัลตตอไปอยผต ดรุจหญธิงเลตนชผข้คนหนนที่งทมีที่แอบออกไปหทำชผข้รนักของเธอ ยผดทำหยกแป็ อบนนัด
เจอพระบทำอนัลเชตนกนัน ดนังนนัรนหลนังจทำกเตสือนมทำหลทำยปมีแลข้ว พระเจข้ทำกททำลนังจะระบทำยโทสะของ
พระองคยแลข้ว
ยรม 11:18-20

บนัดนมีรหนัวขข้อหลนักเปลมีที่ยนไปยนังกทำรตอบรนับแบบเปป็นศนัตรผซนที่งเยเรมมียย

ไดข้รนับเมสือที่ เขทำเทศนทำกลตทำวโทษควทำมบทำปของยผดทำหย มมีกทำรดททำเนธินแผนกทำรแลข้วเพสือที่ ปธิดปทำกผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรเสมีย พระเยโฮวคำหยทรงสคคำแดงแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำ และขถ้คำพเจถ้คำกอ็รถ้แผ ลถ้ว พระองคยทรงสคคำแดง

กคำรกระทคคำของเขคำแกมู่ขถ้คำพระองคย พระเจข้ทำจนงทรงแจข้งแกตเยเรมมียถย นงกทำรสมคบคธิดตตอสผข้เขทำโดยเหลตทำ
ศนัตรผของเขทำ
19 แตมู่ขถ้คำพระองคยเปอ็นเหมสือนลผกแกะหรสือวนัวซนงนึ่ ถผกพคำมคำถนงทมีนึ่ฆมู่คำ ขถ้คำพระองคยไมมู่ทรคำบเลย
วมู่คำ พวกเขคำไดถ้ออกอบบคำยตมู่อสผขถ้ ถ้คำพระองคยโดยกลมู่คำววมู่คำ "ใหถ้เรคำทคคำลคำยตถ้นไมถ้กนับผลของมนันเสมียดถ้วย
ใหถ้เรคำตนัดเขคำออกเสมียจคำกแผมู่นดฮินของคนเปอ็น เพสืนึ่อชสืนึ่อของเขคำจะไมมู่เปอ็นทมีนึ่ระลนกถนงอมีกเลย" เหมสือน
สนัตวยตนัวหนนงที่ ทมีที่ถผกจนับไปยนังโรงเชสือด เยเรมมียยไมตทรทำบเลยถนงกทำรสมคบคธิดตตอสผข้เขทำ เขทำไมตทรทำบถนง
อรุบทำยทมีที่จะฆตทำเขทำเสมียและปธิดปทำกคททำเทศนทำของเขทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงทททำใหข้เขทำรผข้ถนงสธิที่งทมีที่กทำท ลนัง
ใกลข้เขข้ทำมทำ
20 แตมู่วมู่คำ โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ผผถ้ทรงพฮิพคำกษคำอยมู่คำงชอบธรรม ผผทถ้ รงทดลองดผ
ทนันี้งใจและจฮิต ขอใหถ้ขถ้คำพระองคยแลเหอ็นกคำรแกถ้แคถ้นของพระองคยตกแกมู่เขคำ เพรคำะขถ้คำพระองคยไดถ้
มอบเรสืนึ่องของขถ้คำพระองคยไวถ้กบนั พระองคยแลถ้ว เยเรมมียยจงน อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงเขข้ทำแทรกแซงเพสือที่
เขทำและทททำลทำยแผนกทำรของเหลตทำศนัตรผของเขทำ โปรดสนังเกตดข้วยวตทำเขทำพรรณนทำถนงพระเจข้ทำวตทำเปป็นผผข้
ทมีที่พพธิ ทำกษทำอยตทำงชอบธรรมและทดลองดผ (นนันที่ คสือ ตรวจสอบ) เหตรุจผงใจและควทำมคธิดเหลตทำนนัรนทมีที่อยผต
ลนกสรุดภทำยใน กทำรเอตยถนง จยิต มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ อวนัยวะตตทำงๆภทำยในชตองทข้อง เชตน ลททำไสข้ตตทำงๆ
หรสือไต มนันเปป็นภทำพเปรมียบถนงทมีที่ตรนังแหตงอทำรมณยตตทำงๆ พระเจข้ทำทรงตรวจสอบใจของเรทำทนัรงหลทำย
เพสืที่อดผเหตรุจผงใจและเจตนทำตตทำงๆ เยเรมมียยจงน วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้เขข้ทำขนัดขวทำงเพสือที่ เขทำ เพรทำะวตทำเขทำไดข้
เปธิดเผยเหตรุของเขทำแกตพระเจข้ทำแลข้ว นนันที่ กป็คอสื เขทำไดข้มอบเรสืที่องนนัรนไวข้ตตอพระเจข้ทำแลข้วในคททำอธธิษฐทำน
พอทรทำบถนงอรุบทำยตตอสผข้เขทำ เยเรมมียยกคป็ รุยกนับองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำในคททำอธธิษฐทำนเกมีที่ยวกนับมนัน
ยรม 11:21-23

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวกนับคนตคคำบลอคำนคำโธท ผผถ้

แสวงหคำชมีวฮิตของเจถ้คำและกลมู่คำววมู่คำ "อยมู่คำพยคำกรณยในพระนคำมของพระเยโฮวคำหย หรสือมฮิฉะนนันนี้ เจถ้คำ
จะตถ้องตคำยดถ้วยมสือของเรคำ" พระเจข้ทำทรงมมีขอข้ ควทำมหนนที่งสททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทมีที่สมคบคธิดกนันตตอสผข้
เยเรมมียย พวกเขทำไดข้เตสือนเขทำแลข้วมธิใหข้เทศนทำในพระนทำมของพระเยโฮวทำหย มธิฉะนนัร นพวกเขทำจะฆตทำ
เขทำเสมีย กทำรเสมียดสมีประชดประชนันอนันขมขสืนที่ สองประกทำรปรทำกฏตรงนมีร (1) อทำนทำโธทเปป็นบข้ทำนเกธิด

ของเยเรมมียย แนตนอนวตทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไมตไดข้รนับเกมียรตธิใดๆเลยในบข้ทำนเมสืองของตนเอง อทำ
นทำโธทยนังเปป็นนครหนนที่ง (ในเบนยทำมธิน) ซนที่งเปป็นทมีที่ๆพวกปรุโรหธิตของพระเยโฮวทำหยอทำศนัยอยผดต ข้วย (2)
จทำกสถทำนทมีที่ทรนังปวง คนเรทำคงคธิดวตทำนครทมีพที่ วกปรุโรหธิตของพระเยโฮวทำหยอทำศนัยอยผจต ะเหป็นอกเหป็นใจ
ผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งทมีที่เทศนทำในพระนทำมของพระเยโฮวทำหย กระนนัรนพวกเขทำกป็ไมตเปป็นเชตนนนัรน คน
เมสืองเดมียวกนันกนับเขทำกททำลนังสมคบคธิดกนันตตอสผข้เขทำ
22 เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะลงโทษเขคำทนันี้งปวง พวกคน
หนบมู่มจะตคำยดถ้วยดคำบ บรรดคำบบตรชคำยและบบตรสคำวของเขคำจะตคำยดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร พระเจข้ทำ
ทรงมมีคททำเตสือนอนันนตทำกลนัวสททำหรนับชทำวตททำบลอทำนทำโธท พวกเขทำกททำลนังจะถผกลงโทษโดยพระเยโฮ
วทำหย อมีกไมตนทำนคนทนัรงเมสืองนนัรนจะพธินทำศซนที่งรวมถนงลผกๆของพวกเขทำดข้วย เมสือที่ คนบทำบธิโลนกวทำดเขข้ทำ
มทำ หลทำยคนเสมียชมีวธิตในกทำรตตอสผข้และคนอสืที่นๆเสมียชมีวธิตเพรทำะกทำรกนันดทำรอทำหทำรซนที่งเปป็นผลมทำจทำก
สงครทำมนนัรน
23 จะไมมู่มมีเหลสือสนักคนเดมียว เพรคำะเรคำจะนคคำควคำมรถ้คำยมคำสผมู่คนตคคำบลอคำนคำโธท คสือปมีแหมู่ง
กคำรลงโทษเขคำ" เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ (ผตทำนททำงคนบทำบธิโลน) สธิรนสรุดลง จะไมตมมีผผข้ใดเหลสือ
อยผใต นอทำนทำโธทเลย (บทำงคนจะถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน ดผ เนหะมมียย 7:27 พวกทมีที่เหลสือจะถผก
ฆตทำตทำย) “ปมีแหตงกทำรลงโทษเขทำ” หมทำยถนงปมีนร นันหรสือเวลทำทมีที่พระเจข้ทำจะทรงเยสือนพวกเขทำดข้วยกทำร
พธิพทำกษทำของพระองคย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 12: ความคยิดสนาคนัญสามประการถผกกลล่าวในบทนมีนั้ซนที่งเปป็นบทสรมุป
ของขผู้อความเกมีที่ยวกนับพนันธสนัญญาทมีที่ถผกละเมยิดนนันั้น (1) ผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้รผู้องทมุกขณ์เกมีที่ยวกนับความ
เจรยิญของคนชนัที่วในขผู้อ 1-6 (2) การพยิพากษาอนันรมุนแรงจะมาแนล่ในขผู้อ 7-13 (3) กระนนันั้นพระเจผู้าจะ
ทรงสนาแดงความเมตตาตล่ออยิสราเอลและประชาชาตยิอสืที่นใดกป็ตามทมีที่ยอมกลนับใจใหมล่ในขผู้อ 14-17
ยรม 12:1-3

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย เมสืนึ่อขถ้คำพระองคยสคถ้ผ ดมีกบนั พระองคย พระองคยกอ็

ทรงเปอ็นฝมู่คำยถผก แมถ้กระนนันี้นขถ้คำพระองคยยนังขอทผลเสนอมผลคดมีของขถ้คำพระองคยตมู่อพระองคย ไฉนทคำง

ของคนชนัวนึ่ จนงจคคำเรฮิญขนนี้น ไฉนทบกคนทมีนึ่ทรยศกอ็อยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข เยเรมมียยเรธิที่มตข้นบทนมีรโดยกทำรประกทำศ
ควทำมชอบธรรมของพระเจข้ทำ พระองคยทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อปกปข้องผผข้พยทำกรณยทมีที่
ถผกขตมเหงของพระองคย กระนนัรนเยเรมมียยกมป็ คมี วทำมกนังวลอสืที่นๆซนที่งเขทำนททำมทำยนังพระทมีที่นนังที่ แหตงพระครุณ
เขทำไมตเขข้ทำใจกทำรตนัดสธินพระทนัยตตทำงๆ (นนันที่ คสือ คททำตนัดสธินตตทำงๆ) ของพระเจข้ทำทนัรงหมด เขทำสงสนัยวตทำ
ทททำไมคนชนัวที่ แหตงแผตนดธินนนัรนจนงดผเหมสือนจททำเรธิญขนรน? คนเหลตทำนนัรนทมีที่ประพฤตธิอยตทำงทรยศในยผดทำหยดผ
เหมสือนมมีควทำมสรุขดมี
เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำ 2 พระองคยทรงปลผกเขคำทนันี้งหลคำย และเขคำทนันี้งหลคำยกอ็หยนันึ่ง
รคำกลง เขคำทนันี้งหลคำยงอกงคำมขนนี้นและบนังเกฮิดผล พระองคยทรงอยผมู่ใกลถ้ทมีนึ่ปคำกของเขคำ แตมู่ไกลจคำกใจ
ของเขคำ พระเจข้ทำไดข้ทรงปลผกอธิสรทำเอล (และยผดทำหย) ในแผตนดธินของพวกเขทำ พวกเขทำไดข้จททำเรธิญขนรน
ตลอดหลทำยปมีเหลตทำนนัรน แตตบนัดนมีรพวกเขทำพผดถนงพระเจข้ทำ แตตพระองคยกทป็ รงอยผหต ตทำงไกลจทำกใจของ
พวกเขทำ (อมีกครนัรงทมีกที่ ทำรอข้ทำงอธิงถนง ใจ หมทำยถนงอวนัยวะภทำยในตตทำงๆซนที่งเปป็นภทำพเปรมียบของเหตรุจงผ ใจ
ตตทำงๆและเจตนทำตตทำงๆทมีอที่ ยผลต นกสรุดภทำยในของพวกเขทำ) พวกเขทำดมีแตตพผด แตตใจของพวกเขทำกป็อยผหต ตทำง
ไกลจทำกพระเจข้ทำ
เยเรมมียยจนงเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำ 3 โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย แตมู่พระองคยทรงรผถ้จนักขถ้คำ
พระองคย พระองคยทรงเหอ็นขถ้คำพระองคยและทรงทดลองใจของขถ้คำพระองคยทมีนึ่มมีตมู่อพระองคย เยเรมมียย
เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำพระองคยทรงทรทำบใจของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร พระเจข้ทำทรงทรทำบควทำมสนัตยย
สรุจรธิตของผผข้รนับใชข้ของพระองคย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรกนับคนชนัวที่ แหตงแผตน
ดธินนนัรน ขอทรงฉบดเขคำออกมคำเหมสือนแกะสคคำหรนับกคำรฆมู่คำ และตนันี้งเขคำทนันี้งหลคำยไวถ้ตมู่คำงหคำกเพสืนึ่อวนันฆมู่คำ
ดรุจแกะทมีที่ถผกเลสือกไปฆตทำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ทททำเชตนนนัรนแกตเหลตทำคนชนัวที่ แหตงแผตนดธิน
นนัรน
ยรม 12:4-6

แผมู่นดฮินนมีนี้จะไวถ้ทบกขยนคำนเทมู่คำใด และผนักหญถ้คำตคำมทถ้องนคำทบกแหมู่งจะ

เหมีนึ่ยวแหถ้งไปนคำนเทมู่คำใด เพรคำะควคำมชนันึ่วของผผทถ้ มีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นนนันี้น สนัตวยและนกกอ็ถ ผกผลคำญไปเสมียสฮินนี้
เพรคำะเขคำวมู่คำ "พระองคยจะไมมู่ทอดพระเนตรบนันี้นสบ ดปลคำยของเรคำทนันี้งหลคำย" เยเรมมียยถทำมอทำจแบบ

ไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ แผตนดธินนมีรจะทนทรุกขยอมีกนทำนเทตทำใดเพรทำะควทำมชนัวที่ ของยผดทำหย? แมข้แตต
อทำณทำจนักรสนัตวยกป็จะไดข้รบนั ผลกระทบเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน เหลตทำคนชนัวที่ แหตงยผดทำหยถนงขนทำด
อข้ทำงวตทำพระเจข้ทำมองไมตเหป็นควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำ เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน
5 "ถถ้คำเจถ้คำวฮินึ่งแขมู่งกนับทหคำรรคำบ และเขคำทคคำใหถ้เจถ้คำเหนอ็ดเหนสืนึ่อย เจถ้คำจะแขมู่งกนับมถ้คำไดถ้อยมู่คำงไร
และถถ้คำเจถ้คำยนังเหนอ็ดเหนสืนึ่อยในแผมู่นดฮินแหมู่งสนันตฮิภคำพซนนึ่งเจถ้คำวคำงใจนนันี้น เจถ้คำจะทคคำอยมู่คำงไรในคลสืนึ่นของ
ลบมู่มแมมู่นคนี้คำจอรยแดน ครทำวนมีรผผข้พผดเปลมีที่ยนกลนับมทำยนังพระเจข้ทำเอง พระองคยทรงใชข้ภทำพเปรมียบของกทำร
วธิที่งกนับทหทำรรทำบทมีที่มมีประสบกทำรณยโชกโชนและครุข้นเคยกนับกทำรเดธินทนัพไกลๆ ฝตทำยหลนังนนัรนรต ทำงกทำย
ฟธิตเปรมียรี๊ ะและรนับไหว อยตทำงไรกป็ตทำม คนทมีที่ไมตฟธิตพอและไมตคนรุข้ เคยกนับกทำรวธิที่งระยะททำงไกลๆกป็จะ
หมดแรงจทำกกทำรพยทำยทำมตทำมใหข้ทนันคนเหลตทำนนัรนทมีที่ฝนกมทำเปป็นอยตทำงดมี แตตถข้ทำกทำรวธิที่งกนับเหลตทำทหทำรทมีที่
ฟธิตเปรมียรี๊ ะทททำใหข้เหนป็ดเหนสืที่อยแลข้ว พวกเขทำจะตทำมใหข้ทนันพวกมข้ทำอยตทำงไรไดข้? นอกจทำกนมีร ถข้ทำพวกเขทำ
ประสบควทำมทรุกขยลททำบทำกตตทำงๆในแผตนดธินเกธิดของตนในชตวงเวลทำสงบสรุข พวกเขทำจะทททำอยตทำงไร
เมสืที่อแมตนร ททำจอรยแดนลข้นเอตอตลธิที่งของมนันและทตวม ภทำพเปรมียบทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ถข้ทำพวกเขทำคธิดวตทำ
ตอนนมีรเปป็นชตวงเวลทำทมีที่ยทำกลททำบทำกแลข้ว กป็จงรอจนกวตทำกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตกลงมทำเถอะ สธิที่ง
ตตทำงๆกททำลนังจะเรธิที่มหนนักหนทำสทำหนัสจรธิงๆแลข้ว
6 เพรคำะวมู่คำแมถ้พมีนึ่นถ้องของเจถ้คำและวงศยวคำนของบฮิดคำเจถ้คำ แมถ้วมู่คำเขคำกอ็ไดถ้กระทคคำกคำรทรยศตมู่อ
เจถ้คำ เขคำยนังเรมียกใหถ้ฝผงชนไลมู่ตคำมเจถ้คำไป ถนงแมถ้วมู่คำเขคำพผดถถ้อยคคคำอยมู่คำงดมีแกมู่เจถ้คำ อยมู่คำเชสืนึ่อเขคำเลย พระเจข้ทำ
จนงทรงเตสือนเยเรมมียยอมีกครนัรงเกมีที่ยวกนับควทำมทรยศของคนในวงศยวทำนของเขทำเอง – พวกปรุโรหธิตแหตง
อทำนทำโธท แมข้พวกเขทำพผดจทำไพเรทำะกนับเยเรมมียย พระเจข้ทำกป็ทรงเตสือนเขทำวตทำอยตทำเชสืที่อคนเหลตทำนนัรน อนันทมีที่
จรธิงพวกเขทำกททำลนังสมคบคธิดกนันเพสืที่อจข้องเอทำชมีวธิตของเขทำอยผต
ยรม 12:7-9

เรคำไดถ้ละทฮินี้งนฮิเวศของเรคำ เรคำไดถ้เหวมีนึ่ยงมรดกของเรคำทฮินี้ง เรคำไดถ้มอบ

ผผถ้ทมีนึ่รนักของจฮิตใจเรคำไวถ้ในมสือศนัตรผ ของเธอ พรข้อมกนับอทำรมณยทมีที่เศรข้ทำโศกอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด พระเจข้ทำทรง
ประกทำศวตทำพระองคยไดข้ทอดทธิรงพระนธิเวศของพระองคยแลข้ว นนันที่ คสือ พระวธิหทำรนนัรนทมีที่เยรผซทำเลป็ม
พระองคยไดข้ทรงทอดทธิรงมรดกของพระองคยแลข้ว นนันที่ คสือประชทำชนทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงเลสือกไวข้

พระองคยไดข้ทรงมอบประชทำชนอนันเปป็นทมีที่รกนั ยธิงที่ ของพระองคยเองคสือยผดทำหยไวข้ในมสือของคนบทำบธิโลน
ทมีที่จะมทำนนัรนแลข้ว
8 มรดกของเรคำไดถ้กลคำยเปอ็นเหมสือนสฮิงโตในปมู่คำตมู่อเรคำ เขคำตะเบอ็งเสมียงของเขคำเขถ้คำใสมู่เรคำ
เพรคำะฉะนนันี้นเรคำจนงเกลมียดเขคำ ประชทำชนของพระองคยเอง นนันที่ คสือมรดกของพระองคย ไดข้กลทำยเปป็น
เหมสือนสธิงโตตนัวหนนงที่ ในปตทำซนที่งไดข้หนันมทำตตอสผข้พระองคย พระเจข้ทำจนงตข้องจนัดกทำรกนับประชทำชนของ
พระองคย แนวคธิดของควทำมเกลมียดชนังในพระคนัมภมีรยปกตธิแลข้วมมีหลทำยระดนับ ในกรณมีนร มี ควทำมคธิดกป็คสือ
วตทำพระเจข้ทำทรงจททำใจตตอสผข้กบนั มรดกของพระองคยเองเหมสือนกนับทมีที่คนๆหนนงที่ ตข้องหนันไปตตอสผข้กบนั สธิงโต
ตนัวหนนที่ง
9 มรดกของเรคำเปอ็นแกมู่เรคำเหมสือนนกลคำยดมู่คำง นกซนงนึ่ อยผมู่รอบตมู่อสผถ้นกนนันี้น ไปเถอะ ไปชบมนบม
สนัตวยปมู่คำทบมู่งทนันี้งสฮินี้น นคคำมนันใหถ้มคำกฮินเสมีย พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรมียบอมีกประกทำรเพสืที่อพรรณนทำถนงมรดก
ของพระองคย (นนันที่ คสือ ประชทำชนของพระองคย) ดรุจพวกนกเอมีรยงหรสือนกขรุนทองทมีที่บรุกรนังของนก
อสืที่นๆ และกธินไขตของพวกมนัน ยผดทำหยกทป็ ททำตนัวเองใหข้เปป็นทมีที่นตทำรนังเกมียจตตอบรรดทำเพสือที่ นบข้ทำนของเธอ
และตตอพระเจข้ทำของเธอดข้วย โดยภทำพเปรมียบนมีรพระเจข้ทำจนงทรงเรมียกสนัตวยปตทำอสืนที่ ๆแหตงถธิที่นทรุรกนันดทำร
ใหข้มทำกธินรนังของยผดทำหย ควทำมจรธิงทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เพรทำะควทำมบทำปของยผดทำหย พระเจข้ทำจนงทรง
เรมียกอมีกประชทำชทำตธิหนนที่ง (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) ใหข้มทำตมีสอนประชทำชนของพระองคย
ยรม 12:10-11

ผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะเปอ็นอนันมคำกไดถ้ทคคำลคำยสวนองบมู่นของเรคำเสมีย เขคำทนันี้งหลคำย

ไดถ้เหยมียบยคนึ่คำสมู่วนของเรคำไวถ้ใตถ้ฝมู่คำเทถ้คำ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำใหถ้สมู่วนอนันพนงใจของเรคำกลคำยเปอ็นถฮินนึ่
ทบรกนันดคำรทมีนึ่รกรถ้คำง คททำทมีที่แปลเปป็น ผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะ (ศฮิษยคำภฮิบคำลทนันี้งหลคำย) (ราอาหณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัว
วตทำ ‘พวกคนเลมีรยงแกะ’ ภทำพเปรมียบสองชนัรนอยผตต รงนมีร ดรุจพวกผผข้เลมีรยงแกะทมีที่ประมทำทเลธินเลตอทมีที่ปลตอย
ใหข้แกะของตนไปหทำกธินในสวนองรุตนหนนงที่ และเหยมียบยทที่ทำเถทำองรุตนและทททำลทำยสวนนนัรนเสมีย บรรดทำ
ผผข้นททำทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของยผดทำหยกทป็ ททำลทำยประชทำชทำตธินร นันฝตทำยวธิญญทำณเชตนกนัน

11 เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำสมู่วนของเรคำใหถ้รกรถ้คำง เมสืนึ่อรกรถ้คำงสมู่วนนนันนี้ กอ็ครคนึ่คำครวญตมู่อเรคำ
แผมู่นดฮินทนันี้งสฮินี้นกอ็ถผกทฮินี้งใหถ้รกรถ้คำง เพรคำะไมมู่มมีผถ้ใผ ดเอคำใจใสมู่ในเรสืนึ่องนมีนี้ บรรดทำผผข้นททำทมีที่เปป็นคนชนัวที่ แหตง
แผตนดธินนนัรนไดข้ทททำใหข้มนันรกรข้ทำงฝตทำยวธิญญทำณและไมตมใมี ครสน
ยรม 12:12-13

ผผถ้ทคคำลคำยลถ้คำงไดถ้มคำบนบรรดคำทมีนึ่สผ งทนันี้งปวงในถฮินึ่นทบรกนันดคำร เพรคำะวมู่คำ

แสงดคำบของพระเยโฮวคำหยจะทคคำลคำยจคำกปลคำยแผมู่นดฮินนมีนี้ไปถนงปลคำยอมีกขถ้คำงหนนนึ่ง ไมมู่มมีเนสืนี้อหนนังใดๆ
ทมีนึ่จะมมีสนันตฮิภคำพ กทำรพธิพทำกษทำนนัรนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำตตอสผข้ยผดทำหยโดยบทำบธิโลนถผกบอกลตวงหนข้ทำอมีกครนัรง
บรรดทำกองทนัพทมีที่รกรุ รทำนของบทำบธิโลนจะเขมสือบแผตนดธินนนัรนจทำกปลทำยสรุดดข้ทำนหนนที่งไปถนงปลทำยสรุด
อมีกดข้ทำนซนที่งรวมถนงบรรดทำทมีที่สผงเหลตทำนนัรนดข้วย อนันหลนังนมีรอทำจหมทำยถนงสถทำนทมีที่ตตทำงๆแหตงกทำรลตวง
ประเวณมีหรสือมนันอทำจหมทำยถนงสถทำนทมีที่เหลตทำนนัรนทมีที่บรรดทำรผปเคทำรพถผกตนัรงขนรนบนยอดเนธินเขทำตตทำงๆ
ไมตวทำต กรณมีใด ประเดป็นกป็คสือวตทำทนัรงแผตนดธินนนัรนกททำลนังจะถผกเขมสือบ
13 เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้หวมู่คำนขถ้คำวสคำลมี แตมู่จะเกมีนึ่ยวหนคำม เขคำไดถ้กระทคคำใหถ้ตนัวเจอ็บปวด แตมู่จะไมมู่
ไดถ้กคคำไรอะไร เขคำทนันี้งหลคำยจะละอคำยดถ้วยผลกคำรเกมียนึ่ วของเขคำ ดถ้วยเหตบควคำมโกรธเกรมีนี้ยวกรคำดของ
พระเยโฮวคำหย" ยผดทำหยกทำท ลนังจะเรธิที่มรกรข้ทำงแลข้ว – สถทำนทมีที่ของหนทำมตตทำงๆ เหป็นไดข้ชนัดวตทำยผดทำหยกระทททำ
ใหข้ตนัวเจป็บปวดอยตทำงมทำกในกทำรเกณฑยอมียธิปตยใหข้มทำเปป็นพนันธมธิตรในสงครทำมทมีที่จะมมีขรนนนมีร กระนนัรนคน
อมียธิปตยกจป็ ะไมตไยดมีคตทำจข้ทำงทมีที่ถผกเสนอแกตตน กทำรททำบททำมอมียธิปตยของพวกเขทำจะไมตมมีประโยชนยอะไร
เลย อมีกไมตชทำข้ ยผดทำหยจะเผชธิญควทำมกรธิรวอนันดรุเดสือดของพระเยโฮวทำหยแตตผผข้เดมียว
ยรม 12:14-15

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ ดถ้วยเรสืนึ่องบรรดคำเพสืนึ่อนบถ้คำนทมีนึ่ชนันึ่วรถ้คำยของเรคำ

ผผถ้ทมีนึ่ไดถ้แตะตถ้องมรดกซนนึ่งเรคำไดถ้ใหถ้อฮิสรคำเอลประชคำชนของเรคำสสืบมรดกนนันนี้ วมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะถอน
เขคำทนันี้งหลคำยขนนี้นจคำกแผมู่นดฮินของเขคำ และเรคำจะถอนวงศยวคำนยผดคำหยจคำกทมู่คำมกลคำงเขคำทนันี้งหลคำย
ทตทำมกลทำงควทำมมสืดทมีที่กตอตนัวขนรนของกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ พระเจข้ทำกป็ยนังทรงเสนอแสงเรสืองรอง
แหตงควทำมหวนัง ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทนัรงหลทำยทมีที่เปป็นศนัตรผถผกเตสือนวตทำพระเจข้ทำจะทรงถอนพวกเขทำ
ขนรนถข้ทำพวกเขทำพยทำยทำมทมีที่จะหทำประโยชนยจทำกควทำมลททำบทำกของยผดทำหย นอกจทำกนมีร วนันนนัรนจะมทำแนต
เมสืที่อพระเจข้ทำจะทรงเอทำยผดทำหยออกมทำจทำกประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้ถผกจนับไปเปป็นเชลย

15 และตมู่อมคำหลนังจคำกทมีนึ่เรคำไดถ้ถอนเขคำทนันี้งหลคำยขนนี้นแลถ้ว เรคำจะกลนับมมีควคำมเมตตคำตมู่อเขคำอมีก
และเรคำจะนคคำเขคำทนันี้งหลคำยมคำอมีก ใหถ้ตมู่คำงกอ็มคำยนังมรดกของตน และยนังแผมู่นดฮินของตน พระเจข้ทำทรง
บอกลตวงหนข้ทำวตทำวนันนนัรนจะมทำเมสืที่อพระองคยจะทรงใหข้ประชทำชนของพระองคยกลนับมทำยนังแผตนดธินของ
พวกเขทำและทรงมมีควทำมกรรุณทำตตอพวกเขทำ สนักวนันหนนงที่ อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับไปยนังแผตนดธินของ
พวกเขทำและพระเจข้ทำจะทรงเปมีที่ยมเมตตทำตตอพวกเขทำ
ยรม 12:16-17

และจะเกฮิดกรณมีขนนนี้ วมู่คำ ถถ้คำเขคำทนันี้งหลคำยจะอบตสมู่คำหยศนกษคำทคำงแหมู่ง

ประชคำชนของเรคำ คสือปฏฮิญคำณในนคำมของเรคำวมู่คำ `ตรคำบใดทมีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่แนมู่ '
อยมู่คำงทมีนึ่เขคำไดถ้สอนประชคำชนของเรคำใหถ้ปฏฮิญคำณโดยพระบคำอนัล แลถ้วเขคำจะไดถ้รนับกคำรสรถ้คำงขนนี้นไวถ้
ทมู่คำมกลคำงประชคำชนของเรคำ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำถข้ทำบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่เปป็นคน
ตตทำงชทำตธิจะเรมียนรผทข้ ทำงอนันชอบธรรมของอธิสรทำเอลอยตทำงขยนันขนันแขป็งและปฏธิญทำณโดยพระนทำมของ
พระองคยจนถนงขนทำดทมีพที่ วกเขทำเคยไดข้ลตอลวงอธิสรทำเอลใหข้ปฏธิญทำณโดยพระบทำอนัล พระเจข้ทำกป็จะทรง
อนรุญทำตใหข้พวกเขทำอทำศนัยอยผทต ตทำมกลทำงอธิสรทำเอล
ควทำมจรธิงทมีที่สททำคนัญหลทำยประกทำรอยผตต รงนมีร (1) พระนทำม พระเยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่แนมู่
หรสือ เยโฮวาหณ์เคยณ์ บอกเปป็นนนัยถนงพระเจข้ทำผผข้ทรงดททำรงอยผกต ตอนแลข้วและเปป็นนธิรนนั ดรย พระองคยทรง
เปป็นอยผเต สมอมทำและจะเปป็นอยผเต สมอไป พระองคยทรงเปป็นแหลตงแหตงชมีวตธิ และผผข้ประททำนชมีวธิต เมสืที่อ
บรรดทำประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิเตป็มใจทมีที่จะปฏธิญทำณโดยพระองคยผผข้ทรงเปป็นชมีวธิตและชมีวธิตอยผ ต
ในพระองคย พวกเขทำกป็จะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้อทำศนัยอยผกต บนั อธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ (2) กทำร
สททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดของคททำพยทำกรณยนร มีจะไมตเกธิดขนรนจนกวตทำพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำและสถทำปนทำรทำช
อทำณทำจนักรของพระองคย ในวนันนนัรน เฉพทำะคนเหลตทำนนัรนในพระครธิสตยจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำใน
อทำณทำจนักรของพระองคย และประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิทมีที่เชสืที่อจะมมีสธิทธธิธเขข้ทำในอทำณทำจนักร
ของพระองคยไดข้อยตทำงเตป็มทมีที่ในวนันนนัรน
17 แตมู่ถถ้คำเขคำทนันี้งหลคำยจะไมมู่เชสืนึ่อฟนัง แลถ้วเรคำจะถอนประชคำชคำตฮินนันี้นขนนนี้ และทคคำลคำยเขคำจน
สฮินนี้ " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ เมสือที่ พระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ ประชทำชทำตธิใดทมีที่กบฏตตอพระองคย

จะถผกทททำลทำย หลนักเกณฑยงตทำยๆเหมสือนเดธิมกป็คสือ ควทำมเชสืที่อฟนังตตอพระองคย กทำรสททำเรป็จจรธิงของคททำ
เตสือนนมีรอยผใต นบรธิบทเดมียวกนับขข้อทมีที่แลข้ว มนันกลตทำวถนงอวสทำนกทำลพรข้อมกนับจรุดสนใจหลนักของมนันใน
ชตวงยรุคพนันปมี
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 13: บททมีที่ 13 นนาเสนอหมายสนาคนัญเรสืที่องผผู้าปล่านคาดเอว ในบทนมีภนั้ าย
ใตผู้ภาพเปรมียบของผผู้าคาดเอวและไหนนนั้าองมุล่น ความพยินาศของพวกยยิวถผกพรรณนา พระเจผู้าทรงชมีนั้
ใหผู้เหป็นวล่า (1) ชนทมุกระดนับชนันั้นของสนังคมยยิวจะทนทมุกขณ์ในขผู้อ 1-11 (2) พระองคณ์ทรงเตสือนสตยิพวก
เขาใหผู้กลนับใจใหมล่ในขผู้อ 12-17 และ (3) คนาเตสือนอนันนล่ากลนัวถผกกลล่าวแกล่เยรผซาเลป็มและกษนัตรยิยณ์ของ
ยผดาหณ์ในขผู้อ 18-27
ยรม 13:1-5

พระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำดถ้วยวมู่คำ "จงไปซสืนี้อผถ้คำปมู่คำนคคำดเอวมคำ

ผสืนหนนงนึ่ คคำดเอวของเจถ้คำไวถ้และอยมู่คำจบมู่มนคนี้คำ " 2 ขถ้คำพเจถ้คำจนงซสืนี้อผถ้คำคคำดเอวผสืนหนนงนึ่ ตคำมพระวจนะของ
พระเยโฮวคำหย และคคำดเอวของขถ้คำพเจถ้คำไวถ้ ผข้ทำคทำดเอวในอธิสรทำเอลสมนัยโบรทำณคสือ แถบรนัดเอวหรสือ
เครสือที่ งประดนับแบบเขป็มขนัดเพธิมที่ เขข้ทำกนับเครสือที่ งแตตงกทำยของผผข้ชทำย ผข้ทำปตทำนคทำดเอวเปป็นชนธิดทมีที่มรมี ทำคทำ
แพง ซนที่งปกตธิแลข้วถผกสวมใสต สททำหรนับออกงทำนตตทำงๆ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ไปหทำซสืรอ
เครสือที่ งแตตงกทำยชธิรนนนัรนมทำและสวมมนัน มนันจะตข้องไมตถผกซนัก อทำจเพสืที่อบตงบอกวตทำมนันเปป็นของใหมต
เอมีที่ยม เยเรมมียยจนงกระทททำตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเรสือที่ งรทำวเปรมียบเทมียบทมีพที่ ระเจข้ทำทรงใชข้เพสืที่อ
เตสือนประชทำชนของพระองคยจงน เรธิที่มตข้นขนรน
3 และพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำถนงขถ้คำพเจถ้คำครนันี้งทมีนึ่สองวมู่คำ 4 "จงเอคำผถ้คำคคำดเอวซนนึ่งเจถ้คำ
ไดถ้ซสืนี้อมคำ ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่เอวของเจถ้คำ และจงลบกขนนี้นไปยนังแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส แลถ้วซมู่อนผถ้คำนนันี้นไวถ้ในซอกหฮินแหมู่ง
หนนนึ่ง" 5 ขถ้คำพเจถ้คำกอ็ไปและซมู่อนผถ้คำนนันนี้ ไวถ้ขถ้คำงแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส ดนังทมีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงบนัญชคำขถ้คำพเจถ้คำ
จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงสนังที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้เอทำผข้ทำคทำดเอวทมีที่เขทำไดข้ซร สือมทำและสวมอยผต และไปยนังแมต
นทรทำยผเฟรตธิสและซตอนมนันไวข้ในซอกหธินแหตงหนนงที่ ขข้ทำงแมตนร ททำนนัรน เยเรมมียยทททำตทำมทมีที่ตนไดข้รนับคททำสนังที่
เหมสือนเดธิม

เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต แมตนร ททำยผเฟรตธิสอยผไต กลจทำกละแวกของเยรผซทำเลป็มมทำกๆ ขนรนอยผกต บนั วตทำเขทำ
ไปทมีที่ไหนกนันแนต ระยะททำงนนัรนอทำจมทำกกวตทำ 500 ไมลยเลยกป็ไดข้ นอกจทำกนมีร ควทำมสททำคนัญของแมตนร ททำยผ
เฟรตธิสกป็คสือวตทำ นครบทำบธิโลนตนัรงอยผตต ลอดสองฝนัที่งของมนัน นนันที่ ไมตใชตเรสืที่องบนังเอธิญ อยตทำงทมีที่บรธิบท
ทนัวที่ ไปของหนนังสสือเยเรมมียยเปธิดเผย พระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนเพสือที่ พธิพทำกษทำยผดทำหย
ยรม 13:6-7

ตมู่อมคำอมีกหลคำยวนันพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "จงลบกขนนี้นไปยนัง

แมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส และเอคำผถ้คำคคำดเอวซนนึ่งเรคำไดถ้สนันึ่งเจถ้คำใหถ้ซมู่อนไวถ้ทมีนึ่นนันึ่นนนันนี้ มคำเสมียจคำกทมีนึ่นนันึ่น " ในฐทำนะ
เปป็นสต วนหนนงที่ ของคททำอรุปมทำทมีที่มชมี มีวธิต พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เดธินททำงกลนับไปยนังแมตนร ททำยผเฟรตธิสใน
เวลทำตตอมทำเพสืที่อเอทำผข้ทำปตทำนคทำดเอวทมีที่เขทำไดข้ซตอนไวข้ทมีที่นนนัที่ กลนับคสืนมทำ
7 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำกอ็ไปทมีนึ่แมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส และขบดเอคำผถ้คำคคำดเอวมคำจคำกทมีนึ่ซนนึ่งขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ซมู่อนไวถ้
ดผเถฮิด ผถ้คำคคำดเอวนนันี้นเสมียหมด จะใชถ้กคำรสฮิงนึ่ ใดกอ็ไมมู่ไดถ้ พอไปเอทำผข้ทำปตทำนคทำดเอวทมีที่ถผกซตอนไวข้รมธิ ฝนัที่ง
แมตนร ททำกลนับคสืนมทำ เยเรมมียยกพป็ บวตทำมนันใชข้กทำรอะไรไมตไดข้แลข้ว กทำรประยรุกตยใชข้กบนั ยผดทำหยและอธิสรทำเอล
ในแงตนร นนั จะถผกกลตทำวในไมตชข้ทำ
ยรม 13:8-9

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยกอ็มคำยนังขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ 9 "พระเยโฮ

วคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำกอ็จะทคคำลคำยควคำมทะนงใจของยผดคำหย และควคำมทะนงใจใหญมู่ยฮินึ่งของเยรผ ซคำเลอ็ม
เสมียอยมู่คำงนนันี้นแหละ เหมสือนกนับทมีที่ผข้ทำคทำดเอวนนัรนถผกซตอนไวข้ขข้ทำงแมตนร ททำและถผกทททำใหข้ไรข้ประโยชนย
พระเจข้ทำกป็จะทททำลทำยควทำมเยตอหยธิงที่ ของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเชตนกนัน โปรดสนังเกตดข้วยวตทำควทำมเยตอ
หยธิงที่ ของเยรผซทำเลป็มถผกเรมียกวตทำ ใหญล่ยยิที่ง โดยพระเจข้ทำ ควทำมจองหองและควทำมทะนงตนัวเปป็นลนักษณะ
เฉพทำะตนัวทมีที่ชนัวที่ และตทำมเนสืรอหนนัง
ยรม 13:10-11

คสือชนชคำตฮิทมีนึ่ชนันึ่วรถ้คำยนมีนี้ ผผปถ้ ฏฮิเสธไมมู่ฟนังถถ้อยคคคำของเรคำ ผผถ้ทมีนึ่ดคคำเนฮินตคำม

ควคำมดสืนี้อกระดถ้คำงแหมู่งจฮิตใจของตนเอง และไดถ้ตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระอสืนึ่น เพสืนึ่อจะปรนนฮิบนัตฮิและ
นมนัสกคำรพระเหลมู่คำนนันี้น จะเปอ็นเหมสือนผถ้คำคคำดเอวนมีนี้ซงนนึ่ จะใชถ้กคำรสฮินึ่งใดกอ็ไมมู่ไดถ้ เกรงวตทำจะมมีคททำถทำม
ใดๆเกมีที่ยวกนับกทำรประยรุกตยใชข้คททำอรุปมทำนมีร พระเจข้ทำอธธิบทำยมนันชนัดเจน ชนชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยซนที่งถผกพรรณนทำ
นมีรคสือ ประชทำชทำตธิแหตงยผดทำหยและนครหลวงของมนัน คสือ เยรผซทำเลป็ม คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมดสืนี้อกระดถ้คำง

(จฮินตนคำกคำร) (เชรยิยรผวธณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ควทำมดสืรอรนัรน’ หรสือ ‘ควทำมแขป็งกระดข้ทำงของใจ’
ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงกลตทำวโทษยผดทำหยอมีกครนัรงเรสือที่ งกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ ดผเหมสือนวตทำควทำมบทำป
หนนที่ง (กทำรนนับถสือรผปเคทำรพ) ตทำมหลนังควทำมบทำปอมีกอยตทำง (ควทำมแขป็งกระดข้ทำงของใจ) ทนัรงสองอยตทำง
ทททำใหข้คนเรทำไรข้ประโยชนยตตอพระเจข้ทำ ดนังนนัรนยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มจนงจะใชข้กทำรอะไรไมตไดข้เลยในไมต
ชข้ทำ – ไรข้ประโยชนย กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำจะทธิรงประชทำชทำตธินร นันใหข้ถผกทททำลทำยอยตทำง
รทำบคทำบ
11 เพรคำะผถ้คำคคำดเอวตฮิดอยผมู่ทมีนึ่เอวของมนบษยยฉนันใด เรคำกอ็ไดถ้กระทคคำใหถ้วงศยวคำนทนันี้งสฮินี้นของ
อฮิสรคำเอลและวงศยวคำนทนันี้งสฮินนี้ ของยผดคำหยตฮิดอยผกมู่ นับเรคำฉนันนนันี้น พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ เพสืนึ่อเขคำทนันี้ง
หลคำยจะเปอ็นประชคำชน ชสือนึ่ เสมียง ทมีสนึ่ รรเสรฮิญ และสงมู่คำรคำศมีแกมู่เรคำ แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไมมู่ฟนัง ผข้ทำคทำด
เอวสมนัยโบรทำณเปป็นสธิที่งเสรธิมเขข้ทำกนับเครสือที่ งแตตงกทำยของผผข้ชทำย มนันอทำจเปรมียบอยตทำงหยทำบๆไดข้กบนั เนป็ค
ไทสวยๆในปนัจจรุบนนั พระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยทมีที่จะใหข้ยผดทำหย (และอธิสรทำเอล) เปป็นเครสืที่องประดนับอนัน
สวยงทำมเพสืที่อเสรธิมเขข้ทำกนับสงตทำรทำศมีของพระองคย พระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยใหข้ประชทำชนของพระองคย
มมีชสืที่อเสมียงเพสืที่อเปป็นสงตทำรทำศมีและคททำสรรเสรธิญแดตพระเยโฮวทำหย อยตทำงไรกป็ตทำม ในควทำมดสืรอกระดข้ทำง
แหตงจธิตใจของพวกเขทำ พวกเขทำกป็ไมตยอมฟนัง และบนัดนมีรพวกเขทำกป็ใชข้กทำรอะไรไมตไดข้แลข้วเหมสือน
เชสือกหรสือเนป็คไทซนที่งไดข้ถผกซตอนไวข้ในโคลนรธิมฝนัที่งแมตนร ททำ
ยรม 13:12-14

ฉะนนันี้นเจถ้คำจงกลมู่คำวถถ้อยคคคำนมีนี้แกมู่เขคำทนันี้งหลคำย พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำ

แหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ `นคนี้คำองบมู่นจะเตอ็มไหทบกลผก' และเขคำทนันี้งหลคำยจะพผดกนับเจถ้คำวมู่คำ `เรคำไมมู่รถ้หผ รสือ
วมู่คำนคนี้คำองบมู่นจะตถ้องเตอ็มไหทบกลผก' คททำอรุปมทำทมีที่เปป็นเรสือที่ งรทำวเปรมียบเทมียบอมีกเรสือที่ งทมีที่กลตทำวโทษยผดทำหยถผก
นททำเสนอ ภทำพเปรมียบของถรุงหนนังใสต นร ททำองรุตนถผกใชข้ ขวดนทรทำองรุตนสมนัยโบรทำณไมตไดข้ทททำจทำกแกข้ว แตตทททำ
จทำกหนนังสนัตวยทมีที่ถผกเยป็บเขข้ทำดข้วยกนันเปป็นถรุงกระตธิกขนทำดใหญต พระเจข้ทำทรงประกทำศสธิที่งทมีที่ชนัดเจน: ถรุง
นทรทำองรุตนเตป็มไปดข้วยนทรทำองรุตน ซนที่งชทำวยผดทำหยตอบกลนับไปวตทำ ‘พวกเรทำรผข้อยผแต ลข้ว’
13 แลถ้วเจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะใหถ้ชคำวแผมู่นดฮิน
นมีนี้ทนันี้งสฮินี้นเตอ็มไปดถ้วยควคำมมนนเมคำ คสือกษนัตรฮิยยทนันี้งหลคำยของผผปถ้ ระทนับบนบนัลลนังกยของดคำวฮิด พวก

ปบโรหฮิต พวกผผถ้พยคำกรณย และชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็มทนันี้งสฮินี้น ควทำมคธิดนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นเรสือที่ งรทำวเปรมียบ
เทมียบและไมตใชตตทำมตนัวอนักษร พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำตนัรงแตตพวกผผข้นททำของประชทำชทำตธินร นันเรสืที่อยลงมทำ
ทนัรงประชทำชทำตธินร นันจะเปป็นเหมสือนคนเมทำ – ยสืนขนรนไมตไดข้ ชตวยเหลสือตนัวเองไมตไดข้ และตข้องพนงที่ ควทำม
เมตตทำของผผข้อนสืที่
14 และพระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะเหวมีนึ่ยงเขคำทนันี้งหลคำยใหถ้ชนกนันและกนัน พวกพมู่อกอ็ชนพวก
ลผก เรคำจะไมมู่สงสคำร หรสือไมมู่ไวถ้ชมีวฮิต หรสือไมมู่เมตตคำ แตมู่เรคำจะทคคำลคำยเขคำ" กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน
จะเปป็นเหมสือนกทำรทะเลทำะวธิวทำทของคนเมทำทมีที่แมข้แตตพอต กนับลผกชทำยกป็ถผกซข้อม ทมีที่แยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกป็คสือ
พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะไมตมคมี วทำมสงสทำรหรสือควทำมเมตตทำตตอพวกเขทำเลย ในกทำร
พธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน พวกเขทำจะถผกทททำลทำย คททำเตสือนนมีรถผกใหข้ไวข้หลนังจทำกกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำ
บธิโลนและกตอนกทำรทททำลทำยลข้ทำงครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนในปมี 586 กตอน ค.ศ. เมสือที่ บทำบธิโลนกลนับมทำ
ตอนนนัรน พวกเขทำกป็ไมตมคมี วทำมเมตตทำตตอผผข้ใดเลยและทททำลทำยประชทำชทำตธินร นันจนรทำบคทำบ
ยรม 13:15-17

จงฟนังและเงมีนึ่ยหผฟนัง อยมู่คำยโสไปเลย เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงลนันึ่นพระ

วคำจคำแลถ้ว ยผดทำหยทมีที่กลนับสนัตยยถผกเรมียกอมีกครนัรงใหข้ตร นังใจฟนัง นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำควทำมเยตอหยธิงที่ ของพวกเขทำ
ทททำใหข้พวกเขทำเบมีที่ยงหผของตนไปจทำกพระเจข้ทำ ควทำมบทำปนนัรนตตอเนสืที่องมทำจนทรุกวนันนมีร พระเจข้ทำไดข้ตรนัส
แลข้ว คนสต วนใหญตกไป็ มตสน มนันเปลมีที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกใน 2,500 ปมีหลนังมทำนมีร
16 จงถวคำยสงมู่คำรคำศมีแดมู่พระเยโฮวคำหย พระเจถ้คำของเจถ้คำทนันี้งหลคำย กมู่อนทมีนึ่พระองคยจะทรงนคคำ
ควคำมมสืดมคำ กมู่อนทมีนึ่เทถ้คำของเจถ้คำจะสะดบดบนภผเขคำทมีนึ่มมีแสงโพลถ้เพลถ้ และขณะเมสืนึ่อเจถ้คำทนันี้งหลคำยมอง
หคำควคำมสวมู่คำง พระองคยทรงกลนับใหถ้เปอ็นเงคำมนัจจบรคำช และทรงกระทคคำใหถ้เปอ็นควคำมมสืดทนบ
กทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำยนังเหมสือนเดธิมคสือ ใหข้ยผดทำหยกลนับใจจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำ
และถวทำยสงตทำรทำศมีแดตพระเจข้ทำของพวกเขทำ ในควทำมเมตตทำ พระเจข้ทำทรงใหข้โอกทำสพวกเขทำอมีกครนัรงทมีที่
จะกลนับใจใหมตกตอนทมีที่กทำรพธิพทำกษทำกลธิรงทนับพวกเขทำ หทำกพวกเขทำไมตกลนับใจใหมต กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะ
มทำนนัรนของพระเจข้ทำจะเปป็นควทำมมสืดทนบในฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยอทำรมณย พวกเขทำจะสะดรุดเหมสือน
คนๆหนนที่งทมีพที่ ยทำยทำมเดธินเขข้ทำไปในเทสือกเขทำในยทำมคทที่ทำมสืด ควทำมตทำยจะอยผ ใต นควทำมมสืดนนัรน แมข้พวก

เขทำมองหทำควทำมสวตทำงแหตงควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง ในไมตชข้ทำพวกเขทำกป็จะเผชธิญกนับควทำมมสืดแหตงกทำร
พธิพทำกษทำ
17 แตมู่ถถ้คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะไมมู่ฟนัง จฮิตใจของขถ้คำพเจถ้คำกอ็จะรถ้องไหถ้ลนับๆ เพรคำะควคำมทะนงใจ
ของเจถ้คำ ตคำของขถ้คำพเจถ้คำจะรถ้องไหถ้มคำกนนัก และมมีนคนี้คำตคำอคำบหนถ้คำ เพรคำะฝผงแกะของพระเยโฮวคำหยถผก
ตถ้อนเอคำไปเปอ็นเชลย เหป็นไดข้ชดนั วตทำผผข้พผดคสือ เยเรมมียย ถข้ทำยผดทำหยปฏธิเสธคททำเตสือนของพระเจข้ทำ ผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรกบป็ อกลตวงหนข้ทำวตทำเขทำจะรข้องไหข้ใหข้แกตประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของเขทำ ชสือที่ เลตนของเขทำนนันที่ คสือ ผผข้
พยทำกรณยรข้องไหข้ กป็เหมทำะสมแลข้ว ทมีที่เปป็นลทำงรข้ทำยยธิงที่ กวตทำนนัรนกป็คสือวตทำ เยเรมมียยบอกลตวงหนข้ทำวตทำยผดทำหยซนที่ง
เปป็นฝผงแกะขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำกททำลนังจะถผกจนับไปเปป็นเชลยและถผกกระจนัดกระจทำยไปทตทำมกลทำง
บรรดทำประชทำชทำตธิทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ
ยรม 13:18-19

จงกลมู่คำวแกมู่กษนัตรฮิยยและพระรคำชฮินมีวคำมู่ "ขอทรงประทนับ ณ ทมีนึ่ตคนึ่คำ

เพรคำะวมู่คำอคคำนคำจของพระองคย คสือมงกบฎแหมู่งสงมู่คำรคำศมีของพระองคยจะหลมู่นมคำ" บทำงคนไดข้เสนอวตทำ
เยโฮยทำคมีน และมทำรดทำของเขทำนทำงเนหรุชททำถผกหมทำยถนง (2 พงศยกษนัตรธิยย 24:12-15) ทมีที่นตทำจะใชต
มทำกกวตทำกป็คสือวตทำขข้อควทำมนมีรมมีไปถนงเศเดคมียทำหยและมทำรดทำของเขทำ ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:11 ฝตทำยหลนัง
เปป็นผผข้ทมีที่เผชธิญกนับกทำรรรุกรทำนทมีที่ทททำลทำยลข้ทำงครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน ไมตวทำต กรณมีใด กษนัตรธิยแย ละ
พระบรมรทำชชนนมีแหตงแผตนดธินนนัรนกป็ถผกเรมียกใหข้ถตอมตนัวลงตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ พวกเขทำถผกเรมียก
ใหข้นนังที่ ในควทำมถตอมใจและกทำรกลนับใจใหมตตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำของพวกเขทำ มธิฉะนนัรน อทำณทำจนักร
(อททำนทำจ) ของพวกเขทำและสงตทำรทำศมีของพวกเขทำจะถผกทททำลทำย
19 หนัวเมสืองแหมู่งภคำคใตถ้กอ็ถผกปฮิดซนงนึ่ ไมมู่มมีใครจะเปฮิดไดถ้ ยผดคำหยทนันี้งสฮินนี้ กอ็จะถผกกวคำดไปเปอ็น
เชลย จะถผกกวคำดไปเปอ็นเชลยหมดทมีเดมียว ยผดทำหยทรนังสธิรนจะถผกทททำลทำย ไมตใชตแคตเยรผซทำเลป็มเทตทำนนัรนซนที่ง
อยผใต นพสืรนทมีที่ตอนเหนสือของอทำณทำจนักรนนัรน แตตหวนั เมสืองตตทำงๆแหตงภทำคใตข้ซนที่งอทำจลงใตข้ไปไกลถนงเบเอ
อรยเชบทำดข้วย อทำณทำจนักรยผดทำหยทรนังสธิรนจะถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย – ทนัรงหมดของมนัน นนันที่ เกธิดขนรนใน
ปมี 586 กตอน ค.ศ. เมสือที่ คนบทำบธิโลนดข้วยควทำมฉรุนเฉมียวกททำจนัดกทำรกบฏของเศเดคมียทำหย ดผ 2 พงศทำวดทำร
36:11 เหมสือนเดธิม

ยรม 13:20-21

"จงเงยหนถ้คำของเจถ้คำขนนี้นดผเขคำเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่มคำจคำกทฮิศเหนสือ ฝผงแกะทมีนึ่

ไดถ้มอบไวถ้ใหถ้แกมู่เจถ้คำนนันี้นอยผมู่ทมีนึ่ไหน คสือฝผงแกะทมีนึ่งดงคำมของเจถ้คำนนันึ่นนมู่ะ คนบทำบธิโลนรรุกรทำนจทำกทธิศ
เหนสือ พวกเขทำไดข้ทททำเชตนนนัรนไปแลข้วครนัรงแรกในปมี 605 กตอน ค.ศ. จทำกนนัรนกป็อมีกครนัรงในปมี 597 – 596
กตอน ค.ศ. พระเจข้ทำจนงทรงถทำมพวกผผข้นททำแหตงยผดทำหยวทำต ฝผงแกะทมีที่งดงทำมนนัรน (นนันที่ คสือ ยผดทำหย) ทมีที่พระองคย
ไดข้ประททำนใหข้พวกเขทำนททำนนัรนอยผทต มีที่ไหน คททำตอบชนัดเจนอยผแต ลข้ว มนันจทำกไปแลข้ว
21 เจถ้คำจะวมู่คำอยมู่คำงไรเมสืนึ่อเขคำจะลงโทษเจถ้คำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงถทำมผผข้นททำแหตงยผดทำหย (อทำจ
แบบไมตตข้องกทำรคททำตอบ) วตทำเจข้ทำจะกลตทำวอะไรในวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงลงโทษเจข้ทำ? เพรคำะเจถ้คำเอง
ไดถ้สอนเขคำใหถ้เปอ็นนคำยและเปอ็นประมบขของเจถ้คำ ควทำมคธิดนมีรอทำจเปป็นไดข้วทำต เศเดคมียทำหยและคณะไดข้ยนัวที่ ยรุ
คนบทำบธิโลนโดยกทำรกบฏของพวกเขทำตตอคนเหลตทำนนัรนและจนง ‘สอน’ คนเหลตทำนนัรนใหข้ทททำกทำร
ลงโทษตตอสผข้พวกเขทำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงถทำมวตทำ ควคำมเจอ็บปวดจะไมมู่เขถ้คำมคำครอบงคคำเจถ้คำ อยมู่คำง
ควคำมเจอ็บปวดของผผหถ้ ญฮิงทมีนึ่กคคำลนังคลอดบบตรหรสือ เหมสือนกนับทมีที่หญธิงมมีครรภยเจป็บทข้องใกลข้คลอด
ควทำมโศกเศรข้ทำเจป็บปวดจะเกธิดขนรนแกตยผดทำหยทมมีที่ นักกบฏและไมตยอมกลนับใจใหมต
ยรม 13:22

และถถ้คำเจถ้คำวมู่คำในใจของเจถ้คำวมู่คำ `ทคคำไมสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้จนงเกฮิดกนับขถ้คำ' กอ็เพรคำะ

ควคำมชนันึ่วชถ้คำทมีนึ่มคำกมคำยใหญมู่โตของเจถ้คำ เสสืนี้อของเจถ้คำจนงตถ้องถผกถลกขนนี้น และสถ้นเทถ้คำของเจถ้คำจนงไมมู่
ปฮิดบนัง เมสือที่ บรรดทำผผข้นททำแหตงยผดทำหยตสืที่นขนรนในทมีที่สรุดมทำสผตควทำมทรุกขยลททำบทำกทมีที่พวกเขทำเผชธิญอยผแต ละถทำม
วตทำทททำไม คททำตอบของพระเจข้ทำลตวงหนข้ทำกป็คสือวตทำ เพรทำะควทำมบทำปอนันใหญตโตของพวกเขทำๆจนงถผก
พธิพทำกษทำ เสสืรอคลรุมของพวกเขทำจะถผกถอดออกและขทำและสข้นเทข้ทำของพวกเขทำจะถผกเผยออก ควทำม
คธิดกป็คสือ ควทำมอนับอทำยขทำยหนข้ทำยธิงที่ นนักในกทำรถผกบนังคนับใหข้เดธินไปยนังบทำบธิโลนในควทำมอนัปยศและ
ควทำมอรุจทำด
ยรม 13:23-24

คนเอธฮิโอเปมียเปลมีนึ่ยนวรรณของตนเองไดถ้หรสือ หรสือเสสือดคำวเปลมียนึ่ น

ลคำยของมนัน ถถ้คำไดถ้แลถ้วเจถ้คำทนันี้งหลคำยผผถ้ทมีนึ่เคยตมู่อกคำรกระทคคำควคำมชนันึ่วจะมคำกระทคคำควคำมดมีกอ็ไดถ้ พระเจข้ทำ
ทรงถทำมวตทำชทำยผธิวดททำคนหนนงที่ จะเปลมีที่ยนสมีผธิวของตนไดข้หรสือ หรสือเสสือดทำวตนัวหนนที่งจะกททำจนัดลทำยจรุด
ของมนันไดข้หรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว พระเจข้ทำจนงถทำมวตทำพวกเขทำจะทททำดมีไดข้อยตทำงไรในเมสืที่อปกตธิ

แลข้วพวกเขทำชธินกนับกทำรทททำชนัวที่ กลตทำวอมีกนนัยหนนงที่ พระเจข้ทำตรนัสวตทำสภทำพฝตทำยวธิญญทำณของยผดทำหยนร นัน
หมดหวนังแลข้วจรธิงๆ
24 ฉะนนันี้นเรคำจะกระจคำยเขคำทนันี้งหลคำยไปเหมสือนแกลบทมีนึ่ถผกลมจคำกถฮินึ่นทบรกนันดคำร ดรุจแกลบ
ทมีที่ถผกทธิรงไวข้จทำกกระบวนกทำรนวดขข้ทำว พระเจข้ทำจะกระจนัดกระจทำยยผดทำหยไปดรุจลมพนัดแกลบกระจทำย
ปลธิวฟรุงข้ ไป เพรทำะสภทำพฝตทำยวธิญญทำณทมีที่หมดหวนังแลข้วของยผดทำหย พวกเขทำจะถผกกระจนัดกระจทำยไป
ยนังประชทำชทำตธิอสืที่นๆ
ยรม 13:25-27

นมีนึ่เปอ็นสมู่วนของเจถ้คำ เปอ็นสมู่วนทมีนึ่เรคำไดถ้ตวงออกใหถ้แกมู่เจถ้คำ " พระเยโฮ

วคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ "เพรคำะเจถ้คำไดถ้ลสืมเรคำเสมีย และไวถ้วคำงใจในกคำรมบสคำ เพรทำะควทำมชนัวที่ ของยผดทำหยทมีที่
ถผกพรรณนทำไวข้แลข้ว มรดกของพวกเขทำจทำกพระเจข้ทำจะเปป็นกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกเขทำ เหตรุ
นนัรนงตทำยนธิดเดมียว: ยผดทำหยไดข้ลสืมพระเจข้ทำของเธอเสมียแลข้วและวทำงใจในควทำมเทป็จ
26 ฉะนนันี้น เรคำเองจะถลกเสสืนี้อคลบมของเจถ้คำมคำปกหนถ้คำเจถ้คำ คสือใหถ้เหอ็นควคำมอนับอคำยขคำยหนถ้คำ
ของเจถ้คำ ภทำพเปรมียบอนันขมขสืที่นอยผตต รงนมีร พวกหญธิงโสเภณมีและหญธิงทมีที่ประพฤตธิผธิดศมีลธรรมคนอสืนที่ ๆ
บทำงครนัรงจะถลกกระโปรงของตนขนรนเพสือที่ โฆษณทำวตทำตนพรข้อมใหข้บรธิกทำร พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวตทำ
พระองคยจะทรงประจทำนยผดทำหยใหข้ขทำยหนข้ทำอยตทำงมทำก แนตทมีเดมียว เมสืที่อบทำบธิโลนบนังคนับพวกยธิวใหข้เดธิน
กลนับไปยนังบทำบธิโลน บทำงคนกป็ถผกบนังคนับใหข้ทททำเชตนนนัรนโดยสวมเสสืรอผข้ทำนข้อยชธิรน
27 เรคำไดถ้เหอ็นกคำรลมู่วงประเวณมีของเจถ้คำ กคำรครวญหคำ กคำรเลมู่นชผถ้อยมู่คำงแกมู่รคำคะของเจถ้คำ และ
กคำรทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนของเจถ้คำ บนเนฮินเขคำทนันี้งหลคำยทมีนึ่ในทบมู่งนคำ โอ เยรผ ซคำเลอ็มเออ๋ย วฮิบนัตฮิแกมู่เจถ้คำ ยผดทำหย
มมีควทำมผธิดในเรสือที่ งกทำรทททำผธิดศมีลธรรมอนันนตทำเกลมียด ทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรต ทำงกทำย พวกเขทำไดข้
ประพฤตธิแพศยทำตทำมรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวตตทำงๆบนยอดปผชนมียสถทำนสผงตตทำงๆของแผตนดธินนนัรน
พวกเขทำยนังเสสืที่อมทรทำมลงไปสผตกทำรสททำสต อนอนันนตทำเกลมียด กทำรเลตนชผข้อนนั โจตงแจข้ง และควทำมลทำมกแบบ
เปธิดเผยดข้วย กทำรกลตทำวถนง การครวญหา เปป็นสททำนวนหนนที่งทมีที่หมทำยถนง มข้ทำตนัวหนนที่งทมีที่ตธิดสนัด ซนที่งรข้องฮมีรๆ
ดข้วยตนัณหทำททำงเพศ ดนังทมีที่กลตทำวไวข้แลข้วในขข้อขข้ทำงบน พระเจข้ทำจะทรงถลกกระโปรงของพวกเขทำ
ประจทำนในกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน ดข้วยควทำมกรธิรวโกรธอยตทำงทมีที่สรุด พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ อมีกนคำนสนัก

เทมู่คำใดเจถ้คำจนงจะยอมกระทคคำใหถ้เจถ้คำสะอคำดไดถ้" เมสือที่ ไรพวกเขทำถนงจะกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตน?
คททำถทำมนนัรนไมตไดข้รบนั คททำตอบ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 14: ขผู้อความใหมล่ทมีที่กลล่าวโทษยผดาหณ์ถผกกลล่าวในภาพเปรมียบของ
ความแหผู้งแลผู้ง พระเจผู้าทรงสล่งความแหผู้งแลผู้งมาตล่อสผผู้ยผดาหณ์แลผู้วเพสือที่ เปป็นคนาเตสือนเพยิมที่ เตยิมเกมีที่ยวกนับ
การพยิพากษาในขผู้อ 1-6 เยเรมมียณ์อผู้อนวอนเผสืที่อชนชาตยิของเขาในขผู้อ 7-9 ถนงกระนนันั้น พระเจผู้ากป็ทรง
ประกาศเจตนาของพระองคณ์ทมีที่จะพยิพากษาประชาชนของพระองคณ์ในขผู้อ 10-16 มมีการสารภาพ
บาปอยผล่บผู้างเชล่นกนันในขผู้อ 17-22
ยรม 14:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยซงนนึ่ มคำถนงเยเรมมียย เกมีนึ่ยวดถ้วยควคำมแหถ้ง

แลถ้งวมู่คำ คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมแหถ้งแลถ้ง (บนัทโซเรธ) หมทำยถนง ภนัยแลข้ง
2 "ยผดคำหยไวถ้ทบกขย และประตผเมสืองทนันี้งปวงของเธอกอ็อมู่อนกคคำลนังลง ประชคำชนของเธอกอ็แตมู่ง
ดคคำหนถ้คำกถ้มอยผบมู่ นแผมู่นดฮิน และเสมียงรถ้องของเยรผซคำเลอ็มกอ็ขนนี้นไป ในหลทำยปมีนร นันกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรง
สรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงสต งควทำมแหข้งแลข้งรรุนแรงมทำยนังยผดทำหย แผตนดธินนนัรนอตอนระโหยใน
สภทำวะตตทำงๆของเกสือบจะเปป็นกทำรกนันดทำรอทำหทำร ประชทำชนรข้องออกมทำในเยรผซทำเลป็มเพรทำะขทำดนทรทำ
ควทำมแหข้งแลข้งนมีรมคมี วทำมสททำคนัญเพรทำะในกทำรพธิพทำกษทำเหลตทำนนัรนทมีที่ตตอสผข้อธิสรทำเอลซนที่งถผกบอกลตวงหนข้ทำ
แลข้วในหนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตธิกตอนกทำรกระจนัดกระจทำยครนัรงสรุดทข้ทำย ควทำมแหข้งแลข้งจะเปป็นสธิที่งหนนงที่
ทมีที่มทำกตอน ดผ พระรทำชบนัญญนัตธิ 28:23-24 มนันเปป็นคททำเตสือนใหข้ตทำสวตทำงถนงกทำรพธิพทำกษทำอนันเลวรข้ทำยยธิงที่
กวตทำเดธิมทมีที่จะตทำมมทำ
ยรม 14:3-4

ขบนนคำงของเธอสมู่งผผถ้นอถ้ ยของเขคำใหถ้ไปตนักนคนี้คำ เขคำทนันี้งหลคำยไปยนังทมีนึ่

ขนังนคนี้คำเหอ็นวมู่คำไมมู่มมีนคนี้คำ เขคำทนันี้งหลคำยกอ็กลนับไปดถ้วยภคำชนะเปลมู่คำ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้อคำยและขคำยหนถ้คำ เขคำ
จนงคลบมศมีรษะของเขคำทนันี้งหลคำยเสมีย มนันเปป็นธรรมเนมียมปกตธิของพวกคนมนังที่ มมีและคนทมีมที่ มียศถทำ
บรรดทำศนักดธิธทมีที่จะสต งพวกเดป็กรนับใชข้ไปยนังบตอนทรทำตตทำงๆหรสือหธินขนังนทรทำตตทำงๆเพสือที่ ตนักนทรทำ อยตทำงไรกป็ตทำม
เมสืที่อถผกสต งไปแลข้ว พวกเขทำกป็กลนับมทำโดยไมตมมีนร ททำมทำดข้วย ดนังนนัรนจนงมมีควทำมอกสนันที่ ขวนัญหนมีใหญตยงธิที่

กทำรกลตทำววตทำพวกเขทำคลรุมศมีรษะของตนเปป็นธรรมเนมียมอยตทำงหนนที่งของกทำรแสดงควทำมทรุกขยใจหรสือ
กทำรไวข้ทรุกขย
4 เพรคำะเรสืนึ่องแผมู่นดฮินทมีนึ่แหถ้งแลถ้งเนสืนึ่องจคำกไมมู่มมีฝนตกบนแผมู่นดฮิน ชคำวนคำทนันี้งหลคำยกอ็อนับอคำย
เขคำทนันี้งหลคำยจนงคลบมศมีรษะของเขคำเสมีย ผสืนดธินเรธิที่มแขป็งเหลสือเกธินจนมนันเปรทำะ กทำรขทำดนทรทำฝนทททำใหข้
บรรดทำชทำวไรต ชทำวนทำทรุกขยใจยธิงที่ นนัก พวกเขทำกป็คลรุมศมีรษะของตนในกทำรไวข้ทรุกขยเชตนกนัน นตทำสนใจทมีที่
วตทำยผดทำหยจะไวข้ทรุกขยเพรทำะผลกระทบตตทำงๆแหตงควทำมบทำปของตน แตตไมตยอมไวข้ทรุกขยเพรทำะควทำม
บทำปนนัรนเอง พวกเขทำเสมียใจเพรทำะผลทมีที่ตทำมมทำแหตงควทำมบทำปของตน แตตไมตยอมกลนับใจใหมต
ยรม 14:5-6

แมถ้กวคำงตนัวเมมียทมีนึ่อยผมู่ในทถ้องทบมู่งกอ็ละทฮินี้งลผกทมีนึ่ตกใหมมู่ของมนันเสมีย

เพรคำะวมู่คำไมมู่มมีหญถ้คำ แมข้แตตปศรุสนัตวยกทป็ นทรุกขยและทรุกขยใจ โดยคลอดลผกกตอนกททำหนดในทข้องทรุตงและ
ละทธิรงลผกอตอนของพวกมนันเพรทำะไมตมมีอะไรใหข้พวกมนันกธินเลย
6 ลคำปมู่คำยสืนอยผบมู่ นทมีนึ่สผ ง มนันสผ ดลมหคำยใจเหมสือนมนังกร ตคำของมนันกอ็มสืดมนัว เพรคำะไมมู่มมีหญถ้คำ"
พวกลทำปตทำแหตงภผมภธิ ทำคนนัรนปมีนขนรนไปบนยอดเนธินเขทำตตทำงๆเพสืที่อมองหทำวตทำมมีทมีที่ใหข้กธินหญข้ทำบข้ทำงไหม
พวกมนันไดข้แตตหอบฮนักๆในสทำยลมเหมสือนพวกสนัตวยเลสืรอยคลทำน พวกมนันหทำหญข้ทำทมีที่จะรนับประททำน
ไมตเจอเลย กทำรกนันดทำรอทำหทำรแผตขยทำยไปทนัวที่ ยผดทำหย
ยรม 14:7-9

"แมถ้วมู่คำควคำมชนัวนึ่ ชถ้คำของขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยกอ็เปอ็นพยคำนปรนักปรคคำ

ขถ้คำพระองคย โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอพระองคยโปรดเถฮิดเพสืนึ่อเหอ็นแกมู่พระนคำมของพระองคย ดถ้วย
วมู่คำบรรดคำกคำรกลนับสนัตยยของขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยกอ็มคำกยฮินึ่ง ขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยกระทคคำบคำปตมู่อ
พระองคย ผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรจนงหยรุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อวธิงวอนตตอพระเจข้ทำเผสืที่อประชทำชทำตธิทมีที่บทำปหนทำของตน
เขทำรนับรผคข้ วทำมบทำปแหตงชนชทำตธิของเขทำอยตทำงเปธิดเผย กระนนัรนเขทำกป็อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้สตงฝนมทำ
(นนันที่ คสือ “ขอพระองคยโปรดเถธิดเพสืที่อเหป็นแกตพระนทำมของพระองคย” ถข้ทำไมตมมีใครอสืที่นอมีกยอมสทำรภทำพ
ควทำมบทำปของยผดทำหย เยเรมมียยกตป็ ร นังใจแนตวแนตวทำต จะทททำเชตนนนัรน
8 โอ ขถ้คำแตมู่พระองคยผถ้เผ ปอ็นควคำมหวนังแหมู่งอฮิสรคำเอล เปอ็นพระผผถ้ชวมู่ ยใหถ้รอดของเขคำในยคำม
ลคคำบคำก ไฉนพระองคยจะทรงเปอ็นเหมสือนคนตมู่คำงดถ้คำวในแผมู่นดฮิน หรสือเหมสือนคนเดฮินทคำงแวะอคำศนัย

คถ้คำงเพมียงคสืนเดมียว เยเรมมียยเรมียกพระเจข้ทำวตทำ ควทำมหวนังแหตงอธิสรทำเอลและพระผผข้ชตวยใหข้รอดของพวก
เขทำ ชตทำงเปป็นชสือที่ เรมียกทมีที่ไพเรทำะจรธิงๆ! เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำวตทำพระองคยไมตควรเปป็นเหมสือนนนักทตอง
เทมีที่ยวหรสือนนักเดธินททำง (นนันที่ คสือ “คนตตทำงดข้ทำว”) คนหนนที่งทมีแที่ คตมทำเยมีที่ยมเพมียงชตวงเวลทำสนัรนๆ คททำวธิงวอน
ของเขทำคสือ ขอใหข้พระเจข้ทำทรงสต งควทำมบรรเททำมทำยนังควทำมแหข้งแลข้งในแผตนดธินนนัรน
9 ไฉนพระองคยจะทรงเปอ็นเหมสือนชคำยทมีนึ่งนันงง หรสือเหมสือนคนทมีนึ่มมีกคคำลนังมคำกแตมู่ชมู่วยใครใหถ้
รอดไมมู่ไดถ้ โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย แมถ้กระนนันนี้ กอ็ดมีพระองคยทรงสถฮิตทมู่คำมกลคำงขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำย
คนเขคำเรมียกพวกขถ้คำพระองคยโดยพระนคำมของพระองคย ขออยมู่คำทรงละขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยไวถ้
เสมีย" เยเรมมียยถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำถนงเปป็นเหมสือนคนๆหนนที่งทมีที่ตกตะลนงหรสือสะเทสือนใจเหลสือเกธินจน
พระองคยไมตทททำอะไรเลย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรวธิงวอนวตทำ ทททำไมพระเจข้ทำถนงเปป็นเหมสือนคนๆหนนที่งทมีที่ชตวย
ใหข้พข้นไมตไดข้ ผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรจงน สทำรภทำพวตทำ พระเยโฮวทำหยยนังทรงเปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำเหมสือน
เดธิมและทรงอยผทต ตทำมกลทำงพวกเขทำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน ยผดทำหยยนังถผกเรมียกโดยพระนทำมของพระองคยเหมสือน
เดธิม ดนังนนัรนเยเรมมียจย นงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทรงทธิรงพวกเขทำในควทำมทรุกขยใจของพวกเขทำ – กทำรกนันดทำร
อทำหทำรและควทำมแหข้งแลข้ง แมข้เยเรมมียยทรทำบดมีวทำต ทททำไมพระเจข้ทำถนงกททำลนังเลตนงทำนยผดทำหย เขทำกป็พยทำยทำมทมีที่
จะอข้อนวอนตตอพระเจข้ทำใหข้ทรงยรุตธิควทำมแหข้งแลข้งนมีรเสมียเปป็นอยตทำงนข้อย
ยรม 14:10-12

พระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ชนชคำตฮินมีนี้วคำมู่ "เขคำทนันี้งหลคำยรนักทมีนึ่จะพเนจรไป

อยมู่คำงนมีนี้ เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่ยนับยนังนี้ เทถ้คำของเขคำไวถ้ ฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงไมมู่ทรงรนับเขคำ บนัดนมีพนี้ ระองคยจะ
ทรงระลนกถนงควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำ และลงโทษกคำรผฮิดบคำปของเขคำ" เพสือที่ ตอบกลนับคททำวธิงวอนของเยเร
มมียยทขมีที่ อควทำมบรรเททำจทำกควทำมแหข้งแลข้งนมีร พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำเขทำวตทำยผดทำหยไดข้รนักทมีที่จะเตรป็ด
เตรต ไปจทำกพระเจข้ทำ พวกเขทำไมตยรงนั เทข้ทำของตนจทำกควทำมบทำป ดนังนนัรนพระเจข้ทำจะไมตทรงเปมีที่ยมเมตตทำ
อมีกตตอไปแลข้ว พระองคยจะไมตลสืมควทำมบทำปของพวกเขทำ พระองคยจะทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำเพรทำะ
มนัน นอกจทำกนมีร มนันสททำคนัญดข้วยวตทำพระเจข้ทำทรงเรมียกยผดทำหยวทำต ‘ชนชทำตธินร มี’ และไมตใชต ‘ชนชทำตธิของเรทำ’

11 พระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "อยมู่คำอธฮิษฐคำนเพสืนึ่อควคำมอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ขของชนชคำตฮินมีนี้
เลย แมข้เยเรมมียยไดข้อข้อนวอนเผสืที่อยผดทำหยเรสืที่องควทำมแหข้งแลข้งนนัรน บนัดนมีรพระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำมธิใหข้แมข้แตต
อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำอมีกตตอไป พวกเขทำเขข้ทำขนัรนสทำหนัสเกธินกวตทำทมีที่จะชตวยไดข้แลข้ว
12 แมถ้วมู่คำเขคำอดอคำหคำร เรคำกอ็จะไมมู่ฟนังเสมียงรถ้องของเขคำ แมถ้เขคำถวคำยเครสืนึ่องเผคำบผชคำและ
เครสืนึ่องธนัญญบผชคำ เรคำกอ็จะไมมู่รนับมนัน แตมู่เรคำจะผลคำญเขคำเสมียดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร และ
ดถ้วยโรคระบคำด" แมข้ยผดทำหยจะทททำเปป็นอดอทำหทำร อธธิษฐทำน และแมข้แตตถวทำยเครสือที่ งสนัตวบผชทำตตทำงๆ
พระเจข้ทำกป็ทรงประกทำศวตทำพระองคยจะเมธินมนันทนัรงหมด ตรงกนันขข้ทำม พระองคยทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนต
แลข้ววตทำจะผลทำญพวกเขทำเสมียไมตวทำต โดยดทำบของบรรดทำผผข้รรุกรทำน กทำรกนันดทำรอทำหทำร หรสือแมข้แตตโรค
ระบทำด พวกเขทำหมดโอกทำสแลข้ว!
ยรม 14:13-14

แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำพผดวมู่คำ "ขถ้คำแตมู่องคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ ดผเถฮิด พวกผผถ้

พยคำกรณยกลมู่คำวแกมู่เขคำวมู่คำ `ทมู่คำนทนันี้งหลคำยจะไมมู่เหอ็นดคำบหรสือจะมมีกคำรกนันดคำรอคำหคำร แตมู่เรคำจะใหถ้
สนันตฮิภคำพทมีนึ่แนมู่นอนแกมู่เจถ้คำในสถคำนทมีนึ่นมีนี้'" ในบทสนทนทำอนันนตทำทนที่งระหวตทำงพระเจข้ทำกนับผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีร เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำผผข้พยทำกรณยคนอสืที่นๆกททำลนังพผดจทำลดทอนกทำรพธิพทำกษทำโดย
พระเจข้ทำไมตวทำต โดยดทำบหรสือกทำรกนันดทำรอทำหทำร พวกเขทำทททำนทำยวตทำจะเกธิดสนันตธิภทำพในแผตนดธินนนัรน
14 และพระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "พวกผผพถ้ ยคำกรณยเหลมู่คำนนันี้นพยคำกรณยเทอ็จในนคำม
ของเรคำ เรคำมฮิไดถ้ใชถ้เขคำทนันี้งหลคำย และเรคำมฮิไดถ้บนัญชคำเขคำหรสือพผดกนับเขคำ เขคำพยคำกรณยนฮิมฮิตและกคำร
ทคคำนคำยเทอ็จแกมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำย เปอ็นกคำรทคคำนคำยทมีนึ่ไรถ้คมู่คำ เปอ็นกคำรลมู่อลวงของจฮิตใจเขคำเอง พระเจข้ทำทรงมมี
คททำตอบทนันทมีใหข้แกตคททำทนักทข้วงของเยเรมมียย ผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่อข้ทำงสนันตธิภทำพเปป็นพวกผผข้พยทำกรณย
เทป็จทมีที่โกหกในพระนทำมของพระเจข้ทำ พระองคยมธิไดข้ทรงใชข้พวกเขทำไปและมธิไดข้ตรนัสผตทำนพวกเขทำ
ดข้วย พวกเขทำเปป็นคนมรุสทำและคททำพยทำกรณยตตทำงๆของพวกเขทำกป็เปป็นควทำมเทป็จ
ยรม 14:15-16

ฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวดถ้วยพวกผผถ้พยคำกรณย ผผถ้

พยคำกรณยในนคำมของเรคำ แมถ้วมู่คำเรคำไมมู่ไดถ้ใชถ้เขคำทนันี้งหลคำย และผผกถ้ ลมู่คำววมู่คำ `ดคำบและกคำรกนันดคำรอคำหคำร
จะไมมู่มคำถนงแผมู่นดฮินนมีนี้' พวกผผพถ้ ยคำกรณยเหลมู่คำนนันี้นจะถผกผลคำญเสมียดถ้วยดคำบและกคำรกนันดคำรอคำหคำร

ในสต วนของผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนทมีที่เทมีที่ยวไปทนัวที่ ยผดทำหยโดยอข้ทำงวตทำดทำบ (นนันที่ คสือ ควทำมรรุนแรง) และ
กทำรกนันดทำรอทำหทำรจะไมตเกธิดขนรนจรธิง พระเจข้ทำทรงมมีขตทำวหนนที่งทมีจที่ ะประกทำศใหข้ทรทำบ คนเหลตทำนนัรนจะ
ถผกผลทำญเสมียดข้วยดทำบและกทำรกนันดทำรอทำหทำร นมีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำจะเปป็นพวกแรกทมีที่จะโดนดมี
เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนมทำถนง
16 และประชคำชนผผถ้ซงนนึ่ เขคำพยคำกรณยใหถ้ฟนังนนันี้น จะถผกทฮินี้งไวถ้ในถนนหนทคำงกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม
เพรคำะเหตบกคำรกนันดคำรอคำหคำรและดคำบ ซนงนึ่ ไมมู่มมีผถ้ใผ ดจะฝนังเขคำ คสือทนันี้งตนัวเขคำทนันี้งหลคำย ภรรยคำของเขคำ
บบตรชคำยและบบตรสคำวของเขคำ เพรคำะเรคำจะเทควคำมชนันึ่วของเขคำสนองเขคำ นอกจทำกนมีร คนเหลตทำนนัรนทมีที่
ใหข้ควทำมนตทำเชสืที่อถสือแกตผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนจะตทำยและถผกโยนออกไปบนถนนสทำยตตทำงๆแหตง
เยรผซทำเลป็ม จะไมตมมีใครฝนังศพพวกเขทำดข้วยซทรทำ นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำญทำตธิมธิตรทนัรงหมดของพวกเขทำจะ
พธินทำศเชตนกนันในกทำรลข้ทำงผลทำญทมีที่จะมทำนนัรน พระเจข้ทำกททำลนังจะสนองโทษควทำมชนัวที่ ของพวกเขทำบนตนัว
พวกเขทำเอง
ยรม 14:17-18

เจถ้คำจงกลมู่คำวถถ้อยคคคำนมีนี้แกมู่เขคำวมู่คำ `ขอใหถ้ตคำของเรคำมมีนคนี้คำตคำไหลทนันี้ง

กลคำงคสืนและกลคำงวนัน อยมู่คำใหถ้หยบดยนันี้ง เพรคำะบบตรสคำวพรหมจคำรมีแหมู่งประชคำชนของเรคำ ถผกขยมีดนี้ ถ้วย
ควคำมหคำยนะยฮิงนึ่ ใหญมู่ ถผกตมีอยมู่คำงหนนักมคำก ผผข้พยทำกรณยรอข้ งไหข้ทตทำนนมีรถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้รข้องไหข้ตตอหนข้ทำ
ยผดทำหยเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำไมตยอมฟนังคททำเทศนทำ บทำงทมีพวกเขทำอทำจหวนันที่ ไหว
เพรทำะนทรทำตทำของเขทำกป็เปป็นไดข้ แผตนดธินนนัรนซนที่งเคยเปป็นธธิดทำพรหมจทำรมีของพระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ ยผดทำหย
ประชทำชนของพระเจข้ทำ) กททำลนังจะถผกทททำใหข้แตกและถผกทททำลทำยดข้วยกทำรตมีอนันนตทำกลนัว คททำทมีที่แปลเปป็น ตมี
(มนัคคาหณ์) มมีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘กทำรฆตทำฟนัน’
18 ถถ้คำเรคำออกไปในทถ้องนคำ ดผเถฮิด นนันนึ่ คนทมีนึ่ถผกฆมู่คำเสมียดถ้วยดคำบ ถถ้คำเรคำเขถ้คำไปในกรบง ดผเถฮิด
นนันึ่นโรคอนันเนสืนึ่องจคำกกคำรกนันดคำร เออ ทนันี้งพวกผผพถ้ ยคำกรณยและปบโรหฮิตเทมีนึ่ยวไปในแผมู่นดฮินหนนนึ่งทมีนึ่เขคำ
ไมมู่รถ้จผ นัก '" ในกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรพผดถนงสธิที่งทมีที่จะเกธิดขนรน ถข้ทำเขทำออกไปในแถบ
ชนบท เขทำจะเหป็นศพคนเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกฆตทำเสมียดข้วยดทำบ ถข้ทำเขทำเขข้ทำไปในนคร ผผข้คนกป็กทำท ลนังลข้มตทำย

เพรทำะควทำมอดอยทำก วนันนนัรนจะมทำแนตในไมตชข้ทำเมสือที่ บรรดทำผผข้นททำททำงศทำสนทำแหตงประชทำชทำตธินร นันจะจททำ
แผตนดธินของตนัวเองไมตไดข้
ยรม 14:19-20

พระองคยทรงปฏฮิเสธไมมู่รนับยผดคำหยเสมียทมีเดมียวแลถ้วหรสือ พระทนัยของ

พระองคยเกลมียดศฮิโยนเสมียแลถ้วหรสือ ไฉนพระองคยทรงเฆมีนึ่ยนตมีขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำย จนไมมู่มมีกคำร
รนักษคำขถ้คำพระองคยใหถ้หคำย ขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยมองหคำสนันตฮิภคำพ แตมู่ไมมู่มมีควคำมดมีมคำเลย เรคำมองหคำ
เวลคำเยมียวยคำ แตมู่ประสบควคำมสยดสยอง แมข้ถผกหข้ทำมมธิใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อยผดทำหย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกป็
วธิงวอนตตอพระเจข้ทำอยผดต มี เขทำถทำมวตทำพระเจข้ทำทรงปฏธิเสธประชทำชนของพระองคยอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้วหรสือ
เขทำถทำมวตทำพระเจข้ทำทรงเกลมียดชนังเยรผซทำเลป็มแลข้วหรสือ และจทำกนนัรนเขทำกป็ถทำมวตทำทททำไมพระเจข้ทำจะตมี
สอนประชทำชนของพระองคยอยตทำงนนัรน พวกเขทำไดข้มองหทำสนันตธิภทำพแตตไมตมมีสที่ งธิ ดมีใดๆเลย พวกเขทำไดข้
หวนังหทำกทำรรนักษทำใหข้หทำย แตตสที่ งธิ ตตทำงๆมมีแตตจะเลวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำเดธิม
เยเรมมียยจนงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำวตทำ 20 โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำยขอสคำรภคำพ
ควคำมชนันึ่วของพวกขถ้คำพระองคย และควคำมชนันึ่วชถ้คำของบรรพบบรบษของขถ้คำพระองคย เพรคำะขถ้คำพระองคย
ทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระองคย ถข้ทำไมตมมีใครอสืนที่ ในยผดทำหยจะสทำรภทำพควทำมบทำปของประชทำชทำตธิ
นนัรนตตอพระเจข้ทำ เยเรมมียยกตป็ นัดสธินใจวตทำจะทททำเชตนนนัรนเอง กระนนัรนมนันกป็สทำยเกธินไปแลข้ว
ยรม 14:21-22

เพรคำะเหอ็นแกมู่พระนคำมของพระองคย ขออยมู่คำทรงเกลมียดพวกขถ้คำ

พระองคย ขออยมู่คำใหถ้หลผมู่เกมียรตฮิแหมู่งพระทมีนึ่นนันึ่งแหมู่งสงมู่คำรคำศมีของพระองคย ขอทรงระลนกและอยมู่คำทรง
หนักพนันธสนัญญคำของพระองคยซนนึ่งมมีไวถ้กนับขถ้คำพระองคยทนันี้งหลคำย ดข้วยควทำมจนตรอกอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด
เยเรมมียยรข้องทผลตตอพระเจข้ทำมธิใหข้เกลมียดชนังพวกเขทำ พระนทำมของพระองคยเองกททำลนังตกเปป็นเดธิมพนันอยผต
เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้หลผตเกมียรตธิสถทำนบรธิสรุทธธิธนนัรนซนที่งเปป็นทมีที่ๆกทำรสถธิตอยผบต นโลกนมีรของพระเจข้ทำ
ประทนับอยผต – พระทมีที่นนังที่ แหตงสงตทำรทำศมีของพระองคย เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทรงระลนกถนงกตอนอสืที่นจทำก
นนัรนกป็ไมตหนักพนันธสนัญญทำของพระองคยทมีที่ทททำไวข้กบนั ประชทำชนของพระองคย นตทำเศรข้ทำทมีที่พวกเขทำไดข้หนัก
มนันเสมียแลข้วและคททำอธธิษฐทำนของเยเรมมียยกสป็ ทำยเกธินไปแลข้ว

22 ในบรรดคำพระเทมียมเทอ็จแหมู่งประชคำชคำตฮิทนันี้งหลคำยมมีพระองคยใดเลมู่คำทมีนึ่ทคคำใหถ้เกฮิดฝนไดถ้
หรสือ ทถ้องฟถ้คำประทคำนหมู่คำฝนไดถ้หรสือ โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระเจถ้คำของพวกขถ้คำพระองคย พระองคย
มฮิใชมู่พระเจถ้คำองคยนนันี้นดอกหรสือ พวกขถ้คำพระองคยจนงคอยหวนังในพระองคย เพรคำะพระองคยทรงกระทคคำ
สฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้น ขณะทมีที่ควทำมแหข้งแลข้งนนัรนยนังมมีผลอยผต เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำไมตมมีพระ
ตตทำงดข้ทำวองคยใดสทำมทำรถสต งฝนมทำไดข้ แมข้แตตฟข้ทำสวรรคยเองกป็ไมตมมีสธิทธธิธทททำเชตนนนัรนไดข้ มมีแตตพระเจข้ทำ
เทตทำนนัรนทรงสต งฝนมทำไดข้ เยเรมมียจย นงอข้อนวอนเผสืที่อแผตนดธินของเขทำและขอใหข้พระเจข้ทำทรงสต งฝนมทำ
พระเจข้ทำทรงสรข้ทำงสธิที่งทนัรงปวงและพระองคยทรงคทรทำจรุนมนันไดข้ – ดข้วยนทรทำฝน เยเรมมียยจงน อข้อนวอนใหข้
พระเจข้ทำยรุตคธิ วทำมแหข้งแลข้งดข้วยนทรทำฝน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 15: ขผู้อความเกมีที่ยวกนับความแหผู้งแลผู้งทมีที่ถผกเรยิที่มตผู้นในบททมีที่แลผู้วถผก
กลล่าวสรมุป ความพยินาศของคนชนัที่วถผกพรรณนาไวผู้ในขผู้อ 1-9 ผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีคนั้ รนที่าครวญเรสือที่ งการ
พยิพากษาทมีที่จะมานนันั้นและถผกเตสือนสตยิโดยพระเจผู้าในขผู้อ 10-14 สมุดทผู้าย ผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้วอนขอ
การอภนัยโทษและพระเจผู้าทรงสนัญญาวล่าจะปกปผู้องเขาในขผู้อ 15-21
ยรม 15:1

ฝมู่คำยพระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "แมถ้วมู่คำโมเสส และซคำมผเอล จะ

มคำยสืนอยผตมู่ มู่อหนถ้คำเรคำ จฮิตใจของเรคำจะไมมู่หนันไปหคำชนชคำตฮินมีนี้ ไลมู่เขคำทนันี้งหลคำยออกไปใหถ้พถ้นสคำยตคำ
ของเรคำ แลถ้วใหถ้เขคำไป ควทำมคธิดตรงนมีรกคป็ สือวตทำ แมข้หทำกวตทำโมเสสและซทำมผเอลยสืนอยผตต ตอพระพนักตรย
พระเจข้ทำเพสืที่ออข้อนวอนเผสืที่อยผดทำหย พระเจข้ทำกป็จะไมตฟงนั ภทำพเหตรุกทำรณยนร มีเปป็นเชธิงสมมตธิ แตตโมเสสและ
ซทำมผเอลเปป็นสองคนในหมผตคนทมีที่รกนั พระเจข้ทำทมีที่สรุดในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม ประเดป็นของพระเจข้ทำกป็คสือ
วตทำ แมข้หทำกวตทำพวกเขทำพยทำยทำมทมีที่จะตตอสผคข้ ดมีเพสืที่อยผดทำหย มนันกป็จะไมตเปป็นประโยชนยอะไร
เพรทำะควทำมบทำปของยผดทำหย พระเจข้ทำไมตสทำมทำรถและจะไมตมองพวกเขทำอยตทำงโปรดปรทำน
พระองคยจงน สนังที่ ใหข้เหวมีที่ยงยผดทำหยทธิรงไปเสมีย
ยรม 15:2-4

และตมู่อมคำถถ้คำเขคำถคำมเจถ้คำวมู่คำ `เรคำจะไปทมีนึ่ไหน' เจถ้คำจงพผดกนับเขคำวมู่คำ

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ `คนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่กคคำหนดใหถ้แกมู่ควคำมตคำยจะไปหคำควคำมตคำย คนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่

กคคำหนดใหถ้แกมู่ดคำบจะไปหคำดคำบ คนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่กคคำหนดใหถ้แกมู่กคำรกนันดคำรอคำหคำรจะไปหคำกคำรกนันดคำร
อคำหคำร คนทมีนึ่กคคำหนดใหถ้แกมู่กคำรเปอ็นเชลยจะไปหคำกคำรเปอ็นเชลย'"
พระเจข้ทำทรงทรทำบลตวงหนข้ทำถนงปฏธิกธิรยธิ ทำทมีที่เยเรมมียยจะไดข้รนับเมสือที่ เขทำประกทำศกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำตตอสผข้ยผดทำหย เมสือที่ เยเรมมียยประกทำศวตทำยผดทำหยจะถผกโยนออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ บทำงคน
จะถทำมวตทำ “เรทำจะไปทมีที่ไหน?” พระเจข้ทำทรงมมีคททำตอบสมีที่ประกทำรทมีที่เยเรมมียยจะใหข้แกตคนเหลตทำนนัรน (1)
บทำงคนจะถผกกททำหนดใหข้แกตควทำมตทำย อทำจโดยโรคภนัยหรสือโรคระบทำดแหตงสงครทำม (2) บทำงคนจะ
ถผกกททำหนดใหข้ตทำยเพรทำะดทำบในกทำรสผข้รบตตทำงๆทมีที่จะมมีขร นน กนับบทำบธิโลน (3) บทำงคนจะตทำยเพรทำะ
ควทำมอดอยทำกอนันเนสืที่องมทำจทำกกทำรกนันดทำรอทำหทำร และ (4) บทำงคนจะถผกจนับตนัวไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิ
โลน อนทำคตอนันมสืดหมตนรอคอยประชทำชทำตธิยผดทำหยทมีที่มนักกบฏ
3 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรคำจะกคคำหนดสมีนึ่อยมู่คำงไวถ้เหนสือเขคำคสือ ดคำบสนังหคำร สบ นขนั กนัดฉมีก นก
ในอคำกคำศ และสนัตวยบนแผมู่นดฮินโลกทมีนึ่จะกนัดกฮินและทคคำลคำย เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรนเรธิที่มขนรน
พระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำควทำมตทำยจะมทำในสมีที่วธิธมี (1) บทำงคนจะตทำยในกทำรสผข้รบโดยดทำบ (2)
บทำงคนซนงที่ อทำจไดข้รนับบทำดเจป็บและใกลข้ตทำยจะถผกกนัดฉมีกโดยพวกสรุนนัขปตทำ (3) คนอสืที่นๆจะถผกจนัดกทำร
ใหข้เสรป็จโดยพวกนกกธินเหยสืที่อ เชตน นกจททำพวกเหยมีที่ยวและอมีกทำ (4) กระนนัรนคนอสืที่นๆจะถผกกธินโดย
พวกสนัตวยปตทำกธินเนสืรอทมีเที่ ทมีที่ยวหทำเหยสืที่อตทำมแถบชนบท
4 และเรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำถผกถอดไปยนังรคำชอคำณคำจนักรทนันี้งสฮินี้นแหมู่งแผมู่นดฮินโลก เหตบดถ้วย
กคำรกระทคคำซนนึ่งมนนัสเสหยบบตรเฮเซคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยไดถ้กระทคคำในเยรผ ซคำเลอ็ม ในกทำรพธิพทำกษทำ
ทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน คนอสืนที่ ๆจะถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยและถผกกระจนัดกระจทำยไป โดยไปทมีที่บทำบธิ
โลนกตอน จทำกนนัรนกป็ไปยนังประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ กทำรกระจนัดกระจทำยไปซนที่งถผกบอกไวข้
ลตวงหนข้ทำเมสืที่อนทำนมทำแลข้วนนัรนซนที่งเกธิดขนรนแลข้วกนับสธิบตระกผลฝตทำยเหนสือจะบนังเกธิดแกตยผดทำหยในไมตชข้ทำ
ฟทำงเสข้นสรุดทข้ทำยเทตทำทมีที่พระเจข้ทำทรทำบคสือ รนัชกทำลของมนนัสเสหย หนนงที่ ในกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยเหลตทำนนัรน
แหตงยผดทำหย เขทำมมีควทำมผธิดในกทำรสนังหทำรคนบรธิสรุทธธิธจททำนวนมทำกในเยรผซทำเลป็มและสต งเสรธิมกทำร

นนับถสือรผปเคทำรพอนันเลวทรทำม กระทนังที่ ทมีที่พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ นมีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำพวกทมีที่เหลสือของ
ประชทำชทำตธิยผดทำหยกสป็ มรผข้รตวมคธิดดข้วยกนันกนับเขทำ
ยรม 15:5-6

โอ เยรผ ซคำเลอ็มเออ๋ย ใครจะสงสคำรเจถ้คำ หรสือใครจะเสมียใจกนับเจถ้คำ หรสือ

ใครจะแวะมคำถคำมทบกขยสบขของเจถ้คำ" พระเจข้ทำจนงถทำมวตทำใครจะมทำสงสทำรเยรผซทำเลป็มและยผดทำหยเมสืที่อ
พระองคยทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ? คททำตอบตตอคททำถทำมนนัรนชนัดแจข้งอยผแต ลข้ว – ไมตมมีผผข้ใดเลย ไมตมมี
ประชทำชทำตธิอสืที่นใดจะสน แมข้แตตพระเจข้ทำเองกป็หมดควทำมอดทนกนับประชทำชนทมีที่มนักกบฏของพระองคย
พวกเขทำหมดโอกทำสแลข้วและบนัดนมีรพวกเขทำจะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำโดยลททำพนัง ไมตมมีใครอสืที่นจะสนใจ
6 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เจถ้คำไดถ้ปฏฮิเสธเรคำ เจถ้คำถอยหลนังเรสืนึ่อยไป เรคำจนงจะเหยมียดมสือออกไป
ตมู่อสผถ้เจถ้คำและทคคำลคำยเจถ้คำ เรคำเอสือมตมู่อกคำรผมู่อนผนันแลถ้ว เกรงวตทำจะมมีใครสงสนัยวตทำทททำไมพระเจข้ทำถนง
กททำลนังจะพธิพทำกษทำยผดทำหย พระองคยจนงตรนัสชนัดเจน: (1) พวกเขทำไดข้ทอดทธิรงพระองคยและ (2) พวกเขทำ
ไดข้หนันไปเสมียจทำกพระองคย – “ถอยหลนังเรสือที่ ยไป” ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำบนัดนมีรพระองคยจะ
หนันพระหนัตถยของพระองคยมทำตตอสผข้พวกเขทำและทททำลทำยพวกเขทำเสมีย พระองคยทรงเอสือมระอทำแลข้วกนับ
กทำรเปลมีที่ยนควทำมคธิดของพระองคย ในควทำมเมตตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำมทำกตอนแลข้ว
ตอนทมีที่ผผข้คนอยตทำงโยสธิยทำหยหรสือเฮเซคมียทำหยนททำกทำรฟสืร นฟผมทำสผตแผตนดธินนนัรนอยผบต ข้ทำง แตตบนัดนมีรมนันสทำยเกธิน
ไปแลข้ว โปรดสนังเกตกทำรพรรณนทำลนักษณะแบบมนรุษยยเกมีที่ยวกนับพระหนัตถยของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำเปป็น
พระวธิญญทำณ แตตบตอยครนัรงพระองคยทรงกลตทำวถนงพระองคยเองโดยใชข้คททำตตทำงๆของรต ทำงกทำยมนรุษยย –
คททำตตทำงๆซนงที่ มนรุษยยเขข้ทำใจไดข้
ยรม 15:7-9

เรคำจะซนัดเขคำดถ้วยสถ้อมซนัดขถ้คำวในบรรดคำประตผเมสืองแหมู่งแผมู่นดฮิน

นนันี้น เรคำจะทคคำใหถ้ลผกของเขคำทนันี้งหลคำยตคำย เรคำจะทคคำลคำยประชคำชนของเรคำ เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้
หนันกลนับจคำกพฤตฮิกคำรณยของเขคำ กทำรเอตยถนงสข้อมซนัดขข้ทำวและกทำรซนัดนมีรหมทำยถนงวธิธมีทมีที่ขทำข้ วถผกนวดและ
ถผกฝนัด ตรงนมีร มนันถผกใชข้เปป็นคททำพผดเปรมียบเทมียบอยตทำงหนนงที่ เพสืที่อพรรณนทำถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
นนัรน เมสืที่อขข้ทำวถผกนวด มนันจะถผกซนัดขนรนไปในอทำกทำศดข้วยสข้อมซนัดขข้ทำวและสทำยลมจะพนัดแกลบออกไป
เสมีย โดยยอมใหข้ขข้ทำวตกลงบนภทำชนะเบสืรองลตทำง ควทำมคธิดกป็คอสื กทำรถผกลมพนัดปลธิวฟรุงข้ ไป ภทำพเปรมียบ

นมีรกลตทำวถนงกทำรกระจนัดกระจทำยไปของยผดทำหยซนที่งใกลข้เขข้ทำมทำ คนอสืที่นๆในแผตนดธินนนัรนจะเสมียลผกๆของ
ตนใหข้แกตกทำรกนันดทำรอทำหทำร โรคภนัย และโรคระบทำด กลตทำวโดยสรรุป พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำ
พระองคยจะทททำลทำยประชทำชนของพระองคยเพรทำะวตทำพวกเขทำไมตยอมหนันเสมียจทำกควทำมบทำปของตน
8 เรคำกระทคคำใหถ้หญฮิงมมู่คำยของเขคำมมีมคำก ยฮิงนึ่ กวมู่คำเมอ็ดทรคำยในทะเล ณ เวลคำเทมีนึ่ยงวนัน เรคำไดถ้นคคำ
ผผถ้ทคคำลคำยมคำสผบมู่ รรดคำแมมู่ของคนหนบมู่มทนันี้งหลคำย เรคำไดถ้กระทคคำใหถ้ควคำมสยดสยองตกเหนสือกรบงนนันี้น
โดยฉนับพลนัน ในกทำรลข้ทำงผลทำญทมีที่จะมทำนนัรน บรรดทำหญธิงมตทำยจะถผกทวมีขร นนเมสือที่ สทำมมีของพวกนทำงถผก
สนังหทำรในกทำรสผข้รบ ยธิงที่ กวตทำนนัรน แมตจททำนวนมทำกจะสผญเสมียบรุตรชทำยของตนเชตนกนัน พระเจข้ทำจะทรง
อนรุญทำตใหข้เนบผคนัดเนสซทำรยตกเหนสือเยรผซทำเลป็มอยตทำงฉนับพลนัน ควทำมสยดสยองแหตงควทำมพตทำยแพข้
และกทำรเขตนฆตทำจะตกเหนสือกรรุงนนัรนโดยพลนัน ภทำพทมีเที่ สนอนมีรอทำจเปป็นภทำพของกทำรรรุกรทำนครนัรง
สรุดทข้ทำยตตอสผข้เยรผซทำเลป็มโดยบทำบธิโลนในปมี 587-586 กตอน ค.ศ.
9 เธอทมีนึ่คลอดบบตรเจอ็ดคนกอ็อมู่อนกคคำลนัง เธอตคำยไปแลถ้ว ดวงอคำทฮิตยยของเธอตกเมสืนึ่อยนังวนันอยผมู่
เธอไดถ้รนับควคำมละอคำยและขคำยหนถ้คำ เรคำจะมอบผผถ้ทมีนึ่เหลสืออยผใมู่ หถ้แกมู่ดคำบตมู่อหนถ้คำศนัตรผของเขคำ" พระเย
โฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ บรรดทำชทำยผผข้เขข้ทำสผตสนทำมรบไมตเพมียงถผกฆตทำตทำยในกทำรโจมตมีทมีที่จะมทำนมีรเทตทำนนัรน
แตตพวกผผข้หญธิงแหตงแผตนดธินนนัรนจะทนทรุกขยเชตนกนัน มทำรดทำทนัรงหลทำยจะสผญเสมียบรุตรชทำยทรุกคนของ
ตน แมข้แตตมทำรดทำทมีที่มมีบรุตรชทำยเจป็ดคนกป็ตทำม พวกหญธิงชนัวที่ แหตงแผตนดธินนนัรนจะเปป็นเหมสือนรทำวกนับวตทำ
พวกนทำงไดข้สรธินใจแลข้ว – ทรรุดตนัวลงในควทำมทรุกขยใจของตน ดวงอทำทธิตยยแหตงชมีวธิตของมทำรดทำ นนันที่
คสือ ลผกชทำยทนัรงหลทำยของนทำง จะตกในเวลทำเทมีที่ยงวนัน เหลตทำหญธิงชนัวที่ แหตงแผตนดธินนนัรนจะทนทรุกขยและ
เศรข้ทำโศกเพรทำะกทำรสผญเสมียครอบครนัวของตนในวนันนนัรน วลมีสรุดทข้ทำยบอกเปป็นนนัยวตทำหญธิงคนอสืนที่ ๆ
แหตงแผตนดธินนนัรนจะถผกสนังหทำรโดยดทำบโดยคนบทำบธิโลน วนันแหตงควทำมเศรข้ทำโศกอนันนตทำกลนัวและกทำร
เขตนฆตทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว แมข้แตตพวกผผข้หญธิงแหตงแผตนดธินนนัรนกป็จะถผกฆตทำตทำยในกทำรสผข้รบ
ยรม 15:10

แมมู่จอ๋คำ วฮิบตนั ฮิแกมู่ฉนัน ทมีนึ่แมมู่คลอดฉนันมคำเปอ็นคนทมีนึ่ใหถ้เกฮิดกคำรแกมู่งแยมู่ง

และกคำรชฮิงดมีแกมู่แผมู่นดฮินทนันี้งสฮินี้น ฉนันกอ็มฮิไดถ้ใหถ้ยมสื โดยคฮิดดอกเบมียนี้ หรสือฉนันกอ็มฮิไดถ้ยสืมเขคำโดยคฮิด
ดอกเบมียนี้ แตมู่เขคำทบกคนแชมู่งฉนัน แมข้เยเรมมียไย มตมคมี วทำมเหป็นอกเหป็นใจใหข้แกตควทำมบทำปแหตงชนชทำตธิของ

เขทำ กระนนัรนพวกเขทำกป็เปป็นชนชทำตธิของเขทำ เมสืที่อเขทำนนกถนงควทำมสยดสยองเหลตทำนนัรนซนที่งคอยอยผเต บสืรอง
หนข้ทำ เขทำกป็รข้องออกมทำดข้วยควทำมปวดรข้ทำว - “วธิบนัตธิแกตขข้ทำพเจข้ทำ!” เพรทำะขข้อควทำมนนัรนซนที่งเขทำเทศนทำ คน
มทำกมทำยในแผตนดธินนนัรนจนงตตอสผข้กบนั เขทำและตตอวตทำเขทำทมีที่เปป็นคนไมตรนักชทำตธิและเปป็นผผข้พยทำกรณยทมีที่พดผ แตต
เรสืที่องหดหผตและหทำยนะ ดนังนนัรนเขทำจนงครทที่ทำครวญตตอมทำรดทำของเขทำวตทำนทำงไดข้ใหข้กทำท เนธิดบรุตรชทำยคน
หนนที่งทมีจที่ ะกตอใหข้เกธิดควทำมบทำดหมทำงเชตนนนัรน เขทำทนักทข้วงตตอไปวตทำเขทำไมตเคยตตอสผข้กบนั ใครดข้วยเรสืที่องทมีที่
เปป็นกธิจวนัตรตตทำงๆ เชตน กทำรใหข้กผหข้ รสือกทำรขอยสืมเงธิน กระนนัรนเยเรมมียยกถป็ ผกแชตงโดยเพสืที่อนรต วมชทำตธิของ
เขทำ
ยรม 15:11-14

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "พวกทมีนึ่เหลสืออยผมู่ของเจถ้คำจะอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข เรคำ

จะกระทคคำใหถ้ศนัตรผ นนันี้นกระทคคำดมีตมู่อเจถ้คำในเวลคำลคคำบคำกและในเวลคำทบกขยใจ แมข้กทำรพธิพทำกษทำอนันนตทำกลนัว
กททำลนังเขข้ทำมทำใกลข้ พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำเยเรมมียยวทำต เขทำและอทำจเปป็นครอบครนัวทมีที่ใกลข้ชธิดของเขทำดข้วย
(นนันที่ คสือ มทำรดทำของเขทำ) จะไดข้รบนั กทำรไวข้ชมีวตธิ เมสืที่อคนบทำบธิโลนยกเขข้ทำมทำในยผดทำหย พระเจข้ทำจะทรง
ปฏธิบนัตธิตตอเขทำอยตทำงโปรดปรทำน นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนจรธิงๆ ดผ เยเรมมียย 39:11-12 และ 40:4
12 เหลอ็กจะหนักเหลอ็กจคำกทฮิศเหนสือและเหลอ็กกลถ้คำหรสือ แมข้ใจทมีที่บทำปหนทำของคนยผดทำหยเปป็น
เหมสือนเหลป็ก พวกเขทำกป็ไมตอทำจหนักเหลป็กกลข้ทำทมีที่แกรต งกวตทำของเยเรมมียยไดข้ พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำเปป็น
เหมสือนเสทำเหลป็กและกททำแพงทองสนัมฤทธธิธตตอสผข้พวกเขทำแลข้ว ดผ เยเรมมียย 1:18 ควทำมเหป็นตรงนมีรถผกใหข้
ไวข้เพสือที่ หนรุนใจเยเรมมียยในชตวงเวลทำทมียที่ ทำกลททำบทำกทมีที่เขทำเผชธิญจทำกเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำเอง
13 บรรดคำสฮิงนึ่ ของและทรนัพยยสมบนัตขฮิ องเจถ้คำ เรคำจะมอบใหถ้เปอ็นของรฮิบไมมู่คฮิดคมู่คำ เพรคำะบคำป
ทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำตลอดทนันึ่วดฮินแดนของเจถ้คำ ควทำมคธิดตรงนมีรไมตไดข้หมทำยถนงทรนัพยยสมบนัตธิของเยเรมมียย แตต
หมทำยถนงทรนัพยยสมบนัตธิของยผดทำหยโดยทนัวที่ ไปมทำกกวตทำ พวกเขทำจะไมตเพมียงเจอควทำมสยดสยองกนับตนัว
เองเทตทำนนัรน ทรนัพยยสนธิ และขข้ทำวของเครสือที่ งใชข้ของพวกเขทำจะกลทำยเปป็นของรธิบแกตผผข้รรุกรทำนเหลตทำนนัรน
ดข้วย
14 เรคำจะกระทคคำใหถ้เจถ้คำไปกนับพวกศนัตรผ ของเจถ้คำยนังแผมู่นดฮินซนงนึ่ เจถ้คำไมมู่รถ้จผ นัก เพรคำะควคำมโกรธข
องเรคำ เรคำกมู่อไฟขนนี้น ซนงนึ่ จะเผคำเจถ้คำทนันี้งหลคำยเสมีย" คททำเตสือนถผกใหข้อมีกครนัรงแกตคนเหลตทำนนัรนทมีที่จะรอดชมีวธิต

จทำกศนกครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรนกนับบทำบธิโลน เหลตทำผผข้รอดชมีวตธิ จะถผกกวทำดตข้อนกลนับไปยนังแผตนดธินของเหลตทำ
ศนัตรผของพวกเขทำ – บทำบธิโลน ไฟแหตงควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำไดข้ถผกจรุดขนรนแลข้วและจะไมตถผกดนับเลย
ยรม 15:15-17

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระองคยทรงทรคำบ ขอทรงระลนกถนงขถ้คำ

พระองคย และเยมียนึ่ มเยมียนขถ้คำพระองคย ขอทรงแกถ้แคถ้นผผขถ้ มู่มเหงขถ้คำพระองคยเพสืนึ่อขถ้คำพระองคย เพรคำะ
กคำรอดกลนันี้นพระทนัยของพระองคยนนันี้น ขออยมู่คำทรงนคคำขถ้คำพระองคยไปเสมีย ขอทรงตระหนนักวมู่คำขถ้คำ
พระองคยทนกคำรตฮิเตมียนดถ้วยเหอ็นแกมู่พระองคย เยเรมมียยถผกทตวมทข้นโดยควทำมสยดสยองทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
นนัรนซนที่งมทำตตอสผข้ชนชทำตธิของเขทำ เขทำจนงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ระลนกถนงเขทำและชตวยเขทำตตอสผข้บรรดทำผผข้ทมีที่
ขตมเหงเขทำ – พมีที่นอข้ งชทำวยธิวของเขทำ เขทำวอนขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำในกทำรลข้ทำงผลทำญทมีที่จะมทำนนัร น
เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำไดข้ทนทรุกขยคททำตททำหนธิจทำกเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำเองเพรทำะกทำรเทศนทำ
กลตทำวโทษควทำมบทำปของพวกเขทำ แมข้พระเจข้ทำทรงทททำใหข้เขทำแขป็งแกรต งดรุจเหลป็กกลข้ทำตตอสผข้เพสืที่อนรต วม
ชทำตธิทมีที่ใจแขป็งกระดข้ทำงของเขทำ กระนนัรนใจมนรุษยยของเยเรมมียยกถป็ ผกเปธิดเผย เขทำอข้อนวอนใหข้พระเจข้ทำ
ชตวยเหลสือเขทำ
16 เมสืนึ่อพบพระวจนะเหลมู่คำนนันี้นของพระองคยแลถ้ว ขถ้คำพระองคยกอ็กฮินเสมีย พระวจนะของ
พระองคยเปอ็นควคำมชสืนึ่นบคำนแกมู่ขถ้คำพระองคย และเปอ็นควคำมปมีตฮิยนฮิ ดมีแหมู่งจฮิตใจของขถ้คำพระองคย โอ ขถ้คำ
แตมู่พระเยโฮวคำหย พระเจถ้คำจอมโยธคำ เพรคำะวมู่คำเขคำเรมียกขถ้คำพระองคยตคำมพระนคำมของพระองคย เยเร
มมียยเสนอควทำมของตนตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำตตอไป ตรงนมีรเขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำรนักพระ
วจนะของพระองคย กทำรกลตทำวถนงพระวจนะของพระเจข้ทำวตทำถผกพบนนัรนอทำจหมทำยถนงตอนทมีที่ฮธิลคมียทำหย
ปรุโรหธิตพบสททำเนทำหนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำทมีที่พระวธิหทำรทมีที่มสืดมธิดของพระเจข้ทำ ดผ 2
พงศทำวดทำร 34:14 นมีที่เปป็นชตวงเวลทำประมทำณเดมียวกนับตอนทมีที่กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยเรธิที่มตข้นขนรน อทำจเปป็น
ไดข้วทำต ฮธิลคมียทำหยเปป็นบธิดทำของเขทำ ดผ เยเรมมียย 1:1 เมสืที่อบธิดทำของเขทำคข้นพบพระวจนะของพระเจข้ทำทมีที่
สผญหทำยไปชนัวที่ ครทำวนนัรน เยเรมมียยบรุตรชทำยของเขทำกป็สทำมทำรถอตทำนมนันไดข้ เมสือที่ เขทำอตทำนพระวจนะเหลล่า
นนันั้นและพระวจนะของพระเจข้ทำ มนันกป็นททำกทำรชสืที่นชมยธินดมีใหญตยงธิที่ มทำสผตเขทำ มนันเปป็นควทำมชสืนที่ บทำนและ
ควทำมปมีตธิยธินดมีแหตงหนัวใจของเขทำ ดนังนนัรนผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงอข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้ไวข้ชมีวธิตเขทำเพรทำะ
เขทำปมีตธิยธินดมีในพระวจนะของพระองคย ยธิงที่ กวตทำนนัรน เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำวตทำเขทำถผกเรมียกโดย

พระนทำมของพระเจข้ทำ ชสืที่อ เยเรมมียณ์ มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ 'ผผข้ซนที่งพระเยโฮวทำหยไดข้ทรงแตตงตนัรง' ชสืที่อ
ของเยเรมมียยเองบอกเปป็นนนัยถนงกทำรทรงเรมียกจทำกพระเจข้ทำ แนตทมีเดมียววตทำเขทำไดข้รบนั กทำรทรงเรมียกกระทนังที่
กตอนเขทำถผกคลอดออกมทำเสมียอมีก ดผ เยเรมมียย 1:5 ดนังนนัรนผผข้พยทำกรณยทมีที่เหนสืที่อยลข้ทำทตทำนนมีรจนงวธิงวอนตตอ
พระเจข้ทำใหข้ไวข้ชวมี ธิตเขทำในกทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่จะมทำนนัรน โปรดสนังเกตกทำรดลใจแหตงพระวจนะของ
พระเจข้ทำในดข้ทำนถข้อยคททำและในดข้ทำนควทำมสมบผรณยทรนังหมดจทำกคททำวตทำพระวจนะเหลล่านนันั้นและพระ
วจนะ ถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำไดข้รนับกทำรดลใจเชตนเดมียวกนับองคยรวมทนัรงหมดของพระวจนะนนัรน
17 ขถ้คำพระองคยมฮิไดถ้นนันึ่งอยผใมู่ นหมผมู่คนทมีนึ่เยคำะเยถ้ยกนัน ทนันี้งขถ้คำพระองคยกอ็มฮิไดถ้เปรมปรมีดฮิธิ์ ขถ้คำ
พระองคยนนันึ่งอยผคมู่ นเดมียว เพรคำะเหตบพระหนัตถยของพระองคย เพรคำะพระองคยทรงใหถ้ขถ้คำพระองคยเตอ็ม
ดถ้วยควคำมกรฮินี้ว เยเรมมียยแถลงคดมีของตนตตอไปเพสือที่ ขอควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำ เขทำเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำเขทำมธิไดข้นนังที่ ในทมีที่นนังที่ ของคนชอบเยทำะเยข้ย (เพลงสดรุดมี 1:1) เขทำมธิไดข้รตวมสทำมนัคคมีธรรมกนับ
พวกละทธิรงควทำมจรธิงทมีที่ออมชอมแหตงสมนัยนนัรน เขทำนนังที่ อยผคต นเดมียว เขทำเปป็นพวกชอบแยกออก เขทำ
เดสือดดทำลตตอสผข้ควทำมบทำปและกทำรออมชอมแหตงประชทำชทำตธิของเขทำ ดนังนนัรนเขทำจนงเตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำถนงเรสือที่ งนมีรและวอนขอควทำมเมตตทำของพระองคยในกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน
ยรม 15:18

ไฉนควคำมเจอ็บของขถ้คำพระองคยมฮิไดถ้หยบดยนันี้ง บคำดแผลของขถ้คำ

พระองคยกอ็รนักษคำไมมู่หคำย มนันไมมู่ยอมหคำย พระองคยทรงเปอ็นเหมสือนผผถ้ม บสคำแกมู่ขคำถ้ พระองคยหรสือ หรสือ
อยมู่คำงนคนี้คำทมีนึ่เหสือดแหถ้ง ระหวตทำงกทำรวธิงวอนของเขทำตตอพระเจข้ทำนนัรน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเปธิดเผยควทำมใน
ใจของตนจนหมดสธิรน เขทำถทำมวตทำทททำไมควทำมปวดรข้ทำวใจของเขทำเพรทำะสถทำนกทำรณยทรนังหมดนมีรถนง
ไมตรจผข้ บสธิรน? มนันเปป็นเหมสือนบทำดแผลหนนที่งซนที่งไมตยอมหทำยดมี เยเรมมียยรวผข้ ทำต พระเจข้ทำจะไมตมสรุ ทำ แตตเขทำ
กลนัวในควทำมคธิดแบบมนรุษยยของตนวตทำเขทำจะลข้มเหลว
John Gill เขมียนไวข้วทำต “เขทำจะถผกคธิดวตทำเปป็นเชตนนนัรนโดยคนอสืนที่ ๆ โดยเหลตทำศนัตรผของเขทำ ผผข้จะ
มมีชยนั ชนะเหนสือเขทำและกลตทำววตทำ พระเจข้ทำของเจข้ทำอยผทต มีที่ไหน? พระองคยมธิไดข้ทรงสนัญญทำเจข้ทำวตทำจะทททำใหข้
เจข้ทำเปป็นนครทมีที่มมีปข้อม เสทำเหลป็ก และกททำแพงทองสนัมฤทธธิธหรสือ? พระองคยทททำไดข้ตทำมทมีพที่ ผดแนตหรสือ?

พระองคยไมตเปป็นเหมสือนลททำธทำรทมีที่เหสือดแหข้งซนที่งนทรทำของมนันหมดไปแลข้วหรสือ?” ในชนัวที่ ขณะแหตงควทำม
อตอนแอ เยเรมมียยจนงวธิงวอนพระเจข้ทำมธิใหข้ทธิรงเขทำไวข้เพมียงลททำพนังในคททำพยทำกรณยตตทำงๆของเขทำตตอสผข้ยผดทำหย
ยรม 15:19-21

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสวมู่คำ "ถถ้คำเจถ้คำกลนับมคำ เรคำจะใหถ้เจถ้คำ

กลนับมคำอมีก และเจถ้คำจะยสืนอยผมู่ตมู่อหนถ้คำเรคำ พระเจข้ทำจนงใหข้คททำหนรุนใจแกตผผข้พยทำกรณยทมีที่ถผกปนัญหทำรรุมเรข้ทำ
ของพระองคย ถข้ทำเยเรมมียยจะหนันไปเสมีย (นนันที่ คสือ กลนับมทำ) จทำกควทำมหวนันที่ ไหว ควทำมกลนัว และควทำม
สงสนัยของตนัวเอง พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะทรงทททำใหข้ผผข้พยทำกรณยทมีที่เหนสืที่อยลข้ทำของพระองคย
สดชสืที่นและฟสืร นขนรนใหมต ยธิงที่ กวตทำนนัรน ผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรจะมมีทยมีที่ สืนตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำอมีกครนัรง – กทำร
อวยพรของพระองคย
ถถ้คำเจถ้คำแยกสฮินึ่งประเสรฮิฐไปจคำกสฮินึ่งเลวทรคำม เจถ้คำจะเปอ็นเหมสือนปคำกของเรคำ จงใหถ้เขคำทนันี้ง
หลคำยหนันกลนับมคำหคำเจถ้คำ แตมู่เจถ้คำอยมู่คำหนันไปหคำเขคำ ถข้ทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจะแยกตนัวเขทำเองและกทำรรนับ
ใชข้ของเขทำ (ซนที่งมมีคตทำประเสรธิฐตตอพระเจข้ทำ) จทำกสธิที่งเลวทรทำม (นนันที่ คสือ พวกละทธิรงควทำมจรธิงแหตงแผตน
ดธินนนัรน) พระเจข้ทำกป็จะตรนัสผตทำนปทำกของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร แมข้ยผดทำหยทมีที่ไมตยอมกลนับใจใหมตอทำจมทำหทำ
เขทำและพยทำยทำมทมีจที่ ะชนักจผงเขทำใหข้ไปอยผฝต ตทำยตน พระเจข้ทำกป็ทรงเตสือนเขทำมธิใหข้รตวมมสือกนับคนเหลตทำนนัรน
เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยตกอยผภต ทำยใตข้แรงกดดนันจทำกเพสืที่อนรต วมชทำตธิของเขทำเอง บทำงคนโจมตมีเขทำดข้วยคททำ
พผด คนอสืนที่ ๆกป็หทำททำงทมีที่จะลตอลวงเขทำใหข้ไปเขข้ทำรต วมกนับตนในจธิตวธิญญทำณแหตงกทำรจนับมสือกนัน พระเจข้ทำ
ทรงเตสือนเขทำมธิใหข้ทททำอะไรแบบนนัรนเลย
ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำ 20 เรคำจะกระทคคำเจถ้คำใหถ้เปอ็นกคคำแพงปถ้อมทองสนัมฤทธฮิธิ์แกมู่
ชนชคำตฮินมีนี้ เขคำทนันี้งหลคำยกอ็จะตมู่อสผถ้กบนั เจถ้คำ แตมู่เขคำจะไมมู่ชนะเจถ้คำ เพรคำะเรคำอยผมู่กบนั เจถ้คำ จะชมู่วยเจถ้คำใหถ้รอด
และชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้น" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ กทำรกลตทำวถนง “กททำแพงปข้อมทองสนัมฤทธธิธ” เปป็นคททำพผด
เปรมียบเทมียบถนงปข้อมปรทำกทำรทมีที่ไมตอทำจทะลวงไดข้ แมข้เพสือที่ นรต วมชทำตธิของเขทำเองจะตตอสผข้เขทำททำงกทำร
เมสืองและททำงอสืที่นๆ พวกเขทำกป็จะไมตมชมี นัยตตอเขทำ พวกเขทำไมตพอใจทมีที่เยเรมมียยหทำวตทำควทำมทรุกขยลททำบทำกทมีที่
ใกลข้เขข้ทำมทำนมีรเปป็นควทำมผธิดของพวกเขทำ พวกเขทำไมตอยทำกไดข้ยธินแบบนนัรน พวกเขทำอยทำกไดข้ยธินเขทำ
เทศนทำกลตทำวโทษบทำบธิโลน เขทำถผกกลตทำวหทำวตทำเปป็นคนไมตรนักชทำตธิ กตอกบฏ และชอบสรข้ทำงควทำม

แตกแยก เยเรมมียยจงน ถผกเกลมียดชนังเพรทำะจรุดยสืนทมีที่ไมตยอมอตอนขข้อของตน แตตพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะ
ชตวยเขทำใหข้รอดและชตวยเขทำใหข้พข้นจทำกบรรดทำศนัตรผของเขทำ พระเจข้ทำจะทรงปข้องกนันเขทำไวข้
21 "เรคำจะชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้นจคำกมสือของคนชนันึ่ว และไถมู่เจถ้คำจคำกกคคำมสือของคนอคคำมหฮิต " บทนมีรปธิด
ทข้ทำยดข้วยกทำรทมีพที่ ระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะชตวยผผข้พยทำกรณยทมีที่เหนสือที่ ยลข้ทำของพระองคยใหข้พข้นจทำกมสือของ
เหลตทำคนชนัวที่ แหตงยผดทำหย พระองคยจะทรงเปป็นพระผผข้ไถตของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 16: สองบทถนัดไปนมีนั้ถผกเรมียกโดยทนัที่วไปวล่าหมายสนาคนัญแหล่งผผผู้
พยากรณณ์ทไมีที่ มล่แตล่งงาน อยล่างไรกป็ตาม สองบทนมีอนั้ าจถผกเรมียกวล่าหมายสนาคนัญเหลล่านนันั้นแหล่งการ
เปลมีที่ยนแปลงครนังนั้ ใหญล่ทางสนังคมกป็ไดผู้ พระเจผู้าทรงใชผู้ขผู้อหผู้ามตล่างๆกนับเยเรมมียณ์เกมีที่ยวกนับการมมี
ปฏยิสมนั พนันธณ์ทางสนังคมแบบปกตยิเพสืที่อเปป็นคนาเตสือนถนงการพยิพากษาทมีที่จะมานนันั้นในขผู้อ 1-9 จากนนันั้น
พระเจผู้าทรงกลล่าวยนนั้าสาเหตมุของการพยิพากษาในขผู้อ 10-13 บทนมีนั้ปดยิ ทผู้ายดผู้วยพระสนัญญาของ
พระเจผู้าเรสืที่องการใหผู้อยิสราเอลกลนับสผล่แผล่นดยินของพวกเขาและการกลนับใจเชสืที่อในทมีที่สมุดของพวกคน
ตล่างชาตยิในขผู้อ 14-21
ยรม 16:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ อมีกครนัรงทมีกที่ ทำรบตงบอก

ชนัดเจนเกมีที่ยวกนับกทำรดลใจของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยถผกประกทำศ – พระวจนะขององคยพระผผข้เปป็น
เจข้ทำมทำยนังเขทำ เขทำเขมียนตทำมทมีที่เขทำถผกดลใจโดยพระวธิญญทำณบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำ
2 "เจถ้คำอยมู่คำมมีภรรยคำ เจถ้คำอยมู่คำมมีบบตรชคำยหรสือบบตรสคำวในทมีนึ่นมีนี้ พระเจข้ทำทรงสนังที่ หข้ทำมไมตใหข้เยเร
มมียแย ตตงงทำนหรสือมมีครอบครนัว ในภทำพรวมใหญตกวตทำเกมีที่ยวกนับชมีวธิต กทำรแตตงงทำนและกทำรมมีครอบครนัว
เปป็นนทรทำพระทนัยโดยทนัวที่ ไปของพระเจข้ทำอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกป็ตทำม เพรทำะกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะเกธิดแกต
ยผดทำหยในไมตชทำข้ นนัรน พระเจข้ทำจนงสนังที่ ผผข้พยทำกรณยของพระองคยมธิใหข้แตตงงทำน คททำกททำชนับนมีรมลมี นักษณะเฉพทำะ
ตนัวคลข้ทำยกนับทมีที่ถผกพบใน 1 โครธินธย 7:32 ในขข้อนนัรนเปทำโลรผวข้ ทำต กทำรขตมเหงครนัรงใหญตจะมทำแนตนอนและ
จนงเตสือนพมีที่นข้องชทำวโครธินธยเกมีที่ยวกนับกทำรแตตงงทำนและกทำรมมีครอบครนัวในสมนัยนนัรน นนันที่ เปป็นเหตรุผล

เดมียวกนับตรงนมีรดนังทมีจที่ ะเหป็นตตอไป ประเดป็นของพระเจข้ทำในเรสือที่ งทนัรงหมดนมีรกคป็ สือ กทำรใหข้หมทำยสททำคนัญ
อมีกประกทำรแกตยผดทำหยเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของพวกเขทำ
ยรม 16:3-4

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้เรสืนึ่องบบตรชคำยและบบตรสคำวทมีนึ่เกฮิดในทมีนึ่

นมีนี้ และทรงกลมู่คำวถนงพวกมคำรดคำทมีนึ่คลอดบบตรเหลมู่คำนนันี้น และพวกบฮิดคำทมีนึ่ใหถ้บงนั เกฮิดคนเหลมู่คำนนันี้นในแผมู่น
ดฮินนมีนี้วมู่คำ 4 เขคำทนันี้งหลคำยจะตคำยดถ้วยโรครถ้คำย จะไมมู่มมีกคำรโอดครวญอคำลนัยเขคำทนันี้งหลคำย หรสือจะไมมู่มมี
ใครจนัดกคำรฝนังเขคำ เขคำจะเปอ็นเหมสือนมผลสนัตวยทมีนึ่อยผมู่บนพสืนนี้ แผมู่นดฮิน เขคำทนันี้งหลคำยจะพฮินคำศดถ้วยดคำบ
และกคำรกนันดคำรอคำหคำร และศพทนันี้งหลคำยของเขคำจะเปอ็นอคำหคำรของนกในอคำกคำศและของสนัตวยแหมู่ง
แผมู่นดฮิน
สภทำพกทำรณยตตทำงๆอนันชวนสลดของกทำรโจมตมีของบทำบธิโลนทมีจที่ ะมทำนนัรน (และเปป็นครนัรง
สรุดทข้ทำย) ปรทำกฏชนัดเจน บรรดทำนนักรบชทำวยผดทำหยจะไมตเพมียงสธิรนชมีวธิตในกทำรสผข้รบเทตทำนนัรน แตตพลเมสือง
จททำนวนมทำกซนที่งรวมทนัรงเดป็กๆและแมตทร นังหลทำยจะพธินทำศเชตนกนัน นอกจทำกนมีร กทำรเขตนฆตทำอนันททำรรุณนนัรน
จะเปป็นแบบทมีที่วทำต ศพจททำนวนมทำกจะไมตถผกฝนัง แตตจะนอนเกลสืที่อนและเนตทำเปสืที่อยตรงทมีๆที่ พวกมนันกองอยผต
นมีที่จะรวมถนงแมตและลผกทนัรงหลทำยดข้วย พวกนกและสนัตวยทมีที่กธินซทำกศพจะมทำกนัดแทะกระดผกของพวก
เขทำจนสะอทำด มนันจะเปป็นวทำระทมีที่นตทำกลนัวจรธิงๆ!
ยรม 16:5-7

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ อยมู่คำเขถ้คำไปในเรสือนทมีนึ่ครวญครคนึ่คำ

หรสือไปโอดครวญ หรสือไปเสมียใจดถ้วย พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะเรคำไดถ้เอคำสนันตฮิภคำพของเรคำไป
จคำกชนชคำตฮินมีนี้แลถ้ว ทนันี้งควคำมเมตตคำและกรบณคำคบณของเรคำ เยเรมมียยไมตเพมียงถผกหข้ทำมมธิใหข้มมีสตวนรต วมใน
ควทำมเพลธิดเพลธินธรรมดทำๆของชมีวธิตอยตทำงกทำรแตตงงทำนเทตทำนนัรน เขทำยนังถผกสนังที่ มธิใหข้ไปรต วมงทำนศพดข้วย
เหตรุผลกป็คสือวตทำพระเจข้ทำกททำลนังจะเอทำชมีวธิตปกตธิไปจทำกยผดทำหยแลข้ว แมข้แตตควทำมกรรุณทำและควทำมเมตตทำกป็
จะเหสือดหทำยไปตตอพวกเขทำ ดนังนนัรนในฐทำนะเปป็นหมทำยสททำคนัญอยตทำงหนนที่งของควทำมรกรข้ทำงทมีที่จะมทำนนัรน
เยเรมมียยจนงถผกสนังที่ มธิใหข้ไปงทำนศพตตงทำๆเพสืที่อเปป็นคททำเตสือนลตวงหนข้ทำ
6 ทนันี้งผผถ้ใหญมู่ผถ้นผ อถ้ ยจะตคำยในแผมู่นดฮินนมีนี้ จะไมมู่มมีใครจนัดกคำรฝนังเขคำ จะไมมู่มมีใครมคำโอดครวญ
อคำลนัยเขคำ หรสือมคำกรมีดตนัวหรสือมคำโกนศมีรษะเพสืนึ่อเขคำ 7 จะไมมู่มมีผถ้ใผ ดฉมีกตนัวเองเพสืนึ่อเขคำเมสืนึ่อไวถ้ท บกขย เพสืนึ่อ

จะปลอบโยนเขคำเหตบคนทมีนึ่ตคำยนนันี้น เพรคำะบฮิดคำมคำรดคำของเขคำจะไมมู่มมีใครมอบถถ้วยแหมู่งควคำม
เลถ้คำโลมใจใหถ้เขคำดสืนึ่ม ทนัรงประชทำชทำตธินร นันจะเผชธิญกทำรเผทำผลทำญทมีที่จะมทำนนัรนในไมตชข้ทำ ไมตมผมี ผข้ใดจะไดข้รนับ
กทำรยกเวข้นเลย พวกเจข้ทำนทำยและยทำจกจะตทำยหมดเหมสือนกนัน ยธิงที่ กวตทำนนัรน จะไมตมมีกทำรไวข้ทรุกขยใหข้พวก
เขทำดข้วย แผตนดธินนนัรนจะถผกทททำลทำยอยตทำงรทำบคทำบเสมียจนคนเหลตทำนนัรนทมีที่รอดชมีวธิตจะสนแตตกทำรเอทำชมีวธิต
รอด
ยรม 16:8-9

เจถ้คำอยมู่คำเขถ้คำไปนนันึ่งกฮินและดสืนึ่มกนับเขคำในเรสือนทมีนึ่มมีกคำรเลมีนี้ยง เยเรมมียยไมต

เพมียงถผกหข้ทำมมธิใหข้แตตงงทำนและไปงทำนศพเทตทำนนัรน เขทำยนังถผกหข้ทำมมธิใหข้ไปรต วมกธินเลมีรยงทมีที่งทำนแตตงหรสือ
ออกไปรนับประททำนอทำหทำรขข้ทำงนอกเหมสือนอยตทำงทมีที่เรทำทททำกนันในปนัจจรุบนันทมีที่ภตนั ตทำคทำรดข้วย
9 เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะกระทคคำใหถ้
เสมียงบนันเทฮิงและเสมียงรสืนึ่นเรฮิง เสมียงเจถ้คำบมู่คำวและเสมียงเจถ้คำสคำว ขคำดจคำกสถคำนทมีนึ่นมีนี้ตมู่อสคำยตคำของเจถ้คำทนันี้ง
หลคำยและในวนันของเจถ้คำ อมีกครนัรงทมีที่พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำขข้อหข้ทำมเหลตทำนนัรนทมีที่พระองคยทรงกททำหนดใหข้
แกตผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเปป็นตนัวแทนของภนัยพธิบนัตธิทมีที่จะมทำนนัรนเมสืที่อจะไมตมมีใครสนรุกสนทำนกนับควทำม
เพลธิดเพลธินเรมียบงตทำยตตทำงๆ เชตน กทำรไปกธินเลมีรยงงทำนแตตงหรสือแมข้แตตกทำรไปยนังภนัตตทำคทำรดมีๆ เปป็นตข้น
ควทำมรกรข้ทำงกททำลนังจะมทำและเยเรมมียยแสดงใหข้เหป็นเปป็นตนัวอยตทำงถนงขข้อหข้ทำมเหลตทำนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรง
กททำหนดไวข้ใหข้เขทำ
ยรม 16:10-12

ตมู่อมคำเมสืนึ่อเจถ้คำบอกบรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้แกมู่ชนชคำตฮินมีนี้ และเขคำทนันี้ง

หลคำยพผดกนับเจถ้คำวมู่คำ `ทคคำไมพระเยโฮวคำหยจนงทรงประกคำศควคำมรถ้คำยใหญมู่ยฮินึ่งทนันี้งสฮินี้นนมีนี้ใหถ้ตกแกมู่เรคำ
ควคำมชนันึ่วชถ้คำของเรคำคสืออะไรเลมู่คำ เรคำไดถ้กระทคคำบคำปอะไรตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำเลมู่คำ '
พระเจข้ทำทรงบอกเยเรมมียยลตวงหนข้ทำวตทำจะตข้องกลตทำวอะไรเมสืที่อบทำงคนจะถทำมในทมีที่สรุดวตทำทททำไมพระเจข้ทำ
ถนงทททำอยตทำงนนัรนแกตพวกเขทำ บทำงคนในยผดทำหยจะถทำมวตทำ ทททำไมพระเจข้ทำถนงจะนททำกทำรพธิพทำกษทำอนันนตทำ
กลนัวเชตนนนัรนมทำตตอสผข้ประชทำชนของพระองคย? พวกเขทำจะถทำมวตทำ พวกเรทำทททำผธิดอะไรถนงสมควรไดข้
รนับสธิที่งเหลตทำนมีรทรงนั สธิรน?

11 แลถ้วเจถ้คำพนงกลมู่คำวแกมู่เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะบรรพบบรบษของเจถ้คำไดถ้
ละทฮินี้งเรคำ และไดถ้ตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระอสืนึ่น และไดถ้ปรนนฮิบนัตฮิและนมนัสกคำรพระนนันี้น และไดถ้ละทฮินี้งเรคำ
และมฮิไดถ้รนักษคำรคำชบนัญญนัตฮิของเรคำ 12 และเพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำชนันึ่วรถ้คำยยฮินึ่งเสมียกวมู่คำ
บรรพบบรบษของเจถ้คำ เพรคำะดผเถฮิด เจถ้คำทบกๆคนไดถ้ดคคำเนฮินตคำมควคำมดสืนี้อกระดถ้คำงแหมู่งจฮิตใจอนันชนันึ่วรถ้คำย
ของตนเอง ปฏฮิเสธไมมู่ยอมฟนังเรคำ ยผดทำหยไดข้ละเมธิดบนัญญนัตธิสธิบประกทำรสองขข้อแรกอยตทำงโจตงแจข้ง
พวกเขทำไดข้ไปตธิดตทำมกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอยตทำงหนข้ทำไมตอทำย พวกเขทำไมตเชสืที่อฟนังตตอพระเจข้ทำของตน
อยตทำงนตทำเกลมียดและซทรทำแลข้วซทรทำอมีก แมข้มคมี วทำมทรุจรธิต ควทำมรรุนแรง และควทำมผธิดศมีลธรรมททำงเพศเกธิด
ขนรนทนัวที่ แผตนดธินนนัรน กลตทำวสนัรนๆคสือพวกเขทำไดข้หนันหลนังของตนใหข้แกตพระเจข้ทำของตนและยนังทททำอวดดมี
ใสต พระองคยดข้วย
ยรม 16:13

เพรคำะฉะนนันนี้ เรคำจะเหวมีนึ่ยงเจถ้คำออกเสมียจคำกแผมู่นดฮินนมีเนี้ ขถ้คำไปในแผมู่น

ดฮินซนนึ่งเจถ้คำหรสือบรรพบบรบษของเจถ้คำไมมู่รถ้จผ นัก และทมีนึ่นนันึ่นเจถ้คำจะปรนนฮิบนัตฮิพระอสืนึ่นทนันี้งกลคำงวนันและกลคำง
คสืน เพรคำะเรคำจะไมมู่สคคำแดงพระคบณแกมู่เจถ้คำเลย' เพรทำะกทำรกบฏและควทำมไมตเชสืที่อฟนังของพวกเขทำตตอ
พระเจข้ทำ ดข้วยเหตรุนร มีเอง พระองคยจนงจะเหวมีที่ยงพวกเขทำออกไปจทำกแผตนดธินนนัรนทมีที่พระองคยไดข้ประททำน
แกตพวกเขทำแลข้ว พวกเขทำจะไปอยผใต นดธินแดนตตทำงดข้ทำวและทมีที่นนันที่ พวกเขทำจะสทำมทำรถปรนนธิบนัตธิรผป
เคทำรพตตทำงๆของตนไดข้ทรนังกลทำงวนันและกลทำงคสืน ถข้ทำกทำรนนับถสือรผปเคทำรพเปป็นสธิที่งทมีพที่ วกเขทำอยทำกไดข้
พระเจข้ทำกป็กลตทำววตทำพวกเขทำทททำเชตนนนัรนไดข้ แตตไมตใชตในแผตนดธินทมีที่พระองคยไดข้ประททำนแกตพวกเขทำ ใน
กทำรกบฏของพวกเขทำ พระองคยจะไมตทรงสททำแดงควทำมกรรุณทำตตอพวกเขทำเลยในวนันนนัรน
ยรม 16:14-16

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะฉะนนันนี้ ดผเถฮิด วนันเดสือนจะมคำถนง เมสืนึ่อ

ไมมู่มมีใครกลมู่คำวตมู่อไปอมีกวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รงนคคำประชคำชนอฮิสรคำเอลขนนี้นมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย
ทรงพระชนมยอยผมู่แนมู่ฉนันใด' แมข้เมฆมสืดแหตงกทำรพธิพทำกษทำกตอตนัวอยผบต นเสข้นขอบฟข้ทำ บนัดนมีรพระเจข้ทำกป็
ทรงสตงแสงเรสืองรองแหตงควทำมหวนังมทำทตทำมกลทำงควทำมมสืดทมีที่กทำท ลนังกตอตนัวขนรน วนันนนัรนจะมทำเมสืที่อ
อธิสรทำเอลจะไมตหนันกลนับไปมองกทำรถผกชตวยใหข้พนข้ ของตนจทำกอมียธิปตย แตตมองไปยนังกทำรทมีพที่ วกเขทำจะ
กลนับมทำยนังแผตนดธินของตน

15 แตมู่จะพผดวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รงนคคำประชคำชนอฮิสรคำเอลขนนี้นมคำจคำกแดนเหนสือ และขนนนี้
มคำจคำกบรรดคำประเทศซนนึ่งพระองคยไดถ้ทรงขนับไลมู่เขคำใหถ้ไปอยผมู่นนันี้น ทรงพระชนมยอยผมู่ฉนนั ใด' เพรคำะเรคำ
จะนคคำเขคำทนันี้งหลคำยกลนับมคำสผมู่แผมู่นดฮินของเขคำเอง ซนนึ่งเรคำไดถ้ยกใหถ้บรรพบบรบษของเขคำแลถ้วนนันี้น วนันนนัรน
จะมทำแนตเมสือที่ อธิสรทำเอลทมีที่ถผกไถตแลข้วจะมองยข้อนกลนับไปยนังวนันนนัรนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงนททำพวกเขทำกลนับมทำ
จทำกกทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวกเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำกรณยนร มีกลตทำวถนงกทำรทมีที่คนอธิสรทำเอลกลนับ
มทำยนังแผตนดธินของตน นนันที่ พบกทำรสททำเรป็จจรธิงแลข้วบทำงสต วนในสมนัยของเอสรทำและเนหะมมียย มมีกทำรก
ลนับมทำของพวกยธิวเพธิที่มอมีกบทำงสต วนในศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบ อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทมีที่ดผเหมสือนเปป็นกทำรสททำเรป็จ
จรธิงโดยสมบผรณยของคททำพยทำกรณยนร มีคสือ ในวนันแหตงพระเยโฮวทำหยเมสือที่ อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับไปยนัง
แผตนดธินของตนทนัรงหมดในควทำมเชสืที่อและกทำรกลนับใจใหมต ในวนันนนัรนพวกเขทำจะมองยข้อนกลนับไปยนัง
สมนัยนนัรนเมสืที่อพระเมสสธิยทำหยของพวกเขทำทรงพทำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำกนันหมด
16 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะสมู่งชคำวประมงมคำเปอ็นอนันมคำก และเขคำจะจนับเขคำทนันี้ง
หลคำย ภคำยหลนังเรคำจะใหถ้เขคำพคำพรคำนมคำเปอ็นอนันมคำก พรคำนจะลมู่คำเขคำทนันี้งหลคำยตคำมภผเขคำทบกแหมู่งและ
ตคำมเนฮินเขคำทบกลผกและตคำมซอกหฮิน ในวนันแหตงกทำรกลนับคสืนสผตแผตนดธินนนัรนของยผดทำหยและอธิสรทำเอล
พระเจข้ทำจะสต งบรรดทำผผข้กผภข้ นัยไปทนัวที่ โลกเพสืที่อคข้นหทำประชทำชนของพระองคยดรุจนทำยพรทำนหรสือชทำว
ประมง อยตทำงไรกป็ตทำม ภทำรกธิจของคนเหลตทำนนัรนคสือ กทำรนททำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำ
ในกทำรกลนับคสืนสผตสภทำพเดธิมโดยสมบผรณย ดผเยเรมมียย 24:6, 30:3, 32:37
ยรม 16:17-18

แมข้สนักวนันหนนที่งพระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้ประชทำชนของพระองคยกลนับสผต

สภทำพเดธิม ในระหวตทำงนมีรพวกเขทำกป็ตข้องรนับผธิดชอบสททำหรนับควทำมบทำปของตน เพรคำะวมู่คำ ตคำเรคำมองดผ
พฤตฮิกคำรณยทนันี้งสฮินนี้ ของเขคำ จะปฮิดบนังไวถ้จคำกหนถ้คำเรคำไมมู่ไดถ้ และควคำมชนัวนึ่ ชถ้คำของเขคำทนันี้งหลคำยจะซมู่อน
พถ้นตคำเรคำไมมู่ไดถ้ ควทำมบทำปแหตงประชทำชนของพระเจข้ทำกป็เปธิดเผยและปรทำกฏชนัดแจข้งตตอพระองคย
เสมอผผข้ทรงเหป็นสธิที่งทนัรงปวง ควทำมบทำปลนับๆทรุกอยตทำงเปป็นทมีที่ทรทำบตตอพระองคย นนันที่ เปป็นควทำมจรธิงใน
สมนัยนนัรน มนันเปป็นควทำมจรธิงจนถนงโมงยทำมนมีร

18 และกมู่อนอสืนึ่นเรคำจะตอบสนองควคำมชนันึ่วชถ้คำและบคำปของเขคำเปอ็นสองเทมู่คำ เพรคำะเขคำไดถ้
กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินเรคำเปอ็นมลทฮินไป และกระทคคำใหถ้มรดกของเรคำเตอ็มไปดถ้วยซคำกของสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำ
สะอฮิดสะเอมียนและสฮิงนึ่ ทมีนึ่นมู่คำเกลมียดนมู่คำชนังของเขคำทนันี้งหลคำย" บนัดนมีรพระเจข้ทำทรงมองอยตทำงพธินจธิ
พธิจทำรณทำ แมข้สนักวนันหนนที่งพระองคยจะทททำใหข้ประชทำชนของพระองคยกลนับสผตสภทำพเดธิม พระองคยกทป็ รง
ปฏธิญทำณกตอนวตทำจะตอบแทนควทำมบทำปของพวกเขทำเดมียดี๋ วนมีนั้ วตทำทมีจที่ รธิงกทำรพธิพทำกษทำของพระองคยจะ
ถผกเพธิที่มเปป็นสองเทตทำตตอพวกเขทำดข้วยซทรทำ ดผ อธิสยทำหย 40:2 พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำพวกเขทำอมีกครนัรงถนง
กทำรนนับถสือรผปเคทำรพอนันนตทำสะอธิดสะเอมียนของพวกเขทำ ซทำกเหลตทำนนัรนอทำจหมทำยถนงรผปเคทำรพทนัรง
หลทำยทมีที่ไมตมมีชมีวธิตซนงที่ ถผกกระจนัดกระจทำยทนัวที่ แผตนดธินนนัรน พวกมนันเปป็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนและนตทำ
เกลมียดนตทำชนังตตอพระเจข้ทำ
ยรม 16:19

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย กคคำลนังและทมีนึ่กคคำบนังเขถ้มแขอ็งของขถ้คำพระองคย

เปอ็นทมีนึ่ลมีนี้ภนัยของขถ้คำพระองคยในวนันยคำกลคคำบคำก บรรดคำประชคำชคำตฮิจะมคำเฝถ้คำพระองคยจคำกทมีนึ่สบ ดปลคำย
โลก และทผลวมู่คำ "บรรพบบรบษของเรคำไมมู่ไดถ้รนับมรดกอนันใด นอกจคำกสฮินึ่งมบสคำ สฮินึ่งไรถ้คมู่คำ และสฮินึ่งซนนึ่งไมมู่มมี
ประโยชนยอะไรในตนัว ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรยงนั เหป็นลตวงหนข้ทำถนงวนันนนัรนดข้วยเมสืที่อบรรดทำประชทำชทำตธิทมีที่เปป็น
คนตตทำงชทำตธิของโลกจะกลนับใจเชสืที่อพระครธิสตย วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ ชทำวโลกทมีที่อยผรต อบตนัวเรทำจะ
ตระหนนักถนงททำงทนัรงหลทำยอนันบทำปหนทำของตน แนตนอนวตทำนนันที่ จะเปป็นในยรุคพนันปมี สนังเกตดข้วยวตทำเยเร
มมียยเรมียกพระเยโฮวทำหยวทำต เปป็น (1) พละกททำลนังของเขทำ, (2) ทมีที่กทำท บนังเขข้มแขป็งของเขทำ และ (3) ทมีที่ลร มีภยนั
ของเขทำ พระองคยยงนั ทรงเปป็นเชตนนนัรนเหมสือนเดธิมสททำหรนับประชทำชนของพระองคยจนทรุกวนันนมีร
ยรม 16:20-21

มนบษยยจะสรถ้คำงพระไวถ้สคคำหรนับตนเองไดถ้หรสือ สฮิงนึ่ อยมู่คำงนนันี้นไมมู่ใชมู่

พระ" ดผเหมสือนจรุดสนใจหลนักยนังอยผทต มีที่ประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิของโลกเหมสือนเดธิม แมข้
พวกเขทำมมีควทำมผธิดเรสืที่องกทำรนนับถสือรผปเคทำรพตลอดหลทำยยรุคสมนัย วนันนนัร นกป็จะมทำแนตเมสืที่อมนันจะไมต
เปป็นเชตนนนัรนอมีกตตอไป นนันที่ จะเปป็นจรธิงในยรุคพนันปมีเหมสือนเดธิม
21 "เพรคำะฉะนนันนี้ ดผเถฮิด เรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำรผถ้จนักกคำลครนันี้งนมีนี้ เรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำรผถ้จนักมสือของ
เรคำและฤทธคำนบภคำพของเรคำ และเขคำทนันี้งหลคำยจะรผถ้วมู่คำนคำมของเรคำคสือพระเยโฮวคำหย " ควทำมคธิดตรงนมีร

อทำจเปป็นไดข้วทำต พระเจข้ทำจะสต งขข้อควทำมหนนที่งไมตเพมียงถนงยผดทำหยเทตทำนนัรนแตตถนงบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อน
บข้ทำนทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิดข้วยวตทำพระองคยคสือ พระเยโฮวทำหย เมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำประชทำชนทมีที่มนัก
กบฏของพระองคย ประชทำชทำตธิอสืที่นๆกป็จะตระหนนักถนงฤทธทำนรุภทำพอนันยธิงที่ ใหญตและควทำมบรธิสรุทธธิธของ
พระองคย พระนทำมของพระองคยยงนั เปป็น พระเยโฮวทำหยเหมสือนเดธิม นนันที่ คสือ “เรทำเปป็น” ผผข้ยธิงที่ ใหญต
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 17: ใจความหลนักของบทกล่อนหนผู้ามมีอยผตล่ ล่อไปและความคยิดสนาคนัญสมีที่
ประการถผกกลล่าวถนง (1) มมีการพยิพากษาสนาหรนับการนนับถสือรผปเคารพในขผู้อ 1-4; (2) การอวยพร
สนาหรนับการวางใจพระเจผู้าและคนาแชล่งสาปสนาหรนับคนเหลล่านนันั้นทมีที่ไมล่ทนาเชล่นนนันั้นในขผู้อ 5-11; (3) จมุด
สนใจหลนักอยผล่ทมีที่เหลล่าศนัตรผของเยเรมมียณ์ในขผู้อ 12-18 และ (4) คนาเตสือนเกมีที่ยวกนับการทนาใหผู้วนันสะบาโต
เสมียความศนักดยิธสยิทธยิธในขผู้อ 19-27
ยรม 17:1-2

"บคำปของยผดคำหยนนันี้นบนันทนกไวถ้ดถ้วยปคำกกคำเหลอ็ก ดถ้วยปลคำยเพชร

จคำรนกไวถ้บนแผมู่นแหมู่งจฮิตใจของเขคำ และบนเชฮิงงอนทมีนึ่แทมู่นบผชคำของเขคำทนันี้งหลคำย ภทำพเปรมียบนมีรกลตทำว
ถนงกทำรสลนักไวข้บนแผตนหธิน เครสือที่ งมสือทมีที่ใชข้สลนักขข้อควทำมลงบนกข้อนหธินคสือ เหลป็กแหลมอนันหนนที่งซนที่งมมี
ปลทำยรผปสมีที่เหลมีที่ยมขนมเปมียกปผน พสืรนผธิวทมีที่ถผกเขมียนคสือ แผตนหนัวใจของพวกเขทำ แผตนทมีที่วทำต นมีรคอสื แผตน
หธินเหมสือนอยตทำงปข้ทำยหลรุมศพ ดนังนนัรนจนงมมีควทำมหมทำยโดยนนัยสองประกทำร (1) ควทำมบทำปของยผดทำหย
นนัรนฝนังลนกเหลสือเกธินจนมนันทธิรงรอยไวข้ถทำวร – เหมสือนคททำจทำรนกบนหธินปข้ทำยหลรุมศพ (2) หนัวใจของ
ประชทำชทำตธิยผดทำหยถผกทททำใหข้แขป็งกระดข้ทำงดรุจหธิน นอกจทำกนมีร ชสืที่อตตทำงๆของรผปเคทำรพทนัรงหลทำยของพวก
เขทำยนังถผกสลนักบนเชธิงงอนแหตงแทตนบผชทำรผปเคทำรพของเขทำทนัรงหลทำยดข้วย ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ
ควทำมบทำปของยผดทำหยนร นันกระฉตอนไปทนัวที่ มนันเปป็นเหมสือนกนับวตทำมนันถผกสลนักไวข้ในหธิน – เปป็นทมีที่ทรทำบ
ทนัวที่ กนันและถผกจทำรนกไวข้ถทำวร
2 ฝมู่คำยลผกหลคำนของเขคำกอ็ระลนกถนงแทมู่นบผชคำและเหลมู่คำเสคำรผ ปเคคำรพของเขคำขถ้คำงตถ้นไมถ้สดทบก
ตถ้นบนเนฮินเขคำสผ ง กทำรนนับถสือรผปเคทำรพของยผดทำหยไมตใชตเรสือที่ งลนับหรสือเกธิดขนรนเพมียงชนัวที่ ครผต ลผกๆของ
พวกเขทำตตทำงทรทำบดมีและครุข้นเคยกนับกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพตอแมตของตน มนันถผกปฏธิบนัตธิมทำ

ยทำวนทำนและเปธิดเผย คนชนัวที่ อทำยรุตตอมทำกททำลนังถผกเลมีรยงดผใหข้เตธิบโตขนรนเปป็นคนนนับถสือรผปเคทำรพ วธิธมี
ปฏธิบนัตธิในกทำรนมนัสกทำรพระบทำอนัล (และรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวอสืนที่ ๆ) คสือ กทำรตนัรงแทตนบผชทำตตทำงๆบน
ยอดเนธินเขทำทนัรงหลทำย ตข้นไมข้ทมีที่เปป็นปตทำเลป็กๆถผกปลผกทมีที่นนันที่ เพสืที่อเปป็นสตวนหนนที่งของฉทำกหลนังปกตธิรอบๆ
แทตนบผชทำหนนที่งสททำหรนับรผปเคทำรพ ทมีที่นนันที่ เครสือที่ งสนักกทำรบผชทำทนัรงหลทำยถผกถวทำยใหข้แกตรผปเคทำรพพระ
ตตทำงดข้ทำวตตทำงๆ
ยรม 17:3-4

โอ ภผเขคำทมีนึ่อยผมู่กลคำงทบมู่งเออ๋ย เรคำจะใหถ้บรรดคำสฮินึ่งของและทรนัพยยสมบนัตฮิ

ทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำเปอ็นของรฮิบ และเรคำจะนนับวมู่คำปผชนมียสถคำนสผ งทนันี้งหลคำยของเจถ้คำเปอ็นควคำมบคำปของเจถ้คำ
ตลอดทนันึ่วบรฮิเวณชคำยแดนของเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงเรมียกเยรผซทำเลป็มหรสืออทำจเปป็นภผเขทำโมรมียทำหย ซนที่งเปป็น
ทมีที่ๆพระวธิหทำรตนัรงอยผต วตทำเปป็นภผเขทำของพระองคยทอมีที่ ยผกต ลทำงทรุตง นครทมีที่เคยบรธิสรุทธธิธและสถทำนทมีที่
ศนักดธิธสธิทธธิธของมนันจะถผกยกใหข้เปป็นของรธิบในไมตชข้ทำแกตบรรดทำกองทนัพบทำบธิโลนทมีที่รรุกรทำน นอกจทำกนมีร
ปผชนมียสถทำนสผงเหลตทำนนัรน (นนันที่ คสือ ยอดเนธินเขทำเหลตทำนนัรน) ซนที่งเปป็นทมีที่ๆกทำรนมนัสกทำรรผปเคทำรพอนัน
บทำปหนทำถผกกระทททำ จะถผกปลข้นและถผกทททำลทำยเมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำยผดทำหย วนันนนัร นจะมทำแนตใน
ไมตชข้ทำเมสือที่ กทำรนนับถสือรผปเคทำรพจะถผกพธิพทำกษทำในแผตนดธินนนัรน
4 เจถ้คำจะตถ้องปลมู่อยมสือของเจถ้คำจคำกมรดกซนนึ่งเรคำไดถ้ยกใหถ้แกมู่เจถ้คำ และเรคำจะกระทคคำใหถ้เจถ้คำ
ปรนนฮิบนัตฮิศนัตรผ ของเจถ้คำในแผมู่นดฮินซนนึ่งเจถ้คำไมมู่รถ้จผ นัก เพรคำะควคำมโกรธของเรคำ เจถ้คำกมู่อไฟขนนี้นซนงนึ่ จะไหมถ้
อยผมู่เปอ็นนฮิตยย " พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำอยตทำงชนัดเจนวตทำยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกขจนัดออกไปจทำกแผตนดธิน
ของตน (นนันที่ คสือ “มรดกของเจข้ทำ”) ทมีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตพวกเขทำแลข้ว พวกเขทำจะไมตไดข้อยผตต ตอไป
ในทมีที่นร นนั ยธิงที่ กวตทำนนัรนพวกเขทำจะกลทำยเปป็นคนรนับใชข้ในแผตนดธินเกธิดของเหลตทำศนัตรผของพวกเขทำดข้วย
(นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) พวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้มทำสผตควทำมกรธิรวซนที่งจะไมตหยรุดยนัรง ยผดทำหยหมดโอกทำส
แลข้ว พวกเขทำไดข้มทำถนงวทำระสรุดทข้ทำยแลข้ว วนันเวลทำของพวกเขทำถผกนนับไวข้แลข้ว พระเจข้ทำกททำลนังจะเลตน
งทำนพวกเขทำแลข้ว
ยรม 17:5-6

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "คนทมีนึ่วคำงใจในมนบษยยและใหถ้เนสืนี้อหนนัง

เปอ็นแขนของเขคำ และใจของเขคำหนันออกจคำกพระเยโฮวคำหย คนนนันี้นกอ็เปอ็นทมีสนึ่ คำปแชมู่ง พระเจข้ทำทรง

เตสือนเกมีที่ยวกนับคททำสทำปแชตงหนนงที่ สททำหรนับควทำมบทำปสทำมประกทำรซนที่งมนรุษยยทททำกนันเปป็นปกตธิ (ควทำม
หมทำยของคททำสทำปแชตงนมีรถผกเขข้ทำใจงตทำยทมีที่สรุดวตทำตรงขข้ทำมกนับกทำรถผกอวยพร มนันสะทข้อนใหข้เหป็นวตทำ
พระเจข้ทำทรงกระทททำกธิจตล่อสผผู้คนๆหนนงที่ แทนทมีจที่ ะเพสือที่ คนๆหนนที่ง) ควทำมคธิดทมีที่สททำคนัญกป็คอสื กทำรวทำงใจสธิที่ง
อสืที่นแทนทมีที่จะวทำงใจองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงเตสือนใหข้ระวนัง (1) กทำรวทำงใจในมนรุษยย เมสือที่ กทำร
พธิพทำกษทำใกลข้เขข้ทำมทำ คนจททำนวนมทำกในยผดทำหยกหป็ มทำยพนงที่ กทำรเปป็นพนันธมธิตรกนับอมียธิปตยโดยหวนังวตทำจะ
ยนับยนัรงกทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลนทมีจที่ ะมทำนนัรนไดข้ (พวกเขทำหวนังวตทำอมียธิปตยจะไมตพอใจกนับบทำบธิโลนทมีที่
ขยทำยอธิทธธิพลของมนันมทำททำงอมียธิปตย) (2) พวกเขทำยนังวทำงใจในกททำลนังททำงทหทำรใดกป็ตทำมทมีพที่ วกเขทำ
สทำมทำรถรวบรวมมทำตตอสผข้บทำบธิโลนไดข้ บทำงคนในยผดทำหยจนงกททำลนังวทำงใจในพละกททำลนังททำงทหทำรของ
ตนัวเอง (แมข้อตอนแอกป็ตทำม) – กทำรทททำใหข้เนสืรอหนนังเปป็นแขนของพวกเขทำ (3) ไมตมมีกทำรวทำงใจในพระเย
โฮวทำหยพระเจข้ทำเลยสททำหรนับกทำรชตวยพวกเขทำใหข้พข้น ใจของพวกเขทำไดข้ถอยหตทำงไปจทำกองคยพระผผข้เปป็น
เจข้ทำแลข้ว สรรุปกป็คสือ คนมทำกมทำยหทำกไมตใชตคนสต วนใหญตในยผดทำหยไดข้หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำก
ทรนัพยทำกรมนรุษยย ไมตวทำต ของตตทำงประเทศหรสือในประเทศและเมธินองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำของ
พวกเขทำ พวกเขทำวทำงใจและหวนังในสธิที่งใดกป็ตทำมยกเวข้นพระเจข้ทำและพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพวกเขทำจะ
ถผกสทำปแชตงในกทำรทททำเชตนนนัรน
6 เขคำจะเปอ็นเหมสือนพบมู่มไมถ้ทมีนึ่อยผมู่ในทะเลทรคำย และจะไมมู่เหอ็นควคำมดมีอนันใดมคำถนงเลย เขคำจะ
อคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮินทมีนึ่แตกระแหงทมีนึ่ในถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร ในแผมู่นดฮินเคอ็มทมีนึ่ไมมู่มมีคนอคำศนัย ใครกป็ตทำมในยผ
ดทำหยทมีที่เมธินพระเจข้ทำของตนอยตทำงโงตเขลทำเชตนนนัรนจะเปป็น “เหมสือนพรุมต ไมข้ทมีที่อยผใต นทะเลทรทำย” คททำฮมีบรผทมีที่
แปลวตทำ พบมู่มไมถ้ (อารณ์อารณ์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถนงกทำรสธิรนเนสืรอประดทำตนัว – ถผกทธิรงใหข้วทำต งเปลตทำ ภทำพ
เปรมียบนมีรกลตทำวถนงพสืรนดธินทมีที่ไมตเกธิดผลอะไรในทะเลทรทำย คนเหลตทำนนัรนทมีที่วทำงใจในตนัวเองและใน
ควทำมชตวยเหลสือของมนรุษยยจะถผกทธิรงใหข้รกรข้ทำงดรุจทะเลทรทำยยผเดมีย – หนนที่งในสถทำนทมีๆที่ รกรข้ทำงทมีที่สรุด
บนแผตนดธินโลก พระเจข้ทำทรงไปไกลกวตทำเดธิมอมีกกข้ทำวหนนที่งและเปรมียบควทำมโงตเขลทำเชตนนนัรนวตทำเปป็น
เหมสือนแผตนดธินเคป็มทมีที่ไมตมผมี ผข้ใดอทำศนัยอยผต พระองคยอทำจหมทำยถนงชทำยฝนัที่งเหลตทำนนัรนรอบๆทะเลตทำย ซนที่ง
เพรทำะควทำมเคป็มของพวกมนันจนงไมตมมีสที่ ธิงใดงอกเงยขนรนมทำและไมตมใมี ครอทำศนัยอยผทต มีที่นนนัที่ เลย ควทำมจรธิงทมีที่
ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือ ผผข้ทมีที่หนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกมนรุษยยแทนทมีที่จะขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำ

จะถผกทธิรงใหข้รข้ทำงเปลตทำ แหข้งแลข้ง และปรทำศจทำกพสืชผล ควทำมจรธิงนนัรนยนังมมีอยผจต นทรุกวนันนมีร ชทำวโลก
พรข้อมกนับ ‘วธิชทำชมีพตตทำงๆทมีที่ใหข้ควทำมชตวยเหลสือ’ สนนับสนรุนกทำรขอควทำมชตวยเหลสือจทำกมนรุษยยและ
ตตทำงพทำกนันเมธินพระเจข้ทำ พระเจข้ทำตรนัสวตทำคนเหลตทำนนัรนทมีที่หนนั ไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกมนรุษยยจะถผกทธิรง
ไวข้ใหข้ผธิดหวนัง เหมีที่ยวแหข้ง และวตทำงเปลตทำ พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงสทำมทำรถตอบสนองควทำมตข้องกทำรตตทำงๆ
ของใจมนรุษยยไดข้
ยรม 17:7-8

ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำ คนทมีนึ่วคำงใจในพระเยโฮวคำหย

ยมู่อมไดถ้รนับพระพร คสือผผถ้ทมีนึ่ควคำมวคำงใจของเขคำอยผใมู่ นพระเยโฮวคำหย ชตทำงเปป็นควทำมแตกตตทำงอยตทำงสธิรน
เชธิงจรธิงๆ คนทมีที่วทำงใจในองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำและใหข้ควทำมหวนังของเขทำอยผใต นพระองคยจะไดข้รนับ
พระพร มนันคสือหลนักกทำรหนนที่งทมีที่ถผกพบอยผทต นัวที่ พระคนัมภมีรย ดผ เพลงสดรุดมี 2:12, 34:8, 40:4 และ 84:12
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพรคนเหลตทำนนัรนทมีที่วทำงใจพระองคย นนันที่ เปป็นควทำมจรธิงไมตวทำต มนันเปป็น
ควทำมเชสืที่อทมีที่ชตวยใหข้รอดหรสือกทำรดททำเนธินชมีวธิตโดยควทำมเชสืที่อ พระเจข้ทำทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรนทมีวที่ ทำงใจ
พระองคย พระเจข้ทำทรงพอพระทนัยกนับคนเหลตทำนนัรนทมีที่ควทำมหวนังของพวกเขทำอยผใต นพระองคยแทนทมีจที่ ะ
อยผใต นเครสืที่องมสือตตทำงๆของมนรุษยย
8 เขคำจะเปอ็นเหมสือนตถ้นไมถ้ทมีนึ่ปลผกไวถ้รฮิมนคนี้คำ ซนนึ่งหยนังนึ่ รคำกของมนันออกไปขถ้คำงลคคำนคนี้คำ เมสืนึ่อแดด
สมู่องมคำถนงกอ็จะไมมู่สนังเกต เพรคำะใบของมนันเขมียวอยผเมู่ สมอ และจะไมมู่กระวนกระวคำยในปมีทมีนึ่แหถ้งแลถ้ง
เพรคำะมนันไมมู่หยบดทมีนึ่จะออกผล" ภทำพเปรมียบนมีรกลตทำวถนงตข้นไมข้ตข้นหนนงที่ ทมีที่ฝนังรทำกอยผใต กลข้ลททำธทำร แมข้
ควทำมแหข้งแลข้งและควทำมรข้อนอทำจมมีมทำกอยผรต อบตนัว ตข้นไมข้เชตนนนัรนกป็จะเขมียวสด งอกงทำมและผลดก
ควทำมคธิดนมีรใกลข้เคมียงอยตทำงมทำกกนับของเพลงสดรุดมี 1:1-3 ในขข้อนนัรนกทำรเนข้นควทำมสททำคนัญอยผทต มีที่กทำรออก
มทำจทำกโลกและเขข้ทำไปในพระวจนะ ตรงนมีรกทำรเนข้นควทำมสททำคนัญอยผทต กมีที่ ทำรดททำเนธินชมีวธิตโดยควทำมเชสืที่อ
แตตอยตทำงหลนังตทำมหลนังอยตทำงแรก เมสืที่อเรทำเตธิบโตในควทำมเชสืที่อจทำกพระวจนะของพระเจข้ทำและดททำเนธิน
ชมีวธิตโดยควทำมเชสืที่อตทำมพระวจนะนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพรอยตทำงบรธิบผรณย อมีกททำง
เลสือกหนนที่งคสือกทำรวทำงใจควทำมชตวยเหลสือของมนรุษยยซนที่งทธิรงเรทำใหข้เหมีที่ยวแหข้งและวตทำงเปลตทำ กทำรวทำงใจ
พระเจข้ทำสททำหรนับควทำมตข้องกทำรและปนัญหทำทรุกอยตทำงยตอมดมีกวตทำเยอะ พระองคยทรงอวยพรคนเหลตทำนนัรน
ทมีที่ดททำเนธินชมีวตธิ โดยควทำมเชสืที่อ
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แมข้ไมตไดข้อยผใต นขข้อควทำมนมีร ควทำมคธิดทมีที่เปป็น แตล่ กป็ถผกบอกเปป็นนนัย แตล่

จฮิตใจกอ็เปอ็นตนัวลมู่อลวงเหนสือกวมู่คำสฮินึ่งใดทนันี้งหมด มนันเสสืนึ่อมทรคำมอยมู่คำงรถ้คำยทมีเดมียว ผผใถ้ ดจะรผถ้จนักใจนนันี้นเลมู่คำ
แมข้มมีควทำมโงตเขลทำอยผใต นกทำรวทำงใจควทำมชตวยเหลสือของมนรุษยยและกทำรอวยพรยธิงที่ ใหญตในกทำรวทำงใจ
พระเจข้ทำสททำหรนับทรุกควทำมตข้องกทำร ถนงกระนนัรน ใจมนรุษยยกเป็ ตป็มไปดข้วยกทำรหลอกลวงและนททำคนเหลตทำ
นนัรนทมีมที่ สืดบอดฝตทำยวธิญญทำณไปในททำงทมีที่ผธิด นอกจทำกนมีร มนัน “เสสืที่อมทรทำมอยตทำงรข้ทำยทมีเดมียว” ควทำมคธิด
อยตทำงหลนังนมีรสสืที่อถนงกทำรรนักษทำไมตหทำย ไมตมมีผผข้ใดเขข้ทำใจถนงควทำมเสสืที่อมทรทำมของใจมนรุษยยอยตทำงถตองแทข้
ยกเวข้นพระเจข้ทำ ใจมนรุษยยทมีที่ตกในควทำมบทำปนนัรนตลบตะแลงเหนสือสธิที่งอสืที่นใด มนันเตป็มไปดข้วยกทำร
หลอกลวง มนันไวข้ใจไมตไดข้ มนันฟนักตนัวเปป็นควทำมมรุสทำตตทำงๆ มนันอสนัตยยในตนัวมนันเอง ไมตมวมี ธิธมีรนักษทำ
แบบมนรุษยยเลย พระเจข้ทำเทตทำนนัรนทรงเขข้ทำใจวตทำจรธิงๆแลข้วเรทำชนัวที่ รข้ทำยขนทำดไหนและเรทำสมควรไดข้รนับ
กทำรพธิพทำกษทำจรธิงๆ ดนังนนัรนจนงไมตนตทำแปลกเลยตตอพระเจข้ทำทมีที่ยผดทำหยอนันบทำปหนทำจะหนันไปพนที่งรผปเคทำรพ
พระตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำยแทนทมีที่จะพนงที่ พระองคย พวกเขทำถผกขนับเคลสืที่อนโดยใจทมีที่เตป็มไปดข้วยกทำรหลอก
ลวงและชนัวที่ รข้ทำย
10 "เรคำคสือพระเยโฮวคำหยตรวจคถ้นดผจฮิต และทดลองดผใจ เพสืนึ่อใหถ้แกมู่ทบกคนตคำมพฤตฮิกคำรณย
ของเขคำ ตคำมผลแหมู่งกคำรกระทคคำของเขคำ" พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำพระองคยกทำท ลนังตรนัสเรสืที่องอะไรอยผต
เพรทำะวตทำพระองคยเทตทำนนัรนทรงสทำมทำรถวธิเครทำะหยใจมนรุษยยไดข้ กทำรกลตทำวถนง “ใจ” ตรงนมีรมคมี วทำมหมทำย
ตรงตนัววตทำ เครสือที่ งใน แตตกเป็ ปป็นคททำพผดเปรมียบเปรยถนงทมีที่ตรนังแหตงเหตรุจผงใจและอทำรมณยตตทำงๆของมนรุษยย
ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงวธิเครทำะหยใจและเหตรุจผงใจตตทำงๆของเรทำและทรงพธิพทำกษทำ
ตทำมหลนักเกณฑยนร นัน พระเจข้ทำทรงทรทำบเหตรุจผงใจทมีที่แทข้จรธิงตตทำงๆของเรทำและสภทำพทมีที่แทข้จรธิงของใจ
มนรุษยยและทรงพธิพทำกษทำตทำมนนัรน ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชดนั เจนเกมีที่ยวกนับยผดทำหยกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำทรง
ทรทำบสภทำพอนันเสสืที่อมทรทำมแหตงใจของพวกเขทำและจะทรงพธิพทำกษทำตทำมนนัรน แตตขข้อเทป็จจรธิงนมีรกยป็ นังมมี
อยผเต หมสือนเดธิมจนทรุกวนันนมีร พระเจข้ทำทรงทรทำบใจของเรทำและจะทรงพธิพทำกษทำเหตรุจผงใจตตทำงๆของเรทำ
11 เหมสือนนกกระทคำกกไขมู่ แตมู่ไมมู่ใหถ้ออกเปอ็นตนัวฉนันใด คนทมีนึ่ไดถ้ควคำมมนันึ่งมมีมคำอยมู่คำงไมมู่เปอ็น
ธรรมกอ็ฉนนั นนันี้น พอถนงกลคำงวนัย มนันกอ็พรคำกจคำกคนนนันี้นเสมีย และในตอนปลคำยของเขคำ เขคำจะเปอ็นคน
โฉดเขลคำ ควทำมบทำปอสืที่นๆของยผดทำหยถผกกลตทำวถนงและนนันที่ คสือควทำมบทำปเรสืที่องกทำรฉข้อโกง ภทำพเปรมียบ

ทมีที่ถผกใชข้คสือ นกทมีที่นนังที่ อยผบต นไขตตตทำงๆ แตตไมตสทำมทำรถเหป็นพวกมนันฟนักตนัวออกมทำไดข้ ควทำมหมทำยโดย
นนัยกป็คอสื วตทำรนังนกนนัรนถผกทททำลทำยกตอนลผกนกฟนักตนัวออกมทำไดข้ คนเหลตทำนนัรนในยผดทำหยทมีที่มคมี วทำมผธิดเรสือที่ ง
กทำรฉข้อโกงคนอสืที่นเพสือที่ ทททำใหข้รนังของตนัวเองบรธิบผรณยนรนันอมีกไมตนทำนจะเหป็นรนังของตนัวเองถผกทททำลทำย
ควทำมคธิดทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนมีรกคป็ สือเรสือที่ งกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน ทมีที่มทำกตอนเพสืที่อนเลยคสือ ควทำมบทำป
เรสืที่องกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ แตตควทำมบทำปอสืนที่ ๆอยตทำงกทำรฉข้อโกงและควทำมอสนัตยยจะเปป็นสทำเหตรุหนนที่ง
เชตนกนัน
ยรม 17:12-13

ควทำมคธิดตอนนมีรเปลมีที่ยนไปยนังคททำวธิงวอนของเยเรมมียยซนที่งขอควทำมชตวย

เหลสือจทำกพระเจข้ทำเพสืที่อทนัดททำนกทำรตตอตข้ทำนทมีที่ทวมีขร นนตตอสผข้กทำรรนับใชข้ของเขทำ ทมีนึ่ตนันี้งแหมู่งสถคำนบรฮิสบทธฮิธิ์
ของเรคำทนันี้งหลคำย เปอ็นพระทมีนึ่นนันึ่งรบมู่งเรสืองซนนึ่งตนันี้งอยผมู่สผ งตนันี้งแตมู่เดฮิมนนันี้น ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกลตทำวถนงพระ
วธิหทำรของพระเจข้ทำทมีที่เยรผซทำเลป็มและสงตทำรทำศมีในกทำลกตอนของมนัน มนันเคยเปป็นทมีตที่ รนังแหตงสงตทำรทำศมีของ
พระเจข้ทำบนโลกนมีรนนับตนัรงแตตวนันทมีที่มนนั ถผกตนัรงขนรนและถผกอรุทธิศถวทำย มนันเคยเปป็นพระทมีที่นนังที่ (นนันที่ คสือ
บนัลลนังกย) บนโลกนมีรแหตงสงตทำรทำศมีเชคธินทำหยของพระเจข้ทำ
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน รข้องออกมทำวตทำ 13 โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ควคำมหวนังแหมู่งอฮิสรคำเอล
บรรดคำคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่ละทฮินี้งพระองคยจะตถ้องรนับควคำมอนับอคำย บรรดคำคนทนันี้งปวงทมีนึ่หนันไปจคำกเรคำจะ
ตถ้องจคำรนกไวถ้ในแผมู่นดฮินโลก เพรคำะเขคำไดถ้ละทฮินี้งพระเยโฮวคำหย ผผเถ้ ปอ็นแหลมู่งนคนี้คำแหมู่งชมีวฮิตเสมีย เยเรมมียย
เชธิดชผองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำเปป็นควทำมหวนังนนันนั้ แหตงอธิสรทำเอล พวกเขทำไมตมมีควทำมหวนังอสืที่นใดแลข้ว
กระนนัรนเขทำกป็รนับรผอข้ ยตทำงละหข้อยวตทำคนทนัรงปวงทมีที่ละทธิรงพระเจข้ทำของตนจะอนับอทำย คททำทมีที่แปลเปป็น
อนับอคำย (บผวชณ์) มมีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘สนับสน’ แนตทมีเดมียว คนทนัรงปวงทมีที่ออกไปจทำกพระเจข้ทำผผข้ทรง
พระชนมยอยผแต ละวทำงใจแหลตงอสืที่นๆจะอนับอทำยและสนับสน ตทำมนธิยทำมแลข้ว กทำรละทธิรงควทำมจรธิงคสือ
กทำรออกไปจทำกควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ ยผดทำหยมมีควทำมผธิดในเรสืที่องเดมียวกนันนมีร กทำรทมีที่ชสืที่อของพวกเขทำถผก
“จทำรนกไวข้ในแผตนดธินโลก” อทำจเปป็นกทำรอข้ทำงอธิงถนงปข้ทำยหลรุมศพ ไมตวทำต กรณมีใด ควทำมคธิดนมีรกสป็ สืที่อถนงกทำร
พธิพทำกษทำ คนเหลตทำนนัรนทมีที่ไดข้ละทธิรงพระเจข้ทำของตนจะไมตเพมียงสนับสนเทตทำนนัรน แตตจะเผชธิญกนับกทำรเสมีย
ชมีวธิตกตอนวนัยอนันควรดข้วย เหตรุผลกป็คสือวตทำ พวกเขทำไดข้ละทธิรงพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ ผผข้เปป็นแหลตงนทรทำทมีที่ใหข้
ชมีวธิต แนตทมีเดมียว องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำทรงเปป็นแหลตงนทรทำแหตงชมีวธิต ดผ ยอหยน 4:10-14 และ 7:38

ยรม 17:14

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอทรงรนักษคำขถ้คำพระองคย ขถ้คำพระองคยจะไดถ้

หคำย ขอทรงชมู่วยขถ้คำพระองคยใหถ้รอด ขถ้คำพระองคยจนงจะรอด เพรคำะพระองคยเปอ็นทมีนึ่สรรเสรฮิญของขถ้คำ
พระองคย เหป็นไดข้ชดนั วตทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรรสผข้ นกฟข้องใจถนงควทำมบกพรต องฝตทำยวธิญญทำณของตนัวเอง เขทำ
จนงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สตงกทำรรนักษทำใหข้หทำยและกทำรชตวยใหข้พข้นฝตทำยวธิญญทำณมทำ ดนังทมีที่บรธิบททมีที่ตทำมมทำ
จะกลตทำวชนัดเจน เยเรมมียยกกป็ ทำท ลนังเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนและกทำรครุกคทำมตตทำงๆขณะทมีที่เขทำกลตทำวขข้อควทำมของ
พระเจข้ทำแกตบรรดทำเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของเขทำ เขทำจนงหนันไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกพระเจข้ทำ คททำ
วธิงวอนของเขทำถผกเสรธิมดข้วยคททำกลตทำวยอมรนับสนัรนๆวตทำเขทำสรรเสรธิญผผข้ใด – องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เพรทำะ
วตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นคททำสรรเสรธิญของเขทำ เขทำจนงแสวงหทำควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ
ยรม 17:15-16

ดผเถฮิด เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้พผดกนับขถ้คำพระองคยวมู่คำ "พระวจนะของพระเย

โฮวคำหยอยผมู่ทมีนึ่ไหน ใหถ้มคำเถฮิด " เยเรมมียยถผกเยทำะเยข้ยและถผกลข้อเลมียนโดยเหลตทำศนัตรผทมีที่กลนับสนัตยยของเขทำ
พวกเขทำเยทำะเยข้ยเขทำ เยข้ยหยนันเขทำ และถทำมวตทำ พระวจนะขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยผทต มีที่ไหน? ถข้ทำเขทำ
เปป็นผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งของพระเจข้ทำ กป็ใหข้คททำพยทำกรณยหนนที่งแกตเรทำสธิ – เดมีจยวนมีรเลย!
เมสืที่อเยเรมมียยนททำขข้อควทำมนมีรไปบอกตตอแกตองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ เขทำกป็เตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำดข้วยวตทำ
16 สมู่วนขถ้คำพระองคยนนันี้น ขถ้คำพระองคยมฮิไดถ้หคำโอกคำสเลฮิกเปอ็นผผถ้เลมีนี้ยงแกะทมีนึ่ตคำมพระองคยไป ขถ้คำ
พระองคยกอ็ไมมู่ประสงคยวนนั แหมู่งควคำมหคำยนะ พระองคยทรงทรคำบแลถ้ว สฮินึ่งซนนึ่งออกมคำจคำกรฮิมฝมีปคำก
ของขถ้คำพระองคยกถอ็ ผกตถ้องตมู่อพระพนักตรยของพระองคย เยเรมมียยเปป็นผผข้เลมีรยงแกะฝตทำยวธิญญทำณคนหนนที่ง
แกตยผดทำหยตทำมทมีที่พระเจข้ทำทรงนททำเขทำ แมข้พระเจข้ทำตรนัสผตทำนททำงเขทำเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำตตอสผข้ยผ
ดทำหย เยเรมมียยกทป็ ผลองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำวตทำเขทำไมตปรทำรถนทำวนันนนัรนอยตทำงแนตนอน – พระเจข้ทำทรงทรทำบดมี!
สธิที่งซนที่งไดข้ออกมทำจทำกรธิมฝมีปทำกของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเปป็นสธิที่งทมีที่ถผกตข้องตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ และผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรกเป็ ตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนมีร เขทำจนงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ชตวยเขทำในกทำรรนับ
ใชข้ของเขทำ มนันไมตใชตเรสือที่ งงตทำยและเขทำกป็ทข้อใจเปป็นเหมสือนกนัน
ยรม 17:17-18

ขออยมู่คำทรงเปอ็นเหตบใหถ้ขถ้คำพระองคยครนันึ่นครถ้คำม พระองคยทรงเปอ็น

ควคำมหวนังของขถ้คำพระองคยในวนันรถ้คำย พระเจข้ทำทรงเปป็นควทำมหวนังเดมียวของเยเรมมียย เขทำจนงวธิงวอน

พระเจข้ทำไมตใหข้ลสืมผผข้พยทำกรณยทมีที่ถผกรรุมเรข้ทำของพระองคย เมสือที่ กทำรพธิพทำกษทำใกลข้เขข้ทำมทำ พระเจข้ทำทรงเปป็น
ควทำมหวนังเดมียวของเขทำ
18 ผผใถ้ ดขมู่มเหงขถ้คำพระองคย ขอใหถ้เขคำไดถ้รนับควคำมละอคำย แตมู่ขออยมู่คำใหถ้ขคำถ้ พระองคยไดถ้รนับ
ควคำมละอคำย ขอใหถ้เขคำครนันึ่นครถ้คำม แตมู่อยมู่คำใหถ้ขถ้คำพระองคยครนันึ่นครถ้คำม ขอทรงนคคำวนันรถ้คำยมคำตกเหนสือ
เขคำ ขอทรงทคคำลคำยเขคำดถ้วยกคำรทคคำลคำยซนับซถ้อน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ทททำใหข้เหลตทำ
ปฏธิปนักษยของเขทำไดข้รนับควทำมละอทำย แตตขออยตทำใหข้เขทำไดข้รนับควทำมละอทำย เขทำขอใหข้คนเหลตทำนนัรนครนัที่น
ครข้ทำม แตตไมตใชตตนัวเขทำเองครนัที่นครข้ทำม เขทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้พธิพทำกษทำคนเหลตทำนนัรนและสต งกทำรทททำลทำย
ซทรทำซข้อนมทำยนังเหลตทำศนัตรผของเขทำดข้วยซทรทำ มนันแยตพออยผแต ลข้วทมีที่ยผดทำหยไดข้หนันไปเสมียจทำกพระเจข้ทำของตน
แตตเมสืที่อพวกเขทำโจมตมีผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำ ซนงที่ เตสือนพวกเขทำในนทำมของพระเจข้ทำ มนันกป็มทำกเกธิน
กวตทำเยเรมมียยจะรนับไหว เขทำจนงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้จนัดกทำรอยตทำงสทำสมกนับคนเหลตทำนนัรนทมีคที่ รุกคทำมเขทำ
เพรทำะกทำรเทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำ
ยรม 17:19-20

เนสืรอหทำตอนใหมตถผกเกรธิที่นนททำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรถผกสนังที่ ใหข้เทศนทำ

กลตทำวโทษกทำรทททำใหข้วนันสะบทำโตเสมียควทำมศนักดธิธสธิทธธิธ พระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำดนังนมีนี้วมู่คำ "จงไป
ยสืนในประตผบบตรประชคำชน ซนงนึ่ บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยเสดอ็จเขถ้คำ และซนนึ่งพระองคยเสดอ็จออก และ
ในประตผทนันี้งหลคำยของเยรผ ซคำเลอ็ม พระเจข้ทำทรงสนังที่ ผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้ไปยสืนอยผทต มีที่ประตผแหตงหนนที่งทมีที่
ถผกใชข้บตอยแหตงกรรุงเยรผซทำเลป็ม วตทำทมีที่จรธิงเยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้เทศนทำขข้อควทำมเดมียวกนันนมีรทมีที่ประตผตตทำงๆทนัรง
สธิรนของกรรุงนนัรน ประตผเหลตทำนนัรนของกรรุงตตทำงๆสมนัยโบรทำณเปป็นทมีที่สนัญจรหลนัก พวกมนันเปป็นททำงเดมียว
ทมีที่เขข้ทำและออกกรรุงนนัรน ดนังนนัรนเยเรมมียยจนงจะเผชธิญหนข้ทำคนเหลตทำนนัรนทมีที่ทททำกทำรคข้ทำขทำยในวนันสะบทำโต
20 และกลมู่คำวแกมู่เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `ทมู่คำนทนันี้งหลคำยผผถ้เปอ็นกษนัตรฮิยขย องยผดคำหย และบรรดคำคนยผ
ดคำหยและชคำวเยรผซคำเลอ็มทนันี้งสฮินี้น ผผถ้ซงนนึ่ เขถ้คำทคำงประตผเหลมู่คำนมีนี้ จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย มมีกทำร
กลตทำวถนงกษนัตรธิยยเหลตทำนนัรนแหตงยผดทำหย ควทำมคธิดนมีรอทำจกลตทำวถนงครอบครนัวของกษนัตรธิยย – เหลตทำโอรส
ของกษนัตรธิยยซนที่งบทำงคนจะกลทำยเปป็นกษนัตรธิยยสนักวนันหนนที่ง ประชทำกรทนัรงสธิรนของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม
ตนัรงแตตครอบครนัวกษนัตรธิยยเรสือที่ ยลงมทำถผกเรมียกมทำใหข้กทำร

ยรม 17:21-22

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงระวนังเพสืนึ่อเหอ็นแกมู่ชมีวฮิตของเจถ้คำทนันี้งหลคำย

อยมู่คำไดถ้หคำบหคำมอะไรในวนันสะบคำโต หรสือนคคำของนนันนี้ เขถ้คำทคำงบรรดคำประตผเยรผ ซคำเลอ็ม 22 และอยมู่คำ
หคำบหคำมของของเจถ้คำออกจคำกบถ้คำนในวนันสะบคำโต หรสือกระทคคำงคำนใดๆ แตมู่จงรนักษคำวนันสะบคำโตไวถ้
ใหถ้บรฮิสบทธฮิธิ์ ดนังทมีนึ่เรคำไดถ้บนัญชคำบรรพบบรบษของเจถ้คำไวถ้ อธิสรทำเอลไดข้รนับคททำบนัญชทำอยตทำงชนัดเจนแลข้วใหข้ถสือ
วนันสะบทำโตเพสืที่อรนักษทำมนันไวข้ใหข้บรธิสรุทธธิธ! มนันเปป็นสต วนหนนที่งทมีที่ชนัดเจนแหตงพนันธสนัญญทำของพวกเขทำ
กนับพระเจข้ทำ (อพยพ 20:10-11) อนันทมีที่จรธิงหลนักกทำรนมีรแผตออกมทำตนัรงแตตชตวงแรกๆแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำง
(ปฐมกทำล 2:2) กระนนัรนในสมนัยของเยเรมมียย วนันสะบทำโตกป็ไดข้เสสืที่อมลงจนกลทำยเปป็นธรุรกธิจตทำมปกตธิ
แลข้ว กทำรคข้ทำขทำยและกทำรทททำงทำนดททำเนธินตตอไปในวนันสะบทำโตเหมสือนวนันอสืนที่ ๆของสนัปดทำหย พวกเขทำ
เพธิกเฉยคททำบนัญชทำทมีที่ชนัดเจนนมีรของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรนเชธิง
ยรม 17:23

แมข้ถผกสนังที่ อยตทำงชนัดเจนแลข้วในพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำ ยผดทำหยกป็

เพธิกเฉยพระบนัญชทำนมีรของพระเจข้ทำ ถนงกระนนันี้นเขคำกอ็ไมมู่เชสืนึ่อฟนังหรสือเงมีนึ่ยหผฟนัง แตมู่กระทคคำคอของเขคำทนันี้ง
หลคำยใหถ้แขอ็ง เพสืนึ่อจะไมมู่ไดถ้ยฮินและไมมู่รนับคคคำสนันึ่งสอน กทำรกบฏตตอคททำบนัญชทำตตทำงๆทมีที่ชนัดเจนของ
พระเจข้ทำไดข้กลทำยเปป็นวธิธมีปฏธิบนัตธิหลนักของยผดทำหยแลข้ว กทำรทททำคอตนัวเองใหข้แขป็งเปป็นคททำพผดเปรมียบเปรย
ถนงกทำรกบฏ พวกเขทำไมตยอมฟนังขข้อควทำมของเยเรมมียขย ณะทมีที่เขทำเทศนทำแกตคนเหลตทำนนัรนทมีที่ฝตทำฝสืนวนันสะ
บทำโตในประตผทรนังหลทำยของกรรุงนนัรน คนเหลตทำนนัรนเมธินเขทำและพระวจนะของพระเจข้ทำทมีที่เขทำเทศนทำ
ดนังนนัรนควทำมไมตเชสืที่อฟนังและกทำรกบฏจนงมทำคผตกนนั
ยรม 17:24-26

พระเจข้ทำทรงกลตทำวคททำสนัญญทำเรสืที่องกทำรอวยพรหทำกประชทำชนของ

พระองคยจะถสือวนันสะบทำโต พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ตมู่อมคำถถ้คำเจถ้คำเชสืนึ่อฟนังเรคำ และไมมู่นคคำภคำระใดๆเขถ้คำมคำ
ทคำงประตผเมสืองนมีนี้ในวนันสะบคำโต แตมู่รนักษคำวนันสะบคำโตใหถ้บรฮิสบทธฮิธิ์ และไมมู่กระทคคำงคำนในวนันนนันนี้
25 แลถ้วจะมมีกษนัตรฮิยแย ละเจถ้คำนคำย ผผปถ้ ระทนับบนบนัลลนังกยแหมู่งดคำวฮิดเสดอ็จเขถ้คำทคำงประตผทนันี้งหลคำยของ
เมสืองนมีนี้ เสดอ็จมคำในรถรบ และบนมถ้คำ ทนันี้งบรรดคำกษนัตรฮิยยและเจถ้คำนคำยของพระองคย ทนันี้งคนยผดคำหยและ
ชคำวเยรผซคำเลอ็ม และเมสืองนมีนี้จะดคคำรงอยผมู่เปอ็นนฮิตยย ถข้ทำยผดทำหยจะเชสืที่อฟนังพระรทำชบนัญญนัตธิเรสืที่องวนันสะบทำ
โตอยตทำงเตป็มทมีที่ โดยไมตทททำงทำนหรสือทททำกทำรคข้ทำขทำยในวนันนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะไมต
เพมียงไวข้ชวมี ธิตกรรุงนนัรนเทตทำนนัรน แตตจะทททำใหข้มนันเจรธิญขนรนดข้วย รทำชวงศยของดทำวธิดจะสสืบเนสืที่องตตอไปและ

งอกงทำมและกรรุงนมีรจะดททำรงอยผสต สืบๆไปเปป็นนธิตยย ถข้ทำประชทำชนของพระเจข้ทำจะเชสืที่อฟนังโดยเฉพทำะใน
เรสืที่องของวนันสะบทำโ พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรพวกเขทำ หลนักกทำรนนัรน (ในฐทำนะหลนักกทำร
หนนที่ง) ยนังมมีอยผจต นทรุกวนันนมีร
26 และประชคำชนจะมคำจคำกหนัวเมสืองแหมู่งยผดคำหย และจคำกทมีนึ่ซนนึ่งอยผรมู่ อบเยรผซคำเลอ็ม จคำกแผมู่น
ดฮินเบนยคำมฮิน จคำกทมีนึ่รคำบ จคำกเทสือกเขคำ และจคำกภคำคใตถ้ นคคำเอคำเครสืนึ่องเผคำบผชคำ และเครสืนึ่องสนักกคำรบผชคำ
เครสืนึ่องธนัญญบผชคำและกคคำยคำน และนคคำเครสืนึ่องบผชคำแหมู่งกคำรสรรเสรฮิญมคำยนังนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ถข้ทำ
ยผดทำหยจะใหข้เกมียรตธิวนันสะบทำโต กทำรนมนัสกทำรพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทมีที่พระวธิหทำรกป็จะคงอยผตต ตอไป
ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชดนั เจนกป็คสือวตทำ ถข้ทำยผดทำหยจะกลนับใจใหมตและเชสืที่อฟนัง กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกบอกไวข้
ลตวงหนข้ทำนนัรนจะไมตมทำ อทำณทำจนักรยผดทำหยทรนังสธิรนจะไดข้รบนั กทำรอวยพร จะมมีควทำมชสืนที่ บทำนและกทำร
ชสืที่นชมยธินดมีในอทำณทำจนักรนนัรน ทนัรงหมดนมีรขร นน อยผกต บนั ควทำมเชสืที่อฟนัง
ยรม 17:27

แตมู่ถถ้คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยไมมู่ฟนังเรคำทมีนึ่จะรนักษคำวนันสะบคำโตใหถ้บรฮิสบทธฮิธิ์ และทมีนึ่

จะไมมู่แบกภคำระเขถ้คำทคำงประตผทนันี้งหลคำยของเยรผ ซคำเลอ็มในวนันสะบคำโต แลถ้วเรคำจะกมู่อไฟไวถ้ในประตผ
เมสืองเหลมู่คำนนันี้น และไฟนนันนี้ จะเผคำผลคำญรคำชวนังทนันี้งหลคำยของเยรผซคำเลอ็ม และจะดนับกอ็ไมมู่ไดถ้'" อยตทำงไร
กป็ตทำม ถข้ทำยผดทำหยเพธิกเฉยคททำเตสือนของพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับกทำรฝตทำฝสืนวนันสะบทำโต กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกบอก
ลตวงหนข้ทำไวข้นร นันกป็ไมตอทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้ พวกเขทำจะตข้องพธินทำศหทำกพวกเขทำยนังขสืนเพธิกเฉยวนันสะบทำโต
ตตอไปพรข้อมกนับควทำมบทำปอสืที่นๆของตน คททำเทศนทำของเยเรมมียใย นประตผเหลตทำนนัรนของกรรุงกลตทำว
ชนัดเจนแกตประชทำกรทนัรงสธิรนของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มถนงควทำมบทำปเรสืที่องกทำรฝตทำฝสืนวนันสะบทำโตของ
พวกเขทำ ไมตมใมี ครอข้ทำงไดข้วทำต ตนไมตรผข้
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 18: บททมีที่ 18 เรยิมที่ ตผู้นขผู้อความเกมีที่ยวกนับหมายสนาคนัญเรสือที่ งบผู้านของชล่าง
หมผู้อ มนันเปป็นภาพเปรมียบอยล่างหนนที่งของการทมีพที่ ระเจผู้าแสวงหาทมีที่จะกล่อรล่างนนนั้าพระทนัยของพระองคณ์
ในประชาชนของพระองคณ์และการกบฏของพวกเขาในขผู้อ 1-10 จากนนันั้นยผดาหณ์ถผกเตสือนสตยิใหผู้

กลนับใจใหมล่ในขผู้อ 11-17 ในขผู้อ 18-23 คสือคนาวยิงวอนหนนที่งโดยผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีขนั้ องพระเจผู้าเพสืที่อขอ
ความชล่วยเหลสือ
ยรม 18:1-4

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยยนังเยเรมมียยวมู่คำ 2 "จงลบกขนนี้นไปทมีนึ่

บถ้คำนของชมู่คำงหมถ้อ เรคำจะใหถ้เจถ้คำไดถ้ยฮินถถ้อยคคคำของเรคำทมีนึ่นนันึ่น" โปรดสนังเกตอมีกครนัรงวตทำพระวจนะของ
องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำมทำยนังเยเรมมียย หลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรดลใจปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำกททำลนังจะนททำเสนอ
เรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบเรสืที่องหนนงที่ เกมีที่ยวกนับควทำมบทำปของยผดทำหยในเรสืที่องบข้ทำนของชตทำงหมข้อ ในยรุคสมนัย
ใหมตนร มี กทำรทททำเครสืที่องปนัรนดธินเผทำเปป็นเรสืที่องของพวกศธิลปธินและชตทำงฝมีมสือเสมียสต วนใหญต ในสมนัยพระ
คนัมภมีรย มนันเปป็นรผปแบบภทำชนะทมีที่ใชข้แพรต หลทำย ดนังนนัรนเรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบนมีรจนงเปป็นแนวคธิดหนนที่งทมีที่
ปกตธิธรรมดทำสททำหรนับคนสมนัยโบรทำณ ทมีที่บข้ทำนของชตทำงหมข้อคนนมีร พระเจข้ทำทรงบอกเยเรมมียยวทำต
พระองคยจะตรนัสแกตเขทำ
3 ขถ้คำพเจถ้คำจนงลงไปทมีนึ่บถ้คำนของชมู่คำงหมถ้อ และดผเถฮิด เขคำกคคำลนังทคคำงคำนอยผมู่ทมีนึ่แปถ้นเวมียน แปผู้น
เวมียนทมีวที่ ทำต นมีรหมทำยถนง โตบ๊ะหมรุนหรสือวงลข้อทมีหที่ มรุนไดข้ซงนที่ บนนนัรนมมีเครสือที่ งดธินเผทำชธิรนหนนงที่ ซนที่งถผกทททำใหข้
เปป็นรผปรต ทำงในสถทำนะทมีที่ปร นันไดข้ของมนัน ดธินเหนมียวแฉะๆกข้อนหนนงที่ ถผก ‘พลธิกไปมทำ’ บนแปข้นเวมียน
นนัรนเพสือที่ ทททำใหข้เปป็นรผปทรงและรผปรต ทำงตทำมทมีที่ปรทำรถนทำ
4 และภคำชนะซนงนึ่ ทคคำดถ้วยดฮินกอ็เสมียอยผใมู่ นมสือของชมู่คำงหมถ้อ เขคำจนงปนันี้นใหมมู่ใหถ้เปอ็นภคำชนะอมีกลผก
หนนนึ่งตคำมทมีนึ่ชมู่คำงหมถ้อเหอ็นวมู่คำควรทคคำ เรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบนมีรเลตทำวตทำภทำชนะทมีที่กทำท ลนังถผกขนรนรผปอยผนต ร นัน
โดยชตทำงหมข้อเรธิที่มเสมียขณะทมีที่ชตทำงหมข้อปรนับแกข้มนนั อยผต ดนังนนัรน ชตทำงหมข้อจนงเรธิที่มปนัรนภทำชนะลผกใหมตตทำม
ทมีที่เขทำเหป็นดมีเหป็นงทำม กทำรประยรุกตยใชข้เรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบนมีรกชป็ นัดเจน ยผดทำหย (และขยทำยรวมถนง
อธิสรทำเอลดข้วย) เรธิที่มเสมียไปแลข้วขณะทมีพที่ ระองคยพยทำยทำมทมีจที่ ะปนัรนพวกเขทำใหข้เปป็นชนชทำตธิบรธิสรุทธธิธ ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำจนงทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตวทำต จะ “ปนัรนใหมตใหข้เปป็นภทำชนะอมีกลผกหนนที่ง” ตทำมนทรทำพระทนัยอนัน
เปป็นสธิทธธิธขทำดของพระองคย ภทำชนะใหมตลผกนมีรอทำจเปป็นคททำพยทำกรณยหนนงที่ ทมีที่เลป็งถนงครธิสตจนักรทมีจที่ ะมทำ
นนัรน หรสือมนันอทำจหมทำยถนงกทำรทมีที่สนักวนันหนนที่งพระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้อธิสรทำเอลกลนับคสืนสผต พระองคยเองใน
ควทำมบรธิสรุทธธิธและควทำมเชสืที่อหลนังจทำกทมีที่พวกเขทำไดข้ถผกขจนัดออกไปจทำกแผตนดธินของตนแลข้ว อยตทำง

หลนังจะไมตเกธิดขนรนจนกวตทำพระบรุตรแหตงควทำมชอบธรรมเสดป็จกลนับมทำในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศมียธิงที่
ใหญต
ยรม 18:5-6

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ 6 "โอ วงศยวคำน

อฮิสรคำเอลเออ๋ย เรคำจะกระทคคำแกมู่เจถ้คำอยมู่คำงทมีนึ่ชมู่คำงหมถ้อนมีนี้กระทคคำไมมู่ไดถ้หรสือ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ
ดผเถฮิด โอ วงศยวคำนอฮิสรคำเอลเออ๋ย เจถ้คำอยผใมู่ นมสือของเรคำอยมู่คำงดฮินเหนมียวอยผใมู่ นมสือของชมู่คำงหมถ้อ ควทำม
หมทำยโดยนนัยนนัรนปรทำกฏชนัดเจน พระเจข้ทำทรงสทำมทำรถและจะทททำแกตยผดทำหยเหมสือนอยตทำงทมีที่ชตทำงหมข้อทธิรง
ดธินเหนมียวกข้อนเดธิมและเรธิที่มตข้นใหมตหมด อธิสรทำเอล (และยผดทำหย) เปป็นดธินเหนมียวในพระหนัตถยของ
พระองคยผผข้เปป็นสรุดยอดชตทำงหมข้อ เพรทำะวตทำพวกเขทำไมตเปป็นทมีที่พอพระทนัยตตอพระผผข้สรข้ทำงของพวกเขทำ
พระองคยจงน จะเรธิที่มตข้นใหมตหมด ดผควทำมเหป็นสททำหรนับขข้อ 4
ยรม 18:7-10

ถถ้คำเวลคำใดกอ็ตคำมเรคำประกคำศเกมีนึ่ยวกนับประชคำชคำตฮิหนนนึ่งหรสือรคำช

อคำณคำจนักรหนนนึ่งวมู่คำ เรคำจะถอนและพนังและทคคำลคำยมนันเสมีย 8 และถถ้คำประชคำชคำตฮินนันี้น ซนนึ่งเรคำไดถ้ลนันึ่นวคำจคำ
ไวถ้เกมีนึ่ยวขถ้องดถ้วย หนันเสมียจคำกควคำมชนันึ่วรถ้คำยของตน เรคำกอ็จะกลนับใจจคำกควคำมชนันึ่วซนนึ่งเรคำไดถ้ตนันี้งใจจะ
กระทคคำแกมู่ชคำตฮินนันี้นเสมีย พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนถนงควทำมหมทำยโดยนนัยของอรุปมทำเรสืที่องนมีร พระองคยกทำท ลนัง
ตรนัสถนงประชทำชทำตธิหนนที่งซนที่งไดข้ทททำใหข้พระองคยไมตทรงพอพระทนัย มนันเปป็นสธิทธธิธขทำดและกทำรตนัดสธิน
พระทนัยของพระองคยทมีที่จะทททำลทำยอทำณทำจนักรเชตนนนัรนเสมีย อยตทำงไรกป็ตทำม หทำกอทำณทำจนักรนนัรน (ยผดทำหย)
ยอมกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปของตน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะกลนับพระทนัยเรสือที่ งกทำรพธิพทำกษทำทมีที่
พระองคยทรงสนัญญทำไวข้นร นัน คททำทมีที่แปลเปป็น กลนับใจ (นาคาม) ในบรธิบทนมีรและโครงสรข้ทำงนมีร (นธิฟนัล) มมี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘เสมียใจ’ หรสือ ‘กลนับใจ’ เพรทำะควทำมบทำป เมสืที่อพระเจข้ทำตรนัสถนงกทำรกลนับใจจทำกความ
ชนัที่วทมีพที่ ระองคยทรงตนัรงพระทนัยจะกระทททำตตอยผดทำหย ควทำมคธิดนมีรกหป็ มทำยถนง ควทำมรข้ทำย คททำทมีที่แปลเปป็น
ควคำมชนันึ่ว (รา) ในกรณมีของกทำรทมีที่พระเจข้ทำทรงกระทททำควทำมชนัวที่ แกตพวกเขทำกป็หมทำยถนง ‘ควทำมรข้ทำย’
กลตทำวอมีกนนัยหนนที่ง ถข้ทำยผดทำหยยอมหนันเสมียจทำกททำงชนัวที่ ทนัรงหลทำยของตน พระเจข้ทำกป็จะทรงหนันเสมียจทำก
ควทำมรข้ทำยทมีพที่ ระองคยทรงตนัรงพระทนัยวตทำจะนททำมทำสผตพวกเขทำ

9 และถถ้คำเวลคำใดกอ็ตคำม เรคำไดถ้ประกคำศเกมีนึ่ยวกนับประชคำชคำตฮิหนนนึ่งหรสือรคำชอคำณคำจนักรหนนนึ่งวมู่คำ
เรคำจะสรถ้คำงขนนี้นและปลผกฝนังไวถ้ 10 และถถ้คำชคำตฮินนันี้นไดถ้กระทคคำชนันึ่วในสคำยตคำของเรคำ ไมมู่เชสืนึ่อฟนังเสมียงของ
เรคำ เรคำกอ็จะกลนับใจจคำกควคำมดมีซนนึ่งเรคำไดถ้กลมู่คำวไปแลถ้ววมู่คำเรคำจะใหถ้ประโยชนยแกมู่ชคำตฮินนันี้นเสมีย ใน
ทททำนองเดมียวกนัน พระเจข้ทำตรนัสถนงกทำรทททำใหข้ประชทำชทำตธิหนนที่งเจรธิญขนรน แตตถข้ทำมนันเลสือกทมีที่จะไมตฟนังเสมียง
ของพระองคย พระเจข้ทำกป็จะทรงหนันเสมียจทำกควทำมดมีทมีที่พระองคยทรงสนัญญทำวตทำจะกระทททำแกตพวกเขทำ
กทำรประยรุกตยใชข้นร มีเหป็นไดข้ชนัดวตทำหมทำยถนงอธิสรทำเอล (และยผดทำหย) พระเจข้ทำทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะอวยพร
พวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำกป็เลสือกทมีที่จะไมตใสต ใจพระวจนะของ
พระเจข้ทำและนทรทำพระทนัยของพระองคย ดนังนนัรนพวกเขทำจนงเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของพระองคย
คททำทมีที่แปลเปป็น กลนับใจ (นาคาม) ในบรธิบทนมีรมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘หนันเสมีย’ พระเจข้ทำจะทรงหนันเสมียจทำก
กทำรอวยพรทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำไวข้หทำกพวกเขทำไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคย
ยรม 18:11-12

เพรคำะฉะนนันนี้ ครคำวนมีนี้จงกลมู่คำวกนับคนยผดคำหยและชคำวเมสืองเยรผ ซคำเลอ็ม

วมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำกคคำลนังกมู่อสฮินึ่งรถ้คำยไวถ้สเถ้ผ จถ้คำ และคฮิดแผนงคำนอยมู่คำงหนนนึ่งไวถ้สถ้เผ จถ้คำ
ทบกๆคนจงกลนับเสมียจคำกทคำงชนันึ่วของตน และจงซมู่อมทคำงและกคำรกระทคคำของเจถ้คำทนันี้งหลคำยเสมีย ' อมีก
ครนัรงทมีพที่ ระเจข้ทำทรงประกทำศขข้อควทำมของพระองคยแกตยผดทำหยวทำต “พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรวทำต ” คททำทมีที่
แปลเปป็น สฮิงนึ่ รถ้คำย (รา) ถผกใชข้ในสองควทำมหมทำย ในบรธิบทของกทำรทมีพที่ ระเจข้ทำทรงกตอสยิที่งรผู้ายไวข้ตตอสผข้ยผ
ดทำหย ควทำมคธิดนมีรกหป็ มทำยถนง ‘ควทำมทรุกขยลททำบทำก’ หรสือ ‘ควทำมเจป็บปวด’ ในควทำมหมทำยของกทำรทมียที่ ผ
ดทำหยกระทททำควทำมชนัวที่ ควทำมหมทำยกป็คสือ ‘ควทำมชนัวที่ รข้ทำย’ พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกยผดทำหยใหข้กลนับใจใหมต
(นนันที่ คสือ กลนับมา) จทำกททำงชนัวที่ ทนัรงหลทำยของพวกเขทำ ถข้ทำพวกเขทำยอมทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำ
วตทำจะอวยพรพวกเขทำอมีกครนัรง (นนันที่ คสือ “จงซตอมททำงและกทำรกระทททำของเจข้ทำทนัรงหลทำยเสมีย”)
12 แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยกลมู่คำววมู่คำ `เหลวไหล เรคำจะดคคำเนฮินตคำมแผนงคำนของเรคำเอง และตมู่คำงจะ
กระทคคำตคำมควคำมดสืนี้อดนงแหมู่งจฮิตใจชนันึ่วของตนทบกคน' ควทำมหมดหวนังของกรณมีของยผดทำหยถผก
แสดงออกชนัดเจน พวกเขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะทททำตทำมใจตนัวเอง พวกเขทำตนัรงใจวตทำจะดททำเนธินตทำมแผน
งทำนของตนัวเอง พวกเขทำไมตยอมกลนับใจใหมตในกทำรดททำเนธินตทำมแผนชนัวที่ ตตทำงๆของตนัวเอง มนันหมด
หวนังเสมียแลข้ว

ยรม 18:13-14

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงไปเทมีนึ่ยวถคำมดผ

ทมู่คำมกลคำงประชคำชคำตฮิวมู่คำ ผผใถ้ ดเคยไดถ้ยฮินเหมสือนอยมู่คำงนมีนี้บถ้คำง อฮิสรคำเอลพรหมจคำรมีนนันี้นไดถ้กระทคคำสฮินึ่งอนัน
นมู่คำหวคำดเสมียวนนัก พระเจข้ทำจนงทรงถทำม (ผตทำนผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร) แบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ
ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยทมีที่อยผรต อบตนัวเธอเคยไดข้ยนธิ เกมีที่ยวกนับกทำรกบฏเหมสือนอยตทำงทมีที่ถผกพบในขข้อทมีที่แลข้ว
ไหม แมข้ถผกพระเจข้ทำของเธอเรมียกใหข้กลนับใจใหมต ยผดทำหยกยป็ นังดสืรอตตอสผข้พระเจข้ทำของเธอ ไมตมมี
ประชทำชทำตธิใดจะกลข้ทำหสือตตอพระทมีที่พวกเขทำนนับถสือ แตตยดผ ทำหยกทป็ ททำเชตนนนัรนตตอพระเจข้ทำเทมีที่ยงแทข้องคย
เดมียว นอกจทำกนมีร อธิสรทำเอลซนที่งครนัรงหนนงที่ เคยเปป็นหญธิงพรหมจทำรมีฝตทำยวธิญญทำณตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ
ของเธอกป็กลทำยเปป็นหญธิงแพศยทำฝตทำยวธิญญทำณไปเสมียแลข้ว เธอขทำยตนัวใหข้แกตพระอสืที่นใดกป็ตทำมทมีที่ผทำต น
เขข้ทำมทำ เธอจนงไดข้กระทททำ “สธิที่งอนันนตทำหวทำดเสมียวนนัก”
ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำ 14 คนจะละทฮินี้งหฮิมะแหมู่งภผเขคำเลบคำนอนซนนึ่งมคำจคำกหนถ้คำผคำ
แหมู่งทบมู่งหรสือ ลคคำธคำรทมีนึ่ไหลเยอ็นจคำกทมีนึ่อสืนึ่นจะแหถ้งไปหรสือ ภทำพเปรมียบนมีรกลตทำวถนงนทรทำทนัรงหลทำยแหตง
ภผมภธิ ทำคนนัรน ลททำธทำรเหลตทำนนัรนแหตงเลบทำนอนมมีนร ททำทมีที่ใสแจจ๋วเยป็นชสืที่นใจ พวกมนันไดข้นร ททำอยตทำงมทำกมทำยจทำก
หธิมะทมีที่ละลทำย นทรทำเหลตทำนนัรนแหตงอมียธิปตย โมอนับ และสถทำนทมีที่อสืที่นๆในตะวนันออกกลทำงกป็ขตรุน เปป็นดตทำง
และมนักปนเปสืร อน ประเดป็นทมีที่พระเจข้ทำกททำลนังสสืที่อกป็คสือ ใครจะยอมแลกนทรทำเยป็นใสแจจ๋วแหตงเลบทำนอนกนับ
นทรทำเหลตทำนนัรนของอมียธิปตยหรสือโมอนับ ? กระนนัรนยผดทำหยกหป็ นันเสมียจทำกพระเจข้ทำเทมีที่ยงแทข้ไปหทำพระอสืที่นๆทมีที่
ดข้อยกวตทำอยตทำงหทำทมีที่สรุดมธิไดข้ของบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำน นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงควทำมโงต
เขลทำอนันชนัวที่ รข้ทำยของพวกเขทำดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ขทำข้ งลตทำง
ยรม 18:15-17

เพรคำะเหตบวมู่คำประชคำชนของเรคำไดถ้ลสืมเรคำเสมีย เขคำทนันี้งหลคำยจนงเผคำ

เครสืนึ่องหอมบผชคำพระเทอ็จ ทคคำใหถ้เขคำไดถ้สะดบดในหนทคำงของเขคำในถนนโบรคำณ และเขถ้คำไปตคำมทคำง
ซอยไมมู่ไปตคำมถนนหลวง ประชทำชนของพระเจข้ทำไดข้ละทธิรงพระเจข้ทำของตนและเผทำเครสืที่องหอมแกต
บรรดทำรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำว กทำรนนับถสือรผปเคทำรพทมีพที่ วกเขทำใฝตหทำนนัรนทททำใหข้พวกเขทำสะดรุดจทำก
หนททำงแทข้และตรงทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงตนัรงไวข้ตตอหนข้ทำพวกเขทำ พวกเขทำไดข้หนันจทำกททำงหลวงแหตงควทำม
จรธิงไปสผตททำงขรรุขระแหตงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ

ควทำมบทำปทมีที่ถผกกลตทำวถนงไปแลข้วของยผดทำหยไดข้ทททำใหข้พระเจข้ทำ 16 ไดถ้กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินของเขคำ
ทนันี้งหลคำยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เปอ็นสฮินึ่งทมีนึ่เขคำเยถ้ยหยนันอยผมู่เนสืองนฮิตยย ทบกคนทมีนึ่ผมู่คำนไปทคำงนนันี้นกอ็ตกตะลนงและ
สนันนึ่ ศมีรษะของเขคำ สททำนวน เยผู้ยหยนัน ตรงกนับควทำมคธิดสมนัยใหมตของ ‘กทำรผธิวปทำก’ ควทำมรกรข้ทำงทมีที่ใกลข้
เขข้ทำมทำของยผดทำหยจะนตทำตกตะลนงเหลสือเกธินจนคนเหลตทำนนัรนทมีที่ผทำต นไปมทำจะผธิวปทำกในควทำมอนัศจรรยยใจ
พวกเขทำจะสนันที่ ศมีรษะในควทำมไมตอยทำกจะเชสืที่อ แผตนดธินแหตงประชทำชนของพระเยโฮวทำหยจะรกรข้ทำง
อยตทำงสธิรนเชธิง เหลตทำนนักเดธินททำงทมีที่ผทำต นไปมทำจะผธิวปทำกในควทำมตกตะลนงและสนันที่ ศมีรษะของตนใน
ควทำมไมตอยทำกจะเชสืที่อ
17 เรคำจะใหถ้เขคำกระจนัดกระจคำยออกไปดบจถผกพนัดดถ้วยลมตะวนันออกตมู่อหนถ้คำศนัตรผ เรคำจะหนัน
หลนังใหถ้เขคำ ไมมู่ใชมู่หนันหนถ้คำใหถ้ ในวนันแหมู่งควคำมหคำยนะของเขคำนนันี้น" ลมตะวนันออกสททำหรนับยผดทำหยคสือ
ลมทมีที่รอข้ นและแหข้งจทำกทะเลทรทำยอทำระเบมียอนันกวข้ทำงใหญต (อยผทต ทำงทำทธิศตะวนันออก) เหมสือนกนับทมีที่
ลมทะเลทรทำยรข้อนจนัดจะทททำใหข้เกธิดพทำยรุฝรุตน พระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะทรงขนับไลตยผ
ดทำหยออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำดรุจผนักขมหนทำมตตอหนข้ทำลมรข้อน ในวนันนนัรนพระองคยจะทรง
หนันหลนังใหข้พวกเขทำ เมสืที่อวนันนนัรนมทำถนงพระองคยจะไมตทรงสททำแดงควทำมโปรดปรทำนหรสือควทำมกรรุณทำ
เลย
ยรม 18:18

แลถ้วเขคำกลมู่คำววมู่คำ "มคำเถฮิด ใหถ้เรคำปองรถ้คำยเยเรมมียย เพรคำะวมู่คำพระรคำช

บนัญญนัตฮิจะไมมู่พฮินคำศไปจคำกบรรดคำปบโรหฮิต หรสือคคคำปรนกษคำยมู่อมไมมู่ขคำดจคำกนนักปรคำชญย หรสือถถ้อยคคคำ
ไมมู่ขคำดจคำกผผถ้พยคำกรณย มคำเถฮิด ใหถ้เรคำโจมตมีเขคำดถ้วยลฮินี้น และอยมู่คำใหถ้เรคำฟนังคคคำของเขคำเลย" เมสือที่ เยเร
มมียยเทศนทำกลตทำวโทษควทำมบทำปของยผดทำหยและใหข้พวกเขทำกลนับใจใหมต กทำรเทศนทำของเขทำกป็ประสบ
กนับใจทนัรงหลทำยทมีที่แขป็งกระดข้ทำง แทนทมีที่จะกลนับใจใหมต พวกผผข้นททำแหตงยผดทำหยกลนับเรธิที่มปองรข้ทำยตตอสผข้ผผข้รนับ
ใชข้ของพระเจข้ทำ พวกเขทำเรธิที่มคธิดอรุบทำยเพสือที่ ทททำใหข้เขทำหทำยนะ พวกเขทำยกเหตรุผลวตทำ เขทำไมตใชตปรุโรหธิต
หรสือผผข้พยทำกรณยเพมียงคนเดมียวในแผตนดธินนนัรน พวกเขทำจนงสมคบคธิดกนันทมีจที่ ะขผตเขทำดข้วยคททำพผดและเพธิก
เฉยขข้อควทำมตตทำงๆของเขทำอยตทำงสธิรนเชธิง

ยรม 18:19-20

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอทรงฟนังขถ้คำพระองคย ขอทรงฟนังเสมียง

ปรปนักษยของขถ้คำพระองคยสฮิ พระเจถ้คำขถ้คำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงรข้องทผลตตอพระเจข้ทำเพสืที่อขอกทำรสนนับสนรุน
เขทำวธิงวอนพระเจข้ทำใหข้สดนับฟนังคททำขผตและคททำกลตทำวหทำตตทำงๆของเหลตทำปฏธิปนักษยของเขทำ เขทำจนงหนันไปหทำ
พระเจข้ทำของตนเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือและกทำรพธิสผจนยวทำต เปป็นฝตทำยถผกตข้อง
20 ควคำมชนันึ่วเปอ็นของสคคำหรนับตอบแทนควคำมดมีหรสือ ถนงกระนนันนี้ เขคำยนังขบดหลบมไวถ้ปองชมีวตฮิ
ของขถ้คำพระองคย ขอทรงระลนกวมู่คำขถ้คำพระองคยยนสื เฝถ้คำพระองคยทผลขอควคำมดมีเพสืนึ่อเขคำ เพสืนึ่อจะหนัน
พระพฮิโรธของพระองคยไปเสมียจคำกเขคำ
เยเรมมียยจนงวธิงวอนตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ เขทำถทำมวตทำมนันยรุตธิธรรมหรสือทมีที่เขทำจะรนับควทำมทรุกขย
ลททำบทำกเพรทำะกทำรทททำดมี? เขทำแจข้งใหข้พระเจข้ทำทรทำบวตทำเหลตทำศนัตรผของเขทำกททำลนังวทำงกนับดนักเพสืที่อจนับเขทำ เขทำ
จนงวธิงวอนใหข้พระเจข้ทำทรงระลนกวตทำเขทำไดข้อข้อนวอนเผสืที่อยผดทำหยแลข้ว เขทำไดข้อข้อนวอนพระเจข้ทำใหข้หนันเสมีย
จทำกควทำมกรธิรวของพระองคยทมีที่มตมี ตอประชทำชนของพระองคย เยเรมมียยกทำท ลนังเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนอยตทำง
หนนักเพรทำะกทำรเทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำ เขทำจนงวธิงวอนพระเจข้ทำเพสืที่อขอควทำมชตวยเหลสือ
ยรม 18:21-22

เพรคำะฉะนนันี้น ขอทรงมอบลผกหลคำนของเขคำใหถ้แกมู่กคำรกนันดคำรอคำหคำร

ใหถ้โลหฮิตของเขคำทนันี้งหลคำยไหลออกดถ้วยอคคำนคำจของดคำบ ใหถ้ภรรยคำของเขคำทนันี้งหลคำยขคำดบบตร และ
เปอ็นหญฮิงมมู่คำย ขอใหถ้ผชถ้ผ คำยของเขคำประสบควคำมตคำย ใหถ้อนบชนของเขคำถผกดคำบตคำยในสงครคำม แมข้ผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้อข้อนวอนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำไปแลข้วกตอนหนข้ทำนมีร บนัดนมีรเขทำกป็วธิงวอนตตอสผข้คนเหลตทำ
นนัรน เขทำทผลขอใหข้กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตกลงบนพวกเขทำ บนัดนมีรเพรทำะเชสืที่อแลข้วเกมีที่ยวกนับควทำมชนัวที่
อยตทำงทมีที่สรุดของชนชทำตธิของเขทำเอง ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน อธธิษฐทำนใหข้พระเจข้ทำสต งกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสผข้
พวกเขทำ
22 ขอใหถ้ไดถ้ยฮินเสมียงรถ้องมคำจคำกเรสือนของเขคำทนันี้งหลคำย เมสืนึ่อพระองคยทรงพคำกองทหคำรมคำ
ปลถ้นเขคำอยมู่คำงฉนับพลนัน เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ขบดหลบมไวถ้ดนักขถ้คำพระองคย และวคำงบมู่วงดนักเทถ้คำของขถ้คำ
พระองคมู่ เยเรมมียยเรธิที่มปนักใจเชสืที่อแลข้วเกมีที่ยวกนับควทำมบทำปของยผดทำหย (เหมสือนอยตทำงทมีพที่ ระเจข้ทำทรงเชสืที่ออยผต
แลข้ว) ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน อธธิษฐทำนขอใหข้ควทำมทรุกขยโศกบนังเกธิดแกตควทำมชนัวที่ ของยผดทำหย เขทำเหป็นลตวง

หนข้ทำถนงกทำรทททำลทำยลข้ทำงของคนบทำบธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำและเปป็นครนัรงสรุดทข้ทำย บนัดนมีรผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
เรธิที่มตระหนนักแลข้วดข้วยถนงกนับดนักเหลตทำนนัรนซนที่งกททำลนังถผกวทำงไวข้เพสืที่อจนับเขทำโดยเหลตทำศนัตรผของเขทำ มนัน
เปลมีที่ยนแปลงควทำมคธิดของเขทำแลข้ว
ยรม 18:23

แมถ้กระนนันี้น ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระองคยทรงทรคำบกคำรปองรถ้คำยทนันี้ง

สฮินนี้ ของเขคำทมีนึ่จะฆมู่คำขถ้คำพระองคยเสมีย ขออยมู่คำทรงลบควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำ หรสือลบบคำปของเขคำเสมียจคำก
สคำยพระเนตรของพระองคย ขอใหถ้เขคำถผกควคนึ่คำลงตมู่อพระพนักตรยพระองคย ขอทรงจนัดกคำรเขคำทนันี้ง
หลคำยในเวลคำแหมู่งควคำมกรฮินี้วของพระองคย บทนมีรปดธิ ทข้ทำยดข้วยกทำรทมีที่ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทผลขอ
พระพธิโรธของพระเจข้ทำใหข้มมีแกตชนชทำตธิของเขทำทมีที่ดรสือดนงและไมตยอมรนับกทำรแกข้ไข เยเรมมียยเรธิที่ม
ตระหนนักอยตทำงเจป็บปวดแลข้วถนงกทำรทรยศและกทำรคธิดอรุบทำยของชนชทำตธิของเขทำทมีที่ตตอสผข้เขทำ เขทำจนง
วธิงวอนพระเจข้ทำใหข้ควทที่ทำพวกเขทำเสมีย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 19: ขผู้อความเกมีที่ยวกนับหมายสนาคนัญเรสือที่ งบผู้านของชล่างหมผู้อถผกปยิดทผู้าย
บทนมีนั้ปยิดทผู้ายดผู้วยการทมีที่เยเรมมียณ์ยสืนอยผใล่ นพระวยิหารและประกาศการพยิพากษาอนันนล่ากลนัวทมีที่ใกลผู้เขผู้า
มาของพระเจผู้าเพสืที่อตล่อสผผู้เยรผซาเลป็มและบรยิเวณโดยรอบ
ยรม 19:1-2

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงไปซสืนี้อเหยสือกดฮินของชมู่คำงหมถ้อมคำลผก

หนนนึ่ง แลถ้วพคำผผใถ้ หญมู่บคำงคนของประชคำชนและปบโรหฮิตอคำวบโสบคำงคน บทถนัดไปนมีรถผกเกรธิที่นนททำดข้วย
“พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรวทำต ” อมีกครนัรงหนนที่ง เยเรมมียยถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้ไปหทำซสืรอเหยสือกดธินลผกหนนที่ง ซนที่ง
อทำจเปป็นชนธิดทมีที่ถผกใชข้เพสือที่ จรุนร ททำ ควทำมคธิดของวลมีหลนังอทำจบอกเปป็นนนัยวตทำเขทำจะตข้องทททำใหข้พวกผผข้ใหญต
ของประชทำชทำตธินร นันและของเหลตทำปรุโรหธิตสนังเกตวตทำเขทำกททำลนังจะทททำอะไรและกลตทำวอะไร บทเรมียน
หนนที่งทมีที่ใชข้สที่ งธิ ของประกอบกททำลนังจะถผกแสดงแลข้ว และพระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เรมียกพวกผผข้ใหญต
ของแผตนดธินนนัรนมทำสนังเกตใหข้ดมี
2 ไปทมีนึ่หบบเขคำบบตรชคำยของฮฮินโนม ตรงทคำงเขถ้คำประตผตะวนันออก และปมู่คำวรถ้องถถ้อยคคคำทมีนึ่เรคำ
บอกเจถ้คำไวถ้นนันี้น หรุบเขทำฮธินโนม (หรสือเปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อเกเฮนนทำในภทำคพนันธสนัญญทำใหมต) เปป็นหรุบเขทำ

ลนกแหตงหนนที่งซนงที่ ทอดยทำวจทำกมรุมทธิศตะวนันออกเฉมียงใตข้ของเยรผซทำเลป็มไปททำงทธิศตะวนันตกจทำกนนัร นกป็
ไปททำงทธิศเหนสือตลอดแนวกททำแพงดข้ทำนทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้ เพรทำะประตผดข้ทำนทธิศตะวนันออกนนัรนถผก
บตงบอกไวข้ พสืรนทมีที่ทมีที่วทำต นมีรอทำจอยผใต กลข้กบนั ทมีที่ๆหรุบเขทำฮธินโนมบรรจบกนับหรุบเขทำขธิดโรนททำงทธิศตะวนัน
ออก หลทำยสต วนของหรุบเขทำนมีรถผกใชข้เปป็นทมีที่ทธิรงขยะตลอดหลทำยศตวรรษและนนันที่ อทำจเปป็นเรสืที่องทมีที่ถผก
กลตทำวถนง หรุบเขทำฮธินโนมยนังเปป็นสถทำนทมีๆที่ สธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนตตทำงๆของกทำรนมนัสกทำรพระโมเลค
ถผกปฏธิบนัตธิดข้วย นนันที่ กป็ถผกหมทำยถนงเชตนกนันดนังทมีที่จะถผกหมทำยเหตรุไวข้ขทำข้ งลตทำง ทมีที่นนนัที่ เยเรมมียยจะตข้องกลตทำว
ขข้อควทำมหนนงที่ จทำกพระเจข้ทำ ดนังทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อกตอนหนข้ทำ พวกผผข้ใหญตของประชทำชทำตธินร นันถผก
เรมียกใหข้มทำฟนังสธิที่งทมีที่เขทำจะกลตทำว
ยรม 19:3-5

เจถ้คำจงวมู่คำ `โอ ขถ้คำแตมู่บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย และชคำวกรบง

เยรผ ซคำเลอ็ม ขอทรงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล
ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยมคำถนงสถคำนทมีนึ่นมีนี้ อยมู่คำงทมีนึ่หผของผผถ้ใดทมีนึ่ไดถ้ยฮินจะซมู่คำไป กทำรเกรธิที่น
นททำสองชนัรนถผกกระทททำเพสืที่อบตงบอกถนงควทำมหนนักหนทำสทำหนัสของสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะถผกประกทำศ พระเจข้ทำ
ทรงสนังที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้ (1) ประกทำศวตทำ “โอ ขข้ทำแตตบรรดทำกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย และชทำวกรรุง
เยรผซทำเลป็ม ขอทรงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวทำหย” พวกผผข้ใหญตและผผข้นททำแหตงประชทำชทำตธินร นันถผก
เรมียกใหข้ฟงนั คททำประกทำศทมีที่จะมทำนมีร เพรทำะกทำรสนับเปลมีที่ยนกษนัตรธิยยในชตวงปมีทข้ทำยๆของอทำณทำจนักรยผดทำหย
กษนัตรธิยยทมีที่ครองรทำชยยอยผแต ละบรรดทำผผข้ทมีที่จะเปป็นกษนัตรธิยยองคยตตอไปจนงอยผทต นมีที่ นันที่ ดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนง
ทรงกลตทำวถนงบรรดทำกษนัตรธิยย (หลทำยคน) แหตงยผดทำหย (2) พระเจข้ทำทรงประกทำศดข้วยวตทำ “พระเยโฮวทำหย
จอมโยธทำ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลตรนัสดนังนมีรวทำต ” คททำประกทำศทมีที่จะมมีขร นนนมีรเปป็นเรสือที่ งทมีที่สททำคนัญยธิงที่ นนัก คททำ
เตสือนทมีที่หนนักมทำกนมีรคอสื “ดผเถธิด เรทำจะนททำเหตรุรข้ทำยมทำถนงสถทำนทมีที่นร มี อยตทำงทมีที่หผของผผข้ใดทมีที่ไดข้ยธินจะซตทำไป”
เมสืที่อประชทำชทำตธิทรนังหลทำยไดข้ยธินเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำนนัรนซนที่งจะบนังเกธิดแกตยผดทำหย หผของพวกเขทำจะซตทำ
ไป มนันจะเปป็นเรสืที่องเหลสือเชสืที่อ
4 เพรคำะวมู่คำประชคำชนไดถ้ละทฮินี้งเรคำ และไดถ้หมู่คำงเหฮินไปจคำกสถคำนทมีนึ่นมีนี้ และไดถ้เผคำเครสืนึ่องหอม
ในทมีนึ่นมีนี้เพสืนึ่อบผชคำแกมู่พระอสืนนึ่ ผผซถ้ นนึ่งตนัวเขคำเอง หรสือบรรพบบรบษของเขคำ หรสือบรรดคำกษนัตรฮิยขย องยผดคำหย
ไมมู่รถ้จผ นัก และเพรคำะเขคำไดถ้กระทคคำใหถ้โลหฮิตของผผถ้ไมมู่มมีผฮิดเตอ็มในทมีนึ่นมีนี้ คททำกลตทำวโทษสมีที่ประกทำรถผกกลตทำว

โดยพระเจข้ทำตตอยผดทำหย (1) พวกเขทำไดข้ละทธิรงพระองคย ผผข้เปป็นพระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของพวกเขทำ (2)
พวกเขทำไดข้หล่างเหยินไปจทำกแผตนดธินทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตพวกเขทำแลข้ว คททำทมีแที่ ปลเปป็น หมู่คำงเหฮิน
(นาคารณ์) ในบรธิบทนมีรและโครงสรข้ทำงนมีร (นธิฟลนั ) มมีควทำมหมทำยดข้วยวตทำ ‘ทททำใหข้มลทธิน’ พวกเขทำไดข้
ทททำใหข้นครบรธิสรุทธธิธนมีรเปป็นมลทธินไปเสมียแลข้ว โดยเฉพทำะสถทำนทมีที่ๆพวกเขทำยสืนอยผ ต – หรุบเขทำฮธินโนม
(3) พวกเขทำไดข้เผทำเครสือที่ งหอมในกทำรนมนัสกทำรรผปเคทำรพระตตทำงดข้ทำวทนัรงหลทำย – รผปเคทำรพตตทำงๆซนที่ง
เปป็นสธิที่งทมีที่เหลตทำบรรพบรุรรุษของพวกเขทำไมตรจผข้ นักเลย และ (4) พวกเขทำไดข้ทททำใหข้หรุบเขทำฮธินโนม (ซนที่งอยผต
ตธิดกนับกรรุงเยรผซทำเลป็ม) เตป็มไปดข้วยโลหธิตของผผข้ไมตมคมี วทำมผธิด
กทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนของพระโมเลคถผกปฏธิบนัตธิทมีที่นนันที่ ซนที่งพวกเดป็กททำรกถผกฆตทำบผชทำยนัญแกต
พระโมเลคในควทำมเหมีรยมโหดอนันเหลสือทมีจที่ ะบรรยทำย รผปจททำลองของพระโมเลคเปป็นเตทำไฟโลหะ
กลวงทมีที่ถผกทททำใหข้เปป็นรผปคลข้ทำยกนับหมผตวนั หนนที่งซนที่งนนังที่ ตนัวตรงพรข้อมกนับอข้ทำปทำกกวข้ทำงขนทำดใหญต ไฟ
รข้อนแรงถผกจรุดอยผภต ทำยในสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนนมีร ขณะทมีที่พวกปรุโรหธิตของพระโมเลคตมีกลองเพสือที่
กลบเสมียงรข้องของเหยสือที่ เหลตทำนนัรน เดป็กททำรกไรข้เดมียงสทำทนัรงหลทำยกป็ถผกโยนเขข้ทำไปในปทำกของเตทำไฟ
รข้อนจนัดของรผปเคทำรพนนัรน มนันเปป็นควทำมเหมีรยมโหดอยตทำงทมีที่สรุด ดนังนนัรนใกลข้สถทำนทมีที่ๆควทำมชนัวที่ เชตนนนัรน
เกธิดขนรน เยเรมมียยกลตทำวโทษพวกผผข้นททำทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของยผดทำหยซนที่งยอมใหข้กทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนนมีรถผกปฏธิบนัตธิ
5 และไดถ้สรถ้คำงปผชนมียสถคำนสผ งสคคำหรนับพระบคำอนัล เพสืนึ่อจะเผคำบบตรชคำยของเขคำเสมียในไฟ เปอ็น
เครสืนึ่องเผคำบผชคำแดมู่พระบคำอนัล ซนนึ่งเรคำมฮิไดถ้บนัญชคำหรสือใหถ้ประกคำศฮิต หรสือไดถ้นนกในใจของเรคำ ใน
ทททำนองเดมียวกนัน กทำรบผชทำยนัญมนรุษยยโดยใชข้เดป็กๆไดข้เกธิดขนรนทมีที่ปชผ นมียสถทำนสผงบทำงแหตงของกทำร
นมนัสกทำรพระบทำอนัลดข้วย เดป็กเลป็กๆถผกฆตทำบผชทำยนัญจรธิงๆเปป็นเครสือที่ งเผทำบผชทำถวทำยแกตพระบทำอนัล ยผดทำหย
ไมตเพมียงเสสืที่อมทรทำมลงสผตกทำรนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวเทตทำนนัรน มนันยนังเปป็นกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียน
อนันเลวทรทำมดข้วย พระเจข้ทำจนงทรงประจนัญหนข้ทำพวกผผข้นททำของประชทำชทำตธินรนันดข้วยควทำมบทำปของพวก
เขทำ นมีที่เทตทำกนับวตทำพระองคยทรงโยนมนันใสต หนข้ทำพวกเขทำ
ยรม 19:6-7

ฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อสถคำนทมีนึ่นมีนี้

จะไมมู่มมีใครเรมียกชสืนึ่อวมู่คำ โทเฟท หรสือหบบเขคำบบตรชคำยของฮฮินโนมอมีก แตมู่เรมียกวมู่คำ หบบเขคำของกคำรฆมู่คำ

ชสืที่อ โทเฟท มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘สถทำนทมีที่แหตงไฟ’ นนันที่ อทำจหมทำยถนงขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต ทมีที่ทรธิงขยะ
สต วนใหญตสรุดทข้ทำยแลข้วกป็ตธิดไฟจทำกกทำรเผทำไหมข้ขร นนมทำเอง แตตบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำตรงนมีรดผเหมสือนจะบตง
บอกถนงไฟแหตงกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนของพระโมเลคซนงที่ อยผทต มีที่สถทำนทมีที่นร นนั ตรงกนันขข้ทำม วนันนนัรนจะมทำ
แนตเมสือที่ หรุบเขทำฮธินโนมจะถผกเรมียกวตทำ “หรุบเขทำของกทำรฆตทำ” เรสืที่องเดมียวกนันนมีรถผกหมทำยเหตรุในเยเรมมียย
7:32
เหป็นไดข้ชนัดวตทำเมสืที่อคนบทำบธิโลนระบทำยโทสะสรุดทข้ทำยของตนตตอเยรผซทำเลป็ม กทำรฆตทำฟนันครนัรง
ใหญตจะเกธิดขนรนในหรุบเขทำฮธินโนม คนชนัวที่ ไดข้ฆตทำเดป็กไรข้เดมียงสทำนนับไมตถข้วน ณ สถทำนทมีที่นร นัน วนันนนัรนจะ
มทำแนตเมสือที่ โลหธิตของพวกเขทำเองจะถผกทททำใหข้หลนังที่ ออกทมีที่นนันที่ เชตนกนัน นอกจทำกนมีรจะไมตมมีทมีที่พอสททำหรนับ
ฝนังศพพวกเขทำดข้วยตทำมทมีที่เยเรมมียย 19:11 กลตทำวไวข้
7 และในสถคำนทมีนึ่นมีนี้เรคำจะกระทคคำใหถ้แผนงคำนของยผดคำหยและเยรผซคำเลอ็มสผ ญสฮินี้นไป และจะ
กระทคคำใหถ้เขคำทนันี้งสองลถ้มลงดถ้วยดคำบตมู่อหนถ้คำศนัตรผ ของเขคำทนันี้งหลคำย และดถ้วยมสือของบรรดคำผผถ้ทมีนึ่
แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ เรคำจะใหถ้ศพของเขคำทนันี้งหลคำยเปอ็นอคำหคำรของนกในอคำกคำศและสนัตวยทมีนึ่แผมู่นดฮิน
โลก พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะทททำใหข้เปข้ทำหมทำยและคตทำนธิยมเหลตทำนนัรนของประชทำชนทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยของ
พระองคยสผญสธิรนไปในสถทำนทมีที่นร นันเลย – หรุบเขทำฮธินโนม ในสต วนหนนที่งของสงครทำมครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้
เยรผซทำเลป็ม พวกยธิวจททำนวนมทำกจะถผกเขตนฆตทำโดยคนบทำบธิโลนในหรุบเขทำฮธินโนม ศพของคนเหลตทำนนัรน
ตอนแรกจะถผกทธิรงไวข้ใหข้เนตทำเปสืที่อยและใหข้พวกนกและสนัตวยกธินซทำกมทำเกป็บกวทำดจนสะอทำด
ยรม 19:8-9

และเรคำจะกระทคคำใหถ้เมสืองนมีนี้เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เปอ็นสฮิงนึ่ ทมีนึ่เขคำเยถ้ยหยนัน ทบก

คนทมีนึ่ผมู่คำนไปจะตกตะลนง และเยถ้ยหยนันเพรคำะภนัยพฮิบนัตฮิทนันี้งสฮินี้นในเมสืองนมีนี้ กทำรทททำลทำยลข้ทำงกรรุง
เยรผซทำเลป็มจะเสรป็จสรรพเหลสือเกธินจนเมสือที่ เหลตทำนนักเดธินททำงตตทำงดข้ทำวผตทำนไปมทำ พวกเขทำจะผธิวปทำกใน
ควทำมตกตะลนงกนับควทำมรกรข้ทำงของมนัน (คททำทมีที่แปลเปป็น เยถ้ยหยนัน (เชเรคาหณ์) จรธิงๆแลข้วหมทำยถนงกทำร
ผธิวปทำก)
9 และเรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำทนันี้งหลคำยกฮินเนสืนี้อของบบตรชคำยและเนสืนี้อของบบตรสคำวของเขคำ และ
ทบกคนจะกฮินเนสืนี้อของเพสืนึ่อนของเขคำในกคำรทมีนึ่ถผกลถ้อมและทบกขยใจ คสือทมีนึ่ซนนึ่งศนัตรผ ของเขคำและผผถ้ทมีนึ่

แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ จะขมู่มใจเขคำทนันี้งหลคำย' กตอนสธิรนสรุดกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มโดยบทำบธิโลน
ควทำมอดอยทำกในกรรุงนนัรนจะรรุนแรงเหลสือเกธินจนพตอแมตจะกธินลผกๆของตนเปป็นอทำหทำร ดผ เพลง
ครทที่ทำครวญ 4:10 กทำรกธินเนสืรอคนจะแพรต ไปดรุจมะเรป็งทมีที่นตทำเกลมียดเมสืที่อควทำมอดอยทำกเกธิดขนรนใน
เยรผซทำเลป็มในชตวงวนันทข้ทำยๆของเธอกตอนคนบทำบธิโลนบรุกเขข้ทำมทำในกรรุงนนัรนเพสืที่อเขตนฆตทำพวกเขทำ กทำร
รรุกรทำนสรุดทข้ทำยของบทำบธิโลนตตอสผยข้ ผดทำหยจะเปป็นเรสืที่องเหลสือเชสืที่อในควทำมโหดเหมีรยมและควทำม
สยดสยองของมนัน ควทำมบทำปของยผดทำหยกทำท ลนังยข้อนกลนับมทำเลตนงทำนพวกเขทำแลข้ว
ยรม 19:10-11

โปรดระลนกวตทำตอนตข้นของบทนมีร เยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้ไปเอทำเหยสือกดธิน

ลผกหนนที่งตอนทมีที่เขทำกลตทำวคททำเตสือนอนันนตทำกลนัวนมีรแกตพวกผผข้นททำแหตงยผดทำหย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงสนังที่ ผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรวทำต แลถ้วเจถ้คำจงทคคำเหยสือกใหถ้แตกทมู่คำมกลคำงสคำยตคำของคนทมีนึ่ไปกนับเจถ้คำนนันี้น หลนังจทำกกลตทำว
ขข้อควทำมอนันนตทำกลนัวนนัรนแลข้ว ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกจป็ ะตข้องทททำเหยสือกนนัรนแตกตตอหนข้ทำพวกเขทำ
11 และจงกลมู่คำวแกมู่เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำจะใหถ้ชนชคำตฮินมีนี้
และเมสืองนมีนี้แตก เชมู่นเดมียวกนับทมีนึ่คนทคคำใหถ้ภคำชนะของชมู่คำงหมถ้อแตก จนซมู่อมแซมไมมู่ไดถ้อมีก เขคำจะฝนัง
คนไวถ้ในโทเฟท จนไมมู่มมีทมีนึ่อสืนึ่นอมีกใหถ้ฝงนั ทมีที่นนนัที่ ในหรุบเขทำฮธินโนม พรข้อมกนับพวกผผข้นททำของยผดทำหยทมมีที่ ทำ
ชรุมนรุมกนันโดยรอบ เยเรมมียยทททำเหยสือกนนัรนทมีที่เขทำเอทำมทำดข้วยใหข้แตก ขข้อควทำมปธิดทข้ทำยของเขทำจทำก
พระเจข้ทำกป็คสือวตทำ อมีกไมตนทำนพระเจข้ทำจะทรงทททำกรรุงนมีรแตกเหมสือนกนับทมีที่ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้ทททำเหยสือก
นนัรนแตก ทมีโที่ ทเฟทนนัรนเองในหรุบเขทำฮธินโนม พวกยธิวทมีที่ตทำยจะถผกฝนังจนกวตทำจะไมตมมีทมีที่ใหข้ฝนังพวกเขทำ
อมีก ชตทำงเปป็นคททำเตสือนทมีนที่ ตทำกลนัวจรธิงๆ!
ยรม 19:12-13

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะกระทคคำดนังนมีนี้แกมู่ทมีนึ่นมีนี้ และแกมู่ชคำวเมสืองนมีนี้

กระทคคำเมสืองนมีนี้ใหถ้เหมสือนโทเฟท เชตนเดมียวกนับทมีโที่ ทเฟทคสือ สถทำนทมีที่แหตงไฟ (แหตงกทำรเผทำไหมข้ขยะ
และกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนนนัรนของเตทำไฟแหตงพระโมเลค) เยรผซทำเลป็มกป็จะถผกเผทำเชตนกนัน
13 บรรดคำเรสือนแหมู่งเยรผซคำเลอ็ม และรคำชวนังทนันี้งหลคำยแหมู่งบรรดคำกษนัตรฮิยยยผดคำหย จะเปอ็น
มลทฮินเหมสือนสถคำนโทเฟท เพรคำะเขคำเผคำเครสืนึ่องหอมใหถ้แกมู่บรรดคำบรฮิวคำรแหมู่งฟถ้คำสวรรคย และเท
เครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่พระอสืนึ่น บนหลนังคคำของบรรดคำบถ้คำนทนันี้งปวง'" กรรุงนนัรนทนัรงสธิรนจะถผกเผทำ แมข้

โครงสรข้ทำงของมนันสต วนใหญตแลข้วเปป็นหธิน หลนังคทำทนัรงหลทำยของมนันกป็ตธิดไฟไดข้ ยธิงที่ กวตทำนนัรน บน
หลนังคทำเหลตทำนนัรนของกรรุงนมีร พวกยธิวไดข้ถวทำยเครสืที่องหอมในกทำรนมนัสกทำรพระตตทำงดข้ทำวโดยบผชทำดวง
อทำทธิตยย ดวงจนันทรย และดวงดทำวตตทำงๆดข้วย ทมีที่นนันที่ พวกเขทำยนังไดข้ถวทำยเครสืที่องดสืที่มบผชทำตตทำงๆแกตรผป
เคทำรพพระตตทำงดข้ทำวอสืนที่ ๆเชตนกนัน ทนัรงกรรุงนนัรนเตป็มไปดข้วยกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและทนัรงกรรุงนนัรนจะถผก
เผทำและถผกทททำลทำยเพรทำะเหตรุนร นัน
ยรม 19:14-15

แลถ้วเยเรมมียยกอ็มคำจคำกโทเฟท ทมีนึ่ซนนึ่งพระเยโฮวคำหยทรงรนับสนันึ่งใหถ้ทมู่คำนพ

ยคำกรณยนนันี้น และทมู่คำนกอ็ยสืนอยผใมู่ นลคำนพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย และกลมู่คำวแกมู่ประชคำชนทนันี้งปวงวมู่คำ
ภทำยหลนังคททำพยทำกรณยอนันนตทำกลนัวของเขทำเกมีที่ยวกนับกทำรทททำลทำยลข้ทำงในหรุบเขทำฮธินโนม เยเรมมียยกเป็ ดธินขนรน
ไปในกรรุงนนัรนและเขข้ทำไปในพระวธิหทำรของพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ เขทำมมีอมีกขข้อควทำมหนนงที่ ทมีที่จะกลตทำว
แกตชทำวกรรุงนนัรน
15 "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะนคคำสฮินึ่งรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นซนงนึ่
เรคำไดถ้บอกกลมู่คำวไวถ้ใหถ้ตกอยผบมู่ นเมสืองนมีนี้ และบรรดคำหนัวเมสืองขนนี้นทนันี้งสฮินี้น เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้แขอ็งคอ
ของเขคำ ปฏฮิเสธไมมู่ฟนังถถ้อยคคคำของเรคำ" ขข้อควทำมของพระเจข้ทำถผกเกรธิที่นนททำดข้วย “พระเยโฮวทำหยจอม
โยธทำ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล ตรนัสวตทำ” เหมสือนเดธิม พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองคยจะทรงกระทททำ
ตทำมทมีที่พระองคยไดข้ลนันที่ วทำจทำไวข้ตตอสผข้เยรผซทำเลป็มและยผดทำหยอยตทำงแนตนอน เหตรุสรุดทข้ทำยกป็คสือ เพรทำะวตทำ
พวกเขทำไดข้ทททำใจของตนใหข้แขป็งกระดข้ทำงในกทำรกบฏตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงใหข้โอกทำสพวกเขทำทมีที่จะ
กลนับใจใหมตแลข้ว ดผ 18:8 แตตเพรทำะพวกเขทำดสืรอแพตงไมตยอมหนันจทำกควทำมบทำปของตน พระเจข้ทำจนง
ทรงเตสือนวตทำพวกเขทำไดข้ประทนับตรทำหทำยนะของตนแลข้ว พวกเขทำไมตยอมฟนังพระวจนะของพระองคย
พวกเขทำทททำใจของตนใหข้แขป็งกระดข้ทำงตตอพระองคย และพวกเขทำไมตแยแสคททำเตสือนของพระองคยอยตทำง
สธิรนเชธิง ทรุกอยตทำงถผกเตรมียมไวข้พรข้อมแลข้ว บนัดนมีรมนนั สทำยเกธินแกข้แลข้ว
*****

ภาพรวมของเยเรมมียย 20: บทนมีจนั้ รยิงๆแลผู้วเปป็นชล่วงพนักสนันั้นๆซนที่งการขล่มเหงเยเรมมียคณ์ รนังนั้ แรก
ถผกบนันทนกไวผู้ ปฏยิปนักษณ์ของเขาในทมีที่นมีนั้คสือ ปาชเฮอรณ์ ผผผู้เปป็นปมุโรหยิต มมีบนันทนกเกมีที่ยวกนับความทผู้อใจของ
เยเรมมียณ์ เขาถนงกนับเสมียใจทมีที่เกยิดมาเปป็นผผผู้พยากรณณ์คนหนนงที่ ดผู้วยซนนั้า
ยรม 20:1-2

ฝมู่คำยปคำชเฮอรยปโบ รหฮิต บบตรชคำยของอฮิมเมอรย ผผถ้เปอ็นนคำยใหญมู่ในพระ

นฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ไดถ้ยนฮิ วมู่คำเยเรมมียยพยคำกรณยถนงสฮิงนึ่ เหลมู่คำนมีนี้ ชทำยผผข้นร มีนทำมวตทำปทำชเฮอรยเปป็น
ปรุโรหธิตคนหนนงที่ ทมีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นผผข้บรธิหทำรจนัดกทำรกธิจตตทำงๆของพระวธิหทำร เขทำไมตใชตมหทำปรุโรหธิต
แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเปป็นคนมมีตททำแหนตงสผง เขทำเปป็น ‘ปรุโรหธิต’ ทมีที่มมีหนข้ทำมมีตทำคนหนนงที่ ซนที่งกททำกนับดผแล
กธิจกทำรตตทำงๆของพระวธิหทำรเปป็นประจททำทรุกวนัน เมสืที่อเยเรมมียยนททำเสนอประเดป็นของตนและพยทำกรณย
แบบเปป็นลทำงรข้ทำยเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้เยรผซทำเลป็มและยผดทำหย ปทำชเฮอรยกเป็ รธิที่มทรทำบถนงสธิที่งเหลตทำ
นนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำโกรธจนัดเพรทำะคททำเทศนทำ ‘แงตลบ’ ของผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีร
2 ปคำชเฮอรยกอ็ตมีเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยและจนับทมู่คำนใสมู่คคำ ซนนึ่งตนันี้งอยผมู่ทคำงประตผเบนยคำมฮินดถ้คำนบน
แหมู่งพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย เหป็นไดข้ชนัดวตทำขณะทมีที่เยเรมมียยกทำท ลนังเทศนทำตตอหนข้ทำผผข้คนอยผใต นหรสือ
ใกลข้พระวธิหทำร ปทำชเฮอรยกเป็ ดธินเขข้ทำมทำและตมีเขทำอทำจดข้วยมสือของตนหรสือดข้วยไมข้เรมียวอนันหนนที่ง จทำกนนัร น
เขทำสนังที่ จนับกรุมเยเรมมียแย ละจองจททำเขทำดข้วยคทำอนันหนนที่ง คทำทมีที่วทำต นมีรอทำจทททำดข้วยไมข้โดยศมีรษะและมสือของ
คนๆนนัรนถผกลป็อคไวข้ คททำๆนมีรอทำจแคตหมทำยถนงหข้องขนังหนนงที่ ไดข้เชตนกนัน ททำงดข้ทำนทธิศเหนสือของกรรุง
เยรผซทำเลป็ม (ซนที่งเปป็นทมีๆที่ พระวธิหทำรตนัรงอยผ)ต มมีหอประตผสผงอนันหนนงที่ ซนที่งหนันหนข้ทำไปททำงเขตแดนของเบน
ยทำมธินททำงทธิศเหนสือ เยเรมมียยถผกจองจททำทมีที่นนันที่ โดยปทำชเฮอรย สถทำนทมีที่ดงนั กลตทำวถผกออกแบบมทำเพสืที่อเปป็น
ปข้อมปรทำกทำรทมีที่ใชข้ในกทำรทหทำรตตทำงๆ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันกป็ถผกลป็อคไดข้อยตทำงงตทำยดทำยและใชข้เปป็นครุกไดข้
ดข้วย
ยรม 20:3-4

ตมู่อมคำพอรบมู่งขนนี้นเมสืนึ่อปคำชเฮอรยปลดเยเรมมียอย อกจคำกคคำ เยเรมมียยพ ผดกนับ

ทมู่คำนวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยมฮิไดถ้ทรงเรมียกชสืนึ่อของทมู่คำนวมู่คำ ปคำชเฮอรย แตมู่ทรงเรมียกวมู่คำ มคำกอรยมฮิสสะบฮิบ
วนันตตอมทำ ปทำชเฮอรยนททำตนัวเยเรมมียยออกมทำจทำกหอคอยนนัรน ซนที่งเยเรมมียยกตป็ ตอวตทำปฏธิปนักษยของตนในทนันทมี
ชสืที่อ มากอรณ์มยิสสะบยิบ มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ควทำมหวทำดเสมียวอยผทต รุกดข้ทำน’ หรสืออทำจเปป็น ‘ควทำม

กลนัวรอบดข้ทำน’ ดข้วยถข้อยคททำมทำกมทำย เยเรมมียยเรมียกปทำชเฮอรยว ทำต ‘ผผข้กตอกทำรรข้ทำย’ เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต
เยเรมมียยกลตทำวชนัดเจนวตทำ องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงเปป็นผผข้ตรนังชสือที่ ปทำชเฮอรยเชตนนนัรน
4 เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะกระทคคำเจถ้คำใหถ้เปอ็นทมีนึ่นมู่คำหวคำดเสมียวตมู่อตนัวเจถ้คำ
เอง และตมู่อมฮิตรสหคำยทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำ เขคำทนันี้งหลคำยจะลถ้มลงดถ้วยดคำบของศนัตรผ ของเขคำ ขณะทมีนึ่ตคำเจถ้คำ
มองดผอยผมู่ และเรคำจะมอบยผดคำหยทนันี้งสฮินี้นไวถ้ในมสือของกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลน เขคำจะกวคำดเอคำไปเปอ็นเชลยยนัง
บคำบฮิโลน และจะฆมู่คำเสมียดถ้วยดคำบ ขข้อควทำมจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยถนงปทำชเฮอรยกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำ
จะทรงนททำควทำมหวทำดเสมียว (นนันที่ คสือ ควทำมกลนัว) มทำสผตเหลตทำมธิตรสหทำยของเขทำและตนัวเขทำเองดข้วย วนัน
นนัรนจะมทำแนตในไมตชทำข้ เมสืที่อปทำชเฮอรยจะเหป็นเพสืที่อนๆของเขทำถผกฆตทำตทำยตตอหนข้ทำตตอตทำเขทำโดยคนบทำบธิ
โลน ยผดทำหยจะตกอยผใต นมสือของบทำบธิโลน บทำงคนจะถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน คนอสืนที่ ๆจะถผกฆตทำ
ตทำย เวลทำแหตงคททำพยทำกรณยนร มีเหป็นไดข้ชดนั วตทำคสือ กตอนกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกโดยบทำบธิโลนในประมทำณปมี
605 กตอน ค.ศ.
ยรม 20:5-6

ยฮิงนึ่ กวมู่คำนนันี้นอมีกเรคำจะยกควคำมมนันึ่งคนันึ่งของเมสืองนมีนี้ ผลแรงงคำนทนันี้งสฮินี้น

และของมมีคมู่คำทนันี้งสฮินี้นของเมสืองนมีนี้ และทรนัพยยสมบนัตฮิทนันี้งสฮินี้นของบรรดคำกษนัตรฮิยยของยผดคำหยไวถ้ในมสือของ
ศนัตรผ ของเขคำทนันี้งหลคำย ผผถ้ซงนนึ่ จะปลถ้นและฉบดครมู่คำและขนเอคำเขคำเหลมู่คำนนันี้นไปบคำบฮิโลน พระเจข้ทำผตทำนททำง
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรตรนัสชนัดเจนแกตปทำชเฮอรยวทำต เยรผซทำเลป็ม กททำลนังวนังชทำของมนัน ทรนัพยยสมบนัตธิของมนัน
และอททำนทำจของมนันอมีกไมตนทำนจะถผกเอทำไปโดยคนบทำบธิโลนผผข้จะขนมนันไปยนังบทำบธิโลน
6 สมู่วนตนัวทมู่คำนนะ ปคำชเฮอรยและบรรดคำผผถ้ทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นเรสือนของทมู่คำน จะตถ้องไปเปอ็นเชลย
ทมู่คำนจะตถ้องไปยนังบคำบฮิโลน และทมู่คำนจะตคำยและถผกฝนังไวถ้ทมีนึ่นนันึ่น ทนันี้งทมู่คำนและมฮิตรสหคำยทนันี้งสฮินี้นของ
ทมู่คำน ผผถ้ซงนนึ่ ทมู่คำนไดถ้พยคำกรณยเทอ็จแกมู่เขคำ" พระเจข้ทำทรงมมีเรสือที่ งหนนงที่ จะประกทำศแกตปทำชเฮอรย เขทำผผข้ซนที่ง
ขตมเหงผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำจะเผชธิญพระพธิโรธของพระเจข้ทำกนับตนัวเอง เมสืที่อบทำบธิโลนยกทนัพเขข้ทำมทำ
ในเยรผซทำเลป็ม ปทำชเฮอรยและเหลตทำสหทำยของเขทำจะถผกจนับเปป็นเชลยและถผกพทำตนัวไปยนังบทำบธิโลน
พวกเขทำทรุกคนจะตทำยทมีที่นนันที่ และถผกฝนังไวข้ นมีที่เปป็นคตทำตอบแทนของเขทำเพรทำะกทำรเทศนทำเรสืที่องเทป็จ
ตตทำงๆแกตมตธิ รสหทำยของเขทำ พระเจข้ทำทรงไมตพอพระทนัยผผข้ทมีที่จงใจบตอนทททำลทำยควทำมจรธิง

ยรม 20:7-8

โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระองคยทรงหลอกลวงขถ้คำพระองคย และขถ้คำ

พระองคยกอ็ถผกหลอกลวง พระองคยทรงมมีกคคำลนังยฮินึ่งกวมู่คำขถ้คำพระองคย และพระองคยกอ็ชนะ ขถ้คำพระองคย
เปอ็นทมีนึ่ใหถ้เขคำหนัวเรคำะวนันยนังคคนึ่คำ ทบกคนเยคำะเยถ้ยขถ้คำพระองคย ไมตมมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เกธิดอะไรขนรนกนับเยเร
มมียยหลนังจทำกทมีที่เขทำเผชธิญหนข้ทำกนับปทำชเฮอรย เหป็นไดข้ชนัดวตทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรถผกปลตอยตนัวและอทำจกลนับ
ไปบข้ทำน หรสืออทำจเปป็นไดข้วทำต คททำพผดตรงนมีรและทมีที่ตทำมมทำถผกเอตยโดยผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรขณะทมีที่เขทำยนังถผก
ขนังอยผใต นหอประตผนร นัน อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำหมดกททำลนังใจและทข้อใจ ดข้วยควทำมสธิรนหวนัง ผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรรข้องทผลตตอพระเจข้ทำ โดยถทำมวตทำทททำไมพระองคยถงน ไดข้หลอกลวงเขทำ
บทำงทมีเขทำอทำจระลนกถนงพระสนัญญทำของพระเจข้ทำในเยเรมมียย 1:10 ถนงกทำรทมีเที่ ขทำจะอยผเต หนสือ
บรรดทำประชทำชทำตธิและอยผเต หนสืออทำณทำจนักรตตทำงๆ แตตบนัดนมีรหลนังจทำกเทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำ
เขทำกลนับกลทำยเปป็นคนทมีที่สนังคมรนังเกมียจในแผตนดธินของตนัวเอง เขทำเปป็นตนัวรข้ทำยในสทำยตทำของชนชทำตธิ
ของเขทำเองและพวกเขทำกป็เยทำะเยข้ยเขทำ ทมีที่แยตยงธิที่ กวตทำนนัรนกป็คสือ เขทำถผกทททำใหข้อนับอทำยตตอหนข้ทำคนอสืนที่ โดย
กทำรถผกโยนเขข้ทำครุกเพรทำะกทำรเทศนทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงตนัรงเขทำใหข้เขข้ทำสผตกทำรรนับใชข้และทรงมมีชนัยชนะใน
เรสืที่องนนัรนแลข้ว บนัดนมีรเยเรมมียยเหนป็ดเหนสืที่อย ทข้อใจ และขมขสืนที่ ดข้วยซทรทำ
8 เพรคำะวมู่คำขถ้คำพระองคยพผดเมสืนึ่อไร ขถ้คำพระองคยรถ้องใหถ้ชวมู่ ย ขถ้คำพระองคยตะโกนวมู่คำ "ควคำม
ทคำรบณและกคำรปลถ้น" เพรคำะวมู่คำพระวจนะของพระเยโฮวคำหยไดถ้เปอ็นเหตบใหถ้ขถ้คำพระองคยเปอ็นทมีนึ่ตคคำหนฮิ
และเยคำะเยถ้ยตลอดวนัน เขทำไดข้เทศนทำกลตทำวโทษควทำมบทำปของแผตนดธินนนัรนและกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำ
แตตบนัดนมีรกทำรเทศนทำของเขทำไดข้ทททำใหข้เขทำโดนดผถผกและถผกเยข้ยหยนันตตอหนข้ทำคนอสืนที่ ในควทำมทข้อใจของ
เขทำ เยเรมมียยคดธิ วตทำพระวจนะขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำทมีที่มทำททำงเขทำเปป็นสธิที่งทมีที่นตทำอนับอทำยขทำยหนข้ทำ
ยรม 20:9-10

แลถ้วขถ้คำพระองคยกลมู่คำววมู่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำจะไมมู่อถ้คำงถนงพระองคยหรสือกลมู่คำว

ในพระนคำมของพระองคยอมีก" แตมู่พระวจนะของพระองคยอยผใมู่ นใจของขถ้คำพระองคยเหมสือนไฟไหมถ้
อนัดอยผใมู่ นกระดผกของขถ้คำพระองคย และขถ้คำพระองคยกอ็อมู่อนเปลมีนี้ยทมีนึ่ตถ้องอนัดไวถ้ และขถ้คำพระองคยกอ็อนัดไวถ้
ไมมู่ไหว เยเรมมียยทข้อใจเหลสือเกธินจนเขทำตนัรงใจแลข้ววตทำเขทำจะเลธิกเทศนทำ แตตกทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำ
ทมีที่มทำยนังเขทำกป็ทททำใหข้เขทำเลธิกคธิดเชตนนนัรนในเวลทำไมตนทำน พระวจนะของพระเจข้ทำในใจของเขทำลรุกไหมข้

อยผภต ทำยในตนัวเขทำ แมข้เขทำอยทำกจะเลธิก เขทำกป็เลธิกไมตไดข้ ควทำมเหนสืที่อยลข้ทำของเขทำบนัดนมีรเกธิดจทำกกทำรขนัดขสืน
กทำรทรงเรมียกของพระเจข้ทำ เขทำเลธิกไมตไดข้ เขทำตข้องไปตตอ
10 เพรคำะขถ้คำพระองคยไดถ้ยฮินเสมียงซบบซฮิบเปอ็นอนันมคำก ควคำมหวคำดเสมียวอยผมู่รอบทบกดถ้คำน เขคำ
กลมู่คำววมู่คำ "ใสมู่ควคำมเขคำ ใหถ้เรคำใสมู่ควคำมเขคำ" มฮิตรสหคำยทมีนึ่คถ้นบ เคยทนันี้งสฮินี้นของขถ้คำพระองคยเฝถ้คำดผควคำม
ลมู่มจมของขถ้คำพระองคย กลมู่คำววมู่คำ "ชะรอยเขคำจะถผกหลอกลวงแลถ้วเรคำจะชนะเขคำไดถ้ และจะทคคำกคำร
แกถ้แคถ้นเขคำ" เมสืที่อเยเรมมียยไดข้ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของตนกลนับคสืนมทำ เขทำกป็ไดข้ยธินเหลตทำปรปนักษยของเขทำ
ซรุบซธิบกนันทตทำมกลทำงพวกเขทำเอง พวกเขทำกททำลนังรอทมีจที่ ะไดข้ยธินวตทำเขทำยอมแพข้แลข้ว เมสือที่ เขทำพผดคททำนนัรน
เมสืที่อไร พวกเขทำกป็จะไปโพนทะนทำตตอ แมข้แตตครอบครนัวและเพสืที่อนๆของเขทำกป็รอทมีที่จะไดข้ยธินวตทำเยเร
มมียยย อมแพข้แลข้ว พวกเขทำหวนังวตทำไมตททำงใดกป็ททำงหนนที่งเขทำจะถผกลตอลวงใหข้ยอมแพข้และเลธิกเทศนทำ เมสือที่
นนัรนพวกเขทำจะไดข้ประกทำศวตทำตนชนะแลข้ว มนันเปป็นควทำมหวนังของพวกเขทำวตทำนนักเทศนยฝมีปทำกกลข้ทำผผข้นร มี
จะยกธงขทำว เมสือที่ นนัรนพวกเขทำจะไดข้แกข้แคข้นสมใจ
ยรม 20:11-13

แตมู่พระเยโฮวคำหยทรงอยผมู่ขถ้คำงขถ้คำพเจถ้คำดนังนนักรบทมีนึ่นมู่คำกลนัว เพรคำะ

ฉะนนันนี้ ผผถ้ขมมู่ เหงขถ้คำพเจถ้คำจะสะดบด เขคำจะไมมู่ชนะขถ้คำพเจถ้คำ เขคำจะขคำยหนถ้คำมคำก เพรคำะเขคำจะไมมู่เจรฮิญ
ขนนี้น ควคำมอนัปยศอดสผ เปอ็นนฮิตยยของเขคำนนันี้นจะไมมู่มมีวนันลสืม เมสือที่ เยเรมมียยไดข้พละกททำลนังฝตทำยวธิญญทำณกลนับ
คสืนมทำแลข้ว เขทำกป็เตสือนใจตนัวเองวตทำองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรงสถธิตอยผกต บนั เขทำ และองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำทรง
เปมีที่ยมดข้วยฤทธธิธเดชและนตทำครข้ทำมกลนัว เมสืที่อเขทำตระหนนักเชตนนนัรน เขทำกป็มนนั ที่ ใจวตทำบรรดทำผผข้ทมีที่ขตมเหงเขทำ
จะสะดรุดลข้มและไมตมมีชยนั ตตอเขทำ
วนันนนัรนจะมทำแนตอยตทำงรวดเรป็วเมสือที่ พวกเขทำจะอนับอทำย พวกเขทำจะไมตเจรธิญขนรน และควทำม
สนับสนของพวกเขทำจะคงอยผยต ทำวนทำนและไมตถผกลสืมเลสือน กลตทำวสนัรนๆคสือ เยเรมมียยรผข้วทำต ฝตทำยของ
พระเจข้ทำนนัรนถผกตข้อง บรรดทำศนัตรผของเขทำจะอนับอทำย กทำรรนับใชข้ไมตเคยเปป็นเรสือที่ งงตทำย แตตเยเรมมียยกตป็ ร งนั ใจ
แนตวแนตวทำต จะเดธินหนข้ทำตตอไปพรข้อมกนับควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ
12 โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ผผถ้ทรงทดลองคนชอบธรรม ผผถ้ทอดพระเนตรทนันี้งใจ
และจฮิต ขอใหถ้ขคำถ้ พระองคยไดถ้เหอ็นกคำรแกถ้แคถ้นของพระองคยเหนสือเขคำทนันี้งหลคำย โปรดสนังเกตวตทำเยเร

มมียพย รรณนทำถนงองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำอยตทำงไร (1) พระองคยทรงทดลองคนชอบธรรม นนันที่ คสือ พระองคย
ทรงทดสอบคนชอบธรรม เยเรมมียยรผข้วทำต ตนกททำลนังพผดเรสืที่องอะไรอยผเต พรทำะวตทำเขทำเพธิที่งผตทำนกทำรทดสอบทมีที่
ยทำกลททำบทำกมทำ นอกจทำกนมีร (2) พระเจข้ทำทรงทรทำบใจมนรุษยย วลมีทมีที่กลตทำวถนง “ใจ” หมทำยถนง เครสือที่ งใน
ตตทำงๆซนที่งคนสมนัยโบรทำณเชสืที่อวตทำเปป็นทมีที่ตร นังของอทำรมณยและเหตรุจผงใจทนัรงหลทำย พระเจข้ทำทรงทรทำบใจ
ของเรทำ – เจตนทำและเหตรุจผงใจตตทำงๆของมนัน ดนังนนัรนผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงขอรข้องพระเจข้ทำใหข้เขทำไดข้
เหป็นกทำรแกข้แคข้นตตอเหลตทำศนัตรผของเขทำ “เพรคำะขถ้คำพระองคยไดถ้ทผลเสนอคดมีของขถ้คำพระองคยแลถ้ว” ผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรยกเหตรุผลวตทำเขทำไดข้ตมีแผตใจของตนตตอพระเจข้ทำแลข้ว เขทำไดข้เสนอคดมีของตนตตอหนข้ทำ
บนัลลนังกยยรุตธิธรรมของพระเจข้ทำแลข้ว
13 จงรถ้องเพลงถวคำยพระเยโฮวคำหย จงสรรเสรฮิญพระเยโฮวคำหย เพรคำะวมู่คำพระองคยทรงชมู่วย
ชมีวฮิตของผผถ้ขนัดสนใหถ้พนถ้ จคำกมสือของผผถ้กระทคคำควคำมชนันึ่วรถ้คำย หลนังจทำกทมีที่จธิตวธิญญทำณของเขทำถผกฟสืร นขนรน
ใหมตแลข้วและเขทำตนัรงตทำคอยควทำมชตวยเหลสือของพระเจข้ทำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงกททำชนับคนทนัรงปวงใหข้
สรรเสรธิญพระเจข้ทำรต วมกนันกนับเขทำ แมข้ไมตถผกหมทำยเหตรุไวข้อยตทำงเจทำะจง กทำรบอกเปป็นนนัยทมีที่ชนัดเจนตรง
นมีรกคป็ สือวตทำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้ถผกปลตอยตนัวจทำกมสือของบรรดทำปฏธิปนักษยของเขทำแลข้ว เขทำยกใหข้เรสืที่อง
นนัรนเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำอยตทำงชนัดเจนและเขทำสรรเสรธิญพระองคยเพรทำะเหตรุนร นัน
ยรม 20:14-18

ขอใหถ้วนันทมีนึ่ขถ้คำพเจถ้คำเกฮิดมคำนนันี้นถผกสคำปแชมู่ง อยมู่คำใหถ้วนันทมีนึ่มคำรดคำของ

ขถ้คำพเจถ้คำคลอดขถ้คำพเจถ้คำไดถ้รนับพร 15 ขอใหถ้ชคำยคนนนันี้นถผกสคำปแชมู่ง คสือคนทมีนึ่เขคำนคคำขมู่คำวไปบอกบฮิดคำ
ขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ "บบตรชคำยคนหนนนึ่งเกฮิดมคำแกมู่ทมู่คำนแลถ้ว" อนันกระทคคำใหถ้บฮิดคำมมีควคำมยฮินดมีมคำก 16 ขอใหถ้
ชคำยคนนนันี้นเหมสือนกนับบรรดคำเมสืองซนนึ่งพระเยโฮวคำหยทรงควคนึ่คำเสมียและมฮิไดถ้ทรงกลนับพระทนัย ขอใหถ้
เขคำไดถ้ยฮินเสมียงรถ้องใหถ้ชมู่วยในเวลคำเชถ้คำ และใหถ้ไดถ้ยฮินเสมียงโวยวคำยในเวลคำเทมีนึ่ยง 17 เพรคำะเขคำมฮิไดถ้ฆมู่คำ
ขถ้คำพเจถ้คำเสมียตนันี้งแตมู่ในครรภย ใหถ้มคำรดคำของขถ้คำพเจถ้คำเปอ็นหลบมฝนังศพของขถ้คำพเจถ้คำ และครรภยนนนันี้ จะไดถ้
โตอยผมู่เปอ็นนฮิตยย 18 ทคคำไมขถ้คำพเจถ้คำจนงออกมคำจคำกครรภยมคำเหอ็นควคำมลคคำบคำกและควคำมทบกขย และวนัน
คสืนของขถ้คำพเจถ้คำกอ็สฮินี้นเปลสืองไปดถ้วยควคำมอนับอคำย

เมสืที่อพธิจทำรณทำถนงคททำสรรเสรธิญอนันเปมีที่ยมชนัยชนะทมีที่ถผกพบในขข้อ 13 มนันจนงดผเหมสือนไมตเขข้ทำกนันทมีที่
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจะกลนับไปเวทนทำตนัวเองและรททำพนันวตทำตนไมตนตทำเกธิดมทำเลย ททำงออกของปนัญหทำนมีร
คสือวตทำ ยตอหนข้ทำนมีรสะทข้อนกลนับไปยนังชตวงเวลทำนนัรนทมีที่เขทำถผกจองจททำอยผโต ดยปทำชเฮอรย ผผข้เขมียนศนักดธิธสธิทธธิธ
ทตทำนนมีรถผกดลใจโดยพระวธิญญทำณของพระเจข้ทำใหข้เปธิดเผยควทำมรผข้สนกลนกๆแหตงควทำมสธิรนหวนังกตอน
หนข้ทำนนัรนของเขทำ ณ เวลทำนนัรนเยเรมมียยรททำพนงวตทำตนไมตนตทำเกธิดมทำเลย เรทำควรระลนกวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรง
เรมียกเยเรมมียยใหข้เปป็นผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งกตอนเขทำถผกคลอดออกมทำเสมียอมีก (1:5) ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
ทรทำบเรสืที่องนนัรนและรผข้สนกขมขสืนที่ เพรทำะเรสืที่องนนัรน ในชตวงเวลทำแหตงควทำมพตทำยแพข้ของเขทำ เขทำจนงกบฏตตอ
กทำรทรงเรมียกของเขทำจทำกพระเจข้ทำและรททำพนงวตทำตนไมตนตทำเกธิดมทำเลยหรสือนตทำจะตทำยตอนถผกคลอดออก
มทำ นนันที่ คสือควทำมทข้อใจทมีที่เยเรมมียเย ผชธิญในชตวงวนันเหลตทำนนัรนแหตงกทำรถผกขตมเหงของเขทำ แตตดนังทมีที่
หมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 11-13 เขทำทททำใจไดข้แลข้วและสรรเสรธิญพระเจข้ทำอมีกครนัรง โดยตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะ
ดททำเนธินตตอไปในกทำรรนับใชข้ทมีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเขทำ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 21: บทนมีไนั้ มล่ไดผู้เรมียงตามลนาดนับเวลากล่อนหลนังตล่อจากบททมีที่แลผู้ว
เหตมุการณณ์หนนที่งระหวล่างกษนัตรยิยณ์เศเดคมียาหณ์กนับเยเรมมียณ์ถผกบนันทนกไวผู้ซงนที่ เยเรมมียณ์ใหผู้คนาเตสือนสมุดทผู้ายแกล่
กษนัตรยิยณ์เศเดคมียาหณ์เกมีที่ยวกนับความพยินาศทมีที่ใกลผู้เขผู้ามาของกรมุงเยรผซาเลป็ม
ยรม 21:1-2

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียย เมสืนึ่อกษนัตรฮิยยเศเดคมี

ยคำหยทรงใชถ้ใหถ้ปคำชเฮอรยบบตรชคำยมนัลคฮิยคำหย และเศฟนันยคำหยปโบ รหฮิตบบตรชคำยมคำอคำเสอคำหยไปหคำเยเร
มมียยวมู่คำ ขณะทมีที่บททมีที่แลข้วกลตทำวถนงเหตรุกทำรณยตตทำงๆกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำบธิโลนตตอสผข้ยดผ ทำหย
และเยรผซทำเลป็ม ภทำพเหตรุกทำรณยตอนนมีรกขป็ ข้ทำมไปขข้ทำงหนข้ทำเกสือบยมีที่สธิบปมี กษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหย
นนันที่ คสือ เศเดคมียทำหยครองบนัลลนังกยอยผต บทำบธิโลนไดข้รรุกรทำนยผดทำหยไปสองครนัรงแลข้วกตอนหนข้ทำนมีร (ในปมี 606
และ 597 กตอน ค.ศ.) ปทำชเฮอรยทมีที่วทำต นมีรไมตใชตคนเดมียวกนับในบททมีที่แลข้ว ในบทนนัรนปทำชเฮอรยเปป็นบรุตร
ชทำยของอธิมเมอรย ในบทนมีรปทำชเฮอรยเปป็นบรุตรชทำยของมนัลคธิยทำหย ปทำชเฮอรยคนกตอนนนัรนถผกจนับตนัวไป

ยนังบทำบธิโลนแลข้วเพสืที่อสธิรนชมีวธิตทมีที่นนนัที่ คนบทำบธิโลนไดข้เรธิที่มกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของตนตตอสผข้
เยรผซทำเลป็มแลข้วและกทำรลข้อมกรรุงนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำกททำลนังเกธิดขนรนแลข้ว
ในโมงยทำมอนันมสืดหมตนนนัรน กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยผผข้ชนัวที่ รข้ทำยกป็สตงผผข้แทนสองคนไปหทำเยเรมมียย ผผข้
พยทำกรณยชรทำผผข้เนข้นหลนักขข้อเชสืที่อเดธิม เรทำทรทำบนข้อยมทำกเกมีที่ยวกนับชทำยสองคนนมีร แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำพวก
เขทำทนัรงคผตเปป็นปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรนและมมียศสผง พวกเขทำจนงถผกสต งโดยกษนัตรธิยยไปหทำผผข้พยทำกรณยทตทำน
นมีรเพสืที่อถทำมวตทำ:
2 "ขอจงทผลถคำมพระเยโฮวคำหยเพสืนึ่อเรคำ เพรคำะเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนกคคำลนังทคคำ
สงครคำมกนับเรคำ ชะรอยพระเยโฮวคำหยจะทรงกระทคคำกนับเรคำตคำมบรรดคำรคำชกฮิจอนันมหนัศจรรยยของ
พระองคย และจะทรงกระทคคำใหถ้เนบผคนัดเนสซคำรยถอยทนัพไปจคำกเรคำ" ในฉบนับคธิงเจมสยภทำษทำอนังกฤษ
ชสืที่อ เนบผคนัดเนสซารณ์ กป็สะกดไดข้ดข้วยวตทำ เนบผคนัดเรสซารณ์ ทนัรงสองชสืที่อหมทำยถนงกษนัตรธิยยองคยเดมียวกนัน
ขณะทมีที่คนบทำบธิโลนกททำลนังลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มอยผหต รสือกททำลนังจะทททำเชตนนนัรน กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยกเป็ กธิด
สนใจในทมีที่สรุดวตทำผผข้พยทำกรณยเยเรมมียยจะกลตทำวอะไร อยผดต ๆมี กษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยผผข้ชนัวที่ รข้ทำยแหตงยผดทำหยกป็
เรธิที่มสนใจเรสืที่องของพระเจข้ทำขนรนมทำและอยทำกรผข้วทำต พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ พระเจข้ทำผผข้ทมีที่เขทำไดข้ละทธิรง บนัดนมีร
จะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกขทำกรรไกรของกองทนัพบทำบธิโลนหรสือไมต แมข้เศเดคมียทำหยจนถนงบนัดนมีร
ไมตมมีเวลทำใหข้พระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของตน วธิกฤตธิตตทำงๆกป็ทททำใหข้คนเรทำหมทำยพนที่งสวรรคยขร นนมทำไดข้
ดนังนนัรนกษนัตรธิยยทมีที่ไมตเอทำพระเจข้ทำผผข้นร มีจนงหวนังวตทำพระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของเขทำอทำจชตวยเหลสือเขทำ
สททำหรนับรทำยละเอมียดเพธิมที่ เตธิมเกมีที่ยวกนับเศเดคมียทำหย ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:10-18 และหมทำยเหตรุตตทำงๆของ
ขข้อกลตทำวนนัรน พระเจข้ทำทรงเรมียกเขทำวตทำกษนัตรธิยยผผข้ชนัวที่ รข้ทำยซนที่งจรธิงๆแลข้วเมธินเยเรมมียยผผข้พยทำกรณย
ยรม 21:3-4

แลถ้วเยเรมมียยบอกเขคำทนันี้งสองวมู่คำ "ทมู่คำนจงทผลแกมู่เศเดคมียคำหยดนังนมีนี้วมู่คำ 4

`พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะหนันกลนับซนงนึ่ ยบทโธปกรณยอนันอยผมู่ในมสือ
ของเจถ้คำ และซนงนึ่ เจถ้คำใชถ้สถ้รผ บกนับกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนและกนับชนเคลเดมียซนงนึ่ กคคำลนังลถ้อมเจถ้คำอยผมู่นอก
กคคำแพง และเรคำจะรวบรวมมนันมคำไวถ้ในใจกลคำงเมสืองนมีนี้

พระเจข้ทำทรงมมีขอข้ ควทำมรรุนแรงสททำหรนับกษนัตรธิยยหนข้ทำดข้ทำนองคยนร มี ครนัรนตรนัสผตทำนผผข้พยทำกรณยทตทำน
นมีร พระเจข้ทำทรงบอกวตทำพระองคยจะทรงหนันอทำวรุธเหลตทำนนัรนของกองทนัพยผดทำหยมทำตตอสผข้พวกเขทำเอง เหป็น
ไดข้ชนัดวตทำคนบทำบธิโลนจะยนดอทำวรุธทนัรงหลทำยของยผดทำหยและใชข้อทำวรุธของพวกเขทำเองมทำตตอสผข้พวกเขทำ
ยธิงที่ กวตทำนนัรนคนบทำบธิโลนทมีที่กทำท ลนังลข้อมกรรุงนมีรอยผจต ะทะลวงเขข้ทำมทำในกรรุงนมีรและสต งสนัญญทำณวตทำพวกยธิว
พตทำยแพข้แลข้ว (ชสืที่อ ชนเคลเดมีย ปรทำกฏเปป็นครนัรงแรกในหนนังสสือเยเรมมียย มนันมมีควทำมหมทำยเดมียวกนันกนับ
ชสืที่อ คนบาบยิโลน เหมสือนกนับคททำวตทำ อยิงลยิช กนับบรยิตยิช เคลเดมียจรธิงๆแลข้วเปป็นภผมธิภทำคหนนงที่ ทมีที่อยผภต ทำยใน
จนักรวรรดธิบทำบธิโลนโดยอยผทต ทำงทธิศตะวนันออกเฉมียงใตข้ของกรรุงบทำบธิโลนใกลข้กบนั อตทำวเปอรยเซมีย แตต
คททำๆนมีรถผกใชข้แบบแทนกนันไดข้กบนั คททำวตทำ คนบาบยิโลน)
ยรม 21:5-6

เรคำเองจะตมู่อสผถ้กนับเจถ้คำดถ้วยมสือทมีนึ่เหยมียดออกและดถ้วยแขนทมีนึ่แขอ็งแรง

ดถ้วยควคำมกรฮินี้ว ดถ้วยควคำมเกรมีนี้ยวกรคำดและพฮิโรธมคำกยฮินึ่ง ผผข้พผดคสือ พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ กทำรเสมียดสมี
ประชดประชนันกป็คอสื วตทำ ในฐทำนะทมีที่พงนที่ สรุดทข้ทำย เศเดคมียทำหยหวนังวตทำพระเจข้ทำแหตงบรรพบรุรรุษของเขทำ ผผข้ทมีที่
เขทำไดข้เพธิกเฉยและหมธิที่นประมทำทมทำนทำน บนัดนมีรจะมทำชตวยเขทำใหข้พข้น พระเจข้ทำทรงมมีเรสืที่องหนนที่งทมีที่จะ
กลตทำว แทนทมีจที่ ะชตวยพวกเขทำใหข้พข้น พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองคยเองจะตตอสผข้พวกเขทำ และเมสืที่อ
พระองคยทรงทททำเชตนนนัรน มนันจะมทำพรข้อมกนับควทำมเกรมีรยวกรทำดและพธิโรธมทำกยธิงที่ ยผดทำหยใชข้โอกทำส
ของตนจนหมดแลข้วและเศเดคมียทำหยยนังมมีหนข้ทำมทำขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ชตวยพวกตนออกจทำกควทำมยรุงต ยทำก
ทมีที่พวกเขทำเผชธิญอยผต ตรงกนันขข้ทำม พระเจข้ทำเองจะทททำใหข้พวกเขทำพตทำยแพข้
6 และเรคำจะโจมตมีชคำวกรบงนมีนี้ ทนันี้งคนและสนัตวย แลถ้วกอ็จะตคำยลงดถ้วยโรคระบคำดขนคำดหนนัก
กตอนคนบทำบธิโลนทะลวงเขข้ทำมทำในกรรุงนมีร พวกเขทำกป็ทททำกทำรลข้อมกรรุงอนันนตทำกลนัวซนที่งทททำใหข้คนจททำนวน
มทำกในกรรุงนนัรนทนัรงคนและสนัตวยเสมียชมีวธิต นอกจทำกนมีร กทำรลข้อมกรรุงเชตนนนัรนปกตธิแลข้วกป็กตอใหข้เกธิดกทำร
ระบทำดอนันนตทำกลนัวของโรคตตทำงๆซนที่งทททำใหข้ชทำวกรรุงนนัรนเดสือดรข้อนหนนักกวตทำเดธิม แนตนอนวตทำมนันเกธิดขนรน
ในทมีที่นร มี
ยรม 21:7

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ภคำยหลนังเรคำจะมอบเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยขย องยผ

ดคำหย และบรรดคำขถ้คำรคำชกคำรของเขคำ และประชคำชนเมสืองนมีนี้ซนนึ่งรอดตคำยจคำกโรคระบคำด ดคำบและกคำร

กนันดคำรอคำหคำรไวถ้ในมสือของเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน และมอบไวถ้ในมสือของศนัตรผ ของ
เขคำทนันี้งหลคำย ในมสือของคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ ทมู่คำนจะฟนันเขคำเสมียดถ้วยคมดคำบ ทมู่คำนจะ
ไมมู่สงสคำรเขคำทนันี้งหลคำย หรสือไวถ้ชมีวฮิตเขคำ หรสือมมีควคำมเมตตคำตมู่อเขคำ' เมสืที่อเนบผคนัดเนสซทำรยรรุกรทำนเขข้ทำ
มทำในกรรุงนนัรน เศเดคมียทำหยและคนเหลตทำนนัรนทมีที่รอดชมีวธิตจทำกควทำมททำรรุณของสงครทำมและโรคระบทำด
ในกรรุงนนัรนจะถผกฆตทำตทำยตรงนนัรนเลยหรสือไมตกถป็ ผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน จะไมตมมีควทำม
เมตตทำเลย 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:1-21 บนันทนกรทำยละเอมียดอนันนตทำกลนัวบทำงประกทำรเกมีที่ยวกนับวนันมสืดมธิด
เหลตทำนนัรน ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:15-21 เชตนกนัน
ยรม 21:8-9

และเจถ้คำจงพผดกนับชนชคำตฮินมีนี้วมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำ

ไดถ้ตนันี้งวฮิถมีแหมู่งชมีวฮิตและทคำงแหมู่งควคำมตคำยไวถ้ตมู่อหนถ้คำเจถ้คำ ทตทำมกลทำงโมงยทำมอนันมสืดมธิดและนตทำกลนัว
เหลตทำนนัรน พระเจข้ทำยนังทรงใหข้แสงเรสืองรองแหตงควทำมหวนัง คนเหลตทำนนัรนในเยรผซทำเลป็มยนังมมีททำงเลสือกทมีที่
จะถผกไวข้ชมีวธิตกตอนกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำย มมีททำงเลสือกระหวตทำงกทำรมมีชมีวธิตอยผตต ตอไปหรสือกทำรเสมียชมีวธิต
9 คนทมีนึ่อยผใมู่ นเมสืองนมีนี้จะตคำยเสมียดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำรและดถ้วยโรคระบคำด แตมู่ผ ทถ้ผ มีนึ่
ออกไปยอมมอบตนัวกนับชนเคลเดมียผผถ้ตนันี้งลถ้อมอยผมู่นนนันี้ กอ็จะมมีชมีวฮิตอยผไมู่ ดถ้ คนทนัรงปวงทมีที่เหลสืออยผใต นกรรุงนมีร
จะเผชธิญควทำมตทำยทมีที่นตทำกลนัวและหลมีกเลมีที่ยงไมตไดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ผผข้ใดทมีที่จะยตองออกไปและมอบตนัว
แกตคนบทำบธิโลนอยตทำงนข้อยกป็จะไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิต วลมีสรุดทข้ทำย และจะมมีชมีวฮิตของตนเปอ็นบคคำเหนอ็จแหมู่ง
กคำรสงครคำม มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘และชมีวธิตของเขทำจะเปป็นรทำงวนัลแกตเขทำ’ คนเหลตทำนนัรนทมีที่ยอมมอบตนัว
เสมียตอนนมีรอยตทำงนข้อยจะไมตถผกฆตทำตทำย
ยรม 21:10

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะเรคำไดถ้มมู่งบ หนถ้คำตมู่อสผถ้เมสืองนมีนี้ดถ้วยควคำม

รถ้คำยไมมู่ใชมู่ดถ้วยควคำมดมี คสือเมสืองนมีนี้จะถผกมอบไวถ้ในมสือของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน และทมู่คำนจะเผคำมนัน
เสมียดถ้วยไฟ' เชตนเดมียวกนับในตอนตข้นของหนนังสสือเลตมนมีร คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมรถ้คำย (รา) ในบรธิบทนมีรมมี
ควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมทรุกขยลททำบทำก’ หรสือ ‘ทรุกขยภยนั ’ พระเจข้ทำเองทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตแลข้ววตทำจะ
ทททำลทำยเยรผซทำเลป็ม พระองคยจะทรงใชข้คนบทำบธิโลนเพสืที่อกระทททำกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย พวกเขทำจะ
เผทำกรรุงนมีรจนวอดวทำย ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:9

ยรม 21:11-12

จงกลมู่คำวตมู่อวงศยวคำนของกษนัตรฮิยยยผดคำหยวมู่คำ `จงฟนังพระวจนะของ

พระเยโฮวคำหย ขณะทมีที่กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกประกทำศมทำจนถนงตรงนมีรมมีมทำยนังยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มโดย
รวม บนัดนมีรพระเจข้ทำทรงหนันควทำมสนใจไปทมีที่ตนัวเศเดคมียทำหยบข้ทำง เศเดคมียทำหยเปป็นกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยทมีที่
ครองบนัลลนังกยแหตงยผดทำหย พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงมมีขข้อควทำมหนนที่งสททำหรนับเศเดคมียทำหย
เองและทรงกลตทำวมนันแกตเขทำ
12 โอ วงศยวคำนดคำวฮิดเออ๋ย พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงใหถ้ควคำมยบตฮิธรรมในเวลคำเชถ้คำ จงชมู่วย
ผผถ้ทมีนึ่ถผกปลถ้นใหถ้พนถ้ จคำกมสือผผถ้ทมีนึ่บมีบบนังคนับ เกรงวมู่คำควคำมพฮิโรธของเรคำจะออกไปเหมสือนไฟ และเผคำ
ไหมถ้อยมู่คำงทมีนึ่ไมมู่มมีใครดนับไดถ้ เพรคำะกคำรกระทคคำอนันชนันึ่วรถ้คำยของเจถ้คำทนันี้งหลคำย ในสธิที่งทมีที่ดผเหมสือนเปป็นคททำ
วธิงวอนครนัรงสรุดทข้ทำยใหข้กลนับใจใหมต พระเจข้ทำทรงมมีขอข้ ควทำมหนนที่งสททำหรนับเศเดคมียทำหยและรทำชวงศยของ
เขทำ – วงศยวทำนของดทำวธิด เขทำถผกสนังที่ ใหข้พธิพทำกษทำอยตทำงยรุตธิธรรมและยรุตธิกทำรทรุจรธิตและกทำรบมีบบนังคนับ
ซนที่งยนังกระทททำอยผใต นเยรผซทำเลป็ม ถข้ทำกษนัตรธิยยจะกลนับใจใหมตและทททำใหข้ควทำมชอบธรรมกลนับคสืนมทำ
ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชดนั เจนกป็คสือวตทำพระเจข้ทำจะทรงยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ถข้ทำ
กษนัตรธิยยไมตยอมกลนับใจ โทสะของพระองคยจะพลรุงต ขนรนเหมสือนไฟซนที่งจะดนับไมตไดข้ – “เพรทำะกทำรกระ
ทททำอนันชนัวที่ รข้ทำยของเจข้ทำทนัรงหลทำย” อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมมีกทำรบตงบอกเลยวตทำเศเดคมียทำหยเตป็มใจทมีที่จะถตอมตนัว
และกลนับใจใหมต แมข้ยทำมเผชธิญกนับควทำมพธินทำศอนันหลมีกเลมีที่ยงไมตไดข้กตป็ ทำม
ยรม 21:13-14

โอ ชคำวทมีนึ่ลมู่มบ เออ๋ย ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผเถ้ จถ้คำ ศฮิลคำแหมู่งทมีนึ่รคำบเออ๋ย พระเยโฮวคำหย

ตรนัสดนังนมีนี้แหละ พวกเจถ้คำผผถ้กลมู่คำววมู่คำ "ใครจะลงมคำตมู่อสผถ้กนับเรคำ หรสือใครจะเขถ้คำมคำในทมีนึ่อคำศนัยของเรคำ "
ทมีที่ลมุล่มและศยิลาแหล่งทมีที่ราบ ยตอมเปป็นคททำพผดเปรมียบเปรยถนงเยรผซทำเลป็ม เยรผซทำเลป็มในสมนัยนนัรนรวมตอน
ลตทำงและตอนบนเขข้ทำไวข้ดวข้ ย ซนงที่ ตรงกลทำงนนัรนมมีหรุบเขทำหนนที่งทมีที่ชสืที่อวตทำไทโรเปมีร ยน (Tyropeon) หรุบเขทำ
นนัรนแบตงเนธินเขทำทนัรงสองนนัรนออกซนที่งบนเนธินเขทำทนัรงสองนนัรนกรรุงนนัรนถผกตนัรงอยผต ชทำวทมีที่ลรุตมนนัรน (คนเดมียว)
อทำจหมทำยถนงกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ เศเดคมียทำหยและเหลตทำสหทำยของเขทำยนังหลอกตนัวเองอยผต
วตทำเยรผซทำเลป็มจะตข้ทำนททำนคนบทำบธิโลนไดข้

14 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะลงโทษเจถ้คำทนันี้งหลคำยตคำมผลแหมู่งกคำรกระทคคำของเจถ้คำ เรคำจะ
กมู่อไฟไวถ้ในปมู่คำของเมสืองนนันี้น และไฟนนันนี้ จะเผคำผลคำญสฮินึ่งตมู่คำงๆทมีนึ่อยผมู่รอบเมสืองนนันี้นสฮินี้น '" แมข้พวกเขทำ
หวนังวตทำเยรผซทำเลป็มจะถผกปข้องกนันไวข้ไดข้ พระเจข้ทำกป็ทรงเตสือนวตทำพระองคยจะทรงลงโทษพวกเขทำตทำม
กทำรกระทททำตตทำงๆของพวกเขทำ พวกเขทำจะเกมีที่ยวผลทมีที่พวกเขทำไดข้หวตทำน ไฟทมีจที่ ะมทำนนัรนในปตทำของมนัน
อทำจหมทำยถนงไหลตเขทำทมีมที่ มีปตทำรอบๆกรรุงเยรผซทำเลป็มถผกไฟเผทำ มนันอทำจเปป็นคททำพผดเปรมียบเปรยถนงตอนทมีที่
กรรุงนนัรนจะถผกไฟเผทำดรุจไฟปตทำ จะไมตมสมี ที่ ธิงใดของกรรุงเยรผซทำเลป็มหลงเหลสือเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำเสรป็จสธิรน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 22: ขผู้อความอนันแสบสนันถนงกษนัตรยิยณ์องคณ์ทผู้ายๆแหล่งยผดาหณ์จากพระเจผู้า
ผล่านทางเยเรมมียณ์มาตล่อไป ในขผู้อ 1-9 พระเจผู้าทรงเตสือนสตยิกษนัตรยิยณ์ใหผู้กระทนาอยล่างยมุตยิธรรม ในขผู้อ
10-19 การตกเปป็นเชลยของเยโฮยาคยิมและจมุดจบของเยโคนยิยาหณ์ถผกบอกลล่วงหนผู้า ในขผู้อ 20-30
หายนะในทมีที่สมุดของราชวงศณ์แหล่งยผดาหณ์ถผกประกาศ
ยรม 22:1-2

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงลงไปยนังรคำชสคคำนนักของกษนัตรฮิยยย ผดคำหย

และกลมู่คำวถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทมีนึ่นนันึ่น เหป็นไดข้ชดนั วตทำเยเรมมียยอยผทต ภมีที่ ผเขทำพระวธิหทำรตอนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงเรมียกเขทำ
ใหข้ไปยนังพระรทำชวนังของกษนัตรธิยแย หตงยผดทำหย เหป็นไดข้ชดนั วตทำนนันที่ อยผบต นทมีรที่ ทำบสผงระดนับตทที่ทำกวตทำ เขทำจนงถผก
สนังที่ ใหข้ ‘ลงไป’ เหป็นไดข้ชนัดวตทำกษนัตรธิยยองคยนร นันคสือ เยโฮยทำคธิม แมข้บรธิบทของบททมีที่แลข้วถผกกลตทำวแกตเศเด
คมียทำหยกตป็ ทำม อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้อ 18-19 บอกลตวงหนข้ทำถนงกทำรสธิรนชมีวตธิ อยตทำงนตทำสมเพชของเยโฮยทำคธิม
ดนังนนัรนนนักอธธิบทำยพระคนัมภมีรสย ต วนใหญตจงน เชสืที่อวตทำบทนมีรถผกกลตทำวแกตเยโฮยทำคธิม บรุตรชทำยของโยสธิยทำหย
และเปป็นพมีที่ชทำยของเศเดคมียทำหย สต วนแรกของบทนมีรจงน เปป็นขข้อควทำมสททำหรนับเยโฮยทำคธิมเปป็นหลนักซนที่ง
เปป็นคนชนัวที่ ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:5
2 วมู่คำ "โอ ขถ้คำแตมู่กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย ผผปถ้ ระทนับบนพระทมีนึ่นนันึ่งของดคำวฮิด จงฟนังพระวจนะของ
พระเยโฮวคำหย ทนันี้งตนัวทมู่คำน ขถ้คำรคำชกคำรของทมู่คำน และประชคำชนของทมู่คำนผผถ้เขถ้คำมคำในประตผเมสืองนมีนี้ เย

โฮยทำคธิมกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย จนงถผกเตสือนสตธิใหข้ฟนังพระวจนะขององคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำ คททำเตสือนสตธิ
เดมียวกนันนมีรถผกใหข้เชตนกนันแกตเหลตทำผผข้รนับใชข้ของเขทำและคนทนัรงปวงทมีที่เขข้ทำมทำททำงประตผพระรทำชวนัง
ยรม 22:3

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงกระทคคำควคำมยบตฮิธรรมและควคำมชอบ

ธรรม จงชมู่วยผผถ้ทมีนึ่ถผกปลถ้นใหถ้พนถ้ มสือของผผถ้ทมีนึ่บบมี บนังคนับ และอยมู่คำไดถ้กระทคคำควคำมผฮิดหรสือควคำมทคำรบณ
แกมู่ชนตมู่คำงดถ้คำว ลผกกคคำพรถ้คำพมู่อ และหญฮิงมมู่คำย หรสือหลนันึ่งโลหฮิตทมีนึ่ไรถ้ควคำมผฮิดใหถ้ถนงตคำยในสถคำนทมีนึ่นมีนี้ เย
โฮยทำคธิมผผข้เปป็นกษนัตรธิยยถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้ทททำสธิที่งทมีที่ถผกตข้อง ครุณธรรมเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำและควทำมชอบ
ธรรมถผกพบคผตกนนั บตอยๆในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมยบตฮิธรรม (กคำรพฮิพคำกษคำ)
(มยิชพนัท) ในบรธิบทนมีรจรธิงๆแลข้วมมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมยรุตธิธรรม’ ขข้อควทำมของพระเจข้ทำสททำหรนับเยโฮ
ยทำคธิมกป็คสือ ใหข้เขทำผผข้เปป็นกษนัตรธิยยปกครองอยตทำงยรุตธิธรรมและสต งเสรธิมควทำมชอบธรรมในอทำณทำจนักร
ของเขทำ กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ เขทำถผกสนังที่ ใหข้ยรุตธิกทำรทรุจรธิต กทำรฉข้อโกง และวธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีที่
คดโกงเชตนเดมียวกนับควทำมททำรรุณและกทำรบมีบบนังคนับตตอคนอตอนแอและคนทมีที่ชตวยเหลสือตนัวเองไมตไดข้
(นนันที่ คสือ ลผกกททำพรข้ทำ หญธิงมตทำย และคนตตทำงดข้ทำว) เหลตทำกษนัตรธิยยสมนัยโบรทำณมนักมมีควทำมผธิดในเรสืที่องกทำร
ประหทำรชมีวธิตใครกป็ตทำมทมีที่ทททำใหข้ตนไมตพอใจ พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยโฮยทำคธิมวตทำอยตทำทททำใหข้โลหธิตทมีที่ไรข้
ควทำมผธิดตก เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำมมีควทำมผธิดในเรสือที่ งดนังกลตทำว
ยรม 22:4-5

เพรคำะถถ้คำทมู่คำนกระทคคำสฮินึ่งนมีนี้จรฮิงๆแลถ้วจะมมีกษนัตรฮิยยผปถ้ผ ระทนับบน

พระทมีนึ่นนันึ่งของดคำวฮิดเขถ้คำมคำทคำงประตผของพระรคำชวนังนมีนี้ เสดอ็จมคำโดยรถรบและมถ้คำ ทนันี้งตนัวกษนัตรฮิยย
บรรดคำขถ้คำรคำชกคำรและประชคำชนของทมู่คำนนนันี้น ถผู้าเยโฮยทำคธิมจะปฏธิรปผ อทำณทำจนักรของตนจนควทำม
บทำปอนันโจตงแจข้ง พฤตธิกรรมทมีที่เปป็นอทำชญทำกรรม และควทำมชนัวที่ ถผกปรทำบปรทำม แลผู้วพระเจข้ทำกป็จะทรง
อนรุญทำตใหข้รทำชวงศยของดทำวธิดดททำรงสสืบตตอไปในเยรผซทำเลป็ม นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำอทำณทำจนักรยผ
ดทำหยจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ดททำรงอยผตต ตอไป กลตทำวสนัรนๆคสือ ถข้ทำเยโฮยทำคธิมจะทททำใหข้เกธิดกทำรกลนับใจใหมต
และควทำมชอบธรรมในอทำณทำจนักรของเขทำ พระเจข้ทำกป็จะทรงละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนทมีที่ไดข้
ทรงประกทำศตตอสผข้มนัน อมีกครนัรงทมีคที่ วทำมเมตตทำของพระเจข้ทำถผกหยธิบยสืที่นใหข้แกตประชทำชนของพระองคย
ถข้ทำพวกเขทำยอมกลนับใจใหมต พระองคยกจป็ ะทรงเปมีที่ยมเมตตทำ

5 แตมู่ถถ้คำทมู่คำนไมมู่ฟนังถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำปฏฮิญคำณตมู่อตนัวของเรคำเองวมู่คำ
รคำชสคคำนนักนมีนี้จะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง" ขข้อควทำมนมีรทที่มธิ แทงพอๆกนับทมีมที่ นันกระชนับ ถข้ทำเยโฮยทำคธิมเมธินเฉยคททำ
เตสือนของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำกป็ทรงปฏธิญทำณโดยพระองคยเองวตทำพระรทำชวนังทมีที่เยรผซทำเลป็มจะถผกทททำลทำย
ยตอยยนับ เงสืที่อนไขนนัรนงตทำยๆ ถผู้าเยโฮยทำคธิมทททำใหข้เกธิดกทำรฟสืร นฟผในแผตนดธินของตนเหมสือนอยตทำงทมีโที่ ยสธิ
ยทำหยบธิดทำของตนไดข้กระทททำ แลผู้วยผดทำหยกจป็ ะไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิต อยตทำงไรกป็ตทำม ถผู้ากษนัตรธิยยเพธิกเฉยคททำ
เตสือนตตทำงๆของพระเจข้ทำ แลผู้วพระรทำชวนังของเขทำกป็จะถผกทททำลทำย (พรข้อมกนับประชทำชทำตธินร นันดข้วย) นมีที่
บอกเปป็นนนัยถนงควทำมพธินทำศยตอยยนับของประชทำชทำตธินร นัน
ยรม 22:6-7

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แกมู่รคำชสคคำนนักแหมู่งกษนัตรฮิยขย องยผดคำหย

วมู่คำ "เจถ้คำเปอ็นเหมสือนกฮิเลอคำดแกมู่เรคำ เปอ็นดนังยอดภผเขคำเลบคำนอน ถนงกระนนันี้น เรคำจะกระทคคำเจถ้คำใหถ้เปอ็น
ถฮินนึ่ ทบรกนันดคำรแนมู่ เปอ็นเมสืองทมีนึ่ไมมู่มมีคนอคำศนัย ขข้อควทำมนมีรถผกขยทำยออกเพสืที่อรวมรทำชวงศยทรนังสธิรนเขข้ทำไวข้
ดข้วย – ‘เหลตทำกษนัตรธิยย’ แหตงยผดทำหย พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถนงพสืรนทมีที่สองแหตงทมีที่สวยงทำมของภผมภธิ ทำคนนัรน
กธิเลอทำดขนรนชสืที่อในเรสือที่ งสวนผลไมข้และพสืชผลอนันอรุดมสมบผรณย มนันเปป็นคททำเรมียกทมีที่สสืที่อถนงควทำมมนั งที่ คนังที่
และควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง
เลบทำนอนเปป็นเมสือง ‘พนักรข้อน’ ของเขตแดนนนัรน พรข้อมกนับปตทำภผเขทำทมีที่เตป็มไปดข้วยตข้นสนสมี
ดทำรย มนันคสือสถทำนทมีที่ทตองเทมีที่ยว ‘ภทำคเหนสือ’ ของแวตนแควข้นนนัรน ในบรธิบทนมีร ยอดภผเขทำเลบทำนอนอทำจ
หมทำยถนงภผเขทำเหลตทำนนัรนทมีที่เตป็มไปดข้วยปตทำของเลบทำนอน ดนังนนัรนมนันจนงเปป็นคททำเรมียกทมีที่สสืที่อถนงภผมธิภทำคอนัน
นตทำปรทำรถนทำ ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำทรงถสือวตทำยผดทำหยเปป็นสถทำนทมีที่อนันนตทำปรทำรถนทำ
เพรทำะควทำมงทำมและควทำมอรุดมสมบผรณยของมนัน กระนนัรนพระองคยกกป็ ทำท ลนังจะทททำใหข้มนันกลทำยเปป็น
สถทำนทมีที่แหตงควทำมรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ
7 เรคำจะเตรมียมผผถ้ทคคำลคำยไวถ้ตมู่อสผถ้เจถ้คำ ตมู่คำงกอ็มมีอคำวบธของตน และเขคำทนันี้งหลคำยจะตนัดตถ้นสนสมี
ดคำรยอยมู่คำงดมีของเจถ้คำลง และโยนเขถ้คำในไฟ ถข้ทำยผดทำหยไมตกลนับใจใหมต พระเจข้ทำจะทรงสต งพวกผผข้รร สือถอน
ตธิดอทำวรุธ (นนันที่ คสือ พวกผผข้ทททำลทำย) มทำซนที่งจะทททำลทำยปตทำทนัรงหลทำยของแผตนดธินนนัรนและเผทำพวกมนันเสมีย

ภทำพเปรมียบทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็สสืที่อถนงควทำมพธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของแผตนดธินนนัรนทนัรงหมดโดยนทรทำมสือของ
บทำบธิโลน
ยรม 22:8-9

และประชคำชคำตฮิเปอ็นอนันมคำกจะผมู่คำนเมสืองนมีนี้ไป และทบกคนจะพผดกนับ

เพสืนึ่อนบถ้คำนของตนวมู่คำ `ทคคำไมพระเยโฮวคำหยจนงทรงกระทคคำเชมู่นนมีนี้แกมู่เมสืองใหญมู่นมีนี้' เมสือที่ ควทำมพธินทำศของ
เยรผซทำเลป็ม (และยผดทำหย) ถผกทททำใหข้สททำเรป็จโดยบทำบธิโลน ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะหยรุดชนัวที่ ครผตในควทำม
อนัศจรรยยใจและถทำมวตทำทททำไมพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำถนงไดข้กระทททำเชตนนมีรตตอประชทำชนของพระองคย
เอง
9 และเขคำทนันี้งหลคำยจะตอบวมู่คำ `เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ละทฮินี้งพนันธสนัญญคำของพระเยโฮวคำหย
พระเจถ้คำของเขคำ และนมนัสกคำรกนับปรนนฮิบนัตฮิพระอสืนนึ่ '" คนอสืที่นๆทมีที่ทรทำบถนงสถทำนกทำรณยนร มีจะตอบวตทำ
ยผดทำหยถผกทททำลทำยเพรทำะพวกเขทำละทธิรงพระเจข้ทำของตนัวเอง นนันที่ คสือ พระเยโฮวทำหย แมข้แตตประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆกป็เขข้ทำใจควทำมทรยศและกทำรคธิดคดของยผดทำหย พวกเขทำไดข้ละทธิรงพระเยโฮวทำหยและนมนัสกทำร
พระอสืนที่ ๆ แมข้แตตชทำวโลกกป็รผข้วทำต ประชทำชนของพระเจข้ทำทททำผธิดเมสืที่อไร เมสือที่ เรทำละเมธิด ชทำวโลกทมีที่อยผ ต
รอบตนัวเรทำกป็ทรทำบเรสืที่องนนัรนและหมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับมนัน
ยรม 22:10-12

อยมู่คำรถ้องไหถ้อคำลนัยแกมู่ผทถ้ผ มีนึ่ตคำยไป อยมู่คำครวญครคนึ่คำดถ้วยเขคำเลย แตมู่จง

รถ้องไหถ้รคนึ่คำไรอคำลนัยผผถ้ทมีนึ่ไปแลถ้ว เพรคำะเขคำจะไมมู่ไดถ้กลนับมคำเหอ็นบถ้คำนเกฮิดเมสืองนอนของเขคำอมีกเลย ครทำว
นมีรจรุดสนใจหลนักหนันไปยนังกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยอมีกคนหนนงที่ ของยผดทำหย แมข้บรธิบทกตอนหนข้ทำนมีรเหป็นไดข้ชนัด
วตทำกลตทำวถนงเยโฮยทำคธิม บรุตรชทำยของโยสธิยทำหย ครทำวนมีรจรุดสนใจหลนักกป็หนันไปยนังพมีที่ชทำยทมีที่เครทำะหยรข้ทำย
ของเขทำ นนันที่ คสือ ชนัลลผม (ขข้อ 11) คนตทำยทมีที่ยผดทำหยถผกแนะนททำมธิใหข้รข้องไหข้อทำลนัยเหป็นไดข้ชนัดวตทำคสือ โยสธิ
ยทำหย ผผข้ซนที่งถผกฆตทำตทำยในกทำรสผข้รบโดยฟทำโรหยเนโค บรุตรชทำยของเขทำ ชนัลลผม (หรสือเปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อ เย
โฮอทำหทำส) จะครองรทำชยยเพมียงชตวงสนัรนๆ จทำกนนัรนกป็ถผกจนับตนัวไปยนังอมียปธิ ตยในฐทำนะเชลยสงครทำม คททำ
เตสือนนมีรคอสื จงรข้องไหข้อทำลนัยเพสือที่ บรุตรชทำยของโยสธิยทำหยผผข้ซนที่งจะถผกถอดออกจทำกตททำแหนตงและถผกพทำ
ไปยนังอมียธิปตยและไมตไดข้กลนับมทำเหป็นบข้ทำนเกธิดเมสืองนอนของตนอมีกเลย

11 เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละเกมีนึ่ยวกนับชนัลลผม บบตรชคำยโยสฮิยคำหย กษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย
ผผถ้ซงนนึ่ ครองรคำชยยแทนโยสฮิยคำหยรคำชบฮิดคำ และผผถ้ทมีนึ่ไปจคำกสถคำนทมีนึ่นมีนี้ "ทมู่คำนจะไมมู่ไดถ้กลนับมคำทมีนึ่นมีนึ่อมีก
12 ทมู่คำนจะสฮินี้นชมีวตฮิ ในทมีนึ่ซนนึ่งเขคำจนับทมู่คำนไปเปอ็นเชลย และทมู่คำนจะไมมู่เหอ็นแผมู่นดฮินนมีนี้อมีกเลย" ชนัลลผม
เปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อเยโฮอทำหทำสมทำกกวตทำ เขทำเปป็นบรุตรชทำยคนทมีที่สทำมของกษนัตรธิยโย ยสธิยทำหยและเปป็น
รนัชททำยทำทของเขทำโดยตรง เขทำครองรทำชยยนทำนสทำมเดสือนกตอนเขทำถผกจนับเปป็นเชลยไปยนังอมียธิปตยซนที่ง
เปป็นทมีที่ๆเขทำถผกใสต โซตตรวนและสธิรนชมีวตธิ ในเวลทำตตอมทำ ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:1-4 เชตนกนัน ทมีที่ถผกบอกลตวง
หนข้ทำตรงนมีรคสือ กทำรเรธิที่มตข้นแหตงจรุดจบของรทำชวงศยของดทำวธิด
ยรม 22:13-14

"วฮิบนัตฮิแกมู่เขคำผผสถ้ รถ้คำงวนังของตนดถ้วยควคำมอธรรม และสรถ้คำงหถ้องชนันี้น

บนไวถ้ดถ้วยควคำมอยบตฮิธรรม ผผถ้ทมีนึ่ทคคำใหถ้เพสืนึ่อนบถ้คำนของเขคำปรนนฮิบนัตฮิเขคำโดยไมมู่ไดถ้อะไรเลย และมฮิไดถ้
จมู่คำยคมู่คำจถ้คำงใหถ้แกมู่เขคำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำจรุดสนใจตรงนมีรวกกลนับไปยนังเยโฮยทำคธิม นข้องชทำยของเยโฮอทำหทำส
และผผข้สสืบทอดตตอจทำกเขทำ เยโฮอทำหทำส (นนันที่ คสือ ชนัลลผม) มธิไดข้ครองรทำชยยนทำนพอทมีที่จะสรข้ทำงควทำม
แตกตตทำงททำงใดททำงหนนที่งในยผดทำหย อยตทำงไรกป็ตทำม ในสธิบเอป็ดปมีนร นันทมีเที่ ยโฮยทำคธิมครองรทำชยย เขทำมมีเวลทำ
ทมีที่จะทททำใหข้เกธิดควทำมเปลมีที่ยนแปลงตตทำงๆในยผดทำหยอยตทำงแนตนอน สธิที่งทมีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกป็
คสือวตทำ เยโฮยทำคธิม (แทนทมีที่จะทททำใหข้เกธิดกทำรปฏธิรผปและกทำรฟสืร นฟผ) เองเปป็นคนทรุจรธิต เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำ
สรข้ทำงพระรทำชวนังหลนังใหมต (หรสืออยตทำงนข้อยกป็ทททำใหข้มนันใหญตโตขนรนและปรนับปรรุงหลนังทมีมที่ มีอยผ)ต และไมต
เคยจตทำยคตทำจข้ทำงแกตผผข้รนับเหมทำทมีที่ทททำงทำนนนัรนเลย กลตทำวสนัรนๆคสือ แมข้เยโฮยทำคธิมเปป็นกษนัตรธิยย เขทำกป็เปป็นคนขมีร
โกง พระเจข้ทำทรงตตอวตทำเขทำ เพรทำะวตทำเขทำเปป็นกษนัตรธิยย เขทำจนงโกงผผข้รนับเหมทำกตอสรข้ทำงผผข้ซนที่งทททำงทำนใหข้เขทำ
ดข้วยใจศรนัทธทำ วธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆทมีที่คดโกงของเยโฮยทำคธิมเปป็นเครสือที่ งวนัดควทำมทรุจรธิตซนงที่ แพรต หลทำยใน
เยรผซทำเลป็มและยผดทำหย
14 ผผกถ้ ลมู่คำววมู่คำ `เรคำจะสรถ้คำงวนังใหญมู่อยผมู่เอง กนับมมีหถ้องชนันนี้ บนกวถ้คำงขวคำง และเจคำะหนถ้คำตมู่คำงใหถ้
หถ้องนนันี้น และบบฝคำผนนังดถ้วยไมถ้สนสมีดคำรยและทคำดถ้วยสมีแดงเขถ้ม' แผนกทำรตตทำงๆทมีโที่ อหนังและโอข้อวด
ของเยโฮยทำคธิมถผกหมทำยเหตรุไวข้ เขทำอยทำกไดข้วนังทมีใที่ หญตกวตทำเดธิมพรข้อมกนับหนข้ทำตตทำงกวข้ทำงๆและกทำร
ประดนับตกแตตงทมีที่โกข้หรผ คททำทมีที่แปลเปป็น บบฝคำผนนัง (คาฟาน) หมทำยถนงกทำรบรุดข้วยแผตนไมข้หรสืออทำจ
เปป็นกทำรใชข้ไมข้ประกนับผนนังทมีที่เปป็นไมข้สนสมีดทำรย สมีแดงเขข้มหมทำยถนง สมีแดงแบบกษนัตรธิยย อทำจใกลข้เคมียง

กนับสมีเบอรยกนนั ดมีหรสือกระทนังที่ สมีมตวง สรรุปกป็คสือ เยโฮยทำคธิมอยทำกไดข้วนังใหมตทใมีที่ หญตโตสวยงทำม แผนกทำร
ตตทำงๆทมีที่เยตอหยธิงที่ และอลนังกทำรของเขทำยธิงที่ เลวรข้ทำยเขข้ทำไปใหญตเพรทำะเขทำเจตนทำทมีที่จะไมตจตทำยคนเหลตทำนนัรน
ทมีที่จนัดหทำวนัสดรุและแรงงทำนใหข้ เขทำเปป็นคนขมีรโกงทมียที่ โส
ยรม 22:15-17

เจถ้คำคฮิดวมู่คำเจถ้คำจะครองรคำชสมบนัตฮิ เพรคำะเจถ้คำแขมู่งไมถ้สนสมีดคำรยกนนั หรสือ

รคำชบฮิดคำของเจถ้คำมฮิไดถ้กฮินและดสืนึ่ม และกระทคคำควคำมยบตฮิธรรมและควคำมเทมีนึ่ยงธรรมดอกหรสือ ฝมู่คำยรคำช
บฮิดคำกอ็อยผเมู่ ยอ็นเปอ็นสบ ข พระเจข้ทำทรงประจนัญหนข้ทำควทำมโอหนังและควทำมทรุจรธิตของเยโฮยทำคธิม นมีที่เทตทำกนับ
พระเจข้ทำทรงถทำมเยโฮยทำคธิมวตทำเขทำคธิดวตทำเขทำจะครองรทำชยยไดข้นทำนเพรทำะเขทำไดข้สรข้ทำงวนังสวยงทำมเพสือที่
ตนัวเองหรสือ พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำกษนัตรธิยยทมีที่หลงตนัวเองผผข้นร มีถนงโยสธิยทำหยบธิดทำของเขทำผผข้รนักพระเจข้ทำ
ฝตทำยหลนังไดข้ครองรทำชยยดข้วยควทำมยรุตธิธรรมและควทำมชอบธรรม และเขทำมมีควทำมปกตธิสรุขดมี เขทำเปป็น
กษนัตรธิยยและดททำเนธินชมีวธิตอยตทำงกษนัตรธิยย แตตเขทำไมตโอหนัง โอข้อวด หรสือทรุจรธิต
16 เขคำพฮิพคำกษคำคดมีของคนจนและคนขนัดสน เขคำกอ็อยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข ทคคำอยมู่คำงนมีนี้เปอ็นกคำรรผถ้จนัก
เรคำหรสือ" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ โยสธิยทำหยไมตเพมียงเปป็นกษนัตรธิยยทมีที่รนักพระเจข้ทำเทตทำนนัรน แตตเขทำยนัง
บนังคนับใชข้ควทำมยรุตธิธรรมในอทำณทำจนักรของเขทำดข้วย เขทำชตวยเหลสือคนยทำกจนและคนขนัดสนในควทำม
ทรุกขยลททำบทำกของพวกเขทำแทนทมีที่จะปอกลอกพวกเขทำ พระเจข้ทำจนงทรงใหข้เขทำมมีชมีวตธิ ทมีที่ปกตธิสรุข พระเจข้ทำ
ทรงทรทำบสธิที่งเหลตทำนมีรทร นังหมดและทรงอวยพรเขทำเพรทำะเหตรุนร มี ดผ 2 พงศทำวดทำร 34-35 (วลมีหลนังอทำจ
แปลไดข้เปป็น ‘สธิที่งนมีรเรทำไมตทรทำบงนัรนหรสือ พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรแหละ’)
17 "แตมู่เจถ้คำมมีตคำและใจไวถ้เพสืนึ่อควคำมโลภ เพสืนึ่อหลนันึ่งโลหฮิตทมีนึ่ไรถ้ควคำมผฮิดใหถ้ถนงตคำย และเพสืนึ่อ
ปฏฮิบตนั ฮิกคำรบมีบบนังคนับและควคำมทคำรบณ" อยตทำงไรกป็ตทำม เยโฮยทำคธิมไมตเหมสือนกนับบธิดทำผผข้ชอบธรรม
ของเขทำ เขทำกลนับสนใจแตตควทำมโลภของตนัวเอง อรุบทำยตตทำงๆอนันททำรรุณ กทำรทรุจรธิต และกทำรบมีบบนังคนับ
เขทำกอบโกยผลประโยชนยเขข้ทำหทำตนัวใหข้มทำกทมีที่สรุดเทตทำทมีที่จะทททำไดข้และเรป็วทมีที่สรุดเทตทำทมีที่จะทททำไดข้ และเขทำ
ไมตสนวตทำตนเหยมียบยทที่ทำใครบข้ทำงระหวตทำงททำงนนัรน เยโฮยทำคธิมเนตทำจนถนงแกตน ไมตมมีกระดผกชอบธรรมสนัก
ซมีที่ในตนัวเขทำเลย เขทำสนใจแตตอททำนทำจ ควทำมมนังที่ คนังที่ และควทำมเพลธิดเพลธินของตนัวเอง ใครกป็ตทำมทมีที่ขวทำง
ททำงเขทำจะถผกบดขยมีร ใน 2 พงศทำวดทำร 36:8 ชมีวธิตของเขทำถผกบรรยทำยวตทำนตทำสะอธิดสะเอมียน

ยรม 22:18-19

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวกนับเยโฮยคำคฮิม

รคำชบบตรของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย วมู่คำ "เขคำทนันี้งหลคำยจะไมมู่โอดครวญอคำลนัยเขคำวมู่คำ `อนฮิจจคำ พมีนึ่
ชคำยเออ๋ย' หรสือ `อนฮิจจคำ พมีนึ่สคำวเออ๋ย' เขคำทนันี้งหลคำยจะไมมู่โอดครวญอคำลนัยเขคำวมู่คำ `อนฮิจจคำ พระองคย
ทมู่คำน' หรสือ `อนฮิจจคำ ควคำมสงมู่คำงคำมของพระองคยทมู่คำน' มมีหมทำยเหตรุชนัดเจนวตทำเยโฮยทำคธิมเปป็นบรุตรชทำย
ของโยสธิยทำหย ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:1-5 ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ เมสืที่อเยโฮยทำคธิมถผกถอดจทำกบนัลลนังกย
และสธิรนชมีวธิตในทมีที่สรุด ไมตมมีใครจะครทที่ทำครวญเพสือที่ เขทำเลย – ไมตแมข้แตตครอบครนัวใกลข้ชธิดของเขทำ แมข้แตต
พมีที่นอข้ งชทำยหญธิงของเขทำกป็จะไมตคธิดถนงเขทำหรสือสรรเสรธิญเยธินยอเขทำ
19 ทมู่คำนจะถผกฝนังไวถ้อยมู่คำงฝนังลคำ คสือถผกลคำกไปโยนทฮินี้งไวถ้ขถ้คำงนอกประตผเมสืองเยรผ ซคำเลอ็ม เมสืที่อ
เยโฮยทำคธิมสธิรนชมีวธิต ศพของเขทำจะถผกโยนออกไปนอกกรรุงดรุจศพของลทำทมีที่ตทำยแลข้วตนัวหนนงที่ กทำรสธิร น
ชมีวธิตของกษนัตรธิยยผผข้โอหนังคนนมีรไมตปรทำกฏชนัดเจน 2 พงศทำวดทำร 36:6 บตงบอกวตทำเนบผคดนั เนสซทำรยสนังที่
ครุมตนัวเขทำดข้วยโซตตรวนเพสืที่อทมีที่จะถผกพทำไปยนังเยรผซทำเลป็ม อยตทำงไรกป็ตทำม 2 พงศยกษนัตรธิยย 24:6 กป็ดผ
เหมสือนบอกเปป็นนนัยวตทำเขทำตทำยกตอนเรสืที่องนนัรนสททำเรป็จ นนักอธธิบทำยพระคนัมภมีรทย ตทำนตตทำงๆไดข้คทำดเดทำวตทำเขทำ
อทำจเสมียชมีวธิตกตอนถผกบนังคนับใหข้เดธินไปยนังบทำบธิโลน บทำงทตทำนถนงกนับเสนอแนะวตทำเขทำถผกฆตทำนอกกรรุง
เยรผซทำเลป็มโดยเหลตทำทหทำรทมีที่ไมตมวมี ธินนัยของบทำบธิโลน ไมตวทำต กรณมีใด คททำพยทำกรณยตรงนมีรกกป็ ลตทำวชนัดเจ
นมทำกๆวตทำกษนัตรธิยยทรุจรธิต โอข้อวดและชนัวที่ รข้ทำยองคยนร มีจะเผชธิญจรุดจบอนันนตทำอนทำถ ศพของเขทำจะถผกทธิรง
ใหข้เนตทำบนพสืรนดธินโดยไมตถผกฝนังไวข้เหมสือนคนทนัวที่ ไป แนตทมีเดมียว ชทำยผผข้นร มีซนที่งยกชผตวนั เองถผกเหยมียดใหข้ตทที่ทำ
ลงในทข้ทำยทมีที่สรุด
ยรม 22:20-22

จงขนนี้นไปทมีนึ่เลบคำนอน และรถ้องวมู่คำ และจงเปลมู่งเสมียงของเจถ้คำในเมสือง

บคำชคำน จงรถ้องจคำกทคำงผมู่คำนขถ้คำงนอก เพรคำะวมู่คำคนรนักทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำถผกทคคำลคำยเสมียแลถ้ว ครทำวนมีรจรุด
สนใจหลนักดผเหมสือนหนันไปยนังยผดทำหยโดยรวมและเยรผซทำเลป็มโดยเฉพทำะ พระเจข้ทำทรงสนังที่ ยผดทำหยใหข้ไป
ดผวทำต เหลตทำพนันธมธิตรของพวกเขทำยนังอยผสต บทำยดมีไหม เลบทำนอนซนที่งอยผทต ทำงเหนสือถผกคนบทำบธิโลน
เหยมียบยทที่ทำไปแลข้ว บทำชทำนเปป็นเขตแดนทมีอที่ ยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดน เชตนเดมียวกนับอทำ
บทำรธิม (นนันที่ คสือ ททำงผตทำนขข้ทำงนอกหรสือททำงผตทำนเขข้ทำไปในภผเขทำเหลตทำนนัรน) หลทำยเขตแดนเหลตทำนมีรเคย
เปป็นมธิตรสหทำยของยผดทำหยและไดข้หนรุนใจเธอในกทำรลตวงประเวณมีฝตทำยวธิญญทำณของเธอกนับกทำร

นนับถสือรผปเคทำรพ แตตบนัดนมีรพวกเขทำลข้วนถผกเหยมียบยทที่ทำและถผกทททำลทำยโดยบทำบธิโลนเสมียแลข้ว ยผดทำหยหนัน
ไปขอควทำมชตวยเหลสือจทำกใครไมตไดข้แลข้วเพสือที่ ตตอสผข้กบนั กทำรโจมตมีทมีที่ใกลข้จะมทำนนัรน
21 เรคำไดถ้พผดกนับเจถ้คำเมสืนึ่อเจถ้คำอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข แตมู่เจถ้คำกลมู่คำววมู่คำ `เรคำจะไมมู่ฟนัง' นมีนึ่เปอ็นวฮิธมีกคำรของ
เจถ้คำตนันี้งแตมู่ยนังหนบมู่มๆ คสือเจถ้คำไมมู่เชสืนึ่อฟนังเสมียงของเรคำ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำยผดทำหย กระทนังที่ ใน
ตอนนนัรน กระตรุกไหลตของตนไปเสมียจทำกพระเจข้ทำและไมตยอมฟนัง พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้พวกผผข้พยทำกรณย
ของพระองคยมทำหทำพวกเขทำในชตวงเวลทำแหตงควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองแลข้ว แตตยดผ ทำหยกไป็ มตยอมฟนัง นตทำเศรข้ทำทมีที่
นนันที่ เปป็นทตทำทมีของพวกเขทำมทำตนัรงแตตสมนัยแรกๆแหตงประวนัตธิศทำสตรยของอธิสรทำเอล ตนัรงแตตตอนทมีที่พวก
เขทำออกมทำจทำกอมียธิปตย พวกเขทำกป็ไมตยอมฟนังเสมียงของพระเจข้ทำ ทตทำทมีทมีที่ดรสือดนงนนัรนยนังตตอเนสืที่องมทำจนถนง
ยทำมนนัรน
22 ลมจะทคคำลคำยผผถ้เลมีนี้ยงแกะทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำ และบรรดคำคนรนักของเจถ้คำจะไปเปอ็นเชลย แลถ้ว
เจถ้คำจะอนับอคำยขคำยหนถ้คำเปอ็นแนมู่เนสืนึ่องดถ้วยควคำมชนันึ่วทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำ ดรุจลมพทำยรุซนที่งทททำลทำยทรุกอยตทำงทมีที่
ขวทำงหนข้ทำ บรรดทำผผข้นททำทมีที่ทรุจรธิตแหตงยผดทำหย (นนันที่ คสือ พวกผผข้เลมีรยงแกะของมนัน) เชตนเดมียวกนับพวกชผรข้ นัก
ฝตทำยวธิญญทำณของพวกเขทำ (เหลตทำสหทำยทมีที่นนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ) จะตกไปเปป็นเชลยกนันหมด
เชตนกนัน เมสือที่ วนันนนัรนมทำถนง ยผดทำหยจะเรธิที่มอนับอทำยและสนับสนเพรทำะควทำมชนัวที่ อนันรข้ทำยกทำจของตน นตทำเศรข้ทำ
ทมีที่อธิสรทำเอลจะหทำยจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพกป็โดยกทำรตกไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน
ยรม 22:23-25

โอ ชคำวเมสืองเลบคำนอนเออ๋ย ทมีนึ่สรถ้คำงรนังอยผมู่ทมู่คำมกลคำงไมถ้สนสมีดคำรย เจถ้คำ

จะไดถ้รนับควคำมกรบณคำสนักเทมู่คำใดเมสืนึ่อควคำมเจอ็บปวดมคำเหนสือเจถ้คำ อยมู่คำงควคำมเจอ็บปวดของหญฮิงทมีนึ่คลอด
บบตร" กทำรกลตทำวถนง “ชทำวเมสืองเลบทำนอน” อทำจหมทำยถนง บรรดทำผผข้อทำศนัยแหตงเยรผซทำเลป็ม ควทำมผผกพนัน
ของพวกเขทำกนับไมข้สนสมีดทำรยแหตงเลบทำนอนในบข้ทำนเรสือนของพวกเขทำหรสืออทำจเปป็นกทำรเดธินททำงไป
พนักรข้อนยนังเลบทำนอนของพวกเขทำอทำจเปป็นพสืรนฐทำนสททำหรนับคททำพผดเปรมียบเปรยนมีร คททำทมีที่แปลเปป็น ไดถ้รบนั
ควคำมกรบณคำ (คานาน ในโครงสรข้ทำงนมีฟนัล) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ไดข้รบนั ควทำมสงสทำร’ ประเดป็นทมีที่ใหญต
กวตทำกป็คสือวตทำไมตมมีผผข้ใดจะสงสทำรเยรผซทำเลป็มเมสือที่ กทำรพธิพทำกษทำของมนันมทำถนง เยรผซทำเลป็มจะเปป็นเหมสือน
หญธิงคนหนนที่งทมีที่เจป็บทข้องใกลข้คลอด แตตไมตมมีใครจะสน

24 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรคำมมีชมีวฮิตอยผมู่ตรคำบใด แมถ้วมู่คำโคนฮิยคำหย รคำชบบตรของเยโฮยคำคฮิม
กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย เปอ็นแหวนตรคำอยผมู่ทมีนึ่มสือขวคำของเรคำ ถนงกระนนันี้นเรคำจะถอดออกเสมีย พระเจข้ทำทรง
ปฏธิญทำณวตทำจะสต งพระพธิโรธของพระองคยมทำตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม โคนยิยาหณ์ เปป็นชสืที่อยตอของเยโคนธิยทำหย
และเปป็นบรุตรชทำยของเยโฮยทำคธิม เขทำถผกแตตงตนัรงใหข้ครองบนัลลนังกยแหตงยผดทำหยโดยเนบผคนัดเนสซทำรยหลนัง
จทำกเยโฮยทำคธิมสธิรนชมีวธิตเมสืที่อคนบทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สองของตนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มใน
ประมทำณปมี 596 กตอน ค.ศ. เขทำเองกป็เปป็นกษนัตรธิยยทชมีที่ นัวที่ รข้ทำยตทำมทมีที่ 2 พงศทำวดทำร 36:9 กลตทำวไวข้ เขทำ
ครองรทำชยยเพมียงสทำมเดสือนและสธิบวนัน ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:8-10 แหวนตรทำเปป็นแหวนวงใหญต (ไมต
ตตทำงจทำกแหวนชนชนัรนสมนัยใหมต) ซนที่งมนักมมีตรทำประทนับรทำชกทำรของกษนัตรธิยย กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรง
บอกลตวงหนข้ทำวตทำแมข้หทำกวตทำเยโคนธิยทำหยเปป็นแหวนตรทำวงหนนงที่ บนนธิรวของพระองคย พระองคยกจป็ ะทรง
ถอดมนันออกเสมีย ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ รนัชททำยทำทของเยโฮยทำคธิมจะไมตไดข้ดมีไปกวตทำเขทำและ
หทำยนะของเยรผซทำเลป็มถผกประทนับตรทำไวข้แลข้ว
25 และมอบเจถ้คำไวถ้ในมสือของคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเจถ้คำ ในมสือของคนเหลมู่คำนนันี้นซนนึ่ง
พวกเจถ้คำกลนัวหนถ้คำตคำของเขคำ คสือวมู่คำในมสือของเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน และในมสือของ
คนเคลเดมีย เยรผซทำเลป็มและยผดทำหยจะถผกมอบไวข้ในมสือของคนบทำบธิโลน คนบทำบธิโลนภทำยใตข้กทำรนททำ
ของเนบผคนัดเนสซทำรยจะฆตทำคนมทำกมทำยเมสืที่อพวกเขทำกลนับมทำเพสืที่อตมีสอนยผดทำหยเพธิมที่ เตธิมในปมี 596 กตอน
ค.ศ. ชสืที่อคนบทำบธิโลนและคนเคลเดมียจรธิงๆแลข้วถผกใชข้โดยมมีควทำมหมทำยเหมสือนกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม
คนเคลเดมียกป็เปป็นตนัวแทนของสต วนหนนที่งแหตงจนักรวรรดธิบทำบธิโลนทมีที่ใหญตโตกวตทำ พวกเขทำเปป็นบข้ทำนเกธิด
เมสืองนอนของบทำบธิโลนและเปป็นคนบทำบธิโลน ‘แทข้จรธิงทมีที่สรุด’ ชสืที่อ เนบผคนัดเรสซารณ์ (ในคธิงเจมสยภทำษทำ
อนังกฤษ) กป็เปป็นกทำรสะกดอมีกแบบของ เนบผคนัดเนสซารณ์ ทนัรงสองชสืที่อหมทำยถนงคนๆเดมียวกนัน
ยรม 22:26-27

เรคำจะเหวมีนึ่ยงเจถ้คำและมคำรดคำผผถ้คลอดเจถ้คำไปยนังอมีกประเทศหนนนึ่ง ทมีนึ่ซนนึ่ง

เจถ้คำมฮิไดถ้เกฮิดทมีนึ่นนันึ่น และเจถ้คำจะตคำยทมีนึ่นนันึ่น แมข้ควทำมคธิดใหญตกวตทำอทำจหมทำยถนงเยรผซทำเลป็มและยผดทำหยโดย
รวม กทำรอข้ทำงอธิงแบบเจทำะจง (จทำกบรธิบททมีที่ตทำมมทำ) กป็อทำจหมทำยถนงเยโคนธิยทำหย เขทำและมทำรดทำของ
เขทำจะอยผใต นพวกทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:10 แมข้วทำต เยโคนธิยทำหย

เปป็นกษนัตรธิยยอทำยรุนข้อย เขทำกป็ทททำชนัวที่ ตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำอยผดต มี ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:9 และ 2 พงศย
กษนัตรธิยย 24:15
27 แตมู่แผมู่นดฮินซนงนึ่ เขคำอคำลนัยอยคำกจะกลนับนนันนี้ เขคำจะไมมู่ไดถ้กลนับไปสผมู่ไดถ้ " แมข้พวกยธิวทมีที่ไปเปป็น
เชลยซนที่งรวมทนัรงเยโคนธิยทำหยและมทำรดทำของเขทำดข้วย จะมมีควทำมคธิดถนงบข้ทำนคสือยผดทำหยอยตทำงสรุดๆ พวก
เขทำกป็จะไมตไดข้รนับอนรุญทำตใหข้กลนับมทำบข้ทำนเลย
ยรม 22:28-30

โคนฮิยคำหยชคำยผผถ้นเมีนี้ ปอ็นรผ ปเคคำรพทมีนึ่ถผกดผหมฮินึ่นและแตกหรสือ เปอ็น

ภคำชนะทมีนึ่ไมมู่มมีใครชอบหรสือ ทคคำไมตนัวเขคำและเชสืนี้อสคำยของเขคำจนงถผกเหวมีนึ่ยง และถผกโยนเขถ้คำในแผมู่น
ดฮินซนนึ่งเขคำทนันี้งหลคำยไมมู่รถ้จผ นัก พระเจข้ทำทรงถทำมคททำถทำมทมีที่ไมตตข้องกทำรคททำตอบสองคททำถทำม (คททำถทำมทมีที่คททำ
ตอบชนัดเจนอยผแต ลข้ว) คททำถทำมแรก พระองคยทรงถทำมวตทำเยโคนธิยทำหยไมตเหมสือนรผปเคทำรพทมีที่แตกแลข้วซนงที่
คนดผหมธิที่นหรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว เขทำเหมสือน! จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำเยโคนธิยทำหยเปป็น
เหมสือนภทำชนะหนนที่งทมีที่ไมตมมีคตทำหรสือ (นนันที่ คสือ มมีรอยรข้ทำวหรสือแตกแลข้ว) อมีกครนัรงทมีคที่ ททำตอบชนัดเจนอยผต
แลข้ว เยโคนธิยทำหยเปป็นเชตนนนัรน ดนังนนัรน ดรุจหมข้อทมีที่รข้ทำวหรสือรผปเคทำรพทมีที่ถผกปฏธิเสธ เยโคนธิยทำหยจะถผกโยน
ทธิรงไปพรข้อมกนับครอบครนัวของเขทำ นมีที่หมทำยถนงกทำรถผกกวทำดตข้อนเปป็นเชลยของพวกเขทำไปยนังบทำบธิ
โลน
29 โอ แผมู่นดฮิน แผมู่นดฮิน แผมู่นดฮินเออ๋ย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย พระเจข้ทำทรงเรมียก
ชทำวแผตนดธินโลกทนัรงสธิรนใหข้เปป็นพยทำนถนงสธิที่งทมีพที่ ระองคยกทำท ลนังจะทททำตตอประชทำชนของพระองคยเอง
พรข้อมกนับกทำรถผกเรมียกสทำมครนัรง แผตนดธินโลกถผกเรมียกใหข้ฟนังคททำตนัดสธินโทษทมีที่จะถผกประกทำศแกตเยโคนธิ
ยทำหย
30 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงเขมียนลงวมู่คำชคำยคนนมีนี้ไมมู่มมีบบตร เปอ็นชคำยซนนึ่งไมมู่เจรฮิญขนนี้นใน
ชนันึ่วชมีวฮิตของเขคำ เพรคำะไมมู่มมีคนแหมู่งเชสืนี้อสคำยของเขคำสนักคนหนนนึ่งทมีนึ่จะเจรฮิญขนนี้น ในกคำรประทนับบน
พระทมีนึ่นนันึ่งของดคำวฮิด และปกครองในยผดคำหยอมีก" คททำตนัดสธินโทษทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ ไมตมมีบรุตรชทำยสนัก
คนของเยโคนธิยทำหยจะสสืบรทำชบนัลลนังกยแหตงอธิสรทำเอลตตอจทำกเขทำ เยโคนธิยทำหยถผกจนับไปเปป็นเชลยยนังบทำ
บธิโลน (ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 24:15) พรข้อมกนับเหลตทำมเหสมีของเขทำ มนัทธธิว 1:12 หมทำยเหตรุวทำต เยโคนธิยทำหย

มมีบรุตรชทำยอยตทำงนข้อยหนนที่งคน นนันที่ คสือ เซลทำทธิเอลผผข้เปป็นสต วนหนนงที่ ของลททำดนับพงศยของพระครธิสตย
อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมมีบรุตรชทำยสนักคนของเยโคนธิยทำหยจะสสืบรทำชบนัลลนังกยตตอจทำกเขทำ ประเดป็นใหญตกวตทำกป็
คสือวตทำรทำชวงศยของยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกตนัดตอน เศเดคมียทำหยนข้องชทำยของเยโคนธิยทำหยจะสสืบทอดตตอจทำก
เขทำ แตตเชสืรอสทำยเหลตทำกษนัตรธิยยของดทำวธิดกป็ใกลข้ถนงจรุดจบของมนันแลข้ว ประเดป็นกป็คสือวตทำ อทำณทำจนักรยผดทำหย
กททำลนังจะถผกลบออกไป มนันเกธิดขนรนจรธิงพรข้อมกนับกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยของบทำบธิโลนในปมี 587-586
กตอน ค.ศ.
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 23: ทล่ามกลางคนาพยากรณณ์ตล่างๆเกมีที่ยวกนับหายนะมมีแสงเรสืองรองแหล่ง
ความหวนังของการกลนับสผล่สภาพเดยิมในอนาคตของอยิสราเอล ผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้บอกลล่วงหนผู้าถนง
การกลนับคสืนของอยิสราเอลสผล่แผล่นดยินนนันนั้ ในขผู้อ 1-8 อยล่างไรกป็ตาม ในสล่วนทมีที่เหลสือของบทนมีนั้ มมีคนา
เตสือนใหผู้ระวนังพวกผผผู้นนาทางศาสนาเทมียมเทป็จ ประชาชนแหล่งแผล่นดยินนนันนั้ ถผกเตสือนใหผู้ระวนังพวกผผผู้นนา
ทางศาสนาของพวกเขาในขผู้อ 9-22 คนาเตสือนกลล่าวโทษพวกผผผู้พยากรณณ์เทป็จและคนาพยากรณณ์เทป็จ
ตล่างๆถผกใหผู้ไวผู้ในขผู้อ 23-32 และเหลล่านนักเทศนณ์เทมียมเทป็จทมีที่อผู้างวล่าพผดในนามของพระเจผู้ากป็ถผกเตสือน
ในขผู้อ 33-40
ยรม 23:1-2

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "วฮิบนัตฮิจงมมีแกมู่ผถ้เผ ลมีนี้ยงแกะผผทถ้ คคำลคำยและกระจคำย

แกะของลคำนหญถ้คำของเรคำ" กทำรกลตทำวถนงพวกผผข้เลมีรยงแกะตรงนมีรหมทำยถนงพวกผผข้นททำแหตงอธิสรทำเอล –
พวกปรุโรหธิต ผผข้พยทำกรณย และผผข้ปกครอง พระเจข้ทำทรงกลตทำวคททำวธิบนัตธิแกตพวกเขทำเพรทำะวตทำพวกเขทำ
เปป็นตข้นเหตรุสตวนใหญตของกทำรทททำลทำยลข้ทำงและกทำรกระจนัดกระจทำยประชทำชนของพระองคยทมีที่ใกลข้จะ
เกธิดขนรน พวกผผข้นททำททำงศทำสนทำกททำลนังนททำประชทำชทำตธินร นันใหข้หลงไป พวกเขทำเปป็นผผข้สตงเสรธิมกทำรนนับถสือ
รผปเคทำรพและวทำงแบบอยตทำงของควทำมทรุจรธิตและควทำมผธิดศมีลธรรม
2 เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสกนับผผถ้เลมีนี้ยงแกะผผถ้ดผแลประชคำชน
ของเรคำดนังนมีนี้วมู่คำ "เจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้กระจคำยฝผงแกะของเรคำ และไดถ้ขบนั ไลมู่มนันไปเสมีย และเจถ้คำมฮิไดถ้เอคำใจ
ใสมู่มนัน" พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะลงโทษเจถ้คำเพรคำะกคำรกระทคคำทมีนึ่ชนันึ่วของเจถ้คำ เหลตทำผผข้

ปกครองและพวกผผข้นททำของประชทำชทำตธินร นันเปป็นคนผธิดแทข้จรธิงในควทำมตกตทที่ทำฝตทำยศมีลธรรมและฝตทำย
วธิญญทำณของยผดทำหย พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนจะตกลงเหนสือพวกผผข้นททำและผผข้
ปกครองเหลตทำนนัรนโดยเฉพทำะ พวกเขทำจะไมตไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิตในกทำรเผทำผลทำญทมีที่จะมทำนนัรน
ยรม 23:3-4

แลถ้วเรคำจะรวบรวมฝผงแกะของเรคำทมีนึ่เหลสืออยผมู่ออกจคำกประเทศทนันี้ง

ปวงซนนึ่งเรคำไดถ้ขนับไลมู่ใหถ้เขคำไปอยผมู่นนนันี้ และจะนคคำเขคำกลนับมคำยนังคอกของเขคำ เขคำจะมมีล ผกดกและทวมี
มคำกขนนี้น" นมีที่เปป็นครนัรงแรกในหนนังสสือเยเรมมียทย มีที่มมีกทำรบอกลตวงหนข้ทำถนงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในอนทำคต
ของอธิสรทำเอลและยรุคพนันปมี แมข้กทำรพธิพทำกษทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำ พระเจข้ทำกป็ทรงแจข้งใหข้ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
ทรทำบวตทำสนักวนันหนนงที่ พระองคยจะทรงรวบรวมประชทำชนทมีที่กระจนัดกระจทำยไปของพระองคยมทำยนัง
แผตนดธินของพวกเขทำและอวยพรพวกเขทำทมีที่นนันที่ แมข้จะมมีกทำรกลนับสผตแผตนดธินนนัรนเลป็กนข้อยในสมนัยของ
เอสรทำและเนหะมมียย บรธิบททมีตที่ ทำมมทำกป็กลตทำวชนัดเจนถนงยรุคพนันปมีและวนันแหตงพระเยโฮวทำหย
4 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรคำจะตนันี้งผผถ้เลมีนี้ยงแกะไวถ้เหนสือเขคำ ผผถ้จะเลมีนี้ยงดผเขคำ และเขคำทนันี้งหลคำย
จะไมมู่กลนัวอมีกเลย หรสือครนันนึ่ ครถ้คำม จะไมมู่ขคำดไปเลย" เมสืที่อวนันแหตงพระเยโฮวทำหยและยรุคพนันปมีมทำถนง
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะสถทำปนทำเหลตทำผผข้นททำทมีที่ชอบธรรมเหนสือประชทำชนของพระองคย ในวนันนนัรน
จะไมตมกมี ทำรขนัดสนใดๆอมีกตตอไป
ยรม 23:5-6

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะเพคำะอนังกผร

ชอบธรรมใหถ้ดคำวฮิด และกษนัตรฮิยอย งคยหนนนึ่งจะทรงครอบครองและเจรฮิญขนนี้น และจะทรงประทคำน
ควคำมยบตฮิธรรมและควคำมเทมีนึ่ยงธรรมในแผมู่นดฮินนนันี้น นมีที่เปป็นครนัรงแรกในหนนังสสือเยเรมมียยทมีที่มคมี ททำ
พยทำกรณยทมีที่ชดนั เจนเกมีที่ยวกนับพระเมสสธิยทำหยทมีที่จะเสดป็จมทำ พระองคยทรงถผกเรมียกตรงนมีรวทำต “อนังกผรชอบ
ธรรม” เหมสือนทมีที่อธิสยทำหยและเศคทำรธิยทำหยเรมียก ดผ อธิสยทำหย 4:2, 11:1 และเศคทำรธิยทำหย 3:8, 6:12
แนวคธิดของอนังกผรคสือ หนตอทมีที่แตกออกจทำกรทำกและเชสืรอสทำยทมีที่ถผกตนัดแหตงรทำชวงศยของดทำวธิด เรทำ
ทรทำบจทำกกทำรมองยข้อนกลนับไปวตทำเศเดคมียทำหยเปป็นกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงรทำชวงศยของดทำวธิด มนัน
เปป็นเชตนนนัรนสสืบมทำจนทรุกวนันนมีร แตตวนนั นนัรนจะมทำแนตเมสืที่อรทำชวงศยของดทำวธิดจะถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิม
ในสภทำพของพระเมสสธิยทำหย ในวนันนนัรนพระมหทำกษนัตรธิยยองคยนร นันจะทรงครอบครองและเจรธิญขนรน

และจะอททำนวยควทำมยรุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมในแผตนดธินโลก จรุดสนใจหลนักเหป็นไดข้ชนัดวตทำอยผทต มีที่
กทำรครอบครองในยรุคพนันปมีของพระเยซผครธิสตย
6 ในสมนัยของทมู่คำน ยผดคำหยจะรอดไดถ้ และอฮิสรคำเอลจะอคำศนัยอยผอมู่ ยมู่คำงปลอดภนัย และนมีนึ่จะเปอ็น
นคำมซนนึ่งเรคำจะเรมียกทมู่คำน คสือ พระเยโฮวคำหยเปอ็นควคำมชอบธรรมของเรคำ" พระสนัญญทำหลทำยขข้อทมีที่เปป็น
คททำพยทำกรณยถผกกลตทำวตรงนมีร (1) เมสือที่ พระเมสสธิยทำหยเสดป็จมทำ ยผดทำหยจะไดข้รนับควทำมรอด ขข้อพระคนัมภมีรย
อสืที่นๆกลตทำวชนัดเจนวตทำควทำมรอดนมีรเปป็นฝตทำยวธิญญทำณเมสืที่ออธิสรทำเอลหนันมทำหทำพระครธิสตยในวนันนนัรน ยธิงที่
กวตทำนนัรน ยผดทำหยและอธิสรทำเอลจะไดข้รนับกทำรชตวยใหข้พนข้ ฝตทำยรต ทำงกทำยและฝตทำยประชทำชทำตธิจทำกกทำร
ทททำลทำยลข้ทำงแหตงยรุคเจป็ดปมีดข้วย เมสืที่อพระเยซผครธิสตยเสดป็จกลนับมทำในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศมียงธิที่ ใหญต
อธิสรทำเอลจะไดข้รนับควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยประชทำชทำตธิ (2) อธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะอทำศนัยอยผต
อยตทำงปลอดภนัยในแผตนดธินของตนนนับแตตนร นนั เปป็นตข้นไป (3) ในวนันนนัรนพระนทำมหนนงที่ ของพระเมสสธิ
ยทำหยจะเปป็น เยโฮวทำหย – ซธิดเคนผ ซนที่งแปลวตทำ ‘พระเยโฮวทำหยเปป็นควทำมชอบธรรมของเรทำ’ แนตทมีเดมียว
คนทนัรงปวงทมีที่หนันมทำพนงที่ และวทำงใจในพระเยซผครธิสตยกถป็ ผกทททำใหข้เปป็นคนชอบธรรมในพระองคย ภทำพ
ลตวงหนข้ทำของหลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมถผกกลตทำวถนง พระองคยทรงเปป็นควทำม
ชอบธรรมของเรทำ
ยรม 23:7-8

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อคน

ของเขคำจะไมมู่กลมู่คำวอมีกตมู่อไปวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่ตรคำบใด ผผซถ้ งนนึ่ ไดถ้นคคำประชคำชน
อฮิสรคำเอลออกมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย' พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำวนัน
เหลตทำนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ อธิสรทำเอลจะไมตมองยข้อนกลนับไปยนังกทำรถผกชตวยใหข้พข้นของตนจทำกอมียธิปตยอมีก
ตตอไปซนที่งพวกเขทำยนังทททำอยผจต นทรุกวนันนมีรในกทำรถสือเทศกทำลปนัสกทำแตตละปมี
แทนทมีที่จะทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำสนักวนันหนนที่งอธิสรทำเอลจะกลตทำววตทำ 8 `พระ
เยโฮวคำหยทรงพระชนมยอยผมู่ตรคำบใด ผผซถ้ นนึ่งไดถ้นคคำและพคำเชสืนี้อสคำยแหมู่งวงศยวคำนอฮิสรคำเอลออกมคำจคำก
แดนเหนสือ' และออกมคำจคำกประเทศทนันี้งปวงทมีนึ่เรคำขนับไลมู่ใหถ้ไปอยผมู่นนันี้น แลถ้วเขคำทนันี้งหลคำยจะไดถ้อคำศนัยอยผมู่
ในแผมู่นดฮินของเขคำเอง" วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่ออธิสรทำเอลทมีที่ถผกไถตแลข้วและกลนับใจรนับเชสืที่อแลข้วจะมอง

ยข้อนกลนับไปยนังกทำรถผกชตวยใหข้พนข้ ของตนจทำกกทำรกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ โลกมทำสผตแผตนดธินของตนัว
เอง สธิบตระกผลฝตทำยเหนสือนนัรนถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยยนังอนัสซมีเรมียแลข้วซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของแผตน
ดธินอธิสรทำเอล จทำกนนัรนกทำรตกเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนกป็ตทำมมทำซนที่งสรุดทข้ทำยแลข้วนททำไปสผตกทำรกระจนัด
กระจทำยของพวกยธิวไปยนังลมทนัรงสมีที่ทธิศของแผตนดธินโลก อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพระเยซผครธิสตยเสดป็จกลนับ
มทำ อธิสรทำเอลจะถผกรวบรวมอมีกและถผกพทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของตนอมีก – อยตทำงถทำวร กทำรกลนับสผต
สภทำพเดธิมนมีรเองทมีพที่ ระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงกลตทำวถนงตรงนมีร
ยรม 23:9-11

เกมีนึ่ยวกนับเรสืนึ่องบรรดคำผผถ้พยคำกรณยมมีวมู่คำ ใจของขถ้คำเปอ็นทบกขยอยผมู่ภคำยใน

ขถ้คำ และกระดผกทนันี้งสฮินี้นของขถ้คำกอ็สนนันึ่ ขถ้คำเปอ็นเหมสือนคนเมคำ ขถ้คำเปอ็นเหมสือนคนหงคคำดถ้วยเหลถ้คำองบมู่น
เนสืนึ่องดถ้วยพระเยโฮวคำหย และเนสืนึ่องดถ้วยพระวจนะแหมู่งควคำมบรฮิสบ ทธฮิธิ์ของพระองคย ควทำมคธิดตอนนมีร
วกกลนับมทำยนังกทำรละทธิรงควทำมจรธิงแหตงสมนัยนนัรน เยเรมมียยบนันทนกวตทำใจของเขทำแตกสลทำย (เชธิงเปรมียบ
เปรย) เพรทำะพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จซนที่งมมีอยผมต ทำกมทำยในแผตนดธินนนัรน พวกเขทำเปป็นปรุโรหธิตทมีมที่ มีแนวคธิด
เสรมีในสมนัยนนัรนซนที่งพผดทรุกเรสืที่องยกเวข้นควทำมจรธิง เยเรมมียยใชข้ภทำพเปรมียบของคนเมทำทมีที่ตนัวสนันที่ และ
สนับสน ควทำมกลนัวของเขทำเปป็นเพรทำะควทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำซนที่งตรงขข้ทำมกนับควทำมบทำปของแผตน
ดธินนนัรน เพรทำะทรทำบถนงควทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำและควทำมบทำปของแผตนดธินนนัรน เยเรมมียย (ดรุจคน
เมทำ) จนงตนัวสนันที่
10 เพรคำะวมู่คำ แผมู่นดฮินนนันนี้ เตอ็มไปดถ้วยคนลมู่วงประเวณมี ดถ้วยเหตบคคคำสคำปแชมู่งแผมู่นดฮินนนันนี้ กอ็ไวถ้
ทบกขย และลคำนหญถ้คำในถฮินนึ่ ทบรกนันดคำรกอ็แหถ้งไป วฮิถมีของเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ชนันึ่งชถ้คำ และอคคำนคำจของเขคำทนันี้ง
หลคำยกอ็ไมมู่เปอ็นธรรม เยเรมมียยทรทำบวตทำประชทำชทำตธิของเขทำเตป็มไปดข้วยคนเลตนชผข้ – ทนัรงฝตทำยวธิญญทำณ
และฝตทำยรต ทำงกทำย แผตนดธินนนัรนเตป็มไปดข้วยกทำรสบถ นมีที่หมทำยถนงกทำรแชตงและกทำรใชข้คททำหยทำบคทำย ดข้วย
เหตรุนร มีแผตนดธินนนัรนจนงไวข้ทรุกขย เพรทำะควทำมบทำปอนันโจตงแจข้งของยผดทำหย แถบชนบทจนงเรธิที่มเหมีที่ยวแหข้ง
ไป อทำจเปป็นเพรทำะควทำมแหข้งแลข้งทมีพที่ ระเจข้ทำทรงใชข้มทำตตอสผข้แผตนดธินนนัรนเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ
กระนนัรนยผดทำหยกยป็ นังดททำเนธินในวธิถมีชนัวที่ ของตนตตอไป วลมีสรุดทข้ทำยอทำจแปลไดข้วทำต ‘และพละกททำลนังของพวก
เขทำกป็ไมตอยผแต ลข้ว’ ยผดทำหยกทำท ลนังเหมีที่ยวแหข้งไปทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรต ทำงกทำยเพรทำะควทำมบทำปของตน

เมสืที่อเยเรมมียยนกน ยข้อนถนงควทำมบทำปแหตงประชทำชทำตธิของเขทำและถนงควทำมบรธิสรุทธธิธของพระเจข้ทำ เขทำกป็สนนัที่
เททำและทรุกขยใจ
11 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ทนันี้งผผถ้พยคำกรณยและปบโรหฮิตกอ็อธรรม ถนงแมถ้วมู่คำในนฮิเวศของเรคำ เรคำ
กอ็ไดถ้เหอ็นควคำมชนันึ่วของเขคำ ควทำมคธิดนมีรชวนใหข้นนกถนงตอนตข้นของบทนมีรและพวกผผข้เลมีรยงแกะทมีที่
กระจนัดกระจทำยฝผงแกะของพระเจข้ทำไปเสมีย พวกเขทำถผกหมทำยเหตรุตรงนมีรวทำต เปป็นพวกผผข้พยทำกรณยและ
พวกปรุโรหธิตของแผตนดธินนนัรน คนเหลตทำนนัรนเปป็นคนหยทำบชข้ทำ โดยมมีสภทำพททำงของพระเจข้ทำภทำยนอก
แตตฤทธธิธของททำงนนัรนเขทำปฏธิเสธเสมีย พวกเขทำเปป็นตนัวแทนของพวกสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือ
แนวคธิดเสรมีตลอดหลทำยยรุคสมนัยมทำจนถนงปนัจจรุบนนั พวกเขทำเปป็นคนทรุจรธิต ดข้วยเหตรุนร มี พระเจข้ทำจนงทรง
กลตทำวโทษพวกเขทำเพรทำะควทำมชนัวที่ ทมีพที่ ระองคยทรงพบในพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็ม พระเจข้ทำทรงวทำงขข้อ
กลตทำวหทำเหลตทำนนัรนไวข้ทมีที่เทข้ทำของพวกสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือแนวคธิดเสรมีแหตงแผตนดธินนนัรน
โดยตรง
ยรม 23:12

เพรคำะฉะนนันนี้ หนทคำงของเขคำทนันี้งหลคำยจะเปอ็นเหมสือนทคำงลสืนึ่นใน

ควคำมมสืดแกมู่เขคำ เขคำจะถผกขนับไลมู่เขถ้คำไปและลถ้มลงในนนันี้น เพรคำะเรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยมคำเหนสือเขคำในปมี
แหมู่งกคำรลงโทษเขคำ" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะทททำใหข้
ททำงสททำหรนับพวกสงฆยทรุจรธิตเหลตทำนมีรเปป็นททำงลสืที่นในควทำมมสืด วนันนนัรนจะมทำอยตทำงรวดเรป็วเมสืที่อพวกเขทำ
จะลข้ม พระเจข้ทำกททำลนังจะพธิพทำกษทำพวกเขทำแลข้ว อมีกครนัรงทมีที่คททำทมีแที่ ปลเปป็น เหตบรถ้คำย (รา) มมีควทำมหมทำยวตทำ
‘ควทำมทรุกขยลททำบทำก’ หรสือ ‘ควทำมทรุกขยยทำก’ “ปมีแหตงกทำรลงโทษเขทำ” หมทำยถนงปมีนร นันเมสืที่อพระเจข้ทำจะ
ทรงมทำเยสือนพวกเขทำดข้วยกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย วนันเหลตทำนนัรนของพวกสงฆยทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมี
แหตงแผตนดธินนนัรนจนงถผกนนับไวข้แลข้ว
ยรม 23:13-14

"เรคำไดถ้เหอ็นควคำมโงมู่เขลคำในบรรดคำผผถ้พยคำกรณยแหมู่งสะมคำเรมีย เขคำไดถ้

พยคำกรณยในนคำมของพระบคำอนัล และไดถ้ทคคำใหถ้อฮิสรคำเอลประชคำชนของเรคำหลงไป ในสมนัยของอทำ
หนับและเอลมียทำหยในอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ มมีผผข้พยทำกรณย 450 คนของพระบทำอนัลในสะมทำเรมียและคน
เหลตทำนนัรนทททำใหข้อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือหนันไปเสมียจทำกพระเจข้ทำของตน

14 แตมู่ในผผถ้พยคำกรณยแหมู่งเยรผซคำเลอ็ม เรคำไดถ้เหอ็นสฮินึ่งอนันนมู่คำหวคำดเสมียว เขคำลมู่วงประเวณมีและ
ดคคำเนฮินอยผใมู่ นควคำมมบสคำ เขคำทนันี้งหลคำยหนบนกคคำลนังมสือของผผถ้กระทคคำควคำมชนันึ่ว จนงไมมู่มมีผถ้หผ นนนึ่งผผถ้ใดหนันจคำก
ควคำมชนันึ่วของเขคำ เขคำทบกคนกลคำยเปอ็นเหมสือนเมสืองโสโดมแกมู่เรคำ และชคำวเมสืองนนันี้นกอ็เหมสือนเมสืองโก
โมรคำหย"
เหมสือนกนับทมีพที่ วกผผข้พยทำกรณยชนัวที่ เหลตทำนนัรนไดข้ทททำใหข้อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือเสมียไปในสมนัยอดมีต
เหตรุกทำรณยเดมียวกนันนมีรกเป็ กธิดขนรนในยผดทำหยเชตนกนัน ‘พวกสงฆย’ แหตงสมนัยนนัรน (พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่ถสือ
แนวคธิดเสรมีและละทธิรงควทำมจรธิง) เปป็นคนเลตนชผแข้ ละคนมรุสทำ พวกเขทำสต งเสรธิม ‘พวกหนัวรรุนแรงซข้ทำย
จนัด’ แหตงสมนัยนนัรนซนงที่ เปป็นสธิที่งนตทำสะอธิดสะเอมียนตตอพระเจข้ทำ ประเดป็นกป็คสือวตทำ พวกสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำม
จรธิงแหตงสมนัยนนัรนสนนับสนรุนหลนักปรนัชญทำชนัวที่ รข้ทำยซนงที่ แพรต หลทำยในแผตนดธินนนัรน – ในนทำมของ
‘ศทำสนทำ’ และควทำมนตทำเคทำรพนนับถสือ นมีที่บอกเปป็นนนัยเพธิมที่ เตธิมอมีกวตทำหลทำยคนในพวกเขทำเปป็นพวกรนัก
รต วมเพศหทำกไมตเปธิดเผยกป็แอบๆ ‘พวกศธิษยทำภธิบทำล’ ทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมีแหตงแผตนดธินนนัรนไมตเพมียงละทธิรง
ควทำมจรธิงในคททำเทศนทำของตนเทตทำนนัรน แตตยงนั ไรข้ศมีลธรรมสรุดๆ ทททำกทำรเลตนชผข้และบทำงคนกป็รนักรต วมเพศ
ดข้วย ตตอพระเจข้ทำแลข้ว พวกเขทำเปป็นคนนตทำสะอธิดสะเอมียนเหมสือนทมีที่ชทำวเมสืองโสโดมและโกโมรทำหย
เปป็น มนันเปลมีที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกในชตวง 2,600 ปมีทมีที่ผทำต นมทำนมีร พวกสงฆยทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมีและละทธิรง
ควทำมจรธิงจนทรุกวนันนมีรกไป็ มตตตทำงกนันสนักเทตทำไร
ยรม 23:15

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำจนงตรนัสเกมีนึ่ยวกนับเรสืนึ่องผผถ้

พยคำกรณยเหลมู่คำนนันี้นวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะเลมีนี้ยงเขคำดถ้วยบอระเพอ็ด และใหถ้นคนี้คำดมีหมมีเขคำดสืนึ่ม เพรคำะวมู่คำควคำม
อธรรมไดถ้ออกไปทนันึ่วแผมู่นดฮินนมีจนี้ คำกผผถ้พยคำกรณยแหมู่งเยรผ ซคำเลอ็ม" ทนัรง “บอระเพป็ด” และ “นทรทำดมีหมมี”
ลข้วนเปป็นคททำพผดเปรมียบเปรยถนงควทำมขม พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพวกสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือ
แนวคธิดเสรมีแหตงแผตนดธินนนัรนกททำลนังจะดสืมที่ ควทำมขมขสืที่น จทำกพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำซนที่งมมีกองบนัญชทำกทำร
อยผทต มีที่เยรผซทำเลป็ม ความอธรรม ไดข้ออกมทำ – ควทำมทรุจรธิต ทนัรงฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยศมีลธรรม – ไปทนัวที่
แผตนดธินนนัรน พระเจข้ทำกททำลนังจะพธิพทำกษทำตข้นตอทมีที่ทรุจรธิตนนัรนแลข้ว

ยรม 23:16-17

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "อยมู่คำฟนังถถ้อยคคคำของผผถ้

พยคำกรณยผถ้พผ ยคำกรณยใหถ้ทมู่คำนฟนัง เขคำกระทคคำใหถ้ทมู่คำนไรถ้สคำระ เขคำกลมู่คำวถนงนฮิมฮิตแหมู่งใจของเขคำเอง
มฮิใชมู่จคำกพระโอษฐยของพระเยโฮวคำหย พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนประชทำกรแหตงแผตนดธินนนัรนมธิใหข้ฟนังพวก
สงฆยทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมีและละทธิรงควทำมจรธิงแหตงสมนัยนนัรน – พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จ ขข้อควทำมใดกป็ตทำมทมีที่
ออกมทำจทำกปทำกของพวกเขทำมธิไดข้มทำจทำกพระเจข้ทำแตตมทำจทำกใจทรุจรธิตของพวกเขทำเอง
17 เขคำยนังพผดกนับคนทมีนึ่ดผหมฮินึ่นเรคำวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยไดถ้ตรนัสวมู่คำ ทมู่คำนจะสบ ขสบคำย' และแกมู่ทบก
คนทมีนึ่ดคคำเนฮินตคำมควคำมดสืนี้อกระดถ้คำงแหมู่งจฮิตใจของตนเอง เขคำทนันี้งหลคำยกลมู่คำววมู่คำ `จะไมมู่มมีเหตบรถ้คำยมคำ
เหนสือเจถ้คำ'" ขข้อควทำมของนนักเทศนยทรุจรธิตเหลตทำนมีรกคป็ สือวตทำ จะมมีสนันตธิภทำพสททำหรนับแผตนดธินนนัรนและไมตมมี
กทำรพธิพทำกษทำใดจะมทำเลย นมีที่ขนัดแยข้งโดยตรงกนับขข้อควทำมของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยและผผข้พยทำกรณย
แทข้คนอสืที่นๆ ขข้อควทำมเทป็จนมีรถผกใจผผข้ฟนังทนัรงหลทำยทมีที่ดผหมธิที่นพระเยโฮวทำหยและดททำเนธินชมีวธิตในควทำมบทำป
ของตน ฝผงชนของพญทำมทำรไมตเคยอยทำกไดข้ยธินเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำเลย พวกเขทำชอบเหลตทำนนัก
เทศนยทมีที่พยทำกรณย ‘เรสือที่ งรสืนที่ หผ’ และทททำใหข้หผคนันๆของพวกเขทำจนักรี๊ จมีร ดผ อธิสยทำหย 30:10 และ 2 ทธิโมธมี
4:3
ยรม 23:18-20

เมสือที่ เหป็นกทำรละทธิรงควทำมจรธิงทมีที่มมีอยผทต นัวที่ แผตนดธินนนัรน พระเจข้ทำจนงทรง

ถทำมวตทำ เพรคำะวมู่คำผผใถ้ ดเลมู่คำทมีนึ่ไดถ้ยสืนอยผใมู่ นคคคำตนักเตสือนของพระเยโฮวคำหย ทมีนึ่จะพฮิเครคำะหยเหอ็นและฟนัง
พระวจนะของพระองคย หรสือผผใถ้ ดทมีนึ่เชสืนึ่อฟนังพระวจนะของพระองคยและคอยฟนัง พระเจข้ทำทรงถทำม
แบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ ‘ผผใข้ ดตนัรงใจฟนังคททำปรนกษทำของพระเจข้ทำและเขข้ทำใจหรสือฟนังพระวจนะของ
พระองคย? ผผข้ใดไดข้ตรงนั ใจฟนังมนันบข้ทำง?’ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว แทบไมตมมีใครเลยในแผตนดธินยผดทำหย
สนใจเกมีที่ยวกนับหรสือฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำ ทตทำทมีของพวกเขทำมมี
ตนัรงแตตกทำรไมตแยแสไปจนถนงกทำรเปป็นศนัตรผตตอมนัน
19 ดผเถฮิด นนันึ่นลมหมบนของพระเยโฮวคำหยไดถ้ออกไปแลถ้วดถ้วยพระพฮิโรธ เปอ็นลมหมบนอยมู่คำง
รบนแรง มนันจะตกหนนักบนศมีรษะของคนชนัวนึ่ เพรทำะทตทำทมีทมีที่ไมตเอทำพระเจข้ทำของคนสมนัยนนัรน กทำร

พธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจนงจะออกไปดรุจพทำยรุทอรยนทำโด โดยตตอสผข้พวกผผข้นททำทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยแหตงประชทำชทำตธิ
นนัรนเปป็นพธิเศษ
20 ควคำมกรฮินี้วของพระเยโฮวคำหยจะไมมู่หนันกลนับ จนกวมู่คำพระองคยจะทรงกระทคคำใหถ้สคคำเรอ็จ
และจนกวมู่คำพระองคยทรงกระทคคำตคำมพระเจตนคำแหมู่งพระหฤทนัยของพระองคย ในวนันหลนังๆเจถ้คำทนันี้ง
หลคำยจะเขถ้คำใจเรสืนึ่องนมีนี้แจมู่มแจถ้ง ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเตสือนวตทำควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำจะไมตหทำยไป
จนกวตทำพระองคยไดข้กระทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอเหลตทำผผข้นททำททำงศทำสนทำทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยแหตงแผตนดธินนนัรนแลข้ว “วนัน
หลนังๆ” ทมีที่วทำต นมีรอทำจหมทำยถนงตอนทมีที่มนันสทำยเกธินแกข้แลข้วทมีจที่ ะหลบเลมีที่ยงกทำรพธิพทำกษทำ มนันอทำจหมทำยถนง
หลทำยปมีตตอมทำในกทำรตกเปป็นเชลยเมสืที่อคนมทำกมทำยในอธิสรทำเอลถผกรนักษทำใหข้หทำยจทำกควทำมบทำปของ
ตนเรสืที่องกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ อยตทำงไรกป็ตทำม มนันอทำจหมทำยถนงกทำรกลนับใจเชสืที่อในยรุคสรุดทข้ทำยของ
อธิสรทำเอลเมสืที่อพวกเขทำตระหนนักถนงควทำมบทำปในอดมีตของตนทนัรงหมด
ยรม 23:21-22

"เรคำมฮิไดถ้ใชถ้ผพถ้ผ ยคำกรณยเหลมู่คำนนันี้น แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยยนังวฮินึ่งไป เรคำไมมู่ไดถ้

พผดกนับเขคำทนันี้งหลคำย แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยยนังพยคำกรณย พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพวกสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิง
และถสือแนวคธิดเสรมีแหตงสมนัยนนัรนไมตไดข้ถผกสต งมทำโดยพระองคย ขข้อควทำมของพวกเขทำไมตไดข้เปป็นมทำ
จทำกพระองคย เรทำกลตทำวแบบเดมียวกนันนมีรไดข้เชตนกนันเกมีที่ยวกนับ ‘พวกสงฆย’ จนทรุกวนันนมีร
22 แตมู่ถถ้คำเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ยสืนอยผใมู่ นคคคำตนักเตสือนของเรคำ แลถ้วเขคำจะไดถ้ปมู่คำวรถ้องถถ้อยคคคำของเรคำ
ตมู่อประชคำชนของเรคำ และเขคำทนันี้งหลคำยจะไดถ้ใหถ้ประชคำชนหนันกลนับจคำกทคำงชนันึ่วของเขคำแลถ้ว และหนัน
กลนับจคำกควคำมชนัวนึ่ รถ้คำยในกคำรกระทคคำของเขคำ" ถข้ทำ ‘ศธิษยทำภธิบทำล’ เหลตทำนมีร – พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จ พวก
สงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือแนวคธิดเสรมีแหตงสมนัยนนัรน – ไดข้เทศนทำควทำมจรธิง ยผดทำหยกคป็ งหนันจทำก
ททำงชนัวที่ และกทำรกระทททำตตทำงๆทมีที่ชนัวที่ ของตนไปแลข้ว มนันเปป็นเชตนนนัรนมทำจนทรุกวนันนมีร รทำกแหตงควทำมบทำป
ในอเมรธิกทำอยผใต นธรรมทำสนยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือแนวคธิดเสรมีแหตงแผตนดธินนมีร หทำกพวกเขทำไดข้
ปตทำวรข้องควทำมจรธิงของพระเจข้ทำตลอดหลทำยศตวรรษทมีที่ผทำต นมทำ อเมรธิกทำกป็คงไมตเปป็นประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่
รข้ทำยเหมสือนอยตทำงทมีมที่ นันเปป็นทรุกวนันนมีร เรสือที่ งตตทำงๆของชมีวธิตแทข้จรธิงแลข้วเปป็นเรสือที่ งฝตทำยวธิญญทำณ

ยรม 23:23-24

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรคำเปอ็นพระเจถ้คำใกลถ้แคมู่คบสื มฮิใชมู่พระเจถ้คำทมีนึ่อยผมู่

ไกลดถ้วยดอกหรสือ" ประเดป็นกป็คสือวตทำพระเจข้ทำมธิไดข้ทรงหทำยไปไหน พระองคยไมตใชตพระเจข้ทำทมีที่ ‘มทำ
เยมีที่ยมเปป็นครนัรงครทำว’ พระองคยทรงอยผใต กลข้เสมอ พระองคยไมตไดข้หทำยทำก พระรทำชบนัญญนัตธิ 30:14 กลตทำว
ชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงอยผใต กลข้แคตเอสืรอม อนัครสทำวกเปทำโลหมทำยเหตรุเรสืที่องเดมียวกนันนมีรในโรม 10:8
24 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "คนใดจะซมู่อนจคำกเรคำไปอยผมู่ในทมีนึ่ลบนั เพสืนึ่อเรคำจะมฮิไดถ้เหอ็นเขคำไดถ้
หรสือ" พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรคำมฮิไดถ้อยผมู่เตอ็มฟถ้คำสวรรคยและโลกดอกหรสือ แมข้พระเจข้ทำทรงอยผใต กลข้แคต
เอสืรอม พระองคยกทป็ รงอยผทต รุกหนทรุกแหตงและทรงทรทำบทรุกสธิที่งเชตนกนัน ประเดป็นตรงนมีรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำ
ทรงทรทำบวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขนรน พระองคยทรงทรทำบวตทำอะไรอยผใต นใจมนรุษยย และพระองคยทรง
ทรทำบควทำมชนัวที่ ของประชทำชนของพระองคย พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำกททำลนังเกธิดอะไรขนรนในยผดทำหย และ
พระองคยทรงทรทำบวตทำพวกนนักเทศนยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงของแผตนดธินนนัรนเปป็นตข้นเหตรุหลนัก
ยรม 23:25-27

เรคำไดถ้ยฮินผผถ้พยคำกรณย ผผซถ้ นนึ่งพยคำกรณยเรสืนึ่องเทอ็จในนคำมของเรคำ ไดถ้

กลมู่คำวแลถ้ววมู่คำ `ขถ้คำพเจถ้คำฝนันไป ขถ้คำพเจถ้คำฝนันไป' เพรทำะไดข้กลตทำวไปแลข้วกตอนหนข้ทำนมีรเกมีที่ยวกนับกทำรทรง
ทรทำบทรุกสธิที่งและกทำรสถธิตอยผทต รุกหนแหตงของพระเจข้ทำ พระองคยจนงทรงประกทำศวตทำพระองคยทรง
ทรทำบวตทำผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนกททำลนังเทศนทำอะไรอยผต – กระทนังที่ ในนทำมของพระองคยดข้วย เหลตทำผผข้
พยทำกรณยแหตงสมนัยนนัรนมนักอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตพวกเขทำในควทำมฝนัน (พวกนนักเทศนยเพป็นเทคอส
ตยและคทำรธิสมทำตธิกจนทรุกวนันนมีรกทป็ ททำแบบเดมียวกนัน) กลตทำวสนัรนๆคสือ พวกเขทำประกทำศวตทำตนไดข้รนับนธิมธิต
หนนที่งจทำกพระเจข้ทำ
26 นคำนสนักเทมู่คำใดทมีนึ่คคคำมบสคำจะอยผมู่ในใจของผผถ้พยคำกรณย ซนงนึ่ พยคำกรณยเรสืนึ่องเทอ็จ และผผถ้
พยคำกรณยตคำมกคำรหลอกลวงแหมู่งจฮิตใจของเขคำเอง พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำมนันจะเปป็นอยตทำงนมีรตตอไปอมีก
นทำนเทตทำใด? กทำรเทศนทำของพวกเขทำเปป็นแตตคททำมรุสทำ พวกเขทำอข้ทำงวตทำตนพผดแทนพระเจข้ทำ แตตพวกเขทำ
กททำลนังพผดโกหก ยธิงที่ กวตทำนนัรน บทำงคนในพวกเขทำยนังเชสืที่อคททำมรุสทำของตนัวเองจรธิงๆดข้วย พวกเขทำไดข้ออก
ไปจทำกควทำมจรธิงไกลเหลสือเกธินจนพวกเขทำเชสืที่อเรสืที่องเหลวไหลทมีที่ตนเทศนทำจรธิงๆ มนันเปป็นแบบ
เดมียวกนันกนับพวกนนักเทศนยแนวคธิดหนัวเสรมีจนทรุกวนันนมีร

27 ผผซถ้ นนึ่งคฮิดวมู่คำจะกระทคคำใหถ้ประชคำชนของเรคำลสืมนคำมของเรคำโดยควคำมฝนันของเขคำทนันี้งหลคำย
ซนนึ่งเขคำเลมู่คำสผมู่กนันและกนันฟนัง อยมู่คำงกนับบรรพบบรบษของเขคำลสืมนคำมของเรคำไปตฮิดตคำมพระบคำอนัล เพรทำะ
พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จและสงฆยทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมีคนอสืนที่ ๆแหตงแผตนดธินนนัรน พวกเขทำจนงทททำใหข้ประชทำชน
ลสืมควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ แทนทมีที่จะเทศนทำควทำมจรธิงของพระเยโฮวทำหย ชสือที่ พระบทำอนัลกลนับกลทำย
เปป็นทมีที่นยธิ ม และทรุกวนันนมีร นนักเทศนยสมนัยใหมตทร นังหลทำยไดข้ออกจทำกกทำรเทศนทำขตทำวประเสรธิฐไปสผตชทำม
อนันวตทำงเปลตทำแหตงศทำสนศทำสตรยเสรมี
ยรม 23:28-29

จงใหถ้ผพถ้ผ ยคำกรณยทมีนึ่ฝนนั เลมู่คำควคำมฝนัน แตมู่ใหถ้คนทมีนึ่มมีถถ้อยคคคำของเรคำ

กลมู่คำวถถ้อยคคคำของเรคำอยมู่คำงสบ จรฮิต" พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ฟคำงขถ้คำวมมีอะไรบถ้คำงทมีนึ่เหมสือนขถ้คำวสคำลมี"
พระเจข้ทำทรงทข้ทำททำยนนักเทศนยคนนนัรนทมีที่อข้ทำงวตทำมมีนธิมตธิ หรสือควทำมฝนันใหข้เทศนทำมนัน แตตสตวนผผข้พยทำกรณย
แทข้ของพระเจข้ทำ พระองคยทรงทข้ทำททำยเขทำใหข้เทศนทำพระวจนะของพระองคยอยตทำงสนัตยยซสืที่อ เมสือที่ เปรมียบ
เทมียบกนัน กทำรเทศนทำของผผข้พยทำกรณยเทป็จกป็เปป็นเหมสือนแกลบและกทำรเทศนทำของนนักเทศนยแทข้เปป็น
เหมสือนขข้ทำวสทำลมี อนันหนนที่งไรข้คตทำ อมีกอนันทมีที่เหลสือนนัรนดมีตตอสรุขภทำพ เหลตทำนนักเทศนยหนัวเสรมีนร นันไรข้คตทำและ
ไรข้ประโยชนยพอๆกนับแกลบ แตตกทำรเทศนทำพระวจนะนนัรนคสือ ขข้ทำวสทำลมีซนที่งรวมเปป็นขนมปนังแหตงชมีวธิต
ยธิงที่ กวตทำนนัรน 29 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ถถ้อยคคคำของเรคำไมมู่เหมสือนไฟหรสือ หรสือเหมสือนคถ้อนทมีนึ่
ทบบหฮินใหถ้แตกเปอ็นชฮินนี้ ๆ" กทำรเทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำไมตเพมียงมมีครุณคตทำและมมีประโยชนยดจรุ
ขข้ทำวสทำลมีเทตทำนนัร มนันยนังเปป็นเหมสือนไฟซนงที่ เผทำผลทำญแกลบดข้วย มนันเปป็นเหมสือนคข้อนซนงที่ ทรุบใจทมีที่แขป็ง
กระดข้ทำงใหข้แตกไดข้ดรุจกข้อนหธินทมีที่ถผกทรุบแตกเปป็นเสมีที่ยงๆ ประเดป็นทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ กทำรเทศนทำ
ของเหลตทำนนักเทศนยหนัวเสรมีและละทธิรงควทำมจรธิงนนัรนไรข้คตทำ แตตกทำรเทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำนนัรน
เกธิดผลและมมีพลนังมทำก มนันสทำมทำรถเลมีรยงดผประชทำชนของพระเจข้ทำและทธิที่มแทงใจของคนชนัวที่ ไดข้
ยรม 23:30-32

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผถ้กบนั บรรดคำผผถ้

พยคำกรณย ผผขถ้ โมยถถ้อยคคคำของเรคำจคำกกนันและกนัน " ควทำมเดสือดดทำลของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนตตอสผข้
พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จและสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงแหตงสมนัยนนัรน แทนทมีที่จะเทศนทำควทำมจรธิง พวกเขทำ
กลนับปธิดบนังมนันไวข้และขโมยมนันจทำกคนเหลตทำนนัรนทมีที่ตข้องกทำรไดข้ยธินมนัน

31 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผถ้กบนั บรรดคำผผถ้พยคำกรณย ผผใถ้ ชถ้ลฮินี้นของเขคำกลมู่คำววมู่คำ
`พระเจถ้คำตรนัสวมู่คำ'" พระเจข้ทำทรงกรธิรวพวกนนักเทศนยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงและถสือแนวคธิดเสรมีแหตงสมนัยนนัรน
ซนที่งปตทำวรข้องขข้อควทำมเทป็จของพวกเขทำและอข้ทำงวตทำมนันมทำจทำกพระเจข้ทำ ควทำมกรธิรวเดมียวกนันนมีรของพระเจข้ทำ
อทำจยนังมมีอยผเต หมสือนเดธิมสททำหรนับเหลตทำนนักเทศนยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิงจนทรุกวนันนมีร
32 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผคถ้ นเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่พยคำกรณยควคำมฝนันเทอ็จ และผผถ้ซงนนึ่
บอกและนคคำประชคำชนของเรคำใหถ้หลงไปโดยคคคำมบสคำและคคคำโอถ้อวดของเขคำ เมสืนึ่อเรคำมฮิไดถ้ใชถ้เขคำหรสือ
สนันึ่งเขคำ เพรคำะฉะนนันนี้ เขคำจนงไมมู่เปอ็นประโยชนยแกมู่ชนชคำตฮินมีนี้อยมู่คำงใดเลย" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ นมีที่เปป็นครนัรงทมีที่สทำมแลข้วทมีที่พระเจข้ทำประกทำศวตทำพระองคยทรงตตอสผข้ผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่อข้ทำงวตทำพผดใน
นทำมของพระองคย พวกเขทำจนงนททำประชทำชนแหตงแผตนดธินนนัรนใหข้หลงผธิดโดยกทำรหลอกลวงของตน
พระเจข้ทำมธิไดข้สตงพวกเขทำไปและมธิไดข้สนังที่ พวกเขทำใหข้พผดดข้วย ดนังนนัรนพวกเขทำจนงจะไมตชตวยเหลสือยผดทำหย
เลยสนักนธิดเดมียว กทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว
ยรม 23:33-34

"เมสืนึ่อมมีประชคำชนคนหนนนึ่งคนใด หรสือผผถ้พยคำกรณยคนใด หรสือปบโรหฮิต

คนใดถคำมเจถ้คำวมู่คำ `อะไรเปอ็นภคำระของพระเยโฮวคำหย' เจถ้คำจงตอบเขคำวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ อะไร
เปอ็นภคำระหรสือ เรคำกอ็จะโยนเจถ้คำไปเสมีย' เมสืที่อประชทำชนแหตงแผตนดธินนนัรนหรสือสงฆยทมีที่ละทธิรงควทำมจรธิง
ถทำมเยเรมมียยวทำต อะไรเปป็นภทำระของพระเยโฮวทำหย (นนันที่ คสือ ขข้อควทำมทมีที่หนนักหรสือถตวงลง) พระเจข้ทำกป็สงนัที่
เยเรมมียยใหข้ตอบไปตทำมนมีร คททำตอบของเขทำตข้องเปป็น ‘ภทำระอะไรกนัน?’ กลตทำวอมีกนนัยหนนงที่ พระเจข้ทำตรนัส
ผตทำนเยเรมมียวย ทำต ‘เรทำไมตมขมี ข้อควทำมอะไรสททำหรนับพวกเจข้ทำนอกจทำกวตทำเรทำจะทอดทธิรงพวกเจข้ทำ’
34 และสมู่วนผผพถ้ ยคำกรณย ปบโรหฮิตหรสือประชคำชนผผถ้หนนนึ่งผผใถ้ ดซนนึ่งพผดวมู่คำ `ภคำระของพระเยโฮ
วคำหย' เรคำจะลงโทษผผถ้นนันี้นและครนัวเรสือนของเขคำ อยตทำงไรกป็ตทำม สททำหรนับใครกป็ตทำมทมีที่เทมียที่ วไปมทำอข้ทำงวตทำ
มมี ‘ภทำระ’ (นนันที่ คสือ คททำพยทำกรณย) จทำกพระเยโฮวทำหย พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำกทำรพธิพทำกษทำจะมมีแกต
คนๆนนัรนและครอบครนัวของเขทำ แผตนดธินนนัรนอรุดมไปดข้วยผผข้พยทำกรณยเทป็จและพระเจข้ทำทรงเตสือนพวก
เขทำอยตทำงจรธิงจนังเกมีที่ยวกนับกทำรอข้ทำงวตทำเทศนทำในพระนทำมของพระองคย

ยรม 23:35-36

เจถ้คำทนันี้งหลคำยจงพผดดนังนมีนี้ คสือทบกคนพผดกนับเพสืนึ่อนบถ้คำนของตน และทบก

คนพผดกนับพมีนึ่นอถ้ งของตนวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตอบวมู่คำกระไร' หรสือ `พระเยโฮวคำหยทรงลนันึ่นวคำจคำวมู่คำ
กระไร' คททำเตสือนหนนที่งถผกใหข้ไวข้เกมีที่ยวกนับกทำรซนักถทำมเกมีที่ยวกนับพระวจนะของพระเยโฮวทำหยอยตทำงไมต
จรธิงจนังหรสืออยตทำงประชดประชนัน แทนทมีจที่ ะทททำเชตนนนัรน ถข้ทำผผข้ใดจรธิงจนัง เขทำกป็ถผกสนังที่ ใหข้ถทำมอยตทำงใหข้
ควทำมเคทำรพมทำกกวตทำนมีรวทำต พระเจข้ทำทรงตอบหรสือตรนัสวตทำอะไร
36 แตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยอยมู่คำเอมู่ยวมู่คำ `ภคำระของพระเยโฮวคำหย' อมีกเลย เพรคำะวมู่คำภคำระนนันี้นเปอ็นคคคำ
ของแตมู่ละคน ดถ้วยวมู่คำเจถ้คำไดถ้ผนันแปรพระวจนะของพระเจถ้คำผผถ้ทรงพระชนมยอยผมู่ พระเยโฮวคำหยจอม
โยธคำพระเจถ้คำของเรคำ อธิสยทำหยและผผข้พยทำกรณยคนกตอนๆไดข้เกรธิที่นนททำคททำพยทำกรณยบทำงสต วนของตนวตทำ
‘ภทำระของพระเยโฮวทำหยตตอสผข้...’ พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพวกเขทำจะตข้องไมตใชข้คททำพผดเชตนนนัรนอมีก
เพรทำะวตทำคททำพผดทมีที่ตลบตะแลงของพวกเขทำเองจะกลทำยเปป็นภทำระของพวกเขทำ นมีบที่ อกเปป็นนนัยวตทำพวก
ผผข้พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรนกททำลนังเทมีที่ยวไปมทำประกทำศวตทำ ‘ภทำระของพระเยโฮวทำหย’ เพสือที่ เกรธิที่นนททำ
ขข้อควทำมเทป็จของตน พระเจข้ทำทรงสนังที่ ใหข้เลธิกทททำแบบนนัรนเสมีย
ยรม 23:37-38

เจถ้คำจงกลมู่คำวกนับผผถ้พยคำกรณยดนังนมีนี้วมู่คำ `พระเยโฮวคำหยทรงตอบทมู่คำนวมู่คำ

กระไร' หรสือ `พระเยโฮวคำหยทรงลนันึ่นวคำจคำวมู่คำกระไร' พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียใย หข้เผชธิญหนข้ทำพวกผผข้
พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรนและถทำมแตตละคนวตทำพระเจข้ทำไดข้ตรนัสอะไรแกตเขทำ
38 แตมู่เพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยพผดวมู่คำ `ภคำระของพระเยโฮวคำหย'" พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ
"เพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้กลมู่คำวคคคำเหลมู่คำนมีนี้วมู่คำ `ภคำระของพระเยโฮวคำหย' เมสืนึ่อเรคำใชถ้ไปหคำเจถ้คำทนันี้งหลคำย เรคำ
วมู่คำ เจถ้คำอยมู่คำพผดวมู่คำ `ภคำระของพระเยโฮวคำหย' เพรทำะพวกสงฆยแนวคธิดเสรมีแหตงแผตนดธินนนัรนยนังปตทำวรข้อง
อยตทำงเทมียมเทป็จไมตเลธิกวตทำ ‘ภทำระของพระเยโฮวทำหย’ พระเจข้ทำจนงตรนัสชนัดเจนอมีกครนัรงวตทำพวกเขทำจะตข้อง
หยรุดจทำกกทำรกลตทำวคททำพยทำนเทป็จเชตนนนัรน ปนัญหทำกป็คสือวตทำ นนักเทศนยเหลตทำนมีรกทำท ลนังใชข้คททำพผดทมีที่สงวนไวข้
สททำหรนับควทำมจรธิงของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงสนังที่ พวกเขทำใหข้เลธิกกทำรปฏธิบนัตธิเชตนนนัรนเสมีย อยตทำงไรกป็ตทำม
มนันบอกเปป็นนนัยวตทำพวกเขทำไมตสนขข้อควทำมนมีรจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียย

ยรม 23:39-40

เพรคำะฉะนนันนี้ ดผเถฮิด เรคำจะลสืมเจถ้คำทนันี้งหลคำยเสมียเปอ็นแนมู่ และโยนเจถ้คำ

ไปเสมียจคำกหนถ้คำเรคำ ทนันี้งเจถ้คำและเมสืองซนนึ่งเรคำไดถ้ใหถ้แกมู่เจถ้คำและแกมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำ เพรทำะกทำรหลอก
ลวงไมตเลธิกของกทำรเทศนทำในพระนทำมของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำพระองคยจะทอดทธิรงพวก
เขทำและกรรุงของพวกเขทำอยตทำงสธิรนเชธิง (นนันที่ คสือ เยรผซทำเลป็ม) และโยนพวกเขทำทรุกคนไปจทำกเบสืรองพระ
พนักตรยพระองคย กลตทำวสนัรนๆคสือ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำเพรทำะกทำรเทศนทำ
นอกเรสืที่องของพวกเขทำ
40 และเรคำจะนคคำควคำมถผกตคคำหนฮิเปอ็นนฮิตยยและควคำมอคำยเนสืองนฮิตยยมคำเหนสือเจถ้คำทนันี้งหลคำย ซนงนึ่
จะลสืมเสมียไมมู่ไดถ้เลย" เหลตทำนนักเทศนยเทมียมเทป็จแหตงสมนัยนนัรนจะถผกจดจททำเปป็นนธิตยยพรข้อมกนับควทำม
อนับอทำยเพรทำะกทำรละทธิรงควทำมจรธิงทมีที่พวกเขทำยกมทำตบตทำชนชทำตธิของตน จนทรุกวนันนมีร ทตทำมกลทำงพวก
ยธิวและคนตตทำงชทำตธิทมีที่เปป็นครธิสเตมียน กทำรนนับถสือรผปเคทำรพและกทำรละทธิรงควทำมจรธิงแหตงสมนัยนนัรนกป็
เปป็นทมีที่จดจททำพรข้อมกนับควทำมเหยมียดหยทำม มรดกของกทำรละทธิรงควทำมจรธิงกป็เปป็นเชตนนนัรน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 24: พระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้ทรงกลล่าวคนาอมุปมาเรสืที่อง
กระจาดสองลผกใสล่มะเดสืที่อ: กระจาดดมีและกระจาดเลว บทนมีนนั้ นาเสนอความประสงคณ์ตล่างๆของ
พระเจผู้าสนาหรนับพวกยยิวทมีที่ตกเปป็นเชลยทมีที่ยอมกลนับใจใหมล่ คนเหลล่านนันั้นจะไดผู้รนับอนมุญาตใหผู้กลนับมา
จากการเปป็นเชลยของตน อยล่างไรกป็ตาม มะเดสืที่อทมีที่เลวกป็เปป็นตนัวแทนของพวกยยิวทมีที่ไมล่ยอมกลนับใจ
ใหมล่ทงนันั้ ในยผดาหณ์เชล่นเดมียวกนับคนเหลล่านนันั้นทมีที่หนมีไปยนังอมียยิปตณ์แลผู้ว เมสืที่อถนงคราวเหมาะสม พวกเขาจะ
ถผกทนาลาย
ยรม 24:1

หลนังจคำกเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้จนับเยโคนฮิยคำหยรคำช

บบตรของเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยไปเปอ็นเชลยเสมียจคำกเยรผ ซคำเลอ็ม พรถ้อมกนับเจถ้คำนคำยแหมู่งยผดคำหย
ทนันี้งพวกชมู่คำงไมถ้และชมู่คำงเหลอ็ก และนคคำเขคำมคำยนังกรบงบคำบฮิโลนแลถ้ว พระเยโฮวคำหยกอ็ทรงสคคำแดงนฮิมฮิตแกมู่
ขถ้คำพเจถ้คำดนังนมีนี้ ดผเถฮิด มมีกระจคำดสองลผกใสมู่มะเดสืนึ่อ วคำงไวถ้หนถ้คำพระวฮิหคำรของพระเยโฮวคำหย

ดนังทมีที่บทนมีรจะคตอยๆเปธิดเผย เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยเขมียนเรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบหนนที่ง ซนที่งอทำจถผก
ไดข้รนับในนธิมธิตหนนงที่ จทำกพระเยโฮวทำหย ในเรสือที่ งรทำวเปรมียบเทมียบนมีร กระจทำดสองลผกใสต มะเดสืที่อถผกวทำง
ไวข้หนข้ทำททำงเขข้ทำพระวธิหทำร ควทำมหมทำยโดยนนัยกป็คสือวตทำ กระจทำดสองลผกนมีรจะตข้องถผกถวทำยแดตพระเย
โฮวทำหย นมีที่อทำจหมทำยถนงกทำรถวทำยผลแรกตทำมทมีที่พรรณนทำไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตธิ 26:2 เวลทำถผกเจทำะจง
ชนัดเจน เรสืที่องรทำวเปรมียบเทมียบนมีรมมีขร นน หลนังจากกทำรครองรทำชยยชตวงสนัรนๆของเยโคนธิยทำหย (หรสือ เยโฮยทำ
คมีน) คสือ สทำมเดสือนและสธิบวนัน กทำรสธิรนสรุดลงของรนัชกทำลของเยโคนธิยทำหยเกธิดขนรนเพรทำะกทำรรรุกรทำน
ครนัรงทมีที่สองของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหยในประมทำณปมี 597 กตอน ค.ศ. กทำรถผกกวทำดตข้อนของเขทำเรธิที่มตข้น
สธิที่งทมีพที่ วกยธิวเรมียกวตทำ ‘กทำรตกเปป็นเชลย’ ซนที่งตตทำงจทำกกทำรถผกกวทำดตข้อนครนัรงแรกนนัรนซนที่งพวกเขทำเรมียกวตทำ
‘กทำรตกเปป็นททำส’ ในปมี 605 กตอน ค.ศ. และกทำรกวทำดตข้อนครนัรงทมีที่สทำมในปมี 586 กตอน ค.ศ. ซนที่งพวก
เขทำเรมียกวตทำ ‘กทำรรกรข้ทำง’
พวกเจผู้านายทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยอทำจหมทำยถนงคนเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปครนัรง
แรกนนัรนตอนทมีที่ดทำเนมียลถผกกวทำดตข้อนไปดข้วย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ พวกเจข้ทำนทำยคนอสืนที่ ๆถผกจนับเปป็นเชลยใน
สมนัยของเยโคนธิยทำหยเชตนกนัน กทำรกลตทำวถนง “พวกชตทำงไมข้และชตทำงเหลป็ก... จทำกเยรผซทำเลป็ม” หมทำยถนง
นโยบทำยของคนบทำบธิโลนทมีที่จะจนับพวกเชลยทมีที่อทำจรนับใชข้ตนไดข้กลนับไปยนังบข้ทำนเกธิดของตน นอกจทำก
นมีร คนบทำบธิโลนยนังพยทำยทำมเอทำชตทำงฝมีมสือทมีที่ชททำนทำญออกไปเพสืที่อมธิใหข้ชตวยซตอมแซมเครสืที่องปข้องกนันขข้ทำศนก
ของเยรผซทำเลป็มเพสืที่อตตอตข้ทำนกองทนัพของตนในอนทำคตดข้วย ในกทำรกวทำดตข้อนครนัรงแรกโดยบทำบธิโลน
ในปมี 605 กตอน ค.ศ. พวกเขทำไดข้จนับตนัวพวกเจข้ทำนทำยหนรุตมๆและชนชนัรนสผงของแผตนดธินนนัรนไปเพสืที่อปนัรน
ใหข้เปป็นตนัวแทนของบทำบธิโลน ในกทำรกวทำดตข้อนครนัรงทมีสที่ อง พวกชตทำงฝมีมสือทมีที่ชททำนทำญและเจข้ทำนทำยคน
อสืที่นๆถผกจนับไปเปป็นเชลย ในกทำรกวทำดตข้อนครนัรงสรุดทข้ทำยในปมี 587 กตอน ค.ศ. ทรุกคนยกเวข้นพวก
ชนชนัรนตทที่ทำทมีที่สรุดของสนังคมถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย
ยรม 24:2-3

กระจคำดลผกหนนนึ่งมมีมะเดสืนึ่ออยมู่คำงดมีนนัก เหมสือนมะเดสืนึ่อทมีนึ่สบกตถ้นฤดผ แตมู่

กระจคำดอมีกลผกหนนนึ่งนนันี้นมมีมะเดสืนึ่ออยมู่คำงเลวทมีเดมียว เลวจนรนับประทคำนไมมู่ไดถ้ ในคททำอรุปมทำเรสืที่องมะเดสืที่อ
ทมีที่ถผกเรธิที่มตข้นขข้ทำงบนนมีร กระจทำดลผกหนนที่งถผกพรรณนทำวตทำมมีมะเดสืที่อ ‘อยตทำงดมีนนัก’ – มะเดสืที่อซนที่งสรุกและ
พรข้อมรนับประททำน กระจทำดอมีกลผกทมีที่เหลสือบรรจรุ “มะเดสืที่ออยตทำงเลวทมีเดมียว” คททำทมีที่แปลเปป็น อยมู่คำงเลวทมี

เดมียว (รา) คสือคททำทมีที่ปกตธิแลข้วแปลเปป็น ‘ชนัวที่ รข้ทำย’ หรสือ ‘เลว’ คนเขทำพผดกนันวตทำไมตมมีอะไรทมีที่หวทำนฉทที่ทำ
และรสอรต อยมทำกไปกวตทำรสชทำตธิของมะเดสืที่อทมีที่สรุกดมี โดยเฉพทำะผลทมีที่สรุกผลแรก ตรงกนันขข้ทำม ไมตมมีสที่ งธิ
ใดทมีที่นตทำคลสืนที่ เหมียนมทำกไปกวตทำมะเดสืที่อเนตทำ กทำรประยรุกตยใชข้คททำอรุปมทำนมีรจะเปธิดเผยในขข้อตตอๆไป
3 และพระเยโฮวคำหยตรนัสแกมู่ขคำถ้ พเจถ้คำวมู่คำ "เยเรมมียยเออ๋ย เจถ้คำเหอ็นอะไร" ขถ้คำพเจถ้คำทผลตอบวมู่คำ
"เหอ็นมะเดสืนึ่อทมีนึ่ดมีกอ็ดมีมคำก และทมีนึ่เลวกอ็เลวมคำก เลวจนรนับประทคำนไมมู่ไดถ้ พระเจถ้คำขถ้คำ " พระเจข้ทำจนงทรง
ดนงควทำมสนใจของเยเรมมียมย ทำยนังกระจทำดสองลผกนนัรนทมีที่ใสต มะเดสืที่อ แนตนอนวตทำเพสืที่อเนข้นควทำมสททำคนัญ คททำ
เดมียวกนันทมีแที่ ปลเปป็น อยมู่คำงเลวทมีเดมียว ขข้ทำงบน (รา) คสือคททำทมีแที่ ปลเปป็น เลว ตรงนมีร
ยรม 24:4-7

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำถนงขถ้คำพเจถ้คำอมีกวมู่คำ 5 "พระเยโฮ

วคำหย พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ กอ็เหมสือนอยมู่คำงมะเดสืนึ่อทมีนึ่ดมีเหลมู่คำนมีนี้แหละ เรคำจะยอมรนับพวก
เหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่ถผกกวคำดไปจคำกยผดคำหย คสือผผถ้ทมีนึ่เรคำไดถ้สมู่งไปจคำกสถคำนทมีนึ่นมีนี้ไปสผมู่แผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมียเพสืนึ่อ
ประโยชนยสบขของพวกเขคำ
พระเจข้ทำทรงยกใหข้ ‘มะเดสือที่ ดมี’ หมทำยถนงยธิวเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกกวทำดตข้อนออกจทำกแผตนดธินนนัรนไป
ยนังบทำบธิโลนแลข้ว ไมตมมีคททำถทำมเลยวตทำนมีที่รวมถนงกทำรกวทำดตข้อนครนัรงแรกนนัรนซนที่งดทำเนมียลและเอเสเคมียล
เปป็นสต วนหนนงที่ ดข้วย มนันอทำจรวมถนงกทำรกวทำดตข้อนครนัรงทมีสที่ องดข้วยซนงที่ ถผกพรรณนทำในขข้อ 1 ของบทนมีร
สธิที่งทมีที่นตทำสนใจเปป็นพธิเศษกป็คสือวตทำพระเจข้ทำตรนัสวตทำกทำรถผกกวทำดตข้อนของพวกเขทำไปยนังบทำบธิโลนเปป็นไป
เพสืที่อประโยชนยสขรุ ของพวกเขทำเอง พระเจข้ทำกททำลนังพธิทนักษยรนักษทำชนสต วนทมีที่เหลสือไวข้ในบทำบธิโลน John
Gill เขมียนวตทำยธิวบทำงคนเหลตทำนนัรนสรุดทข้ทำยแลข้ว “ถสือกรรมสธิทธธิธทรนัพยยสธินตตทำงๆในบทำบธิโลน และบทำง
คนกป็กลนับมทำพรข้อมกนับควทำมโปรดปรทำนและควทำมมนังที่ คนังที่ และนมีที่เปป็นไปเพสือที่ ผลดมีฝตทำยวธิญญทำณของ
พวกเขทำดข้วย เพสือที่ ทททำใหข้เขทำสททำนนกถนงควทำมบทำปตตทำงๆของตน ทมีที่จะกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปเหลตทำ
นนัรน และยอมรนับควทำมบทำปเหลตทำนนัรน และรนักษทำพวกเขทำใหข้หทำยจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ ซนงที่ มนันกป็
รนักษทำไดข้ผลจรธิงๆ” อมีกครนัรงคททำวตทำ ชาวเคลเดมีย เปป็นคททำเรมียกทนัวที่ ไปทมีที่หมทำยถนงคนบทำบธิโลน แมข้หลทำย
ครนัรงมนันถผกใชข้เพสืที่อหมทำยถนงคนบทำบธิโลนเดธิมกป็ตทำม มนันเปรมียบไดข้กบนั คททำวตทำ อยิงลยิช และ บรยิตยิช

6 เพรคำะวมู่คำเรคำจะตนันี้งตคำของเรคำดผเขคำเพสืนึ่อจะกระทคคำควคำมดมี และเรคำจะพคำเขคำทนันี้งหลคำยกลนับ
มคำยนังแผมู่นดฮินนมีนี้อมีก เรคำจะสรถ้คำงเขคำทนันี้งหลคำยขนนี้น และจะไมมู่รสืนี้อลง เรคำจะปลผกฝนังเขคำและไมมู่ถอนเขคำ
เสมีย แมข้พระเจข้ทำตรนัสวตทำพวกยธิวทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปนนัรนอยผทต มีที่นนนัที่ เพสืที่อเปป็นสตวนหนนที่งของกทำรตมีสอน
เพรทำะควทำมบทำประดนับประชทำชทำตธิของพวกเขทำ พระองคยกทป็ รงกลตทำวชนัดเจนวตทำสนักวนันหนนงที่ พระองคย
จะพทำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำอมีก ในบทำบธิโลน พระเจข้ทำจะอวยพรพวกเขทำและทททำใหข้
พวกเขทำเจรธิญขนรน ดผเรสืที่องรทำวของดทำเนมียลและสหทำยทนัรงสทำม เอสเธอรย โมรเดคนัย และเนหะมมียยเปป็น
ตนัวอยตทำง แมข้เผชธิญควทำมยทำกลททำบทำกในกทำรตกเปป็นเชลยของตน ยธิวจททำนวนมทำกกป็ไดข้ขร นนสผตกทำรเปป็น
ชนชนัรนสผงแหตงสนังคมบทำบธิโลนอยตทำงรวดเรป็ว พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะอวยพรพวกเขทำกระทนังที่ ในกทำร
ตกเปป็นเชลยของพวกเขทำ สรุดทข้ทำยแลข้วพระองคยจะพทำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำอมีก
7 เรคำจะใหถ้จฮิตใจแกมู่เขคำทมีนึ่จะรผถ้จนักเรคำวมู่คำ เรคำคสือพระเยโฮวคำหย และเขคำทนันี้งหลคำยจะเปอ็น
ประชคำชนของเรคำ และเรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของเขคำ เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยจะกลนับมคำหคำเรคำดถ้วยควคำม
เตอ็มใจ" ในกทำรตกเปป็นเชลยของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำยธิวบทำงคนของพวกทมีที่
กระจนัดกระจทำยไปนนัรนจะหนันกลนับมทำหทำพระองคย พระเจข้ทำจะประททำนใจแกตพวกเขทำเพสืที่อทมีจที่ ะรผผู้จกนั
พระองคยในฐทำนะพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ พวกเขทำจะออกปทำกยอมรนับพระองคยอยตทำงเปธิดเผยวตทำเปป็น
พระเจข้ทำของพวกเขทำและพวกเขทำเปป็นประชทำชนของพระองคย เมสือที่ ถนงครทำวเหมทำะสม พวกเขทำจะ
กลนับมทำหทำพระเจข้ทำของตนดข้วยสธิรนสรุดใจของพวกเขทำ ไมตมมีคททำถทำมเลยวตทำมมีกทำรสททำเรป็จจรธิงแบบจททำกนัด
ของพระสนัญญทำนมีรในพวกยธิว เชตน ดทำเนมียล ชนัดรนัค เมชทำค และเอเบดเนโก เอสรทำ และเนหะมมียย
อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรสททำเรป็จจรธิงทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำของคททำพยทำกรณยนร มียอต มจะเกธิดขนรนในวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหยเมสืที่อพวกยธิวแหตงกทำรกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ โลกจะหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำและพระครธิสตยดข้วยสธิรน
สรุดใจของตน นนันที่ ยนังไมตเกธิดขนรนจรธิง
ยรม 24:8-10

แตมู่พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "เหมสือนอยมู่คำงมะเดสืนึ่อทมีนึ่เลว ซนงนึ่ เลว

มคำกจนรนับประทคำนไมมู่ไดถ้นนันี้น เรคำจะกระทคคำตมู่อเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย ทนันี้งเจถ้คำนคำยของเขคำ
และชคำวเยรผซคำเลอ็มทมีนึ่เหลสืออยผมู่ ผผถ้ซงนนึ่ ยนังคถ้คำงอยผใมู่ นแผมู่นดฮินนมีนี้ และผผถ้ทมีนึ่ยนังอคำศนัยอยผมู่ในประเทศอมียฮิปตย
กทำรประยรุกตยใชข้เรสืที่องเปรมียบเทมียบนมีรเกมีที่ยวกนับมะเดสืที่อเนตทำแตกตตทำงไปจทำกเดธิมอยตทำงมทำก จรุดสนใจหลนัก

ครทำวนมีรอยผทต เมีที่ ศเดคมียทำหยและรทำชสททำนนักของเขทำเชตนเดมียวกนับชทำวยผดทำหยทมีที่ยนังเหลสืออยผใต นแผตนดธินนนัรน นมีที่
รวมถนงพวกยธิวทมีที่ไดข้หนมีไปลมีรภยนั ในอมียธิปตยดวข้ ย เรทำควรระลนกวตทำเศเดคมียทำหยเปป็นกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำย
แหตงยผดทำหยซนที่งถผกปลดจทำกบนัลลนังกยในกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้ยผดทำหยโดยคนบทำบธิโลนในปมี 587586 กตอน ค.ศ. เขทำกบฏตตอเหลตทำนทำยเหนสือหนัวชทำวบทำบธิโลนของตนและถผกปฏธิบนัตธิอยตทำงททำรรุณเมสืที่อ
พวกเขทำกลนับมทำดข้วยควทำมกรธิรวตตอเขทำ ดนังนนัรน สต วนทมีสที่ องของคททำอรุปมทำนมีรจงน กลตทำวถนงพวกยธิวชนัวที่ และ
มนักกบฏทมียที่ นังอยผใต นแผตนดธินนนัรน
9 เรคำจะมอบเขคำไวถ้ใหถ้ยถ้คำยไปอยผใมู่ นอคำณคำจนักรทนันี้งสฮินี้นในโลกเพสืนึ่อใหถ้เขคำเจอ็บปวด ใหถ้เปอ็นทมีนึ่ถ ผก
ตคคำหนฮิ เปอ็นคคคำภคำษฮิต เปอ็นทมีนึ่ถผกเยคำะเยถ้ย และเปอ็นทมีนึ่ถผกสคำปแชมู่ง ในทมีนึ่ทบกแหมู่งซนนึ่งเรคำขนับไลมู่เขคำใหถ้ไปอยผมู่
นนันี้น พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำพวกยธิวสต วนนมีรจะถผกกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ แผตนดธินโลก ในกทำรกระจนัด
กระจทำยไปของพวกเขทำ พวกเขทำจะถผกเหยมียดหยทำม เยทำะเยข้ย และสทำปแชตง ประวนัตธิศทำสตรยยอต ม
บนันทนกเรสืที่องรทำวอนันขมขสืนที่ ของพวกยธิวทมีที่กระจนัดกระจทำยไปจนทรุกวนันนมีร ไมตมชมี นชทำตธิใดถผกขตมเหง
หรสือถผกเกลมียดชนังมทำตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรยมทำกเทตทำกนับพวกยธิว ลนัทธธิตตอตข้ทำนยธิวยนังแพรต ระบทำดอยผต
ในสถทำนทมีที่หลทำยแหตงของโลกจนถนงยทำมนมีร
10 และเรคำจะสมู่งดคำบและกคำรกนันดคำรอคำหคำร และโรคระบคำดมคำทมู่คำมกลคำงเขคำ จนเขคำจะถผก
ทคคำลคำยอยมู่คำงสฮินนี้ เชฮิงจคำกแผมู่นดฮินซนงนึ่ เรคำไดถ้ใหถ้แกมู่เขคำและแกมู่บรรพบบรบษของเขคำ" นอกจทำกนมีร กตอน
กทำรกระจนัดกระจทำยของพวกเขทำไปจทำกยผดทำหย พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงปมีทข้ทำยๆอนันขมขสืที่นของ
พวกเขทำในทมีนที่ ร นัน จะมมีควทำมพตทำยแพข้ททำงทหทำร กทำรกนันดทำรอทำหทำร และโรคภนัยซนงที่ ลงเอยดข้วยกทำรทมีที่
พวกเขทำถผกขจนัดออกไปจทำกแผตนดธินทมีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตบรรพบรุรรุษของพวกเขทำ – อนับรทำฮนัม
อธิสอนัค และยทำโคบ สททำหรนับคนเหลตทำนนัรนทมีที่กบฏตตอพระเจข้ทำของตน มมีแตตควทำมทรุกขยลททำบทำกรอคอย
พวกเขทำอยผต
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 25: นมีที่เปป็นบทซนที่งเปป็นจมุดหลนักในหนนังสสือเยเรมมียณ์ ในบทนมีนั้ พระเจผู้า
ทรงสรมุปยล่อเหตมุผลตล่างๆทมีที่พระพยิโรธของพระองคณ์มมีตล่อประชาชนของพระองคณ์ จากนนันั้นพระองคณ์

ทรงบอกลล่วงหนผู้าอยล่างกระชนับถนงการพยิพากษาทมีที่ใกลผู้เขผู้ามานนันั้นดผู้วยนนนั้ามสือของบาบยิโลน อยล่างไร
กป็ตาม สยิที่งทมีที่สนาคนัญเปป็นพยิเศษกป็คสือวล่า พระเจผู้าทรงบอกลล่วงหนผู้าอยล่างชนัดเจนวล่าการตกเปป็นเชลยนมีนั้จะ
กยินเวลานานเทล่าใด – เจป็ดสยิบปมี จากนนันั้นพระเจผู้าทรงบอกลล่วงหนผู้าวล่าพระองคณ์จะพยิพากษาบาบยิโลน
พระเจผู้าทรงบอกลล่วงหนผู้าดผู้วยวล่าพระองคณ์จะลงโทษตะวนันออกกลางทนันั้งหมดและโลก คนาพยากรณณ์
ตอนทผู้ายยล่อมหมายถนงวนันแหล่งพระเยโฮวาหณ์เมสืที่อพระเยซผครยิสตณ์จะเสดป็จกลนับมาในฤทธานมุภาพและ
สงล่าราศมียงยิที่ ใหญล่เพสืที่อพยิพากษาประชาชาตยิตล่างๆแหล่งแผล่นดยินโลก – โดยเฉพาะอยล่างยยิงที่ ประชาชาตยิ
เหลล่านนันั้นแหล่งตะวนันออกกลาง
ยรม 25:1-3

พระวจนะซนนึ่งมคำถนงเยเรมมียยเกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องชนชคำตฮิยผดคำหยทนันี้งสฮินนี้ มมี

กทำรหมทำยเหตรุเวลทำทมีที่เขมียนอยตทำงชนัดเจนสททำหรนับบทนมีร ในปมีทมีนึ่สแมีนึ่ หมู่งรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิม รคำชบบตรของโย
สฮิยคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย ปมีนนนันี้ เปอ็นปมีตถ้นรนัชกคำลของเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยของกรบงบคำบฮิโลน ปมีนร นัน
คสือ 607 กตอน ค.ศ. ซนที่งเปป็นปมีทมีที่สขมีที่ องเยโฮยทำคธิมและปมีแรกของเนบผคนัดเนสซทำรยในบทำบธิโลน (อมีกครนัรง
ทมีที่ชสืที่อ เนบผคนัดเรสซารณ์ ในฉบนับภทำษทำอนังกฤษเปป็นชสืที่อเดมียวกนับ เนบผคนัดเนสซารณ์ ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ
เยเรมมียย 21:2) เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำกรณยนร มีถผกออกโดยพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรง
แรกโดยคนบทำบธิโลนในปมี 605 กตอน ค.ศ. และเปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อ ‘กทำรตกเปป็นททำส’ โดยพวกยธิว
2 ซนนึ่งเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยไดถ้กลมู่คำวแกมู่ประชคำชนยผดคำหย และแกมู่ชคำวเยรผซคำเลอ็มทนันี้งสฮินี้น วมู่คำ 3
"ตนันี้งแตมู่ปมีทมีนึ่สฮิบสคำมของโยสฮิยคำหย รคำชบบตรของอคำโมนกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย จนถนงวนันนมีนี้เปอ็นเวลคำยมีสนึ่ ฮิบ
สคำมปมี พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพเจถ้คำ และขถ้คำพเจถ้คำกอ็ไดถ้บอกแกมู่ทมู่คำนทนันี้งหลคำยอยมู่คำงไมมู่
หยบดยนังนี้ แตมู่ทมู่คำนหคำไดถ้ฟนังไมมู่ ปมีทมีที่สธิบสทำมของโยสธิยทำหยคอสื ตอนทมีที่เยเรมมียยเรธิที่มกทำรรนับใชข้เปป็นผผข้
พยทำกรณย พอถนงตอนนมีรเยเรมมียยไดข้เทศนทำมทำแลข้วยมีสที่ ธิบสทำมปมีในชตวงรนัชกทำลของโยสธิยทำหย เยโฮอทำหทำส
และบนัดนมีรคสือเยโฮยทำคธิม ในชตวงเวลทำนนัรน เยเรมมียยไดข้เทศนทำพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงสนัตยยซสืที่อแกตยผ
ดทำหยทมีที่ดรสือดข้ทำน โดยลรุกขนรนแตตเชข้ทำเพสืที่อเทศนทำ เขทำขยนันขนันแขป็งและสนัตยยซสืที่อในกทำรรนับใชข้ของตน
กระนนัรนยผดทำหยกเป็ พธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำทมีที่ถผกกลตทำวผตทำนททำงเขทำ

ยรม 25:4-6

ทมู่คำนไมมู่ฟนังหรสือเอมียงหผของทมู่คำนฟนัง แมถ้วมู่คำพระเยโฮวคำหยทรงสมู่ง

บรรดคำผผถ้พยคำกรณยผรถ้ผ นับใชถ้ของพระองคยมคำอยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง พระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตยผดทำหยแลข้วไมตเพมียงผตทำ
นททำงเยเรมมียยเทตทำนนัรน แตตผทำต นททำงอธิสยทำหย มมีคทำหย นทำฮผม เศฟนันยทำหย ฮทำบทำกรุก และคนอสืนที่ ๆดข้วย ถนง
กระนนัรนยผดทำหยกตป็ ร งนั ใจแนตวแนตทมีที่จะเพธิกเฉยคททำเทศนทำดนังกลตทำวและอนันทมีที่จรธิงกป็หนันไปเสมียจทำกกทำรฟนัง
มนันดข้วย
5 พวกเขคำกลมู่คำววมู่คำ `บนัดนมีนี้เจถ้คำทบกคนจงหนันกลนับจคำกทคำงชนันึ่วของตน และจคำกกคำรกระทคคำผฮิด
ของตน และอคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮินซนนึ่งพระเยโฮวคำหยทรงประทคำนแกมู่เจถ้คำและบรรพบบรบษของเจถ้คำตมู่อไป
เปอ็นนฮิตยย ผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกเอตยถนงขข้ทำงบนลข้วนกลตทำวเรสือที่ งเดมียวกนัน: ถข้ทำยผดทำหยยอมกลนับใจจทำก
ควทำมบทำปของตน พระเจข้ทำกป็จะทรงอนรุญทำตใหข้พวกเขทำอยผตต ตอไปในแผตนดธินของพวกเขทำ
6 และอยมู่คำไปตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระอสืนึ่นเพสืนึ่อจะปรนนฮิบนัตฮิและนมนัสกคำรพระเหลมู่คำนนันี้น หรสือ
ยนันึ่วเยถ้คำเรคำใหถ้โกรธดถ้วยผลงคำนแหมู่งมสือของเจถ้คำ แลถ้วเรคำจะไมมู่ทคคำอนันตรคำยแกมู่เจถ้คำ ' ขข้อควทำมโดยรวม
ของพระเจข้ทำผตทำนททำงเหลตทำผผข้พยทำกรณยของพระองคยลวข้ นสอดคลข้องกนัน ควทำมบทำปอนันดนับแรกของยผ
ดทำหยคสือ กทำรนนับถสือรผปเคทำรพ ควทำมบทำปอสืที่นๆกป็ตทำมมทำตธิดๆ พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนประชทำชนของ
พระองคยใหข้หนันเสมียจทำกบทำปเหลตทำนนัรนและพระองคยจะทรงละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำพวกเขทำ
ยรม 25:7

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ `แมถ้กระนนันนี้ เจถ้คำทนันี้งหลคำยกอ็ไมมู่ฟนังเรคำ เพสืนึ่อเจถ้คำจะ

ไดถ้ยนันึ่วเยถ้คำเรคำใหถ้กรฮิวนี้ ดถ้วยผลงคำนแหมู่งมสือของเจถ้คำ ซนนึ่งเปอ็นผลรถ้คำยแกมู่เจถ้คำเอง' สรรุปยตอของพระเจข้ทำเกมีที่ยว
กนับยผดทำหยกคป็ สือ กทำรทมีพที่ วกเขทำไมตยอมฟนัง พวกเขทำกลนับยนัวที่ ยรุพระองคยใหข้ทรงกรธิรวโดยควทำมบทำปของ
พวกเขทำ ในไมตชข้ทำมนันจะมทำทททำรข้ทำยพวกเขทำ บรุคคลผผข้หวตทำนแกตเนสืรอหนนังจะเกป็บเกมีที่ยวควทำมเปสืที่อยเนตทำ ยผ
ดทำหยไดข้หวตทำนควทำมบทำปของตนและกททำลนังจะเกป็บเกมีที่ยวกทำรพธิพทำกษทำจทำกพระเจข้ทำของตน
ยรม 25:8-10

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ `เพรคำะเจถ้คำไมมู่

ฟนังถถ้อยคคคำของเรคำ' ควทำมบทำปขนัรนพสืรนฐทำนของยผดทำหยคสือ เรสือที่ งควทำมไมตเชสืที่อฟนัง พวกเขทำไมตยอมฟนัง
หรสือเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำทมีที่มทำยนังพวกเขทำ

ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำ 9 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ `ดผเถฮิด เรคำจะสมู่งคนไปนคคำ
ครอบครนัวทนันี้งสฮินนี้ ของทฮิศเหนสือและเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำ และเรคำจะนคคำ
เขคำทนันี้งหลคำยมคำตมู่อสผถ้แผมู่นดฮินนมีแนี้ ละตมู่อสผคถ้ นทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮินนมีนี้และตมู่อสผบถ้ รรดคำประชคำชคำตฮิ
เหลมู่คำนมีนี้ซนนึ่งอยผมู่ลอถ้ มรอบ เรคำจะทคคำลคำยเขคำทนันี้งหลคำยอยมู่คำงสฮินี้นเชฮิง และเรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำเปอ็นทมีนึ่นมู่คำตก
ตะลนง และเปอ็นทมีนึ่เยถ้ยหยนันและเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงอยผมู่เนสืองนฮิตยย เพรทำะควทำมบทำปของยผดทำหย พระเจข้ทำจนง
กททำลนังจะใชข้เนบผคนัดเนสซทำรย (ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับ 21:2) และคนบทำบธิโลนเปป็นเครสืที่องมสือแหตงกทำร
พธิพทำกษทำ ทมีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้กคป็ สือวตทำพระเจข้ทำทรงเรมียกเนบผคนัดเนสซทำรยวทำต ผผข้รนับใชข้ของพระองคย
พระเจข้ทำทรงชนักนททำกษนัตรธิยยตตทำงชทำตธิผผข้นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวองคนมีรใหข้ทททำกทำรพธิพทำกษทำของพระองคยตตอยผ
ดทำหยทมีที่มนักกบฏ ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะทนทรุกขยเพรทำะควทำมบทำปของยผดทำหย เมสือที่ บทำบธิโลนยกทนัพลงมทำ
จทำกทธิศเหนสือ ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีดที่ ข้อยกวตทำในระหวตทำงททำงกป็ถผกบดขยมีรโดยกองทนัพบทำบธิโลนทมีที่ใหญตโต
ยผดทำหยไมตอทำจขอควทำมชตวยเหลสือจทำกผผข้ใดไดข้เลย ชะตทำกรรมของพวกเขทำถผกประทนับตรทำไวข้แลข้ว
ยธิงที่ กวตทำนนัรน ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะมองชะตทำกรรมของยผดทำหยดข้วยควทำมอนัศจรรยยใจ พวกเขทำจะ
ผธิวปทำกดข้วยควทำมอนัศจรรยยใจเพรทำะควทำมพธินทำศซนที่งจะบนังเกธิดแกตยผดทำหย กทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่มทำตตอสผข้ยผ
ดทำหยจะไมตอยผเต พมียงชตวงสนัรนๆ แตตจะคงอยผยต ทำวนทำน มนันจะดผเหมสือนรทำวกนับวตทำมนันเปป็นควทำมรกรข้ทำง
เนสืองนธิตยย กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดของกทำรพธิพทำกษทำนมีรจะไมตเกธิดขนรนจนกวตทำพระเยซผครธิสตยเสดป็จมทำใน
ฤทธทำนรุภทำพเพสืที่อพทำอธิสรทำเอลกลนับสผตแผตนดธินของพวกเขทำ
10 ยฮิงนึ่ กวมู่คำนนันี้นอมีก เรคำจะกคคำจนัดเสมียงบนันเทฮิงและเสมียงรมู่คำเรฮิง เสมียงเจถ้คำบมู่คำวและเสมียงเจถ้คำสคำว
เสมียงหฮินโมมู่และแสงตะเกมียงเสมียจคำกเจถ้คำ งทำนรสืที่นเรธิงทนัรงสธิรนแหตงชมีวตธิ ประจททำวนันจะสธิรนสรุดลง งทำนเขข้ทำ
สนังคม งทำนแตตงงทำน แมข้แตตกธิจกรรมทนัวที่ ไปอยตทำงกทำรโมตแปข้งหรสือแสงเทมียนจะสธิรนสรุดไปจทำกแผตนดธิน
นนัรน ดนตรมีของพวกยธิวจะเปลมีที่ยนจทำกกทำรชสืที่นชมยธินดมีในคมียยเมเจอรยตตทำงๆเปป็นเสมียงรทที่ทำไหข้ในคมียย
ไมเนอรย ดนตรมีของพวกยธิวและยธิดดธิช (Yiddish) จนทรุกวนันนมีรมนักถผกเขมียนและบรรเลงในคมียย
ไมเนอรยตตทำงๆททำงดนตรมี

ยรม 25:11-12

แผมู่นดฮินนมีนี้ทนันี้งสฮินนี้ จะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงและทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง และประชคำชคำตฮิ

เหลมู่คำนมีนี้จะปรนนฮิบตนั ฮิกษนัตรฮิยกย รบงบคำบฮิโลนอยผมู่เจอ็ดสฮิบปมี ' ตรงนมีรเปป็นหนนงที่ ในคททำพยทำกรณยตตทำงๆทมีที่เปป็นจรุด
เปลมีที่ยนสททำคนัญของพระคนัมภมีรยทรนังเลตม ระยะเวลทำเจทำะจงของกทำรตกเปป็นเชลยในบทำบธิโลนของยผดทำหย
จะเปป็นเจป็ดสธิบปมี (ประชทำชทำตธิอสืที่นๆอยตทำงอมียปธิ ตยจะทนทรุกขยภทำยใตข้กทำรครอบครองของบทำบธิโลน เหป็น
ไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำจะพบควทำมบรรเททำหลนังจทำกเจป็ดสธิบปมีเชตนกนัน) ยผดทำหยจะรกรข้ทำงและกลทำยเปป็น
แหลตงแหตงควทำมอนัศจรรยยใจแกตประชทำชทำตธิอสืที่นๆ อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรตกเปป็นเชลยแบบเจทำะจงนมีรจะ
กธินเวลทำเพมียงเจป็ดสธิบปมีเทตทำนนัรน ในเลวมีนตธิ ธิ 26:32-35 พระเจข้ทำไดข้บอกลตวงหนข้ทำวตทำแผตนดธินอธิสรทำเอลจะ
วตทำงเปลตทำเปป็นเวลทำเทตทำกนับทมีที่อธิสรทำเอลไดข้เพธิกเฉยปมีสะบทำโตเหลตทำนนัรน ดนังนนัรนอธิสรทำเอลไดข้ไมตเชสืที่อฟนัง
พระรทำชบนัญญนัตธิเรสืที่องปมีสะบทำโตนทำน 490 ปมี นนันที่ เปป็นตอนทมีซที่ ทำอผลขนรนเปป็นกษนัตรธิยยเหนสืออธิสรทำเอล
ตนัรงแตตเวลทำนนัรนมทำจนถนงเวลทำแหตงกทำรตกเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนในปมี 605 กตอน ค.ศ. (490 ปมี)
อธิสรทำเอลไดข้เพธิกเฉยปมีสะบทำโต ยรุคสมนัยทนัรงหมดของเหลตทำกษนัตรธิยยแหตงอธิสรทำเอล (และยผดทำหย) อยผใต น
ควทำมไมตเชสืที่อฟนัง กทำรตกเปป็นเชลยนนัรนเรธิที่มตข้นในประมทำณปมี 605 กตอน ค.ศ. และสธิรนสรุดในปมี 536
กตอน ค.ศ.
นอกจทำกนมีร 2 พงศทำวดทำร 36:21 กป็กลตทำวชนัดเจนวตทำระยะเวลทำแหตงกทำรตกเปป็นเชลยนนัรนจะตข้อง
ชดเชยสททำหรนับกทำรปฏธิเสธปมีสะบทำโตเหลตทำนนัรน (“เพสืที่อใหข้สททำเรป็จตทำมพระวจนะของพระเยโฮวทำหย
ผตทำนปทำกของเยเรมมียย จนกวตทำแผตนดธินจะไดข้ชสืที่นชมกนับปมีสะบทำโตของมนัน เพรทำะตรทำบเทตทำทมีที่มนันยนังวตทำง
เปลตทำอยผต มนันกป็รนักษทำสะบทำโต เพสืที่อจะใหข้ครบตทำมกททำหนดเจป็ดสธิบปมี”) เมสือที่ ดทำเนมียลในบทำบธิโลนไดข้รนับ
หนนังสสือเยเรมมียแย ละอตทำนบททมีที่ 25 เขทำกป็ไปอธธิษฐทำนและไดข้รนับแบบแปลนตข้นฉบนับทมีที่เปป็นคททำ
พยทำกรณยเรสือที่ งเจป็ดสธิบสนัปดทำหยของพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับอธิสรทำเอลและอนทำคต ดผ ดทำเนมียล 9:1 หรสือมนัน
อทำจเปป็นจดหมทำยฉบนับตตทำงๆทมีที่เยเรมมียยสตงไปหทำพวกยธิวในบทำบธิโลนซนที่งถผกหมทำยเหตรุไวข้ในเยเรมมียย 29
ทมีที่บอกดทำเนมียลเกมีที่ยวกนับระยะเวลทำแหตงกทำรตกเปป็นเชลยนนัรน
12 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ `ตมู่อมคำเมสืนึ่อครบเจอ็ดสฮิบปมีแลถ้ว เรคำจะลงโทษกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนและ
ประชคำชคำตฮินนันี้น คสือแผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมีย เพรคำะควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำทนันี้งหลคำย กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮิน
นนันี้นรกรถ้คำงอยผมู่เนสืองนฮิตยย เมสือที่ เจป็ดสธิบปมีนร นันครบถข้วน พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะลงโทษ

บทำบธิโลนเพรทำะควทำมโหดรข้ทำยททำรรุณของพวกเขทำทมีที่กระทททำตตอประชทำชนของพระองคย คททำพยทำกรณย
นนัรนเรธิที่มตข้นตอนทมีที่พระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้คนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียเหยมียบยทที่ทำบทำบธิโลนภทำยใตข้ดทำรธิ
อนัส ดผ ดทำเนมียล 5 จทำกนนัรนไซรนัสคนเปอรยเซมียไดข้ขร นนสผตบนัลลนังกยเหนสือบทำบธิโลนในปมี 536 กตอน ค.ศ.
และอนรุญทำตใหข้พวกยธิวระลอกแรกกลนับไปพรข้อมกนับเอสรทำ แตตบทำบธิโลนถผกพธิชธิตโดยเปอรยเซมีย และ
ไมตเปป็นมหทำอททำนทำจในตะวนันออกกลทำงอมีกเลย คททำพยทำกรณยของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยตรงตทำมกททำ
หนดจรธิงๆ
ยรม 25:13-14

เรคำจะนคคำถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินี้นใหถ้สคคำเรอ็จทมีนึ่แผมู่นดฮินนนันี้น คสือถถ้อยคคคำทมีนึ่เรคำไดถ้

กลมู่คำวสผถ้เมสืองนนันี้น คสือทบกสฮินึ่งทมีนึ่เขมียนไวถ้ในหนนังสสือนมีนี้ ซนนึ่งเยเรมมียยไดถ้พยคำกรณยตมู่อสผบถ้ รรดคำประชคำชคำตฮิทนันี้ง
สฮินนี้ กทำรยสืนยนันเพธิที่มเตธิมเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำตตอสผข้บทำบธิโลนถผกบนันทนกไวข้ ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะ
ถผกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำเชตนกนัน รวมถนงคนอมียธิปตย คนฟมีลธิสเตมีย คนโมอนับ คนเอโดม คนอทำระเบมีย
คนเปอรยเซมีย – และคนบทำบธิโลนดข้วย
14 เพรคำะวมู่คำจะมมีหลคำยประชคำชคำตฮิและบรรดคำมหคำกษนัตรฮิยยกระทคคำใหถ้เขคำเหลมู่คำนนันี้นเปอ็นทคำส
แมถ้วมู่คำเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ดมี และเรคำจะตอบแทนเขคำทนันี้งหลคำยตคำมกคำรกระทคคำและผลงคำนแหมู่งมสือของ
เขคำ'" เมสืที่อถนงครทำวเหมทำะสม ไมตเพมียงมมีเดมีย- เปอรยเซมียภทำยใตข้ดทำรธิอนัสและไซรนัสจะทททำลทำยจนักรวรรดธิ
บทำบธิโลนเทตทำนนัรน แตตตตอมทำคนกรมีกและประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะทททำอยตทำงนนัรนเชตนกนัน บทำบธิโลนไดข้ปฏธิบตนั ธิ
ตตอยผดทำหยอยตทำงโหดเหมีรยมททำรรุณ – เกธินคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำ พวกเขทำจนงจะถผกเลตนงทำนอยตทำงหนนักโดย
พระเจข้ทำผตทำนททำงประชทำชทำตธิอสืที่นๆ
ยรม 25:15-16

เพรคำะพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำดนังนมีนี้วมู่คำ

"จงเอคำถถ้วยนคนี้คำองบมู่นแหมู่งควคำมพฮิโรธนมีนี้ไปจคำกมสือเรคำ และบนังคนับบรรดคำประชคำชคำตฮิซงนนึ่ เรคำสมู่งเจถ้คำไป
นนันี้นใหถ้ดสืนึ่มจคำกถถ้วยนนันนี้ เนสืรอหทำตอนใหมตเผยออกตรงนมีร พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เอทำถข้วยนทรทำองรุตน
แหตงควทำมพธิโรธของพระองคยไปและสต งมนันไปยนังประชทำชทำตธิทรนังปวงทมีพที่ ระองคยทรงสนังที่ สนัญลนักษณย
หนนที่งแหตงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกใชข้ทนัวที่ พระคนัมภมีรยจงน ถผกใชข้ ดผ เพลงสดรุดมี 75:8, อธิสยทำหย 51:17 และวธิวรณย

14:10 คททำพยทำกรณยตรนังแตตตรงนมีรไปจนจบบทนมีรเรธิที่มตข้นดข้วยกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำตตอสผข้ยผดทำหยและขยทำย
ตตอไปจนถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหย
16 พวกเขคำจะดสืนึ่มและเดฮินโซเซและบถ้คำคลนันึ่งไปเนสืนึ่องดถ้วยดคำบซนงนึ่ เรคำจะสมู่งไปทมู่คำมกลคำงเขคำ
ทนันี้งหลคำย" เมสืที่อประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนดสืที่มจทำกถข้วยแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำ พวกเขทำกป็จะโซเซ (นนันที่
คสือ ตนัวสนันที่ ) และเพข้อคลนังที่ ไป (พผดเพข้อไปตทำมอทำรมณย) เพรทำะดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำซนที่ง
จะมทำสผตพวกเขทำ
ยรม 25:17-26

ดนังนนันี้น ขถ้คำพเจถ้คำจนงรนับถถ้วยมคำจคำกพระหนัตถยของพระเยโฮวคำหย และ

บนังคนับประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้น ซนงนึ่ พระเยโฮวคำหยทรงใชถ้ใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำไปหคำนนันี้นดสืนึ่ม ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร (โดย
ใชข้วธิธมีเปรมียบเปรยเรสืที่องถข้วยแหตงพระพธิโรธนนัรน) สต งกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกพยทำกรณยแลข้วซนที่งเปป็น
พระพธิโรธของพระเจข้ทำไปยนังประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกใหข้รทำยชสืที่อไวข้ขทำข้ งลตทำง ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำ
พระพธิโรธของพระเจข้ทำจะตกลงเหนสือประชทำชทำตธิเหลตทำนมีรในเวลทำอนันเหมทำะเจทำะของพระองคย
18 คสือกรบงเยรผ ซคำเลอ็มและหนัวเมสืองแหมู่งยผดคำหย ทนันี้งบรรดคำกษนัตรฮิยแย ละเจถ้คำนคำยของเมสืองนนันี้น
เพสืนึ่อจะกระทคคำใหถ้เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงและเปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง เปอ็นทมีนึ่เยถ้ยหยนันและเปอ็นทมีนึ่สคำปแชมู่งอยมู่คำงทบกวนัน
นมีนี้ คททำพยทำกรณยทมีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำแลข้วมทำกมทำยนนัรนแหตงกทำรพธิพทำกษทำจะเรธิที่มตข้นทมีที่เยรผซทำเลป็ม ยผดทำหย
และผผข้นททำของมนัน พวกเขทำจะกลทำยเปป็นสนัญลนักษณยแหตงควทำมตกตะลนงเมสืที่อประชทำชทำตธิอสืที่นๆเหป็น
พระพธิโรธของพระเจข้ทำ กทำรพธิพทำกษทำนนัรนจะเรธิที่มตข้นในไมตชข้ทำ – “อยตทำงทรุกวนันนมีร”
19 ฟคำโรหยกษนัตรฮิยยแหมู่งอมียปฮิ ตยกนับบรรดคำขถ้คำรคำชกคำรและเจถ้คำนคำยและประชคำชนของทมู่คำนนนันี้น
อมียธิปตยและฟทำโรหยของมนันคสือรทำยถนัดไปในรทำยชสืที่อแหตงกทำรพธิพทำกษทำ
20 และบรรดคำชนทมีนึ่ปะปนกนัน บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งแผมู่นดฮินอผส และบรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งแผมู่น
ดฮินฟมีลสฮิ เตมีย เมสืองอนัชเคโลน กคำซคำ เอโครน และสมู่วนชคำวเมสืองอนัชโดดทมีนึ่เหลสืออยผมู่ กทำรผสมกนันของ
อทำณทำจนักรเลป็กๆทนัรงหลทำยของคนฟมีลธิสเตมียถผกหมทำยเหตรุตรงนมีร นตทำสนใจทมีที่วทำต แผตนดธินอผสถผกรวมเขข้ทำ
ไวข้ดวข้ ย แมข้อผสถผกเชสืที่อกนันในสมนัยโบรทำณมทำกกวตทำวตทำอยผบต นแหลมอทำระเบมีย เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันมธิไดข้
เปป็นเชตนนนัรนตรงนมีร คททำวตทำ อผส มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘มมีปตทำ’ และอทำจหมทำยถนงพสืรนทมีที่สตวนทมีที่เปป็นปตทำ

ของฟมีลธิสเตมีย ไมตวทำต กรณมีใด เขตแดนของฟมีลธิสเตมียตลอดแนวทมีที่รทำบชทำยฝนัที่งของอธิสรทำเอลกป็จะเผชธิญ
กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
21 เอโดม โมอนับและคนอนัมโมน อทำณทำจนักรเหลตทำนมีรอยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของอธิสรทำเอลและ
ตรงกนับประเทศจอรยแดนในปนัจจรุบนัน พวกเขทำกป็ตตอแถวรนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเชตนกนัน
22 บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งเมสืองไทระ บรรดคำกษนัตรฮิยเย มสืองไซดอน และบรรดคำกษนัตรฮิยแย หมู่ง
เกคำะตมู่คำงๆฟคำกทะเลขถ้คำงโนถ้น ไทระและไซดอนกป็ตรงกนับเลบทำนอนในปนัจจรุบนัน เกทำะตตทำงๆฟทำก
ทะเลขข้ทำงโนข้นอทำจหมทำยถนง ครมีต ไซปรนัส และเขตแดนของกรมีซ พวกเขทำเองกป็ถผกแจข้งใหข้ทรทำบเกมีที่ยว
กนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเชตนกนัน
23 เมสืองเดดคำน เทมคำ บบส และบรรดคำคนทมีนึ่อยผใมู่ นมบมทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบด ประเทศเหลตทำนมีรเหป็นไดข้ชนัด
วตทำอยผบต นแหลมอทำระเบมีย พวกเขทำเองกป็เผชธิญกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำเชตนกนัน
24 บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งอคำระเบมีย และบรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งประชคำชนทมีนึ่ปะปนกนันอยผมู่ในถฮินนึ่
ทบรกนันดคำร ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำแหตงอทำระเบมียจะถผกพธิพทำกษทำเชตนกนัน นมีที่อทำจเปป็น
เขตแดนของซทำอรุดธิอทำระเบมียในปนัจจรุบนนั
25 บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งศฮิมรมี และบรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งเอลคำม และบรรดคำกษนัตรฮิยขย องมมีเดมีย
เอลทำมและมมีเดมียกป็ตรงกนับประเทศอธิหรต ทำนในปนัจจรุบนัน พวกเขทำเองกป็จะเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำ
นนัรนของพระเจข้ทำดข้วย
26 บรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งเมสืองทฮิศเหนสือ ทนันี้งไกลและใกลถ้ ทมีละเมสืองๆ และบรรดคำรคำช
อคำณคำจนักรแหมู่งโลกซนนึ่งอยผบมู่ นพสืนนี้ พฮิภพ และกษนัตรฮิยแย หมู่งเชชนัก จะดสืนึ่มภคำยหลนังกษนัตรฮิยยเหลมู่คำนมีนี้ เหป็นไดข้
ชนัดวตทำคททำพยทำกรณยตรงนมีรขยทำยตตอไปจนถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหยเพรทำะวตทำบรรดทำกษนัตรธิยยแหตงแผตน
ดธินโลกซนที่งอทำจหมทำยถนงโรม ยรุโรป และรนัสเซมียถผกรวมไวข้ดวข้ ยกนับอทำณทำจนักรทนังนั้ สยินั้นของโลก เชชนัก
เปป็นอมีกชสืที่อหนนที่งของบทำบธิโลน วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ ทนัรงโลกจะเผชธิญพระพธิโรธของพระเจข้ทำ เหป็นไดข้

ชนัดวตทำนนันที่ หมทำยถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหยและยรุคเจป็ดปมีเมสืที่อพระพธิโรธของพระเจข้ทำจะถผกเทออกเหนสือ
แผตนดธินโลกทนัรงสธิรน บทำบธิโลนจะเปป็นจรุดสนใจหลนักและเปป็นสทำยลตอฟข้ทำแหตงพระพธิโรธนนัรน
ยรม 25:27-29

"แลถ้วเจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำ

แหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงดสืนึ่มใหถ้เมคำแลถ้วกอ็อคำเจมียน จงลถ้มลงและอยมู่คำลบกขนนี้นอมีกเลย เนสืนึ่องดถ้วยดคำบ
ซนนึ่งเรคำจะสมู่งมคำทมู่คำมกลคำงเจถ้คำทนันี้งหลคำย' กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอชทำวโลกทมีที่ชนัวที่ จะถผกเทออก
เหนสือประชทำชทำตธิทรนังสธิรนดรุจถข้วยใสต เหลข้ทำใหข้ประชทำชทำตธิทรนังปวงดสืที่ม พระเจข้ทำจนงสนังที่ พวกเขทำใหข้ดสืที่มถข้วย
นนัรน ดรุจคนเมทำ พวกเขทำทนัรงหมดจะลข้มเพรทำะดทำบแหตงพระพธิโรธและกทำรพธิพทำกษทำทมีที่มทำสผตพวกเขทำ
สรุดทข้ทำยแลข้วเรสือที่ งนมีรจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงในยรุคเจป็ดปมี
28 และถถ้คำเขคำปฏฮิเสธไมมู่รนับถถ้วยจคำกมสือของเจถ้คำดสืนึ่ม เจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `พระเยโฮ
วคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ พวกเจถ้คำจะดสืนึ่มอยมู่คำงแนมู่นอน แมข้หทำกวตทำประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนของโลก
ขนัดขสืนกทำรประยรุกตยใชข้คททำพยทำกรณยเรสืที่องกทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้พวกเขทำ พระเจข้ทำกป็ตรนัสชนัดเจนวตทำพวกเขทำ
จะดสืที่มถข้วยนนัรนอยผดต มี
29 เพรคำะ ดผเถฮิด เรคำไดถ้เรฮินึ่มทคคำโทษเมสืองซนนึ่งเรมียกตคำมนคำมของเรคำแลถ้ว และเจถ้คำจะลอยนวล
ไปไดถ้โดยไมมู่ถผกโทษหรสือ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสวมู่คำ เจถ้คำจะลอยนวลไปไมมู่ไดถ้ เพรคำะเรคำจะ
เรมียกดคำบเลมู่มหนนนึ่งมคำเหนสือชคำวแผมู่นดฮินโลกทนันี้งสฮินี้น' รทำยกทำรแหตงกทำรพธิพทำกษทำเรธิที่มตข้นดข้วยเยรผซทำเลป็ม
ในขข้อ 18 และปธิดทข้ทำยตรงนมีร กทำรพธิพทำกษทำจะเรธิที่มตข้นดข้วยประชทำชนของพระเจข้ทำ ผผข้ใดไดข้รนับฝทำกไวข้
มทำก กป็จะทรงเรมียกเอทำจทำกผผข้นร นันมทำก กทำรพธิพทำกษทำนนัรนจะขยทำยออกไปจนถนงชทำวแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน
นมีที่เหป็นไดข้ชนัดวตทำจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงในยรุคเจป็ดปมี
ยรม 25:30-33

เพรคำะฉะนนันนี้ เจถ้คำจงพยคำกรณยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นสผเถ้ ขคำทนันี้งหลคำย และ

กลมู่คำวแกมู่เขคำวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยจะทรงเปลมู่งเสมียงคคคำรคำมจคำกทมีนึ่สผง และจคำกทมีนึ่พคคำนนักอนันบรฮิสบทธฮิธิ์ของ
พระองคย พระองคยจะเปลมู่งพระสบ รเสมียง พระองคยจะเปลมู่งเสมียงคคคำรคำมมคำกมคำยตมู่อคอกแกะของ
พระองคย และทรงโหมู่รถ้องอยมู่คำงกนับคนทมีนึ่ยคนึ่คำองบมู่นโหมู่รถ้องตมู่อชคำวพฮิภพทนันี้งสฮินนี้ พระพธิโรธของพระเจข้ทำทมีที่
มมีตตอเยรผซทำเลป็มซนที่งถผกบอกลตวงหนข้ทำแลข้วนนัรนถผกนททำเสนอพรข้อมกนับภทำพเปรมียบของกทำรยทที่ทำองรุตน

พระพธิโรธนนัรนจะขยทำยออกไปจนถนงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน กทำรสททำเรป็จจรธิงนนัรนปรทำกฏชนัดเจนในวธิวรณย
14:14-20 เสมียงโหตรข้องนนัรนอทำจเปป็นคททำสนังที่ ททำงทหทำรทมีที่ถผกตะโกนบอกแกตเหลตทำกองทนัพแหตงสวรรคย
John Gill ใหข้ควทำมเหป็นวตทำนมีที่อทำจเปป็น ‘กทำรตะโกนตอบรนับ’ เพสืที่อเรธิที่มกทำรทททำศนกตตอสผข้บรรดทำผผข้
ทมีที่อทำศนัยอยผบต นแผตนดธินโลก เหมสือนแมตทนัพของกองทนัพ ซนที่งถผกสมทบดข้วยเสมียงโหตรข้องเหมสือนเสมียง
คนงทำนทมีที่ยทที่ทำในบตอยทที่ทำองรุตน เพสือที่ ปลรุกใจกนันและกนันใหข้ทททำงทำนของตนดข้วยควทำมรสืที่นเรธิงมทำกยธิงที่ ขนรน”
31 เสมียงกนัมปนคำทจะกถ้องไปทนันึ่วปลคำยพฮิภพ เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงมมีคดมีกนับบรรดคำ
ประชคำชคำตฮิ พระองคยจะทรงเขถ้คำพฮิพคำกษคำเนสืนี้อหนนังทนันี้งสฮินี้น สมู่วนคนชนันึ่วนนันนี้ พระองคยจะทรงฟนันเสมีย
ดถ้วยดคำบ' พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ กทำรสททำเรป็จจรธิงของเรสืที่องนมีรยอต มเกธิดขนรนในยรุคเจป็ดปมีเมสือที่
พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำบรรดทำประชทำชทำตธิแหตงแผตนดธินโลก โดยเฉพทำะพวกคนชนัวที่ แหตงแผตนดธินโลก
กทำรสททำเรป็จจรธิงนมีรอทำจเปป็นกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแกะและแพะในหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท ดผ โยเอล 3:213 และมนัทธธิว 25:31 เปป็นตข้นไป
32 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ `ดผเถฮิด ควคำมรถ้คำยจะไปจคำกประชคำชคำตฮินถมีนี้ นง
ประชคำชคำตฮินนันี้น และลมหมบนใหญมู่จะปนันึ่นปมู่วนขนนนี้ มคำจคำกสมู่วนพฮิภพโลกทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบด กทำรประยรุกตยใชข้
นมีรอทำจหมทำยถนงวนันทข้ทำยๆแหตงกทำรพธิพทำกษทำของยรุคเจป็ดปมี โดยเฉพทำะกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแพะ
และแกะทมีที่ถผกหมทำยเหตรุขข้ทำงบน ควทำมรข้ทำยหรสือควทำมทรุกขยลททำบทำกจะลงมทำสผตบรรดทำประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่
รข้ทำยซนที่งกบฏตตอพระผผข้สรข้ทำงของตนในชตวงวนันทข้ทำยๆของยรุคเจป็ดปมี เมสือที่ เหลตทำตนัวแทนของพวกเขทำถผก
พธิพทำกษทำในหรุบเขทำเยโฮชทำฟนัท พระพธิโรธแทข้จรธิงของพระเจข้ทำจะตกลงเหนสือประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรน
ดรุจพทำยรุทอรยนทำโดแหตงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พนัดกระหนทที่ทำทนัวที่ แผตนดธินโลก
33 และบรรดคำผผทถ้ มีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงประหคำรในวนันนนันี้น จะมมีจคำกปลคำยโลกขถ้คำงนมีนี้ถนงปลคำย
โลกขถ้คำงนนันี้น เขคำเหลมู่คำนนันี้นจะไมมู่มมีใครโอดครวญใหถ้ หรสือรวบรวมหรสือฝนังไวถ้ แตมู่จะเปอ็นมผลสนัตวยอยผมู่
บนพสืนนี้ ดฮิน'" หลนังจทำกพระพธิโรธของพระเจข้ทำตอนทข้ทำยยรุคเจป็ดปมีและกทำรพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิแพะ
เหลตทำนนัรนแหตงแผตนดธินโลก บรรดทำผผข้ทมีที่ถผกฆตทำของพระเยโฮวทำหยจะมมีตรนังแตตปลทำยสรุดของแผตนดธินโลก

ดข้ทำนหนนที่งไปถนงอมีกดข้ทำนหนนที่ง จะไมตมมีใครจนัดกทำรศพของพวกเขทำ พวกเขทำจะไมตไดข้รบนั กทำรฝนังศพ
อยตทำงสมเกมียรตธิ พวกเขทำจะเปป็นเหมสือนมผลสนัตวยบนพสืรนดธิน
ยรม 25:34-38

ทมู่คำนผผถ้เลมียนี้ งแกะทนันี้งหลคำยเออ๋ย จงครคนึ่คำครวญและรถ้องเถฮิด ทมู่คำน

เจถ้คำของฝผงแกะ จงกลฮินี้งเกลสือกในขมีนี้เถถ้คำ เพรคำะวนันเวลคำของกคำรสนังหคำรเจถ้คำและทมีนึ่เจถ้คำตถ้อง
กระจนัดกระจคำยมคำถนงแลถ้ว และเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะลถ้มลงเหมสือนภคำชนะงคำม เนสืรอหทำตอนทข้ทำยของบทนมีร
เปป็นกทำรเรมียกเชธิงอรุปไมยใหข้ไวข้ทรุกขย กทำรกลตทำวถนงพวกผผผู้เลมีนั้ยงแกะ หมทำยถนงคนเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นผผข้นททำ
ทนัรงดข้ทำนศทำสนทำและกทำรเมสือง – พวกผผข้ปกครองและผผข้วทำต รทำชกทำร เพรทำะบรธิบทกตอนหนข้ทำนมีรกลตทำวถนง
ประชทำชทำตธิตตทำงๆของโลก บทำงคนจนงคธิดวตทำผผข้เลมีรยงแกะเหลตทำนมีรหมทำยถนง บรรดทำผผข้ปกครองของหลทำย
ประชทำชทำตธิของโลก นนันที่ อทำจเปป็นไปไดข้ อยตทำงไรกป็ตทำม ขข้อสรุดทข้ทำย (ขข้อ 38) กป็กลตทำวถนง “แผตนดธินของ
เขทำทนัรงหลทำย” (แผตนดธินเดมียว) ซนที่งอทำจหมทำยถนงอธิสรทำเอล นอกจทำกนมีร มมีกทำรกลตทำวถนง การกระจนัด
กระจายไปของพวกเขทำดข้วย นนันที่ หมทำยถนงอธิสรทำเอลไดข้เพมียงเทตทำนนัรน ควทำมคธิดนมีรจงน กลตทำวถนง กทำรใหข้
พวกผผข้นททำแหตงยผดทำหยรข้องไหข้ดวข้ ยควทำมเศรข้ทำโศกเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนนัรน
35 บรรดคำผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะจะไมมู่มมีทคำงหนมี หรสือเจถ้คำของฝผงแกะไมมู่มมีทคำงรอดหนมีไป จะไมตมมีทมีที่ใหข้
พวกผผข้นททำเหลตทำนนัรนไดข้หนมีไปเลยในวนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรน
36 จะไดถ้ฟนังเสมียงรถ้องของผผถ้เลมีนี้ยงแกะ และเสมียงครคนึ่คำครวญของเจถ้คำของฝผงแกะ เพรคำะวมู่คำ
พระเยโฮวคำหยทรงทคคำลคำยลคำนหญถ้คำของเขคำทนันี้งหลคำยเสมียแลถ้ว มมีกทำรกลตทำวเชธิงเปรมียบเปรยถนงเสมียง
รข้องไหข้อนันโศกเศรข้ทำของพวกผผข้นททำแหตงประชทำชทำตธินร นันเมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำมทำถนง พระเจข้ทำทรงทททำลทำย
อทำณทำจนักรของพวกเขทำเสมียแลข้ว
37 และคอกแกะทมีนึ่สงบสบ ขกอ็ถผกตนัดใหถ้ลถ้มลงเสมียแลถ้ว เนสืนึ่องดถ้วยควคำมกรฮินี้วอนันแรงกลถ้คำของ
พระเยโฮวคำหย บรรดทำพระรทำชวนังและบข้ทำนเรสือนของชนชนัรนสผงแหตงยผดทำหยจะถผกทททำลทำยเมสืที่อพระเจข้ทำ
ทรงเทพระพธิโรธของพระองคยเหนสือยผดทำหย เรสือที่ งประชดประชนันกป็คสือวตทำ พวกผผข้นททำแหตงยผดทำหยนนนัที่ เอง
ทมีที่ไดข้นททำพวกเขทำใหข้เขข้ทำสผตควทำมบทำปซนที่งเปป็นเหตรุใหข้พวกเขทำกททำลนังถผกพธิพทำกษทำ บนัดนมีรพวกผผข้นททำเดมียวกนัน
นนัรนจะชดใชข้ดวข้ ยตนัวเองเมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำลทำยบข้ทำนเรสือนของพวกเขทำเอง

38 พระองคยทรงออกจคำกทมีนึ่ซมู่มบ ตนัวของพระองคยอยมู่คำงสฮิงโต เพรคำะวมู่คำแผมู่นดฮินของเขคำทนันี้ง
หลคำยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เพรคำะเหตบควคำมดบดนันของพระผผเถ้ ขถ้มงวด และเพรคำะเหตบควคำมกรฮินี้วอนันแรงกลถ้คำ
ของพระองคย กทำรกลตทำวถนง “ทมีที่ซตรุมตนัวของพระองคย” อทำจหมทำยถนง ทมีที่ประทนับของพระเจข้ทำในพระ
วธิหทำร พระองคยทรงละทธิรงมนันอยตทำงสมบผรณยดจรุ สธิงโตทมีที่ออกมทำจทำกโพรงของมนัน โปรดสนังเกตวตทำมมี
กทำรอข้ทำงอธิงถนง “แผตนดธินของเขทำทนัรงหลทำย” (แผตนดธินเดมียว) จรุดสนใจหลนักของเนสืรอหทำตอนนมีรเหป็นไดข้
ชนัดวตทำเปป็นประชทำชทำตธิเดมียว – ยผดทำหย ประเดป็นสททำคนัญกป็คสือวตทำ ยผดทำหยกทำท ลนังจะเรธิที่มรกรข้ทำงเพรทำะควทำมดรุ
เดสือดแหตงควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำแลข้ว บทสททำคนัญบทหนนที่งในหนนังสสือเยเรมมียยจงน จบลงเทตทำนมีร
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 26: อมีกขผู้อความหนนงที่ จากพระเจผู้าถนงและผล่านทางเยเรมมียณ์ถผกบนันทนกไวผู้
– ขผู้อความในลานพระวยิหาร ในขผู้อความนมีนั้ การทนาลายลผู้างพระวยิหารและกรมุงนนันนั้ ถผกบอกลล่วงหนผู้า
ในขผู้อ 1-6 ชมีวยิตของเยเรมมียณ์ถผกคมุกคามในขผู้อ 7-15 และเขาถผกปกปผู้องโดยพวกผผผู้ใหญล่แหล่ง
ประชาชนในขผู้อ 16-24
ยรม 26:1

ในตถ้นรนัชกคำลของเยโฮยคำคฮิม รคำชบบตรของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผ

ดคำหย พระวจนะนมีมนี้ คำจคำกพระเยโฮวคำหยวมู่คำ เยโฮยทำคธิมกลทำยเปป็นกษนัตรธิยยในปมี 609 กตอน ค.ศ. ดนังนนัรน
คททำพยทำกรณยทเมีที่ ฉพทำะเจทำะจงนมีรจนงถผกเอตยประมทำณสทำมปมีกล่อนกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกโดยบทำบธิโลนตตอสผข้
ยผดทำหย (เรทำควรระลนกวตทำขข้อควทำมหลทำยตอนของเยเรมมียยมไธิ ดข้เรมียงตทำมลททำดนับกตอนหลนังในหนนังสสือเยเร
มมียย ตรงกนันขข้ทำม พวกมนันดผเหมสือนเปป็นกทำรรวมกนันของหลทำยๆขข้อควทำม แตตไมตไดข้ตทำมลททำดนับเจทำะจง
ใดๆ)
ยรม 26:2-3

"พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงยสืนอยผใมู่ นลคำนพระนฮิเวศแหมู่งพระเย

โฮวคำหย และจงพผดกนับบรรดคำหนัวเมสืองแหมู่งยผดคำหย ซนงนึ่ มคำนมนัสกคำรในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย คสือ
พผดบรรดคำถถ้อยคคคำทมีนึ่เรคำสนันึ่งเจถ้คำใหถ้พผดกนับเขคำ อยมู่คำเกอ็บไวถ้สนักคคคำเดมียว
ในบทตข้นๆของเยเรมมียย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้ถผกสนังที่ ใหข้ยสืนในประตผพระวธิหทำรขณะทมีที่เขทำ
กลตทำวโทษควทำมบทำปของยผดทำหย (แมข้วทำต ตอนตข้นในหนนังสสือเลตมนมีร คททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนกป็เรมียงตทำม

ลททำดนับกตอนหลนังจรธิงๆในเวลทำตตอมทำ) ตรงนมีรเยเรมมียยถผกสนังที่ โดยพระเจข้ทำใหข้ไปยสืนในลทำนของพระ
วธิหทำร – ตรงกลทำงของพระวธิหทำรเลย เมสือที่ บรรดทำผผข้นมนัสกทำรหนข้ทำซสืที่อใจคดจทำกยผดทำหยมทำถนงทมีพที่ ระ
วธิหทำร เยเรมมียยกถป็ ผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้เทศนทำบรรดาถผู้อยคนาทมีที่ถผกบนัญชทำโดยพระเจข้ทำ เขทำถผกสนังที่ มธิใหข้เวข้นสนัก
คนาเดมียวทมีที่ถผกตรนัสโดยพระเจข้ทำ สนังเกตอมีกครนัรงถนงกทำรเนข้นควทำมสททำคนัญของบรรดาถผู้อยคนาของพระเจข้ทำ
พระคนัมภมีรยไดข้รนับกทำรดลใจดผู้านถผู้อยคนา พระเจข้ทำประททำนถผู้อยคนาเหลล่านนันั้นแกตเยเรมมียยซนที่งเขทำตข้องกลตทำว
ออกไป (และเขมียนดข้วย) ดผเยเรมมียย 30:2
3 บคำงทมีเขคำจะฟนัง และทบกคนจะกลนับจคำกทคำงชนันึ่วของเขคำ และเรคำจะกลนับใจไมมู่ทคคำควคำมรถ้คำย
ซนนึ่งเรคำเจตนคำจะกระทคคำตมู่อเขคำทนันี้งหลคำย เนสืนึ่องดถ้วยกคำรกระทคคำทมีนึ่ชนันึ่วรถ้คำยของเขคำทนันี้งหลคำย พระเจข้ทำทรง
บอกลตวงหนข้ทำวตทำถข้ทำยผดทำหยจะยอมหนันเสมีย (ทรุกคน) จทำกททำงชนัวที่ ของตน พระเจข้ทำกป็จะทรงหนัน (นนันที่ คสือ
กลนับพระทนัย) จทำกกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พระองคยเจตนทำจะกระทททำตตอพวกเขทำ คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมรถ้คำย
(รา) (ในสองตนัวอยตทำงแรกในขข้อนมีร) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมทรุกขยลททำบทำก’ หรสือในกรณมีนร มีคสือ ‘กทำร
พธิพทำกษทำ’ คททำทมีที่สทำมทมีที่แปลเปป็น ทมีนึ่ชนันึ่วรถ้คำย (โรอา) มมีควทำมหมทำยวตทำควทำมชนัวที่ รข้ทำย กลตทำวงตทำยๆคสือ
พระเจข้ทำทรงเตสือนยผดทำหยวทำต ถข้ทำพวกเขทำยอมหนันจทำกควทำมบทำปของตน พระองคยกจป็ ะหนันจทำกกทำร
พธิพทำกษทำของพระองคยทมีที่ทรงตนัรงพระทนัยไวข้
ยรม 26:4-6

เจถ้คำจงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ถถ้คำเจถ้คำทนันี้ง

หลคำยไมมู่ฟนังเรคำ ทมีนึ่จะดคคำเนฮินตคำมรคำชบนัญญนัตฮิทมีนึ่เรคำไดถ้วคำงไวถ้ตมู่อหนถ้คำเจถ้คำ 5 และเชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำของ
บรรดคำผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำ คสือบรรดคำผผพถ้ ยคำกรณย ซนนึ่งเรคำไดถ้สมู่งไปหคำเจถ้คำอยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง คสือสมู่งพวกเขคำ
ไปแตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยกอ็มฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนัง ขข้อเสนอของพระเจข้ทำทนัรงเรมียบงตทำยและตรงไปตรงมทำ ถข้ทำยผดทำหยจะ
ตนัรงใจฟนัง (ฟนังดข้วยเจตนทำทมีที่จะเชสืที่อฟนัง) เพสืที่อดททำเนธินในพระวจนะของพระองคยและตนัรงใจฟนังผผข้พยทำกรณย
เหลตทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้มทำ พระองคยกจป็ ะปฏธิบนัตธิอยตทำงแตกตตทำงไปจทำกเดธิม กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ไมต
เคยไปถนงคททำสนัญญทำเรสืที่องกทำรละเวข้นกทำรพธิพทำกษทำเสมียทมีเพรทำะยผดทำหยมธิไดข้ใสต ใจฟนังพระเจข้ทำของตน
หรสือผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่พระองคยทรงใชข้มทำ แมข้พระเจข้ทำทรงสนัตยยซสืที่อในกทำรใชข้พวกผผข้พยทำกรณยมทำ
ซนที่งกลตทำวขข้อควทำมของพระองคยอยตทำงขยนันขนันแขป็ง ยผดทำหยกเป็ มธินคนเหลตทำนนัรนอยตทำงสธิรนเชธิง

6 แลถ้วเรคำจะกระทคคำใหถ้พระนฮิเวศนมีนี้เหมสือนอยมู่คำงชมีโลหย และเรคำจะกระทคคำใหถ้เมสืองนมีนี้เปอ็นทมีนึ่
สคำปแกมู่บรรดคำประชคำชคำตฮิทนันึ่วโลก'" เพรทำะยผดทำหยไดข้เมธินเฉยคททำเตสือนเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรน
เชธิง พระองคยจนงทรงเตสือนลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะทททำใหข้ “พระนธิเวศนมีร” (นนันที่ คสือ พระวธิหทำรทมีที่
เยรผซทำเลป็ม) เปป็นเหมสือนชมีโลหย ชมีโลหยคอสื สถทำนทมีที่แหตงหนนงที่ ซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของเบธเอลอนันเปป็น
ทมีที่ๆพลนับพลทำและหมีบพนันธสนัญญทำเคยตนัรงอยผต ดผ โยชผวทำ 18:1 และผผข้วธินจธิ ฉนัย 21:19 กระนนัรนเพรทำะ
ควทำมบทำปของอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจนงทรงละทธิรงชมีโลหย ดผ เพลงสดรุดมี 78:60 นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำทรง
พธิพทำกษทำอธิสรทำเอลโดยคนฟมีลธิสเตมียทมีที่ชโมี ลหย พลนับพลทำถผกกระทททำหยทำบชข้ทำ และหมีบพนันธสนัญญทำถผก
ขโมยไปโดยคนฟมีลธิสเตมีย ดผ 1 ซทำมผเอล 4:10
แนตนอนวตทำพระเจข้ทำทรงเคยละทธิรงทมีที่ประทนับของพระองคยบนแผตนดธินโลกนมีรแลข้ว พระองคย
เคยทททำเชตนนนัรนแลข้วทมีที่ชโมี ลหยและพระองคยทรงเตสือนวตทำพระองคยจะทททำเชตนนนัรนอมีก ยธิงที่ กวตทำนนัรน พระเจข้ทำ
ทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะทททำใหข้เยรผซทำเลป็มกลทำยเปป็นคททำภทำษธิตหรสือคททำสทำปแชตงสททำหรนับประชทำชทำตธิ
อสืที่นๆในฐทำนะเปป็นสนัญลนักษณยอยตทำงหนนที่งแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำ
ยรม 26:7

ดนังนนันี้นบรรดคำปบโรหฮิตและผผพถ้ ยคำกรณย และประชคำชนทนันี้งสฮินนี้ ไดถ้ยฮิน

เยเรมมียยพผดถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย มมีหมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับผผข้ฟนังทมีไที่ ดข้ยธินเยเรมมียย
พผด พวกปรุโรหธิตแหตงพระวธิหทำรเชตนเดมียวกนับพวกผผข้พยทำกรณยและประชทำชนทมีที่ชรุมนรุมกนันทมีที่นนันที่ ไดข้ยธิน
ขข้อควทำมของเขทำจทำกพระเจข้ทำทมีที่กลตทำวโทษพระวธิหทำรและเยรผซทำเลป็ม
ยรม 26:8-9

และตมู่อมคำเมสืนึ่อเยเรมมียยไดถ้จบคคคำพผดทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งพระเยโฮวคำหยไดถ้บนัญชคำ

ทมู่คำนใหถ้พผดแกมู่บรรดคำประชคำชนนนันี้น พวกปบโรหฮิตและผผพถ้ ยคำกรณยและประชคำชนทนันี้งสฮินี้นไดถ้จนับเยเรมมียย
กลมู่คำววมู่คำ "เจถ้คำจะตถ้องตคำยแนมู่ ไมตนตทำประหลทำดใจเลยทมีที่หลนังจทำกเขทำกลตทำวขข้อควทำมทมีที่แสบรข้อนเชตน
นนัรนแลข้ว พวกผผฟข้ นังทมีที่ถผกหมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงบนกป็ไมตมมีควทำมสรุข อนันทมีที่จรธิงพวกเขทำทรุกคนไดข้ขอข้ สรรุปทมีที่วทำต
เยเรมมียยควรตทำยเสมียเพรทำะควทำมอวดดมีของเขทำ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้กลตทำวในนทำมของพระเจข้ทำและ
บนัดนมีรเขทำเผชธิญควทำมตทำยเพรทำะเขทำอรุตสต ทำหยทททำเชตนนนัรน

9 ทคคำไมเจถ้คำจนงพยคำกรณยในพระนคำมของพระเยโฮวคำหยวมู่คำ `พระนฮิเวศนมีนี้จะเหมสือนชมีโลหยและ
เมสืองนมีนี้จะรกรถ้คำง ปรคำศจคำกคนอคำศนัย'" และประชคำชนทนันี้งสฮินี้นกอ็รวมตนัวกนันตมู่อตถ้คำนเยเรมมียยทมีนึ่พระ
นฮิเวศของพระเยโฮวคำหย เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกปรุโรหธิต ผผข้พยทำกรณย และประชทำชนทมีที่ชมรุ นรุมกนันเขข้ทำใจ
ขข้อควทำมนนัรน พวกเขทำเดสือดดทำลทมีที่เยเรมมียมย มีหนข้ทำมทำเปรมียบเทมียบพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็มกนับสธิที่งทมีที่เกธิดขนรน
เมสืที่อหลทำยรข้อยปมีกตอนหนข้ทำทมีที่ชโมี ลหย เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำเขข้ทำใจสธิที่งทมีที่เยเรมมียไย ดข้กลตทำวไปแลข้ว อยตทำงไร
กป็ตทำม แทนทมีจที่ ะกลนับใจใหมต พวกเขทำกลนับตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะฆตทำผผข้นททำสทำรของพระเจข้ทำ เรทำคงไดข้แตต
นนกภทำพฝผงชนทมีที่เกรมีรยวกรทำดขณะทมีที่พวกคนหนข้ทำซสืที่อใจคดททำงศทำสนทำรวมตนัวกนันตตอสผข้เยเรมมียย
ยรม 26:10-11

เมสืนึ่อบรรดคำเจถ้คำนคำยแหมู่งยผดคำหยไดถ้ยฮินสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้แลถ้ว ทมู่คำนกอ็ขนนนี้ มคำจคำก

พระรคำชวนังถนงพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย และมคำนนันึ่งในทคำงเขถ้คำประตผใหมมู่แหมู่งพระนฮิเวศของพระ
เยโฮวคำหย เรสืที่องแพรต สะพนัดไปถนงรทำชวนังกษนัตรธิยยทมีที่อยผใต กลข้เคมียงอยตทำงรวดเรป็ว พวกเจข้ทำนทำยของกษนัตรธิยย
จนงเดธินขนรนระยะททำงสนัรนๆไปยนังภผเขทำพระวธิหทำรและนนังที่ ในททำงเขข้ทำประตผใหมตของพระวธิหทำร ทมีที่นนันที่
เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำนนังที่ เปป็นศทำลพธิจทำรณทำคดมีเพสืที่อฟนังควทำมและตนัดสธินคดมีระหวตทำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
กนับบรรดทำคนทมีที่กลตทำวหทำเขทำ
11 แลถ้วบรรดคำปบโรหฮิตและผผถ้พยคำกรณยจนงทผลเจถ้คำนคำยและบอกประชคำชนทนันี้งปวงวมู่คำ "ชคำย
คนนมีคนี้ วรแกมู่กคำรตนัดสฮินลงโทษถนงควคำมตคำย เพรคำะเขคำพยคำกรณยกลมู่คำวโทษเมสืองนมีนี้ ดนังทมีนึ่ทมู่คำนทนันี้ง
หลคำยไดถ้ยฮินกนับหผของทมู่คำนเองแลถ้ว" ฝตทำยอนัยกทำรซนที่งเปป็นพวกปรุโรหธิตและพวกผผข้พยทำกรณยตรนังขข้อกลตทำว
หทำปรนักปรททำเยเรมมียยวทำต เขทำไดข้พยทำกรณยตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม อยตทำงนข้อยเยเรมมียยกถป็ ผกตนัรงขข้อกลตทำวหทำวตทำเปป็น
คนไมตรนักชทำตธิ อยตทำงเลวรข้ทำยทมีที่สรุด เขทำกป็ถผกมองวตทำเปป็นคนสรข้ทำงควทำมแตกแยก นอกจทำกนมีร พวกผผข้นททำ
ททำงศทำสนทำกป็หมทำยเหตรุวทำต ประชทำชนทมีที่ชรุมนรุมกนันนมีรตตทำงไดข้ยนธิ คททำพยทำกรณยของเยเรมมียย พวกเขทำเปป็น
ประจนักษยพยทำนตตอขข้อกลตทำวหทำตตทำงๆของพวกเขทำ
ยรม 26:12-13

เยเรมมียยจนงทผลเจถ้คำนคำยทนันี้งสฮินี้นและบอกประชคำชนทนันี้งปวงวมู่คำ "พระเย

โฮวคำหยทรงใชถ้ใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำมคำพยคำกรณยตมู่อพระนฮิเวศและเมสืองนมีนี้ ตคำมถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินี้นซนงนึ่ ทมู่คำนทนันี้งหลคำย

ไดถ้ยฮินมคำ คททำแกข้ตตทำงของเยเรมมียยนร นันเรมียบงตทำย: พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้เขทำมทำเพสืที่อพยทำกรณยกลตทำวโทษ
เยรผซทำเลป็มและพระวธิหทำร เขทำเปป็นแคตผผข้นททำสทำรของพระเจข้ทำ
13 เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีนี้ทมู่คำนทนันี้งหลคำยจงแกถ้ไขพฤตฮิกคำรณยและกคำรกระทคคำของทมู่คำนทนันี้งหลคำย
และเชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำน และพระเยโฮวคำหยจะทรงกลนับพระทนัย
จคำกควคำมรถ้คำยซนงนึ่ พระองคยไดถ้ทรงประกคำศเตสือนทมู่คำน คททำทมีแที่ ปลเปป็น แกถ้ไข (ยาถนับ ในโครงสรข้ทำงฮธิ
ฟธิล) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ทททำถผกตข้อง’ หรสือ ‘ทททำดมี’ ถข้ทำและเมสืที่อยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มเปลมีที่ยนททำงทนัรงหลทำย
ของตนเพสืที่อทททำสธิที่งทมีที่ถผกตข้องโดยกทำรเชสืที่อฟนังเสมียงของพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระเจข้ทำกป็จะ
หนันเสมียจทำกกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พระองคยทรงสนัญญทำแลข้ววตทำจะมทำตตอสผข้พวกเขทำ ควทำมคธิดนนัรนงตทำยนธิดเดมียว
ถข้ทำยผดทำหยยอมกลนับใจจทำกควทำมบทำปของตน พระเจข้ทำกป็จะกลนับพระทนัยจทำกกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ทรงสนัญญทำ
ไวข้นร นนั ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจน พระองคยทรงเสนอซทรทำแลข้วซทรทำอมีกวตทำจะหนันเสมียจทำก
พระพธิโรธและกทำรพธิพทำกษทำของพระองคยถข้ทำยผดทำหยยอมหนันเสมียจทำกควทำมบทำปของตน
ยรม 26:14-15

แตมู่สวมู่ นตนัวขถ้คำพเจถ้คำ ดผเถฮิด ขถ้คำพเจถ้คำอยผมู่ในมสือของทมู่คำนทนันี้งหลคำย ทมู่คำน

จะกระทคคำแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำตคำมทมีนึ่ทมู่คำนเหอ็นดมีและเหอ็นชอบ จรธิงๆแลข้วเยเรมมียมย อบตนัวเองไวข้ตทำมแตตศทำลจะ
กรรุณทำ อนทำคตของเขทำอยผใต นมสือของคนเหลตทำนนัรนแลข้ว สธิที่งใดกป็ตทำมทมีที่พวกเขทำเหป็นวตทำเหมทำะสมจะเปป็น
ชะตทำกรรมของเขทำ
15 ขอแตมู่เพมียงใหถ้ทรคำบแนมู่วมู่คำ ถถ้คำทมู่คำนประหคำรขถ้คำพเจถ้คำ ทมีนึ่คนไรถ้ควคำมผฮิดตถ้องตคำยนนันนี้ ตนัว
ทมู่คำนเองและเมสืองนมีนี้และชคำวเมสืองนมีนี้ตถ้องรนับผฮิดชอบ เพรคำะควคำมจรฮิงพระเยโฮวคำหยทรงใชถ้ใหถ้
ขถ้คำพเจถ้คำมคำพผดถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นใหถ้เขถ้คำหผของทมู่คำน" อยตทำงไรกป็ตทำม เยเรมมียยเตสือนศทำลนนัรนวตทำใน
กทำรตนัดสธินประหทำรชมีวธิตเขทำ พวกเขทำกป็จะนททำโทษแหตงโลหธิตทมีที่ไรข้ผธิดมทำสผตตนัวเอง อทำชญทำกรรมเดมียว
ของเขทำกป็คสือวตทำเขทำไดข้กลตทำวขข้อควทำมของพระเจข้ทำแกตพวกเขทำ เขทำเปป็นแคตผผข้นททำสทำรของพระเจข้ทำ
ยรม 26:16

แลถ้วเจถ้คำนคำยและประชคำชนทนันี้งสฮินี้นไดถ้พผดกนับบรรดคำปบโรหฮิตและผผถ้

พยคำกรณยวมู่คำ "ชคำยผผนถ้ มีนี้ไมมู่สมควรทมีนึ่จะตถ้องคคคำพฮิพคำกษคำถนงควคำมตคำย เพรคำะเขคำไดถ้พ ผดกนับเรคำใน
พระนคำมของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ" พอไดข้ฟนังควทำมทนัรงสองฝตทำยแลข้ว พวกเจข้ทำนทำยทมีที่ชมรุ นรุม

กนันแหตงแผตนดธินนนัรนซนที่งนนังที่ เปป็นตรุลทำกทำรและคณะลผกขรุนกป็ใหข้คททำตนัดสธินของตน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไมต
สมควรตทำย เขทำแคตพดผ ตทำมทมีที่พระเจข้ทำทรงบนัญชทำใหข้เขทำพผด
ยรม 26:17-19

และผผถ้ใหญมู่บคำงคนแหมู่งแผมู่นดฮินนนันนี้ กอ็ล บกขนนนี้ พผดกนับประชคำชนทนันี้งสฮินี้น

ทมีนึ่ประชบมกนันอยผวมู่ มู่คำ เมสืที่ออทำรมณยทมีที่พลรุงต พลตทำนเหสือดหทำยไปแลข้ว พวกผผข้ใหญตแหตงแผตนดธินนนัรนกป็ยนสื ขนรน
เพสืที่อปกปข้องเยเรมมียย พวกเขทำยสืนขนรนเพสืที่อกลตทำวแทนเยเรมมียย
18 "มมีคคำหยชคำวเมสืองโมเรเชทไดถ้พยคำกรณยในสมนัยเฮเซคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย และกลมู่คำว
แกมู่ประชคำชนทนันี้งสฮินี้นของยผดคำหยวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เมสืองศฮิโยนจะถผกไถเหมสือน
กนับไถนคำ กรบงเยรผซคำเลอ็มจะกลคำยเปอ็นกองสฮินึ่งสลนักหนักพนัง และภผเขคำทมีนึ่ตนันี้งของพระนฮิเวศนนันนี้ จะเปอ็น
เหมสือนทมีนึ่สผงในปมู่คำไมถ้' ประมทำณหนนที่งรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน ผผข้พยทำกรณยมมีคทำหยไดข้กลตทำวคททำเตสือนคลข้ทำยๆ
กนันตตอสผข้ยผดทำหยและสะมทำเรมีย และผผข้ใหญตเหลตทำนมีรกเป็ รธิที่มยกคททำพผดจทำกมมีคทำหย 3:12 ซนที่งถผกหมทำยเหตรุไวข้
ขข้ทำงบน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต คททำพยทำกรณยของมมีคทำหยยนังมธิไดข้เกธิดขนรนจรธิง คททำพยทำกรณยของเขทำมมีจรุด
สนใจเดมียวกนันกนับคททำพยทำกรณยของเยเรมมียย ควทำมแตกตตทำงเดมียวเทตทำนนัรนคสือ กทำรสททำเรป็จจรธิงของคททำ
พยทำกรณยทรนังคผตบนัดนมีรกเป็ ขข้ทำมทำใกลข้แลข้ว
19 เฮเซคมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยและคนยผดคำหยทนันี้งสฮินี้นไดถ้ฆมู่คำเขคำเสมียหรสือ ทมู่คำนไดถ้ยคคำเกรงพระ
เยโฮวคำหยและทผลวฮิงวอนขอพระเยโฮวคำหย และพระเยโฮวคำหยไดถ้กลนับพระทนัยตมู่อควคำมรถ้คำยซนงนึ่
พระองคยทรงประกคำศเตสือนเขคำเหลมู่คำนนันี้นมฮิใชมู่หรสือ แตมู่เรคำกคคำลนังจะนคคำเหตบรถ้คำยใหญมู่ยงฮินึ่ มคำสผมู่จฮิตใจเรคำ
เอง คททำพยทำกรณยของมมีคทำหยไดข้กลตทำวโทษควทำมบทำปของยผดทำหยอยตทำงชนัดเจนในรนัชสมนัยของเฮเซคมียทำหย
พวกผผข้ใหญตแหตงแผตนดธินนนัรนเตสือนควทำมจททำพวกผผข้กลตทำวหทำเยเรมมียยวทำต เฮเซคมียทำหยมธิไดข้สนังที่ ประหทำรชมีวธิต
มมีคทำหย ตรงกนันขข้ทำมกษนัตรธิยยเฮเซคมียทำหยเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหยและอธธิษฐทำนและกลนับใจใหมตเผสืที่อ
ประชทำชทำตธิทมีที่บทำปหนทำของเขทำ พระเจข้ทำจนงทรงชะลอกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำไวข้นร นนั พวก
ผผข้ใหญตแหตงแผตนดธินนนัรนจนงเตสือนวตทำในกทำรประหทำรชมีวธิตเยเรมมียย พวกเขทำอทำจเรต งใหข้กทำรพธิพทำกษทำของ
พระเจข้ทำมทำสผตตนัวพวกเขทำเรป็วขนรน พวกเขทำเขข้ทำใจนข้อยจรธิงๆวตทำกทำรพธิพทำกษทำกททำลนังจะมทำแลข้วอยผดต มี ดนังนนัรน
เยเรมมียยจนงยนังไมตถผกประหทำรชมีวธิต

ยรม 26:20-24

ยนังมมีชคำยอมีกคนหนนนึ่งผผถ้พยคำกรณยในพระนคำมของพระเยโฮวคำหย ชสือนึ่ อบ

รมีอคำหย บบตรชคำยเชไมอคำหย ชคำวคมีรยฮิ คำทเยอคำรฮิม ทมู่คำนไดถ้พยคำกรณยกลมู่คำวโทษเมสืองนมีนี้และแผมู่นดฮินนมีนี้
ตคำมบรรดคำถถ้อยคคคำของเยเรมมียย ครทำวนมีรขข้อควทำมศนักดธิธสธิทธธิธหยรุดชนัวที่ ครผตเพสือที่ เลตทำเรสืที่องชะตทำกรรมของผผข้
พยทำกรณยอมีกคนหนนที่งซนงที่ เหป็นไดข้ชนัดวตทำอยผสต มนัยเดมียวกนับเยเรมมียย อรุรมีอทำหยคอสื ผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งซนที่งคน
ไมตคตอยรผจข้ นัก เขทำไดข้พยทำกรณยตตอสผข้เยรผซทำเลป็มและยผดทำหยในลนักษณะเดมียวกนันเยเรมมียย เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
ขข้อควทำมของเขทำเปป็นแบบเดมียวกนับของเยเรมมียย
21 และเมสืนึ่อกษนัตรฮิยยเยโฮยคำคฮิม พรถ้อมกนับบรรดคำทแกลถ้วทหคำร และบรรดคำเจถ้คำนคำยไดถ้ยฮิน
ถถ้อยคคคำนมีนี้ กษนัตรฮิยกย อ็ทรงแสวงหคำจะสนังหคำรทมู่คำนเสมีย และเมสืนึ่ออบรมีอคำหยไดถ้ยฮินเรสืนึ่องนมีนี้ ทมู่คำนกอ็กลนัวจนงหนมี
รอดไปยนังอมียปฮิ ตย ในกรณมีของอรุรมีอทำหย คททำพยทำกรณยของเขทำทททำใหข้กษนัตรธิยยเยโฮยทำคธิมและรทำชสททำนนัก
ของเขทำกรธิรวจนัดเสมียจนพวกเขทำปรนับโทษเขทำถนงตทำย (กทำรปกปข้องของพระเจข้ทำทมีที่มตมี ตอเยเรมมียยปรทำกฏ
ชนัดเจน กทำรรนับใชข้ของเขทำยนังไมตจบและพระเจข้ทำมมีงทำนใหข้เขทำทททำตตอ) อรุรมีอทำหยจงน หนมีเอทำชมีวธิตรอดและ
ลงไปอยผใต นอมียธิปตย
22 แลถ้วกษนัตรฮิยเย ยโฮยคำคฮิมกอ็สมู่งชคำยบคำงคน คสือเอลนคำธนันบบตรชคำยอนัคโบรยและคนอสืนนึ่ อมีกไป
ยนังอมียปฮิ ตย กษนัตรธิยยเยโฮยทำคธิมจนงสต งพวกสทำยลนับไปตทำมหทำผผข้พยทำกรณยนร นันในอมียธิปตย
23 และเขคำทนันี้งหลคำยจนับอบรมีอคำหยมคำจคำกอมียฮิปตย และนคคำทมู่คำนมคำถวคำยกษนัตรฮิยยเยโฮยคำคฮิม
พระองคยทรงประหคำรทมู่คำนเสมียดถ้วยดคำบ และโยนศพเขถ้คำไปในทมีนึ่ฝนังศพของคนสคำมนัญ " พวกสทำยลนับ
ของเยโฮยทำคธิมจนับตนัวอรุรมีอทำหยไดข้ในอมียปธิ ตย นททำเขทำกลนับมทำยนังเยรผซทำเลป็ม และผผข้พยทำกรณยท ตทำนนมีรถผก
ประหทำรชมีวธิตเสมียทมีที่นนันที่ เขทำมธิไดข้ถผกฝนังศพอยตทำงผผพข้ ยทำกรณยแตตอยตทำงสทำมนัญชน กษนัตรธิยยผผข้นร มีมคมี วทำม
เกลมียดชนังขนทำดนมีรเลยตตอผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งของพระเยโฮวทำหย
24 แตมู่มสือของอคำหฮิคนัมบบตรชคำยชคำฟคำนอยผกมู่ นับเยเรมมียย ฉะนนันนี้ เยเรมมียยจนงมฮิไดถ้ถ ผกมอบใหถ้ในมสือ
ประชคำชนเพสืนึ่อประหคำรชมีวฮิตทมู่คำน อทำหธิคมนั เปป็นทมีที่ปรนกษทำคนหนนงที่ ของโยสธิยทำหย (บธิดทำของเยโฮยทำคธิม)
ในรนัชกทำลของเขทำและเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นชทำยคนหนนที่งผผข้มมีอทธิ ธธิพล เขทำจนงยสืนหยนัดเคมียงขข้ทำงเยเรมมียยและ

ใชข้อททำนทำจ สธิทธธิอททำนทำจ และอธิทธธิพลทนัรงหมดของตนเพสืที่อใหข้ตนไดข้เปรมียบ กทำรครุกคทำมเอทำชมีวธิตของ
เยเรมมียยจนงถผกยนับยนัรงไวข้กตอนสททำหรนับชตวงเวลทำนมีร
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 27: บทนมีมนั้ มีความเปป็นเอกลนักษณณ์ตรงทมีที่วล่าขผู้อความของมนันถผกกลล่าวใน
สองครนังนั้ ทมีแที่ ตกตล่างกนัน ครนังนั้ แรกคสือ กลล่าวแกล่เยโฮยาคยิม และครนังนั้ ทมีที่สองกลล่าวแกล่เศเดคมียาหณ์ อยล่างไร
กป็ตาม ใจความหลนักของทนังนั้ สองครนังนั้ คสือ หมายสนาคนัญเรสืที่องแอก บรรดาประชาชาตยิเพสืที่อนบผู้านจะถผก
กนาราบดนังทมีที่หมายเหตมุไวผู้ในขผู้อ 1-11 จากนนันั้นเศเดคมียาหณ์ถผกเตสือนใหผู้ยอมจนานนในขผู้อ 12-18 สมุดทผู้าย
ภาชนะเหลล่านนันั้นของพระวยิหารจะถผกขนไปยนังบาบยิโลนแตล่หลนังจากนนันั้นจะถผกนนากลนับคสืนมาในขผู้อ
19-22
ยรม 27:1

ในตถ้นรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิมรคำชบบตรของโยสฮิยคำหย กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย

พระวจนะนมีนี้มคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยวมู่คำ วทำระแหตงคททำพยทำกรณยนร มีถผกหมทำยเหตรุไวข้วทำต เปป็นตอน
ตข้นของรนัชกทำลเยโฮยทำคธิมซนที่งอยผใต นประมทำณปมี 609 กตอน ค.ศ. อมีกครนัรงทมีคที่ ททำพยทำกรณยนร มีถผกหมทำยเหตรุ
วตทำมทำจทำกพระเจข้ทำโดยตรง
ยรม 27:2-3

พระเยโฮวคำหยตรนัสกนับขถ้คำพเจถ้คำดนังนมีนี้วมู่คำ "จงทคคำสคำยรนัดและแอก

สคคำหรนับตนัวเจถ้คำ จงสวมคอของเจถ้คำ พระเจข้ทำสนังที่ ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรใหข้เรธิที่มสอนบทเรมียนหนนงที่ ซนที่งใชข้
สธิที่งของประกอบทมีที่ชนัดเจนมทำกๆ เขทำถผกสนังที่ ใหข้ทททำแอกและสทำยรนัดขนรนมทำซนที่งอทำจถผกใชข้กบนั พวกวนัวผผข้
หรสือสนัตวยบรรทรุกสนัมภทำระชนธิดอสืนที่ ๆ เขทำจนงถผกสนังที่ ใหข้สวมแอกและสทำยรนัดบนคอของตนัวเอง หทำกมมี
ใครถทำมวตทำนมีที่มนนั เรสืที่องอะไรกนัน มนันกป็จะเปธิดโอกทำสใหข้เขทำไดข้กลตทำวขข้อควทำมของเขทำ
3 และสมู่งมนันไปยนังกษนัตรฮิยยแหมู่งเอโดม กษนัตรฮิยแย หมู่งโมอนับและกษนัตรฮิยแย หมู่งคนอนัมโมน
กษนัตรฮิยแย หมู่งไทระ และกษนัตรฮิยแย หมู่งไซดอน ดถ้วยมสือของทผตทมีนึ่มคำเขถ้คำเฝถ้คำเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผ
ดคำหยทมีนึ่กรบงเยรผ ซคำเลอ็ม เยเรมมียยถผกสนังที่ เพธิมที่ เตธิมอมีกใหข้สตงแอกและสทำยรนัดหลทำยอนันนมีรทมีที่เขทำทททำขนรนมทำไป
ยนังบรรดทำกษนัตรธิยยแหตงประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำน: เอโดม โมอนับ อนัมโมน ไทระ และไซดอน ผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีรเหป็นลตวงหนข้ทำประมทำณอมีกสธิบเอป็ดปมีตตอมทำเมสืที่อเศเดคมียทำหยจะขนรนครองบนัลลนังกยแหตงยผ

ดทำหย ณ เวลทำนนัรนกษนัตรธิยทย รนังหลทำยทมีที่ถผกกลตทำวถนงขข้ทำงบนสตงคณะทผตมทำยนังกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยทมีที่พนที่งครอง
บนัลลนังกยเพสืที่อแสดงควทำมยธินดมีกบนั เขทำ หรสือไมตกอป็ ทำจเพสืที่อรต วมเปป็นพนันธมธิตรตตอสผข้กบนั ภนัยครุกคทำมของบทำ
บธิโลนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ
ยรม 27:4

จงฝคำกคคคำกคคำชนับเหลมู่คำนมีนี้แกมู่บรรดคำนคำยของเขคำวมู่คำ `พระเยโฮวคำหย

จอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เจถ้คำจงกลมู่คำวเรสืนึ่องตมู่อไปนมีนี้ใหถ้นคำยของเจถ้คำฟนังวมู่คำ ไมตชนัด
เจนวตทำเยเรมมียยเองสตงแอกเหลตทำนนัรนไปยนังประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนเหลตทำนมีรหรสือฝทำกเพสืที่อนใหข้เอทำไปใหข้
อยตทำงแรกนตทำจะใชตมทำกกวตทำ ไมตวทำต กรณมีใด ในกทำรสต งแอกเหลตทำนนัรนไปยนังเหลตทำผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของ
กษนัตรธิยยหลทำยองคยนร มี เยเรมมียยกสป็ งนัที่ พวกเขทำใหข้สตงมอบขข้อควทำมหนนที่งแกตบรรดทำเจข้ทำนทำยของพวกเขทำ
พรข้อมกนับแอกเหลตทำนนัรน
ยรม 27:5-7

เรคำไดถ้สรถ้คำงโลก ทนันี้งมนบษยยและสนัตวยซงนนึ่ อยผบมู่ นพสืนี้นดฮิน ดถ้วยฤทธคำนบ

ภคำพใหญมู่ยงฮินึ่ และดถ้วยแขนทมีนึ่เหยมียดออกของเรคำ และเรคำจะใหถ้แกมู่ผใถ้ผ ดกอ็ไดถ้สบ ดแตมู่เรคำเหอ็นชอบ
ขข้อควทำมจทำกพระเจข้ทำถนงบรรดทำกษนัตรธิยยตตทำงชทำตธิทมีที่เปป็นเพสืที่อนบข้ทำนกป็คสือ คททำเตสือนใจทมีที่วทำต พระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวงและอทำณทำจนักรของพวกเขทำไดข้ถผกยกใหข้แกตพวกเขทำ
แลข้วโดยพระเจข้ทำ
6 และบนัดนมีนี้ เรคำไดถ้ใหถ้แผมู่นดฮินเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นไวถ้ในมสือของเนบผคนัดเนสซคำรย กษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิ
โลนผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำ และเรคำไดถ้ใหถ้สตนั วยปมู่คำทบมู่งแกมู่เขคำดถ้วยทมีนึ่จะปรนนฮิบนัตฮิเขคำ ขข้อควทำมทมีที่เปป็นลทำงบอก
เหตรุจทำกพระเจข้ทำถนงกษนัตรธิยยเพสืที่อนบข้ทำนเหลตทำนมีรคสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ยกอทำณทำจนักของพวกเขทำใหข้แกตกษนัตรธิยย
แหตงบทำบธิโลนแลข้วผผข้ซนที่งถผกหมทำยเหตรุวทำต เปป็นผผข้รนับใชข้ของพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงเลสือกใชข้เนบผคดนั เนส
ซทำรยเปป็นเครสือที่ งมสือแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระองคย อทำณทำจนักรเพสือที่ นบข้ทำนเหลตทำนมีรจะถผกใสต แอกของบทำ
บธิโลนดข้วยเหมสือนกนับทมีที่ยผดทำหยจะโดน
7 บรรดคำประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้นจะตถ้องปรนนฮิบนัตฮิตนัวเขคำ ลผกและหลคำนของเขคำ จนกวมู่คำเวลคำ
กคคำหนดแหมู่งแผมู่นดฮินของทมู่คำนเองจะมคำถนง แลถ้วหลคำยประชคำชคำตฮิและบรรดคำมหคำกษนัตรฮิยยจะกระทคคำ
ใหถ้ทมู่คำนเปอ็นทคำสของเขคำทนันี้งหลคำย ประชทำชทำตธิทรนังหลทำยแหตงภผมภธิ ทำคนนัรนจนงจะปรนนธิบนัตธิเนบผคดนั เนส

ซทำรยจนกวตทำจะสธิรนสรุดรนัชกทำลแหตงหลทำนชทำยของเขทำ นนันที่ คสือ เบลชนัสซทำรย (ดผ ดทำเนมียล 5:1, 30)
บรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนของยผดทำหยจะอยผภต ทำยใตข้แอกของบทำบธิโลนจนกวตทำจะถนงเวลทำทมีที่มนันหมด
อททำนทำจของมนัน หลนังจทำกนนัรน คนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียจะเหยมียบยทที่ทำบทำบธิโลนและสถทำปนทำ
จนักรวรรดธิเปอรยเซมีย
ยรม 27:8

แตมู่ตมู่อมคำถถ้คำประชคำชคำตฮิใด หรสือรคำชอคำณคำจนักรใด จะไมมู่ปรนนฮิ

บนัตฮิเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนคนนมีนี้ และไมมู่ยอมวคำงคอไวถ้ใตถ้แอกของกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลน
เรคำจะลงโทษประชคำชคำตฮินนันี้นดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร และดถ้วยโรคระบคำด พระเยโฮวคำหย
ตรนัสดนังนมีนี้แหละ จนกวมู่คำเรคำจะลถ้คำงผลคำญเสมียดถ้วยมสือของเขคำ พระเจข้ทำทรงเตสือนลตวงหนข้ทำบรรดทำ
ประชทำชทำตธิตตทำงชทำตธิของภผมธิภทำคนนัรนวตทำถข้ทำพวกเขทำไมตยอมจททำนนตตอแอกของบทำบธิโลนทมีอที่ ยผบต นตนัว
พวกเขทำ พวกเขทำกป็จะถผกพระเจข้ทำลงโทษและทททำลทำยเสมีย ดนังนนัรนประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนแหตงภผมภธิ ทำคนนัรน
จนงถผกแจข้งลตวงหนข้ทำใหข้นบนอบตตอบทำบธิโลน จรุดสนใจหลนักแทข้จรธิงของควทำมกข้ทำวรข้ทำวของบทำบธิโลน
คสือ ตตอสผข้ยผดทำหย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต สงครทำมตตทำงๆและเหตรุกทำรณยตตทำงๆระหวตทำงประชทำชทำตธิบตอย
ครนัรงมมีพระประสงคยของพระเจข้ทำ ตลอดศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบ สงครทำมครนัรงใหญตๆของโลกชตวยจนัดวทำงวธิถมี
แหตงประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลเหมสือนกนับทมีที่สงครทำมระหวตทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆทททำแบบเดมียวกนันในสมนัย
ของเยเรมมียยโดยมมียผดทำหยเปป็นจรุดสนใจหลนักของพวกมนัน อธิสรทำเอลมนักตกเปป็นศผนยยกลทำงแหตง
เหตรุกทำรณยตตทำงๆของโลกจนทรุกวนันนมีร
ยรม 27:9-11

เพรคำะฉะนนันนี้ อยมู่คำฟนังผผถ้พยคำกรณย หรสือพวกโหรหรสือคนชมู่คำงฝนันของ

เจถ้คำ หรสือหมอดผหรสือนนักวฮิทยคำคมของเจถ้คำ ผผถ้ซงนนึ่ กลมู่คำวแกมู่เจถ้คำวมู่คำ "ทมู่คำนจะไมมู่ปรนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยแย หมู่ง
กรบงบคำบฮิโลนดอก" พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงทรงเตสือนหลทำยประชทำชทำตธิเหลตทำนมีรใหข้เมธิน
พวกผผข้พยทำกรณยทมีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวและใชข้ศทำสตรยเรข้นลนับซนที่งกลตทำววตทำพวกเขทำจะไมตปรนนธิบนัตธิบทำบธิ
โลน
10 เพรคำะซนงนึ่ เขคำพยคำกรณยใหถ้ทมู่คำนนนันนี้ เปอ็นควคำมเทอ็จ อนันยนังผลใหถ้ทมู่คำนตถ้องโยกยถ้คำยไกลไป
จคำกแผมู่นดฮินของทมู่คำน และเรคำจะขนับไลมู่ทมู่คำนออกไป และทมู่คำนจะพฮินคำศ เหมสือนทมีที่เปป็นเสมอ พวก

คนทรงทมีที่ใชข้ไสยศทำสตรยเปป็นคนโกหก พวกเขทำไดข้คะยนัรนคะยอเหลตทำผผข้นททำของตนใหข้ขนัดขสืนบทำบธิโลน
อยตทำงไรกป็ตทำม ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำพวกเขทำจะพตทำยแพข้ ถผกกวทำดตข้อนไปจทำกแผตน
ดธินของตน และพธินทำศ
11 แตมู่ประชคำชคำตฮิใดซนงนึ่ เอคำคอของตนวคำงไวถ้ใตถ้แอกของกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนและ
ปรนนฮิบนัตฮิทมู่คำน เรคำจะละเขคำไวถ้บนแผมู่นดฮินของเขคำ เพสืนึ่อใหถ้ทคคำไรมู่ไถนคำและใหถ้อคำศนัยอยผทมู่ มีนึ่นนันึ่น พระเย
โฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ'" อยตทำงไรกป็ตทำม บรรดทำประชทำชทำตธิตตทำงชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่อยผรต อบยผดทำหยทมีที่ยอม
นบนอบตตอแอกแหตงอททำนทำจอธธิปไตยของบทำบธิโลนกป็จะไดข้รนับอนรุญทำตโดยพระเจข้ทำใหข้คงอยผใต นแผตน
ดธินของตนตตอไป ทททำไรต ไถนทำและอทำศนัยอยผใต นนนัรน ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงสต งคททำเตสือนมทำยนังบรรดทำ
ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำน จรุดสนใจหลนักของควทำมกข้ทำวรข้ทำวของบทำบธิโลนคสือ ยผดทำหย แตตถข้ทำบรรดทำ
ประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่อยผใต นเสข้นททำงของยนักษยใหญตบทำบธิโลนยอมจททำนนตตอพวกเขทำ ประชทำชทำตธิ
เหลตทำนนัรนกป็จะไมตเจอกนับควทำมพธิโรธเพธิที่มเตธิม
ยรม 27:12-13

ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ทผลเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยตคำมบรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำ

นมีนี้วมู่คำ "จงเอคำคอของทมู่คำนไวถ้ใตถ้แอกของกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน และปรนนฮิบนัตฮิเขคำและประชคำชนของ
เขคำ และจงมมีชมีวฮิตอยผมู่ แมข้บทนมีรเรธิที่มตข้นในชตวงรนัชกทำลของเยโฮยทำคธิม บนัดนมีรจรุดสนใจหลนักกป็อยผใต นชตวง
รนัชกทำลของเศเดคมียทำหยซนที่งขนรนครองบนัลลนังกยสธิบเอป็ดปมีหลนังจทำกเรธิที่มตข้นรนัชกทำลของเยโฮยทำคธิม ขข้อควทำม
โดยพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยถนงเศเดคมียทำหยจรธิงๆแลข้วกป็เปป็นแบบเดมียวกนับขข้อควทำมถนงเหลตทำกษนัตรธิยย
แหตงประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยสวมหรสือแสดงแอกอนันหนนที่งของ
ตนตตอหนข้ทำเศเดคมียทำหย ขข้อควทำมนนัรนชนัดเจน จงยอมนบนอบตตอกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนและปรนนธิบนัตธิ
เขทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำจะมมีชมีวธิตอยผต
13 ทคคำไมทมู่คำนกนับชนชคำตฮิของทมู่คำนจะมคำตคำยเสมียดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำรและดถ้วย
โรคระบคำด ดนังทมีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงลนันึ่นวคำจคำเกมีนึ่ยวดถ้วยประชคำชคำตฮิใดๆซนนึ่งจะไมมู่ปรนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยย
แหมู่งบคำบฮิโลน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงถทำมวตทำทททำไมเศเดคมียทำหยและประชทำชทำตธิของเขทำ
ถนงควรทนทรุกขยกทำรพธิพทำกษทำอนันนตทำกลนัวซนที่งจะมทำโดยดทำบ กทำรกนันดทำรอทำหทำร หรสือโรคระบทำดแหตง

กทำรถผกปธิดลข้อมและสงครทำม ถข้ทำพวกเขทำยอมนบนอบตตอบทำบธิโลน ผลกระทบตตทำงๆอนันนตทำกลนัวของ
สงครทำมกป็จะไมตมทำถนงพวกเขทำ
ยรม 27:14-15

ดนังนนันี้นอยมู่คำฟนังถถ้อยคคคำของผผพถ้ ยคำกรณยผถ้กผ ลมู่คำวแกมู่เจถ้คำวมู่คำ `ทมู่คำนจะไมมู่

ปรนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนดอก' เพรคำะซนนึ่งเขคำทนันี้งหลคำยพยคำกรณยแกมู่ทมู่คำนนนันนี้ กอ็เปอ็นกคำรมบสคำ
พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จในยผดทำหยไดข้บอกเศเดคมียทำหยวทำต ยผดทำหยจะไมตตข้องปรนนธิบนัตธิบทำบธิโลน กระนนัรน
พระเจข้ทำกป็ตรนัสวตทำพวกเขทำเปป็นคนมรุสทำ พวกเขทำซนที่งเหมสือนกนับพวกผผข้พยทำกรณยทมีที่ใชข้ศทำสตรยเรข้นลนับใน
บรรดทำประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิ ลข้วนกททำลนังรข้องเพลงเดมียวกนัน
15 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะเรคำไมมู่ไดถ้ใชถ้เขคำ แตมู่เขคำพยคำกรณยเทอ็จในนคำมของเรคำ ซนงนึ่ ยนัง
ผลใหถ้เรคำตถ้องขนับไลมู่เจถ้คำออกไปและเจถ้คำจะตถ้องพฮินคำศ ทนันี้งตนัวเจถ้คำและผผถ้พยคำกรณยทนันี้งหลคำยซนนึ่งพยคำกรณย
ใหถ้แกมู่เจถ้คำ" พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนมทำกๆในขข้อควทำมของพระองคยถนงเศเดคมียทำหยวทำต พระองคยมธิไดข้ทรงใชข้
ผผข้พยทำกรณยเทป็จเหลตทำนนัรนไปและพวกเขทำกททำลนังโกหกเขทำ ในกทำรฟนังพวกเขทำ เศเดคมียทำหยกจป็ ะทททำใหข้ตนัว
เองตข้องถผกขนับไลตออกไปและพธินทำศพรข้อมกนับเหลตทำผผข้พยทำกรณยเทป็จของเขทำ
ยรม 27:16-18

และขถ้คำพเจถ้คำกอ็ไดถ้พผดกนับปบโรหฮิตและประชคำชนนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นวมู่คำ "พระเย

โฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ อยมู่คำเชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำของผผพถ้ ยคำกรณยของเจถ้คำ ซนงนึ่ พยคำกรณยใหถ้แกมู่เจถ้คำวมู่คำ `ดผเถฮิด ไมมู่
ชถ้คำเขคำจะนคคำเครสืนึ่องใชถ้ของพระนฮิเวศแหมู่งพระเยโฮวคำหยกลนับมคำจคำกกรบงบคำบฮิโลน' เพรคำะซนงนึ่ เขคำ
พยคำกรณยแกมู่ทมู่คำนนนันี้นกอ็เปอ็นควคำมเทอ็จ เยเรมมียยถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้ไปกลตทำวแกตพวกปรุโรหธิตและ
ประชทำชนแหตงแผตนดธินนนัรนดข้วย อมีกครนัรงทมีที่พวกเขทำถผกเตสือนใหข้เมธินเฉยพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตน
ดธินนนัรนซนที่งถสือแนวคธิดเสรมีและละทธิรงควทำมจรธิง ขข้อควทำมขณะนนัรนของพวกผผข้พยทำกรณยทมีที่ละทธิรงควทำม
จรธิงกป็คสือวตทำ ภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธของพระวธิหทำรซนที่งไดข้ถผกขนไปยนังบทำบธิโลนแลข้วจะถผกนททำกลนับมทำในไมต
ชข้ทำ ในกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำบธิโลนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มในปมี 605 กตอน ค.ศ. บรรดทำภทำชนะ
ศนักดธิธสธิทธธิธของพระวธิหทำรไดข้ถผกขนไปยนังบทำบธิโลน จทำกนนัรนในตอนตข้นของรนัชกทำลเยโฮยทำคมีน ภทำ
ชนะอสืที่นๆของพระวธิหทำรกป็ถผกขนไปเชตนกนัน ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:7, 10 อยตทำงไรกป็ตทำม พวกผผข้

พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรนกททำลนังประกทำศวตทำภทำชนะเหลตทำนนัรนทนัรงหมดจะถผกนททำกลนับมทำในไมตชข้ทำ
นนันที่ เปป็นเรสือที่ งเทป็จอยตทำงทมีที่สรุดดนังทมีที่ประวนัตธิศทำสตรยศนักดธิธสธิทธธิธบนันทนกไวข้แลข้ว
17 อยมู่คำเชสืนึ่อฟนังเขคำเลย จงปรนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนและมมีชมีวฮิตอยผมู่ ทคคำไมเมสืองนมีนี้จะรถ้คำง
เปลมู่คำ แทนทมีที่จะฟนังเหลตทำผผข้พยทำกรณยเทป็จแหตงแผตนดธินนนัรน – พวกนนักเทศนยแหตงศทำสนทำสทำยหลนัก –
เยเรมมียยในนทำมของพระเจข้ทำขอรข้องเศเดคมียทำหยใหข้เมธินเฉยคนเหลตทำนนัรนและมมีชมีวตธิ อยผต เขทำถทำมวตทำทททำไม
เยรผซทำเลป็มควรถผกทททำลทำยเลตทำ?
18 แตมู่ถถ้คำเขคำเหลมู่คำนนันี้นเปอ็นผผถ้พยคำกรณย และถถ้คำพระวจนะของพระเยโฮวคำหยอยผมู่กนับเขคำ กอ็ขอใหถ้
เขคำทผลวฮิงวอนตมู่อพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำวมู่คำ ใหถ้เครสืนึ่องใชถ้ซนนึ่งยนังเหลสืออยผใมู่ นพระนฮิเวศของพระเยโฮ
วคำหย และในพระรคำชวนังของกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย และในกรบงเยรผซคำเลอ็ม อยมู่คำใหถ้ไปยนังบคำบฮิโลน
ขข้อควทำมของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยเกมีที่ยวกนับพวกนนักเทศนยหนัวเสรมีแหตงแผตนดธินนนัรนกป็คสือวตทำ ถข้ทำพระ
วจนะของพระเยโฮวทำหยอยผใต นพวกเขทำ กป็ใหข้พวกเขทำวธิงวอนตตอพระเจข้ทำเกรงวตทำภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธทมีที่
เหลสืออยผใต นพระวธิหทำรและพระรทำชวนังทมีที่เยรผซทำเลป็มจะถผกขนเอทำไปดข้วย นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
วตทำกทำรพธิพทำกษทำเพธิที่มเตธิมกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ขข้อควทำมของพระเจข้ทำกป็คสือ จงอธธิษฐทำนขอมธิใหข้มนันรข้ทำย
แรงเหมสือนอยตทำงทมีที่มนนั จะเปป็น
ยรม 27:19-22

เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวกนับบรรดคำเสคำ ขนัน

สคำคร และขคำตนันี้ง และเครสืนึ่องใชถ้อสืนึ่นๆทมีนึ่เหลสืออยผใมู่ นเมสืองนมีนี้ 20 ทมีนึ่เนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน
มฮิไดถ้รฮิบเอคำไป เมสืนึ่อทมู่คำนไดถ้จนับเอคำเยโคนฮิยคำหยรคำชบบตรของเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยขย องยผดคำหย และบรรดคำ
ขบนนคำงของยผดคำหยและเยรผ ซคำเลอ็มถผกกวคำดตถ้อนจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มไปเปอ็นเชลยยนังกรบงบคำบฮิโลน
เมสืที่อคนบทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สองของตนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มในประมทำณปมี 597 กตอน
ค.ศ. พวกเขทำกป็ขนเอทำภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธของพระวธิหทำรไปอมีก อยตทำงไรกป็ตทำม ยนังเหลสือพวกมนันอยผบต ข้ทำง
นอกจทำกนมีร เสทำทองสนัมฤทธธิธทนัรงสองตข้นซนที่งตนัรงอยผหต นข้ทำประตผหลนักของพระวธิหทำร (1 พงศยกษนัตรธิยย
7:15, 21) ขนันสทำคร (อตทำงลข้ทำงชททำระ) ทองสนัมฤทธธิธซนที่งตนัรงอยผเต หนสือรผปวนัวผผข้สธิบสองตนัวนนัรน (1 พงศย
กษนัตรธิยย 7:23, 25) และฐทำนทนัรงสธิบนนัรนซนที่งกป็ทททำดข้วยทองสนัมฤทธธิธ (1 พงศยกษนัตรธิยย 7:27-37) ยนังอยผทต มีที่

พระวธิหทำรเหมสือนเดธิม เวลทำถผกหมทำยเหตรุไวข้วทำต เปป็นตอนทมีเที่ ยโคนธิยทำหย (เยโฮยทำคมีน) ถผกถอดจทำก
บนัลลนังกยพรข้อมกนับขรุนนทำงคนอสืนที่ ๆอมีกหลทำยคนแหตงยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม นนันที่ เกธิดขนรนในประมทำณปมี
597 กตอน ค.ศ.
21 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องเครสืนึ่องใชถ้ซงนนึ่ ยนัง
เหลสืออยผมู่ในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ในพระรคำชวนังของกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยและในกรบงเยรผซคำเลอ็ม
22 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เครสืนึ่องใชถ้เหลมู่คำนมีนี้จะถผกขนไปยนังบคำบฮิโลน และจะคถ้คำงอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่นจนถนงวนันทมีนึ่
เรคำเอคำใจใสมู่มนัน แลถ้วเรคำจนงจะนคคำมนันกลนับขนนี้นมคำ และใหถ้กลนับสผสมู่ ถคำนทมีนึ่นมีนี้ " คททำเตสือนของพระเจข้ทำผตทำ
นททำงเยเรมมียยนร นันตรงไปตรงมทำ ภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธและภทำชนะของกษนัตรธิยยทมีที่เหลสืออยผขต องเยรผซทำเลป็ม
จะถผกยนดและขนไปบทำบธิโลนในไมตชข้ทำ กรรุงนมีรจะไมตเพมียงถผกยนดและถผกทททำลทำยอยตทำงสธิรนเชธิงเทตทำนนัรน
ควทำมมนังที่ คนังที่ ของมนันและภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธทนัรงหลทำยจะถผกรธิบไปเชตนกนัน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 28: ขผู้อความแหล่งหมายสนาคนัญเรสือที่ งแอกถผกปยิดทผู้าย คนาพยากรณณ์เทป็จ
ของฮานนันยาหณ์ถผกนนาเสนอตามมาดผู้วยคนาตอบแทผู้จรยิงจากเยเรมมียณ์ จากนนันั้นเยเรมมียณ์บอกลล่วงหนผู้าถนง
ความตายของฮานนันยาหณ์ซนที่งถผกหมายเหตมุไวผู้
ยรม 28:1-4

ตมู่อมคำในปมีเดมียวกนันนนันนี้ เมสืนึ่อตถ้นรนัชกคำลเศเดคมียคำหย กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย

ในเดสือนทมีนึ่หถ้คำปมีทมีนึ่สมีนึ่ ฮคำนนันยคำหยบบตรชคำยของอนัสซผรย ผผพถ้ ยคำกรณยจคำกกฮิเบโอน ไดถ้พ ผดกนับขถ้คำพเจถ้คำใน
พระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ตมู่อหนถ้คำบรรดคำปบโรหฮิตและประชคำชนทนันี้งหลคำยวมู่คำ ขอบเขตเวลทำไมต
ปรทำกฏชนัดเจน บทำงคนสนันนธิษฐทำนวตทำเวลทำขณะนนัรนคสือ ในรนัชกทำลของเศเดคมียทำหย (นนันที่ คสือ ตข้นรนัชกทำล
ของเขทำ) และโดยเฉพทำะในปมีทมีที่สมีที่และเดสือนทมีที่หข้ทำแหตงรนัชกทำลของเขทำ คนอสืนที่ ๆกป็คดธิ วตทำนมีที่หมทำยถนงสมีที่ปมี
และหข้ทำเดสือนในรนัชกทำลของเศเดคมียทำหยและทมีที่วทำต เขทำไดข้ขยทำยอททำนทำจครอบครองของตนแลข้ว และใน
ปมีทมีที่หนนที่งของมนันเหตรุกทำรณยเหลตทำนมีรกเป็ กธิดขนรน คนอสืนที่ ๆอมีกกป็ยนังคธิดวตทำนมีที่หมทำยถนงปมีทมีที่สมีที่และเดสือนทมีที่หข้ทำ
ของปมีสะบทำโตขณะนนัรน ซนที่งเปป็นปมีแรกแหตงรนัชกทำลเศเดคมียทำหยเชตนกนัน เมสือที่ เชสืที่อมโยงกนับควทำมคธิดของ

บททมีที่แลข้ว คททำอธธิบทำยหลนังสรุดนมีรดผเหมสือนเปป็นไปไดข้มทำกทมีที่สรุด ดนังนนัรนเหป็นไดข้ชดนั วตทำเวลทำนนัรนคสือ ปมีทมีที่
หนนที่งแหตงรนัชกทำลของเศเดคมียทำหย (กษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหย)
ณ เวลทำนนัรน ผผข้พยทำกรณยคนหนนที่งแหตงกธิเบโอนนทำมวตทำฮทำนนันยทำหยกปป็ รทำกฏตนัว กธิเบโอนเปป็น
เมสืองหนนงที่ ของคนเลวมีแหตงเบนยทำมธินซนที่งอยผหต ตทำงไปประมทำณหข้ทำไมลยททำงเหนสือของเยรผซทำเลป็ม ฮทำนนัน
ยทำหยจนงขนรนไปยนังพระวธิหทำรในเยรผซทำเลป็มตตอหนข้ทำพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำแหตงยผดทำหย (นนันที่ คสือ พวก
ปรุโรหธิต) ตลอดจนประชทำชนแหตงยผดทำหยทมีที่ชรุมนรุมกนัน เขทำออกมทำขข้ทำงหนข้ทำและประจนัญหนข้ทำเยเรมมียย
แมข้ไมตถผกระบรุไวข้ มนันกป็บอกเปป็นนนัยในบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำวตทำฮทำนนันยทำหยคสือ 'นนักเทศนย' ทมีที่ถผกเลสือกของ
สถทำบนันศทำสนทำแหตงสมนัยนนัรน ฝตทำยหลนังจนงนททำ 'ปสืนใหญต' ของตนออกมทำตตอสผข้คททำพยทำกรณยของเยเรมมียย
ไมตมมีใครชอบฟนังคททำประกทำศทมีที่เขข้มงวดและนตทำกลนัวเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำโดยเยเรมมียย ดนังนนัรน พวก
ปรุโรหธิตและ 'เหลตทำพนันธมธิตรในกทำรรนับใชข้' แหตงยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มจนงใหข้นนักเทศนยทมีที่ถผกเลสือกสรร
ของตนยสืนและประกทำศคททำพยทำกรณยหนนที่งซนงที่ 'ถผกตข้องททำงกทำรเมสือง' มทำกกวตทำ
ฮทำนนันยทำหยจนงยสืนและประกทำศวตทำ 2 "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัส
ดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำไดถ้หนักแอกของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนแลถ้ว ฮทำนนันยทำหยผผข้พยทำกรณยเทป็จจนงประกทำศวตทำ
พระเจข้ทำไดข้ทรงหนักแอกของกษนัตรธิยแย หตงบทำบธิโลนทมีวที่ ทำงบนยผดทำหยแลข้ว เรทำควรระลนกวตทำนมีที่เปป็นเวลทำ
เดมียวกนับทมีที่เยเรมมียยกทำท ลนังสวมแอกอนันหนนที่งบนคอของเขทำและเทศนทำเรสืที่องกทำรนบนอบตตอแอกของบทำ
บธิโลน ดผ 27:1-12 ยผดทำหยอยผภต ทำยใตข้แอกของบทำบธิโลนจรธิงๆ โดยเจอกทำรรรุกรทำนของบทำบธิโลนสอง
ครนัรงแรกไปแลข้ว เยเรมมียยกทำท ลนังเทศนทำวตทำพนันธนทำกทำรและกทำรตกเปป็นททำสของบทำบธิโลนทมีที่เลวรข้ทำยยธิงที่
กวตทำนมีรกทำท ลนังจะมทำ ดนังนนัรนเขทำจนงรข้องวตทำ 'จงนบนอบตตอคนบทำบธิโลน' ฮทำนนันยทำหยปรทำกฏตนัวและอข้ทำงวตทำ
แอกของบทำบธิโลนไดข้ถผกหนักเสมียแลข้ว
3 ภคำยในสองปมี เรคำจะนคคำเครสืนึ่องใชถ้ทนันี้งสฮินี้นของพระนฮิเวศแหมู่งพระเยโฮวคำหยกลนับมคำยนังทมีนึ่นมีนี้ ซนนึ่ง
เปอ็นภคำชนะทมีนึ่เนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนรฮิบไปจคำกทมีนึ่นมีนี้และขนไปยนังบคำบฮิโลน ฮทำนนันยทำหย
อข้ทำงตตอไปวตทำภทำยในสองปมี ทรนัพยยสมบนัตธิของพระวธิหทำรทมีถที่ ผกรธิบไปโดยบทำบธิโลนจะถผกนททำกลนับคสืน
มทำ กทำรมองยข้อนกลนับไปจะพธิสผจนยวทำต ทรุกสธิที่งทมีฮที่ ทำนนันยทำหยกลตทำวเปป็นคททำพยทำกรณยเทป็จ

4 เรคำจะนคคำเยโคนฮิยคำหยรคำชบบตรของเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยและบรรดคำผผทถ้ มีนึ่ถผกกวคำด
จคำกยผดคำหย ผผซถ้ นนึ่งไปยนังบคำบฮิโลน กลนับมคำยนังทมีนึ่นมีนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละวมู่คำ เพรคำะเรคำจะหนักแอก
ของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน"
เยโคนธิยทำหยเปป็นบรุตรชทำยของเยโฮยทำคธิม กษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยทมีที่ถผกเจธิมตนัรงตทำมปกตธิแหตงยผดทำหย
เมสืที่อคนบทำบธิโลนควทที่ทำเยโฮยทำคธิมในประมทำณปมี 597 กตอน ค.ศ. พวกเขทำกป็แตตงตนัรงเยโคนธิยทำหย (หรสือ เย
โฮยทำคมีน) บนบนัลลนังกย เขทำครองรทำชยยแคตสทำมเดสือนกนับสธิบวนัน (ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:9) หลนังจทำกนนัรน
คนบทำบธิโลนกป็ถอดเขทำจทำกบนัลลนังกย พทำเขทำไปยนังบทำบธิโลน และตนัรงเศเดคมียทำหยนข้องชทำยของเขทำบน
บนัลลนังกยแหตงยผดทำหย เวลทำนนัรนคสือปมีแรกแหตงรนัชกทำลเศเดคมียทำหยเหมสือนเดธิม ดผควทำมเหป็นสททำหรนับ 28:1
เมสืที่อมมีฉทำกหลนังททำงประวนัตธิศทำสตรยเชตนนนัรน ฮทำนนันยทำหยจงน ประกทำศวตทำเยโคนธิยทำหยจะกลนับมทำในไมตชข้ทำ
พรข้อมกนับพวกยธิวทมีที่เหลสือซนที่งถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย ฮทำนนันยทำหยอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำไดข้ตรนัสวตทำพระองคย
จะหนักแอกของบทำบธิโลนทมีอที่ ยผบต นยผดทำหย กทำรคธิดไปเองนมีรไมตเพมียงเปป็นคททำพยทำกรณยเทป็จเทตทำนนัรน มนันยนัง
เปป็นคททำมรุสทำดข้วยเพรทำะวตทำพระเจข้ทำมธิไดข้ตรนัสเชตนนนัรนแกตฮทำนนันยทำหยเลย
นมีที่เปป็นตนัวอยตทำงหนนที่งของนนักเทศนยหนัวเสรมีทมีที่โกหกขณะทมีที่ตนเทศนทำ พวกเขทำยนังมมีอยผจต นทรุกวนัน
นมีร ผผข้พยทำกรณยเทป็จคนนมีรพรข้อมกนับคททำอวยพรของสถทำบนันศทำสนทำแหตงสมนัยนนัรน กลตทำว 'คททำเทศนทำทมีที่
ทททำใหข้รผข้สนกดมี' ทมีวที่ ทำต ทรุกอยตทำงจะกลนับกลทำยเปป็นดมี แนตนอนวตทำมนันเปป็นขข้อควทำมทมีที่สะทข้อนถนงพลนังแหตง
กทำรคธิดในแงตบวก แตตมนันกป็เปป็นขข้อควทำมเทป็จและมธิไดข้มทำจทำกพระเจข้ทำ
ยรม 28:5-6

แลถ้วเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยกอ็พ ผดกนับฮคำนนันยคำหยผถ้พผ ยคำกรณยตมู่อหนถ้คำ

บรรดคำปบโรหฮิต และตมู่อหนถ้คำประชคำชนทนันี้งปวงผผถ้ซงนนึ่ ยสืนอยผใมู่ นพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย หลนังจทำก
ถผกเผชธิญหนข้ทำโดยผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่ถสือแนวคธิดเสรมีคนหนนงที่ เยเรมมียยกตป็ อบกลนับไปตตอหนข้ทำพวกผผข้นททำ
ททำงศทำสนทำและประชทำชนแหตงยผดทำหยทมีที่มทำชรุมนรุมกนัน เหตรุกทำรณยยงนั เกธิดขนรนในพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็ม
ตตอไป
6 และเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยกลมู่คำววมู่คำ "เอเมน ขอพระเยโฮวคำหยทรงกระทคคำเชมู่นนนันี้นเถฮิด ขอพระ
เยโฮวคำหยทรงกระทคคำใหถ้ถถ้อยคคคำซนนึ่งทมู่คำนพยคำกรณยนนันี้นเปอ็นจรฮิง และนคคำเครสืนึ่องใชถ้แหมู่งพระนฮิเวศของ

พระเยโฮวคำหยและบรรดคำผผถ้ถผกกวคำดไปทนันี้งสฮินี้นกลนับมคำจคำกบคำบฮิโลนยนังทมีนึ่นมีนี้ สธิที่งทมีที่ฮทำนนันยทำหยกลตทำวนนัรน
ฟนังดผดมี แนตนอนวตทำมนันเปป็นขข้อควทำมแงตบวก เยเรมมียยจนงตอบกลนับไปวตทำ “เอเมน” เขทำหวนังวตทำพระเยโฮ
วทำหยจะทรงทททำเชตนนนัรนจรธิงๆและขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ชตวยยผดทำหยใหข้พข้น เทตทำทมีที่เยเรมมียยทรทำบ สธิที่งทมีฮที่ ทำนนัน
ยทำหยกลตทำวนนัรนกป็ยอดเยมียที่ ม ในฐทำนะยธิวคนหนนงที่ ในแผตนดธินยผดทำหย เขทำคนหนนงที่ กป็หวนังวตทำพระเจข้ทำจะทรง
ใหข้ประชทำชทำตธิของเขทำกลนับจทำกกทำรเปป็นเชลย นททำทรนัพยยสมบนัตธิของมนันกลนับคสืนมทำ และใหข้พวกเชลย
ทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปนนัรนกลนับมทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เยเรมมียยกรป็ ผข้วทำต เรสือที่ งนนัรนจะไมตเกธิดขนรนจรธิง เขทำจนงกลตทำวคททำ
เตสือนอนันนตทำกลนัวจทำกพระเจข้ทำตตอไป
ยรม 28:7-9

ถนงกระนนันี้นกอ็ขอฟนังถถ้อยคคคำนมีซนี้ นนึ่งขถ้คำพเจถ้คำพผดใหถ้ทมู่คำนไดถ้ยฮินและใหถ้

ประชคำชนทนันี้งหลคำยนมีนี้ไดถ้ยฮิน แมข้เยเรมมียยแอบหวนังวตทำยผดทำหยจะกลนับสผตสภทำพเดธิมในฐทำนะประชทำชทำตธิ
หนนที่ง เขทำกป็มมีคททำเตสือนเพธิมที่ เตธิมจทำกพระเจข้ทำ ฉทำกหลนังยนังเปป็นพวกผผข้นททำและประชทำชนแหตงยผดทำหยทมมีที่ ทำ
ชรุมนรุมกนันทมีพที่ ระวธิหทำรในเยรผซทำเลป็มเหมสือนเดธิม
8 บรรดคำผผพถ้ ยคำกรณยซนนึ่งอยผมู่กอมู่ นทมู่คำนและขถ้คำพเจถ้คำตนันี้งแตมู่โบรคำณกคำลไดถ้พยคำกรณยถนงสงครคำม
เหตบรถ้คำยตมู่คำงๆ และโรคระบคำดอนันมมีแกมู่หลคำยประเทศและหลคำยรคำชอคำณคำจนักรใหญมู่ๆ เยเรมมียยเตสือน
ควทำมจททำประชทำชนแหตงยผดทำหยทมมีที่ ทำชรุมนรุมกนันและพวกผผข้นททำททำงศทำสนทำของมนันซนที่งรวมถนงฮทำนนันยทำหย
ดข้วยวตทำ เคยมมีผผข้พยทำกรณยคนอสืที่นๆอมีกจททำนวนมทำกกตอนสมนัยของพวกเขทำซนที่งไดข้พยทำกรณยตตอสผข้บรรดทำ
ประชทำชทำตธิของโลกและเตสือนถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำของพระเจข้ทำ
9 สมู่วนผผถ้พยคำกรณยผพถ้ผ ยคำกรณยวมู่คำจะมมีสนันตฮิภคำพ เมสืนึ่อเปอ็นจรฮิงตคำมถถ้อยคคคำของผผพถ้ ยคำกรณยนนันี้น
จนงรผถ้กนันวมู่คำพระเยโฮวคำหยทรงใชถ้ผ ถ้พผ ยคำกรณยนนนันี้ จรฮิง " เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำคนทนัรงปวงทมีที่มทำชรุมนรุมกนัน
นนัรนวตทำกทำรทดสอบวตทำผผข้พยทำกรณยคนนนัรนเปป็นของจรธิงหรสือไมตกคป็ สือ ดผวทำต สธิที่งทมีที่เขทำพยทำกรณยเกธิดขนรนจรธิง
ไหม นนันที่ เปป็นขข้อพธิสผจนยวทำต พระเยโฮวทำหยทรงใชข้ผผข้พยทำกรณยคนนนัรนมทำหรสือไมต และกทำรทดสอบนนัรนกป็
กททำลนังจะถผกใชข้อมีกครนัรง
ยรม 28:10-11

แลถ้วฮคำนนันยคำหยผพถ้ผ ยคำกรณยกอ็ปลดแอกออกจคำกคอของเยเรมมียยผถ้ผ

พยคำกรณยและหนักมนันเสมีย พอถผกประจนัญหนข้ทำโดยเยเรมมียยและถผกเตสือนเรสืที่องขข้อพธิสผจนยของกทำรเปป็นผผข้

พยทำกรณยแทข้ ฮทำนนันยทำหยกกป็ ทำข้ วออกมทำขข้ทำงหนข้ทำ เอทำแอกนนัรนออกจทำกคอของเยเรมมียย และหนักมนันเสมีย
ตตอหนข้ทำประชทำชนแหตงยผดทำหยทมีที่ชรุมนรุมกนันทมีที่พระวธิหทำร
11 และฮคำนนันยคำหยไดถ้กลมู่คำวตมู่อหนถ้คำประชคำชนทนันี้งสฮินี้นวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ อยมู่คำง
นนันี้นแหละ เรคำจะหนักแอกของเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยขย องบคำบฮิโลนจคำกคอของบรรดคำประชคำชคำตฮิ
ทนันี้งสฮินี้นภคำยในสองปมี" แตมู่เยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยกอ็ออกไปเสมีย ฮทำนนันยทำหยผผข้พยทำกรณยเทป็จจนงกลตทำวซทรทำคททำ
พยทำกรณยเทป็จของตนจทำกพระเจข้ทำวตทำแอกของบทำบธิโลนทมีที่อยผบต นยผดทำหยจะถผกหนักเสมียภทำยในสองปมี
เยเรมมียยซนที่งอทำจรผสข้ นกขยะแขยงจนงหนันหลนังและเดธินจทำกไป
ยรม 28:12-14

หลนังจคำกทมีนึ่ฮคำนนันยคำหยผถ้พผ ยคำกรณยหนักแอกจคำกคอของเยเรมมียยผถ้ผ

พยคำกรณย พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังผผถ้พยคำกรณยเยเรมมียยวมู่คำ หลนังจทำกนนัรนไมตนทำน อทำจกตอนทมีที่
เยเรมมียยออกไปจทำกบรธิเวณพระวธิหทำรดข้วยซทรทำ พระเจข้ทำกป็ทรงใหข้คททำตอบหนนงที่ แกตผผข้พยทำกรณยของ
พระองคย
13 "จงไปบอกฮคำนนันยคำหยวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วคำมู่ เจถ้คำไดถ้หนักแอกไมถ้ แตมู่เจถ้คำจะทคคำแอก
เหลอ็กไวถ้ใหถ้พวกเขคำแทน พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้กลนับไปหทำฮทำนนันยทำหยและประกทำศสธิที่งตตอไปนมีร
แมข้เขทำไดข้หนักแอกไมข้บนคอเยเรมมียย ฮทำนนันยทำหยซนที่งทททำเชตนนนัรนกป็รนับประกนันแลข้ววตทำชะตทำกรรมทมีที่เลว
รข้ทำยยธิงที่ กวตทำจะเกธิดขนรนกนับยผดทำหย พระเจข้ทำจะทรงวทำงแอกเหลป็กบนคอพวกเขทำซนที่งหนักหรสือถอดออกไมต
ไดข้เลย ควทำมรกรข้ทำงซนที่งจะเกธิดแกตยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มในไมตชข้ทำในปมี 586 กตอน ค.ศ. โดยบทำบธิโลนจะ
เลวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำสธิที่งใดทมีพที่ วกเขทำเคยประสบมทำ นอกจทำกนมีร อทำจเปป็นไดข้วทำต ในกทำรกวทำดตข้อนเปป็นเชลย
ครนัรงสรุดทข้ทำย บทำงคนถผกบนังคนับใหข้สวมแอกเหลป็กจรธิงๆขณะทมีที่พวกเขทำถผกสนังที่ ใหข้เดธินกลนับไปยนังบทำบธิ
โลน
14 เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำไดถ้วคำงแอกเหลอ็ก
ไวถ้บนคอบรรดคำประชคำชคำตฮิเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้น ใหถ้เขคำปรนนฮิบนัตฮิเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน
และเขคำทนันี้งหลคำยจะปรนนฮิบนัตฮิเขคำ เพรคำะเรคำไดถ้ยกใหถ้เขคำแลถ้วถนงแมถ้วมู่คำสนัตวยปมู่คำทบมู่งดถ้วย" พระเจข้ทำผตทำน
ททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงยสืนยนันเรสือที่ งแอก (เหลป็ก) ทมีจที่ ะมทำนนัรนซนที่งจะถผกสวมใหข้ไมตเพมียงยผดทำหย

เทตทำนนัรนแตตประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกกลตทำวถนงใน 27:3 ดข้วย ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนจะปรนนธิบนัตธิกษนัตรธิยย
แหตงบทำบธิโลนเรสือที่ ยลงไปจนถนงปศรุสนัตวยของพวกเขทำดข้วย สธิที่งทมีที่ไดข้ถผกพยทำกรณยไวข้แลข้วใน 27:6 ถผก
กลตทำวซทรทำอมีกครนัรง
ยรม 28:15-17

และเยเรมมียผย ถ้พผ ยคำกรณยไดถ้พ ผดกนับฮคำนนันยคำหยผพถ้ผ ยคำกรณยวมู่คำ "ฮคำนนัน

ยคำหย ขอทมู่คำนฟนัง พระเยโฮวคำหยมฮิไดถ้ทรงใชถ้ทมู่คำน แตมู่ทมู่คำนไดถ้กระทคคำใหถ้ชนชคำตฮินมีนี้วคำงใจในควคำมเทอ็จ
พระเจข้ทำทรงมมีคททำกลตทำวสรุดทข้ทำยสททำหรนับผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีพที่ ผดมรุสทำคนนมีร นนันที่ คสือ ฮทำนนันยทำหย เยเรมมียย
ประจนัญหนข้ทำเขทำตตอหนข้ทำคนอสืที่นและประกทำศวตทำพระเจข้ทำมธิไดข้ทรงใชข้เขทำมทำ เขทำยนังมมีหนข้ทำมทำทททำใหข้
ประชทำชนแหตงยผดทำหยวทำงใจในคททำมรุสทำ นมีคที่ สือขอบเขตและกทำรรนับใชข้ของนนักเทศนยหนัวเสรมีทรนังปวง
ขข้อควทำมของพวกเขทำมนักเปป็นกทำรหลอกลวงและคททำโกหก
16 เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะยถ้คำยเจถ้คำไปจคำกพสืนี้นโลก ในปมีเดมียวนมีนี้เอง
เจถ้คำจะตถ้องตคำย เพรคำะเจถ้คำไดถ้สอนใหถ้กบฏตมู่อพระเยโฮวคำหย" พระเจข้ทำไมตทรงออมมสือเลยกนับนนัก
เทศนยทมีที่โกหกและถสือแนวคธิดเสรมีผผข้นร มีซนที่งอข้ทำงวตทำพผดแทนพระเจข้ทำ กตอนปมีนร นันสธิรนสรุดลง ฮทำนนันยทำหยจะ
ตทำยและถผกเหวมีที่ยงออกไปจทำกพสืรนพธิภพ เหตรุผลนตะหรสือ? เขทำไดข้สอนใหข้กบฏตตอพระเยโฮวทำหยและ
ตตอขข้อควทำมของพระองคยทมมีที่ ทำถนงยผดทำหยผทำต นททำงเยเรมมียย
17 ในปมีเดมียวกนันนนันนี้ ในเดสือนทมีนึ่เจอ็ด ฮคำนนันยคำหยผถ้พผ ยคำกรณยกอ็ตคำย ไมตถนงสองเดสือนหลนังจทำก
กทำรเผชธิญหนข้ทำอนันโอข้อวดของเขทำกนับเยเรมมียย ฮทำนนันยทำหยกตป็ ทำยตทำมคททำพยทำกรณยนร นันโดยเยเรมมียยจทำก
พระเจข้ทำ แมข้ยผดทำหยและเหลตทำผผข้นททำของมนันไมตอยทำกทมีที่จะยอมรนับเรสืที่องนมีร พวกเขทำกป็ไดข้เหป็นแลข้วถนงกทำร
ยสืนยนันแหตงพระหนัตถยของพระเจข้ทำบนตนัวเยเรมมียยและขข้อควทำมของเขทำ ควทำมวตทำงเปลตทำและกทำรหลอก
ลวงของฮทำนนันยทำหยถผกแสดงใหข้เหป็นชนัดเจน ผผพข้ ยทำกรณยแทข้ถผกยสืนยนันควทำมแทข้จรธิงโดยคททำพยทำกรณย
ของเขทำซนที่งเกธิดขนรนจรธิง เยเรมมียยไดข้บอกลตวงหนข้ทำถนงกทำรเสมียชมีวธิตของฮทำนนันยทำหย ควทำมจรธิงของ
พระเจข้ทำจนงถผกยสืนยนันบนตนัวเขทำ
*****

ภาพรวมของเยเรมมียย 29: จมุดสนใจหลนักของหนนังสสือเยเรมมียณ์คราวนมีนั้หนันจากพวกยยิวในยผ
ดาหณ์ไปยนังพวกยยิวทมีที่ถผกกวาดตผู้อนไปซนงที่ ตอนนมีตนั้ กเปป็นเชลยในบาบยิโลนแลผู้ว เยเรมมียณ์จนงสล่งจดหมาย
ฉบนับตล่างๆไปถนงพวกยยิวทมีที่เปป็นเชลยแลผู้วในบาบยิโลน บทนมีแนั้ บล่งไดผู้เปป็นสองสล่วน: (1) ในสล่วนแรก
พวกเชลยในบาบยิโลนถผกสนัที่งใหผู้อดทนไวผู้และทนาตนัวใหผู้ดมี (ขผู้อ 1-19); (2) ในสล่วนทมีสที่ อง การ
พยิพากษาตล่างๆถผกประกาศตล่อสผผู้พวกผผผู้พยากรณณ์เทป็จทมีที่หลอกลวงพวกเขา (ขผู้อ 20-32)
ยรม 29:1-3

ตมู่อไปนมีนี้เปอ็นถถ้อยคคคำในจดหมคำยซนนึ่งเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยฝคำกไปจคำก

กรบงเยรผ ซคำเลอ็มถนงพวกผผถ้ใหญมู่ทมีนึ่เหลสืออยผขมู่ องพวกทมีนึ่เปอ็นเชลย และถนงบรรดคำปบโรหฮิต บรรดคำผผถ้
พยคำกรณย และประชคำชนทนันี้งสฮินนี้ ผผถ้ซงนนึ่ เนบผคนัดเนสซคำรยไดถ้ใหถ้กวคำดไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มถนงบคำบฮิโลน
ขณะทมีที่กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยสตวนใหญตแลข้วมมีไปยนังพวกยธิวในแผตนดธินยผดทำหย กตอนและระหวตทำงกทำร
รรุกรทำนสทำมครนัรงตตอสผข้ยผดทำหยโดยบทำบธิโลน บนัดนมีรจดรุ สนใจหลนักแหตงกทำรรนับใชข้ของเขทำกป็หนันไปสผตงทำน
เขมียนบข้ทำง เขทำจนงเขมียนจดหมทำยไปหทำพวกเชลยในบทำบธิโลนซนที่งรวมถนงพวกผผข้นททำแหตงยผดทำหย ทนัรงฝตทำย
กทำรเมสืองและศทำสนทำ และสทำมนัญชนทมีที่ถผกกวทำดตข้อนไปแลข้ว ดนังทมีจที่ ะถผกหมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงลตทำง นมีคที่ สือ
หลนังจทำกกทำรกวทำดตข้อนครนัรงทมีที่สองไปยนังบทำบธิโลน ดนังนนัรนกทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยจงน กลทำยเปป็นงทำนของ
ผผข้พยทำกรณยทมีที่เขมียนหนนังสสือเชตนเดมียวกนับผผข้พยทำกรณยทเมีที่ ทศนทำ
2 (นมีนึ่เปอ็นเรสืนึ่องหลนังจคำกกษนัตรฮิยยเยโคนฮิยคำหย และพระรคำชฮินมี พวกขนันทมี บรรดคำเจถ้คำนคำยของยผ
ดคำหยและเยรผ ซคำเลอ็ม และบรรดคำชมู่คำงไมถ้และชมู่คำงเหลอ็กไดถ้ออกไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มแลถ้ว) ระยะเวลทำ
และขอบเขตแหตงคททำพยทำกรณยทมีที่ถผกเขมียนนมีรถผกกลตทำวชนัดเจน มนันคสือหลนังจทำกทมีที่เยโคนธิยทำหย (หรสือเยโฮ
ยทำคมีน) ถผกจนับเปป็นเชลยไปยนังบทำบธิโลนแลข้ว ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:9-10 นมีที่เปป็นระยะทมีที่สองของกทำรก
วทำดตข้อนสทำมครนัรงนนัรนของบทำบธิโลน ซนงที่ พวกยธิวรผจข้ นักจนทรุกวนันนมีรวทำต เปป็น 'กทำรตกเปป็นเชลย' เยเรมมียยใหข้
รทำยละเอมียดเพธิมที่ เตธิม เยโคนธิยทำหยไมตเพมียงถผกกวทำดตข้อนไปเทตทำนนัรน แตตพระรทำชชนนมีดข้วย (นทำงเนหรุช
ททำ) ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 24:8, 12 พวกขนันทมีทวมีที่ ทำต นมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นคนของนทำงเนหรุชททำ คนเหลตทำนมีร
พรข้อมกนับคนอสืนที่ ๆแหตงรทำชวงศยถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลย นอกจทำกนมีร พวกชตทำงไมข้และชตทำงเหลป็ก
แหตงเยรผซทำเลป็มกป็ถผกจนับไปเปป็นเชลยดข้วย บทำบธิโลนอทำจมมีเหตรุผลสองประกทำรในกทำรทททำเชตนนมีร
ประกทำรแรกคสือ พวกชตทำงไมข้และชตทำงเหลป็กทมีที่ถผกกวทำดตข้อนมทำไมตอทำจใชข้ทนักษะของตนในกทำรเสรธิม

กททำลนังเยรผซทำเลป็มทมีที่มนักกบฏไดข้อกมี ตตอไป ประกทำรทมีที่สอง พวกเขทำอทำจเปป็นประโยชนยตตอจรุดประสงคย
ตตทำงๆของเนบผคดนั เนสซทำรยในบทำบธิโลนไดข้
3 จดหมคำยนนันี้นไดถ้สมู่งไปดถ้วยมสือของเอลคำสคำหยบบตรชคำยของชคำฟคำนและเกมคำรฮิยคำหยบบตรชคำย
ฮฮิลคมียคำหย (ผผถ้ซงนนึ่ เศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยสมู่งไปทมีนึ่บคำบฮิโลนยนังเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิ
โลน) จดหมคำยนนันี้นวมู่คำ ผผข้ถสือสทำรซนที่งนททำจดหมทำยเหลตทำนนัรนของเยเรมมียยไปยนังบทำบธิโลนถผกหมทำยเหตรุ
อยตทำงเจทำะจงวตทำเปป็นเอลทำสทำหย (บธิดทำของเขทำเปป็นผผข้รนับใชข้คนหนนที่งแกตบรรดทำกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย) พรข้อม
กนับเกมทำรธิยทำหยบรุตรชทำยของฮธิลคมียทำหย เรทำควรระลนกวตทำฮธิลคมียทำหยเปป็นบธิดทำของเยเรมมียย อทำจเปป็นไดข้วทำต เก
มทำรธิยทำหยเปป็นนข้องชทำยคนหนนที่งของเยเรมมียย ไมตวทำต กรณมีใด เศเดคมียทำหยกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหย
ไดข้สตงคนเหลตทำนมีรไปยนังบทำบธิโลน อทำจในฐทำนะคณะทผตไปยนังเนบผคดนั เนสซทำรย เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำ
ตกลงทมีที่จะเปป็นผผข้ถสือสทำรสททำหรนับจดหมทำยฉบนับตตทำงๆของเยเรมมียยเชตนกนัน
ยรม 29:4-7

"พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้แกมู่

บรรดคำผผถ้เปอ็นเชลย ผผซถ้ นนึ่งเรคำไดถ้เนรเทศเขคำไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มถนงบคำบฮิโลนนนันนี้ วมู่คำ ไมตเหลสือคททำถทำม
เลยวตทำจดหมทำยเหลตทำนมีรจรธิงๆแลข้วมทำจทำกผผข้ใด พวกมนันมทำจทำก “พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำ พระเจข้ทำแหตง
อธิสรทำเอล” พวกมนันถผกสต งถนงคนทนัรงปวงทมีที่ไดข้ถผกจนับเปป็นเชลยจทำกเยรผซทำเลป็มไปยนังบทำบธิโลนแลข้ว
นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำกทำรเปป็นเชลยของพวกเขทำเปป็นตทำมคททำสนังที่ ของพระองคย พวกยธิวใน
บทำบธิโลนถผกแจข้งใหข้ทรทำบอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำของพวกเขทำเองไดข้ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำเชตนนมีร
เหมสือนกนับทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำไวข้นทำนแลข้ววตทำจะกระทททำ!
5 จงสรถ้คำงเรสือนของเจถ้คำและอคำศนัยอยผใมู่ นเรสือนนนันนี้ จงปลผกสวนและรนับประทคำนผลไมถ้ทมีนึ่ไดถ้
นนันี้น ขข้อควทำมของพระเจข้ทำถนงประชทำชนของพระองคยในบทำบธิโลนนนัรนชนัดเจน จงตนัรงรกรทำกอยผทต มีที่นนนัที่
จงสรข้ทำงบข้ทำนเรสือนอยผทต มีที่นนันที่ พวกเจข้ทำจะอยผทต มีที่นนนัที่ อมีกนทำน แมข้พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จอยตทำงฮทำนนันยทำหยไดข้
กระพสือควทำมหวนังลมๆแลข้งๆวตทำพวกเขทำจะถผกปลตอยตนัวในไมตชข้ทำ พระเจข้ทำกป็ทรงมมีขอข้ ควทำมทมีที่สมจรธิง
สททำหรนับพวกยธิวทมีที่เปป็นเชลย พวกเขทำจะยนังไมตไดข้กลนับมทำในอนทำคตอนันใกลข้นร มี

ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงแนะนททำเพธิที่มเตธิมวตทำ 6 จงมมีภรรยคำและใหถ้กคคำเนฮิดบบตรชคำยบบตรสคำว จง
หคำภรรยคำใหถ้บบตรชคำยของเจถ้คำทนันี้งหลคำย และยกบบตรสคำวของเจถ้คำใหถ้แตมู่งงคำนเสมีย เพสืนึ่อนคำงจะใหถ้
กคคำเนฮิดบบตรชคำยและบบตรสคำว เพสืนึ่อเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะทวมีมคำกขนนี้นทมีนึ่นนันึ่นและไมมู่นถ้อยลง พวกยธิวทมีที่เปป็น
เชลยถผกหนรุนใจใหข้แตตงงทำนและมมีครอบครนัว พระเจข้ทำทรงปรทำรถนทำใหข้พวกเขทำเพธิมที่ จททำนวนขนรนใน
กทำรเปป็นเชลยและไมตลดจททำนวนลง
7 และจงสมู่งเสรฮิมสนันตฮิภคำพของเมสือง ซนงนึ่ เรคำไดถ้กวคำดเจถ้คำใหถ้ไปเปอ็นเชลยอยผนมู่ นันี้น และจง
อธฮิษฐคำนตมู่อพระเยโฮวคำหยเผสืนึ่อเมสืองนนันี้น เพรคำะวมู่คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะพบสนันตฮิภคำพของเจถ้คำในสนันตฮิภคำพ
ของเมสืองนนันี้น พวกยธิวทมีที่เปป็นเชลยถผกหนรุนใจโดยพระเจข้ทำใหข้แสวงหทำสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญของ
แผตนดธินทมีพที่ วกเขทำไปเปป็นเชลยนนัรน (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) เมสือที่ บทำบธิโลนประสบควทำมเจรธิญ พวกเขทำกป็
จะประสบควทำมเจรธิญเชตนกนัน กลตทำวสนัรนๆคสือ พระเจข้ทำทรงแนะนททำประชทำชนของพระองคยใหข้ตรนัง
รกรทำก สรข้ทำงบข้ทำนเรสือน มมีครอบครนัว และแสวงหทำสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญของแผตนดธินทมีที่พวกเขทำ
เปป็นเชลยอยผใต นนนัรน
ยรม 29:8-9

เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ

อยมู่คำยอมใหถ้ผถ้พผ ยคำกรณยของเจถ้คำทนันี้งหลคำย หรสือพวกโหรของเจถ้คำ ผผอถ้ ยผมู่ทมู่คำมกลคำงหลอกลวงเจถ้คำ และ
อยมู่คำเชสืนึ่อควคำมฝนันซนงนึ่ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ฝนันเหอ็น เหป็นไดข้ชดนั วตทำมมีพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่เปป็นยธิวในบทำบธิ
โลนคลข้ทำยๆกนับฮทำนนันยทำหยในเยรผซทำเลป็มซนที่งจรุดประกทำยควทำมหวนังวตทำกทำรเปป็นเชลยของพวกเขทำจะกธิน
เวลทำสนัรนๆ พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกยธิวทมีที่เปป็นเชลยมธิใหข้ถผกหลอกโดยคนเหลตทำนนัรน
9 เพรคำะทมีนึ่เขคำพยคำกรณยแกมู่เจถ้คำในนคำมของเรคำนนันี้นเปอ็นควคำมเทอ็จ เรคำมฮิไดถ้ใชถ้เขคำไป พระเยโฮ
วคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำผผข้พยทำกรณยเหลตทำนนัรนเปป็นของปลอมและพระองคยมธิไดข้ใชข้
พวกเขทำไป
ยรม 29:10

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เมสืนึ่อเจอ็ดสฮิบปมีแหมู่งบคำบฮิโลนครบ

แลถ้ว เรคำจะเยมีนึ่ยมเยมียนเจถ้คำ และจะใหถ้ถถ้อยคคคำอนันดมีของเรคำสคคำเรอ็จเพสืนึ่อเจถ้คำ และจะนคคำเจถ้คำกลนับมคำสผสมู่ ถคำน
ทมีนึ่นมีนี้

พระเจข้ทำไดข้ทรงเปธิดเผยผตทำนททำงเยเรมมียแย กตพวกยธิวในเยรผซทำเลป็มแลข้ววตทำกทำรตกเปป็นเชลยจะ
กธินเวลทำอยตทำงนข้อยเจป็ดสธิบปมี ดผ เยเรมมียย 25:11 คททำพยทำกรณยนร นันถผกกลตทำวกตอนกทำรกวทำดตข้อนเปป็นเชลย
ครนัรงแรกของบทำบธิโลนในสมนัยของโยสธิยทำหย พวกยธิวในบทำบธิโลนไดข้ยธินเรสือที่ งนนัร นแลข้วอยตทำงแนตนอน
แตตอทำจลสืมไปแลข้วหรสือเพธิกเฉยมนันเสมีย บนัดนมีรพระเจข้ทำทรงใชข้ผผข้พยทำกรณยเยเรมมียมย ทำประกทำศและยสืนยนัน
ระยะเวลทำแหตงกทำรตกเปป็นเชลยนนัรนอมีกครนัรง จดหมทำยฉบนับนมีรอทำจทททำใหข้ดทำเนมียลเขข้ทำใจระยะเวลทำแหตง
กทำรตกเปป็นเชลยนนัรนตทำมทมีที่บนันทนกไวข้ในดทำเนมียล 9:1-2 อทำจเปป็นไดข้วทำต คททำพยทำกรณยทรนังหมดของเยเร
มมียยกถป็ ผกสต งไปยนังบทำบธิโลน ณ เวลทำนมีรเชตนกนัน
พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนแกตประชทำชนทมีที่ทข้อใจของพระองคยในบทำบธิโลนวตทำแมข้พวกเขทำจะอยผทต มีที่
นนันที่ นทำน พระองคยกทป็ รงตนัรงพระทนัยจะกระทททำกทำรดมีแกตพวกเขทำ สรุดทข้ทำยแลข้ว พวกเขทำจะไดข้รนับ
อนรุญทำตใหข้กลนับมทำอมีก อนันทมีที่จรธิง พระองคยจะทรงทททำใหข้พระสนัญญทำของพระองคยสททำเรป็จทมีที่วทำต สนักวนัน
หนนที่งพระองคยจะพทำพวกเขทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำอมีก ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงตรนัสชนัดเจนแกต
ประชทำชนของพระองคยวทำต ระยะเวลทำแหตงกทำรตกเปป็นเชลยในบทำบธิโลนจะเปป็นเจป็ดสธิบปมี จทำกนนัรน
พระองคยจะทรงเยมียที่ มเยมียนพวกเขทำและอนรุญทำตใหข้พวกเขทำกลนับมทำยนังเยรผซทำเลป็ม แนตนอนวตทำนนันที่ เกธิด
ขนรนในสมนัยของเอสรทำและเนหะมมียยในเวลทำตตอมทำ
ยรม 29:11-12

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะเรคำรผถ้แผนงคำนทมีนึ่เรคำมมีไวถ้สคคำหรนับเจถ้คำ เปอ็น

แผนงคำนเพสืนึ่อสนันตฮิภคำพ ไมมู่ใชมู่เพสืนึ่อควคำมทบกขยยคำก เพสืนึ่อจะใหถ้อนคำคตตคำมทมีนึ่คคำดหมคำยไวถ้แกมู่เจถ้คำ
พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงตรนัส ‘อยตทำงปลอบประโลม’ (ดผ อธิสยทำหย 40:1-2) แกตประชทำชน
ของพระองคย เจตนทำในทมีที่สรุดของพระองคยทมีที่มมีตตอพวกเขทำเปป็นเรสืที่องสนันตธิภทำพและไมตใชตควทำมรข้ทำย
(นนันที่ คสือ ควทำมทรุกขยลททำบทำก) แผนกทำรของพระองคยสททำหรนับประชทำชนของพระองคยคสือ บทสรรุปทมีที่
พวกเขทำหวนังไวข้ (นนันที่ คสือ “อนทำคตตทำมทมีคที่ ทำดหมทำยไวข้”) แมข้พวกยธิวทมีที่ตกเปป็นเชลยอยทำกกลนับมทำตอน
นมีนั้ พระเจข้ทำกป็ตรนัสวตทำ ‘จงรอคอย’ มนันจะเกธิดขนรนในภทำยหลนัง
12 แลถ้วเจถ้คำจะทผลขอตมู่อเรคำ และมคำอธฮิษฐคำนตมู่อเรคำ และเรคำจะฟนังเจถ้คำ ในวนันนนัรนทมีที่พระเจข้ทำ
ทรงนททำพวกยธิวกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำ พวกเขทำจะอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำของตนและพระองคย

จะฟนังพวกเขทำ นนันที่ ถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงแลข้วสต วนหนนที่งในสมนัยของเอสรทำและเนหะมมียย มนันจะถผก
ทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงทนัรงหมดเมสือที่ พระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำและพวกยธิวทนัวที่ โลกถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธิน
ของตน
ยรม 29:13-14

เจถ้คำจะแสวงหคำเรคำและพบเรคำเมสืนึ่อเจถ้คำแสวงหคำเรคำดถ้วยสฮินี้นสบ ดใจของ

เจถ้คำ บรธิบทนมีรเตป็มไปดข้วยควทำมเขข้ทำใจลนกซนรง พระเจข้ทำตรนัสแกตประชทำชนทมีที่ตกเปป็นเชลยของพระองคย
ในบทำบธิโลนผตทำนททำงเยเรมมียย คททำประกทำศของพระองคยกคป็ สือวตทำ พวกเขทำจะแสวงหทำและพบพระองคย
เมสืที่อพวกเขทำทททำเชตนนนัรนดข้วยสธิรนสรุดใจของพวกเขทำ หลนักกทำรนนัรนยนังมมีอยผจต นทรุกวนันนมีร พระเจข้ทำทรงสดนับ
ฟนังคททำอธธิษฐทำนอนันรข้อนรนของประชทำชนของพระองคย คนเหลตทำนนัรนทมีที่แสวงหทำพระเจข้ทำดข้วยสธิรน
สรุดใจของตนจะพบพระองคย – จนทรุกวนันนมีร
14 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะใหถ้เจถ้คำพบเรคำ และเรคำจะใหถ้กคำรเปอ็นเชลยของเจถ้คำกลนับสผมู่
สภคำพดมี และรวบรวมเจถ้คำมคำจคำกบรรดคำประชคำชคำตฮิ และจคำกทบกทมีนึ่ทมีนึ่เรคำขนับไลมู่เจถ้คำใหถ้ไปอยผมู่นนันี้น พระ
เยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ และเรคำจะนคคำเจถ้คำกลนับมคำยนังทมีนึ่ซนนึ่งเรคำเนรเทศเจถ้คำใหถ้จคำกไปนนันี้น อทำจเปป็นไดข้
วตทำขข้อควทำมสตวนนมีรของพระคนัมภมีรยเกทำะกรุมหนัวใจของดทำเนมียลดนังทมีที่บนันทนกไวข้ในดทำเนมียล 9:1-2 ใน
ขข้อควทำมตอนนนัรนเขทำรผวข้ ทำต กทำรตกเปป็นเชลยเจป็ดสธิบปมีนร นันเกสือบสธิรนสรุดแลข้ว ณ จรุดนนัรน เขทำรผวข้ ทำต พวกยธิว
ในบทำบธิโลนเรธิที่มสรุขสบทำยและเฉสืที่อยชทำฝตทำยวธิญญทำณแลข้ว ดทำเนมียลจนงอข้อนวอนเผสืที่อชนชทำตธิของเขทำ
ดข้วยสธิรนสรุดใจของเขทำตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำตรงนมีรวทำต เมสืที่อเหตรุกทำรณยนร นนั เกธิดขนรน พระองคยจะ
ทรงถผกพบโดยประชทำชนของพระองคยและจะทรงทททำใหข้กทำรตกเปป็นเชลยของพวกเขทำสธิร นสรุดลง
อธิสรทำเอลจะถผกรวบรวมจทำกประชทำชทำตธิทรนังปวงและกลนับคสืนสผตแผตนดธินของตน แมข้คททำพยทำกรณยนร มีมมี
กทำรสททำเรป็จจรธิงเบสืรองตข้นแลข้วไมตนทำนหลนังจทำกสมนัยของดทำเนมียลและเอสรทำ กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดกป็
ยนังมทำไมตถนง เมสืที่ออธิสรทำเอลหนันมทำหทำพระครธิสตยในชตวงวนันนตทำกลนัวเหลตทำนนัรนแหตงยรุคเจป็ดปมีและแสวงหทำ
พระเจข้ทำของตนดข้วยสธิรนสรุดใจของตน พวกเขทำกป็จะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของตนโดยสมบผรณย
เมสืที่อเรธิที่มเขข้ทำสผตยครุ พนันปมี

ยรม 29:15-19

เพรคำะเจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `พระเยโฮวคำหยไดถ้เพคำะใหถ้มมีผถ้ผ

พยคำกรณยสคคำหรนับเรคำทนันี้งหลคำยขนนี้นในบคำบฮิโลน' พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยทรงเขมียนถนงพวกเชลยในบทำ
บธิโลนพรข้อมกนับคททำเตสือนเพธิที่มเตธิมเกมีที่ยวกนับพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีนที่ นันที่
คททำเตสือนอนันเขข้มงวดถผกกลตทำวแกตพวกยธิวในบทำบธิโลน 16 จงทรคำบวมู่คำพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
เกมีนึ่ยวกนับกษนัตรฮิยย ผผปถ้ ระทนับบนพระทมีนึ่นนันึ่งของดคำวฮิด และเกมีนึ่ยวกนับประชคำชนทนันี้งสฮินนี้ ผผถ้อคำศนัยอยผใมู่ นเมสือง
นมีนี้ คสือญคำตฮิพมีนึ่นถ้องของทมู่คำน ผผถ้มฮิไดถ้ถผกเนรเทศไปกนับทมู่คำนวมู่คำ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพระองคยทรงเปป็น
ผผข้ใด: องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำแหตงกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหยผผข้สสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกดทำวธิด พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำ
แหตงประชทำชนนมีร (นนันที่ คสือ พวกยธิว) ทมียที่ นังอทำศนัยอยผใต นเยรผซทำเลป็ม พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำแหตงพวกพมีที่
นข้องของพวกเขทำซนที่งยนังมธิไดข้ตกไปเปป็นเชลย (แมข้เรสือที่ งนนัรนจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จในไมตชข้ทำกป็ตทำม)
17 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะสมู่งดคำบ กคำรกนันดคำรอคำหคำร และโรค
ระบคำดมคำเหนสือเขคำทนันี้งหลคำย และเรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำทนันี้งหลคำยเหมสือนกนับมะเดสืนึ่อทมีนึ่เสมียซนนึ่งเลวมคำก
จนเขคำรนับประทคำนไมมู่ไดถ้ สต วนยธิวเหลตทำนนัรนในบทำบธิโลนทมีที่อยทำกกลนับคสืนสผตแผตนดธินเกธิดของตน
พระเจข้ทำกป็ทรงมมีคททำเตสือนทมีที่นตทำกลนัว พระองคยยงนั ไมตเสรป็จธรุระกนับกทำรพธิพทำกษทำยผดทำหย กทำรพธิพทำกษทำเพธิที่ม
เตธิมจะมทำแนตนอนโดยควทำมตทำยอนันรรุนแรง (โดยดทำบ) กทำรกนันดทำรอทำหทำร และโรคภนัย (นนันที่ คสือ โรค
ระบทำด) คนเหลตทำนนัรนทมีที่ยงนั เหลสืออยผใต นยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มจะกลทำยเปป็นเหมสือนมะเดสืที่อเนตทำซนที่งคนรนับ
ประททำนไมตไดข้เพรทำะพวกมนันแยตมทำก ชตวงเวลทำทมีที่ยทำกลททำบทำกยธิงที่ กวตทำกททำลนังรอคอยเยรผซทำเลป็มและกทำร
รรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนในปมี 587-586 กตอน ค.ศ.
18 เรคำจะขมู่มเหงเขคำดถ้วยดคำบ กคำรกนันดคำรอคำหคำร และโรคระบคำด และจะกระทคคำเขคำใหถ้ยคำถ้ ย
ไปอยผมู่ในรคำชอคำณคำจนักรทนันี้งสฮินี้นแหมู่งแผมู่นดฮินโลก ใหถ้เปอ็นคคคำสคำป ใหถ้เปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง ใหถ้เปอ็นทมีนึ่เยถ้ย
หยนัน เปอ็นทมีนึ่นฮินทคำทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิซนนึ่งเรคำไดถ้ขนับไลมู่ใหถ้เขคำไปอยผนมู่ นันี้น พระพธิโรธของ
พระเจข้ทำผตทำนททำงบทำบธิโลนยนังไมตถผกทททำใหข้สททำเรป็จอยตทำงเตป็มเปมีที่ยมทมีที่เยรผซทำเลป็ม คนเหลตทำนนัรนทมีที่เหลสืออยผทต มีที่
นนันที่ จะตทำยโดยดทำบ (ควทำมรรุนแรง) ควทำมอดอยทำก และโรคภนัยตตทำงๆทมีที่ครต ทำชมีวธิตแหตงกทำรสงครทำมทมีที่
ปธิดลข้อม คนเหลตทำนนัรนทมีที่ยงนั อยผใต นเยรผซทำเลป็มจะถผกกระจนัดกระจทำยไปตทำมประชทำชทำตธิตตทำงๆแหตงแผตน

ดธินโลกและพวกเขทำจะถผกขตมเหงกระทนังที่ ทมีที่นนนัที่ นนันที่ เกธิดขนรนอยตทำงแนตนอนตลอดสมนัยประวนัตธิศทำสตรย
จนทรุกวนันนมีร ยผดทำหยไดข้ยนัวที่ ยรุควทำมกรธิรวแหตงพระเจข้ทำของเธอจนเกธินขนทำดแลข้ว
19 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะวมู่คำเขคำทนันี้งหลคำยไมมู่เชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำของเรคำทมีนึ่สมู่งมคำยนังเขคำอยมู่คำง
ไมมู่หยบดยนันี้ง โดยผผถ้พยคำกรณยผรถ้ผ นับใชถ้ของเรคำ แตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยไมมู่ยอมฟนัง พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ" เหตรุผลสททำหรนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำถผกกลตทำวชนัดเจนอมีกครนัรง ยผดทำหยและอธิสรทำเอลไดข้
เพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำและไมตเชสืที่อฟนังมนัน แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้พวกผผข้พยทำกรณยมทำยนัง
ประชทำชนของพระองคยซร ททำแลข้วซทรทำอมีกซนที่งเตสือนพวกเขทำอยตทำงขยนันขนันแขป็ง พวกเขทำกป็ไมตยอมฟนัง ดนัง
นนัรน ทรุกอยตทำงจนงถผกจนัดเตรมียมไวข้พรข้อมแลข้ว
ยรม 29:20

เจถ้คำทนันี้งปวงผผถ้ถผกเนรเทศ ผผซถ้ นนึ่งเรคำสมู่งไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มถนงบคำบฮิ

โลน จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหยทมีนึ่วมู่คำ พระเจข้ทำจนงทรงสตงขข้อควทำมทมีที่สองจทำกเยเรมมียยถนงพวก
ยธิวทมีที่เปป็นเชลยในบทำบธิโลน อมีกครนัรงทมีที่พระองคยตรนัสชนัดเจนวตทำพวกเขทำอยผทต มีที่นนนัที่ เพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรง
ใหข้พวกเขทำอยผทต มีที่นนันที่
ยรม 29:21-23

"พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำของอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวกนับ

อคำหนับบบตรชคำยของโคลคำยคำหย และเศเดคมียคำหยบบตรชคำยมคำอคำเสอคำหย ผผถ้ซงนนึ่ ไดถ้พยคำกรณยเทอ็จแกมู่เจถ้คำใน
นคำมของเรคำ ดผเถฮิด เรคำจะมอบเขคำทนันี้งสองไวถ้ในมสือของเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน และ
ทมู่คำนจะฆมู่คำเขคำทนันี้งสองเสมียตมู่อหนถ้คำตมู่อตคำเจถ้คำ ผผข้พยทำกรณยเทป็จสองคนทททำงทำนอยผทต ตทำมกลทำงพวกเชลยใน
บทำบธิโลนซนที่งพวกเขทำมมีนทำมวตทำ อทำหนับและเศเดคมียทำหย ขข้อควทำมของพวกเขทำคลข้ทำยกนับของฮทำนนันยทำหย
ในเยรผซทำเลป็ม นนันที่ คสือ: อมีกไมตนทำนพระเจข้ทำจะชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกกทำรเปป็นเชลย ตรงกนันขข้ทำม ผผข้
พยทำกรณยเทป็จชทำวยธิวทนัรงสองคนนมีรจะถผกประหทำรชมีวธิตในไมตชทำข้ โดยเนบผคดนั เรสซทำรย (ชสืที่อสะกดอมีก
แบบของเนบผคนัดเนสซทำรย) เพรทำะสธิที่งทมีที่ถสือวตทำเปป็นกทำรปลรุกปนัที่นใหข้กตอกทำรกบฏ พวกเขทำกททำลนังปลรุกปนัที่น
ใหข้เกธิดควทำมไมตพอใจและกทำรกบฏทตทำมกลทำงพวกเชลยเหลตทำนนัรนดข้วยคททำพยทำกรณยเทป็จตตทำงๆของตน
22 เหตบเขคำทนันี้งสองบรรดคำผผถ้ทมีนึ่ถผกเนรเทศจคำกยผดคำหยไปถนงบคำบฮิโลนจะใชถ้คคคำสคำปตมู่อไปนมีนี้วมู่คำ
`ขอพระเยโฮวคำหยทรงกระทคคำใหถ้เจถ้คำเหมสือนเศเดคมียคำหยและอคำหนับ ผผถ้ทมีนึ่กษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนคลอกเสมีย

ดถ้วยไฟ' ผผข้พยทำกรณยเทป็จสองคนนนัรน (เศเดคมียทำหยและอทำหนับ) จะกลทำยเปป็นคททำแชตงสทำปและคททำภทำษธิต
ทตทำมกลทำงพวกเชลยในบทำบธิโลน ผผข้พยทำกรณยเทป็จสองคนนนัรนถผกจนับมนัดเสทำเผทำไฟโดยกษนัตรธิยยแหตงบทำ
บธิโลน คททำพยทำกรณยของพวกเขทำถผกพธิสผจนยแลข้ววตทำเปป็นเทป็จ
23 เพรคำะเขคำทนันี้งสองไดถ้กระทคคำควคำมเลวรถ้คำยในอฮิสรคำเอล ไดถ้ลมู่วงประเวณมีกนับภรรยคำของ
เพสืนึ่อนบถ้คำน และไดถ้พผดถถ้อยคคคำเทอ็จในนคำมของเรคำ ซนงนึ่ เรคำมฮิไดถ้บนัญชคำเขคำ เรคำเปอ็นผผถ้ทมีนึ่รถ้แผ ละเรคำเปอ็น
พยคำน" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ชทำยสองคนนมีรไมตเพมียงเทศนทำขข้อควทำมเทป็จเทตทำนนัรน พวกเขทำยนัง
เปป็นคนเลตนชผดข้ ข้วย – กระทนังที่ กนับภรรยทำของเพสืที่อนบข้ทำนของตน อมีกครนัรงทมีที่ควทำมสนัมพนันธยกนนั ระหวตทำง
กทำรละทธิรงควทำมจรธิงและกทำรทททำผธิดศมีลธรรมถผกเสนอ รผปแบบทมีที่นตทำเกลมียดนนัรนยนังมมีอยผจต นทรุกวนันนมีร
เหลตทำนนักเทศนยทมีที่ไดข้หนันไปเสมียจทำกควทำมจรธิงมนักทททำผธิดศมีลธรรมเชตนกนัน สองอยตทำงนมีรไปดข้วยกนัน พวก
เขทำจนงถผกประหทำรชมีวตธิ โดยเนบผคนัดเนสซทำรย กระนนัรนผผข้พพธิ ทำกษทำในทมีที่สรุดของพวกเขทำคสือ พระเจข้ทำแหตง
สวรรคย
ยรม 29:24-26

เจถ้คำจงบอกเชไมอคำหยชคำวเนเฮลคำมวมู่คำ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย

ทตทำนนมีรครทำวนมีรตรนัสแกตยวธิ มนักกบฏอมีกคนหนนที่งนทำมวตทำเชไมอทำหย เขทำกป็เปป็นยธิวทมีที่เปป็นเชลยอยผใต นบทำบธิ
โลนแลข้ว
25 "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เจถ้คำไดถ้สมู่งจดหมคำยในนคำม
ของเจถ้คำไปยนังประชคำชนทนันี้งปวงผผถ้อยผใมู่ นกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม และยนังเศฟนันยคำหยบบตรชคำยมคำอคำเสอคำหย
ปบโรหฮิต และยนังปบโรหฮิตทนันี้งปวงวมู่คำ ชทำยผผข้นร มีนนนัที่ คสือ เชไมอทำหย ไดข้สตงจดหมทำยฉบนับตตทำงๆกลนับไปยนัง
เยรผซทำเลป็มและถนงพวกปรุโรหธิตผผข้นททำทมีที่นนันที่
26 `พระเยโฮวคำหยไดถ้ทรงกระทคคำเจถ้คำใหถ้เปอ็นปบโรหฮิตแทนเยโฮยคำดคำปบโรหฮิต ใหถ้เปอ็นเจถ้คำหนถ้คำทมีนึ่
ในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ควบคบมคนบถ้คำทบกคนทมีนึ่ตนันี้งตนัวเองเปอ็นผผถ้พยคำกรณย ใหถ้จนับเขคำใสมู่ค บก
และใสมู่คคำ' ชทำยผผข้นร มีเชไมอทำหยไดข้เขมียนถนงพวกปรุโรหธิตทมีที่เยรผซทำเลป็ม โดยเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำเศ
ฟนันยทำหยไดข้กลทำยเปป็นมหทำปรุโรหธิตแลข้วหลนังจทำกทมีที่เยโฮยทำดทำถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน ประเดป็น

ของเขทำกป็คสือวตทำ พวกปรุโรหธิตในเยรผซทำเลป็มควรจนัดกทำรกนับ ‘พวกคนบข้ทำ’ ทมีที่ตรนังตนัวเองเปป็นผผข้พยทำกรณย
โดยจนับพวกเขทำขนังครุก ดนังทมีที่ขอข้ ควทำมตตอไปนมีรจะกลตทำวชนัดเจน เหป็นไดข้ชดนั วตทำเชไมอทำหยหมทำยถนงเยเรมมียย
ยรม 29:27-29

ฉะนนันี้นบนัดนมีนี้ทคคำไมเจถ้คำมฮิไดถ้ตมู่อวมู่คำเยเรมมียยชคำวอคำนคำโธทผผถ้ซงนนึ่ ตนันี้งตนัวเอง

เปอ็นผผถ้พยคำกรณยแกมู่เจถ้คำ เชไมอทำหย (ผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่เปป็นกบฏในบทำบธิโลน) จนงเขมียนไปถนงมหทำ
ปรุโรหธิตในเยรผซทำเลป็ม (เศฟนันยทำหย) โดยอยทำกรผวข้ ทำต ทททำไมเขทำถนงไมตทททำใหข้เยเรมมียยหรุบปทำกเสมีย
28 เพรคำะเขคำไดถ้สมู่งจดหมคำยมคำยนังเรคำในบคำบฮิโลนวมู่คำ `กคำรทมีนึ่เจถ้คำเปอ็นเชลยนนันี้นจะเนฮินึ่นนคำน จง
สรถ้คำงเรสือนของเจถ้คำและอคำศนัยอยผมู่ในเรสือนนนันี้น และปลผกสวนและรนับประทคำนผลทมีนึ่ไดถ้นนันี้น'" เชไมอทำหย
(ผผข้พยทำกรณยเทป็จทมีที่มนักกบฏในบทำบธิโลน) บตนอยตทำงขมขสืนที่ วตทำเยเรมมียยไดข้เขมียนไปหทำพวกเขทำใหข้เตรมียม
พรข้อมสททำหรนับกทำรตกเปป็นเชลยเวลทำนทำน ใหข้สรข้ทำงบข้ทำนเรสือน และใหข้ตรนังรกรทำกในบทำบธิโลน แนตนอ
นวตทำเยเรมมียยทททำเชตนนนัรนตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำใน 29:5-7
29 เศฟนันยคำหยปบโรหฮิตอมู่คำนจดหมคำยนมีนี้ใหถ้เยเรมมียผย ถ้พผ ยคำกรณยฟนัง ดนังนนัรนเศฟนันยทำหย (มหทำ
ปรุโรหธิตทมีที่เหลสืออยผใต นเยรผซทำเลป็ม) จนงอตทำนจดหมทำยอนันขมขสืที่นฉบนับนมีรซนที่งเปป็นคททำรข้องทรุกขยจทำกเชไมอทำหย
(ยธิวทมีที่มนักกบฏในบทำบธิโลน) ใหข้เยเรมมียยฟงนั
ยรม 29:30-32

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยวมู่คำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำเยเร

มมียยเปป็นฝตทำยเรธิที่มกตอนนข้อยมทำกในกทำรรนับใชข้นร มี พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำวตทำควรตอบแกตศนัตรผทมีที่ขมขสืนที่ ผผข้นร มีคสือ
เชไมอทำหยอยตทำงไร
31 "จงเขมียนไปถนงบรรดคำผผถ้เปอ็นเชลยทนันี้งปวงวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสเกมีนึ่ยวกนับเชไมอคำหยชคำว
เนเฮลคำมวมู่คำ เพรคำะวมู่คำเชไมอคำหยไดถ้พยคำกรณยแกมู่เจถ้คำเมสืนึ่อเรคำมฮิไดถ้ใชถ้เขคำ และไดถ้กระทคคำใหถ้เจถ้คำวคำงใจใน
คคคำเทอ็จ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำเชไมอทำหยเปป็นผผข้พยทำกรณยเทป็จ พระเจข้ทำมธิไดข้ทรงใชข้เขทำไปและไมตไดข้
ตรนัสผตทำนททำงเขทำดข้วย สธิที่งทมีที่เขทำกลตทำวนนัรนเปป็นคททำมรุสทำ นตทำเสมียดทำยทมีมที่ มีคนเหลตทำนนัรนในเยรผซทำเลป็มทมีที่ไดข้
วทำงใจในคททำมรุสทำของเขทำ มนันฟนังดผดมี แตตพระเจข้ทำมธิไดข้ทรงอยผใต นนนัรนเลย

32 เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะลงโทษเชไมอคำหยชคำวเนเฮลคำมและ
เชสืนี้อสคำยของเขคำ เขคำจะไมมู่มมีสนักคนหนนนึ่งทมีนึ่จะอคำศนัยอยผมู่ในทมู่คำมกลคำงชนชคำตฮินมีนี้ ทนันี้งเขคำจะมฮิไดถ้เหอ็น
ควคำมดมีซนนึ่งเรคำจะกระทคคำแกมู่ประชคำชนของเรคำ เพรคำะเขคำไดถ้สอนใหถ้กบฏตมู่อพระเยโฮวคำหย พระเยโฮ
วคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ'" พระเจข้ทำทรงมมีคททำเตสือนทมีที่นตทำกลนัวซนที่งเยเรมมียยตข้องสต งกลนับไปยนังบทำบธิโลน
พระเจข้ทำจะทรงลงโทษเชไมอทำหย กทำรพธิพทำกษทำนนัรนจะขยทำยออกไปจนถนงครอบครนัวของเขทำดข้วย
พวกเขทำทรุกคนจะตทำย ไมตมใมี ครสนักคนในพวกเขทำจะเหป็นกทำรทมีที่พระเจข้ทำทรงกรรุณทำทททำใหข้อธิสรทำเอล
กลนับสผตสภทำพเดธิม เขทำไดข้สอนกทำรกบฏตตอสผข้พระเยโฮวทำหยและผผข้รนับใชข้ของพระองคย เขทำจนงจะทน
ทรุกขยกบนั ผลทมีที่ตทำมมทำของมนัน มนันเปป็นเรสือที่ งนตทำกลนัวทมีที่จะเขข้ทำแทรกแซงงทำนของพระเจข้ทำ ดนังนนัรนเยเรมมียย
ตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำจนงจนัดกทำรกนับคนเหลตทำนนัรนทมีกที่ บฏตตอขข้อควทำมของเขทำ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 30: เยเรมมียณ์ 30 เรยิมที่ ตผู้นเนสืนั้อหาตอนใหมล่ของหนนังสสือเลล่มนมีนั้ซงนที่ เปป็นชมุด
คนาพยากรณณ์ตล่างๆทมีที่ไมล่เรมียงตามลนาดนับเวลา อยล่างไรกป็ตามพวกมนันกป็ดผเหมสือนถผกผลยิตในชล่วงตผู้นๆ
แหล่งการรนับใชผู้ของเยเรมมียณ์ เนสืนั้อหาสล่วนนมีนั้ตล่อเนสือที่ งไปจนจบบททมีที่ 36
เยเรมมียณ์ 30 มองลล่วงหนผู้าไปยนังการกลนับสผล่สภาพเดยิมของอยิสราเอลในวนันแหล่งพระเยโฮวาหณ์
มนันกลล่าวถนงเวลาทมุกขณ์ใจของยาโคบดผู้วย สมุดทผู้ายบทนมีมนั้ องลล่วงหนผู้าตลอดทางไปยนังการกลนับสผล่
สภาพเดยิมและการกลนับใจเชสืที่อของอยิสราเอลเมสืที่อเธอเขผู้าสผล่ยมุคพนันปมี บทนมีอนั้ าจแบล่งไดผู้เปป็นสามสล่วน
ยล่อยๆ: (1) ความทมุกขณ์ลนาบากซนที่งจะเกยิดขนนั้นกล่อนการกลนับสผล่สภาพเดยิมของอยิสราเอล (ขผู้อ 1-11); (2)
พระสนัญญาตล่างๆเรสือที่ งการกลนับสผล่สภาพเดยิมหลนังจากการตมีสอน (ขผู้อ 12-17) และ (3) พระพรตล่างๆ
ภายใตผู้การครอบครองของพระครยิสตณ์และพระพยิโรธทมีที่มตมี ล่อคนชนัวที่ (ขผู้อ 18-24)
ยรม 30:1-2

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยวมู่คำ เหมสือนทมีที่เปป็นตลอด

หนนังสสือเยเรมมียยทรนังเลตม ไมตมขมี ข้อสงสนัยหลงเหลสือเลยเกมีที่ยวกนับแหลตงทมีที่มทำแหตงขข้อควทำมและงทำนเขมียน
ของเขทำ มนันมทำจทำกพระเยโฮวทำหยโดยตรง อมีกครนัรงทมีที่ในเยเรมมียยมมีกทำรบอกเปป็นนนัยถนงเรสือที่ งกทำรดลใจ
ดข้ทำนถข้อยคททำมทำกกวตทำหนนังสสือเลตมอสืที่นใดในพระคนัมภมีรย ขข้อถนัดไปนมีรกลตทำวเจทำะจงยธิงที่ กวตทำ

2 "พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงเขมียนถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินี้นทมีนึ่เรคำไดถ้บอกแกมู่
เจถ้คำไวถ้ในหนนังสสือมถ้วนหนนนึ่ง แมข้ถผกเขมียนในตอนตข้นของบททมีที่สทำมสธิบของหนนังสสือเลตมนมีร คททำประกทำศ
นมีรทพมีที่ ระเจข้ทำตรนัสแกตเยเรมมียกย อป็ ทำจถผกเอตยในตอนตข้นแหตงกทำรรนับใชข้ของเขทำในฐทำนะผผข้พยทำกรณย เมสืที่อ
เยเรมมียยเรธิที่มตข้นเทศนทำ พระเจข้ทำกป็ทรงสนังที่ เขทำใหข้เขมียนสธิที่งทมีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตเขทำในหนนังสสือเลตมหนนงที่
นนันที่ คสือแกตนแทข้แหตงกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำ สนังเกตวตทำเยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้เขมียนถผู้อยคนาทมีที่พระเจข้ทำตรนัสแกต
เขทำ
กทำรดลใจแหตงพระวจนะของพระเจข้ทำขยทำยออกไปถนงถข้อยคททำดข้วย ใน 2 ทธิโมธมี 3:16 เรทำอตทำน
วตทำ “พระคนัมภมีรยทรุกตอนไดข้รนับกทำรดลใจจทำกพระเจข้ทำ” คททำกรมีกทมีที่แปลเปป็น กคำรดลใจ (เธะออพเนะอมุส
ทอส) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ทมีที่ถผกพระเจข้ทำหทำยใจออกมทำ’ อยตทำงไรกป็ตทำม แนวคธิดเรสือที่ งถข้อยคททำทมีที่
ถผกหทำยใจออกมทำนนัรนกป็เปป็นคททำพรรณนทำถนงถข้อยคททำทมีที่ถผกกลตทำวออกมทำ แกตนแทข้ของกทำรดลใจดข้ทำน
ถข้อยคททำกป็คสือ ถข้อยคททำทมีที่ถผกตรนัสโดยพระเจข้ทำแกตผผข้เขมียนพระคนัมภมีรย – ไมตวทำต โดยตรงหรสือโดยอข้อมดนังทมีที่
พรรณนทำไวข้ใน 2 เปโตร 1:21 ดนังนนัรน ในเยเรมมียย 30:2 จนงมมีภทำพประกอบหนนที่งทมีที่ชดนั เจนทมีที่สรุดของ
แนวคธิดเรสืที่องกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำ พระเจข้ทำตรนัสถผู้อยคนาเหลตทำนนัรนแกตเยเรมมียยซนที่งจะตข้องถผกเขมียนใน
หนนังสสือเลตมหนนงที่ นนันที่ คสือแกตนแทข้ของกทำรทมีถที่ ข้อยคททำเหลตทำนนัรนถผก ‘พระเจข้ทำหทำยใจออกมทำ’ หรสือถผก
ดลใจ สธิที่งซนงที่ เยเรมมียยเขมียนคสือถข้อยคททำของพระเจข้ทำ – ถข้อยคททำเหลตทำนนัรนถผกดลใจ
กลตทำวแบบกวข้ทำงกวตทำนนัรน นนันที่ กป็เปป็นจรธิงสททำหรนับพระคนัมภมีรยทรนังเลตม พระเจข้ทำตรนัสโดยตรงใน
กทำรสนังที่ ใหข้เขมียนตทำมคททำบอกของพระองคย หรสือไมตพระองคยกทป็ รงดลใจเหลตทำผผข้บรธิสรุทธธิธในสมนัย
โบรทำณผตทำนททำงพระวธิญญทำณของพระองคยเพสืที่อทมีวที่ ทำต สธิที่งทมีที่พวกเขทำเขมียนจรธิงๆแลข้วกป็คสือถข้อยคททำของ
พระเจข้ทำ กทำรดลใจของพระคนัมภมีรยไมตเพมียงขยทำยออกถนงสต วนรวมของมนันเทตทำนนัรน (กทำรดลใจแบบ
เตป็มบรธิบรผ ณย) แตตรวมถนงถข้อยคททำทนัรงสธิรนของมนันดข้วย (กทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำ) นอกจทำกนมีร เยเรมมียยยงนั ถผก
พระเจข้ทำสนังที่ ใหข้เขมียน “ถข้อยคททำทนัรงสธิรน” ซนที่งพระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตเขทำดข้วย นนันที่ เรทำมมีในพระวจนะทมีที่เปป็นลทำย
ลนักษณยอนักษรของพระเจข้ทำ – พระคนัมภมีรบย รธิสรุทธธิธ!

ยรม 30:3

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะใหถ้

ประชคำชนของเรคำ คสืออฮิสรคำเอลและยผดคำหยทมีนึ่เปอ็นเชลยกลนับคสืนสผสมู่ ภคำพเดฮิม พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ และเรคำจะนคคำเขคำมคำยนังแผมู่นดฮินซนงนึ่ เรคำไดถ้ใหถ้แกมู่บรรพบบรบษของเขคำทนันี้งหลคำย และเขคำทนันี้งหลคำย
จะไดถ้ถนงกรรมสฮิทธฮิธิ์ทมีนึ่ดฮินนนันี้น" กทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของมนันถผกบอกลตวง
หนข้ทำอยตทำงชนัดเจน ดข้วยประโยชนยของกทำรมองยข้อนกลนับไปไดข้ เรทำจนงทรทำบวตทำกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิม
สต วนหนนงที่ ของพวกยธิวสผตแผตนดธินของพวกเขทำเรธิที่มตข้นในสมนัยของเอสรทำและเนหะมมียย โดยครนัรงแรก
เกธิดขนรนแคต 70 ปมีหลนังจทำกกทำรตกเปป็นเชลยครนัรงแรกของพวกเขทำ แตตประวนัตธิศทำสตรยกเป็ ปธิดเผยดข้วยวตทำ
พวกยธิวสต วนใหญตไมตวทำต ดข้วยเหตรุผลใดกป็ตทำมไมตเคยกลนับจทำกกทำรเปป็นเชลยในบทำบธิโลนเลย กทำรกระ
จนัดกระจทำยไปของพวกยธิวตตอเนสืที่องมทำจนถนงบนัดนมีร เหป็นไดข้ชนัดวตทำคททำพยทำกรณยนร มียนังไมตถผกทททำใหข้สททำเรป็จ
จรธิงอยตทำงสมบผรณย นอกจทำกนมีร สตวนทมีที่เหลสือของบทนมีรจะชมีรไปยนังวนันแหตงพระเยโฮวทำหย เมสืที่อนนัรนกทำรก
ลนับสผตสภทำพเดธิมครนัรงสรุดทข้ทำยของพวกยธิวสผตแผตนดธินของพวกเขทำจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิง
ยรม 30:4-6

ตมู่อไปนมีนี้เปอ็นพระวจนะซนนึ่งพระเยโฮวคำหยตรนัสเกมีนึ่ยวกนับอฮิสรคำเอลและ

ยผดคำหยวมู่คำ สนังเกตอมีกครนัรงถนงกทำรเนข้นยทรทำทมีที่ พระวจนะ (ถข้อยคททำเหลตทำนนัรน) อมีกครนัรงทมีกที่ ทำรดลใจดผู้าน
ถผู้อยคนาถผกสสืที่อตรงนมีร จรุดสนใจหลนักของคททำพยทำกรณยนร มีกลตทำวถนงทนัรงอธิสรทำเอล (อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือทมีที่
ตกเปป็นเชลยแลข้ว) และยผดทำหย (อทำณทำจนักรฝตทำยใตข้)
5 "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำไดถ้ยฮินเสมียงรถ้องเพรคำะควคำมกลนัวตนัวสนันนึ่ ควคำมสยดสยอง
และควคำมไรถ้สนนั ตฮิภคำพ แหลตงทมีมที่ ทำแหตงขข้อควทำมนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำออกมทำจทำกพระเจข้ทำ อยตทำงไรกป็ตทำม
เหป็นไดข้ชนัดวตทำพระเจข้ทำกททำลนังยกคททำพผดของผผข้อสืที่น เราอทำจเปป็นอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ ยผดทำหย) บรธิบททมีที่ตทำมมทำ
ดผเหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน สธิที่งทมีที่ยผดทำหยหรสืออธิสรทำเอลไดข้ยธินคสือ รทำยงทำนขตทำวเรสืที่องเสมียงรข้องทมีที่สนันที่ เททำ
ดข้วยควทำมกลนัวและสธิที่งทมีที่ตรงขข้ทำมกนับสนันตธิภทำพ บรธิบททมีที่ตทำมมทำจะกลตทำวชนัดเจนวตทำบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำกป็
คสือ วนันแหตงพระเยโฮวทำหยและยรุคเจป็ดปมีโดยเฉพทำะ ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ สต วนใหญตของยรุคเจป็ด
ปมีจะพรุงต เปข้ทำไปทมีที่อธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ

6 จงถคำมเถฮิดและดผวมู่คำ ผผชถ้ คำยจะคลอดบบตรไดถ้หรสือ ทคคำไมเรคำจนงเหอ็นผผถ้ชคำยทบกคนเอคำมสือกดไวถ้
ทมีนึ่เอวเหมสือนผผถ้หญฮิงจะคลอดบบตร ทคคำไมหนถ้คำตคำทบกคนจนงซมีดไป คททำถทำมถผกถทำมวตทำชทำยคนหนนงที่ เจป็บ
ทข้องเพรทำะคลอดบรุตรไดข้หรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว แตตจทำกนนัรน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรกตป็ รนัสถทำมวตทำทททำไมพระองคยถนงเหป็นพวกผผข้ชทำยเอทำมสือกรุมหนข้ทำทข้องสต วนลตทำงของตนเหมสือนผผข้
หญธิงเจป็บทข้องใกลข้คลอดพรข้อมกนับใบหนข้ทำซมีดเซมียวดข้วยควทำมกลนัวและควทำมเจป็บปวด? จรุดสนใจ
หลนักอยผทต มีที่อธิสรทำเอลในยรุคเจป็ดปมี มนันจะเปป็นเวลทำแหตงควทำมหวทำดกลนัว อทำกทำรตนัวสนันที่ และควทำมอกสนันที่
ขวนัญหนมีใหญตยงธิที่ สททำหรนับคนอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ เวลทำแหตงควทำมหวทำดกลนัวอยตทำงทมีที่ไมต
เคยเกธิดกนับพวกยธิวมทำกตอนเลยจะมทำในวนันนนัรน ดผหมทำยเหตรุสททำหรนับโยเอล 1-2 เชตนกนัน
ยรม 30:7

อนฮิจจคำเออ๋ย เพรคำะวนันนนันี้นใหญมู่โตเหลสือเกฮิน ไมมู่มมีวนันใดเหมสือน เปอ็น

เวลคำทบกขยใจของยคำโคบ แตมู่เขคำกอ็ยนังจะรอดวนันนนันนี้ ไปไดถ้ วนันหรสือเวลทำนนัรนถผกพรรณนทำวตทำ ใหญล่โต
ควทำมคธิดนมีรสสืที่อถนงควทำมหนนักหนทำสทำหนัสและขนทำดทมีที่ใหญตโต ไมตเคยมมีเวลทำเชตนนนัรนมทำกตอนเลยใน
ประวนัตธิศทำสตรยของมนรุษยยและของพวกยธิวอยตทำงแนตนอน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรง
พรรณนทำถนงมนันวตทำเปป็น “เวลทำทรุกขยใจของยทำโคบ” นมีที่เปป็นชสืที่อหนนที่งของยรุคเจป็ดปมี โดยเฉพทำะสต วนหลนัง
ของมนันซนงที่ พรุงต เปข้ทำทมีที่อธิสรทำเอลเปป็นหลนัก
แมข้อธิสรทำเอลและประชทำชนชทำวยธิวไดข้ทนทรุกขยอยตทำงหนนักมทำตลอดหลทำยศตวรรษ บรธิบททมีที่
ใหญตกวตทำในบทนมีรกเป็ ชสืที่อมโยงเวลทำนมีรกบนั เวลทำแหตงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลและกทำรชตวย
พวกเขทำใหข้พนข้ ในทมีที่สรุดจทำกบรรดทำศนัตรผของพวกเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำนนันที่ คสือวทำระของวนันแหตงพระเยโฮ
วทำหย ซนที่งรวมยรุคเจป็ดปมีและยรุคพนันปมีเขข้ทำไวข้ดข้วย ในวนันนนัรนแมข้ถผกโจมตมีจนถนงจรุดทมีที่จะสผญพนันธรุย
อธิสรทำเอลกป็จะถผกชตวยใหข้พข้นออกจทำกวทำระทมีที่นตทำกลนัวนนัรน ยธิงที่ กวตทำนนัรน มมีกทำรบตงชมีรทมีที่อนสืที่ ใหข้เชสืที่อวตทำกทำร
ชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นในวนันนนัรนจะไมตเพมียงเปป็นกทำรชตวยใหข้พนข้ ดข้ทำนประชทำชทำตธิและททำงทหทำรเทตทำนนัรน
(ซนที่งมนันจะเปป็น) แตตเปป็นกทำรชตวยใหข้พนข้ ฝตทำยวธิญญทำณดข้วย อธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะหนันมทำหทำพระเมสสธิ
ยทำหยของตนในทมีที่สรุดในฐทำนะองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำและพระผผข้ชตวยใหข้รอดของตน

ยรม 30:8-9

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสวมู่คำ ในวนันนนันี้นเหตบกคำรณยจะเกฮิดขนนี้น คสือ

เรคำจะหนักแอกของเขคำจคำกคอของเจถ้คำทนันี้งหลคำยเสมีย และเรคำจะระเบฮิดพนันธนะของเจถ้คำเสมีย และคน
ตมู่คำงชคำตฮิจะไมมู่ทคคำใหถ้เขคำเปอ็นทคำสอมีก
เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต บรุคคลหลทำยฝตทำยถผกพรรณนทำถนงตรงนมีร ฝตทำยทมีที่ถผกพรรณนทำวตทำเปป็น
“คอของเจข้ทำ” ยตอมหมทำยถนงอธิสรทำเอล อยตทำงไรกป็ตทำม ฝตทำยทมีที่ถผกพรรณนทำวตทำเปป็น “แอกของเขทำ” กป็ไมต
ชนัดเจนเทตทำ อยตทำงนข้อยนมีที่กหป็ มทำยถนงกษนัตรธิยยตตทำงชทำตธิองคยหนนงที่ ผผข้บนังคนับเอทำแอกของตนสวมบน
อธิสรทำเอล มมีผผข้เสนอวตทำนมีที่อทำจหมทำยถนงปฏธิปนักษยตตอพระครธิสตยในยรุคเจป็ดปมี ถข้ทำบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำกลตทำว
ถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหย ซนที่งดผเหมสือนเปป็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน มนันกป็นตทำจะหมทำยถนงปฏธิปนักษยตตอ
พระครธิสตย งนัรนคททำพยทำกรณยนร มีจนงอทำจหมทำยถนงกทำรชตวยใหข้พข้นอยตทำงสมบผรณยจทำกปฏธิปนักษยตตอพระ
ครธิสตยและกทำรบมีบบนังคนับของเขทำในชตวงปมีหลนังๆยรุคเจป็ดปมี (ตทำมประวนัตธิศทำสตรยแลข้ว ไมตเคยมมี
สถทำนกทำรณยทมีที่วทำต พระเจข้ทำทรงหนักแอกของเหลตทำผผข้รรุกรทำนพวกยธิวเลยตนัรงแตตสมนัยของเยเรมมียยเปป็นตข้นมทำ
แนตนอนวตทำนนันที่ ไมตไดข้เกธิดขนรนกนับบทำบธิโลน เปอรยเซมีย กรมีก โรม พวกเตธิรยก หรสือบรรดทำประชทำชทำตธิ
อธิสลทำมในชตวงหลนังๆ)
บรธิบทนมีรกลตทำวถนงวนันแหตงพระเยโฮวทำหยและกทำรชตวยอธิสรทำเอลใหข้พข้นในทมีที่สรุดในวนันนนัรน
บรรดทำประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิ (หรสือคนตตทำงชทำตธิโดยทนัวที่ ไป) จะไมตบนังคนับใหข้เปป็นททำส ครอบครอง
หรสือบมีบบนังคนับพวกยธิวหรสือประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลอมีกเลย เหป็นไดข้ชนัดวตทำเรสืที่องนนัรนยนังไมตถผกทททำใหข้สททำเรป็จ
จรธิง
9 แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยจะปรนนฮิบนัตฮิพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเขคำทนันี้งหลคำย และดคำวฮิดกษนัตรฮิยย
ของเขคำทนันี้งหลคำยผผถ้ซนนึ่งเรคำจะตนันี้งขนนี้นเพสืนึ่อเขคำ ในวนันนนัรน อธิสรทำเอลจะกลนับมทำสผตกทำรปรนนธิบนัตพธิ ระเยโฮ
วทำหยพระเจข้ทำในทมีที่สรุดอยตทำงสมบผรณย แนตนอนวตทำมนันยนังไมตเปป็นเชตนนนัรนเลยตนัรงแตตสมนัยของเยเรมมียยจนถนง
ปนัจจรุบนัน ดนังนนัรนกทำรสททำเรป็จจรธิงจะเกธิดขนรนในอนทำคต พวกยธิวทรุกวนันนมีรสตวนใหญตแลข้วประพฤตธิตทำม
ททำงโลก คนเหลตทำนนัรนทมีที่ ‘เครต งศทำสนทำ’ มมีหลทำกหลทำยตนัรงแตตพวกปฏธิรผปแลข้วจนถนงพวกเนข้นหลนักขข้อ
เชสืที่อเดธิมหลทำกหลทำยสทำย แตตมนันกป็เปป็นศทำสนทำทมีที่เนข้นพธิธมีกรรมและกทำรงทำนทมีที่ตทำยแลข้ว ซนที่งคลข้ทำยกนัน

มทำกกนับพวกฟทำรธิสมีในสมนัยของพระเยซผ อยตทำงไรกป็ตทำมวนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พวกเขทำจะกลนับมทำสผตกทำร
ปรนนธิบนัตธิพระเจข้ทำของตน ยธิงที่ กวตทำนนัรน ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงชรุบดทำวธิดใหข้เปป็นขนรนใหมตเพสือที่ นนังที่ บน
บนัลลนังกยแหตงอธิสรทำเอลอมีกครนัรงทมีที่เยรผซทำเลป็ม นนันที่ จะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงหลนังจทำกกทำรเปป็นขนรนจทำกตทำย
ของผผข้ชอบธรรมและกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำในยรุคพนันปมี
คททำพยทำกรณยอนสืที่ ๆอมีกมทำกมทำยกลตทำวซทรทำคททำพยทำกรณยเดมียวกนันนมีรเรสือที่ งทมีที่ดทำวธิดถผกทททำใหข้กลนับคสืนสผต
บนัลลนังกยของเขทำอมีกครนัรง ดผ เอเสเคมียล 34:23, 24; 37:24, 25; และโฮเชยทำ 3:5 บทำงคนไดข้พยทำยทำมทมีที่จะ
ตมีควทำมเรสืที่องกทำรเปป็นขนรนจทำกตทำยและกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของดทำวธิดเปป็นเรสือที่ งฝตทำยวธิญญทำณ และใหข้
คททำพยทำกรณยนร มีหมทำยถนงททำยทำททมีที่ยธิงที่ ใหญตทมีที่สรุดของดทำวธิด นนันที่ คสือ พระเยซผครธิสตย ไมตมมีคททำถทำมเลยวตทำ
พระเยซผจะทรงครอบครองในฐทำนะพระมหทำกษนัตรธิยขย องโลกในวนันนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมมีเหตรุผล
ทมีที่จะสงสนัยวตทำพระเจข้ทำจะทรงใหข้ดทำวธิดกลนับคสืนสผตบนัลลนังกยของเขทำเหมสือนกนับทมีที่มมีบอกไวข้ลวต งหนข้ทำอยตทำง
ชนัดเจนแลข้วตรงนมีรและทมีที่อสืที่นๆ ถข้ทำดทำวธิดเปป็นผผข้เชสืที่อและถผกนนับวตทำเปป็นคนชอบธรรมตตอพระพนักตรย
พระเจข้ทำ ซนงที่ เขทำเปป็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอน เขทำกป็จะถผกชรุบใหข้เปป็นขนรนอมีกอยตทำงแนตนอนในกทำรฟสืร นขนรน
จทำกตทำยของผผข้ชอบธรรมดนังทมีมที่ มีบอกไวข้ลวต งหนข้ทำในดทำเนมียล 12:2 มนันเปป็นเรสือที่ งเลป็กนข้อยสททำหรนับ
พระเจข้ทำมธิใชตหรสือทมีที่จะใหข้เขทำกลนับคสืนสผตบนัลลนังกยของเขทำดนังทมีมที่ มีพยทำกรณยไวข้อยตทำงชนัดเจน? ในชตวงยรุค
พนันปมี ดทำวธิดจะนนังที่ เปป็นกษนัตรธิยยเหนสืออธิสรทำเอลภทำยใตข้กทำรครอบครองทนัรงหมดของพระเยซผครธิสตยใน
ฐทำนะพระมหทำกษนัตรธิยยแหตงแผตนดธินโลก
ยรม 30:10-11

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ โอ ยคำโคบผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำเออ๋ย อยมู่คำกลนัวเลย โอ

อฮิสรคำเอลเออ๋ย อยมู่คำครนันนึ่ ครถ้คำม เพรคำะดผเถฮิด เรคำจะชมู่วยเจถ้คำจคำกทมีนึ่ไกลใหถ้รอด ทนันี้งเชสืนี้อสคำยของเจถ้คำจคำก
แผมู่นดฮินทมีนึ่เขคำไปเปอ็นเชลย ยคำโคบจะกลนับมคำ และมมีควคำมสงบและควคำมสบคำย และจะไมมู่มมีผถ้ใผ ด
กระทคคำใหถ้เขคำกลนัว
ในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยคลนงกนับอธิสยทำหย 41:14 พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำแกตประชทำชนของ
พระองคยวทำต เมสือที่ ‘เวลทำทรุกขยใจของยทำโคบ’ มทำถนง อยตทำกลนัวเลย ในกทำรเรมียกชสืที่อสองครนัรง พระเจข้ทำทรง
พยทำยทำมหนรุนใจและปลอบโยนพวกยธิวใหข้หทำยกลนัวในวนันแหตงพระเยโฮวทำหย พระสนัญญทำของ

พระเจข้ทำกป็คสือวตทำพระองคยจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้รอดจทำกทมีที่ไกล (นนันที่ คสือ ในกทำรกระจนัดกระจทำยนนัรน)
และทมีที่ใดกป็ตทำมทมีที่พวกเขทำถผกกระจนัดกระจทำยไปตนัรงแตตสมนัยของดทำเนมียล (ในแผตนดธินทมีพที่ วกเขทำไป
เปป็นเชลย) เปป็นตข้นมทำ ในวนันนนัรนพวกยธิวทนัวที่ โลกจะกลนับมทำสผตแผตนดธินเกธิดของตนในสนันตธิภทำพและ
ควทำมปลอดภนัยโดยไมตมมีภยนั ครุกคทำมหรสือควทำมกลนัวใดๆเลย พระเจข้ทำทรงใหข้คททำมนันที่ แกตชทำวยธิวอยตทำง
ชนัดเจนวตทำวนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะถผกชตวยใหข้พนข้ ครนัรงเดมียวพอจทำกเหลตทำศนัตรผของพวกเขทำและ
ถผกพทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำในสนันตธิภทำพและควทำมปลอดภนัย นนันที่ ยนังไมตถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิง
แตตจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงแนตๆในระยะหลนังๆของยรุคเจป็ดปมีและตอนเรธิที่มเขข้ทำสผตยรุคพนันปมี
11 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะเรคำอยผมู่กบนั เจถ้คำเพสืนึ่อชมู่วยเจถ้คำใหถ้รอด เรคำจะกระทคคำใหถ้บรรดคำ
ประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้นถนงอวสคำน คสือผผถ้ซนนึ่งเรคำไดถ้กระจคำยเจถ้คำใหถ้ไปอยผมู่ทมู่คำมกลคำงเขคำนนันี้น แตมู่สวมู่ นเจถ้คำเรคำจะ
ไมมู่กระทคคำใหถ้ถนงอวสคำน เรคำจะตมีสอนเจถ้คำตคำมขนคำด และดถ้วยประกคำรใดกอ็ตคำมเรคำจะไมมู่ปลมู่อยเจถ้คำ
โดยไมมู่ลงโทษ
พระสนัญญทำลนกซนรงหลทำยประกทำรถผกใหข้ไวข้โดยพระเจข้ทำแกตอธิสรทำเอลทมีที่ถผกกระจนัดกระจทำยไป
นนัรน (1) พระองคยทรงสนัญญทำวตทำจะอยผกต บนั พวกเขทำและจะชตวยพวกเขทำใหข้รอด ควทำมคธิดอนันหลนังนมีร
แนตนอนวตทำหมทำยถนงกทำรชตวยใหข้พนข้ ฝตทำยรต ทำงกทำยและอทำจหมทำยถนงควทำมรอดฝตทำยวธิญญทำณดข้วยเชตนกนัน
เหมสือนกนับทมีพที่ ระเยซผทรงสนัญญทำวตทำจะอยผกต บนั ครธิสตจนักร (มนัทธธิว 28:20) พระองคยกทป็ รงสนัญญทำไวข้
กตอนหนข้ทำนนัรนอมีกวตทำจะอยผกต บนั ประชทำชนของพระองคย นนันที่ คสือ พวกยธิว (2) พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะ
“กระทททำใหข้บรรดทำประชทำชทำตธิทรนังสธิรนถนงอวสทำน คสือผผข้ซนที่งเรทำไดข้กระจทำยเจข้ทำใหข้ไปอยผทต ตทำมกลทำงเขทำ
นนัรน” ควทำมคธิดกป็คอสื วตทำพระเจข้ทำจะทรงเผทำผลทำญหรสือพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิทรนังปวงทมีที่พระองคยไดข้ทรง
ใชข้เพสืที่อกระจนัดกระจทำยอธิสรทำเอลและยผดทำหย (นนันที่ คสือ อนัสซมีเรมีย บทำบธิโลน เปอรยเซมีย กรมีก โรม ฯลฯ)
แนตนอนวตทำนนันที่ ถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงแลข้วและจะพบกทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดตตอสผข้ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรน
ซนที่งบมีบบนังคนับอธิสรทำเอลในวนันทข้ทำยๆของยรุคเจป็ดปมี
(3) อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำจะไมต “กระทททำใหข้เจข้ทำถนงอวสทำน” พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะไมต
ทททำลทำยอธิสรทำเอลเดป็ดขทำด พระองคยไดข้ทรงตมีสอนประชทำชนทมีที่ถผกเลสือกสรรของพระองคยแลข้วอยตทำง

แนตนอน แตตพระองคยไมตเคยทททำลทำยพวกเขทำเลย (4) อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเตสือนอธิสรทำเอลวตทำ
พระองคยจะทรงตมีสอนพวกเขทำอยผดต มี คททำทมีแที่ ปลเชตนนนัรน (ยาคารณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำกทำรถผก ‘ตมี
สอน’ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำเพธิที่มเตธิมอมีกวตทำพระองคยจะ “ไมตปลตอยเจข้ทำโดยไมตลงโทษ” แมข้ทรงสนัญญทำ
เรสืที่องกทำรชตวยใหข้พนข้ และควทำมชตวยเหลสือในทมีที่สรุด พระเจข้ทำกป็ทรงเตสือนดข้วยวตทำพระองคยจะตมีสอนและ
ลงโทษอธิสรทำเอลเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ แนตนอนวตทำนนันที่ ไดข้เกธิดขนรนแลข้วในกทำรกระจนัดกระจทำย
ไปนนัรนและภนัยพธิบนัตธิอนสืที่ ๆซนที่งไดข้เกธิดแกตพวกยธิวตลอดหลทำยศตวรรษ มนันตตอเนสืที่องมทำจนทรุกวนันนมีรใน
กทำรกระจนัดกระจทำยไปทมีที่ยนังเกธิดขนรนอยผขต องพวกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพวกเขทำจะถผก
ทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมและกลนับใจเชสืที่อในแผตนดธินของตน
ยรม 30:12-15

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ฟกชคนี้คำของเจถ้คำรนักษคำไมมู่หคำย และ

บคำดแผลของเจถ้คำกอ็ฉกรรจย พระเจข้ทำทรงเตสือนเรสืที่องกทำรตมีสอนทมีที่จะมทำตตอสผข้ยผดทำหยและประชทำชนของ
พระองคย พวกเขทำจะถผกทททำใหข้ฟกชทรทำและไดข้รนับบทำดแผลอยตทำงหนนัก แมข้คนจททำนวนมทำกในยผดทำหยไดข้
ประสบกนับบทำดแผลททำงรต ทำงกทำยแลข้วในชตวงกทำรตกเปป็นเชลยของบทำบธิโลน ควทำมคธิดนมีรกใป็ หญตโตก
วตทำ ควทำมบทำปของพวกเขทำนนัรนรนักษทำไมตหทำยและกทำรตมีสอนพวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งนนัรนจะ
รรุนแรง วนันทนัรงหลทำยอนันมสืดมธิดรอคอยยผดทำหยทมีที่มนักกบฏและบทำปหนทำ
13 ไมมู่มมีผถ้ใผ ดทมีนึ่จะชมู่วยคดมีของเจถ้คำ ไมมู่มมีกคำรรนักษคำบคำดแผลของเจถ้คำ ไมมู่มมียคำรนักษคำเจถ้คำ เพรทำะ
ควทำมบทำปของยผดทำหย จนงไมตมมีผผข้ใดจะใหข้กทำรสผข้คดมีแทนพวกเขทำ ควทำมผธิดของพวกเขทำนนัรนปรทำศจทำก
คททำถทำมใดๆ ดนังนนัรนจนงไมตมมีผผข้ใดจะมทำชตวยเหลสือพวกเขทำไดข้ ไมตมปมี ระชทำชทำตธิใดจะกข้ทำวออกมทำเพสืที่อ
รนักษทำควทำมบทำปของพวกเขทำใหข้หทำยไดข้ พวกเขทำมมีควทำมผธิดและจะทนทรุกขยผลทมีที่ตทำมมทำตตทำงๆของ
มนัน ไมตมมีผผข้ใดยนับยนัรงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำไดข้และไมตมใมี ครรนักษทำควทำมบทำปของพวกเขทำใหข้หทำย
ไดข้
14 คนรนักทนันี้งสฮินี้นของเจถ้คำไดถ้ลสืมเจถ้คำเสมีย เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่แสวงหคำเจถ้คำแลถ้ว เพรคำะเรคำตมีเจถ้คำอยมู่คำง
กคำรโบยตมีของศนัตรผ เปอ็นกคำรลงโทษอยมู่คำงของคนโหดรถ้คำย เพรคำะวมู่คำควคำมชนันึ่วชถ้คำของเจถ้คำกอ็มคำกมคำย
เพรคำะวมู่คำบคำปของเจถ้คำกอ็ทวมีขนนี้น พวกคนรนักทมีที่วทำต นมีรยอต มหมทำยถนงบรรดทำมธิตรสหทำยทมีที่เปป็นชผข้ของ

อธิสรทำเอลผผข้ซนที่งไดข้นททำเธอในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งไปสผตกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ ประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่ไดข้มมี
อธิทธธิพลตตอยผดทำหยใหข้ทททำกทำรเลตนชผข้แหตงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพจะหทำยหนัวไปเลยในวนันแหตงกทำร
พธิพทำกษทำยผดทำหย เหลตทำมธิตรสหทำยทมีที่เปป็นชผขข้ องเธอจะทอดทธิรงเธอในวนันนนัรน กทำรพธิพทำกษทำควทำมบทำป
ของยผดทำหยจะรรุนแรงจนถนงขนทำดทมีที่เหลตทำมธิตรสหทำยทมีที่เลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณของเธอจะหนมีไปจทำกเธอ
เธอจะยสืนอยผเต พมียงลททำพนังเพสือที่ ทมีที่จะถผกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ
15 ไฉนเจถ้คำรถ้องเพรคำะควคำมเจอ็บของเจถ้คำ ควคำมเศรถ้คำโศกของเจถ้คำรนักษคำไมมู่หคำย เพรคำะวมู่คำ
ควคำมชนันึ่วชถ้คำของเจถ้คำมคำกมคำย เพรคำะวมู่คำบคำปของเจถ้คำทวมีขนนี้น เรคำไดถ้กระทคคำสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้แกมู่เจถ้คำ ดรุจพตอคน
หนนที่งทมีที่ดดรุ ตทำลผกทมีที่ดรสือรนัรน พระเจข้ทำกป็ทรงถทำมวตทำทททำไมยผดทำหยถนงรข้องไหข้ในกทำรถผกตมีสอนของพวกเขทำ?
ควทำมบทำปของพวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุกทำรพธิพทำกษทำและกทำรตมีสอนของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอพวกเขทำ บนัดนมีรเหมสือน
เดป็กคนหนนงที่ ทมีที่รข้องไหข้หลนังจทำกถผกตมีกนข้ พระเจข้ทำกป็ทรงถทำมวตทำ ทททำไมพวกเจข้ทำถนงกททำลนังรข้องไหข้? พวก
เจข้ทำนททำกทำรลงโทษของพวกเจข้ทำมทำสผตตนัวเอง เพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำเอง กทำรพธิพทำกษทำของพวก
เขทำจนงไดข้เกธิดขนรนแลข้ว
ยรม 30:16-17

เพรคำะฉะนนันนี้ ทบกคนทมีนึ่กฮินเจถ้คำ เขคำจะถผกกฮิน ปรปนักษยของเจถ้คำหมดสฮินี้น

ทบกคนจะตกไปเปอ็นเชลย ผผเถ้ หลมู่คำนนันี้นทมีนึ่ปลถ้นเจถ้คำ เขคำจะเปอ็นของถผกปลถ้น และทบกคนทมีนึ่กฮินเจถ้คำเปอ็น
เหยสืนึ่อ เรคำจะทคคำเขคำใหถ้เปอ็นเหยสืนึ่อ แมข้ขข้อเทป็จจรธิงคสือวตทำยผดทำหยไดข้ยนัวที่ ยรุกทำรพธิพทำกษทำนนัรนซนที่งจะเกธิดแกตเธอ
พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะจนัดกทำรกนับเหลตทำปรปนักษยของเธอในเวลทำอนันเหมทำะสม
ประชทำชทำตธิตตทำงๆอยตทำงบทำบธิโลน และโรมในเวลทำตตอมทำ จะถผกปลข้นโดยพระเจข้ทำ ประวนัตธิศทำสตรยไดข้
แสดงใหข้เหป็นแลข้ววตทำเรสืที่องนมีรเปป็นจรธิงอยตทำงแนตนอน
17 เพรคำะเรคำจะใหถ้เจถ้คำกลนับมคำสผมู่ส บ ขภคำพดมี และเรคำจะรนักษคำบคำดแผลของเจถ้คำใหถ้หคำย พระเย
โฮวคำหยตรนัส เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยเรมียกเจถ้คำวมู่คำ พวกนอกคอก คสือศฮิโยนซนงนึ่ ไมมู่มมีใครแสวงหคำ แมข้พระเจข้ทำ
จะตมีสอนและไดข้ตมีสอนประชทำชนของพระองคยแลข้วอยตทำงรรุนแรง พระองคยกทป็ รงสนัญญทำดข้วยวตทำจะ
ทททำใหข้พวกเขทำกลนับสผตสภทำพเดธิมสนักวนันหนนงที่ ภทำพเปรมียบของสรุขภทำพและกทำรรนักษทำใหข้หทำยถผกใชข้อมีก
ครนัรงเพสืที่อพรรณนทำถนงกทำรทมีที่พระเจข้ทำจะรนักษทำพวกเขทำใหข้หทำยจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำและบทำดแผล

เหลตทำนนัรนแหตงกทำรถผกตมีสอนซนที่งเปป็นผลทมีที่ตทำมมทำ แมข้บรรดทำประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิจะเยทำะเยข้ย
อธิสรทำเอลวตทำเปป็นประชทำชทำตธินอกคอกทมีที่ไมตมมีผผข้ใดปรทำรถนทำ พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะ
ทททำใหข้พวกเขทำกลนับสผตสภทำพเดธิมสนักวนันหนนงที่
ยรม 30:18-19

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะใหถ้เตอ็นทยแหมู่งยคำโคบทมีนึ่เปอ็น

เชลยกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม และมมีควคำมเออ็นดผในเรสืนึ่องทมีนึ่อคำศนัยของเขคำ เขคำจะสรถ้คำงเมสืองนนันี้นขนนี้นใหมมู่บน
เนฮินของเมสือง และพระรคำชวนังจะตนันี้งอยผมู่ในทมีนึ่ทมีนึ่เคยอยผมู่ กทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลในแผตนดธิน
ของพวกเขทำถผกบอกลตวงหนข้ทำอมีกครนัรง แมข้มมีกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมบทำงสต วนของพวกยธิวสผตแผตนดธินของ
พวกเขทำทนัรงในหลทำยสธิบปมีนร นันหลนังจทำกเอสรทำและในศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบอยตทำงแนตนอน คททำพยทำกรณยตรง
นมีรกบป็ อกลตวงหนข้ทำถนงกทำรกตอสรข้ทำงพระรทำชวนังทมีที่เยรผซทำเลป็มขนรนใหมตอยตทำงถทำวร นนันที่ ยนังไมตถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงเลย เวลทำแหตงกทำรสททำเรป็จจรธิงนนัรนจะไมตเกธิดขนรนจนกวตทำกทำรครอบครองในยรุคพนันปมีของพระ
เยซผครธิสตย ผตทำนกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมบทำงสต วนของอธิสรทำเอลตลอดหลทำยศตวรรษของกทำรทมีพที่ วกยธิว
กลนับคสืนสผตแผตนดธินของตน ยนังไมตเคยมมีกทำรฟสืร นฟผบนัลลนังกยกษนัตรธิยขย องดทำวธิดอมีกครนัรงเลย นนันที่ ยนังมทำไมตถนง
และจะเกธิดขนรนไดข้กตป็ ตอเมสืที่อพระครธิสตยไดข้เสดป็จกลนับมทำแลข้วในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศมียธิงที่ ใหญต
19 จะมมีเพลงโมทนคำพระคบณออกมคำจคำกทมีนึ่เหลมู่คำนนันี้น และมมีเสมียงของผผทถ้ มีนึ่รสืนึ่นเรฮิง เรคำจะทวมีเขคำ
ขนนี้น และเขคำจะไมมู่มมีเพมียงนถ้อยคน เรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำมมีเกมียรตฮิ เขคำจะไมมู่เปอ็นแตมู่ผถ้เผ ลอ็กนถ้อย ในวนัน
นนัรน กทำรขอบพระครุณและกทำรชสืที่นชมยธินดมีจะออกมทำจทำกนครบรธิสรุทธธิธนนัรน อธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะทวมี
จททำนวนขนรนอยตทำงทมีที่ไมตเคยมมีมทำกตอนในประวนัตธิศทำสตรยยทำวนทำนของเธอ ในวนันนนัรนอธิสรทำเอลจะไมตเปป็น
ประชทำชทำตธิเลป็กๆอมีกตตอไป แตตเปป็นประชทำชทำตธินครหลวงบนพสืรนพธิภพ
ยรม 30:20-22

ลผกหลคำนของเขคำจะเปอ็นเหมสือนสมนัยกมู่อน และชบมนบมของเขคำจะไดถ้

ถผกสถคำปนคำไวถ้ตมู่อหนถ้คำเรคำ และทบกคนทมีนึ่บบมี บนังคนับเขคำ เรคำจะลงโทษ อธิสรทำเอลจะถผกยกชผในฐทำนะ
ชนชทำตธิหนนที่งและประชทำชทำตธิหนนที่งในวนันนนัรนเหมสือนทมีพที่ วกเขทำเคยเปป็นในสมนัยทมีที่กทำรอวยพรของ
พระเจข้ทำเคยอยผบต นพวกเขทำในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งในสมนัยของดทำวธิดและซทำโลมอน นอกจทำกนมีร

พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะลงโทษประชทำชทำตธิใดกป็ตทำมทมีที่บมีบบนังคนับอธิสรทำเอลดข้วยวธิธมีใดๆเมสือที่ วนันนนัรนมทำ
ถนง พระหนัตถยแหตงกทำรปกปข้องของพระองคยจะอยผบต นตนัวเธอเสมอไปเมสืที่อวนันแหตงพระเยโฮวทำหยมทำถนง
21 ขบนนคำงของเขคำจะเปอ็นคนหนนนึ่งในพวกเขคำทนันี้งหลคำย ผผถ้ครอบครองของเขคำจะออกมคำจคำก
ทมู่คำมกลคำงเขคำเอง เรคำจะกระทคคำใหถ้ทมู่คำนนนันี้นเขถ้คำมคำใกลถ้ และทมู่คำนนนันนี้ จะเขถ้คำใกลถ้เรคำ เพรคำะใครเลมู่คำตนันี้งใจ
เขถ้คำมคำใกลถ้เรคำไดถ้เอง พระเยโฮวคำหยตรนัส พวกผผข้ปกครองของอธิสรทำเอลจะไมตเปป็นคนตตทำงดข้ทำวเหมสือน
อยตทำงในสมนัยของพระเยซผอมีกตตอไป ตรงกนันขข้ทำม ในยรุคพนันปมีนร นัน เหลตทำผผข้นททำและผผข้ปกครองของ
อธิสรทำเอลจะเปป็นเทสือกเถทำเหลตทำกอของอธิสรทำเอลเอง พวกเขทำจะเขข้ทำมทำใกลข้พระทมีที่นนังที่ กรรุณทำในพระ
วธิหทำรเหมสือนอยตทำงในสมนัยของดทำวธิด วลมีหลนังนมีรอทำจแปลไดข้วทำต ‘เพรทำะวตทำนมีที่คสือผผข้ทมีที่ตรงนั ใจแนตวแนตวทำต จะ
เขข้ทำมทำใกลข้เรทำ’ กลตทำวอมีกนนัยหนนงที่ เหลตทำผผข้นททำของอธิสรทำเอลจะเปป็นพวกยธิวลข้วนๆและกษนัตรธิยยแหตง
อธิสรทำเอลจะเขข้ทำมทำใกลข้พระทมีที่นนังที่ กรรุณทำของพระเจข้ทำในพระวธิหทำรจทำกหนัวใจของเขทำ จะไมตมมีเงทำแหตง
กทำรครอบครองของคนตตทำงชทำตธิปกคลรุมเหนสืออธิสรทำเอลในวนันนนัรนอมีกเลย
22 และเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะเปอ็นประชคำชนของเรคำ และเรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของเจถ้คำ " กทำรสททำเรป็จ
จรธิงในทมีที่สรุดของพนันธสนัญญทำซนที่งพระเจข้ทำและอธิสรทำเอลตกลงไวข้ในอพยพ 19:5-8 และ 24:3-8 จะเกธิด
ขนรน ในวนันนนัรน พนันธสนัญญทำนนัรนจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงอยตทำงสธิรนเชธิง อธิสรทำเอลจะเปป็นประชทำชนของ
พระเจข้ทำโดยสมบผรณย และพระองคยจะเปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำในทรุกททำงทมีที่เปป็นไปไดข้ มนันจะเปป็น
วนันอนันเปมีที่ยมสรุขสททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจรธิงๆ
ยรม 30:23-24

ดผเถฮิด นนันึ่นลมหมบนของพระเยโฮวคำหยไดถ้ออกไปแลถ้วดถ้วยพระพฮิโรธ

เปอ็นลมหมบนกวคำด มนันจะตกลงอยมู่คำงเจอ็บปวดบนศมีรษะของคนชนันึ่ว ขณะทมีที่บทสททำคนัญนมีรใกลข้ถนงตอน
จบของมนัน พระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงพระพธิโรธและควทำมเกรมีรยวกรทำดของพระองคยทมีที่มตมี ตอคน
ชนัวที่ อมีกครนัรง คนเหลตทำนนัรนทนัรงปวงทมีกที่ บฏตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ นนันที่ คสือ ยธิวและตตทำงชทำตธิเหมสือนๆกนัน
เผชธิญพระพธิโรธของพระเจข้ทำเพรทำะควทำมบทำปของตน บทนมีรจงน จบลงดข้วยคททำเตสือนใหข้ระวนังควทำม
บทำป พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะพธิพทำกษทำคนชนัวที่ ดรุจพทำยรุทอรยนทำโดทมีมที่ มีกทำท ลนังมทำก

24 ควคำมกรฮินี้วอนันแรงกลถ้คำของพระเยโฮวคำหยจะไมมู่หยบดยนันี้ง จนกวมู่คำพระองคยจะทรงกระทคคำ
และใหถ้สคคำเรอ็จตคำมพระทนัยพระองคยประสงคยในวคำระสบ ดทถ้คำย เจถ้คำทนันี้งหลคำยจะพฮิจคำรณคำถนงขถ้อควคำมนมีนี้
ควทำมคธิดปธิดทข้ทำยกป็คสือวตทำ ควทำมกรธิรวอนันดรุเดสือดของพระเยโฮวทำหยจะไมตหนนั กลนับจนกวตทำพระองคยไดข้
ใหข้สททำเรป็จตทำมประสงคยตตทำงๆแหตงพระทนัยของพระองคยแลข้ว เมสืที่อวนันแหตงพระเยโฮวทำหยมทำถนงในทมีที่สรุด
อธิสรทำเอลจะมองยข้อนกลนับไปหลทำยศตวรรษและพธิจทำรณทำวตทำพระเจข้ทำทรงกระทททำตทำมพระวจนะ
ของพระองคยแลข้ว ในวนันนนัรน พวกเขทำจะเขข้ทำใจมนันทนัรงหมดอยตทำงถตองแทข้
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 31: บททมีที่สามสยิบเอป็ดของเยเรมมียณ์คอสื สรมุปยล่อเกมีที่ยวกนับการกลนับสผล่
สภาพเดยิมของอยิสราเอลในยมุคสมุดทผู้าย ทมีถที่ ผกปะปนอยผล่กนับคนาพยากรณณ์เรสือที่ งพระพรตล่างๆในยมุคพนันปมี
คสือ คนาพยากรณณ์หนนงที่ เกมีที่ยวกนับการเขล่นฆล่าบรรดาผผผู้ไรผู้ความผยิดทมีที่เบธเลเฮม ทล่ามกลางหลายบททมีที่
กลล่าวถนงลางรผู้ายและความมสืดหมล่น เยเรมมียณ์ 31 คสือประภาคารแหล่งความหวนังสนาหรนับอยิสราเอล บท
นมีนั้อาจถผกเขมียนกล่อนการรมุกรานครนันั้งแรกของบาบยิโลนตล่อสผผู้ยผดาหณ์
ยรม 31:1

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ในวคำระนนันี้น เรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของบรรดคำ

ครอบครนัวแหมู่งอฮิสรคำเอล และเขคำทนันี้งหลคำยจะเปอ็นประชคำชนของเรคำ" ฉทำกหลนังของบทนมีรถผกกลตทำว
ชนัดเจนโดยวลมีทวมีที่ ทำต “ในวทำระนนัรน” ซนที่งเชสืที่อมโยงบทนมีรกบนั บรธิบทของบทกตอนหนข้ทำ ในบททมีที่แลข้วควทำม
คธิดกป็เกมีที่ยวกนับวนันแหตงพระเยโฮวทำหยอยตทำงชนัดเจนและโดยเฉพทำะอยตทำงยธิงที่ เกมีที่ยวกนับอธิสรทำเอลตอนสธิรน
ยรุคเจป็ดปมีและเขข้ทำสผตยรุคพนันปมี พระสนัญญทำของพระเจข้ทำนนัรนชนัดเจน ในวนันนนัรนพระเยโฮวทำหยจะทรงเปป็น
พระเจข้ทำของครอบครนัวทนันั้งปวงแหตงอธิสรทำเอล นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิม
โดยสมบผรณยและกทำรกลนับใจเชสืที่อของทรุกตระกผลของอธิสรทำเอลมทำสผตพระครธิสตย ในวนันนนัรน พวกเขทำ
ทมุกคนจะเปป็นประชทำชนของพระเจข้ทำไมตเพมียงโดยพนันธสนัญญทำเทตทำนนัรน แตตโดยกทำรถผกสรข้ทำงใหมตดวข้ ย
ยรม 31:2-3

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ชนชคำตฮิทมีนึ่รอดตคำยจคำกดคำบไดถ้ประสบ

พระกรบณคำคบณทมีนึ่ในถฮินึ่นทบรกนันดคำร คสืออฮิสรคำเอล เมสืนึ่อเรคำใหถ้เขคำหยบดพนัก เหป็นไดข้ชนัดวตทำควทำมคธิดนมีรกลตทำว
ถนง ชนสต วนทมีที่เหลสือของอธิสรทำเอลซนที่งรอดชมีวธิตมทำจทำกยรุคเจป็ดปมี ในวธิวรณย 12:14 มมีคททำพยทำกรณยชนัดเจน

เกมีที่ยวกนับกทำรทมีที่อธิสรทำเอลถผกพธิทนักษยรนักษทำในถธิที่นทรุรกนันดทำรในชตวงครนงที่ หลนังของยรุคเจป็ดปมี ทมีที่นนันที่ เอง
พระเจข้ทำจะทรงพธิทนักษยรนักษทำและปกปข้องพวกยธิวจทำกประเทศอธิสรทำเอลในชตวงวนันมสืดมธิดเหลตทำนนัรน
แหตงยรุคเจป็ดปมีทมีที่ตตอสผข้พวกเขทำ คททำพยทำกรณยตรงนมีรในเยเรมมียยเหป็นไดข้ชนัดวตทำอข้ทำงอธิงถนงเหตรุกทำรณยนร มี
3 พระเยโฮวคำหยทรงปรคำกฏแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำแตมู่กมู่อน ตรนัสวมู่คำ `เรคำไดถ้รนักเจถ้คำดถ้วยควคำมรนักนฮิรนนั ดรย
เพรคำะฉะนนันี้นเรคำจนงชวนเจถ้คำมคำดถ้วยควคำมเมตตคำ แมข้กทำรประยรุกตยใชข้โดยตรงอทำจดผเหมสือนกลตทำวถนง
เยเรมมียย บรธิบททมีที่ใหญตกวตทำกป็เสนอแนะวตทำขผู้าพเจผู้า กลนับหมทำยถนงอธิสรทำเอลมทำกกวตทำ แนตทมีเดมียว
พระเจข้ทำทรงรนักประชทำชนของพระองคยคอสื อธิสรทำเอลดข้วยควทำมรนักชนัวที่ นธิรนันดรย และในควทำมเมตตทำ
พระองคยไดข้ทรงชนักนททำอธิสรทำเอลใหข้มทำหทำพระองคยเอง กทำรประยรุกตยใชข้ทมีที่ใหญตกวตทำกป็กลตทำวถนงกทำร
ทรงเลสือก พระเจข้ทำทรงเลสือกอธิสรทำเอลใหข้เปป็นชนชทำตธิหนนที่งและประชทำชทำตธิหนนที่งเพรทำะวตทำพระองคย
ทรงรนักพวกเขทำ พระองคยจนงจะชนักนททำพวกเขทำกลนับมทำหทำพระองคยในชตวงวนันแหตงพระเยโฮวทำหย
เหมสือนกนับทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงเลสือกอธิสรทำเอลใหข้เปป็นชนชทำตธิหนนที่ง พระองคยกทป็ รงเลสือกครธิสตจนักรใน
พระครธิสตยแลข้วเชตนกนัน เหมสือนกนับทมีที่เปป็นทนัวที่ เนสืรอหทำสต วนใหญตของพระคนัมภมีรย กทำรทรงเลสือกเนข้นทมีที่
กลรุตมคนเปป็นหลนักมทำกกวตทำเนข้นทมีที่ตนัวบรุคคล นนันที่ คสือ พระเจข้ทำทรงเลสือกชนชทำตธิหนนงที่ (อธิสรทำเอล) ในอนับ
รทำฮนัมแลข้ว และพระองคยไดข้ทรงเรมียกอมีกหมผตชนหนนงที่ นนันที่ คสือครธิสตจนักรในพระครธิสตย ออกมทำแลข้ว
และในกรณมีของพวกหลนังนมีร ผผข้ใดกป็ตทำมทมีที่ประสงคยกมป็ ทำไดข้
ยรม 31:4-6

เรคำจะสรถ้คำงเจถ้คำอมีก และเจถ้คำจะถผกสรถ้คำงใหมมู่นะ โอ อฮิสรคำเอล

พรหมจคำรมีเออ๋ย เจถ้คำจะตกแตมู่งตนัวเจถ้คำดถ้วยรคคำมะนคำอมีก และจะออกไปเตถ้นรคคำกนับผผถ้ทมีนึ่สนบกสนคำนกนัน
กทำรสรข้ทำงขนรนใหมตและกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในอนทำคตของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำถผก
หมทำยถนงอยตทำงชนัดเจน สต วนหลนังของขข้อนมีรอข้ทำงอธิงถนงงทำนรสืนที่ เรธิงตตทำงๆทมีที่ถผกรสืรอฟสืร นแกตอธิสรทำเอล – วทำระ
แหตงควทำมสรุขและควทำมชสืที่นบทำน ภทำพเหตรุกทำรณยทมีที่ถผกพรรณนทำนมีรเปป็นเหมสือนกทำรกธินเลมีรยงในงทำน
วธิวทำหย ควทำมคธิดกป็คสือกทำร ‘แตตงตนัวสวยๆ’, เครสือที่ งดนตรมีตตทำงๆ (นนันที่ คสือ รททำมะนทำ) และกทำรเตข้นรททำ
เฉลธิมฉลองแบบบนัลเลตตย ควทำมคธิดทมีที่ใหญตโตกวตทำคสือ วทำระทมีที่จะมทำเมสือที่ จะมมีควทำมชสืที่นบทำนและควทำม
สรุขแทข้จรธิงในอธิสรทำเอล นนันที่ จะไมตเกธิดขนรนจนกวตทำพระเยซผทรงครอบครองในยรุคพนันปมี

5 เจถ้คำจะปลผกสวนองบมู่นทมีนึ่บนภผเขคำสะมคำเรมียอมีก ผผปถ้ ลผกกอ็จะปลผก และจะกฮินผลนนันี้น' เมสือที่ วนัน
นนัรนมทำถนง จะมมีกทำรฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิมของเศรษฐกธิจแบบพนงที่ พทำกทำรเกษตรอนันรรุตงเรสืองในอธิสรทำเอล
ปนัจจรุบนันสะมทำเรมียเปป็นพสืรนทมีที่ฝที่งนั ตะวนันตก (เวสตยแบงกย) ของอธิสรทำเอลและสต วนใหญตอยผใต นมสือของ
คนปทำเลสไตนย มนันเปป็นพสืรนทมีที่กนที่งแหข้งแลข้งซนที่งกนันดทำรและผลธิตพสืชผลจททำนวนเลป็กนข้อย ในยรุคพนันปมี
พสืรนทมีที่นร นันจะงอกงทำม พวกคนงทำนในทรุตงนทำในวนันนนัรนจะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้รนับประททำนพสืชผลนนัรนไดข้
เพรทำะวตทำมนันจะบรธิบผรณยเหลสือเกธิน
6 เพรคำะวมู่คำจะมมีวนันเมสืนึ่อคนเฝถ้คำยคำมทมีนึ่อยผมู่บนแดนเทสือกเขคำเอฟรคำอฮิมจะรถ้องเรมียกวมู่คำ `จงลบก
ขนนี้น ใหถ้เรคำไปยนังศฮิโยนเถฮิด ไปเฝถ้คำพระเยโฮวคำหย พระเจถ้คำของเรคำ'" ในสมนัยภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม ภผ
เขทำเอฟรทำอธิมอยผใต นอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือ ในสมนัยทมีที่เยเรมมียเย ขมียน อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไดข้ถผกขจนัดไป
แลข้วโดยคนอนัสซมีเรมียในปมี 722 กตอน ค.ศ. นมีที่บอกเปป็นนนัยถนงกทำรกลนับคสืนสผตสภทำพเดธิมในอนทำคตของ
อธิสรทำเอลทมีที่ถผกรวมเขข้ทำดข้วยกนัน แนตนอนวตทำนนันที่ จะเกธิดขนรนในยรุคพนันปมี กลตทำวแบบสมนัยใหมตมทำกยธิงที่ ขนรน
ภผเขทำเอฟรทำอธิมกป็เปป็นสต วนหนนที่งของพสืรนทมีที่ฝที่นังตะวนันตก (เวสตยแบงกย) ของอธิสรทำเอลและสต วนใหญตอยผต
ในมสือของคนปทำเลสไตนย นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงวทำระหนนที่งซนงที่ แผตนดธินนนัรนถผกคสืนแกต
อธิสรทำเอลอยตทำงสมบผรณย ในวนันนนัรน พวกคนเฝข้ทำยทำม (นนันที่ คสือ พวกขข้ทำรทำชกทำรประจททำนคร) จะรข้อง
เรมียกชทำวนครของตนใหข้ไปยนังศธิโยน (นนันที่ คสือ เยรผซทำเลป็ม) เพสือที่ นมนัสกทำรพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ เรทำ
ควรระลนกวตทำในชตวงหลทำยศตวรรษแหตงอทำณทำจนักรทมีที่ถผกแบตงนนัรน อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไมตอนรุญทำตใหข้
นมนัสกทำรพระเยโฮวทำหยทมีที่เยรผซทำเลป็ม พวกเขทำมมีแทตนบผชทำทมีที่เสสืที่อมทรทำมและละทธิรงควทำมจรธิงของตนัว
เองทมีที่เบธเอลและดทำน อมีกครนัรงทมีที่นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมโดยสมบผรณย
ของอธิสรทำเอลในวนันนนัรน
ยรม 31:7-9

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "จงรถ้องเพลงดถ้วยควคำมยฮินดมี

เพรคำะยคำโคบ และเปลมู่งเสมียงโหมู่รถ้องเพรคำะประมบขของบรรดคำประชคำชคำตฮิ จงปมู่คำวรถ้อง สรรเสรฮิญ
และกลมู่คำววมู่คำ `โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย ขอทรงชมู่วยประชคำชนของพระองคยใหถ้รอด คสือคนทมีนึ่เหลสืออยผมู่
ของอฮิสรคำเอล' ในวนันนนัรน จะมมีกทำรชสืที่นชมยธินดมีใหญตโตของประชทำชนในอธิสรทำเอล จะมมีควทำมเปรม
ปรมีดธ ขธิ องพวกยธิวทตทำมกลทำงบรรดทำประชทำชทำตธิใหญตโตแหตงแผตนดธินโลกเพรทำะกทำรกลนับคสืนสผตแผตน

ดธินของพวกเขทำ จะมมีเพลงนมนัสกทำรระหวตทำงประชทำชทำตธิทมีที่ขอรข้องพระเจข้ทำใหข้ชตวยประชทำชนของ
พระองคยใหข้พนข้ นนันที่ คสือ ชนสต วนทมีที่เหลสือของอธิสรทำเอลจทำกทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆ
8 ดผเถฮิด เรคำจะนคคำเขคำมคำจคำกแดนเหนสือ และรวบรวมเขคำจคำกสมู่วนทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบดของพฮิภพ มมี
คนตคำบอด คนงมู่อยอยผมู่ทมู่คำมกลคำงเขคำ ผผหถ้ ญฮิงทมีนึ่มมีครรภยและผผถ้หญฮิงทมีนึ่คลอดบบตรจะมคำดถ้วยกนัน เขคำจะ
กลนับมคำทมีนึ่นมีนึ่เปอ็นหมผมู่ใหญมู่ กทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในทข้ทำยทมีที่สรุดอนันสมบผรณยของอธิสรทำเอลจทำกสมีที่มรุมของ
แผตนดธินโลกถผกบอกลตวงหนข้ทำ แมข้ในศตวรรษทมีที่ยสมีที่ ธิบและศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบเอป็ด มมีกทำรรวบรวมกลนับมทำ
บทำงสต วนและไมตสมบผรณยคนสื สผตแผตนดธินอธิสรทำเอล มนันกป็ยงนั เปป็นเพมียงบทำงสต วนและไมตสมบผรณยเหมสือน
เดธิม อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ พระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ พวกยธิวทนัวที่ โลกจะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของ
พวกเขทำ ไมตวทำต พวกเขทำเปป็นคนจน คนมนังที่ มมี คนพธิกทำร หนรุตมสทำวหรสือแกตชรทำ พวกเขทำกป็จะกลนับมทำใน
ควทำมชสืที่นบทำนและชนัยชนะ
9 เขคำจะมคำดถ้วยกคำรรถ้องไหถ้ และดถ้วยกคำรทผลวฮิงวอนเรคำกอ็จะนคคำเขคำ เรคำจะใหถ้เขคำเดฮินตคำม
แมมู่นคนี้คำเปอ็นทคำงตรง ซนนึ่งเขคำจะไมมู่สะดบด เพรคำะเรคำเปอ็นบฮิดคำแกมู่อสฮิ รคำเอล และเอฟรคำอฮิมเปอ็นบบตรหนัวปมี
ของเรคำ เมสืที่อพวกยธิวกลนับมทำสผตแผตนดธินของตน จะมมีนร ททำตทำแหตงควทำมชสืนที่ บทำนและควทำมตสืรนตนัน ใน
ทมีที่สรุดพวกเขทำกป็กทำท ลนังกลนับมทำสผตแผตนดธินของอนับรทำฮนัม อธิสอนัค และยทำโคบ ในวนันนนัรนพระเยโฮวทำหย
พระเจข้ทำ (นนันที่ คสือ พระเยซผครธิสตย) จะทรงนททำพวกเขทำไปยนังบรรดทำแมตนร ททำแหตงแผตนดธินนนัรน อทำจเปป็น
บรรดทำแมตนร ททำสทำยใหมตทมมีที่ มีนร ททำแหตงชมีวธิตซนที่งไหลออกจทำกเยรผซทำเลป็ม ดผ เศคทำรธิยทำหย 14:8 และเอเสเคมียล
47:1 เสข้นททำงของพวกเขทำจะไมตถผกกมีดขวทำง – ททำงตรงซนที่งปรทำศจทำกสธิที่งกมีดขวทำงใดๆ พระเจข้ทำทรง
เรมียกพระองคยเองอมีกครนัรงวตทำเปป็นบธิดทำฝตทำยวธิญญทำณของอธิสรทำเอล กทำรกลตทำวถนงเอฟรทำอธิมวตทำเปป็นบรุตร
หนัวปมีของพระองคยยอต มอข้ทำงอธิงยข้อนกลนับไปถนงตอนทมียที่ ทำโคบอวยพรบรุตรชทำยทนัรงสองของโยเซฟ
โดยใหข้พรแหตงบรุตรหนัวปมีแกตเอฟรทำอธิม (แมข้เขทำไมตใชตบรุตรหนัวปมีของโยเซฟกป็ตทำม) ควทำมคธิดทมีที่ใหญต
โตกวตทำกป็อทำจหมทำยถนงกทำรทมีคที่ รธิสตจนักรเปป็นบรุตรหนัวปมีของพระเจข้ทำในพระครธิสตยและแมข้กระนนัร น
พระเจข้ทำกป็ประททำนสธิทธธิพธิเศษนนัรนแกตอธิสรทำเอลอมีกครนัรงเหมสือนกนับทมีที่ยทำโคบกระทททำแกตเอฟรทำอธิม

ยรม 31:10-11

โอ บรรดคำประชคำชคำตฮิเออ๋ย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย และ

จงประกคำศพระวจนะนนันี้นในเกคำะทนันี้งหลคำยทมีนึ่หมู่คำงออกไป จงกลมู่คำววมู่คำ `ทมู่คำนทมีนึ่กระจคำยอฮิสรคำเอลนนันี้น
จะรวบรวมเขคำ และจะดผแลเขคำอยมู่คำงกนับผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะดผแลฝผงแกะของเขคำ' พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรจงน ทรงสนังที่ ประชทำชทำตธิทรนังปวงแหตงแผตนดธินโลกใหข้ฟนังพระวจนะของพระเยโฮวทำหยในวนันนนัรน
คททำประกทำศนมีรกคป็ สือวตทำ พระองคยผผข้ทรงกระจนัดกระจทำยอธิสรทำเอล (นนันที่ คสือ พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ) จะ
ทรงรวบรวมพวกเขทำกลนับมทำและปกปข้องพวกเขทำดรุจผผข้เลมีรยงแกะรวบรวมฝผงแกะของตน พระเจข้ทำ
ผผข้ทรงกระจนัดกระจทำยอธิสรทำเอลจะเปป็นผผข้ทมีที่รวบรวมพวกเขทำกลนับมทำ ทนัรงแผตนดธินโลกจะทรทำบและ
เขข้ทำใจในวนันนนัรน
11 เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงไถมู่ยคำโคบไวถ้แลถ้ว และไดถ้ไถมู่เขคำมคำจคำกมสือทมีนึ่แขอ็งแรงเกฮินกวมู่คำเขคำ
วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำจะทรงไถตอธิสรทำเอลดรุจททำสคนหนนที่งออกจทำกตลทำดคข้ทำททำส พระองคยจะ
ทรงชททำระรทำคทำแหตงกทำรไถตนร นัน (นนันที่ คสือ คตทำไถต) ‘ผผข้ทมีที่แขป็งแรงกวตทำเขทำ’ หมทำยถนงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรน
ซนที่งจนับอธิสรทำเอลไปเปป็นเชลย: อนัสซมีเรมียและบทำบธิโลน อทำจมมีกทำรอข้ทำงอธิงถนงกทำรไถตฝตทำยวธิญญทำณของ
อธิสรทำเอลออกจทำกพนันธนทำกทำรแหตงควทำมบทำปและอททำนทำจของซทำตทำนดข้วย ควทำมจรธิงทมียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกป็
อทำจหมทำยถนงพระโลหธิตอนันมมีคตทำประเสรธิฐของพระครธิสตยซนที่งไดข้ใหข้กทำรไถตแกตทร นังคนตตทำงชทำตธิและยธิว
เหมสือนๆกนัน ดผ 1 เปโตร 1:18-19
ยรม 31:12-14

เขคำทนันี้งหลคำยจนงจะมคำรถ้องเพลงอยผมู่บนทมีนึ่สผ งแหมู่งศฮิโยน และเขคำจะไป

อยมู่คำงรคำบรสืนึ่นเพรคำะควคำมดมีของพระเยโฮวคำหย เพรคำะเมลอ็ดขถ้คำว นคนี้คำองบมู่น และนคนี้คำมนัน และเพรคำะลผก
ของแกะและวนัว ชมีวฮิตของเขคำทนันี้งหลคำยจะเหมสือนกนับสวนทมีนึ่มมีนคนี้คำรด และเขคำจะไมมู่โศกเศรถ้คำอมีกตมู่อไป
ในวนันแหตงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในทมีที่สรุดของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำจะมมีกทำรชสืที่นชมยธินดมี
ระดนับประชทำชทำตธิ ทนัรงประชทำชทำตธินร นันจะรวมตนัวกนันในเยรผซทำเลป็มยรุคพนันปมีเพสือที่ นมนัสกทำรพระเจข้ทำของ
พวกเขทำทมีที่นนนัที่ จะมมีจธิตใจแหตงกทำรขอบพระครุณสททำหรนับสนันตธิภทำพใหญตยงธิที่ และควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองซนงที่
พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตแผตนดธินของพวกเขทำแลข้ว จะมมีไมตเพมียงกทำรเจรธิญรรุตงเรสืองดข้ทำนวนัตถรุของ
อธิสรทำเอลในวนันนนัรนเทตทำนนัรน แตตจธิตใจของพวกเขทำจะอธิที่มเอมโดยพระเจข้ทำของพวกเขทำอมีกดข้วย

13 แลถ้วพวกพรหมจคำรมีจะเปรมปรมีดฮิธิ์ในกคำรเตถ้นรคคำ ทนันี้งคนหนบมู่มกนับคนแกมู่ดถ้วยกนัน เรคำจะ
กลนับควคำมโศกเศรถ้คำของเขคำใหถ้เปอ็นควคำมชสืนึ่นบคำน เรคำจะปลอบโยนเขคำ และใหถ้ควคำมยฮินดมีแกมู่เขคำ
แทนควคำมเศรถ้คำโศก ในวนันนนัรน บรรดทำหญธิงสทำวและหนรุตมๆของแผตนดธินนนัรนจะเปรมปรมีดธ ธิในกทำร
เตข้นรททำแบบชทำวบข้ทำนของชทำวยธิวตตอหนข้ทำผผข้คน ควทำมคธิดของกทำรเตข้นรททำในพระคนัมภมีรยไมตไดข้หมทำยถนง
กทำรเตข้นรททำสมนัยใหมตของชทำยหญธิงซนที่งบตอยครนัรงมมีลนักษณะปลรุกเรข้ทำอทำรมณยททำงเพศ ตรงกนันขข้ทำม ควทำม
คธิดนมีรสสืที่อถนงกทำรเปรมปรมีดธ ธิและกทำรโลดเตข้นเพรทำะควทำมชสืที่นบทำน พวกยธิวจนทรุกวนันนมีรยนังเตข้นรททำแบบ
ชทำวบข้ทำนดข้วยควทำมชสืนที่ บทำนและกทำรชสืที่นชมยธินดมีในวทำระแหตงงทำนรสืนที่ เรธิงตตทำงๆ หลนังจทำกหลทำย
ศตวรรษแหตงกทำรถผกขตมเหง กทำรทนทรุกขย และควทำมเศรข้ทำโศก บนัดนมีรพระเจข้ทำจะประททำนควทำม
ชสืที่นบทำนและควทำมหนรุนใจใหญตยงธิที่ แกตอธิสรทำเอล วทำระแหตงกทำรตมีสอนดข้วยควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำทมีที่มมี
ตตอประชทำชนของพระองคยจบสธิรนลงแลข้ว อธิสรทำเอลจะเปรมปรมีดธ ธิและเฉลธิมฉลองเปป็นกทำรตอบแทน
14 เรคำจะเลมีนี้ยงจฮิตใจของปบโรหฮิตดถ้วยควคำมอบดมสมบผรณย และประชคำชนของเรคำจะพอใจ
ดถ้วยควคำมดมีของเรคำ" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ในยรุคพนันปมีเมสืที่ออธิสรทำเอลถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตน
ดธินของพวกเขทำ ปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรนจะเจรธิญรรุตงเรสืองและไมตตตอสผข้ดรนธิ รนในควทำมยทำกจนเหมสือน
ทมีที่เปป็นอยผบต ตอยครนัรงตลอดหลทำยศตวรรษ กทำรอข้ทำงอธิงถนงควทำมอรุดมสมบผรณย (ควทำมอข้วนพมี) เปป็นคททำ
เปรมียบเปรยถนงควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะทททำใหข้จธิตใจของพวกปรุโรหธิตอธิที่มหนททำ
ดข้วยควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองดนังกลตทำว เชตนเดมียวกนัน ประชทำชนแหตงอธิสรทำเอลกป็จะอธิที่มหนททำอยตทำงเตป็มทมีที่ดวข้ ย
ควทำมดมีแหตงพระเจข้ทำของพวกเขทำในวนันนนัรน
ยรม 31:15-17

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ไดถ้ยฮินเสมียงในรคำมคำ เปอ็นเสมียงโอด

ครวญและรคนึ่คำไหถ้ รคำเชลรถ้องไหถ้ครคนึ่คำครวญเพรคำะบบตรทนันี้งหลคำยของตน นคำงไมมู่รนับคคคำเลถ้คำโลมในเรสืนึ่อง
บบตรทนันี้งหลคำยของตน เพรคำะวมู่คำบบตรทนันี้งหลคำยนนันี้นไมมู่มมีแลถ้ว" ทมีที่ถผกแทรกเขข้ทำมทำในบททมีที่ยธิงที่ ใหญตนร มี
เกมีที่ยวกนับกทำรฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิมและกทำรเปรมปรมีดธ ธิซนที่งถผกบอกไวข้ลตวงหนข้ทำคสือ คททำพยทำกรณยหนนงที่ อนัน
ขมขสืที่นเกมีที่ยวกนับกทำรประสผตธิของพระเมสสธิยทำหย ขข้อนมีรถผกยกคททำพผดโดยมนัทธธิวใหข้เปป็นกทำรสททำเรป็จจรธิง
โดยตรงของกทำรฆตทำเดป็กททำรกทมีที่ไมตมคมี วทำมผธิดในและรอบๆเบธเลเฮมโดยเฮโรดมหทำรทำชในวนัน
เหลตทำนนัรนหลนังจทำกทมีที่พระเยซผประสผตธิแลข้ว ดผ มนัทธธิว 2:18 สธิที่งทมีที่ควรหมทำยเหตรุไวข้กคป็ อสื วตทำ รทำมทำหยจรธิงๆ

แลข้วอยผใต นเขตทมีที่ดธินประจททำตระกผลเบนยทำมธินซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของเยรผซทำเลป็ม เบธเลเฮมเปป็นเมสือง
หนนที่งทมีที่อยผหต ตทำงไปประมทำณแปดไมลยททำงทธิศใตข้ของเยรผซทำเลป็ม (นทำงรทำเชลสธิรนชมีวธิตทมีที่เบธเลเฮมซนที่ง
เปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อเอฟรทำธทำหยเชตนกนัน ดผ ปฐมกทำล 35:18-19)
ในมนัทธธิว 2:16 มมีบนันทนกไวข้วทำต ททำรกเหลตทำนนัรนถผกฆตทำในชทำยฝนัที่งเหลตทำนนัรนของเบธเลเฮมหรสือ
พสืรนทมีที่รอบนอกของมนัน ไมตวทำต กทำรฆตทำนมีรขร นน ไปถนงรทำมทำหยหรสือไมตนร นนั กป็ไมตชนัดเจน แตตคททำพยทำกรณยนร มีดผ
เหมสือนจะบตงบอกเชตนนนัรน บรรดทำแมตทมีที่ลผกททำรกของตนถผกฆตทำในทมีที่นร มีถผกเรมียกโดยรวมวตทำรทำเชล
(มทำรดทำของเบนยทำมธิน) ควทำมสผญเสมียและกทำรรข้องไหข้อนันขมขสืนที่ ของบรรดทำแมตผผข้นตทำสงสทำรเหลตทำนมีร
ถผกพรรณนทำตรงนมีร ทมีที่ถผกบอกเปป็นนนัยในบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำของเหตรุกทำรณยอนันขมขสืที่นนมีรคสือ พระเยซผ
ครธิสตยผผข้ทรงทททำใหข้กทำรไถตรตทำงกทำยและจธิตวธิญญทำณของอธิสรทำเอลเปป็นไปไดข้ซนที่งถผกกลตทำวถนงตลอดทนัรง
บทนมีร
16 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ระงนับเสมียงรถ้องไหถ้ครคนึ่คำครวญไวถ้ และระงนับนคนี้คำตคำจคำกตคำของ
เจถ้คำเสมีย เพรคำะวมู่คำกคำรงคำนของเจถ้คำจะไดถ้รนับรคำงวนัล พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ และเขคำทนันี้งหลคำยจะ
กลนับมคำจคำกแผมู่นดฮินของศนัตรผ " ทตทำมกลทำงคททำพยทำกรณยอนันขมขสืนที่ ในขข้อทมีที่แลข้ว ควทำมคธิดกป็มองลตวง
หนข้ทำไปยนังวนันแหตงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมโดยสมบผรณยของอธิสรทำเอลอมีกครนัรง ควทำมเศรข้ทำโศกทมีที่ใหญต
กวตทำนมีรอทำจเปป็นควทำมเศรข้ทำโศกตตอเนสืที่องซนที่งอธิสรทำเอลทนทรุกขยมทำตนัรงแตตสมนัยของพระครธิสตยและกทำรทมีที่
พวกเขทำปฏธิเสธพระองคย พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงทรงเรมียกประชทำชนของพระองคยใหข้
เลธิกรข้องไหข้ งทำนของพวกเขทำในกทำรคลอดบรุตรจะไดข้รนับบททำเหนป็จอมีกครนัรง พวกยธิวจนทรุกวนันนมีรกป็
รข้องไหข้และครทที่ทำครวญทมีที่ ‘กททำแพงรข้องไหข้’ ของพระวธิหทำรทมีที่ถผกทททำลทำยไปแลข้วทมีที่เยรผซทำเลป็ม
ตลอดหลทำยศตวรรษ ดนตรมีของคนยธิวกป็มนักใชข้คมียยไมเนอรย – เสมียงอนันเศรข้ทำโศก วลมีสรุดทข้ทำย
“และเขทำทนัรงหลทำยจะกลนับมทำจทำกแผตนดธินของศนัตรผ” ในบรธิบททมีที่ใหญตกวตทำอทำจหมทำยถนงกทำรรวบรวม
กลนับมทำในอนทำคตของอธิสรทำเอลจทำกแผตนดธินของบรรดทำศนัตรผของเธอ คนอสืนที่ ๆไดข้เสนอวตทำนมีที่อทำจ
หมทำยถนงกทำรกลนับมทำของนทำงมทำรมียย โยเซฟ และพระเยซผองคยนอข้ ยจทำกอมียธิปตยดนังทมีมที่ มีบนันทนกไวข้ใน
มนัทธธิว 2:19-23

17 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เรสืนึ่องอนคำคตของเจถ้คำยนังมมีหวนัง วมู่คำลผกหลคำนของเจถ้คำจะกลนับมคำยนัง
พรมแดนของเขคำเอง ควทำมคธิดนมีรอทำจแปลถอดควทำมไดข้วทำต ‘และมมีควทำมหวนังสททำหรนับชนรรุตนหลนังของ
เจข้ทำ พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีร วตทำลผกหลทำนของพวกเขทำจะกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำเองอมีก’ คททำ
พยทำกรณยเรสือที่ งกทำรรวบรวมกลนับมทำอมีกของอธิสรทำเอลถผกกลตทำวซทรทำอมีกครนัรง
ยรม 31:18-19

เรคำไดถ้ยฮินเอฟรคำอฮิมครคนึ่คำครวญวมู่คำ `พระองคยทรงตมีสอนขถ้คำพระองคย

และขถ้คำพระองคยกถอ็ ผกตมีสอน อยมู่คำงลผกวนัวทมีนึ่ยนังไมมู่เชสืนึ่อง ขอทรงนคคำขถ้คำพระองคยกลนับ เพสืนึ่อขถ้คำพระองคย
จะไดถ้กลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม เพรคำะพระองคยทรงเปอ็นพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของขถ้คำพระองคย เอฟรทำอธิม
เปป็นชสืที่อเรมียกทมีที่ใชข้กบนั สธิบตระกผลฝตทำยเหนสือของอธิสรทำเอล และบทำงครนัรงกป็เปป็นคททำเหมสือนทมีที่หมทำยถนง
อธิสรทำเอลทนัรงหมด ดผเหมสือนตรงนมีรจะเปป็นควทำมหมทำยแบบอนันหลนัง (หรสืออยตทำงนข้อยกป็สธิบตระกผลทมีที่
‘หลงหทำยไป’ ในกทำรตกเปป็นเชลยของพวกเขทำ) ควทำมคธิดทมีที่ใหญตโตกวตทำกป็กลตทำวถนงอธิสรทำเอลในสมนัย
แหตงกทำรกลนับใจของพวกเขทำมทำเชสืที่อพระครธิสตยและกทำรกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำ โดย
ครทที่ทำครวญในกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรธิง เมสืที่อพวกเขทำมองยข้อนกลนับไปตลอดหลทำยศตวรรษแหตง
กทำรกบฏของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำและพระครธิสตยของพระองคย พวกเขทำกป็ตระหนนักวตทำพระเจข้ทำไดข้ตมี
สอนพวกเขทำดรุจสนัตวยใชข้งทำนตนัวหนนที่งทมีที่ไมตยอมทททำงทำนรนับใชข้ อธิสรทำเอลในวนันนนัรนจะยอมนบนอบตตอ
พระเจข้ทำของตนอยตทำงสธิรนเชธิง อธิสรทำเอลจะไมตเลตนชผข้กบนั กทำรนนับถสือรผปเคทำรพอมีกเลยหรสือแมข้แตตกทำรยรุงต
เกมีที่ยวกนับเรสืที่องฝตทำยโลกเหมสือนอยตทำงทมีที่เปป็นทรุกวนันนมีร ในวนันนนัรน พวกเขทำจะรนับสทำรภทำพอยตทำงเตป็มใจ
และเปธิดเผยวตทำพระเยโฮวทำหย (นนันที่ คสือ พระเยซผครธิสตย) เปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
19 เพรคำะแนมู่นอนหลนังจคำกทมีนึ่ขถ้คำพระองคยหนันไปเสมีย ขถ้คำพระองคยกอ็กลนับใจ และหลนังจคำกทมีนึ่ขถ้คำ
พระองคยรบนั คคคำสนันึ่งสอนแลถ้ว ขถ้คำพระองคยกอ็ทบบ ตมีตถ้นขคำของขถ้คำพระองคย ขถ้คำพระองคยอบนั อคำย และขถ้คำ
พระองคยกอ็ขคำยหนถ้คำ เพรคำะวมู่คำขถ้คำพระองคยไดถ้ทนควคำมหยคำมนคนี้คำหนถ้คำซนนึ่งเกฮิดขนนี้นเมสืนึ่อยนังหนบมู่มอยผมู่'"
ควทำมคธิดนมีรอทำจแปลไดข้วทำต ‘แนตนอนวตทำหลนังจทำกทมีที่ขข้ทำพระองคยกลนับมาแลผู้ว ขข้ทำพระองคยกกป็ ลนับใจ
ใหมต...’ เมสือที่ อธิสรทำเอลถผกรวบรวมกลนับมทำยนังแผตนดธินของตนในวนันนนัรน จะมมีกทำรกลนับใจใหมตระดนับ
ประชทำชทำตธิจทำกหลทำยศตวรรษแหตงกทำรกบฏของพวกเขทำตตอพระเจข้ทำและพระเยซผครธิสตย พวกเขทำจะ
อนับอทำยและสนับสนเพรทำะควทำมบทำปเหลตทำนนัรนในวนัยเยทำวยของตน – หลทำยศตวรรษเหลตทำนนัรนเมสืที่อพวก

เขทำกบฏตตอพระเจข้ทำ ทมีที่ถผกบอกอยตทำงชนัดเจนกป็คสือ กทำรกลนับใจใหมตอยตทำงแทข้จรธิงของอธิสรทำเอลในวนัน
นนัรน
ยรม 31:20-21

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เอฟรคำอฮิมเปอ็นบบตรชคำยทมีนึ่รนักของเรคำหรสือ เขคำ

เปอ็นลผกทมีนึ่รนักของเรคำหรสือ เพรคำะตนันี้งแตมู่เรคำพผดกลมู่คำวโทษเขคำตรคำบใด เรคำกอ็ยนังระลนกถนงเขคำอยผตมู่ รคำบนนันนี้
เพรคำะฉะนนันี้นจฮิตใจของเรคำจนงอคำลนัยเขคำ เรคำจะมมีควคำมกรบณคำตมู่อเขคำแนมู่ พระเจข้ทำทรงถทำมอยตทำงไมต
ตข้องกทำรคททำตอบวตทำเอฟรทำอธิม (นนันที่ คสือ อธิสรทำเอล ดผควทำมเหป็นเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนมีรในขข้อ 18) ไมตใชตบรุตร
ชทำยทมีที่รนักและทมีที่นตทำปมีตธิยธินดมีของพระองคยหรสือ? คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงตมีสอน
เขทำเพรทำะควทำมบทำปของเขทำ พระองคยกยป็ นังรนักเขทำอยผเต หมสือนเดธิม พระองคยจงน เกธิดควทำมกรรุณทำ (นนันที่ คสือ
จธิตใจของเรทำจนงอทำลนัยเขทำ) ทมีที่จะมมีควทำมเมตตทำตตอประชทำชนของพระองคย กลตทำวสนัรนๆคสือ แมข้พระเจข้ทำ
ไดข้ตมีสอนอธิสรทำเอลแลข้ว พระองคยกยป็ นังรนักพวกเขทำเหมสือนเดธิมและจะมมีควทำมกรรุณทำตตอพวกเขทำ
21 จงปนักเสคำกรบยทคำงไวถ้สคคำหรนับตน จงทคคำกองสผ งหลคำยกองไวถ้สคคำหรนับตนัว จงปนักใจใหถ้ดมีถนง
ทคำงหลวง คสือทคำงซนนึ่งเจถ้คำไดถ้ไปนนันี้น โอ อฮิสรคำเอลพรหมจคำรมีเออ๋ย จงกลนับเถฮิด จงกลนับมคำยนังหนัวเมสือง
เหลมู่คำนมีนี้ของเจถ้คำ เสทำกรรุยททำงหมทำยถนง ปข้ทำยททำงหลวง กองสผงเหลตทำนมีรอทำจหมทำยถนง กองกข้อนหธินหลทำย
กองเพสืที่อทททำเครสือที่ งหมทำยททำงหลวงสทำยตตทำงๆหรสือเพสืที่อพยรุงปข้ทำยตตทำงๆใหข้อยผกต บนั ทมีที่ ควทำมคธิดทมีที่ใหญตโตก
วตทำกป็คสือ กทำรตนัรงปข้ทำยบอกททำงตตทำงๆสททำหรนับกทำรกลนับมทำของพวกยธิวสผตแผตนดธินของตน เหมสือนกนับทมีที่
เมสืที่อหลทำยศตวรรษกตอน พวกเขทำถผกขนับไลตไปตทำมททำงหลวงเสข้นเดมียวกนันเหลตทำนนัรนออกจทำกแผตนดธิน
ของตน บนัดนมีรพวกเขทำกป็กทำท ลนังถผกนททำททำงกลนับมทำสผตหนัวเมสืองตตทำงๆของอธิสรทำเอล
ยรม 31:22-24

โอ บบตรสคำวผผถ้กลนับสนัตยยเออ๋ย เจถ้คำจะเถลไถลอยผมู่อมีกนคำนสนักเทมู่คำใด เพ

รคำะพระเยโฮวคำหยไดถ้สรถ้คำงสฮินึ่งใหมมู่บนพฮิภพแลถ้ว คสือ ผผหถ้ ญฮิงคนหนนนึ่งจะลถ้อมผผถ้ชคำยคนหนนนึ่ง " สต วน
แรกของขข้อนมีรยอต มหมทำยถนงอธิสรทำเอล พวกเขทำไดข้กลนับสนัตยยไปจทำกพระเจข้ทำและสทำมมีฝตทำยวธิญญทำณ
ของตน สต วนหลนังของขข้อนมีรกชป็ นัดเจนนข้อยกวตทำ สธิที่งทมีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำพระเจข้ทำจะทรงสรข้ทำงสธิที่งใหมตสที่ งธิ
หนนที่งในแผตนดธินโลก – ผผข้หญธิงคนหนนงที่ ทมีที่ตมีวงลข้อม (หรสือลข้อมรอบ) ชทำยคนหนนงที่ ขข้อตตอไปกลตทำว
ชนัดเจนวตทำนมีที่จะถผกใชข้เปป็นคททำสรุภทำษธิตหนนที่งในอธิสรทำเอลเมสืที่อพวกเขทำถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของตน

ควทำมคธิดนมีรอทำจหมทำยถนงเจข้ทำสทำวของพระครธิสตยในฐทำนะหญธิงคนหนนงที่ ทมีที่ลข้อมรอบอธิสรทำเอล (ชทำยคน
นนัรน) ในยรุคพนันปมี ครธิสตจนักรทมีที่ถผกไถตแลข้วและไดข้รนับสงตทำรทำศมีแลข้วในฐทำนะเจข้ทำสทำวของพระครธิสตย จะ
มมีตททำแหนตงใหญตโตกระทนังที่ ในและรอบๆอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกประชทำชนทมีที่กลนับสนัตยยของ
พระองคยใหข้กลนับมทำหทำพระองคย
23 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "เมสืนึ่อเรคำจะใหถ้กคำรเปอ็นเชลย
ของเขคำกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม เขคำจะใชถ้ถถ้อยคคคำตมู่อไปนมีนี้ในแผมู่นดฮินของยผดคำหย และในหนัวเมสืองทนันี้งหลคำยอมีก
ครนันี้งหนนนึ่ง คสือ โอ ทมีนึ่อยผมู่แหมู่งควคำมเทมีนึ่ยงธรรมเออ๋ย ภผเขคำบรฮิสบทธฮิธิ์เออ๋ย ขอพระเยโฮวคำหยทรงอคคำนวย
พระพรเจถ้คำ เมสืที่ออธิสรทำเอลถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำในกทำรกลนับใจใหมตและควทำมเชสืที่อ
พวกเขทำจะใชข้ควทำมเหป็นขข้ทำงบน (“ผผข้หญธิงคนหนนที่งจะลข้อมผผข้ชทำยคนหนนงที่ ”) ทนัวที่ ยผดทำหย (นนันที่ คสือ
อธิสรทำเอล) พระเจข้ทำจนงทรงอวยพรอธิสรทำเอลในทมีที่สรุดในฐทำนะสถทำนทมีที่แหตงควทำมชอบธรรมและ
ควทำมบรธิสรุทธธิธ
24 ยผดคำหยและหนัวเมสืองทนันี้งสฮินี้นนนันี้น ทนันี้งบรรดคำชคำวนคำ บรรดคำผผถ้ทมีนึ่ทมู่องเทมีนึ่ยวไปมคำพรถ้อมกนับฝผง
แกะของเขคำ จะอคำศนัยอยผดมู่ ถ้วยกนันทมีนึ่นนันึ่น อมีกครนัรงทมีที่มกมี ทำรพยทำกรณยถนงสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญรรุตงเรสือง
ซนที่งจะแพรต หลทำยในแผตนดธินอธิสรทำเอลในวนันนนัรนหลนังจทำกกทำรกลนับใจใหมตระดนับประชทำชทำตธิและ
กทำรกลนับใจเชสืที่อพระครธิสตยของพวกเขทำในยรุคพนันปมี
ยรม 31:25-26

เพรคำะเรคำไดถ้ใหถ้จฮิตใจทมีนึ่อมู่อนระอคำนนันี้นอฮินึ่มแลถ้ว และจฮิตใจทมีนึ่โศกเศรถ้คำ

ทบกดวงเรคำไดถ้ใหถ้บรฮิบผรณยแลถ้ว" ในวนันนนัรน จธิตใจทมีที่อตอนระอทำและโศกเศรข้ทำในอธิสรทำเอลจะถผกทททำใหข้
อธิที่มหนททำโดยพระเจข้ทำของเขทำ พระองคยจะทรงเตธิมวธิญญทำณของพวกเขทำดข้วยควทำมบรธิบผรณยและกทำร
หนรุนใจ
26 เมสืนึ่อนนันี้น ขถ้คำพเจถ้คำตสืนึ่นขนนี้นและมองดผ และกคำรหลนับนอนของขถ้คำพเจถ้คำกอ็เปอ็นทมีนึ่ชสืนึ่นใจขถ้คำพเจถ้คำ
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเปรมียบคททำพยทำกรณยทมีที่ถผกพรรณนทำขข้ทำงบนวตทำเปป็นเหมสือนควทำมฝนันอนันหวทำนชสืที่น
และกทำรนอนหลนับอนันผทำสรุก กระนนัรนสนักวนันหนนงที่ เขทำจะตสืที่นขนรนและพบวตทำเรสืที่องทนัรงหมดนมีรเปป็นควทำม
จรธิง

ยรม 31:27-28

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะหวมู่คำนพสืช

คนและพสืชสนัตวยในวงศยวคำนอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนยผดคำหย ควทำมคธิดกป็คสือวตทำในยรุคพนันปมี พระเจข้ทำจะ
ทรงทวมีประชทำกรของอธิสรทำเอลทนัรงของคนและของปศรุสนัตวย ควทำมคธิดทมีที่ใหญตโตกวตทำกป็สสืที่อถนงควทำม
เจรธิญรรุตงเรสืองอนันมหนัศจรรยย ประชทำกรจะเพธิที่มจททำนวนขนรนอยตทำงมหทำศทำลและเศรษฐกธิจของแผตนดธิน
นนัรนกป็จะเตธิบโตขนรนอยตทำงมทำกดข้วย เรทำควรหมทำยเหตรุวทำต ทนัรงสองสต วนของอธิสรทำเอลถผกกลตทำวถนง
28 และจะเปอ็นไปอยมู่คำงนมีนี้ คสือเมสืนึ่อเรคำเฝถ้คำดผเขคำ เพสืนึ่อจะถอนออกและพนังลงควคนึ่คำเสมีย ทคคำลคำย
และนคคำเหตบรถ้คำยมคำฉนันใด เรคำจะเฝถ้คำดผเหนสือเขคำเพสืนึ่อจะสรถ้คำงขนนี้นและปลผกฝนังฉนันนนันนี้ " พระเยโฮวคำหย
ตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำทรงรททำพนงเกมีที่ยวกนับกทำรทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงเฝข้ทำดผกทำรตมีสอนของพวกเขทำโดย
กทำรทททำลทำยลข้ทำงและกทำรกระจนัดกระจทำยไปฉนันใด พระองคยกจป็ ะทรงเฝข้ทำดผกทำรสรข้ทำงพวกเขทำขนรนใหมต
และกทำรทททำใหข้พวกเขทำเจรธิญขนรนในแผตนดธินของพวกเขทำฉนันนนัรน
ยรม 31:29-30

"ในสมนัยนนันนี้ เขคำจะไมมู่กลมู่คำวตมู่อไปอมีกวมู่คำ `บฮิดคำรนับประทคำนองบมู่น

เปรมีนี้ยวและบบตรกอ็เขอ็ดฟนัน' สรุภทำษธิตหนนที่งซนที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำถผกใชข้โดยพวกยธิวในกทำรตกเปป็นเชลยของ
พวกเขทำกป็เกมีที่ยวกนับกทำรทมีที่เหลตทำบธิดทำไดข้ทททำบทำปและบรุตรทนัรงหลทำยของพวกเขทำกป็ทนทรุกขยเพรทำะมนัน แมข้
พระเจข้ทำไมตทรงใหข้บรุตรตข้องรนับผธิดชอบโดยตรงสททำหรนับควทำมบทำปของบธิดทำของพวกเขทำ แตตควทำม
บทำปตตทำงๆของบธิดทำจะสต งผลกระทบในแงตลบตตอบรุตรทนัรงหลทำยของเขทำอยตทำงไมตตข้องสงสนัย ดผ เอเสเคมี
ยล 18:2 เชตนกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพระเจข้ทำทรงใหข้อธิสรทำเอลกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำในยรุค
พนันปมี สรุภทำษธิตทมีที่ขมขสืที่นนนัรนจะไมตถผกใชข้อมีกตตอไปเลย
30 แตมู่ทบกคนจะตถ้องตคำยเพรคำะควคำมชนันึ่วชถ้คำของตนเอง มนบษยยทบกคนทมีนึ่รนับประทคำนองบมู่น
เปรมีนี้ยว กอ็จะเขอ็ดฟนัน" เมสือที่ วนันนนัรนมทำถนง เฉพทำะคนทมีที่มคมี วทำมผธิดเทตทำนนัรนจะทนทรุกขยเพรทำะบทำปของตน
เขทำเทตทำนนัรนจะแบกรนับผลทมีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของกทำรทททำผธิดของเขทำ ผลทมีที่ตทำมมทำอนันชนัวที่ รข้ทำยตตทำงๆของ
ควทำมบทำปจะไมตสตงผลกระทบตตอผผข้อสืที่นอมีกตตอไป
ยรม 31:31-32

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง ซนงนึ่ เรคำจะทคคำพนันธ

สนัญญคำใหมมู่กบนั วงศยวคำนอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนยผดคำหย พนันธสนัญญทำใหมตอนนั หนนที่งถผกบอกลตวงหนข้ทำ

สททำหรนับอธิสรทำเอล 32 ไมมู่เหมสือนกนับพนันธสนัญญคำซนนึ่งเรคำไดถ้กระทคคำกนับบรรพบบรบษของเขคำทนันี้งหลคำย ใน
วนันทมีนึ่เรคำจผงมสือเขคำเพสืนึ่อนคคำเขคำออกมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย เปอ็นพนันธสนัญญคำของเรคำซนนึ่งเขคำผฮิด ถนงแมถ้วมู่คำ
เรคำไดถ้เปอ็นสคำมมีของเขคำ" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำพนันธสนัญญทำใหมตนร มีซนที่ง
พระองคยจะกระทททำกนับอธิสรทำเอลจะไมตเหมสือนกนับพนันธสนัญญทำนนัรนทมีพที่ ระองคยไดข้กระทททำกนับพวกเขทำทมีที่
ซมีนทำยเมสืที่อพวกเขทำออกมทำจทำกอมียธิปตย อธิสรทำเอลไดข้ละเมธิดพนันธสนัญญทำนนัรนและไดข้หนันไปเสมียจทำกสทำมมี
ฝตทำยวธิญญทำณของเธอคสือ พระเยโฮวทำหย ดรุจหญธิงเลตนชผคข้ นหนนที่ง
ยรม 31:33-34

"แตมู่นมีนึ่จะเปอ็นพนันธสนัญญคำซนนึ่งเรคำจะกระทคคำกนับวงศยวคำนอฮิสรคำเอล

ภคำยหลนังสมนัยนนันนี้ " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ "เรคำจะบรรจบรคำชบนัญญนัตฮิของเรคำไวถ้ภคำยในเขคำทนันี้ง
หลคำย และเรคำจะจคำรนกมนันไวถ้ทมีนึ่ในดวงใจของเขคำทนันี้งหลคำย และเรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของเขคำ และเขคำ
จะเปอ็นประชคำชนของเรคำ บนัญญนัตธิดข้ทำนพธิธมีของอธิสรทำเอลจะไมตเปป็นจรุดสนใจหลนักของพวกเขทำอมีกตตอ
ไป ตรงกนันขข้ทำม บนัญญนัตธิฝตทำยวธิญญทำณอนันหนนงที่ จะถผกเขมียนในใจของพวกเขทำ มนันคสือพนันธสนัญญทำใหมต
ซนที่งพระเจข้ทำไดข้กระทททำสททำหรนับทนัรงยธิวและคนตตทำงชทำตธิในพระครธิสตย พนันธสนัญญทำใหมตนร นันถผกประทนับ
ตรทำแลข้วดข้วยพระโลหธิตทมีที่มมีคตทำประเสรธิฐของพระครธิสตยในฐทำนะโลหธิตทมีที่ถผกทททำใหข้หลนังที่ ออกแลข้ว
แหตงพนันธสนัญญทำนนัรน เมสือที่ อธิสรทำเอลหนันมทำหทำพระครธิสตยในตอนสธิรนยรุคเจป็ดปมีและตอนตข้นของยรุค
พนันปมี พวกเขทำจะเขข้ทำสผตควทำมสนัมพนันธยแบบพนันธสนัญญทำใหมตกบนั พระเจข้ทำผตทำนททำงพระครธิสตย
34 และทบกคนจะไมมู่สอนเพสืนึ่อนบถ้คำนของตนและพมีนึ่นถ้องของตนแตมู่ละคนอมีกวมู่คำ `จงรผถ้จนักพระ
เยโฮวคำหย' เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยจะรผถ้จนักเรคำหมด ตนันี้งแตมู่คนเลอ็กนถ้อยทมีนึ่สบ ดถนงคนใหญมู่โตทมีนึ่สบด" พระเยโฮ
วคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ "เพรคำะเรคำจะใหถ้อภนัยควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำ และจะไมมู่จดจคคำบคำปของเขคำทนันี้ง
หลคำยอมีกตมู่อไป" ในวนันนนัรน กทำรเปป็นพยทำนเรสืที่องพระครธิสตยจะไมตจททำเปป็นอมีกตตอไป เพรทำะวตทำในยรุค
พนันปมีคนทนัรงปวงจะรผจข้ นักพระองคย ในวนันนนัรน ควทำมบทำปของอธิสรทำเอลจะถผกยกโทษในพระครธิสตย
และพระเจข้ทำจะไมตทรงจดจททำควทำมบทำปมทำกมทำยแหตงอดมีตของพวกเขทำอมีกตตอไป มนันจะอยผภต ทำยใตข้
พระโลหธิตของพระครธิสตยและถผกลข้ทำงออกไปเสมียทนัรงหมด ดผ ฮมีบรผ 10:18

ยรม 31:35-37

พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รงใหถ้ดวงอคำทฮิตยยเปอ็นสวมู่คำงกลคำงวนัน และทรงใหถ้

ระเบมียบตคำยตนัวของดวงจนันทรย และทรงใหถ้บรรดคำดวงดคำวเปอ็นสวมู่คำงกลคำงคสืน ผผทถ้ รงกวนทะเลใหถ้
คลสืนึ่นกคคำเรฮิบ พระนคำมของพระองคยคสือพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เนสืรอหทำตอนใหมตเรธิที่มตข้น
ตรงนมีร พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำคนทนัรงปวงวตทำพระองคยทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงไมตเพมียงสธิที่งตตทำงๆทมีที่
อยผใต นทข้องฟข้ทำและแผตนดธินโลกเทตทำนนัรน แตตพระองคยยงนั ทรงปกครองพวกมนันทนัรงหมดโดยกฎ
ธรรมชทำตธิตตทำงๆของพระองคยดข้วย พระองคยทรงพรรณนทำถนงพระองคยเองวตทำเปป็น “พระเยโฮวทำหย
จอมโยธทำ” – เยโฮวาหณ์ ซาบา – พระเยโฮวทำหยแหตงบรรดทำกองทนัพสวรรคย ในบรธิบทนมีร พระนทำม
ของพระองคย นนันที่ คสือ “พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำ” หมทำยถนงกทำรทมีที่พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำแหตง
บรรดทำสธิที่งทมีที่อยผใต นทข้องฟข้ทำ ดวงดทำว หมผตดทำว และกทำแลป็คซมีที่ตตทำงๆนนับไมตถข้วน ฤทธทำนรุภทำพอนันไรข้ทมีที่สรธิน
สรุดของพระองคยจนงถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
36 "ถถ้คำระเบมียบตคำยตนัวนมีนี้ตถ้องพรคำกไปจคำกตมู่อหนถ้คำเรคำ แลถ้วเชสืนี้อสคำยของอฮิสรคำเอลกอ็จะตถ้อง
หยบดยนังนี้ จคำกกคำรเปอ็นประชคำชคำตฮิหนนนึ่งตมู่อหนถ้คำเรคำเปอ็นนฮิตยย" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ในคททำพผด
เปรมียบเทมียบอนันนตทำอนัศจรรยย พระเจข้ทำทรงสนัญญทำอธิสรทำเอลวตทำถข้ทำพระองคยหยรุดปกครองฟข้ทำสวรรคยเมสืที่อ
ใด พวกเขทำกป็จะไมตเปป็นประชทำชทำตธิหนนที่งอมีกตตอไป อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทมีถที่ ผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกป็
คสือวตทำ พระเจข้ทำจะทรงปกครองฟข้ทำสวรรคยตลอดไปและดข้วยเหตรุนร มีอธิสรทำเอลจะดททำรงอยผเต สมอไปใน
ฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งโดยมมีพระเยโฮวทำหยเปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำ
37 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ถถ้คำฟถ้คำสวรรคยเบสือนี้ งบนเปอ็นทมีนึ่วนัดไดถ้ และรคำกฐคำนของพฮิภพ
เบสืนี้องลมู่คำงเปอ็นทมีนึ่ใหถ้สคคำรวจไดถ้ แลถ้วเรคำกอ็จะเหวมีนึ่ยงเชสืนี้อสคำยอฮิสรคำเอลทฮินี้งไปเสมียหมด ดถ้วยเหตบบรรดคำ
กคำรซนนึ่งเขคำไดถ้กระทคคำนนันี้น" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ประเดป็นตรงนมีรกคป็ สือวตทำฟข้ทำสวรรคยไมตอทำจถผก
วนัดไดข้และแหลตงกททำเนธิดหรสือควทำมเขข้ทำใจเกมีที่ยวกนับแผตนดธินโลกเองไมตอทำจถผกเขข้ทำใจไดข้อยตทำงถตองแทข้
เชตนกนัน ถข้ทำผผข้ใดสทำมทำรถวนัดระยะททำงอนันไรข้ทมีที่สรธินสรุดของจนักรวทำลไดข้ มนันกป็อทำจเปป็นไปไดข้ทพมีที่ ระเจข้ทำ
จะทรงเหวมียที่ งทธิรงประชทำชนของพระองคยเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เพรทำะอยตทำง
แรกเปป็นไปไมตไดข้ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงจะไมตมมีททำงเหวมีที่ยงทธิรงประชทำชนของพระองคยเดป็ดขทำด ดผ เพลง
สดรุดมี 94:14

ยรม 31:38-40

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง ทมีนึ่เมสืองนมีนี้จะตถ้อง

สรถ้คำงขนนนี้ ใหมมู่เพสืนึ่อพระเยโฮวคำหยตนันี้งแตมู่หอคอยฮคำนนันเอลไปถนงประตผมบม คททำพรรณนทำตตทำงๆถผกใหข้ไวข้
ตรงนมีรเกมีที่ยวกนับกทำรสรข้ทำงกรรุงเยรผซทำเลป็มยรุคพนันปมีขร นนใหมต แนตนอนวตทำเคยมมีหอคอยฮทำนนันเอลในอดมีต
ดผ เนหะมมียย 3:1 และ 12:39 ทททำเลทมีที่ตร นังแนตชนัดของมนันไมตปรทำกฏชนัดเจน
39 และเชสือกวนัดจะไปไกลกวมู่คำนนันี้นตรงไปถนงเนฮินเขคำกคำเรบ แลถ้วจะเลมีนี้ยวไปถนงตคคำบลโกอคำหย
อมีกครนัรงทมีที่ทททำเลทมีที่ตรนังเหลตทำนมีรไมตปรทำกฏชนัดเจน แตตควทำมคธิดทมีที่ใหญตโตกวตทำกป็คสือ กทำรบผรณะและกทำร
ขยทำยขนทำดอยตทำงสมบผรณยของกรรุงเยรผซทำเลป็มในชตวงยรุคพนันปมี เอเสเคมียล 45 ใหข้กทำรบตงบอกบทำง
ประกทำรเกมีที่ยวกนับกรรุงเยรผซทำเลป็มยรุคพนันปมีทมีที่ถผกขยทำยขนทำดอยตทำงกวข้ทำงใหญตไพศทำล
40 หบบเขคำแหมู่งซคำกศพและขมีนี้เถถ้คำทนันี้งสฮินี้นนนันนี้ และทบมู่งนคำทนันี้งหมดไกลไปจนถนงลคคำธคำรขฮิดโรน
จนถนงมบมประตผมถ้คำไปทคำงตะวนันออก จะเปอ็นทมีนึ่บรฮิสบทธฮิธิ์แดมู่พระเยโฮวคำหย จะไมมู่เปอ็นทมีนึ่ถอนรคำกหรสือ
ควคนึ่คำตมู่อไปอมีกเปอ็นนฮิตยย" หรุบเขทำทมีที่วทำต นมีรคอสื หรุบเขทำฮธินโนมซนที่งในสมนัยโบรทำณเคยเปป็นทมีที่ทธิรงขยะประจททำ
นคร โดยอยผตต ลอดแนวดข้ทำนทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้ของเยรผซทำเลป็ม อยตทำงไรกป็ตทำม ในเยรผซทำเลป็มยรุค
พนันปมี พสืรนทมีที่นนันที่ จะไมตเปป็นทมีที่ทรธิงขยะสกปรกและไมตเปป็นสถทำนทมีที่แหตงกทำรฆตทำฟนันและศนกสงครทำมอมีก
ตตอไปเหมสือนทมีเที่ คยเปป็นมทำตลอดหลทำยศตวรรษ ตรงกนันขข้ทำม มนันจะเปป็นสถทำนทมีที่แหตงควทำมหมดจด
และควทำมบรธิสรุทธธิธในททำงพธิธมี ทมีที่นตทำสนใจกป็คสือขข้อเทป็จจรธิงทมีวที่ ทำต ปนัจจรุบนัน หรุบเขทำฮธินโนมคสือ สวน
สทำธทำรณะประจททำนครในเยรผซทำเลป็มปนัจจรุบนนั
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 32: บทถนัดไปนมีขนั้ องเยเรมมียณ์ถผกเขมียนกล่อนการรมุกรานครนังนั้ สมุดทผู้ายตล่อสผผู้
ยผดาหณ์โดยบาบยิโลน บทนมีมนั้ มีคนาพยากรณณ์ทมีที่เปป็นหมายสนาคนัญเรสือที่ งทมีที่นาของฮานนัมเอล ตามมาดผู้วยคนา
อธยิษฐานของเยเรมมียณ์ทมีที่อผู้อนวอนขอความเขผู้าใจจากพระเจผู้า จากนนันั้นบทนมีนั้ตล่อเนสือที่ งพรผู้อมกนับคนาตอบ
หนนที่งจากพระเจผู้าถนงเยเรมมียณ์ โดยยสืนยนันเรสืที่องการพยิพากษาครนังนั้ สมุดทผู้ายทมีที่ใกลผู้เขผู้ามาตล่อสผผู้ยผดาหณ์โดยบา
บยิโลน ในคนาตอบนนันั้นถนงเยเรมมียณ์ พระเจผู้าทรงสนัญญาเรสือที่ งการกลนับสผล่สภาพเดยิมในอนาคตของ
อยิสราเอลในแผล่นดยินของพวกเขาและเรสืที่องพนันธสนัญญาใหมล่กนับพวกเขาดผู้วย

ยรม 32:1-2

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยในปมีทมีนึ่สบฮิ แหมู่งเศเดคมี

ยคำหยกษนัตรฮิยขย องยผดคำหย ซนงนึ่ เปอ็นปมีทมีนึ่สฮิบแปดของเนบผคนัดเนสซคำรย ตนัวบตงชมีรปมีทมีที่เจทำะจงถผกใหข้ไวข้ในปมีทมีที่
สธิบของเศเดคมียทำหยและปมีทมีที่สธิบแปดของเนบผคนัดเรสซทำหย หรสือเปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อเนบผคนัดเนสซทำรยเชตน
กนัน (ดผ หมทำยเหตรุสททำหรนับเยเรมมียย 21:2) กลตทำวอยตทำงเจทำะจงแลข้ว นนันที่ คสือปมี 587 กตอน ค.ศ.
2 ครนันี้งนนันี้น กองทนัพของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนกคคำลนังลถ้อมกรบงเยรผซคำเลอ็มอยผมู่ และเยเรมมียยผถ้ผ
พยคำกรณยถผกขนังอยผมู่ในบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย ซนงนึ่ อยผมู่ในพระรคำชวนังของกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย ณ
เวลทำนนัรน (นนันที่ คสือ ปมี 587 กตอน ค.ศ.) เนบผคนัดเนสซทำรย กษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรง
สรุดทข้ทำยของตนตตอสผข้ยผดทำหยและลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มไวข้ มมีหมทำยเหตรุดข้วยวตทำเยเรมมียยถผกขนังอยผใต นลทำน
ของครุก ณ เวลทำนนัรน (ดผ เยเรมมียย 37:12) เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยเผชธิญกทำรตตอตข้ทำนอยตทำงหนนักตลอดกทำร
รนับใชข้ของเขทำโดยเรธิที่มตข้นดข้วยกทำรขตมเหงของปทำชเฮอรยปรุโรหธิตในเยเรมมียย 20 ฉทำกหลนังของบทนมีรจนง
ถผกระบรุชนัดเจนแลข้ว
ยรม 32:3-5

เพรคำะเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยไดถ้จคคำขนังทมู่คำนไวถ้ ตรนัสวมู่คำ "ทคคำไม

ทมู่คำนจนงพยคำกรณยและกลมู่คำววมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะใหถ้เมสืองนมีนี้ไวถ้ในมสือของ
กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน และเขคำจะยนดเมสืองนมีนี้ เศเดคมียทำหยกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยทมีคที่ รองบนัลลนังกยแหตงยผดทำหย
โมโหทมีที่เยเรมมียยไดข้พยทำกรณยวทำต เยรผซทำเลป็มจะพตทำยแพข้แกตเนบผคดนั เนสซทำรยและถผกยนดโดยคนบทำบธิโลน
เศเดคมียทำหยจนงสนังที่ จททำครุกเยเรมมียยเพรทำะอทำชญทำกรรมของเขทำ นนันที่ คสือ กทำรประกทำศพระวจนะจทำก
พระเจข้ทำ
นอกจทำกนมีร เยเรมมียยไดข้ประกทำศวตทำ 4 เศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยจะหนมีไปไมมู่พถ้นจคำกมสือ
ของคนเคลเดมีย แตมู่จะถผกมอบไวถ้ในมสือของกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนเปอ็นแนมู่ และจะไดถ้พผดกนันปคำกตมู่อ
ปคำก และจะแลเหอ็นตคำตมู่อตคำ 5 และเขคำจะนคคำเศเดคมียคำหยไปยนังบคำบฮิโลน และทมู่คำนจะอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่นจนกวมู่คำ
เรคำจะไปเยมีนึ่ยมทมู่คำน พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ถนงแมถ้เจถ้คำจะตมู่อสผถ้กนับชคำวเคลเดมีย เจถ้คำกอ็จะไมมู่
เจรฮิญ'"

เศเดคมียทำหยโมโหหนนักกวตทำเดธิมทมีที่เยเรมมียยไดข้พยทำกรณยวทำต เขทำ (นนันที่ คสือ เศเดคมียทำหย) จะ: (1) หนมี
ไปไมตพข้น; (2) ถผกมอบไวข้ในมสือของเนบผคดนั เนสซทำรย; (3) ถผกบนังคนับใหข้เจอเนบผคนัดเนสซทำรยหนข้ทำตตอ
หนข้ทำ; (4) และถผกจนับไปเปป็นนนักโทษยนังบทำบธิโลนจนกวตทำพระเจข้ทำทรงตนัดสธินพระทนัยเปป็นอสืที่น ยธิงที่ กวตทำ
นนัรน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร (ในนทำมของพระเจข้ทำ) ประกทำศวตทำ (5) แมข้เศเดคมียทำหยอทำจตตอสผข้กบนั คนบทำบธิโลน
(นนันที่ คสือ ชทำวเคลเดมีย) เขทำกป็จะไมตเจรธิญในกทำรสผรข้ บนมีร มนันเปป็นขตทำวรข้ทำยสททำหรนับเศเดคมียทำหยและเขทำไมต
อยทำกทมีที่จะยอมรนับมนัน
ยรม 32:6-7

เยเรมมียยทผลวมู่คำ "พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังขถ้คำพระองคยวมู่คำ

อมีกครนัรงทมีที่แหลตงทมีมที่ ทำแหตงขข้อควทำมของเยเรมมียยถผกกลตทำวชนัดเจน – มนันคสือพระวจนะของพระเยโฮวทำหย
หนนังสสือเยเรมมียมย มีกทำรบตงบอกเรสืที่องกทำรดลใจดข้ทำนถข้อยคททำอทำจมทำกกวตทำหนนังสสือเลตมอสืที่นใดในพระ
คนัมภมีรย
7 ดผเถฮิด ฮคำนนัมเอลบบตรชคำยชนัลลผมอคำของเจถ้คำจะมคำหคำเจถ้คำและกลมู่คำววมู่คำ `จงซสืนี้อนคำของขถ้คำพเจถ้คำ
ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่อคำนคำโธท เพรคำะวมู่คำสฮิทธฮิของกคำรไถมู่ดถ้วยกคำรซสือนี้ นนันี้นเปอ็นของทมู่คำน' พระเจข้ทำทรงบอกเยเรมมียย
วตทำ (บรุตรชทำย) ลรุงของเขทำ นนันที่ คสือ ฮทำนนัมเอล จะมทำหทำเขทำเพสืที่อซสืรอทมีที่ดธินแปลงหนนงที่ จทำกเขทำ บข้ทำนเกธิด
ของเยเรมมียยคสือ อทำนทำโธท (ซนที่งเปป็นพสืรนทมีที่ประจททำตระกผลเบนยทำมธิน หตทำงไปประมทำณสทำมไมลยททำงทธิศ
ตะวนันออกเฉมียงเหนสือของเยรผซทำเลป็ม) ตทำมทมีที่พระรทำชบนัญญนัตธิไดข้ระบรุไวข้ สมทำชธิกครอบครนัวโดยตรง
มมีสธิทธธิธทมีที่จะซสืรอทมีที่ดธินของบรรพบรุรรุษของตนกตอนใครๆ
เยเรมมียยจนงถผกเสนอทมีที่ดนธิ ซนที่งลผกพมีที่ลผกนข้องของเขทำ นนันที่ คสือ ฮทำนนัมเอล อยทำกทมีที่จะขทำย พระเจข้ทำจนง
ทรงบอกเยเรมมียยลวต งหนข้ทำเกมีที่ยวกนับขข้อเสนอทมีที่จะมทำนมีรพรข้อมกนับควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชนัดเจนวตทำเขทำจะ
ตข้องทททำกทำรซสืรอนมีรใหข้สททำเรป็จ บทเรมียนทมีที่ใชข้สที่ธิงของประกอบสททำหรนับยผดทำหยจนงกททำลนังถผกแสดงแลข้ว
ยรม 32:8-10

แลถ้วฮคำนนัมเอลลผกของอคำของขถ้คำพเจถ้คำมคำหคำขถ้คำพเจถ้คำทมีนึ่บรฮิเวณของ

ทหคำรรนักษคำพระองคยถผกตถ้องตคำมพระวจนะของพระเยโฮวคำหย และพผดกนับขถ้คำพเจถ้คำวมู่คำ `จงซสืนี้อนคำ
ของขถ้คำพเจถ้คำซนนึ่งอยผมู่ทมีนึ่อคำนคำโธทในแผมู่นดฮินเบนยคำมฮิน เพรคำะสฮิทธฮิของกคำรถสือกรรมสฮิทธฮิธิ์และกคำรไถมู่
เปอ็นของทมู่คำน จงซสืนี้อไวถ้เถฮิด' แลถ้วขถ้คำพระองคยจนงทรคำบวมู่คำนมีนึ่เปอ็นพระวจนะของพระเยโฮวคำหย

เหตรุกทำรณยนร มียนังเกธิดขนรนทมีที่ลทำนของครุกในเยรผซทำเลป็มเหมสือนเดธิมซนที่งเปป็นทมีๆที่ เยเรมมียยถผกจองจททำอยผ ต เหมสือน
ทมีที่พระเจข้ทำไดข้บอกไวข้ลตวงหนข้ทำ ฮทำนนัมเอลลผกพมีที่ลผกนข้องของเขทำโผลตมทำและขอรข้องเขทำใหข้ซร สือทมีที่ดธินของ
ตนในอทำนทำโธท เยเรมมียจย นงแนตใจวตทำนมีที่เปป็นกทำรยสืนยนันเรสืที่องกทำรทรงนททำของพระเจข้ทำ
9 และขถ้คำพระองคยกอ็ซอสืนี้ นคำทมีนึ่อคำนคำโธทจคำกฮคำนนัมเอลลผกของอคำของขถ้คำพระองคย และไดถ้ชนันึ่ง
เงฮินใหถ้แกมู่เขคำ คสือเงฮินสฮิบเจอ็ดเชเขล เยเรมมียยจนงทททำกทำรซสืรอทมีที่ดธินจทำกลผกพมีที่ลผกนข้องของเขทำเปป็นเงธินสธิบ
เจป็ดเชเขล มผลคตทำของทมีที่ดธินนนัรนไมตเปป็นทมีแที่ นตชนัด แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นรทำคทำตลทำดของทมีที่ดนธิ แปลงหนนงที่
ในสมนัยนนัรน
10 ขถ้คำพระองคยกอ็ลงนคำมในโฉนดประทนับตรคำไวถ้ ไดถ้พยคำนและเอคำตคำชนันึ่งชนันึ่งเงฮิน ขนัรนตอนตทำม
กฎหมทำยของสมนัยนนัรนสททำหรนับกทำรบนันทนกโฉนดและกทำรปธิดกทำรซสืรอขทำยทมีที่ดธินถผกหมทำยเหตรุไวข้ กทำร
‘ลงนทำมในโฉนด’ หมทำยถนงกทำรบนันทนกโฉนดของกทำรขทำยนนัรน ตรทำประทนับอนันหนนงที่ ถผกประทนับบน
ใบสททำคนัญกทำรซสืรอขทำยนนัรนและถผกลงนทำมโดยเหลตทำพยทำน เงธินนนัรนถผกนนับอยตทำงถมีที่ถข้วน (ถผกชนังที่ ในตทำชนังที่
ไมข้คทำน) และกทำรซสืรอขทำยนนัรนเปป็นอนันเสรป็จสธิรน
ยรม 32:11-12

แลถ้วขถ้คำพระองคยกอ็รบนั โฉนดของกคำรซสืนี้อทนันี้งฉบนับทมีนึ่ประทนับตรคำแลถ้ว

ตคำมกฎหมคำยและธรรมเนมียมและฉบนับทมีนึ่เปฮิดอยผมู่ 12 และขถ้คำพระองคยกอ็มอบโฉนดของกคำรซสืนี้อใหถ้แกมู่
บคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหย ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยของมคำอคำเสอคำหย ตมู่อสคำยตคำของฮคำนนัมเอลลผกของอคำของขถ้คำ
พระองคย ตมู่อหนถ้คำพยคำนผผทถ้ มีนึ่ลงนคำมในโฉนดกคำรซสือนี้ และตมู่อหนถ้คำบรรดคำพวกยฮิว ผผซถ้ นนึ่งนนันึ่งอยผใมู่ น
บรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย เยเรมมียยจงน ปฏธิบนัตธิตทำมขนัรนตอนตตทำงๆทมีที่เหมทำะสมและทมีที่ถผกกททำหนดไวข้
เพสืที่อบนันทนกกทำรซสืรอทมีที่ดนธิ ของลรุงเขทำตทำมกฎหมทำย จทำกนนัรนเยเรมมียยใหข้เอกสทำรเหลตทำนนัรนแกตบทำรรุคซนที่ง
เหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นผผข้ชตวยของเยเรมมียย บทำรรุคกป็ทททำหนข้ทำทมีที่เปป็นอทำลนักษณย (นนันที่ คสือ เลขทำ) ของเยเรมมียยดวข้ ย
กทำรโอนโฉนดและใบสททำคนัญกทำรซสืรอขทำยจนงมมีประจนักษยพยทำนอยตทำงเหมทำะสม นนันที่ คสือ คนเหลตทำนนัรนทมีที่
อยผใต นลทำนของครุกนนัรน
ยรม 32:13-15

ขถ้คำพระองคยกอ็กคคำชนับบคำรบคตมู่อหนถ้คำเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ 14 `พระเยโฮวคำหย

จอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงเอคำโฉนดเหลมู่คำนมีนี้ไปเสมีย ทนันี้งโฉนดของกคำรซสือนี้ ทมีนึ่

ประทนับตรคำกนับฉบนับทมีนึ่เปฮิดนมีนี้ และบรรจบไวถ้ในภคำชนะดฮินเพสืนึ่อจะทนอยผมู่ไดถ้หลคำยวนัน เยเรมมียยจงน สนังที่ บทำ
รรุคใหข้เอทำใบสททำคนัญกทำรซสืรอขทำยและโฉนดทมีที่ถผกบนันทนกแลข้วใสต ไวข้ในหมข้อดธินลผกหนนงที่ ซนที่งจทำกนนัรนกป็ถผก
ปธิดผนนกอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด ดผเหมสือนวตทำนมีที่เปป็นธรรมเนมียมปฏธิบนัตขธิ องสมนัยนนัรนของกทำรเกป็บเอกสทำรเขข้ทำ
แฟข้มเพสืที่อควทำมปลอดภนัย นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำบนันทนกนมีรถผกตนัรงใจใหข้ทนอยผไต ดข้ยทำวนทำน (นนันที่
คสือ “หลทำยวนัน”)
15 เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ บถ้คำนเรสือนและไรมู่นคำ
และสวนองบมู่นจะมมีกคำรถสือกรรมสฮิทธฮิธิ์กนันอมีกในแผมู่นดฮินนมีนี้ ' ประเดป็นของธรุรกรรมทนัรงหมดนมีรถผกกลตทำว
ชนัดเจนตอนนมีร มนันคสือบทเรมียนหนนงที่ ทมีที่ใชข้สที่ธิงของประกอบจทำกพระเจข้ทำถนงพวกยธิวแหตงแผตนดธินนนัรน บท
เรมียนนนัรนกป็คสือวตทำ แมข้ยผดทำหยจะพตทำยแพข้แกตบทำบธิโลนในไมตชข้ทำ จะมมีกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมในอนทำคตของ
พวกเขทำสผตแผตนดธินของพวกเขทำ แมข้ถผกลข้ทำงผลทำญโดยสงครทำม วนันนนัรนกป็จะมทำแนตเมสืที่อบข้ทำนเรสือน ไรต นทำ
และสวนองรุตนจะถผกเปป็นเจข้ทำของและถผกถสือกรรมสธิทธธิธอมีกครนัรงโดยพวกยธิวในแผตนดธินของพวกเขทำ
ตตอมทำในบทนมีร (ขข้อ 37) พระเจข้ทำทรงใหข้รทำยละเอมียดเกมีที่ยวกนับกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมและกทำรอวยพร
นนัรน
ยรม 32:16

หลนังจคำกทมีนึ่ขถ้คำพระองคยมอบโฉนดกคำรซสืนี้อใหถ้แกมู่บคำรบคบบตรชคำยเนรฮิ

ยคำหยแลถ้ว ขถ้คำพระองคยไดถ้อธฮิษฐคำนตมู่อพระเยโฮวคำหยวมู่คำ หลนังจทำกกทำรทททำธรุรกรรมนมีรเสรป็จสธิรนแลข้ว เยเร
มมียยกใป็ ชข้เวลทำตทำมลททำพนังกนับพระเจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำน ในคททำอธธิษฐทำนทมีที่ถผกบนันทนกไวข้นร มี เรทำพบหนัวใจทมีที่
อตอนโยนและควทำมสนับสนงรุนงงของเยเรมมียย เขทำรผวข้ ทำต ยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกทททำลทำยโดยบทำบธิโลน
เยรผซทำเลป็มอยผภต ทำยใตข้กทำรลข้อมแลข้ว กระนนัรนผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกไป็ มตเขข้ทำใจอยตทำงถตองแทข้วทำต ทททำไมพระเจข้ทำ
ถนงใหข้เขทำซสืรอทมีที่ดธินในชตวงเวลทำทมีวที่ ธิกฤตธิเชตนนมีร
ยรม 32:17-19

เยเรมมียยจงน เรธิที่มอธธิษฐทำนทนัรงเพสืที่อถวทำยสงตทำรทำศมีแดตพระเจข้ทำและแสดง

ควทำมสนับสนงรุนงงกนับสธิที่งทมีที่กทำท ลนังเกธิดขนรน `ขถ้คำแตมู่องคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ ดผเถฮิด คสือพระองคยเอง ผผถ้
ไดถ้ทรงสรถ้คำงฟถ้คำสวรรคยและแผมู่นดฮินโลก ดถ้วยฤทธคำนบภคำพใหญมู่ยฮินึ่งของพระองคยและดถ้วยพระกรซนนึ่ง
เหยมียดออกของพระองคย สคคำหรนับพระองคยไมมู่มมีสฮินึ่งใดทมีนึ่ยคำกเกฮิน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรเรธิที่มคททำอธธิษฐทำน

ของตนโดยกทำรรนับรผแข้ ละกทำรสรรเสรธิญพระเจข้ทำเพรทำะฤทธทำนรุภทำพทมีที่ยธิงที่ ใหญตของพระองคย พระองคย
แตตผผข้เดมียวทรงเปป็นผผข้เนรมธิตสรข้ทำงสวรรคยและแผตนดธินโลก ดนังนนัรนไมตมมีสที่ ธิงใดทมียที่ ทำกเกธินไปสททำหรนับ
พระองคย ควทำมจรธิงทมีที่ลนกซนรงนนัรนยนังมมีอยผจต นทรุกวนันนมีร พระเจข้ทำผผข้ไดข้เนรมธิตสรข้ทำงสรรพสธิที่งทนัรงปวงทรง
สทำมทำรถจนัดกทำรกนับปนัญหทำใดกป็ตทำมทมีที่เรทำมมี
18 พระองคยทรงสคคำแดงควคำมเมตตคำตมู่อคนเปอ็นพนันๆ แตมู่ทรงตอบสนองควคำมชนันึ่วชถ้คำของ
บฮิดคำใหถ้ตกถนงอกของลผกหลคำนสสืบตมู่อมคำ ขถ้คำแตมู่พระเจถ้คำผผใถ้ หญมู่ยฮินึ่งและทรงฤทธฮิธิ์ พระนคำมของ
พระองคยคสือพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจข้ทำไมตเพมียงเปมีที่ยมดข้วยฤทธทำนรุภทำพทนัรงสธิรนเทตทำนนัรน พระองคย
ยนังทรงกรรุณทำ เปมีที่ยมเมตตทำ และยรุตธิธรรมดข้วย พระองคยทรงเปมีที่ยมเมตตทำตตอผผข้ชอบธรรมและทรงตมี
สอนคนอธรรม (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต พระเจข้ทำไมตทรงลงโทษบรุตรเพรทำะควทำมบทำปของบธิดทำ แตต
ควทำมบทำปของบธิดทำยตอมนททำควทำมทรุกขยลททำบทำกมทำสผตบรุตรของตน หทำกไมตใชตดข้วยเหตรุผลอสืที่นแลข้ว เรทำ
ควรระมนัดระวนังชมีวธิตของเรทำเกรงวตทำควทำมบทำปตตทำงๆของเรทำจะกลทำยเปป็นภทำระสททำหรนับลผกๆของเรทำ)
ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน สรรเสรธิญพระเจข้ทำเพธิที่มเตธิมวตทำทรงเปป็น “พระเจข้ทำผผข้ใหญตยธิงที่ และทรงฤทธธิธ”
พระนทำมของพระองคยคสือ “พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำไ (นนันที่ คสือ เยโฮวาหณ์ ซาบา) พระองคยทรงเปป็น
พระเจข้ทำของสรรพสธิที่งทนัรงปวง
19 พระองคยทรงเปอ็นใหญมู่ในกคำรใหถ้คคคำปรนกษคำ ทรงฤทธคำนบภคำพในพระรคำชกฮิจ พระเนตร
ของพระองคยเหอ็นทบกวฮิถมีทคำงบบตรทนันี้งหลคำยของมนบษยย ประทคำนรคำงวนัลแกมู่ทบกคนตคำมพฤตฮิกคำรณย
ของเขคำและตคำมผลแหมู่งกคำรกระทคคำของเขคำ พระเจข้ทำไมตเพมียงเปมียที่ มดข้วยฤทธทำนรุภทำพทนัรงสธิรน เปมีที่ยม
เมตตทำ ยรุตธิธรรม และยธิงที่ ใหญตเทตทำนนัรน พระองคยยงนั ทรงทรทำบทรุกสธิที่งดข้วย ดนังนนัรน คททำปรนกษทำตตทำงๆของ
พระองคยจงน ถผกตข้องเสมอและอยผใต นระดนับสผงทมีสที่ รุด (นนันที่ คสือ ยธิงที่ ใหญต) ทรุกสธิที่งทมีพที่ ระองคยกระทททำลข้วน
ยธิงที่ ใหญต พระเจข้ทำทรงทรทำบทรุกสธิที่งทมีที่ควรรผเข้ กมีที่ยวกนับตนัวเรทำ พระองคยทรงสนัพพนัญญผในทรุกเรสืที่อง ดนังนนัรน
พระองคยจงน ทรงปฏธิบนัตธิอยตทำงยรุตธิธรรมกนับทรุกคน โดยพธิพทำกษทำตทำมกทำรงทำนและกทำรกระทททำตตทำงๆ
ของพวกเขทำ ประเดป็นกป็คสือวตทำเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบทรุกสธิที่งและทรงยรุตธิธรรม กทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆ
ของพระองคยกบนั มนรุษยยจงน ยรุตธิธรรมดข้วย พระองคยทรงทรทำบขข้อเทป็จจรธิงทนัรงหมดและทรงปฏธิบนัตธิตทำม
นนัรนในกทำรพธิพทำกษทำอนันชอบธรรม

ยรม 32:20-22

ทรงเปอ็นผผถ้สคคำแดงหมคำยสคคำคนัญและกคำรมหนัศจรรยยในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย

และจนถนงสมนัยนมีกนี้ อ็ทรงสคคำแดงในอฮิสรคำเอลและทมู่คำมกลคำงมนบษยชน และทรงทคคำใหถ้พระนคำมเลสืนึ่อง
ลสือไปอยมู่คำงทบกวนันนมีนี้ จทำกนนัรนผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรกลตทำวถนงกทำรปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันเปมีที่ยมอทำนรุภทำพของ
พระเจข้ทำทมีที่กระทททำเพสืที่ออธิสรทำเอล โดยมองยข้อนกลนับไปยนังสมนัยอพยพและกทำรอนัศจรรยยเหลตทำนนัรนซนที่ง
พระเจข้ทำทรงกระทททำเพสืที่ออธิสรทำเอล กธิตตธิศนัพทยแหตงวธิธมีปฏธิบนัตธิตตทำงๆอนันยรุตธิธรรมและฤทธทำนรุภทำพของ
พระเจข้ทำคงอยผเต รสือที่ ยมทำจนทรุกวนันนมีร
21 พระองคยไดถ้ทรงนคคำอฮิสรคำเอลประชคำชนของพระองคยออกจคำกแผมู่นดฮินอมียฮิปตย ดถ้วยหมคำย
สคคำคนัญและกคำรมหนัศจรรยย และดถ้วยพระหนัตถยเขถ้มแขอ็ง และพระกรทมีนึ่เหยมียดออก และดถ้วยควคำม
สยดสยองยฮิงนึ่ นนัก เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำอมีกครนัรงวตทำพระองคยทรงชตวยอธิสรทำเอลใหข้พนข้ จทำก
อมียธิปตยแลข้วโดยกทำรอนัศจรรยยอนนั ทรงฤทธธิธตตทำงๆ
22 และพระองคยประทคำนแผมู่นดฮินนมีนี้แกมู่เขคำทนันี้งหลคำย ซนนึ่งพระองคยทรงปฏฮิญคำณแกมู่
บรรพบบรบษของเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำจะประทคำนแกมู่เขคำ คสือแผมู่นดฮินซนงนึ่ มมีนคนี้คำนมและนคนี้คำผนนี้งไหลบรฮิบผรณย
เขทำเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเพธิมที่ เตธิมอมีกวตทำพระองคยไดข้ประททำนแผตนดธินทมีที่ทรงสนัญญทำไวข้แกตบรรพบรุรษรุ
ของพวกเขทำแกตพวกเขทำแลข้ว – แผตนดธินหนนที่งซนที่งมมีนร ททำนมและนทรทำผนรงไหลบรธิบผรณย
ยรม 32:23

และเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไดถ้เขถ้คำไปและถสือกรรมสฮิทธฮิธิ์แผมู่นดฮินนนันนี้ แตมู่เขคำ

ทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระองคย หรสือดคคำเนฮินตคำมพระรคำชบนัญญนัตฮิของพระองคย สฮินึ่ง
ทนันี้งปวงซนนึ่งพระองคยทรงบนัญชคำเขคำใหถ้กระทคคำนนันี้น เขคำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้กระทคคำเสมียเลย เพรคำะฉะนนันนี้
พระองคยทรงกระทคคำใหถ้เหตบรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นนมีนี้มคำถนงเขคำทนันี้งหลคำย ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน เตสือนควทำมจททำ
พระเจข้ทำวตทำอธิสรทำเอล หลนังจทำกถสือกรรมสธิทธธิธแผตนดธินนนัรนแลข้ว กป็ไมตเชสืที่อฟนังนทรทำพระทนัยและพระวจนะ
ของพระเจข้ทำอยตทำงสธิรนเชธิง ดข้วยเหตรุนร มี วธิกฤตธิในขณะนนัรนแหตงกทำรถผกลข้อมโดยบทำบธิโลนและควทำม
พธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำจนงเกธิดขนรนแลข้ว นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำนมีรเปป็นสธิที่งทมีที่
พวกเขทำสมควรไดข้รนับเพรทำะวตทำพระเจข้ทำทรงทรทำบใจของประชทำชนทมีที่บทำปหนทำของพระองคย ยผดทำหย
กททำลนังไดข้รนับสธิที่งทมีพที่ วกเขทำสมควรไดข้รนับ อมีกครนัรงทมีคที่ ททำทมีที่แปลเปป็น เหตบรถ้คำย (รา) ในบรธิบทนมีรมมีควทำม

หมทำยวตทำ ‘ควทำมลททำบทำก’ หรสือ ‘ควทำมทรุกขยยทำก’ นมีที่หมทำยถนงกทำรลข้อมกรรุงของบทำบธิโลนและกทำรพธิชธิต
เยรผซทำเลป็มซนที่งใกลข้จะเกธิดขนรนแลข้ว
ยรม 32:24-25

ดผเถฮิด เชฮิงเทฮินทมีนึ่ลถ้อมอยผมู่ไดถ้มคำถนงกรบงเพสืนึ่อจะยนดเอคำแลถ้ว และเพรคำะ

เหตบดถ้วยดคำบ กคำรกนันดคำรอคำหคำร และโรคระบคำด เมสืองนมีนี้กอ็ไดถ้ถผกมอบไวถ้ในมสือของคนเคลเดมียผผถ้
กคคำลนังตมู่อสผถ้อยผมู่นนนันี้ แลถ้ว พระองคยตรนัสสฮิงนึ่ ใดกอ็เปอ็นไปอยมู่คำงนนันี้นแลถ้ว และดผเถฮิด พระองคยทอดพระเนตร
เหอ็น เมสืที่อพธิจทำรณทำสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนไปแลข้วกตอนหนข้ทำนมีรในบทนมีร (นนันที่ คสือ กทำรซสืรอทมีที่ดธินจทำกลรุงของเขทำ) เยเร
มมียจย นงชมีรใหข้พระเจข้ทำเหป็นเชธิงเทธินเหลตทำนนัรนซนที่งไดข้ถผกกตอขนรน ณ จรุดยรุทธศทำสตรยตตทำงๆรอบกรรุงเยรผซทำเลป็ม
– อทำจตลอดแนวพสืรนทมีที่ตอนเหนสือของกรรุงนนัรน พสืรนทมีที่ดข้ทำนทธิศตะวนันออก ทธิศใตข้ และทธิศตะวนันตก
ของเยรผซทำเลป็มไดข้รนับกทำรปกปข้องจทำกหรุบเขทำลนกตตทำงๆ ดนังนนัรนคนบทำบธิโลนจนงกตอเชธิงเทธินลข้อมซนที่งพวก
เขทำไมตเพมียงสทำมทำรถควบครุมกทำรสนัญจรเขข้ทำหรสือออกจทำกกรรุงนนัรนเทตทำนนัรน แตตยนังมมีขข้อไดข้เปรมียบททำง
ทหทำรในเรสืที่องกทำรอยผบต นทมีที่สผงกวตทำดข้วย ยธิงที่ กวตทำนนัรน เยเรมมียยเตสือนควทำมจททำพระเจข้ทำเกมีที่ยวกนับกทำรทททำใหข้
โลหธิตตกซนที่งไดข้เกธิดขนรนแลข้วและกทำรลข้ทำงผลทำญตตทำงๆของกทำรลข้อมนนัรนทมีที่เปป็นกทำรกนันดทำรอทำหทำรและ
โรคภนัย (นนันที่ คสือ โรคระบทำด) ในกรรุงนนัรน พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำแลข้ววตทำมนันจะเกธิดขนรนและขณะนมีร
มนันกททำลนังเกธิดขนรนแลข้ว
25 โอ ขถ้คำแตมู่องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ พระองคยยนังตรนัสแกมู่ขถ้คำพระองคยวมู่คำ "จงเอคำเงฮินซสืนี้อ
นคำและหคำพยคำนเสมีย" เพรคำะวมู่คำเมสืองนนันี้นถผกมอบไวถ้ในมสือของคนเคลเดมียแลถ้ว'" เมสืที่อพธิจทำรณทำสธิที่ง
เหลตทำนมีรทร นังหมดทมีที่กทำท ลนังเกธิดขนรน (กทำรลข้อมกรรุงและกทำรพธิชธิตทมีที่ใกลข้จะเกธิดขนรนโดยบทำบธิโลน) เยเรมมียยจงน
สนับสนงรุนงงวตทำทททำไมพระเจข้ทำถนงทรงสนังที่ เขทำใหข้ซร สือทมีที่ดธินของลผกพมีที่ลผกนข้องของเขทำ เยรผซทำเลป็มและแผตน
ดธินยผดทำหยกทำท ลนังจะถผกพธิชธิตอยตทำงสธิรนเชธิงโดยบทำบธิโลนแลข้ว (คนเคลเดมีย) ดนังนนัรนสทำระสททำคนัญแหตงคททำ
อธธิษฐทำนของเยเรมมียยตตอพระเจข้ทำกป็คสือ ‘ทททำไม?’ ทททำไมพระเจข้ทำถนงทรงสนังที่ ผผข้รนับใชข้ของพระองคยใหข้ซร สือ
ทมีที่ดธินในเมสือที่ เหป็นแลข้ววตทำจะเกธิดอะไรขนรน
ยรม 32:26-27

จคำกนนันี้นพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยวมู่คำ 27 "ดผเถฮิด เรคำ

คสือพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของบรรดคำเนสืนี้อหนนังทนันี้งสฮินี้น สคคำหรนับเรคำมมีสฮินึ่งใดทมีนึ่ยคำกเกฮินหรสือ เมสืที่อไดข้ยธินคททำ

อธธิษฐทำนแหตงควทำมสนับสนงรุนงงของเยเรมมียยแลข้ว พระเจข้ทำจนงทรงตอบกลนับ พระองคยทรงพรรณนทำ
ถนงพระองคยเองกตอนอสืที่นเลยวตทำทรงเปป็นพระเยโฮวทำหย “พระเจข้ทำของบรรดทำเนสืรอหนนังทนัรงสธิรน” นมีที่บอก
เปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระเจข้ทำแหตงมนรุษยชทำตธิทรนังปวง พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำ
องคยเดมียวเทตทำนนัรนและทรงอยผเต หนสือสรรพสธิที่งทนัรงปวง
John Gill เขมียนไวข้วทำต “เพรทำะวตทำถข้ทำพระเจข้ทำทรงเปป็นพระเยโฮวทำหย ผผข้เปป็นแหตงสธิที่งทมีที่เปป็นอยผทต ร นัง
ปวง ถข้ทำพระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำและผผข้ควบครุมโลกนมีร และมนรุษยยทรนังปวงในนนัรน มมีสที่ งธิ ใดทมีที่พระองคย
ทรงทททำไมตไดข้?” ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำ “สททำหรนับเรทำมมีสที่ ธิงใดทมีที่ยทำกเกธินหรสือ” สททำหรนับเยเรมมียย
สถทำนกทำรณยนร มีดผเหมสือนหมดหวนัง ยผดทำหยกทำท ลนังถผกพธิพทำกษทำเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ พวกเขทำจะ
ถผกกวทำดตข้อนไปและแผตนดธินของพวกเขทำจะถผกทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำ กระนนัรนพระเจข้ทำไดข้สนังที่ เขทำใหข้ซร สือ
ทมีที่ดธินเพรทำะวตทำวนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อแผตนดธินนนัรนจะถผกทททำใหข้คสืนสผตสภทำพเดธิมอมีกครนัรง เหป็นไดข้ชดนั วตทำนนันที่ ดผ
เหมสือนเปป็นไปไมตไดข้สททำหรนับเยเรมมียย กระนนัรน ไมตมมีสที่ ธิงใดยทำกเกธินสททำหรนับพระเจข้ทำ บทเรมียนนนัรนยนังมมี
อยผจต นทรุกวนันนมีร ไมตมสมี ที่ ธิงใดยทำกเกธินสททำหรนับพระเจข้ทำ พระองคยทรงแกข้ปนัญหทำทรุกอยตทำงทมีที่เรทำมมีไดข้
ยรม 32:28-29

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะมอบเมสืองนมีนี้ไวถ้

ในมสือของชคำวเคลเดมีย และในมสือของเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน และเขคำจะยนดเอคำแนมู่
พระเจข้ทำทรงประกทำศอมีกครนัรงถนงควทำมพธินทำศและควทำมพตทำยแพข้ทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของเยรผซทำเลป็มแกตเนบผคดนั
เนสซทำรยและบทำบธิโลน
29 ชคำวเคลเดมียผผถ้ตมู่อสผกถ้ นับเมสืองนมีนี้ จะมคำเผคำเมสืองนมีนี้เสมียดถ้วยไฟใหถ้ไหมถ้หมด ทนันี้งบรรดคำบถ้คำนทมีนึ่
เขคำเผคำเครสืนึ่องถวคำยพระบคำอนัลทมีนึ่บนหลนังคคำ และเทเครสืนึ่องดสืนึ่มบผชคำถวคำยแกมู่พระอสืนึ่นเพสืนึ่อยนัวนึ่ เยถ้คำเรคำใหถ้
กรฮินี้ว นอกจทำกนมีร ชทำวเคลเดมีย (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) จะเผทำกรรุงนมีรและบข้ทำนเรสือนทนัรงหลทำยของมนัน ควทำม
ยรุตธิธรรมจะถผกเสธิรยฟใหข้อยตทำงสทำสมแกตบข้ทำนเรสือนเหลตทำนนัรนทมีที่ประชทำกรแหตงเยรผซทำเลป็มไดข้นมนัสกทำร
พระตตทำงดข้ทำวอสืนที่ ๆโดยเฉพทำะพระบทำอนัล ในกทำรทททำเชตนนนัรนพวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรว
ยรม 32:30-32

เพรคำะประชคำชนของอฮิสรคำเอลและประชคำชนของยผดคำหยไมมู่ไดถ้

กระทคคำอะไรเลย นอกจคำกควคำมชนัวนึ่ ตมู่อหนถ้คำตมู่อตคำของเรคำตนันี้งแตมู่หนบมู่มๆมคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ

ประชคำชนอฮิสรคำเอลไมมู่ไดถ้กระทคคำอะไรเลย นอกจคำกยนันึ่วเยถ้คำเรคำใหถ้กรฮินี้วดถ้วยผลงคำนแหมู่งมสือของเขคำ
พระเจข้ทำทรงสรรุปยตอประวนัตธิศทำสตรยของอธิสรทำเอลตนัรงแตตสมนัยเรธิที่มแรกสรุดของพวกเขทำในฐทำนะชน
หมผตหนนงที่ และประชทำชทำตธิหนนที่งซนที่งไดข้กระทททำควทำมชนัวที่ รข้ทำยตตอพระพนักตรยพระองคย (ความชนัที่วในบรธิบท
นมีรมคมี วทำมหมทำยวตทำกทำรทททำควทำมผธิด) ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวโดยผล
งทำนแหตงมสือของตน (นนันที่ คสือ รผปเคทำรพเหลตทำนนัรนทมีพที่ วกเขทำไดข้ทททำขนรน)
31 เพรคำะวมู่คำเมสืองนมีนี้ไดถ้เรถ้คำควคำมกรฮินี้วและควคำมพฮิโรธของเรคำ ตนันี้งแตมู่วนันทมีนึ่ไดถ้สรถ้คำงมนันขนนี้น
จนถนงวนันนมีนี้ เพรคำะฉะนนันี้นเรคำจะถอนออกไปเสมียจคำกหนถ้คำของเรคำ เยรผซทำเลป็มตลอดประวนัตธิศทำสตรย
ของมนันในฐทำนะกรรุงของคนยธิว ไดข้ยนัวที่ ยรุพระเจข้ทำใหข้ทรงกรธิรวดข้วยกทำรนนับถสือรผปเคทำรพและควทำมบทำ
ปอสืที่นๆของมนันมทำตลอด ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตแลข้ววตทำจะขจนัดมนันไปใหข้พนข้ จทำกสทำย
พระเนตรของพระองคย
32 เพรคำะควคำมชนัวนึ่ ทนันี้งสฮินี้นของประชคำชนอฮิสรคำเอล และประชคำชนยผดคำหยซนนึ่งเขคำไดถ้กระทคคำอนัน
ยนันึ่วเยถ้คำใหถ้โกรธ คสือทนันี้งตนัวเขคำ บรรดคำกษนัตรฮิยยและเจถ้คำนคำยของเขคำ บรรดคำปบโรหฮิตและผผถ้พยคำกรณยของ
เขคำ คนยผดคำหยและชคำวกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม ควทำมพธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของเยรผซทำเลป็มเกธิดขนรนเพรทำะสทำเหตรุ
เดมียวเทตทำนนัรน นนันที่ คสือ ควทำมบทำปของประชทำชทำตธินร นันตนัรงแตตพวกผผข้นททำเรสืที่อยลงมทำจนถนงสทำมนัญชน พวก
เขทำทรุกคนลข้วนมมีควทำมผธิดและพวกเขทำทรุกคนจะทนทรุกขยกบนั ผลทมีที่ตทำมมทำเหลตทำนนัรนของมนัน
ยรม 32:33-35

เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้หนันหลนังใหถ้เรคำ มฮิใชมู่หนนั หนถ้คำ แมถ้วมู่คำเรคำไดถ้สอนเขคำอยผมู่

อยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง เขคำกอ็มฮิไดถ้ฟนังทมีนึ่จะรนับคคคำสนันึ่งสอนของเรคำ อธิสรทำเอลโดยรวมและเยรผซทำเลป็มโดย
เฉพทำะไดข้หนันหลนังของตนใหข้พระเจข้ทำของตน แมข้วทำต พระองคยไดข้หทำททำงทมีจที่ ะเตสือนพวกเขทำอยตทำงขยนัน
ขนันแขป็งและไมตหยรุดหยตอนแลข้ว กทำรตอบสนองของพวกเขทำคสือ เมธินพระเจข้ทำ
34 แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ตนันี้งสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนของเขคำไวถ้ในนฮิเวศ ซนงนึ่ เรมียกตคำมนคำมของเรคำ
กระทคคำใหถ้มมีมลทฮิน ยผดทำหยไมตเพมียงเมธินพระเจข้ทำของตนเทตทำนนัรน พวกเขทำยนังมมีหนข้ทำมทำตนัรงรผปเคทำรพนตทำ
สะอธิดสะเอมียนเหลตทำนนัรนของตนในพระวธิหทำรทมีที่ถผกสรข้ทำงขนรนถวทำยแดตพระนทำมของพระเยโฮวทำหย

พระเจข้ทำอมีกดข้วย อทำหนัสและมนนัสเสหยไดข้ทททำเชตนนนัรนและกษนัตรธิยยองคยอนสืที่ ๆดข้วยเชตนกนัน (ดผ 2
พงศทำวดทำร 28:22 และ 33:1) ในกทำรทททำเชตนนนัรนพวกเขทำไดข้ทททำใหข้พระวธิหทำรของพระเจข้ทำมมีมลทธิน
35 เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้สรถ้คำงปผชนมียสถคำนสผ งสคคำหรนับพระบคำอนัลซนงนึ่ อยผมู่ในหบบเขคำแหมู่งบบตรชคำย
ของฮฮินโนม เพสืนึ่อใหถ้บบตรชคำยและบบตรสคำวของเขคำลบยไฟถวคำยแกมู่พระโมเลค ซนงนึ่ เรคำมฮิไดถ้บนัญชคำเขคำ
เลยและไมมู่ไดถ้มมีอยผมู่ในจฮิตใจของเรคำวมู่คำ เขคำควรจะกระทคคำสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนนมีนี้เพสืนึ่อเปอ็นเหตบใหถ้ยผ
ดคำหยกระทคคำผฮิดบคำปไป ยผดทำหยและชทำวกรรุงเยรผซทำเลป็มไดข้สรข้ทำงแทตนบผชทำตตทำงๆและสถทำนนมนัสกทำร
หลทำยแหตงถวทำยแกตพระบทำอนัลในหรุบเขทำฮธินโนม ซนงที่ อยผตต ธิดกนับเยรผซทำเลป็ม พวกเขทำยนังมมีสตวนรต วมใน
กทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนนนัรนของพระโมเลคดข้วยในกทำรถวทำยลผกๆของตนแกตควทำมโหดเหมีรยมของพระ
ตตทำงดข้ทำวองคยนร มี พระเจข้ทำจนงทรงหมดควทำมอดทนกนับพวกเขทำแลข้ว
ยรม 32:36-37

เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีนี้ พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสเกมีนึ่ยว

กนับเมสืองนมีนี้แกมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `เมสืองนมีนี้จะถผกยกใหถ้ไวถ้ในมสือของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน ดถ้วยดคำบ ดถ้วย
กคำรกนันดคำรอคำหคำร และดถ้วยโรคระบคำด' แมข้เยรผซทำเลป็มกททำลนังจะถผกทททำลทำย พระเจข้ทำกป็ทรงมมีขตทำวบทำง
เรสืที่องทมีที่จะหนรุนใจผผข้พยทำกรณยทสมีที่ นับสนงรุนงงของพระองคย (จงระลนกวตทำคททำตอบนมีรของพระเจข้ทำถนงเยเร
มมียยเปป็นกทำรตอบสนองตตอควทำมสนับสนของเขทำเกมีที่ยวกนับกทำรซสืรอทมีที่ดธินนนัรนในอทำนทำโธท)
37 ดผเถฮิด เรคำจะรวบรวมเขคำมคำจคำกประเทศทนันี้งปวง ซนงนึ่ เรคำไดถ้ขนับไลมู่เขคำใหถ้ไปอยผมู่ดถ้วยควคำม
กรฮินี้ว ดถ้วยควคำมพฮิโรธ และควคำมขนนี้งโกรธของเรคำนนันี้น เรคำจะนคคำเขคำทนันี้งหลคำยกลนับมคำยนังทมีนึ่นมีนี้ และจะ
กระทคคำใหถ้เขคำอคำศนัยอยผอมู่ ยมู่คำงปลอดภนัย แมข้กทำรพธิพทำกษทำใกลข้เขข้ทำมทำตตอสผข้ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม บนัดนมีร
พระเจข้ทำกป็ทรงประกทำศวตทำสนักวนันหนนที่งพระองคยจะทรงรวบรวมพวกเขทำกลนับมทำจทำกประชทำชทำตธิเหลตทำ
นนัรนทมีพที่ วกเขทำจะถผกกระจนัดกระจทำยไปอยผต สนักวนันหนนที่งพวกเขทำจะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของตน
นนันที่ คสือจรุดประสงคยของกทำรซสืรอทมีดที่ ธินของฮทำนนัมเอล มนันคสือบทเรมียนหนนที่งทมีที่ใชข้สที่ธิงของประกอบทมีที่วทำต ยผ
ดทำหยและอธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำสนักวนันหนนงที่
ยรม 32:38-40

เขคำทนันี้งหลคำยจะเปอ็นประชคำชนของเรคำ และเรคำจะเปอ็นพระเจถ้คำของ

เขคำ ในวนันอนันเปมีที่ยมสรุขนนัรนเมสือที่ อธิสรทำเอลจะถผกพทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำโดยสมบผรณย

พระเจข้ทำจะทรงเปป็นพระเจข้ทำของพวกเขทำอมีกครนัรงและพวกเขทำจะเปป็นประชทำชนของพระองคย แมข้มมี
กทำรกลนับคสืนสผตแผตนดธินนนัรนบทำงสต วนของอธิสรทำเอลหลทำยครนัรง (ในสมนัยของเอสรทำและเนหะมมียยเชตน
เดมียวกนับในศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบ) กทำรสททำเรป็จจรธิงครบถข้วนของคททำพยทำกรณยนร มีกยป็ นังมทำไมตถนง นมีที่จะถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงทนัรงหมดเมสืที่อพระเยซผครธิสตยเสดป็จกลนับมทำในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศมียงธิที่ ใหญตเพสืที่อสถทำปนทำ
กทำรครอบครองยรุคพนันปมีของพระองคย
39 เรคำจะใหถ้ใจเดมียวและทคำงเดมียวแกมู่เขคำ เพสืนึ่อเขคำจะยคคำเกรงเรคำอยผมู่เปอ็นนฮิตยย เพสืนึ่อเปอ็น
ประโยชนยแกมู่เขคำ และแกมู่ลผกหลคำนของเขคำทมีนึ่ตคำมเขคำมคำ ในวนันนนัรน (วนันแหตงพระเยโฮวทำหย) อธิสรทำเอล
จะยททำเกรงพระเจข้ทำของตนดข้วยใจเดมียว พระเจข้ทำจะปลผกฝนังสธิที่งนนัรนในตนัวพวกเขทำและมนันจะกลทำยเปป็น
พระพรอยตทำงหนนงที่ และดมีสททำหรนับพวกเขทำและลผกหลทำนของพวกเขทำหลนังจทำกนนัรนตลอดไปเปป็นนธิตยย
40 เรคำจะกระทคคำพนันธสนัญญคำนฮิรนนั ดรยกบนั เขคำทนันี้งหลคำย อนันวมู่คำเรคำจะไมมู่หนันจคำกกคำรกระ
ทคคำควคำมดมีแกมู่เขคำทนันี้งหลคำย และเรคำจะบรรจบควคำมยคคำเกรงเรคำไวถ้ในใจของเขคำทนันี้งหลคำย เพสืนึ่อวมู่คำเขคำจะ
มฮิไดถ้หนันไปจคำกเรคำ ในยรุคพนันปมี พระเจข้ทำจะทรงรสืรอฟสืร นพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่ทรงกระทททำไวข้กบนั อธิสรทำเอล
ทมีที่ซมีนทำยหรสืออทำจเสนอพนันธสนัญญทำหนนที่งทมีที่ใหมตหมด ไมตวทำต กรณมีใด มนันจะเปป็นพนันธสนัญญทำนธิรนนั ดรย
ในพนันธสนัญญทำนนัรน พระเจข้ทำจะสนัญญทำวตทำพระองคยจะไมตหนันไปจทำกกทำรอวยพรและกทำรทททำดมีตตอ
อธิสรทำเอลอมีกเลย พระองคยจะปลผกฝนังควทำมยททำเกรงพระองคยไวข้ภทำยในพวกเขทำและพวกเขทำจะไมต
พรทำกไปเสมียจทำกพระองคยอมีกเดป็ดขทำด พระพรเตป็มเปมีที่ยมทนัรงหลทำยแหตงพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่ทรงกระทททำ
ไวข้กบนั อธิสรทำเอลในหนนังสสือพระรทำชบนัญญนัตจธิ ะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงทนัรงหมดในวนันนนัรน
ยรม 32:41-42

เออ เรคำจะเปรมปรมีดฮิธิ์ในกคำรทมีนึ่จะกระทคคำควคำมดมีแกมู่เขคำ และเรคำจะ

ปลผกเขคำไวถ้ในแผมู่นดฮินนมีดนี้ ถ้วยควคำมมบมู่งมนันึ่น ดถ้วยสบ ดใจของเรคำและสบ ดจฮิตของเรคำ ในวนันนนัรน (วนันแหตง
พระเยโฮวทำหย) พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะเปรมปรมีดธ ธิเพรทำะอธิสรทำเอลในกทำรกระทททำดมี พระองคยทรง
สนัญญทำวตทำจะปลผกพวกเขทำในแผตนดธินของพวกเขทำ ซนที่งบอกเปป็นนนัยถนงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมอยตทำง
ถทำวร นอกจทำกนมีร กทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมนนัรนจะถผกกระทททำโดยพระเจข้ทำดข้วยสรุดพระทนัยและสรุดจธิตของ
พระองคย

42 เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำไดถ้นคคำเอคำควคำมรถ้คำยยฮินึ่งใหญมู่ทนันี้งสฮินี้นมคำเหนสือชนชคำตฮินมีนี้
ฉนันใด เรคำกอ็จะนคคำควคำมดมีทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งเรคำไดถ้สนัญญคำไวถ้นนันี้นมคำเหนสือเขคำฉนันนนันนี้ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำ
เหมสือนกนับทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงนททำกทำรพธิพทำกษทำอนันนตทำกลนัวนนัรนมทำตตอสผพข้ วกเขทำผตทำนททำงบทำบธิโลนและ
กทำรกระจนัดกระจทำยไปนนัรนฉนันใด พระองคยกจป็ ะทรงนททำสธิที่งดมีทร นังปวงทมีที่พระองคยไดข้ทรงสนัญญทำไวข้แลข้ว
มทำสผตพวกเขทำฉนันนนัรน
ยรม 32:43-44

และจะมมีกคำรซสืนี้อนคำกนันในแผมู่นดฮินนมีนี้ซนนึ่งเจถ้คำกลมู่คำวถนงวมู่คำ เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง

ปรคำศจคำกมนบษยยหรสือสนัตวย ถผกมอบไวถ้ในมสือของคนเคลเดมีย ในวนันแหตงกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมของ
อธิสรทำเอล ทมีที่ดธินจะถผกซสืรอขทำยอมีกครนัรง แมข้ยผดทำหยขณะนมีรถผกเหยมียบยทที่ทำโดยคนบทำบธิโลนผผข้ทธิรงมนันใหข้รทำข้ ง
เปลตทำ ในวนันนนัรนสภทำพตตทำงๆอนันเปป็นปกตธิและเจรธิญรรุตงเรสืองจะถผกรสืรอฟสืร นอมีกครนัรง
44 ทมีนึ่นคำนนันนี้ จะซสืนี้อกนันดถ้วยเงฮิน ใบโฉนดกอ็จะตถ้องลงนคำมและประทนับตรคำ และลงนคำมพยคำน
ทมีนึ่ในแผมู่นดฮินของเบนยคำมฮิน ในทมีนึ่ตมู่คำงๆแถบกรบงเยรผซคำเลอ็ม และในหนัวเมสืองยผดคำหย ในหนัวเมสืองแถบ
แดนเมสืองเทสือกเขคำ ในหนัวเมสืองแถบหบบเขคำ และในหนัวเมสืองแถบภคำคใตถ้ เพรคำะเรคำจะใหถ้กคำรเปอ็น
เชลยของเขคำทนันี้งหลคำยกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ทตทำมกลทำงควทำมมสืดมนแหตง
กทำรถผกจองจททำของเยเรมมียยในลทำนครุกทมีที่เยรผซทำเลป็ม พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงวนันทมีที่จะมทำนนัรนเมสืที่อ
ทมีที่ดธินจะถผกซสืรอขทำยอมีกครนัรงทนัวที่ ประชทำชทำตธินร นัน พระเจข้ทำจะทรงพทำพวกเขทำกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวก
เขทำ ดนังนนัรน เรสือที่ งทมีที่ดนธิ ซนที่งถผกซสืรอจทำกฮทำนนัมเอล (ตทำมคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำ) จนงเปป็นบทเรมียนหนนที่งทมีที่ใชข้
สธิที่งของประกอบอนันชนัดเจนของกทำรทททำใหข้อธิสรทำเอลกลนับคสืนสผตสภทำพเดธิมสนักวนันหนนงที่ ตทำมทมีที่ทรง
สนัญญทำไวข้นร นัน แมข้สตวนหนนงที่ ถผกทททำใหข้สททำเรป็จแลข้วในสมนัยเอสรทำและเนหะมมียยเปป็นตข้นมทำ กทำรสททำเรป็จ
จรธิงในทมีที่สรุดของพระสนัญญทำนมีรกจป็ ะเกธิดขนรนเมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 33: เยเรมมียณ์ 33 นนาเสนอคนาพยากรณณ์หนนที่งทมียที่ ยิที่งใหญล่เกมีที่ยวกนับการครอบ
ครองในยมุคพนันปมีของพระครยิสตณ์ รวมถนงการกลนับคสืนของอยิสราเอลสผล่แผล่นดยินของพวกเขาอยล่าง

สมบผรณณ์ การกลนับคสืนสผล่สามนัคคมีธรรมกนับพระเจผู้าโดยสมบผรณณ์ของพวกเขา การกลนับสผล่สภาพเดยิม
ของราชวงศณ์ดาวยิด และพระพรตล่างๆซนงที่ จะมาในอาณาจนักรอนันเปมีที่ยมสมุขนนันนั้
ยรม 33:1

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยครนันี้งทมีนึ่สอง เมสืนึ่อทมู่คำนยนังถผก

กนักตนัวอยผใมู่ นบรฮิเวณของทหคำรรนักษคำพระองคยนนันี้นวมู่คำ วทำระและฉทำกหลนังของบทนมีรถผกกลตทำวชนัดเจน
มนันคสือขณะทมีที่เยเรมมียยยงนั ถผกขนังอยผใต นลทำนครุกทมีที่เยรผซทำเลป็ม กทำรอข้ทำงอธิงถนง “ครนัรงทมีสที่ อง” อทำจหมทำยถนง
ครนัรงทมีที่สองทมีที่พระเจข้ทำตรนัสแกตเขทำในหนัวขข้อเดมียวกนันนนัรนและสถทำนทมีที่เดมียวกนันนนัรน (ลทำนครุกนนัรน) หนัวขข้อ
ของบทนมีรเปป็นอนันเดมียวกนันกนับของบททมีแที่ ลข้ว ซนที่งกลตทำวถนงพระเมสสธิยทำหยและควทำมเปมียที่ มสรุขของ
อทำณทำจนักรทมีที่จะมทำนนัรน แหลตงทมีที่มทำซนที่งไดข้รนับกทำรดลใจแหตงขข้อควทำมของเยเรมมียยถผกกลตทำวชนัดเจนอมีก
ครนัรง มนันคสือ “พระวจนะของพระเยโฮวทำหย”
ยรม 33:2-3

"พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รงสรถ้คำง พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รงปนันี้นเพสืนึ่อสถคำปนคำไวถ้

พระเยโฮวคำหยคสือพระนคำมของพระองคย ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ไมตมมีควทำมเหป็นเปป็นเอกฉนันทยเกมีที่ยวกนับขข้อนมีร
บทำงคนเสนอวตทำมนันอทำจแปลไดข้วทำต ‘พระเยโฮวทำหยผผข้ทรงสรข้ทำงเจข้ทำ และพระเยโฮวทำหยผผข้ทรงปนัรนเจข้ทำ...
ตรนัสดนังนมีรวทำต ’ คนอสืนที่ ๆกป็เสนอวตทำหนัวขข้อหลนักกลตทำวถนงกทำรเนรมธิตสรข้ทำงแผตนดธินโลก บรธิบทโดยตรง
ของบทกตอนหนข้ทำ (ซนที่งดผเหมสือนวตทำบทนมีรตทำมมทำ) กลนับเสนอพนันธสนัญญทำใหมตและกทำรกลนับสผตสภทำพ
เดธิมอยตทำงสมบผรณยของอธิสรทำเอลในแผตนดธินของพวกเขทำ นนันที่ นตทำจะใชตควทำมหมทำยตรงนมีร อมีกครนัรงทมีที่
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทรงประกทำศพระนทำมททำงกทำรของพระองคย – “เรทำเปป็น” (I AM) ผผข้ยธิงที่ ใหญต
ผผข้ทรงดททำรงอยผใต นอดมีตเสมอมทำและจะดททำรงอยผเต สมอไป ทรงดททำรงอยผโต ดยพระองคยเองตลอดชนัวที่ นธิรนัน
ดรย ทนัรงหมดนมีรลข้วนถผกบอกเปป็นนนัยในพระนทำมเยโฮวาหณ์ซนที่งสะทข้อนถนงบรุรรุษทมีที่หนนงที่ รผปกทำลปนัจจรุบนนั
ของคททำกรธิยทำ เปป็นอยผล่ – เรทำเปป็น (I AM)
3 จงทผลเรคำ และเรคำจะตอบเจถ้คำ และจะสคคำแดงสฮิงนึ่ ทมีนึ่ใหญมู่ยฮินึ่งและทมีนึ่มมีอคคำนคำจใหญมู่โต ซนนึ่งเจถ้คำ
ไมมู่รถ้นผ นันี้นใหถ้แกมู่เจถ้คำ หลนังจทำกไดข้เตสือนควทำมจททำผผข้พยทำกรณยทมีที่ถผกปนัญหทำรรุมเรข้ทำของพระองคยแลข้วถนงกทำร
สถธิตอยผอต นันทรงฤทธธิธของพระองคย พระเจข้ทำจนงสนังที่ เยเรมมียยใหข้รข้องทผลตตอพระองคยและพระองคยจะทรง
ตอบ นอกจทำกนมีร ในกทำรทททำเชตนนนัรน พระองคยกจป็ ะสททำแดงใหข้เขทำเหป็นสธิที่งตตทำงๆทมีที่ยงธิที่ ใหญตและทรง

อทำนรุภทำพซนที่งจนถนงบนัดนมีรเขทำไมตเขข้ทำใจดข้วย แมข้พระสนัญญทำนมีรถผกใหข้ไวข้แกตเยเรมมียยในเวลทำทรุกขยใจของ
เขทำ พระสนัญญทำนมีรกยป็ นังมมีอยผสต ททำหรนับประชทำชนของพระเจข้ทำจนทรุกวนันนมีร ในพระครธิสตยเรทำสทำมทำรถรข้อง
ทผลตตอพระเจข้ทำและพระองคยจะทรงตอบและสททำแดงใหข้เรทำเหป็นสธิที่งตตทำงๆอนันอนัศจรรยย ซนที่งรวมถนงสธิที่ง
ตตทำงๆทมีที่เรทำไมตเคยเขข้ทำใจมทำกตอนดข้วย ตรงนมีรคสือ หนนที่งในพระสนัญญทำยธิงที่ ใหญตเหลตทำนนัรนในพระวจนะ
ของพระเจข้ทำทมีที่มแมี กตประชทำชนของพระองคยตลอดหลทำยยรุคสมนัย นอกจทำกนมีร บรธิบทยนังนททำเสนอแงตมมรุ
เพธิที่มเตธิมดข้วย เยเรมมียยกทำท ลนังถผกครุมขนังอยตทำงไมตเปป็นธรรมทมีที่เยรผซทำเลป็มเพรทำะอทำชญทำกรรมในกทำร
ประกทำศพระวจนะของพระเจข้ทำ ในบรธิบทนนัรน พระเจข้ทำทรงสนังที่ เขทำใหข้อธธิษฐทำนและจทำกนนัรนพระองคย
จะตอบ กทำรอธธิษฐทำนบตอยครนัรงมมีพลนังมทำกทมีที่สรุดในยทำมทมีที่สภทำวะตตทำงๆอนับจนทมีที่สรุด
ยรม 33:4-5

เพรคำะวมู่คำพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลไดถ้ตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวดถ้วย

เรสืนึ่องบถ้คำนในกรบงนมีนี้ และเกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องพระรคำชวนังของบรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย ซนนึ่งถผกรสืนี้อลง เพสืนึ่อ
ทคคำกคำรตมู่อตถ้คำนเชฮิงเทฮินและดคำบ วธิกฤตธิขณะนนัรนในอธิสรทำเอลถผกนททำเสนอเปป็นฉทำกหลนังสททำหรนับพระ
สนัญญทำเหลตทำนนัรนทมีที่จะมทำของพระเจข้ทำ เยรผซทำเลป็มอยผทต ตทำมกลทำงกทำรโจมตมีตตทำงๆของบทำบธิโลน วทำระของ
บทนมีรอทำจเปป็นกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สทำมและครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิโลนตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม คททำทมีที่แปล
เปป็น เชฮิงเทฮิน (โคเลลาหณ์) หมทำยถนง เชธิงเทธินลข้อมกรรุงทมีที่ถผกกตอขนรนนอกกททำแพงดข้ทำนทธิศเหนสือของ
เยรผซทำเลป็ม จทำกทมีที่นนันที่ คนบทำบธิโลนสทำมทำรถยธิงลงมาเขข้ทำไปในกรรุงนนัรนไดข้ บรธิบทนมีรกลตทำวถนงควทำม
พธินทำศทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำของเยรผซทำเลป็ม
5 เขคำทนันี้งหลคำยจะมคำรบกนับชคำวเคลเดมียและทคคำใหถ้คนเปอ็นศพไปเตอ็มบถ้คำนเตอ็มเรสือน เปอ็นคนทมีนึ่
เรคำสนังหคำรดถ้วยควคำมกรฮินี้วและควคำมพฮิโรธของเรคำ เพรคำะไดถ้ซมู่อนหนถ้คำของเรคำจคำกกรบงนมีนี้เนสืนึ่องดถ้วย
ควคำมชนันึ่วของเขคำทนันี้งหลคำย เขาทนังนั้ หลายนมีรอทำจหมทำยถนงพวกยธิวจทำกพสืรนทมีที่รอบนอกตตทำงๆ หรสือกททำลนัง
พลสททำรองหรสือพนันธมธิตรของพวกเขทำ เมสืที่อศนกครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้เยรผซทำเลป็มเรธิที่มตข้นขนรน กททำลนังพลยธิว
สททำรองกป็รวมตนัวกนันเพสือที่ ยสืนหยนัดตตอสผข้บทำบธิโลนเปป็นครนัรงสรุดทข้ทำย แตตพระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำมนันเปลตทำ
ประโยชนย พวกเขทำมมีแตตจะเพธิมที่ ศพคนตทำยทมีที่เยรผซทำเลป็มเทตทำนนัรน นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจน
วตทำกทำรฆตทำฟนันนมีรเปป็นผลมทำจทำกควทำมกรธิรวของพระองคยทมีที่มมีตตอควทำมบทำปของเยรผซทำเลป็ม

ยรม 33:6-7

ดผเถฮิด เรคำจะนคคำอนคำมนัย และกคำรรนักษคำมคำใหถ้ และเรคำจะรนักษคำเขคำทนันี้ง

หลคำยใหถ้หคำย และเผยสนันตฮิภคำพและควคำมจรฮิงอยมู่คำงอบดม ตรงขข้ทำมกนับฉทำกหลนังอนันมสืดหมตนทมีที่ถผก
พรรณนทำไวข้ในสองขข้อกตอนหนข้ทำ บนัดนมีรพระเจข้ทำทรงประกทำศถนงพระพรตตทำงๆซนงที่ จะมทำในชตวงวนัน
แหตงพระเยโฮวทำหย แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงนททำกทำรพธิพทำกษทำใหญตโตมทำตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม วนันนนัรนกป็จะมทำแนต
เมสืที่อพระองคยจะนททำอนทำมนัยและกทำรรนักษทำมทำสผตกรรุงทมีที่ปตวยดข้วยควทำมบทำปนมีร พธิมเสนแหตงกธิเลอทำดจะมทำ
ในพระโลหธิตทมีที่หลนังที่ ออกของพระครธิสตย วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่ออธิสรทำเอลโดยรวมและเยรผซทำเลป็มโดย
เฉพทำะจะถผกเผยใหข้เหป็นสนันตธิภทำพและควทำมจรธิงอนันอรุดมโดยพระเจข้ทำ แนตนอนวตทำวนันนนัรนจะมทำเมสือที่
พระเยซผครธิสตยเสดป็จกลนับมทำในฤทธทำนรุภทำพและสงตทำรทำศมียธิงที่ ใหญต ในชตวงกทำรครอบครองยรุคพนันปมี
ของพระองคย
7 เรคำจะใหถ้พวกเชลยแหมู่งยผดคำหยและพวกเชลยแหมู่งอฮิสรคำเอลกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม และจะสรถ้คำง
เขคำทนันี้งหลคำยเสมียใหมมู่อยมู่คำงทมีนึ่เขคำเปอ็นมคำแตมู่เดฮิมนนันี้น ในวนันนนัรน กทำรกระจนัดกระจทำยไปของยผดทำหยและ
อธิสรทำเอล – วงศยวทำนอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิม กทำรกระจนัดกระจทำยไปของพวก
ยธิวจะสธิรนสรุดลงเมสือที่ พระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ อธิสรทำเอลจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมและรวมเปป็น
ประชทำชทำตธิเดมียวอมีกครนัรงเหมสือนอยตทำงทมีที่มนนั เปป็นแตตเดธิมนนัรน
ยรม 33:8-9

เรคำจะชคคำระเขคำจคำกบรรดคำควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำซนนึ่งเขคำไดถ้กระทคคำตมู่อ

เรคำ และจะใหถ้อภนัยบรรดคำควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำซนนึ่งเขคำไดถ้กระทคคำ และกคำรละเมฮิดของเขคำตมู่อเรคำ ในวนัน
นนัรน อธิสรทำเอลทมีที่กลนับสผตสภทำพเดธิมแลข้วจะถผกชททำระใหข้สะอทำดจทำกควทำมบทำปของตน ผผข้พยทำกรณยเศคทำรธิ
ยทำหยเขมียนไวข้วทำต “ในวนันนนัรน จะมมีนร ททำพรุพลรุงต ขนรนสททำหรนับรทำชวงศยของดทำวธิดและชทำวเยรผซทำเลป็ม เพสือที่ จะ
ชททำระเขทำใหข้พข้นจทำกบทำปและควทำมไมตสะอทำด” (เศคทำรธิยทำหย 13:1) นทรทำพรุทมีที่ชททำระใหข้สะอทำดนนัรนคสือ
พระโลหธิตทมีที่หลนังที่ ออกของพระครธิสตยอยตทำงไมตตข้องสงสนัย เมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ ณ ตอนตข้น
ของยรุคพนันปมี ประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงหมดจะหนันมทำหทำพระครธิสตยและถผกชททำระใหข้สะอทำดจทำก
ควทำมบทำปตตทำงๆของตน นนันที่ จะเรธิที่มตข้นในชตวงยรุคเจป็ดปมีและพบกทำรสททำเรป็จจรธิงของมนันกตอนกทำรเรธิที่ม
ตข้นของยรุคพนันปมี แตตในวนันนนัรนประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนังนั้ สยินั้นจะถผกชททำระใหข้สะอทำดและไดข้รนับกทำรอภนัย
จทำกควทำมบทำปของตน

9 และกรบงนมีนี้จะใหถ้เรคำมมีชสืนึ่ออนันใหถ้ควคำมชสืนึ่นบคำน เปอ็นทมีนึ่สรรเสรฮิญและเปอ็นศนักดฮิศธิ์ รมีตมู่อหนถ้คำ
บรรดคำประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้นแหมู่งแผมู่นดฮินโลก ซนงนึ่ จะไดถ้ยฮินถนงควคำมดมีทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งเรคำไดถ้กระทคคำเพสืนึ่อเขคำทนันี้ง
หลคำย เขคำจะกลนัวและสะทกสะทถ้คำน เพรคำะควคำมดมีและควคำมเจรฮิญทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งเรคำไดถ้จนัดหคำใหถ้เมสือง
นนันี้น เมสืที่ออธิสรทำเอลหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำของตนในกทำรกลนับใจใหมตและควทำมเชสืที่อโดยสมบผรณย มนัน
กป็จะนททำควทำมชสืที่นบทำน คททำสรรเสรธิญ และเกมียรตธิมทำสผตพระเจข้ทำ กลตทำวสนัรนๆคสือ พระเจข้ทำจะทรงไดข้รนับ
เกมียรตธิในพวกเขทำ นอกจทำกนมีร บรรดทำชนชทำตธิทมีที่เหลสือแหตงแผตนดธินโลกจะเหป็นพระพรเหลตทำนนัรนซนที่ง
พระเจข้ทำจะเทออกเหนสือประชทำชนของพระองคย ในกทำรเหป็นพระหนัตถยแหตงกทำรอวยพรของพระเจข้ทำ
เหนสือประชทำชนของพระองคยผผข้ซนที่งพระองคยเคยพธิพทำกษทำ ประชทำชทำตธิทรนังปวงจะเกรงกลนัวและสะทก
สะทข้ทำนโดยตระหนนักวตทำกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำอทำจลงมทำสผตพวกเขทำ พวกเขทำกป็จะตระหนนักดข้วย
ถนงพระพรอนันทรงฤทธธิธเหลตทำนนัรนซนที่งพระเจข้ทำสทำมทำรถประททำนแกตคนเหลตทำนนัรนทมีที่วทำงใจและเชสืที่อฟนัง
พระองคย ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะทรงไดข้รนับเกมียรตธิในอธิสรทำเอลและประชทำชทำตธิทรนังปวงจะเรมียนรผถข้ นง
ควทำมเกรงกลนัวพระเยโฮวทำหย
ยรม 33:10-11

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ และจะมมีเสมียงใหถ้ไดถ้ยนฮิ กนันอมีกครนันี้งใน

สถคำนทมีนึ่นมีนี้ซนนึ่งเจถ้คำกลมู่คำววมู่คำ จะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงปรคำศจคำกมนบษยยและปรคำศจคำกสนัตวย ในหนัวเมสืองแหมู่งยผดคำหย
และตคำมถนนในกรบงเยรผซคำเลอ็มซนนึ่งรถ้คำงเปลมู่คำ ปรคำศจคำกมนบษยย ปรคำศจคำกคนอคำศนัย และปรคำศจคำก
สนัตวยใดๆ ในบทกตอนหนข้ทำ (32:43) พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้ทรงบอกลตวงหนข้ทำถนงควทำม
รกรข้ทำงทมีใที่ กลข้เขข้ทำมทำซนที่งกททำลนังจะเกธิดแกตยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม ตรงขข้ทำมกนับฉทำกหลนังอนันมสืดหมตนนนัรน
ควทำมเปป็นไปไดข้อนันสวตทำงจข้ทำตตอไปนมีรถผกพรรณนทำ
11 ทมีนึ่นนันึ่นจะไดถ้ยฮินเสมียงบนันเทฮิงและเสมียงรสืนึ่นเรฮิง และเสมียงเจถ้คำบมู่คำวและเสมียงเจถ้คำสคำว และเสมียง
บรรดคำคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่รถ้องเพลงอมีก ขณะทมีนึ่เขคำนคคำเครสืนึ่องบผชคำแหมู่งกคำรสรรเสรฮิญมคำยนังพระนฮิเวศของ
พระเยโฮวคำหย วมู่คำ `จงสรรเสรฮิญพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ เพรคำะพระเยโฮวคำหยประเสรฮิฐ เพรคำะควคำม
เมตตคำของพระองคยดคคำรงอยผมู่เปอ็นนฮิตยย ' แมข้กทำรพธิพทำกษทำกททำลนังใกลข้เขข้ทำมทำตตอสผข้เยรผซทำเลป็มแลข้ว วนันนนัรน
กป็จะมทำเมสืที่อกทำรชสืที่นชมยธินดมีและกทำรสรรเสรธิญจะถผกไดข้ยธินอมีกครนัรงทมีที่เยรผซทำเลป็ม ในวนันนนัรนเพลงสดรุดมี
ตตทำงๆแหตงกทำรสรรเสรธิญ เชตนอยตทำงทมีถที่ ผกพบในเพลงสดรุดมี 106:1, 107:1-2 และ 136:1 จะถผกไดข้ยธิน

อมีกครนัรงในเยรผซทำเลป็ม แมข้มมีกทำรกลนับคสืนของอธิสรทำเอลสผตแผตนดธินของมนันบทำงสต วนในสมนัยของเอสรทำ
และเนหะมมียย (เชตนเดมียวกนับในศตวรรษทมีที่ยมีที่สธิบ) ภทำพทมีใที่ หญตกวตทำกป็กลตทำวถนงกทำรครอบครองในยรุค
พนันปมีของพระครธิสตย
เพรคำะเรคำจะใหถ้พวกเชลยแหมู่งแผมู่นดฮินนนันี้นกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ
แมข้กทำรพธิพทำกษทำจะเกธิดแกตเยรผซทำเลป็มในสมนัยของเยเรมมียย วนันทมียที่ ธิงที่ ใหญตกวตทำกป็จะมทำแนตเมสือที่ ดวงอทำทธิตยย
แหตงควทำมชอบธรรมจะลอยขนรนเหนสือกรรุงบรธิสรุทธธิธนนัรน ในวนันของพระองคย จะมมีกทำรกลนับคสืนสผต
สภทำพเดธิมของอธิสรทำเอลอยตทำงสมบผรณย
ยรม 33:12-14

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ในสถคำนทมีนึ่นมีนี้ซงนนึ่ เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง

ปรคำศจคำกมนบษยยและปรคำศจคำกสนัตวย และในหนัวเมสืองทนันี้งสฮินี้นของทมีนึ่นมีนี้ จะเปอ็นทมีนึ่อคำศนัยของผผถ้เลมียนี้ งแกะ
ทนันี้งหลคำยใหถ้แกะของเขคำไดถ้นอนลงอมีก แมข้แผตนดธินนนัรนจะถผกทททำใหข้วทำต งเปลตทำในไมตชข้ทำ ไมตเพมียงเฉพทำะ
ประชทำกรทมีที่เปป็นมนรุษยยเทตทำนนัรน แตตปศรุสนัตวยดวข้ ย วนันนนัรนกป็จะมทำแนตเมสืที่อมนันจะถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิม
ในสนันตธิภทำพและควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองของผผข้เลมีรยงแกะ อมีกครนัรงทมีกที่ ทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดของคททำ
พยทำกรณยนร มีจะเกธิดขนรนเมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ
13 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ในหนัวเมสืองแถบแดนเทสือกเขคำ ในหนัวเมสืองแถบหบบเขคำ ในหนัวเมสือง
แถบภคำคใตถ้ ในแผมู่นดฮินแหมู่งเบนยคำมฮิน ตคำมสถคำนทมีนึ่รอบกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม ในหนัวเมสืองยผดคำหย จะมมีฝผง
แกะผมู่คำนใตถ้มสือของผผถ้ทมีนึ่นบนั อมีก วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ แผตนดธินยผดทำหยและอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนจะถผกฟสืร นสผต
สภทำพเดธิมในควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองและควทำมสงบสรุข อทำณทำจนักรยผดทำหยทรนังหมดถผกพรรณนทำตรงนมีร ใน
วนันนนัรน จะมมีฝงผ แกะทนัรงหลทำยอนันสงบสรุขอยผภต ทำยใตข้บรรดทำผผข้เลมีรยงแกะของพวกมนันเอง คททำทมีแที่ ปลเปป็น
นนับ (บอก) (มานาหณ์) หมทำยถนง ‘กทำรนนับจททำนวน’ หรสือ ‘กทำรทททำเปป็นตนัวเลข’ ควทำมคธิดนมีร หมทำยถนงกทำร
ทมีที่ผผข้เลมีรยงแกะคนหนนงที่ จะนนับแกะของตนเพสือที่ ใหข้แนตใจวตทำทรุกตนัวถผกนนับหมด ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ยธิงที่
ใหญตกวตทำกป็คสือเรสืที่องสนันตธิภทำพและควทำมสงบสรุขเมสือที่ บรรดทำผผข้เลมีรยงแกะดผแลฝผงแกะของตนเอง
14 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด วนันนนันี้นจะมคำถนง คสือเมสืนึ่อเรคำจะใหถ้สฮินึ่งดมีทมีนึ่เรคำสนัญญคำไวถ้ตมู่อวงศย
วคำนอฮิสรคำเอลและวงศยวคำนยผดคำหยสคคำเรอ็จ ไมตเพมียงยผดทำหยจะถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิมและถผกอวยพรใน

วนันนนัรนเทตทำนนัรน แตตประชทำชทำตธิอธิสรทำเอลทนัรงสธิรนดข้วยจะถผกรวมเปป็นหนนที่งอมีกครนัรง ถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพ
เดธิม และถผกอวยพรในอทำณทำจนักรยรุคพนันปมีของพระเยซผครธิสตย
ยรม 33:15-16

ในวนันเหลมู่คำนนันี้นและในเวลคำนนันี้น เรคำจะใหถ้อนังกผรชอบธรรมเกฮิดมคำเพสืนึ่อ

ดคำวฮิด และทมู่คำนจะใหถ้ควคำมยบตฮิธรรมและควคำมชอบธรรมในแผมู่นดฮินนนันนี้ จรุดสนใจหลนักแทข้จรธิงของ
วนันแหตงพระเยโฮวทำหยอยผตต รงนมีร นนันที่ คสือ องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำของเรทำพระเยซผครธิสตย หนนงที่ ในชสืที่อเรมียก
สททำคนัญของพระองคยในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิมคสือ อนังกผร (กธิที่ง) ในขข้อนมีรพระองคยทรงถผกเรมียกวตทำ “อนังกผร
ชอบธรรม” ดผ อธิสยทำหย 4:2, 11:1, เศคทำรธิยทำหย 3:8 และ 6:12 ควทำมคธิดนมีรกลตทำวถนงหนตออนันใหมตทแมีที่ ตก
ออกมทำจทำกตอไมข้อนันหนนงที่ ลนักษณะเฉพทำะตนัวของอนังกผรนนัรนคสือ ควทำมชอบธรรม
กทำรสททำเรป็จจรธิงของเรสือที่ งนนัรนคสือ พระเยซผครธิสตย พระองคยจะทรงแตกออกมทำจทำกตอแหตงเชสืรอ
สทำยกษนัตรธิยยของดทำวธิดซนที่งถผกโคตนลงในเศเดคมียทำหย (เมสืที่อยผดทำหยตกไปเปป็นเชลย) มนันไมตเคยถผกฟสืร นคสืน
สผตสภทำพเดธิมอมีกเลยจนทรุกวนันนมีร อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อพระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ เชสืรอสทำยกษนัตรธิยขย องดทำ
วธิดจะถผกฟสืร นคสืนสผตบนัลลนังกยของอธิสรทำเอลอมีกครนัรง พระนทำมของพระองคยคอสื พระเยซผครธิสตย ในยรุค
พนันปมี พระองคยจะทรงใหข้ “ควทำมยรุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมในแผตนดธินนนัรน” ควทำมคธิดคผตกนนั ของ
ควทำมยรุตธิธรรมและควทำมชอบธรรมถผกพบอมีกครนัรง พวกมนันถผกพบบตอยๆทนัวที่ หนนังสสือเพลงสดรุดมีและ
หนนังสสือสรุภทำษธิต คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมยบตฮิธรรม (กคำรพฮิพคำกษคำ) (มยิชพนัท) ในบรธิบทนมีรมคมี วทำมหมทำยวตทำ
‘ควทำมยรุตธิธรรม’ คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมชอบธรรม (เซดาคาหณ์) หมทำยถนงควทำมชอบธรรมในฐทำนะ
หลนักกทำรหนนที่ง ในวนันนนัรนเมสือที่ พระเยซผครธิสตยเสดป็จกลนับมทำเพสืที่อปกครองและครอบครอง ควทำมชอบ
ธรรมในฐทำนะหลนักกทำรหนนที่งและกทำรแสดงออกของมนันเปป็นกทำรตนัดสธินใจตตทำงๆทมีที่ชอบธรรมจะมมีชยนั
ในอธิสรทำเอลและทนัวที่ โลก
16 ในกคำลครนันี้งนนันี้น ยผดคำหยจะไดถ้รนับกคำรชมู่วยใหถ้รอด และเยรผ ซคำเลอ็มจะอคำศนัยอยผอมู่ ยมู่คำงปลอดภนัย
และนมีนึ่เปอ็นชสือนึ่ ซนนึ่งเขคำจะเรมียกเมสืองนนันี้นคสือ `พระเยโฮวคำหยทรงเปอ็นควคำมชอบธรรมของเรคำ' ในวนัน
นนัรน ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มจะไมตเพมียงมนันที่ คงและปลอดภนัยตลอดไปเปป็นนธิตยยเทตทำนนัรน แตตเยรผซทำเลป็มจะ
มมี ‘ชสืที่อเลตน’ ใหมตดวข้ ย – “พระเยโฮวทำหยทรงเปป็นควทำมชอบธรรมของเรทำ” ในภทำษทำฮมีบรผ วลมีนร มีคสือ เย

โฮวาหณ์ ซยิดเคนผ สธิที่งทมีที่ถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำ อนังกผรนมีร (นนันที่ คสือ พระเยซผ) ทรงเปป็นองคย
เดมียวกนันกนับพระเยโฮวทำหย แนตทมีเดมียว พระครธิสตยทรงเปป็นควทำมชอบธรรมของเรทำ ในวนันนนัรน
อธิสรทำเอลทนัรงสธิรนจะตระหนนักเชตนกนัน นมีที่บอกเปป็นนนัยชนัดเจนถนงหลนักคททำสอนเรสืที่องกทำรนนับวตทำเปป็นคน
ชอบธรรม
ยรม 33:17-18

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดคำวฮิดจะไมมู่ขนัดสนบบรบษทมีนึ่จะ

ประทนับบนพระทมีนึ่นนันึ่งแหมู่งวงศยวคำนอฮิสรคำเอล รทำชวงศยของดทำวธิดถผกตนัดออกเมสืที่อเศเดคมียทำหยถผกสต งไป
เปป็นเชลยยนังบทำบธิโลนในปมี 586 กตอน ค.ศ. อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ พระครธิสตยเสดป็จกลนับมทำ บนัลลนังกยของ
ดทำวธิดจะถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิมอมีกครนัรง ดผเหมสือนวตทำกทำรกลนับสผตสภทำพเดธิมนมีรสรุดทข้ทำยแลข้วจะสททำเรป็จใน
ตนัวพระครธิสตยและรองลงมทำในดทำวธิดเองเมสืที่อเขทำถผกทททำใหข้เปป็นขนรนอมีก ในเอเสเคมียล 34:23-24 และ
37:24-25 ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชดนั เจนกป็คสือวตทำบนัลลนังกยของดทำวธิดไมตเพมียงถผกฟสืร นคสืนสผตสภทำพเดธิม
เทตทำนนัรน แตตดทำวธิดเองจะถผกสถทำปนทำเปป็นกษนัตรธิยยอมีกครนัรงในรต ทำงกทำยของเขทำทมีที่ถผกทททำใหข้เปป็นขนรนอมีกและ
ไดข้รนับสงตทำรทำศมี
18 และปบโรหฮิตคนเลวมีจะไมมู่ขนัดสนบบรบษทมีนึ่อยผมู่ตมู่อหนถ้คำเรคำ เพสืนึ่อถวคำยเครสือนึ่ งเผคำบผชคำ และเผคำ
เครสืนึ่องธนัญญบผชคำ และกระทคคำกคำรสนักกคำรบผชคำเปอ็นนฮิตยย" ในวนันนนัรน ปรุโรหธิตเชสืรอสทำยอทำโรนและกทำร
รนับใชข้ของคนเลวมีจะถผกรสืรอฟสืร นอยตทำงสมบผรณย นมีที่บอกเปป็นนนัยเพธิมที่ เตธิมวตทำจะมมีกทำรรสืรอฟสืร นกทำรถวทำย
เครสือที่ งบผชทำตตทำงๆของคนเลวมีในยรุคพนันปมีอมีก เอเสเคมียล 40, 44 และ 46 บตงบอกเชตนเดมียวกนัน ในวนัน
นนัรน เครสืที่องสนักกทำรบผชทำตตทำงๆและของถวทำยตตทำงๆทมีพที่ ระวธิหทำรยรุคพนันปมีเหป็นไดข้ชนัดวตทำจะถผกถวทำยเพสืที่อ
เปป็นทมีที่ระลนกถนงพระรทำชกธิจทมีที่สททำเรป็จแลข้วของพระครธิสตยบนกทำงเขนนนัรน
ยรม 33:19-22

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยวมู่คำ ดผเหมสือนวตทำนมีที่ยนังเปป็น

ชตวงเวลทำเดมียวกนับตอนตข้นของบทนมีร อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำกป็ประททำนพระวจนะเพธิที่มเตธิมแกตเยเรมมียย
อทำจอมีกหลทำยวนันตตอมทำ
20 "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ถถ้คำเจถ้คำหนักพนันธสนัญญคำของเรคำดถ้วยวนัน และหนักพนันธสนัญญคำ
ของเรคำดถ้วยคสืนไดถ้ จนวนันและคสืนมคำถนงตคำมเวลคำกคคำหนดไมมู่ไดถ้ คททำประกทำศอนันศนักดธิธสธิทธธิธอยผตต รงนมีรใน

“พระเยโฮวทำหยตรนัสดนังนมีรวทำต ” พระเจข้ทำทรงใชข้กฎธรรมชทำตธิ (นนันที่ คสือ พนันธสนัญญทำ) เกมีที่ยวกนับกลทำงคสืน
และกลทำงวนัน ตนัรงแตตแรกเรธิที่มแหตงกทำรเนรมธิตสรข้ทำง มมีวฏนั จนักรตตอเนสืที่องของกลทำงวนันซนงที่ ตทำมมทำดข้วย
กลทำงคสืน ทรุกๆยมีที่สธิบสมีที่ชนัวที่ โมงเสมอ ไมตมมีผผข้ใดสทำมทำรถหนักพนันธสนัญญทำนนัรนไดข้และนนันที่ คสือประเดป็นทมีที่
กททำลนังถผกนททำเสนอ หทำกผผข้ใดสทำมทำรถหนักกฎธรรมชทำตธิ (นนันที่ คสือ พนันธสนัญญทำ) พสืรนฐทำนนนัรนไดข้
21 แลถ้วจนงจะหนักพนันธสนัญญคำของเรคำซนนึ่งมมีตมู่อดคำวฮิดผผถ้รนับใชถ้ของเรคำไดถ้ จนทมู่คำนไมมู่มมีโอรสทมีนึ่
จะเสวยรคำชยยบนพระทมีนึ่นนันึ่งของทมู่คำน และหนักพนันธสนัญญคำของเรคำ ซนนึ่งมมีตมู่อปบโรหฮิตคนเลวมีผถ้ผ
ปรนนฮิบนัตฮิของเรคำเสมียไดถ้ ประเดป็นทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนมีรกคป็ สือวตทำ ถข้ทำกฎธรรมชทำตธิของกลทำงวนันและ
กลทำงคสืนถผกยกเลธิกไดข้ งนัรนพนันธสนัญญทำของพระเจข้ทำซนที่งเปป็นพระสนัญญทำแกตดทำวธิดกป็ถผกยกเลธิกไดข้เชตนกนัน
แตตเพรทำะวตทำพนันธสนัญญทำแหตงกลทำงคสืนและกลทำงวนันไมตอทำจถผกยกเลธิกไดข้ พนันธสนัญญทำของพระเจข้ทำกนับ
ดทำวธิดกป็ถผกยกเลธิกไมตไดข้เชตนกนัน พระสนัญญทำนนัรนกป็คสือวตทำ ดทำวธิดจะมมีบรุตรชทำยคนหนนงที่ ทมีที่จะครอบครอง
บนบนัลลนังกยของเขทำ พระสนัญญทำทมีที่เปป็นพนันธสนัญญทำนนัรนจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงในพระครธิสตยผผข้จะทรง
ครอบครองตลอดไปเปป็นนธิตยยบนบนัลลนังกยของดทำวธิด (ดผเหมสือนวตทำดทำวธิดจะครอบครองเชตนกนันใน
วนันนนัรนในฐทำนะผผข้สททำเรป็จรทำชกทำรรต วมคนหนนงที่ เหนสืออธิสรทำเอล) เชตนเดมียวกนัน ในกทำรครอบครองยรุค
พนันปมีของพระครธิสตย จะมมีปรุโรหธิตและคนเลวมีในจททำนวนทมีที่จททำเปป็นเพสือที่ ปรนนธิบนัตธิทมีที่พระวธิหทำรนนัร น
22 บรฮิวคำรของฟถ้คำสวรรคยจะนนับไมมู่ไดถ้ และเมอ็ดทรคำยทมีนึ่ทะเลกอ็ตวงไมมู่ไดถ้ฉนันใด เรคำกอ็จะใหถ้
เชสืนี้อสคำยของดคำวฮิดผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำและคนเลวมีผถ้ปผ รนนฮิบนัตฮิของเรคำทวมีมคำกขนนี้นฉนันนนันี้น " แมข้จะมมีกทำร
สททำเรป็จจรธิงตทำมตนัวอนักษรของคททำพยทำกรณยนร มีอยตทำงไมตตข้องสงสนัยในอทำณทำจนักรยรุคพนันปมีและอทำณทำจนักรนธิ
รนันดรยนร นัน มนันกป็อทำจมมีกทำรสททำเรป็จจรธิงฝตทำยวธิญญทำณในพระครธิสตยดข้วย เพรทำะวตทำในพระครธิสตย เชสืรอสทำย
ของดทำวธิดจะมมีจททำนวนนนับไมตถข้วน นอกจทำกนมีร เพรทำะวตทำผผข้เชสืที่อแตตละคนคสือ ปรุโรหธิตของพระเจข้ทำ พวก
เขทำจนงจะเปป็นเหมสือนเมป็ดทรทำยแหตงทะเลซนที่งไมตอทำจนนับจททำนวนไดข้
ยรม 33:23-26

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำถนงเยเรมมียยวมู่คำ ขข้อควทำมชรุดสรุดทข้ทำย

ของบทนมีรอยผตต รงนมีรแลข้ว (อทำจหลนังจทำกนมีรอมีกไมตนทำน)

24 "เจถ้คำไมมู่ไดถ้พฮิจคำรณคำดอกหรสือวมู่คำ ประชคำชนเหลมู่คำนมีนี้พผดกนันอยมู่คำงไร คสือพผดกนันวมู่คำ `พระเย
โฮวคำหยทรงทอดทฮินี้งสองครอบครนัวทมีนึ่พระองคยทรงเลสือกไวถ้เสมียแลถ้ว' ดนังนมีนี้แหละ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ดผ
หมฮินึ่นประชคำชนของเรคำ ฉะนมีเนี้ ขคำจนงไมมู่เปอ็นประชคำชคำตฮิตมู่อหนถ้คำเขคำทนันี้งหลคำยอมีกตมู่อไป ควทำมคธิดนมีร
กลตทำวถนงพวกยธิวทมีที่ไมตเชสืที่อในสมนัยของเยเรมมียย คนเหลตทำนมีรแพรต ขตทำวลสือวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงทอดทธิรง
ครอบครนัวของดทำวธิดและของอทำโรนแลข้ว – รทำชวงศยกษนัตรธิยยและครอบครนัวของปรุโรหธิต (หรสือยทำ
โคบ) พวกขมีรสงสนัยเหลตทำนมีรจนงไดข้ดผหมธิที่นมรดกของตนัวเองและพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำทมีที่มแมี กต
พวกเขทำ พวกเยทำะเยข้ยและพวกไมตเชสืที่อในอธิสรทำเอลกททำลนังอข้ทำงวตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงผธิดคททำตรนัสของ
พระองคยเสมียแลข้วหรสือไมตสทำมทำรถทททำตทำมทมีที่ตรนัสไวข้ไดข้ พวกเขทำซนที่งเหมสือนซทำตทำนในสวนเอเดนจนง
กททำลนังพผดวตทำ “จรธิงหรสือทมีพที่ ระเจข้ทำตรนัสวตทำ?”
25 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ถถ้คำเรคำมฮิไดถ้สถคำปนคำพนันธสนัญญคำของเรคำกนับวนันและคสืน และ
สถคำปนคำกฎตมู่คำงๆของฟถ้คำสวรรคยและแผมู่นดฮินโลกแลถ้ว 26 เรคำจนงจะทอดทฮินี้งเชสืนี้อสคำยของยคำโคบและ
ดคำวฮิดผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำ ในลนักษณะทมีที่คลข้ทำยกนับในขข้อ 20-22 พระเจข้ทำทรงเสนอวตทำถข้ทำกฎธรรมชทำตธิ
ตตทำงๆของกลทำงคสืนและกลทำงวนันหรสือของสธิที่งอสืนที่ ๆทมีที่อยผใต นทข้องฟข้ทำสทำมทำรถถผกยกเลธิกไดข้ พระองคยกป็
จะยกเลธิกพนันธสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระองคยทมีที่ทททำไวข้กบนั ยทำโคบและดทำวธิดเชตนกนัน ประเดป็นนมีรกเป็ ขข้ทำใจ
งตทำยๆ เพรทำะวตทำกฎตตทำงๆแหตงฟธิสธิกสยทมีที่ควบครุมสธิที่งตตทำงๆในทข้องฟข้ทำไมตอทำจถผกยกเลธิกไดข้ พระสนัญญทำ
ตตทำงๆของพระเจข้ทำทมีที่ใหข้ไวข้แกตประชทำชนของพระองคย (ไมตวทำต แกตยทำโคบหรสือแกตดทำวธิด) กป็ไมตอทำจถผก
ยกเลธิกไดข้เชตนกนัน
และจะไมมู่เลสือกผผถ้หนนนึ่งจคำกเชสืนี้อสคำยของเขคำใหถ้ครอบครองเหนสือเชสืนี้อสคำยของอนับรคำฮนัม อฮิสอนัค
และยคำโคบ เพรคำะเรคำจะใหถ้กคำรเปอ็นเชลยของเขคำกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม และจะมมีควคำมกรบณคำตมู่อ
เขคำ"หทำกเปป็นไปไดข้ทมีที่พระเจข้ทำจะยกเลธิกพระสนัญญทำตตทำงๆของพระองคยทมีที่จะรสืรอฟสืร น อวยพร และ
พธิทนักษยรนักษทำอธิสรทำเอล พระองคยกสป็ ทำมทำรถยกเลธิกพระสนัญญทำของพระองคยทมีที่จะรสืรอฟสืร นเชสืรอสทำยของ
ดทำวธิดคสืนสผตบนัลลนังกยไดข้เชตนกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม เพรทำะวตทำกฎและพระสนัญญทำเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำไมต
อทำจถผกยกเลธิกไดข้ พระเจข้ทำกป็จะไมตยกเลธิกพระสนัญญทำของพระองคยทมีที่ใหข้ไวข้แกตดทำวธิดเชตนกนัน วนันนนัรนจะ

มทำแนตเมสือที่ พระเจข้ทำจะทรงใหข้อธิสรทำเอลกลนับคสืนสผตแผตนดธินของพวกเขทำและมมีควทำมเมตตทำตตอพวกเขทำ
ทนัรงหมด
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 34: บทนมีนั้ประกอบดผู้วยความคยิดสองประการ: (1) ความตายของ
เศเดคมียาหณ์ทมีที่บาบยิโลนถผกบอกลล่วงหนผู้าในขผู้อ 1-7; และ (2) พวกยยิวทมีที่เยรผซาเลป็มถผกตนักเตสือนทมีที่บนังคนับ
พมีที่นอผู้ งทมีที่ยากจนของตนใหผู้เปป็นทาสอยล่างผยิดกฎหมายในขผู้อ 8-22
ยรม 34:1

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียย เมสืนึ่อเนบผคนัดเนสซคำรย

กษนัตรฮิยแย หมู่งเมสืองบคำบฮิโลน และกองทนัพทนันี้งหมดของพระองคย และบรรดคำรคำชอคำณคำจนักรในแผมู่นดฮิน
โลกซนนึ่งอยผใมู่ ตถ้กคำรครอบครองของพระองคย และชนชคำตฮิทนันี้งหลคำยทมีนึ่ตมู่อสผถ้กนับกรบงเยรผซคำเลอ็ม และหนัว
เมสืองทนันี้งปวงของกรบงนนันี้นวมู่คำ กรอบเวลทำถผกใหข้ไวข้อยตทำงชนัดเจน มนันเปป็นเวลทำแหตงกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่
สทำมและครนัรงสรุดทข้ทำยของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มในประมทำณปมี 587 กตอน ค.ศ. อมีกครนัรงทมีที่
กทำรดลใจของขข้อควทำมตอนนมีรถผกกลตทำวชนัดเจนในกทำรทมีที่มนันเปป็นพระวจนะของพระเยโฮวทำหยซนที่งมทำ
ยนังเยเรมมียจย ทำกพระเยโฮวทำหย กทำรกลตทำวถนง “บรรดทำรทำชอทำณทำจนักรในแผตนดธินโลกซนที่งอยผใต ตข้กทำรครอบ
ครองของพระองคย และชนชทำตธิทรนังหลทำย” หมทำยถนงกองทนัพเสรธิมของแตตละอทำณทำจนักรทมีที่บทำบธิโลน
ไดข้กทำท รทำบและทททำใหข้เปป็นขข้ทำรทำชบรรณทำกทำรของมนัน จนักรวรรดธิบทำบธิโลน ณ จรุดสรุงสรุดของมนันไดข้
พธิชธิตประชทำชทำตธิและผผข้มมีอททำนทำจมทำกมทำยในตะวนันออกกลทำง ทนัรงหมดนมีรถผกเกณฑยมทำในกทำรโจมตมี
ครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้ยผดทำหยทมีที่มกนั กบฏ
ยรม 34:2-3

"พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงไปพผดกนับเศเด

คมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยและกลมู่คำวแกมู่ทมู่คำนวมู่คำ `พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะมอบกรบงนมีนี้ไวถ้
ในมสือกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลน และเขคำจะเผคำเสมียดถ้วยไฟ อมีกครนัรงทมีกที่ รอบเวลทำถผกระบรุเจทำะจง: มนันคสือตอ
นทมีที่เศเดคมียทำหย (กษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหย) เปป็นกษนัตรธิยย พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยทรงมมีขตทำวรข้ทำย
สททำหรนับเศเดคมียทำหย พระเจข้ทำเองจะทรงมอบเยรผซทำเลป็มไวข้ในมสือของเนบผคนัดเนสซทำรยกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิ

โลน เมสืที่อเยรผซทำเลป็มถผกปลข้นโดยคนบทำบธิโลนเปป็นครนัรงทมีสที่ ทำมในปมี 587-586 กตอน ค.ศ. พวกเขทำกป็เผทำ
กรรุงนนัรนจนรทำบเปป็นหนข้ทำกลอง โดยทททำลทำยมนันเสมียอยตทำงสธิรนเชธิง
3 ทมู่คำนจะไมมู่รอดไปจคำกมสือของเขคำ แตมู่จะถผกจนับแนมู่และถผกมอบไวถ้ในมสือของเขคำ ทมู่คำนจะไดถ้
เหอ็นกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนตคำตมู่อตคำ และจะไดถ้พผดกนันปคำกตมู่อปคำก และทมู่คำนจะตถ้องไปยนังบคำบฮิโลน'
พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำในกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรน เศเดคมียทำหยจะหนมีไมตพนข้
จทำกคนบทำบธิโลน แมข้เขทำจะพยทำยทำมและลข้มเหลวในกทำรทททำเชตนนนัรนกป็ตทำม ในควทำมพยทำยทำมอนันลข้ม
เหลวของเขทำทมีที่จะหนมี พวกทหทำรของบทำบธิโลนจนับตนัวเศเดคมียทำหยไดข้ในทมีที่รทำบเยรมีโคและจนับเขทำเปป็น
เชลย กตอนไดข้เหป็นพวกบรุตรชทำยของตนถผกฆตทำตทำยตตอหนข้ทำตตอตทำเขทำและจทำกนนัรนกป็ถผกควนักลผกตทำออก
เศเดคมียทำหยกถป็ ผกนททำตนัวไปอยผตต ตอหนข้ทำเนบผคนัดเนสซทำรย จทำกนนัรนเขทำกป็ถผกพทำตนัวไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน
ซนที่งเปป็นทมีๆที่ เขทำจะสธิรนชมีวธิตในทมีที่สรุด ดผ เยเรมมียย 52:5
ยรม 34:4-5

โอ ขถ้คำแตมู่เศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย อยมู่คำงไรกอ็ดมีขอทรงสดนับพระ

วจนะของพระเยโฮวคำหย พระเยโฮวคำหยตรนัสเกมีนึ่ยวกนับพระองคยดนังนมีนี้วมู่คำ ทมู่คำนจะไมมู่ตคำยดถ้วยดคำบ แมข้
เศเดคมียทำหยจะถผกจนับไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน พระเจข้ทำกป็บอกเขทำวตทำเขทำจะไมตตทำยดข้วยวธิธมีอนันททำรรุณทมีที่
นนันที่
5 ทมู่คำนจะตคำยดถ้วยควคำมสงบ และเขคำจะเผคำเครสืนึ่องหอมเพสืนึ่อศพบรรพบบรบษของทมู่คำน คสือ
บรรดคำกษนัตรฮิยซย นนึ่งอยผกมู่ มู่อนทมู่คำนฉนันใด คนเขคำกอ็จะเผคำเครสืนึ่องหอมเพสืนึ่อทมู่คำนฉนันนนันนี้ และเขคำจะ
ครคนึ่คำครวญเพสืนึ่อทมู่คำนวมู่คำ `อนฮิจจคำเออ๋ย พระองคยเจถ้คำขถ้คำ' ในบทำบธิโลน เศเดคมียทำหยจะตทำยแบบธรรมชทำตธิ
กทำรเอตยถนงกทำรเผทำเครสืที่องหอมเพสืที่อเขทำอทำจหมทำยถนงกทำรเผทำเครสืที่องหอมทมีที่งทำนศพของเขทำ สธิที่งทมีที่ถผกบอก
เปป็นนนัยกป็คอสื วตทำ เศเดคมียทำหยจะไมตเพมียงตทำยแบบธรรมชทำตธิเทตทำนนัรน แตตเขทำจะมมีงทำนศพแบบเดมียวกนับ
บรรดทำกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหยดข้วย แมข้ในบทำบธิโลน พวกยธิวทมีที่นนันที่ กป็จะไวข้อทำลนัยเพสือที่ เขทำเหมสือนกนับทมีที่พวก
เขทำกระทททำตตอบรรดทำกษนัตรธิยยทมีที่มทำกตอนเขทำ เพรคำะเรคำไดถ้ลนันึ่นวคำจคำไวถ้แลถ้ว" พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ พระเจข้ทำทรงปธิดทข้ทำยขข้อควทำมของพระองคยผทำต นททำงเยเรมมียยดข้วยกทำรเตสือนควทำมจททำวตทำขข้อควทำม
นมีรมทำจทำกพระองคย

ยรม 34:6-7

แลถ้วเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยไดถ้ท ผลบรรดคำพระวจนะเหลมู่คำนมีนี้ตมู่อเศเดคมี

ยคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยในกรบงเยรผซคำเลอ็ม ขข้อควทำมมสืดหมตนจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยถนงเศเดคมียทำหย
ถผกสต งมอบแกตกษนัตรธิยย
7 ขณะเมสืนึ่อกองทนัพของกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนกคคำลนังสผรถ้ บกรบงเยรผ ซคำเลอ็มและหนัวเมสืองแหมู่งยผ
ดคำหยทนันี้งสฮินี้นทมีนึ่ยนังเหลสืออยผมู่ คสือ เมสืองลคำคมีชและเมสืองอคำเซคคำหย เพรคำะยนังเหลสืออยผสมู่ องเมสืองนมีนี้เทมู่คำนนันี้นทมีนึ่
เปอ็นหนัวเมสืองยผดคำหยทมีนึ่มมีกคคำแพงปถ้อม อมีกครนัรงทมีกที่ รอบเวลทำแนตชนัดของคททำพยทำกรณยนร มีถผกหมทำยเหตรุไวข้วทำต
เปป็นตอนทมีคที่ นบทำบธิโลนกททำลนังทททำกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยของพวกเขทำตตอสผข้ยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม นนันที่
เกธิดขนรนในปมี 587-586 กตอน ค.ศ. หนัวเมสืองทมีมที่ มีปข้อมไมตกมีที่แหตงในยผดทำหยยนังไมตไดข้ถผกพธิชธิตโดยบทำบธิโลน
ณ เวลทำแหตงคททำพยทำกรณยนร มี เหป็นไดข้ชนัดวตทำเมสืองอทำเซคทำหยเทตทำนนัรน (หตทำงไปททำงทธิศตะวนันตกคตอนไปทธิศ
ตะวนันตกเฉมียงใตข้ประมทำณยมีที่สธิบไมลยจทำกเยรผซทำเลป็ม) และเมสืองลทำคมีช (หตทำงไปททำงทธิศตะวนันตกเฉมียง
ใตข้ประมทำณสทำมสธิบไมลยจทำกเยรผซทำเลป็ม) ยนังมธิไดข้ตกเปป็นของบทำบธิโลน หลนังจทำกนนัรนไมตนทำน ทนัรงสอง
เมสืองนมีรกจป็ ะถผกพธิชธิตโดยคนบทำบธิโลนเชตนกนัน
ยรม 34:8-9

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยยนังเยเรมมียย หลนังจคำกทมีนึ่กษนัตรฮิยย

เศเดคมียคำหยไดถ้ทรงกระทคคำพนันธสนัญญคำกนับบรรดคำประชคำชนในกรบงเยรผ ซคำเลอ็มวมู่คำ จะประกคำศรคำช
กฤษฎมีกคำเรสืนึ่องอฮิสรภคำพแกมู่เขคำทนันี้งหลคำย ดนังนมีนี้ สต วนทมีที่สองของบทนมีรเรธิที่มตข้นตรงนมีร เวลทำและฉทำกหลนัง
ของสต วนแรกของบทนมีรยนังอยผเต หมสือนเดธิม คททำทมีที่แปลเปป็น พนันธสนัญญคำ (เบรยิยธณ์) แมข้โดยทนัวที่ ไปหมทำย
ถนงพนันธสนัญญทำหนนที่ง กป็มคมี วทำมหมทำยไดข้ดข้วยวตทำ ‘กฎคททำสนังที่ ’ หรสือ ‘กฤษฎมีกทำ’ ซนที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็น
ควทำมหมทำยตรงนมีร ขณะตกอยผภต ทำยใตข้กทำรลข้อมโดยบทำบธิโลน เศเดคมียทำหยไดข้ออกรทำชกฤษฎมีกทำหนนที่งซนที่ง
เชสืที่อวตทำจะปลดปลตอยบรรดทำผผข้รนับใชข้และททำสชทำวยธิวทนัรงปวงในเยรผซทำเลป็มใหข้เปป็นอธิสระ ภทำยใตข้พระ
รทำชบนัญญนัตธิของโมเสส คนฮมีบรผสทำมทำรถถผกบนังคนับใหข้เปป็นผผข้รบนั ใชข้ (นนันที่ คสือ ททำส) แกตคนอธิสรทำเอลอมีก
คนหนนงที่ ไดข้ไมตนทำนเกธินเจป็ดปมี – ปมีสะบทำโต เหป็นไดข้ชนัดวตทำเศเดคมียทำหยสนังที่ ใหข้ปลดปลตอยผผข้รนับใชข้ชทำวยธิว
ทนัรงปวงใหข้เปป็นอธิสระในปมีสะบทำโตทมีที่กทำท หนดไวข้แลข้ว เขทำจนงประกทำศ ‘เสรมีภทำพ’ แกตพวกเขทำ

9 ใหถ้ทบกคนปลมู่อยทคำสฮมีบรผของตนทนันี้งชคำยและหญฮิงเสมียใหถ้เปอ็นอฮิสระ เพสืนึ่อวมู่คำจะไมมู่มมีผถ้ใผ ด
กระทคคำใหถ้ยฮิวพมีนนึ่ ถ้องของตนเปอ็นทคำส ในอธิสรทำเอลสมนัยโบรทำณ (เหมสือนในวนัฒนธรรมตะวนันออก
กลทำงอสืที่นๆ) เมสืที่อครอบครนัวใดไมตสทำมทำรถจตทำยหนมีรของตนไดข้ รผปแบบของกทำรลข้มละลทำยกป็คสือวตทำ
สมทำชธิกครอบครนัวนนัรนจะถผกบนังคนับใหข้เปป็นททำสเพสืที่อจตทำยหนมีรของตน ในกรณมีของอธิสรทำเอล พระรทำช
บนัญญนัตธิของโมเสสจททำกนัดกทำรเปป็นททำสนนัรนใหข้กธินระยะเวลทำจนถนงปมีสะบทำโตถนัดไป ดผ อพยพ 21:2
และพระรทำชบนัญญนัตธิ 15:12
ยรม 34:10-11

เมสืนึ่อบรรดคำเจถ้คำนคำยและบรรดคำประชคำชน ผผถ้เขถ้คำกระทคคำพนันธสนัญญคำ

ไดถ้ยฮินวมู่คำ ทบกคนจะปลมู่อยทคำสของตนทนันี้งชคำยและหญฮิง เพสืนึ่อวมู่คำเขคำทนันี้งหลคำยจะไมมู่ถผกกระทคคำใหถ้เปอ็น
ทคำสอมีก เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไดถ้เชสืนึ่อฟนังและปลมู่อยทคำสใหถ้เปอ็นอฮิสระ เมสืที่อบรรดทำชนชนัรนสผงของเยรผซทำเลป็ม
ทรทำบเกมีที่ยวกนับคททำประกทำศเรสืที่องกทำรปลดปลตอยททำสใหข้เปป็นอธิสระ พวกเขทำกป็เชสืที่อฟนัง – อยตทำงไมตเตป็มใจ
11 แตมู่ภคำยหลนังเขคำไดถ้หวนกลนับ และจนับทคำสชคำยและหญฮิงซนนึ่งเขคำไดถ้ปลมู่อยใหถ้เปอ็นอฮิสระนนันนี้
มคำใหถ้อยผใมู่ ตถ้บนังคนับของกคำรเปอ็นทคำสชคำยและหญฮิงอมีก แมข้รทำชกฤษฏมีกทำของกษนัตรธิยยประกทำศเชตนนนัรน
เหลตทำเจข้ทำนทำยชนัรนสผงแหตงเยรผซทำเลป็มกป็กลนับทตทำทมีทมีที่ยอมคลข้อยตทำมในตอนแรกและบนังคนับพวกผผข้รนับใชข้
และททำสแตตกตอนของตนใหข้กลนับมทำทททำงทำนใหข้ตนอมีกในฐทำนะผผข้รนับใชข้ สธิที่งทมีที่ปรทำกฏชนัดเจนคสือ ควทำม
ละโมบ กทำรเอทำรนัดเอทำเปรมียบ และกทำรไมตสนใจทนัรงพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำและรทำชกฤษฎมีกทำ
ของกษนัตรธิยยของพวกเขทำเอง
ยรม 34:12-14

พระวจนะแหมู่งพระเยโฮวคำหยจนงมคำยนังเยเรมมียยจคำกพระเยโฮวคำหยวมู่คำ

13 "พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เรคำไดถ้กระทคคำพนันธสนัญญคำกนับบรรพบบรบษของ
เจถ้คำ ในวนันทมีนึ่เรคำนคคำเขคำออกมคำจคำกแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย ออกจคำกเรสือนทคำสวมู่คำ เมสือที่ เหป็นกทำรกระทททำทมีที่อ
ยรุตธิธรรมและผธิดกฎหมทำยนมีร พระเจข้ทำจนงกลตทำวคททำประกทำศหนนที่งผตทำนททำงเยเรมมียย พระองคยทรงเตสือน
ควทำมจททำพวกเขทำเกมีที่ยวกนับพนันธสนัญญทำนนัรนทมีที่พระองคยไดข้กระทททำกนับอธิสรทำเอลหลนังจทำกทรงไถตพวกเขทำ
จทำกอมียธิปตยแลข้ว นนันที่ ถผกบนันทนกไวข้ในหนนังสสืออพยพ อธิสรทำเอลในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งไดข้ตกเปป็น
ททำสในอมียธิปตย พระเจข้ทำทรงไถตพวกเขทำแลข้วจทำกชะตทำกรรมนนัรน บนัดนมีรพวกชนชนัรนสผงในเยรผซทำเลป็มไดข้

ไปใชข้วธิธมีอยรุตธิธรรมและททำรรุณแบบเดมียวกนับทมีที่คนอมียธิปตยเคยใชข้กบนั พวกเขทำเมสือที่ หลทำยศตวรรรษกตอน
หนข้ทำนนัรน
14 เมสืนึ่อสฮินนี้ เจอ็ดปมีแลถ้วเจถ้คำทบกคนจะตถ้องปลมู่อยพมีนึ่นถ้องฮมีบรผผถ้ทผ มีนึ่เขคำเอคำมคำขคำยไวถ้กนับเจถ้คำ และไดถ้
รนับใชถ้เจถ้คำมคำหกปมี เจถ้คำตถ้องปลมู่อยเขคำใหถ้เปอ็นอฮิสระพถ้นจคำกกคำรรนับใชถ้เจถ้คำ แตมู่บรรพบบรบษของเจถ้คำไมมู่ฟนัง
เรคำและไมมู่เงมีนึ่ยหผฟนังเรคำ ดนังทมีที่ถผกกททำหนดไวข้ในพระรทำชบนัญญนัตธิแลข้ว ผผข้รนับใชข้ชทำวฮมีบรผคนหนนงที่ ถผก
กนักตนัวไวข้เกธินสธิรนปมีสะบทำโตไมตไดข้ อมีกครนัรงดผอพยพ 21:2 และพระรทำชบนัญญนัตธิ 15:12 นตทำเศรข้ทำทมีที่สตวน
หนนที่งของควทำมไมตเชสืที่อฟนังและควทำมไมตใสต ใจของอธิสรทำเอลโดยรวมตลอดหลทำยศตวรรษคสือ กทำร
ฝตทำฝสืนสต วนนมีรของบนัญญนัตธิเรสืที่องสะบทำโต อนันทมีที่จรธิงมนันคสือกทำรฝตทำฝสืนบนัญญนัตธิเรสืที่องสะบทำโตโดยรวม
ตลอด 490 ปมีนนนัที่ เอง (เจป็ดปมีสะบทำโต) ทมีที่ทททำใหข้พระเจข้ทำขจนัดพวกยธิวทนัรงปวงไปจทำกแผตนดธินนนัรนนทำน
เจป็ดสธิบปมี ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:21
ยรม 34:15-16

บนัดนมีนี้เจถ้คำไดถ้หนันกลนับและกระทคคำสฮินึ่งทมีนึ่ถผกตถ้องในสคำยตคำของเรคำ โดย

กคำรประกคำศอฮิสรภคำพทบกคนตมู่อเพสืนึ่อนบถ้คำนของตน และเจถ้คำไดถ้กระทคคำพนันธสนัญญคำตมู่อหนถ้คำเรคำใน
นฮิเวศซนนึ่งเรมียกตคำมนคำมของเรคำ เมสืที่อบรรดทำครอบครนัวชนชนัรนสผงและพวกผผข้นททำแหตงยผดทำหยไดข้ปลด
ปลตอยพมีที่นอข้ งชทำวฮมีบรผของตนใหข้เปป็นอธิสระจทำกกทำรเปป็นททำสตทำมรทำชกฤษฎมีกทำของเศเดคมียทำหย
พระเจข้ทำกป็ตรนัสวตทำพวกเขทำไดข้กระทททำสธิที่งทมีที่ถผกตข้องแลข้ว เหป็นไดข้ชดนั วตทำ กทำรปลดปลตอยททำสใหข้เปป็นอธิสระ
นมีรไดข้ถผกกระทททำอยตทำงเปป็นพธิธมีททำงกทำรทมีที่พระวธิหทำร
16 แตมู่แลถ้วเจถ้คำกอ็หวนกลนับกระทคคำใหถ้นคำมของเรคำเปอ็นมลทฮิน ในเมสืนึ่อเจถ้คำทบกคนจนับทคำสชคำย
หญฮิงของเจถ้คำ ซนนึ่งเจถ้คำไดถ้ปลมู่อยใหถ้เปอ็นอฮิสระไปตคำมควคำมปรคำรถนคำของเขคำทนันี้งหลคำยแลถ้วนนันี้นกลนับมคำ
ใหถ้อยผใมู่ ตถ้บนังคนับของกคำรเปอ็นทคำสชคำยและหญฮิงอมีก เมสือที่ พวกเจข้ทำนทำยแหตงเยรผซทำเลป็มกลนับปฏธิเสธขข้อ
ตกลงของตนทมีที่จะปลดปลตอยบรรดทำผผข้รนับใชข้และททำสของตนใหข้เปป็นอธิสระ พวกเขทำกป็ทททำใหข้
พระนทำมของพระเจข้ทำเปป็นมลทธิน (นนันที่ คสือ ลบหลผตพระนทำมนนัรน) เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเขทำไดข้ใหข้คททำ
ปฏธิญทำณในพระนทำมของพระเจข้ทำแลข้ววตทำจะปลดปลตอยเหลตทำผผข้รนับใชข้ของตน และบนัดนมีรพวกเขทำกป็ผธิด
คททำปฏธิญทำณนนัรน นนันที่ ไมตเพมียงเปป็นกทำรลบหลผตพระนทำมของพระเจข้ทำเทตทำนนัรน มนันยนังเปป็นกทำรทททำผธิดอยตทำง

ชนัดเจนดข้วย – คดโกงและทรุจรธิต เมสืที่อพวกเขทำบนังคนับเหลตทำอดมีตผผข้รนับใชข้ของตนใหข้กลนับมทำเปป็นททำส
พวกเขทำกป็ไมตเพมียงผธิดคททำปฏธิญทำณของตนเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังลบหลผพต ระนทำมของพระเจข้ทำในกทำร
ทททำเชตนนนัรนดข้วย
ยรม 34:17-20

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เจถ้คำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนัง

เรคำดถ้วยกคำรปมู่คำวรถ้องเรสืนึ่องอฮิสรภคำพตมู่อพมีนึ่นถ้องและเพสืนึ่อนบถ้คำนของตน พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำ
ปมู่คำวรถ้องวมู่คำ เจถ้คำทนันี้งหลคำยเปอ็นอฮิสระตมู่อดคำบ ตมู่อโรคระบคำด และตมู่อกคำรกนันดคำรอคำหคำร เรคำจะกระทคคำ
เจถ้คำใหถ้ยถ้คำยไปอยผใมู่ นบรรดคำรคำชอคำณคำจนักรของแผมู่นดฮินโลก เนสืที่องจทำกพวกเจข้ทำนทำยทมีที่ทรุจรธิตและ
ละโมบเหลตทำนมีรแหตงเยรผซทำเลป็มไดข้เพธิกเฉยพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำและคททำประกทำศของกษนัตรธิยย
พระเจข้ทำจนงมมีเรสือที่ งหนนที่งทมีจที่ ะประกทำศแกตพวกเขทำ ‘เสรมีภทำพ’ (ซนที่งพวกเขทำเองกป็ไมตเหป็นคตทำ) จะกลทำย
เปป็นควทำมตทำยโดยควทำมรรุนแรง โรคภนัย และควทำมอดอยทำก นอกจทำกนมีร คนเหลตทำนนัรนทมีรที่ อดชมีวธิตจทำก
ควทำมสยดสยองเหลตทำนนัรนแหตงกทำรปธิดลข้อมของบทำบธิโลนจะถผกจนับตนัวเปป็นเชลยสงครทำมและถผก
บนังคนับใหข้เดธินกลนับไปยนังจนักรวรรดธิบทำบธิโลน เมสือที่ ถนงครทำวเหมทำะสม กทำรตกเปป็นเชลยนนัร นจะเปป็นกทำร
กระจนัดกระจทำยไปยนังบรรดทำประชทำชทำตธิทรนังสธิรนของแผตนดธินโลกในการกระจนัดกระจายไปของพวก
ยธิว
18 และคนทมีนึ่ละเมฮิดตมู่อพนันธสนัญญคำของเรคำ และมฮิไดถ้กระทคคำตคำมขถ้อตกลงในพนันธสนัญญคำ
ซนนึ่งเขคำไดถ้กระทคคำตมู่อหนถ้คำเรคำนนันี้น เปอ็นดนังลผกวนัวทมีนึ่เขคำตนัดออกเปอ็นสองทมู่อน และเดฮินผมู่คำนกลคำงทมู่อน
เหลมู่คำนนันี้นไป พนันธสนัญญทำทมีที่วทำต นมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นรทำชกฤษฎมีกทำเลธิกททำสนนัรนของเศเดคมียทำหยซนที่งเจข้ทำนทำย
เหลตทำนมีรแหตงเยรผซทำเลป็มไดข้ตกลงไวข้ พวกเขทำไดข้ทททำพนันธสนัญญทำตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำและกษนัตรธิยยวทำต
จะปลดปลตอยเหลตทำผผข้รนับใชข้ของตนใหข้เปป็นอธิสระ กทำรกลตทำวถนงกทำรผตทำลผกวนัวตนัวหนนที่งเปป็นสองทตอน
และเดธินผตทำนกลทำงทตอนทนัรงสองนนัรนเปป็นพธิธมีกรรมหรสือธรรมเนมียมหนนงที่ ของคนฮมีบรผสมนัยโบรทำณใน
กทำรทททำและกทำรยสืนยนันพนันธสนัญญทำตตทำงๆ ดผ ปฐมกทำล 15:9 ควทำมคธิดนมีรสสืที่อถนงลผกวนัวตนัวหนนที่งหรสือสนัตวย
ชนธิดอสืนที่ ซนที่งถผกตนัดเปป็นสองทตอนและทตอนเหลตทำนนัรนถผกวทำงเปป็นระเบมียบ เมสืที่อทนัรงสองฝตทำยของพนันธ
สนัญญทำนนัรนเดธินผตทำนกลทำงทตอนทนัรงสองนนัรน พวกเขทำกป็แสดงใหข้เหป็นโดยกทำรทททำเชตนนนัรนวตทำถข้ทำพวกเขทำ
ไมตทททำตทำมขข้อตกลงตตทำงๆของตนทมีพที่ วกเขทำทททำไวข้นร นัน พวกเขทำกป็จะถผกตนัดเปป็นสองทตอนเหมสือนกนับทมีที่

สนัตวยตนัวนนัรนโดน พธิธมีกรรมแหตงพนันธสนัญญทำนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำเกธิดขนรนทมีพที่ ระวธิหทำรและเปป็นขข้อตกลง
ศนักดธิธสธิทธธิธตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ กษนัตรธิยยและบรรดทำผผข้รนับใชข้ทมีที่ถผกปลตอยตนัวเปป็นอธิสระ
19 เจถ้คำนคำยแหมู่งยผดคำหยกอ็ดมี เจถ้คำนคำยแหมู่งกรบงเยรผ ซคำเลอ็มกอ็ดมี ขนันทมีกอ็ดมี ปบโรหฮิตและบรรดคำ
ประชคำชนแหมู่งแผมู่นดฮินนนันี้นกอ็ดมี ผผถ้ผคำมู่ นระหวมู่คำงทมู่อนลผกวนัวนนันี้น 20 เรคำจะมอบเขคำไวถ้ในมสือศนัตรผของ
เขคำ และในมสือของบรรดคำผผถ้ทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ ศพของเขคำจะเปอ็นอคำหคำรของนกในอคำกคำศและ
ของสนัตวยในแผมู่นดฮินโลก พวกชนชนัรนสผงแหตงเยรผซทำเลป็ม ตนัรงแตตพวกเจข้ทำนทำยจนถนงพวกปรุโรหธิตจนงเดธิน
ผตทำนกลทำงทตอนทนัรงสองของลผกวนัวทมีที่ถผกฆตทำตนัวนนัรนทมีที่พระวธิหทำร แตตบนัดนมีรพวกเขทำไดข้เพธิกเฉยคททำปฏธิญทำณ
ศนักดธิธสธิทธธิธของตนตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำอยตทำงโจตงแจข้งและปฏธิบนัตธิอยตทำงอยรุตธิธรรมตตอเหลตทำผผข้รนับใชข้
ของตน พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวตทำพวกเขทำจะถผกมอบใหข้แกตกทำรแกข้แคข้นอนันททำรรุณของเหลตทำศนัตรผ
ของพวกเขทำ (นนันที่ คสือ คนบทำบธิโลน) คนเหลตทำนนัรนทมีจที่ ะถผกฆตทำในกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรนจะไมต
แมข้แตตไดข้รนับเกมียรตธิของกทำรฝนังศพอนันเหมทำะสม ศพของพวกเขทำจะถผกทธิรงไวข้ใหข้เปสืที่อยเนตทำบนพสืรนดธิน
และถผกกธินโดยพวกสนัตวยปตทำ
ยรม 34:21-22

สมู่วนเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยและเจถ้คำนคำยทนันี้งหลคำยของเขคำนนันี้น

เรคำจะมอบไวถ้ในมสือศนัตรผ ของเขคำ และในมสือของบรรดคำผผถ้ทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ ในมสือของกองทนัพ
แหมู่งกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนซนนึ่งไดถ้ถอยไปจคำกเจถ้คำแลถ้วนนันี้น รทำยละเอมียดแหตงประวนัตธิศทำสตรยของสงครทำม
ครนัรงนนัรนถผกสอดแทรกเขข้ทำมทำ กตอนกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรนและควทำมพตทำยแพข้ของเยรผซทำเลป็มโดยบทำ
บธิโลน เนบผคนัดเนสซทำรยไดข้ถอนทนัพของเขทำกลนับไปชตวงสนัรนๆเพรทำะขตทำวลสือทมีที่วทำต อมียธิปตยกทำท ลนังสต งกอง
กททำลนังมทำเพสืที่อชตวยเหลสือเยรผซทำเลป็ม ดนังนนัรน ในชนัวที่ ขณะนนัรน กษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนไดข้ ‘ถอยไปจทำกพวก
เขทำ’ อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรหยรุดพนักนนัรนกป็อยผเต พมียงชนัวที่ ระยะเวลทำสนัรนๆ
22 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะบนัญชคำและจะกระทคคำใหถ้เขคำกลนับมคำยนังกรบงนมีนี้ และเขคำ
จะสผถ้รบกนับกรบงนมีนี้ และยนดเอคำจนไดถ้ และเผคำเสมียดถ้วยไฟ เรคำจะกระทคคำใหถ้หนัวเมสืองยผดคำหยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง
ปรคำศจคำกคนอคำศนัย" ในฤดผรข้อนของปมี 586 กตอน ค.ศ. กททำแพงทนัรงหลทำยของเยรผซทำเลป็มถผกเจทำะเปป็น
ชตองและกรรุงนนัรนกป็ถผกยนด หลนังจทำกนนัรนไมตนทำน คนบทำบธิโลนกป็เผทำทนัรงกรรุงนนัรน รวมทนัรงพระวธิหทำรและ

คนเหลตทำนนัรนทมีรที่ อดชมีวตธิ จทำกกทำรโจมตมีกถป็ ผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน นนันที่ รวมถนงครอบครนัวของพวก
ชนชนัรนสผงซนที่งไดข้ลบหลผตคททำปฏธิญทำณของตนตตอพระเจข้ทำและพระนทำมของพระองคยในกทำรทททำเชตนนนัรน
ณ เวลทำเดมียวกนันนนัรน หลทำยเมสืองรอบนอกทมีที่เหลสืออยผขต องพวกยธิวซนที่งยสืนหยนัดตข้ทำนททำนกป็ถผกกททำรทำบซนที่ง
รวมถนงเมสืองอทำเซคทำหยและเมสืองลทำคมีช ดผ เยเรมมียย 34:7 เมสืที่อบทำบธิโลนเสรป็จธรุระกทำรเกป็บกวทำดในปมี 586
กตอน ค.ศ. แผตนดธินยผดทำหยทรนังสธิรนกป็ถผกทททำใหข้รกรข้ทำงและพวกยธิวแทบทนัรงหมดไดข้ถผกฆตทำตทำยหรสือไมตกป็
ถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลนในฐทำนะเชลยสงครทำม
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 35: บทนมีนั้เปป็นบนันทนกเกมีที่ยวกนับครอบครนัวหนนงที่ ในยผดาหณ์ซนที่งเชสืที่อฟนังบยิดา
ของตนในการไมล่ดมสืที่ เหลผู้าองมุล่นและไมล่อาศนัยอยผล่ในบผู้านทมีคที่ งอยผถล่ าวร เรสืที่องราวนนันั้นเปป็นคนาอมุปมาและ
ภาพประกอบหนนที่งของการทมีที่ยผดาหณ์กลนับไมล่เชสืที่อฟนังพระเจผู้าในการเพยิกเฉยพระวจนะของพระองคณ์
บทนมีนั้จงน ประกอบดผู้วยสองสล่วน: (1) ความเชสืที่อฟนังของวงศณ์วานเรคาบในขผู้อ 1-11; และ (2) ความ
ไมล่เชสืที่อฟนังพระเจผู้าของพวกยยิวในขผู้อ 12-19
ยรม 35:1-2

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยในรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิ

มรคำชบบตรของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยวมู่คำ เวลทำครต ทำวๆของคททำพยทำกรณยนร มีถผกหมทำยเหตรุไวข้วทำต อยผต
ในชตวงสมนัยของ “เยโฮยทำคธิมรทำชบรุตรของโยสธิยทำหยกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย” เยโฮยทำคธิมเปป็นกษนัตรธิยยในยผ
ดทำหยกตอนและในชตวงกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหย ขข้อ 12 ของบทนมีรบตงบอกวตทำบทำบธิ
โลนอยผใต นระหวตทำงกทำรทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของมนันตตอสผข้ยผดทำหย ดนังนนัรน ชตวงเวลทำของคททำพยทำกรณย
นมีรกนป็ ตทำจะอยผใต นปมี 606 กตอน ค.ศ. เปป็นอยตทำงนข้อย ณ เวลทำนมีรเอง เหตรุกทำรณยตตทำงๆทมีที่ถผกพรรณนทำไวข้ขทำข้ ง
ลตทำงไดข้เกธิดขนรน อมีกครนัรงทมีที่เยเรมมียยกลตทำวชนัดเจนถนงแหลตงทมีมที่ ทำแหตงขข้อควทำมของตน มนันมทำจทำกพระเยโฮ
วทำหย กทำรไดข้รบนั กทำรดลใจของขข้อควทำมนมีรถผกนททำเสนออยตทำงชนัดเจนอมีกครนัรง
2 "จงไปหคำวงศยวคำนเรคคำบและพผดกนับเขคำ และนคคำเขคำมคำทมีนึ่พระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย เขถ้คำ
มคำในหถ้องเฉลมียงหถ้องหนนนึ่ง แลถ้วเชฮิญใหถ้เขคำดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่น " พระเจข้ทำกททำลนังจนัดเตรมียมบทเรมียนทมีที่ยก
ตนัวอยตทำงประกอบซนที่งทธิที่มแทงอมีกบทเรมียนหนนงที่ เพสืที่อกลตทำวแกตยผดทำหย เยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้ไปยนังทมีที่ๆวงศยวทำน

เรคทำบกททำลนังพนักอทำศนัยอยผใต นเยรผซทำเลป็ม ฝตทำยหลนังเปป็นชนกลรุตมหนนที่งในอธิสรทำเอลซนที่งสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำก
เยโธร พตอตทำของโมเสส ดผ ผผข้วธินธิจฉนัย 1:16, 4:11 และ 1 พงศทำวดทำร 2:55 พวกเขทำไดข้กลทำยเปป็นผผข้เขข้ทำ
จทำรมีตยนังอธิสรทำเอลและอยผตต ตอไปกนับคนเหลตทำนนัรนในฐทำนะหมผตชนหนนที่งทมีที่แตกตตทำงตลอดหลทำยศตวรรษ
เยเรมมียยจนงถผกสนังที่ ใหข้พทำพวกเขทำมทำยนังพระวธิหทำรของพระเจข้ทำและเขข้ทำไปในหข้องเฉลมียงหข้องหนนงที่ ของ
พระวธิหทำร พอมทำรวมตนัวกนันแลข้ว เยเรมมียยกจป็ ะตข้องยสืที่นเหลข้ทำองรุตนใหข้พวกเขทำดสืมที่ บทเรมียนทมีที่ยกตนัวอยตทำง
ประกอบอนันทรงพลนังบทเรมียนหนนงที่ กททำลนังจะเรธิที่มขนรนแลข้ว ผผข้ทมีที่จะเหป็นเหตรุกทำรณยนร มีคสือ พวกปรุโรหธิต
ของพระวธิหทำรซนงที่ ขนรนชสืที่อในเรสืที่องกทำรเมทำเหลข้ทำ (เยเรมมียยทรทำบกธิตตธิศนัพทยของวงศยวทำนเรคทำบอยตทำง
แนตนอนในฐทำนะหมผตชนหนนงที่ ในอธิสรทำเอลซนที่งไมตยอมดสืที่มของมนนเมทำ)
ยรม 35:3-5

ดนังนนันี้น ขถ้คำพเจถ้คำจนงนคคำยคำอคำซนันยคำหย บบตรชคำยเยเรมมียย ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำย

ฮคำบคำซฮินยคำหยและพมีนึ่นถ้องของเขคำ และบบตรชคำยของเขคำทนันี้งหมด และวงศยวคำนเรคคำบทนันี้งหมด เยเรมมียย
เลสือกพวกผผข้นททำของวงศยวทำนเรคทำบพรข้อมกนับคนทนัรงวงศยตระกผลและพทำพวกเขทำมทำยนังพระวธิหทำรและ
หข้องเฉลมียงทมีถที่ ผกเลสือกไวข้นร นัน
4 ขถ้คำพเจถ้คำนคคำเขคำมคำยนังพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย มคำในหถ้องเฉลมียงของบบตรชคำยของฮคำ
นนัน ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยอฮิกดคำลฮิยคำหย ผผเถ้ ปอ็นคนของพระเจถ้คำ ซนนึ่งอยผใมู่ กลถ้กนับหถ้องเฉลมียงของเจถ้คำนคำย เหนสือ
หถ้องเฉลมียงของมคำอคำเสอคำหยบบตรชคำยชนัลลผม ผผถ้ดผแลธรณมีประตผ ชสืที่อตตทำงๆเหลตทำนมีรซนที่งถผกหมทำยเหตรุไวข้
ตรงนมีรคสือ คนเลวมีซงนที่ มมีหนข้ทำทมีที่ดผแลหข้องตตทำงๆและโถงตตทำงๆของพระวธิหทำร เหป็นไดข้ชดนั วตทำเยเรมมียยไดข้
ทททำกทำรตระเตรมียมตตทำงๆกนับพวกผผข้มมีอททำนทำจทมีที่เปป็นคนเลวมีของพระวธิหทำรเพสืที่อใชข้หข้องโถงหนนงที่ ภทำยใน
พระวธิหทำรสททำหรนับกทำรประชรุมซนที่งเขทำไดข้จนัดขนรน ดนังนนัรน พวกผผข้นททำและพวกผผข้ชทำยแหตงวงศยวทำนเรคทำบ
ไดข้มทำชรุมนรุมกนันกนับเยเรมมียยในหข้องทมีที่ถผกจนัดไวข้นร นันของพระวธิหทำร
5 แลถ้วขถ้คำพเจถ้คำกอ็วคำงเหยสือกเหลถ้คำองบมู่นกนับถถ้วยหลคำยลผกไวถ้หนถ้คำเหลมู่คำบบตรชคำยแหมู่งวงศยวคำนเร
คคำบ และขถ้คำพเจถ้คำพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ "เชฮิญดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่น " ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน ถผกสนังที่ ใหข้เสนอ
เหลข้ทำองรุตนแกตวงศยวทำนเรคทำบทมีมที่ ทำชรุมนรุมกนัน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกทป็ ททำตทำมนนัรน วงศยวทำนเรคทำบถผกสนังที่ ใหข้

ดสืที่มเหลข้ทำองรุตนปรธิมทำณมทำกทมีที่อยผตต รงหนข้ทำพวกเขทำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำพระเจข้ทำ (และผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร)
ทรทำบวตทำปฏธิกธิรธิยทำของพวกเขทำจะเปป็นอยตทำงไร
ยรม 35:6-7

แตมู่เขคำทนันี้งหลคำยตอบวมู่คำ "เรคำจะไมมู่ดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่น เพรคำะโยนคำดนับ

บบตรชคำยเรคคำบผผถ้เปอ็นบฮิดคำของเรคำบนัญชคำเรคำวมู่คำ `เจถ้คำทนันี้งหลคำยอยมู่คำดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่น ทนันี้งตนัวเจถ้คำและลผก
หลคำนของเจถ้คำเปอ็นนฮิตยย เกสือบสทำมรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรนในสมนัยของเยฮผ โยนทำดนับเคยเปป็นผผข้อทำวรุโสคน
หนนที่งของวงศยวทำนเรคทำบ ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 10:15 เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเปป็นผผข้ทมีที่ใหข้คททำบนัญชทำหนนที่งแกตวงศย
วทำนของเขทำวตทำ อยตทำใหข้ผผข้ใดดสืที่มของมนนเมทำหรสือเหลข้ทำองรุตนชนธิดใดๆเลย ดนังนนัรน เปป็นเวลทำสทำมรข้อยปมี
วงศยวทำนเรคทำบไดข้มชมี สืที่อเสมียงในอธิสรทำเอลในฐทำนะเปป็นหมผตชนหนนที่งซนงที่ ไมตดมสืที่ เหลข้ทำ พระเจข้ทำทรงทรทำบ
เรสืที่องนมีร เยเรมมียยกทป็ รทำบเรสือที่ งนมีร และประชทำชทำตธินร นันโดยรวมกป็ทรทำบเรสือที่ งนมีร พวกเขทำจนงปฏธิเสธทมีที่จะ
แตะตข้องเหลข้ทำองรุตนทมีที่ถผกเสนอนนัรน
7 เจถ้คำอยมู่คำสรถ้คำงเรสือน เจถ้คำอยมู่คำหวมู่คำนพสืช เจถ้คำอยมู่คำปลผกหรสือมมีสวนองบมู่น และเจถ้คำจงอยผมู่ในเตอ็นทย
ตลอดชมีวฮิตของเจถ้คำ เพสืนึ่อเจถ้คำจะมมีชมีวฮิตยสืนนคำนในแผมู่นดฮินซนนึ่งเจถ้คำอคำศนัยอยผมู่' ยธิงที่ กวตทำนนัรน โยนทำดนับผผข้
อทำวรุโสแหตงวงศยวทำนเรคทำบในสมนัยนนัรนไดข้บนัญชทำวงศยวทำนของเขทำใหข้อทำศนัยอยผใต นเตป็นทยเสมอ และไมต
สรข้ทำงบข้ทำนเรสือนอทำศนัยอยผถต ทำวรในอธิสรทำเอล พวกเขทำมธิใชตคนอธิสรทำเอลโดยสทำยเลสือด แตตเปป็นคน
ตตทำงดข้ทำวในแผตนดธินของคนอธิสรทำเอล ดนังนนัรนพวกเขทำจนงจะดททำเนธินชมีวธิตแบบคนเรต รตอนเสมอไปใน
อธิสรทำเอล พวกเขทำไมตมบมี ข้ทำนและทมีที่ดธิน ไมตปลผกพสืช แตตอทำศนัยอยผใต นเตป็นทยและยข้ทำยถธิที่นฐทำนยทำมจททำเปป็น
ยรม 35:8-10

เรคำทนันี้งหลคำยไดถ้เชสืนึ่อฟนังเสมียงของโยนคำดนับบบตรชคำยเรคคำบผผถ้เปอ็นบฮิดคำ

ของเรคำในสฮิงนึ่ ทนันี้งปวงซนนึ่งทมู่คำนไดถ้บนัญชคำเรคำ คสือไมมู่ดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่นตลอดชมีวฮิตของเรคำ ทนันี้งตนัวเรคำ ภรรยคำ
บบตรชคำย บบตรสคำวของเรคำ ในกทำรตอบสนองตตอขข้อเสนอของเยเรมมียยทมีที่ใหข้ดมสืที่ เหลข้ทำองรุตนอยตทำงเปธิด
เผยทมีที่พระวธิหทำร พวกผผข้นททำของวงศยวทำนเรคทำบไมตเพมียงปฏธิเสธทมีที่จะดสืที่มเหลข้ทำองรุตนทมีที่ถผกวทำงไวข้ตรงหนข้ทำ
พวกเขทำเทตทำนนัรน แตตพวกเขทำยนังประกทำศวตทำพวกเขทำไดข้เชสืที่อฟนังบรรพบรุรรุษของตน นนันที่ คสือ โยนทำดนับ ใน
กทำรไมตดมสืที่ เหลข้ทำองรุตนเลยตลอดหลทำยปมีเหลตทำนนัรน ไมตมมีใครสนักคนในวงศยวทำนของพวกเขทำ – ตนัวพวก

เขทำเอง ภรรยทำของพวกเขทำ บรุตรชทำยของพวกเขทำ หรสือบรุตรสทำวของพวกเขทำ - เคยลธิรมรสเหลข้ทำใน
หลทำยศตวรรษเหลตทำนนัรนนนับตนัรงแตตผผข้อทำวรุโสประจททำวงศยวทำนของพวกเขทำไดข้ใหข้คททำบนัญชทำนนัรน
9 และไมมู่สรถ้คำงเรสือนเพสืนึ่อจะอคำศนัยอยผมู่ เรคำไมมู่มมีสวนองบมู่นหรสือนคำหรสือพสืช 10 แตมู่เรคำเคยอยผใมู่ น
เตอ็นทย และไดถ้เชสืนึ่อฟนังและกระทคคำทบกสฮินึ่งซนนึ่งโยนคำดนับบฮิดคำของเรคำไดถ้บนัญชคำเรคำไวถ้ พวกเขทำไดข้เชสืที่อฟนังโย
นทำดนับบรรพบรุรรุษของพวกเขทำดข้วยในกทำรจนัดแจงเรสือที่ งทมีที่อทำศนัยนนับแตตนร นันเปป็นตข้นมทำ พวกเขทำภทำค
ภผมใธิ จในกทำรทมีที่พวกเขทำไดข้เชสืที่อฟนังคททำบนัญชทำนนัรนของบรรพบรุรษรุ ของตน พวกเขทำจนงประกทำศวตทำพวก
เขทำไดข้ “กระทททำทรุกสธิที่งซนที่งโยนทำดนับบธิดทำของเรทำไดข้บนัญชทำเรทำไวข้” ควทำมแตกตตทำงอยตทำงเหป็นไดข้ชนัดกททำลนัง
ถผกแสดงระหวตทำงควทำมเชสืที่อฟนังของคนเหลตทำนมีรและควทำมไมตเชสืที่อฟนังอยตทำงโจตงแจข้งของยผดทำหยตตอ
พระเจข้ทำของพวกเขทำ
ยรม 35:11

แตมู่ตมู่อมคำเมสืนึ่อเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ยกมคำตมู่อสผถ้กบนั

แผมู่นดฮินนมีนี้ เรคำพผดวมู่คำ `มคำเถฮิด ใหถ้เรคำไปยนังกรบงเยรผ ซคำเลอ็มเพรคำะกลนัวกองทนัพคนเคลเดมีย และเพรคำะ
กลนัวกองทนัพคนซมีเรมีย' ดนังนนันี้นเรคำจนงอยผมู่ในกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม" เมสืที่อคนบทำบธิโลนรรุกรทำนยผดทำหย วงศยวทำนเร
คทำบจนงมทำหลบภนัยในเยรผซทำเลป็มเพรทำะกลนัวคนบทำบธิโลนและเหลตทำพนันธมธิตรของคนเหลตทำนนัรน คสือ คน
ซมีเรมีย แมข้พวกเขทำอทำจถผกบนังคนับใหข้อทำศนัยอยผชต วนัที่ ครทำวในกรรุงนมีร พวกเขทำกป็จะไมตยอมดสืมที่ เหลข้ทำองรุตนอยตทำง
แนตนอน ดนังนนัรนฉทำกหลนังของบทเรมียนทมียที่ กตนัวอยตทำงประกอบอนันทธิที่มแทงนมีรจนงเสรป็จสมบผรณย
ยรม 35:12-14

แลถ้วพระวจนะแหมู่งพระเยโฮวคำหยจนงมคำถนงเยเรมมียยวมู่คำ ( ณ เวลทำหนนที่ง

หลนังเหตรุกทำรณยทมีที่ถผกพรรณนทำขข้ทำงบนโดยตรง พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยดงนั ทมีที่มพมี รรณนทำไวข้ขข้ทำงลตทำง)13
"พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงไปบอกบรรดคำผผถ้ชคำยของยผดคำหย และ
บอกชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็มวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เจถ้คำจะไมมู่รนับคคคำสนันึ่งสอนเพสืนึ่อจะเชสืนึ่อฟนังถถ้อยคคคำของ
เรคำหรสือ พระเจข้ทำทรงมมีเรสือที่ งหนนงที่ ทมีที่จะประกทำศแกตประชทำชทำตธิแหตงยผดทำหยและกรรุงเยรผซทำเลป็มเมสืที่อเหป็น
ถนงควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมเชสืที่อมนันที่ ของวงศยวทำนเรคทำบ เหลตทำตนัวแทนของยผดทำหยยอต มชรุมนรุมอยผใต นลทำน
ของพระวธิหทำรอยตทำงไมตตข้องสงสนัยและเยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้ไปพผดกนับพวกเขทำ

14 คคคำบนัญชคำซนงนึ่ โยนคำดนับบบตรชคำยเรคคำบใหถ้ไวถ้แกมู่บบตรชคำยทนันี้งหลคำยของตน ไมมู่ใหถ้ดสืนึ่มเหลถ้คำ
องบมู่นนนันี้น เขคำกอ็ไดถ้รนักษคำกนันไวถ้แลถ้ว และเขคำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้ดสืนึ่มเลยจนถนงวนันนมีนี้ เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้เชสืนึ่อ
ฟนังคคคำบนัญชคำแหมู่งบฮิดคำของเขคำ แตมู่เรคำไดถ้พผดกนับพวกเจถ้คำอยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง แตมู่เจถ้คำทนันี้งหลคำยหคำไดถ้ฟนังเรคำ
ไมมู่ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงเรมียกประชทำชทำตธินร มีใหข้เปป็นพยทำนถนงควทำมเชสืที่อฟนังของวงศย
วทำนเรคทำบทมีที่มมีตตอคททำบนัญชทำของบธิดทำ (บรรพบรุรรุษ) ของพวกเขทำ ควทำมหมทำยโดยนนัยนนัรนปรทำกฏ
ชนัดเจน ยผดทำหยไดข้เพธิกเฉยและกบฏตตอพระบนัญชทำตตทำงๆของพระบธิดทำในสวรรคยของพวกเขทำมทำนทำน
นอกจทำกนมีร พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้โมเสส โยชผวทำ และคนอสืที่นๆมทำอยตทำงขยนันขนันแขป็งในตอนแรกๆแหตง
ประวนัตธิศทำสตรยของประชทำชทำตธินร นันซนที่งเทศนทำอยตทำงสนัตยยซสืที่อแกตพวกเขทำถนงสธิที่งทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้ทรงใสต ไวข้
ในหนัวใจของเขทำเหลตทำนนัรน กระนนัรน ยผดทำหย (และเยรผซทำเลป็ม) กป็เมธินเฉยคนเหลตทำนนัรนอยตทำงสธิรนเชธิง ควทำม
บทำปหลนักของยผดทำหยยนังเปป็นเรสืที่องควทำมไมตเชสืที่อฟนังเหมสือนเดธิม พวกเขทำไมตยอมฟนังพระเจข้ทำ
ยรม 35:15

เรคำไดถ้สมู่งบรรดคำผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำคสือผผพถ้ ยคำกรณยมคำหคำเจถ้คำ สมู่งเขคำมคำ

อยมู่คำงไมมู่หยบดยนันี้ง กลมู่คำววมู่คำ `บนัดนมีนี้เจถ้คำทบกคนจงหนันกลนับจคำกทคำงชนันึ่วของตน และแกถ้ไขกคำรกระทคคำของ
เจถ้คำทนันี้งหลคำยเสมีย อยมู่คำไปตฮิดสอยหถ้อยตคำมพระอสืนึ่นเพสืนึ่อปรนนฮิบนัตฮิพระเหลมู่คำนนันี้น แลถ้วเจถ้คำจะไดถ้อคำศนัย
อยผใมู่ นแผมู่นดฮิน ซนงนึ่ เรคำไดถ้ประทคำนแกมู่เจถ้คำและบรรพบบรบษของเจถ้คำ' แตมู่เจถ้คำมฮิไดถ้เงมีนึ่ยหผหรสือเชสืนึ่อฟนังเรคำ
ตลอดหลทำยศตวรรษ พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้เหลตทำผผข้พยทำกรณยมทำยนังยผดทำหยผผข้ซนที่งเตสือนพวกเขทำอยตทำงขยนันขนัน
แขป็งใหข้กลนับใจจทำกกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ กระนนัรนยผดทำหยกเป็ มธินเฉยคนเหลตทำนนัรนหรสือ
ขตมเหงคนเหลตทำนนัรนดข้วยซทรทำ พวกเขทำไมตยอมฟนังเลย
ยรม 35:16-17

บบตรชคำยทนันี้งหลคำยของโยนคำดนับบบตรชคำยของเรคคำบไดถ้กระทคคำตคำม

คคคำบนัญชคำซนนึ่งบฮิดคำของเขคำไดถ้สนันึ่งไวถ้ แตมู่ชนชคำตฮินมีนี้ไมมู่ไดถ้เชสืนึ่อฟนังเรคำ เพรทำะวงศยวทำนเรคทำบไดข้เชสืที่อฟนังตตอ
บธิดทำ (บรรพบรุรรุษ) ของตนอยตทำงครบถข้วน แตตยผดทำหยไมตเชสืที่อฟนัง
17 เหตบฉะนมีนี้พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำ
จะนคคำควคำมรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นซนงนึ่ เรคำประกคำศไวถ้มคำเหนสือยผดคำหย และบรรดคำชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็ม เพรคำะวมู่คำเรคำ
พผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยและเขคำกอ็ไมมู่ฟนัง เรคำไดถ้เรมียกเขคำและเขคำไมมู่ขคำนตอบ" เพรทำะควทำมไมตเชสืที่อฟนัง

อยตทำงโจตงแจข้งของยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มตตอพระเจข้ทำของพวกเขทำ พระเจข้ทำจนงประกทำศวตทำกทำรพธิพทำกษทำ
ทนัรงสธิรนทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงบอกไวข้ลตวงหนข้ทำวตทำจะเกธิดแกตพวกเขทำจะเกธิดขนรน เหตรุผลนนัรนงตทำยนธิดเดมียว
พวกเขทำไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำของตนและเมธินพระองคยอยตทำงโจตงแจข้ง (คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมรถ้คำย (รา) ใน
บรธิบทนมีรหมทำยถนง 'ควทำมยทำกลททำบทำก', 'ควทำมทรุกขยใจ' หรสือ 'ควทำมยทำกแคข้น')
ยรม 35:18-19

แตมู่เยเรมมียยไดถ้พผดกนับวงศยวคำนเรคคำบวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ

พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เพรคำะวมู่คำเจถ้คำไดถ้เชสืนึ่อฟนังคคคำบนัญชคำของโยนคำดนับบฮิดคำของเจถ้คำ และ
ถสือรนักษคำขถ้อบนังคนับของทมู่คำนทนันี้งสฮินี้น และกระทคคำทบกอยมู่คำงทมีนึ่ทมู่คำนบนัญชคำเจถ้คำ เพรทำะวงศยวทำนเรคทำบไดข้
เชสืที่อฟนังบธิดทำ (บรรพบรุรรุษ) ของตนอยตทำงสนัตยยซสืที่อและอยตทำงสมทที่ทำเสมอในทรุกสธิที่งทมีที่เขทำไดข้บนัญชทำไวข้
19 เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ โยนคำดนับบบตร
ชคำยเรคคำบจะไมมู่ขนัดสนผผชถ้ คำยทมีนึ่ยนสื อยผมู่ตมู่อหนถ้คำเรคำเลยเปอ็นนฮิตยย " เพรทำะควทำมเชสืที่อฟนังและควทำมสนัตยย
ซสืที่อของวงศยวทำนเรคทำบ พระเจข้ทำจนงทรงสนัญญทำวตทำพวกเขทำจะดททำรงอยผเต ปป็นหมผตชนหนนที่งเสมอไป ทมีที่ถผก
บอกเปป็นนนัยดข้วยกป็คสือวตทำ พวกเขทำจะมมีสตวนในกทำรปรนนธิบนัตธิทมีที่พระวธิหทำร เนหะมมียย 3:14 บนันทนกวตทำ
บทำงคนในพวกเขทำเปป็นสต วนหนนที่งของผผข้ทมีที่กลนับมทำจทำกกทำรเปป็นเชลย และประวนัตธิศทำสตรยของพวกยธิว
พบบนันทนกเกมีที่ยวกนับพวกเขทำตลอดหลทำยศตวรรษ กระทนังที่ ในยรุคกลทำงของยรุคสมนัยแหตงครธิสเตมียน
บทำงคนไดข้เสนอวตทำพวกบรุตรสทำวของคนเหลตทำนมีรแตตงงทำนกนับพวกปรุโรหธิต และดนังนนัรนบรุตรหลทำนบทำง
คนของพวกเขทำจนงถวทำยเครสืที่องสนักกทำรบผชทำบนแทตนบผชทำของพระวธิหทำรทมีที่ถผกสรข้ทำงใหมตนร นัน ประเดป็น
ทมีที่ยงธิที่ ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำพระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะพธิทนักษยรนักษทำคนทมีที่สนัตยยซสืที่อเหลตทำนมีรไวข้เสมอไป แมข้โลก
ตะวนันตกสมนัยใหมตอทำจไมตรจผข้ นักพวกเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำกป็ยนังมมีตวนั ตนอยผทต ไมีที่ หนสนักแหตงในโลก
นมีร พวกเขทำยสืนอยผตต รงขข้ทำมอยตทำงสธิรนเชธิงกนับยผดทำหยทมีที่มนักกบฏและไมตเชสืที่อฟนัง
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 36: บททมีที่สามสยิบหกของเยเรมมียณ์เลล่าถนงเหตมุการณณ์ตอนทมีที่คนาพยากรณณ์
ทมีที่ถผกเขมียนของเยเรมมียณ์ถผกนนาเสนอแกล่กษนัตรยิยณ์เยโฮยาคยิมและการทมีที่กษนัตรยิยณ์เผามนันทยินั้งเสมีย จากนนันนั้

พระเจผู้าทรงสนัที่งเยเรมมียณ์ใหผู้เขมียนสยิที่งทมีที่เขาไดผู้เขมียนในตอนแรกอมีกครนังนั้ เพราะเหตมุความชนัที่วของกษนัตรยิยณ์
องคณ์นมีนั้ พระเจผู้าจนงทรงปฏยิญาณวล่าเยโฮยาคยิมจะไมล่มทมี ายาทเพสืที่อนนัที่งบนบนัลลนังกณ์แหล่งยผดาหณ์
ยรม 36:1-3

ตมู่อมคำในปมีทมีนึ่สมีนึ่แหมู่งรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิม รคำชบบตรของโยสฮิยคำหย กษนัตรฮิยย

แหมู่งยผดคำหย พระวจนะตมู่อไปนมีนี้มคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียยวมู่คำ ตนัวบตงชมีรปมีทเมีที่ ขมียนถผกหมทำยเหตรุไวข้
วตทำอยผใต นปมีทมีที่สมีที่แหตงรนัชกทำลของเยโฮยทำคธิม ปมีนร นันนตทำจะเปป็น 606 กตอน ค.ศ. หรสือไมตกป็ 605 กตอน ค.ศ.
โดยอนันแรกนตทำจะใชตทมีที่สรุด
2 "เจถ้คำจงเอคำหนนังสสือมถ้วนมถ้วนหนนนึ่ง และเขมียนถถ้อยคคคำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นลงไวถ้ เปอ็นคคคำทมีนึ่เรคำไดถ้พผดกนับ
เจถ้คำปรนักปรคคำอฮิสรคำเอลและยผดคำหย และบรรดคำประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้น ตนันี้งแตมู่วนันทมีนึ่เรคำไดถ้พผดกนับเจถ้คำ ตนันี้งแตมู่
รนัชกคำลโยสฮิยคำหยจนถนงวนันนมีนี้ ภทำพประกอบหนนที่งทมีที่ชดนั เจนของคททำจททำกนัดควทำมของกทำรดลใจถผกใหข้ไวข้
ใน 2 ทธิโมธมี 3:16 อนัครสทำวกเปทำโลใชข้คททำวตทำ การดลใจ (เธะโอพเนะอรุสทอส) ควทำมคธิดนมีรมคมี วทำม
หมทำยตรงตนัววตทำ พระคนัมภมีรทย รุกตอนถผกพระเจข้ทำหทำยใจออกมทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เมสือที่ เรทำพผด เรทำกป็หทำยใจ
ออกมทำเปป็นคททำพผดจรธิงๆ ตรงนมีรพระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียใย หข้เขมียนถข้อยคททำเหลตทำนนัรนทมีพที่ ระองคยไดข้ตรนัสแกต
เขทำแลข้ว สนังเกตดข้วยถนงกทำรเนข้นยทรทำเรสือที่ งถผู้อยคนาตล่างๆทมีที่พรเจข้ทำไดข้ตรนัสแลข้ว พระคนัมภมีรยสอนเรสืที่องกทำร
ดลใจดข้ทำนถข้อยคททำอยตทำงชนัดเจน รผปแบบของหนนังสสือทมีที่เยเรมมียยจะตข้องเขมียนลงในนนัรนคสือ 'หนนังสสือ
มข้วน' มข้วนหนนที่ง
ขข้อควทำมทมีที่ไดข้รนับกทำรดลใจนมีรกคป็ สือสธิที่งทมีที่พระเจข้ทำไดข้ตรนัสกลตทำวโทษยผดทำหยและประชทำชทำตธิอสืที่นๆ
นนับตนัรงแตตกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรรนับใชข้ของเยเรมมียย เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรรนับใชข้ของเยเรมมียยขยทำยออกยข้อน
ไปถนงรนัชกทำลของโยสธิยทำหย บธิดทำของเยโฮยทำคธิม ดนังนนัรนเยเรมมียยจงน ถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้บนันทนกคททำพยทำกรณย
และขข้อควทำมทนัรงหลทำยทมีที่กลตทำวโทษยผดทำหยซนที่งพระเจข้ทำไดข้ตรนัสแกตเขทำตลอดหลทำยปมีแหตงกทำรรนับใชข้ของ
เขทำ
3 ชะรอยวงศยวคำนยผดคำหยจะไดถ้ยฮินถนงควคำมรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นซนนึ่งเรคำประสงคยจะกระทคคำแกมู่เขคำทนันี้ง
ปวง เพสืนึ่อวมู่คำทบกคนจะหนันกลนับจคำกทคำงชนันึ่วรถ้คำยของเขคำ และเพสืนึ่อเรคำจะอภนัยโทษควคำมชนันึ่วชถ้คำของเขคำ
และบคำปของเขคำ" ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำปรทำกฏชนัดเจนขณะทมีที่พระองคยทรงเสนอโอกทำสสรุดทข้ทำย

ทมีที่จะกลนับใจใหมตแกตยผดทำหย ในกทำรบนันทนกคททำพยทำกรณยทรนังหลทำยนนัรนเปป็นลทำยลนักษณยอนักษรใหข้ยผดทำหย
อตทำน พระเจข้ทำทรงยกเหตรุผลวตทำบทำงทมีพวกเขทำจะตระหนนักถนงกทำรพธิพทำกษทำนนัรนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำตตอสผข้พวก
เขทำและหนันเสมียจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำ
อมีกครนัรงทมีที่คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมรถ้คำย (รา) ถผกใชข้ในสองควทำมหมทำย ตนัวอยตทำงแรกหมทำยถนง
ควทำมทรุกขยลททำบทำกและกทำรพธิพทำกษทำทมีที่พระเจข้ทำกททำลนังจะสต งมทำตตอสผข้ยผดทำหยผทำต นททำงบทำบธิโลน ตนัวอยตทำงทมีที่
สองหมทำยถนงควทำมบทำปของยผดทำหย ทนัรงสองเปป็นกทำรใชข้ปกตธิของคททำๆนมีร มนันคสือชนัวที่ โมงกตอนสรุดทข้ทำย
แลข้วกตอนกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของบทำบธิโลน หลนังจทำกนนัรนไมตนทำน กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะ
กระหนทที่ทำลงมทำ
อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเสนอโอกทำสอมีกครนัรงทมีที่จะกลนับใจใหมตแกตยผดทำหย นมีคที่ สือแกตนแทข้ของ
คททำทมีที่แปลเปป็น หนันกลนับ (ชผวบณ์) ควทำมคธิดกป็คสือกทำรทมีพที่ วกเขทำหนันเสมียจทำกควทำมบทำปของตน นนันที่ คสือ
กทำรกลนับใจใหมต ถข้ทำพวกเขทำยอมกลนับใจใหมต พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะอภนัยโทษควทำมบทำปของ
พวกเขทำ คททำทมีที่แปลเปป็น ควคำมชนันึ่วชถ้คำ (อาวอน) มมีควทำมหมทำยวตทำ 'ควทำมวธิปรธิต หรสือ 'ควทำมเสสืที่อมทรทำม'
มนันเปป็นคททำหนนที่งทมีที่แรง คททำทมีที่แปลเปป็น บคำป (ชนัททาอาหณ์) เปป็นคททำแบบทนัวที่ ไปมทำกกวตทำทมีที่แปลงตทำยๆวตทำ
'ควทำมบทำป' ควทำมคธิดนมีรอทำจหมทำยควทำมวตทำ ถข้ทำยผดทำหยยอมกลนับใจจทำกควทำมเสสืที่อมทรทำมของตนโดย
เฉพทำะและควทำมบทำปโดยรวม พระเจข้ทำกป็จะยนังอภนัยโทษพวกเขทำอยผเต หมสือนเดธิม ควทำมเสสืที่อมทรทำม
ของพวกเขทำอทำจหมทำยถนงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงเสนอกทำร
อภนัยโทษกตอนถนงชนัวที่ โมงสรุดทข้ทำยกตอนกทำรพธิพทำกษทำหทำกเพมียงพวกเขทำยอมกลนับใจทำกควทำมบทำปของ
ตน ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำจนงปรทำกฏชนัดเจน
ยรม 36:4

แลถ้วเยเรมมียยจนงเรมียกบคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหยใหถ้บคำรบคเขมียนพระ

วจนะทนันี้งสฮินี้นของพระเยโฮวคำหยซงนนึ่ พระองคยตรนัสแกมู่เยเรมมียย ตคำมคคคำบอกของทมู่คำนไวถ้ในหนนังสสือมถ้วน
นมีที่เปป็นครนัรงทมีสที่ องในเยเรมมียยทมีที่บทำรรุคเปป็นสต วนหนนงที่ ของเรสืที่องรทำว (ครนัรงแรกอยผใต นเยเรมมียย 32) ดผเหมสือน
วตทำเขทำเปป็น ‘เลขทำ’ และผผข้ชตวยใหข้แกตเยเรมมียย โดยเฉพทำะนนับตนัรงแตตเยเรมมียยถผกกนักตนัวอยตทำงเหป็นไดข้ชนัด (ดผ
ขข้อถนัดไป) เยเรมมียยจนงบอกบทำรรุคใหข้เขมียนถผู้อยคนาทนัรงสธิรนของพระเยโฮวทำหยซนที่งเยเรมมียยกลตทำวแกตเขทำ

สนังเกตอมีกครนัรงวตทำกทำรเนข้นยทรทำอยผตต รงทมีที่ถผู้อยคนาเหลล่านนันั้นของพระเจข้ทำ แหลตงทมีมที่ ทำของมนันคสือพระเจข้ทำเอง
พระเจข้ทำตรนัสถข้อยคททำเหลตทำนนัรน (นนันที่ คสือ หทำยใจถข้อยคททำเหลตทำนนัรนออกมทำ) แกตเยเรมมียย ผผข้ซนที่งบอกบทำรรุคใหข้
เขมียนถข้อยคททำเหลตทำนนัรนลงไปในหนนังสสือมข้วนๆหนนงที่
ยรม 36:5-7

และเยเรมมียยกสอ็ นันึ่งบคำรบควมู่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำถผกหถ้คำมไมมู่ใหถ้ไปยนังพระนฮิเวศ

ของพระเยโฮวคำหย แมข้เรทำอทำจสนันนธิษฐทำนไดข้วทำต เยเรมมียยถผกจททำครุกโดยเยโฮยทำคธิม ขข้อ 26 กป็ดผเหมสือนไมต
เปป็นเชตนนนัรน ตรงกนันขข้ทำม อทำจเปป็นไดข้วทำต เขทำเปป็นมลทธินในททำงพธิธมี เขทำจนงเขข้ทำไปในพระวธิหทำรไมตไดข้
เขทำอทำจตข้องจนัดกทำรกนับสนัตวยตทำยตนัวหนนงที่ หรสือถผกทททำใหข้เปป็นมลทธินททำงพธิธมีดข้วยวธิธมีอสืที่นตทำมพระรทำช
บนัญญนัตธิของโมเสส
6 ฉะนนันนี้ เจถ้คำตถ้องไป และในวนันถสืออดอคำหคำร เจถ้คำจงอมู่คำนพระวจนะของพระเยโฮวคำหยจคำก
หนนังสสือมถ้วน ซนนึ่งเจถ้คำเขมียนไวถ้ตคำมคคคำบอกของเรคำใหถ้ประชคำชนทนันี้งสฮินนี้ ในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย
ไดถ้ยฮิน เจถ้คำจงอมู่คำนใหถ้คนทนันี้งปวงแหมู่งยผดคำหย ผผถ้ออกมคำจคำกหนัวเมสืองของเขคำใหถ้เขคำไดถ้ยฮินดถ้วย เยเรมมียยจนง
สนังที่ บทำรรุคใหข้ไปยนังพระวธิหทำรและอตทำนออกเสมียงคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำไดข้ประททำนแกตเขทำ
(ซนที่งถผกเขมียนลงในหนนังสสือมข้วนนนัรนแลข้ว) มมีกทำรสนันนธิษฐทำนวตทำ “วนันถสืออดอทำหทำร” นนัรนคสือ วนันทททำกทำร
ลบมลทธิน (ซนที่งเปป็นวนันทมีที่สธิบของเดสือนทมีเที่ จป็ด) นมีที่อยผใต นปมีทมีที่สมีที่แหตงรนัชกทำลของเยโฮยทำคธิมและจนงแตก
ตตทำงจทำกกทำรถสืออดอทำหทำรของขข้อ 9 วลมีทมีที่วทำต พวกยธิวออกมทำจทำกหนัวเมสืองทนัรงสธิรนของยผดทำหยอทำจหมทำย
ถนงเทศกทำลอยผเต พธิง (สรุคคท) ซนที่งคสือหข้ทำวนันหลนังจทำกวนันทททำกทำรลบมลทธิน พวกเขทำอทำจมทำยนังพระวธิหทำร
เพสืที่อรต วมเทศกทำลเลมีรยงนนัรนเชตนกนัน ดนังนนัรนบทำรรุคจนงอตทำนคททำพยทำกรณยของเยเรมมียยแกตพวกเขทำเปป็นครนัรงทมีที่
สอง
7 ชะรอยเขคำจะถวคำยคคคำทผลวฮิงวอนของเขคำตมู่อพระพนักตรยพระเยโฮวคำหย และทบกคนจะหนัน
กลนับจคำกทคำงชนันึ่วของตน เพรคำะควคำมกรฮิวนี้ และควคำมพฮิโรธซนนึ่งพระเยโฮวคำหยทรงประกคำศเปอ็นโทษ
เหนสือชนชคำตฮินมีนี้นนันี้นใหญมู่หลวงนนัก" มนันเปป็นควทำมหวนังของเยเรมมียย (และของพระเยโฮวทำหยเชตนกนัน)
วตทำพอไดข้ยธินคททำเตสือนจทำกพระเจข้ทำแลข้ว ยผดทำหย “ทรุกคนจะหนันกลนับจทำกททำงชนัวที่ ของตน” นนันที่ คสือแกตนแทข้
ของกทำรกลนับใจใหมต เยเรมมียยหวนังวตทำยผดทำหยจะหนันกลนับมทำหทำพระเจข้ทำและแสวงหทำพระพนักตรยของ

พระองคย (นนันที่ คสือ ถวทำยคททำทผลวธิงวอนของพวกเขทำ) เขทำทรทำบดมีวทำต ควทำมกรธิรวของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอพวก
เขทำนนัรนใหญตหลวงนนัก
ยรม 36:8

และบคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหยไดถ้กระทคคำทบกอยมู่คำงตคำมซนนึ่งเยเรมมียยผถ้ผ

พยคำกรณยสนันึ่งเขคำ ถนงเรสืนึ่องใหถ้อมู่คำนพระวจนะของพระเยโฮวคำหยจคำกหนนังสสือมถ้วนในพระนฮิเวศของ
พระเยโฮวคำหย บทำรรุคจนงกระทททำตทำมทมีที่เยเรมมียยไดข้บนัญชทำตน เขทำไปยนังพระวธิหทำรในทนัร งสองวนันสททำคนัญ
นนัรนและอตทำนคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนจทำกพระเจข้ทำทมีที่กลตทำวตตอสผข้ยผดทำหย แมข้มธิไดข้ถผกกลตทำวไวข้ สธิที่งทมีที่ปรทำกฏ
ชนัดเจนกป็คสือวตทำไมตมกมี ทำรกลนับใจใหมตในสต วนของยผดทำหยเลย พวกเขทำยนังดททำเนธินตตอไปในบทำปของตน
ยรม 36:9-10

ตมู่อมคำในปมีทมีนึ่หถ้คำแหมู่งรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิม รคำชบบตรของโยสฮิยคำหย

กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย ณ เดสือนทมีนึ่เกถ้คำ เขคำไดถ้ปมู่คำวรถ้องแกมู่ประชคำชนทนันี้งสฮินี้นในกรบงเยรผ ซคำเลอ็มและ
ประชคำชนทนันี้งสฮินี้นผผมถ้ คำจคำกหนัวเมสืองแหมู่งยผดคำหยยนังกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม ใหถ้ถสืออดอคำหคำรตมู่อพระพนักตรยพระ
เยโฮวคำหย ประมทำณหนนที่งปมีและสองเดสือนไดข้ผทำต นไปนนับตนัรงแตตขข้อทมีที่แลข้ว (ขข้อทมีแที่ ลข้วอยผใต นปมีทมีที่สมีที่ของเย
โฮยทำคธิม ณ เดสือนทมีที่เจป็ดและวนันทมีที่สธิบ) กทำรถสืออดอทำหทำรแบบพธิเศษถผกเรมียกใหข้กระทททำ (อทำจโดย
กษนัตรธิยยเอง) มนันอทำจเปป็นปฏธิกธิรธิยทำทมีที่มมีตตอกทำรกนันดทำรอทำหทำรในแผตนดธินนนัรน (ดผ เยเรมมียย 14:1) หรสือ
อทำจเปป็นเพรทำะกทำรโจมตมีทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำโดยบทำบธิโลน แมข้เหป็นไดข้ชนัดวตทำมมีวนันหนนงที่ ของกทำรอธธิษฐทำน
และกทำรอดอทำหทำรตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำไมตมกมี ทำรกลนับใจใหมตในสต วนของยผดทำหยเลย
มนันเปป็นเชตนนมีรทรงนั ๆทมีที่ทรงนั ประชทำชทำตธิตรนังแตตเยรผซทำเลป็มไปจนถนงหนัวเมสืองรอบนอกทนัรงหลทำยแหตงยผดทำหย
ถผกเรมียกใหข้ถสืออดอทำหทำรกป็ตทำม มมีสภทำพททำงของพระเจข้ทำภทำยนอก – วนันหนนงที่ ของกทำรแสดงออกททำง
ศทำสนทำ – แตตไมตมกมี ทำรกลนับใจใหมตจทำกควทำมบทำปของพวกเขทำ
10 แลถ้วบคำรบคจนงไดถ้อมู่คำนถถ้อยคคคำของเยเรมมียยจคำกหนนังสสือมถ้วนใหถ้ประชคำชนทนันี้งสฮินี้นฟนัง ในพระ
นฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ในหถ้องเฉลมียงของเกมคำรฮิยคำหย บบตรชคำยชคำฟคำน ผผเถ้ ปอ็นเลขคำนบกคำร ซนนึ่งอยผใมู่ น
ลคำนบนตรงทคำงเขถ้คำของประตผใหมมู่แหมู่งพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย อมีกครนัรงทมีที่เยเรมมียยสตงบทำรรุคไป
อตทำนคททำพยทำกรณยตตทำงๆของตนจทำกพระเจข้ทำทมีที่พระวธิหทำร เกมทำรธิยทำหยเปป็นบรุตรชทำยของชทำฟทำนผผข้ซนที่งเปป็น
ทมีที่ปรนกษทำหรสือ ‘เลขทำนรุกทำรแหตงรนัฐ’ ภทำยใตข้โยสธิยทำหย แมข้วทำต มมี ‘สททำนนักงทำน’ แหตงหนนงที่ ทมีที่พระวธิหทำรบน

ลทำนชนัรนบน เหป็นไดข้ชนัดวตทำเกมทำรธิยทำหยไมตใชตปรุโรหธิตหรสือคนเลวมี แตตเปป็นขข้ทำรทำชกทำรคนหนนงที่ ของ
กษนัตรธิยย ประเพณมียธิวเชสืที่อกนันวตทำประตผใหมตของพระวธิหทำรคสือ ประตผดข้ทำนทธิศตะวนันออกซนที่งหนันหนข้ทำไป
ยนังภผเขทำมะกอกเทศ จทำกตททำแหนตงทมีสที่ ผงกวตทำนนัรน บทำรรุคอตทำนจทำกหนนังสสือเยเรมมียเย พสืที่อทมีที่ประชทำชทำตธิ
ทนัรงหมดทมีที่มทำชรุมนรุมกนันทมีพที่ ระวธิหทำรจะไดข้ยธิน
ยรม 36:11-13

เมสืนึ่อมมีคคำยคำหย บบตรชคำยเกมคำรฮิยคำหย ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำน ไดถ้ยฮิน

พระวจนะทนันี้งสฮินี้นของพระเยโฮวคำหยจคำกหนนังสสือมถ้วนแลถ้ว บรุคคลสททำคนัญตรงนมีรคสือ บรุตรชทำยของเกมทำ
รธิยทำหย เวลทำนนัรนคสือตอนทมีที่เขทำไดข้ยธินพระวจนะ (และถข้อยคททำเหลตทำนนัรน) ของพระเจข้ทำจทำกหนนังสสือเยเร
มมียย
12 ทมู่คำนไดถ้ลงมคำทมีนึ่พระรคำชวนังของกษนัตรฮิยเย ขถ้คำไปในหถ้องรคำชเลขคำ และดผเถฮิด เจถ้คำนคำยทนันี้งสฮินี้น
กอ็นนันึ่งอยผมู่ทมีนึ่นนนันึ่ คสือเอลมีชคำมคำรคำชเลขคำ เดไลยคำหยบ บตรชคำยเชไมอคำหย เอลนคำธนันบบตรชคำยอนัคโบรย เกมคำรฮิ
ยคำหยบบตรชคำยชคำฟคำน เศเดคมียคำหยบบตรชคำยฮคำนนันยคำหย และบรรดคำเจถ้คำนคำยทนันี้งสฮินี้น พอไดข้ยธินบทำรรุคอตทำน
หนนังสสือเยเรมมียยทพมีที่ ระวธิหทำร มมีคทำยทำหย (บรุตรชทำยของเกมทำรธิยทำหย) กป็รมีบไปยนังพระรทำชวนังของกษนัตรธิยย
(ซนที่งอยผตต ธิดกนับภผเขทำโมรมียทำหยแตตบนทมีที่รทำบสผงระดนับตทที่ทำกวตทำ) เขทำไปยนังสททำนนักงทำนของเอลมีชทำมทำ (ซนที่งเปป็น
หข้องของปผตเขทำ นนันที่ คสือ ชทำฟทำน) ทมีที่นนนัที่ พวกเจข้ทำนทำยและขข้ทำรทำชกทำรทนัรงสธิรนแหตงอทำณทำจนักรนนัรนมทำชรุมนรุม
กนัน อทำจเพสืที่อพธิจทำรณทำวธิกฤตธิทมีที่เผชธิญอยผขต ณะนนัรน ในคททำศนัพทยสมนัยใหมต กทำรประชรุมของ ‘คณะ
รนัฐมนตรมี’ กททำลนังดททำเนธินอยผนต นนัที่ เอง
13 และมมีคคำยคำหยกอ็เลมู่คำถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินนี้ ซนนึ่งทมู่คำนไดถ้ยฮิน เมสืนึ่อบคำรบคอมู่คำนจคำกหนนังสสือมถ้วนใหถ้
ประชคำชนฟนังนนันี้น ทมีที่นนันที่ มมีคทำยทำหยผผข้เปป็นชทำยหนรุตมไดข้ประกทำศสธิที่งทนัรงปวงทมีเที่ ขทำไดข้ยธินบทำรรุคอตทำนจทำก
หนนังสสือเยเรมมียยทพมีที่ ระวธิหทำร
ยรม 36:14-15

เหตบดนังนนันี้นบรรดคำเจถ้คำนคำยจนงใชถ้เยฮผดมีบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหย ผผถ้เปอ็น

บบตรชคำยของเชเลมฮิยคำหย ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยของคผชมี ใหถ้ไปพผดกนับบคำรบควมู่คำ "จงถสือหนนังสสือมถ้วนซนงนึ่ เจถ้คำ
อมู่คำนใหถ้ประชคำชนฟนังนนันี้นมคำ" ดนังนนันี้นบคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหยจนงถสือหนนังสสือมถ้วนนนันนี้ มคำหคำเขคำทนันี้ง
หลคำย พอไดข้ยธินสธิที่งทมีที่มคมี ทำยทำหยกลตทำว พวกเขทำกป็สตงคนนททำสทำรคนหนนงที่ นทำมวตทำเยฮผดมีไปหทำบทำรรุคและสนังที่

เขทำใหข้นททำหนนังสสือเยเรมมียย (ทมีที่เขทำไดข้อตทำนทมีพที่ ระวธิหทำร) มทำและมทำอยผตต ตอหนข้ทำพวกเขทำ บทำรรุคจนงกระทททำ
ตทำม
15 และเขคำทนันี้งหลคำยจนงพผดกนับเขคำวมู่คำ "จงนนันึ่งลงอมู่คำนหนนังสสือนนันี้นใหถ้เรคำฟนัง" บคำรบคจนงอมู่คำนใหถ้
เขคำฟนัง พวกขข้ทำรทำชกทำรแหตงแผตนดธินนนัรนจนงสนังที่ บทำรรุคใหข้นนังที่ ลงและอตทำนสธิที่งทมีที่เขทำไดข้อตทำนทมีที่พระวธิหทำร
ใหข้พวกเขทำฟนัง บทำรรุคกระทททำตทำมทมีที่พวกเขทำสนังที่ เหมสือนเดธิม
ยรม 36:16-19

ตมู่อมคำเมสืนึ่อเขคำไดถ้ยฮินคคคำทนันี้งหมดนนันี้นกอ็หนันมคำหคำกนันดถ้วยควคำมกลนัว เขคำ

ทนันี้งหลคำยจนงพผดกนับบคำรบควมู่คำ "เรคำจะตถ้องบอกบรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ตมู่อกษนัตรฮิยย" พอไดข้ยธินคททำ
พยทำกรณยเหลตทำนนัรนของหนนังสสือเยเรมมียย ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนมีรแหตงอทำณทำจนักรนนัรนกป็เรธิที่มตกใจกลนัว แมข้ไมต
ถผกระบรุไวข้เจทำะจง กป็เหป็นไดข้ชนัดวตทำบทำรรุคไดข้อตทำนคททำพยทำกรณยทมีที่ทที่ธิมแทงบทำงตอนของเยเรมมียยซงนที่ ในคททำ
พยทำกรณยเหลตทำนนัรนเขทำเตสือนเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทมีที่จะมมีแกตยผดทำหยเพรทำะควทำมบทำปของ
พวกเขทำ พวกเจข้ทำนทำยและขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนนัรนจนงประกทำศวตทำพวกเขทำจะตข้องแจข้งใหข้กษนัตรธิยยทรทำบถนง
สธิที่งทมีพที่ วกตนไดข้ยธิน
17 แลถ้วเขคำทนันี้งหลคำยจนงถคำมบคำรบควมู่คำ "จงบอกเรคำวมู่คำ เจถ้คำเขมียนถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นอยมู่คำงไร
เขมียนตคำมคคคำบอกของเขคำหรสือ" อยตทำงไรกป็ตทำม กตอนไปหทำกษนัตรธิยย พวกเจข้ทำนทำยกป็ถทำมบทำรรุควตทำเขทำ
เขมียนคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนของเยเรมมียยอยตทำงไร
18 บคำรบคตอบเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ "ทมู่คำนไดถ้บอกถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นแกมู่ขคำถ้ พเจถ้คำ ฝมู่คำยขถ้คำพเจถ้คำกอ็
เขมียนมนันไวถ้ดถ้วยหมนกในหนนังสสือมถ้วน" สททำหรนับคททำถทำมทมีที่ถผกถทำมมทำนมีร บทำรรุคตอบกลนับไปเพมียงวตทำเยเร
มมียไย ดข้บอกเขทำใหข้เขมียนตทำมคททำบอกและเขทำไดข้เขมียนสธิที่งทมีที่ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรไดข้กลตทำวในหนนังสสือมข้วน
นนัรน
19 แลถ้วเจถ้คำนคำยทนันี้งหลคำยบอกบคำรบควมู่คำ "ทนันี้งเจถ้คำและเยเรมมียยจงไปซมู่อนเสมีย อยมู่คำใหถ้ผใถ้ผ ดทรคำบ
วมู่คำเจถ้คำอยผมู่ทมีนึ่ไหน" พวกเจข้ทำนทำยทมีที่ชมรุ นรุมกนันนนัรนเหป็นไดข้ชนัดวตทำถผกแตะตข้องใจโดยขข้อควทำมของเยเรมมียย
และเหป็นใจเขทำ พวกเขทำจนงสนังที่ บทำรรุคใหข้พทำเยเรมมียยไปซตอนตนัวกนันทนัรงคผต เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำรผวข้ ทำต
กษนัตรธิยยจะมมีปฏธิกธิรธิยทำอยตทำงไรเมสืที่อไดข้ยธินคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรน

ยรม 36:20-21

แลถ้วเขคำทนันี้งหลคำยกอ็เขถ้คำไปในทถ้องพระโรงเพสืนึ่อเฝถ้คำกษนัตรฮิยย เมสืนึ่อเอคำ

หนนังสสือมถ้วนเกอ็บไวถ้ในหถ้องของเอลมีชคำมคำรคำชเลขคำแลถ้ว เขคำกอ็กรคำบทผลถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินี้นนนันนี้ แกมู่กษนัตรฮิยย
พวกเจข้ทำนทำยแหตงอทำณทำจนักรนนัรนจนงขอเขข้ทำเฝข้ทำกษนัตรธิยยเยโฮยทำคธิมและไดข้รนับอนรุญทำตใหข้เขข้ทำเฝข้ทำไดข้ ขณะ
เดมียวกนัน พวกเขทำกป็ทรธิงหนนังสสือเยเรมมียยไวข้ในหข้องนนัรน (นนันที่ คสือ สททำนนักงทำน) ของเอลมีชทำมทำซนที่งเหป็นไดข้ชดนั
วตทำเปป็นเลขทำนรุกทำรอมีกคนหนนที่งของเยโฮยทำคธิม อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำกป็รทำยงทำนปทำกเปลตทำเกมีที่ยวกนับสธิที่ง
ทมีที่อยผใต นคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนของเยเรมมียย
21 กษนัตรฮิยยกรอ็ นับสนังนึ่ ใหถ้เยฮผดมีไปเอคำหนนังสสือมถ้วนนนันี้นมคำ เขคำกอ็ไปเอคำมคำจคำกหถ้องของเอลมีชคำมคำ
รคำชเลขคำ และเยฮผดมีกอ็อมู่คำนถวคำยกษนัตรฮิยยและแกมู่บรรดคำเจถ้คำนคำยทนันี้งสฮินี้นผผยถ้ สืนอยผขมู่ ถ้คำงๆกษนัตรฮิยย กษนัตรธิยย
จนงสนังที่ ใหข้นททำหนนังสสือเยเรมมียยมทำตตอหนข้ทำตน เยฮผดมีจงน อตทำนคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนของเยเรมมียยใหข้กษนัตรธิยย
ฟนังพรข้อมกนับพวกเจข้ทำนทำยทนัรงสธิรนทมีที่ชมรุ นรุมกนันอยผตต ตอหนข้ทำเขทำ
ยรม 36:22-24

เวลคำนนันนี้ เปอ็นเดสือนทมีนึ่เกถ้คำ กษนัตรฮิยปย ระทนับอยผใมู่ นพระรคำชวนังเหมนันตย

และมมีไฟลบกอยผมู่ในโถไฟหนถ้คำพระพนักตรย เวลทำนนัรนเปป็นเดสือนทมีที่เกข้ทำของปมีฮบมี รผ เดสือนนนัรนคสือ เดสือนคธิ
สลธิว และตรงกนับประมทำณเดสือนธนันวทำคม ดนังนนัรนจนงมมีไฟลรุกไหมข้อยผใต นโถไฟทมีที่อยผตต รงหนข้ทำกษนัตรธิยย
เพสืที่อใหข้ควทำมอบอรุตน พระรทำชวนังเหมนันตย (เรสือนฤดผหนทำว) อทำจเปป็นหข้องพธิเศษหรสือหข้องรนับแขกของ
พระรทำชวนังกษนัตรธิยยซนที่งเปป็นทมีที่ๆมมีเตทำผธิงหรสือเตทำใหข้ควทำมอบอรุนต (เรทำอทำจถทำมคททำถทำมนมีรไดข้วทำต ทททำไม
กษนัตรธิยยถนงไมตอยผทต พมีที่ ระวธิหทำรในวนันถสืออดอทำหทำรพธิเศษ? คททำตอบอทำจเปป็นไดข้วทำต แมข้กษนัตรธิยยไดข้อนรุมนัตธิ
ใหข้จนัดกทำรถสืออดอทำหทำรนมีร ใจชนัวที่ ของเขทำกป็ไมตอยผใต นกทำรนนัรนเลย เขทำจนงอยผบต ข้ทำนไมตไปประชรุมทมีที่ ‘ครธิสต
จนักร’ และทททำอยตทำงอสืที่นแทน)
23 ตมู่อมคำเมสืนึ่อเยฮผดมีอมู่คำนไปไดถ้สคำมหรสือสมีนึ่แถบ กษนัตรฮิยยทรงเอคำมมีดอคำลนักษณยตนัดออก และทรง
โยนเขถ้คำไปในไฟทมีนึ่ในโถไฟ จนหนนังสสือมถ้วนนนันนี้ ถผกไฟทมีนึ่ในโถไฟเผคำผลคำญหมด คททำทมีแที่ ปลเปป็น แถบ
(เดเลธ) นตทำจะหมทำยถนงหลทำยคอลนัมนยของหนนังสสือมข้วนนนัรน กษนัตรธิยยเยโฮยทำคธิมผผข้ไมตเอทำพระเจข้ทำ ซนที่ง
ไมตชอบสธิที่งทมีที่ตนไดข้ยนธิ คนอตทำนใหข้ฟนังจนงเรธิที่มตนัดหนนังสสือเยเรมมียยดวข้ ยมมีดขนทำดเลป็กอนันหนนที่งและโยน
มนันเขข้ทำไปในไฟ เขทำทททำอยตทำงนนัรนตตอไปจนกระทนังที่ หนนังสสือทนัรงมข้วนถผกเผทำหมด

24 ถนงกระนนันี้นกษนัตรฮิยยหรสือขถ้คำรคำชกคำรของพระองคยผถ้ไผ ดถ้ยนฮิ บรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้หคำไดถ้เกรง
กลนัวหรสือฉมีกเสสืนี้อผถ้คำของตนไมมู่ แมข้กทำรหมธิที่นประมทำทและกทำรลบหลผตนร มีเกธิดขนรนตตอหนข้ทำตตอตทำพวกเขทำ
กป็ไมตมใมี ครสนักคนในพวกเจข้ทำนทำยหรสือพวกอทำลนักษณยทมีที่ชรุมนรุมกนันอยผนต ร นนั ผงะกนับสธิที่งทมีที่พวกเขทำไดข้เหป็น
ไมตมมีใครตกใจกลนัวเพรทำะสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนเลย ควทำมชนัวที่ ของกทำรกระทททำนมีรไมตใชตควทำมชนัวที่ ของกทำรเผทำพระ
คนัมภมีรยสนักเลตม แตตเปป็นควทำมชนัวที่ ของกทำรทมีที่หลนังจทำกไดข้ยนธิ ควทำมจรธิงของพระเจข้ทำแลข้วกป็แสดงควทำม
เหยมียดหยทำมตตอควทำมจรธิงนนัรนจนมนันถผกเผทำเสมียตรงนนัรนเลย กระนนัรนไมตมใมี ครสนักคนทมีที่ชรุมนรุมกนันอยผต
นนัรนตนัรงแตตกษนัตรธิยยเรสืที่อยลงมทำเดสือดรข้อนใจเพรทำะสธิที่งทมีที่เกธิดขนรนเลย
ยรม 36:25

แมถ้วมู่คำเมสืนึ่อเอลนคำธนันและเดลคำยคำหยและเกมคำรฮิยคำหย ไดถ้ทผลวฮิงวอน

กษนัตรฮิยมย ฮิใหถ้พระองคยทรงเผคำหนนังสสือมถ้วน พระองคยหคำทรงฟนังไมมู่ แมข้แทบทรุกคนในขข้ทำรทำชสททำนนัก
ของกษนัตรธิยยไมตกงนั วลใจกนับสธิที่งทมีที่ตนไดข้เหป็น แตตมมีสทำมคนซนที่งอยผทต มีที่นนันที่ กนังวล เอลนทำธนัน เดลทำยทำหยและ
เกมทำรธิยทำหยวงธิ วอนกษนัตรธิยมย ธิใหข้เผทำมข้วนหนนังสสือเยเรมมียยนรนัน แตตเขทำกป็ไมตยอมฟนัง ดนังนนัรนเยโฮยทำคธิมจนง
ลบหลผตพระวจนะของพระเจข้ทำอยตทำงไมตเกรงกลนัว โดยแสดงควทำมเหยมียดหยทำมอยตทำงทมีที่สรุดตตอพระเจข้ทำ
ผผข้ทรงสต งขข้อควทำมนนัรนมทำ
ยรม 36:26

แตมู่กษนัตรฮิยยทรงบนัญชคำใหถ้เยรคำเมเอลบบตรชคำยฮคำมเมเลค และเสไร

อคำหยบบตรชคำยอนัสรมีเอล และเชเลมฮิยคำหยบบตรชคำยอนับเดเอล ใหถ้จนับบคำรบคเสมมียนและเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณย
แตมู่พระเยโฮวคำหยทรงซมู่อนทมู่คำนทนันี้งสองเสมีย
แทนทมีที่จะถตอมตนัวลงตตอหนข้ทำคททำเตสือนของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียย กษนัตรธิยเย ยโฮยทำคธิมกลนับสนังที่
ใหข้จนับกรุมบทำรรุคและเยเรมมียย อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำจะเกธิดอะไรขนรนและทรงสนังที่ พวกเขทำ
ใหข้ไปซตอนตนัวอยผใต นทมีที่แหตงหนนงที่ ทมีที่กษนัตรธิยยหทำตนัวพวกเขทำไมตพบ
ยรม 36:27-28

หลนังจคำกทมีนึ่กษนัตรฮิยยทรงเผคำหนนังสสือมถ้วนอนันมมีถอถ้ ยคคคำซนงนึ่ บคำรบคเขมียน

ตคำมคคคำบอกของเยเรมมียยแลถ้ว พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยวมู่คำ 28 "จงเอคำหนนังสสือมถ้วน
อมีกมถ้วนหนนนึ่งและจงเขมียนถถ้อยคคคำแรกซนงนึ่ อยผใมู่ นหนนังสสือมถ้วนกมู่อนลงไวถ้ทนันี้งหมด คสือซนงนึ่ เยโฮยคำคฮิ
มกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยทรงเผคำเสมียนนันี้น

พระเจข้ทำจนงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ทททำหนนังสสือมข้วนเลมียนแบบมข้วนเดธิมทมีที่เยโฮยทำคธิมไดข้เผทำเสมีย บทำงคน
อทำจสงสนัยวตทำเยเรมมียยจททำถผู้อยคนาเหลล่านนันั้นทมีที่เขมียนไปกตอนหนข้ทำนนัรนไดข้หรสือ คททำตอบกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำ
ผผข้ทรงดลใจเยเรมมียยในตอนแรกนนัรนทรงนททำพทำเขทำอยตทำงแนตนอนขณะทมีที่เขทำเขมียนรอบทมีสที่ อง สนังเกต
อมีกครนัรงถนงกทำรเนข้นยทรทำเรสือที่ งถผู้อยคนาเหลตทำนนัรนทมีพที่ ระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เขมียน พระคนัมภมีรยไดผู้รนับการ
ดลใจดข้ทำนถข้อยคททำและถผกเกป็บรนักษาไวผู้ดข้ทำนถข้อยคททำ
ยรม 36:29

และเกมีนึ่ยวกนับเรสืนึ่องเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยยยผดคำหยนนันี้นเจถ้คำจงกลมู่คำวดนังนมีนี้วมู่คำ

`พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ทมู่คำนไดถ้เผคำหนนังสสือมถ้วนนมีนี้เสมียและกลมู่คำววมู่คำ ทคคำไมเจถ้คำจนงไดถ้เขมียนไวถ้ในนนันี้น
วมู่คำ "กษนัตรฮิยบย คำบฮิโลนจะมคำทคคำลคำยแผมู่นดฮินนมีนี้เปอ็นแนมู่ และจะตนัดมนบษยยและสนัตวยออกเสมียจคำกแผมู่น
ดฮินนนันี้น" ในกทำรตอบสนองตตอควทำมโอหนังของเยโฮยทำคธิม พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ตอบกษนัตรธิยย
ควทำมสะอธิดสะเอมียนของเยโฮยทำคธิมมมีตตอคททำเตสือนแรกนนัรนทมีที่วทำต กษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนจะพธิชตธิ ยผดทำหย
และทททำลทำยมนันในไมตชทำข้ โดยขจนัดทนัรงมนรุษยยและสนัตวยใชข้งทำนออกเสมียจทำกแผตนดธินนนัรน เยโฮยทำคธิม
โมโหทมีที่เยเรมมียยบอกลตวงหนข้ทำถนงควทำมฉธิบหทำยของอทำณทำจนักรของเขทำ กระนนัรนขข้อควทำมนนัรนกป็มทำจทำก
พระเจข้ทำ เยเรมมียจย นงจะตข้องเผชธิญหนข้ทำกษนัตรธิยยดข้วยเรสืที่องนนัรนและขข้อควทำมทมีที่ตทำมมทำนมีร (กทำรเผชธิญหนข้ทำนมีร
เหป็นไดข้ชนัดวตทำถผกกระทททำเปป็นตนัวหนนังสสือและไมตใชตหนข้ทำตตอหนข้ทำ)
ยรม 36:30-31

เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยจนงตรนัสดนังนมีนี้เกมีนึ่ยวดถ้วยเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยย

แหมู่งยผดคำหยวมู่คำ เยโฮยคำคฮิมจะไมมู่มมีบบตรทมีนึ่จะประทนับบนพระทมีนึ่นนันึ่งของดคำวฮิด และศพของทมู่คำนจะถผก
ทฮินี้งไวถ้ใหถ้ตคำกแดดกลคำงวนัน และตคำกนคนี้คำคถ้คำงแขอ็งเวลคำกลคำงคสืน พระเจข้ทำทรงมมีคททำเตสือนทมีนที่ ตทำกลนัวและ
รรุนแรงสททำหรนับเยโฮยทำคธิม เขทำจะไมตมมีททำยทำททมีที่จะสสืบทอดบนัลลนังกยของเขทำ – บนัลลนังกยของดทำวธิด ทมีที่ถผก
บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำรทำชวงศยกษนัตรธิยแย หตงยผดทำหยกทำท ลนังจะถนงจรุดจบอยตทำงกะทนันหนัน แมข้เย
โฮยทำคมีนบรุตรชทำยของเยโฮยทำคธิมครองรทำชยยชตวงสนัรนๆคสือ สทำมเดสือนกนับสธิบวนัน และนข้องชทำยของเย
โฮยทำคธิมคสือ เศเดคมียทำหยครองรทำชยยอมีกสธิบเอป็ดปมีภทำยใตข้อธธิปไตยของบทำบธิโลน รทำชวงศยของดทำวธิดกป็
ถผกตนัดออกเสมียแลข้วจนทรุกวนันนมีร ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำ รทำชอทำณทำจนักรทมีมที่ มีเอกรทำชแหตงยผ
ดทำหยกทำท ลนังจะถนงจรุดจบอยตทำงปนัจจรุบนนั ทนันดตวน มนันเปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ

วกกลนับมทำทมีที่เยโฮยทำคธิม พระเจข้ทำทรงมมีขตทำวรข้ทำยยธิงที่ กวตทำเดธิม เยโฮยทำคธิมจะตทำยอยตทำงนตทำอนทำถ
และถผกทธิรงไวข้ใหข้เปสืที่อยเนตทำบนพสืรนดธินตรงทมีๆที่ เขทำลข้มลง เขทำจะไมตถผกฝนังศพ ดผ เยเรมมียย 22:18-19 เชตน
กนัน ใน 2 พงศทำวดทำร 36:6 บนันทนกนนัรนบตงบอกวตทำเนบผคนัดเนสซทำรยไดข้จนับกรุมเยโฮยทำคธิมและมนัดเขทำไป
เปป็นเชลยสงครทำมยนังบทำบธิโลน อยตทำงไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชนัดวตทำนนันที่ ไมตเกธิดขนรนจรธิง อทำจเปป็นไดข้วทำต เยโฮ
ยทำคธิมทททำอวดดมีตตอหนข้ทำเนบผคนัดเนสซทำรยหรสือฝตทำยหลนังพบควทำมทรยศในตนัวเยโฮยทำคธิม เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
เนบผคนัดเนสซทำรยสนังที่ ฆตทำเยโฮยทำคธิมเสมียตรงนนัรนเลยและเขทำถผกปลตอยทธิรงไวข้โดยไมตถผกฝนัง
31 เรคำจะลงโทษทมู่คำนและเชสืนี้อสคำยของทมู่คำนและขถ้คำรคำชกคำรของทมู่คำน เพรคำะควคำมชนันึ่วชถ้คำของ
เขคำทนันี้งหลคำย เรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นทมีนึ่เรคำไดถ้ประกคำศตมู่อพวกเขคำ แตมู่เขคำไมมู่ฟนังนนันี้น ใหถ้ตกลงบนเขคำ
และบนชคำวกรบงเยรผซคำเลอ็ม และบนคนยผดคำหย'" พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนวตทำพระองคยจะลงโทษเยโฮยทำคธิ
ม ครอบครนัวของเขทำ และเหลตทำผผข้รนับใชข้ของเขทำเปป็นพธิเศษเพรทำะควทำมเสสืที่อมทรทำมของพวกเขทำ อมีก
ครนัรงทมีที่คททำทมีแที่ ปลเปป็น ควคำมชนันึ่วชถ้คำ (อาวอน) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ควทำมเสสืที่อมทรทำม’ หรสือ ‘ควทำมวธิปรธิต’
กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนจะแผตกระจทำยไปยนังกรรุงเยรผซทำเลป็มและประชทำชทำตธิยผดทำหยทรนังหมด มมีบท
เรมียนหนนงที่ ตรงนมีรและนนันที่ กป็คสือ ควทำมบทำปของเรทำมมีอธิทธธิพลตตอผผข้อสืที่น เยโฮยทำคธิมสทำมทำรถมมีอทธิ ธธิพลตตอ
ประชทำชทำตธิของเขทำในควทำมชอบธรรมกป็ทททำไดข้เหมสือนทมีที่โยสธิยทำหยบธิดทำของเขทำไดข้กระทททำ แตตอนธิจจทำ
เยโฮยทำคธิมกลนับเลสือกเสข้นททำงแหตงกทำรกบฏตตอพระเจข้ทำ พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศกทำรพธิพทำกษทำตตอตนัว
เขทำเพรทำะพวกเขทำไมตยอมฟนัง แมข้พระเจข้ทำไดข้เสนอควทำมเมตตทำแกตพวกเขทำและกทำรลดหยตอนโทษ ณ
เกสือบชนัวที่ โมงสรุดทข้ทำยแลข้ว (ดผ 36:1-3) พวกเขทำกป็ไมตยอมเงมีที่ยหผฟนัง ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำจนง
ประทนับตรทำชะตทำกรรมของตนแลข้ว
ยรม 36:32

แลถ้วเยเรมมียยจนงเอคำหนนังสสือมถ้วนอมีกมถ้วนหนนนึ่ง มอบใหถ้บคำรบคบบตรชคำย

เนรฮิยคำหยเสมมียน ผผเถ้ ขมียนถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินนี้ ในนนันนี้ ตคำมคคคำบอกของเยเรมมียย คสือถถ้อยคคคำทนันี้งสฮินี้นในหนนังสสือ
มถ้วนซนนึ่งเยโฮยคำคฮิมกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยไดถ้เผคำเสมียในไฟ และมมีถถ้อยคคคำเปอ็นอนันมคำกทมีนึ่คลถ้คำยคลนงกนันเพฮินึ่ม
ขนนี้น เยเรมมียยจนงสนังที่ บทำรรุคใหข้เขมียนทรุกสธิที่งทมีที่อยผใต นหนนังสสือมข้วนอนันแรกนนัรนทมีที่เยโฮยทำคธิมเผทำเสมีย พระเจข้ทำผผข้
ประททำนถข้อยคททำเหลตทำนนัรนของหนนังสสือมข้วนอนันแรกทรงใหข้เขทำระลนกไดข้อยตทำงครบถข้วนสททำหรนับ

หนนังสสือมข้วนอนันทมีที่สอง สนังเกตอมีกครนัรงถนงกทำรเนข้นยทรทำเรสืที่องถผู้อยคนาเหลตทำนนัรนของพระเจข้ทำ เยเรมมียยยนังถผก
พระเจข้ทำสนังที่ ใหข้แกข้ไขหนนังสสือมข้วนอนันแรกดข้วยคททำพยทำกรณยตตทำงๆเพธิที่มเตธิมดข้วย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 37: นนักอธยิบายพระคนัมภมีรณ์บางทล่านเสนอแนะวล่าบททมีที่ 37 ถนง 39 นนา
เสนอเนสืนั้อหาตอนใหมล่ของหนนังสสือเยเรมมียณ์โดยพมุล่งเปผู้าไปทมีที่รชนั กาลของเศเดคมียาหณ์เทล่านนันั้น บทนมีนั้
กลล่าวถนงหนัวขผู้อหลนักสองเรสืที่อง: (1) กองทนัพคนเคลเดมียจะกลนับมาในขผู้อ 1-10 และ (2) การถผกจนาคมุก
ของเยเรมมียณ์ในขผู้อ 11-21
ยรม 37:1-2

เศเดคมียคำหยรคำชบบตรของโยสฮิยคำหย ผผซถ้ นนึ่งเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่ง

บคำบฮิโลนไดถ้ตนันี้งใหถ้เปอ็นกษนัตรฮิยใย นแผมู่นดฮินยผดคำหย ไดถ้เสวยรคำชยยแทนโคนฮิยคำหยรคำชบบตรของเยโฮยคำคฮิม
ในชตวงเวลทำแหตงกทำรรรุกรทำนเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนตตอสผข้ยผดทำหย กษนัตรธิยยสทำมองคยนนังที่ บนบนัลลนังกยของ
ดทำวธิด: เยโฮยทำคธิม, เยโคนธิยทำหย (หรสือ เยโฮยทำคมีน) และเศเดคมียทำหย โคนธิยทำหยเปป็นอมีกชสืที่อหนนที่งของเยโค
นธิยทำหย (หรสือ เยโฮยทำคมีน) เขทำครองรทำชยยเปป็นเวลทำทนัรงสธิรนสทำมเดสือนกนับสธิบวนัน เศเดคมียทำหยเปป็นกษนัตรธิยย
องคยสรุดทข้ทำยและชนัวที่ รข้ทำยทมีที่สรุด ดผ 2 พงศทำวดทำร 36:8-10 เศเดคมียทำหยถผกแตตงตนัรงใหข้ครองบนัลลนังกยของยผ
ดทำหยหลนังจทำกกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สองตตอสผข้ยผดทำหยโดยบทำบธิโลน เหมสือนเดธิมทมีที่ชสืที่อเนบผคนัดเรสซารณ์ เปป็น
ชสืที่อเดมียวกนันกนับเนบผคนัดเนสซารณ์
2 แตมู่ทมู่คำนเองกอ็ดมี หรสือขถ้คำรคำชกคำรของทมู่คำนกอ็ดมี หรสือประชคำชนแหมู่งแผมู่นดฮินกอ็ดมี หคำไดถ้ฟนังพระ
วจนะของพระเยโฮวคำหย ซนงนึ่ พระองคยตรนัสโดยเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยไมมู่ เมสือที่ ปมีทข้ทำยๆของรทำชอทำณทำจนักร
ยธิวใกลข้ถนงจรุดจบ พระเจข้ทำทรงสรรุปยตอกธิจกทำรฝตทำยวธิญญทำณของประชทำชทำตธินร มี ตนัรงแตตกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหย
เรสืที่อยลงมทำถนงสทำมนัญชนแหตงแผตนดธินนนัรน ไมตมมีสนักคนเดมียวยอมฟนังถผู้อยคนาเหลล่านนันั้นของพระเยโฮวทำหย
พวกเขทำเมธินเฉยและไมตสนใจคททำเทศนทำของเยเรมมียย โฆษกของพระเจข้ทำ สนังเกตวตทำถผู้อยคนาเหลล่านนันั้น
ของพระเจข้ทำถผกเนข้นควทำมสททำคนัญอมีกครนัรง ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ ยผดทำหย ตนัรงแตตบนสรุดจนถนงลตทำง
สรุดเพธิกเฉยพระวจนะและถข้อยคททำตตทำงๆของพระเจข้ทำ นมีที่บอกเปป็นถนงกทำรกบฏอยตทำงสธิรนเชธิง

ยรม 37:3

กษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหยทรงใชถ้เยฮผคนัลบบตรชคำยเชเลมฮิยคำหย และเศฟนันยคำหย

ปบโรหฮิตบบตรชคำยมคำอคำเสอคำหยใหถ้ไปยนังเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณย กลมู่คำววมู่คำ "ขออธฮิษฐคำนตมู่อพระเยโฮวคำหย
พระเจถ้คำของเรคำเผสืนึ่อเรคำ" เวลทำนนัรนคสือ ไมตนทำนหลนังจทำกทมีที่เศเดคมียทำหยถผกแตตงตนัรงใหข้ครองบนัลลนังกยของ
ตนโดยเนบผคนัดเนสซทำรย แมข้เขทำไมตอยทำกทมีที่จะยอมรนับมนัน เศเดคมียทำหยกเป็ ปป็นกษนัตรธิยยหตรุนเชธิดองคยหนนที่ง
ของบทำบธิโลน ขณะทมีที่เหตรุกทำรณยททำงกทำรเมสืองผนันแปรไปมทำรอบยผดทำหย เศเดคมียทำหยก สป็ ต งคณะผผข้แทน
ไปหทำเยเรมมียย โดยขอรข้องเขทำใหข้อธธิษฐทำนตตอพระเยโฮวทำหยเผสืที่อพวกเขทำดข้วย เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต
เศเดคมียทำหยไมตไดข้พยทำยทำมอธธิษฐทำนเองเลยเหมสือนอยตทำงทมีที่บรรพบรุรรุษของเขทำเคยทททำ เชตน เยโฮชทำฟนัท
ใน 2 พงศทำวดทำร 20:3-12 หรสือเฮเซคมียทำหยใน 2 พงศยกษนัตรธิยย 20:3 ตรงกนันขข้ทำม เศเดคมียทำหยกลนับลด
ตนัวลงไปขอรข้องคนของพระเจข้ทำคนหนนงที่ ทมีที่เขทำรผข้จกนั ใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อเขทำ ดนังทมีที่บรธิบททมีที่ตทำมมทำจะเปธิด
เผยใหข้เหป็น บทำบธิโลนถผกกวนสมทำธธิโดยกองทนัพอมียธิปตยและอทำจเปป็นไดข้วทำต เศเดคมียทำหยอยทำกใหข้เยเรมมียย
อธธิษฐทำนเพสืที่อทมีที่วทำต บทำงทมีคนอมียธิปตยจะรบชนะบทำบธิโลน ไมตวทำต กรณมีใด เศเดคมียทำหยกรป็ ผข้วทำต ตนไมตมฤมี ทธธิธ
เดชกนับพระเจข้ทำในกทำรอธธิษฐทำนและเขทำรผข้วทำต เยเรมมียยมมี ดนังนนัรนเขทำจนงสต งคนไปบอกเยเรมมียยใหข้อธธิษฐทำน
เผสืที่อพวกตน
ยรม 37:4

ฝมู่คำยเยเรมมียยนนนันี้ ยนังเขถ้คำนอกออกในทมู่คำมกลคำงประชคำชนอยผมู่ เพรคำะ

ทมู่คำนยนังมฮิไดถ้ถผกจคคำขนัง รทำยละเอมียดเพธิที่มเตธิมเกมีที่ยวกนับฉทำกหลนังถผกนททำเสนอ เยเรมมียยยงนั มธิไดข้ถผกจททำครุก ณ
เวลทำนมีร เขทำยนังไปๆมทำๆทมีที่เยรผซทำเลป็มไดข้อยตทำงอธิสระอยผต นมีที่ตรงขข้ทำมกนับสต วนหลนังของรนัชกทำลของเยโฮ
ยทำคธิมซนที่งมมีหมทำยจนับแจกจตทำยออกไปใหข้จนับกรุมตนัวเขทำ แตตเมสือที่ เยโฮยทำคธิมถผกถอดจทำกบนัลลนังกยแลข้ว เยเร
มมียยกมป็ คมี วทำมสรุขกนับอธิสรภทำพในชตวงเวลทำสนัรนๆอมีกครนัรง อยตทำงไรกป็ตทำม นนันที่ จะเปลมีที่ยนแปลงไปในไมต
ชข้ทำ
ยรม 37:5

จคำกนนันี้นกองทนัพของฟคำโรหยไดถ้ออกมคำจคำกอมียฮิปตย และเมสืนึ่อคนเคล

เดมียผผถ้ซงนนึ่ กคคำลนังลถ้อมกรบงเยรผ ซคำเลอ็มอยผมู่ไดถ้ยฮินขมู่คำวนนันี้น เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ถอยทนัพไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม ณ
เวลทำขณะทมีที่บทำบธิโลนเรธิที่มทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สองของตนและปธิดลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็ม กองทนัพอมียธิปตย
กป็เรธิที่มเคลสืที่อนพลไปททำงทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือออกจทำกอมียธิปตยในทธิศททำงมรุตงตรงมทำยนังเยรผซทำเลป็ม
เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต ปรปนักษยสททำคนัญรทำยเดมียวทมีที่บทำบธิโลนมมีในตะวนันออกกลทำง ณ เวลทำนมีรคอสื อมียธิปตย

อทำจเปป็นไดข้วทำต อมียธิปตยตนสืที่ กลนัวเกมีที่ยวกนับกทำรรรุดหนข้ทำของบทำบธิโลนมทำยนังขอบเขตอธิทธธิพลของมนันและ
ตนัดสธินใจทมีที่จะเผชธิญหนข้ทำคนบทำบธิโลน เมสืที่อไดข้ยธินขตทำวกรองททำงทหทำรเกมีที่ยวกนับกทำรเคลสืที่อนพล
ของกองทนัพอมียธิปตย คนบทำบธิโลนกป็ปลมีกตนัวจทำกกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มและไปเผชธิญหนข้ทำกองทนัพ
อมียธิปตย รทำยละเอมียดเหลตทำนมีรลข้วนเปป็นสต วนหนนงที่ ของฉทำกหลนังซนที่งกททำลนังถผกจนัดวทำงในตอนตข้นของบทนมีร
ณ เวลทำนมีรเองทมีที่เศเดคมียทำหยขอรข้องเยเรมมียยใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อประชทำชทำตธินร มี – นตทำจะขอใหข้อมียธิปตยรบชนะ
บทำบธิโลน
ยรม 37:6-8

จคำกนนันี้นพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยวคำมู่ ใน

ฉทำกหลนังนมีรเอง นนันที่ คสือกทำรทมีที่บทำบธิโลนผละกทำรลข้อมกรรุงไปเผชธิญหนข้ทำอมียธิปตยและคททำขอของเศเดคมี
ยทำหยทมีที่ใหข้เยเรมมียยอธธิษฐทำนเผสืที่อ ขข้อควทำมตตอไปนมีรจทำกพระเจข้ทำถนงเศเดคมียทำหยไดข้มทำ
7 "พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เจถ้คำจงไปบอกกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย ผผถ้ซงนนึ่
ใชถ้เจถ้คำมคำถคำมตมู่อเรคำวมู่คำ `ดผเถฮิด กองทนัพของฟคำโรหยซนนึ่งไดถ้มคำชมู่วยเจถ้คำกคคำลนังจะกลนับไปอมียฮิปตย ไปยนัง
แผมู่นดฮินของเขคำ เยเรมมียยกลตทำวชนัดเจนถนงแหลตงทมีมที่ ทำแหตงขข้อควทำมของตนและสธิทธธิอททำนทำจของมนัน
เขทำตอบกลนับเศเดคมียทำหยวทำต กองทนัพอมียธิปตยซงนที่ เศเดคมียทำหยไดข้หวนังวตทำจะมทำชตวยพวกเขทำ จรธิงๆแลข้วจะหนัน
กลนับและกลนับไปยนังอมียธิปตย โจเซฟนัสบนันทนกวตทำศนกหนนที่งไดข้เกธิดขนรนจรธิงๆระหวตทำงคนอมียธิปตยกบนั คนบทำบธิ
โลน และคนบทำบธิโลนกป็มชมี นัยชนะ หลนังจทำกจนัดกทำรกนับภนัยครุกคทำมของอมียธิปตยแลข้ว บทำบธิโลนจนง
สทำมทำรถหนันควทำมสนใจททำงทหทำรของตนกลนับไปตตอสผข้ยผดทำหยไดข้
8 และคนเคลเดมียจะกลนับมคำตมู่อสผถ้กนับกรบงนมีนี้อมีก เขคำทนันี้งหลคำยจะยนดไวถ้และเผคำเสมียดถ้วยไฟ เยเร
มมียมย มีขตทำวรข้ทำยสททำหรนับเศเดคมียทำหย อนันทมีจที่ รธิงคนบทำบธิโลนจะกลนับมทำจทำกกทำรเผชธิญหนข้ทำกนับอมียธิปตยและ
จะทททำกทำรโจมตมีของตนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มตตอไป พอเหตรุกทำรณยตตทำงๆผตทำนไป พวกเขทำจะพธิชธิตกรรุงนมีร
และเผทำมนันดข้วยไฟ คททำพยทำกรณยนร มีจะพบกทำรสททำเรป็จจรธิงของมนันในกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยโดยบทำบธิ
โลนตตอสผข้เยรผซทำเลป็มในปมี 587-586 กตอน ค.ศ.
ยรม 37:9-10

ดนังนนันี้นพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ อยมู่คำลมู่อลวงตนัวเจถ้คำโดยกลมู่คำววมู่คำ

"คนเคลเดมียจะถอยออกไปจคำกเรคำทมีเดมียวแนมู่" เพรคำะวมู่คำเขคำจะไมมู่ถอยออกไปเลยทมีเดมียว พระเจข้ทำ

ทรงมมีคททำเตสือนเพธิมที่ เตธิมสททำหรนับเศเดคมียทำหยผทำต นททำงเยเรมมียย พระองคยทรงเตสือนกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหยวทำต
อยตทำหลอกลวงตนัวเองใหข้คธิดวตทำคนเคลเดมีย (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) จะถอยออกไปจทำกกรรุงเยรผซทำเลป็มและ
เลธิกยรุงต กนับมนัน คททำเตสือนของพระเจข้ทำฟนังดผหดหผต คนบทำบธิโลนจะไมตถอยออกไป พวกเขทำจะยนังมมีสธิทธธิ
อททำนทำจเหนสือยผดทำหยเหมสือนเดธิมและทททำลทำยประชทำชทำตธินรนันในกทำลอนันเหมทำะสม
10 เพรคำะถนงแมถ้วมู่คำเจถ้คำกระทคคำใหถ้กองทนัพทนันี้งสฮินี้นของคนเคลเดมียทมีนึ่กคคำลนังตมู่อสผถ้เจถ้คำใหถ้พมู่คำยแพถ้
และมมีเหลสือแตมู่คนทมีนึ่บคำดเจอ็บเทมู่คำนนันี้น เขคำทนันี้งหลคำยจะลบกขนนนี้ ทบกคนในเตอ็นทยของเขคำ และเผคำกรบงนมีนี้
เสมียดถ้วยไฟ'" แมข้หทำกวตทำอมียธิปตยมชมี นัยเหนสือบทำบธิโลน หรสือทมีเที่ ปป็นไปไดข้นข้อยกวตทำกป็คสือถข้ทำยผดทำหยเกธิดรบ
ชนะบทำบธิโลนไดข้ แมข้กระนนัรน คนสตวนทมีที่เหลสือซนที่งไดข้รบนั บทำดเจป็บของบทำบธิโลนกป็จะยนังเอทำชนะ
เยรผซทำเลป็มไดข้อยผเต หมสือนเดธิม เยรผซทำเลป็มจะถผกเผทำไฟโดยบทำบธิโลนอยผดต มี มนันขนรนอยผกต บนั เวลทำเทตทำนนัรน
ยรม 37:11-12

ตมู่อมคำเมสืนึ่อกองทนัพของคนเคลเดมียไดถ้ถอยจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม เพรคำะ

กองทนัพของฟคำโรหยเขถ้คำมคำประชฮิด กระนนัรนในเวลทำเดมียวกนับทมีที่บทำบธิโลนระงนับกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็ม
ในประมทำณปมี 597 กตอน ค.ศ. เพสือที่ ไปรนับมสือกนับภนัยครุกคทำมจทำกอมียธิปตย เหตรุกทำรณยเหลตทำนมีรทมีที่ถผก
พรรณนทำขข้ทำงลตทำงกป็เกธิดขนรน
12 แลถ้วเยเรมมียยกอ็ออกไปจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มมบมู่งไปยนังแผมู่นดฮินเบนยคำมฮิน เพสืนึ่อจะรนับสมู่วนของ
ทมู่คำนทมู่คำมกลคำงประชคำชนทมีนึ่นนันึ่น เมสืที่อคนบทำบธิโลนเลธิกลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มเพสืที่อไปรนับมสือกนับคนอมียธิปตย
เยเรมมียยกตป็ นัดสธินใจออกจทำกเยรผซทำเลป็มเพสืที่อกลนับบข้ทำน บข้ทำนของเขทำอยผใต นตททำบลอทำนทำโธทซนที่งเปป็นเมสือง
ของพวกปรุโรหธิต หตทำงไปททำงเหนสือสทำมไมลยจทำกเยรผซทำเลป็ม ในทมีที่ดนธิ ประจททำตระกผลของเบนยทำมธิน
คททำทมีที่แปลเปป็น รนับสมู่วน (แยกออก) (ชาลนัค ในรทำกฮธิฟธิล) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘รนับสต วนหนนงที่ ’ ควทำมหมทำย
กป็คสือวตทำเขทำอทำจกลนับไปบข้ทำนเพสืที่อรนับสต วนของทมีที่ดนธิ ซนที่งตกทอดเปป็นมรดกทมีที่นนันที่ เขทำจนงพยทำยทำมทมีที่จะ
ออกไปในแถบชนบทของยผดทำหยทตทำมกลทำงประชทำชนชทำวยธิวเพสืที่อจนัดกทำรธรุระสต วนตนัวนมีร
ยรม 37:13-14

เมสืนึ่อทมู่คำนอยผมู่ทมีนึ่ประตผเบนยคำมฮิน ทหคำรยคำมคนหนนนึ่งอยผมู่ทมีนึ่นนนันึ่ ชสืนึ่ออฮิรมี

ยคำหยบบตรชคำยเชเลมฮิยคำหย ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยฮคำนนันยคำหยไดถ้จนับเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยกลมู่คำววมู่คำ "ทมู่คำนกคคำลนังหนมี
ไปหคำคนเคลเดมีย" ขณะทมีที่เยเรมมียยกทำท ลนังออกไปจทำกเยรผซทำเลป็ม เจข้ทำหนข้ทำทมีคที่ นหนนที่งทมีที่ไดข้รนับมอบหมทำย

ใหข้เฝข้ทำยทำมประตผของเบนยทำมธินกป็จนับกรุมเขทำ เจข้ทำหนข้ทำทมีคที่ นนนัรนคสือ อธิรมียทำหย หลทำนชทำยของฮทำนนันยทำหย
เรทำควรระลนกวตทำฮทำนนันยทำหยผผข้พยทำกรณยเทป็จคนนนัรนเปป็นผผข้ทมีที่เผชธิญหนข้ทำเยเรมมียใย นบททมีที่ 28 เพรทำะเหตรุคททำ
พยทำกรณยเทป็จของเขทำ เยเรมมียจย นงบอกลตวงหนข้ทำถนงกทำรเสมียชมีวธิตของเขทำซนที่งเกธิดขนรนจรธิงใน 28:16 เรมียง
ตทำมลททำดนับเวลทำแลข้ว นมีที่เปป็นชตวงเวลทำประมทำณเดมียวกนับตอนทมีที่ฮทำนนันยทำหยเสมียชมีวธิต ดนังนนัรนอธิรยมี ทำหย
หลทำนชทำยของเขทำจนงไมตนตทำญทำตธิดมีกบนั เยเรมมียย พอจนับกรุมผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรแลข้ว เจข้ทำหนข้ทำทมีที่คนนมีรกกป็ ลตทำว
หทำเขทำวตทำแปรพนักตรยไปอยผฝต ตทำยคนบทำบธิโลน กลตทำวสนัรนๆคสือ อธิรมียทำหยกลตทำวหทำเยเรมมียวย ทำต เปป็นคนทรยศ
เขทำไมตเพมียงมมีควทำมเจป็บแคข้นเรสืที่องครอบครนัวตตอผผพข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรเทตทำนนัรน แตตขข้อควทำมเหลตทำนนัรนของ
เยเรมมียยกไป็ มตมคมี วทำมรนักชทำตธิตตอยผดทำหยดข้วย เขทำไดข้บอกลตวงหนข้ทำมทำตลอดถนงควทำมพตทำยแพข้และควทำม
พธินทำศของยผดทำหยโดยบทำบธิโลน
14 และเยเรมมียยตอบวมู่คำ "ไมมู่จรฮิงเลย ขถ้คำพเจถ้คำมฮิไดถ้กคคำลนังหนมีไปหคำคนเคลเดมีย" แตมู่อฮิรยมี คำหยไมมู่
ฟนังทมู่คำน และจนับเยเรมมียยนคคำมคำหคำพวกเจถ้คำนคำย พอถผกจนับกรุมตนัวแลข้ว เยเรมมียยกทป็ นักทข้วงสนัรนๆวตทำตนไมตมมี
ควทำมผธิด เขทำมธิไดข้กทำท ลนังแปรพนักตรยไปอยผฝต ตทำยบทำบธิโลน (นนันที่ คสือ คนเคลเดมีย) เขทำแคตจะไปบข้ทำนทมีที่อทำ
นทำโธท แตตอรธิ มียทำหยเจข้ทำหนข้ทำทมีที่ผผข้ดผแลประตผนร นันกป็ไมตสนใจคททำทนักทข้วงของเยเรมมียยและพทำเขทำไปหทำพวก
เจข้ทำนทำยแหตงยผดทำหย
ยรม 37:15-16

และบรรดคำเจถ้คำนคำยกอ็เดสือดดคำลตมู่อเยเรมมียย และเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ตมีทมู่คำน

และขนังทมู่คำนไวถ้ในเรสือนของโยนคำธคำนเลขคำนบกคำร เพรคำะไดถ้ทคคำใหถ้เปอ็นคบก ดผเหมสือนเปป็นไปไดข้วทำต พวก
เจข้ทำนทำยแหตงยผดทำหยกคป็ ธิดระแวงเชตนนนัรนตตอเยเรมมียยดวข้ ย พวกเขทำจนงโกรธเขทำ คททำทมีที่แปลเปป็น ตมี (นาคาหณ์
ในโครงสรข้ทำงฮธิฟลธิ ) มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘ทรุบตมี’ หรสือ ‘เฆมีที่ยนตมี’ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยถผกเฆมีที่ยนสทำมสธิบ
เกข้ทำทมี จทำกนนัรนกป็ถผกโยนเขข้ทำไปในครุกๆหนนที่งทมีที่ถผกทททำขนรนอยตทำงลวกๆ ใกลข้ลทำนของรทำชสททำนนัก เหป็นไดข้
ชนัดวตทำมมีอทำคทำรหลนังหนนงที่ ซนที่งถผกใชข้โดยอทำลนักษณยคนหนนที่งชสืที่อวตทำโยนทำธทำนผผข้ซนที่งตอนนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำตทำย
ไปแลข้วหรสือไมตกพป็ นข้ ตททำแหนตงแลข้ว พวกเจข้ทำหนข้ทำทมีที่ยวธิ จนงใชข้พรสืนทมีที่นร นนั เปป็นครุกแหตงหนนที่งสททำหรนับ
นนักโทษของรนัฐ เยเรมมียถย ผกจองจททำอยผทต มีที่นนนัที่

16 เมสืนึ่อเยเรมมียยเขถ้คำไปในคบกใตถ้ดฮินและในหถ้องเลอ็กแลถ้ว เยเรมมียยกอ็คถ้คำงอยผทมู่ มีนึ่นนันึ่นหลคำยวนันแลถ้ว
ครุกทมีที่ถผกทททำขนรนอยตทำงลวกๆนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำทรรุดโทรมจนถนงจรุดทมีที่ขณะนมีรมนนั เปป็นเหมสือนครุกใตข้ดธิน
มทำกกวตทำ โดยเฉพทำะใน ‘ชนัรนใตข้ถรุน’ ของมนัน มมีหข้องขนังตตทำงๆ (นนันที่ คสือ หข้องเลป็ก) และในหข้องขนังหนนงที่
เยเรมมียยกถป็ ผกจททำจองไวข้นทำน “หลทำยวนัน”
ยรม 37:17

จคำกนนันี้นกษนัตรฮิยเย ศเดคมียคำหยใชถ้ใหถ้คนไปเอคำตนัวทมู่คำนออกมคำ กษนัตรฮิยไย ดถ้

สอบถคำมทมู่คำนเปอ็นควคำมลนับทมีนึ่ในพระรคำชวนังวมู่คำ "มมีพระวจนะอนันใดมคำจคำกพระเยโฮวคำหยบถ้คำงหรสือ"
เยเรมมียยทผลวมู่คำ "มมีพมู่ะยมู่ะคมู่ะ" แลถ้วทมู่คำนทผลอมีกวมู่คำ "พระองคยจะถผกมอบไวถ้ในมสือของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิ
โลน" ขณะเดมียวกนัน กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยกอป็ ยทำกรผข้วทำต เยเรมมียยไดข้ยธินเรสือที่ งอสืที่นใดจทำกพระเจข้ทำบข้ทำงไหม
เหป็นไดข้ชนัดวตทำคนบทำบธิโลนไดข้กลนับมทำแลข้วและลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มอมีกครนัรง เศเดคมียทำหยไมตไดข้เปป็นผผข้จททำ
ครุกเยเรมมียย แมข้เขทำมมีอททำนทำจทมีจที่ ะปลตอยตนัวเยเรมมียยไดข้ เหป็นไดข้ชนัดวตทำดข้วยเหตรุผลททำงกทำรเมสืองตตทำงๆและ
เพสืที่อทททำใหข้ผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำของเขทำจงรนักภนักดมีตตอไป เขทำไดข้อนรุญทำตใหข้จททำครุกเยเรมมียยตตอไปไดข้
อยตทำงไรกป็ตทำม บนัดนมีรเศเดคมียทำหยสนังที่ ใหข้พทำตนัวเยเรมมียยออกมทำจทำกหข้องขนังของเขทำและพทำตนัวมทำเขข้ทำเฝข้ทำ
ตนอยตทำงลนับๆ เขทำจนงถทำมเยเรมมียยวทำต ไดข้ยนธิ ขตทำวอะไรจทำกพระเยโฮวทำหยบข้ทำงไหม เยเรมมียยจงน ตอบกลนับ
ไปตรงๆและอยตทำงกระชนับไดข้ใจควทำม มมีขตทำวจทำกพระเจข้ทำและขตทำวนนัรนกป็คสือวตทำเศเดคมียทำหยจะถผกมอบ
ไวข้ในมสือของกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลน นนันที่ ไมตใชตสที่ งธิ ทมีเที่ ศเดคมียทำหยอยทำกไดข้ยธิน แตตมนันกป็เปป็นควทำมจรธิง เขทำ
ไดข้ขอคททำตอบแบบตรงๆและเขทำกป็ไดข้รนับมนันแลข้ว
ยรม 37:18-19

เยเรมมียยไดถ้ทผลกษนัตรฮิยเย ศเดคมียคำหยอมีกวมู่คำ "ขถ้คำพระองคยไดถ้กระทคคำอะไร

ผฮิดตมู่อพระองคย หรสือตมู่อขถ้คำรคำชกคำรของพระองคย หรสือตมู่อชนชคำตฮินมีนี้ พระองคยจนงไดถ้จคคำขนังขถ้คำ
พระองคยไวถ้ในคบก เยเรมมียยจงน ถทำมกษนัตรธิยยวทำต ตนไดข้ทททำผธิดตตอเขทำประกทำรใด คททำทมีแที่ ปลเปป็น กระทคคำผฮิด
(ชาทา) สต วนใหญตแลข้วถผกแปลเปป็น ‘ทททำบทำป’ เขทำถทำมเพมียงวตทำ ขข้ทำไดข้ทททำบทำปอะไรตตอทตทำนๆจนงโยน
ขข้ทำมทำไวข้ในครุก?
19 ผผพถ้ ยคำกรณยของพระองคยผไถ้ผ ดถ้พยคำกรณยใหถ้พระองคยวมู่คำ `กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนจะไมมู่มคำ
ตมู่อสผถ้พระองคย หรสือตมู่อสผแถ้ ผมู่นดฮินนมีนี้ ' นนันนี้ อยผมู่ทมีนึ่ไหน เยเรมมียยถทำมเศเดคมียทำหยวทำต ‘ผผพข้ ยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่

กลตทำววตทำบทำบธิโลนจะไมตมทำโจมตมียผดทำหยนร นันอยผทต ไมีที่ หน?’ ฮทำนนันยทำหยผผข้ไดข้พยทำกรณยอยตทำงเปป็นเทป็จวตทำบทำ
บธิโลนจะพตทำยแพข้อยผทต มีที่ไหน? ดผ เยเรมมียย 28 เหป็นไดข้ชดนั วตทำ ‘พวกคนสอพลอ’ และพวกผผข้พยทำกรณยเทป็จ
แหตงแผตนดธินนนัรนกป็เปป็นเชตนนนัรนจรธิงๆ – เปป็นคนเทป็จ คททำพยทำกรณยตตทำงๆทมีที่ฟงนั แลข้วทรุกขยของเยเรมมียยกถป็ ผก
ตข้องจรธิงๆ เขทำไดข้รนับกทำรพธิสผจนยแลข้ววตทำเปป็นฝตทำยถผก
ยรม 37:20-21

เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีนี้ โอ ขถ้คำแตมู่กษนัตรฮิยผย ถ้เผ ปอ็นเจถ้คำนคำยของขถ้คำพระองคย

ขอพระองคยสดนับฟนัง ขอคคคำทผลของขถ้คำพระองคยเปอ็นทมีนึ่โปรดปรคำนตมู่อพระพนักตรยของพระองคย ขอ
อยมู่คำสมู่งขถ้คำพระองคยกลนับไปทมีนึ่เรสือนของโยนคำธคำนเลขคำนบกคำรนนันี้นเลย เกรงวมู่คำขถ้คำพระองคยจะตคำยเสมียทมีนึ่
นนันึ่น" เยเรมมียยจนงอข้อนวอนกษนัตรธิยเย ศเดคมียทำหยมธิใหข้สตงตนัวเขทำกลนับไปยนังหข้องขนังทมีที่เปป็นเหมสือนครุกใตข้ดธิน
ในเรสือนของโยนทำธทำนอทำลนักษณยอมีก หทำกเขทำถผกกลนับไปจองจททำทมีที่นนันที่ อมีก เขทำกลนัววตทำตนัวเองจะตทำย
เพรทำะสภทำพอนันเลวรข้ทำยตตทำงๆในทมีที่นนันที่
21 กษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหยจนงมมีรนับสนันึ่งใหถ้เขคำมอบเยเรมมียยไวถ้ทมีนึ่บรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย และ
เขคำใหถ้ขนมปนังแกมู่ทมู่คำนวนันละกถ้อนจคำกถนนชมู่คำงทคคำขนมจนขนมปนังในกรบงนนันี้นหมด เยเรมมียยจนงคถ้คำง
อยผใมู่ นบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคยอยมู่คำงนนันี้น พอไดข้ยธินคททำรข้องทผลของผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร กษนัตรธิยเย ศเด
คมียทำหยจงน สนังที่ ใหข้คมรุ ตนัวเยเรมมียยในลทำนของครุก อนันหลนังนมีรนตทำจะหมทำยถนงบรธิเวณลทำนของเรสือนจททำซนที่ง
เปป็นทมีที่ๆอยตทำงนข้อยกป็มมีแสงแดดและอทำกทำศสดชสืที่น เขทำยนังสนังที่ ใหข้เยเรมมียยไดข้รนับปนันสตวนของขนมปนังจทำก
รข้ทำนชตทำงทททำขนมในทข้องถธิที่นตรทำบใดทมีที่ยงนั มมีขนมปนังเหลสือในกรรุงนนัรนดข้วย เขทำจนงถผกสนังที่ ใหข้ถผกกนักตนัวไวข้
ในลทำนของครุกนนัรน เรทำควรระลนกวตทำเยรผซทำเลป็มขณะนนัรนอยผภต ทำยใตข้กทำรลข้อมโดยบทำบธิโลนและสภทำวะ
ตตทำงๆกป็กทำท ลนังเสสืที่อมโทรมลงในกรรุงนนัรน เศเดคมียทำหยจนงแสดงควทำมเมตตทำหนตอยหนนงที่ แกตผผข้พยทำกรณย
ของพระเจข้ทำ
เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต กทำรถผกจททำครุกของเยเรมมียยมอมี ยผหต ข้ทำระยะ C.I. Scofield หมทำยเหตรุกทำร
จททำครุกเหลตทำนนัรนดนังตตอไปนมีร (1) เขทำถผกจนับกรุมในประตผเมสืองและถผกขนังไวข้ในครุกใตข้ดธินดข้วยขข้อหทำเทมียม
เทป็จวตทำกบฏ, เยเรมมียย 37:11-15 (2) เขทำถผกปลตอยตนัวจทำกครุกใตข้ดธินนนัรน แตตถผกกนักตนัวใหข้อยผใต นลทำนครุก;
(3) เขทำถผกครุมขนังในครุกใตข้ดธินทมีที่เตป็มไปดข้วยโคลนและถผกกนักตนัวในลทำนครุก, เยเรมมียย 38:1-6 (4) เขทำถผก

ปลตอยตนัวอมีกครนัรงจทำกครุกใตข้ดธินและถผกกนักตนัวใหข้อยผใต นลทำนครุก, เยเรมมียย 38:13-28 จนกระทนังที่ กรรุงนนัรน
ตกเปป็นเชลย และ (5) เขทำถผกจนับตมีตรวนไปจทำกกรรุงนนัรนโดยเนบผซทำระดทำน ผผข้บนัญชทำกทำรทหทำรรนักษทำ
พระองคย (จนกระทนังที่ ) เขทำถผกปลตอยตนัวในทมีที่สรุดทมีรที่ ทำมทำหย, เยเรมมียย 40:1-4
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 38: หนัวขผู้อทมีที่ใหญล่กวล่าเกมีที่ยวกนับการจนาคมุกเยเรมมียณ์ดนาเนยินตล่อไป ในบท
นมีนั้ เยเรมมียณ์ถผกโยนลงไปในคมุกใตผู้ดยิน ซนงที่ จากทมีที่นนัที่นเขาถผกชล่วยใหผู้พผู้นโดยคนเอธยิโอเปมียคนหนนงที่ ใน
ขผู้อ 1-13 และเขาแนะนนากษนัตรยิยณ์ใหผู้ยอมจนานนตล่อคนเคลเดมียในขผู้อ 14-28
ยรม 38:1-3

ฝมู่คำยเชฟคำทฮิยคำหยบบตรชคำยมนัทธคำน เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยปคำชเฮอรย และ

ยผคคำลบบตรชคำยเชเลมฮิยคำหย และปคำชเฮอรยบบตรชคำยมนัลคฮิยคำหยไดถ้ยนฮิ ถถ้อยคคคำของเยเรมมียยทมีนึ่กลมู่คำวแกมู่
ประชคำชนทบกคนวมู่คำ ชทำยเหลตทำนมีรทมีที่ถผกเอตยชสืที่อลข้วนเปป็นเจข้ทำนทำยในรทำชสททำนนักแหตงยผดทำหย เกดทำลธิยทำหย
บรุตรชทำยของปทำชเฮอรยอทำจเปป็นคนเดมียวกนันกนับปทำชเฮอรยในเยเรมมียย 20:1-18 บทำงชสืที่อเดมียวกนันนมีรถผก
กลตทำวถนงในเยเรมมียย 21:1 และ 37:3 มมีหมทำยเหตรุไวข้วทำต เจข้ทำนทำยทรุกคนเหลตทำนมีรไดข้ยธินคททำเทศนทำของเยเร
มมียแย กตประชทำชทำตธินร มี
2 "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ผผถ้ใดอยผมู่ในกรบงนมีนี้จะตถ้องตคำยดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร
และดถ้วยโรคระบคำด แตมู่ผถ้ใผ ดทมีนึ่ออกไปหคำคนเคลเดมียจะมมีชมีวฮิตอยผมู่ เขคำจะมมีชมีวฮิตเปอ็นบคคำเหนอ็จแหมู่งกคำร
สงครคำม และยนังมมีชมีวฮิตอยผมู่ เจข้ทำนทำยเหลตทำนมีรทมีที่ถผกกลตทำวถนงขข้ทำงบนไดข้ยธินขข้อควทำมของเยเรมมียทย มีที่ถผกสรรุป
ยตอตรงนมีร ขข้อควทำมนนัรนเรมียบงตทำยและชวนหดหผต คนเหลตทำนนัรนทมีหที่ ลงเหลสืออยผใต นเยรผซทำเลป็มจะตทำย คน
เหลตทำนนัรนทมีที่ยอมจททำนนตตอคนบทำบธิโลนจะไดข้รนับกทำรไวข้ชมีวธิต ขณะนนัรนเปป็นเวลทำเดมียวกนับของบททมีที่แลข้ว
ตอนทมีคที่ นบทำบธิโลนไดข้ผละกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มชนัวที่ ครทำวเพสืที่อไปรนับมสือกนับกองทนัพอมียธิปตย ดผ
37:11-12
3 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ แนมู่นอนกรบงนมีนี้จะตถ้องมอบไวถ้ในมสือของกองทนัพของกษนัตรฮิยย
แหมู่งบคำบฮิโลนและทมู่คำนจะยนดไวถ้" สรรุปยตอคททำเทศนทำของเยเรมมียยและประเดป็นทมีที่ทททำใหข้พวกเจข้ทำนทำย

ขนัดเคสืองใจกป็คสือวตทำ เยรผซทำเลป็มจะพตทำยแพข้ตตอบทำบธิโลนในไมตชข้ทำ พวกเขทำไมตอยทำกไดข้ยธินเรสืที่องนนัรนและ
มองวตทำเยเรมมียยเปป็นกบฏทมีที่เทศนทำแบบนนัรน
ยรม 38:4-5

ดนังนนันี้นบรรดคำเจถ้คำนคำยจนงทผลกษนัตรฮิยยวมู่คำ "ขอประหคำรชคำยคนนมีนี้เสมีย

เพรคำะเขคำกระทคคำใหถ้มสือของทหคำรซนนึ่งเหลสืออยผมู่ในเมสืองนมีนี้อมู่อนลง ทนันี้งมสือของประชคำชนทนันี้งหมดดถ้วย
โดยพผดถถ้อยคคคำเชมู่นนมีนี้แกมู่เขคำทนันี้งหลคำย เพรคำะวมู่คำชคำยคนนมีนี้มฮิไดถ้แสวงหคำควคำมอยผเมู่ ยอ็นเปอ็นสบ ขของ
ชนชคำตฮินมีนี้ แตมู่หคำควคำมทบกขยยคำกลคคำบคำก" ขข้อควทำมของเยเรมมียไย มตเปป็นทมีที่ตข้อนรนับ เขทำถผกมองวตทำเปป็น
กบฏโดยพวกเจข้ทำนทำยแหตงอทำณทำจนักรนนัรน พวกเขทำมองคททำเทศนทำของเยเรมมียวย ทำต บนันที่ ทอนขวนัญกททำลนังใจ
และจนงไมตจงรนักภนักดมี พวกเขทำกททำลนังสรข้ทำงควทำมรนักชทำตธิและกทำรปข้องกนันประเทศ นมีที่เทตทำกนับเยเรมมียย
กลตทำววตทำทมีที่พวกเขทำพยทำยทำมทททำอยผนต ร นนั เปป็นกทำรเสมียเปลตทำ ดนังนนัรนพวกเจข้ทำนทำยแหตงยผดทำหยจนงหทำชตองทมีจที่ ะ
ใหข้เยเรมมียยไดข้รนับโทษประหทำรชมีวธิต ควทำมจรธิงกป็คสือวตทำ จรธิงๆแลข้วเยเรมมียยแสวงหทำสธิที่งทมีดที่ มีทมีที่สรุดของ
พระเจข้ทำสททำหรนับเยรผซทำเลป็ม แตตพวกผผข้นททำไมตยอมฟนังมนัน
5 จคำกนนันี้นกษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด ชคำยคนนมีอนี้ ยผใมู่ นมสือของทมู่คำนทนันี้งหลคำยแลถ้ว
เพรคำะกษนัตรฮิยจย ะทคคำอะไรขนัดทมู่คำนทนันี้งหลคำยไดถ้เลมู่คำ" ไมตมมีทร นังควทำมเปป็นผผข้นททำหรสือควทำมเชสืที่อมนันที่ ดข้ทำนศมีล
ธรรม กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยมอบเยเรมมียไย วข้ในมสือของบรรดทำขข้ทำรทำชสททำนนักขมีร บตนของเขทำ เหมสือนกนับทมีที่
พวกนนักกทำรเมสืองชอบทททำบตอยๆ เขทำพยทำยทำมปลดเปลสืรองตนัวเองใหข้พข้นจทำกควทำมผธิดใดๆในสธิที่งทมีที่จะ
เกธิดขนรน
ยรม 38:6

เขคำจนงจนับเยเรมมียยหยมู่อนลงไปในคบกใตถ้ดฮินของมนัลคฮิยคำหยบบตรชคำย

ฮคำมเมเลคซนนึ่งอยผมู่ในบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย เขคำเอคำเชสือกหยมู่อนเยเรมมียยลงไป ในคบกใตถ้ดฮินนนันี้น
ไมมู่มมีนคนี้คำ มมีแตมู่โคลน และเยเรมมียยกอ็จมลงไปในโคลน เหป็นไดข้ชดนั วตทำทมีที่อทำคทำรหลนังนนัรนซนที่งถผกใชข้เปป็นครุก
แหตงหนนงที่ มมีบตอนทรทำเกตทำหรสือหธินขนังนทรทำเกตทำอยผแต หตงหนนที่ง พวกเจข้ทำนทำยแหตงยผดทำหยจนงจนับตนัวเยเรมมียย เอทำ
เชสือกคลข้องใตข้แขนของเขทำและหยตอนเขทำลงไปในทมีที่แหตงนนัรน เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต คททำทมีที่แปลเปป็น
คบกใตถ้ดนฮิ (โบวรณ์) ปกตธิแลข้วถผกแปลเปป็น ‘หลรุม’ และบทำงครนัรงเปป็น ‘หธินขนังนทรทำ’ เพรทำะเหตรุทมีที่สถทำนทมีที่
นมีรอยผใต นใจกลทำงกรรุงเยรผซทำเลป็ม หลรุมนนัรนจนงนตทำจะเปป็นหธินขนังนทรทำเกตทำแหตงหนนที่งซนที่งถผกใชข้เพสืที่อเกป็บสะสม

นทรทำฝน ไมตมมีนร ททำอยผใต น ‘หลรุม’ นนัรน แตตแนตนอนวตทำมมีโคลนและตมอยผทต มีที่กนข้ หลรุม ในโคลนสกปรกนนัรน
เยเรมมียยกจป็ มลงไป โจเซฟนัสกลตทำววตทำจรธิงๆแลข้ว เยเรมมียจย มลงถนงคอของเขทำเลย เรทำไดข้แตตนนกภทำพวตทำ
แมลงและพยทำธธิอสืที่นๆใดบข้ทำงกป็อยผใต นทมีที่สกปรกนนัรนดข้วย บทำงคนคธิดวตทำนมีที่คสือสถทำนกทำรณยทมีที่เยเรมมียย
กลตทำวถนงในเพลงครทที่ทำครวญ 3:55-57 อนันทมีที่จรธิง บทำงคนคธิดวตทำทนัรงบทนนัรนถผกระบทำยออกมทำตตอพระเจข้ทำ
ในคททำอธธิษฐทำน ณ เวลทำอนันเลวรข้ทำยนมีรในชมีวตธิ ของเยเรมมียย
ยรม 38:7-9

เมสืนึ่อเอเบดเมเลคคนเอธฮิโอเปมียขนันทมีคนหนนนึ่งในพระรคำชวนังไดถ้ยนฮิ วมู่คำ

เขคำหยมู่อนเยเรมมียลย งไปในคบกใตถ้ดฮินนนันนี้ ฝมู่คำยกษนัตรฮิยยประทนับอยผมู่ทมีนึ่ประตผเบนยคำมฮิน ชสืที่อ เอเบดเมเลค
มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ผผข้รบนั ใชข้ของกษนัตรธิยย’ ชทำยผผข้นร มีถผกพรรณนทำวตทำเปป็น (1) คนเอธยิโอเปมีย ดข้วย
สมนัยนนัรนมมีกทำรตธิดตตอสนัมพนันธยกนนั ระหวตทำงยผดทำหยกบนั เอธธิโอเปมียตนัรงแตตสมนัยของรทำชธินมีแหตงเชบทำและซทำ
โลมอน อทำจเปป็นไดข้วทำต ชทำยผผข้นร มีเปป็นผผข้เขข้ทำจทำรมีตศทำสนทำยธิว แมข้เปป็นคนเชสืรอชทำตธิแอฟรธิกนนั กป็ตทำม เขทำถผก
พรรณนทำวตทำเปป็น (2) ขนันทมีคนหนนงที่ ดข้วย แมข้ตรงตนัวแลข้วหมทำยถนงชทำยผผข้หนนที่งทมีที่ถผกตอนแลข้ว คททำๆนมีรกมป็ มี
ควทำมหมทำยไดข้ดวข้ ยวตทำขข้ทำรทำชกทำรคนหนนที่ง อทำจเปป็นของทหทำรรนักษทำพระองคยซนที่งถผกหมทำยเหตรุไวข้เชตน
นนัรน เมสืที่อคนเอธธิโอเปมียผผข้นร มีไดข้ยนธิ วตทำเกธิดอะไรขนรนกนับเยเรมมียยแลข้ว เขทำกป็มมีสททำนนกผธิดชอบมทำกกวตทำคน
เหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นคนอธิสรทำเอลโดยกททำเนธิด เหป็นไดข้ชดนั วตทำกทำรครุมขนังเยเรมมียยในครุกใตข้ดธินนนัรนถผกกระทททำ
อยตทำงลนับๆและอทำจจงใจใหข้เปป็นทมีที่ฝนังศพของเยเรมมียยดวข้ ยซทรทำ
กทำรกลตทำวถนงกทำรทมีที่กษนัตรธิยยนนังที่ อยผทต มีที่ประตผเบนยทำมธิน (ซนที่งหนันหนข้ทำไปททำงเขตแดนของตระกผล
เบนยทำมธินซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของเยรผซทำเลป็มโดยตรง) อทำจหมทำยถนงกทำรทมีที่เขทำอยผทต มีที่นนนัที่ เพสืที่อตนัดสธินคดมี
ควทำมซนที่งถผกนททำมทำใหข้เขทำทมีที่นนันที่ กธิจธรุระดนังกลตทำวปกตธิแลข้วถผกกระทททำในประตผสททำคนัญๆของนครตตทำงๆ
อยตทำงไรกป็ตทำม ทมีที่เปป็นไปไดข้มทำกกวตทำกป็คสือ เศเดคมียทำหยอยผทต มีที่นนนัที่ เพสืที่อสททำรวจสถทำนกทำรณยททำงทหทำร
เพรทำะวตทำทมีที่ดข้ทำนนมีรของกรรุง คนบทำบธิโลนกททำลนังตนัรงทตทำทมีที่จะโจมตมี (อมีกสทำมดข้ทำนทมีที่เหลสือของเยรผซทำเลป็ม
ไดข้รนับกทำรปกปข้องตทำมธรรมชทำตธิโดยหรุบเขทำลนกตตทำงๆ: ขธิดโรน ฮธินโนม และไทโรเปมีร ยน)
8 เอเบดเมเลคกอ็ออกไปจคำกพระรคำชวนังและทผลกษนัตรฮิยยวมู่คำ 9 "ขถ้คำแตมู่กษนัตรฮิยยผเถ้ผ ปอ็นเจถ้คำนคำย
ของขถ้คำพระองคย คนเหลมู่คำนมีนี้ไดถ้กระทคคำควคำมชนันึ่วรถ้คำยในบรรดคำกคำรทมีนึ่เขคำไดถ้กระทคคำตมู่อเยเรมมียยผถ้ผ

พยคำกรณย โดยทมีนึ่ไดถ้ทฮินี้งทมู่คำนลงไปในคบกใตถ้ดฮิน ทมู่คำนคงหฮิวตคำยทมีนึ่นนันึ่น เพรคำะในกรบงนมีนี้ไมมู่มมีขนมปนัง
เหลสืออยผมู่เลย" เอเบดเมเลคจนงละทธิรงตททำแหนตงของตนทมีที่พระรทำชวนังและเดธินททำงขข้ทำมเมสืองไปยนัง
ประตผเบนยทำมธินซนงที่ เปป็นทมีที่ๆกษนัตรธิยอย ยผต เขทำรข้องทรุกขยตตอเศเดคมียทำหยถนงกทำรปฏธิบนัตธิแยตๆทมีที่เยเรมมียยไดข้รนับ
เอเบดเมเลคเขข้ทำใจดมีถนงควทำมหมทำยของกทำรทมีเที่ ยเรมมียยถผกกนักตนัวไวข้ทมีที่นนันที่ เขทำถผกทธิรงใหข้ตทำยในหธินขนังนทรทำ
นนัรน มมีอทำหทำรเหลสืออยผใต นกรรุงนมีรนอข้ ยมทำกเพรทำะกทำรลข้อมกรรุงของคนบทำบธิโลนและเอเบดเมเลคเขข้ทำใจ
ควทำมหมทำยโดยนนัยเหลตทำนนัรนสททำหรนับเยเรมมียย มนันเปป็นเรสือที่ งเสมียดสมีทวมีที่ ทำต คนทมีที่ไมตใชตยวธิ กลนับเปป็นผผข้มมี
ควทำมสงสทำรตตอคนของพระเจข้ทำ พวกผผข้นททำยธิวไมตมมีควทำมเหป็นอกเหป็นใจสททำหรนับเขทำเลยอยตทำงแนตนอน
ยรม 38:10-13

แลถ้วกษนัตรฮิยมย มีรนับสนังนึ่ ใหถ้เอเบดเมเลคคนเอธฮิโอเปมียวมู่คำ "จงเอคำคนไป

จคำกทมีนึ่นมีนึ่กนับเจถ้คำสคำมสฮิบคน แลถ้วฉบดเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยออกมคำจคำกคบกใตถ้ดฮินกมู่อนเขคำตคำย" อรุปนธิสนัยทมีที่
โลเลของเศเดคมียทำหยถผกเปธิดเผย เมสือที่ ถผกรรุมเรข้ทำโดยพวกเจข้ทำนทำยของแผตนดธินนนัรนทมียที่ สืนกรทำนใหข้
ประหทำรชมีวธิตเยเรมมียย เศเดคมียทำหยกเป็ ทตทำกนับกลตทำววตทำ ‘เอทำไงกป็เอทำ’ บนัดนมีรเมสือที่ ถผกเผชธิญหนข้ทำโดยหนนที่งใน
ผผข้รนับใชข้คนสนธิทของตนเกมีที่ยวกนับควทำมโหดเหมีรยมทมีที่กระทททำตตอเยเรมมียยทกมีที่ ทำท ลนังเกธิดขนรนอยผต เขทำกป็สงนัที่ ใหข้
สต งคนไปใหข้เพมียงพอเพสืที่อชตวยชมีวธิตผผข้พยทำกรณยนร นัน ชทำยสทำมสธิบคนนนัรนอทำจเปป็นทหทำรทมีที่ถผกมอบหมทำย
ใหข้ประจททำกทำรทมีที่ประตผเบนยทำมธิน คนจททำนวนเพมียงพอถผกสต งไปชตวยกนันดนงเยเรมมียยออกมทำและอทำจ
เพสืที่อตตอสผข้ควทำมพยทำยทำมใดๆทมีจที่ ะขนัดขวทำงควทำมตนัรงใจของพวกเขทำดข้วย
11 เอเบดเมเลคจนงเอคำคนไปดถ้วยและไปทมีนึ่พระรคำชวนังไปยนังเรสือนพนัสดบเพสืนึ่อเอคำผถ้คำเกมู่คำๆและ
เสสืนี้อผถ้คำขคำดๆ ซนงนึ่ เขคำเอคำเชสือกผผกหยมู่อนลงไปใหถ้เยเรมมียยทมีนึ่ในคบกใตถ้ดฮิน เอเบดเมเลคจนงทททำตทำมทมีที่สนังที่ แตต
กตอนอสืที่นเขทำแวะทมีที่ใตข้ถรุนของพระรทำชวนัง ใตข้เรสือนพนัสดรุบนชนัรนลตทำงสรุด ทมีที่นนนัที่ เขทำเกป็บรวบรวมเชสือก
เกตทำๆและผข้ทำขมีรรร ธิวมทำทททำเปป็นเชสือกทมีที่มมีเสข้นผตทำศผนยยกลทำงและควทำมแขป็งแรงมทำกพอทมีที่จะยกเยเรมมียยขร นน
ออกมทำจทำกครุกนนัรนไดข้ เหป็นไดข้ชนัดวตทำครุกใตข้ดธินนนัรน (หธินขนังนทรทำทมีที่เตป็มไปดข้วยโคลน) ทมีที่เยเรมมียอย ยผนต ร นันมมี
ขนทำดลนก

12 แลถ้วเอเบดเมเลคคนเอธฮิโอเปมียพผดกนับเยเรมมียยวมู่คำ "ทมู่คำนจงคลถ้องผถ้คำและเสสืนี้อเกมู่คำนนันี้นไวถ้ใตถ้
รนักแรถ้และเชสือก" เยเรมมียยกระทคคำตคำม เอเบดเมเลคสนังที่ เยเรมมียยใหข้เอทำเชสือกเกตทำๆนนัรนคลข้องใตข้รนักแรข้ของ
เขทำซนที่งเขทำกป็กระทททำตทำม
13 แลถ้วเขคำกอ็ฉบดเยเรมมียยขนนนี้ มคำดถ้วยเชสือก และยกทมู่คำนขนนนี้ มคำจคำกคบกใตถ้ดฮิน และเยเรมมียยกอ็ยงนั
คถ้คำงอยผใมู่ นบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย พวกเขทำจนงฉรุดเยเรมมียขย ร นนมทำจทำกหลรุมอนันนตทำกลนัวนนัรนทมีที่เขทำอยผต
จทำกนนัรนเขทำถผกพทำตนัวไปอยผใต นลทำนของเรสือนจททำจนกวตทำจะมมีคททำสนังที่ เพธิมที่ เตธิม
ยรม 38:14-16

กษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหยทรงใชถ้คนไปนคคำเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยมคำทมีนึ่ทคำงเขถ้คำ

พระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหยชมู่องทมีนึ่สคำม กษนัตรฮิยตย รนัสกนับเยเรมมียยวมู่คำ "เรคำจะถคำมทมู่คำนสนักขถ้อหนนนึ่ง ขอ
อยมู่คำปฮิดบนังไวถ้จคำกเรคำเลย" หลนังจทำกถผกปลตอยตนัวจทำกครุกใตข้ดธินของเขทำแลข้ว เยเรมมียยกถป็ ผกพทำไปเขข้ทำเฝข้ทำ
กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยในสถทำนทมีที่ลนับเฉพทำะทมีที่พระวธิหทำร “ททำงเขข้ทำพระนธิเวศของพระเยโฮวทำหยชตองทมีที่
สทำม”ไมตเปป็นทมีที่รจผข้ นักและอทำจหมทำยถนงสถทำนทมีที่ลนับเฉพทำะทมีที่มมีไวข้สททำหรนับกษนัตรธิยย ทมีที่นนันที่ เศเดคมียทำหยซนัก
ถทำมผผข้พยทำกรณยชรทำทตทำนนมีร เขทำขอรข้องเยเรมมียมย ธิใหข้ปธิดบนังสธิที่งใดจทำกตนเลย เขทำอยทำกรผข้ควทำมจรธิง
15 เยเรมมียยจนงทผลเศเดคมียคำหยวมู่คำ "ถถ้คำขถ้คำพระองคยจะทผลพระองคย พระองคยจะประหคำรขถ้คำ
พระองคยแนมู่มฮิใชมู่หรสือ และถถ้คำขถ้คำพระองคยจะถวคำยคคคำปรนกษคำ พระองคยจะไมมู่ฟนังขถ้คำพระองคยมฮิใชมู่
หรสือ" เยเรมมียยทนักทข้วงวตทำถข้ทำเขทำบอกควทำมจรธิงแกตกษนัตรธิยยเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรน (เรสืที่องกทำรลข้อมกรรุง
เยรผซทำเลป็มของคนบทำบธิโลน) เศเดคมียทำหยกจป็ ะสนังที่ ประหทำรชมีวตธิ เขทำ หรสืออยตทำงนข้อยขข้อควทำมของเขทำกป็
จะถผกเมธินเสมีย
16 แลถ้วกษนัตรฮิยเย ศเดคมียคำหยกอ็ทรงปฏฮิญคำณแกมู่เยเรมมียยเปอ็นกคำรลนับวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยผถ้ทผ รง
สรถ้คำงวฮิญญคำณของเรคำทรงพระชนมยอยผมู่แนมู่ฉนนั ใด เรคำจะไมมู่ประหคำรทมู่คำนหรสือมอบทมู่คำนไวถ้ในมสือของ
คนเหลมู่คำนมีนี้ทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของทมู่คำนฉนันนนันี้น" เศเดคมียทำหยจงน เอตยคททำปฏธิญทำณศนักดธิธสธิทธธิธ – พระเยโฮวทำหย
ทรงพระชนมยอยผแต นตฉนันใดและไดข้ทรงสรข้ทำงพวกเขทำ คททำปฏธิญทำณทมีที่ศนักดธิธสธิทธธิธกวตทำนมีรไมตอทำจถผกเอตยไดข้
สททำหรนับยธิว เศเดคมียทำหยจนงสนัญญทำวตทำจะไวข้ชวมี ธิตเยเรมมียยและไมตมอบเขทำไวข้แกตพวกศนัตรผของเขทำ

ยรม 38:17-18

แลถ้วเยเรมมียยทผลเศเดคมียคำหยวมู่คำ "พระเยโฮวคำหย พระเจถ้คำจอมโยธคำ

พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอลตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ถถ้คำพระองคยจะยอมมอบตนัวแกมู่พวกเจถ้คำนคำยแหมู่งกษนัตรฮิยบย คำบฮิโลน
แลถ้ว เขคำจะไวถ้ชมีวฮิตของพระองคย และกรบงนมีนี้จะไมมู่ตถ้องถผกไฟเผคำ พระองคยและวงศยวคำนของ
พระองคยจะมมีชมีวฮิตอยผไมู่ ดถ้ เยเรมมียยไมตมขมี ตทำวดมีสททำหรนับเศเดคมียทำหย ถข้ทำเขทำยอมจททำนนตตอพวกเจข้ทำนทำยแหตง
บทำบธิโลน (นนันที่ คสือ เหลตทำแมตทพนั บทำบธิโลน) ทมีที่ลข้อมกรรุงนนัรนอยผต เขทำกป็จะไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิต กรรุงนนัรนจะไมต
ถผกไฟเผทำ และครอบครนัวของเขทำจะไดข้รนับกทำรไวข้ชมีวธิตเชตนกนัน
18 แตมู่ถถ้คำพระองคยไมมู่ยอมมอบตนัวแกมู่พวกเจถ้คำนคำยแหมู่งกษนัตรฮิยขย องบคำบฮิโลนแลถ้ว กรบงนมีนี้จะ
ตถ้องถผกมอบไวถ้ในมสือของชนเคลเดมีย และเขคำทนันี้งหลคำยจะเอคำไฟเผคำเสมีย และพระองคยจะหนมีไมมู่รอด
ไปจคำกมสือของเขคำทนันี้งหลคำย" อยตทำงไรกป็ตทำม ถข้ทำเศเดคมียทำหยไมตยอมจททำนนตตอเหลตทำแมตทพนั บทำบธิโลนทมีที่
ลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มอยผต พวกเขทำกป็จะทททำลทำยกรรุงนนัรน เผทำมนันจนรทำบ และเศเดคมียทำหยกบนั ครอบครนัวของ
เขทำจะหนมีไมตพข้น ดนังนนัรนถข้ทำเศเดคมียทำหยยอมจททำนน อยตทำงนข้อยกรรุงนมีรกจป็ ะไมตถผกทททำลทำยและเขทำกนับ
ครอบครนัวของเขทำกป็จะไมตถผกประหทำรชมีวธิต อยตทำงไรกป็ตทำม ถข้ทำเขทำขนัดขสืนจนถนงทมีที่สรุด กป็มแมี ตตควทำม
พธินทำศรอคอยอยผต
ยรม 38:19

กษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหยจนงตรนัสกนับเยเรมมียยวมู่คำ "เรคำกลนัวพวกยฮิวซนนึ่ง

เลอ็ดลอดไปหคำคนเคลเดมีย เกรงวมู่คำเรคำจะถผกมอบไวถ้ในมสือของพวกเหลมู่คำนนันี้น และเขคำทนันี้งหลคำยจะ
กระทคคำควคำมอนัปยศแกมู่เรคำ" ควทำมอตอนแอและควทำมขมีรขลทำดของเศเดคมียทำหยถผกเปธิดเผยเพธิที่มเตธิม เมสือที่
เขทำมมีโอกทำสทมีที่จะชตวยตนัวเขทำเอง ครอบครนัวของเขทำ และกรรุงนมีรไมตใหข้ถผกทททำลทำยไดข้ คททำตอบของเขทำ
กลนับเปป็นวตทำเขทำกลนัววตทำพวกยธิวทมีที่อยผใต นอทำรนักขทำของบทำบธิโลนแลข้วจะมมีปฏธิกธิรยธิ ทำอยตทำงไร เขทำไดข้สนังที่ ไวข้
อยตทำงเขข้มงวดแลข้วมธิใหข้ผผข้ใดยอมจททำนนตตอคนบทำบธิโลน บนัดนมีรถข้ทำเขทำยอมจททำนน เขทำกป็กลนัววตทำยธิวเหลตทำ
นนัรนทมีที่ไดข้ยอมจททำนนแลข้วจะเยทำะเยข้ยเขทำ ชทำยผผข้นร มีชตทำงมมีอรุปนธิสนัยทมีนที่ ตทำสนังเวชจรธิงๆ! เขทำเตป็มใจทมีที่จะเสมีย
สละนครหลวงและครอบครนัวของตนเพรทำะเขทำกลนัววตทำจะถผกเยทำะเยข้ยโดยเหลตทำขข้ทำรทำชบรธิพทำรทมีที่
เหยมียดหยทำม

ยรม 38:20

แตมู่เยเรมมียยทผลวมู่คำ "เขคำจะไมมู่มอบพระองคยไวถ้ ขอพระองคยเชสืนึ่อฟนัง

พระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหยตคำมสฮินึ่งซนนึ่งขถ้คำพระองคยไดถ้ทผลพระองคย และพระองคยกอ็จะเปอ็นสบ ข
และเขคำกอ็จะไวถ้พระชนมยของพระองคย เยเรมมียยแจข้งเศเดคมียทำหยใหข้ทรทำบวตทำคนบทำบธิโลนจะไมตมอบเขทำ
ไวข้แกตพวกขข้ทำรทำชบรธิพทำรของเขทำทมีที่ดผหมธิที่นซนที่งบนัดนมีรอยผภต ทำยใตข้ควทำมควบครุมของบทำบธิโลนแลข้ว
อยตทำงไรกป็ตทำม ถข้ทำเศเดคมียทำหยยอมเชสืที่อฟนังเสมียงของพระเจข้ทำซนที่งถผกสต งมอบโดยเยเรมมียย ผผข้พยทำกรณยทตทำน
นมีรกสป็ นัญญทำวตทำสธิที่งตตทำงๆจะกลนับกลทำยเปป็นดมีขร นนสททำหรนับเศเดคมียทำหย เขทำจะไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิตแมข้เปป็นเชลย
สงครทำมกป็ตทำม
ยรม 38:21-23

แตมู่ถถ้คำพระองคยไมมู่ยอมมอบตนัว ตมู่อไปนมีนี้เปอ็นพระวจนะซนงนึ่ พระเยโฮ

วคำหยทรงสคคำแดงตมู่อขถ้คำพระองคย อยตทำงไรกป็ตทำม ถข้ทำเศเดคมียทำหยไมตยอมจททำนน เยเรมมียกย กป็ ลตทำววตทำ นมีที่คสือสธิที่ง
ทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงเปธิดเผยวตทำจะเกธิดขนรนเปป็นแนต
22 และดผเถฮิด บรรดคำผผถ้หญฮิงทมีนึ่เหลสืออยผมู่ในวนังของกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยจะไดถ้ถผกนคคำออกไปใหถ้
พวกเจถ้คำนคำยของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน และผผถ้หญฮิงเหลมู่คำนนันี้นจะวมู่คำ `เพสืนึ่อนทนันี้งหลคำยของพระองคยไดถ้
หลอกลวงพระองคย และไดถ้ชนะพระองคยแลถ้ว พระบคำทของพระองคยจมลงในโคลนแลถ้ว และเขคำ
ทนันี้งหลคำยกอ็หนันไปจคำกพระองคย' ถข้ทำเศเดคมียทำหยไมตยอมจททำนน พวกผผข้หญธิงแหตงครนัวเรสือนของเขทำ –
นทำงสนม สทำวใชข้ และเหลตทำสรุภทำพสตรมีแหตงรทำชสททำนนัก – จะถผกยกใหข้แกตพวกเจข้ทำนทำยของบทำบธิโลน
ซนที่งจะกระทททำตทำมทมีที่ตนประสงคยกบนั พวกนทำง ควทำมหมทำยโดยนนัยตตทำงๆของเรสืที่องนมีรกทป็ ททำใหข้ตทำสวตทำง
พอถผกจนับเปป็นเชลยแลข้ว พวกผผข้หญธิงแหตงรทำชวนังของเศเดคมียทำหยจะเปธิดเผยวตทำบรรดทำเพสืที่อนทมีที่ไมตไดข้
เรสืที่องของเขทำ – พวกผผข้พยทำกรณยเทป็จและพวกเจข้ทำนทำยทมีที่ละเมอเพข้อพกเหลตทำนนัรน – ไดข้แนะนททำกษนัตรธิยยมธิ
ใหข้ยอมจททำนน ดข้วยเหตรุนร มี บนัดนมีรกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยจนงตกทมีที่นนังที่ ลททำบทำกเชตนนมีร เขทำลททำบทำกเพรทำะควทำมผธิด
ของตนัวเอง ขณะทมีที่เขทำกลนัววตทำจะถผกเยทำะเยข้ยโดยพวกยธิวทมีที่ไดข้ยอมจททำนนตตอบทำบธิโลนแลข้ว กลนับกลทำย
เปป็นวตทำ พวกผผข้หญธิงแหตงรทำชวนังของเขทำเองจะเปป็นผผข้เยทำะเยข้ยเขทำและดผถผกเหยมียดหยทำมเขทำ
23 ดนังนนันี้นเขคำจะพคำบรรดคำสนมและมเหสมีและบบตรของพระองคยไปใหถ้คนเคลเดมีย และ
พระองคยเองกอ็จะไมมู่ทรงรอดไปจคำกมสือของเขคำทนันี้งหลคำย แตมู่พระองคยจะถผกกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน

จนับไดถ้ และพระองคยจะเปอ็นเหตบทมีนึ่พวกเขคำเผคำกรบงนมีนี้เสมียดถ้วยไฟ" โดยกทำรไมตยอมจททำนน เยเรมมียย
บอกลตวงหนข้ทำแกตเศเดคมียทำหยวทำต (1) เหลตทำภรรยทำและลผกๆของเขทำจะถผกยกใหข้แกตคนบทำบธิโลน (นนันที่
คสือ คนเคลเดมีย) เพสือที่ กระทททำตทำมทมีที่พวกเขทำปรทำรถนทำกนับคนเหลตทำนนัรน (2) เศเดคมียทำหยจะหนมีไมตพข้น (3)
เขทำจะถผกจนับเปป็นเชลยโดยเหลตทำกองทนัพของกษนัตรธิยยบทำบธิโลน และ (4) ควทำมดสืรอดข้ทำนของเขทำจะ
ทททำใหข้กรรุงเยรผซทำเลป็มถผกไฟเผทำ ในกทำรไมตยอมจททำนน เศเดคมียทำหยจะประทนับตรทำจรุดจบของเยรผซทำเลป็ม
ครอบครนัวของเขทำ และตนัวเขทำเอง ดนังนนัรนเยเรมมียจย นงนททำสต งขข้อควทำมอนันนตทำกลนัวแกตกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหย
ยรม 38:24-26

แลถ้วเศเดคมียคำหยตรนัสกนับเยเรมมียยวมู่คำ "อยมู่คำใหถ้ผถ้ใผ ดรผถ้ถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ และ

ทมู่คำนจะไมมู่ตคำย ในกทำรปธิดกทำรประชรุมลนับของพวกเขทำในพระวธิหทำร เศเดคมียทำหยสนังที่ เยเรมมียยใหข้เกป็บ
เรสืที่องนมีรเปป็นควทำมลนับ คสือเกมีที่ยวกนับสธิที่งทมีที่เขทำไดข้บอกแกตตน และเขทำจะไวข้ชมีวธิตผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
25 แตมู่ถถ้คำพวกเจถ้คำนคำยไดถ้ยฮินวมู่คำเรคำไดถ้พผดกนับทมู่คำน และมคำหคำทมู่คำนพผดวมู่คำ `จงบอกมคำวมู่คำเจถ้คำพผด
อะไรกนับกษนัตรฮิยย และกษนัตรฮิยยตรนัสอะไรกนับเจถ้คำ อยมู่คำซมู่อนอะไรจคำกเรคำเลย และเรคำจะไมมู่ฆมู่คำเจถ้คำ ' เศเด
คมียทำหยพยทำยทำมอรุดชตองโหวตทรุกดข้ทำน เขทำไมตไวข้ใจพวกเจข้ทำนทำยของเขทำ ถข้ทำเกธิดขตทำวรนัที่วไหลไปถนงพวก
เขทำเกมีที่ยวกนับกทำรทมีที่เขทำมทำเจอกนับเยเรมมียย เขทำรผข้วทำต พวกเขทำจะอยทำกรผข้วทำต ครุยเรสืที่องอะไรกนัน ดนังนนัรนถข้ทำพวก
เจข้ทำนทำยมทำหทำเยเรมมียยโดยอยทำกรผข้วทำต ครุยเรสืที่องอะไรกนันในกทำรพบกนันของเขทำกนับกษนัตรธิยย แมข้หทำกวตทำ
พวกเขทำสนัญญทำวตทำจะไมตฆตทำเขทำเหมสือนกนับทมีที่พวกเขทำไดข้พยทำยทำมกตอนหนข้ทำนมีร เศเดคมียทำหยกเป็ ตสือนเยเรมมียย
วตทำไมตตข้องพผดอะไร
26 แลถ้วทมู่คำนจงบอกเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ `ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ทผลขอตมู่อพระพนักตรยกษนัตรฮิยยมฮิใหถ้พระองคย
ทรงสมู่งขถ้คำพเจถ้คำกลนับไปทมีนึ่เรสือนของโยนคำธคำนเพสืนึ่อใหถ้ตคำยเสมียทมีนึ่นนันึ่น '" กษนัตรธิยยสงนัที่ เยเรมมียยใหข้บอกคน
เหลตทำนนัรนวตทำพวกเขทำมทำเจอกนันเพสืที่อทมีที่เขทำจะขอรข้องกษนัตรธิยมย ธิใหข้สตงตนัวเขทำกลนับไปยนังครุกใตข้ดธินนนัรนซนงที่
อยผทต มีที่เรสือนของโยนทำธทำน เยเรมมียทย ททำเชตนนนัรนไปแลข้วใน 37:20
สธิที่งทมีที่นตทำทนงที่ เกมีที่ยวกนับเหตรุกทำรณยตอนนมีรกคป็ สือวตทำ หลนังจทำกถผกเตสือนอยตทำงเขข้มงวดแลข้วถนงสธิที่งทมีที่จะ
เกธิดขนรน เศเดคมียทำหยกหป็ ตวงแตตวทำต พวกเจข้ทำนทำยของเขทำซนที่งนตทำสงสนัยในเรสือที่ งควทำมจงรนักภนักดมีจะมมี
ปฏธิกธิรยธิ ทำอยตทำงไร กทำรทททำลทำยลข้ทำงอนันนตทำกลนัวซนที่งถผกบอกลตวงหนข้ทำแลข้วนนัรนดผเหมสือนเขข้ทำหผซข้ทำยทะลรุหผ

ขวทำของเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำยนังมมีใจไมตเชสืที่อเหมสือนเดธิม แมข้เขทำไดข้รนับคททำเตสือนแลข้วเกมีที่ยวกนับกทำร
พธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของพระเจข้ทำ เขทำกป็กงนั วลเกมีที่ยวกนับสธิที่งตตทำงๆทมีที่ไมตสททำคนัญในขณะนนัรนมทำกกวตทำ นมีที่
เทตทำกนับวตทำเขทำถผกหยธิบยสืที่น ‘ควทำมรอด’ โดยพระเจข้ทำแลข้ว แตตเขทำกป็เลสือกทมีที่จะเมธินมนันเสมีย
ควทำมคลข้ทำยคลนงกนับคนอธรรมในปนัจจรุบนันในเรสือที่ งกทำรตอบสนองตตอขข้อควทำมแหตงควทำมรอด
ในพระครธิสตยกนป็ ตทำตกใจ พวกเขทำถผกบอกใหข้ทรทำบแลข้วเกมีที่ยวกนับกทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำนนัรนของ
พระเจข้ทำและควทำมรอดของพระองคย แตตพวกเขทำกป็เมธินมนันเสมีย โดยกนังวลเกมีที่ยวกนับเรสืที่องตตทำงๆทมีที่ไมต
สททำคนัญของชมีวธิตมทำกกวตทำ เศเดคมียทำหยจนงเพธิกเฉยคททำเตสือนของเยเรมมียยและเรสืที่องทมีที่เขทำถผกสนัญญทำวตทำจะไดข้
รนับกทำรไวข้ชมีวธิตหทำกเขทำยอมเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระเจข้ทำ บทถนัดไปพรรณนทำอยตทำงละเอมียดถนงชะตทำ
กรรมอนันขมขสืนที่ ของเขทำ
ยรม 38:27

และเจถ้คำนคำยทนันี้งปวงกอ็มคำหคำเยเรมมียยและซนักถคำมทมู่คำน และทมู่คำนกอ็ตอบ

เขคำตคำมบรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทมีนึ่กษนัตรฮิยทย รงรนับสนันึ่งทมู่คำน เขคำทนันี้งหลคำยจนงหยบดถคำมทมู่คำน เพรคำะกคำร
สนทนคำนนันนี้ ไมมู่มมีใครไดถ้ยฮิน เหมสือนทมีที่เศเดคมียทำหยไดข้กลนัว ขตทำวรนัที่วไหลออกไปเรสืที่องทมีที่เขทำไดข้นนัดพบ
อยตทำงลนับๆกนับเยเรมมียย พวกเจข้ทำนทำยแหตงแผตนดธินนนัรนจนงเผชธิญหนข้ทำเยเรมมียยอยตทำงรวดเรป็วและถทำมวตทำเกธิด
อะไรขนรนในกทำรประชรุมของเขทำกนับกษนัตรธิยย (ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรตอบตทำมคททำบอกของกษนัตรธิยย คททำตอบ
ของเขทำเปป็นควทำมจรธิง เพรทำะวตทำเขทำไดข้ขอรข้องกษนัตรธิยมย ธิใหข้สตงตนัวเขทำกลนับไปยนังครุกใตข้ดธินนนัรน อยตทำงไร
กป็ตทำม เขทำไมตไดข้บอกคนเหลตทำนนัรนทรุกเรสืที่องทมีที่ครุยกนัน) พวกเจข้ทำนทำยทมีอที่ ยผไต มตสรุขเหลตทำนมีรจนงดผไมตออกวตทำ
เกธิดอะไรขนรนจรธิงๆกนันแนตและไมตเซข้ทำซมีรอมีกตตอไป
ยรม 38:28

ดนังนนันี้นเยเรมมียจย นงคถ้คำงอยผมู่ในบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคยจนถนงวนันทมีนึ่

เยรผ ซคำเลอ็มถผกยนด ทมู่คำนอยผใมู่ นทมีนึ่นนันึ่นเมสืนึ่อเยรผซคำเลอ็มถผกยนด เยเรมมียยจนงถผกกนักตนัวใหข้อยผใต นลทำนของเรสือนจททำ
นนัรนจนถนงวนันทมีที่เยรผซทำเลป็มถผกยนดในทมีที่สรุดโดยบทำบธิโลน นนันที่ อทำจเปป็นอมีกปมีหนนงที่ เขทำจนงอยผทต มีที่นนนัที่ ตอนทมีที่
คนบทำบธิโลนกรผเขข้ทำมทำในกรรุงนนัรนและยนดมนันเสมีย
*****

ภาพรวมของเยเรมมียย 39: บททมีที่สามสยิบเกผู้าของเยเรมมียเณ์ ปป็นบนันทนกเกมีที่ยวกนับการกวาดตผู้อน
เปป็นเชลยครนังนั้ สมุดทผู้ายของยผดาหณ์พรผู้อมกนับการจนับเศเดคมียาหณ์เปป็นเชลยโดยคนบาบยิโลนในขผู้อ 1-10
มมีบนันทนกดผู้วยเกมีที่ยวกนับการปฏยิบนัตยิตล่อเยเรมมียโณ์ ดยคนบาบยิโลนในขผู้อ 11-14 บทนมีนั้ปยิดทผู้ายดผู้วยพระ
สนัญญาหนนที่งเกมีที่ยวกนับการชล่วยใหผู้พผู้นสนาหรนับเอเบดเมเลคในขผู้อ 15-18
ยรม 39:1-2

ในปมีทมีนึ่เกถ้คำแหมู่งเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย ในเดสือนทมีนึ่สบฮิ เนบผคนัด

เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนและกองทนัพทนันี้งสฮินี้นของทมู่คำนไดถ้มคำสผถ้รบกรบงเยรผ ซคำเลอ็มและไดถ้ลถ้อมไวถ้
มมีบนันทนกตรงนมีรเกมีที่ยวกนับกทำรโจมตมีและกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุดทข้ทำย ปมีทมีที่เกข้ทำ (และเดสือนทมีที่สธิบ)
ของรนัชกทำลเศเดคมียทำหยคสือปมี 587 กตอน ค.ศ. นนันที่ เปป็นกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุด
ทข้ทำยโดยเนบผคนัดเรสซทำรยกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลน (นนันที่ คสือ เนบผคนัดเนสซทำรย) นมีที่เปป็นกทำรรรุกรทำนกรรุง
เยรผซทำเลป็มครนัรงทมีที่สทำมโดยบทำบธิโลน บทำงคนสนันนธิษฐทำนวตทำกทำรกลตทำวถนงเดสือนทมีที่สธิบนมีรหมทำยถนง เดสือนทมีที่
สธิบของปมี (ซนที่งตรงกนับเดสือนธนันวทำคม) อยตทำงไรกป็ตทำม เดสือนทมีที่สธิบนมีรอทำจหมทำยถนงเดสือนทมีที่สธิบของปมีทมีที่
เกข้ทำแหตงรนัชกทำลเศเดคมียทำหยมทำกกวตทำ
2 ในปมีทมีนึ่สบฮิ เออ็ดแหมู่งรนัชกคำลเศเดคมียคำหย เมสืนึ่อวนันทมีนึ่เกถ้คำของเดสือนทมีนึ่สมีนึ่ กรบงนนันี้นกอ็แตก สธิบแปด
เดสือนตตอมทำ คนบทำบธิโลนกป็ตมีกรรุงนนัรนแตกหลนังจทำกทททำใหข้มนันอตอนแอโดยกทำรลข้อมทมีที่บนันที่ ทอน คททำทมีที่
แปลเปป็น แตก (บาคา) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ถผกทะลวงเขข้ทำไป’ พวกทมีที่ปข้องกนันกรรุงนนัรนถผกทททำใหข้
อตอนแอโดยควทำมอดอยทำกและจทำกนนัรนกองทนัพบทำบธิโลนกป็ยนดกรรุงนนัรนโดยสผญเสมียเพมียงเลป็กนข้อย
ยรม 39:3

แลถ้วบรรดคำเจถ้คำนคำยของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้เขถ้คำมคำนนันึ่งทมีนึ่ประตผ

กลคำง มมีเนอรยกนัลชคำเรเซอรย สนัมกคำรยเนโบ สคำรเสคฮิม รนับสคำรมีส เนอรยกนัลชคำเรเซอรย รนับมนัก และบรรดคำ
เจถ้คำนคำยทมีนึ่เหลสืออยผมู่ทนันี้งสฮินี้นของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน พวกเจข้ทำนทำยทมีที่ถผกเอตยชสืที่อนมีรเปป็นขข้ทำรทำชกทำรระดนับ
สผงของบทำบธิโลนและ/หรสือเปป็นแมตทนัพแหตงกองทนัพบทำบธิโลน ประตผกลทำงทมีที่วทำต นมีรไมตเปป็นทมีที่ทรทำบ
ชนัดเจน บทำงคนคธิดวตทำเยรผซทำเลป็มมมีกทำท แพงสทำมดข้ทำนและประตผกลทำงหมทำยถนงประตผของกททำแพงดข้ทำนทมีที่
สองซนที่งอยผตต ธิดกนับพระวธิหทำรซนงที่ จะเปป็นประตผดข้ทำนทธิศตะวนันออกของกรรุงนนัรน คนอสืนที่ ๆกลนับคธิดวตทำนมีที่
หมทำยถนงประตผหนนที่งซนที่งตนัรงอยผรต ะหวตทำงนครบนและนครลตทำง มนันจนงเปป็นประตผ ‘กลทำง’ ของนครนนัรน

ไมตวทำต มนันคสืออะไรกป็ตทำม ประตผตตทำงๆกป็ถสือวตทำเปป็นสถทำนทมีที่ทททำกธิจธรุระทมีที่สททำคนัญในสมนัยโบรทำณ ทมีนที่ นันที่
พวกผผข้พพธิ ทำกษทำนนังที่ ‘พวกนทำยกเทศมนตรมี’ ปกครอง และกธิจธรุระถผกกระทททำ ไมตวทำต ประตผกลทำงของ
กรรุงนมีรคสืออะไรกป็ตทำม เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันเปป็นประตผทมีที่สททำคนัญ กทำรทมีพที่ วกขข้ทำรทำชกทำรของบทำบธิโลนเขข้ทำมทำ
นนังที่ ทมีที่ประตผนร มีกเป็ ปป็นสนัญลนักษณยทมีที่แสดงออกชนัดเจนวตทำบนัดนมีรพวกเขทำปกครองกรรุงนมีรแลข้ว มนันเหมสือน
กนับกทำรยนดศทำลทำวตทำกทำรประจททำเมสืองหรสืออทำคทำรสททำคนัญของนครทมีที่ถผกยนด
ยรม 39:4-5

ตมู่อมคำเมสืนึ่อเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยและบรรดคำทหคำรไดถ้เหอ็น

แลถ้ว เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้หนมีออกจคำกกรบงในเวลคำกลคำงคสืนไปทคำงอบทยคำนของกษนัตรฮิยย ออกทคำงประตผ
ระหวมู่คำงกคคำแพงทนันี้งสอง และทมู่คำนไดถ้หนมีไปยนังทคำงทมีนึ่รคำบ
เมสืที่อรผวข้ ทำต กรรุงนมีรตกเปป็นของบทำบธิโลนแลข้ว กษนัตรธิยยเศเดคมียทำหยและคนทมีที่เหลสืออยผแต หตงกองทนัพ
ของเขทำกป็หนมีคสืนนนัรนออกจทำกเยรผซทำเลป็ม อรุทยทำนของกษนัตรธิยยไมตเปป็นทมีที่ทรทำบชนัดเจน แตตเหป็นไดข้ชนัดวตทำ
มมีกทำท แพงของมนันเองอยผภต ทำยในกททำแพงนครอมีกทมี เหป็นไดข้ชดนั วตทำมนันเปป็นอรุทยทำนสต วนตนัวและยนังไมตถผก
คข้นพบหรสือถผกคธิดวตทำมมีควทำมสททำคนัญททำงทหทำรโดยคนบทำบธิโลน ทมีรที่ ทำบทมีที่วทำต นมีรหมทำยถนง ทมีรที่ ทำบเยรมีโค
หตทำงไปททำงทธิศตะวนันออกหลทำยไมลย ทมีนที่ นันที่ ในตอนนนัรน (และในปนัจจรุบนัน) มมีถนนแคบๆเสข้นหนนที่งซนที่ง
ผตทำนเขข้ทำไปในเทสือกเขทำจทำกเยรผซทำเลป็มถนงเยรมีโค ในควทำมมสืดยทำมคทที่ทำคสืน เศเดคมียทำหยหนมีไปตทำมถนน
แคบๆทมีที่คดเคมีรยวเสข้นนมีร ระยะททำงตทำมทมีที่อมีกทำบธินไปคสือประมทำณสธิบหข้ทำไมลย แตตเสข้นททำงระหวตทำงนนัรน
กป็ผทำต นภผมธิประเทศทมีที่ขรรุขระและเตป็มไปดข้วยภผเขทำตตทำงๆพรข้อมกนับเสข้นททำงทมีคที่ ดเคมีรยวแสนลททำบทำก
5 แตมู่กองทนัพของคนเคลเดมียไดถ้ตฮิดตคำมเขคำทนันี้งหลคำย ไปทนันเศเดคมียคำหยทมีนึ่รคำบเมสืองเยรมีโค
และเมสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยจนับทมู่คำนไดถ้แลถ้ว เขคำไดถ้นคคำทมู่คำนไปยนังเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนทมีนึ่
ตคคำบลรฮิบลคำหยในแผมู่นดฮินฮคำมนัท และพระองคยกอ็พฮิพคำกษคำโทษทมู่คำน อยตทำงไรกป็ตทำม คนบทำบธิโลนกป็เรธิที่ม
ทรทำบเกมีที่ยวกนับควทำมพยทำยทำมหนมีของเขทำและไลตตทำมเขทำไป อทำจเปป็นหลนังรรุตงเชข้ทำวนันถนัดมทำเมสืที่อกองทนัพ
บทำบธิโลนทมีที่เหนสือกวตทำตทำมทนันเศเดคมียทำหยและกลรุตมทหทำรหยธิบมสือหนนงที่ ของเขทำใกลข้เมสืองเยรมีโค ทมีที่นนันที่
พวกเขทำจนับกรุมเขทำและพทำเขทำไปยนังเนบผคดนั เนสซทำรยผผข้ซนที่งอยผทต มีที่ตททำบลรธิบลทำหยในแผตนดธินฮทำมนัท เหป็นไดข้
ชนัดวตทำขณะนนัรนกษนัตรธิยยเนบผคนัดเนสซทำรยไมตไดข้อยผทต เมีที่ ยรผซทำเลป็มตอนทมีที่กรรุงนนัรนแตก แตตอยผทต มีที่ตททำบลรธิบ

ลทำหยซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือในแผตนดธินทมีที่เปป็นประเทศซมีเรมียปนัจจรุบนัน ทมีที่นนันที่ เศเดคมียทำหยทมีที่มนักกบฏถผกนททำไป
อยผหต นข้ทำตตอหนข้ทำกนับเนบผคดนั เนสซทำรยผผข้เกรมียงไกรแหตงบทำบธิโลนผผข้ซนที่งพธิพทำกษทำโทษเขทำ
ยรม 39:6-7

จคำกนนันี้นกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ฆมู่คำบรรดคำบบตรชคำยของเศเดคมียคำหย

ทมีนึ่ตคคำบลรฮิบลคำหยตมู่อหนถ้คำตมู่อตคำของทมู่คำน และกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ประหคำรพวกขบนนคำงทนันี้งสฮินี้น
ของยผดคำหยเสมีย ขณะทมีที่เศเดคมียทำหยยสืนมองอยผต เนบผคนัดเนสซทำรยกสป็ งนัที่ ฆตทำเหลตทำบรุตรชทำยของเขทำตตอหนข้ทำ
ตตอตทำเขทำพรข้อมกนับพวกผผข้สนนับสนรุนทมีจที่ งรนักภนักดมีตตอเขทำ นมีที่เปป็นสธิที่งสรุดทข้ทำยทมีเที่ ศเดคมียทำหยจะไดข้เหป็นกนับ
ตทำตนเอง
7 นอกจคำกนมีนี้พระองคยทรงทคคำนนัยนยตคำของเศเดคมียคำหยใหถ้บอดไป แลถ้วตมีตรวนทมู่คำนไวถ้เพสืนึ่อจะ
นคคำไปบคำบฮิโลน พรข้อมกนับควทำมตทำยของเหลตทำบรุตรชทำยของเศเดคมียทำหยตรทำตรนงอยผใต นควทำมคธิดและ
เปป็นสธิที่งสรุดทข้ทำยทมีที่เขทำไดข้เหป็น เนบผคนัดเนสซทำรยจงน สนังที่ ควนักลผกตทำของเขทำซนที่งทททำใหข้เขทำตทำบอดถทำวร จทำก
นนัรนเขทำถผกตมีตรวนเพสืที่อทมีที่จะถผกนททำตนัวไปยนังบทำบธิโลน
ยรม 39:8

คนเคลเดมียไดถ้เผคำพระรคำชวนังและบถ้คำนเรสือนของประชคำชน และพนัง

กคคำแพงกรบงเยรผ ซคำเลอ็มเสมีย ขณะเดมียวกนันยข้อนกลนับมทำทมีที่เยรผซทำเลป็ม คนเคลเดมีย พวกชนชนัรนสผงแหตง
กองทนัพบทำบธิโลนเผทำพระรทำชวนังพรข้อมกนับบข้ทำนเรสือนทมีที่อยผใต กลข้เคมียงของกรรุงนนัรน แมข้วทำต
สถทำปนัตยกรรมของกรรุงนนัรนในสมนัยนนัรน (และตอนนมีร) สต วนใหญตแลข้วมมีโครงสรข้ทำงเปป็นหธิน สต วน
ภทำยในและระบบหลนังคทำคทรทำของมนันกป็ลข้วนตธิดไฟงตทำยทนัรงสธิรน ดนังนนัรนกรรุงนมีรจงน ถผกเผทำทททำลทำยและถผกทธิรง
ไวข้ใหข้อยผใต นซทำกปรนักหนักพนังทมีที่ครุกรรุตน นอกจทำกนมีร กททำแพงเหลตทำนนัรนของเยรผซทำเลป็มซนที่งเปป็นระบบ
ปข้องกนันหลนักของมนันกป็ถผกพนังลง ใครกป็ตทำมทมีที่พยทำยทำมอทำศนัยอยผทต มีที่นนนัที่ กป็ไมตมสมี ที่ ธิงปข้องกนันจทำกบรรดทำกอง
ทนัพทมีที่เปป็นศนัตรผหรสือพวกโจรทมีที่มทำปลข้นชธิง สรรุปกป็คสือ คนบทำบธิโลนทททำลทำยกรรุงเยรผซทำเลป็มและทธิรงมนัน
ใหข้เหลสือแตตซทำกปรนักหนักพนัง
ยรม 39:9-10

แลถ้วเนบผซคำระดคำนผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้จนับสมู่วน

ประชคำชนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ในกรบงเปอ็นเชลยพคำไปยนังบคำบฮิโลน ทนันี้งคนทมีนึ่เลอ็ดลอด คสือคนทมีนึ่เลอ็ดลอดมคำหคำ
ทมู่คำน และสมู่วนคนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ เนบผคนัดเนสซทำรยไดข้เหลสือขข้ทำรทำชกทำรคนหนนที่งไวข้ซนที่งมมีชอสืที่ วตทำ เนบผซทำระ

ดทำนเพสืที่อรนับผธิดชอบดผแลเรสืที่องกทำรรวบรวมผผข้ลรมีภยนั แหตงศนกนนัรน ยธิวเหลตทำนนัรนทมีที่มธิไดข้เสมียชมีวธิตในศนกครนัรง
สรุดทข้ทำยนนัรนกป็ถผกรวบรวมและถผกบนังคนับใหข้เดธินในฐทำนะเชลยศนกกลนับไปยนังบทำบธิโลน นมีรที่ วมถนงพวก
ยธิวทนัรงปวงซนงที่ กตอนหนข้ทำนนัรนไดข้ยอมจททำนนตตอกองทนัพบทำบธิโลนกตอนและระหวตทำงกทำรลข้อมกรรุง
เยรผซทำเลป็มพรข้อมกนับพวกยธิวจทำกเมสืองตตทำงๆทมีที่อยผรต อบนอกในยผดทำหย พวกเขทำทรุกคนถผกรวบรวมและ
เตรมียมพรข้อมทมีที่จะเดธินกลนับไปยนังบทำบธิโลน
10 แตมู่เนบผซคำระดคำน ผผถ้บญ
นั ชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้ทฮินี้งคนจนแหมู่งประชคำชนทมีนึ่ไมมู่มมี
สมบนัตฮิอะไรไวถ้ในแผมู่นดฮินยผดคำหยบคำถ้ ง และในเวลคำเดมียวกนันไดถ้มอบสวนองบมู่นและไรมู่นคำใหถ้แกมู่เขคำ พวก
ยธิวชนชนัรนลตทำงสรุดหรสือพวกคนตตทำงชทำตธิทมีที่เขทำพบในยผดทำหย – คนเหลตทำนนัรนทมีที่ไมตมมีเงธินหรสือควทำมชททำนทำญ
ใดๆ – ถผกคนบทำบธิโลนบนังคนับใหข้ไถหวตทำนผสืนดธินและดผแลสวนองรุตนใดกป็ตทำมทมีที่เหลสือรอดจทำกกทำร
ทททำลทำยแหตงสงครทำมนนัรน จทำกนนัรนคนบทำบธิโลนยตอมเกป็บเกมีที่ยวผลกททำไรจทำกกทำรลงทรุนเหลตทำนมีรในรผป
ภทำษมีหรสือบรรณทำกทำรอยตทำงไมตตข้องสงสนัย จนงเปป็นกทำรเกป็บผลกททำไรในรผปแบบใดกป็ตทำมทมีที่ไดข้จทำกแผตน
ดธินทมีที่ถผกยนดครองนมีร
ยรม 39:11-12

บนัดนมีนี้เนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ประทคำนบนัญชคำเกมีนึ่ยว

ดถ้วยเยเรมมียยทคำงเนบผซคำระดคำน ผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยวมู่คำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำขตทำวแพรต ไปถนงหผ
เนบผคนัดเนสซทำรยเกมีที่ยวกนับเยเรมมียยผผข้ซนที่งไดข้พยทำกรณยเกมีที่ยวกนับกทำรยนดกรรุงนมีรโดยบทำบธิโลน ไดข้แนะนททำ
ประชทำชนใหข้ยอมจททำนนตตอพวกเขทำ และไดข้เตสือนสตธิกษนัตรธิยยและพวกเจข้ทำนทำยใหข้ยอมมอบกรรุงนมีรแกต
พวกเขทำ
12 "จงรนับทมู่คำนไป ดผแลทมู่คำนใหถ้ดมี และอยมู่คำทคคำอนันตรคำยแกมู่ทมู่คำน แตมู่จงกระทคคำแกมู่ทมู่คำนตคำมทมีนึ่
ทมู่คำนจะบอกใหถ้" เยเรมมียยยงนั อยผใต นลทำนของครุกนนัรนตอนทมีที่เยรผซทำเลป็มถผกยนด ดนังนนัรนกษนัตรธิยยบทำบธิโลนจนง
สนังที่ ปลตอยตนัวเขทำ เขทำสนังที่ เพธิมที่ เตธิมอมีกวตทำเยเรมมียยควรไดข้รนับกทำรดผแลและมธิใหข้อนันตรทำยใดๆเกธิดขนรนแกตเขทำ
เขทำสนังที่ อมีกวตทำสธิที่งใดกป็ตทำมทมีที่เยเรมมียขย อ เขทำกป็ควรไดข้รบนั พระเจข้ทำทรงดผแลคนเหลตทำนนัรนทมีที่สนัตยยซสืที่อตตอ
พระองคย พระองคยทรงใหข้เกมียรตธิคนทนัรงหลทำยทมีที่ใหข้เกมียรตธิพระองคย

ยรม 39:13-14

ดนังนนันี้น เนบผซคำระดคำนผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคย เนบผชสนั

บคำน รนับสคำรมีส เนอรยกนัลชคำเรเซอรย รนับมนัก และบรรดคำเจถ้คำนคำยของกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ใชถ้คนไป
คณะผผข้แทนระดนับสผงของซนที่งเปป็นขข้ทำรทำชกทำรของบทำบธิโลนไดข้มทำถนงเพสือที่ ปลตอยตนัวเยเรมมียจย ทำกกทำรถผก
จททำจองของเขทำ ขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต คนใหญตคนโตเหลตทำนมีรมทำเพสืที่อปลตอยตนัวเขทำกป็สตงขข้อควทำมทมีที่ชนัดเจนใหข้
คนทนัรงปวงเหป็นวตทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจะตข้องไดข้รนับกทำรปฏธิบนัตธิอยตทำงดมี
14 คสือพวกทมู่คำนไดถ้ใชถ้คนไปนคคำเยเรมมียยมคำจคำกบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคย เขคำทนันี้งหลคำย
มอบทมู่คำนไวถ้กนับเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำน ใหถ้นคคำทมู่คำนไปบถ้คำน ดนังนนันี้นทมู่คำน
จนงไดถ้อยผมู่ทมู่คำมกลคำงประชคำชน คณะผผข้แทนตททำแหนตงสผงนมีรของบทำบธิโลนปลตอยตนัวเยเรมมียยใหข้อยผใต น
ควทำมดผแลของ “เกดทำลธิยทำหยบรุตรชทำยอทำหธิคมนั ผผข้เปป็นบรุตรชทำยชทำฟทำน” เหป็นไดข้ชนัดวตทำนมีที่เปป็นชทำยคน
เดมียวกนับทมีที่ไดข้ชตวยเยเรมมียยใหข้พนข้ จทำกควทำมตทำยในเยเรมมียย 26:24 เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเหป็นอกเหป็นใจผผข้
พยทำกรณยทตทำนนมีร พระเจข้ทำทรงทททำใหข้แนตใจวตทำเขทำไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิตและคนบทำบธิโลนมอบหมทำยเขทำใหข้
ดผแลผผข้พยทำกรณยชรทำทตทำนนมีร จทำกนนัรนเยเรมมียยไดข้รนับอนรุญทำตใหข้กลนับไปบข้ทำนของเขทำในตททำบลอทำนทำโธท
ซนที่งหตทำงไปททำงทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือของเยรผซทำเลป็มประมทำณสทำมไมลย เขทำไดข้รนับอนรุญทำตใหข้มมี
เสรมีภทำพเตป็มเปมีที่ยมทมีที่นนันที่ ทตทำมกลทำงพวกชนชนัรนลตทำงทมีที่ถผกเหลสือไวข้ใหข้ไถหวตทำนผสืนดธิน
ยรม 39:15-16

บนัดนมีนี้พระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียย ขณะทมีนึ่ทมู่คำนถผกขนัง

อยผใมู่ นบรฮิเวณทหคำรรนักษคำพระองคยนนนันี้ วมู่คำ ขข้อควทำมตรงนมีรยข้อนกลนับไปยนังชตวงเวลทำกตอนกรรุง
เยรผซทำเลป็มแตกขณะทมีที่เยเรมมียยยงนั ถผกขนังอยผใต นลทำนแหตงครุกนนัรน เหป็นไดข้ชนัดวตทำนมีที่คสือหลนังจทำกเอเบดเมเลค
ไดข้ชตวยชมีวธิตเขทำจทำกครุกใตข้ดธินนนัรนแลข้ว
16 "จงไปบอกเอเบดเมเลคคนเอธฮิโอเปมียวมู่คำ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล
ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะใหถ้ถถ้อยคคคำของเรคำทมีนึ่มมีอยผมู่ตมู่อกรบงนมีนี้สคคำเรอ็จในทคำงรถ้คำยไมมู่ใชมู่ทคำงดมี และจะ
สคคำเรอ็จตมู่อหนถ้คำเจถ้คำในวนันนนันี้น พระเจข้ทำไดข้ทรงสนังที่ เยเรมมียย ณ เวลทำนนัรนใหข้ไปแจข้งแกตเอเบดเมเลคคน
เอธธิโอเปมียเกมีที่ยวกนับสธิที่งทมีที่กทำท ลนังจะเกธิดขนรน เรทำควรระลนกวตทำเอเบดเมเลคไดข้สททำแดงควทำมกรรุณทำตตอเยเร

มมียดย ข้วยและเปป็นหตวงเกมีที่ยวกนับสวนัสดธิภทำพของเขทำ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรงแจข้งแกตเขทำวตทำเยรผซทำเลป็มจะลตม
สลทำยในไมตชข้ทำ
ยรม 39:17-18

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ แตมู่เรคำจะชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้นในวนันนนันนี้ และเขคำจะ

ไมมู่มอบเจถ้คำไวถ้ในมสือของคนทมีนึ่เจถ้คำกลนัว แมข้พระเจข้ทำกททำลนังจะอนรุญทำตใหข้เยรผซทำเลป็มถผกยนดและถผกทททำลทำย
พระองคยกทป็ รงสนัญญทำเอเบดเมเลควตทำเขทำจะไดข้รนับกทำรไวข้ชวมี ธิต คนบทำบธิโลนทมีที่เขทำกลนัวจะไมตจนับเขทำ
เปป็นนนักโทษ
18 เพรคำะเรคำจะชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้นเปอ็นแนมู่ และเจถ้คำจะไมมู่ลถ้มลงดถ้วยดคำบ แตมู่เจถ้คำจะมมีชมีวฮิตเปอ็น
บคคำเหนอ็จแหมู่งกคำรสงครคำม เพรคำะเจถ้คำไดถ้ไวถ้วคำงใจในเรคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ" พระเจข้ทำตรนัส
ซทรทำวตทำพระองคยจะทรงชตวยชทำยผผข้นร มีใหข้พนข้ คสือ ผผข้ทมีที่ไดข้ผผกมธิตรกนับเยเรมมียยและจะทรงไวข้ชมีวธิตเขทำ วลมีทมีที่วทำต
“เจข้ทำจะมมีชวมี ธิตเปป็นบททำเหนป็จแหตงกทำรสงครทำม” เปป็นสททำนวนในสมนัยนนัรนและหมทำยควทำมวตทำชมีวธิตของ
เขทำจะปลอดภนัย เหตรุผลกป็คสือวตทำเอเบดเมเลคไดข้ไวข้วทำงใจในพระเจข้ทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำเปป็นหนนงที่ ในไมต
กมีที่คนในเยรผซทำเลป็มทมีที่ไดข้กระทททำเชตนนนัรน พระเจข้ทำทรงเปป็นดนัรง (นนันที่ คสือ โลต) แกตคนทนัรงหลทำยทมีที่ไวข้วทำงใจ
พระองคยจรธิงๆ ดผ เพลงสดรุดมี 18:2 พระเจข้ทำทรงชตวยชทำยคนหนนงที่ ใหข้รอดผผข้ซนที่งไวข้วทำงใจในพระองคย
ดข้วยควทำมเชสืที่อเทตทำนนัรน ควทำมจรธิงแสนมหนัศจรรยยนร นันยนังมมีอยผเต หมสือนเดธิมจนทรุกวนันนมีร
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 40: รายละเอมียดเพยิที่มเตยิมถผกนนาเสนอเกมีที่ยวกนับการปลล่อยตนัวเยเรมมียณ์ใหผู้
อยผล่ในความดผแลของเกดาลยิยาหณ์ ดนังทมีที่หมายเหตมุไวผู้ในบททมีที่แลผู้ว (ขผู้อ 1-6) จากนนันั้นในสล่วนทมีที่เหลสือ
ของบทนมีนั้ มมีบนันทนกเกมีที่ยวกนับการสมคบคยิดปองรผู้ายเกดาลยิยาหณ์ (ขผู้อ 7-16)
ยรม 40:1

พระวจนะซนนึ่งมคำจคำกพระเยโฮวคำหยถนงเยเรมมียย หลนังจคำกทมีนึ่เนบผซคำระ

ดคำนผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้ปลมู่อยใหถ้ทมู่คำนไปจคำกรคำมคำหย ครนันี้งเมสืนึ่อเขคำจนับทมู่คำนตมีตรวน
มคำพรถ้อมกนับบรรดคำเชลยพวกกรบงเยรผซคำเลอ็มและยผดคำหย ผผถ้ทมีนึ่ถผกกวคำดไปเปอ็นเชลยยนังบคำบฮิโลน ดผ
เหมสือนวตทำในควทำมสนับสนหลนังกทำรลตมสลทำยของเยรผซทำเลป็ม เยเรมมียยถผกตมีตรวนโดยไมตระวนังและพทำ
ไปยนังรทำมทำหย (รทำมทำลทำหยในปนัจจรุบนัน) ซนที่งอยผหต ตทำงไปประมทำณหกหรสือเจป็ดไมลยททำงทธิศเหนสือของ

เยรผซทำเลป็ม แมข้เนบผซทำระดทำนผผข้บนัญชทำกทำรทหทำรรนักษทำพระองคยไดข้สนังที่ ปลตอยตนัวเยเรมมียยแลข้ว คททำสนังที่ นนัรน
กป็มธิไดข้ไปถนงเหลตทำขข้ทำรทำชกทำรทมีที่เปป็นผผข้ใตข้บนังคนับบนัญชทำทนันเวลทำ นมีที่ดผเหมสือนขนัดแยข้งกนับรทำยละเอมียดของ
39:13-14 อยตทำงไรกป็ตทำม ททำงแกข้กเป็ หป็นไดข้ชนัดวตทำอยผใต นเรสืที่องเวลทำของกทำรออกคททำสนังที่ เหลตทำนนัรนและกทำร
ปฏธิบนัตธิตทำมคททำสนังที่ เหลตทำนนัรนตรงนมีร สธิที่งทมีที่อทำจเกธิดขนรนกป็คสือวตทำหลนังจทำกถผกปลตอยตนัวโดยขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำ
นนัรนตทำมทมีพที่ รรณนทำไวข้ใน 39:13-14 แลข้ว เยเรมมียยถผกจนับกรุมอมีกครนัรงโดยพวกขข้ทำรทำชกทำรยศตทที่ทำกวตทำซนที่ง
ไมตทรทำบคททำสนังที่ เหลตทำนนัรนของเนบผซทำระดทำน จทำกนนัรนเขทำถผกตมีตรวนบนังคนับเดธินไปพรข้อมกนับยธิวคน
อสืที่นๆอมีกจททำนวนมทำกไปยนังตททำบลรทำมทำหยซนที่งเปป็นทมีๆที่ เขทำไดข้รนับกทำรปลตอยตนัวอมีกครนัรง
ยรม 40:2-3

ผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้นคคำเยเรมมียยมคำแลถ้วพผดกนับทมู่คำนวมู่คำ

"พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนทรงประกคำศควคำมรถ้คำยนมีนี้ตมู่อสถคำนทมีนึ่นมีนี้ ทมีรที่ ทำมทำหย เนบผซทำระดทำน
ออกควทำมเหป็นตตทำงๆอนันลนกซนรงแกตเยเรมมียย ขข้ทำรทำชกทำรชทำวบทำบธิโลนทมีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวผผข้นร มีทรทำบวตทำ
ทททำไมเยรผซทำเลป็มถนงถผกยนด เขทำทรทำบวตทำพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ พระเจข้ทำของพวกยธิว ไดข้ประกทำศควทำม
รข้ทำยนมีรซงนที่ บนังเกธิดแกตเยรผซทำเลป็มและยผดทำหยแลข้ว
3 บนัดนมีพนี้ ระเยโฮวคำหยทรงกระทคคำใหถ้เปอ็นไปและทรงกระทคคำตคำมทมีนึ่พระองคยตรนัสไวถ้ เพรคำะ
ทมู่คำนทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระเยโฮวคำหย และไมมู่เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระองคย สฮินึ่งนมีนี้จนงไดถ้
เปอ็นมคำเหนสือทมู่คำนทนันี้งหลคำย สธิที่งทมีที่นตทำทนงที่ กป็คสือวตทำ คนตตทำงชทำตธิทมีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวผผข้นร มีทรทำบวตทำพระเย
โฮวทำหยพระเจข้ทำ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล ไดข้ตรนัสลตวงหนข้ทำแลข้วถนงควทำมพธินทำศของยผดทำหยเหมสือนทมีที่เยเร
มมียไย ดข้กลตทำวไวข้ เขทำจนงอทำจทรทำบครต ทำวๆเกมีที่ยวกนับคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนของเยเรมมียยและอทำจไดข้อตทำนมนัน
ดข้วยซทรทำ คนบทำบธิโลนทมีที่นบนั ถสือพระตตทำงดข้ทำวผผข้นร มีตระหนนักวตทำพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้บทำบธิโลน
มทำตตอสผข้เยรผซทำเลป็มเพรทำะพวกเขทำไดข้ทททำบทำปตตอพระเจข้ทำของตนัวเอง สธิที่งทมีที่นตทำทนที่งยธิงที่ ขนรนไปอมีกกป็คสือวตทำ
คนบทำบธิโลนเขข้ทำใจเรสืที่องนมีรอยตทำงชนัดเจนขณะทมีที่พวกยธิว ซนงที่ เปป็นประชทำชนของพระเจข้ทำ กลนับไมตยอม
เชสืที่อมนัน
ยรม 40:4-5

ดผเถฮิด วนันนมีนี้ขคำถ้ พเจถ้คำปลมู่อยทมู่คำนจคำกโซมู่ตรวนทมีนึ่มสือของทมู่คำน ถถ้คำทมู่คำน

เหอ็นชอบทมีนึ่จะมคำยนังกรบงบคำบฮิโลนกนับขถ้คำพเจถ้คำ กอ็จงมคำเถฮิด ขถ้คำพเจถ้คำจะดผแลทมู่คำนใหถ้ดมี แตมู่ถถ้คำทมู่คำนไมมู่เหอ็น

ชอบทมีนึ่จะมคำยนังกรบงบคำบฮิโลนกนับขถ้คำพเจถ้คำ กอ็อยมู่คำมคำ ดผซฮิ แผมู่นดฮินทนันี้งหมดนมีนี้อยผมู่ตมู่อหนถ้คำทมู่คำน ทมู่คำนจะไป
ทมีนึ่ไหนกอ็ไดถ้ตคำมแตมู่ทมู่คำนเหอ็นดมีเหอ็นชอบทมีนึ่จะไป" หลนังจทำกควทำมสนับสนทมีที่ถผกพรรณนทำในควทำมเหป็น
เหลตทำนนัรนสททำหรนับขข้อ 1 ของบทนมีรแลข้ว เนบผซทำระดทำนกป็ปลตอยตนัวเยเรมมียยอมีกครนัรงจทำกโซตตรวนทมีที่เขทำถผก
จททำจอง เขทำเชธิญชวนเยเรมมียยใหข้มทำเปป็นแขกของเขทำยนังบทำบธิโลนซนที่งเปป็นทมีๆที่ เขทำจะไดข้รนับกทำรดผแลอยตทำง
ดมี หรสือถข้ทำเยเรมมียยจะเลสือก เขทำกป็อยผตต ตอในยผดทำหยไดข้ เขทำจะมมีอธิสรภทำพทมีที่จะมทำและไปทมีที่นนันที่ ไดข้ตทำมทมีที่เขทำ
ปรทำรถนทำ บนัดนมีรเยเรมมียยมมีอสธิ ระทมีที่จะทททำตทำมทมีที่เขทำปรทำรถนทำ
5 ขณะเมสืนึ่อทมู่คำนยนังไมมู่กลนับไป เขคำกลมู่คำววมู่คำ "ทมู่คำนจงกลนับไปหคำเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม
ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำน ผผถ้ซงนนึ่ กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้แตมู่งตนันี้งใหถ้เปอ็นผผถ้วมู่คำรคำชกคำรบรรดคำหนัวเมสืองยผ
ดคำหย และอยผกมู่ นับเขคำทมู่คำมกลคำงประชคำชน หรสือจะไปทมีนึ่ใดทมีนึ่ทมู่คำนเหอ็นชอบจะไปกอ็ไดถ้ " ผผบถ้ นัญชคำกคำร
ทหคำรรนักษคำพระองคยจนงสนันึ่งอนบมนัตฮิเสบมียงและใหถ้ของขวนัญแกมู่เยเรมมียย แลถ้วกอ็ปลมู่อยทมู่คำนไป
ดผเหมสือนวตทำชตวงเวลทำสนัรนๆไดข้ผทำต นพข้นไปแลข้วตนัรงแตตขข้อทมีที่แลข้ว เหป็นไดข้ชนัดวตทำเยเรมมียยมธิไดข้
วทำงแผนทมีจที่ ะไปยนังบทำบธิโลน ดนังนนัรนเนบผซทำระดทำน ผผข้บนัญชทำกทำรทหทำรรนักษทำพระองคยของบทำบธิโลน
จนงสนังที่ เยเรมมียยใหข้กลนับไปหทำเกดทำลธิยทำหย ดผควทำมเหป็นสททำหรนับ 39:14 ขณะเดมียวกนัน เนบผคนัดเนสซทำรยไดข้
แตตงตนัรงเกดทำลธิยทำหยใหข้เปป็นผผข้วทำต รทำชกทำรเหนสือมณฑลยผดทำหยทมีที่ถผกกททำรทำบแลข้วตอนนมีร เยเรมมียยจะมมี
อธิสรภทำพของตนไดข้ทมีที่นนันที่
เหป็นไดข้ชนัดวตทำ เกดทำลธิยทำหย เจข้ทำนทำยคนหนนที่งแหตงยผดทำหยไดข้ยอมจททำนนตตอคนบทำบธิโลนใน
ระหวตทำงกทำรลข้อมนนัรนและปฏธิญทำณวตทำจะสวทำมธิภกนั ดธิธตตอกษนัตรธิยยบทำบธิโลน เขทำจนงไดข้รนับรทำงวนัลเปป็น
อททำนทำจปกครองเหนสือยผดทำหยทมีที่ถผกพธิชธิต จทำกนนัรนเนบผซทำระดทำนไดข้ใหข้อทำหทำรและเงธินทรุนสต วนหนนงที่ แกต
เยเรมมียยสททำหรนับควทำมจททำเปป็นตตทำงๆของเขทำ นมีเที่ ปป็นสธิที่งสททำคนัญยธิงที่ หลนังสงครทำมเมสือที่ อทำหทำรและสธิที่งจททำเปป็น
ตตทำงๆของชมีวตธิ มมีปรธิมทำณจททำกนัด นอกจทำกนมีร สธิที่งทมีที่ปรทำกฏชนัดเจนกป็คอสื ควทำมกรรุณทำแบบจนัดเตรมียมของ
พระเจข้ทำในกทำรดผแลผผข้พยทำกรณยของพระองคยทมีที่ตกอยผใต นควทำมลททำบทำก พระเจข้ทำทรงทททำงทำนในใจของ
คนตตทำงชทำตธิทมีที่นบนั ถสือพระตตทำงดข้ทำวคนหนนที่งใหข้แสดงควทำมกรรุณทำตตอผผข้รนับใชข้ของพระองคย

ยรม 40:6

จคำกนนันี้นเยเรมมียกย อ็ไปหคำเกดคำลฮิยคำหย บบตรชคำยอคำหฮิคนัมทมีนึ่มฮิสปคำหย และ

อคำศนัยอยผกมู่ นับเขคำทมู่คำมกลคำงประชคำชนซนงนึ่ เหลสืออยผมู่ในแผมู่นดฮินนนันี้น เยเรมมียยจงน ไปหทำเกดทำลธิยทำหยทมีที่มธิส
ปทำหย (ไมตไกลจทำกรทำมทำหย) ทมีที่นนันที่ เขทำอทำศนัยอยผกต บนั พวกยธิวเลป็กนข้อยทมีที่เหลสืออยผใต นแผตนดธินนนัรน
ยรม 40:7-8

บนัดนมีนี้เมสืนึ่อบรรดคำหนัวหนถ้คำของกองทหคำรทมีนึ่ในทบมู่งนคำ คสือพวกเขคำและ

คนของเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ยฮินวมู่คำ กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้แตมู่งตนันี้งเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัมใหถ้เปอ็นผผถ้
วมู่คำรคำชกคำรในแผมู่นดฮินนนันนี้ และไดถ้มอบชคำยหญฮิงกนับเดอ็กผผถ้ทมีนึ่เปอ็นคนจนในแผมู่นดฮิน ซนงนึ่ มฮิไดถ้ถ ผกกวคำด
ไปเปอ็นเชลยยนังบคำบฮิโลนไวถ้ใหถ้ทมู่คำนนนันี้น ทมีที่ถผกพรรณนทำตรงนมีรคสือ คนทมีที่เหลสืออยผซต นที่งกระจนัดกระจทำยไป
แหตงกองทนัพของยผดทำหยซนที่งไดข้ซตอนตนัวจทำกกทำรโจมตมีของบทำบธิโลนในพสืรนทมีรที่ อบนอกตตทำงๆ คนเหลตทำ
นมีรแยกตนัวจทำกกองทนัพของกษนัตรธิยเย ศเดคมียทำหยซนที่งไดข้พยทำยทำมและลข้มเหลวในกทำรหลบหนมีไปพรข้อม
กนับเขทำ ในทมีที่สรุดพวกเขทำกป็ไดข้ขตทำววตทำคนบทำบธิโลนไดข้แตตงตนัรงเกดทำลธิยทำหยใหข้เปป็นผผข้วทำต รทำชกทำรแหตงยผดทำหย
แลข้วภทำยใตข้สธิทธธิอททำนทำจของบทำบธิโลนเพสือที่ ปกครองคนยทำกจนแหตงแผตนดธินนนัรนและบรธิหทำรจนัดกทำร
มนันเพสือที่ บทำบธิโลน
8 เขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไปหคำเกดคำลฮิยคำหยทมีนึ่มฮิสปคำหย มมีอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหย โยฮคำนนันและโย
นคำธคำนบบตรชคำยคคำเรอคำหย เสไรอคำหยบบตรชคำยทนันหบเมท บรรดคำบบตรชคำยของเอฟคำยชคำวเนโทฟคำหย
เยซนันยคำหยบบตรชคำยชคำวมคำอคำคคำหย ทนันี้งตนัวเขคำและคนของเขคำ คนสตวนทมีที่เหลสือเหลตทำนมีรทมีที่ไดข้
กระจนัดกระจทำยไปของกองทนัพยธิวซนที่งไดข้หลบหนมีกองทนัพบทำบธิโลนไปบนัดนมีร กลป็ งมทำยนังมธิสปทำหย ซนที่ง
เปป็นทมีที่ๆเกดทำลธิยทำหยอยผต ขข้ทำรทำชกทำรเหลตทำนมีรถผกเอตยชสืที่อตรงนมีร
ยรม 40:9-10

เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำนกอ็ไดถ้ปฏฮิญคำณใหถ้

แกมู่เขคำและคนของเขคำ กลมู่คำววมู่คำ "อยมู่คำกลนัวในกคำรทมีนึ่จะปรนนฮิบตนั ฮิคนเคลเดมีย จงอคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮิน
และปรนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน แลถ้วทมู่คำนทนันี้งหลคำยกอ็จะอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข เมสืที่อพบกนับเกดทำลธิยทำหย
เขทำกป็พยทำยทำมใหข้ควทำมมนันที่ ใจพวกเขทำวตทำไมตตข้องกลนัวคนเคลเดมีย (นนันที่ คสือ คนบทำบธิโลน) ตรงกนันขข้ทำม
เขทำหนรุนใจคนเหลตทำนนัรนใหข้ตร นังรกรทำกในบข้ทำนเรสือนเดธิมของพวกเขทำและปรนนธิบนัตธิกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิ
โลน เขทำสนัญญทำวตทำสธิที่งตตทำงๆจะไปเปป็นอยตทำงเรมียบรข้อยสททำหรนับพวกเขทำหทำกพวกเขทำกระทททำตทำมนนัรน

10 สมู่วนตนัวขถ้คำพเจถ้คำ ดผเถฮิด ขถ้คำพเจถ้คำจะอคำศนัยอยผมู่ทมีนึ่มฮิสปคำหย เพสืนึ่อจะปรนนฮิบนัตฮิคนเคลเดมีย ผผถ้ซงนนึ่
จะมคำหคำเรคำ แตมู่ฝมู่คำยทมู่คำนจงเกอ็บนคนี้คำองบมู่น ผลไมถ้ฤดผรถ้อน และนคนี้คำมนันและเกอ็บไวถ้ในภคำชนะ และจงอยผมู่
ในหนัวเมสืองซนนึ่งทมู่คำนยนดไดถ้นนันี้น" เกดทำลธิยทำหยพยทำยทำมใหข้ควทำมมนันที่ ใจพวกยธิวทมีที่ยงนั ระแวงเหลตทำนมีรวทำต เขทำ
ตนัรงใจทมีจที่ ะปรนนธิบนัตธิคนบทำบธิโลน วลมีทมีที่วทำต “ผผข้ซงนที่ จะมทำหทำเรทำ” แปลไดข้ดวข้ ยวตทำ ‘ซนงที่ ไดข้มทำหทำเรทำแลข้ว’
เกดทำลธิยทำหยจนงพยทำยทำมวทำงแบบอยตทำงแกตทหทำรยธิวเหลตทำนมีรซนที่งยนังสงสนัยเรสืที่องทนัรงหมดอยผต เขทำหนรุนใจคน
เหลตทำนนัรนใหข้กลนับไปบข้ทำนและปลผกพสืชผลและกลนับไปสผตชมีวธิตปกตธิ กทำรเอตยถนงผลไมข้ฤดผรอข้ นหมทำยถนง
พสืชผลตตทำงๆทมีถที่ ผกเกป็บเกมีที่ยวตอนสธิรนฤดผรข้อน นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำกทำรลตมสลทำยในทมีที่สรุดของเยรผซทำเลป็ม
เกธิดขนรนในฤดผรข้อนและกตอนถนงฤดผใบไมข้รตวง ชมีวตธิ สททำหรนับคนทมีที่เหลสืออยผนต ร มีกกป็ ทำท ลนังเรธิที่มกลนับเขข้ทำสผตภทำวะ
ปกตธิ
ยรม 40:11-12

ในทคคำนองเดมียวกนัน เมสืนึ่อพวกยฮิวทนันี้งหลคำย ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่โมอนับและ

ทมู่คำมกลคำงคนอนัมโมน และในเอโดมและในแผมู่นดฮินอสืนึ่นๆทนันี้งสฮินนี้ ไดถ้ยฮินวมู่คำกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ทฮินี้ง
คนใหถ้เหลสือไวถ้สมู่วนหนนนึ่งในยผดคำหยและไดถ้แตมู่งตนันี้งใหถ้เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยชคำ
ฟคำนใหถ้เปอ็นผผถ้วมู่คำ รคำชกคำรเหนสือเขคำทนันี้งหลคำย ในระหวตทำงกทำรยนดกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุดทข้ทำยนนัรน พวก
ยธิวจทำกยผดทำหยไดข้หนมีไปยนังประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนตตทำงๆ เชตน โมอนับ อนัมโมน เอโดม และทมีที่อสืที่นๆ
อยตทำงไรกป็ตทำม หลนังจทำกกทำรลตมสลทำยของเยรผซทำเลป็มแลข้ว พวกเขทำกป็ไดข้ขตทำววตทำเกดทำลธิยทำหยไดข้รนับกทำร
แตตงตนัรงใหข้เปป็นผผข้วทำต รทำชกทำรเหนสือแผตนดธินนนัรนและคนทนัรงหลทำยทมีที่เหลสืออยผใต นทมีที่นนนัที่
12 แลถ้วพวกยฮิวทนันี้งปวงกอ็ไดถ้กลนับมคำจคำกทบกทมีนึ่ซนนึ่งเขคำถผกขนับไลมู่ใหถ้ไปอยผนมู่ นันี้น และมคำยนังแผมู่นดฮิน
ยผดคำหยมคำหคำเกดคำลฮิยคำหยทมีนึ่มฮิสปคำหย และเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้เกอ็บนคนี้คำองบมู่นและผลไมถ้ในฤดผรถ้อนไดถ้เปอ็นอนัน
มคำก ยธิวเหลตทำนมีรทมีที่ถผกกระจนัดกระจทำยไปทนัวที่ ประเทศเพสืที่อนบข้ทำนตตทำงๆจนงเรธิที่มกลนับมทำยนังยผดทำหยและกลนับ
สผตกทำรปลผกพสืชผลตตทำงๆในสถทำนทมีที่เดธิมของตน เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำกลนับมทำทนันเวลทำทมีที่จะเกป็บเกมีที่ยว
พสืชผลตตทำงๆในฤดผรข้อนเปป็นปรธิมทำณมทำกมทำย
ยรม 40:13-14

นอกจคำกนมีนี้โยฮคำนนันบบตรชคำยของคคำเรอคำหยและบรรดคำประมบข

ของกองทหคำรทมีนึ่ในทบมู่งนคำไดถ้มคำหคำเกดคำลฮิยคำหยทมีนึ่มฮิสปคำหย อยตทำงไรกป็ตทำม ขตทำวกวนใจบนัดนมีรไดข้มทำถนง

ผตทำนททำงโยฮทำนนันผผข้เคยเปป็นขข้ทำรทำชกทำรคนหนนงที่ ในกองทนัพแหตงยผดทำหย เขทำมทำหทำเกดทำลธิยทำหยทมีที่มธิสปทำหย
พรข้อมกนับรทำยงทำนขตทำวทมีที่เปป็นลทำงรข้ทำย
14 และกลมู่คำวแกมู่ทมู่คำนวมู่คำ "ทมู่คำนทรคำบหรสือไมมู่วมู่คำ บคำอคำลฮิสกษนัตรฮิยขย องคนอนัมโมนไดถ้สมู่งใหถ้อฮิ
ชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยมคำเอคำชมีวฮิตของทมู่คำน" ฝมู่คำยเกดคำลฮิยคำหยบตบ รชคำยอคำหฮิคนัมไมมู่เชสืนึ่อเขคำทนันี้ง
หลคำย โยฮทำนนันรทำยงทำนตตอเกดทำลธิยทำหยวทำต กษนัตรธิยยแหตงอนัมโมนไดข้สตงชทำยคนหนนที่งนทำมวตทำอธิชมทำเอลมทำ
ลอบสนังหทำรเขทำ เหป็นไดข้ชนัดวตทำกษนัตรธิยยแหตงอนัมโมนคธิดวตทำโดยกทำรลอบสนังหทำรเกดทำลธิยทำหย ตนจะไดข้มมี
อธิทธธิพลและทมีที่ดธินในภผมภธิ ทำคนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม เมสืที่อเกดทำลธิยทำหยไดข้ยธินรทำยงทำนขตทำวนนัรนแลข้ว เขทำกป็ไมต
เชสืที่อมนัน
ยรม 40:15-16

แลถ้วโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหยไดถ้พผดกนับเกดคำลฮิยคำหยเปอ็นกคำรลนับทมีนึ่

มฮิสปคำหยวมู่คำ "จงใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำไปฆมู่คำอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยเสมีย และจะไมมู่มมีใครทรคำบเรสืนึ่อง
ทคคำไมจะใหถ้เขคำเอคำชมีวฮิตของทมู่คำน แลถ้วพวกยฮิวทนันี้งหลคำยซนนึ่งมคำรวบรวมอยผมู่กบนั ทมู่คำนจะกระจนัดกระจคำย
กนันไป และคนยผดคำหยทมีนึ่เหลสืออยผมู่นมีนี้กจอ็ ะพฮินคำศ" โยฮทำนนันจนงปรนกษทำอยตทำงลนับๆกนับเกดทำลธิยทำหยและขอ
อนรุญทำตไปลอบสนังหทำรอธิชมทำเอลอยตทำงลนับๆกตอนทมีที่เขทำจะมทำฆตทำเกดทำลธิยทำหย โยฮทำนนันเขข้ทำใจควทำม
วรุนต วทำยทมีที่จะเกธิดตทำมมทำสททำหรนับพวกยธิวทมีที่เหลสืออยผหต ทำกเกดทำลธิยทำหยถผกฆตทำตทำย
16 แตมู่เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัมพผดกนับโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหยวมู่คำ "ทมู่คำนอยมู่คำทคคำสฮินึ่งนมีนี้
เลย เพรคำะทมีนึ่ทมู่คำนพผดถนงอฮิชมคำเอลนนันี้นเปอ็นควคำมเทอ็จ" แมข้เขทำไดข้ยนธิ ขตทำวกรองทมีที่นตทำตกใจนมีรเกมีที่ยวกนับ
กทำรลอบสนังหทำรตน เกดทำลธิยทำหยกไป็ มตอนรุญทำตใหข้โยฮทำนนันเขข้ทำแทรกแซงเพสืที่อตน เหป็นไดข้ชนัดวตทำเกดทำลธิ
ยทำหยครุข้นเคยกนับอธิชมทำเอลอยผบต ข้ทำงและไมตคธิดวตทำอมีกฝตทำยจะทททำเรสืที่องพรรคยนร นัน บทถนัดไปจะพธิสผจนยวทำต เขทำ
คธิดผธิดขนทำดไหน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 41: บทถนัดไปนมีตนั้ ล่อเนสืที่องเรสือที่ งราวทมีที่ไดผู้เรยิมที่ ตผู้นในบททมีที่แลผู้วเกมีที่ยวกนับ
การลอบสนังหารเกดาลยิยาหณ์ ในขผู้อ 1-10 เปป็นบนันทนกเกมีที่ยวกนับการลอบสนังหารนนันนั้ และในขผู้อ 11-18
คสือผลลนัพธณ์ทมีที่ตามมาของมนัน

ยรม 41:1

ตมู่อมคำในเดสือนทมีนึ่เจอ็ดอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหย ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยเอ

ลมีชคำมคำเชสืนี้อพระวงศย พรถ้อมกนับเจถ้คำนคำยสฮิบคนของกษนัตรฮิยย ไดถ้มคำหคำเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัมทมีนึ่มฮิส
ปคำหย แลถ้วพวกเขคำรนับประทคำนอคำหคำรอยผมู่ดถ้วยกนันทมีนึ่มฮิสปคำหย เดสือนทมีที่เจป็ดของปฏธิทธินฮมีบรผคอสื ปลทำย
เดสือนกนันยทำยนและตข้นเดสือนตรุลทำคม อธิชมทำเอลทมีที่ถผกพรรณนทำถนงในบททมีที่แลข้วมทำถนงทมีที่มสธิ ปทำหย (หรสือ
มธิสเปหย) พรข้อมกนับชทำยสธิบคนและมทำเจอกนับเกดทำลธิยทำหย แมข้อธิชมทำเอลคนนมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำถผกใชข้มทำ
โดยกษนัตรธิยแย หตงอนัมโมน (40:14) ตรงนมีรเรทำกป็ทรทำบวตทำเขทำสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกรทำชวงศยกษนัตรธิยยแหตงยผ
ดทำหย เหป็นไดข้ชนัดวตทำเขทำไมตใชตบรุตรชทำยของเศเดคมียทำหย แตตสสืบสทำยโลหธิตมทำจทำกกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย
คณะผผข้แทนนมีรจงน รนับประททำนอทำหทำรเยป็นกนับเกดทำลธิยทำหย
ยรม 41:2-3

แลถ้วอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยกบนั คนทนันี้งสฮิบทมีนึ่อยผมู่กบนั เขคำกอ็ไดถ้ล บก

ขนนี้นฆมู่คำเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำน ผผทถ้ มีนึ่กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้แตมู่งตนันี้งใหถ้
เปอ็นผผถ้วคำมู่ รคำชกคำรทมีนึ่แผมู่นดฮินนนันี้นเสมียดถ้วยดคำบจนตคำย หลนังจทำกลดควทำมระแวงใดๆของเกดทำลธิยทำหย
แลข้วโดยกทำรรนับประททำนอทำหทำรเยป็นกนับเขทำ อธิชมทำเอลและสหทำยสธิบคนของเขทำจนงลรุกขนรนจทำกโตบ๊ะ
อทำหทำรและฆตทำเกดทำลธิยทำหยอยตทำงฉนับไวดข้วยดทำบ แมข้สธิบคนนนัรนคอยชตวย เหป็นไดข้ชนัดวตทำอธิชมทำเอลเปป็นผผข้
ทมีที่สนังหทำรเกดทำลธิยทำหยจนถนงตทำย เยเรมมียยเพธิมที่ เขข้ทำไปในบนันทนกนมีรวทำต เกดทำลธิยทำหยเปป็นผผข้ทมีที่เนบผคนัดเนสซทำรย
ไดข้แตตงตนัรงใหข้เปป็นผผข้วทำต รทำชกทำรแหตงแผตนดธินนนัรน ควทำมเหป็นนนัรนมมีไวข้เพสืที่อจรุดประสงคยสองประกทำร
อยตทำงไมตตข้องสงสนัย (1) กทำรลอบสนังหทำรเกดทำลธิยทำหยจนงเปป็นอทำชญทำกรรมทมีที่กระทททำตตอบทำบธิโลนและ
หนนที่งในขข้ทำรทำชกทำรของมนัน (2) แรงจผงใจของอธิชมทำเอลถผกนททำเสนอ ในฐทำนะยธิวคนหนนงที่ ซนที่งเปป็นเชสืรอ
พระวงศยแหตงยผดทำหย เขทำอทำจมองวตทำเกดทำลธิยทำหยเปป็นคนทรยศเพรทำะเขทำรต วมมสือและทททำงทำนกนับคนบทำ
บธิโลนซนงที่ เปป็นทมีที่เกลมียดชนัง อธิชมทำเอลจนงฆตทำเขทำเพรทำะควทำมพยทำยทำมเหลตทำนมีรของเขทำ
3 อฮิชมคำเอลไดถ้ฆมู่คำพวกยฮิวทนันี้งหลคำยทมีนึ่อยผมู่กนับเกดคำลฮิยคำหยทมีนึ่มฮิสปคำหย และคนเคลเดมียซนงนึ่ ไดถ้พบ
อยผมู่ทมีนึ่นนนันึ่ พรถ้อมกนับพวกทหคำรดถ้วย ในควทำมสนับสนทมีที่ตทำมมทำ อธิชมทำเอลและคนของเขทำฆตทำพวกยธิวทมีที่
อยผกต บนั เกดทำลธิยทำหยพรข้อมกนับพวกขข้ทำรทำชกทำรคนเคลเดมีย (นนันที่ คสือ คนบทำบธิโลน) ทมีที่อยผทต นมีที่ นันที่ เหป็นไดข้ชนัด
วตทำมมีทหทำรบทำบธิโลนบทำงคนอยผทต มีที่นนนัที่ ดข้วยซนงที่ ไดข้รนับมอบหมทำยใหข้เปป็นผผข้อทำรนักขทำเกดทำลธิยทำหย พวกเขทำกป็
ถผกฆตทำตทำยโดยกลรุตมคนรนักชทำตธิทมีที่มทำกนับอธิชมทำเอล ดนังนนัรน เกดทำลธิยทำหย เหลตทำทมีที่ปรนกษทำวงในของเขทำ

และขข้ทำรทำชกทำรกนับทหทำรบทำบธิโลนหลทำยคนทมีไที่ ดข้รนับมอบหมทำยใหข้อยผกต บนั เขทำลข้วนถผกสนังหทำรโดยอธิ
ชมทำเอล
ยรม 41:4-5

ตมู่อมคำอมีกสองวนันหลนังจคำกวนันทมีนึ่เกดคำลฮิยคำหยถผกฆมู่คำกมู่อนทมีนึ่ใครๆรผถ้เรสืนึ่อง

วนันหนนงที่ เตป็มๆผตทำนไปหลนังจทำกกทำรฆทำตกรรมนนัรน (ซนที่งเหป็นไดข้ชนัดวตทำเกธิดขนรนในตอนกลทำงคสืน) และวนัน
ทมีที่สองไดข้ถงน รรุตงเชข้ทำแลข้ว จนถนงขณะนนัรนยนังไมตมใมี ครรผเข้ รสือที่ งเกมีที่ยวกนับพวกเขทำ
5 มมีชคำยแปดสฮิบคนมคำจคำกเมสืองเชเคมและเมสืองชมีโลหยและเมสืองสะมคำเรมีย มมีหนวดเครคำโกน
เสมียและเสสือนี้ ผถ้คำขคำด และกรมีดตนัวเอง นคคำเครสืนึ่องธนัญญบผชคำและกคคำยคำนมคำถวคำยทมีนึ่พระนฮิเวศของพระเย
โฮวคำหย วนันทมีสที่ องนนัรน พวกยธิวกลรุตมหนนที่งจทำกเชเคม ชมีโลหย และสะมทำเรมีย – บทำงคนของพวกยธิวทมีที่
เหลสืออยผใต นแผตนดธินนนัรน – มทำถนงทมีที่มสธิ ปทำหยขณะมรุตงหนข้ทำไปถวทำยเครสือที่ งบผชทำตตทำงๆทมีที่พระวธิหทำรซนที่งถผก
ทททำลทำยแลข้วในกรรุงเยรผซทำเลป็มทมีที่ถผกทททำลทำย เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำกททำลนังไวข้ทรุกขย (แนตนอนวตทำเพรทำะกทำร
พธิชธิตและกทำรทททำลทำยประชทำชทำตธิของพวกเขทำและนครหลวงของพวกเขทำ) ดนังนนัรนพวกเขทำจนงมทำ
พรข้อมกนับหนวดเครทำทมีที่โกนออก เสสืรอผข้ทำฉมีกขทำด และบทำดแผลและรอยขมีดขตวนตทำมเนสืรอตนัวเพสืที่อ
แสดงควทำมทรุกขยโศกของตน (นมีที่ถผกหข้ทำมมธิใหข้กระทททำโดยพระรทำชบนัญญนัตธิของโมเสส ดผ เลวมีนธิตธิ
19:28 และพระรทำชบนัญญนัตธิ 14:1 แตตธรรมเนมียมปฏธิบนัตธิของคนนนับถสือพระตตทำงดข้ทำวไดข้แทรกซนมเขข้ทำ
มทำในประชทำชทำตธิยธิวตนัรงนทำนแลข้ว) แมข้เยรผซทำเลป็มและพระวธิหทำรถผกทททำลทำยแลข้ว คนเหลตทำนมีรกมป็ ทำตอนนมีร
โดยหวนังวตทำจะอข้อนวอนพระเยโฮวทำหยใหข้ชตวยพวกเขทำใหข้พข้น
ยรม 41:6-7

และอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยมคำจคำกมฮิสปคำหยพบเขคำเหลมู่คำนนันี้น

เขถ้คำ อฮิชมคำเอลเดฮินมคำพลคำงรถ้องไหถ้พลคำง และตมู่อมคำเมสืนึ่อเขคำพบคนเหลมู่คำนนันี้นจนงพผดกนับเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ
"เชฮิญเขถ้คำมคำหคำเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัมเถฮิด" ขณะพวกเขทำผตทำนมทำยนังมธิสปทำหย (ซนที่งเปป็นทมีที่ๆเกดทำลธิ
ยทำหยไดข้ปกครอง) อธิชมทำเอลกป็ออกมทำและมทำเจอกนับกลรุตมคนทมีที่กลนับใจเหลตทำนมีร โดยแสรข้งทททำเปป็น
รข้องไหข้อยตทำงโศกเศรข้ทำกนับพวกเขทำดข้วยเรสืที่องประชทำชทำตธิทมีที่ลตมสลทำยของพวกเขทำ เขทำจนงเชธิญชวนคน
เหลตทำนมีรใหข้มทำเจอกนับเกดทำลธิยทำหยซนที่งพวกเขทำนนกวตทำยนังมมีชมีวธิตสรุขสบทำยดมีอยผต

7 เมสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยเขถ้คำมคำในเมสือง อฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยและคนทมีนึ่อยผมู่กบนั ทมู่คำนกอ็ฆมู่คำ
เขคำทนันี้งหลคำยเสมีย และโยนเขคำลงไปในทมีนึ่ขนังนคนี้คำ พออยผใต นเขตแดนของเมสืองมธิสปทำหยแลข้ว อธิชมทำเอลกป็
สนังที่ เหลตทำนนักรบทมีที่มอมี ทำวรุธครบมสือและใจแขป็งกระดข้ทำงใหข้โจมตมีและฆตทำผผข้จทำรธิกทมีที่ไมตมอมี ทำวรุธและไรข้ททำง
สผข้เหลตทำนมีร หลนังจทำกทททำเชตนนนัรนแลข้ว เขทำกป็สงนัที่ ใหข้โยนคนเหลตทำนนัรนลงไปในทมีที่ขนังนทรทำอนันหนนที่งซนงที่ เปป็นทมีที่ๆ
เกดทำลธิยทำหยและเหลตทำสหทำยทมีที่ถผกฆตทำตทำยของเขทำถผกโยนลงไปแลข้ว
ยรม 41:8

แตมู่ในพวกนนันี้นมมีอยผสมู่ บฮิ คนดถ้วยกนันทมีนึ่พ ผดกนับอฮิชมคำเอลวมู่คำ "ขออยมู่คำฆมู่คำ

เรคำเสมียเลย เพรคำะเรคำมมีของมมีคมู่คำ คสือขถ้คำวสคำลมี ขถ้คำวบคำรยเลยย นคนี้คำมนัน และนคนี้คำผนนี้งซมู่อนไวถ้ในทบมู่งนคำ" ดนัง
นนันี้น เขคำจนงงดไมมู่ฆมู่คำเขคำทนันี้งหลคำยกนับพมีนึ่นถ้องเสมีย อยตทำงไรกป็ตทำม ในแปดสธิบคนนนัรนทมีที่ถผกซรุตมโจมตมีโด
ยอธิชมทำเอล มมีอยผสต ธิบคนโนข้มนข้ทำวเขทำมธิใหข้ฆตทำตนโดยอข้ทำงวตทำพวกเขทำมมีเสบมียงอทำหทำรซนที่งพวกเขทำเสนอ
แกตอธิชมทำเอลหทำกเขทำยอมไวข้ชวมี ธิตพวกตน นนันที่ โนข้มนข้ทำวอธิชมทำเอลและเขทำอนรุญทำตใหข้คนเหลตทำนนัรนมมี
ชมีวธิตอยผต
ยรม 41:9

ทมีนึ่ขนังนคนี้คำซนงนึ่ อฮิชมคำเอลโยนศพทนันี้งปวงของผผถ้ทมีนึ่เขคำฆมู่คำตคำยลงไปเพรคำะ

เหตบเกดคำลฮิยคำหยนนันี้น เปอ็นทมีนึ่ซนนึ่งกษนัตรฮิยยอคำสคำสรถ้คำงไวถ้เพสืนึ่อปถ้องกนันบคำอคำชคำกษนัตรฮิยแย หมู่งอฮิสรคำเอล อฮิชมคำ
เอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยกอ็ใสมู่คนทมีนึ่ถผกฆมู่คำไวถ้จนเตอ็ม หลทำยรข้อยปมีกตอนหนข้ทำนนัรน กษนัตรธิยยอทำสทำไดข้ทททำ
เปป็นเหมสืองหธินใกลข้กบนั มธิสปทำหยเพสืที่อจรุดประสงคยททำงทหทำร ดผ 1 พงศยกษนัตรธิยย 15:22 ในทมีขที่ นังนทรทำเหมสือง
หธินนนัรน อธิชมทำเอลโยนศพคนทมีที่เขทำไดข้ฆตทำตทำยทนัรงหมดทมีที่มธิสปทำหยลงไป
ยรม 41:10

แลถ้วอฮิชมคำเอลกอ็จนับคนทนันี้งหมดทมีนึ่เหลสืออยผมู่ในมฮิสปคำหยไปเปอ็นเชลย

คสือพวกรคำชธฮิดคำและประชคำชนทนันี้งปวงทมีนึ่เหลสืออยผมู่ทมีนึ่มฮิสปคำหย ผผถ้ทมีนึ่เนบผซคำระดคำนผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำร
รนักษคำพระองคยไดถ้มอบหมคำยใหถ้แกมู่เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม อฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยไดถ้จนับ
เขคำเปอ็นเชลย และออกเดฮินขถ้คำมฟคำกไปหคำคนอนัมโมน หลนังจทำกกทำรฆตทำฟนันทมีที่มสธิ ปทำหย อธิชมทำเอลกป็
รวบรวมพวกยธิวทมีที่เหลสืออยผทต รงนั หมดทมีที่นนนัที่ รวมถนงพวกเจข้ทำหญธิงทมีที่เปป็นเชสืรอพระวงศย (อทำจเปป็นบรุตรสทำว
ทนัรงหลทำยของเศเดคมียทำหย) และเรธิที่มบนังคนับพวกเขทำใหข้เดธินกลนับไปยนังอนัมโมน สธิที่งทมีที่ถผกบอกเปป็นนนัย

อยตทำงชนัดเจนกป็คสือวตทำ มมีพวกยธิวเหลสืออยผไต มตมทำกแลข้วในพสืรนทมีที่นร นนั เพรทำะวตทำคนสธิบเอป็ดคนทมีที่ถสืออทำวรุธ
สทำมทำรถขตมขวนัญและควบครุมพวกเขทำไดข้ทรนังหมด
ยรม 41:11-12

แตมู่เมสืนึ่อโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหยและบรรดคำหนัวหนถ้คำของกอง

ทหคำรซนนึ่งอยผมู่กบนั เขคำ ไดถ้ยฮินเรสืนึ่องควคำมชนัวนึ่ รถ้คำยทนันี้งหลคำยซนนึ่งอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยไดถ้กระทคคำ
แลถ้วนนันี้น ขตทำวเรสือที่ งควทำมโหดเหมีรยมของอธิชมทำเอลไดข้ลสือไปถนงหผโยฮทำนนันผผข้เปป็นขข้ทำรทำชกทำรคนหนนงที่
ของกองทนัพยธิวทมีที่พทำต ยแพข้แลข้วซนงที่ เหลสืออยผต ดผ ควทำมเหป็นสททำหรนับ 40:7-9
12 เขคำกอ็จนัดเอคำคนทนันี้งหมดของเขคำไปตมู่อสผถ้กนับอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหย เขคำทนันี้งหลคำย
ปะทะเขคำทมีนึ่สระใหญมู่ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่เมสืองกฮิเบโอน โยฮทำนนันรวบรวมกองทนัพยธิวทมีที่พทำต ยแพข้แลข้วทมีที่เหลสืออยผต
(ซนที่งไดข้ไปซตอนตนัวอยผใต นเขตแดนรอบนอกของประชทำชทำตธินร นัน) และไลตตทำมอธิชมทำเอลและกลรุตมคน
ของเขทำ ทมีที่กธิเบโอน ซนที่งเปป็นนครหนนงที่ ทมีที่อยผทต ทำงทธิศตะวนันตกเฉมียงเหนสือ (ระหวตทำงมธิสปทำหยกบนั
เยรผซทำเลป็ม) มมีสระนทรทำหลทำยแหตง ทมีที่นนนัที่ โยฮทำนนันไลตตทำมทนันกลรุมต คนของอธิชมทำเอล
ยรม 41:13-15

และตมู่อมคำเมสืนึ่อประชคำชนทนันี้งปวงผผถ้ซนนึ่งอยผมู่กบนั อฮิชมคำเอลเหอ็นโยฮคำนนัน

บบตรชคำยคคำเรอคำหยและบรรดคำหนัวหนถ้คำกองทหคำรทมีนึ่อยผมู่กนับเขคำ เขคำทนันี้งหลคำยกอ็เปรมปรมีดฮิธิ์ เมสืที่อกอง
ทหทำรของโยฮทำนนันปรทำกฏตนัว พวกยธิวทมีที่ถผกจนับตนัวไปโดยอธิชมทำเอลกป็ดมีใจทมีที่เหป็นกองทหทำรทมีที่เปป็น
มธิตร
14 ประชคำชนทนันี้งปวงซนนึ่งอฮิชมคำเอลจนับเปอ็นเชลยมคำจคำกมฮิสปคำหยจนงหนันหลนังและกลนับไป เขคำ
ไปหคำโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหย เหป็นไดข้ชดนั วตทำพวกเชลยเผตนหนมีจทำกอธิชมทำเอลและวธิที่งไปหทำโยฮทำ
นนันเพสือที่ ใหข้เขทำปกปข้อง เพรทำะกลนัวชมีวธิตตนจะเปป็นอนันตรทำย อธิชมทำเอลจนงตนัดสธินใจหนมีไปแทนทมีจที่ ะ
ตทำมรนังควทำนพวกเชลยของเขทำ
15 แตมู่อชฮิ มคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยไดถ้หนมีรอดจคำกโยฮคำนนันพรถ้อมกนับชคำยแปดคนไปหคำ
คนอนัมโมน เหป็นไดข้ชดนั วตทำเกธิดกทำรตตอสผข้ตทำมมทำและชทำยสองคนของอธิชมทำเอลถผกฆตทำตทำยหรสือไมตกถป็ ผก
จนับเปป็นเชลยโดยกองทหทำรของโยฮทำนนัน อยตทำงไรกป็ตทำมในควทำมสนับสนของพวกผผข้ลร มีภนัยทมีที่หลบหนมี
อธิชมทำเอลและชทำยแปดคนทมีที่เหลสืออยผขต องเขทำสทำมทำรถหนมีพนข้ ไปยนังเขตแดนของอนัมโมน

ยรม 41:16-18

แลถ้วโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหยและบรรดคำหนัวหนถ้คำของกองทหคำร

ซนนึ่งอยผกมู่ นับทมู่คำน ไดถ้นคคำประชคำชนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ทนันี้งหมด ซนนึ่งเอคำกลนับคสืนมคำจคำกอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิ
ยคำหยซงนนึ่ มคำจคำกมฮิสปคำหยหลนังจคำกทมีนึ่ไดถ้ฆมู่คำเกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัมแลถ้วนนันนี้ คสือทหคำร ผผหถ้ ญฮิง เดอ็ก
และขนันทมี ผผซถ้ นนึ่งโยฮคำนนันนคคำกลนับมคำจคำกกฮิเบโอน แทนทมีที่จะไลตตทำมอธิชมทำเอลตตอไป โยฮทำนนันกลนับ
รวบรวมผผข้ลร มีภนัยทนัรงหมดและคนเหลตทำนนัรนทมีเที่ ปป็นมธิตรกนับเขทำและกลนับมทำจทำกกธิเบโอน
17 และเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ไปอยผมู่ทมีนึ่ทมีนึ่อคำศนัยของคฮิมฮคำม ใกลถ้เบธเลเฮม ตนันี้งใจจะไปยนังอมียฮิปตย โยฮทำ
นนันจนงพทำกลรุตมผผข้ลร มีภยนั ของตนไปยนังทมีที่อทำศนัยแหตงหนนงที่ ใกลข้เบธเลเฮม ททำงทธิศใตข้ของเยรผซทำเลป็ม สททำหรนับ
เขทำแลข้ว เขทำพรข้อมทมีที่จะหนมีกบนั คนของเขทำไปยนังอมียธิปตยหทำกเหตรุกทำรณยตตทำงๆทททำทตทำจะไมตดมี
18 เนสืนึ่องดถ้วยคนเคลเดมีย เพรคำะเขคำกลนัว เพรคำะวมู่คำอฮิชมคำเอลบบตรชคำยเนธคำนฮิยคำหยไดถ้ฆมู่คำเกดคำลฮิ
ยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคมนั ผผถ้ซงนนึ่ กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ตนันี้งใหถ้เปอ็นผผถ้วมู่คำรคำชกคำรเหนสือแผมู่นดฮินนนันี้นเสมีย โย
ฮทำนนันรผวข้ ทำต ขตทำวจะลสือไปถนงบทำบธิโลนเรสืที่องกทำรสนังหทำรเกดทำลธิยทำหยผผข้ซนที่งเนบผคนัดเนสซทำรยไดข้แตตงตนัรง
เพรทำะกลนัววตทำคนบทำบธิโลนจะแกข้แคข้นและไมตแยกแยะวตทำใครเปป็นฝตทำยผธิดหรสือถผกในอทำชญทำกรรม
นนัรน โยฮทำนนันจนงพรข้อมทมีที่จะหนมีไปอมียธิปตยเหมสือนพวกยธิวคนอสืที่นๆ ดผ เยเรมมียย 43
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 42: เมสือที่ พยิจารณาถนงความโกลาหลทมีที่ถผกบนันทนกไวผู้ในบททมีที่แลผู้ว โยฮา
นนันจนงขอคนาปรนกษาจากพระเจผู้าผล่านทางเยเรมมียณ์ในขผู้อ 1-6 พระเจผู้าตรนัสตอบผล่านผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้
วล่าพวกเขาจะปลอดภนัยในยผดาหณ์ แตล่เผชยิญความพยินาศในอมียยิปตณ์ในขผู้อ 7-22
ยรม 42:1-3

บรรดคำหนัวหนถ้คำของกองทหคำรและโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหย และ

เยซนันยคำหยบบตรชคำยโฮชคำยคำหย และประชคำชนทนันี้งปวงจคำกผผถ้นถ้อยทมีนึ่สบ ดถนงผผใถ้ หญมู่ทมีนึ่สบ ดไดถ้เขถ้คำมคำใกลถ้
หลนังจทำกหทำยฝรุตนตลบแลข้วจทำกเหตรุกทำรณยชรุลมรุนเหลตทำนนัรนของบทกตอนหนข้ทำ โยฮทำนนัน เหลตทำนทำยทหทำร
ของเขทำ และพวกผผข้ลร มีภยนั ซนที่งเปป็นยธิวทมีที่เหลสืออยผใต กลข้เบธเลเฮมจนงมทำรวมตนัวกนัน

2 และพผดกนับเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยวมู่คำ "ขอใหถ้คคคำอถ้อนวอนของขถ้คำพเจถ้คำทนันี้งหลคำยเปอ็นทมีนึ่ยอมรนับ
ตมู่อหนถ้คำทมู่คำน และขอทมู่คำนอธฮิษฐคำนตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนเพสืนึ่อเรคำทนันี้งหลคำย เพสืนึ่อคนทมีนึ่
เหลสืออยผมู่นมีนี้ทนันี้งสฮินนี้ (เพรคำะเรคำมมีเหลสือนถ้อยจคำกคนมคำก ตคำมทมีนึ่ทมู่คำนเหอ็นอยผมู่กบนั ตคำแลถ้ว ) ผผข้ลร มีภนัยชทำวยธิว
กลรุตมนมีรหทำเยเรมมียยเจอและขอรข้องเขทำใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ นตทำสนใจทมีที่วทำต
พวกเขทำเรมียกพระเยโฮวทำหยวทำต เปป็นพระเจข้ทำของเยเรมมียยและไมตใชตพระเจข้ทำของพวกเขทำ เรทำอทำจ
อนรุมทำนไดข้วทำต พวกยธิวในแผตนดธินนนัรนไดข้แยกออกจทำกพระเยโฮวทำหยนทำนเหลสือเกธินจนพวกเขทำ (1)
ไมตรวผข้ ทำต จะอธธิษฐทำนตตอพระองคยอยตทำงไร หรสือไมตกป็ (2) มองวตทำตนัวเองไมตคตผควรกนับกทำรทททำเชตนนนัรน เรทำ
ควรหมทำยเหตรุดข้วยวตทำพวกเขทำยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยวตทำตนมมีคนเหลสืออยผไต มตมทำกแลข้ว พวกเขทำจนงขอ
รข้องเยเรมมียยใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำ
3 เพสืนึ่อทมีนึ่พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนจะสคคำแดงหนทคำงแกมู่เรคำวมู่คำ เรคำควรจะไปทคำงไหน
และขอสคคำแดงสฮินึ่งทมีนึ่เรคำควรจะกระทคคำ" สทำระสททำคนัญของคททำขอใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อของพวกเขทำคสือ ทมีที่
พระเจข้ทำจะประททำนกทำรทรงนททำแกตพวกเขทำและสททำแดงใหข้พวกเขทำเหป็นวตทำพวกเขทำควรทททำอะไร ดนังทมีที่
บทนมีรจะเผยใหข้เหป็น เมสืที่อพวกเขทำทรทำบวตทำคททำแนะนททำของพระเจข้ทำคสืออะไรแลข้ว พวกเขทำกป็ไมตสนใจคททำ
แนะนททำนนัรน
ยรม 42:4-6

แลถ้วเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยกลมู่คำวแกมู่เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ "ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ยฮินทมู่คำน

แลถ้ว ดผเถฮิด ขถ้คำพเจถ้คำจะอธฮิษฐคำนตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนตคำมคคคำขอรถ้องของทมู่คำนทนันี้งหลคำย
และตมู่อมคำพระเยโฮวคำหยจะทรงตอบทมู่คำนประกคำรใด ขถ้คำพเจถ้คำจะบอกแกมู่ทมู่คำน ขถ้คำพเจถ้คำจะไมมู่ปฮิดบนัง
สฮินึ่งใดไวถ้จคำกทมู่คำนเลย" เยเรมมียยจนงตกลงทมีจที่ ะอธธิษฐทำนตตอพระเจข้ทำเผสืที่อพวกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เขทำ
เตสือนคนเหลตทำนนัรนวตทำพระเจข้ทำทรงตอบอะไรมทำกป็ตทำม เขทำจะบอกพวกเขทำ – ไมตวทำต พวกเขทำอยทำก
ไดข้ยธินหรสือไมตกตป็ ทำม
5 แลถ้วเขคำทนันี้งหลคำยพผดกนับเยเรมมียยวคำมู่ "ขอพระเยโฮวคำหยจงเปอ็นพยคำนทมีนึ่สนัตยยจรฮิงและสนัตยยซอสืนึ่
ในระหวมู่คำงขถ้คำพเจถ้คำทนันี้งหลคำย ถถ้คำขถ้คำพเจถ้คำทนันี้งหลคำยมฮิไดถ้กระทคคำตคำมบรรดคำพระวจนะของพระเยโฮ
วคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนผผถ้ทรงใชถ้ทมู่คำน พวกยธิวทมีที่มทำชรุมนรุมกนันตตอหนข้ทำเยเรมมียตย อบอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำ

พระเจข้ทำจะทรงเปป็นพยทำนทมีแที่ ทข้จรธิงและสนัตยยซสืที่อระหวตทำงพวกเขทำหทำกพวกเขทำไมตยอมกระทททำตทำมทรุก
สธิที่งทมีที่เยเรมมียยเปธิดเผย อมีกครนัรงทมีพที่ วกเขทำเรมียกพระเยโฮวทำหยวทำต พระเจข้ทำของเยเรมมียย บทำงคนตมีควทำมวตทำ
ไมตใชตคนทนัรงหมดนมีรเปป็นยธิว แตตเปป็นคนตตทำงชทำตธิทมีที่คนอนัสซมีเรมียไดข้ยข้ทำยมทำอยผทต มีที่สะมทำเรมียซนงที่ คนเหลตทำนมีร
บทำงคนมทำจทำกทมีที่นนันที่ อยตทำงไรกป็ตทำม พวกเขทำหลทำยคนกป็เปป็นยธิวอยตทำงไมตตข้องสงสนัย แตตควทำมเหป็นทมีที่นตทำ
เศรข้ทำกป็คสือวตทำพวกเขทำอยผหต ตทำงไกลจทำกพระเจข้ทำของตนเหลสือเกธินจนพวกเขทำแทบไมตรจผข้ นักพระองคยแลข้ว
กระนนัรนพวกเขทำกป็รผข้วทำต เยเรมมียยรจผข้ นักพระองคยและหวนังวตทำเขทำจะมมีอธิทธธิพลตตอพระเยโฮวทำหยเพสืที่อพวกตน
ดนังนนัรนพวกเขทำจนงทททำตนัวนตทำเลสืที่อมใสตตอหนข้ทำผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร
6 ไมมู่วมู่คำจะดมีหรสือรถ้คำย ขถ้คำพเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะเชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำ
ของเรคำ ผผถ้ซงนนึ่ ขถ้คำพเจถ้คำทนันี้งหลคำยสมู่งทมู่คำนใหถ้ไปหคำนนันี้น เพสืนึ่อเรคำจะอยผมู่เยอ็นเปอ็นสบ ข เมสืนึ่อเรคำเชสืนึ่อฟนังพระ
สบ รเสมียงแหมู่งพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ" พวกเขทำประกทำศอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำพระเจข้ทำทรงสนังที่
พวกเขทำใหข้ทททำสธิที่งใดกป็ตทำม พวกเขทำจะเชสืที่อฟนัง – ไมตวทำต มนันดผเหมสือนดมีหรสือรข้ทำยกป็ตทำม บนัดนมีรพวกเขทำถนง
กนับเรมียกพระเยโฮวทำหยวทำต พระเจข้ทำของพวกเขาดข้วยซทรทำ ในกทำรขอรข้องเยเรมมียยใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำ
พวกเขทำกป็สนัญญทำอยตทำงนตทำเลสืที่อมใสวตทำจะเชสืที่อฟนังสธิที่งใดกป็ตทำมทมีพที่ ระเจข้ทำทรงสนังที่ ใหข้กระทททำ แมข้อยผหต ตทำง
ไกลจทำกพระเจข้ทำของพวกเขทำ บนัดนมีรเมสือที่ ควทำมทรุกขยลททำบทำกรทำยลข้อมอยผรต อบดข้ทำน พวกเขทำกป็ตนัดสธินใจทมีที่
จะลอง ‘พระเจข้ทำ’ อมีกครนัรง มนันคสือศทำสนทำทมีที่มปมี ระโยชนยสตวนตนเปป็นแรงจผงใจ
ยรม 42:7-9

ตมู่อมคำครนันี้นสฮินนี้ สฮิบวนันแลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียย

พระเจข้ทำทรงเลสือกทมีที่จะตอบคททำอธธิษฐทำนของเยเรมมียยสธิบวนันตตอมทำ
8 แลถ้วทมู่คำนจนงใหถ้ตคำมตนัวโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหย และบรรดคำผผถ้หวนั หนถ้คำของกองทหคำรผผถ้
อยผมู่กบนั ทมู่คำน และประชคำชนทนันี้งปวงตนันี้งแตมู่คนเลอ็กทมีนึ่สบ ดถนงคนใหญมู่ทมีนึ่สบด เยเรมมียยจนงใชข้คนไปตทำมโยฮทำ
นนัน เหลตทำนทำยทหทำรของเขทำ และพวกผผข้ลร มีภนัยชทำวยธิวทมีที่อยผกต บนั เขทำ
9 และบอกเขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ "พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ผผซถ้ นนึ่งทมู่คำนไดถ้ใชถ้ใหถ้ขคำถ้ พเจถ้คำ
นคคำเอคำคคคำอถ้อนวอนของทมู่คำนไปเสนอตมู่อพระพนักตรยพระองคยนนนันี้ ไดถ้ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เยเรมมียยประกทำศคททำ
ตอบตตอคททำอธธิษฐทำนของเขทำเผสืที่อพวกเขทำดข้วยกทำรเกรธิที่นนททำทมีที่ชดนั เจน “พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำแหตง

อธิสรทำเอล ไดข้ตรนัสดนังนมีรวทำต ” แมข้พวกเขทำอยผหต ตทำงไกลจทำกพระเจข้ทำของตน กระนนัรนพระองคยกยป็ นังเปป็น
พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลเหมสือนเดธิม
ยรม 42:10-12

ถถ้คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยจะอยผมู่ตมู่อไปในแผมู่นดฮินนมีนี้ เรคำจะสรถ้คำงเจถ้คำทนันี้งหลคำยขนนี้น

และไมมู่ทคคำลคำยลง เรคำจะปลผกเจถ้คำไวถ้และไมมู่ถอนเจถ้คำเสมีย เพรคำะเรคำไดถ้กลนับใจจคำกเหตบรถ้คำยซนนึ่งเรคำไดถ้
กระทคคำไปแลถ้ว ขข้อควทำมของพระเจข้ทำถนงประชทำชนทมีที่ดรสือดนงของพระองคยคสือ จงอยผตต ตอไปในยผเดมีย
แผตนดธินทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงสนัญญทำพวกเขทำแลข้ว หทำกพวกเขทำยอมทททำเชตนนนัรน พระองคยกทป็ รงสนัญญทำ
วตทำพระองคยจะชตวยเหลสือพวกเขทำแทนทมีจที่ ะขนัดขวทำงพวกเขทำ พระองคยจะปลผกพวกเขทำในทมีที่นนันที่ และ
ไมตถอนพวกเขทำออกไปเสมีย ในควทำมตรงไปตรงมทำอนันนตทำทนที่ง พระเจข้ทำทรงบอกพวกเขทำวตทำพระองคย
ทรงกลนับพระทนัย (นนันที่ คสือ ทรงเสมียพระทนัย) เพรทำะควทำมทรุกขยลททำบทำกทมีที่พระองคยไดข้นททำมทำสผตยผดทำหย นมีที่
ไมตไดข้หมทำยควทำมวตทำพระองคยคดธิ วตทำกทำรตมีสอนของพระองคยเปป็นควทำมผธิดพลทำด ตรงกนันขข้ทำม
พระทนัยอนันอตอนโยนของพระเจข้ทำถผกเปธิดเผย พระองคยทรงมมีควทำมกรรุณทำตตอประชทำชนทมีที่ถผกปนัญหทำ
รรุมเรข้ทำของพระองคย แมข้พระองคยไดข้ตมีสอนพวกเขทำอยตทำงหนนัก บนัดนมีรพระองคยกมป็ คมี วทำมกรรุณทำตตอพวก
เขทำแลข้ว
11 อยมู่คำกลนัวกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนผผซถ้ นนึ่งเจถ้คำกลนัวอยผมู่นนนันี้ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ อยมู่คำกลนัวเขคำเลย
เพรคำะเรคำอยผมู่กบนั เจถ้คำทนันี้งหลคำยเพสืนึ่อชมู่วยเจถ้คำใหถ้รอด และชมู่วยเจถ้คำใหถ้พถ้นจคำกมสือของเขคำ สองครนัรงในขข้อ
ควทำมสนัรนๆนมีร พระเจข้ทำทรงหนรุนใจผผข้ลร มีภยนั ชทำวยธิวเหลตทำนมีรวทำต อยตทำกลนัวกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนอมีกตตอไป
พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำพระองคยจะชตวยพวกเขทำใหข้รอดและชตวยพวกเขทำใหข้พข้นจทำกกทำรกระทททำเพธิที่ม
เตธิมโดยเนบผคนัดเนสซทำรย นมีบที่ อกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำ กทำรตมีสอนของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอยผดทำหยนร นันเสรป็จ
สธิรนแลข้ว พระองคยจะไมตยอมใหข้บทำบธิโลนทททำอนันตรทำยพวกเขทำตตอไปอมีก พระองคยทรงสนัญญทำวตทำจะอยผต
กนับพวกเขทำ
12 เรคำจะใหถ้ควคำมกรบณคำแกมู่เจถ้คำ เพสืนึ่อเขคำจะไดถ้กรบณคำเจถ้คำ และยอมใหถ้เจถ้คำกลนับไปอยผใมู่ นแผมู่นดฮิน
ของเจถ้คำเอง ถข้ทำผผข้ลร มีภนัยชทำวยธิวเหลตทำนมีรยอมฟนัง พระเจข้ทำกป็สนัญญทำวตทำจะเปมีที่ยมเมตตทำตตอพวกเขทำและจะ
ทททำใหข้แมข้แตตเนบผคดนั เนสซทำรยมมีควทำมเมตตทำตตอพวกเขทำเพสือที่ ทมีที่พวกเขทำจะสทำมทำรถกลนับมทำยนังทมีที่ดธิน

เหลตทำนนัรนแหตงบรรพบรุรรุษของตนไดข้ กลตทำวสนัรนๆคสือ ถข้ทำพวกเขทำยอมตนัรงใจฟนัง พระเจข้ทำกป็บอกพวกเขทำ
วตทำในไมตชข้ทำพวกเขทำจะสทำมทำรถกลนับมทำยนังบข้ทำนเรสือนของพวกเขทำ
ยรม 42:13-14

แตมู่ถถ้คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยพผดวมู่คำ `เรคำจะไมมู่อยผมู่ในแผมู่นดฮินนมีนี้ ' โดยไมมู่เชสืนึ่อฟนัง

พระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเจถ้คำ อยตทำงไรกป็ตทำมเยเรมมียเย ตสือนพวกเขทำวตทำ ถข้ทำพวกเขทำ
ไมตยอมฟนังและไมตใสต ใจคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำทมีที่ใหข้อยผตต ตอไปในยผเดมีย
14 และกลมู่คำววมู่คำ `ไมมู่เอคำ เรคำจะเขถ้คำไปในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย ทมีนึ่ซนนึ่งเรคำจะไมมู่เหอ็นสงครคำม จะไมมู่
ไดถ้ยฮินเสมียงแตร จะไมมู่หฮิวขนมปนัง และเรคำทนันี้งหลคำยจะอคำศนัยอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่น ' ถข้ทำยธิวทมีที่กลนับสนัตยยเหลตทำนมีรไมต
ใสต ใจคททำสนังที่ ของพระเจข้ทำและตนัรงหนข้ทำตนัรงตทำทมีที่จะหนมีไปยนังอมียธิปตย โดยคธิดวตทำพวกเขทำจะอยผทต มีที่นนันที่ โดย
ปรทำศจทำกสงครทำมและมมีอทำหทำรและทมีที่อยผอต ทำศนัยทมีที่นนนัที่ เยเรมมียยกมป็ ขมี ตทำวรข้ทำยสททำหรนับพวกเขทำ
ยรม 42:15-17

เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีนี้ คนยผดคำหยทมีนึ่เหลสืออยผมู่เออ๋ย ขอฟนังพระวจนะของ

พระเยโฮวคำหย พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำของอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ถถ้คำเจถ้คำมบมู่งหนถ้คำจะเขถ้คำ
อมียฮิปตยและไปอคำศนัยทมีนึ่นนนันึ่ เยเรมมียยจนงเตสือนพวกทมีที่เหลสืออยผใต นยผดทำหยใหข้ฟนังพระวจนะของพระเยโฮ
วทำหย พรข้อมกนับคททำเกรธิที่นนททำทมีที่แสดงสธิทธธิอททำนทำจ พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกเขทำมธิใหข้หนมีไปยนังอมียธิปตย
16 แลถ้วตมู่อมคำดคำบซนงนึ่ เจถ้คำกลนัวอยผมู่นนันี้นจะตคำมทนันเจถ้คำทมีนึ่นนันึ่นในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย และกคำรกนันดคำร
อคำหคำรซนนึ่งเจถ้คำกลนัวอยผมู่นนนันี้ จะตฮิดตคำมเจถ้คำไปถนงอมียฮิปตยและเจถ้คำจะตคำยทมีนึ่นนันึ่น ในกทำรหนมีไปยนังอมียปธิ ตย ยธิว
มนักกบฏเหลตทำนมีรจะเผชธิญกทำรโจมตมีทมีที่นนันที่ แทน พวกเขทำจะเผชธิญกนับกทำรกนันดทำรอทำหทำรแหตงสงครทำมทมีที่
พวกเขทำเคยกลนัวในยผดทำหยและสรุดทข้ทำยแลข้วจะตทำยในอมียธิปตย ขข้อเทป็จจรธิงกป็คสือ เนบผคนัดเนสซทำรยจะ
โจมตมีอมียธิปตย รรุกรทำนมนันและเอทำชนะมนันในทมีที่สรุด ถข้ทำยธิวเหลตทำนมีรยอมฟนังพระเจข้ทำของตน พวกเขทำกป็ควร
อยผทต ๆมีที่ พวกเขทำอยผขต ณะนนัรนดมีกวตทำ
17 ทบกคนซนงนึ่ มบมู่งหนถ้คำไปยนังอมียฮิปตย เพสืนึ่อจะอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่นจะตคำยเสมียดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำร
อคำหคำร ดถ้วยโรคระบคำด เขคำจะไมมู่มมีคนทมีนึ่เหลสืออยผมู่หรสือทมีนึ่รอดตคำยจคำกเหตบรถ้คำยซนงนึ่ เรคำจะนคคำมคำเหนสือ
เขคำ ยธิวทมีที่เหลสืออยผเต หลตทำนนัรนซนที่งกบฏตตอคททำสนังที่ ทมีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำโดยกทำรหนมีไปยนังอมียธิปตยจะตทำยทมีที่
นนันที่ (ดผ เยเรมมียย 46) พวกเขทำจะเผชธิญกทำรทททำลทำยลข้ทำงของสงครทำมทมีพที่ วกเขทำหวนังวตทำจะหนมีพข้นโดย

กทำรหนมีไปจทำกยผดทำหย พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำไมตมมีสนักคนเดมียวทมีที่หนมีไปยนังอมียปธิ ตยจะรอดพข้น พวกเขทำจะ
ตทำยกนันหมด
ยรม 42:18

เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ

เรคำเทควคำมกรฮินี้วของเรคำและควคำมพฮิโรธของเรคำลงเหนสือชคำวเยรผ ซคำเลอ็มอยมู่คำงไร เรคำจะเทควคำมกรฮินี้ว
ของเรคำเหนสือเจถ้คำทนันี้งหลคำยเมสืนึ่อเจถ้คำจะเขถ้คำไปยนังอมียฮิปตยอยมู่คำงนนันี้น เจถ้คำจะเปอ็นคคคำสคำป เปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง
เปอ็นคคคำแชมู่งและเปอ็นทมีนึ่นนฮิ ทคำ เจถ้คำจะไมมู่เหอ็นทมีนึ่นมีนึ่อมีก พระเจข้ทำซนที่งทรงทรทำบใจทมีที่มนักกบฏและจธิต
วธิญญทำณทมีที่ไมตเชสืที่อฟนังของพวกยธิวทมีที่ลร มีภนัยเหลตทำนมีรทรงเตสือนวตทำถข้ทำพวกเขทำไมตใสต ใจพระประสงคยทมีที่
แสดงออกแลข้วของพระองคย พวกเขทำกป็จะเผชธิญควทำมกรธิรวของพระองคยเหมสือนอยตทำงพวกยธิวทมีมที่ นัก
กบฏแหตงเยรผซทำเลป็มไดข้เผชธิญแลข้ว คนเหลตทำนนัรนทมีที่หนมีไปยนังอมียธิปตยในควทำมไมตเชสืที่อฟนังตตอคททำสนังที่ ตตทำงๆทมีที่
ชนัดเจนของพระเจข้ทำจะกลทำยเปป็น คคคำสคำป (คททำทมีแที่ ปลเชตนนนัรน อาลาหณ์ มมีควทำมหมทำยวตทำ ‘คททำสทำปแชตง’)
นนันที่ คสือ พวกเขทำจะถผกแชตงสทำปทมีที่นนันที่ พวกเขทำจะเปป็น (2) ทมีที่นล่าตกตะลนง หรสือควทำมรข้ทำงเปลตทำใหข้ทรุก
คนไดข้เหป็น พวกเขทำจะเปป็น (3) คนาแชล่ง หรสือถผกดตทำ พวกเขทำจะกลทำยเปป็น (4) ทมีที่นนยิ ทา หรสือเปป็นทมีที่
เยทำะเยข้ยดข้วย นอกจทำกนมีร (5) พวกเขทำจะไมตไดข้เหป็นแผตนดธินเกธิดของตนอมีกเลย แมข้พระเจข้ทำทรงมมี
ควทำมกรรุณทำตตอประชทำชนทมีที่ทรุกขยยทำกของพระองคย ในททำงกลนับกนัน ถข้ทำพวกเขทำเลสือกทมีที่จะทททำอวดดมี
ใสต พระองคยโดยกทำรไมตเชสืที่อฟนังตตอพระประสงคยทมีที่ชนัดเจนของพระองคย พวกเขทำกป็จะเผชธิญกทำร
พธิพทำกษทำอนันรข้ทำยแรง
ยรม 42:19-20

โอ คนยผดคำหยทมีนึ่ยงนั เหลสืออยผมู่เออ๋ย พระเยโฮวคำหยไดถ้ตรนัสเกมีนึ่ยวกนับทมู่คำน

แลถ้ววมู่คำ `อยมู่คำไปยนังอมียปฮิ ตย' จงรผถ้เปอ็นแนมู่วมู่คำ ในวนันนมีนี้ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ตนักเตสือนทมู่คำน เกรงวตทำจะมมีคททำถทำมใดๆ
พระเจข้ทำทรงสรรุปยตอคททำเตสือนของพระองคยทมีที่ใหข้แกตพวกยธิวทมีที่ลร มีภยนั เหลตทำนมีรผทำต นททำงเยเรมมียย พวกเขทำจะ
ตข้องไมตไปอมียธิปตย พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกเขทำเรสืที่องนมีรแลข้วในวนันนนัรน
20 วมู่คำทมู่คำนทนันี้งหลคำยไดถ้หลงเจฮินึ่นไปในใจของทมู่คำนเอง เพรคำะทมู่คำนไดถ้ใชถ้ขคำถ้ พเจถ้คำไปหคำพระเย
โฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนวมู่คำ `ขออธฮิษฐคำนเพสืนึ่อเรคำตมู่อพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำ และพระเยโฮวคำหย
พระเจถ้คำของเรคำจะตรนัสประกคำรใด ขอบอกแกมู่เรคำ และเรคำจะกระทคคำตคำม' เยเรมมียยยงนั ดผออกถนงควทำม

ไมตจรธิงใจของคททำขอของยธิวเหลตทำนมีรทมีที่ใหข้อธธิษฐทำนเผสืที่อพวกเขทำดข้วย เขทำรผข้วทำต คนพวกนมีรไมตจรธิงใจตอนทมีที่
พวกเขทำมทำหทำเขทำในตอนแรก และบนัดนมีรผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกอป็ ตทำนสมีหนข้ทำพวกเขทำออกถนงทตทำทมีทมีที่พวก
เขทำมมีตตอคททำตอบทมีที่ชดนั เจนของพระเจข้ทำทมีที่ตอบคททำขอของพวกเขทำ พวกเขทำแคตอยทำกใหข้พระเจข้ทำอวยพร
แผนกทำรตตทำงๆทมีพที่ วกเขทำไดข้คดธิ ไวข้แลข้ว พวกเขทำไดข้ตนัดสธินใจแลข้วและอยทำกจะพผดไดข้อยตทำงนตทำ
เลสืที่อมใสวตทำพวกเขทำไดข้อธธิษฐทำนเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนมีรแลข้ว พระเจข้ทำทรงทรทำบแนตนอนและผผข้พยทำกรณยทตทำน
นมีรกดป็ ผเรสืที่องนมีรออกอยตทำงรวดเรป็วเชตนกนัน
ยรม 42:21-22

และในวนันนมีขนี้ ถ้คำพเจถ้คำไดถ้ประกคำศพระวจนะนนันี้นแกมู่ทมู่คำนทนันี้งหลคำยแลถ้ว

แตมู่ทมู่คำนมฮิไดถ้เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงแหมู่งพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของทมู่คำนในสฮินึ่งใดๆซนงนึ่ พระองคยทรงใชถ้
ขถ้คำพเจถ้คำมคำบอกทมู่คำน ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน ประกทำศแกตพวกเขทำถนงคททำตอบทมีที่มตมี ตอคททำขอใหข้อธธิษฐทำน
เผสืที่อของพวกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม เยเรมมียยกดป็ ผออกถนงควทำมตนัรงใจแนตวแนตของพวกเขทำทมีที่จะเมธินเฉยนทรทำ
พระทนัยของพระเจข้ทำ พวกเขทำ (ผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีร) ไดข้อธธิษฐทำนแลข้ว แตตไมตไดข้รนับคททำตอบทมีที่
พวกเขทำอยทำกไดข้ ควทำมตนัรงใจแนตวแนตของพวกเขทำทมีที่จะไมตใสต ใจนทรทำพระทนัยของพระเจข้ทำปรทำกฏ
ชนัดเจน พวกเขทำเพธิกเฉยพระวจนะของพระเจข้ทำมทำนทำนแลข้วและไมตมสมี ที่ ธิงใดเปลมีที่ยนแปลงไปในตอน
นมีร
22 เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีจนี้ งทรคำบเปอ็นแนมู่วมู่คำ ทมู่คำนทนันี้งหลคำยจะตคำยดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำร
อคำหคำร และดถ้วยโรคระบคำด ในสถคำนทมีนึ่ซงนนึ่ ทมู่คำนทนันี้งหลคำยปรคำรถนคำจะไปอคำศนัยอยผมู่" เยเรมมียยจนง
ประกทำศวตทำเมสืที่อพวกเขทำมรุตงหนข้ทำลงไปยนังอมียธิปตยตทำมทมีพที่ วกเขทำวทำงแผนไวข้วทำต จะทททำ พวกเขทำจะตทำยกนัน
หมด – ไมตวทำต โดยดทำบ กทำรกนันดทำรอทำหทำร หรสือโรคภนัย พวกเขทำตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะทททำตทำมใจตนัวเอง
และพวกเขทำจะทนทรุกขยเพรทำะเหตรุนร นัน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 43: แผนการนนันนั้ เปป็นรผปเปป็นรล่างมากขนนนั้ เมสืที่อพวกผผผู้นนาทมีที่มนักกบฏของ
ชาวยผดาหณ์ทมีที่เหลสืออยผล่จบนั ตนัวเยเรมมียณ์และประชาชนอมีกจนานวนมากไปยนังอมียยิปตณ์ในขผู้อ 1-7 จากนนันั้นเยเร
มมียณ์บอกลล่วงหนผู้าถนงการพยิชยิตอมียยิปตณ์ในขผู้อ 8-13

ยรม 43:1-3

ตมู่อมคำเมสืนึ่อเยเรมมียยจบกคำรพผดตมู่อประชคำชนทนันี้งปวงถนงพระวจนะ

เหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเขคำทนันี้งหลคำย ซนงนึ่ พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเขคำไดถ้ทรง
ใชถ้ทมู่คำนใหถ้ไปพผดพระวจนะทนันี้งสฮินี้นนมีนี้กบนั เขคำทนันี้งหลคำยนนันี้นแลถ้ว บรธิบทของบทนมีรตตอเนสืที่องจทำกของบท
กตอนหนข้ทำโดยตรง ในบททมีที่ 42 พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียยทรงเตสือนพวกทมีที่เหลสืออยผขต องยผดทำหยแลข้ววตทำ
อยตทำไปอมียธิปตย เพรทำะวตทำถข้ทำพวกเขทำไป พระเจข้ทำจะนททำกทำรพธิพทำกษทำมทำสผตพวกเขทำทมีที่นนันที่
2 จคำกนนันี้นอคำซคำรฮิยคำหยบบตรชคำยโฮชคำยคำหยและโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหย และบรรดคำผผถ้ชคำยทมีนึ่
โอหนังไดถ้พผดกนับเยเรมมียยวมู่คำ "ทมู่คำนพผดมบสคำ พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำมฮิไดถ้ใชถ้ทมู่คำนใหถ้มคำพผดวมู่คำ `อยมู่คำ
ไปอมียฮิปตยทมีนึ่จะอคำศนัยอยผมู่ทมีนึ่นนนันึ่ ' พวกผผข้นททำของพวกทมีที่เหลสืออยผซต นที่งเปป็นยธิวทมีที่มนักกบฏถผกหมทำยเหตรุวทำต เปป็น
อทำซทำรธิยทำหยและโยฮทำนนัน (ผผข้ซนที่งถผกพรรณนทำในบทกตอนหนข้ทำแลข้ว) สองคนนมีรถผกหมทำยเหตรุดข้วยวตทำ
เปป็น “บรรดทำผผข้ชทำยทมีโที่ อหนัง” พวกคนใหญตคนโตของพวกทมีที่เหลสืออยผซต งนที่ เปป็นยธิวทมีมที่ นักกบฏถผก
พรรณนทำวตทำเปป็นคนเยตอหยธิงที่ และทททำตทำมอททำเภอใจ สรุภทำษธิต 13:10 กลตทำววตทำ “เพรทำะควทำมทะนงตนัว
เทตทำนนัรนกทำรวธิวทำทจนงเกธิดขนรน” และกทำรวธิวทำทกป็กทำท ลนังจะเกธิดขนรนแลข้วตรงนมีร พวกยธิวทมีที่เยตอหยธิงที่ และมนัก
กบฏเหลตทำนมีรกลตทำวหทำเยเรมมียยวทำต พผดโกหกเมสืที่อเขทำเตสือนพวกเขทำมธิใหข้หนมีไปยนังอมียธิปตย พวกเขทำไมต
ยอมรนับพระวจนะของพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียย
3 แตมู่บคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหยไดถ้ยบทมู่คำนใหถ้ตมู่อสผกถ้ บนั เรคำ เพสืนึ่อจะมอบเรคำไวถ้ในมสือของคนเคลเดมีย
เพสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยจะไดถ้ฆมู่คำเรคำ หรสือกวคำดเรคำไปเปอ็นเชลยในบคำบฮิโลน" บทำรรุคเปป็นผผข้ใหข้ควทำมชตวย
เหลสือ ผผข้ชตวย และเลขทำทมีที่เยเรมมียไย วข้ใจ เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรเปป็นศนัตรผตตอบทำรรุค พวก
เขทำจนงกลตทำวหทำบทำรรุควตทำเสมีรยมเยเรมมียยใหข้พยทำยทำมยนับยนัรงพวกเขทำมธิใหข้หนมีไปอมียธิปตย พวกเขทำอข้ทำงวตทำเหตรุ
จผงใจของบทำรรุคกป็คสือ เพสือที่ ทมีที่คนบทำบธิโลนจะไดข้ฆตทำพวกเขทำหรสือจนับพวกเขทำไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลน
ไมตปรทำกฏชนัดเจนวตทำทททำไมพวกเขทำถนงคธิดวตทำบทำรรุคอยผฝต ตทำยบทำบธิโลน แตตพวกเขทำกป็คธิดอยตทำงนนัรน
ยรม 43:4-7

ดนังนนันี้นโยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหย และบรรดคำหนัวหนถ้คำของกอง

ทหคำร และประชคำชนทนันี้งสฮินี้นจนง ไมมู่เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหยทมีนึ่จะอคำศนัยอยผมู่ในแผมู่นดฮินยผ
ดคำหย แมข้ถผกพระเจข้ทำเตสือนแลข้วผตทำนททำงเยเรมมียยใหข้อยผตต ตอไปในยผเดมีย โยฮทำนนันและผผข้นททำคนอสืนที่ ๆของ

พวกทมีที่เหลสืออยผซต นที่งเปป็นยธิวทมีที่มนักกบฏกป็ไมตเชสืที่อฟนังคททำสนังที่ ทมีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำโดยตรง พวกเขทำปฏธิเสธ
ทมีที่จะอยผตต ตอไปในยผเดมีย
5 แตมู่โยฮคำนนันบบตรชคำยคคำเรอคำหยและบรรดคำผผหถ้ นัวหนถ้คำของกองทหคำรไดถ้พคำคนยผดคำหยทบกคน
ทมีนึ่เหลสืออยผมู่ไป คสือผผถ้ซนนึ่งกลนับมคำอยผมู่ในแผมู่นดฮินยผดคำหย จคำกบรรดคำประชคำชคำตฮิทมีนึ่เขคำถผกขนับไลมู่ใหถ้ไปอยผมู่
นนันี้น โยฮทำนนันทมีที่หนัวแขป็งและมนักกบฏผผข้นร มีจนงรวบรวมพวกยธิวทมีที่ยงนั หลงเหลสืออยผใต นยผดทำหย บทำงคนไดข้
ซมซทำนกลนับมทำจทำกประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีที่พวกเขทำไดข้หนมีไปอยผนต ร นัน คนอสืนที่ ๆกป็ออกมทำจทำกกทำรหลบ
ซตอนตนัว โดยหลบหนมีคนบทำบธิโลนไปไดข้ แตตพวกเขทำทรุกคนกป็คตอยๆกลนับมทำยนังแผตนดธินยผดทำหย
6 คสือพวกผผถ้ชคำยผผถ้หญฮิง เดอ็ก บรรดคำธฮิดคำ และทบกคนซนนึ่งเนบผซคำระดคำนผผบถ้ นัญชคำกคำรทหคำร
รนักษคำพระองคยไดถ้เหลสือไวถ้ใหถ้แกมู่เกดคำลฮิยคำหยบบตรชคำยอคำหฮิคนัม ผผเถ้ ปอ็นบบตรชคำยชคำฟคำน ทนันี้งเยเรมมียยผถ้ผ
พยคำกรณย และบคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหย โยฮทำนนันจนงรวบรวมยธิวทนัรงหมดทมีที่เหลสืออยผใต นแผตนดธินนนัรนซนที่ง
คนบทำบธิโลนไดข้ทธิรงไวข้เบสืรองหลนัง ซนที่งรวมถนงเยเรมมียแย ละบทำรรุคผผข้ชตวยของเขทำดข้วย
7 เขคำทนันี้งหลคำยจนงมคำยนังแผมู่นดฮินอมียฮิปตย เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไมมู่เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเย
โฮวคำหย และเขคำกอ็มคำถนงนครทคำปคำนเหส ในกทำรทข้ทำททำยโดยตรงตตอพระบนัญชทำทมีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำ
โยฮทำนนันพทำพวกยธิวทมีที่เหลสืออยผใต นยผดทำหยเดธินไปยนังอมียธิปตย เหป็นไดข้ชดนั วตทำบทำงคนไปในกทำรกบฏตตอนทรทำ
พระทนัยของพระเจข้ทำ คนอสืนที่ ๆเชตนเยเรมมียยและบทำรรุค กป็ถผกบนังคนับใหข้ไปโดยไมตเตป็มใจ ตอนแรกพวก
เขทำมทำยนังนครททำปทำนเหสในอมียธิปตยททำงตะวนันออกเฉมียงเหนสือ อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทมีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำ
กทำรยข้ทำยถธิที่นฐทำนนมีรเปป็นกทำรไมตเชสืที่อฟนังโดยตรงตตอพระบนัญชทำทมีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำ
ยรม 43:8-9

แลถ้วพระวจนะของพระเยโฮวคำหยมคำยนังเยเรมมียยในนครทคำปคำนเหส

วมู่คำ พอไปถนงทมีที่นครททำปทำนเหส พระเจข้ทำกป็ตรนัสอมีกครนัรงแกตเยเรมมียย
9 "จงถสือกถ้อนหฮินใหญมู่ๆไวถ้ จงซมู่อนไวถ้ทมีนึ่ในปผนสอในเตคำเผคำอฮิฐ ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่ทคำงเขถ้คำไปสผมู่
พระรคำชวนังของฟคำโรหยในนครทคำปคำนเหสทมู่คำมกลคำงสคำยตคำของคนยผดคำหย อมีกบทเรมียนหนนงที่ ทมีที่ยก
ตนัวอยตทำงประกอบกททำลนังจะถผกสอนจทำกพระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียย พระเจข้ทำทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้เกป็บ
รวบรวมกข้อนหธินใหญตๆและซตอนพวกมนันไวข้ในปผนสอซนงที่ ถผกใชข้ทมีที่เตทำเผทำอธิฐประจททำทข้องถธิที่น เตทำเผทำ

อธิฐทมีที่วทำต นมีรเหป็นไดข้ชนัดวตทำอยผตต ธิดกนับททำงเขข้ทำสผตบข้ทำนหลนังหนนที่งซนที่งถผกเปป็นเจข้ทำของโดยฟทำโรหยแหตงอมียธิปตย
และเยเรมมียยถผกสนังที่ ใหข้ซตอนหธินเหลตทำนมีรไวข้ทมีที่นนันที่ ตอนกลทำงวนันแสกๆทตทำมกลทำงสทำยตทำของยธิวคนอสืที่นๆทมีที่
นนันที่
ยรม 43:10-11

และจงกลมู่คำวแกมู่เขคำทนันี้งหลคำยวมู่คำ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำ

แหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะใชถ้และนคคำเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน ผผรถ้ นับใชถ้ของ
เรคำ และทมู่คำนจะตนันี้งพระทมีนึ่นนันึ่งของทมู่คำนเหนสือหฮินเหลมู่คำนมีนี้ ซนนึ่งเรคำไดถ้ซมู่อนไวถ้ และทมู่คำนจะกคำงพลนับพลคำ
หลวงของทมู่คำนเหนสือหฮินเหลมู่คำนมีนี้ ขข้อควทำมในบทเรมียนทมีที่ยกตนัวอยตทำงประกอบนมีรกคป็ สือวตทำ อมีกไมตนทำน
พระเจข้ทำจะทรงใชข้เนบผคนัดเนสซทำรยกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนเขข้ทำมทำในอมียปธิ ตย นมีที่บอกเปป็นนนัยถนงกทำร
รรุกรทำนอมียธิปตยโดยบทำบธิโลน นอกจทำกนมีรเนบผคดนั เนสซทำรยจะกทำงพลนับพลทำหลวงของตน (กระโจม
เพสืที่อปข้องกนันจทำกแสงแดด) บนกข้อนหธินเหลตทำนนัรนทมีที่เยเรมมียยซตอนไวข้ในปผนสอนนัรน มมีหมทำยเหตรุดข้วยวตทำ
พระเจข้ทำทรงเรมียกเนบผคดนั เรสซทำรย (นนันที่ คสือ เนบผคนัดเนสซทำรย) วตทำผผข้รนับใชข้ของพระองคยอมีกแลข้ว พระเจข้ทำ
ทรงใชข้กษนัตรธิยยตตทำงชทำตธิองคยนร มีเพสือที่ ตมีสอนและพธิพทำกษทำประชทำชนทมีที่มนักกบฏและกลนับสนัตยยของ
พระองคย
11 และเมสืนึ่อทมู่คำนมคำถนง ทมู่คำนจะโจมตมีแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตยมอบผผถ้ทมีนึ่กคคำหนดใหถ้ถนงควคำมตคำยจะไป
หคำควคำมตคำย ผผถถ้ ผกกคคำหนดใหถ้เปอ็นเชลยแกมู่กคำรเปอ็นเชลย และผผถ้ทมีนึ่ถผกกคคำหนดใหถ้ถผกดคำบใหถ้แกมู่ดคำบ
เมสืที่อคนบทำบธิโลนภทำยใตข้เนบผคนัดเนสซทำรยมทำถนงในอมียธิปตย มนันจะไมตใชตกทำรมทำแบบเปป็นมธิตร ครนัรนใชข้
กททำลนังทหทำรทมีที่เหนสือกวตทำ คนบทำบธิโลนจะไมตเพมียงพธิชธิตอมียธิปตยเทตทำนนัรน พวกเขทำจะฆตทำฟนัน (นนันที่ คสือ
โจมตมี) โดยใชข้กทำท ลนังและประหทำรชมีวธิตคนเหลตทำนนัรนทมีที่พวกเขทำไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ประหทำรชมีวธิต และ
จนับคนอสืที่นๆเปป็นเชลยกลนับไปยนังบทำบธิโลน และฆตทำคนอสืที่นๆทมีที่เขข้ทำมทำขวทำงททำงพวกเขทำ พวกยธิวมนัก
กบฏทมีที่หนมีมทำจทำกยผเดมียเหป็นไดข้ชนัดวตทำมมีจททำนวนมทำกพอสมควรซนงที่ เนบผคนัดเนสซทำรยกทำท ลนังตทำมหทำ ถข้ทำ
พวกเขทำฟนังเยเรมมียย พวกเขทำกป็คงไมตตข้องเจอกนับควทำมทรุกขยลททำบทำกเชตนนมีร
ยรม 43:12-13

และเรคำจะกมู่อไฟในวฮิหคำรของพระแหมู่งอมียฮิปตย และทมู่คำนจะเผคำเสมีย

และเกอ็บไปเปอ็นเชลย และทมู่คำนจะปกคลบมตนัวเองดถ้วยแผมู่นดฮินอมียฮิปตย เหมสือนผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะปกคลบมตนัว

เองดถ้วยเสสืนี้อคลบม และทมู่คำนจะไปเสมียจคำกทมีนึ่นนันึ่นดถ้วยสนันตฮิภคำพ ขณะเดมียวกนัน พระเจข้ทำจะทรงทททำงทำน
ในใจของเนบผคนัดเนสซทำรยใหข้เผทำวธิหทำรรผปเคทำรพทนัรงหลทำยในอมียธิปตย โดยจนับตนัวพวกนนักบวชและ
สทำวกของพวกเขทำไปเปป็นเชลย เมสือที่ เสรป็จธรุระแลข้ว เนบผคนัดเนสซทำรยและกองทนัพของเขทำจะขนทรนัพยย
สธิที่งของของอมียธิปตยไป ดรุจผผข้เลมีรยงแกะสวมเสสืรอกนันหนทำวตนัวใหญต จทำกนนัรนเขทำจะจทำกไปอยตทำงสนันตธิภทำพ
โดยไมตมผมี ผข้ใดรบกวนหรสือขผตใหข้เขทำถอยทนัพกลนับไปเลย
13 ทมู่คำนจะหนักเสคำศนักดฮิธิ์สฮิทธฮิธิ์แหมู่งเมสืองเบธเชเมชซนนึ่งอยผมู่ในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตยเสมีย และทมู่คำนจะเอคำ
ไฟเผคำวฮิหคำรของพระแหมู่งอมียฮิปตยเสมีย" เบธเชเมช มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘บข้ทำนแหตงดวงอทำทธิตยย’
กทำรกรทำบไหวข้ดวงอทำทธิตยยเปป็นรผปแบบหนนงที่ ของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพทมีแที่ พรต หลทำยในอมียธิปตย ขณะอยผต
ในอมียธิปตย พระเจข้ทำทรงสนังที่ เนบผคนัดเนสซทำรยใหข้ทททำลทำยรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนของกทำรบผชทำดวงอทำทธิตยยและ
เผทำวธิหทำรของรผปเคทำรพเหลตทำนนัรนจนถนงพสืรนดธิน ดนังนนัรนกทำรนนับถสือรผปเคทำรพในอมียธิปตยจนงถผกจนัดกทำรโดย
พระเจข้ทำ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 44: เรสือที่ งราวของพวกยยิวในอมียยิปตณ์ดนาเนยินตล่อไป ในบทนมีนั้พระเจผู้าผล่า
นทางเยเรมมียณ์ทรงเผชยิญหนผู้าพวกยยิวในอมียยิปตณ์ดวผู้ ยเรสืที่องการนนับถสือรผปเคารพทมีพที่ วกเขายนังกระทนาตล่อ
ไปในขผู้อ 1-4 พวกยยิวเหลล่านนันั้นไมล่ยอมกลนับใจจากการนนับถสือรผปเคารพของตนในขผู้อ 15-19 จาก
นนันั้นพระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้ทรงประกาศความพยินาศของพวกเขาในขผู้อ 20-30
ยรม 44:1-3

พระวจนะทมีนึ่มคำยนังเยเรมมียยเกมีนึ่ยวดถ้วยบรรดคำยฮิวทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮิน

อมียฮิปตยทมีนึ่มฮิกดล ทมีนึ่ทคำปคำนเหส ทมีนึ่โนฟ และในแผมู่นดฮินปนัทโรส วมู่คำ บทนมีรถผกเกรธิที่นนททำดข้วยคททำประกทำศ
เรสืที่องพระวจนะของพระเจข้ทำซนที่งมทำยนังเยเรมมียยเกมีที่ยวกนับพวกยธิวทมีไที่ ดข้หนมีไปยนังอมียธิปตย ขณะเดมียวกนัน พวก
เขทำไดข้กระจนัดกระจทำยไปยนังพสืรนทมีที่อนสืที่ ๆ รวมถนงมธิกดล ซนที่งอยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของนครททำปทำนเหส
ตทำมแนวชทำยแดน, โนฟซนที่งอยผทต ทำงทธิศตะวนันตกเฉมียงใตข้เลมียบแมตนร ททำไนลย และลงไปททำงทธิศใตข้อมีก
ตทำมแนวแมตนร ททำไนลยไปยนังแผตนดธินปนัทโรส (โนฟเปป็นอมีกชสืที่อหนนที่งของเมมฟธิส ซนที่งขณะนนัรนเปป็น
นครหลวงของอมียธิปตย)

2 "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ เจถ้คำทนันี้งหลคำยไดถ้เหอ็นบรรดคำ
เหตบรถ้คำยทมีนึ่เรคำนคคำมคำเหนสือกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม และเหนสือหนัวเมสืองยผดคำหยทนันี้งสฮินี้น ดผเถฮิด ทบกวนันนมีนี้เมสืองเหลมู่คำ
นนันี้นกอ็เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง ไมมู่มมีผใถ้ผ ดอคำศนัยอยผใมู่ นนนันนี้ พระเจข้ทำทรงเกรธิที่นนททำคททำเตสือนของพระองคยแกตพวกยธิวมนัก
กบฏในอมียธิปตยโดยเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำพระองคยไดข้พพธิ ทำกษทำเยรผซทำเลป็มและเมสืองอสืที่นๆของยผ
ดทำหยอยตทำงไรแลข้ว จนถนงวนันนนัรน เมสืองเหลตทำนนัรนกป็ยนังรกรข้ทำงและไมตมผมี ผข้คนอทำศนัยอยผเต หมสือนเดธิม
3 เพรคำะควคำมชนันึ่วซนงนึ่ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำไดถ้ยนันึ่วเยถ้คำเรคำใหถ้มมีควคำมโกรธ ดถ้วยกคำรทมีนึ่เขคำทนันี้ง
หลคำยไปเผคำเครสืนึ่องหอม และปรนนฮิบนัตฮิพระอสืนนึ่ ซนนึ่งเขคำไมมู่รถ้จผ นัก ไมมู่วมู่คำเขคำเอง หรสือเจถ้คำทนันี้งหลคำย หรสือ
บรรพบบรบษของเจถ้คำ สทำเหตรุหลนักของกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอพวกเขทำกป็คสือ ควทำมชนัวที่ อนันใหญต
หลวงของพวกเขทำซนที่งพวกเขทำยนัวที่ ยรุพระพธิโรธของพระเจข้ทำดข้วยกทำรนนับถสือรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวของ
พวกเขทำ ยผดทำหยไดข้ตธิดตทำมพระอสืที่นๆทมีที่เปป็นรผปเคทำรพซนที่งเปป็นกทำรฝตทำฝสืนบนัญญนัตธิสองขข้อแรกของ
บนัญญนัตธิสธิบประกทำรโดยตรง
ยรม 44:4-6

อยมู่คำงไรกอ็ดมีเรคำไดถ้ใชถ้บรรดคำผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำคสือผผถ้พยคำกรณยไปหคำเจถ้คำ

โดยไดถ้ลบกขนนี้นแตมู่เนฮินึ่นๆ และใชถ้เขคำไปกลมู่คำววมู่คำ `โอ อยมู่คำกระทคคำสฮินึ่งทมีนึ่นมู่คำสะอฮิดสะเอมียนนมีนี้ ซนงนึ่ เรคำเกลมียด
ชนัง' แมข้ควทำมชนัวที่ แหตงควทำมบทำปของยผดทำหยปรทำกฏ พระเจข้ทำกป็ยนังทรงใชข้ผผข้พยทำกรณยหลทำยคนมทำเตสือน
พวกเขทำอยตทำงขยนันขนันแขป็งเกมีที่ยวกนับควทำมนตทำสะอธิดสะเอมียนของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพซนที่งพระเจข้ทำทรง
เกลมียดชนัง นมีบที่ อกเปป็นนนัยถนงควทำมเมตตทำอนันยธิงที่ ใหญตของพระเจข้ทำ เพรทำะวตทำนทำนแลข้วกตอนพระองคย
ทรงพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองคย พระองคยทรงเตสือนพวกเขทำอยตทำงอดทนใหข้หนันเสมียจทำกควทำม
บทำปของพวกเขทำ
5 แตมู่เขคำไมมู่ฟนังหรสือเงมีนึ่ยหผฟนัง เพสืนึ่อจะหนันกลนับจคำกควคำมชนัวนึ่ รถ้คำยของเขคำ และไมมู่เผคำเครสืนึ่อง
หอมแกมู่พระอสืนึ่น ทนัรงๆทมีพที่ ระเจข้ทำทรงเตสือนหลทำยครนัรงอยตทำงเมตตทำ พวกยธิวกป็เมธินคททำเตสือนเหลตทำนนัรนและ
ดททำเนธินตตอไปในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอนันมนักกบฏของตน
6 เพรคำะฉะนนันี้น เรคำจนงไดถ้เทควคำมเดสือดดคำลและควคำมโกรธของเรคำออกใหถ้พลบมู่งขนนี้นในหนัว
เมสืองยผดคำหย และในถนนหนทคำงของกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม และเมสืองเหลมู่คำนนันี้นกอ็ถผกทฮินี้งไวถ้เสมียเปลมู่คำและ

รกรถ้คำงไป อยมู่คำงทบกวนันนมีนี้ หลนังจทำกคททำเตสือนยทำวนทำน พระเจข้ทำทรงระบทำยพระพธิโรธของพระองคยตตอสผข้
แผตนดธินยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มนครหลวงของมนัน อยตทำงทมีพที่ วกยธิวในอมียธิปตยทรทำบดมี ยผดทำหยและ
เยรผซทำเลป็มยนังรกรข้ทำงอยผเต หมสือนเดธิมจนถนงยทำมนนัรน พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำทนาไมกทำร
พธิพทำกษทำดนังกลตทำวจนงบนังเกธิดแกตแผตนดธินเกธิดของพวกเขทำ
ยรม 44:7-8

เพรคำะฉะนนันนี้ บนัดนมีนี้ พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่ง

อฮิสรคำเอล จนงตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ทคคำไมเจถ้คำทนันี้งหลคำยจนงทคคำควคำมชนันึ่วรถ้คำยยฮินึ่งใหญมู่นมีนี้แกมู่จฮิตใจเจถ้คำเอง และตนัดเอคำ
ผผชถ้ คำยผผหถ้ ญฮิงทนันี้งเดอ็กและเดอ็กทมีนึ่ยนังดผดนมเสมียจคำกเจถ้คำ เสมียจคำกทมู่คำมกลคำงยผดคำหย ไมมู่มมีชนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ไวถ้
แกมู่เจถ้คำเลย พระเจข้ทำจนงตรนัสถทำมพวกยธิวมนักกบฏทมีนที่ นับถสือรผปเคทำรพในอมียธิปตยว ทำต ทททำไมพวกเขทำจนง
ดททำเนธินในควทำมบทำปของตนตตอไป นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำพวกเขทำจะนททำกทำรพธิพทำกษทำเพธิที่ม
เตธิมจทำกพระเจข้ทำมทำสผตตนัวเอง กทำรพธิพทำกษทำนนัรนจะเกธิดขนรนแกตพวกผผข้หญธิงและเดป็กๆของยผดทำหยทมีที่มนัก
กบฏดข้วย เมสืที่อทรุกอยตทำงจบสธิรนลง พวกเขทำจะไมตเหลสืออยผเต ลยสนักคนเดมียว
8 ทคคำไมเจถ้คำทนันี้งหลคำยจนงยนันึ่วเยถ้คำเรคำใหถ้โกรธดถ้วยกคำรทมีนึ่มสือของเจถ้คำกระทคคำ ดถ้วยกคำรเผคำเครสืนึ่อง
หอมใหถ้แกมู่พระอสืนึ่นในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตยทมีนึ่ทมีนึ่เจถ้คำมคำอยผมู่นนันี้น เพสืนึ่อเจถ้คำจะตถ้องถผกตนัดออกและเปอ็นทมีนึ่สคำปแชมู่ง
และเปอ็นทมีนึ่นฮินทคำทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิแหมู่งแผมู่นดฮินโลก สทำเหตรุแหตงพระพธิโรธเพธิมที่ เตธิมของ
พระเจข้ทำกป็คสือ กทำรนนับถสือรผปเคทำรพทมีที่ยงนั กระทททำอยผตต ตอไปของยผดทำหย กระทนังที่ ในอมียธิปตย ถข้ทำพวกเขทำขสืน
ทททำอยตทำงนนัรนอยผตต ตอไป พวกเขทำจะกลทำยเปป็นคททำแชตงและคททำนธินททำทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนแหตง
แผตนดธินโลก นนันที่ กป็คสือ: ยธิวโงตเหลตทำนนัรนไมตเคยเขป็ดหลทำบซะทมี คททำเหยมียดหยทำมนนัรนตธิดตทำมพวกยธิวมทำ
ตลอดหลทำยศตวรรษแลข้ว
ยรม 44:9-10

เจถ้คำไดถ้ลสืมควคำมชนันึ่วของบรรพบบรบษของเจถ้คำ ควคำมชนันึ่วของบรรดคำ

กษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหย บรรดคำควคำมชนันึ่วของนคำงสนมและมเหสมีของเขคำทนันี้งหลคำย ควคำมชนัวนึ่ ของเจถ้คำเอง
และควคำมชนันึ่วของภรรยคำของเจถ้คำ ซนนึ่งเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้กระทคคำในแผมู่นดฮินยผดคำหย และในถนนหนทคำง
ของกรบงเยรผซคำเลอ็มเสมียแลถ้วหรสือ เกรงวตทำยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรไดข้ลสืมไปเสมียแลข้ว พระเจข้ทำทรงเตสือน
ควทำมจททำพวกเขทำเกมีที่ยวกนับควทำมบทำปของอดมีตเพสืที่อนบข้ทำนของพวกเขทำสมนัยอยผใต นยผดทำหย ยผดทำหยทมีที่มนัก

กบฏไดข้ตธิดตทำมกทำรเลตนชผข้ฝตทำยวธิญญทำณและฝตทำยรต ทำงกทำยในยผเดมียมทำนทำนแลข้ว พวกเขทำไดข้เขข้ทำรต วมกนับ
รผปเคทำรพตตทำงๆอยตทำงนอกใจ กระทนังที่ ในถนนสทำยตตทำงๆของเยรผซทำเลป็ม เหมสือนกนับทมีที่พวกเขทำเปป็นคน
เลตนชผข้ฝตทำยรต ทำงกทำย
10 แมถ้กระทนันึ่งวนันนมีนี้แลถ้วเขคำทนันี้งหลคำยกอ็ยงนั มฮิไดถ้ถมู่อมตนัวลง หรสือเกรงกลนัว หรสือดคคำเนฮินตคำมรคำช
บนัญญนัตฮิหรสือตคำมกฎเกณฑยของเรคำ ซนนึ่งเรคำใหถ้มมีไวถ้หนถ้คำเจถ้คำทนันี้งหลคำยและหนถ้คำบรรพบบรบษของเจถ้คำ แมข้
ยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรในอมียธิปตไดข้หนมีพข้นแขนยทำวๆของบทำบธิโลนมทำไดข้ชนัวที่ ครทำว พวกเขทำกป็ยนังไมตถตอม
ตนัวลงตตอพระพนักตรยพระเจข้ทำของตน พวกเขทำไมตมคมี วทำมเกรงกลนัวพระเจข้ทำเลย นอกจทำกนมีร พวกเขทำยนัง
เพธิกเฉยพระรทำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ทำและพระบนัญชทำตตทำงๆทมีที่อยผใต นนนัรนตตอไป สรรุปกป็คสือพวกยธิวใน
อมียธิปตยยงนั เพธิกเฉยและไมตเชสืที่อฟนังพระเจข้ทำของตนตตอไป ไมตมกมี ทำรกลนับใจใหมตเลย
ยรม 44:11-12

เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล จนง

ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะมบมู่งหนถ้คำของเรคำตมู่อสผถ้เจถ้คำใหถ้เกฮิดกคำรรถ้คำย และจะตนัดยผดคำหยออกเสมียใหถ้สนฮินี้
พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรในอมียธิปตยวทำต พระองคยจะตนัรงพระพนักตรยของพระองคยตตอสผข้
พวกเขทำอมีกเพสืที่อลงโทษพวกเขทำและทททำลทำยพวกเขทำเสมีย
12 และเรคำจะเอคำชนยผดคำหยทมีนึ่เหลสืออยผมู่ ผผถ้ซงนนึ่ มบมู่งหนถ้คำมคำทมีนึ่แผมู่นดฮินอมียฮิปตยเพสืนึ่อจะอคำศนัยอยผนมู่ นันี้น
และเขคำทนันี้งหลคำยจะถผกผลคำญเสมียหมด เขคำจะลถ้มลงในแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย เขคำจะถผกผลคำญดถ้วยดคำบและ
ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร ตนันี้งแตมู่คนเลอ็กนถ้อยทมีนึ่สบดจนถนงคนใหญมู่โตทมีนึ่สบด เขคำทนันี้งหลคำยจะตคำยดถ้วยดคำบ
และดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร และเขคำจะกลคำยเปอ็นคคคำสคำป เปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง เปอ็นคคคำแชมู่งและเปอ็นทมีนึ่
นฮินทคำ ยธิวเหลตทำนนัรนซนที่งไดข้หนมีไปยนังอมียธิปตยอยตทำงมนักกบฏจะตทำยเสมียทมีที่นนันที่ ตนัรงแตตคนสททำคนัญมทำกทมีที่สรุด
จนถนงคนสททำคนัญนข้อยทมีที่สรุดในพวกเขทำ ควทำมตทำยจะไลตตทำมพวกเขทำผตทำนททำงดทำบหรสือควทำมอดอยทำก
พวกเขทำจะถผกดตทำและกลทำยเปป็นทมีที่นตทำตกตะลนงและควทำมอนัปยศอดสผแกตคนทนัรงปวงทมีที่สงนั เกตดผพวกเขทำ
กทำรอวดดมีตตอพระเจข้ทำโดยตรงเปป็นเรสืที่องอนันตรทำย ยธิวเหลตทำนมีรไดข้หนมีไปยนังอมียธิปตยในควทำมไมตเชสืที่อฟนัง
โดยตรงตตอคททำสนังที่ ทมีที่ชนัดเจนของพระเจข้ทำ พวกเขทำดททำเนธินในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของตนตตอไปอยตทำง
ดสืรอดข้ทำน พระเจข้ทำจนงทรงสนัญญทำวตทำจะเทพระพธิโรธเหนสือพวกเขทำ

ยรม 44:13-14

เพรคำะเรคำจะลงโทษคนเหลมู่คำนนันี้น ผผอถ้ คำศนัยอยผใมู่ นแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตย ดนังทมีนึ่

เรคำลงโทษกรบงเยรผ ซคำเลอ็มดถ้วยดคำบ ดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร และดถ้วยโรคระบคำด พระเจข้ทำตรนัสยทรทำคททำ
ตนัดสธินลงโทษของพระองคยอยตทำงชนัดเจนสททำหรนับยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรในอมียธิปตย เหมสือนกนับทมีพที่ ระองคย
ไดข้ทรงลงโทษเยรผซทำเลป็มแลข้ว (โดยดทำบ ควทำมอดอยทำก และโรคภนัย) พระองคยกจป็ ะลงโทษยธิวเหลตทำ
นมีรเชตนกนัน
14 จนคนยผดคำหยทมีนึ่เหลสืออยผมู่ผซถ้ผ นนึ่งมคำอคำศนัยในแผมู่นดฮินอมียฮิปตยนนนันี้ จะไมมู่รอดพถ้นหรสือเหลสือกลนับ
ไปยนังแผมู่นดฮินยผดคำหย ทมีนึ่ซงนนึ่ เขคำปรคำรถนคำจะกลนับไปอคำศนัยอยผมู่ เพรคำะวมู่คำเขคำจะไมมู่ไดถ้กลนับไป นอกจคำกผผถ้
หนมีพถ้นบคำงคน" ในหมผตพวกยธิวทมีที่หนมีไปยนังอมียธิปตยในกทำรกบฏโดยตรงตตอพระเจข้ทำ ไมตมสมี นักคนเดมียว
จะหนมีพข้น อยตทำงไรกป็ตทำม แนตนอนวตทำมมียธิวบทำงคนซนที่งถผกบนังคนับใหข้เขข้ทำไปในอมียธิปตย เชตน เยเรมมียยและ
บทำรรุค เปป็นตข้น พระเจข้ทำจะทรงสรข้ทำงควทำมปรทำรถนทำในใจของคนเหลตทำนมีรใหข้กลนับไปยนังบข้ทำนเรสือน
ของพวกเขทำในยผดทำหย เฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทมีที่หนมีพนข้ ออกมทำจทำกอมียธิปตยจะหนมีพนข้ กทำรพธิพทำกษทำทมีที่จะมทำ
นนัรน
ยรม 44:15-16

แลถ้วบรรดคำผผชถ้ คำยผผถ้รถ้วผ มู่คำภรรยคำของตนัวไดถ้ถวคำยเครสืนึ่องหอมแกมู่พระ

อสืนึ่น และบรรดคำผผหถ้ ญฮิงทมีนึ่ยสืนอยผใมู่ กลถ้เปอ็นทมีนึ่ชบมนบมใหญมู่ คสือบรรดคำประชคำชนผผอถ้ คำศนัยในปนัทโรส ใน
แผมู่นดฮินอมียฮิปตย ไดถ้ตอบเยเรมมียยวมู่คำ หลนังจทำกกทำรเผชธิญหนข้ทำททำงคททำพผดโดยเยเรมมียยแลข้ว คททำตอบหนนงที่ กป็
กททำลนังตทำมมทำ หลทำยคนในพวกผผข้ชทำยแหตงยผดทำหยมมีภรรยทำซนที่งไดข้เผทำเครสืที่องหอมในกทำรบผชทำรผปเคทำรพ
แกตบรรดทำพระตตทำงดข้ทำวในอมียธิปตย พวกเขทำจนงรวบรวมชนหมผตใหญตมทำหข้อมลข้อมเยเรมมียย เหตรุกทำรณยนร มี
เกธิดขนรนในปนัทโรส ในอมียธิปตยตอนใตข้ สธิที่งทมีที่สททำคนัญเกมีที่ยวกนับปนัทโรสกป็คอสื วตทำ พวกยธิวทมีที่ไดข้หนมีไปยนัง
เขตแดนนมีรอทำจคธิดวตทำบทำบธิโลนไมตมทมี ทำงตทำมมทำถนงพวกเขทำทมีที่นนันที่ ไดข้ มนันเปป็นสต วนทมีอที่ ยผใต ตข้สรุดของ
อมียธิปตย
16 "สคคำหรนับถถ้อยคคคำซนงนึ่ ทมู่คำนไดถ้บอกแกมู่เรคำในพระนคำมของพระเยโฮวคำหยนนนันี้ เรคำจะไมมู่ฟนัง
ทมู่คำน คททำตอบแบบโมโหโกรธทำของพวกเขทำนนัรนไมตมมีอะไรมทำก พวกเขทำไมตยอมฟนังสธิที่งใดกป็ตทำมทมีที่เยเร
มมียไย ดข้กลตทำวแลข้วในพระนทำมของพระเยโฮวทำหย กทำรทมีพที่ วกเขทำเพธิกเฉยผผข้พยทำกรณยของพระเจข้ทำนนัร นกป็

แยตพอแลข้ว แตตพวกเขทำยนังกลตทำวชนัดเจนดข้วยวตทำพวกเขทำไมตมมีเวลทำใหข้แกตพระวจนะของพระเจข้ทำ พวก
เขทำอวดดมีอยตทำงทมีที่สรุดตตอขข้อควทำมของพระเจข้ทำทมีที่กลตทำวโทษพวกเขทำ
ยรม 44:17-19

แตมู่เรคำจะกระทคคำทบกสฮินึ่งทมีนึ่เรคำไดถ้พผดไวถ้ คสือเผคำเครสืนึ่องหอมถวคำยเจถ้คำแมมู่

แหมู่งฟถ้คำสวรรคย และเทเครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่พระนคำงเจถ้คำดนังทมีนึ่เรคำไดถ้กระทคคำ ทนันี้งพวกเรคำและบรรพบบรบษ
ของเรคำ บรรดคำกษนัตรฮิยแย ละเจถ้คำนคำยของเรคำ ในหนัวเมสืองยผดคำหยและในถนนหนทคำงกรบงเยรผ ซคำเลอ็ม ทคคำ
อยมู่คำงนนันี้นแลถ้วเรคำจนงมมีอคำหคำรบรฮิบผรณยและอยผเมู่ ยอ็นเปอ็นสบ ข และไมมู่เหอ็นเหตบรถ้คำยอยมู่คำงใด
พวกเขทำประกทำศอยตทำงดสืรอดนงและอยตทำงอวดดมีวทำต พวกเขทำจะทททำสธิที่งใดกป็ตทำมทมีที่พวกเขทำอยทำกทททำ
กลตทำวอยตทำงเจทำะจงกป็คสือ พวกเขทำตนัรงใจวตทำจะถวทำยเครสืที่องบผชทำตตทำงๆแกตเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยตตอไป
เหมสือนกนับทมีพที่ วกเขทำไดข้กระทททำสมนัยอยผใต นยผดทำหยและเยรผซทำเลป็ม เจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยไมตถผกระบรุรผป
พรรณอยตทำงชนัดเจน แตตคนอมียธิปตยนมนัสกทำรดวงอทำทธิตยยและสธิที่งอสืที่นๆทมีอที่ ยผใต นทข้องฟข้ทำอยตทำงแนตนอน ไมต
เปป็นทมีที่แนตชดนั วตทำดวงอทำทธิตยยหรสือเทพเจข้ทำดวงดทำวอสืนที่ ๆถผกกลตทำวถนง แนตนอนวตทำดวงอทำทธิตยยคอสื ‘เจข้ทำแมต’
(รทำชธินมี) แหตงบรรดทำสธิที่งตตทำงๆทมีที่อยผใต นทข้องฟข้ทำอยตทำงแนตนอน อยตทำงไรกป็ตทำม สธิที่งทมีที่ชนัดเจนกป็คอสื วตทำยธิวมนัก
กบฏเหลตทำนมีรตร งนั ใจวตทำจะดททำเนธินในกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของตนตตอไป พวกเขทำเชสืที่อมโยงควทำมเจรธิญ
รรุตงเรสืองใดๆกป็ตทำมทมีที่พวกเขทำเคยมมีสมนัยอยผใต นยผดทำหยกบนั เจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยอยตทำงโงตเขลทำ
18 แตมู่ตนันี้งแตมู่เรคำงดกคำรเผคำเครสืนึ่องหอมถวคำยเจถ้คำแมมู่แหมู่งฟถ้คำสวรรคย และเทเครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่
พระนคำงเจถ้คำ เรคำกอ็ขดนั สนทบกอยมู่คำง และถผกผลคำญดถ้วยดคำบและดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร พวกเขทำ
ตทำบอดฝตทำยวธิญญทำณ พวกเขทำคธิดอยตทำงโงตเขลทำวตทำกทำรพธิพทำกษทำซนที่งไดข้ตกแกตพวกเขทำเปป็นเพรทำะวตทำ
พวกเขทำถผกบนังคนับใหข้หยรุดกทำรนมนัสกทำรเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยของตนชนัวที่ ครทำว พวกเขทำจนงยกใหข้กทำร
พธิพทำกษทำทนัรงสธิรนซนที่งไดข้เกธิดแกตพวกเขทำวตทำเปป็นเพรทำะควทำมไมตพอใจของพระตตทำงดข้ทำวและไมตใชตพระเย
โฮวทำหยพระเจข้ทำ
19 เมสืนึ่อเรคำเผคำเครสืนึ่องหอมถวคำยเจถ้คำแมมู่แหมู่งฟถ้คำสวรรคย และเทเครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่พระนคำงเจถ้คำ
ทมีนึ่เรคำไดถ้ทคคำขนมถวคำยเพสืนึ่อนมนัสกคำรพระนคำงเจถ้คำ และทมีนึ่ไดถ้เทเครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่พระนคำงเจถ้คำนนันี้น เรคำ
กระทคคำนอกเหนสือควคำมเหอ็นชอบของสคำมมีของเรคำหรสือ" พวกเขทำจนงประกทำศวตทำพวกเขทำจะนมนัสกทำร

พระตตทำงดข้ทำวองคยนร มีเหมสือนอยตทำงทมีพที่ วกเขทำไดข้กระทททำในอดมีต หญธิงเหลตทำนมีรมมีควทำมผธิดในเรสืที่องควทำม
บทำปนมีรเปป็นพธิเศษ จรธิงๆแลข้วมนันคสือกทำรลรุกฮสือและควทำมมรุตงมนันที่ ของสตรมีทจมีที่ ะนมนัสกทำรพระทมีที่เปป็นเพศ
หญธิง มนันเปลมีที่ยนแปลงไปนข้อยมทำกในชตวง 2,600 ปมีทมีที่ผทำต นมทำนมีร หญธิงทมีที่โมโหเหลตทำนมีรจนงยรุใหข้สทำมมีของ
พวกนทำงประจนัญหนข้ทำเยเรมมียย
ยรม 44:20-21

แลถ้วเยเรมมียยไดถ้ตอบบรรดคำประชคำชน ทนันี้งพวกผผชถ้ คำยและผผหถ้ ญฮิง คสือ

ประชคำชนทนันี้งปวงผผถ้ใหถ้คคคำตอบแกมู่ทมู่คำนวมู่คำ เยเรมมียยจนงตอบกลนับพวกผผข้ชทำยและพวกผผผู้หญยิงทมีที่ไดข้ทข้ทำททำย
ขข้อควทำมของพระเจข้ทำดนังนมีร
21 "สคคำหรนับเครสืนึ่องหอมทมีนึ่ทมู่คำนไดถ้เผคำถวคำยในหนัวเมสืองยผดคำหย และในถนนหนทคำงกรบง
เยรผ ซคำเลอ็ม ทนันี้งตนัวทมู่คำน บรรพบบรบษของทมู่คำน บรรดคำกษนัตรฮิยแย ละเจถ้คำนคำยของทมู่คำน และประชคำชน
แหมู่งแผมู่นดฮิน พระเยโฮวคำหยมฮิไดถ้ทรงจดจคคำไวถ้ดอกหรสือ พระองคยไมมู่ไดถ้ทรงนนกถนงหรสือ เยเรมมียยตอก
กลนับไปโดยกลตทำวยข้อนถนงกทำรนนับถสือรผปเคทำรพทมีแที่ พรต หลทำยเหลสือเกธินในเยรผซทำเลป็มและยผดทำหย
คททำถทำมงตทำยๆของเขทำกป็คสือ พระเยโฮวทำหยไมตทรงจดจททำสธิที่งทนัรงปวงนนัรนและพธิจทำรณทำมนันหรสือ? คททำตอบ
ตตอคททำถทำมนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว
ยรม 44:22-23

จนพระเยโฮวคำหยจะทรงทนตมู่อไปอมีกไมมู่ไหวแลถ้ว เพรคำะเหตบจคำก

กคำรกระทคคำอนันชนัวนึ่ รถ้คำยของทมู่คำน และเพรคำะเหตบจคำกกคำรอนันนมู่คำสะอฮิดสะเอมียนซนงนึ่ ทมู่คำนไดถ้กระทคคำนนันี้น
เพรคำะฉะนนันี้นแผมู่นดฮินของทมู่คำนจนงไดถ้กลคำยเปอ็นทมีนึ่รถ้คำงเปลมู่คำและเปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนง และเปอ็นทมีนึ่สคำปแชมู่ง
ปรคำศจคำกคนอคำศนัยดนังทบกวนันนมีนี้ พระเจข้ทำทรงจดจททำควทำมบทำปนนัรนของยผดทำหยอยตทำงแนตนอนและไมตอทำจ
ทนมนันไดข้อมีกตตอไป นนันที่ เปป็นเหตรุทมีที่วทำต ทททำไมยผดทำหยจนงถผกทททำลทำยและยนังเปป็นทมีที่นตทำตกตะลนงและเปป็นทมีที่
ดผถผกแกตประชทำชทำตธิอสืที่นๆเหมสือนเดธิม นนันที่ เปป็นเหตรุทมีที่วทำต ทททำไมยผดทำหยและเยรผซทำเลป็มจนงรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำ
และปรทำศจทำกผผข้คนอทำศนัยอยผต มนันเปป็นเพรทำะกทำรพธิพทำกษทำของพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอพวกเขทำ
23 เพรคำะวมู่คำทมู่คำนไดถ้เผคำเครสืนึ่องหอม และเพรคำะวมู่คำทมู่คำนไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระเยโฮวคำหย และ
ไมมู่เชสืนึ่อฟนังพระสบ รเสมียงของพระเยโฮวคำหย หรสือดคคำเนฮินตคำมพระรคำชบนัญญนัตฮิของพระองคย ตคำมกฎ
เกณฑยของพระองคย และตคำมพระโอวคำทของพระองคย ควคำมรถ้คำยนมีนี้จนงไดถ้ตกแกมู่ทมู่คำน ดนังทบกวนันนมีนี้"

เพรทำะยผดทำหยโดยรวม และยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรโดยเฉพทำะไดข้อวดดมีตตอพระสรุรเสมียงของพระเจข้ทำและ
ไมตเชสืที่อฟนังพระวจนะของพระองคย นนันที่ จนงเปป็นเหตรุทวมีที่ ทำต ทททำไมยผดทำหยเผชธิญกทำรพธิพทำกษทำและควทำม
รกรข้ทำงวตทำงเปลตทำทมีที่พวกเขทำเผชธิญ พวกเขทำไดข้อวดดมีตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำและกททำลนังทนทรุกขยกบนั ผล
ทมีที่ตทำมมทำตตทำงๆของกทำรทททำเชตนนนัรน
ยรม 44:24-25

นอกจคำกนมีนี้เยเรมมียยไดถ้กลมู่คำวแกมู่ประชคำชนทนันี้งสฮินี้นและแกมู่พวกผผถ้หญฮิง

ทนันี้งสฮินี้นวมู่คำ "บรรดคำทมู่คำนทนันี้งหลคำยแหมู่งยผดคำหยผถ้อผ ยผมู่ในแผมู่นดฮินอมียฮิปตย จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮ
วคำหย เยเรมมียยจงน เรมียกพวกยธิวมนักกบฏในอมียธิปตย (และพวกผผผู้หญยิงทมีที่มนักกบฏของพวกเขทำ) ใหข้ฟนังอมีก
ขข้อควทำมหนนงที่ จทำกพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ
25 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ตนัวเจถ้คำและภรรยคำของเจถ้คำไดถ้
ยสืนยนันดถ้วยปคำกของเจถ้คำทนันี้งหลคำยเอง และไดถ้กระทคคำดถ้วยมสือของเจถ้คำทนันี้งหลคำยใหถ้สคคำเรอ็จกลมู่คำววมู่คำ `เรคำ
จะทคคำตคำมกคำรปฏฮิญคำณของเรคำซนนึ่งเรคำไดถ้ปฏฮิญคำณไวถ้แนมู่นอน คสือเผคำเครสือนึ่ งหอมถวคำยเจถ้คำแมมู่แหมู่งฟถ้คำ
สวรรคย และเทเครสืนึ่องดสืนึ่มถวคำยแกมู่พระนคำงเจถ้คำ ' แลถ้วกอ็ดคคำรงกคำรปฏฮิญคำณของเจถ้คำและทคคำตคำมกคำร
ปฏฮิญคำณของเจถ้คำแนมู่นอน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงเผชธิญหนข้ทำยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรดข้วย
เรสืที่องควทำมมรุตงมนันที่ อนันดสืรอรนัรนของพวกเขทำทมีที่จะนมนัสกทำรเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยตตอไป
ยรม 44:26-27

เพรคำะฉะนนันนี้ บรรดคำเจถ้คำทนันี้งหลคำยแหมู่งยผดคำหยผถ้อผ ยผใมู่ นแผมู่นดฮินอมียฮิปตย

จงฟนังพระวจนะของพระเยโฮวคำหย พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำไดถ้ปฏฮิญคำณโดยชสือนึ่ ใหญมู่ยฮินึ่งของ
เรคำวมู่คำ ปคำกของคนใดแหมู่งยผดคำหยตลอดทนันึ่วแผมู่นดฮินอมียฮิปตยจะไมมู่ออกนคำมของเรคำโดยกลมู่คำววมู่คำ `องคย
พระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำทรงพระชนมยอยผมู่ตรคำบใด' พระเจข้ทำผตทำนททำงเยเรมมียจย นงทรงเรมียกยธิวทนัรงปวงใน
อมียธิปตยใหข้ฟนังสธิที่งทมีที่พระองคยจะตรนัส พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณโดยพระนทำมยธิงที่ ใหญตของพระองคยเอง นนันที่
คสือ พระเยโฮวทำหย พระเจข้ทำจะทรงหยรุดกทำรกระทททำทมีที่หนข้ทำซสืที่อใจคดและเกสือบเปป็นกทำรหมธิที่นประมทำท
ของพวกยธิวในอมียธิปตยทมีที่ยงนั กลตทำววลมีนร มีตตอไปวตทำ “องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำทรงพระชนมยอยผตต รทำบ
ใด” วลมีนร นันมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำกททำลนังมมีชวมี ธิตอยผ’ต หรสือ ‘องคยพระผผข้เปป็น
เจข้ทำพระเจข้ทำทรงมมีชมีวตธิ อยผ’ต ยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรไมตยอมนมนัสกทำรพระองคยหรสือยอมรนับขข้อเทป็จจรธิงทมีที่วทำต

พระองคยทรงสทำมทำรถพธิพทำกษทำพวกเขทำไดข้ กระนนัรนพวกเขทำกป็เทมีที่ยวไปและ ‘ปฏธิญทำณ’ โดยพระนทำม
ของพระองคยอยผตต ตอไป แมข้กทำรรข้องทผลวตทำองคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำทรงพระชนมยอยผไต มตใชตเรสืที่องผธิด
ในตนัวมนันเอง มนันกป็เหมสือนเปป็นกทำรหมธิที่นประมทำทเมสืที่อพวกเขทำใชข้วลมีนร มีเปป็นคททำพผดตธิดปทำกและคททำ
หยทำบ ในควทำมเปป็นจรธิงแลข้ว พวกเขทำไมตเชสืที่อคททำพผดนมีร พระเจข้ทำจนงตรนัสวตทำ เรทำจะทททำใหข้พวกเขทำเลธิก
กลตทำวคททำพผดนมีรเสมียทมี มมีหมทำยเหตรุไวข้ขข้ทำงลตทำง
27 ดผเถฮิด เรคำคอยดผอยผเมู่ พสืนึ่อใหถ้เกฮิดควคำมรถ้คำย มฮิใชมู่ควคำมดมี ชนยผดคำหยทนันี้งสฮินี้นผผอถ้ ยผใมู่ นแผมู่นดฮิน
อมียฮิปตยจะถผกผลคำญเสมียดถ้วยดคำบ และดถ้วยกคำรกนันดคำรอคำหคำร จนกวมู่คำจะถนงทมีนึ่สบ ดของเขคำ พระเจข้ทำจนง
ทรงประกทำศวตทำพระองคยจะทรงจนับตทำดผพวกเขทำเพสือที่ ควทำมทรุกขยลททำบทำกและไมตใชตเพสืที่อควทำมดมี พวก
ยธิวมนักกบฏในอมียธิปตยจะถผกทททำลทำยอยตทำงสธิรนเชธิง แมข้เยเรมมียยและบทำรรุคและยธิวบทำงคนทมีที่ถผกบนังคนับใหข้
เขข้ทำไปในอมียธิปตยอทำจหนมีพข้นมทำไดข้ ยธิวสตวนใหญตทมีที่นนนัที่ กป็จะถผกทททำลทำย คนอสืนที่ ๆคธิดวตทำจรธิงๆแลข้วเยเรมมียย
เสมียชมีวธิตในอมียธิปตย ไมตมมีบนันทนกเจทำะจงวตทำเขทำไดข้กลนับมทำถนงในยผดทำหยจรธิงๆ
ยรม 44:28-30

กระนนันนี้ บรรดคำผผถ้ทมีนึ่หนมีพนถ้ ดคำบจะกลนับจคำกแผมู่นดฮินอมียปฮิ ตยไปยนัง

แผมู่นดฮินยผดคำหย มมีจคคำนวนนถ้อย และคนยผดคำหยทมีนึ่เหลสืออยผมู่ทนันี้งสฮินี้น ซนงนึ่ มคำอคำศนัยอยผมู่ทมีนึ่แผมู่นดฮินอมียฮิปตย จะ
ทรคำบวมู่คำคคคำของใครจะยนันึ่งยสืน เปอ็นคคคำของเรคำหรสือคคคำของเขคำทนันี้งหลคำย คนชอบธรรมไมตกมีที่คน เชตน
เยเรมมียย และบทำรรุคจะไดข้รนับอนรุญทำตโดยพระเจข้ทำใหข้หนมีพนข้ กทำรพธิพทำกษทำของพระองคยทมีที่มมีต ตอพมีนที่ ข้อง
มนักกบฏของพวกเขทำ อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำหลนังจทำกพระองคยเสรป็จธรุระกทำร
พธิพทำกษทำยธิวมนักกบฏทมีที่ดรสือรนัรนเหลตทำนมีรในอมียธิปตยแลข้ว คนทนัรงปวงกป็จะทรทำบวตทำคททำของผผข้ใดกลทำยเปป็น
จรธิง: ของพวกเขทำหรสือของพระองคย เออ ขอใหข้พระเจข้ทำเปป็นผผข้สนัตยยจรธิงและทรุกคนเปป็นคนมรุสทำเถธิด
แมข้ยธิวโงตเขลทำเหลตทำนมีรคธิดวตทำเจข้ทำแมตแหตงฟข้ทำสวรรคยจะไวข้ชมีวธิตพวกเขทำหทำกพวกเขทำยนังนมนัสกทำรนทำงตตอ
ไป พระเจข้ทำกป็ทรงประกทำศวตทำเรทำจะไดข้เหป็นวตทำคททำของผผข้ใดจะยนังที่ ยสืน
29 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ นมีนึ่จะเปอ็นหมคำยสคคำคนัญแกมู่เจถ้คำ คสือเรคำจะลงโทษเจถ้คำในทมีนึ่นมีนี้ เพสืนึ่อเจถ้คำจะ
ไดถ้ทรคำบวมู่คำ คคคำของเรคำจะตนันี้งมนันึ่นคงอยผมู่ตมู่อเจถ้คำใหถ้เกฮิดควคำมรถ้คำยเปอ็นแนมู่ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณย
ทตทำนนมีรจงน ทรงออกหมทำยสททำคนัญหนนที่งเพสือที่ ทมีที่ยธิวมนักกบฏเหลตทำนมีรในอมียธิปตยจะเขข้ทำใจวตทำพระองคยจะ

ลงโทษพวกเขทำทมีที่นนันที่ โดยหมทำยสททำคนัญนมีรพวกเขทำกป็จะทรทำบวตทำพระวจนะของพระองคยจะยนังที่ ยสืนตตอสผข้
พวกเขทำ กทำรพธิพทำกษทำนนัรนทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสนัญญทำไวข้จะเกธิดแกตพวกเขทำอยตทำงแนตนอน
30 พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะมอบฟคำโรหยโฮฟรคำกษนัตรฮิยยแหมู่งอมียปฮิ ตยไวถ้ในมสือ
ศนัตรผ ของเขคำ และในมสือของคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ ดนังทมีนึ่เรคำไดถ้มอบเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยย
แหมู่งยผดคำหยไวถ้ในมสือของเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน ผผซถ้ นนึ่งเปอ็นศนัตรผของเขคำ และแสวงหคำ
ชมีวฮิตของเขคำ" กษนัตรธิยยผผข้ครองรทำชยยขณะนนัรนในอมียธิปตยคอสื ฟคำโรหยโฮฟรคำ หมทำยสททำคนัญซนที่งพระเจข้ทำจะ
ประททำนแกตพวกยธิวมนักกบฏในอมียธิปตยกคป็ สือวตทำ กษนัตรธิยยอยมี ธิปตยผผข้นร มีจะถผกปลดโดยเนบผคนัดเนสซทำรย
เหมสือนกนับทมีที่เขทำไดข้จนับเศเดคมียทำหยกษนัตรธิยยองคยสรุดทข้ทำยแหตงยผดทำหยเปป็นเชลยแลข้ว เหมสือนกนับทมีที่เศเดคมี
ยทำหยพทำต ยแพข้แกตเนบผคนัดเนสซทำรย ฟทำโรหยโฮฟรทำกป็จะพตทำยแพข้เชตนกนัน พระเจข้ทำตรนัสแกตประชทำชนมนัก
กบฏของพระองคยวทำต จงถสือวตทำนนันที่ เปป็นหมทำยสททำคนัญหนนงที่ จทำกเรทำ!
สต วนทมีที่เหลสือของหนนังสสือเยเรมมียยเปป็นรทำยกทำรคททำพยทำกรณยตตทำงๆทมีที่กลตทำวโทษประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆแหตงภผมภธิ ทำคนนัรนและไมตไดข้เรมียงตทำมลททำดนับเหตรุกทำรณยหลนังจทำกบททมีที่ 44 เปป็นตข้นไป นมีเที่ ปป็น
บนันทนกตทำมลททำดนับเหตรุกทำรณยอนันสรุดทข้ทำยทมีที่เรทำมมีเกมีที่ยวกนับชมีวธิตและกทำรรนับใชข้ของเยเรมมียย บทำงคนคธิดวตทำ
ตตอมทำเขทำสธิรนชมีวตธิ ในอมียธิปตย อทำจดข้วยสทำเหตรุตทำมธรรมชทำตธิตตทำงๆ คนอสืนที่ ๆกป็คดธิ วตทำเขทำเปป็นสต วนหนนงที่
ของพวกยธิวกลรุตมเลป็กๆทมีที่หนมีออกจทำกอมียธิปตยซนที่งถผกหมทำยเหตรุไวข้ใน 44:28 อยตทำงไรกป็ตทำม ไมตมมีบนันทนก
เจทำะจงวตทำเขทำไดข้กลนับมทำในแผตนดธินนนัรน แมข้นนันที่ อทำจเกธิดขนรนไดข้อยตทำงแนตนอนกป็ตทำม อทำจเปป็นไดข้วทำต
หนนังสสือเพลงครทที่ทำครวญถผกเขมียนหลนังจทำกเยเรมมียยกลนับมทำยนังยผดทำหยแลข้ว แมข้ไมตมมีหลนักฐทำนทมีที่เปป็นรผป
ธรรมเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนัรนกป็ตทำม
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 45: บทสนันั้นๆบทนมีนั้ถผกเขมียนหาบารมุค ผผผู้ชวล่ ยของเยเรมมียณ์เพสืที่อตนักเตสือน
และหนมุนใจเขาเปป็นสล่วนใหญล่
ยรม 45:1-3

ถถ้อยคคคำซนงนึ่ เยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยบอกแกมู่บคำรบคบบตรชคำยเนรฮิยคำหยเมสืนึ่อเขคำ

เขมียนถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ลงในหนนังสสือตคำมคคคำบอกของเยเรมมียย ในปมีทมีนึ่สมีนึ่แหมู่งรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิม รคำชบบตร

ของโยสฮิยคำหย กษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหยวมู่คำ เชตนเดมียวกนับทมีที่เปป็นในคททำพยทำกรณยหลทำยตอนของเยเรมมียย พวก
มนันไมตไดข้เรมียงตทำมลททำดนับเหตรุกทำรณยหรสือลททำดนับกตอนหลนัง ขณะทมีที่บททมีที่แลข้วกลตทำวถนงชตวงวนันทข้ทำยๆแหตง
กทำรรนับใชข้ของเยเรมมียย เวลทำตรงนมีรคอสื ตอนตข้นในกทำรรนับใชข้ของเขทำ ปมีทมีที่สมีที่ของเยโฮยทำคธิมถผกเชสืที่อวตทำกธิน
เวลทำตนัรงแตตปมี 606 จนถนง 605 กตอน ค.ศ. เมสือที่ คนบทำบธิโลนทททำกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของตนตตอสผข้ยผดทำหย
ดนังทมีที่ไดข้หมทำยเหตรุไวข้กตอนหนข้ทำนนัรน “บทำรรุคบรุตรชทำยเนรธิยทำหย” เปป็นผผข้ชตวยและเลขทำสต วนตนัวของเยเรมมียย
ดนังทมีที่ถผกบตงบอกในขข้อควทำมนมีร เยเรมมียยสนังที่ บทำรรุคผผข้ชตวยของเขทำใหข้เขมียนบทสนัรนๆนมีรตทำมคททำบอกของตน
เวลทำขณะนนัรนนตทำจะเปป็นหลนังเหตรุกทำรณยเหลตทำนนัรนในบททมีที่ 36 ตอนทมีที่เยโฮยทำคธิมไดข้ทททำลทำยหนนังสสือ
มข้วนทมีที่ถผกเขมียนโดยบทำรรุคแลข้ว
2 "โอ บคำรบคเออ๋ย พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสแกมู่ทมู่คำนดนังนมีนี้วมู่คำ แหลตงทมีมที่ ทำใน
ทมีที่สรุดของขข้อควทำมนมีรถผกกลตทำวชนัดเจน มนันมทำจทำกพระเยโฮวทำหย พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล พระเจข้ทำจนงสตง
ขข้อควทำมนมีรมทำถนงบทำรรุคผตทำนททำงเยเรมมียย
3 เจถ้คำไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `บนัดนมีนี้ วฮิบตนั ฮิแกมู่ขถ้คำ เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงเพฮินึ่มควคำมทบกขยเขถ้คำทมีนึ่ควคำมเศรถ้คำ
โศกของขถ้คำ ขถ้คำกอ็เหนอ็ดเหนสืนึ่อยดถ้วยกคำรครคนึ่คำครวญของขถ้คำ ขถ้คำไมมู่ประสบควคำมสงบเลย' เหป็นไดข้ชนัดวตทำ
บทำรรุคเรธิที่มรผสข้ นกทข้อใจแลข้วในงทำนของพระเจข้ทำ กตอนหนข้ทำนนัรนเขทำไดข้ตรนังใจเขมียนขข้อควทำมจทำกพระเจข้ทำผตทำ
นททำงเยเรมมียยในบททมีที่ 36 เพมียงเพสือที่ ทมีที่กษนัตรธิยยเยโฮยทำคธิมจะทททำลทำยมนันเสมียในไฟ เพรทำะบทำรรุคเปป็น
อทำลนักษณยทมีที่ไดข้เตรมียมหนนังสสือมข้วนนนัรน เขทำจนงกลนัววตทำชมีวธิตของตนอทำจตกอยผใต นอนันตรทำย ดนังนนัรนเขทำจนง
ครทที่ทำครวญควทำมยทำกลททำบทำกของตน ดข้ทำนทมีที่เปป็นมนรุษยยของกทำรรนับใชข้ถผกเปธิดเผยอยตทำงชนัดเจน กทำรมมี
จรุดยสืนทมีที่เขข้มแขป็งมนักมมีรทำคทำคตทำงวด บตอยครนัรงมมีกทำรเสมียขวนัญ ควทำมทข้อใจ และควทำมกลนัว เหป็นไดข้ชดนั วตทำ
บทำรรุคหวทำดกลนัวเพรทำะกทำรยสืนหยนัดเคมียงขข้ทำงเยเรมมียย
ยรม 45:4

เจถ้คำจงบอกเขคำวมู่คำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด สฮิงนึ่ ใดทมีนึ่เรคำ

กมู่อสรถ้คำงขนนี้น เรคำจะทคคำลคำยลง และสฮินึ่งใดทมีนึ่เรคำไดถ้ปลผก เรคำจะถอนขนนนี้ คสือแผมู่นดฮินนมีนี้ทนันี้งหมด พระเจข้ทำ
ทรงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ประกทำศคททำพผดตตอไปนมีรแกตบทำรรุค เยโฮยทำคธิมไดข้ขตมขวนัญบทำรรุค พระเจข้ทำจนงทรงสต ง
ขตทำวมทำบอกผผข้รนับใชข้ทมีที่ถผกรบกวนจธิตใจของพระองคยวทำต อทำณทำจนักรของเยโฮยทำคธิม (นนันที่ คสือ ยผดทำหย)

และกทำรครอบครองของเขทำจะถผกนททำมทำถนงทมีที่สรธินสรุดในไมตชข้ทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงปลผกและสรข้ทำง
อธิสรทำเอลและยผดทำหยขร นนแลข้ว กระนนัรนเพรทำะควทำมบทำปของพวกเขทำ พระองคยจนงกททำลนังจะรสืรอทททำลทำย
และถอนอทำณทำจนักรนนัรน (นนันที่ คสือ แผตนดธินนนัรน) ขนรนเสมีย
ยรม 45:5

และเจถ้คำจะหคำสฮินึ่งใหญมู่โตเพสืนึ่อตนัวเองหรสือ อยมู่คำหคำมนันเลย เพรคำะพระ

เยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยมคำเหนสือเนสืนี้อหนนังทนันี้งสฮินี้น แตมู่เรคำจะใหถ้ชวมี ฮิตของเจถ้คำแกมู่เจถ้คำ
เปอ็นบคคำเหนอ็จแหมู่งกคำรสงครคำมในทบกสถคำนทมีนึ่ทมีนึ่เจถ้คำจะไป" เหป็นไดข้ชนัดวตทำบทำรรุคมมีควทำมใฝตฝนันตตทำงๆ
เกมีที่ยวกนับกทำรรนับใชข้ทมีที่ใหญตโตกวตทำเดธิม จรธิงๆแลข้วพระเจข้ทำทรงสอนเขทำใหข้ถตอมใจ มนันงตทำยจรธิงๆทมีที่จะมมี
ควทำมทะเยอทะยทำนเกธินพอดมี พระเจข้ทำทรงเตสือนควทำมจททำบทำรรุคอยตทำงอตอนโยนวตทำเขทำเปป็นผผข้รนับใชข้คน
หนนที่งและมธิใหข้แสวงหทำควทำมกข้ทำวหนข้ทำทมีที่ใหญตโตกวตทำเดธิม แมข้พระเจข้ทำกททำลนังจะพธิพทำกษทำประชทำชทำตธิยผ
ดทำหยแลข้ว พระองคยกทป็ รงสนัญญทำวตทำจะพธิทนักษยรนักษทำและปกปข้องบทำรรุคผผข้รนับใชข้ของพระองคย แมข้ควทำม
ทรุกขยลททำบทำก (นนันที่ คสือ เหตรุรข้ทำย) จะเกธิดแกตประชทำชทำตธินร นันทนัรงสธิรน พระเจข้ทำกป็จะดผแลบทำรรุค ทมีที่ใดกป็ตทำมทมีที่
บทำรรุคไป พระเจข้ทำจะทรงไวข้ชมีวตธิ ของเขทำ เขทำจะเปป็นเหมสือนผผข้ลตทำมทำกกวตทำผผข้ถผกลตทำ (นนันที่ คสือ บททำเหนป็จ
แหตงกทำรสงครทำม)
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 46: เนสืนั้อหาสล่วนสมุดทผู้ายของหนนังสสือเยเรมมียณ์เรยิมที่ ตผู้นตรงนมีนั้ ยกเวผู้นบท
สมุดทผู้าย (52) อมีกหกบทถนัดไปเปป็นคนาพยากรณณ์ตล่างๆทมีที่กลล่าวโทษบรรดาประชาชาตยิคนตล่างชาตยิของ
ภผมภยิ าคนนันนั้ ทมีที่อยผรล่ อบๆอยิสราเอล ในบทนมีนั้ จมุดสนใจหลนักอยผล่ทมีที่อยมี ยิปตณ์และการพยิพากษาของพระเจผู้าทมีที่
เกยิดกนับมนัน
ยรม 46:1

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยซนนึ่งมคำยนังเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยเกมียนึ่ วดถ้วย

เรสืนึ่องบรรดคำประชคำชคำตฮิ จรุดสนใจหลนักของบทนมีรถผกหมทำยเหตรุอยตทำงชนัดเจนวตทำกลตทำวโทษบรรดา
ประชาชาตยิ (นนันที่ คสือ คนตล่างชาตยิ) คททำหลนังนมีร (โกยยิม) ถผกใชข้โดยพวกยธิวจนทรุกวนันนมีรในกทำรกลตทำวถนง
พวกคนตตทำงชทำตธิ

ยรม 46:2

เรสืนึ่องอมียฮิปตย เกมีนึ่ยวดถ้วยกองทนัพของฟคำโรหยเนโค กษนัตรฮิยแย หมู่งอมียฮิปตย

ซนนึ่งอยผทมู่ มีนึ่รฮิมแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส ทมีนึ่เมสืองคคำรเคมฮิช และซนนึ่งเนบผคนัดเนสซคำรย กษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้โจมตมี
แตกในปมีทมีนึ่สแมีนึ่ หมู่งรนัชกคำลเยโฮยคำคฮิมรคำชบบตรของโยสฮิยคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยวมู่คำ
จรุดสนใจหลนักของคททำพยทำกรณยนร มีคสือ อมียธิปตยโดยรวมและกลตทำวโทษกองทนัพของฟทำโรหยเน
โคโดยเฉพทำะ นมีที่เปป็นฟทำโรหยแหตงอมียธิปตยคนเดมียวกนับทมีที่ตตอสผข้กษนัตรธิยโย ยสธิยทำหยแหตงยผดทำหยทมีที่เมกธิดโดและ
ฆตทำเขทำเสมีย เมสืที่อบทำบธิโลนเรธิที่มตข้นกทำรรรุกรทำนอนันรวดเรป็วของมนันไปททำงทธิศตะวนันตกและทธิศใตข้ในปมี
606 กตอน ค.ศ. (ปมีทมีที่สขมีที่ องเยโฮยทำคธิม) กองทนัพอมียธิปตยกเป็ คลสืที่อนพลขนรนเหนสือจทำกอมียธิปตยและเขข้ทำทททำศนก
กนับคนบทำบธิโลนทมีที่คทำรเคมธิช ในศนกครนัรงนนัรน อมียธิปตยภทำยใตข้ฟทำโรหยเนโคถผกทททำใหข้พทำต ยแพข้โดยเนบผคนัด
เนสซทำรย
ยรม 46:3-4

"จงเตรมียมดนันี้งและโลมู่ และประชฮิดเขถ้คำสงครคำม 4 จงผผกอคำนมถ้คำ พล

มถ้คำเออ๋ย จงขนนี้นมถ้คำเถฮิด จงสวมหมวกเหลอ็กของเจถ้คำเขถ้คำประจคคำทมีนึ่ จงขนัดหอกของเจถ้คำ จงสวมเสสืนี้อเกรคำะ
ของเจถ้คำไวถ้ กองทนัพแหตงอมียปธิ ตยถผกเรมียกใหข้เตรมียมพรข้อมสททำหรนับทททำศนกโดยพระเจข้ทำ
ยรม 46:5-6

ทคคำไมเรคำเหอ็นเขคำทนันี้งหลคำยครนันึ่นครถ้คำมและหนันหลนังกลนับ นนักรบของ

เขคำทนันี้งหลคำยถผกตมีลถ้มลงและไดถ้เรมู่งหนมีไป เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่เหลมียวกลนับ ควคำมสยดสยองอยผมู่ท บกดถ้คำน
พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงตรนัสลตวงหนข้ทำถนงควทำมพตทำยแพข้
ของอมียธิปตยทมีที่ศนกนนัรนแหตงเมสืองคทำรเคมธิช
6 คนเรอ็วกอ็หนมีไปไมมู่ไดถ้ นนักรบกอ็หนมีไปไมมู่รอด เขคำทนันี้งหลคำยจะสะดบดและลถ้มลงในแดนเหนสือ
ขถ้คำงแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส นอกจทำกนมีร คนอมียปธิ ตยจะไมตถอยทนัพหรสือหนมีไปอยตทำงงตทำยดทำยดข้วย นมีที่บอกเปป็นนนัย
อยตทำงชนัดเจนถนงควทำมพตทำยแพข้ของอมียธิปตยทมีที่เมสืองคทำรเคมธิช
ยรม 46:7-8

นมีในึ่ ครนะ โผลมู่ขนนนี้ มคำดนันึ่งนคนี้คำทมู่วม เหมสือนแมมู่นคนี้คำซนนึ่งนคนี้คำของมนันซนัดขนนนี้

พระเจข้ทำทรงใชข้ภทำพเปรมียบทมีคที่ นอมียธิปตยคนรุข้ เคยดมี แมตนร ททำไนลยไหลเอตอตลธิที่งของมนันและทตวมทรุกปมี
8 อมียปฮิ ตยโผลมู่ขนนนี้ มคำอยมู่คำงนคนี้คำทมู่วม เหมสือนแมมู่นคนี้คำของมนันซนัดขนนี้น เขคำวมู่คำ `ขถ้คำจะขนนี้น ขถ้คำจะคลบกโลก ขถ้คำ

จะทคคำลคำยหนัวเมสืองและชคำวเมสืองนนันี้นเสมีย' ดรุจแมตนร ททำไนลยทมีที่ไหลทตวม อมียธิปตยไดข้ไหลเอตอพรมแดน
ประชทำชทำตธิของมนันและไดข้ออกไปเผชธิญหนข้ทำบทำบธิโลนในควทำมเยตอหยธิงที่ พวกเขทำคธิดอยตทำงจองหอง
วตทำตนสทำมทำรถพธิชธิตบทำบธิโลนไดข้
ยรม 46:9-10

มถ้คำทนันี้งหลคำยเออ๋ย รบดหนถ้คำไปเถฮิด รถรบทนันี้งหลคำยเออ๋ย เดสือดดคำลเขถ้คำ

เถฮิด จงใหถ้นนักรบออกไป คสือคนเอธฮิโอเปมียและคนพผต ผผถถ้ สือโลมู่ คนลผดฮิม นนักถสือและโกมู่งธนผ เพรทำะ
ทรงทรทำบถนงควทำมเยตอหยธิงที่ และควทำมมนักใหญตใฝตสผงของคนอมียธิปตย พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำน
นมีรจงน ทรงเรมียกพวกเขทำใหข้ทททำศนก พวกเขทำพรข้อมกนับเหลตทำพนันธมธิตรของตนคสือ คนเอธธิโอเปมีย คน
ลธิเบมีย และคนลธิเดมียถผกลตอลวงใหข้ออกไปทททำศนกกนับบทำบธิโลน บทำงครนัรงพระเจข้ทำกป็ประททำนสธิที่งทมีที่ผผข้คน
อยทำกไดข้ แตตปกตธิแลข้วมนันไมตไดข้ออกมทำอยตทำงทมีพที่ วกเขทำคธิดไวข้เลย
10 เพรคำะวมู่คำวนันนมีนี้เปอ็นวนันแหมู่งองคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำ เปอ็นวนันแหมู่งกคำรแกถ้แคถ้น
ทมีนึ่จะแกถ้แคถ้นศนัตรผ ของพระองคย ดคำบจะกฮินจนอฮินึ่ม และดสืนึ่มโลหฮิตของเขคำจนเตอ็มครคำบ เพรคำะองคย
พระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำทคคำกคำรบผชคำในแดนเหนสือขถ้คำงแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส พระเจข้ทำกททำลนังจะ
พธิพทำกษทำอมียธิปตยแลข้ว ฟทำโรหยเนโคไดข้ฆตทำกษนัตรธิยยโยสธิยทำหยแหตงยผดทำหยอยตทำงโหดเหมีรยมเมสืที่อหลทำยปมีกตอน
หนข้ทำนนัรน บนัดนมีรพวกเขทำจะไดข้รนับกทำรตอบสนองอนันสทำสมแลข้ว พวกเขทำจะถผกชดใชข้ครบทรุกบทำททรุก
สตทำงคย เมสือที่ อมียธิปตยเผชธิญหนข้ทำบทำบธิโลนทมีที่เมสืองคทำรเคมธิชขข้ทำงแมตนร ททำยผเฟรตธิสในปมี 607 กตอน ค.ศ. (บทำง
คนคธิดวตทำเปป็น 605 กตอน ค.ศ.) อมียธิปตยกพป็ ทำต ยแพข้อยตทำงยตอยยนับ พระเจข้ทำตรนัสชนัดเจนวตทำมนันเปป็นกทำรแกข้
แคข้นของพระองคยและกทำรฆตทำสนัตวบผชทำของพระองคยตตอสผข้ควทำมอธรรมของพวกเขทำ (ทมีที่นตทำสนใจคสือ
คททำทมีที่แปลเปป็น องคยพระผผถ้เปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำ (อาโดนาย เยโฮวมี) พระนทำมนมีรตรงตนัวคสือ องคณ์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าเยโฮวาหณ์ และมมีคตทำเทตทำกนับพระเยโฮวทำหย ในภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม คททำๆนมีรปรทำกฏ 305 ครนัรงและถผก
แปลเปป็น องคยพระผผข้เปป็นเจข้ทำพระเจข้ทำ 304 ครนัรงและเปป็นพระเยโฮวทำหยครนัรงเดมียว)
ยรม 46:11-12

โอ ธฮิดคำพรหมจคำรมีแหมู่งอมียฮิปตยเออ๋ย จงขนนี้นไปทมีนึ่กฮิเลอคำด และไปเอคำ

พฮิมเสน เจถ้คำไดถ้ใชถ้ยคำเปอ็นอนันมคำกแลถ้ว และกอ็ไรถ้ผล สคคำหรนับเจถ้คำนนันี้นรนักษคำไมมู่หคำย ในคททำพผดทมีที่เหมสือน
ดผถผก พระเจข้ทำจนงทรงสนังที่ อมียธิปตยใหข้ไปยนังกธิเลอทำด (แผตนดธินแหตงพธิมเสนรนักษทำแผล) เพสืที่อไปเลมียแผล

ของมนัน (หลนังจทำกกทำรพตทำยแพข้ของมนันทมีที่เมสืองคทำรเคมธิช กทำรถอยทนัพของคนอมียธิปตยรต นมทำจดกธิเลอทำด
ททำงชทำยขอบดข้ทำนทธิศตะวนันออกของประเทศอธิสรทำเอล) อยตทำงไรกป็ตทำม ในคททำพผดทมีที่เหมสือนเยทำะเยข้ยนมีร
พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำบทำดแผลของพวกเขทำจะรนักษทำไมตหทำย นนันที่ คสือ พวกเขทำจะไมตฟสืรนจทำก
กทำรพตทำยแพข้ของตนไมตวทำต ททำงทหทำรหรสือททำงประชทำชทำตธิ
12 บรรดคำประชคำชคำตฮิไดถ้ยฮินถนงควคำมอคำยของเจถ้คำ และแผมู่นดฮินกอ็เตอ็มดถ้วยเสมียงรถ้องของเจถ้คำ
เพรคำะวมู่คำนนักรบสะดบดกนัน เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ลถ้มลงดถ้วยกนัน" ควทำมพตทำยแพข้ของอมียธิปตยจะเปป็นหนัวขข้อ
สนทนทำใน ‘โตบ๊ะขตทำว’ สมนัยนนัรน ควทำมลตมจมของอมียธิปตยจะถผก ‘ถตทำยทอด’ ไปทนัวที่ โลกสมนัยนนัรน
ยรม 46:13-14

พระวจนะซนนึ่งพระเยโฮวคำหยตรนัสกนับเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณย เรสืนึ่องกคำรมคำ

ของเนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน เพสืนึ่อจะโจมตมีแผมู่นดฮินอมียฮิปตย วมู่คำ คนอมียธิปตยไมตเพมียงพตทำย
แพข้ทเมีที่ มสืองคทำรเคมธิชเทตทำนนัรน แตตในทมีสที่ รุดแลข้วพวกเขทำจะถผกรรุกรทำนและถผกตมีสอนโดยบทำบธิโลนภทำย
ใตข้กทำรนททำของเนบผคนัดเรสซทำรย (นนันที่ คสือ เนบผคดนั เนสซทำรย) กทำรรรุกรทำนนนัรนเกธิดขนรนในอมีกหลทำยปมีตตอมทำ
หลนังจทำกกทำรทททำศนกทมีที่เมสืองคทำรเคมธิช
14 "จงประกคำศในอมียปฮิ ตย และปมู่คำวรถ้องในมฮิกดล จงปมู่คำวรถ้องในโนฟและทคำปคำนเหส จง
กลมู่คำววมู่คำ ยสืนใหถ้พรถ้อมไวถ้และเตรมียมตนัวพรถ้อม เพรคำะวมู่คำดคำบจะกฮินอยผรมู่ อบตนัวเจถ้คำ หลทำยหนัวเมสืองของ
อมียธิปตยถผกหมทำยเหตรุไวข้ มธิกดลเปป็นนครทมีที่มปมี ข้อมปรทำกทำรบนพรมแดนดข้ทำนทธิศตะวนันออกเฉมียงเหนสือ
ของอมียธิปตย โนฟเปป็นเมสืองเดมียวกนับเมมฟธิสและเปป็นนครหลวงของอมียธิปตย ททำปทำนเหสอยผทต ทำงทธิศ
ตะวนันตกของมธิกดล พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงทรงสต งขตทำวไปบอกอมียธิปตยใหข้เตรมียมพรข้อม
สททำหรนับกทำรถผกรรุกรทำนและควทำมพตทำยแพข้
ยรม 46:15-18

ทคคำไมชคำยทมีนึ่กลถ้คำหคำญของเจถ้คำจนงหนมีเสมียเลมู่คำ พวกเขคำไมมู่ยสืนมนันึ่นอยผมู่

เพรคำะวมู่คำพระเยโฮวคำหยไดถ้ทรงผลนักเขคำลถ้มลง พรข้อมกนับสททำนวนโวหทำรแบบบทกวมี พระเจข้ทำผตทำ
นททำงเยเรมมียยทรงถทำมวตทำทททำไมพวกทหทำรของอมียธิปตยจงน ถผกกวทำดไปเสมีย ทททำไมพวกเขทำถนงพตทำยแพข้?
เหตรุผลนนัรนงตทำยนธิดเดมียว: พระเจข้ทำทรงทททำใหข้พวกเขทำพตทำยแพข้

16 พระองคยทรงทคคำใหถ้คนเปอ็นอนันมคำกสะดบด เออ เขคำลถ้มลงกนันและกนัน และเขคำทนันี้งหลคำยพผด
วมู่คำ `ลบกขนนนี้ เถอะ ใหถ้เรคำกลนับไปยนังชนชคำตฮิของเรคำ ไปยนังแผมู่นดฮินทมีนึ่เรคำถสือกคคำเนฮิด เพรคำะเรสืนึ่องดคำบของ
ผผบถ้ มีบบนังคนับ ' ในกทำรทททำศนกทมีที่ตทำมมทำระหวตทำงอมียธิปตยกบนั บทำบธิโลน ทหทำรอมียปธิ ตยจททำนวนมทำกจะลข้มตทำย
ในกทำรสผข้รบ คนเหลตทำนนัรนทมีที่ไมตถผกฆตทำตทำยกป็ตนัดสธินใจถอนตนัวและหนมีกลนับไปบข้ทำนของตน
17 พวกเขคำไดถ้เรมียกชสืนึ่อฟคำโรหยกษนัตรฮิยยแหมู่งอมียปฮิ ตยวมู่คำ `ผผถ้อนกทนก ผผปถ้ ลมู่อยใหถ้โอกคำสผมู่คำนไป'
ขตทำวทมีที่ผคผข้ นซรุบซธิบกนันตทำม ‘ทข้องถนน’ หลนังจทำกศนกนนัรนกป็คสือวตทำ ฟทำโรหยแหตงอมียธิปตยไดข้สตงเสมียงดนัง (นนันที่
คสือ ครุยโมข้โอข้อวด) แตตบนัดนมีรเขทำกลทำยเปป็นอดมีตไปเสมียแลข้ว
18 เพรคำะบรมมหคำกษนัตรฮิยย ผผถ้ซงนนึ่ พระนคำมของพระองคยคสือพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ตรนัสวมู่คำ
เรคำมมีชมีวฮิตอยผมู่ตรคำบใด เขคำทคำโบรยอยผทมู่ มู่คำมกลคำงภผเขคำทนันี้งหลคำย และภผเขคำคคำรเมลอยผขมู่ ถ้คำงทะเลฉนันใด
จะมมีผถ้หผ นนนึ่งมคำฉนันนนันี้น ขณะทมีที่พระเจข้ทำทรงประกทำศควทำมพธินทำศทมีที่จะมทำนนัรนของอมียธิปตย พระองคยกทป็ รง
ปฏธิญทำณโดยพระองคยเอง – “บรมมหทำกษนัตรธิยย ผผข้ซนที่งพระนทำมของพระองคยคอสื พระเยโฮวทำหยจอม
โยธทำ” พระเจข้ทำตรนัสถนงสถทำนทมีๆที่ เปป็นจรุดเดตนสองแหตงในอธิสรทำเอล: ภผเขทำททำโบรยซงนที่ อยผตต ธิดกนับทมีที่รทำบ
เอสดรทำเอโลนและภผเขทำคทำรเมลทมีที่อยผใต กลข้ทะเลเมดธิเตอรยเรเนมียน สถทำนทมีที่สองแหตงนนัรนตนัรงมนันที่ คงอยผต
แนตฉนันใด คนบทำบธิโลนกป็จะมทำแนต (และทททำใหข้อมียธิปตยพทำต ยแพข้) ฉนันนนัรน
ยรม 46:19-20

โอ ธฮิดคำผผถ้อคำศนัยในอมียปฮิ ตยเออ๋ย จงเตรมียมขถ้คำวของสคคำหรนับตนัวเจถ้คำเพสืนึ่อ

กคำรถผกกวคำดไปเปอ็นเชลย เพรคำะวมู่คำเมสืองโนฟจะถผกทฮินี้งไวถ้เสมียเปลมู่คำๆ และรกรถ้คำง ปรคำศจคำกคนอคำศนัย
พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนอมียธิปตยใหข้เตรมียมพรข้อมสททำหรนับกทำรถผกกวทำดไปเปป็นเชลย เมสืองโนฟนครหลวง
ของพวกเขทำจะถผกทททำลทำยในไมตชข้ทำโดยบทำบธิโลนและคนอมียธิปตยจะถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยเหมสือน
ทมีที่พวกยธิวในเยรผซทำเลป็มจะโดน (มนันเปป็นธรรมเนมียมของบทำบธิโลนทมีที่จะกวทำดตข้อนชนชนัรนผผข้ปกครอง
ของประเทศตตทำงๆทมีที่พวกเขทำพธิชธิตไปเปป็นเชลย อมียธิปตยจะไมตไดข้รนับกทำรยกเวข้น)
20 อมียปฮิ ตยเปอ็นเหมสือนวนัวสคำวตนัวงคำม แตมู่กคำรทคคำลคำยจคำกทฮิศเหนสือมคำจนับเธอ ในหลทำยๆดข้ทำน
อมียธิปตยเปป็นประเทศหนนที่งทมีที่สวยงทำม – ดรุจวนัวสทำวตนัวงทำม แตตกทำรทททำลทำยลข้ทำงซนที่งออกมทำจทำกทธิศเหนสือ
โดยนทรทำมสือของบทำบธิโลนกป็กทำท ลนังใกลข้เขข้ทำมทำ

ยรม 46:21-24

ทหคำรรนับจถ้คำงทมีนึ่อยผมู่ทมู่คำมกลคำงเธอ กอ็เหมสือนลผกวนัวทมีนึ่ไดถ้ขบนไวถ้ใหถ้อวถ้ น

เออ ดถ้วยเขคำทนันี้งหลคำยหนันกลนับและหนมีไปดถ้วยกนัน เขคำทนันี้งหลคำยไมมู่ยอมยสืนหยนัด เพรคำะวนันแหมู่ง
หคำยนะของเขคำไดถ้มคำเหนสือเขคำทนันี้งหลคำย และเปอ็นเวลคำแหมู่งกคำรลงโทษเขคำ อมียธิปตยไดข้วทำต จข้ทำงเหลตทำ
ทหทำรรนับจข้ทำงซนที่งอทำจเปป็นคนเอธธิโอเปมีย คนลธิเบมีย และคนลธิเดมียทมีที่ถผกหมทำยเหตรุไวข้ในขข้อ 9 อยตทำงไร
กป็ตทำม คนเหลตทำนนัรนเองกป็จะเปป็นเหมสือนวนัวผผข้ทมีที่ถผกขรุนใหข้อข้วนสททำหรนับถผกฆตทำและถวทำยเปป็นเครสือที่ งสนัตว
บผชทำ เมสืที่อบทำบธิโลนรรุกรทำน พวกเขทำจะละทธิรงและหนมีไป
22 เธอทคคำเสมียงเหมสือนงผทมีนึ่กคคำลนังเลสืนี้อยออกไป เพรคำะศนัตรผ ของเธอจะเดฮินกระบวนเขถ้คำมคำดถ้วย
กคคำลนังทนัพ และมคำสผกถ้ นับเธอดถ้วยขวคำน เหมสือนอยมู่คำงคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่โคมู่นตถ้นไมถ้ แมข้ถผกเปรมียบวตทำเปป็น
เหมสือนวนัวสทำวตนัวหนนงที่ ทมีที่จะรข้องมอมอในทรุตงหญข้ทำของมนัน วนันนนัรนกป็ใกลข้เขข้ทำมทำแลข้วเมสืที่อคนอมียธิปตยจะ
เปป็นเหมสือนงผตนัวหนนงที่ ทมีที่เลสืรอยไปซนที่งขผตฟตอๆเมสืที่อมนันถผกขนับใหข้ออกไปจทำกรผของมนัน คนบทำบธิโลนทมีที่
รรุกรทำนจะไมตเพมียงมทำในฐทำนะกองทนัพทมีพที่ ธิชธิตเทตทำนนัรน พวกเขทำจะมทำพรข้อมกนับขวทำนหลทำยเลตมเพสือที่
โคตนบรรดทำตข้นไมข้แหตงอมียธิปตยดข้วย
23 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เขคำทนันี้งหลคำยจะโคมู่นปมู่คำของเธอลง แมถ้วมู่คำปมู่คำนนันี้นใครจะเขถ้คำไปคถ้นหคำ
ไมมู่ไดถ้ เพรคำะวมู่คำพวกเขคำทนันี้งหลคำยมมีจคคำนวนมคำกกวมู่คำตนัตั๊กแตน นนับไมมู่ถถ้วน ภทำพเปรมียบหลทำยอยตทำงถผก
ผสมกนันตรงนมีร ดรุจกองทนัพคนตนัดไมข้ คนบทำบธิโลนจะโคตนอมียธิปตยจนเกลมีรยง นนันที่ คสือ พวกเขทำจะทททำลทำย
ทรุกอยตทำงทมีที่ขวทำงหนข้ทำ พวกเขทำจะเปป็นเหมสือนภนัยพธิบนัตธิแหตงฝผงตนักรี๊ แตนซนที่งมมีจททำนวนนนับไมตถวข้ น
24 ธฮิดคำของอมียฮิปตยจะถผกกระทคคำใหถ้ไดถ้อคำย เธอจะถผกมอบไวถ้ในมสือของชนชคำตฮิหนนนึ่งจคำกทฮิศ
เหนสือ" อมียปธิ ตยกทำท ลนังจะถผกทททำใหข้อนับอทำยและถผกมอบไวข้แกตคนบทำบธิโลนซนงที่ เปป็นชนชทำตธิแหตงทธิศเหนสือ
ยรม 46:25-26

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำ

จะนคคำกคำรลงโทษมคำเหนสือเหลมู่คำฝผงชนของโนและฟคำโรหย และอมียปฮิ ตยและบรรดคำพระและกษนัตรฮิยทย นันี้ง
ปวงของเมสืองนนันี้น ลงเหนสือฟคำโรหยและคนทนันี้งหลคำยทมีนึ่วคำงใจในทมู่คำน ‘โน’ เปป็นอมีกหนนงที่ นครใหญตใน
อมียธิปตยสมนัยนนัรนและเปป็นนครหนนที่งซนงที่ ฟทำโรหยใชข้เปป็นนครหลวงสททำคนัญอนันดนับสอง มนันกป็จะถผกลงโทษ

อยตทำงหนนักเชตนกนันเมสือที่ บทำบธิโลนรรุกรทำน ฟทำโรหยแหตงอมียธิปตยจะไมตเพมียงถผกทททำใหข้ตกตทที่ทำในวนันนนัรน
เทตทำนนัรน แตตบรรดทำพระตตทำงดข้ทำวแหตงอมียธิปตยตลอดจนคนทนัรงปวงทมีวที่ ทำงใจในพวกเขทำกป็จะตกตทที่ทำลงดข้วย
26 และเรคำจะมอบเขคำทนันี้งหลคำยไวถ้ในมสือของบรรดคำผผถ้ทมีนึ่แสวงหคำชมีวฮิตของเขคำ ในมสือของ
เนบผคดนั เนสซคำรย กษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน และในมสือขถ้คำรคำชกคำรของทมู่คำน พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ภคำย
หลนังอมียฮิปตยจนงจะมมีคนอคำศนัยอยผมู่อยมู่คำงสมนัยกมู่อน อมีกไมตนทำนอมียธิปตยจะถผกพธิชธิตโดยบทำบธิโลนภทำยใตข้กทำร
นททำของเนบผคนัดเนสซทำรย (นนันที่ คสือ เนบผคดนั เรสซทำรย) กระนนัรนอมียธิปตยกจป็ ะไดข้รนับอนรุญทำตใหข้ไดข้อธธิปไตย
ของมนันกลนับคสืนมทำและมมีผผข้คนอทำศนัยอมีกครนัรง เอเสเคมียล 29:13-14 บอกลตวงหนข้ทำวตทำสธิที่งนมีรจะเกธิดขนรน
หลนังจทำกผตทำนไป 40 ปมี
ยรม 46:27-28

แตมู่อยมู่คำกลนัวเลย โอ ยคำโคบ ผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำเออ๋ย อยมู่คำครนันนึ่ ครถ้คำมเลย

โอ อฮิสรคำเอลเออ๋ย เพรคำะดผเถฮิด เรคำจะชมู่วยเจถ้คำใหถ้รอดไดถ้จคำกทมีนึ่ไกล และชมู่วยเชสืนี้อสคำยของเจถ้คำจคำกแผมู่น
ดฮินทมีนึ่เขคำเปอ็นเชลย ยคำโคบจะกลนับมคำและมมีควคำมสงบและควคำมสบคำย และไมมู่มมีผถ้ใผ ดกระทคคำใหถ้เขคำ
กลนัว แมข้บทนมีรพงรุต เปข้ทำไปทมีที่กทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้จะเกธิดแกตอมียธิปตย บนัดนมีรพระเจข้ทำกป็ทรงกลนับมทำใหข้ควทำม
สนใจแกตอธิสรทำเอลอมีกครนัรง อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไดข้ตกเปป็นเชลยผตทำนททำงอนัสซมีเรมียนทำนกวตทำ 100 ปมี
แลข้ว (และยผดทำหยกทำท ลนังจะตกไปเปป็นเชลยผตทำนททำงบทำบธิโลน) แมข้ถผกพระเจข้ทำพธิพทำกษทำ พระองคยกทป็ รง
บอกลตวงหนข้ทำอมีกครนัรงวตทำเมสืที่อถนงครทำวเหมทำะสม พระองคยจะทรงชตวยพวกเขทำใหข้พนข้ จทำกกทำรตกเปป็น
เชลยและนททำพวกเขทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำอมีก ในวนันนนัรนพวกเขทำจะอทำศนัยอยผใต นสนันตธิภทำพ
และควทำมปลอดภนัย เหป็นไดข้ชนัดวตทำกทำรสททำเรป็จจรธิงของคททำพยทำกรณยนร มียนังไมตสมบผรณยทรนังหมด มนันจะ
สททำเรป็จจรธิงตทำมนนัรนในยรุคพนันปมี พระเจข้ทำจนงสนังที่ พวกเขทำวตทำอยตทำกลนัวเลย
28 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ โอ ยคำโคบผผถ้รบนั ใชถ้ของเรคำเออ๋ย อยมู่คำกลนัวเลย เพรคำะเรคำอยผมู่กบนั เจถ้คำ เรคำ
จะกระทคคำใหถ้บรรดคำประชคำชคำตฮิทนันี้งสฮินี้นมคำถนงซนนึ่งอวสคำน คสือประชคำชคำตฮิทมีนึ่เรคำไดถ้ขนับเจถ้คำใหถ้ไปอยผมู่นนันี้น
แตมู่สมู่วนเจถ้คำเรคำจะไมมู่กระทคคำใหถ้ถนงอวสคำนทมีเดมียว เรคำจะตมีสอนเจถ้คำตคำมขนคำด เรคำจะไมมู่ปลมู่อยใหถ้เจถ้คำ
ไมมู่ถผกทคคำโทษเปอ็นอนันขคำด" เมสืที่อพระเจข้ทำทรงประกทำศกทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้อมียธิปตยแลข้ว พระองคยกทป็ รง
ปลอบโยนอธิสรทำเอลประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระองคย พระองคยเตสือนควทำมจททำพวกเขทำวตทำ

พระองคยยงนั อยผกต บนั พวกเขทำเหมสือนเดธิม แมข้พระเจข้ทำจะทรงลงโทษประชทำชทำตธิอสืที่นๆอยตทำงถมีที่ถวข้ น นนันที่
คสือทททำใหข้ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนถนงสธิรนสรุดเลยทมีเดมียว พระองคยกจป็ ะไมตทรงทททำเชตนนนัรนกนับอธิสรทำเอล
แทนทมีที่จะทททำลทำยพวกเขทำจนพธินทำศในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง พระองคยจะทรงตมีสอนพวกเขทำอยตทำง
ยรุตธิธรรมแทน (นนันที่ คสือ ตทำมขนทำด) พระเจข้ทำจะลงโทษอธิสรทำเอล แตตพระองคยจะไมตทททำลทำยพวกเขทำ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 47: ประชาชาตยิถนัดไปทมีที่พระเจผู้าจะทรงเลล่นงานคสือ ฟมีลยิสเตมียและไท
ระ ซนที่งเปป็นประชาชาตยิทมีที่อยผล่ตยิดกนับอยิสราเอลตามแนวชายฝนัที่งทะเลเมดยิเตอรณ์เรเนมียน
ยรม 47:1-3

พระวจนะของพระเยโฮวคำหยซนนึ่งมคำยนังเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยเกมียนึ่ วดถ้วย

เรสืนึ่องฟมีลฮิสเตมียกมู่อนทมีนึ่ฟคำโรหยโจมตมีเมสืองกคำซคำ ในสงครทำมทมีที่จะมมีขร นนระหวตทำงอมียธิปตยกบนั บทำบธิโลน คน
ฟมีลธิสเตมียจะหนมีไมตพข้น กตอนเมสืองกทำซทำถผกทททำลทำย พระเจข้ทำทรงสต งคททำพยทำกรณยนร มีผทำต นททำงเยเรมมียยไป
ถนงคนฟมีลธิสเตมีย (เรทำควรหมทำยเหตรุไวข้วทำต คททำวตทำ คนปาเลสไตนณ์ ในปนัจจรุบนันจรธิงๆแลข้วเปป็นคททำฮมีบรผเดมียว
กนับคนฟมีลธิสเตมีย เมสืองกทำซทำทมีที่วทำต นมีรเปป็นอนันเดมียวกนับเมสืองกทำซทำในปนัจจรุบนัน) เมสือที่ ฟทำโรหยเนโคเดธินทนัพ
ขนรนเหนสือไปตตอสผข้คนบทำบธิโลน เขทำกป็คธิดบนัญชมีแคข้นอนันเกตทำกนับเมสืองกทำซทำกตอน ซนที่งเปป็นหนนงที่ ในหข้ทำเมสือง
ของฟมีลธิสเตมีย
2 "พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด นคนี้คำทนันี้งหลคำยกคคำลนังขนนี้นมคำจคำกทฮิศเหนสือ และจะกลคำย
เปอ็นกระแสนคนี้คำทมู่วม มนันจะทมู่วมแผมู่นดฮินและสคำรพนัดซนงนึ่ อยผมู่ในนนันี้น ทนันี้งเมสืองและผผถ้ทมีนึ่อคำศนัยอยผใมู่ นเมสือง
คนจะรถ้องรคนึ่คำไร และชคำวแผมู่นดฮินนนันี้นทบกคนจะครคนึ่คำครวญ แมข้อมียธิปตยจะสรข้ทำงควทำมเสมียหทำยแกตเมสือง
กทำซทำ ควทำมทรุกขยลททำบทำกทมีที่รข้ทำยแรงกวตทำกป็กทำท ลนังมทำผตทำนททำงบทำบธิโลน เพรทำะวตทำเมสืที่อคนบทำบธิโลน
รรุกรทำนอมียธิปตย พวกเขทำจะเคลสืที่อนพลผตทำนเขข้ทำมทำในฟมีลธิสเตมียและเมสืองกทำซทำซนที่งอยผใต นเสข้นททำงของ
พวกเขทำพอดมี นทรทำทตวมทมีที่ไหลมทำจทำกทธิศเหนสือหมทำยถนงบทำบธิโลนอยตทำงชนัดเจน
3 เมสืนึ่อไดถ้ยฮินเสมียงกมีบมถ้คำตนัวแขอ็งแรงของเขคำกระทสืบ และเสมียงรถรบของเขคำกรผ กนันมคำ และ
เสมียงลถ้อรถดนังกนกกถ้อง พวกพมู่อกอ็จะมฮิไดถ้หนันกลนับมคำดผลผกทนันี้งหลคำยของตน เพรคำะมสือของเขคำอมู่อน
เปลมีนี้ยเตอ็มทมีแลถ้ว เมสือที่ กองทนัพบทำบธิโลนยกเขข้ทำมทำในฟมีลธิสเตมียพรข้อมกนับทหทำรรทำบ ทหทำรมข้ทำ และรถ

รบ (ยนังไมตรวมทหทำรสนนับสนรุนของพวกเขทำ) คนฟมีลธิสเตมียจะตกใจกลนัวเหลสือเกธินจนพวกเขทำจะหนมี
ไปและลสืมเกมีที่ยวกนับลผกๆของตนเสมีย นมีแที่ สดงใหข้เหป็นวตทำคนฟมีลธิสเตมียไมตไดข้มมีคณ
รุ ธรรมสนักเทตทำไร
ยรม 47:4-5

เพรคำะวนันทมีนึ่จะมคำถนงซนนึ่งจะทคคำลคำยฟมีลฮิสเตมียทนันี้งสฮินี้น และจะตนัดผผถ้

อบปถนัมภยทกบ คนทมีเหลสืออยผมู่ออกจคำกเมสืองไทระและเมสืองไซดอน เพรคำะพระเยโฮวคำหยจะทรงทคคำลคำย
คนฟมีลสฮิ เตมีย คสือคนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ในแถบคนัฟโทรยนนันี้น เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำตกใสต ฟมีลธิสเตมียผตทำน
ททำงคนบทำบธิโลน เหลตทำพนันธมธิตรของพวกเขทำ นนันที่ คสือ ไทระและไซดอน (นนันที่ คสือ เลบทำนอน) กป็จะ
หนมีไมตพข้นเชตนกนัน เรทำไดข้เหป็นหมทำยเหตรุเกมีที่ยวกนับทมีมที่ ทำของคนฟมีลธิสเตมีย เหป็นไดข้ชนัดวตทำเดธิมทมีพวกเขทำมทำ
จทำกคนัฟโทรยซนที่งเชสืที่อกนันวตทำเปป็นเกทำะครมีต พวกเขทำเปป็นสต วนหนนที่งของหมผตชนทมีที่ใหญตกวตทำซนที่งรรุกรทำนและ
เขข้ทำไปอทำศนัยอยผใต นชทำยฝนัที่งดข้ทำนตะวนันตกของทะเลเมดธิเตอรยเรเนมียนซนที่งเปป็นทมีที่รผข้จกนั ในชสืที่อคนฟมีนธิเซมีย
ประเดป็นทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ ไมตมพมี วกเขทำสนักคนจะหนมีพข้นพระพธิโรธของพระเจข้ทำผตทำนททำงบทำบธิโลน
5 เมสืองกคำซคำกอ็ลถ้คำนเลมีนึ่ยน และเมสืองอนัชเคโลนกอ็ถผกตนัดออกพรถ้อมดถ้วยคนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ในหบบเขคำ
ของเขคำ เจถ้คำจะเชสือดเนสืนี้อเถสือหนนังของเจถ้คำอมีกนคำนเทมู่คำใด เหมสือนคนๆหนนงที่ ทมีที่เสข้นผมของเขทำถผกโกน
ออกเสมีย เมสืองกทำซทำกป็จะถผกทททำใหข้ลข้ทำนเลมีที่ยนเชตนกนัน ภทำพเปรมียบนมีรไมตเพมียงกลตทำวถนงกทำรไวข้ทรุกขยอนัน
รรุนแรงเทตทำนนัรน แตตยนังกลตทำวถนงกทำรถผกทททำลทำยดข้วย อนัชเคโลนซนที่งเปป็นเมสืองพมีที่เมสืองนข้องททำงเหนสือของ
กทำซทำจะถผกตนัดออก (นนันที่ คสือ ถผกทททำลทำย) เชตนกนัน พวกผผข้ลร มีภนัยของนครเหลตทำนมีรซนที่งหนมีไปยนังหรุบเขทำ
ตตทำงๆทมีที่อยผใต กลข้เคมียงจะถผกจนับไดข้และถผกตนัดออกดข้วย วลมีสรุดทข้ทำยเกมีที่ยวกนับกทำรทมีที่พวกเขทำเชสือดเนสืรอเถสือ
หนนังตนัวเองอทำจหมทำยถนงกทำรไวข้ทรุกขยหรสือไมตกกป็ ทำรทททำรข้ทำยตนัวเองตตอหนข้ทำบรรดทำพระตตทำงดข้ทำวของ
พวกเขทำเพสือที่ ขอควทำมชตวยเหลสือ พระเจข้ทำจนงทรงถทำมวตทำพวกเขทำจะทททำเรสืที่องโงตๆเชตนนนัรนอมีกนทำนเทตทำใด
ยรม 47:6-7

โอ ดคำบแหมู่งพระเยโฮวคำหย เจถ้คำขถ้คำ อมีกนคำนเทมู่คำไรทมู่คำนจนงจะสงบ จง

สอดตนัวเขถ้คำไวถ้ในฝนักเสมียเถฮิด จงหยบดพนักและอยผนมู่ ฮินึ่งๆเสมียทมี ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน ถทำมอยตทำงกวมีวทำต อมีก
นทำนเทตทำใดกวตทำทมีที่ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำจะถผกทททำใหข้สงบเสมียทมี ควทำมเหป็นทมีที่ใหญตโตกวตทำ
ตรงนมีรอทำจหมทำยถนงคนฟมีลธิสเตมียซนที่งตระหนนักวตทำกทำรถผกตมีสอนของตนสรุดทข้ทำยแลข้วเปป็นมทำจทำก

พระหนัตถยของพระเจข้ทำ พวกเขทำจนงขอรข้องใหข้ดทำบแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำถผกเอทำไปเกป็บและ
หยรุดพนักเสมียทมี
7 เมสืนึ่อพระเยโฮวคำหยทรงกคคำชนับ มนันจะสงบไดถ้อยมู่คำงไรเลมู่คำ พระองคยทรงบนัญชคำและแตมู่งตนันี้งใหถ้
ดคำบนนันนี้ ตมู่อสผถ้อชนั เคโลนและตมู่อสผชถ้ คำยทะเล" ในกทำรตอบกลนับคททำวธิงวอนของคนฟมีลธิสเตมียทมีที่ใหข้ดทำบ
ของพระเยโฮวทำหยหยรุดพนักเสมียทมี ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจงน ถทำมวตทำ ‘มนันจะสงบไดข้อยตทำงไรเลตทำ?’ พระเจข้ทำ
ทรงตนัรงพระทนัยแนตวแนตแลข้ววตทำจะสต งกทำรพธิพทำกษทำมทำตตอสผข้ฟมีลธิสเตมีย รวมถนงอนัชเคโลนและชทำยฝนัที่ง
ทะเลทมีที่เปป็นพรมแดนดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงจะทททำใหข้พระประสงคยทมีที่ทรงกททำหนดไวข้นร นนั ของ
พระองคยสททำเรป็จ แมข้บทำงคนอทำจรข้องขอใหข้พระองคยหยรุด พระประสงคยทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำของพระองคยกป็
จะถผกทททำใหข้สททำเรป็จ
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 48: บทยาวๆถนัดไปนมีเนั้ ปป็นคนาพยากรณณ์กลล่าวโทษโมอนับเพราะความ
เยล่อหยยิงที่ ตามเนสืนั้อหนนังและการเหยมียดหยามของมนันตล่อพระเยโฮวาหณ์พระเจผู้า
ยรม 48:1-2

เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องโมอนับ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล

ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "วฮิบนัตฮิแกมู่เนโบ เพรคำะเปอ็นทมีนึ่ถผกทฮินี้งรถ้คำง คมีรยฮิ คำธคำอฮิมไดถ้อคำย มนันถผกยนดแลถ้ว มฮิสกคำบกอ็ไดถ้
อคำยและครถ้คำมกลนัว โมอนับเปป็นดธินแดนทมีที่อยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของทะเลตทำย มนันตรงกนับพสืรนทมีที่นร นัน
ของประเทศจอรยแดนในปนัจจรุบนัน โปรดสนังเกตวตทำพระเจข้ทำทรงประกทำศชสืที่อเรมียกเตป็มยศของพระองคย
“พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำ พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล” ไมตมคมี ททำถทำมเลยวตทำผผข้ใดกททำลนังบอกลตวงหนข้ทำถนงสธิที่งทมีที่
จะเกธิดขนรน พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศวธิบนัตธิแกตเนโบซนที่งเปป็นนครหนนงที่ และภผเขทำลผกหนนที่งทมีที่อยผบต นฝนัที่ง
ตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดนและเมสืองเยรมีโค ในไมตชทำข้ มนันจะถผกทททำลทำย นครอสืนที่ ๆของโมอนับ คมีรยิ
ยาธาอยิมและมยิสกาบกป็จะอายดข้วย นนันที่ คสือ ถผกทททำใหข้รข้ทำงเปลตทำ
2 จะไมมู่มมีกคำรสรรเสรฮิญโมอนับอมีกตมู่อไป ในเมสืองเฮชโบนคนเหลมู่คำนนันี้นไดถ้วคำงแผนปองรถ้คำยตมู่อ
โมอนับวมู่คำ `มคำเถอะ ใหถ้เรคำตนัดมนันออกเสมียจคำกกคำรเปอ็นประชคำชคำตฮิ' โอ เมสืองมนัดเมนเออ๋ย เจถ้คำจะถผกตนัด
ลงมคำเหมสือนกนัน ดคำบจะไลมู่ตคำมเจถ้คำไป นครอสืนที่ ๆของโมอนับถผกหมทำยเหตรุไวข้: เฮชโบนและมนัดเมน

พวกเขทำกป็เผชธิญกทำรทททำลทำยลข้ทำงเชตนกนัน เหมสือนกนับทมีที่บทำบธิโลนจะยกเขข้ทำมทำและทททำลทำยยผดทำหย พวกเขทำ
กป็จะยกทนัพไปททำงทธิศตะวนันออกและทททำลทำยโมอนับเชตนกนัน
ยรม 48:3-6

จะมมีเสมียงรถ้องมคำแตมู่โฮโรนคำอฮิมวมู่คำ `กคำรลถ้คำงเปลมู่คำและกคำรทคคำลคำย

อยมู่คำงใหญมู่หลวง' นครอสืที่นๆของโมอนับถผกกททำหนดไวข้สททำหรนับกทำรถผกจนับและกทำรทททำลทำยลข้ทำง ในกรณมี
นมีรคสือ โฮโรนาอยิมและลผฮมีท 4 เมสืองโมอนับถผกทคคำลคำยเสมียแลถ้ว ไดถ้ยฮินเสมียงรถ้องไหถ้จคำกพวกเดอ็กเลอ็กๆ
ของเธอ 5 เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยจะขนนี้นไปรถ้องไหถ้ทมีนึ่ทคำงขนนี้นเมสืองลผฮมีท เพรคำะพวกศนัตรผ ไดถ้ยฮินเสมียง
รถ้องไหถ้เพรคำะกคำรทคคำลคำย ทมีนึ่ทคำงลงจคำกเมสืองโฮโรนคำอฮิม
6 หนมีเถฮิด เอคำตนัวรอดเถฮิด จงเปอ็นเหมสือนพบมู่มไมถ้ทมีนึ่ในถฮินึ่นทบรกนันดคำร เสมียงรข้องบอกใหข้หนมีดงนั
กข้องไปทนัวที่ โมอนับ สธิที่งทมีคที่ นมมีปนัญญทำทททำกนันในสมนัยนนัรนคสือ หนมีไปยนังถธิที่นทรุรกนันดทำรและเปป็นเหมสือน
พมุมล่ ไมผู้ นนันที่ คสือ พรุมต ไมข้ในทะเลทรทำย
ยรม 48:7-9

เพรคำะวมู่คำเจถ้คำไดถ้วคำงใจในผลงคำนและในทรนัพยยสมบนัตฮิของเจถ้คำ เจถ้คำจะ

ตถ้องถผกยนดดถ้วย และพระเคโมชจะตถ้องถผกกวคำดไปเปอ็นเชลย พรถ้อมกนับปบโรหฮิตและเจถ้คำนคำยของเขคำ
โมอนับเปป็นแหลตงกททำเนธิดของกทำรนนับถสือรผปเคทำรพ เชตน กทำรนนับถสือพระบทำอนัลซนที่งไดข้ลทำมมทำยนัง
อธิสรทำเอลและยผดทำหย พระเคโมชถผกเชสืที่อมโยงอยตทำงใกลข้ชธิดกนับกทำรนนับถสือพระบทำอนัลและเปป็นรผปแบบ
หนนที่งของพระบทำอนัล เพรทำะเหตรุกทำรนนับถสือรผปเคทำรพอนันโจตงแจข้งของพวกเขทำ ทนัรงๆทมีที่รผข้เกมีที่ยวกนับพระเย
โฮวทำหยพระเจข้ทำในกรรุงเยรผซทำเลป็มซนที่งอยผไต มตไกล พระเจข้ทำจนงจะพธิพทำกษทำโมอนับอยตทำงรรุนแรง – พวก
นนักบวชและบรรดทำผผข้นนับถสือพระนนัรน
8 และผผถ้ทคคำลคำยจะมคำเหนสือเมสืองทบกเมสืองและไมมู่มมีเมสืองใดจะรอดพถ้นไปไดถ้ หบบเขคำจะตถ้อง
พฮินคำศและทมีนึ่รคำบจะตถ้องถผกทคคำลคำย ดนังทมีนึ่พระเยโฮวคำหยทรงลนันึ่นพระวคำจคำไวถ้ ผผข้ทททำลทำยคสือ กองทนัพบทำบธิ
โลน ไมตมนมี ครใดในโมอนับจะหนมีพนข้ ควทำมพธิโรธของพวกเขทำ กทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่จะมทำนนัร นสรุดทข้ทำย
แลข้วเปป็นมทำจทำกพระเจข้ทำ

9 จงใหถ้ปมีกแกมู่โมอนับ เพสืนึ่อวมู่คำมนันจะหนมีรอดไปไดถ้ เพรคำะหนัวเมสืองของมนันจะกลคำยเปอ็นทมีนึ่
รกรถ้คำง ปรคำศจคำกสฮิงนึ่ ใดอคำศนัยอยผใมู่ นนนันนี้ เลย ดข้วยคททำพผดไพเรทำะแบบกวมี ผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรรข้องบอก
ชทำวโมอนับใหข้บธินหนมีไปหทำกทททำไดข้ กทำรทททำลทำยลข้ทำงแผตนดธินของพวกเขทำใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว
ยรม 48:10

ผผใถ้ ดกระทคคำงคำนของพระเยโฮวคำหยอยมู่คำงไมมู่ซสืนึ่อ ผผถ้นนนันี้ กอ็ถผกสคำป ผผทถ้ มีนึ่

กนันไมมู่ใหถ้ดคำบของตนกระทคคำใหถ้โลหฮิตตก ผผนถ้ นนันี้ จะถผกสคำป คททำกททำชนับตรงนมีรมมีไปยนังคนบทำบธิโลนเพรทำะ
พวกเขทำถผกเรมียกใหข้ทททำงทำนของพระเยโฮวทำหย – นนันที่ คสือ ทททำลทำยโมอนับ คททำทมีที่แปลเปป็น อยมู่คำงไมมู่ซสืนึ่อ (เร
มยิยาหณ์) จรธิงๆแลข้วหมทำยควทำมวตทำ ‘อยตทำงชรุตยๆ’ หรสือ ‘อยตทำงเกมียจครข้ทำน’ บทำบธิโลนถผกเตสือนมธิใหข้หยตอน
ยทำนในกทำรทททำลทำยโมอนับ พวกเขทำจะตข้องไมตละเวข้นเสมียจทำกกทำรฆตทำฟนันบรรดทำผผข้นนับถสือรผปเคทำรพของ
พระบทำอนัลและพระเคโมช
ยรม 48:11-13

โมอนับสบคำยตนันี้งแตมู่หนบมู่มๆมคำ และไดถ้ตกตะกอน มนันไมมู่ไดถ้ถ ผกถมู่คำย

ออกจคำกภคำชนะนมีไนี้ ปภคำชนะนนันี้น หรสือตถ้องถผกกวคำดไปเปอ็นเชลย ดนังนนันี้น รสจนงยนังอยผใมู่ นนนันี้นและกลฮินึ่น
กอ็ไมมู่เปลมีนึ่ยนแปลง" โมอนับไดข้สททำรทำญใจกนับชตวงเวลทำทมีที่ดมีนนับตนัรงแตตสมนัยแรกๆของมนันในฐทำนะ
ประชทำชทำตธิหนนที่ง ดรุจนทรทำองรุตนทมีที่ถผกทธิรงใหข้ตกตะกอน โมอนับกลทำยเปป็นคนมนังที่ มมีและปวกเปมียกไปเสมีย
แลข้ว Gill พรรณนทำถนงภทำพเปรมียบทมีวที่ ทำต “และไดข้ตกตะกอน” ดนังตตอไปนมีร: “ภทำพเปรมียบนมีรถผกเอทำมทำ
จทำกนทรทำองรุตน ซนที่งยธิงที่ มนันตกตะกอนนทำนเทตทำใด มนันกป็มมีรสชทำตธิดมีขร นน และดผสวยงทำมมทำกยธิงที่ ขนรนเทตทำนนัรน
และสสืที่อถนงควทำมสรุขสบทำยของคนโมอนับ ควทำมมนังที่ คนังที่ ทมีพที่ วกเขทำครอบครองและทมีที่พวกเขทำไวข้วทำงใจ”
โมอนับไมตเคยประสบกนับกทำรรรุกรทำนและกทำรตกเปป็นเชลย มนันจนงกลทำยเปป็นประชทำชทำตธิทมีที่ไมตเอทำ
พระเจข้ทำและไมตอยทำกไดข้อะไรแลข้ว นมีที่เหมสือนกนับอเมรธิกทำไมตมมีผธิด
12 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะสมู่งนนักทมู่องเทมีนึ่ยว
มคำใหถ้เขคำเพสืนึ่อทคคำใหถ้เขคำทมู่องเทมีนึ่ยวไป และเทภคำชนะของเขคำใหถ้เกลมีนี้ยง และทบบไหของเขคำใหถ้แตกเปอ็น
ชฮินี้นๆ พระเจข้ทำทรงเตสือนวตทำบรรดทำผผข้รรุกรทำนทมีที่ปลข้นชธิงทรนัพยย (นนันที่ คสือ บทำบธิโลน) จะลงมทำยนังโมอนับใน
ไมตชข้ทำและทททำใหข้พวกเขทำรต อนเรต ไปทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆ ดรุจขวดไวนยทมีที่ถผกทททำแตก ประชทำกร
ของโมอนับจะถผกเทออกจนเกลมีรยง

13 แลถ้วโมอนับกอ็จะไดถ้อคำยเพรคำะพระเคโมช อยมู่คำงทมีนึ่วงศยวคำนอฮิสรคำเอลไดถ้อคำยเพรคำะเบธเอล
อนันเปอ็นทมีนึ่วคำงใจของเขคำ วนันนนัรนจะมทำถนงในไมตชข้ทำเมสืที่อโมอนับจะอนับอทำยเพรทำะพระเคโมชทมีที่ตนนนับถสือ
(นนันที่ คสือ พระบทำอนัล) เหมสือนกนับทมีที่อทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือไดข้อนับอทำยเพรทำะกทำรทมีที่พวกเขทำวทำงใจในรผป
ลผกวนัวทองคททำนนัรนทมีที่เบธเอล ฝตทำยหลนังไดข้วทำงใจในรผปเคทำรพนนัรนและถผกทททำลทำยและถผกทททำใหข้อนับอทำย
เพรทำะเหตรุนร นัน พวกเขทำไมตเปป็นประชทำชทำตธิอมีกตตอไปแลข้ว โมอนับกป็จะเปป็นแบบเดมียวกนัน
ยรม 48:14-17

เจถ้คำวมู่คำอยมู่คำงไรไดถ้วมู่คำ `เรคำเปอ็นพวกวมีรชนและทแกลถ้วทหคำรสคคำหรนับ

สงครคำม' ควทำมเหตอเหธิมและควทำมเยตอหยธิงที่ ของโมอนับถผกตททำหนธิ พระเจข้ทำทรงประจนัญหนข้ทำพวกเขทำ
ดข้วยเรสือที่ งควทำมมนันที่ ใจแบบโงตๆของพวกเขทำในกททำลนังทหทำรของตน
15 เมสืองโมอนับถผกทคคำลคำยและขนนนี้ ไปจคำกหนัวเมสืองของมนันแลถ้ว และคนหนบมู่มๆทมีนึ่คนัดเลสือกแลถ้ว
ของเมสืองกอ็ลงไปสผมู่กคำรถผกฆมู่คำ พระบรมมหคำกษนัตรฮิยผย ถ้ทผ รงพระนคำมวมู่คำ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ตรนัส
ดนังนมีนี้แหละ แมข้จองหองและพนงที่ ตนัวเอง โมอนับกป็จะถผกทททำลทำยในไมตชข้ทำ บรรดทำคนหนรุตมของมนันจะถผก
ฆตทำตทำยในศนกเหลตทำนนัรนทมีที่จะเกธิดขนรนกนับบทำบธิโลน โปรดสนังเกตวตทำพระเจข้ทำทรงเรมียกพระองคยเองวตทำ –
“พระบรมมหทำกษนัตรธิยยผผข้ทรงพระนทำมวตทำ พระเยโฮวทำหยจอมโยธทำ” พระเยโฮวทำหยไมตเพมียงเปป็น
พระบรมมหทำกษนัตรธิยยแหตงอธิสรทำเอลเทตทำนนัรน แตตของประชทำชทำตธิทรนังปวงดข้วย โมอนับกททำลนังจะไดข้รนับ
บทเรมียนนนัรนอยตทำงเจป็บปวด
16 ภนัยพฮิบนัตขฮิ องโมอนับอยผใมู่ กลถ้แคมู่คบสื แลถ้ว และควคำมทบกขยใจของเขคำกอ็เรมู่งกถ้คำวเขถ้คำมคำ ภนัยพธิบนัตธิ
กททำลนังจะตกเหนสือประชทำชทำตธิโมอนับแลข้ว ความทมุกขณ์ใจ (นนันที่ คสือ ควทำมทรุกขยลททำบทำก) กททำลนังเรต งเขข้ทำมทำ
ใกลข้พวกเขทำ
17 บรรดคำทมู่คำนทมีนึ่อยผมู่รอบเขคำ จงเสมียใจดถ้วยเขคำเถฮิด และบรรดคำทมู่คำนทมีนึ่รถ้จผ นักชสืนึ่อเขคำดถ้วย จง
กลมู่คำววมู่คำ `ไมถ้ธคำรพระกรอนันทรงฤทธฮิธิ์หนักเสมียแลถ้ว คสือคทคำอนันรบมู่งโรจนยนนันี้น ' พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกดธิน
แดนอสืนที่ ๆใหข้ไวข้ทรุกขยเพรทำะควทำมพธินทำศของโมอนับ พวกเขทำถผกเรมียกใหข้ถทำมวตทำทททำไมพวกคนหนรุตม
และเกตงทมีที่สรุดแหตงโมอนับถนงถผกทททำลทำยเชตนนนัรน – พวกคนหนรุตมแหตงกองทนัพของโมอนับ

ยรม 48:18-19

ธฮิดคำผผถ้อคำศนัยเมสืองดมีโบนเออ๋ย จงลงมคำจคำกสงมู่คำรคำศมีของเจถ้คำและนนันึ่ง

ดถ้วยควคำมกระหคำย เพรคำะผผทถ้ คคำลคำยโมอนับจะมคำสผถ้กนับเจถ้คำ เขคำจะทคคำลคำยทมีนึ่กคคำบนังเขถ้มแขอ็งของเจถ้คำ ดมี
โบนคสือนครหนนที่งของโมอนับและเหป็นไดข้ชนัดวตทำเปป็นหนนที่งในเมสือง ‘ฟผฟต ตทำ’ ของมนัน ถนงกระนนัรน บรรดทำ
คนมนังที่ มมีแหตงแผตนดธินนนัรกจป็ ะถผกทททำใหข้ยทำกจนลงในไมตชข้ทำ บทำบธิโลนจะทททำลทำยทมีที่กทำท บนังเขข้มแขป็งแหตง
แผตนดธินนนัรนในไมตชทำข้
19 โอ ชคำวเมสืองอคำโรเออรยเออ๋ย จงยสืนเฝถ้คำอยผมู่ขคำถ้ งทคำง จงถคำมชคำยทมีนึ่หนมีมคำและผผถ้หญฮิงทมีนึ่
รอดพถ้นมคำวมู่คำ `เกฮิดเรสืนึ่องอะไรขนนี้น' อทำโรเออรยเปป็นอมีกนครหนนที่งของโมอนับ โดยอยผทต ทำงใตข้ของดมีโบน
ชทำวเมสืองอทำโรเออรยจนงถผกเรมียกใหข้ถทำมวตทำทททำไมบรรดทำชทำวเมสืองดมีโบนทมีที่แตตกตอนเคยมนังที่ มมีจงน กททำลนังหนมี
ยรม 48:20-25

โมอนับถผกกระทคคำใหถ้ไดถ้อคำย เพรคำะมนันแตกเสมียแลถ้ว ครคนึ่คำครวญและ

รถ้องรคนึ่คำไรอยผมู่ จงบอกแถวแมมู่นคนี้คำอคำรโนนวมู่คำ `โมอนับถผกทคคำลคำยเสมียแลถ้ว' ประชทำชทำตธินร มีกทำท ลนังจะกลทำย
เปป็นดธินแดนรกรข้ทำงและพธินทำศแลข้ว อทำรโนนอยผทต ทำงทธิศใตข้และเปป็นดธินแดนทมีที่อยผใต ตข้สรุดของโมอนับ
ขตทำวเรสือที่ งควทำมลตมจมของโมอนับจะแพรต สะพนัดไปและบรรดทำชทำวดธินแดนนนัรนจะครทที่ทำครวญและ
รข้องไหข้เพรทำะมนัน
21 กคำรพฮิพคำกษคำไดถ้ตกเหนสือทมีนึ่รคำบ เหนสือโฮโลน และยคำฮคำส และเมฟคำอคำท เมสืองอสืที่นๆทมีที่
เผชธิญกทำรทททำลทำยลข้ทำงโดยบทำบธิโลนถผกหมทำยเหตรุไวข้
22 และดมีโบน และเนโบ และเบธดฮิบลคำธคำอฮิม 23 และคมีรยฮิ คำธคำอฮิม และเบธกคำมบล และเบธเม
โอน 24 และเครฮิโอท และโบสรคำหย และหนัวเมสืองทนันี้งสฮินี้นของแผมู่นดฮินโมอนับ ทนันี้งไกลและใกลถ้ 25 พระ
เยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เขคำของโมอนับถผกตนัดออกแลถ้ว และแขนของมนันกอ็หนักไป โมอนับทนัรงหมดกททำลนังจะ
เผชธิญควทำมพธิโรธทมีที่ทททำลทำยลข้ทำงของบทำบธิโลนเมสือที่ พระเจข้ทำทรงใชข้ฝตทำยหลนังมทำเพสืที่อลงโทษประชทำชทำตธิ
ทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยนมีร
ยรม 48:26-27

จงทคคำใหถ้เขคำมนนเมคำ เพรคำะวมู่คำเขคำไดถ้พองตนัวขนนี้นตมู่อพระเยโฮวคำหย

เพรคำะฉะนนันี้นโมอนับจะตถ้องกลฮินี้งเกลสือกอยผใมู่ นอคำเจมียนของตนัว และเขคำจะถผกเยคำะเยถ้ยดถ้วย กทำรอข้ทำงอธิง
ถนงควทำมมนนเมทำอทำจหมทำยถนง กทำรเมทำเหลข้ทำองรุตนแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำ โมอนับไดข้คดธิ อยตทำงโอหนัง

วตทำตนัวเองเหนสือกวตทำพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอลและควทำมจรธิงของพระองคย ดนังนนัรนพวกเขทำจะกลธิรงเกลสือก
ในอทำเจมียนแหตงควทำมมนนเมทำฝตทำยวธิญญทำณของตนัวเอง พวกเขทำจะเปป็นฝตทำยโดนบข้ทำงแลข้ว พวกเขทำจะ
เปป็นทมีที่เยทำะเยข้ยดผถผก
27 เพรคำะวมู่คำอฮิสรคำเอลไมมู่ถผกเจถ้คำเยคำะเยถ้ยหรสือ ไปพบเขคำทมู่คำมกลคำงโจรหรสือ เพรคำะวมู่คำเมสืนึ่อเจถ้คำ
พผดถนงเขคำ เจถ้คำกอ็กระโดดขนนี้นดถ้วยควคำมปฮิตฮิยนฮิ ดมี โมอนับไดข้เหยมียดหยทำมอธิสรทำเอล พวกเขทำไดข้ตวนั สนันที่
(นนันที่ คสือ กระโดด) ดข้วยเสมียงหนัวเรทำะเพรทำะภนัยพธิบนัตธิใดกป็ตทำมทมีที่เกธิดแกตอธิสรทำเอล
ยรม 48:28

โอ ชคำวเมสืองโมอนับเออ๋ย จงออกเสมียจคำกหนัวเมสืองไปอคำศนัยอยผใมู่ นหฮิน

จงเปอ็นเหมสือนนกเขคำซนนึ่งทคคำรนังอยผมู่ทมีนึ่ขถ้คำงปคำกซอก พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกโมอนับทมีโที่ อหนังและจองหองใหข้
หนมีไปจทำกหนัวเมสืองตตทำงๆของตนและไปอทำศนัยอยผใต นถทรทำ ภทำพเปรมียบนมีรสสืที่อถนงควทำมยทำกจนและ
มทำตรฐทำนควทำมเปป็นอยผแต บบดนกดททำบรรพย
ยรม 48:29-30

พวกเรคำไดถ้ยฮินถนงควคำมเหมู่อเหฮิมของโมอนับ (เขคำเหมู่อเหฮิมมคำก) ไดถ้ยนฮิ

ถนงควคำมยโส ควคำมจองหองของเขคำ และควคำมเหมู่อเหฮิมของเขคำ และถนงควคำมยกตนขมู่มทมู่คำนในใจ
ของเขคำ พระเจข้ทำ (และอทำจเยเรมมียยดข้วย) ทรงทรทำบดมีถนงควทำมเหตอเหธิมและควทำมจองหองของโมอนับ
มนันไมตไดข้เปป็นควทำมลนับเลย
30 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำรผถ้ควคำมโกรธของเขคำ แตมู่มนันจะไมมู่สคคำเรอ็จ ควคำมเทอ็จทนันี้งหลคำย
ของเขคำจะไมมู่ถนงควคำมสคคำเรอ็จ พระเจข้ทำทรงทรทำบดมีถนงควทำมโกรธของโมอนับทมีที่มมีตตออธิสรทำเอลและ
พระเยโฮวทำหย ถนงกระนนัรน ควทำมโกรธของโมอนับกป็จะลข้มเหลว โฆษณทำชวนเชสืที่อของโมอนับจะ
ปรทำกฏวตทำเปป็นเรสืที่องมรุสทำ
ยรม 48:31-34

เพรคำะฉะนนันี้น เรคำจะครคนึ่คำครวญเพสืนึ่อโมอนับ เรคำจะรถ้องรคนึ่คำไรเพสืนึ่อโมอนับ

ทนันี้งมวล ใจของเรคำจะโอดครวญเพสืนึ่อคนของคมีรยเฮเรส เยเรมมียยผผข้พยทำกรณยรอข้ งไหข้จงน จะไวข้ทรุกขย (นนันที่
คสือ ครทที่ทำครวญ) เพรทำะกทำรทททำลทำยลข้ทำงทมีที่จะเกธิดแกตโมอนับ คมีรเณ์ ฮเรส เปป็นหนนงที่ ในทมีที่มนันที่ ททำงทหทำรของ
โมอนับ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนถนงควทำมพตทำยแพข้รทำบคทำบและกทำรถผกฆตทำฟนันของพวกเขทำ

32 โอ เถคำองบมู่นแหมู่งสฮิบมคำหยเออ๋ย เรคำจะรถ้องไหถ้เพสืนึ่อเจถ้คำมคำกกวมู่คำเพสืนึ่อยคำเซอรย กฮิงนึ่ ทนันี้งหลคำยของ
เจถ้คำยสืนึ่นขถ้คำมทะเลจนถนงทะเลของยคำเซอรย ผผทถ้ คคำลคำยไดถ้โจมตมีผลไมถ้ฤดผรถ้อนและกคำรเกอ็บองบมู่นของเจถ้คำ
สธิบมทำหยเปป็นเมสืองหนนที่งในเขตคนเลมีรยงแกะบนฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดนในโมอนับไมตไกล
จทำกเยรมีโค เยเรมมียยตรนังใจแนตวแนตวทำต จะไวข้ทรุกขยใหข้เมสืองนมีรเชตนกนัน ยาเซอรณ์อยผใต นเขตแดนของอนัมโมน
ไปททำงทธิศเหนสือ กตอนบทำบธิโลนมทำถนงสธิบมทำหย ยทำเซอรยกถป็ ผกทททำลทำยไปเสมียแลข้ว เยเรมมียจย นงปฏธิญทำณวตทำ
จะไวข้ทรุกขยใหข้สธิบมทำหยเหมสือนกนับทมีที่ผผข้คนไดข้ไวข้ทรุกขยใหข้แกตควทำมพธินทำศของยทำเซอรยแลข้ว สยิบมาหณ์อยผต
ใกลข้ทะเลตทำยและพสืชผลตตทำงๆของมนันจะถผกทททำลทำยเหมสือนอยตทำงพสืชผลของยทำเซอรย บทำบธิโลนจะ
เดธินทนัพเขข้ทำมทำในโมอนับในฤดผรข้อนและกธินผลเกป็บเกมีที่ยวของโมอนับซนงที่ รวมถนงองรุตนของมนันดข้วย
33 ควคำมยฮินดมีและควคำมชสืนึ่นบคำนไดถ้ถผกกวคำดออกไปเสมียจคำกเรสือกสวนไรมู่นคำและแผมู่นดฮิน
ของโมอนับ เรคำไดถ้กระทคคำใหถ้เหลถ้คำองบมู่นหยบดไหลจคำกบมู่อยคนึ่คำองบมู่น ไมมู่มมีคนยคนึ่คำดถ้วยเสมียงโหมู่รถ้อง เสมียงโหมู่
รถ้องนนันี้นไมมู่ใชมู่เสมียงโหมู่รถ้องเลย เพรทำะเหตรุทมีที่บรรดทำกองทหทำรของบทำบธิโลนกธินผลเกป็บเกมีที่ยวและองรุตน
ของโมอนับ ควทำมชสืที่นบทำนตทำมปกตธิของกทำรเกป็บเกมีที่ยวและกทำรเฉลธิมฉลองของกทำรยทที่ทำองรุตนจะถผก
พรทำกไปเสมียจทำกโมอนับ
34 เมสืองเฮชโบนและเมสืองเอเลอคำเลหยไดถ้รถ้องรคนึ่คำไหถ้ เขคำทนันี้งหลคำยสมู่งเสมียงรถ้องไกลถนงเมสืองยคำ
ฮคำส จคำกโศอคำรยถนงโฮโรนคำอฮิม ดนังวนัวตนัวเมมียอคำยบสคำมปมี เพรคำะสคำยนคนี้คำทนันี้งหลคำยแหมู่งนฮิมรฮิมกอ็จะรถ้คำง
เปลมู่คำดถ้วย เขตแดนรธิมสรุดของโมอนับถผกพรรณนทำ เฮชโบนและเอเลอทำเลหยอยผททำงเหนสือสรุดของโม
อนับ โศอทำรยและโฮโรนทำอธิมอยผทต ทำงใตข้สรุด เสมียงแหตงกทำรไวข้ทรุกขยจะถผกไดข้ยธินไปทนัวที่ ประชทำชทำตธินร นันดรุจ
เสมียงรข้องของวนัวสทำว นธิมรธิมคสือเมสืองหนนที่งบนชทำยฝนัที่งดข้ทำนทธิศตะวนันออกเฉมียงใตข้ของทะเลตทำย มนันกป็
จะถผกทททำใหข้รกรข้ทำงเชตนกนัน
ยรม 48:35-39

นอกจคำกนมีนี้พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะนคคำอวสคำนมคำสผผมู่ ถ้ทผ มีนึ่ถวคำย

เครสืนึ่องบผชคำในปผชนมียสถคำนสผ งและเผคำเครสืนึ่องหอมถวคำยพระของเขคำในโมอนับ บรรดทำพระทมีที่เปป็นรผป
เคทำรพของโมอนับจะไมตเพมียงถผกทททำลทำยเทตทำนนัรน แตตคนเหลตทำนนัรนทมีที่กรทำบไหวข้พวกมนันดข้วย นอกจทำก

ควทำมจองหองของโมอนับโดยทนัวที่ ไปแลข้ว พระพธิโรธของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอโมอนับยนังเปป็นเพรทำะกทำร
นนับถสือรผปเคทำรพของมนันและกทำรทมีที่มนันแพรต ไปยนังอธิสรทำเอลดข้วย
36 เพรคำะฉะนนันนี้ ใจของเรคำจะโอดครวญเพสืนึ่อโมอนับเหมสือนอยมู่คำงปมีนึ่ และใจของเรคำจะโอด
ครวญเหมสือนปมีนึ่เพสืนึ่อคนเมสืองคมีรยเฮเรส เพรคำะทรนัพยยสมบนัตฮิทมีนึ่เขคำไดถ้มคำกอ็ไดถ้พฮินคำศ ดข้วยรผวข้ ทำต ควทำม
พธินทำศและควทำมพตทำยแพข้กทำท ลนังจะเกธิดแกตโมอนับแลข้ว เยเรมมียจย นงตนัรงใจแนตวแนตวทำต จะไวข้ทรุกขยและ
ครทที่ทำครวญเพสืที่อพวกเขทำ อมีกครนัรงทมีที่ครมี ยเฮเรสเปป็นหนนงที่ ในทมีที่กทำท บนังเขข้มแขป็งของโมอนับซนที่งทหทำรประจททำ
กทำรของมนันจะถผกฆตทำตทำยโดยบทำบธิโลน โมอนับจะถผกทททำลทำยทนัรงททำงทหทำรและททำงเศรษฐกธิจ
37 เพรคำะวมู่คำทบกศมีรษะจะถผกโกน และทบกเครคำจะถผกตนัด บนมสือทนันี้งปวงจะมมีรอยเชสือดเฉสือน
และจะมมีผถ้คำกระสอบทมีนึ่บนันี้นเอว ควทำมโลข้นและหนวดเครทำทมีที่ถผกเลป็มเปป็นธรรมเนมียมปฏธิบนัตธิของชทำว
ตะวนันออกกลทำงสมนัยโบรทำณเพสืที่อแสดงกทำรไวข้ทรุกขย กทำรเชสือดเนสืรอเถสือหนนังตนัวเองเชตนเดมียวกนับกทำร
สวมผข้ทำกระสอบทมีที่บรนันเอวเปป็นวธิธมีอสืที่นๆของกทำรแสดงกทำรไวข้ทรุกขยและควทำมอนับอทำยขทำยหนข้ทำ
ประเดป็นกป็คสือวตทำทนัรงประชทำชทำตธินร นันจะถผกทททำใหข้อนับอทำยขทำยหนข้ทำ
38 บนหลนังคคำเรสือนทนันี้งสฮินี้นของโมอนับและตคำมถนนทนันี้งหลคำยในเมสืองนนันี้นจะมมีแตมู่เสมียงโอด
ครวญทนันึ่วไป เพรคำะเรคำทบบโมอนับเหมสือนเรคำทบบภคำชนะทมีนึ่เรคำไมมู่พอใจ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ
กทำรครทที่ทำครวญและกทำรไวข้ทรุกขยจะถผกกระทททำโดยผผข้คนทนัวที่ แผตนดธินนนัรน โมอนับจะเปป็นเหมสือนหมข้อ
แตกทมีที่พรข้อมจะถผกโยนทธิรง พระเจข้ทำตรนัส
39 เขคำทนันี้งหลคำยจะครคนึ่คำครวญวมู่คำ `โมอนับแตกแลถ้วหนอ โมอนับหนันหลนังกลนับดถ้วยควคำมอนับอคำย
แลถ้วหนอ' ดนังนนันี้นแหละโมอนับไดถ้กลคำยเปอ็นทมีนึ่เยคำะเยถ้ย และเปอ็นทมีนึ่หวคำดเสมียวแกมู่บรรดคำผผถ้ทมีนึ่อยผลมู่ ถ้อม
รอบเขคำ" เมสืที่อพระเจข้ทำทรงเสรป็จธรุระกนับโมอนับ คนโมอนับ (และอทำจประชทำชทำตธิอสืที่นๆดข้วย) จะ
ครทที่ทำครวญเพรทำะกทำรทมีที่พระเจข้ทำไดข้ทรงสรุมควทำมอนับอทำยบนพวกเขทำและทททำใหข้พวกเขทำเปป็นทมีที่เยทำะเยข้ย
แกตประชทำชทำตธิทรนังปวงทมีอที่ ยผลต ข้อมรอบพวกเขทำ

ยรม 48:40-42

เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "ดผเถฮิด ผผถ้หนนนึ่งจะโฉบลงเหมสือนนก

อฮินทรมี และกคำงปมีกออกสผโถ้ มอนับ ดรุจนกอธินทรมีตนัวหนนงที่ ทมีโที่ ฉบลงมทำหทำเหยสืที่อของมนัน บทำบธิโลนจะโฉบ
ลงมทำบนโมอนับพรข้อมกนับปมีกทมีที่กทำงออก
41 เครฮิโอทถผกจนับไปและทมีนึ่กคคำบนังเขถ้มแขอ็งถผกยนด จฮิตใจของบรรดคำนนักรบแหมู่งโมอนับในวนันนนันนี้
จะเหมสือนจฮิตใจของผผถ้หญฮิงซนนึ่งกคคำลนังเจอ็บครรภยคลอดบบตร เครยิโอทเปป็นคททำทนัวที่ ไปทมีที่หมทำยถนงหมผตบข้ทำน
ตตทำงๆ หมผตบข้ทำนและทมีที่มนนั ที่ ททำงทหทำรเหลตทำนนัรนของโมอนับจะสะดรุข้งและถผกยนด แมข้แตตพวกทหทำรแหตง
แผตนดธินนนัรนกป็จะหวทำดกลนัวตนัวสนันที่ ดรุจหญธิงคนหนนที่งทมีที่กทำท ลนังเจป็บครรภยคลอดบรุตร
42 โมอนับจะถผกทคคำลคำยและไมมู่เปอ็นชนชคำตฮิหนนนึ่งอมีกตมู่อไป เพรคำะวมู่คำเขคำพองตนัวขนนี้นตมู่อพระเย
โฮวคำหย โมอนับกททำลนังจะถผกทททำลทำยในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งเพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้ยกตนัวขนรนตตอสผข้พระเย
โฮวทำหยพระเจข้ทำอยตทำงโอหนัง แมข้พระองคยทรงเปป็นพระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล โมอนับกป็รผข้จนักพระองคยดมี
กระนนัรนพวกเขทำกป็ปนัดทธิรงพระองคยอยตทำงไมตมเมี ยสืที่อใยดข้วยคททำพผดตอกกลนับอนันโงตเขลทำวตทำ ‘พวกเรทำมมี
ศทำสนทำของเรทำเอง’
ยรม 48:43-44

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ โอ ชคำวเมสืองโมอนับเออ๋ย ควคำมสยดสยอง หลบม

พรคำงและกนับดนัก จะอยผมู่เหนสือเจถ้คำ ควทำมเหป็นตรงนมีรเปป็นคททำสรุภทำษธิตหนนที่งทมีที่วทำต ถข้ทำพวกเขทำหนมีพข้น
อนันตรทำยหนนงที่ มทำไดข้ พวกเขทำกป็จะตกไปในอมีกอนันตรทำยหนนที่งทมีที่แยตกวตทำ โมอนับกททำลนังมรุตงหนข้ทำไปสผต
หทำยนะ หลรุมพรทำงถผกใชข้เปป็นกนับดนักชนธิดหนนที่ง
44 ผผใถ้ ดทมีนึ่หนมีจคำกควคำมสยดสยองจะตกหลบมพรคำง และผผถ้ทมีนึ่ปมีนออกมคำจคำกหลบมพรคำงกอ็จะ
ตฮิดกนับ เพรคำะเรคำจะนคคำสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้มคำเหนสือโมอนับ ในปมีแหมู่งกคำรลงโทษเขคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้
แหละ คนเหลตทำนนัรนทมีที่หลมีกเลมีที่ยงกนับดนักทมีที่เปป็นหลรุมพรทำงหรสือปมีนออกมทำไดข้จะตธิดบตวงแรข้ว ประเดป็นกป็
คสือวตทำโมอนับจะไมตสทำมทำรถหนมีพนข้ กทำรพธิพทำกษทำ (นนันที่ คสือ กทำรลงโทษ) ทมีที่จะมทำสผตมนัน
ยรม 48:45

ผผถ้ลมีนี้ภยนั ไดถ้ไปยสืนอยผอมู่ ยมู่คำงหมดแรงทมีนึ่ในเงคำเมสืองเฮชโบน เพรคำะวมู่คำไฟ

จะออกมคำจคำกเฮชโบน เปลวไฟจะออกมคำจคำกทมู่คำมกลคำงสฮิโหน มนันจะทคคำลคำยดฮินแดนของโมอนับ

และกระหมมู่อมของบรรดคำคนแหมู่งควคำมอลเวง เฮชโบนเปป็นนครหนนงที่ ทมีที่มมีทกมีที่ ทำท บนังเขข้มแขป็งซนที่งอยผตต ธิด
พรมแดนดข้ทำนทธิศเหนสือของโมอนับ คนจททำนวนมทำกในสต วนนนัรนของโมอนับจะหนมีไปทมีที่นนันที่ เพรทำะคธิด
วตทำเปป็นทมีที่กทำท บนังเขข้มแขป็ง แตตบทำบธิโลนจะพธิชตธิ เมสืองเฮชโบนและกระจทำยตนัวออกไปยนังแถบชนบทดรุจ
ไฟลทำมทรุตงขณะทมีที่พวกเขทำออกมทำจทำกสธิโหน เปป็นไปไดข้อยตทำงยธิงที่ วตทำเมสืที่อบทำบธิโลนพธิชธิตหนัวเมสืองเหลตทำนมีร
แลข้ว พวกเขทำกป็เผทำพวกมนันทธิรง ทรุกหนัวมรุมของโมอนับจะถผกกลสืนกธินโดยเปลวเพลธิงแหตงควทำมพธินทำศ
ของพวกเขทำ โดยเฉพทำะคนเหลตทำนนัรนทมีที่เปป็นชนชนัรนสผงของมนัน
ยรม 48:46-47

โอ โมอนับเออ๋ย วฮิบนัตฮิแกมู่เจถ้คำ ชนชคำตฮิแหมู่งพระเคโมชกคคำลนังวอดวคำยอยผมู่

แลถ้ว เพรคำะบรรดคำบบตรชคำยของเจถ้คำถผกจนับไปเปอ็นเชลย และบบตรสคำวของเจถ้คำกอ็เขถ้คำในควคำมเปอ็นเชลย
เมสืที่อบทนมีรซงนที่ บอกลตวงหนข้ทำถนงควทำมพธินทำศของโมอนับใกลข้จบลง พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกป็
ทรงประกทำศวธิบนัตธิแกตพวกเขทำ พวกเขทำเปป็นแผตนดธินแหตงพระเคโมชและพระบทำอนัลและพวกเขทำจะ
พธินทำศ คนหนรุตมสทำวของพวกเขทำจะถผกจนับไปเปป็นเชลยโดยบทำบธิโลน
47 แตมู่เรคำยนังจะใหถ้โมอนับกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิมในกคำลตมู่อไป พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ" เทมู่คำนมีนี้
เปอ็นขถ้อพฮิพคำกษคำโมอนับ แมข้โมอนับจะถผกทททำลทำย พระเจข้ทำกป็ตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำสนักวนันหนนงที่ พระองคยจะ
ทททำใหข้มนันกลนับสผตสภทำพเดธิมในวนันหลนังๆ บทำงคนคธิดวตทำนมีที่ถผกทททำใหข้สททำเรป็จในสมนัยของไซรนัสเพรทำะวตทำ
โมอนับถผกกลตทำวถนงในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งอมีกครนัรงกตอนถนงสมนัยอเลป็กซทำนเดอรยมหทำรทำช แตตกตอนถนง
ตอนนนัรนนมีกที่ คป็ สือกทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้โมอนับ ชะตทำกรรมของพวกเขทำถผกประทนับตรทำแลข้ว
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 49: เยเรมมียณ์ 49 เปป็นรายการคนาพยากรณณ์ตล่างๆตล่อสผผู้ประชาชาตยิอสืที่นๆทมีที่
เปป็นคนตล่างชาตยิในภผมภยิ าคนนันนั้ คนาพยากรณณ์เหลล่านมีนั้กลล่าวโทษคนอนัมโมนโดยเฉพาะในขผู้อ 1-6,
กลล่าวโทษเอโดมในขผู้อ 7-22, กลล่าวโทษดามนัสกนัสในขผู้อ 23-27, ตล่อสผผู้เคดารและฮาโซรณ์ในขผู้อ 2833 และกลล่าวโทษเอลามในขผู้อ 34-39
ยรม 49:1-2

เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องคนอนัมโมน พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "อฮิสรคำเอลไมมู่มมี

บบตรชคำยหรสือ เขคำไมมู่มมีทคำยคำทหรสือ แลถ้วทคคำไมกษนัตรฮิยยของพวกเขคำจนงรนับกคำดเปอ็นมรดก และ

ประชคำชนของทมู่คำนอคำศนัยอยผใมู่ นหนัวเมสืองของทมู่คำน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรทรงกลตทำวคททำ
พยทำกรณยตตทำงๆกลตทำวโทษบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิตตอไป อนัมโมนเปป็นนคร
เดมียวกนับนครสมนัยใหมตนร นันทมีที่มมีชสืที่อเดมียวกนันซนที่งปนัจจรุบนนั เปป็นเมสืองหลวงของประเทศจอรยแดน ในสมนัย
ของเยเรมมียย มนันเปป็นอทำณทำจนักรเลป็กๆซนที่งอยผทต ทำงทธิศเหนสือของโมอนับและทธิศใตข้ของกธิเลอทำด โดยอยผต
ฝนัที่งตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดน พระเจข้ทำทรงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำอธิสรทำเอลไมตมมีบรุตร
ชทำยหรสือ คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว อธิสรทำเอลไมตมมีททำยทำทหรสือ? คททำตอบนนัรนชนัดเจนอยผแต ลข้ว จทำกนนัรน
พระเจข้ทำทรงถทำมวตทำทททำไมคนอนัมโมนถนงอทำศนัยอยผใต นแผตนดธินและหนัวเมสืองตตทำงๆทมีพที่ ระเจข้ทำไดข้
ประททำนใหข้แกตคนอธิสรทำเอลตระกผลกทำด? หลนังจทำกอนัสซมีเรมียกวทำดตข้อนสธิบตระกผลฝตทำยเหนสือของ
อธิสรทำเอลไปเปป็นเชลยแลข้ว อนัมโมนกป็เขข้ทำมทำยนดแผตนดธินนนัรนซนงที่ ถผกยกใหข้กทำดเปป็นของตนัวเอง
2 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะกระทคคำใหถ้ไดถ้ยฮิน
เสมียงสนัญญคำณสงครคำมในนครรนับบคำหยของคนอนัมโมน มนันจะกลคำยเปอ็นกองซคำกปรนักหนักพนัง และ
ธฮิดคำทนันี้งหลคำยของเมสืองนนันี้นจะถผกเผคำเสมียดถ้วยไฟ แลถ้วอฮิสรคำเอลจะเปอ็นทคำยคำทของคนเหลมู่คำนนันี้นทมีนึ่เคย
เปอ็นทคำยคำทของเขคำอมีก พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ
รนับบาหณ์ เบนนณ์ อนัมโมน (ชสืที่อเตป็มของนครนมีร) เปป็นชสืที่อสมนัยโบรทำณของนครแหตงอนัมโมน รนับ
บาหณ์มคมี วทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ยธิงที่ ใหญต’ และนมีคที่ สือนครหลวงทมียที่ ธิงที่ ใหญตของคนอนัมโมน เพรทำะควทำม
บทำปและกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ พระเจข้ทำจนงตรนัสลตวงหนข้ทำถนงกทำรพธิพทำกษทำทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำ เรทำ
ควรระลนกวตทำอนัมโมนเปป็นแหลตงกททำเนธิดของกทำรนตทำสะอธิดสะเอมียนของพระโมเลค ดผ 1 พงศยกษนัตรธิยย
11:5, 7, 33 และ 2 พงศยกษนัตรธิยย 23:13 ประมทำณหข้ทำปมีหลนังจทำกทมีที่บทำบธิโลนทททำลทำยเยรผซทำเลป็มแลข้ว
พวกเขทำกป็ทททำลทำยเมสืองรนับบทำหย ธธิดทำทนัรงหลทำยแหตงรนับบทำหยอทำจหมทำยถนงเมสืองตตทำงๆทมีที่อยผรต อบนอกของ
คนอนัมโมน จทำกนนัรนอธิสรทำเอลจะสทำมทำรถกลนับไปครอบครองทมีที่ดนธิ เหลตทำนนัรนซนที่งถผกยนดไปโดยคนอนัม
โมน มมีกทำรสททำเรป็จจรธิงบทำงสต วนแลข้วของคททำพยทำกรณยนร มีในกทำรกลนับมทำของพวกยธิวจทำกบทำบธิโลนและ
ในชตวงสมนัยของพวกมนัคคทำบมีเชตนกนัน กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดยนังมทำไมตถนง

ยรม 49:3

โอ เฮชโบนเออ๋ย จงครคนึ่คำครวญ เพรคำะเมสืองอนัยถผกทคคำลคำย บบตรสคำว

แหมู่งนครรนับบคำหยเออ๋ย จงรถ้องรคนึ่คำไร จงเอคำผถ้คำกระสอบคคำดเอวไวถ้ จงโอดครวญ วฮิงนึ่ ไปวฮินึ่งมคำอยผมู่
ทมู่คำมกลคำงรนันี้วตถ้นไมถ้ เพรคำะกษนัตรฮิยขย องพวกเขคำจะตถ้องถผกกวคำดไปเปอ็นเชลย พรถ้อมกนับปบโรหฮิตและ
เจถ้คำนคำยของมนัน เฮชโบนเปป็นเมสืองหนนงที่ บนชทำยแดนระหวตทำงโมอนับกนับอนัมโมน เหป็นไดข้ชนัดวตทำอนัยเปป็น
เมสืองหนนงที่ ในอนัมโมนซนที่งอยผไต มตไกลจทำกเฮชโบน เมสืที่อบทำบธิโลนพธิชธิตอนัยแลข้ว เฮชโบนกป็ถผกเตสือนใหข้
รข้องออกมทำดข้วยควทำมกลนัว – พวกเขทำคสือรทำยตตอไป พวกบรุตรสทำวแหตงนครรนับบทำหยอทำจหมทำยถนงชทำว
นครทมีที่เปป็นผผข้หญธิงหรสือหมทำยถนงหนัวเมสืองตตทำงๆทมีที่อยผรต อบนอกของอนัมโมน ไมตวทำต กรณมีใด อทำณทำจนักร
ของอนัมโมนกป็ถผกเรมียกใหข้รข้องออกมทำดข้วยควทำมกลนัว กษนัตรธิยขย องพวกเขทำและอทำณทำจนักรของเขทำ
กททำลนังจะตกไปเปป็นเชลยแลข้ว ควทำมเหป็นเกมีที่ยวกนับกทำรวธิที่งไปวธิงที่ มทำทตทำมกลทำงรนัรวตข้นไมข้อทำจหมทำยถนงกทำร
ซตอนตนัวหลนังรนัรวตข้นไมข้เหลตทำนนัรนเพรทำะวตทำไมตมมีทมีที่อนสืที่ ใหข้ซตอนแลข้ว
ยรม 49:4-6

โอ บบตรสคำวผผกถ้ ลนับสนัตยยเออ๋ย ทคคำไมเจถ้คำโอถ้อวดบรรดคำหบบเขคำ หบบเขคำ

ของเจถ้คำมมีนคนี้คำไหล ผผวถ้ คำงใจในสมบนัตฮิของตนวมู่คำ `ใครจะมคำสผถ้ฉนนั นะ' พระเจข้ทำทรงประจนัญหนข้ทำควทำม
มนันที่ ใจในตนัวเองและควทำมสบทำยใจของอนัมโมน พวกเขทำภทำคภผมใธิ จในหรุบเขทำทมีที่มผมี ลอรุดมของตน
และวทำงใจในควทำมเจรธิญรรุตงเรสืองของตน พวกเขทำจนงเชสืที่ออยตทำงผธิดๆวตทำประชทำชทำตธิของตนจะไมตถผก
พธิชธิตเดป็ดขทำด มมีควทำมจองหองในควทำมอธิที่มอกอธิที่มใจของพวกเขทำ
5 องคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำตรนัสวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะนคคำควคำมสยดสยองมคำเหนสือเจถ้คำ
จคำกทบกคนทมีนึ่อยผมู่รอบตนัวเจถ้คำ และเจถ้คำจะถผกขนับไลมู่ออกไป ชคำยทบกคนตรงหนถ้คำเขคำออกไป และจะไมมู่มมี
ใครรวบรวมคนลมีนี้ภนัยไดถ้ พระเจข้ทำทรงสนัญญทำวตทำจะใสต ควทำมกลนัวเขข้ทำไปในอนัมโมน เมสืที่อบทำบธิโลนและ
เหลตทำพนันธมธิตรของมนันโจมตมีอนัมโมน คนอนัมโมนจะถผกขนับไลตออกไปจทำกบข้ทำนเรสือนและทมีที่ดธินของ
ตน และไมตมมีผผข้ใดจะมทำชตวยเหลสือพวกเขทำเลย
6 แตมู่ภคำยหลนังเรคำจะใหถ้คนอนัมโมนกลนับสผสมู่ ภคำพเดฮิม " พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ แมข้ไมต
ถผกพรรณนทำอยตทำงละเอมียด พระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำในทมีที่สรุดแลข้วคนอนัมโมนจะไดข้รนับอนรุญทำต
ใหข้กลนับมทำยนังแผตนดธินของตนอมีก อทำจเปป็นในสมนัยรนัชกทำลของไซรนัส แนตนอนวตทำพวกเขทำอทำศนัยอยผทต มีที่

นนันที่ อมีกครนัรงในหลทำยศตวรรษตตอมทำ แตตบทเรมียนทมีที่ยธิงที่ ใหญตกวตทำตรงนมีรกคป็ สือวตทำ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำ
ประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิเพรทำะ (1) ควทำมบทำปของมนัน และ (2) กทำรทมีพที่ วกเขทำปฏธิบนัตธิไมตดมี
ตตออธิสรทำเอล บทเรมียนนนัรนตข้องถผกระลนกจนถนงชนัวที่ โมงนมีร
ยรม 49:7-8

เกมีนึ่ยวกนับเรสืนึ่องเมสืองเอโดม พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "สตฮิ

ปนัญญคำไมมู่มมีในเทมคำนอมีกแลถ้วหรสือ คคคำปรนกษคำพฮินคำศไปจคำกผผถ้เฉลมียวฉลคำดแลถ้วหรสือ สตฮิปนัญญคำของ
เขคำหคำยสผ ญไปเสมียแลถ้วหรสือ คททำพยทำกรณยกลตทำวโทษประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทนัรงหลทำยทมีที่เปป็นคนตตทำง
ชทำตธิครทำวนมีรหนันไปยนังเอโดม เอโดมเปป็นอทำณทำจนักรทมีที่อยผทต ทำงทธิศใตข้ของโมอนับและขยทำยออกไปททำง
ทธิศใตข้ของทะเลตทำยตลอดททำงไปจนถนงเอลนัท ณ สต วนปลทำยสรุดของอตทำวเอลนัทบนทะเลแดง คททำ
พยทำกรณยนร มีสอดคลข้องกนับหนนังสสือโอบทำดมียยผผข้เขมียนคททำพยทำกรณยทคมีที่ ลข้ทำยกนันกลตทำวโทษเอโดมไมตนทำน
นนักหลนังจทำกนมีร เทมทำนเปป็นนครสททำคนัญของเอโดม ดธินแดนนมีรเปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่ออทำระเบมียและขนรนชสือที่ ใน
เรสืที่องสตธิปนัญญทำและกทำรเรมียนรผขข้ องมนัน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงตรนัสถทำมวตทำสตธิปนัญญทำ
ไมตมมีอยผใต นเทมทำนอมีกตตอไปแลข้วหรสือ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำควทำมเยตอหยธิงที่ ของพวกเขทำไดข้
บดบนังสตธิปนัญญทำของพวกเขทำเสมียแลข้ว ดผ โอบทำดมียย 1:3 นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำสตธิปนัญญทำทมีที่ขร นน
ชสืที่อของเทมทำนเปป็นเพมียงภทำพลวงตทำ
8 โอ ชคำวเมสืองเดดคำนเออ๋ย จงหนมี จงหนันกลนับ จงอคำศนัยในทมีนึ่ลนก เพรคำะวมู่คำเรคำจะนคคำภนัยพฮิบตนั ฮิ
ของเอซคำวมคำเหนสือเขคำ เวลคำเมสืนึ่อเรคำจะลงโทษเขคำ เดดทำนเปป็นดธินแดนชทำยฝนัที่งททำงทธิศตะวนันตกเฉมียง
ใตข้ของแหลมอทำระเบมียลงใตข้ไปอมีกและอยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของเอโดม เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกเขทำ
คข้ทำขทำยดข้วยกนัน อยตทำงไรกป็ตทำม ตรงนมีรคนอทำหรนับแหตงเดดทำนถผกเตสือนใหข้อยผหต ตทำงๆจทำกเทมทำน เพรทำะ
วตทำพระเจข้ทำกททำลนังจะนททำภนัยพธิบนัตธิมทำสผตพวกเขทำแลข้ว คนเอโดมสสืบเชสืรอสทำยมทำจทำกเอซทำว ดนังนนัรนชนชทำตธิ
อทำหรนับอสืที่นๆจนงถผกเตสือนใหข้ระวนังเอโดมไวข้ พวกเขทำกททำลนังจะถผกพธิพทำกษทำแลข้ว
ยรม 49:9-10

ถถ้คำคนเกอ็บองบมู่นมคำหคำเจถ้คำ เขคำจะไมมู่ทฮินี้งองบมู่นตกคถ้คำงไวถ้บถ้คำงหรสือ ถถ้คำ

ขโมยมคำเวลคำกลคำงคสืน เขคำจะไมมู่ทคคำลคำยเพมียงพอแกมู่ตนัวเขคำเทมู่คำนนันี้นหรสือ พระเจข้ทำทรงยกเหตรุผลวตทำเมสืที่อ
คนเหลตทำนนัรนทมีที่เกป็บเกมีที่ยวผลองรุตนมทำ ปกตธิแลข้วพวกเขทำกป็เหลสือองรุตนไวข้บข้ทำงเลป็กนข้อย เชตนเดมียวกนัน เมสือที่

พวกยตองเบทำงนัดแงะเขข้ทำมทำตอนกลทำงคสืน พวกเขทำกป็เอทำสธิที่งทมีที่พวกเขทำอยทำกไดข้ไป แตตปกตธิแลข้วกป็ไมตอยผต
ตลอดทนัรงคสืน ประเดป็นกป็คสือวตทำเมสืที่อบทำบธิโลนยกเขข้ทำมทำในเอโดม พวกเขทำจะไมตเหลสืออะไรไวข้ขข้ทำงหลนัง
เลย ควทำมคธิดเดมียวกนันนมีรถผกแสดงออกในโอบทำดมียย 1:5
10 แตมู่เรคำไดถ้เปลสือยเอซคำวใหถ้เปลสือยเลย เรคำไดถ้เปฮิดทมีนึ่ซมู่อนของเขคำ และเขคำไมมู่สคำมคำรถซมู่อน
ตนัวไดถ้ เชสืนี้อสคำยของเขคำถผกทคคำลคำย และพมีนนึ่ ถ้องของเขคำ และเพสืนึ่อนบถ้คำนของเขคำ ไมมู่มมีเขคำอมีกแลถ้ว
พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยจะเปลสืรองผข้ทำเอซทำว (นนันที่ คสือ เอโดม) ใหข้เปลสือยเปลตทำ แนตนอน
วตทำควทำมคธิดนมีรหมทำยถนงประชทำชทำตธิเอโดมและกทำรทมีที่พวกเขทำจะถผกเปลสืรองควทำมมนังที่ คนังที่ และทรนัพยย
สมบนัตธิไปเสมีย ทนัรงประชทำชทำตธินร นันตลอดจนประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทนัรงหลทำยจะถผกปลข้นรธิบเมสืที่อพระเจข้ทำ
ทรงพธิพทำกษทำพวกเขทำ นนันที่ ถผกทททำใหข้เปป็นจรธิงโดยบทำบธิโลนประมทำณหข้ทำปมีหลนังจทำกเยรผซทำเลป็มถผก
ทททำลทำย
ยรม 49:11-13

จงทฮินี้งเดอ็กกคคำพรถ้คำพมู่อของเจถ้คำไวถ้เถฮิด เรคำจะใหถ้เขคำมมีชมีวฮิตอยผมู่ และใหถ้

แมมู่มมู่คำยของเจถ้คำวคำงใจในเรคำเถฮิด" แมข้พระเจข้ทำจะทททำลทำยประชทำชทำตธินร นัน กระนนัรนพระองคยกทป็ รง
สนัญญทำวตทำจะดผแลพวกลผกกททำพรข้ทำและหญธิงมตทำยทมีที่ถผกเหลสือทธิรงไวข้ ควทำมเมตตทำของพระเจข้ทำจนงปรทำกฏ
ชนัดเจน และผตทำนททำงพวกลผกกททำพรข้ทำทมีที่ถผกเหลสือทธิรงไวข้ เชสืรอสทำยของเอโดม (นนันที่ คสือ เอซทำว) จะถผก
ถนอมรนักษทำไวข้
12 เพรคำะพระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด ถถ้คำคนทมีนึ่ยนังไมมู่สมควรจะดสืนึ่มจคำกถถ้วยนนันนี้ ยนังตถ้อง
ดสืนึ่ม เจถ้คำจะพถ้นโทษไปไดถ้หรสือ เจถ้คำจะพถ้นโทษไปไมมู่ไดถ้ เจถ้คำจะตถ้องดสืนึ่ม ประชทำชนทมีที่วทำต นมีรอทำจหมทำยถนง
พวกยธิว มนันไมตใชตควทำมตนัรงใจของพระเจข้ทำทมีที่จะพธิพทำกษทำประชทำชนของพระองคย แตตควทำมบทำปของ
พวกเขทำกป็แยตพอๆกนันหทำกไมตแยตกวตทำควทำมบทำปของเอโดม ดนังนนัรน พวกเขทำไดข้ดมสืที่ จทำกเหลข้ทำองรุตนแหตง
พระพธิโรธของพระเจข้ทำเชตนกนัน เจถ้คำจะพถ้นโทษไปไดถ้หรสือ เจถ้คำจะพถ้นโทษไปไมมู่ไดถ้ เจถ้คำจะตถ้องดสืนึ่ม ถข้ทำยผ
ดทำหยถผกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำแลข้ว (และพวกเขทำถผกพธิพทำกษทำอยตทำงแนตนอน) เอโดมจะหนมีไมตพนข้
เชตนกนัน พวกเขทำจะดสืที่มจทำกเหลข้ทำองรุตนแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำดข้วย ควทำมคธิดคลข้ทำยๆกนันถผกพบใน
โอบทำดมียย 1:16

13 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เพรคำะวมู่คำเรคำไดถ้ปฏฮิญคำณตมู่อตนัวของเรคำเองวมู่คำ โบสรคำหยจะตถ้องกลคำย
เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เปอ็นทมีนึ่ตคคำหนฮิตฮิเตมียน เปอ็นทมีนึ่ทมีนึ่ถผกทฮินี้งไวถ้เสมียเปลมู่คำ และเปอ็นคคคำสคำปแชมู่ง และหนัวเมสืองทนันี้ง
สฮินนี้ ของเขคำจะเปอ็นทมีนึ่ทมีนึ่ถผกทฮินี้งไวถ้เสมียเปลมู่คำอยผมู่เนสืองนฮิตยย " โบสรทำหยคอสื อมีกนครสททำคนัญของเอโดมใน
พสืรนทมีที่สตวนเหนสือของมนัน พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณวตทำโบสรทำหยจะถผกทททำใหข้รกรข้ทำงและถผกทททำลทำยเหมสือน
กนับเมสืองตตทำงๆทมีที่อยผใต กลข้มนนั จะโดน
ยรม 49:14-15

ขถ้คำพเจถ้คำไดถ้ยฮินขมู่คำวลสือจคำกพระเยโฮวคำหย ทผตคนหนนนึ่งถผกสมู่งไป

ทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิ บอกวมู่คำ "จงรวบรวมเจถ้คำทนันี้งหลคำยเขถ้คำ และมคำตมู่อสผถ้เมสืองนนันี้น และลบก
ขนนี้นเพสืนึ่อกระทคคำสงครคำมเถฮิด เยเรมมียยบนนั ทนกวตทำเขทำไดข้ยธินรทำยงทำนขตทำวจทำกพระเจข้ทำแลข้วเกมีที่ยวกนับทผตคน
หนนที่งทมีแที่ สวงหทำเหลตทำพนันธมธิตรในศนกทมีที่จะมทำนนัรนตตอสผข้เอโดม ควทำมคธิดทมีแที่ ทบจะเปป็นอนันเดมียวกนันถผก
แสดงออกในโอบทำดมียย 1:1
15 เพรคำะวมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะกระทคคำเจถ้คำใหถ้เลอ็กทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิ ใหถ้เปอ็นทมีนึ่ดผหมฮินึ่น
ทมู่คำมกลคำงมนบษยย เมสืที่อบทำบธิโลนและเหลตทำพนันธมธิตรของมนันยกทนัพลงใตข้เขข้ทำไปในเอโดม มนันจะถผก
ทททำใหข้กระจอกงอกงตอยในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง ประชทำชทำตธิอสืที่นๆจะเยข้ยหยนันชะตทำกรรมของเอ
โดม
ยรม 49:16-17

ควคำมหวคำดเสมียวของเจถ้คำไดถ้หลอกลวงเจถ้คำ ทนันี้งควคำมเหมู่อเหฮิมแหมู่งใจ

ของเจถ้คำ โอ เจถ้คำผผถ้ซนนึ่งอคำศนัยอยผใมู่ นซอกหฮิน ผผยถ้ ดน ยอดภผเขคำไวถ้เออ๋ย แมถ้เจถ้คำทคคำรนังของเจถ้คำสผ งเหมสือนอยมู่คำง
รนังนกอฮินทรมี เรคำจะฉบดเจถ้คำลงมคำจคำกทมีนึ่นนันึ่น พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ควทำมกลนัวทมีที่เอโดมไดข้ปลผก
ฝนังในผผข้อสืที่นไดข้หลอกลวงพวกเขทำใหข้คธิดวตทำพวกเขทำเกตงกทำจเสมียเตป็มประดทำทนัรงๆทมีที่ไมตเปป็นเชตนนนัรน พวก
เขทำเรธิที่มเชสืที่อโฆษณทำชวนเชสืที่อของตนัวเอง เชตนเดมียวกนันควทำมเยตอหยธิงที่ แหตงหนัวใจของพวกเขทำไดข้หลอก
ลวงพวกเขทำ ควทำมคธิดเดมียวกนันนนัรนถผกแสดงออกในโอบทำดมียย 1:3 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรนไดข้ เอโดมไดข้
สรข้ทำงนครตตทำงๆในหรุบเขทำลนกและหนข้ทำผทำตตทำงๆแหตงศธิลทำสผงชนัน เปตรทำเปป็นตนัวอยตทำงแสนคลทำสสธิค
ของมนัน พวกเขทำสรข้ทำงบข้ทำนเรสือนและเมสืองตตทำงๆในหนข้ทำผทำสผงเหลตทำนมีรดรุจนกอธินทรมี ดข้วยเหตรุนร มีพวก

เขทำจนงคธิดวตทำตนัวเองไมตมทมี ทำงถผกใครเจทำะเขข้ทำไปไดข้ททำงทหทำร กระนนัรนพระเจข้ทำกป็ทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำ
พระองคยจะทททำใหข้พวกเขทำตกตทที่ทำในกทำรพธิพทำกษทำ ดผ โอบทำดมียย 1:4
17 เอโดมจะกลคำยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง ทบกคนทมีนึ่ผมู่คำนเอโดมจะตกตะลนง และจะเยถ้ยหยนันในภนัยพฮิบนัตฮิ
ทนันี้งสฮินี้นของมนัน แผตนดธินเอโดมจะตข้องถผกทททำใหข้รกรข้ทำงจนถนงขนทำดทมีวที่ ทำต พวกนนักเดธินททำงตทำมเสข้น
ททำงกทำรคข้ทำสททำคนัญซนที่งทอดตนัวตลอดแนวยทำวของประเทศนมีรจะตกตะลนงกนับสธิที่งทมีที่พวกเขทำเหป็น พวกเขทำ
จะผธิวปทำกดข้วยควทำมอนัศจรรยยใจ
ยรม 49:18

อยมู่คำงเมสืนึ่อเมสืองโสโดม และเมสืองโกโมรคำหย และหนัวเมสืองใกลถ้เคมียง

ของมนันถผกทคคำลคำยลถ้คำง พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ไมมู่มมีใครจะพคคำนนักอยผทมู่ มีนึ่นนันึ่น ไมมู่มมีบ บตรของมนบษยยคนใด
จะอคำศนัยในเมสืองนนันี้น พระเจข้ทำทรงเปรมียบกทำรทททำลทำยลข้ทำงเอโดมวตทำเปป็นเหมสือนกนับกทำรทททำลทำยลข้ทำง
เมสืองโสโดมและเมสืองโกโมรทำหย มนันเปป็นกทำรเสมียดสมีทวมีที่ ทำต นครชนัวที่ รข้ทำยเหลตทำนนัรนในสมนัยโบรทำณตนัรงอยผต
ทมีที่ปลทำยดข้ทำนทธิศใตข้ของทะเลตทำยซนที่งประกอบเปป็นแผตนดธินเอโดมในสมนัยนนัรน พสืรนทมีที่สตวนใหญตของเอ
โดมจะกลทำยเปป็นทมีที่ๆคนอทำศนัยอยผไต มตไดข้ และมนันเปป็นเชตนนนัรนมทำจนทรุกวนันนมีร
ยรม 49:19-20

ดผเถฮิด เขคำจะขนนี้นมคำอยมู่คำงสฮิงโตจคำกคลสืนึ่นของลบมู่มแมมู่นคนี้คำจอรยแดนโจน

เขถ้คำใสมู่คอกของแกะทมีนึ่แขอ็งแรง เนบผคนัดเนสซทำรยและบทำบธิโลนจะซนัดสทำดเขข้ทำใสต เอโดมดรุจแมตนร ททำ
จอรยแดนตอนไหลทตวม แตมู่เรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำวฮินึ่งหนมีเธอไปอยมู่คำงฉนับพลนัน และใครเปอ็นผผถ้ทมีนึ่
เลสือกสรรไวถ้ ทมีนึ่เรคำจะแตมู่งตนันี้งไวถ้เหนสือเธอ ควทำมคธิดตรงนมีรไมตชนัดเจน แตตอทำจหมทำยถนงกทำรถอยทนัพของ
บทำบธิโลนไปจทำกเอโดมทนันทมีทมีที่กทำรรรุกรทำนของพวกเขทำเสรป็จสมบผรณย เพรคำะวมู่คำ ใครเปอ็นอยมู่คำงเรคำเลมู่คำ
ใครจะนนัดเรคำเลมู่คำ ผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะคนใดจะทนยสืนอยผมู่ตมู่อหนถ้คำเรคำไดถ้ จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงถทำมวตทำผผข้ใดเปป็น
เหมสือนพระองคยหรสือสทำมทำรถบอกพระเจข้ทำวตทำตข้องทททำสธิที่งใดเมสืที่อไร และผผข้เลมีรยงแกะ (นนันที่ คสือ กษนัตรธิยย)
คนใดจะยสืนอยผตต ตอพระพนักตรยพระองคยไดข้?
20 เพรคำะฉะนนันนี้ จงฟนังคคคำปรนกษคำซนงนึ่ พระเยโฮวคำหยทรงเตรมียมไวถ้ตมู่อสผถ้เมสืองเอโดม และพระ
ประสงคยทนันี้งหลคำยซนงนึ่ พระองคยไดถ้ดคคำรฮิไวถ้ตมู่อสผถ้ชคำวเมสืองเทมคำน พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกทรุกฝตทำยทมีที่
เกมีที่ยวขข้องใหข้ฟงนั สธิที่งทมีที่พระองคยจะประกทำศตตอสผข้เอโดมและเทมทำน แนมู่ลมู่ะ ตนัวเลอ็กทมีนึ่สบดแหมู่งฝผงจะลคำก

พวกเขคำออกไป แนมู่ละ พระองคยจะทรงกระทคคำใหถ้ทมีนึ่อคำศนัยของเขคำรถ้คำงเปลมู่คำไปพรถ้อมกนับเขคำดถ้วย
ควทำมคธิดนมีรอทำจหมทำยถนงกทำรทมีที่คนเลป็กนข้อยทมีที่สรุดแหตงกองทนัพบทำบธิโลนจะลทำกคนเอโดมออกมทำทททำ
ศนก เอทำชนะพวกเขทำ และทททำใหข้บข้ทำนเรสือนของพวกเขทำรข้ทำงเปลตทำ
ยรม 49:21-22

แผมู่นดฮินโลกสนันนึ่ สะเทสือนเพรคำะเสมียงทมีนึ่มนันลถ้ม เสมียงครคนึ่คำครวญของ

เขคำไดถ้ยฮินถนงทะเลแดง ภผมภธิ ทำคนนัรนทนัรงหมดจะไดข้ยนธิ เสมียงโกลทำหลแหตงควทำมลตมจมของเอโดม มนัน
จะกนกกข้องตลอดททำงไปถนงทะเลแดงซนที่งอยผไต ปททำงทธิศใตข้จทำกเอโดม
22 ดผเถฮิด ผผถ้หนนนึ่งจะเหคำะขนนี้นและโฉบลงเหมสือนนกอฮินทรมี และกคำงปมีกของมนันออกสผโถ้ บส
รคำหย และจฮิตใจของนนักรบแหมู่งเอโดมในวนันนนันี้นจะเปอ็นเหมสือนจฮิตใจของหญฮิงปวดทถ้องคลอดบบตร
กองทนัพบทำบธิโลนทมีที่แกข้แคข้นจะทะยทำนขนรนไปดรุจนกอธินทรมีตนัวหนนงที่ เหนสือเอโดมและโบสรทำหย ในวนัน
นนัรน เหลตทำทหทำรของเอโดมจะเปป็นเหมสือนหญธิงคนหนนงที่ ทมีที่เจป็บทข้องใกลข้คลอด – เจป็บปวดเพรทำะควทำม
ทรุกขยใจ
ยรม 49:23-24

เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องเมสืองดคำมนัสกนัส เมสืองฮคำมนัทและเมสืองอคำรปนัดไดถ้ขคำย

หนถ้คำ เพรคำะเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้ยฮินขมู่คำวรถ้คำย เขคำกอ็กลนัวลคำน ทะเลกอ็ทบรนทบรคำย มนันสงบลงไมมู่ไดถ้
ประชทำชทำตธิคนตตทำงชทำตธิรทำยตตอไปของภผมภธิ ทำคนนัรนซนที่งถผกนททำมทำรนับพระพธิโรธของพระเจข้ทำคสือ
ดทำมนัสกนัสและซมีเรมีย ณ จรุดนนัรนในประวนัตธิศทำสตรย ดทำมนัสกนัสเปป็นสต วนหนนที่งของอทำณทำจนักรฮทำมนัท (ซนที่ง
ทนัรงหมดของมนันเปป็นสตวนหนนที่งของประเทศซมีเรมียปนัจจรุบนัน) ดทำมนัสกนัส ฮทำมนัท และอทำรปนัดลข้วนเปป็น
นครแหตงเขตแดนฮทำมนัทในสมนัยนนัรน (นนันที่ คสือ ซมีเรมีย) แมข้อนัสซมีเรมียไดข้เอทำชนะเขตแดนของซมีเรมียไป
กตอนหนข้ทำนนัรนแลข้ว ดทำมนัสกนัสและนครอสืที่นๆกป็ถผกสรข้ทำงขนรนใหมตแลข้ว แตตบนัดนมีรพวกเขทำจะเผชธิญกนับ
พระพธิโรธของพระเจข้ทำดข้วยนทรทำมสือของบทำบธิโลนเชตนกนัน เมสือที่ พวกเขทำไดข้ยธินรทำยงทำนขตทำวเรสือที่ งกทำร
รรุกรทำนของบทำบธิโลน ใจของพวกเขทำกป็ละลทำยไป เขตแดนทนัรงหมดนมีรอยผตต ธิดทะเลเมดธิเตอรยเรเนมียน
เหป็นไดข้ชนัดวตทำควทำมกลนัวบทำบธิโลนขยทำยออกไปจนถนงเขตแดนชทำยฝนัที่งทะเลเหลตทำนนัรนของซมีเรมีย
24 เมสืองดคำมนัสกนัสกอ็อมู่อนเพลมียแลถ้ว เธอหนันหนมีและควคำมกลนัวจนตนัวสนันนึ่ จนับเธอไวถ้ ควคำมแสน
ระทมและควคำมเศรถ้คำยนดเธอไวถ้อยมู่คำงผผถ้หญฮิงกคคำลนังคลอดบบตร แมข้เคยเปป็นนครรนัฐทมีที่มอมี ทำนรุภทำพมทำก

บนัดนมีรดทำมนัสกนัสกป็ตนัวสนันที่ และขลทำดกลนัวกนับควทำมเปป็นไปไดข้ทมีที่จะถผกรรุกรทำนโดยบทำบธิโลน พวกเขทำจะ
เปป็นเหมสือนหญธิงเจป็บทข้องใกลข้คลอดเชตนกนัน – วลมีทมีที่ถผกใชข้บตอยเพสือที่ แสดงออกถนงควทำมพธินทำศแบบ
ฉนับพลนันและไมตอทำจหลมีกเลมีที่ยงไดข้ของชนชทำตธิหนนที่ง ควทำมทรุกขยใจของพวกเขทำ และกทำรทมีพที่ วกเขทำไมต
สทำมทำรถชตวยเหลสือตนัวเองไดข้เลย
ยรม 49:25

เมสืองแหมู่งกคำรสรรเสรฮิญนนันี้นถผกทอดทฮินี้งแลถ้วหนอ คสือเมสืองทมีนึ่เตอ็ม

ดถ้วยควคำมชสืนึ่นบคำนนนันึ่นนมู่ะ เยเรมมียยอทำจบนันทนกคททำครทที่ทำครวญเกมีที่ยวกนับพลเมสืองทมีที่มเมี กมียรตธิคนหนนงที่ แหตง
ดทำมนัสกนัส (อทำจเปป็นกษนัตรธิยขย องมนัน) มนันขนรนชสืที่อในสมนัยโบรทำณวตทำเปป็นหนนที่งในนครทมีงที่ ดงทำมทมีที่สรุด
และนตทำพอใจมทำกทมีที่สรุดในโลกสมนัยนนัรน แตตบนัดนมีรมนนั จะถผกทททำลทำย
ยรม 49:26-27

เพรคำะฉะนนันี้นคนหนบมู่มๆของเมสืองนนันี้นจะลถ้มลงตคำมถนนทนันี้งหลคำยใน

เมสืองนนันี้น และบรรดคำทหคำรของเมสืองนนันี้นจะถผกตนัดออกในวนันนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้
แหละ เมสือที่ พระเจข้ทำทรงทททำกทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้ดทำมนัสกนัสผตทำนททำงบทำบธิโลน บรรดทำคนหนรุตมแหตง
ประชทำชทำตธินร นันในกองทนัพตตทำงๆของมนันจะเสมียชมีวธิต
27 และเรคำจะกมู่อไฟขนนี้นในกคคำแพงเมสืองดคำมนัสกนัส และไฟนนันี้นจะกฮินพระรคำชวนังของเบนฮคำ
ดนัดเสมีย ในกทำรโจมตมีเมสืองดทำมนัสกนัสทมีที่จะตทำมมทำ ไฟจะพลรุงต ขนรนในกททำแพงของกรรุงนนัรนซนที่งจะลทำมไป
ยนังพระรทำชวนังตตทำงๆของเบนฮทำดนัด นมีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำกตอนนทำนแลข้วในอทำโมส 1:4 เบนฮทำดนัดเปป็นผผข้
ทมีที่เหยมียบยทที่ทำอธิสรทำเอลในสมนัยอดมีต ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 13:3 บนัดนมีรดทำมนัสกนัสจะไดข้รนับกทำรสนองโทษ
อยตทำงสทำสมแลข้ว
ยรม 49:28-29

เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องคนเคดคำรยและรคำชอคำณคำจนักรฮคำโซรย ซนงนึ่ เนบผคนัดเนส

ซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนจะโจมตมี พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ จงลบกขนนี้น รบดเขถ้คำไปสผคถ้ นเคดคำรย จง
ทคคำลคำยประชคำชนแหมู่งตะวนันออกเสมีย คททำพยทำกรณยกลตทำวโทษประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิ
ของภผมภธิ ทำคนนัรนบนัดนมีรโยกยข้ทำยไปยนังสตวนเหนสือของประเทศซทำอรุดธิอทำระเบมียในปนัจจรุบนัน – เคดทำรยและ
ฮทำโซรย คนอทำหรนับแหตงอทำระเบมียจะไดข้ลธิรมรสควทำมพธิโรธแหตงคนบทำบธิโลนทมีที่พชธิ ธิตเชตนกนัน

29 เตอ็นทยและฝผงแพะแกะของเขคำจะถผกรฮิบเสมีย ทนันี้งมมู่คำนและภคำชนะทนันี้งสฮินี้นของเขคำ อผฐของ
เขคำจะถผกนคคำเอคำไปจคำกเขคำ และคนจะรถ้องแกมู่เขคำวมู่คำ `ควคำมสยดสยองทบกดถ้คำน'
คนอทำหรนับเหลตทำนมีรเปป็นพวกรต อนเรต ซนที่งหทำเลมีรยงชมีพโดยกทำรดผแลฝผงแพะแกะขณะอทำศนัยอยผใต น
เตป็นทย เมสือที่ บทำบธิโลนยกเขข้ทำมทำในภผมภธิ ทำคนนัรน พวกเขทำกป็ยนดฝผงแพะแกะของคนอทำหรนับเหลตทำนมีร รธิบเอทำ
เตป็นทยและอผฐของพวกเขทำไป และปลผกฝนังควทำมกลนัวในตนัวพวกเขทำ วลมีทมีที่วทำต “ควทำมสยดสยองทรุก
ดข้ทำน” ถผกแปลมทำจทำกคททำฮมีบรผ (มากอรณ์ มยิคคาบยิยณ์บ หรสือ มากอรณ์มยิสสะบยิบ) ซนที่งถผกพบเชตนกนันในเยเร
มมียย 20:3 ควทำมคธิดทมีที่ใหญตกวตทำกป็คสือวตทำ บทำบธิโลนจะทททำใหข้คนอทำหรนับทมีที่นบนั ถสือพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนมีร
หวทำดกลนัวซนที่งไดข้ปฏธิเสธพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำมทำนทำนแลข้ว
ยรม 49:30-31

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ โอ ชคำวเมสืองฮคำโซรยเออ๋ย หนมีเถฮิด จงสนัญจรไป

ไกล ไปอคำศนัยในทมีนึ่ลนก เพรคำะเนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ดคคำรฮิแผนงคำนตมู่อสผถ้เจถ้คำ และกมู่อ
ตนันี้งควคำมประสงคยไวถ้สถ้เผ จถ้คำ พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรจนงเตสือนชทำวเมสืองฮทำโซรยใหข้หนมีไป –
จงเขข้ทำไปลนกๆในทะเลทรทำย เนบผคนัดเนสซทำรยมแมี ผนกทำรตตทำงๆทมีจที่ ะพธิชธิตภผมภธิ ทำคนนัรน
31 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ จงลบกขนนี้น รบดหนถ้คำไปสผถ้ประชคำชคำตฮิหนนนึ่งทมีนึ่มนันึ่งมมี ซนงนึ่ อคำศนัยอยผมู่อยมู่คำง
มนันึ่นคง ไมมู่มมีประตผเมสืองและไมมู่มมีดคำลประตผ อยผแมู่ ตมู่ลคคำพนัง พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนชทำวอทำหรนับตอนเหนสือ
เหลตทำนมีรแหตงเมสืองฮทำโซรยและเมสืองเคดทำรยใหข้หนมีไปยนังภผมธิภทำคหนนที่งซนที่งเปป็นทมีๆที่ บทำบธิโลนจะไมตไลต
ตธิดตทำมพวกเขทำ อทำจเปป็นในแอฟรธิกทำหรสือปลทำยดข้ทำนใตข้สรุดของแหลมอทำระเบมีย เหป็นไดข้ชดนั วตทำมมีนคร
มนังที่ มมีตตทำงๆในพสืรนทมีที่นร นันซนที่งคธิดวตทำตนัวเองปลอดภนัยจทำกกทำรโจมตมีจทำกทธิศเหนสือ ทะเลทรทำยอทำระเบมียอนัน
กวข้ทำงใหญตคสือเครสืที่องปข้องกนันททำงยรุทธศทำสตรยของพวกเขทำ ถนงกระนนัรน เมสืองฮทำโซรยและเมสืองเคดทำรยกป็
จะถผกบนังคนับใหข้หนมีไปจทำกกทำรรรุกคสืบหนข้ทำของบทำบธิโลน
ยรม 49:32-33

อผฐของเขคำทนันี้งหลคำยจะกลคำยเปอ็นของทมีนึ่ปลถ้นมคำไดถ้ และฝผงวนัวอนัน

มคำกมคำยของเขคำจะเปอ็นของทมีนึ่รฮิบมคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะกระจคำยเขคำไปทบกทฮิศลม คสือคนทมีนึ่
อยผใมู่ นมบมทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบด และเรคำจะนคคำภนัยพฮิบนัตฮิมคำจคำกทบกดถ้คำนของเขคำ คนอทำหรนับแหตงเมสืองเคดทำรยและ
เมสืองฮทำโซรยดผแลฝผงอผฐและปศรุสนัตวยอสืที่นๆซนงที่ อทำจเปป็นแพะหรสือแกะ เมสือที่ บทำบธิโลนรรุกรทำนเขตแดน

ของพวกเขทำ คนเหลตทำนนัรนจะเอทำฝผงสนัตวยเหลตทำนมีรไปเปป็นของรธิบแหตงสงครทำม ชทำวเมสืองเคดทำรยและชทำว
เมสืองฮทำโซรยจะถผกบนังคนับใหข้หนมีไปยนังมรุมทมีที่ไกลสรุดเหลตทำนนัรนของทะเลทรทำย พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณภนัย
พธิบนัตธิตตอสผคข้ นอทำหรนับทมีที่นนับถสือพระตตทำงดข้ทำวเหลตทำนมีรผผข้ไดข้ปฏธิเสธพระองคยในฐทำนะพระเจข้ทำของพวก
เขทำมทำนทำน
33 เมสืองฮคำโซรยจะเปอ็นทมีนึ่อคำศนัยของมนังกร เปอ็นทมีนึ่ทมีนึ่ถผกทฮินี้งไวถ้ใหถ้รกรถ้คำงอยผเมู่ ปอ็นนฮิตยย ไมมู่มมีใครจะ
พคคำนนักทมีนึ่นนันึ่น ไมมู่มมีบบตรของมนบษยยคนใดจะอคำศนัยในเมสืองนนันี้น" เมสืที่อบทำบธิโลนเสรป็จกธิจแลข้ว มมีแตตพวก
กธิรงกตทำและพวกงผจะอทำศนัยอยผทต มีที่นนนัที่ มนันจะรกรข้ทำงวตทำงเปลตทำอยตทำงสธิรนเชธิงและไมตมมีผผข้ใดจะอทำศนัยอยผทต มีที่นนนัที่
อมีกเลย นตทำสนใจทมีวที่ ทำต ทททำเลทมีที่ตร นังของเมสืองฮทำโซรยปนัจจรุบนันถผกบอกอยตทำงครต ทำวๆเทตทำนนัรนบนแผนทมีที่ตตทำงๆ
เมสืองนนัรนถผกลบเลสือนไปแลข้วและไมตเคยถผกสรข้ทำงขนรนใหมตอมีกเลย
ยรม 49:34-36

พระวจนะของพระเยโฮวคำหย ซนงนึ่ มคำยนังเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณยเกมีนึ่ยวดถ้วย

เรสืนึ่องเมสืองเอลคำมในตอนตถ้นรนัชกคำลเศเดคมียคำหยกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยวมู่คำ คททำพยทำกรณยกลตทำวโทษ
ประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิของภผมภธิ ทำคนนัรนบนัดนมีรหนันไปยนังเอลทำม เอลทำมสมนัยโบรทำณตตอมทำ
เปป็นทมีที่รจผข้ นักในชสืที่อเปอรยเซมียและจะตรงกนับประเทศอธิหรต ทำนในปนัจจรุบนัน คททำพยทำกรณยทมีที่เฉพทำะเจทำะจงนมีร
ถผกประกทำศในตอนตข้นรนัชกทำลของเศเดคมียทำหยกษนัตรธิยยแหตงยผดทำหย ซนที่งเปป็นในประมทำณปมี 597 กตอน
ค.ศ. เหป็นไดข้ชดนั วตทำทนัรงบทนมีรถผกกลตทำวประมทำณเวลทำเดมียวกนันนมีร
35 "พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะหนักคนันธนผของเอลคำม ซนนึ่งเปอ็นหนัวใจ
แหมู่งกคคำลนังของเขคำทนันี้งหลคำย เอลทำม (นนันที่ คสือ เปอรยเซมีย) ขนรนชสืที่อในเรสืที่องเหลตทำพลธนผในกองทนัพของมนัน
ดนังนนัรนพระเจข้ทำทรงใชข้คททำเสมียดสมีนร มีของกทำรหนักคนันธนผแหตงเอลทำม อทำวรุธหลนักของพวกเขทำเปป็นภทำพ
เปรมียบ
36 และเรคำจะนคคำลมทนันี้งสมีนึ่ทฮิศจคำกฟถ้คำทนันี้งสมีนึ่สมู่วนมคำสผถ้เอลคำม และเรคำจะกระจคำยเขคำไปตคำมลม
เหลมู่คำนนันี้นทนันี้งหมด จะไมมู่มมีประชคำชคำตฮิใดซนงนึ่ ผผถ้ถผกขนับไลมู่ออกไปจคำกเอลคำมจะมคำไมมู่ถนง แมข้คนมมีเดมีย
และคนเปอรยเซมียจะพธิชธิตบทำบธิโลนในเวลทำตตอมทำในวนันหลนังๆของดทำเนมียล คททำพยทำกรณยนร มีเหป็นไดข้ชนัด
วตทำกลตทำวถนงกทำรทมีที่บทำบธิโลนพธิชธิตเอลทำมกตอนถนงตอนนนัรน เนบผคนัดเนสซทำรยจะรวบรวมเหลตทำกองทนัพ

พนันธมธิตรจทำกลมทนัรงสมีที่ทธิศ (นนันที่ คสือ ทรุกทธิศ) และจะกระจนัดกระจทำยคนเอลทำมไปทนัวที่ จนักรวรรดธิบทำบธิ
โลน
ยรม 49:37-39

ดถ้วยวมู่คำเรคำจะกระทคคำใหถ้เอลคำมสยดสยองตมู่อหนถ้คำศนัตรผ ของเขคำทนันี้ง

หลคำย และตมู่อหนถ้คำผผถ้ทมีนึ่แสวงหคำชมีวตฮิ ของเขคำ พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะนคคำเหตบรถ้คำยมคำถนงเขคำทนันี้ง
หลคำย คสือควคำมพฮิโรธอนันแรงกลถ้คำ เรคำจะใชถ้ใหถ้ดคำบไลมู่ตคำมเขคำทนันี้งหลคำย จนกวมู่คำเรคำจะไดถ้เผคำผลคำญ
เขคำเสมีย พระเจข้ทำทรงสนัญญทำควทำมพธินทำศยตอยยนับตตอเอลทำมโดยนทรทำมสือของบทำบธิโลน
38 และเรคำจะตนันี้งพระทมีนึ่นนันึ่งของเรคำในเอลคำม และจะทคคำลคำยกษนัตรฮิยยและบรรดคำเจถ้คำนคำยของ
เขคำทนันี้งหลคำย พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ พระเจข้ทำจะทรงอนรุญทำตใหข้เนบผคดนั เนสซทำรยตรนังบนัลลนังกยของเขทำ
ในเอลทำมและจะปลดกษนัตรธิยยและพวกเจข้ทำนทำยของพวกเขทำ ตตอมทำเอลทำมจะฟสืร นกททำลนังขนรนอมีกครนัรงและ
กบฏตตอบทำบธิโลนภทำยใตข้ดทำรธิอนัสคนมมีเดมียและยนดบทำบธิโลน
39 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ แตมู่ในกคำลตมู่อไปเรคำจะใหถ้เอลคำมกลนับสผมู่สภคำพเดฮิม " ดนังทมีที่หมทำยเหตรุ
ไวข้ขทำข้ งบน เอลทำมจะรวมตนัวไดข้อมีกครนัรงในฐทำนะประชทำชทำตธิใหมตในกทำรเปป็นพนันธมธิตรของมมีเดมียและ
เปอรยเซมียและสรุดทข้ทำยแลข้วจะกบฏตตอบทำบธิโลนและมมีอททำนทำจเหนสือมนัน สองบทถนัดไปนมีรใหข้รทำย
ละเอมียดเกมีที่ยวกนับควทำมลตมจมของบทำบธิโลน
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 50: เมสือที่ พระเจผู้าผล่านทางผผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้ทรงประกาศการพยิพากษา
ตล่อบรรดาประชาชาตยิตล่างๆทมีที่เปป็นคนตล่างชาตยิทมีที่อยผลล่ ผู้อมรอบอยิสราเอลและยผดาหณ์ไปแลผู้ว บนัดนมีนั้การ
พยิพากษาสมุดทผู้ายทมีที่มมีตล่อบาบยิโลนถผกบอกลล่วงหนผู้า แตล่ทมีที่ถผกสอดแทรกตลอดทนันั้งบทนมีคนั้ สือ คนา
พยากรณณ์เกมีที่ยวกนับการไถล่อยิสราเอลประชาชนของพระเจผู้า
ยรม 50:1-3

พระวจนะซนงนึ่ พระเยโฮวคำหยทรงกลมู่คำวดถ้วยเรสืนึ่องบคำบฮิโลน เกมียนึ่ วดถ้วย

เรสืนึ่องแผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมีย โดยเยเรมมียยผถ้พผ ยคำกรณย วมู่คำ ในบทกตอนๆ กทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้ประชทำชทำ
ตธิอสืที่นๆทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิของภผมภธิ ทำคนนัรนไดข้ถผกกลตทำวไปแลข้ว บนัดนมีรเพสืที่อเปป็นกทำรปธิดทข้ทำย สองบทแหตง

กทำรพธิพทำกษทำตตอสผข้บทำบธิโลนถผกบอกลตวงหนข้ทำ ควทำมแตกตตทำงตรงนมีรระหวตทำงบทำบธิโลนกนับแผตนดธิน
ของชทำวเคลเดมียกป็คสือวตทำ บทำบธิโลนหมทำยถนงนครทมีที่มมีชอสืที่ นนัรน และแผตนดธินของชทำวเคลเดมียหมทำยถนงดธิน
แดนบข้ทำนเกธิดของพวกเขทำ แมข้ในกทำรมองยข้อนกลนับไป พวกเรทำมนักเรมียกจนักรวรรดธิบทำบธิโลนวตทำบทำบธิ
โลน แตตในพระคนัมภมีรย คททำวตทำบาบยิโลนปกตธิแลข้วกป็หมทำยถนงนครของมนันแคตนร นัน เคลเดมียเปป็นเขตแดน
ของเมโสโปตทำเมมียซนที่งเปป็นทมีๆที่ บทำบธิโลนตนัรงอยผต – หรุบเขทำแมตนร ททำตอนลตทำงแหตงแมตนร ททำไทกรธิสและแมตนร ททำ
ยผเฟรตธิส
2 "จงประกคำศทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิและปมู่คำวรถ้อง จงตนันี้งธงขนนี้นและปมู่คำวรถ้อง อยมู่คำ
ปฮิดบนังไวถ้เลย และวมู่คำ `บคำบฮิโลนถผกยนดแลถ้ว พระเบลกอ็ไดถ้อคำย พระเมโรดนัคกอ็ถผกแหลกเปอ็นชฮินี้นๆ รผ ป
เคคำรพทนันี้งหลคำยของเมสืองนนันี้นถผกกระทคคำใหถ้ไดถ้อคำย และรผปปนันี้นทนันี้งหลคำยกอ็ถผกแหลกเปอ็นชฮินนี้ ๆ' พระเจข้ทำ
จนงสนังที่ เยเรมมียยใหข้ประกทำศและปตทำวรข้องทตทำมกลทำงประชทำชทำตธิตตทำงๆ (นนันที่ คสือ คนตตทำงชทำตธิ) เขทำจะตข้อง
ตนัรงธงขนรน ในภทำษทำสมนัยใหมตมนนั หมทำยถนงกทำรตธิดปข้ทำยโฆษณทำขนทำดใหญต คททำปตทำวรข้องของเขทำใหข้ทรุก
คนไดข้เหป็นและไดข้ยธินกป็คสือวตทำ บทำบธิโลนจะถผกยนดและถผกพธิชธิต ‘มหทำอททำนทำจ’ ทมีที่ทรงอทำนรุภทำพทมีที่สรุด
ของโลกสมนัยนนัรนจะถผกทททำลทำยในไมตชข้ทำ พระเบลเปป็นพระทมีที่สททำคนัญองคยหนนงที่ ของบทำบธิโลนและจรธิงๆ
แลข้วกป็เปป็นอนันเดมียวกนับพระบทำอนัลในทมีที่อนสืที่ พระเมโรดนัคเปป็นพระอมีกองคยหนนงที่ ทมีที่สททำคนัญของบทำบธิโลน
ประเดป็นทมีที่สททำคนัญกวตทำกป็คสือวตทำ พระเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนไมตมมีฤทธธิธเดชใดๆทนัรงนนัรน พวกมนันไมตเพมียง
ไรข้ประโยชนยเทตทำนนัรน แตตรผปจททำลองของพวกมนันจะถผกทรุบแหลกดข้วย บทำบธิโลนและพวกพระทมีที่มนนั
นนับถสือจะถผกทททำลทำย
3 เพรคำะวมู่คำมมีประชคำชคำตฮิหนนนึ่งออกจคำกทฮิศเหนสือมคำตมู่อสผถ้เมสืองนนันี้น ซนนึ่งจะกระทคคำใหถ้แผมู่นดฮิน
ของเธอเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง และจะไมมู่มมีสฮินึ่งใดอคำศนัยในนนันนี้ เลย ทนันี้งมนบษยยและสนัตวยจะยถ้คำยออกไปและจะ
ออกไปเสมีย ไมตตข้องสงสนัยเลยวตทำคททำพยทำกรณยนร มีกลตทำวถนงคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย Jamieson, Fausett
และ Brown เขมียนวตทำ “ควทำมพธินทำศของบทำบธิโลนทมีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำตรงนมีรไมตเพมียงเกธิดขนรนโดยไซรนัส
เทตทำนนัรน แตตเกธิดขนรนโดยดทำรธิอนัสดข้วยผผข้ยนดบทำบธิโลนโดยใชข้เลตหยกลเมสืที่อมนันไดข้กบฏตตอเปอรยเซมีย และเขตน
ฆตทำชทำวเมสืองนนัรนอยตทำงไรข้ควทำมปรทำนมี โดยแขวนคอพวกชนชนัรนสผงของมนันสมีที่พนนั คน และควทำมรกรข้ทำง

ในทมีที่สรุดของบทำบธิโลนซนที่งเกธิดขนรนเพรทำะเซลผเซมียทมีที่ไดข้ถผกสรข้ทำงใกลข้เคมียงภทำยใตข้เซลผคนัส นธิคทำนอรย” บทำ
บธิโลนไมตเคยขนรนเรสืองอททำนทำจอมีกเลยในประวนัตธิศทำสตรยสมนัยโบรทำณ
ยรม 50:4-5

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ในวนันเหลมู่คำนนันี้นและในเวลคำนนันนี้ ประชคำชน

อฮิสรคำเอลและประชคำชนยผดคำหยจะมคำรวมกนัน มคำพลคำงรถ้องไหถ้พลคำง และเขคำทนันี้งหลคำยจะไปแสวงหคำ
พระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเขคำ เบทำะแสหนนที่งถผกใหข้ไวข้ตรงนมีรซงนที่ บตงบอกวตทำคททำพยทำกรณยตรงนมีรมมีควทำม
หมทำยโดยนนัยตตทำงๆทมีที่เปป็นระยะยทำวและเกมีที่ยวขข้องกนับอวสทำนกทำล เมสืที่อยผดทำหยไดข้รนับอนรุญทำตใหข้กลนับ
มทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำภทำยใตข้เอสรทำและเนหะมมียย มนันกป็เปป็นชนสต วนทมีที่เหลสือของมนัน (เชตนเดมียว
กนับเบนยทำมธินและเลวมี) และไมตใชตสธิบตระกผลฝตทำยเหนสือนนัรนทมีที่กลนับมทำ กระนนัรนตรงนมีรทร นังอธิสรทำเอล
และยผดทำหยถผกหมทำยเหตรุไวข้ นอกจทำกนมีร เมสือที่ คนสตวนทมีที่เหลสือเหลตทำนนัรนภทำยใตข้เอสรทำและเนหะมมียยกลนับ
มทำ มนันกป็ไมตใชตในกทำรรข้องไหข้และกทำรกลนับใจใหมตอยตทำงมมีนนัยสททำคนัญ แนตนอนวตทำ ตอนนนัรนกป็มมีสที่ งธิ เหลตทำ
นมีรอยผบต ข้ทำง แตตไมตถนงขนทำดทมีที่ถผกบอกลตวงหนข้ทำตรงนมีร กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดของคททำพยทำกรณยนร มีอทำจเกธิด
ขนรนในวนันแหตงพระเยโฮวทำหยเมสืที่อรผปแบบสรุดทข้ทำยแหตงบทำบธิโลนอวสทำนกทำลถผกทททำลทำยในชตวงยรุคเจป็ด
ปมี
5 เขคำทนันี้งหลคำยจะถคำมหคำทคำงไปศฮิโยนโดยหนันหนถ้คำตรงไปเมสืองนนันี้น กลมู่คำววมู่คำ `มคำเถฮิด ใหถ้
พวกเรคำมคำตฮิดสนฮิทกนับพระเยโฮวคำหยโดยทคคำพนันธสนัญญคำเนสืองนฮิตยยซงนนึ่ จะไมมู่ลสืมเลย' แมข้มมีกทำรสททำเรป็จ
จรธิงอยผบต ข้ทำงของคททำพยทำกรณยนร มีในสมนัยของเอสรทำ เนหะมมียย และกทำรกลนับมทำของพวกยธิวในศตวรรษ
ทมีที่ยมีที่สธิบ กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดกป็จะเกธิดขนรนในอนทำคต ในวนันนนัรนกทำรกลนับมทำของอธิสรทำเอลสผตแผตนดธิน
ของมนันจะเปป็นฝตทำยวธิญญทำณทนัรงหมดโดยมมีพวกยธิวและคนอธิสรทำเอลมทำยนังกรรุงเยรผซทำเลป็มในกทำรกลนับ
ใจใหมตและควทำมเชสืที่ออนันสมบผรณย นนันที่ ไมตเคยเปป็นจรธิงมทำกตอนเลย มนันจะเปป็นจรธิงในชตวงตข้นๆของยรุค
พนันปมี
ยรม 50:6-8

ประชคำชนของเรคำเปอ็นแกะทมีนึ่หลง บรรดคำผผถ้เลมีนี้ยงของเขคำทนันี้งหลคำยไดถ้

พคำเขคำหลงไปหนัน เขคำทนันี้งหลคำยไปเสมียบนภผเขคำ เขคำทนันี้งหลคำยไดถ้เดฮินจคำกภผเขคำไปหคำเนฮินเขคำ เขคำลสืม
คอกของเขคำเสมียแลถ้ว อธิสรทำเอลทมีที่ถผกกระจนัดกระจทำยไปตลอดหลทำยศตวรรษเปป็นเหมสือนแกะหลง

จนทรุกวนันนมีรพวกเขทำถผกกระจนัดกระจทำยไปยนังลมทนัรงสมีที่ทธิศทนัวที่ พสืรนพธิภพ ยธิวจททำนวนมทำกหลงลสืมมรดก
แหตงพระเจข้ทำของตนในพระเยโฮวทำหยและแผตนดธินเกธิดของตนไปเสมียแลข้ว
7 บรรดคำผผถ้ทมีนึ่พบเขถ้คำกอ็กนฮิ เขคำ และศนัตรผ ของเขคำไดถ้กลมู่คำววมู่คำ `เรคำไมมู่มมีควคำมผฮิด เพรคำะเขคำทนันี้ง
หลคำยไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระเยโฮวคำหยผถ้เผ ปอ็นทมีนึ่อยผมู่อนันเทมีนึ่ยงธรรมของเขคำทนันี้งหลคำย คสือพระเยโฮวคำหย
อนันเปอ็นควคำมหวนังของบรรพบบรบษของเขคำทนันี้งหลคำย' พวกยธิวตลอดหลทำยศตวรรษไดข้ทนทรุกขยอยตทำง
หนนัก ในบทำงกรณมี พวกผผข้บมีบบนังคนับทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิปตทำวรข้องวตทำตนไมตมมีควทำมผธิดในกทำรปฏธิบนัตธิ
อยตทำงโหดเหมีรยมตตออธิสรทำเอลเพรทำะวตทำแมข้แตตพวกเขทำกป็ตระหนนักถนงควทำมบทำปของอธิสรทำเอล พวกคน
ตตทำงชทำตธิอยตทำงเนบผคนัดเนสซทำรยยอมรนับอยตทำงเปธิดเผยเรสืที่องกทำรตมีสอนพวกยธิวเพรทำะวตทำพวกเขทำไดข้ทททำผธิด
ตตอพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำของพวกเขทำ ดผ เยเรมมียย 40:2-3
8 จงหนมีจคำกทมู่คำมกลคำงบคำบฮิโลน จงออกไปเสมียจคำกแผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมีย และเปอ็น
เหมสือนแพะตนัวผผถ้นคคำหนถ้คำฝผง เมสืที่อมมีโอกทำสหนมีไปจทำกบทำบธิโลน พระเจข้ทำผตทำนททำงผผข้พยทำกรณยทตทำนนมีรกป็
ทรงเตสือนสตธิพวกยธิวทมีนที่ นันที่ ใหข้ออกเดธินททำงเสมีย พระองคยทรงขอรข้องพวกเขทำใหข้นททำผผข้อสืที่นไปเหมสือน
อยตทำงฝผงแพะถผกใชข้ใหข้นททำฝผงแกะ
ยรม 50:9-11

เพรคำะ ดผเถฮิด เรคำจะเรถ้คำและนคคำบรรดคำประชคำชคำตฮิใหญมู่หมผมู่หนนนึ่งจคำก

ประเทศเหนสือมคำตมู่อสผถ้บคำบฮิโลน และเขคำทนันี้งหลคำยจะเรมียงรคำยพวกเขคำมคำตมู่อสผถ้กบนั เธอ ตรงนนันี้นแหละ
เธอจะถผกยนด ลผกธนผของเขคำทนันี้งหลคำยกอ็เหมสือนนนักรบทมีนึ่มมีฝมีมสือ ไมมู่มมีคนใดจะกลนับมสือเปลมู่คำ กทำรโจมตมี
ตตอสผข้และกทำรพธิชธิตบทำบธิโลนโดยมมีเดมียและเปอรยเซมียถผกบอกลตวงหนข้ทำอมีกครนัรง
10 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ประเทศเคลเดมียจะถผกปลถ้น บรรดคำผผถ้ทมีนึ่ปลถ้นเธอจะอฮินึ่มหนคคำ เคลเดมีย
ทมีที่เคยจองหองและเกรมียงไกร (นนันที่ คสือ แผตนดธินบทำบธิโลน) ถผกกททำหนดไวข้แลข้วใหข้ถผกปลข้นจนสม
ควทำมปรทำรถนทำของบรรดทำศนัตรผของเธอ ควทำมพตทำยแพข้รทำบคทำบถผกบอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
11 โอ บรรดคำผผปถ้ ลถ้นมรดกของเรคำเออ๋ย เพรคำะวมู่คำเจถ้คำเปรมปรมีดฮิธิ์ เพรคำะวมู่คำเจถ้คำลฮิงโลด เพรคำะวมู่คำ
เจถ้คำอถ้วนพมีอยมู่คำงวนัวสคำวอยผมู่ทมีนึ่หญถ้คำ และรถ้องอยมู่คำงวนัวตนัวผผถ้ แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงยกชผบทำบธิโลนขนรนเพสืที่อตมี

สอนอธิสรทำเอลประชทำชนแหตงพนันธสนัญญทำของพระองคย บทำบธิโลนกป็ทททำเกธินกวตทำอททำนทำจทมีที่ถผกมอบใหข้
นนัรน พวกเขทำปฏธิบนัตธิเกธินหนข้ทำทมีที่ทมีที่ไดข้รนับมอบหมทำย พระเจข้ทำจนงจะตมีสอนพวกเขทำ
ยรม 50:12-13

มคำรดคำของพวกเจถ้คำจะละอคำยอยมู่คำงอดสผ และนคำงทมีนึ่คลอดเจถ้คำจะตถ้อง

อนับอคำย ดผเถฮิด ทมีนึ่รนันี้งทถ้คำยแหมู่งบรรดคำประชคำชคำตฮิจะเปอ็นถฮินนึ่ ทบรกนันดคำร ทมีนึ่แหถ้งแลถ้งและทะเลทรคำย
แผตนดธินแมตของบทำบธิโลนจะถผกทททำใหข้อนับอทำยเพรทำะกทำรทททำลทำยทมีที่จะมทำนนัรน นครซนที่งเคยนนังที่ เปป็นรทำชธินมี
แหตงประชทำชทำตธิทรนังหลทำยจะกลทำยเปป็นทมีที่รร นังทข้ทำยแหตงบรรดทำประชทำชทำตธิ นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจน
ถนงควทำมเปลมีที่ยนแปลงดข้ทำนสภทำพอทำกทำศ ดธินแดนแหตงบทำบธิโลนจะกลทำยเปป็นทะเลทรทำย นมีที่บอกเปป็น
นนัยวตทำกตอนหนข้ทำนนัรนมนันไมตไดข้เปป็นทะเลทรทำย แตตแนตนอนวตทำมนันกลทำยเปป็นเชตนนนัรนมทำจนทรุกวนันนมีร
13 เมสืองนนันี้นจะไมมู่มมีคนอคำศนัยเพรคำะพระพฮิโรธของพระเยโฮวคำหย แตมู่จะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง
ทนันี้งหมด ทบกคนทมีนึ่ผมู่คำนเมสืองบคำบฮิโลนไปจะตกตะลนง และจะเยถ้ยหยนันในภนัยพฮิบนัตฮิทนันี้งสฮินี้นของเมสืองนนันี้น
วนันนนัรนจะมทำแนตเมสือที่ นครบทำบธิโลนจะไมตมมีคนอยผอต ทำศนัย – รกรข้ทำงอยตทำงสธิรนเชธิง บรรดทำนนักเดธินททำงทมีที่
ผตทำนไปมทำจะผธิวปทำกดข้วยควทำมอนัศจรรยยใจ คททำพยทำกรณยนร มียงนั มมีผลจนทรุกวนันนมีร แมข้คนอธิรกนั ในสมนัยซนัด
ดนัม ฮรุสเซนไดข้สรข้ทำงเมสืองบทำบธิโลนขนรนใหมตเพสือที่ เปป็นอนรุสทำวรมียยประวนัตธิศทำสตรยแหตงชทำตธิ มนันกป็เปป็น
เพมียงแคตนร นนั : พธิพธิธภนัณฑยและอนรุสทำวรมียยแหตงหนนที่งเพสือที่ ระลนกถนงอดมีต
ยรม 50:14-16

จงเรมียงรคำยตนัวของเจถ้คำทนันี้งหลคำยเขถ้คำมคำสผถ้บคำบฮิโลนใหถ้รอบขถ้คำง

บรรดคำเจถ้คำทมีนึ่โกมู่งคนันธนผจงยฮิงเธอ อยมู่คำเสมียดคำยลผกธนผ เพรคำะเธอไดถ้กระทคคำบคำปตมู่อพระเยโฮวคำหย
พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกคนมมีเดมียและประชทำชทำตธิพนันธมธิตรอสืนที่ ๆใหข้เตรมียมพรข้อมเพสือที่ โจมตมีบทำบธิโลน แมข้
ถผกใชข้โดยพระเจข้ทำ บทำบธิโลนกป็เปป็นประชทำชทำตธิทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยและจะถผกพธิพทำกษทำโดยพระเจข้ทำ
15 จงเปลมู่งเสมียงโหมู่รถ้องสผถ้เธอใหถ้รอบขถ้คำง เธอยอมแพถ้แลถ้ว รคำกฐคำนของเธอลถ้มลงแลถ้ว
กคคำแพงของเธอถผกพนังลงมคำแลถ้ว เพรคำะนมีนึ่เปอ็นกคำรแกถ้แคถ้นของพระเยโฮวคำหย จงทคคำกคำรแกถ้แคถ้นเธอ
ทคคำกนับเธออยมู่คำงทมีนึ่เธอไดถ้กระทคคำมคำแลถ้ว พระเจข้ทำทรงสนังที่ มมีเดมียและคณะใหข้โจมตมีบทำบธิโลนอยตทำงขนัน
แขป็งและกระทททำกทำรแกข้แคข้นตตอเธอ บทำบธิโลนไดข้ปฏธิบนัตธิอยตทำงททำรรุณตตออธิสรทำเอลและบนัดนมีรเธอจะ
เผชธิญชะตทำกรรมเดมียวกนัน

16 จงตนัดผผถ้หวมู่คำนเสมียจคำกบคำบฮิโลน และตนัดผผถ้ทมีนึ่ถอสื เคมียวในฤดผเกมีนึ่ยว เหตบเพรคำะดคำบของผผถ้บบมี
บนังคนับทบกคนจนงหนันเขถ้คำหคำชนชคำตฮิของตน และทบกคนจะหนมีไปยนังแผมู่นดฮินของตน งทำนปกตธิ
ธรรมดทำอยตทำงกทำรเกป็บเกมีที่ยวจะถผกยนับยนัรงในบทำบธิโลน พวกคนงทำนไรต นทำทมีที่ถผกวตทำจข้ทำงแหตงแผตนดธินนนัรน
จะหนมีไปจทำกคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียทมีที่โจมตมี
ยรม 50:17-18

อฮิสรคำเอลเปอ็นเหมสือนแกะทมีนึ่ถผกกระจนัดกระจคำยไปแลถ้ว พวกสฮิงโตไดถ้

ขนับลมู่คำเขคำไป ทมีแรกกษนัตรฮิยอย นัสซมีเรมียกฮินเขคำ ในทมีนึ่สบดนมีนี้เนบผคนัดเนสซคำรยกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้หนัก
กระดผกของเขคำ อธิสรทำเอลไดข้ถผกกระจนัดกระจทำยไปดรุจแกะในสองศตวรรษกตอนหนข้ทำนนัรน ตอนแรก
พระเจข้ทำทรงใชข้อนัสซมีเรมียมทำดรุจสธิงโตตนัวหนนงที่ เพสืที่อกนัดกธินอทำณทำจนักรฝตทำยเหนสือและสรุดทข้ทำยเนบผคนัดเนส
ซทำรยไดข้กลสืนกธินยผดทำหย
18 เพรคำะฉะนนันนี้ พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ดผเถฮิด เรคำจะ
ลงโทษกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนและแผมู่นดฮินของทมู่คำน ดนังทมีนึ่เรคำไดถ้ลงโทษกษนัตรฮิยยแหมู่งอนัสซมีเรมีย พระเจข้ทำ
ทรงทททำใหข้อนัสซมีเรมียถผกพธิชตธิ (โดยบทำบธิโลน) แลข้ว ดนังนนัรนในลนักษณะเดมียวกนัน บทำบธิโลนและกษนัตรธิยย
ของมนันกป็จะถผกทททำลทำยในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่ง (โดยคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย)
ยรม 50:19-20

เรคำจะใหถ้อฮิสรคำเอลกลนับสผมู่ลคำนหญถ้คำของเขคำ และเขคำจะกฮินอยผบมู่ นคคำร

เมลและในบคำชคำน และเขคำจะอฮินึ่มใจบนเนฮินเขคำเอฟรคำอฮิมและในกฮิเลอคำด อมีกครนัรงในทตทำมกลทำงคททำ
พยทำกรณยตตอสผข้บทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำสนักวนันหนนที่งอธิสรทำเอลจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพ
เดธิมยนังแผตนดธินของตน – ตนัรงแตตภผเขทำคทำรเมลบนชทำยฝนัที่งทะเลเมดธิเตอรยเรเนมียนไปจนถนงบทำชทำนและ
กธิเลอทำดซนที่งอยผทต ทำงทธิศตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดน พวกเขทำจะถผกทททำใหข้กลนับสผตสภทำพเดธิมและอธิที่ม
หนททำในแผตนดธินของตน เพรทำะสภทำพภผมธิศทำสตรยทมีที่ถผกพรรณนทำ เหป็นไดข้ชดนั วตทำคททำพยทำกรณยนร มียนังไมตถผก
ทททำใหข้สททำเรป็จจรธิงอยตทำงครบถข้วน ตนัรงแตตสมนัยของเยเรมมียยจนถนงปนัจจรุบนนั แมข้พวกยธิวไดข้กลนับมทำยนังแผตน
ดธินของตนแลข้ว พวกเขทำกป็ยนังไมตไดข้ครอบครองดธินแดนตตทำงๆทมีที่อยผฝต ที่งนั ตะวนันออกของแมตนร ททำจอรยแดน
อยตทำงเปป็นททำงกทำรในระดนับใดๆ ดนังนนัรนกทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุดของคททำพยทำกรณยนร มีจงน ยนังไมตเกธิดขนรน

20 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ในวนันเหลมู่คำนนันี้นและในเวลคำนนันี้น จะหคำควคำมชนันึ่วชถ้คำในอฮิสรคำเอลและ
จะหคำไมมู่ไดถ้เลย จะหคำบคำปในยผดคำหยกอ็หคำไมมู่ไดถ้เลย เพรคำะเรคำจะใหถ้อภนัยแกมู่ชนเหลมู่คำนนันี้นผผถ้ทมีนึ่เรคำเหลสือ
ไวถ้ใหถ้ ในวนันนนัรนทมีที่จะมทำ (วนันแหตงพระเยโฮวทำหย) จะไมตพบควทำมบทำปใดๆในอธิสรทำเอลหรสือยผดทำหยเลย
แมข้ผผข้หนนงที่ จะสสืบเสทำะหทำในภทำยหลนังกป็ตทำม ในวนันนนัรน พระเจข้ทำจะทรงใหข้อภนัยประชทำชนของ
พระองคยอยตทำงบรธิบผรณยซนที่งพระองคยไดข้ทรงเหลสือไวข้ (คททำทมีแที่ ปลเปป็น เหลสือไวถ้ (ชาอารณ์) ในโครงสรข้ทำง
ฮธิฟลธิ หมทำยถนง ‘เผสืที่อไวข้’) ในวนันนนัรนควทำมบทำปทนัรงหลทำยของอธิสรทำเอลจะถผกฝนังไวข้ในทะเลลนกทมีที่สรุด
และถผกถอนออกไปไกลพอๆกนับทมีที่ทธิศตะวนันออกไกลจทำกทธิศตะวนันตก ในวนันนนัรนควทำมบทำปของ
พวกเขทำจะถผกชททำระลข้ทำงออกไปเสมียในพระโลหธิตอนันประเสรธิฐของพระเมษโปดก
ยรม 50:21

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ จงขนนี้นไปสผถ้แผมู่นดฮินเมรคำธคำอฮิม และตมู่อสผชถ้ คำว

เมสืองเปโขด จงฆมู่คำเขคำและตคำมทคคำลคำยเสมียใหถ้สนฮินี้ เชฮิง และจงกระทคคำทบกอยมู่คำงตคำมทมีนึ่เรคำไดถ้บนัญชคำเจถ้คำ
ไวถ้ เมรทำธทำอธิมเปป็นอมีกชสืที่อหนนงที่ ของบทำบธิโลนและเปโขดเปป็นเขตแดนหนนที่งของบทำบธิโลนซนที่งอยผ ทต ทำง
ทธิศตะวนันออกเฉมียงใตข้ของมนัน บรรดทำกองทนัพของคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียจนงถผกเรมียกใหข้มทำทททำลทำย
บทำบธิโลนและจนักรวรรดธิของมนันดนังทมีพที่ ระองคยไดข้ทรงบนัญชทำพวกเขทำ
ยรม 50:22-23

เสมียงสงครคำมอยผใมู่ นแผมู่นดฮิน และเสมียงกคำรทคคำลคำยอยมู่คำงใหญมู่หลวงกอ็

อยผใมู่ นนนันี้น ดนังนนัรนเยเรมมียยจนงบอกลตวงหนข้ทำถนงเสมียงของศนกสงครทำมและควทำมโกลทำหลในบทำบธิโลน
ขณะทมีที่พวกเขทำถผกทททำลทำยโดยมมีเดมีย - เปอรยเซมีย
23 คถ้อนทบบของแผมู่นดฮินโลกทนันี้งหมดไดถ้ถผกตนัดลงและถผกหนักเสมียแลถ้วหนอ บคำบฮิโลนไดถ้กลคำย
เปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิแลถ้วหนอ ในควทำมอนัศจรรยยใจ เยเรมมียยรข้องออกมทำเพรทำะ
ควทำมพตทำยแพข้ของบทำบธิโลน เนบผคนัดเนสซทำรยเปป็นทมีที่รจผข้ นักกตอนหนข้ทำนนัรนในฐทำนะ ‘คข้อนทรุบแหตงแผตน
ดธินโลก’ เขทำทรุบประชทำชทำตธิอสืที่นๆใหข้ยอมนบนอบ บนัดนมีรเยเรมมียยปตทำวรข้องควทำมอนัศจรรยยใจของ
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆเมสือที่ พวกเขทำพธิจทำรณทำควทำมพธินทำศและควทำมรกรข้ทำงแหตงอทำณทำจนักรของเนบผคนัดเนส
ซทำรย

ยรม 50:24-25

โอ บคำบฮิโลนเออ๋ย เรคำวคำงบมู่วงดนักเจถ้คำและเจถ้คำกอ็ตฮิดบมู่วงนนันี้น และเจถ้คำไมมู่รถ้ผ

เรสืนึ่อง เขคำมคำพบเจถ้คำและจนับเจถ้คำ เพรคำะเจถ้คำไดถ้ขนันสผถ้กนับพระเยโฮวคำหย พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองคย
ไดข้วทำงกนับดนักไวข้ดนักจนับบทำบธิโลนแลข้วและพวกเขทำจะตธิดกนับ เหตรุผลกป็คสือกทำรกบฏของพวกเขทำตตอ
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ คนบทำบธิโลนตระหนนักดมีถนงพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ แตตกปป็ ฏธิเสธพระองคยเพรทำะ
บรรดทำพระทมีที่เปป็นรผปเคทำรพของพวกเขทำ
25 พระเยโฮวคำหยไดถ้ทรงเปฮิดคลนังอคำวบธของพระองคย และทรงใหถ้อคำวบธแหมู่งพระพฮิโรธของ
พระองคยออกมคำ เพรคำะนมีนึ่แหละเปอ็นพระรคำชกฮิจแหมู่งองคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำในแผมู่น
ดฮินแหมู่งชคำวเคลเดมีย พระเจข้ทำจนงทรงเปธิดคลนังอทำวรุธของพระองคยและเอทำบรรดทำอทำวรุธแหตงพระพธิโรธ
ของพระองคยออกมทำตตอสผข้บทำบธิโลน
ยรม 50:26-27

จงมคำตมู่อสผถ้กนับเธอจคำกทบกเสมีนี้ยวโลก จงเปฮิดบรรดคำฉคำงของเธอ จง

กองเธอไวถ้เหมสือนอยมู่คำงกองขถ้คำวและทคคำลคำยเสมียจนสฮินนี้ เชฮิง อยมู่คำใหถ้เธอเหลสืออยผมู่เลย อทำวรุธแหตง
พระพธิโรธของพระเจข้ทำตตอสผข้บทำบธิโลนคสือ มมีเดมีย – เปอรยเซมีย พระองคยจงน ทรงเรมียกพวกเขทำใหข้ทททำลทำย
บทำบธิโลนในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งจนยตอยยนับ
27 จงฆมู่คำวนัวผผขถ้ องเธอใหถ้หมด ใหถ้มนันทนันี้งหลคำยลงไปยนังกคำรฆมู่คำ วฮิบนัตฮิแกมู่มนันทนันี้งหลคำย เพรคำะ
วนันเวลคำของมนันมคำถนงแลถ้ว คสือเวลคำแหมู่งกคำรลงโทษมนัน เหลตทำวนัวผผข้ตรงนมีรยอต มหมทำยถนงพวกเจข้ทำนทำย
(นนันที่ คสือ พวกผผข้มมีอททำนทำจ) แหตงบทำบธิโลน เมสืที่อบทำบธิโลนถผกทททำลทำย บรรดทำคนใหญตคนโตของมนันกป็ถผก
รวบรวมและถผกประหทำรชมีวธิต ดผ ควทำมเหป็นสททำหรนับ 50:3
ยรม 50:28

เสมียงของเขคำทนันี้งหลคำยทมีนึ่ไดถ้หนมีและรอดพถ้นจคำกแผมู่นดฮินบคำบฮิโลน

ไปประกคำศกคำรแกถ้แคถ้นของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำในศฮิโยน คสือกคำรแกถ้แคถ้นแทนพระวฮิหคำร
ของพระองคย เมสือที่ บทำบธิโลนลตมสลทำย เหป็นไดข้ชนัดวตทำพวกยธิวบทำงคนหนมีไปจทำกทมีที่นนันที่ และรทำยงทำนขตทำว
มทำยนังศธิโยน (นนันที่ คสือ เยรผซทำเลป็ม) วตทำพระเจข้ทำไดข้ทรงทททำกทำรแกข้แคข้นตตอสผข้บทำบธิโลนแลข้ว กทำรทททำลทำย
พระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็มไดข้ถผกแกข้แคข้นขนทำดหนนงที่ แลข้ว

ยรม 50:29-30

จงเรมียกนนักธนผมคำตมู่อสผถ้กบนั บคำบฮิโลน คสือบรรดคำคนทมีนึ่โกมู่งธนผ จงตนันี้ง

คมู่คำยไวถ้รอบมนัน อยมู่คำใหถ้ผใถ้ผ ดหนมีรอดพถ้นไปไดถ้ จงกระทคคำกนับเธอตคำมกคำรกระทคคำของเธอ จงกระทคคำแกมู่
เธออยมู่คำงทมีนึ่เธอไดถ้กระทคคำแลถ้ว เพรคำะเธอจองหองลองดมีกนับพระเยโฮวคำหย พระองคยผบถ้ผ รฮิสบ ทธฮิธิ์แหมู่ง
อฮิสรคำเอล เมสือที่ ไซรนัสโจมตมีบทำบธิโลน ตอนแรกเขทำกป็ลข้อมนครนนัรนไวข้ ในทมีที่นร มีพระเจข้ทำทรงเรมียกพวกพล
ธนผของคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียใหข้ระดมยธิงธนผเขข้ทำใสต นครนนัรน เมสือที่ ยนดนครนนัรนไดข้ในทมีที่สรุด พระเจข้ทำ
จนงทรงสนังที่ คนมมีเดมียวตทำอยตทำปลตอยใหข้ใครสนักคนในพวกผผข้มมีอททำนทำจแหตงบทำบธิโลนหนมีพนข้ ไปไดข้ พวก
เขทำถผกสนังที่ ใหข้ตอบแทนบทำบธิโลนอยตทำงทมีที่เธอไดข้กระทททำตตอประชทำชทำตธิอสืที่นๆโดยเฉพทำะยผดทำหย แมข้
พระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนเพสือที่ ตมีสอนยผดทำหยแลข้ว พวกเขทำกป็ทททำเชตนนนัรนดข้วยควทำมจองหองและควทำม
เยตอหยธิงที่ ตตอพระเยโฮวทำหย พวกเขทำจนงจะถผกสนองโทษอยตทำงสทำสม
30 เพรคำะฉะนนันนี้ คนหนบมู่มๆของเธอจะลถ้มลงตคำมถนนทนันี้งหลคำย และทหคำรของเธอทนันี้งสฮินี้น
จะถผกตนัดออกในวนันนนันี้น พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ เมสือที่ ไซรนัสกททำรทำบนครนนัรนไดข้ในทมีสที่ รุดโดยกทำรบรุก
เขข้ทำมทำใตข้กทำท แพงหลนังจทำกทมีที่แมตนร ททำยผเฟรตธิสถผกเปลมีที่ยนเสข้นททำงแลข้ว พวกทหทำรและนนักรบหนรุตมแหตง
นครนนัรนกป็ถผกฆตทำตทำยอยตทำงไรข้ควทำมปรทำนมี ดผ ดทำเนมียล 5:30-31
ยรม 50:31-32

องคยพระผผเถ้ ปอ็นเจถ้คำพระเจถ้คำจอมโยธคำตรนัสวมู่คำ โอ ผผจถ้ องหองเออ๋ย

ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผถ้กบนั เจถ้คำ เพรคำะวมู่คำวนันเวลคำของเจถ้คำมคำถนงแลถ้ว คสือเวลคำทมีนึ่เรคำจะลงโทษเจถ้คำ เพรทำะควทำม
จองหองและกทำรทททำเกธินหนข้ทำทมีที่ของพวกเขทำตตอสผข้ยผดทำหย พระเจข้ทำจนงทรงประกทำศกทำรขนัดขวทำงและ
กทำรพธิพทำกษทำของพระองคยตตอสผข้บทำบธิโลน วนันนนัรนจะมทำแนตเมสืที่อพระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำจะทรง
เยมีที่ยมเยมียนพวกเขทำในกทำรพธิพทำกษทำ
32 ผผจถ้ องหองจะสะดบดและลถ้มลง จะไมมู่มมีผถ้ใผ ดพยบงเขคำขนนนี้ ไดถ้ และเรคำจะกมู่อไฟในบรรดคำหนัว
เมสืองของเขคำ และไฟจะกฮินบรรดคำทมีนึ่อยผมู่รอบเขคำเสมียสฮินนี้ พวกผผข้นททำทมีที่เยตอหยธิงที่ แหตงบทำบธิโลนจะลข้มลง
และไมตลรุกขนรนเรสืองอททำนทำจอมีกเลย บรรดทำหนัวเมสืองแหตงจนักรวรรดธิบทำบธิโลนจะถผกเผทำไฟเมสืที่อไซรนัส
พธิชธิตบทำบธิโลน บทำบธิโลนไดข้กระทททำตตอยผดทำหยอยตทำงไร พระเจข้ทำกป็จะกระทททำตตอพวกเขทำอยตทำงนนัรน

ยรม 50:33-34

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ ประชคำชนอฮิสรคำเอลและ

ประชคำชนยผดคำหยถผกบมีบบนังคนับดถ้วยกนัน บรรดคำผผทถ้ มีนึ่จนับเขคำทนันี้งหลคำยไปเปอ็นเชลยไดถ้ยนดเขคำไวถ้มนันึ่น เขคำ
ทนันี้งหลคำยปฏฮิเสธไมมู่ยอมใหถ้เขคำไป ในคททำพผดประโยคหนนที่ง พระเจข้ทำทรงเลตทำซทรทำยตอๆถนงสธิที่งทมีที่ไดข้เกธิดแกต
อธิสรทำเอลและยผดทำหยในศตวรรษหลนังๆ พวกเขทำทนัรงคผตไดข้ถผกกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยโดยประชทำชทำตธิ
ตตทำงๆทมีที่ไมตยอมปลตอยพวกเขทำไป
34 พระผผถ้ไถมู่ของเขคำทนันี้งหลคำยนนันี้นเขถ้มแขอ็ง พระนคำมของพระองคยคสือพระเยโฮวคำหยจอม
โยธคำ พระองคยจะทรงแกถ้คดมีของเขคำโดยตลอด เพสืนึ่อพระองคยจะประทคำนควคำมสงบแกมู่แผมู่นดฮิน แตมู่
ประทคำนควคำมไมมู่สงบแกมู่ชคำวเมสืองบคำบฮิโลน กระนนัรน พระผผข้ไถตของอธิสรทำเอลนนัรนกป็แขป็งแรง – พระเย
โฮวทำหยจอมโยธทำ ในเวลทำของพระองคย พระองคยจะทรงปกปข้องสธิทธธิธของพวกเขทำและทททำใหข้พวก
เขทำกลนับคสืนสผตสนันตธิสรุขในแผตนดธินของพวกเขทำในทมีที่สรุดขณะทมีที่ทรงพรทำกสนันตธิสรุขไปจทำกบทำบธิโลน
ยรม 50:35-37

เมสืที่อพระเจข้ทำทรงจนัดกทำรกนับบทำบธิโลน พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ใหถ้ดคำบ

อยผมู่เหนสือชคำวเคลเดมีย และเหนสือชคำวเมสืองบคำบฮิโลน และเหนสือเจถ้คำนคำยและนนักปรคำชญยของเธอ
พระเจข้ทำกททำลนังจะนททำดทำบแหตงกทำรพธิชธิตและควทำมตทำยมทำตตอสผข้บทำบธิโลนแลข้ว
36 ใหถ้ดคำบอยผเมู่ หนสือผผถ้ม สบ คำ เพสืนึ่อเขคำจะกลคำยเปอ็นคนโงมู่ไป ใหถ้ดคำบอยผมู่เหนสือบรรดคำนนักรบของ
เธอ เพสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยจะครนันึ่นครถ้คำม บรรดทำผผข้มรุสทำแหตงบทำบธิโลนอทำจหมทำยถนงพวกโหรของมนัน (หรสือ
อทำจหมทำยถนงพวกนนักบวชทมีที่บชผ ทำรผปเคทำรพของมนัน) แตตในวนันแหตงกทำรพธิพทำกษทำของพวกเขทำๆจะ
กลายเปป็นคนโงล่ไป นนันที่ คสือ พวกเขทำจะดผโงตเขลทำ บรรดทำคนสผงศนักดธิธและผผข้มมีอททำนทำจในบทำบธิโลนจะ
พตทำยแพข้ตตอดทำบ ควทำมกลนัวจะบนังเกธิดแกตพวกเขทำ
37 ใหถ้ดคำบอยผเมู่ หนสือมถ้คำทนันี้งหลคำยของเขคำและรถรบของเขคำ และอยผมู่เหนสือบรรดคำชนทมีนึ่ปะปน
กนันทมู่คำมกลคำงเขคำ เพสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยจะกลคำยเปอ็นผผหถ้ ญฮิงไป ใหถ้ดคำบอยผเมู่ หนสือทรนัพยยสมบนัตฮิทนันี้งสฮินี้นของ
เขคำ เพสืนึ่อวมู่คำทรนัพยยสมบนัตฮินนันี้นจะถผกปลถ้นเสมีย เมสือที่ พระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำบทำบธิโลน แมข้แตตเหลตทำมข้ทำศนก
ของพวกเขทำกป็จะถผกทททำลทำย ผผข้คนแหตงประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีที่ปะปนอยผทต ตทำมกลทำงบทำบธิโลนจะถผกทททำลทำย

เชตนกนัน พวกเขทำจะเปป็นเหมสือนพวกผผข้หญธิง – ใจเสทำะ ขมีรกลนัว และขวนัญหนมีดมีฝตอ นอกจทำกนมีร ควทำม
มนังที่ คนังที่ ของบทำบธิโลนจะถผกขโมยไปในวนันนนัรนดข้วย
ยรม 50:38-39

ใหถ้ควคำมแหถ้งแลถ้งอยผมู่เหนสือนคนี้คำทนันี้งหลคำยของเธอ เพสืนึ่อนคนี้คำทนันี้งหลคำยนนันี้น

จะไดถ้แหถ้งไป เพรคำะเปอ็นแผมู่นดฮินแหมู่งรผ ปเคคำรพสลนัก และเขคำทนันี้งหลคำยกอ็บถ้คำรผ ปเหลมู่คำนนันี้น นครบทำบธิ
โลนตนัรงอยผบต นแมตนร ททำยผเฟรตธิส อนันทมีที่จรธิงในสมนัยของเนบผคนัดเนสซทำรย แมตนร ททำนนัรนไหลผตทำนใตข้กทำท แพง
นครและผตทำนเขข้ทำไปถนงใจกลทำงนครนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ในวนันนนัรนเมสืที่อพระเจข้ทำทรงอนรุญทำตใหข้ไซรนัส
พธิชธิตบทำบธิโลน พระองคยกสป็ ต งควทำมแหข้งแลข้งมทำซนที่งทททำใหข้ระดนับนทรทำของแมตนร ททำนนัรนลดลง ไซรนัสจนงผนัน
เสข้นททำงกทำรไหลของแมตนร ททำนนัรน กองทหทำรของเขทำจนงสทำมทำรถยกทนัพผตทำนเขข้ทำไปใตข้กทำท แพงนครนนัรน
ตอนกลทำงคสืนโดยไมตมมีผผข้พบเหป็นและโจมตมีนครนนัรนจทำกขข้ทำงใน เหตรุผลสต วนหนนที่งสททำหรนับกทำร
พธิพทำกษทำบทำบธิโลนคสือ กทำรนนับถสือรผปเคทำรพของมนัน พวกเขทำผผกพนันกนับรผปเคทำรพตตทำงๆของตนอยตทำง
ไรข้สตธิ ในไมตชข้ทำพวกเขทำจะถผกปลดปลตอยจทำกควทำมบทำปนนัรน
39 เพรคำะฉะนนันนี้ สนัตวยปมู่คำทนันี้งหลคำยและบรรดคำหมคำจฮินี้งจอกจะอคำศนัยในบคำบฮิโลน และ
นกเคถ้คำแมวจะอคำศนัยอยผใมู่ นนนันนี้ เมสืองนนันี้นจะไมมู่มมีประชคำชนอยผมู่อกมี ตมู่อไปเปอ็นนฮิตยย คสือไมมู่มมีชคำวเมสือง
อคำศนัยอยผตมู่ ลอดชนันึ่วอคำยบ เมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำบทำบธิโลนเสรป็จ มนันจะรกรข้ทำงอยตทำงสธิรนเชธิง บรรดทำผผข้
อยผอต ทำศนัยของมนันจะมมีแตตพวกสนัตวยปตทำ นกเคข้ทำแมวอทำจหมทำยถนงพวกนกกธินซทำกศพ เชตน แรข้ง เปป็นตข้น
แมข้ดนธิ แดนแหตงบทำบธิโลนจะไมตถผกพรทำกผผข้อยผอต ทำศนัยไปจนหมด นครบทำบธิโลนกป็จะกลทำยเปป็นซทำก
ปรนักหนักพนังทมีไที่ มตมคมี นอยผอต ทำศนัยในทมีที่สรุด เฉพทำะในปมีหลนังๆนมีรเองทมีคที่ นอธิรนักในปนัจจรุบนันสรข้ทำงอนรุสทำวรมียย
หนนที่งขนรนใหมตบนทมีที่ตร นังของนครบทำบธิโลนเพสือที่ ระลนกถนงสงตทำรทำศมีในอดมีตซนที่งเคยอยผทต นมีที่ นันที่
ยรม 50:40

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เมสืนึ่อพระเจถ้คำไดถ้ทรงควคนึ่คำเมสืองโสโดมและเมสือง

โกโมรคำหยและหนัวเมสืองใกลถ้เคมียง ดนังนนันี้นจะไมมู่มมีคนพคคำนนักอยผมู่ทมีนึ่นนันึ่น และไมมู่มมีบ บตรของมนบษยยคนใด
อคำศนัยอยผใมู่ นเมสืองนนันี้น บทำบธิโลนจะถผกลบเลสือนไปในทมีที่สรุดเหมสือนเมสืองโสโดมและเมสืองโกโมรทำหย ทมีที่
ตนัรงของบทำบธิโลนจะไมตมมีผผข้คนอทำศนัยอยผเต นสืองนธิตยย ดผ อธิสยทำหย 13:19 เชตนกนัน กทำรสททำเรป็จจรธิงในทมีที่สรุด
ของคททำพยทำกรณยนร มีอทำจเกธิดขนรนในวนันแหตงพระเยโฮวทำหย

ยรม 50:41-42

ดผเถฮิด ชนชคำตฮิหนนนึ่งจะมคำจคำกทฮิศเหนสือ ประชคำชคำตฮิอนันเขถ้มแขอ็งชคำตฮิ

หนนนึ่ง และกษนัตรฮิยยหลคำยองคยจะถผกเรถ้คำใหถ้มคำจคำกทมีนึ่ไกลทมีนึ่สบดของแผมู่นดฮินโลก พระเจข้ทำจะทรงยกชผไซ
รนัสแหตงมมีเดมีย (เขตแดนในอธิรนักตอนเหนสือปนัจจรุบนันและพสืรนทมีที่ตอนใตข้ของทะเลแคสเปมียน) เขทำจะ
รวมพนันธมธิตรของประชทำชทำตธิตตทำงๆเขข้ทำดข้วยกนันซนที่งรวมถนงเปอรยเซมียทมีที่อยผทต ทำงทธิศตะวนันออกและ
ประชทำชทำตธิอสืที่นๆทมีดที่ ข้อยกวตทำจทำกปลทำยสรุดดข้ทำนตตทำงๆของภผมธิภทำคนนัรน
42 เขคำทนันี้งหลคำยจะจนับคนันธนผและหอก เขคำทนันี้งหลคำยดบรถ้คำย และจะไมมู่มมีควคำมกรบณคำ เสมียงของ
เขคำทนันี้งหลคำยจะเหมสือนเสมียงทะเลคะนอง เขคำทนันี้งหลคำยจะขมีนึ่มถ้คำ เรมียงรคำยกนันเปอ็นคนเขถ้คำสผสถ้ งครคำมกนับ
เจถ้คำนะ โอ บบตรสคำวแหมู่งบคำบฮิโลนเออ๋ย กทำรรวมตนัวกนันของประชทำชทำตธิตตทำงๆซนที่งนททำโดยไซรนัสแหตง
มมีเดมียจะยกมทำตตอสผข้บทำบธิโลนโดยไมตแสดงควทำมเมตตทำตตอเธอเลย
ยรม 50:43-44

กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ยฮินขมู่คำวเรสืนึ่องนนันี้น และพระหนัตถยของ

พระองคยกอ็อมู่อนลง ควคำมแสนระทมจนับหนัวใจเขคำ เจอ็บปวดอยมู่คำงผผถ้หญฮิงกคคำลนังคลอดบบตร เมสือที่ เบลชนัส
ซทำรยกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนไดข้ยธินรทำยงทำนขตทำวเรสือที่ งกทำรรวมตนัวกนันของประชทำชทำตธิตตทำงๆทมีที่ยกมทำตตอสผข้
เขทำ เขทำกป็หวทำดกลนัวตนัวสนันที่ นมีที่อทำจหมทำยถนงคททำพยทำกรณยนร นันของดทำเนมียลในดทำเนมียล 5:6 – ลทำยมสือทมีที่
เขมียนบนกททำแพงนนัรนเมสืที่อ “สมีพระพนักตรยของกษนัตรธิยกย เป็ ปลมีที่ยนไป พระดททำรธิของพระองคยกระทททำใหข้
พระองคยตกพระทนัย พระเพลทำกป็อตอนเปลมีรย พระชทำนรุกกป็ ระทบกนัน”
44 ดผเถฮิด เขคำจะขนนี้นมคำอยมู่คำงสฮิงโตจคำกคลสืนึ่นของลบมู่มแมมู่นคนี้คำจอรยแดนโจนเขถ้คำใสมู่คอกของแกะทมีนึ่
แขอ็งแรง แตมู่เรคำจะกระทคคำใหถ้เขคำวฮินึ่งหนมีเธอไปอยมู่คำงฉนับพลนัน และใครเปอ็นผผถ้ทมีนึ่เลสือกสรรไวถ้ ทมีนึ่เรคำจะ
แตมู่งตนันี้งไวถ้เหนสือเธอ ใครเปอ็นอยมู่คำงเรคำเลมู่คำ ใครจะนนัดเรคำเลมู่คำ ผผเถ้ ลมีนี้ยงแกะคนใดจะทนยสืนอยผมู่ตมู่อหนถ้คำเรคำ
ไดถ้ ควทำมคธิดตรงนมีรสอดคลข้องกนับของเยเรมมียย 49:19-21 ซนที่งเปป็นทมีๆที่ คททำบรรยทำยคลข้ทำยกนันถผกกลตทำวเกมีที่ยว
กนับกทำรทมีที่เนบผคนัดเนสซทำรยโจมตมีเอโดม ดรุจสธิงโตตนัวหนนงที่ ทมีที่หนมีนร ททำทตวม ไซรนัสจะมทำตตอสผข้บทำบธิโลน
และโจมตมีมนัน เบลชนัสซทำรยและคณะจะหทำชตองหนมีไปจทำกกองทนัพของมมีเดมีย – เปอรยเซมียทมีที่ยกมทำ
โจมตมี จทำกนนัรนพระเจข้ทำทรงถทำมแบบไมตตข้องกทำรคททำตอบวตทำ แลข้วใครจะเปป็นผผข้ปกครองทมีที่พระองคย

ทรงแตตงตนัรง? พระองคยทรงหมทำยถนงไซรนัสอยตทำงชนัดเจน จทำกนนัรนพระเจข้ทำจะทรงแตตงตนัรงเขทำเปป็นผผข้
ปกครองเหนสือประชทำชทำตธิทรนังหลทำยแหตงตะวนันออกกลทำงในสมนัยนนัรน
ยรม 50:45-46

เพรคำะฉะนนันี้นจงฟนังแผนงคำนซนงนึ่ พระเยโฮวคำหยทรงกระทคคำไวถ้ตมู่อสผถ้บคำ

บฮิโลน และบรรดคำพระประสงคยซนนึ่งพระองคยไดถ้ดคคำรฮิขนนนี้ ตมู่อสผถ้กบนั แผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมีย แนมู่ละตนัว
เลอ็กทมีนึ่สบดทมีนึ่อยผมู่ในฝผงกอ็ตถ้องถผกลคำกเอคำไป แนมู่ละคอกของเขคำนนันี้นจะรกรถ้คำงไป อมีกครนัรงในลนักษณะทมีที่
คลข้ทำยคลนงกนับของเยเรมมียย 49:19-21 พระเจข้ทำทรงบอกลตวงหนข้ทำวตทำพระองคยไมตเพมียงตนัรงพระทนัยวตทำจะ
ทททำลทำยบทำบธิโลนเทตทำนนัรน แตตแมข้แตตกองทหทำรทมีที่เขข้มแขป็งนข้อยทมีที่สรุดของไซรนัสกป็จะเกตงกทำจกวตทำกองทนัพ
ของบทำบธิโลน บข้ทำนเรสือนของจนักรวรรดธิบทำบธิโลนจะถผกทททำใหข้รกรข้ทำง
46 แผมู่นดฮินโลกสนันนึ่ สะเทสือนเพรคำะเสมียงของกคำรทมีนึ่บคำบฮิโลนถผกจนับเปอ็นเชลย และเสมียง
ครคนึ่คำครวญดนังไปทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิ" ควทำมลตมจมของบทำบธิโลนเปป็นขตทำว ‘สะเทสือนโลก’
สททำหรนับประชทำชทำตธิอสืที่นๆในโลก บรรดทำประชทำชทำตธิอสืที่นๆในโลกจะพทำกนันวรุนต วทำยใจ เพรทำะวตทำถข้ทำมนัน
เกธิดขนรนกนับบทำบธิโลนผผข้เกรมียงไกรไดข้ มนันกป็เกธิดขนรนกนับพวกเขทำไดข้เชตนกนัน ดผ วธิวรณย 14:8 และ 18:2, 919 เหป็นไดข้ชดนั วตทำมมีควทำมหมทำยเชธิงอวสทำนกทำลตรงนมีรซงนที่ ขยทำยออกไปจนถนงวนันทข้ทำยๆของยรุคเจป็ดปมีเมสืที่อ
ระบบโลกซนที่งถผกเรธิที่มตข้นทมีที่หอบทำเบลเมสืที่อนทำนมทำแลข้วจะถผกทททำลทำย ใจควทำมหลนักนนัรนจะถผกกลตทำวตตอ
ในบทถนัดไป
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 51: ใจความหลนักทมีที่ถผกเรยิมที่ ตผู้นในบททมีที่แลผู้วตล่อเนสืที่องมาในบทนมีนั้ –
ความพยินาศของบาบยิโลนและคนาหนมุนใจใหผู้ออกไปจากทมีที่นนนัที่ ถนงอยิสราเอลจากพระเจผู้า นมีที่ถกผ ใหผู้ราย
ละเอมียดไวผู้ในขผู้อ 1-58 และถผกยสืนยนันในขผู้อ 59-64
ยรม 51:1-4

พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะปลบกกระแสลมแหมู่งกคำร

ทคคำลคำย ตมู่อสผถ้กบนั บคำบฮิโลน และตมู่อสผถ้กบนั คนทมีนึ่อคำศนัยทมู่คำมกลคำงพวกทมีนึ่ล บกขนนี้นสผกถ้ นับเรคำ คททำพยทำกรณยกลตทำว
โทษบทำบธิโลนมมีตตอไป โดยถผกเปรมียบวตทำเปป็นเหมสือนกนับลมพทำยรุทมีที่ทททำลทำยลข้ทำง เชตน พทำยรุทอรยนทำโด
เปป็นตข้น กทำรพธิพทำกษทำจนงจะตกลงบนจนักรวรรดธิและนครทมีที่ชนัวที่ รข้ทำยนมีร

2 เรคำจะสมู่งผผถ้ฝนัดไปยนังบคำบฮิโลนและเขคำทนันี้งหลคำยจะฝนัดเธอ และเขคำทนันี้งหลคำยจะทคคำใหถ้แผมู่น
ดฮินของเธอวมู่คำงเปลมู่คำ เมสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยมคำลถ้อมเธอไวถ้ทบกดถ้คำน ในวนันแหมู่งควคำมยคำกลคคำบคำก คททำทมีที่แปล
เปป็น ผผฝถ้ นัด (ซผวรณ์) ในควทำมหมทำยตรงตนัวทมีที่สรุดมนักถผกแปลเปป็น ‘คนตตทำงดข้ทำว’ คททำทมีแที่ ปลเปป็น ฝนัด (ซา
ราหณ์) มมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘กระจนัดกระจทำย’ ภทำพเปรมียบนมีรกลตทำวถนงกทำรนวดขข้ทำวซนที่งขข้ทำวถผกฝนัดตตอ
หนข้ทำลมซนที่งแยกขข้ทำวออกจทำกแกลบ ประเดป็นทมีที่ใหญตโตกวตทำกป็คสือวตทำ บทำบธิโลนจะถผกบดขยมีรและถผก
กระจนัดกระจทำยไปสผตสทำยลมโดยคนตตทำงดข้ทำว – คนตตทำงประเทศทมีที่จะมทำลข้อมมนัน
3 อยมู่คำใหถ้นนักธนผโกมู่งคนันธนผไดถ้ อยมู่คำใหถ้เขคำสวมเสสืนี้อเกรคำะลบกขนนี้นไดถ้ อยมู่คำไวถ้ชมีวฮิตคนหนบมมู่ ๆของ
เธอเลย จงทคคำลคำยพลโยธคำของเธอทนันี้งหมด เพสืที่อตตอสผข้กบนั พลธนผของบทำบธิโลน เหลตทำพลธนผของศนัตรผ
จะโกตงคนันธนผของตน เสสืรอเกรทำะทมีที่วทำต นมีรเปป็นเสสืรอเกรทำะชนธิดหนนที่งของพวกทหทำรสมนัยโบรทำณ สรรุปกป็
คสือ เหลตทำทหทำรของศนัตรผจะพธิชตธิ พลทหทำรของบทำบธิโลนแมข้พวกเขทำเองถสืออทำวรุธกป็ตทำม พวกเขทำจะ
ถผกทททำลทำยอยตทำงยตอยยนับ
4 ดนังนนันี้นเขคำทนันี้งหลคำยจะถผกฆมู่คำลถ้มลงในแผมู่นดฮินของชคำวเคลเดมีย และจะถผกแทงทะลบทมีนึ่ถนน
เมสืองนนันี้น ในลนักษณะดนังกลตทำว เหลตทำทหทำรของบทำบธิโลนจะลข้มลงในแผตนดธินของชทำวเคลเดมีย – แผตน
ดธินเกธิดของพวกเขทำ พวกเขทำจะถผกแทงทะลรุดข้วยดทำบในถนนสทำยตตทำงๆของพวกเขทำเอง ควทำมคธิดทมีที่
ใหญตโตกวตทำกป็กลตทำวถนงควทำมพตทำยแพข้อยตทำงสธิรนเชธิงบนแผตนดธินเกธิดของพวกเขทำ นนันที่ เปป็นสธิที่งทมีที่เกธิดขนรน
จรธิงเมสืที่อไซรนัสรรุกรทำนและพธิชธิตบทำบธิโลน
ยรม 51:5-6

เพรคำะวมู่คำอฮิสรคำเอลและยผดคำหยมฮิไดถ้ถผกทอดทฮินี้งโดยพระเจถ้คำของเขคำทนันี้ง

หลคำยพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ ถนงแมถ้แผมู่นดฮินของเขคำเตอ็มดถ้วยควคำมผฮิดบคำปตมู่อองคยบรฮิสบ ทธฮิธิ์แหมู่ง
อฮิสรคำเอล คททำทมีแที่ ปลเปป็น ถผกทอดทฮินี้ง (อนัลมาน) เปป็นคททำทมีที่นตทำสนใจ มนันมมีควทำมหมทำยตรงตนัววตทำ ‘ถผก
ทททำใหข้เปป็นมตทำย’ หรสือ ‘ถผกทอดทธิรงในฐทำนะหญธิงมตทำย’ อธิสรทำเอลหรสือยผดทำหยไมตไดข้เปป็นมตทำย พระเจข้ทำไมต
ไดข้ตทำยไปแลข้ว พระเจข้ทำมธิไดข้ทอดทธิรงประชทำชนของพระองคยแมข้วทำต พวกเขทำไดข้ทททำใหข้แผตนดธินของ
พวกเขทำเตป็มไปดข้วยควทำมบทำปในกทำรละเมธิดตตอพระเจข้ทำผผข้บรธิสรุทธธิธของตนกป็ตทำม ดผ โรม 11:1

6 จงหนมีเสมียจคำกทมู่คำมกลคำงบคำบฮิโลน ใหถ้ทบกคนเอคำชมีวฮิตของตนใหถ้รอดพถ้นเถฮิด เจถ้คำอยมู่คำถผกตนัด
ออกดถ้วยควคำมชนันึ่วชถ้คำของเธอเลย เพรคำะนมีนึ่เปอ็นเวลคำแหมู่งกคำรแกถ้แคถ้นของพระเยโฮวคำหย พระองคยจะ
ทรงตอบสนองตมู่อเธอสนักครนันี้ง แมข้พวกเขทำตกเปป็นเชลยอยผใต นบทำบธิโลนขณะนนัรน เมสือที่ โอกทำสมทำถนง
พระเจข้ทำกป็ทรงสนังที่ พวกเชลยแหตงอธิสรทำเอลในบทำบธิโลนใหข้หนมีไปเสมีย คททำเตสือนนมีรอทำจหมทำยถนงพวกยธิว
ทมีที่อทำศนัยอยผใต นนครบทำบธิโลนซนที่งจะถผกรบกวนโดยคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย ในวนันนนัรนพระเจข้ทำจะ
ทรงทททำกทำรแกข้แคข้นตตอบทำบธิโลน คททำเตสือนคลข้ทำยๆกนันถผกใหข้แกตพวกยธิวในยรุคเจป็ดปมีใหข้หนมีไปจทำกบทำบธิ
โลนฝตทำยวธิญญทำณ ดผ วธิวรณย 18:4
ยรม 51:7-9

บคำบฮิโลนไดถ้เคยเปอ็นถถ้วยทองคคคำในพระหนัตถยของพระเยโฮวคำหย

กระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินโลกทนันี้งสฮินี้นมนนเมคำไป บรรดคำประชคำชคำตฮิไดถ้ดสืนึ่มเหลถ้คำองบมู่นของเธอ เพรคำะฉะนนันนี้
ประชคำชคำตฮิตมู่คำงจนงบถ้คำไป พระเจข้ทำทรงใชข้บทำบธิโลนเพสือที่ ตมีสอนประชทำชทำตธิอสืที่นๆเพรทำะควทำมบทำปของ
พวกเขทำ นนันที่ ถผกใหข้รทำยละเอมียดไวข้ในบทกตอนๆ ภทำพเปรมียบนมีรกลตทำวถนงพระพธิโรธของพระเจข้ทำซนที่งถผก
บรรจรุอยผใต นถข้วยของกษนัตรธิยย (นนันที่ คสือ ถข้วยทองคททำ) แหตงบทำบธิโลน พระเจข้ทำทรงใชข้พวกเขทำเปป็น
ภทำชนะอนันหนนงที่ เพสืที่อเทพระพธิโรธของพระองคยออกตตอสผข้ควทำมบทำปของบรรดทำประชทำชทำตธิแหตง
ภผมภธิ ทำคนนัรนในสมนัยนนัรน ดนังนนัรนประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนจนงดสืที่มเหลข้ทำองรุตนแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ทำผตทำน
ททำงบทำบธิโลน ประชทำชทำตธิเหลตทำนนัรนจนงเปป็นเหมสือนคนบข้ทำ – อยผใต นสภทำพโกลทำหล
8 บคำบฮิโลนไดถ้ลถ้มลงและแตกไปอยมู่คำงฉนับพลนัน จงครคนึ่คำครวญเพสืนึ่อเธอเถฮิด จงเอคำพฮิมเสนมคำ
ใหถ้เธอบรรเทคำปวด ชะรอยจะรนักษคำเธอใหถ้หคำยไดถ้กระมนัง ถนงแมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้บทำบธิโลนเปป็น
เครสือที่ งมสือชธิรนหนนที่งแหตงพระพธิโรธของพระองคย บนัดนมีรบทำบธิโลนกป็เผชธิญควทำมพธินทำศของตนัวเองแลข้ว
พระเจข้ทำจนงทรงเรมียกประชทำชทำตธิอสืที่นๆใหข้ครทที่ทำครวญเพสืที่อเธอ พวกเขทำถผกขอรข้องใหข้หยธิบยสืที่นยทำเพสืที่อ
รนักษทำอทำกทำรเจป็บปวดแหตงควทำมพธินทำศของบทำบธิโลนหทำกเปป็นไปไดข้เพสือที่ ทมีที่เธอจะไดข้รนับกทำรรนักษทำใหข้
หทำย
9 เรคำทนันี้งหลคำยอยคำกจะรนักษคำบคำบฮิโลนใหถ้หคำย แตมู่เธอไมมู่หคำย ละทฮินี้งเธอเสมียเถฮิด และใหถ้เรคำไป
ตมู่คำงไปยนังประเทศของตน เพรคำะวมู่คำกคำรพฮิพคำกษคำเธอไดถ้ขนนี้นไปถนงฟถ้คำสวรรคย และไดถ้ถผกยกขนนนี้ ถนง

ฟคำกฟถ้คำ นมีที่เปป็นเสมียงของบรรดทำประชทำชทำตธิเพสืที่อนบข้ทำนทมีที่เปป็นคนตตทำงชทำตธิซนที่งคธิดหทำวธิธมีชตวยเหลสือบทำบธิ
โลนแตตกเป็ ลธิกลข้มควทำมตนัรงใจเสมีย ตรงกนันขข้ทำมพวกเขทำสรรุปวตทำควทำมลตมจมของบทำบธิโลนเปป็นมทำจทำก
สวรรคยและพวกเขทำละทธิรงควทำมคธิดทมีที่จะใหข้ควทำมชตวยเหลสือใดๆ
ยรม 51:10

พระเยโฮวคำหยทรงนคคำควคำมชอบธรรมออกมคำใหถ้เรคำ มคำเถฮิด ใหถ้เรคำ

ประกคำศพระรคำชกฮิจของพระเยโฮวคำหยพระเจถ้คำของเรคำทมีนึ่ในศฮิโยน เสมียงทมีพที่ ผดตอนนมีรเปป็นเสมียงของยผ
ดทำหยซนที่งตกเปป็นเชลย (อทำจในบทำบธิโลน) ตรงขข้ทำมกนับควทำมบทำปของบทำบธิโลน ยผดทำหยดผเหมสือนวตทำชอบ
ธรรมเมสืที่อเปรมียบเทมียบกนันแลข้ว แมข้บทำปหนทำและถผกตมีสอน อธิสรทำเอลกป็ยนังเปป็นประชทำชนของ
พระเจข้ทำอยผเต หมสือนเดธิม พวกเขทำจนงตนัรงใจแนตวแนตวทำต สนักวนันหนนงที่ จะกลนับไปยนังเยรผซทำเลป็ม (นนันที่ คสือ ศธิ
โยน) และปตทำวรข้องพระรทำชกธิจของพระเจข้ทำของพวกเขทำทมีที่นนันที่ นมีที่บอกเปป็นนนัยวตทำพวกยธิวในบทำบธิโลน
ขณะนนัรนทรทำบแลข้วถนงคททำพยทำกรณยเหลตทำนนัรนทมีที่ถผกกลตทำวโดยเยเรมมียย (และคนอสืนที่ ๆ) ทมีวที่ ทำต สนักวนันหนนที่ง
พวกเขทำจะถผกพทำกลนับมทำยนังแผตนดธินของพวกเขทำ พวกเขทำจนงตนัรงตทำคอยวนันนนัรน
ยรม 51:11-12

จงฝนลผกธนผ จงหยฮิบโลมู่ขนนนี้ มคำ พระเยโฮวคำหยทรงเรถ้คำใจบรรดคำ

กษนัตรฮิยคย นมมีเดมีย เพรคำะวมู่คำพระประสงคยของพระองคยเกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องบคำบฮิโลน กอ็คสือกคำรทคคำลคำยมนัน
เสมีย เพรคำะนนันึ่นแหละเปอ็นกคำรแกถ้แคถ้นของพระเยโฮวคำหย คสือกคำรแกถ้แคถ้นแทนพระวฮิหคำรของ
พระองคย พระเจข้ทำจนงทรงบอกบทำบธิโลนใหข้เตรมียมพรข้อมทททำสงครทำม แตตนนนัที่ กป็จะไมตเปป็นประโยชนย
อะไรเลย พรข้อมกนับนทรทำเสมียงประชดประชนัน คนบทำบธิโลนถผกบอกใหข้ขนัดลผกธนผของพวกเขทำและ
เตรมียมโลตของพวกเขทำใหข้พรข้อม อยตทำงไรกป็ตทำม พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำกป็ทรงเปป็นผผข้ทมีที่เรข้ทำจธิตใจของคน
มมีเดมียและคนเปอรยเซมีย มนันเปป็นควทำมประสงคยของไซรนัสทมีที่จะทททำลทำยบทำบธิโลน พระประสงคยทมีที่ใหญต
กวตทำของบทำบธิโลนคสือกทำรตมีสอนเพรทำะกทำรทมีที่พวกเขทำทททำลทำยพระวธิหทำรทมีเที่ ยรผซทำเลป็ม
12 จงปนักธงชฮิดบรรดคำกคคำแพงของบคำบฮิโลน จงทคคำคนเฝถ้คำใหถ้เขถ้มแขอ็ง จงตนันี้งคนยคำมขนนี้น จง
เตรมียมกองซบมู่มไวถ้ เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงวคำงแผนงคำนและทนันี้งทรงกระทคคำเสรอ็จตคำมทมีนึ่พระองคย
ทรงลนันึ่นพระวคำจคำเกมีนึ่ยวดถ้วยชคำวเมสืองบคำบฮิโลน พรข้อมกนับนทรทำเสมียงประชดประชนันพระเจข้ทำทรงเรมียก
บรรดทำกองทหทำรบทำบธิโลนใหข้เตรมียมพรข้อมสททำหรนับศนกทมีที่จะมทำนนัรน พวกเขทำถผกสนังที่ ใหข้ยกธงของตน

ใหข้วทำงยทำมประจททำตททำแหนตง และใหข้เตรมียมทหทำรสททำรองสททำหรนับทททำศนก (นนันที่ คสือ เตรมียมกองซรุตมไวข้)
อยตทำงไรกป็ตทำม พระเจข้ทำทรงเปป็นพลนังขนับดนันทมีแที่ ทข้จรธิงทมีที่ตตอสผข้บทำบธิโลน พระองคยไดข้ทรงยกชผคนมมีเดมีย
และคนเปอรยเซมียตตอสผพข้ วกเขทำ
ยรม 51:13-14

โอ เจถ้คำผผถ้อคำศนัยตคำมนคนี้คำมคำกหลคำย ผผมถ้ มีสมบนัตฮิมคำกมคำยเออ๋ย อวสคำนของ

เจถ้คำมคำถนงแลถ้ว เสถ้นควคำมโลภของเจถ้คำไดถ้ถผกตนัดขคำดเสมียแลถ้ว บทำบธิโลนตนัรงอยผตต ทำมแนวแมตนร ททำยผเฟรตธิส
และอยผใต กลข้กบนั แมตนร ททำไทกรธิสทมีที่อยผตต ธิดกนัน นอกจทำกนมีร มมีทะเลสทำบขนทำดใหญตแหตงหนนที่งอยผใต กลข้เคมียง
ซนที่งเชสืที่อมกนับแมตนร ททำทนัรงสองนนัรนดข้วย นอกจทำกนมีร คนบทำบธิโลนยนังสรข้ทำงระบบคลองสต งนทรทำอนันซนับซข้อน
ทนัวที่ พสืรนทมีที่นร นนั ดข้วย ดข้วยเหตรุนร มีภมผ ภธิ ทำคนนัรนจนงเขมียวชอรุมต และอรุดมสมบผรณย แมข้กระนนัรน จรุดจบของ
จนักรวรรดธิบทำบธิโลนกป็ใกลข้เขข้ทำมทำแลข้ว ควทำมละโมบและควทำมโลภระดนับชทำตธิของพวกเขทำไดข้ถผกวนัด
แลข้วและจะถผกตอบสนอง (ดผ วธิวรณย 17:1, 15 ดข้วยเกมีที่ยวกนับกทำรทมีที่บทำบธิโลนตนัรงอยผบต นนทรทำมทำกหลทำย
กทำรอข้ทำงอธิงอนันหลนังนมีรมมีลนักษณะเฉพทำะตนัวฝตทำยวธิญญทำณอยตทำงไมตตข้องสงสนัย แตตพบตข้นกททำเนธิดของมนัน
ในคททำบรรยทำยสมนัยโบรทำณนมีรเกมีที่ยวกนับบทำบธิโลน)
14 พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำไดถ้ทรงปฏฮิญคำณตมู่อพระองคยเองวมู่คำ แนมู่ละ เรคำจะใหถ้เจถ้คำมมีคนเตอ็ม
เมสืองใหถ้มคำกอยมู่คำงตนัตั๊กแตน และเขคำทนันี้งหลคำยจะเปลมู่งเสมียงโหมู่รถ้องมมีชนัยเหนสือเจถ้คำ พระเจข้ทำทรงปฏธิญทำณ
โดยจธิตใจของพระองคยเอง (ควทำมหมทำยตรงตนัว) วตทำพระองคยจะเหยมียบยทที่ทำบทำบธิโลนดข้วยบรรดทำผผข้
รรุกรทำนดรุจภนัยพธิบนัตธิของฝผงตนักรี๊ แตนหนรุตม บรรดทำกองทนัพคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียจะโหตรอข้ งมมีชยนั
เหนสือบทำบธิโลนทมีพที่ ทำต ยแพข้
ยรม 51:15-19

พระองคยทรงสรถ้คำงโลกดถ้วยฤทธฮิธิ์เดชของพระองคย พระองคยทรง

สถคำปนคำพฮิภพไวถ้ดถ้วยพระสตฮิปนัญญคำของพระองคย และทรงคลมีนึ่ทถ้องฟถ้คำออกดถ้วยควคำมเขถ้คำใจของ
พระองคย ครทำวนมีรผพผข้ ยทำกรณยทตทำนนมีรหยรุดชนัวที่ ครผตเพสืที่อปตทำวรข้องสงตทำรทำศมี ฤทธธิธเดช และคททำสรรเสรธิญแหตง
พระเยโฮวทำหยพระเจข้ทำ หข้ทำขข้อนมีรแทบเปป็นขข้อควทำมเดมียวกนันกนับเยเรมมียย 10:12-16 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรน
ไดข้

16 เมสืนึ่อพระองคยทรงเปลมู่งพระสบ รเสมียงกอ็มมีเสมียงนคนี้คำคะนองในทถ้องฟถ้คำ และทรงกระทคคำใหถ้
หมอกลอยขนนนี้ จคำกปลคำยพฮิภพ ทรงกระทคคำฟถ้คำแลบเพสืนึ่อฝน และทรงนคคำลมมคำจคำกพระคลนังของ
พระองคย หข้ทำขข้อนมีรแทบเปป็นขข้อควทำมเดมียวกนันกนับเยเรมมียย 10:12-16 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรนไดข้
17 มนบษยยทบกคนโฉดในทคำงควคำมรผถ้ของตน ชมู่คำงทองทบกคนจะไดถ้อคำยเพรคำะรผ ปเคคำรพสลนัก
ของตน เพรคำะรผ ปเคคำรพหลมู่อของเขคำเปอ็นของเทอ็จ และไมมู่มมีลมหคำยใจในรผ ปเคคำรพนนันนี้ หข้ทำขข้อนมีร
แทบเปป็นขข้อควทำมเดมียวกนันกนับเยเรมมียย 10:12-16 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรนไดข้
18 มนันเปอ็นของไรถ้คมู่คำ และเปอ็นผลงคำนแหมู่งควคำมผฮิดพลคำด มนันจะตถ้องพฮินคำศเมสืนึ่อถนงเวลคำกคำร
ลงโทษ หข้ทำขข้อนมีรแทบเปป็นขข้อควทำมเดมียวกนันกนับเยเรมมียย 10:12-16 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรนไดข้
19 พระองคยผถ้ทผ รงเปอ็นสมู่วนของยคำโคบไมมู่เหมสือนสฮินึ่งเหลมู่คำนมีนี้ เพรคำะพระองคยทรงเปอ็นผผถ้ทมีนึ่กมู่อ
รมู่คำงทบกสฮินึ่งขนนี้น และอฮิสรคำเอลเปอ็นตระกผลทมีนึ่เปอ็นมรดกของพระองคย พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำเปอ็น
พระนคำมของพระองคย หข้ทำขข้อนมีรแทบเปป็นขข้อควทำมเดมียวกนันกนับเยเรมมียย 10:12-16 ดผควทำมเหป็นตรงนนัรน
ไดข้
ยรม 51:20-24

เจถ้คำเปอ็นคถ้อนและยบทโธปกรณยของเรคำ เรคำจะทบบบรรดคำประชคำชคำตฮิ

เปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ เรคำจะทคคำลคำยรคำชอคำณคำจนักรทนันี้งหลคำยดถ้วยเจถ้คำ ตรงนมีรพระเจข้ทำทรงพรรณนทำถนงไซ
รนัสและกองทนัพคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียวตทำเปป็นขวทำนศนกและอทำวรุธสงครทำมของพระองคย พระเจข้ทำ
ทรงใชข้คนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียเพสืที่อโจมตมี เหยมียบยทที่ทำ และพธิชธิตอทำณทำจนักรบทำบธิโลนทตทำมกลทำงอทำณทำ
จนักรอสืนที่ ๆ
21 เรคำจะทบบมถ้คำและคนขมีนึ่เปอ็นชฮินนี้ ๆดถ้วยเจถ้คำ เรคำจะทบบบรรดคำรถรบและคนขนับใหถ้เปอ็นชฮินี้นๆ
ดถ้วยเจถ้คำ ทมีที่ถผกพรรณนทำนมีรคสือ ควทำมพตทำยแพข้รทำบคทำบของบรรดทำกองทหทำรบทำบธิโลนโดยคนมมีเดมีย
และคนเปอรยเซมียผตทำนททำงพระหนัตถยของพระเจข้ทำ

22 เรคำจะทบบผผชถ้ คำยและผผหถ้ ญฮิงเปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ เรคำจะทบบคนแกมู่และคนหนบมู่มเปอ็นชฮินนี้ ๆดถ้วย
เจถ้คำ เรคำจะทบบคนหนบมู่มและหญฮิงพรหมจคำรมีเปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ กองทนัพบทำบธิโลนจะไมตเพมียงถผกเหยมียบ
ยทที่ทำเทตทำนนัรน แตตประชทำกรทมีที่เปป็นพลเรสือนแหตงบทำบธิโลนจะถผกปฏธิบนัตธิอยตทำงไรข้ควทำมปรทำนมีดวข้ ย
23 เรคำจะทบบผผถ้เลมีนี้ยงแกะและฝผงแกะเปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ เรคำจะทบบชคำวนคำและวนัวคผมู่แอกของเขคำ
เปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ เรคำจะทบบเจถ้คำเมสืองและปลนัดเปอ็นชฮินี้นๆดถ้วยเจถ้คำ ยธิงที่ กวตทำนนัรน บรรดทำผผข้อยผอต ทำศนัยใน
ชนบทและหนัวเมสืองรอบนอกตตทำงๆแหตงจนักรวรรดธิบทำบธิโลนจะเผชธิญควทำมพธิโรธแหตงบรรดทำกอง
ทนัพมมีเดมีย - เปอรยเซมีย
24 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ เรคำจะสนองบคำบฮิโลนและบรรดคำชคำวประเทศเคลเดมียทมู่คำมกลคำง
สคำยตคำของเจถ้คำ ซนนึ่งบรรดคำควคำมชนันึ่วรถ้คำยอนันเขคำไดถ้กระทคคำในศฮิโยน พระเจข้ทำทรงประกทำศวตทำพระองคย
จะตอบแทนทนัรงนครบทำบธิโลนและทนัรงจนักรวรรดธิของมนัน (นนันที่ คสือ เคลเดมีย) ดข้วยควทำมชนัวที่ รข้ทำยทนัรงสธิรนทมีที่
พวกเขทำไดข้กระทททำตตอเยรผซทำเลป็ม (นนันที่ คสือ ศธิโยน) แมข้พระเจข้ทำไดข้ทรงใชข้บทำบธิโลนเพสือที่ ตมีสอนยผดทำหย
กระนนัรนพวกเขทำกป็ทททำเกธินหนข้ทำทมีที่นร นันและปฏธิบนัตธิตตอพวกยธิวอยตทำงททำรรุณ ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรง
ประกทำศวตทำบทำบธิโลนจะเผชธิญกทำรสนองโทษอยตทำงสทำสม
ยรม 51:25-26

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ โอ ภผเขคำซนนึ่งทคคำลคำยเออ๋ย ดผเถฮิด เรคำตมู่อสผถ้เจถ้คำ เจถ้คำผผถ้

ทคคำลคำยแผมู่นดฮินโลกทนันี้งสฮินี้น เรคำจะเหยมียดมสือของเรคำออกตมู่อสผถ้เจถ้คำ และกลฮินี้งเจถ้คำลงมคำจคำกหนถ้คำผคำ และ
จะกระทคคำใหถ้เจถ้คำเปอ็นภผเขคำทมีนึ่ถผกไหมถ้ ตรงนมีรพระเจข้ทำทรงเรมียกบทำบธิโลนวตทำ “ภผเขทำซนที่งทททำลทำย” – ไมตใชต
เพรทำะลนักษณะภผมธิประเทศของมนัน แตตเพรทำะวธิธมีทมีที่มนันปฏธิบนัตธิตตอประชทำชทำตธิอสืที่นๆ กทำรอข้ทำงอธิงถนง
“แผตนดธินโลก” ตรงนมีรอทำจแปลไดข้วทำต ‘แผตนดธินนนัรน’ – แผตนดธินยผดทำหยและอธิสรทำเอล ดรุจกข้อนหธินตตทำงๆ
ทมีที่ถผกกลธิงร ลงมทำตทำมไหลตเขทำ พระเจข้ทำจะทรงเหวมียที่ งบทำบธิโลนลงมทำเชตนนนัรน พระเจข้ทำจะทรงทททำใหข้พวก
เขทำเปป็นเหมสือนภผเขทำไฟลผกหนนงที่ ทมีที่หมดไฟแลข้วซนที่งไดข้พนต ควทำมกรธิรวของมนันออกมทำจนหมดและจทำก
นนัรนกป็ถผกทธิรงใหข้มอด
26 เขคำจะไมมู่เอคำหฮินจคำกเจถ้คำไปทคคำศฮิลคำมบมเอก และไมมู่เอคำหฮินไปทคคำรคำกฐคำน แตมู่เจถ้คำจะถผกทฮินี้ง
รถ้คำงเปอ็นนฮิตยย พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ กลตทำวตตอไปพรข้อมกนับภทำพเปรมียบของภผเขทำลผกหนนที่งในขข้อทมีที่

แลข้ว เมสือที่ พระเจข้ทำทรงเสรป็จธรุระกนับบทำบธิโลนแลข้ว ไมตมมีสที่ ธิงใดทมีที่มปมี ระโยชนยจะถผกเหลสือไวข้เลย พวก
เขทำจะรกรข้ทำงตลอดไปเปป็นนธิตยย ตนัรงแตตควทำมพธินทำศของบทำบธิโลนมทำจนถนงปนัจจรุบนนั นครนนัรนไมตเคย
ถผกสรข้ทำงขนรนใหมตอมีกเลย
ยรม 51:27-29

จงตนันี้งธงไวถ้บนแผมู่นดฮิน จงเปมู่คำแตรทมู่คำมกลคำงประชคำชคำตฮิทนันี้งหลคำย

จงเตรมียมประชคำชคำตฮิทนันี้งหลคำยไวถ้ทคคำสงครคำมกนับเธอ จงเรมียกรคำชอคำณคำจนักรตมู่อไปนมีนี้มคำสผถ้กบนั เธอ อคำ
รคำรนัต มฮินนมี และอนัชเคนนัส จงตนันี้งจอมทนัพไวถ้ตมู่อสผถ้เธอ จงทคคำมถ้คำขนนี้นเหมสือนบบถ้งคนันระเกะระกะ พระเจข้ทำ
จนงทรงเรมียกรทำชอทำณทำจนักรตตทำงๆแหตงมมีเดมียทมีที่อยผทต ทำงทธิศเหนสือใหข้มทำทททำศนกตตอสผข้บทำบธิโลน พวกเขทำถผก
เรมียกใหข้ตร นังธงของตนในบทำบธิโลนเพสืที่อเตรมียมพรข้อมสททำหรนับกทำรทททำศนกตตอสผข้มนัน อทำรทำรนัต มธินนมี และ
อนัชเคนนัสลข้วนเปป็นอทำณทำจนักรตตทำงๆทมีอที่ ยผทต ทำงทธิศเหนสือของบทำบธิโลนซนที่งตนัรงอยผใต นเขตแดนของทะเลแค
สเปมีร ยนและทะเลดททำ สองอนันหลนังนมีรพรรณนทำถนงอทำณทำจนักรของมมีเดมีย อทำณทำจนักรเหลตทำนมีรจนงจะรรุกรทำน
จนักรวรรดธิบทำบธิโลนดรุจภนัยพธิบนัตขธิ องฝผงตนักรี๊ แตนยนักษย
28 จงเตรมียมบรรดคำประชคำชคำตฮิมคำทคคำสงครคำมกนับเธอ คสือเตรมียมบรรดคำกษนัตรฮิยยแหมู่งมมีเดมีย
พรถ้อมทนันี้งเจถ้คำเมสืองและปลนัดทนันี้งหลคำย และทบกแผมู่นดฮินทมีนึ่ขนนี้นแกมู่มมีเดมีย มมีเดมียตรงนมีรถผกเอตยชสืที่ออยตทำง
ชนัดเจน คนมมีเดมีย คนเปอรยเซมีย และพนันธมธิตรอสืนที่ ๆจะเตรมียมทททำสงครทำมตตอสผข้บทำบธิโลน
29 แผมู่นดฮินนนันนี้ จะสะเทสือนสะทถ้คำนและโศกเศรถ้คำ เพรคำะบรรดคำพระประสงคยของพระเยโฮ
วคำหยจะเกฮิดขนนี้นเพสืนึ่อตมู่อสผบถ้ คำบฮิโลน เพสืนึ่อจะกระทคคำใหถ้แผมู่นดฮินบคำบฮิโลนเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำงปรคำศจคำกคน
อคำศนัย แผตนดธินบทำบธิโลนจะสนันที่ สะเทสือนในควทำมโศกเศรข้ทำเมสืที่อคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียเหยมียบยทที่ทำ
และพธิชธิตมนัน พระประสงคยทรุกประกทำรของพระเจข้ทำทมีที่ตตอสผข้บทำบธิโลนจะถผกทททำใหข้สททำเรป็จ เมสืที่อเวลทำนนัรน
มทำถนง นครบทำบธิโลนจะรกรข้ทำงและถผกทททำใหข้ไมตมมีผผข้อยผอต ทำศนัย
ยรม 51:30-32

นนักรบแหมู่งบคำบฮิโลนหยบดรบแลถ้ว เขคำทนันี้งหลคำยคถ้คำงอยผใมู่ นทมีนึ่กคคำบนังเขถ้ม

แขอ็งของเขคำ กคคำลนังของเขคำถอยเสมียแลถ้ว เขคำทนันี้งหลคำยกลคำยเปอ็นเหมสือนผผถ้หญฮิง เขคำไดถ้เผคำทมีนึ่อคำศนัยของ
เธอแลถ้ว และดคำลประตผของเธอกอ็หนัก บรรดทำกองทนัพของบทำบธิโลนจะเลธิกสผข้ ตรงกนันขข้ทำม พวกเขทำ
กลนับถอยไปอยผใต นทมีมที่ นันที่ ของตนในนครบทำบธิโลนและกลทำยเปป็นเหมสือนพวกผผข้หญธิง (ไซรนัสรรุกรทำน

บทำบธิโลนโดยกทำรสรข้ทำงเขสือที่ นและกทำรผนันเสข้นททำงนทรทำของแมตนร ททำยผเฟรตธิสในชตวงหนข้ทำแลข้ง จทำกนนัรน
กองทหทำรของเขทำกป็สทำมทำรถเดธินเขข้ทำไปใตข้กทำท แพงตอนกลทำงคสืนไดข้ (ซนที่งเปป็นทมีๆที่ แมตนร ททำนนัรนไหลเขข้ทำ
นคร) และจผตโจมเหลตทำผผข้ปข้องกนันนนัรนโดยไมตทนนั ตนัรงตนัว ดผ ดทำเนมียล 5:30-31 จทำกนนัรนคนมมีเดมียกป็เรธิที่มเผทำ
นครนนัรนและทททำลทำยดทำลประตผของนครนนัรนจทำกขข้ทำงใน
31 นนักวฮินึ่งคนหนนนึ่งวฮินึ่งไปพบนนักวฮินึ่งอมีกคนหนนนึ่ง ทผตคนหนนนึ่งวฮินึ่งไปพบทผตอมีกคนหนนนึ่ง เพสืนึ่อทผล
กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนวมู่คำ เมสืองของพระองคยถผกยนดไวถ้ทบกดถ้คำนแลถ้ว ในคสืนชมีรชะตทำนนัรน เหลตทำผผข้เดธินสทำร
ททำงทหทำรวธิงที่ หนข้ทำตสืที่นไปทนัวที่ นครนนัรนเพสืที่อแจข้งใหข้เบลชนัสซทำรยทรทำบเกมีที่ยวกนับกทำรเขข้ทำมทำในนครนนัรน
แบบไมตคทำดคธิดโดยดทำรธิอนัสคนมมีเดมีย (ฝตทำยหลนังอทำจเปป็นแมตทนัพคนหนนที่งในกองทนัพของไซรนัส ดผ ดทำ
เนมียล 5:30-31) ขตทำวถผกแจข้งอยตทำงหนข้ทำตสืที่นใหข้เบลชนัสซทำรยทรทำบวตทำคนมมีเดมียไดข้เขข้ทำมทำในนครนนัรนททำง
ปลทำยดข้ทำนหนนที่งแลข้ว – ซนที่งเปป็นทมีๆที่ แมตนร ททำยผเฟรตธิสไหลเขข้ทำนครนนัรน เมสือที่ ไซรนัสผนันเสข้นททำงแมตนร ททำยผเฟ
รตธิสคสืนนนัรนและสต งกองทหทำรเขข้ทำไปใตข้กทำท แพงนครบทำบธิโลน ควทำมตสืที่นตระหนกกป็ตทำมมทำ พวกผผข้นททำ
ของบทำบธิโลนไดข้หนัวเรทำะเยทำะกนับควทำมพยทำยทำมของไซรนัสและดสืที่มเหลข้ทำในงทำนเลมีรยงอยตทำงสททำเรธิง
สททำรทำญขณะนนัรน เหตรุกทำรณยตตทำงๆกลนับเปลมีที่ยนแปลงอยตทำงรวดเรป็วจรธิงๆ
32 ทมู่คำลบยขถ้คำมกอ็ถผกยนดแลถ้ว ทมีนึ่เปอ็นบนงเปอ็นหนองกอ็ถผกไฟไหมถ้และบรรดคำทหคำรกอ็ระสคนึ่คำระสคำย
บรรดทำทตทำลรุยขข้ทำมแมตนร ททำถผกยนดโดยมมีเดมียคสืนนนัรน บนงหนองตตทำงๆทมีที่อยผอต มีกฟทำกของแมตนร ททำกป็ถผกเผทำไฟ
โดยคนมมีเดมียซนที่งทททำใหข้เกธิดควทำมตสืที่นตระหนกมทำกขนรนไปอมีกทตทำมกลทำงคนบทำบธิโลน
ยรม 51:33

เพรคำะพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำ พระเจถ้คำแหมู่งอฮิสรคำเอล ตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ

บบตรสคำวแหมู่งบคำบฮิโลนกอ็เหมสือนลคำนนวดขถ้คำว ณ เวลคำทมีนึ่เธอถผกเหยมียบยคนึ่คำ อมีกสนักประเดมีดี๋ยว เวลคำเกมีนึ่ยว
กอ็จะมคำถนงแลถ้ว" พระเจข้ทำทรงพรรณนทำถนงพระองคยเองตรงนมีรวทำต เปป็นพระเยโฮวทำหยจอมโยธทำและ
พระเจข้ทำแหตงอธิสรทำเอล พระองคยจนงประกทำศวตทำประชทำชทำตธิบทำบธิโลนกททำลนังจะถผกเกป็บเกมีที่ยวและถผก
เหยมียบยทที่ทำ ควทำมหมทำยโดยนนัยทมีที่ชนัดเจนกป็คสือ ควทำมพตทำยแพข้รทำบคทำบสททำหรนับบทำบธิโลน
ยรม 51:34-35

ใหถ้ชคำวเมสืองศฮิโยนพผดวมู่คำ "เนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนไดถ้

กฮินขถ้คำพเจถ้คำเสมียแลถ้ว ทมู่คำนไดถ้ขยคนี้คำขถ้คำพเจถ้คำ ทมู่คำนไดถ้ทคคำใหถ้ขถ้คำพเจถ้คำเปอ็นภคำชนะวมู่คำงเปลมู่คำ ทมู่คำนไดถ้กลสืน

ขถ้คำพเจถ้คำดนันึ่งมนังกร ทมู่คำนไดถ้อฮินึ่มทถ้องดถ้วยของอรมู่อยของขถ้คำพเจถ้คำ แลถ้วทมู่คำนกอ็คคำยขถ้คำพเจถ้คำทฮินี้งเสมีย ยผดทำหยทมีที่
ถผกจนับเปป็นเชลยจนงเลตทำยข้อนถนงกทำรปฏธิบนัตธิทมีที่ตนไดข้รนับจทำกนทรทำมสือของบทำบธิโลน เมสืที่อเนบผคนัดเนสซทำรยยก
ทนัพเขข้ทำมทำในยผดทำหย พวกเขทำกป็กลสืนกธินประชทำชทำตธิเลป็กๆนนัรนอยตทำงสธิรนเชธิง นมีเที่ ทตทำกนับวตทำพวกเขทำไดข้เคมีรยว
ยผดทำหย กลสืนมนันลงไป จทำกนนัรนกป็คทำยพวกเขทำออกมทำ ในกทำรทททำเชตนนนัรน พวกเขทำไดข้เหวมีที่ยงยผดทำหยออก
ไปจทำกแผตนดธินของมนัน
35 ควคำมทคำรบณทมีนึ่ไดถ้กระทคคำแกมู่ขถ้คำพเจถ้คำและแกมู่เนสืนี้อหนนังของขถ้คำพเจถ้คำจงตกเหนสือบคำบฮิโลน"
ใหถ้เยรผซคำเลอ็มกลมู่คำววมู่คำ "ใหถ้ควคำมรนับผฮิดชอบสคคำหรนับเลสือดตกของเรคำอยผมู่แกมู่ชคำวประเทศเคลเดมีย " ดนัง
นนัรน บรรดทำเชลยแหตงเยรผซทำเลป็ม (นนันที่ คสือ ศธิโยน) ทผลขอใหข้ควทำมททำรรุณนนัรนเกธิดแกตบทำบธิโลนซนที่งเปป็น
ควทำมททำรรุณทมีที่พวกเขทำเคยไดข้รนับจทำกบทำบธิโลน
ยรม 51:36-40

เพรคำะฉะนนันี้น พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ "ดผเถฮิด เรคำจะแกถ้คดมีของ

เจถ้คำ และกระทคคำกคำรแกถ้แคถ้นเพสืนึ่อเจถ้คำ เรคำจะทคคำทะเลของเธอใหถ้แหถ้ง และกระทคคำแหลมู่งนคนี้คำของเธอใหถ้
เหสือด พระเจข้ทำจนงทรงสนัญญทำประชทำชนทมีที่ตกเปป็นเชลยของพระองคยในบทำบธิโลนวตทำ พระองคยกทำท ลนัง
จะแกข้คดมีของพวกเขทำและทททำกทำรแกข้แคข้นเพสือที่ พวกเขทำตตอบทำบธิโลน นทรทำเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลน (นนันที่
คสือ ทะเลของเธอ) จะถผกทททำใหข้เหสือดแหข้ง พระเจข้ทำทรงทททำเชตนนนัรนจรธิงๆในภนัยแลข้งครนัรงหนนที่งเพสือที่
เตรมียมพรข้อมสททำหรนับกทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยตตอนครนนัรนโดยคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย
37 และบคำบฮิโลนจะกลคำยเปอ็นกองซคำกปรนักหนักพนัง เปอ็นทมีนึ่อยผมู่อคำศนัยของมนังกร เปอ็นทมีนึ่นมู่คำตก
ตะลนง และเปอ็นทมีนึ่เยถ้ยหยนัน ปรคำศจคำกคนอคำศนัย เมสืที่อพระเจข้ทำทรงพธิพทำกษทำบทำบธิโลนเสรป็จแลข้ว ทนัรงหมด
ทมีที่จะเหลสืออยผจต ะเปป็นซทำกปรนักหนักพนัง – ทมีที่อยผอต ทำศนัยสททำหรนับพวกกธิรงกตทำและงผ สธิที่งทมีที่เกธิดขนรนจะกลทำยเปป็น
ควทำมตกตะลนงในสทำยตทำของชทำวโลก นอกจทำกนมีร นครบทำบธิโลนจะไมตมคมี นอยผอต ทำศนัยอยผเต นสืองนธิตยย
38 เขคำทนันี้งหลคำยจะคคคำรคำมดถ้วยกนันอยมู่คำงสฮิงโต เขคำทนันี้งหลคำยจะคคคำรคำมอยมู่คำงลผกสฮิงโต เมสืที่อมมีเดมีย
– เปอรยเซมียโจมตมีบทำบธิโลนครนัรงแรก คนบทำบธิโลนกป็คททำรทำมเปป็นเสมียงหนัวเรทำะและกทำรดผถผกตตอพวกเขทำ
ตตอมทำในคสืนชมีรชะตทำนนัรนแหตงควทำมลตมจมของบทำบธิโลน พวกผผข้นททำของบทำบธิโลนกททำลนังดสืที่มเหลข้ทำเมทำมทำย
และตะโกนเสมียงดนังกนันอยตทำงสนรุกสนทำน

39 ขณะทมีนึ่เขคำทนันี้งหลคำยผมู่คำวรถ้อน เรคำจะเตรมียมกคำรเลมีนี้ยงใหถ้ และกระทคคำใหถ้เขคำทนันี้งหลคำยมนนเมคำ
เพสืนึ่อเขคำทนันี้งหลคำยจะปลคำบปลสืนี้มยฮินดมี จนเขคำทนันี้งหลคำยจะนอนหลนับอยผมู่ชวนันึ่ กคำลนคำน ไมมู่ตสืนึ่นเลย พระเย
โฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้แหละ ในคสืนชมีรชะตทำนนัรน เมสืที่อบทำบธิโลนลตมสลทำย พวกผผข้นททำของมนันกป็ผทำต วรข้อนดข้วย
ฤทธธิธเหลข้ทำในกทำรดสืที่มเหลข้ทำเมทำมทำยของพวกเขทำ ดผ ดทำเนมียล 5:1-6 กระนนัรน ในระหวตทำงงทำนเลมีรยงแสน
สททำรทำญนนัรนเอง พวกเขทำเกสือบทรุกคนกป็นอนหลนับในนธิทรทำแหตงควทำมตทำย พวกเขทำถผกเขตนฆตทำในขณะ
ยนังไมตสรต ทำงเมทำ
40 เรคำจะนคคำเขคำทนันี้งหลคำยลงมคำดบจลผกแกะไปยนังกคำรฆมู่คำ เหมสือนแกะผผแถ้ ละแพะผผถ้ ในคสืนชมีร
ชะตทำนนัรน พวกผผข้นททำของบทำบธิโลนถผกสนังหทำรดรุจลผกแกะและแพะทมีที่ถผกนททำไปเชสือด
ยรม 51:41-44

เชชนักถผกยนดแลถ้วหนอ ซนงนึ่ เปอ็นทมีนึ่สรรเสรฮิญของทนันึ่วแผมู่นดฮินโลกถผกจนับ

แลถ้วเลมู่คำ บคำบฮิโลนไดถ้กลคำยเปอ็นทมีนึ่นมู่คำตกตะลนงทมู่คำมกลคำงบรรดคำประชคำชคำตฮิเสมียแลถ้วหนอ เชชนักเปป็น
อมีกชสืที่อหนนที่งของบทำบธิโลน เมสืที่อบทำบธิโลนลตมจม ทนัรงโลกกป็ตกตะลนงและประหลทำดใจกนับเหตรุกทำรณยนร นัน
พวกเขทำเคยถผกมองวตทำเปป็นสงตทำรทำศมีแหตงแผตนดธินโลกทนัรงสธิรน กระนนัรนบนัดนมีรพวกเขทำกป็ถผกจนับเปป็นเชลย
และถผกทททำลทำย มหทำอททำนทำจแหตงแผตนดธินโลกลตมสลทำยในคสืนเดมียวเมสืที่อพระเจข้ทำทรงสต งกทำรพธิพทำกษทำ
ของพระองคยมทำ บทเรมียนหนนงที่ สททำหรนับอเมรธิกทำอยผตต รงนมีร
42 ทะเลขนนี้นมคำเหนสือบคำบฮิโลน คลสืนึ่นอยมู่คำงมคำกมคำยคลบมเธอไวถ้ ทะเลตรงนมีรเปป็นภทำพเปรมียบ
หนนที่งของเหลตทำกองทนัพของคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย พวกเขทำไหลทตวมบทำบธิโลนดรุจคลสืนที่ แหตงทะเล
43 หนัวเมสืองของเธอกลคำยเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง เปอ็นแผมู่นดฮินทมีนึ่แหถ้งแลถ้งและเปอ็นถฮินึ่นทบรกนันดคำร เปอ็น
แผมู่นดฮินทมีนึ่ไมมู่มมีผถ้ใผ ดอคำศนัยอยผแมู่ ละไมมู่มมีบ บตรของมนบษยยคนใดขถ้คำมไป เมสืที่อคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมีย
เสรป็จธรุระแลข้ว บทำบธิโลนในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งกป็พทำต ยแพข้อยตทำงรทำบคทำบและถผกทททำลทำย นครบทำบธิ
โลนโดยเฉพทำะจะกลทำยเปป็นทมีที่ๆไมตมมีผผข้คนอยผอต ทำศนัย – รกรข้ทำง
44 และเรคำจะลงโทษพระเบลในบคำบฮิโลน ทมู่คำนกลสืนอะไรเขถ้คำไปแลถ้ว เรคำจะเอคำออกจคำกปคำก
ทมู่คำนเสมีย บรรดคำประชคำชคำตฮิจะไมมู่ไหลไปหคำทมู่คำนอมีก เออ กคคำแพงแหมู่งบคำบฮิโลนจะลถ้มลง พระเบล
เปป็นพระตตทำงดข้ทำวองคยหลนักของบทำบธิโลน พระเจข้ทำจนงทรงสนัญญทำวตทำจะลงโทษพระตตทำงดข้ทำวองคยนร มีและ

ฉวยเอทำไปจทำกเขทำซนที่งภทำชนะศนักดธิธสธิทธธิธทนัรงหลทำยทมีที่มทำจทำกพระวธิหทำรทมีที่เยรผซทำเลป็มซนที่งไดข้ถผกลบหลผตใน
คสืนชมีรชะตทำนนัรนแหตงกทำรลตมสลทำยของบทำบธิโลน ดผ ดทำเนมียล 5:1-4 บรรดทำประชทำชทำตธิจะไมตนททำ
บรรณทำกทำรมทำถวทำยพระตตทำงดข้ทำวเทมียมเทป็จองคยนร มีอมีกตตอไป คสืนนนัรนพระเบลจะไมตมมีฤทธธิธทมีที่จะขนัด
ขวทำงมธิใหข้กทำท แพงนครบทำบธิโลนถผกเจทำะโดยศนัตรผนร นัน
ยรม 51:45-46

ประชคำชนของเรคำเออ๋ย จงออกไปเสมียจคำกทมู่คำมกลคำงเธอ ใหถ้ทบกคน

เอคำชมีวฮิตของตนรอดจคำกควคำมพฮิโรธอนันรถ้อนแรงของพระเยโฮวคำหยเถฮิด ในฐทำนะเปป็นควทำมคธิด
แทรกเขข้ทำมทำกนับบรธิบททมีใที่ หญตกวตทำ พระเจข้ทำทรงเตสือนประชทำชนของพระองคยเองอมีกครนัรงใหข้หนมีออก
ไปจทำกนครบทำบธิโลนเมสืที่อพวกเขทำมมีโอกทำส และจทำกนนัรนเมสืที่อไซรนัสจะอนรุญทำตใหข้พวกเขทำกลนับไปยนัง
แผตนดธินของพวกเขทำ พระเจข้ทำทรงเตสือนพวกยธิวในจนักรวรรดธิบทำบธิโลนใหข้ออกไปและกลนับไปยนัง
แผตนดธินของพวกเขทำ กทำรพธิพทำกษทำของพระเจข้ทำกททำลนังจะตกลงเหนสือบทำบธิโลนและพวกยธิวในนคร
นนัรนควรออกไปเสมียจทำกทมีที่นนันที่ เรทำควรระลนกวตทำคททำพยทำกรณยนร มีถผกเขมียนหลทำยปมีกตอนกทำรพธิพทำกษทำเหลตทำ
นมีรเกธิดขนรน นอกจทำกนมีร มมีบนันทนกชนัดเจนวตทำคททำพยทำกรณยเหลตทำนมีรของเยเรมมียถย ผกสต งไปถนงบทำบธิโลนใน
ทมีที่สรุด
46 อยมู่คำใหถ้ใจของเจถ้คำวฮิตก และอยมู่คำใหถ้กลนัวตมู่อขมู่คำวลสือซนนึ่งไดถ้ยฮินในแผมู่นดฮินนนันี้น จะมมีขมู่คำวลสือ
เรสืนึ่องหนนนึ่งมคำในปมีหนนนึ่ง และหลนังจคำกนนันี้นอมีกปมีหนนนึ่งกอ็มมีขมู่คำวลสือเรสืนึ่องหนนนึ่งมคำ และควคำมทคำรบณกอ็มมีอยผใมู่ น
แผมู่นดฮินและผผคถ้ รอบครองกอ็ตมู่อสผถ้กบนั ผผคถ้ รอบครอง พระเจข้ทำทรงทรทำบวตทำขตทำวลสือตตทำงๆเกมีที่ยวกนับกทำร
รรุกรทำนทมีที่ใกลข้เขข้ทำมทำโดยคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียจะทรทำบถนงหผของพวกยธิวในจนักรวรรดธิบทำบธิโลน
พระองคยจงน ทรงหทำททำงปลอบใหข้พวกเขทำหทำยกลนัว รทำยงทำนขตทำวอนันนตทำกลนัวเหลตทำนมีรมทำถนงสองระลอก
โดยหตทำงกนันหนนงที่ ปมี ในชตวงปมีนร เมี องทมีที่คนมมีเดมียทททำงทำนอยตทำงหนนักเพสืที่อผนันเสข้นททำงแมตนร ททำยผเฟรตธิส หลนัง
จทำกทททำเชตนนนัรนสททำเรป็จแลข้ว พวกเขทำกป็เรธิที่มกระทททำททำรรุณตตอบทำบธิโลนและเหลตทำผผข้ปกครองของมนัน ดนัง
นนัรนพระเจข้ทำจนงทรงเตสือนพวกยธิวในบทำบธิโลนใหข้หนมีไปเมสืที่อพวกเขทำทททำไดข้และทรงปลอบพวกเขทำใหข้
หทำยกลนัวดข้วย

ยรม 51:47-48

เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะลงโทษรผ ปเคคำรพ

สลนักแหมู่งบคำบฮิโลน แผมู่นดฮินทนันี้งสฮินนี้ ของเธอจะตถ้องไดถ้อคำย และบรรดคำชคำวบคำบฮิโลนซนนึ่งถผกฆมู่คำจะลถ้ม
ลงทมีนึ่ทมู่คำมกลคำงเธอ พระเจข้ทำจนงทรงเตสือนอมีกครนัรงวตทำพระองคยกทำท ลนังจะพธิพทำกษทำบรรดทำรผปเคทำรพพระ
ตตทำงดข้ทำวแหตงบทำบธิโลนแลข้ว ทนัรงประชทำชทำตธินร นันจะทนทรุกขยเพรทำะกทำรนนับถสือรผปเคทำรพของพวกเขทำ
และคนจททำนวนมทำกจะถผกฆตทำตทำย
48 แลถ้วฟถ้คำสวรรคยและแผมู่นดฮินโลกและสรรพสฮินึ่งทมีนึ่มมีอยผมู่ในนนันี้น จะรถ้องเพลงเหนสือบคำบฮิโลน
เพรคำะวมู่คำผผถ้ทคคำลคำยจะมคำจคำกทฮิศเหนสือตมู่อสผถ้กบนั เธอ พระเยโฮวคำหยตรนัสดนังนมีนี้ เมสือที่ วนันแหตงควทำมพธินทำศ
ของบทำบธิโลนมทำถนง ฟข้ทำสวรรคยและแผตนดธินโลกจะรข้องเพลงดข้วยควทำมชสืนที่ ชมยธินดมี อทำจมมีกทำรสททำเรป็จ
จรธิงในอวสทำนกทำลตรงนมีร ดผ วธิวรณย 18:20-21 ไมตมมีบนนั ทนกวตทำสวรรคยหรสือประชทำชทำตธิอสืที่นๆเปรมปรมีดธ ธิ
เลยตอนทมีที่บทำบธิโลนถผกทททำลทำยโดยไซรนัส แตตมนนั จะเปป็นเชตนนนัรนอยตทำงแนตนอนเมสืที่อกทำรสททำแดงตนัวครนัรง
สรุดทข้ทำยของระบบโลกแหตงบทำบธิโลนถผกทททำลทำยตอนสธิรนยรุคเจป็ดปมี
ยรม 51:49-52

บคำบฮิโลนทคคำใหถ้คนอฮิสรคำเอลทมีนึ่ถผกฆมู่คำลถ้มลงฉนันใด คนทมีนึ่ถผกฆมู่คำแหมู่ง

แผมู่นดฮินโลกทนันี้งมวลจะตถ้องลถ้มลงทมีนึ่บคำบฮิโลนฉนันนนันนี้ บทำบธิโลนไดข้ทททำใหข้ผผข้คนแหตงอธิสรทำเอลลข้มตทำย
และทททำใหข้มนันลข้มลงฉนันใด พวกเขทำกป็จะเผชธิญชะตทำกรรมแบบเดมียวกนันฉนันนนัรน อมีกครนัรงทมีที่อทำจมมีกทำร
สททำเรป็จจรธิงแบบอวสทำนกทำลตรงนมีรในกทำรอข้ทำงอธิงถนง “คนทมีที่ถผกฆตทำแหตงแผตนดธินโลก” นนันที่ จะถผกทททำใหข้
สททำเรป็จจรธิงทมีที่อทำรมทำเกดโดนเมสืที่ออธิทธธิพลโลกแบบบทำบธิโลนรผปแบบสรุดทข้ทำยถผกทททำลทำย
50 เจถ้คำทนันี้งหลคำยผผถ้ทมีนึ่รอดพถ้นไปจคำกดคำบ หนมีไปเถฮิด อยมู่คำยสืนนฮินึ่งอยผมู่ จงระลนกถนงพระเยโฮวคำหย
จคำกทมีนึ่ไกล และใหถ้กรบงเยรผ ซคำเลอ็มเขถ้คำมคำในจฮิตใจของพวกเจถ้คำ ยธิวเหลตทำนนัรนทมีที่ตกเปป็นเชลย (คนเหลตทำ
นนัรนทมีรที่ อดพข้นดทำบเมสืที่อเยรผซทำเลป็มถผกยนด) ถผกพระเจข้ทำสนังที่ ใหข้เตรมียมพรข้อมไวข้ พระเจข้ทำทรงสนังที่ พวกเขทำ
ใหข้ระลนกถนงพระองคยแมข้วทำต พวกเขทำอยผหต ตทำงไกลจทำกควทำมพธินทำศของพระวธิหทำรของตนกป็ตทำม
พระองคยทรงเรมียกพวกเขทำใหข้จดจททำเยรผซทำเลป็ม
51 เรคำไดถ้อคำย เพรคำะเรคำไดถ้ยฮินคคคำเยคำะเยถ้ย ควคำมอนัปยศคลบมหนถ้คำเรคำไวถ้ เพรคำะคนตมู่คำงชคำตฮิไดถ้
เขถ้คำในสถคำนบรฮิสบทธฮิธิ์แหมู่งพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย" ยธิวเหลตทำนนัรนในบทำบธิโลนจนงรนับสทำรภทำพ

ควทำมสนับสนของตน พวกเขทำไมตเขข้ทำใจสธิที่งทมีกที่ ทำท ลนังจะเกธิดขนรน แตตพวกเขทำทรทำบจรธิงๆวตทำพวกเขทำไดข้ถผก
เหยมียดหยทำมและถผกจนับเปป็นเชลยแลข้ว พวกเขทำจททำไดข้แตตวทำต พวกคนตตทำงชทำตธิทมีที่เปป็นศนัตรผจทำกบทำบธิโลน
ไดข้บรุกรรุกเขข้ทำมทำในพระวธิหทำรศนักดธิธสธิทธธิธของพวกเขทำและจทำกนนัรนกป็ทททำลทำยมนันเสมีย
52 พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ "เพรคำะฉะนนันี้น ดผเถฮิด วนันเวลคำจะมคำถนง เมสืนึ่อเรคำจะลงโทษรผ ปเคคำรพ
สลนักของเธอ และคนทมีนึ่บคำดเจอ็บจะครคนึ่คำครวญอยผมู่ทนันึ่วแผมู่นดฮินทนันี้งสฮินี้นของเธอ เมสืที่อพวกยธิวทมีที่ตกเปป็น
เชลยตรนกตรองถนงชะตทำกรรมของตนและทรุกสธิที่งทมีที่ไดข้เกธิดขนรนกนับตน พระเจข้ทำกป็ทรงสนัญญทำวตทำจะ
พธิพทำกษทำบรรดทำรผปเคทำรพพระตตทำงดข้ทำวแหตงบทำบธิโลนเพสืที่อพวกเขทำ จนักรวรรดธิบทำบธิโลนทนัรงสธิรนจะพตทำย
แพข้ในกทำรศนก
ยรม 51:53-57

พระเยโฮวคำหยตรนัสวมู่คำ ถนงแมถ้บคำบฮิโลนจะขนนี้นไปบนสวรรคย และถนง

แมถ้เธอจะสรถ้คำงปถ้อมกนันทมีนึ่สผงอนันเขถ้มแขอ็งของเธอไวถ้ บรรดคำผผถ้ทคคำลคำยกอ็จะยนังมคำจคำกเรคำเหนสือเธอ
พระเจข้ทำทรงแจข้งบรรดทำเชลยทมีที่สนับสนของพระองคยใหข้ทรทำบวตทำแมข้บทำบธิโลนจะผยองขนรนไปถนง
สวรรคยและเสรธิมกททำลนังกททำแพงของเธอมทำกกวตทำเดธิม พระเจข้ทำกป็จะสต งคนเหลตทำนนัรนทมีที่จะมทำและทททำลทำย
มนัน ประวนัตธิศทำสตรยททำงโลกบนันทนกวตทำกททำแพงเหลตทำนนัรนแหตงนครบทำบธิโลนถผกสรข้ทำงใหข้มคมี วทำมสผงถนง
สทำมรข้อยฟรุตและกวข้ทำงพอตรงสต วนบนสรุดจนรถรบหลทำยคนันสทำมทำรถวธิงที่ ตทำมแนวกททำแพงเหลตทำนนัรน
ไดข้ บทำบธิโลนดผเหมสือนยทำกทมีที่จะทะลวงไดข้ – โดยเฉพทำะสททำหรนับพวกยธิวทมีที่อยผใต นนนัรน
54 มมีเสมียงรถ้องมคำจคำกบคำบฮิโลน และเสมียงกคำรทคคำลคำยอยมู่คำงใหญมู่หลวงจคำกแผมู่นดฮินของคน
เคลเดมีย กระนนัรนในคสืนเดมียวเสมียงรข้องแหตงควทำมพตทำยแพข้จะกนกกข้องมทำจทำกบทำบธิโลนและควทำมพธินทำศ
ใหญตโตจะแพรต กระจทำยไปทนัวที่ จนักรวรรดธิของมนัน
55 เพรคำะพระเยโฮวคำหยไดถ้ทรงกระทคคำใหถ้บคำบฮิโลนเปอ็นทมีนึ่ทฮินี้งรถ้คำง และกระทคคำเสมียงทมีนึ่ใหญมู่โต
ของเธอใหถ้เงมียบ เมสืนึ่อคลสืนึ่นของเธอคะนองเหมสือนสคำยนคนี้คำอนันยฮินึ่งใหญมู่ เสมียงอนกทนกของเขคำกอ็เปลมู่งออก
มคำ แหลตงทมีมที่ ทำของควทำมพธินทำศใหญตโตนมีรคสือ เพรทำะวตทำพระเยโฮวทำหยไดข้ทรงปลข้นรธิบสธิที่งทมีที่เคยถผกคธิด
วตทำเปป็นบทำบธิโลนผผข้แขป็งแกรต ง ในคสืนเดมียว พระองคยไดข้ทรงกระทททำเสมียงรข้องโอข้อวดครุยโตของนครอนัน
เกรมียงไกรนมีรใหข้เงมียบ ตรงกนันขข้ทำมในคสืนนนัรนเสมียงแหตงกทำรพธิชธิตโดยบรรดทำกองทนัพคนตตทำงดข้ทำวจะ

เปป็นทมีที่ไดข้ยนธิ ดรุจเสมียงคะนองของคลสืนที่ กระทบชทำยหทำด เสมียงคะนองของกองทนัพทมีพที่ ธิชธิตเหลตทำนนัรน
ของคนมมีเดมียและคนเปอรยเซมียกป็จะเปป็นเชตนนนัรน
56 เพรคำะวมู่คำผผทถ้ คคำลคำยไดถ้มคำเหนสือเธอ มคำเหนสือบคำบฮิโลน บรรดคำนนักรบของเธอถผกยนดแลถ้ว
คนันธนผของเขคำทนันี้งหลคำยถผกหนักเปอ็นชฮินนี้ ๆ เพรคำะพระเยโฮวคำหยทรงเปอ็นพระเจถ้คำแหมู่งกคำรตอบแทน
พระองคยจะทรงสนองเปอ็นแนมู่ ผผข้ทททำลทำยคนหนนที่งกททำลนังจะเหยมียบยทที่ทำบทำบธิโลนและพธิชตธิ เธอ คนันธนผ
เหลตทำนนัรนของคนบทำบธิโลนจะถผกหนักเสมียในควทำมพตทำยแพข้เมสืที่อพระเจข้ทำทรงสนองโทษบทำบธิโลนตทำม
สธิที่งทมีที่เธอไดข้กระทททำตตอเยรผซทำเลป็ม
57 เรคำจะกระทคคำใหถ้เจถ้คำนคำยของเธอและนนักปรคำชญยของเธอ เจถ้คำเมสืองของเธอ ผผบถ้ งนั คนับ
บนัญชคำของเธอ และนนักรบของเธอมนนเมคำ จนเขคำทนันี้งหลคำยจะนอนหลนับอยผมู่ชวนันึ่ กคำลนคำน ไมมู่ตสืนึ่นเลย
พระบรมมหคำกษนัตรฮิยยผทถ้ผ รงพระนคำมวมู่คำพระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้ พระเจข้ทำตรนัสลตวงหนข้ทำวตทำ
ในคสืนชมีรชะตทำนนัรนเมสืที่อไซรนัสตมีนครนนัรนแตก เบลชนัสซทำรยและพวกเจข้ทำนทำยหนนที่งพนันคนของเขทำจะกททำลนัง
กธินเลมีรยงดสืมที่ เหลข้ทำเมทำมทำยกนันอยผเต ลย กระนนัรนกตอนคสืนนนัรนสธิรนสรุดลง พวกเขทำจะนอนหลนับในนธิทรทำ
แหตงควทำมตทำยและไมตถผกปลรุกใหข้ตสืที่นอมีกเลย ในคสืนเดมียวนครและจนักรวรรดธิบทำบธิโลนอนันเกรมียงไกร
จะถผกทททำลทำย ดผ ดทำเนมียล 5:1-6, 30-31
ยรม 51:58

พระเยโฮวคำหยจอมโยธคำตรนัสดนังนมีนี้วมู่คำ กคคำแพงอนันกวถ้คำงขวคำงของบคำบฮิ

โลนจะถผกปรคำบลงใหถ้เรมียบเสมอพสืนี้นดฮิน และประตผเมสืองสผ งของเธอจะถผกเผคำดถ้วยไฟ บรรดคำ
ประชคำชนจะทคคำงคำนอยมู่คำงไรถ้ผล และชนชคำตฮิทนันี้งหลคำยจะเหนอ็ดเหนสืนึ่อยกอ็เพสืนึ่อเผคำไฟเสมียเทมู่คำนนันี้น "
กททำแพงเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนถผกรทำยงทำนวตทำสผงสทำมรข้อยฟรุตและกวข้ทำงแปดสธิบเจป็ดฟรุตตรงสตวนบน
สรุดจนรถมข้ทำคนันหนนงที่ ทมีที่เทมียมมข้ทำสมีที่ตนัวสทำมทำรถไปเจอกนับรถมข้ทำอมีกคนันหนนงที่ บนกททำแพงนนัรนไดข้โดยไมต
ชนกนัน นอกจทำกนมีร กททำแพงนนัรนกป็ถผกรทำยงทำนวตทำยทำวหกสธิบไมลยดวข้ ย นครนนัรนถผกรทำยงทำนวตทำมมีประตผ
ทองสนัมฤทธธิธหนนงที่ รข้อยประตผ โดยทนัรงสมีที่ดข้ทำนของนครนนัรนมมีดข้ทำนละยมีที่สธิบหข้ทำประตผ ระหวตทำงประตผเหลตทำ
นนัรนมมีหอคอยสองรข้อยหข้ทำสธิบหอคอย นอกจทำกนมีร นครนนัรนยนังมมีกทำท แพงสทำมชนัรนดข้วย เชสืที่อกนันวตทำไซรนัส
ใชข้เวลทำหนนที่งปมีเตป็มๆโดยใชข้ทหทำร 200,000 นทำยเพสืที่อพนังกททำแพงชนัรนนอกของบทำบธิโลน ดนังทมีที่พระเจข้ทำ

ทรงบอกไวข้ลตวงหนข้ทำ กททำแพงกวข้ทำงเหลตทำนนัรนของบทำบธิโลนถผกพนังทททำลทำยจนสธิรนซทำก เมสืที่อไฟในประตผ
เหลตทำนนัรนของกททำแพงลรุกลทำมไปยนังนครนนัรน คนบทำบธิโลนกป็เหนสืที่อยเปลตทำในกทำรดนับเปลวเพลธิง
ยรม 51:59-60

เนสืรอหทำตอนใหมตปรทำกฏตรงนมีร ถถ้อยคคคำซนนึ่งเยเรมมียยผพถ้ผ ยคำกรณยไดถ้

บนัญชคำแกมู่เสไรอคำหยบบตรชคำยเนรฮิยคำหย ผผถ้เปอ็นบบตรชคำยมคำอคำเสอคำหย เมสืนึ่อเขคำไปยนังบคำบฮิโลนกนับเศเดคมี
ยคำหยกษนัตรฮิยยแหมู่งยผดคำหย ในปมีทมีนึ่สแมีนึ่ หมู่งรนัชกคำลของทมู่คำนนนันี้น เสไรอคำหยเปอ็นเจถ้คำนคำยคนหนนนึ่งทมีนึ่เปอ็นคน
เงมียบๆ หลนังจทำกเนสืรอหทำอนันนตทำกลนัวนมีรเกมีที่ยวกนับควทำมพธินทำศของบทำบธิโลนถผกบอกลตวงหนข้ทำ เยเรมมียยกสป็ งนัที่
ชทำยคนหนนงที่ นทำมวตทำเสไรอทำหยใหข้นททำคททำพยทำกรณยเหลตทำนมีรไปยนังบทำบธิโลนเมสืที่อเศเดคมียทำหยถผกจนับเปป็น
เชลยไปยนังบทำบธิโลน เวลทำขณะนนัรนถผกหมทำยเหตรุวทำต เปป็นปมีทมีที่สแมีที่ หตงรนัชกทำลของเศเดคมียทำหย จรธิงๆแลข้วนมีที่
คสือหกหรสือเจป็ดปมีกตอนกทำรยนดกรรุงเยรผซทำเลป็มโดยเนบผคนัดเนสซทำรยและประมทำณหกสธิบปมีกตอนกทำรลตม
สลทำยของบทำบธิโลน ดนังนนัรนคททำพยทำกรณยนร มีเรสืที่องกทำรลตมสลทำยของบทำบธิโลนจนงถผกลงนทำม ถผกประทนับ
ตรทำ และถผกสต งมอบแกตเศเดคมียทำหยหกปมีกตอนเขทำถผกจนับเปป็นเชลยไปยนังบทำบธิโลน เสไรอทำหยถผก
หมทำยเหตรุวทำต เปป็นเจข้ทำนทำยคนหนนที่งทมีที่เงมียบๆและวตทำนอนสอนงตทำย
60 ดนังนนันี้นเยเรมมียจย นงเขมียนบรรดคำควคำมรถ้คำยทนันี้งสฮินี้นซนงนึ่ จะมคำถนงบคำบฮิโลนนนันี้นไวถ้ในหนนังสสือ
บรรดคำถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้เปอ็นคคคำทมีนึ่เขมียนไวถ้เกมีนึ่ยวดถ้วยเรสืนึ่องบคำบฮิโลน ดนังนนัรนประมทำณหกสธิบปมีกตอนควทำม
พธินทำศของบทำบธิโลนเกธิดขนรน เยเรมมียยไดข้เขมียนรทำยละเอมียดตตทำงๆของมนันลงไปในหนนังสสือเลตมหนนที่ง
ยรม 51:61-64

และเยเรมมียยพผดกนับเสไรอคำหยวมู่คำ "เมสืนึ่อทมู่คำนมคำถนงบคำบฮิโลนแลถ้ว ทมู่คำน

จะเหอ็นและทมู่คำนจงอมู่คำนถถ้อยคคคำเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งหมดนะ เยเรมมียยบอกเสไรอทำหยแบบเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำ
เขทำจะถผกจนับไปยนังบทำบธิโลนเมสือที่ กทำรพธิชธิตกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุดทข้ทำยมทำถนง เมสือที่ ไปถนงทมีที่นนันที่ เสไรอทำหย
กป็ถผกสนังที่ ใหข้ไปหทำพวกยธิวทมีที่ตกเปป็นเชลยกตอนหนข้ทำนนัรน เขทำถผกสนังที่ ใหข้อตทำนคททำพยทำกรณยนร มีจทำกเยเรมมียยซงนที่
เขทำนททำตธิดตนัวไปดข้วย นมีที่บอกเปป็นนนัยอยตทำงชนัดเจนวตทำขข้อควทำมนมีรจะตข้องถผกอตทำนแกตพวกยธิวทมีตที่ กเปป็น
เชลยแลข้วในบทำบธิโลน
62 และทมู่คำนจงกลมู่คำววมู่คำ `โอ ขถ้คำแตมู่พระเยโฮวคำหย พระองคยไดถ้ตรนัสตมู่อสผกถ้ นับสถคำนทมีนึ่นมีนี้วคำมู่ จะ
ทรงตนัดออกเสมีย เพสืนึ่อวมู่คำจะไมมู่มมีอะไรเหลสืออยผใมู่ นนนันี้นเลย ไมมู่วมู่คำมนบษยยหรสือสนัตวย แตมู่จะเปอ็นทมีนึ่รกรถ้คำง

เปอ็นนฮิตยย' สรรุปยตอของคททำพยทำกรณยนร นันกป็คสือวตทำ พระเจข้ทำไดข้ทรงกททำหนดควทำมพธินทำศของมนันไวข้แลข้ว
และบทำบธิโลนจะรกรข้ทำงเปป็นนธิตยยในทมีที่สรุด
63 ตมู่อมคำเมสืนึ่อทมู่คำนอมู่คำนหนนังสสือนมีนี้จบแลถ้ว จงเอคำหฮินกถ้อนหนนนึ่งมนัดตฮิดมนันไวถ้ และโยนมนันทฮินี้ง
ไปกลคำงแมมู่นคนี้คำยผเฟรตฮิส หลนังจทำกอตทำนเนสืรอหทำทมีที่เปป็นคททำพยทำกรณยกลตทำวโทษบทำบธิโลนแกตพวกยธิวทมีที่เปป็น
เชลยทมีที่นนันที่ แลข้ว เสไรอทำหยกถป็ ผกสนังที่ ใหข้มนัดหธินกข้อนหนนงที่ กนับหนนังสสือมข้วนนนัรนและโยนมนันลงไปใน
กลทำงแมตนร ททำยผเฟรตธิส ดผ วธิวรณย 18:21 สททำหรนับคททำบนัญชทำคลข้ทำยๆกนัน
64 และจงกลมู่คำววมู่คำ `บคำบฮิโลนจะจมลงอยมู่คำงนมีนี้แหละ จะไมมู่ลอยขนนนี้ อมีกเลยเนสืนึ่องดถ้วยควคำม
รถ้คำยซนงนึ่ เรคำจะนคคำมคำเหนสือเธอ และพวกเขคำจะเหนอ็ดเหนสืนึ่อย'" ถถ้อยคคคำของเยเรมมียยมมีเพมียงนมีนี้ หลนังจทำก
โยนคททำพยทำกรณยทมีที่เปป็นลทำยลนักษณยอนักษรกลตทำวโทษบทำบธิโลนทธิรงไปแลข้ว เสไรอทำหยกถป็ ผกสนังที่ ใหข้ปตทำว
รข้องแกตบทำบธิโลนวตทำพวกเขทำจะจมลงไปสผตควทำมลบเลสือนในไมตชข้ทำเหมสือนกนับทมีที่หนนังสสือเลตมนนัรนไดข้จม
ลงในแมตนร ททำนนัรน บทำบธิโลนจะไมตผงทำดในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งอมีกเลย วลมีสรุดทข้ทำยอทำจแปลไดข้วทำต
‘ถข้อยคททำของเยเรมมียคย สือดนังนมีรแหละ’ นมีที่เปป็นขข้อควทำมปธิดทข้ทำยของหนนังสสือเลตมนนัรน บทตตอไปเหป็นไดข้ชนัด
วตทำเปป็นบทสต งทข้ทำยทมีที่สรรุปยตอวนันทข้ทำยๆของยผดทำหยและเหลตทำกษนัตรธิยย
*****
ภาพรวมของเยเรมมียย 52: บทสมุดทผู้ายของเยเรมมียณ์จรยิงๆแลผู้วเปป็นบทสล่งทผู้ายของหนนังสสือเลล่ม
นมีนั้ ในบทนมีผนั้ ผผู้พยากรณณ์ทล่านนมีนั้เลล่ายผู้อนถนงวนันขมขสืที่นเหลล่านนันั้นของเยรผซาเลป็มกล่อนและหลนังจากความ
พล่ายแพผู้ของมนันในทมีที่สมุดแกล่บาบยิโลน บทนมีอนั้ าจแบล่งยล่อยไดผู้ดนังนมีนั้ ชะตากรรมของเศเดคมียาหณ์ในขผู้อ 111 ความพยินาศของเยรผซาเลป็มในขผู้อ 12-23 การกวาดตผู้อนไปเปป็นเชลยครนังนั้ สมุดทผู้ายของยผดาหณ์ใน
ขผู้อ 24-30 และวนันทผู้ายๆของเยโฮยาคมีนในขผู้อ 31-34 บางคนคยิดวล่าบทสมุดทผู้ายนมีนั้ถผกเขมียนโดยใคร
สนักคนทมีที่ไมล่ใชล่เยเรมมียณ์ ซนงที่ อาจเปป็นเอสรา เพราะวล่ารายละเอมียดเพยิที่มเตยิมตล่างๆเกมีที่ยวกนับการลล่มสลาย
ของเยรผซาเลป็มถผกใหผู้ไวผู้แตกตล่างจากบนันทนกของเยเรมมียณ์ในบททมีที่ 39 อยล่างไรกป็ตาม ไมล่มขมี ผู้อพยิสผจนณ์ทมีที่
แนล่ชนัดเกมีที่ยวกนับเรสืที่องนนันนั้ นอกจากนมีนั้ เยเรมมียณ์ไดผู้เหป็นเหตมุการณณ์เหลล่านนันั้นจนถนงขผู้อ 30 กนับตาตนัวเอง มนัน
เปป็นไปไดผู้อยล่างยยิงที่ ทมีวที่ ล่าพระวยิญญาณบรยิสมุทธยิธทรงแจผู้งใหผู้เยเรมมียณ์ทราบเกมีที่ยวกนับรายละเอมียดเหลล่านนันั้น

ของสมีที่ขผู้อสมุดทผู้ายนนันั้นแมผู้เอสราอาจเพยิมที่ พวกมนันเขผู้ามาในภายหลนังกป็ตาม ไมล่วล่ากรณมีใด การเขมียนสมีที่
ขผู้อนนันนั้ กป็ไดผู้รนับการดลใจโดยพระวยิญญาณบรยิสมุทธยิธ
ยรม 52:1-3

เศเดคมียคำหยมมีพระชนมคำยบยมีนึ่สบฮิ เออ็ดพรรษคำเมสืนึ่อทมู่คำนขนนี้นเสวยรคำชยย

และทมู่คำนครอบครองในกรบงเยรผ ซคำเลอ็มสฮิบเออ็ดปมี พระมคำรดคำของทมู่คำนมมีชสืนึ่อวมู่คำฮคำมบทคำล เปอ็นบบตรสคำว
ของเยเรมมียยแหมู่งลฮิบนคำหย วนันทข้ทำยๆของยผดทำหยบนัดนมีรถผกเปธิดเผยแลข้ว ดผ 2 พงศยกษนัตรธิยย 24:17-18 และ
เยเรมมียย 39 สททำหรนับรทำยละเอมียดเพธิมที่ เตธิมตตทำงๆ กทำรครองรทำชยยนทำนสธิบเอป็ดปมีของเศเดคมียทำหยเหนสือยผ
ดทำหยอยผภต ทำยใตข้อททำนทำจอธธิปไตยของบทำบธิโลนและกธินเวลทำตนัรงแตตกทำรรรุกรทำนครนัรงทมีที่สองโดยบทำบธิโลน
จนถนงกทำรรรุกรทำนตตอสผข้ยผดทำหยครนัรงทมีที่สทำมและครนัรงสรุดทข้ทำย
2 และทมู่คำนไดถ้กระทคคำสฮินึ่งทมีนึ่ชนันึ่วรถ้คำยในสคำยพระเนตรพระเยโฮวคำหย ตคำมกคำรทบกอยมู่คำงทมีนึ่เยโฮ
ยคำคฮิมไดถ้กระทคคำนนันี้น รนัชกทำลของเศเดคมียทำหยถผกระบรุลนักษณะเฉพทำะตนัวอยตทำงงตทำยๆวตทำชนัวที่ รข้ทำย นอกจทำก
นมีร ควทำมชนัวที่ รข้ทำยใดๆกป็ตทำมทมีที่ถผกกระทททำโดยคนๆหนนที่งกป็อยผใต นสทำยพระเนตรของพระเยโฮวทำหยผผข้ทรง
เหป็นทรุกสธิที่ง ในฐทำนะกษนัตรธิยยองคยหนนที่งทมีที่ปกครองเหนสือประชทำชนทมีที่ถผกเลสือกสรรของพระเจข้ทำ ควทำม
บทำปของเขทำยธิงที่ เลวรข้ทำยเขข้ทำไปใหญต แนตนอนวตทำผผข้ใดไดข้รนับฝทำกไวข้มทำก กป็จะทรงเรมียกเอทำจทำกผผข้นร นันมทำก
3 เปอ็นเพรคำะควคำมโกรธของพระเยโฮวคำหยเปอ็นแนมู่ สฮินึ่งตมู่คำงๆไดถ้เปอ็นไปถนงเพมียงนมีนี้ในกรบง
เยรผ ซคำเลอ็มและยผดคำหย จนพระองคยทรงเหวมีนึ่ยงเขคำทนันี้งหลคำยออกไปเสมียจคำกพระพนักตรยของพระองคย
และเศเดคมียคำหยไดถ้กบฏตมู่อกษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลน นอกเหนสือจทำกควทำมกรธิรวโกรธของพระเจข้ทำทมีที่มมีตตอ
เยรผซทำเลป็มและยผดทำหยแลข้ว เศเดคมียทำหยยนังกบฏตตอกษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนอมีกดข้วย ดนังนนัรนพระเจข้ทำจนงทรง
เหวมีที่ยงประชทำชนของพระองคยออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ สธิที่งทมีที่ดผเหมสือนชนัดเจนตรงนมีรกคป็ สือวตทำ
พระเจข้ทำทรงกระตรุข้นเศเดคมียทำหยใหข้ยนัวที่ ยรุกทำรรรุกรทำนครนัรงสรุดทข้ทำยของเนบผคนัดเนสซทำรยและกทำรกระจนัด
กระจทำยไป เพรทำะควทำมบทำปของประชทำชนของพระองคย พระเจข้ทำจนงทรงจนัดแจงเหตรุกทำรณยตตทำงๆ
ผตทำนททำงกทำรกบฏของเศเดคมียทำหยเพสืที่อทมีที่ยผดทำหยจะถผกถอนออกไปจทำกแผตนดธินของพวกเขทำ กทำรกระ
ทททำกธิจแบบจนัดเตรมียมของพระเจข้ทำผตทำนททำงมนรุษยยจงน ปรทำกฏชนัดเจน ผตทำนเหตรุกทำรณยทรนังหมด พระ
ประสงคยของพระเจข้ทำถผกทททำใหข้สททำเรป็จ

ยรม 52:4-6

และตมู่อมคำในปมีทมีนึ่เกถ้คำแหมู่งรนัชกคำลของทมู่คำน ในวนันทมีนึ่สบฮิ ของเดสือนทมีนึ่สฮิบ

เนบผคดนั เนสซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งเมสืองบคำบฮิโลน พรถ้อมกนับกองทนัพทนันี้งสฮินี้นของทมู่คำนไดถ้มคำตมู่อสผถ้กบนั กรบง
เยรผ ซคำเลอ็มและลถ้อมเมสืองไวถ้ และสรถ้คำงเครสืนึ่องลถ้อมไวถ้รอบ ชตวงเวลทำทมีที่แนตชนัดแหตงกทำรเรธิที่มตข้นของกทำร
ลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุดทข้ทำยถผกหมทำยเหตรุไวข้ดงนั นมีร: เกข้ทำปมี สธิบเดสือน และสธิบวนันในรนัชกทำลของเศเด
คมียทำหย – แคตหข้ทำสธิบวนันกตอนถนงปมีทมีที่สธิบแหตงกทำรครองรทำชยยของเขทำ ในวนันนนัรนเอง กองทนัพของเนบผคนัด
เนสซทำรยตร นังคตทำยลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มและสรข้ทำงเครสือที่ งลข้อมตตทำงๆ – เชธิงเทธินและหอคอยตตทำงๆ – เพสืที่อรอ
อยผนต อกกรรุงนนัรน
5 กรบงนนันี้นจนงถผกลถ้อมอยผจมู่ นปมีทมีนึ่สฮิบเออ็ดแหมู่งกษนัตรฮิยยเศเดคมียคำหย กทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรง
สรุดทข้ทำยจนงกธินเวลทำนทำนกวตทำหนนที่งปมี จรธิงๆแลข้วคสือประมทำณสธิบเจป็ดเดสือน
6 เมสืนึ่อวนันทมีนึ่เกถ้คำของเดสือนทมีนึ่สมีนึ่กคำรกนันดคำรอคำหคำรในกรบงนนันี้นรถ้คำยกคำจมคำก จนไมมู่มมีอคำหคำรเลย
สคคำหรนับประชคำชนแหมู่งแผมู่นดฮิน ในเดสือนทมีที่สมีที่ (และวนันทมีที่เกข้ทำ) ของปมีทมีที่สธิบเอป็ดแหตงกษนัตรธิยยเศเดคมียทำหย
กรรุงนนัรนกททำลนังจะแตกแลข้วดนังทมีที่ถผกบอกในขข้อถนัดไป ดนังนนัรนหลนังจทำกสธิบเจป็ดเดสือนแหตงกทำรถผกลข้อม
โดยกองทหทำรบทำบธิโลน กรรุงเยรผซทำเลป็มกป็พรข้อมแลข้วทมีที่จะแตก ดนังทมีที่ถผกตนัรงใจไวข้โดยกองทนัพทมีโที่ จมตมี
ควทำมอดอยทำกไดข้ทททำใหข้เยรผซทำเลป็มอตอนแอลงอยตทำงมทำก แมข้พวกชนชนัรนสผงของกรรุงนนัรนอทำจมมีอทำหทำร
เพมียงเลป็กนข้อย เหลตทำสทำมนัญชนกป็กทำท ลนังอดอยทำก
ยรม 52:7

แลถ้วกรบงนนันี้นกอ็แตกและทหคำรทนันี้งหมดกอ็หนมีออกไปจคำกกรบงในกลคำง

คสืน ไปตคำมทคำงประตผเมสืองระหวมู่คำงกคคำแพงทนันี้งสอง ไปตคำมทคำงรคำชอบทยคำน (ฝมู่คำยคนเคลเดมียกอ็ลถ้อม
อยผรมู่ อบกรบง) และเขคำทนันี้งหลคำยไปทคำงทมีนึ่รคำบ หลนังจทำกไดข้ทททำใหข้พวกผผข้ปข้องกนันกรรุงเยรผซทำเลป็มอตอนแอ
ลงอยตทำงสธิรนเชธิงแลข้ว คนบทำบธิโลนกป็ทะลวงเขข้ทำไปในกรรุงนนัรนในฤดผรข้อนของปมี 586 กตอน ค.ศ. เหลตทำ
นนักโบรทำณคดมีชทำวอธิสรทำเอล Yohanan Aharoni และ Michael Avi-Yonah เขมียนขข้อควทำมตตอไปนมีร
เกมีที่ยวกนับยรุทธกทำรสรุดทข้ทำยนมีรตตอสผข้เยรผซทำเลป็ม
“ครทำวนมีร (นนันที่ คสือ กทำรรรุกรทำนครนัรงทมีสที่ ทำมตตอสผข้ยผดทำหย) กทำรโตข้ตอบดข้วยกททำลนังทหทำรของบทำบธิ
โลนกป็รนรุ แรงและปรทำศจทำกควทำมสงสทำร หนัวเมสืองตตทำงๆของยผดทำหยถผกทททำลทำยหนัวเมสืองแลข้วหนัวเมสือง

เลตทำ ในกทำรขรุดคข้นททำงโบรทำณคดมีหลทำยครนัรง เชตนทมีที่รทำมนัท, รทำเฮล, เบหทย-ซผรย, เบธเชเมช, ลทำคมีช,
เดบมีรย, อทำรนัด และเอน-เกดมี กทำรทททำลทำยลข้ทำงอยตทำงสธิรนเชธิงปรทำกฏชนัดเจน… ในทมีที่สรุดเยรผซทำเลป็มกป็ถผก
ลข้อม อยตทำงไรกป็ตทำม กทำรลข้อมนนัรนกป็ถผกยกเลธิกชตวงสนัรนๆหลนังจทำกขตทำวลสือเกมีที่ยวกนับกทำรเขข้ทำมทำของกอง
ทนัพอมียธิปตย (เยเรมมียย 37:5) แมข้มนนั ถผกลข้อมตตอในทนันทมีกตป็ ทำม ในฤดผรข้อนของปมี 587 กตอน ค.ศ.
(หมทำยเหตรุบรรณทำธธิกทำร: เรทำเชสืที่อวตทำมนันคสือปมี 586 กตอน ค.ศ.) กททำแพงทนัรงหลทำยของกรรุงนนัรนกป็ถผก
ทะลวงและเยรผซทำเลป็มกป็ถผกยนด หนนที่งเดสือนตตอมทำคนบทำบธิโลนเผทำกรรุงนนัรนทนัรงหมดซนที่งรวมถนงพระ
วธิหทำรดข้วย และคนจททำนวนมทำกถผกจนับไปเปป็นเชลยยนังบทำบธิโลเนมียอมีกครนัรง”
เมสืที่อกองทหทำรของบทำบธิโลนเขข้ทำไปในกรรุงเยรผซทำเลป็ม เศเดคมียทำหยและกองทนัพหลนักของเขทำกป็
หนมีไปจทำกกรรุงนนัรนกลทำงดนก โจเซฟนัสกลตทำววตทำกทำรโจมตมีของบทำบธิโลนเกธิดขนรนกลทำงดนก ดผ ควทำมเหป็น
ตตทำงๆสททำหรนับเยเรมมียย 39:4 ดนังนนัรนในกลทำงดนกคสืนนนัรน กองทหทำรทมีที่พทำต ยแพข้ของเศเดคมียทำหยกหป็ ทำททำง
หนมีไปโดยมรุตงหนข้ทำลงไปตทำมเสข้นททำงภผเขทำทมีที่ขรรุขระไปยนังเยรมีโค – เสข้นททำงไปสผต ทมีที่รทำบแหตง
จอรยแดน
ยรม 52:8-9

แตมู่กองทนัพของคนเคลเดมียไดถ้ไลมู่ตฮิดตคำมกษนัตรฮิยยไป และไปทนันเศเด

คมียคำหยในทมีนึ่รคำบเมสืองเยรมีโค และกองทนัพทนันี้งสฮินี้นของทมู่คำนกอ็กระจนัดกระจคำยไปจคำกทมู่คำน เมสือที่ คข้นพบวตทำ
เศเดคมียทำหยและกองทหทำรของเขทำไดข้หลบหนมีไปแลข้วในตอนกลทำงคสืน คนบทำบธิโลนกป็ไลตตธิดตทำม
พวกเขทำไป โจเซฟนัสกลตทำววตทำเมสือที่ กองทหทำรของเศเดคมียทำหยเหป็นคนบทำบธิโลนทมีที่เขข้ทำมทำใกลข้วนันถนัดมทำ
พวกเขทำกป็กระจนัดกระจทำยไปเพสืที่อปกปข้องตนัวเอง โดยทธิรงเศเดคมียทำหยใหข้ถผกจนับไป เหตรุกทำรณยนร มีเกธิดขนรน
ในทมีที่รทำบแหตงแมตนร ททำจอรยแดนใกลข้เยรมีโค
9 และเขคำกอ็จนับกษนัตรฮิยย นคคำขนนี้นมคำถวคำยแกมู่กษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนทมีนึ่ตคคำบลรฮิบลคำหยในแผมู่นดฮิน
ฮคำมนัท และกษนัตรฮิยยกอ็ไดถ้พฮิพคำกษคำโทษทมู่คำน เมสือที่ กทำรโจมตมีครนัรงสรุดทข้ทำยตตอสผข้เยรผซทำเลป็มเกธิดขนรน เนบผคนัด
เนสซทำรยกไป็ มตไดข้อยผดต ข้วย แตตอยผทต มีที่ตททำบลรธิบลทำหยในแผตนดธินฮทำมนัท นมีเที่ ปป็นนครหนนที่งในซมีเรมียและบทำง
คนเชสืที่อวตทำเปป็นนครทมีที่ตตอมทำถผกเรมียกวตทำอนันทธิโอก พอจนับตนัวเศเดคมียทำหยไดข้แลข้ว กองทนัพบทำบธิโลนกป็นททำ

ตนัวเขทำไปหทำเนบผคนัดเนสซทำรยทมีที่ตททำบลรธิบลทำหย ทมีที่นนันที่ เนบผคนัดเนสซทำรยพธิพทำกษทำโทษเศเดคมียทำหยโทษ
ฐทำนทมีที่เขทำกบฏตตอตน
ยรม 52:10-11

กษนัตรฮิยยแหมู่งบคำบฮิโลนไดถ้ประหคำรบบตรชคำยทนันี้งหลคำยของเศเดคมียคำหย

ตมู่อหนถ้คำตมู่อตคำทมู่คำน และไดถ้ประหคำรเจถ้คำนคำยทนันี้งสฮินี้นแหมู่งยผดคำหยเสมียทมีนึ่ตคคำบลรฮิบลคำหย เปป็นไปไดข้วทำต เหลตทำ
บรุตรชทำยของเศเดคมียทำหยและพวกเจข้ทำนทำย (นนันที่ คสือ พวกหลทำนชทำย) อทำจถผกทธิรงไวข้ทเมีที่ ยรผซทำเลป็มและ
จทำกนนัรนกป็ถผกจนับตนัวโดยกองทหทำรบทำบธิโลนมทำยนังรธิบลทำหย อยตทำงไรกป็ตทำม และอทำจเปป็นไปไดข้มทำกกวตทำ
กป็คสือ พวกเขทำหนมีไปพรข้อมกนับเศเดคมียทำหยและถผกจนับตนัวพรข้อมกนับเขทำจทำกนนัรนกป็ถผกพทำตนัวไปยนังรธิบลทำหย
โดยตรง ทมีนที่ นันที่ พวกเขทำถผกฆตทำตทำยตตอหนข้ทำตตอตทำเศเดคมียทำหย เจตนทำอนันโหดเหมีรยมของเนบผคนัดเนสซทำรย
กป็คสือวตทำ สธิที่งสรุดทข้ทำยทมีที่เศเดคมียทำหยจะไดข้เหป็นกป็คสือ กทำรเสมียชมีวธิตของเหลตทำบรุตรชทำยและพวกเจข้ทำนทำยของ
เขทำ
11 จคำกนนันี้นทมู่คำนทคคำตคำของเศเดคมียคำหยใหถ้บอดไป และกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนตมีตรวนไวถ้และนคคำ
ทมู่คำนไปยนังบคำบฮิโลน และขนังทมู่คำนไวถ้ในคบกจนวนันทมีนึ่ทมู่คำนสฮินี้นชมีวตฮิ หลนังจทำกเหป็นกทำรเสมียชมีวธิตของเหลตทำ
บรุตรชทำยของเขทำแลข้ว ดวงตทำของเศเดคมียทำหยกถป็ ผกควนักออกมทำ จทำกนนัรนเนบผคนัดเนสซทำรยกมป็ นัดเขทำดข้วย
โซตตรวน นททำตนัวเขทำไปยนังบทำบธิโลน และขนังเขทำไวข้ในครุกจนวนันทมีที่เขทำตทำย นนักอธธิบทำยพระคนัมภมีรบย ทำง
ทตทำนเชสืที่อวตทำครุกของเศเดคมียทำหยเปป็นเรสือนคนงทำนซนงที่ เปป็นทมีที่ๆเขทำถผกบนังคนับใหข้ทททำงทำนหนนัก (เหมสือนแซม
สนัน) จนกระทนังที่ เขทำตทำย นมีที่เปป็นบนันทนกเดมียวเกมีที่ยวกนับวนันทข้ทำยๆเหลตทำนนัรนของเศเดคมียทำหยทมีที่ถผกพบในพระ
คนัมภมีรย
ยรม 52:12-14

เมสืนึ่อวนันทมีนึ่สฮิบในเดสือนทมีนึ่หถ้คำ ซนนึ่งเปอ็นปมีทมีนึ่สบฮิ เกถ้คำของรนัชกคำลเนบผคนัดเนส

ซคำรยกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน เนบผซคำระดคำนผผบถ้ นังคนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคย ผผปถ้ รนนฮิบนัตฮิกษนัตรฮิยย
บคำบฮิโลน ไดถ้เขถ้คำไปในกรบงเยรผซคำเลอ็ม ประมทำณหนนที่งเดสือนหลนังจทำกกรรุงเยรผซทำเลป็มแตก เนบผซทำระ
ดทำน แมตทนัพใหญตคนหนนที่งในกองทนัพของเนบผคนัดเนสซทำรยกมป็ ทำถนงในเยรผซทำเลป็มพรข้อมกนับคททำสนังที่ ตตทำงๆ
ใหข้เผทำมนันเสมีย บทำงคนอข้ทำงวตทำมมีควทำมขนัดแยข้งระหวตทำง 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:8 กนับตรงนมีร ขข้อควทำมใน
หนนังสสือพงศยกษนัตรธิยยระบรุเจทำะจงวนันทมีที่เจป็ดของเดสือนนนัรน อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมขนัดแยข้งนมีรกถป็ ผกคลมีคที่ ลทำย

ไดข้อยตทำงงตทำยดทำยในกทำรเขข้ทำใจวตทำเนบผซทำระดทำนมทำถนงทมีที่เยรผซทำเลป็มในวนันทมีที่เจป็ดแตตไมตไดข้เรธิที่มเผทำกรรุงนนัรน
จนกระทนังที่ วนันทมีที่สธิบ
13 และเขคำไดถ้เผคำพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย และพระรคำชวนัง และบรรดคำเรสือนทนันี้งสฮินี้นของ
กรบงเยรผ ซคำเลอ็มเสมีย ทมู่คำนเผคำบถ้คำนของผผถ้ยฮินึ่งใหญมู่ทนันี้งหลคำยเสมียหมดทบกหลนัง ในวนันอนันนตทำกลนัวนนัรน เนบผ
ซทำระดทำนจรุดไฟเผทำกรรุงเยรผซทำเลป็ม พระวธิหทำรของพระเจข้ทำ พระรทำชวนังของกษนัตรธิยย และบข้ทำนเรสือ
นอสืที่นๆทรุกหลนังในกรรุงนนัรนถผกไฟเผทำ โดยเฉพทำะคฤหทำสนยหลนังงทำมใหญตโตของพวกชนชนัรนสผงแหตง
กรรุงนนัรน ในหนนังสสือผผข้พยทำกรณยตตทำงๆของภทำคพนันธสนัญญทำเดธิม คททำกลตทำวโทษหนนักสรุดมมีตตอพวก
ชนชนัรนสผงของสนังคมยธิว โดยเฉพทำะทมีที่เยรผซทำเลป็ม เมสืที่อกทำรพธิพทำกษทำตกลงมทำในทมีที่สรุด พวกเขทำถผก
ทททำลทำยเปป็นพธิเศษ เมสืที่อทรุกอยตทำงจบสธิรนแลข้ว กรรุงนนัรนกป็ถผกไฟเผทำจนหมด
14 และกองทนัพทนันี้งสฮินี้นของคนเคลเดมีย ผผอถ้ ยผมู่กบนั ผผบถ้ นังคนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้ทลคำย
กคคำแพงทนันี้งหมดทมีนึ่อยผมู่รอบกรบงเยรผ ซคำเลอ็มลง หลนังจทำกเผทำกรรุงนนัรนแลข้ว เนบผซทำระดทำนจนงใชข้พลทหทำร
ของเขทำในกทำรทททำลทำยกททำแพงทนันั้งหมดของเยรผซทำเลป็ม กททำแพงตตทำงๆของบรรดทำนครสมนัยโบรทำณเปป็น
เครสือที่ งปข้องกนันททำงทหทำรหลนักของพวกมนัน นครใดทมีที่ไมตมมีกทำท แพงกป็ปข้องกนันตนัวเองไมตไดข้ ดนังนนัรน
เยรผซทำเลป็มจนงไมตเพมียงถผกทททำลทำยเทตทำนนัรน แตตมนนั ยนังถผกทททำใหข้ไรข้พธิษสงดข้วยหทำกพวกกบฏยธิวหทำททำง
สรข้ทำงกรรุงนนัรนขนรนใหมต สรรุปกป็คสือ กรรุงเยรผซทำเลป็มถผกทททำลทำยจนรทำบคทำบ – ถผกเผทำและถผกพนังทลทำย คน
บทำบธิโลนทธิรงไวข้แตตเศษซทำกเมสืที่อพวกเขทำเสรป็จธรุระ
ยรม 52:15-16

จคำกนนันี้นเนบผซคำระดคำนผผถ้บงนั คนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคย ไดถ้จนับ

ประชคำชนบคำงคนทมีนึ่ยคำกจนและประชคำชนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ ผผซถ้ นนึ่งเหลสืออยผใมู่ นกรบงและผผทถ้ มีนึ่หลบหนมี ผผหถ้ นมีไป
หคำกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนพรถ้อมกนับฝผงชนทมีนึ่เหลสืออยผมู่ไปเปอ็นเชลย เนบผซทำระดทำนจนงรวบรวมพวกยธิวทมีที่
เหลสืออยผทต ร นังหมดจทำกเยรผซทำเลป็มซนที่งรอดชมีวธิตจทำกศนกนนัรนพรข้อมกนับคนอสืที่นๆซนที่งไดข้แปรพนักตรยไปหทำคน
บทำบธิโลนกตอนหนข้ทำนนัรนและบนังคนับพวกเขทำใหข้เดธินไปยนังบทำบธิโลน กทำรกวทำดตข้อนไปเปป็นเชลยเหลตทำ
นนัรนแหตงกทำรกระจนัดกระจทำยไปนนัรนเกสือบเสรป็จสมบผรณยแลข้ว

16 แตมู่เนบผซคำระดคำนผผบถ้ นังคนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้ละคนจนในแผมู่นดฮินไวถ้บถ้คำง ใหถ้
เปอ็นคนทคคำสวนองบมู่น และเปอ็นคนทคคำไรมู่ไถนคำ แตกตตทำงกนับชทำวกรรุงเยรผซทำเลป็ม คนบทำบธิโลนเหลสือพวก
ยธิวชนชนัรนตทที่ทำกวตทำแหตงแถบชนบทของยผดทำหยไวข้เพสืที่อดผแลสวนองรุตนตตทำงๆของแผตนดธินนนัรนซนที่งมธิไดข้ถผก
ทททำลทำย เหป็นไดข้ชนัดวตทำเนบผคนัดเนสซทำรยปรทำรถนทำทมีจที่ ะไดข้รนับผลกททำไรบข้ทำงจทำกแผตนดธินทมีที่ถผกพธิชธิตนมีร
ยรม 52:17-19

นอกจคำกนมีบนี้ รรดคำเสคำทองสนัมฤทธฮิธิ์ซนนึ่งอยผมู่ในพระนฮิเวศของพระเยโฮ

วคำหย และเชฮิงและขนันสคำครทองสนัมฤทธฮิธิ์ ซนงนึ่ อยผมู่ในพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหยนนนันี้ คนเคลเดมียไดถ้ท บบ
เสมียเปอ็นชฮินนี้ ๆ และขนเอคำทองสนัมฤทธฮิธิ์ทนันี้งหมดไปยนังบคำบฮิโลน ในพระวธิหทำรนนัรนทมีที่เยรผซทำเลป็ม มมีทอง
สนัมฤทธธิธทมีที่ใชข้ในงทำนสถทำปนัตยกรรมปรธิมทำณมหทำศทำล ซทำโลมอนไดข้ตรนังเสทำใหญตสองตข้นซนที่งทททำดข้วย
ทองสนัมฤทธธิธตรงททำงเขข้ทำของโครงสรข้ทำงพระวธิหทำรหลนัก ดผ 1 พงศยกษนัตรธิยย 7:15-21 นอกจทำกนมีร ยนังมมี
ขนันสทำคร (นนันที่ คสือ อตทำงลข้ทำงชททำระ) ทองสนัมฤทธธิธขนทำดใหญตและฐทำนตตทำงๆของมนันดข้วยซนที่งถผกสรข้ทำง
ดข้วยทองสนัมฤทธธิธทร นังหมด กองทหทำรบทำบธิโลนพนังชธิรนงทำนฝมีมสือขนทำดใหญตเหลตทำนมีรใหข้เปป็นชธิรนๆทมีขที่ น
ไปไหวและใสต รถเขป็นขนกลนับไปยนังบทำบธิโลน
18 และเขคำไดถ้ขนเอคำหมถ้อขนคำดใหญมู่ดถ้วย อมีกทนันี้งพลนันึ่ว ตะไกรตนัดไสถ้ตะเกมียง และชคำมและ
ชถ้อน และภคำชนะทองสนัมฤทธฮิธิ์ทนันี้งสฮินี้น ซนนึ่งใชถ้ในกคำรปรนนฮิบตนั ฮิ เครสือที่ งใชข้ทรนังหมดทมีที่เปป็นทองสนัมฤทธธิธทมีที่
พระวธิหทำรกป็ถผกยนดไปดข้วยและถผกขนกลนับไปยนังบทำบธิโลน
19 ทนันี้งอมู่คำง ถคำดรองไฟ และชคำม และหมถ้อขนคำดใหญมู่ และเชฮิงเทมียน และชถ้อน และอมู่คำงนคนี้คำ
อะไรทมีนึ่ทคคำดถ้วยทองคคคำ ผผบถ้ นังคนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคยกอ็เอคำไปเปอ็นทองคคคำ อะไรทมีนึ่ทคคำดถ้วยเงฮินกอ็
เอคำไปเปอ็นเงฮิน เครสือที่ งใชข้ทรนังหมดทมีที่เปป็นทองคททำหรสือเงธินของพระวธิหทำรกป็ถผกขนไปยนังบทำบธิโลนเชตน
กนัน ของเหลตทำนมีรอทำจเปป็นภทำชนะทองคททำซนงที่ ตตอมทำถผกเอทำไปใชข้อยตทำงหมธิที่นประมทำทโดยเบลชนัสซทำรยทมีที่
บทำบธิโลน ดผ ดทำเนมียล 5:1-4
ยรม 52:20-23

สมู่วนเสคำสองเสคำ และขนันสคำครหนนนึ่งลผก กนับวนัวทองสนัมฤทธฮิธิ์สบฮิ สอง

ตนัวซนนึ่งอยผใมู่ ตถ้เชฮิงทนันี้งหลคำย ซนนึ่งกษนัตรฮิยซย คำโลมอนไดถ้สรถ้คำงไวถ้สคคำหรนับพระนฮิเวศของพระเยโฮวคำหย ทอง
สนัมฤทธฮิธิ์ของสฮิงนึ่ ของเหลมู่คำนมีนี้ทนันี้งสฮินี้นกอ็ชนันึ่งกนันไมมู่ไหว รทำยละเอมียดเพธิมที่ เตธิมเกมีที่ยวกนับทองสนัมฤทธธิธซนที่งถผก

ขนเอทำไปถผกพรรณนทำ สตวนเสทำทองสนัมฤทธธิธสองตข้นนนัรน ขนันสทำครทองสนัมฤทธธิธ (อตทำงลข้ทำงชททำระ)
และฐทำนตตทำงๆของมนัน นทรทำหนนักของพวกมนันกป็มทำกเหลสือเกธินจนพวกกองทหทำรบทำบธิโลนทมีที่
เยรผซทำเลป็มไมตมมีวธิธมีชงนัที่ นทรทำหนนักมนันไดข้
21 สมู่วนเสคำนนันนี้ เสคำตถ้นหนนนึ่งสผ งสฮิบแปดศอก วนัดรอบสฮิบสองศอก และควคำมหนคำของมนัน
เปอ็นสมีนึ่นวฮินี้ กลคำงกลวง บทำงคนอข้ทำงวตทำมมีควทำมขนัดแยข้งกนันระหวตทำง 1 พงศยกษนัตรธิยย 7:15, 2 พงศทำวดทำร
3:15 กนับตรงนมีร ในหนนังสสือหมวดประวนัตธิศทำสตรยทรนังสองเลตมนนัรน เสทำทนัรงสองนนัรนถผกกลตทำววตทำมมีควทำม
ยทำวสทำมสธิบหข้ทำศอก อยตทำงไรกป็ตทำม ควทำมขนัดแยข้งกนันนนัรนกป็ถผกคลมีคที่ ลทำยเมสืที่อตระหนนักวตทำเสทำแตล่ละตผู้น
สผงสธิบแปดศอก ทนัรงสองตข้นรวมกนันซนที่งไมตรวมฐทำนกป็เทตทำกนับสทำมสธิบหข้ทำศอกดนังทมีที่กลตทำวไวข้ใน 2
พงศทำวดทำร 3:15 นมีที่เปป็นทมีที่เดมียวในพระคนัมภมีรยทมีที่เสทำทนัรงสองตข้นนนัรนถผกพรรณนทำวตทำกลวง
22 บนเสคำนมีนี้มมีบวนั ควคนึ่คำยอดทองสนัมฤทธฮิธิ์ บนัวควคนึ่คำยอดอนันหนนนึ่งสผ งหถ้คำศอก มมีตคำขมู่คำยและลผก
ทนับทฮิม ทนันี้งหมดทคคำดถ้วยทองสนัมฤทธฮิธิ์อยผมู่รอบบนัวควคนึ่คำยอด และเสคำทมีนึ่สองกอ็มมีเหมสือนกนัน ทนันี้งลผกทนับทฮิม
ดถ้วย รทำยละเอมียดเพธิมที่ เตธิมเกมีที่ยวกนับเสทำสองตข้นนนัรนและ ‘หนัวเสทำ’ (นนันที่ คสือ บนัวควทที่ทำ) ถผกกลตทำวถนง อมีก
ครนัรงทมีพที่ วกนนักวธิจทำรณยไดข้อข้ทำงวตทำมมีความไมล่สมบผรณณ์แบบ (นนันที่ คสือ ขข้อผธิดพลทำดตตทำงๆ) ในพระคนัมภมีรย
เพรทำะ 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:17 กลตทำววตทำหนัวเสทำ (นนันที่ คสือ บนัวควทที่ทำ) ทนัรงสองนนัรนสผงสทำมศอก อยตทำงไรกป็ตทำม
Jamieson, Fausset และ Brown กป็หมทำยเหตรุวทำต “บนัวควทที่ทำอนันหนนที่งประกอบดข้วยสองสต วน: สต วนหนนที่ง
ซนที่งอยผตต ทที่ทำกวตทำและเปป็นแบบเรมียบๆมมีขนทำดสองศอก อมีกสต วนทมีที่เหลสือซนที่งอยผสต ผงกวตทำและถผกแกะสลนัก
ลวดลทำยวธิจธิตรมมีขนทำดสทำมศอก สต วนแรกไมตถผกกลตทำวถนงใน 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:17 เพรทำะถสือวตทำเปป็น
สต วนของตนัวเสทำ สต วนหลนังเทตทำนนัรนถผกกลตทำวถนงตรงนนัรน ตรงนมีรบนัวควทที่ทำทนันั้งหมดซนที่งสผงหข้ทำศอกถผกกลตทำว
ถนง” ขข้อผธิดพลทำด (นนันที่ คสือ ควทำมไมตสมบผรณยแบบ) ทมีที่ถผกกลตทำวอข้ทำงนมีรจนงถผกคลมีคที่ ลทำย
23 ขถ้คำงๆมมีลผกทนับทฮิมเกถ้คำสฮิบหกลผก บนตคำขมู่คำยโดยรอบนนันี้นมมีลผกทนับทฮิมทนันี้งหมดหนนนึ่งรถ้อยลผก
แมข้แตตรทำยละเอมียดเพธิที่มเตธิมเกมีที่ยวกนับหนัวเสทำทนัรงสองนนัรนกป็ถผกใหข้ไวข้ อมีกครนัรงทมีที่พวกนนักวธิจทำรณยอข้ทำงวตทำมมี
ควทำมขนัดแยข้ง (นนันที่ คสือ ควทำมไมตสมบผรณยแบบ หรสือขข้อผธิดพลทำด) เมสืที่อเปรมียบเทมียบขข้อนมีรกบนั 1 พงศย
กษนัตรธิยย 17:20 และ 2 พงศทำวดทำร 4:13 อยตทำงไรกป็ตทำม Jamieson, Fausset และ Brown กป็หมทำยเหตรุ

อมีกครนัรงวตทำ “ดผเหมสือนวตทำมมีลผกทนับทธิมสองแถว โดยแถวหนนงที่ อยผเต หนสืออมีกแถวหนนที่ง และในแตตละแถว
มมีลผกทนับทธิมหนนงที่ รข้อยลผก ตรงนมีรมนันถผกกลตทำววตทำมมีเกข้ทำสธิบหกลผก แตตตตอมทำทนันทมีมมีหนนงที่ รข้อยลผก และใน
1 พงศยกษนัตรธิยย 7:20 เชตนกนัน สมีที่ลผกดผเหมสือนไมตถผกมองเหป็นโดยคนๆหนนงที่ ทมีที่มองจทำกจรุดๆหนนงที่ และ
มองเหป็นแคตเกข้ทำสธิบหกลผกนนัรนเทตทำนนัรน หรสือสมีลที่ ผกทมีที่ไมตถผกกลตทำวถนงตรงนมีรคสือลผกเหลตทำนนัรนทมีที่แยกทนัรงสมีที่
ดข้ทำนออกจทำกกนัน โดยลผกทนับทธิมลผกหนนที่งอยผตต รงแตตละจรุดแหตงกทำรแยกออกจทำกกนัน (หรสืออยผทต มีที่หวนั มรุม
ทนัรงสมีที่นร นนั ) ระหวตทำงทนัรงสมีที่ดข้ทำนนนัรน”
ยรม 52:24-27

และผผถ้บนัญชคำกคำรทหคำรรนักษคำพระองคยไดถ้จนับเสไรอคำหยป บโรหฮิตใหญมู่

และเศฟนันยคำหยปบโรหฮิตทมีนึ่สอง และผผถ้เฝถ้คำธรณมีประตผอมีกสคำมคน เสไรอทำหยคนนมีรเปป็นคนละคนกนับเสไร
อทำหยบรุตรชทำยของเนรธิยทำหยทมีที่ถผกหมทำยเหตรุไวข้ในเยเรมมียย 51:59 เสไรอทำหยปโรุ รหธิตใหญต เศฟนันยทำหยรอง
ปรุโรหธิตใหญต และผผข้เฝข้ทำธรณมีประตผทรนังสทำมคนของพระวธิหทำรถผกจนับกรุมโดยเนบผซทำระดทำน
25 และจคำกกรบงนนันี้นทมู่คำนจนับขนันทมีคนหนนนึ่ง ผผบถ้ นังคนับทหคำร และทมีนึ่ปรนกษคำของกษนัตรฮิยยเจอ็ดคน
ซนนึ่งพบอยผมู่ในกรบงนนันี้น และเลขคำนบกคำรของผผถ้บนังคนับบนัญชคำของกองทนัพ ผผถ้ซงนนึ่ เกณฑยประชคำชนแหมู่ง
แผมู่นดฮิน และประชคำชนแหมู่งแผมู่นดฮินอมีกหกสฮิบคนซนนึ่งพบอยผมู่ทมู่คำมกลคำงกรบงนนันี้น บรุคคลตตทำงๆทมีที่มมี
ตททำแหนตงสผงแหตงเยรผซทำเลป็มกป็ถผกพบตนัววตทำซตอนอยผใต นกรรุงนนัรนพรข้อมกนับอมีกหกสธิบคนทมียที่ ศตทที่ทำกวตทำ (อมีก
ครนัรงทมีที่ตนัวเลขตตทำงๆซนที่งถผกบนันทนกตรงนมีรแตกตตทำงเลป็กนข้อยจทำกตนัวเลขของ 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:19 บรุคคล
สททำคนัญหข้ทำคนถผกกลตทำวถนงในขข้อนนัรน แตตคททำตอบงตทำยๆกป็คอสื วตทำ สองคนนมีรเปป็นบรุคคลทมีโที่ ดดเดตนนข้อยกวตทำ
พวกเขทำจนงไมตถผกกลตทำวถนงในขข้อนนัรน
26 ดนังนนันี้นเนบผซคำระดคำนผผถ้บงนั คนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำพระองคยจนงจนับคนเหลมู่คำนมีนี้นคคำไปถวคำย
กษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนทมีนึ่ตคคำบลรฮิบลคำหย คนทนัรงหมดนมีรถผกบนังคนับใหข้เดธินไปยนังตททำบลรธิบลทำหยซนที่งเปป็นทมีๆที่
เนบผคนัดเนสซทำรยอยผขต ณะนนัรน
27 และกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนทรงตมีเขคำ และประหคำรเขคำเสมียทมีนึ่ตคคำบลรฮิบลคำหยในแผมู่นดฮินฮคำมนั
ท พวกเชลยกลรุมต สรุดทข้ทำยนมีรถผกประหทำรชมีวธิตในตททำบลรธิบลทำหยโดยเนบผคนัดเนสซทำรย เรทำไมตทรทำบ
ชนัดเจนวตทำทททำไมคนเหลตทำนมีรถผกฆตทำตทำยและคนอสืที่นๆทมีที่เหลสือถนงไมตถผกฆตทำตทำย มนันอทำจเปป็นเพรทำะกทำร

ขนัดขสืนของพวกเขทำตตอกทำรจนับกรุมหรสือทตทำทมีของพวกเขทำเมสือที่ พวกเขทำยสืนอยผตต ตอหนข้ทำเนบผคดนั เนสซทำรย
อทำจเปป็นไดข้วทำต คนเหลตทำนมีรเหยมียดหยทำมผผข้ทมีที่จนับพวกเขทำมทำ พวกเขทำจนงถผกฆตทำตทำยเสมียทมีที่นนันที่ เลย ขข้อ 27
ปธิดทข้ทำยดข้วยหมทำยเหตรุทมีที่แสดงถนงกทำรสธิรนสรุด ดนังนนันี้นแหละ ยผดคำหยกอ็ไดถ้ถผกนคคำไปเปอ็นเชลยออกไปจคำก
แผมู่นดฮินของตน ประชทำชทำตธิยผดทำหยและอธิสรทำเอลไมตมมีตนัวตนอมีกตตอไปในฐทำนะประชทำชทำตธิหนนที่งทมีที่มมี
อททำนทำจอธธิปไตยในแผตนดธินของพวกเขทำเอง นนันที่ ไมตไดข้เปลมียที่ นแปลงจนกระทนังที่ ปมี 1948 เมสือที่
อธิสรทำเอลถผกสถทำปนทำขนรนใหมตอยตทำงเปป็นททำงกทำรในฐทำนะประเทศอธธิปไตยในแผตนดธินของพวกเขทำ
เอง ถนงกระนนัรน มมีพวกยธิวทมีที่ยนังอทำศนัยอยผใต นกทำรกระจนัดกระจทำยไปจททำนวนมทำกกวตทำทมีที่อทำศนัยอยผใต น
ประเทศอธิสรทำเอลปนัจจรุบนัน กทำรกระจนัดกระจทำยไปนนัรนยนังไมตยรุตธิ
ยรม 52:28-30

ตมู่อไปนมีนี้เปอ็นจคคำนวนประชคำชนซนนึ่งเนบผคดนั เนสซคำรยจนับไปเปอ็นเชลย

ในปมีทมีนึ่เจอ็ด พวกยฮิวสคำมพนันยมีสนึ่ บฮิ สคำมคน 2 พงศยกษนัตรธิยย 24:12 กลตทำวถนงปมีทมีที่แปดแหตงรนัชกทำลของเนบผ
คนัดเนสซทำรย ควทำมขนัดแยข้งทมีที่ถผกคธิดวตทำมมีนร มีเกมีที่ยวขข้องกนับวธิธมีนนับกทำรครองรทำชยยของกษนัตรธิยย นนัก
ประวนัตธิศทำสตรยสมนัยโบรทำณบทำงทตทำนหมทำยเหตรุกทำรเรธิที่มตข้นของกทำรขนรนครองบนัลลนังกยของกษนัตรธิยย
ขณะทมีที่ทตทำนอสืที่นๆนนับกทำรครองรทำชยยหนนที่งปมีกตป็ ตอเมสือที่ หลนังจทำกผตทำนไปแลข้วหนนที่งปมีเทตทำนนัรน ดนังนนัรนจนง
ไมตมมีควทำมขนัดแยข้งกนันเลย (ยกตนัวอยตทำงเชตน ปมี ค.ศ. 1900 ถผกหมทำยเหตรุเปป็นประจททำวตทำเปป็นศตวรรษทมีที่
ยมีที่สธิบ นอกจทำกนมีร อทำจไมตมมีควทำมแตกตตทำงกนันระหวตทำงผผข้เขมียนหมวดประวนัตธิศทำสตรยหลทำยทตทำน
ระหวตทำงสธิรนปมีทมีที่เจป็ดกนับเรธิที่มตข้นปมีทแมีที่ ปดแหตงรนัชกทำลของเขทำ) ปมีทมีที่เจป็ด (หรสือทมีที่แปด) แหตงเนบผคดนั เนส
ซทำรยกคป็ งเปป็นเวลทำทมีที่เขทำรรุกรทำนยผดทำหยเปป็นครนัรงทมีที่สองในประมทำณปมี 597 กตอน ค.ศ. ณ เวลทำนนัรนพวก
ยธิว 3,023 คนถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน
29 ในปมีทมีนึ่สบฮิ แปดแหมู่งรนัชกคำลเนบผคนัดเนสซคำรย ทมู่คำนขนเชลยจคำกกรบงเยรผ ซคำเลอ็มแปดรถ้อย
สคำมสฮิบสองคน สททำหรนับควทำมขนัดแยข้งทมีที่ถผกหทำวตทำมมีนร นันระหวตทำงปมีครองรทำชยยทรนังสองนนัรนของเนบผคนัด
เนสซทำรยทมีที่ถผกบนันทนกตรงนมีรกบนั 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:8 และเยเรมมียย 52:15 ดผควทำมเหป็นตตทำงๆสททำหรนับขข้อ
กตอนหนข้ทำ นอกจทำกนมีร กทำรลข้อมกรรุงเยรผซทำเลป็มครนัรงสรุดทข้ทำยกป็กธินเวลทำประมทำณสธิบแปดเดสือนและยธิว
บทำงคนถผกกวทำดตข้อนไปในตอนตข้นเมสืที่อพวกเขทำแปรพนักตรยไปอยผฝต ตทำยบทำบธิโลน ณ เวลทำนนัรนเอง ยธิว
832 คนถผกสต งตนัวไปยนังบทำบธิโลน

30 ในปมีทมีนึ่ยมีนึ่สบฮิ สคำมแหมู่งรนัชกคำลเนบผคดนั เนสซคำรย เนบผซคำระดคำนผผบถ้ นังคนับบนัญชคำทหคำรรนักษคำ
พระองคยจนับยฮิวเปอ็นเชลยเจอ็ดรถ้อยสมีนึ่สบฮิ หถ้คำคน รวมคนทนันี้งหมดเปอ็นสมีนึ่พนันกนับหกรถ้อยคน นมีที่อทำจหมทำย
ถนงพวกยธิวทมีที่ถผกจนับเปป็นเชลยในกทำรกบฏของเกดทำลธิยทำหยเมสืที่อสมีที่หรสือหข้ทำปมีหลนังจทำกกรรุงเยรผซทำเลป็มแตก
ในกทำรกททำรทำบกทำรกบฏนนัรน พวกยธิวอมีก 745 คนถผกกวทำดตข้อนไปยนังบทำบธิโลน เยเรมมียยใหข้ยอดรวม
ของผลบวกสทำมอนันทมีที่ถผกหมทำยเหตรุขข้ทำงบนวตทำเทตทำกนับยธิว 4,600 คน ตนัวเลขนมีรไมตรวมพวกยธิวทมีที่ถผก
กวทำดตข้อนไปในกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกนนัรนเมสืที่อดทำเนมียลและเพสืที่อนๆของเขทำถผกจนับไปเปป็นเชลยใน
ประมทำณปมี 605 กตอน ค.ศ. มนันไมตนตทำจะรวมพวกผผข้หญธิงและเดป็กทมีที่ถผกจนับเปป็นเชลยดข้วย ตนัวเลขเหลตทำ
นมีรดผเหมสือนหมทำยถนงจททำนวนของพวกผผข้ชทำยชทำวยธิวทมีที่ถผกจนับเปป็นเชลยไปจทำกกรรุงเยรผซทำเลป็มและไมตใชต
ยผดทำหยโดยรวม นอกจทำกนมีร ตนัวเลขเหลตทำนมีรกไป็ มตรวมยธิวจททำนวนมทำกทมีที่ถผกฆตทำตทำยในศนกหลทำยครนัรงกนับบทำ
บธิโลนตลอดระยะเวลทำยมีที่สธิบกวตทำปมีตร นังแตตกทำรรรุกรทำนครนัรงแรกของพวกเขทำจนถนงกทำรรรุกรทำนครนัรง
สรุดทข้ทำยของพวกเขทำ
ยรม 52:31-34

และตมู่อมคำในปมีทมีนึ่สคำมสฮิบเจอ็ดแหมู่งกคำรเปอ็นเชลยของเยโฮยคำคมีนกษนัต

รฮิยยแหมู่งยผดคำหยนนันี้น เมสืนึ่อวนันทมีนึ่ยสมีนึ่ บฮิ หถ้คำในเดสือนทมีนึ่สบฮิ สอง เอวฮิลเมโรดนักกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลน ในปมีทมีนึ่ทมู่คำน
ขนนี้นเสวยรคำชยย ทมู่คำนไดถ้ยกศมีรษะของเยโฮยคำคมีนกษนัตรฮิยแย หมู่งยผดคำหยขนนนี้ และไดถ้นคคำทมู่คำนออกมคำจคำกคบก
ขข้อควทำมตอนเดมียวกนันนมีรถผกยกไปแบบแทบจะคททำตตอคททำใน 2 พงศยกษนัตรธิยย 25:27 ยกเวข้นตรงทมีวที่ ทำต วนัน
ทมีที่ยมีที่สธิบเจป็ดถผกหมทำยเหตรุในขข้อนนัรนและตรงนมีรวนันทมีที่ยมีที่สธิบหข้ทำถผกหมทำยเหตรุไวข้ ททำงแกข้อทำจเปป็นไดข้วทำต
กฤษฎมีกทำนนัรนถผกออกในวนันทมีที่ยสมีที่ ธิบหข้ทำและถผกปฏธิบนัตธิในวนันทมีที่ยมีที่สธิบเจป็ดตทำมทมีที่หมทำยเหตรุไวข้ตรงนมีร
เพรทำะวตทำเหตรุกทำรณยนร มีเกธิดขนรนในปมีทสมีที่ ทำมสธิบเจป็ดแหตงกทำรเปป็นเชลยของเยโฮยทำคมีน (หรสือในประมทำณ
ปมี 560 กตอน ค.ศ.) มนันจนงยธิงที่ กวตทำเปป็นไปไดข้วทำต เยเรมมียยไมตใชตผผข้เขมียนของมนัน อทำจเปป็นไดข้วทำต เอสรทำเปป็นผผข้
เขมียนทมีที่บนันทนกบทสต งทข้ทำยทมีที่ไดข้รบนั กทำรดลใจนมีร ณ เวลทำนนัรน กษนัตรธิยยแหตงบทำบธิโลนทมีคที่ รองรทำชยยอยผต นนันที่
คสือ เอวธิลเมโรดนัก ปลตอยตนัวเยโฮยทำคมีนจทำกกทำรถผกครุมขนังของเขทำในบทำบธิโลน
ไมตมมีกทำรกลตทำววตทำทททำไมเยโฮยทำคมีนถผกปลตอยตนัวและไมตใชตเศเดคมียทำหย มนันอทำจเกมีที่ยวขข้องกนับ
ทตทำทมีของแตตละคน เศเดคมียทำหยอทำจยนังรผสข้ นกขมขสืที่นและอวดดมีจนถนงทมีที่สรุดขณะทมีที่เยโฮยทำคมีนอทำจเรธิที่มใหข้
ควทำมรต วมมสือมทำกกวตทำ หรสืออทำจเปป็นไดข้วทำต เศเดคมียทำหยเสมียชมีวธิตไปกตอนแลข้ว นนักอธธิบทำยพระคนัมภมีรยทตทำ

นอสืที่นๆอข้ทำงอธิงประเพณมีของยธิวทมีที่กลตทำววตทำในชตวงเจป็ดปมีนร นนั แหตงกทำรตมีสอนเนบผคนัดเนสซทำรยโดย
พระเจข้ทำ (ดผ ดทำเนมียล 4) เอวธิลเมโรดนักปกครองแทนบธิดทำของตน เมสืที่อเนบผคนัดเนสซทำรยถผกฟสืรนคสืนสผต
สภทำพเดธิม เขทำกป็ไดข้ยธินเกมีที่ยวกนับกทำรประพฤตธิมธิชอบในชตวงกทำรบรธิหทำรจนัดกทำรของบรุตรชทำยของตน
และจนับเขทำขนังครุกซนที่งเปป็นทมีๆที่ เขทำไดข้พบกนับเยโฮยทำคมีน ทมีที่นนันที่ เขทำไดข้เปป็นเพสืที่อนกนับเยโฮยทำคมีนและเมสืที่อ
เขทำขนรนครองบนัลลนังกยในทมีที่สรุดหลนังจทำกบธิดทำเขทำเสมียชมีวธิต เขทำกป็แสดงควทำมกรรุณทำตตอเยโฮยทำคมีน
32 พระองคยตรนัสอยมู่คำงเมตตคำตมู่อทมู่คำน และใหถ้นนันึ่งบนทมีนึ่นนันึ่งเหนสือกวมู่คำบรรดคำกษนัตรฮิยทย นันี้งหลคำย
ทมีนึ่อยผมู่ในบคำบฮิโลน เอวธิลเมโรดนักจนงปฏธิบนัตธิอยตทำงกรรุณทำกนับเยโฮยทำคมีนและใหข้เขทำมมีสธิทธธิอททำนทำจเหนสือ
กษนัตรธิยยองคยอสืที่นๆทมีที่เหลสือซนที่งถผกพธิชธิตแลข้วโดยคนบทำบธิโลนในชตวงทศวรรษหลนังๆ เชตน กษนัตรธิยแย หตง
โมอนับ อนัมโมน เอโดม ฯลฯ
33 ดนังนนันี้นเยโฮยคำคมีนจนงถอดเครสืนึ่องแตมู่งกคำยนนักโทษออกเสมีย และทมู่คำนไดถ้รนับประทคำนทมีนึ่โตต๊ะ
เสวยตมู่อพระพนักตรยกษนัตรฮิยยทบกวนันตลอดชมีวฮิต นอกจทำกนมีร เมโรดนักยนังปฏธิบนัตธิตตอเยโฮยทำคมีนอยตทำง
กษนัตรธิยยดข้วยซนงที่ เขทำกป็เปป็นกษนัตรธิยยจรธิงๆ เขทำจนงมมีสถทำนทมีที่หนนงที่ ทมีที่โตบ๊ะของเอวธิลเมโรดนักตลอดชมีวตธิ ทมีที่
เหลสือของเขทำ
34 สมู่วนงบประมคำณทมีนึ่ใหถ้นนันี้นทมู่คำนกอ็ไดถ้รนับพระรคำชทคำนจคำกกษนัตรฮิยแย หมู่งบคำบฮิโลนตคำมควคำม
ตถ้องกคำรรคำยวนันอยผเมู่ สมอ ตลอดเมสืนึ่อทมู่คำนมมีชมีวฮิตอยผมู่จนวนันตคำยของทมู่คำน เยโคนธิยทำหยมมีอทำยรุประมทำณหข้ทำ
สธิบปมีตอนทมีที่เขทำถผกปลตอยตนัวจทำกครุกและถผกเลสืที่อนตททำแหนตง เขทำไดข้รนับเสบมียงอทำหทำรสททำหรนับตนัวเอง
(และเหป็นไดข้ชนัดวตทำสททำหรนับครอบครนัวของเขทำ) ตลอดชมีวธิตทมีที่เหลสือของเขทำ หนนังสสือเยเรมมียยจงน จบลง
เทตทำนมีร

