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1 เยเรมียาห ๑:๑๐

เยเรมียาห
คํานํา

เยเร มี ยาหพูดแทนพระเจาใหกับ
ชาวยู ดาหตัง้แตหนุมจนแกเป็นเวลา
ประมาณหา สิบปี แตมีน อย คนมากที่
กลับใจ
เขาตองเจอกับปัญหามากมาย เชน

ถูกทุบตี ถูกใสขื่อ ถูกขังคุก หิวโหย ถูก
ทิง้ในบอโคลน ถูกศัตรูใส ราย ถูกผู
พูด แทน พระเจาจอมปลอมตอ ตาน คํา
พูดแทนพระเจาของ เขาโดนกษตัริย
เผา ถูกขูอยูเรื่อยๆ สุดทายก็ถูกคนยู
ดาหลากไปอียิปต ทัง้ๆ ที่เขาเตือนแลว
วาอยาไป และในที่สุดเขาคงตายที่นัน่
หนังสือเยเร มี ยาหไม ไดเรียงตาม

เวลาที่เหตุการณหรือคํา เทศนาเหลา น้ี
เกิดขึ้น แตแบงตามเน้ือเรื่อง เชน บทที่
๒๖-๔๕ เป็นเรื่องที่บา รุคเลขาของเยเร
มี ยาหบันทึกเรื่องของเยเร มี ยาห หรือ
บท ที่ ๔๖-๕๑ เป็นคําเทศนาเกี่ยวกับ
ชนชาติตางๆ เป็นตน รูปแบบการเขียน
ของหนังสือเยเรมียาห มีทัง้บทกวี บท
สนทนา จดหมาย และบางสวนก็เป็น
เรื่องเลา
หนังสือเยเร มี ยาห มีขอความสําคัญ

สองอยางถึงยู ดาห คือ หน่ึง เตือนวายู
ดาหจะแพสงครามและเมืองเยรูซาเล็ม
ของพวกเขาจะถูกทําลาย และสอง หลัง
จากที่พวก เขาถูกลงโทษแลว พระเจา
จะทําขอ ตกลงใหมกับพวก เขาเพราะ
พระองครักพวกเขามาก เหมือนในบทที่
๓๑:๓๓ พระยาหเวหพูดวา “ในอนาคต
ขอ ตกลงที่เราจะทํากับครอบครัวของ
อิสราเอลก็จะเป็นแบบ น้ี คือ เราจะใส
กฎของเราเขาไปในตัวพวกเขา และเรา
จะเขียนลงบนใจของพวก เขา เราจะ
เป็นพระเจาของพวกเขา และพวกเขาก็
จะเป็นคนของเรา”

๑ ๑ น่ีคือคํา พูดของเยเร มี ยาห ลูกชาย
ของฮิ ล คี ยาห เยเร มี ยาหเป็นหน่ึงใน

นักบวชที่อาศัยอยูในเมืองอา นา โธท เมือง
น้ีตัง้อยูในดิน แดนที่เป็นของเผาเบน ยา มิน
๒ถอยคําที่เยเร มี ยาหเอามาบอกน้ี เป็น

ขาวสารที่พระ ยาหเวหไดเปิด เผยใหเยเร มี
ยาหรู ปีนัน้ตรงกับปีที่สิบ สามที่กษตัริยโย สิ
ยาหปกครองยู ดาห โย สิ ยาหเป็นลูกของอา
โมน ๓พระ ยาหเวหไดเปิด เผยขาวสารน้ีให
กับเยเรมียาหอีก ในชวงสมัยของกษตัริยเย
โฮยาคิ มปกครองยู ดาห เย โฮยาคิ มเป็นลูก
ของกษตัริยโย สิ ยาห และพระ ยาหเวหยัง
เปิดเผยใหเยเรมียาหรูตอไปเรื่อยๆจนถึงปีที่
สิบ เอ็ด ที่กษตัริยเศเดคิ ยาหปกครองยู ดาห
เศเดคิยาหเป็นลูกของกษตัริยโยสิยาห และ
ในเดือนที่หาของปีที่สิบ เอ็ดที่กษตัริยเศเด คี
ยาหปกครองนัน้ ชาวเยรูซาเล็มก็ถูกกวาด
ตอนไปเป็นเชลย

พระเจาเรียกเยเรมียาห
๔ น่ีคือขาวสารที่พระ ยาหเวหเปิด เผยให

ผมรู คือ
๕ “เรารูจักเจา กอนที่เราจะกอราง เจาขึ้น มา

ในครรภเสียอีก
เราไดแยกเจาออกมาสําหรับเรา
กอนที่เจาจะคลอดจากทองแมเสียอีก
เราไดแตงตัง้เจาใหเป็นผูพูดแทนพระเจา
ใหกับชนชาติทัง้หลาย”

๖แตผมพูดวา “แตพระ ยาหเวห องคเจา
ชีวิตของขาพเจา ขาพเจาไมรูวาจะพูดอะไร
เพราะขาพเจาเป็นแคเด็กคนหน่ึงเทานัน้”

๗แตพระยาหเวหพูดกับผมวา
“อยาพูดวา ‘ขาพเจาเป็นแคเด็กคน หน่ึง

เทานัน้’
เพราะเจาจะตองไปหาทุก คนที่เราสงใหเจา

ไป
และเจาจะตองพูดทุกอยางตามที่เราสัง่เจา
๘ ไมตองกลัวคนพวกนัน้
เพราะเราจะอยูกับเจา
และปกป องเจา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี

๙แลวพระยาหเวหก็ยื่นมือออกมาแตะปาก
ของผม และพระองคพูดกับผมวา
“เราไดใสคําพูดของเราเขาไปในปากของเจา

แลว
๑๐ดูสิ ในวัน น้ี เราไดแตง ตัง้เจาใหมีอํานาจ

เหนือชนชาติและอาณาจักรทัง้หลาย
เจาจะถอน และจะรื้อพวกมันทิง้
เจาจะทําลาย และจะควํ่าพวกมัน
เจาจะสราง และจะปลูกพวกมันขึ้นมาใหม”
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นิมิตสองอยาง
๑๑พระ ยาหเวห ไดเปิด เผยขาวสารน้ีกับ

ผม
พระองคถามวา “เยเรมยีาห เจาเห็นอะไร”
ผมตอบวา “ผมเห็นกิ่ง ไมกิ่ง หน่ึงจากตน

อัลมอนดครับ”
๑๒แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “เจา

มอง เห็นไดชัดเจนดี มาก เพราะเรากําลังให
ความสนใจกับสิ่งที่เราพูด เพื่อใหแนใจวามัน
จะเกิดขึ้นตามนัน้”

๑๓พระคําของพระยาหเวหไดมา ถึงผมอีก
เป็นครัง้ที่ สองวา “เจาเห็นอะไร” ผมตอบ
วา “ผมเห็นหมอที่กําลังเดือดอยูหมอหน่ึงหัน
หน าไปจากทิศเหนือ”

๑๔แลวพระ ยาหเวหก็บอกผมวา “ความ
หายนะจากทางเหนือจะถูกปลด ปลอยออก
มาเหนือทุกชีวิตบนแผนดินยูดาห

๑๕ เรากําลังนําตระกูลตางๆในอาณาจักร
ภาคเหนือมา” พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“พวกนัน้จะมาที่ น่ี แตละคนจะตัง้บัลลังก

ของตัว เองไวที่ปากประตูทาง เขาของเมือง
เยรูซาเล็ม พวก นัน้จะโจมตีกําแพงที่ลอม
รอบเมืองนัน้ และโจมตีเมืองทุก เมืองของยู
ดาห

๑๖และเราจะตัดสินลงโทษพวกมัน สําหรับ
ความ ชัว่ทัง้หมดที่พวก มันทํา คือที่ทอด ทิง้
เรา ไป และไปเผาเครื่องหอมใหกับพระอื่นๆ
และไปกม หัวกราบสิ่งที่พวก มันสรางขึ้น มา
กับมือ

๑๗สวนเจา เยเรมียาห เตรียมตัวใหพรอม
ลุกขึ้น ไปบอกพวกมันทุกอยางตามที่เราสัง่
เจา ไมตองกลัวพวกมัน ไมอยางนัน้ เราจะ
หาสาเหตุทําใหเจาตองกลัวพวก มันจริงๆ
เวลาที่อยูตอหน าพวกมัน

๑๘สวนเรา วันน้ีเราจะทําใหเจาเป็นเหมือน
ป อมปราการเมือง เป็นเหมือนเสาเหล็ก เป็น
เหมือนกําแพงทองสัมฤทธิ์ ที่สามารถยืน
หยัดสูกับแผน ดินทัง้ สิน้ สูกับพวกกษตัริย
แหงยูดาห พวกเจา เมือง พวกนักบวช รวม
ทัง้สูกับประชาชน

๑๙คนพวก นัน้จะตอสูกับ เจา แตพวก มัน
จะไมสามารถเอาชนะเจาได เพราะเราจะอยู
ปกป องเจา” พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี

ยูดาหไมสัตยซื่อ

๒ ๑พระคําของพระยาหเวหไดมาถึงผมวา
๒ “เยเรมียาห ไปพูดใหกับคนเยรูซาเล็ม

ไดยินวา พระยาหเวหพูดวา
เรายังจําไดถึงความรักอันมัน่คงที่เจามีใหกับ

เราเมื่อเจายังเป็นเด็กอยู
เรายังจํา ไดถึงความ รักที่เจามีใหกับ เราใน

ฐานะเจาสาว
และเรายังจํา ไดวาเจาไดติดตามเราไปในที่

เปลาเปลี่ยวแหงแลง
และในดินแดนที่ยังไมเคยเพาะปลูกมากอน
๓อิสราเอลนัน้ถูกแยกออก มาสําหรับพระ

ยาหเวห เป็นผลแรกที่ดี เยี่ยมของสิ่งที่
พระองคปลูก

ใครที่คิดจะกินสวนนัน้ ก็จะตองถูกลงโทษ
และคนพวกนัน้จะตองไดรับความหายนะ”
พระยาหเวหพูดไวอยางน้ี
๔พวกเจาที่เป็นลูกหลานของยาโคบ
ที่เป็นตระกูลตางๆที่สืบเชื้อ สายมาจาก

อิสราเอล ฟังคําของพระยาหเวหไวใหดี
๕พระยาหเวหพูดไวอยางน้ี
“บรรพบุรุษของ เจาไมพอใจเราตรง ไหนหรือ

พวกเขาถึงอยากจะไปใหไกลจากเรา
พวก เขาหันไปติดตามสิ่งที่ไร คา ก็เลยทําให

พวกเขาไรคาไปดวย
๖บรรพบุรุษของเจาไมไดพูดวา ‘พระยาหเวห

อยูที่ไหนแลว
พระองคผู ที่ไดนําเราออก มาจากแผน ดิน

อียิปต
ผูที่นําเราในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
ในดินแดนที่รกรางและหุบเขาลึก
ในดินแดนที่แหงแลงและอันตราย
ในดินแดนที่ไมมีใครเคยผานเขาไปมากอน
เป็นดินแดนที่ไมเคยมีคนอยูมากอน’

พระยาหเวหพูดวา
๗แตเราไดนําเจาไปยังแผน ดินที่อุดม

สมบูรณ
เพื่อใหเจาไดกินผล ไมและผลผลิตตางๆของ

มัน
แลวเมื่อเจาเขามาอยู เจาก็ไดทําใหแผน ดิน

ของเราไมบริสุทธิ ์
และเจาไดทําใหมรดกของ เรากลาย เป็นสิ่งที่

นาขยะแขยง
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๘พวกนักบวชไม ไดถามวา ‘พระยาหเวหอยู
ที่ไหน’

และคนพวก นัน้ที่เชี่ยวชาญกฎ โมเสส ก็ไม
รูจักเรา

เหลาผูเลีย้งแกะ ก็ไดทรยศตอเรา
สวนพวกผูพูดแทนพระเจาก็พูดแทนพระบา

อัล
ผูคนก็ไปติดตามสิ่ง ตางๆที่ไม ไดเป็น

ประโยชนกับใครเลย”
๙พระยาหเวหพูด วา “เพราะฉะนัน้เราจะยัง

โตแยงกับเจาตอไป
และโต แยงกับลูกของ เจาและหลานของ เจา

ดวย
๑๐ขามไปที่เกาะไซปรัสสิ ไปดูวาคนที่ นัน่ทํา

อะไรกัน
หรือไมก็สงคนไปที่เคด าร ไปสํารวจให

ละเอียด
ไปดูสิวามีใครเคยทําอะไรอยาง น้ีเหมือน กับ

ที่ยูดาหบางไหม
๑๑มีชนชาติไหน บางที่เอาพระเจาของพวก

เขาไปแลกกับพระอื่นๆ ไมมีหรอก
น่ีขนาดพระของคนพวก นัน้ไมใชพระเจา

เที่ยงแทสักหนอย
แตคนของ เราสิ กลับเอาศักดิศ์รีของ เราไป

แลกกับของที่ไมใหประโยชนอะไรเลย
๑๒ฟ าสวรรคทัง้หลาย ใหตกตะลึงกับเรื่องที่

เกิดขึ้นน้ี
ใหสะดุงกลัว และหมดเรี่ยวแรงไป”
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ีแหละ
๑๓ “ที่เราพูดอยาง น้ี เพราะคนของ เราไดทํา

สิ่งที่ชัว่รายตอเราสองอยาง คือ
พวกเขาไดละทิง้เราซึ่งเป็นน้ําพุที่ไหลริน
เพื่อจะไดขุดแองเก็บน้ําสําหรับตัวเอง
แตแอง น้ําพวก นัน้เป็นแอง น้ําแตกที่กัก เก็บ

น้ําไมได
๑๔อิสราเอลเป็นทาสหรือยัง ไง เขาเป็นลูก

ของคนใชหรือยังไง ไมใชเลย
แลวทําไมเขาถึงไดกลายเป็นเชลยสงคราม

ไป
๑๕พวกสิงโตไดขูคํารามใสอิสราเอล
พวกสิงโตไดสงเสียงคํารามดังขึ้น
พวกสิงโตไดทําใหแผน ดินของพวก เขาวาง

เปลา
จนไมเหลือใครเลยในเมืองตางๆเหลานัน้
๑๖แมแตลูกๆของชาว เมมฟิสและชาว ทา

ปานเหส

ก็ยังทําใหหัวของเจาบาดเจ็บ
๑๗ที่มันเกิดเรื่องอยาง น้ีขึ้นกับ เจา ก็ไมใช

เพราะเจาไดทอด ทิง้พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไปหรอกหรือ

ตอน ที่พระองคนําเจาเดินไปตามทางที่ถูก
ตอง

๑๘แลวตอน น้ีทําไมเจาถึงอยากจะเดินกลับ
ไปอียิปต

เพื่อไปดื่มน้ําจากแมน้ําไนลเลา
และทําไมเจาถึงอยากจะไปอัสซีเรีย
เพื่อไปดื่มน้ําจากแมน้ํายูเฟรติสเลา
๑๙สิ่งชัว่รายตางๆที่เจาไดทําไปจะตีสอนเจา
และการหันเหไปจาก เราก็จะทําใหเจาได รับ

บทเรียน
เพื่อเจาจะ ไดรูวามันชัว่ รายและขมขื่น

แค ไหนที่เจาไดทอด ทิง้พระ ยาหเวห
พระเจาของเจาไป

และเจาก็ไมไดมีความเกรงกลัวตอเราเลย”
พระยาหเวห เจานายของผม ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้

พูดไววาอยางน้ี
๒๐ “ที่เราพูดเรื่อง น้ีก็เพราะเมื่อกอนโนนเจา

หักแอกของ เจา เจากระชากเชือกทัง้
หลายของเจาออก

เจาพูดวา ‘ฉันจะไมรับใชพระยาหเวห’
แน ละ ก็เจาเลนนอนเอกเขนกอยางกับ

โสเภณีอยูบนเนินเขาสูงทุกลูก
และใตตนไมเขียวชอุมทุกตน
๒๑แตเราปลูกเจาขึ้น มาเหมือนเถา องุนอยาง

ดีจากเมล็ดที่ดีที่สุดที่มีอยู
แลว น่ีเจากลาย พันธุไปเป็นองุน ปาไดยัง ไง

กัน
๒๒ถึงเจาจะเอากรดหรือสบูสารพัดมาลาง ตัว

เจาก็ยังดูเลอะเปรอะเป้ือน ในสายตา
เราอยูดี

เพราะการกระทําที่ชัว่ชาของเจานัน่แหละ”
พระ ยาหเวหเจา นายของ ผม พูดไววาอยาง

นัน้
๒๓ “เจาพูดไดยังไงวา ‘ฉันไมไดดางพรอย
ฉันไมไดติดตามพวกพระบาอัลสักหนอย’
ดูการใชชีวิตของเจาในหุบเขาสิ
ใหรับรูเสียบางวาเจาไดทําอะไรลงไป
เจาทําตัวเหมือนอูฐ สาวที่อยูไม สุขในชวงฤดู

ผสมพันธุของมัน
๒๔ เจาเป็นเหมือนลา ปาที่เคยชินกับที่เปลา

เปลี่ยวแหงแลงนัน้
หมกมุนอยูกับความอยากของตัวเอง
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แลวก็ดมกลิ่นลม เมื่อถึงเวลาติด สัตวของ
นาง

ใครจะไปเหน่ียวรัง้นางได สัตวที่ตามหานาง
เพื่อผสมพันธุ ไมมีสักตัวที่ตองตามหา
นางจนหมดแรง

เพราะพวก เขาตางหานางไดงายๆในฤดู ผสม
พันธุนัน้

๒๕ทําไมเจาจะตองวิ่งเทาเปลาและหิวน้ําตาม
พระเหลานัน้

แตเจากลับพูดวา ‘ฉันก็เป็นอยางน้ีแหละ ฉัน
รักพระของคนตางชาติ

และฉันจะไปติดตามพวกพระเหลานัน้’
๒๖ก็เหมือนกับที่หัว ขโมยตองอับอายขาย

หน าเมื่อถูกจับ
ชาติอิสราเอลก็จะตองอับอายขาย หน าอยาง

นัน้เหมือนกัน
ไมวาจะเป็น ตัวพวกมันเอง หรือพวกกษตัริย

พวกเจาหน าที่ พวกนักบวช หรือพวกผู
พูดแทนพระเจาของพวกมัน

๒๗ เรากําลังพูดถึงคนพวก นัน้ที่พูดกับตนไม
วา ‘ทานเป็นพอของฉัน’

และคนพวก นัน้ที่พูดกับกอนหินวา ‘ทานให
กําเนิดฉันมา’

พวกมันหันหลังใหเรา
ไมไดหันหน าใหเรา
แตพอพวกมันมีปัญหาก็พูดวา
‘พระ ยาหเวหเจาขา ลุกขึ้น มาชวยพวก เรา

ดวยเถิด’
๒๘แลวไหนละ ยดูาห พวกพระที่เจาทําขึ้นมา

ใหกับตัวเอง
ใหพวกมันลุกขึ้นมาชวยพวกเจาตอนที่เจามี

ปัญหาสิ
เพราะเจามีพระตัง้มากมายเทากับจํานวน

เมืองของเจา
๒๙ทําไมเจาถึงเถียงเรา
พวกเจาทุกคนทรยศตอเรา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ีแหละ
๓๐ “เราไดตีลูกๆของพวก เจา แตการ ตีนัน้ก็

ไมไดชวยใหอะไรดีขึ้น
พวก เขาไม ได รับบท เรียนจากการถูกตี สอน

นัน้
เจาไดฆาผูพูดแทนพระเจาทุกคนที่เราสงมา

เตือนเจา เหมือนสิงโตที่หิวจัด

๓๑พวก เจาที่เป็นคนในรุน น้ี ใหสนใจสิ่งที่
พระยาหเวหพูดกับเจา

‘เราเป็นเหมือนทะเล ทรายใหกับอิสราเอล
หรือยัง ไง เราเป็นเหมือนแผน ดินที่มืด
มิดใหกับพวกเขาหรือยังไง’

ทําไมคนของ เราถึงไดพูดวา ‘พวก เราเป็น
อิสระไป ไหนก็ได พวก เราจะไมมาหา
พระองคอีกแลว’

๓๒มีเจา สาวที่ไหนลืมเครื่องประดับของ เธอ
บาง

มีเจาสาวที่ไหนลืมชุดแตงงานของตัวเองบาง
แตคนของ เรากลับลืม เรานานซะจนนับ ไม

ถวนแลว
๓๓ เจาน่ีเกงจริงๆเลย ที่แสวงหาคนรักอื่นๆ
และเจายังไดสอนคน อื่นๆใหทําสิ่งที่ชัว่ ราย

ตางๆแบบเดียวกัน
๓๔ เจามีเลือดติตอยูที่ฝ ามือของเจา
เป็นเลือดของคนบริสุทธิแ์ละคนยากจน
เจาไม ไดพบวาพวก เขาปลนบานของ เจาสัก

หนอย
แตเมื่อพูดถึงเรื่องพวกน้ีทัง้หมด
๓๕ เจาพูด วา ‘ฉันบริสุทธิแ์นนอน พระ

ยาหเวหจะไมมีวันโกรธฉันแน’
ดูสิ เรากําลังนําตัวเจาไปศาล เพราะเจาพูดวา

‘ฉันไมไดทําบาป’
๓๖ทําไมเจาเปลี่ยนใจงายจัง
อียิปตก็จะทําใหเจาผิด หวัง เหมือน กับที่อัส

ซีเรียทําใหเจาผิดหวังมาแลวกอนหน าน้ี
๓๗ เจาจะตองออกจากอียิปตดวยมือกุมหัว
เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธชนชาติเหลานัน้

ที่เจาไววางใจ
พวก เขาจะไมทําใหเจาประสบความ สําเร็จ

หรอก”

๓ ๑ “ถาผูชายหยากับภรรยาของ เขา แลว
เธอก็ไปจาก เขาและไปแตงงานกับ
ผูชายคนใหม

หญิงคนนัน้จะกลับมาหาสามีคนแรกของเธอ
ไดอีกหรือ

การทําแบบนัน้จะไมทําใหแผนดินแปดเป้ือน
ไปหมดหรือ *

แตยูดาห เจาไดสําสอนกับคูนอนคนนัน้คนน้ี
เต็มไปหมด แลวยังจะมีหน ากลับมาหา
เราอีกหรือ”

*๓:๑ การทําแบบ … หมดหรือ การกระทําในขอหน่ึงน้ี ขัดกับกฎของโมเสส ดูไดจากหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๔:๑-๔
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พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒ “เบิกตาดูเนินเขาโลงเตียนพวกนัน้สิ
แลวลอง หาดูสิวามีที่ไหนบางที่เจาไม เคยมี

เพศสัมพันธ
เจานัง่รอพวกนัน้อยูขางทาง
เหมือนพวกอาหรับในทะเลทราย
เจาทําใหแผน ดินแปด เป้ือนไปดวยการ

สําสอนทางเพศและความชัว่ชาของเจา
๓ดังนัน้ฝนที่ตกชุกก็เลยถูกยับยัง้ไป
และไมมีฝนในฤดูใบไมผลิ
เจามีหน าผากของผูหญิงที่สําสอน
เจามันไมมียางอาย
๔ เมื่อตะกีน้ี้ เจาเพิ่งจะรองหาเราวา ‘พระบิดา

ของฉัน
พระองคเป็นเพื่อนกับฉันมาตัง้แตสาวๆ’
๕ เจาพูดวา ‘พระองคจะไม โกรธฉันตลอดไป

หรอก
พระองคจะไมโกรธไปตลอดกาลหรอก’
เจาพูดอยางน้ี
แตเจาก็ทําชัว่มากเทาที่จะมากได”

อิสราเอลกับยูดาห พี่นองที่ชั่วชา
๖ตอมา พระยาหเวหพูดกับผม ในสมัยที่

โยสิยาหเป็นกษตัริยปกครองยูดาห พระองค
พูดวา “เจาเห็นสิ่งที่อิสราเอลผูไมสัตยซื่อทํา
ไหม นางจะขึ้นไปบนเนิน เขาสูงทุก ลูกและ
ใตตนไมเขียวขจีทุกตน แลวนางก็จะสําสอน
ที่ตรง นัน้ ๗ เราก็ไดพูดกับตัว เองวา ‘หลัง
จากที่นางไดทําเรื่องพวก น้ีเสร็จ แลว นางก็
จะกลับมาหาเราเอง’ แตนางก็ไม ไดกลับ มา
แลวยู ดาหน อง สาวจอมทรยศของ นางก็เห็น
สิ่งที่เกิดขึ้นน้ี ๘นางเห็นเรื่องสําสอนทุกเรื่อง
ที่อิสราเอลผูไมสัตย ซื่อไดทําไป และเห็นวา
เราไดขับ ไลอิสราเอลไป และเราไดหยากับ
นาง แตยูดาหน องสาวจอมโกงของนางก็ไม
กลัว และนางก็ไปสําสอนเหมือนกัน ๙อัน
ที่ จริง นางเห็นวาเรื่องสําสอนของตัว เอง
นัน้เป็นเรื่องเล็กๆ ดัง นัน้นางจึงทําใหแผน
ดินทัง้หมดตองแปด เป้ือนไป โดยไปลวง
ประเวณีกับกอน หินและตนไม *๑๐และถึง
แมจะเกิดเรื่องทัง้หมดน้ีขึ้นมา ยู ดาหน อง
สาวจอมทรยศของนาง ก็ไมไดกลับมาหาเรา

ดวยสิน้ สุดใจของนาง แตแกลงทําเทานัน้”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๑แลวพระ ยาหเวหก็บอกกับผมวา
“อิสราเอลผูไมสัตย ซื่อก็ยังดีกวายู ดาหจอม
ทรยศ ๑๒ เยเร มี ยาห ใหไปประกาศคํา พูด
ของเราทางเหนือ พูดวา
‘อิสราเอลผูไมสัตยซื่อ กลับมาเถิด’
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
‘เราไมหน าน่ิวคิว้ขมวดใสพวกเจาอีกแลว
เพราะเรามีเมตตา
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
เราไมสามารถโกรธเจาไดตลอดไปหรอก
๑๓ขอแคเจายอมรับวาเจาทําบาป
และยอมรับวาเจาทรยศตอพระ ยาหเวห

พระเจาของเจา
และยอมรับวาเจาไดทุม ตัวใหกับพระ ตาง

ชาติมากมายใตตนไมเขียวขจี
และเจาไมไดฟังเสียงของเรา’”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๔ “กลับมาเถอะ ลูกที่ทรยศตอเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“เพราะเราเป็นนายของเจา
เราจะเอาพวก เจามาเมืองละคน ตระกูลละ

สองคน
แลวเราจะนําเจาไปที่ศิโยน

๑๕ เราจะใหผู เลีย้งกับเจา ที่เราจะเลือกมา
และพวก เขาจะเลีย้ง ดูเจาดวยความ รูและ
ความเขาใจ ๑๖ เจาจะมีจํานวนมากมาย และ
เจาจะเกิดลูก หลานมากมายบนแผน ดินใน
วัน นัน้” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี “เมื่อ
ถึงตอน นัน้คนก็จะไม พูดถึงหีบขอ ตกลง
ของพระ ยาหเวหอีกตอ ไป พวก เขาจะไม
คิดถึงมันหรือจดจํามันอีกตอ ไป พวก เขาจะ
ไมคิดถึงมันและจะไม ทํามันขึ้น มาใหมอีก
๑๗ ในเวลา นัน้ ผูคนจะเรียกเยรูซาเล็มวา
‘บัลลังกของพระยาหเวห’ ทุกๆชนชาติจะมา
รวม ตัวกันในวิหารของพระ ยาหเวหในเมือง
เยรูซาเล็ม แลวพวก เขาก็จะไมไปทําตาม
จิตใจที่ชัว่ รายดื้อ ดึงของพวก เขาอีกตอ ไป
๑๘ ในวัน นัน้ ครอบครัวยู ดาหและครอบครัว
อิสราเอลจะออกมาจากดิน แดนทางเหนือ
พรอมๆกัน และไปยังดินแดนที่เราไดมอบให
กับบรรพบุรุษของเจาเป็นมรดก

*๓:๙ กับกอนหินและตนไม รูปเคารพสวนใหญก็ทํามาจากกอนหินและไม เยเรมียาหกําลัง
ตอวาคนที่ไปกราบไหวพวกพระเจาของคนตางชาติ
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๑๙และเราไดพูดไววา
‘เราอยากจะทํากับเจาเหมือนกับลูกๆของเรา

เอง
เราจะใหดินแดนที่นาชื่นชมยินดีกับเจา
ซึ่งเป็นมรดกที่มี คาที่สุดในบรรดาชาติทัง้

หลายทัง้ปวง’
และเราไดพูดกับตัวเองวาเจาจะเรียกเราวา
‘พระบิดาของขาพระองค’
และเจาจะไมหันหลังไปจากเรา
๒๐แตชุมชนอิสราเอล เจาไดทรยศตอเรา
เหมือนกับภรรยาทรยศตอคนรักของนาง”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๑ ฟัง สิ เสียงมาจากบนเนิน เขาโลง เตียน

เหลานัน้
มันเป็นเสียงของลูกๆของอิสราเอลที่กําลัง

รองไหครํ่าครวญและออนวอนอยางนา
สงสาร

เพราะพวกเขาไดทําทางของตัวเองใหคดไป
พวก เขาไดลืมพระ ยาหเวหพระเจาของพวก

เขา
๒๒พระ ยาหเวหพูดวา “กลับ มาเถอะลูกๆที่

ทรยศตอเรา
เราจะเยียวยารักษาการทรยศของเจาเอง”
ผูคนก็พูดวา “เราจะมาหาพระองค
เพราะพระองคเป็นพระยาหเวห พระเจาของ

เรา
๒๓พวกเนินเขาตางๆชวยอะไรไมไดแนนอน
เสียงรองอึกทึกบนภูเขาก็ไมมีประโยชน

อะไร
ความ รอดของอิสราเอลอยูที่พระ ยาหเวห

พระเจาของเราอยางแนนอน
๒๔สิ่งที่นา อับอายนัน้ไดกลืน กินสิ่งที่

บรรพบุรุษของ เราหามา ไดดวยการ
ทุมเททํางานอยางหนัก

ตัง้แตเรายังเป็นหนุมสาว
สิ่งเหลา นัน้ก็คือฝูง แกะ ฝูง วัว และลูกชาย

ลูกสาวของพวกเขา
๒๕ขอ ใหเรานอนลงในความ อับอายของตัว

เอง
และปลอยใหความ อับอายขาย หน าคลุม ตัว

เราไว
เพราะวาเราไดทําบาปตอพระ ยาหเวห

พระเจาของเรา
ทัง้เราและบรรพบุรุษของเรา
ตัง้แตเรายังเป็นหนุมสาวจนกระทัง่ถึงทุกวัน

น้ี

เราไม ไดเชื่อ ฟังพระยาหเวหพระเจาของ เรา
เลย”

๔ ๑พระยาหเวหพูดวา
“อิสราเอล ถาเจาจะกลับมาหาเราจริงๆ

ถาเจาจะเอาพวกรูป เคารพของ เจาไปให พน
หน าเรา

ถาเจาจะไมโลเล
๒ถาเจาจะซื่อสัตย ยุติธรรมและจริงใจ
ตอนที่เจาสาบานตอพระยาหเวห
แลวเมื่อ นัน้ชนชาติตางๆก็จะได รับพระพร

จากพระองค
แลวพวกเขาก็จะรองสรรเสริญพระองค”

๓ เพราะพระยาหเวหบอกกับคนยูดาหและ
เยรูซาเล็มวา
“ทุงนาที่ยังไมไดไถ ก็ใหไถซะ
และอยาหวานเมล็ดพืชลงไปในพงหนาม
๔คนยูดาหและพลเมืองของเยรูซาเล็ม
ใหขลิบตัวเจาเองใหกับพระยาหเวห
และขลิบหนังหุมใจของเจาออกดวย
ถาเจาไมทําตามสิ่งเหลาน้ี
ความโกรธของเราก็จะเผาเจาเหมือนไฟ
มันจะเผาผลาญ
และไมมีใครสักคนที่ดับมันได
เพราะการก ระ ทําตางๆของ เจานัน้ชัว่ ราย

เหลือเกิน”
ความหายนะจากทางเหนือ

๕ “ใหเอาเรื่องน้ีไปบอกกับคนยูดาหและทํา
ใหคนในเยรูซาเล็มฟังเรื่องน้ี ใหบอกพวกเขา
วา
เปาแตรเขาไป
และรองเรียกใหสุดเสียงและบอกวา
‘รวบรวมกันเขามา
และใหพวกเราหนีไปที่ป อมปราการกันเถอะ’
๖ยกธงขึ้นเตือนศิโยนวา
วิ่งหาที่หลบภัย อยาไดรอชา
เพราะเราจะนําการทําลายลาง
และความ หายนะครัง้ยิ่ง ใหญมาจากทาง

เหนือ”
๗สิงโตโผลออกมาจากถํ้าแลว
และผู ที่จะทําลายชนชาติตางๆเริ่มเดิน ทัพ

แลว
สิงโตไดออกจากบานเมืองของมัน
เพื่อมาทําลายแผนดินของเจา
เมืองตางๆของ เจาจะพังพินาศและจะไมมี

ใครหลงเหลืออยูในเมืองเหลานัน้เลย
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๘ เพราะอยาง น้ี ใหสวมผากระสอบรองไห
ครํ่าครวญ

เพราะความ โกรธอันรอน แรงของพระ
ยาหเวหยังไมไดหันไปจากเรา

๙พระยาหเวหพูดวา “ในเวลานัน้
กษตัริยและพวกแมทัพของเขาจะเสียขวัญ
พวกนักบวชจะหวาดผวา
และพวกผูพูดแทนพระเจาจะตกตะลึง”

๑๐แลวผมก็พูดวา “ตายแน นาสยดสยอง
เหลือ เกิน พระยาหเวหเจา นายของขาพเจา
พระองคไดหลอกคนพวก น้ี และเยรูซาเล็ม
พระองคบอกพวก เขาวา ‘พวก เจาจะ
ปลอดภัย’ ในขณะ ที่ดาบกําลังจอคอหอย
พวกเขาอยู”

๑๑ ในเวลานัน้ คนพวกน้ีและเยรูซาเล็มจะ
ไดยินวา “ลมพายุรอนจากเนินเขาโลงเตียน
จากถิ่นแหง แลงในทะเล ทรายจะพัดถลมใส
คนที่นาสงสารของเรา มันไม ไดเป็นลมชนิด
ที่พัดใหแกลบกระจัดกระจายไปหรือเพื่อพัด
ใหสะอาด ๑๒แตเป็นลมที่แรงเกิน กวาที่จะ
มาทําเรื่องเหลา นัน้ เราเป็นผู ที่สงลมนัน้มา
ตอนน้ี เราจะประกาศตัดสินลงโทษพวกเขา”
๑๓พระองคลุกขึ้นมาเหมือนเมฆ
พวกรถมาของพระองคแลนเหมือนพายุ
และพวก มาของพระองควองไวกวาพวกนก

อินทรี
ผูคนพูดวา “ความหายนะเกิดกับพวก เรา

แลว พวกเรากําลังถูกทําลาย”
๑๔ เยรูซาเล็ม ลางความชัว่ รายออกจากใจ

ของเจาซะ
เพื่อวา เจาจะไดปลอดภัย
เจาจะปลอยใหแผน ชัว่ของ เจาอยูใน เจาไป

นานแคไหนกัน
๑๕แนนอนที่เราพูดอยาง น้ีก็เพราะ วาที่เมือง

ดานมีคนกําลังพูดกัน
และในแถบเนินเขาเอฟราอิมก็มีคนกําลังพูด

กันถึงความหายนะน้ี
๑๖ ใหบอกชนชาติตางๆ
อันที่จริง บอกใหพวกเขารูเรื่องเยรูซาเล็ม
ขาศึกกําลังมาจากแดนไกล
และพวกมันก็คุยโวกันวาพวกมันจะทําอะไร

กับเมืองตางๆของยูดาหบาง
๑๗พวก มันไดลอมเมืองไวเหมือนทหาร ยาม

เฝ าระวังทองทุง
ที่เป็นอยาง น้ีก็เพราะ วาเมือง เยรูซาเล็มได

ทรยศตอเรา

พระยาหเวหไดพูดวาอยางนัน้
๑๘สิ่งเหลา น้ีเกิด ขึ้นกับ เจาเพราะผลจากการ

ทําชัว่ของเจาเอง
น่ีแหละคือโทษของเจา มันขมขื่นจริงๆ
มันจีใ้จดําเจาจริงๆ

เยเรมียาหรองไห
๑๙ผมรูสึกปวยมาก ผมชัก ดิน้ชัก งอดวย

ความเจ็บปวด
ใจผมแตกราว ใจผมเตนระรัว
แลวผมก็ทําใหมันสงบลงไมได
เพราะผมไดยินเสียง แตรออก ศึกที่เตือนวา

กําลังจะเกิดสงคราม
๒๐หายนะหน่ึงผานไป อีกหายนะหน่ึงตามมา
แผนดินทัง้หมดไดถูกทําลายราบคาบ
ทันใดนัน้ พวกเต็นทของผมก็ถูกทําลาย
ภายในพริบ ตา พวก มานของเต็นทก็ถูก

ทําลายไปดวย
๒๑ผมจะตองทนดูธงรบอีกนานแคไหน
ผมจะตองฟังเสียงแตรเรียกรบไปอีกนานแค

ไหนกัน
๒๒พระยาหเวหพูดวา “คนของเราโงเขลา
พวกเขาไมรูจักเรา
พวกเขาเป็นลูกที่โงเขลา
และไมมีสักคนที่เขาใจ
พวกเขาเกงแตเรื่องชัว่ๆ
แตพวกเขาไมรูวาจะทําดียังไง”

ความหายนะกําลังมา
๒๓ผมมองไปที่แผน ดินมันก็วาง เปลาไมมี

อะไรเลย
แลวผมก็มองขึ้น ไปบนฟ า สวรรคก็ไม เห็นมี

แสงสวาง
๒๔ผมมองไปที่ภูเขาตางๆพวก มันกําลังสัน่

ไหว
และเนินเขาตางๆกําลังสัน่สะเทือน
๒๕ผมมองดู และเห็นวาไมมีคนเลย
และนกบนฟ าก็บินหนีไปหมด
๒๖ผมมอง ดู และเห็นวาแผน ดินที่อุดม

สมบูรณกลายเป็นที่แหงแลง
และเมืองตางๆของ มันก็ถูกรื้อทําลาย นัน่ก็

เพราะพระ ยาหเวห เพราะความโกรธ
เกรีย้วของพระองค

๒๗ เพราะพระยาหเวหพูดวา
“แผนดินทัง้หมดจะตองถูกทําลาย
แตเราจะไมทําลายมันจนหมดเกลีย้งหรอก
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๒๘ เพราะอยาง น้ี แผน ดินก็เลยรองไห
ครํ่าครวญ

และฟ าสวรรคเบื้องบนก็มืดครึ้มไป
เพราะเราไดพูดไปแลว เราคิดแผนออกแผน

หน่ึง
เราจะไมมี วันเปลี่ยน ใจหรือยกเลิกแผนของ

เรา”
๒๙ เมื่อไดยินเสียง มาและพวกพล ธนู ชาว

เมืองทุกเมืองก็หนีไป
พวกเขาหนีเขาไปแอบอยูในพงไม
และปีนขึ้นไปแอบอยูตามซอกหิน *
เมืองทุกเมืองถูกปลอยทิง้ราง
ไมมีใครอาศัยอยูในเมืองเลยสักคน
๓๐ เจาถูกทําลายจนยับเยินแลว
แตทําไมเจายังสวม ใสเสื้อผาสี แดง สดอยาง

นัน้
เพราะเจายังประดับประดาดวยทองคํา
และยังใชสีดําทาตาใหสวยงาม
เจาทําตัว เองสวยงาม โดยไมมีประโยชน

อะไรเลย
คนรักของพวกเจาก็ปฏิเสธเจาแลว
และตอนน้ีพวกเขาก็หมายจะเอาชีวิตเจา
๓๑ เราพูดอยาง น้ี เพราะเราไดยินเสียง

เหมือนเสียงรองของผูหญิง
ที่ดิน้ทุรนทุรายดวยความ เจ็บ ปวดจากการ

คลอดลูกคนแรก
เราไดยินเสียง รองของลูกสาวศิ โยนเธอไขว

ควาหาอากาศ
เธอยืดแขนออกไปขอความชวยเหลือ
เธอรองวา “ความหายนะเกิดกับฉัน แลว

เพราะฉันเหน่ือยจนหนีฆาตกรไม ไหว
แลว”

ความชั่วชาของคนยูดาห

๕ ๑พระ ยาหเวหพูดวา “วิ่ง ไปวิ่ง มาตาม
ทองถนนของเยรูซาเล็มสิ แลวไปดูใหรู

วาเป็นอยางไร ไปคนหาดูตามลานเมืองตางๆ
ถาเจาสามารถหาเจอแคคนเดียว ใครก็ได

ที่ทําในสิ่งที่ถูก ตองยุติธรรม และเป็นคนที่
เชื่อถือได แลวเราจะยกโทษใหกับเยรูซาเล็ม

๒คนพวก น้ีเมื่อเขาสาบาน พวก เขาชอบ
พูดวา ‘ฉันขอสาบานโดยพระยาหเวห’ พวกน้ี
ก็โกหก สาบานสงๆไปอยางนัน้เอง”

๓ขาแตพระยาหเวห พระองคตองการใหคน
สัตยซื่อตอพระองค ใชไหม

พระองคเฆี่ยนตีพวกเขา
แตพวกเขาก็ไมรูสึกเจ็บ
พระองคเกือบจะทําลายพวกเขา
แตพวก เขาก็ยังไมยอมรับการ ตี สอนของ

พระองค
พวกเขาดื้อดานเหมือนหิน
พวกเขาไมยอมกลับใจ
๔แลวผมพูดวา “พวกน้ีเป็นแคคนยากจน
พวกเขาโงเกินกวาจะไดรับการสอนอะไร
เพราะพวกเขาไมรูจักทางของพระยาหเวห
และไมรูจักกฎตางๆของพระเจาของเขา
๕ผมจะไปหาคน ใหญคนโต และพูดกับพวก

เขา
เพราะพวกเขารูจักทางของพระยาหเวห
และรูจักกฎตางๆของพระเจาของเขา”
แตพวกเขารวมกันหักแอก แลวดึงเชือกวัว

จนขาด
๖ดังนัน้สิงโตจากปาออกมาจูโจมพวกเขา
หมาปาจากทะเลทรายออกมาทํารายพวกเขา
เสือ ดาวก็กําลังเฝ า คอยจับ จองเมืองตางๆ

ของพวกเขา
คนที่ออกมาจากเมืองเหลา นัน้ก็จะถูกฉีกทึ้ง

เป็นชิน้ๆ
ที่เป็นอยาง น้ีก็เพราะพวก เขาไดทรยศตอ

พระเจาหลายครัง้
และพวก เขามักจะออกนอก ลูนอก ทางของ

พระเจา
๗พระยาหเวหพูดวา “เราจะยกโทษใหกับเจา

ไดอยางไรกัน
ลูกของเจาไดทอดทิง้เราไป
แถมพวกเขายังไปสาบานกับพวกพระที่ไมมี

ตัวตน
เราไดใหทุกอยางที่พวกเขาตองการ
แตพวก เขากลับสําสอนและมัว่สุมกันตาม

บานโสเภณี
๘พวกเขาเหมือนมาผูอวนพีที่กลัดมัน
แตละคนสงเสียงเรียกเมียเพื่อนบาน
๙ เราไม ควรจะทําโทษพวก เขาเพราะเรื่อง

พวกน้ีหรอกหรือ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

*๔:๒๙ ปีนขึน้ไปแอบอยูตามซอกหิน คํา น้ีอยูในฉบับแปลกรีกโบราณ ฉบับฮีบรูที่นิยมใช
กันไมมีคําน้ี
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“และเราไม ควรจะแก แคนชนชาติที่เป็น
อยางน้ีหรอกหรือ

๑๐ ใหบุก เขาไปในสวน องุนและทําลายพวก
มัน

แตอยาทําลายจนราบคาบ
ใหริดกิ่งกานของเถาองุนเหลานัน้
เพราะพวกมันไมไดเป็นของพระยาหเวห
๑๑ เพราะวาคน อิสราเอลและคน ยู ดาหไม

จริงใจกับเราครัง้แลวครัง้เลา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๒พวกเขาพูดโกหกเกี่ยวกับพระยาหเวห
พวก เขาพูดวา “พระองคจะไมทํา อะไรพวก

เราหรอก
เรื่องรายๆจะไมเกิดขึ้นกับเราหรอก
และเราก็จะไม เจอกับสงครามและความ

อดอยาก”
๑๓พวกผู พูด แทน พระเจาจอมปลอมไมมี

อะไรเลย เป็นแตลมๆแลงๆ
และพระคําของพระเจาจะไมอยูในพวกเขา
น่ีคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา
๑๔ดัง นัน้น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาผู มี

ฤทธิท์ัง้สิน้พูด
“เพราะพวกเขาพูดสิ่งตางๆเหลาน้ี
เราจะทําใหคําที่เราใส ไวในปาก เจาเป็น

เหมือนไฟและคนพวก น้ีจะเป็นเหมือน
ตนไม

และพระ คําตางๆของพระเจาก็จะเผา ผลาญ
พวกเขา

๑๕ชาวอิสราเอลทัง้หลาย เรากําลังนําชนชาติ
หน่ึงจากแดนไกลมาสูรบกับพวกเจา

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
มันเป็นชนชาติที่เขมแข็งที่อยูมาชานานแลว
และมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
มันเป็นชนชาติที่มีภาษาที่เจาไมรูจัก
และเจาก็ไมสามารถเขาใจสิ่งที่พวกมันพูดได
๑๖แลงธนูของพวกเขาเป็นเหมือนหลุมศพที่

เปิดอา
ผูชายของเขาทุกคนตางก็เป็นนักรบ
๑๗พวก เขาจะเขมือบพืช ผลและอาหารของ

เจาจนหมด
พวกเขาจะเขมือบลูกชายลูกสาวของเจา
พวกเขาจะกินฝูงแกะและฝูงวัวของเจา
พวกเขาจะกินเถาองุนและตนมะเดื่อของเจา
พวก เขาจะทลายเมืองที่มีป อมปราการตางๆ

ของเจา
ป อมปราการที่เจาไวใจหนักหนา”

๑๘พระยาหเวหพูดวา “แตแมแตในวันนัน้
เราก็จะไมทําลายเจาอยางสิน้ เชิง ๑๙และถา
คนของเจาพูดวา ‘ทําไมพระยาหเวหพระเจา
ของ เราถึงทําสิ่ง ตางๆเหลา น้ีกับ เรา’ ก็ให
เจาบอกไปวา ‘ก็เพราะพวก เจาทอด ทิง้เรา
ไปบูชาพระ ตาง ชาติในแผน ดินของ เจา ดัง
นัน้ เจาจะตองรับใชพวกตางชาติในแผนดิน
ที่ไมใชของพวกเจาเอง’
๒๐ ใหประกาศเรื่อง น้ีทามกลางลูก หลานของ

ยาโคบ
และทําใหไดยินไปถึงยูดาหดวย
๒๑ ฟังเรื่องน้ีใหดี เจาพวกคนโงที่ขาดสติ
เจาที่มีตาแตดันมองไมเห็น
เจาที่มีหูแตดันไมไดยิน
๒๒ เจาไมยําเกรงเราเลยหรือ”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้
“เจาไมตัวสัน่งันงกตอหน าเราเลยหรือไง
เราเป็นผูตัง้ทรายขึ้นเป็นขอบเขตน้ําทะเล
ซึ่งเป็นคํา สัง่ถาวรไม ใหน้ํา ทะเลลนขาม มัน

ได
คลื่นซัดไปซัดมาแตมันก็ไม เคยพนทรายขึ้น

มาได
และคลื่นรองสนัน่หวัน่ ไหว แตก็ขาม มันมา

ไมไดอยูดี
๒๓คนพวกน้ีดื้อดึงและมีใจกบฏ
พวกเขาหันหลังไปจากเรา
๒๔พวกเขาไมไดพูดในใจวา
‘พวก เรานาจะยําเกรงพระ ยาหเวหพระเจา

ของเรา
ผูที่ใหฝนกับเรา ตรงตามฤดูกาลของมัน
ไมวาจะเป็นฝนตอนฤดู ใบไม รวงกับฝนตอน

ฤดูใบไมผลิ
ผูที่ทําใหเราไดเก็บเกี่ยวในเวลาที่เหมาะสม’
๒๕ความผิดบาปของพวก เจาไดกีดกันเจาไม

ใหไดรับสิ่งเหลาน้ี
และบาปตางๆของเจาก็กีดกันเจาไมใหไดรับ

ผลผลิต
๒๖ เพราะมีคนชัว่อยูในหมูคนของเรา
พวก มันลา เหยื่อของ มันอยางเงียบเชียบ

เหมือนนายพราน
พวกมันวางกับดักและจับมนุษย
๒๗บานของพวกมันเต็มไปดวยคนขีโ้กง
เหมือนกับตะกราที่เต็มไปดวยนก
เพราะอยางน้ี พวกมันจึงยิ่งใหญและรํ่ารวย
๒๘พวกมันทัง้อวนทัง้ฉุ
มันทําชัว่ยิ่งกวาคนชัว่
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พวกมันไมตัดสินคดีความ
มันไมสอบสวนคดีของลูกที่ไมมีพอ
และไม ใหความ ยุติธรรมกับคดีของคน

ยากจน
๒๙ เราไมควรจะลงโทษคนพวกน้ีสําหรับเรื่อง

เหลาน้ีหรอกหรือ”
นัน่คือสิ่งที่พระยาหเวหถาม
“เราไม ควรจะแก แคนชนชาติอยาง น้ีหรอก

หรือ”
๓๐ เรื่องนาขนลุกขน พองและนา ขยะแขยง

เกิดขึ้นบนแผนดินน้ีแลว
๓๑พวกผู พูด แทน พระเจาไดทํานายเรื่อง

โกหก
สวนพวกนักบวชก็ทําในสิ่งที่พวกผู พูด แทน

พระเจาบอก
คนของเราชอบใหมันเป็นอยางน้ี
แตเจาจะทําอยางไรเมื่อจุดจบมาถึง

ศัตรูรายลอมเยรูซาเล็ม

๖ ๑พระยาหเวหพูดวา “คนเบนยามินทัง้
หลาย

ไปยังที่ปลอดภัยนอกเมืองเยรูซาเล็ม
ใหเปาแตรในเทโคอา
และสงสัญญาณเตือนเหนือดิน แดน

เบธฮัคเคเรม
เพราะวาหายนะ
และการทําลายลางครัง้ใหญ หลวงกําลังมา

จากทางทิศเหนือ
๒ เรากําลังทําลายนางสาวศิโยน
ผูงดงามและบอบบาง
๓พวกคนเลีย้ง แกะและฝูง แกะของพวก เขา

กําลังจะมาโจมตีเธอ
พวกเขาตัง้เต็นทลอมรอบเธอ
พวกเขาแตละคนก็เลีย้งดูสัตวในเขตของตัว

เอง”
๔พวกศัตรูพูดกันวา “เตรียมสูศึกกับเธอ
ลุกขึ้น เราจะบุกตอนเที่ยงวัน”
“เอา เซ็ง ใกลจะหมดวันแลว
เงาของตอนเย็นเริ่มทอดยาวขึ้นแลว”
๕ “ลุกขึ้น เราจะบุกตอนกลางคืน
แลวเราจะทําลายป อมปราการ”
๖ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้

พูด
“ตัดตนไมพวกนัน้ของเธอซะ
และใหกอเนินดินลอมเมืองเยรูซาเล็ม
น่ีเป็นเมืองที่ตองถูกลงโทษ

เพราะมันเต็มไปดวยการกดขี่ขมเหง
๗ เยรูซาเล็มดึงดูดความชัว่ชา
เหมือนกับบอน้ําที่ดึงดูดน้ํา
ในเมืองเยรูซาเล็มมีแตขาวเกี่ยว กับความ

รุนแรงและการทําลายลางทัง้สิน้
เราเห็นบาดแผลและการ เจ็บ ปวยของ เธอ

ตลอดเวลา
๘ เยรูซาเล็ม ฟังคําเตือนน้ีใหดี
ไมอยาง นัน้ เราจะหันไปจาก เจาดวยความ

ขยะแขยง
ไมอยางนัน้ เราจะทําลายแผนดินของเจาให

รกรางและไมมีคนอยู”
๙ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดคือ
“พวก ขาศึกจะคอยๆเก็บรวบรวมคนที่ยัง

หลงเหลืออยูในอิสราเอล
เหมือนกับคนที่เก็บรวบรวมองุนจากเถาองุน

จะตรวจดูแตละกิ่งอีกครัง้”
๑๐ เราควรจะพูดหรือเตือนใครดี ใครหรือที่จะ

ฟังเรา
พวก เขาไม ยอมฟังและไม สามารถตัง้ใจ ฟัง

ได
พวก เขาหัวเราะเยาะขาวสารของพระ

ยาหเวห
พวกเขาไมอยากฟัง
๑๑ผมเต็มไป ดวยความ โกรธของพระ

ยาหเวห
ผมหมดแรงจากการพยายามจะเก็บมันไว
พระ ยาหเวหพูดวา “ระบายความ โกรธของ

เจาใสเด็กๆตามถนน
และกลุมเด็กวัยรุนที่กําลังคุยกันอยู
ทัง้สามีและภรรยาก็จะถูกจับไปดวยกัน
และคน แก เฒาก็จะถูก จับในวัย ชราเหมือน

กัน
๑๒บานของพวกเขาจะถูกยกไปใหกับคนอื่น
พรอมกับไรนาและภรรยาของพวกเขา
เพราะวาเราจะยื่น แขนออก มาตอสูกับคนที่

อาศัยอยูบนแผนดินน้ี”
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
๑๓ “เพราะพวก เขาทุก คนตัง้แตคน ตํ่าตอย

ที่สุดไปจนถึงคนใหญคนโตที่สุด
ลวนแตแสวงหาประโยชนดวยการใชกําลัง
และตัง้แตผูพูดแทนพระเจาไปจนถึงนักบวช
ลวนแลวแตหลอกลวงกัน
๑๔พวกเขารักษาบาดแผลคนที่นาสงสารของ

เราอยางชุยๆ
พวกเขาพูดวา ‘สันติสุข สันติสุข’
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ทัง้ๆที่ไมมีสันติสุข
๑๕พวก เขาควรจะละอายเพราะพวก เขาทํา

ในสิ่งที่นาขยะแขยง
แตพวกเขากลับไมละอายสักนิด
แถมยังไมรูจักวิธีถอมตัวเสียอีก
ดังนัน้ พวกเขาจะลมหายตายจากไปเหมือน

กับคนอื่นๆ
ในเวลาที่เราลงโทษพวก เขา พวก เขาก็จะ

สะดุดลมลง”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้
๑๖ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด คือ
“ยืนอยูริมถนน ใหมองดูแลวถามหาทางเกา

แก
ถามดูวา ‘ถนนที่ดีสายนัน้อยูที่ไหน’
จากนัน้ใหเดินไปบนถนนสายนัน้
และจะพบกับความสงบสุขใหตัวเอง
แตพวก เขากลับพูดวา ‘พวก เราจะไม ไปบน

ถนนสายนัน้’
๑๗พระยาหเวหพูดวา ‘เราจะตัง้ยามไวใหกับ

เจา
เพื่อใหเขาเตือนวา “ใหตัง้ใจฟังเสียง แตรให

ดี”
แตพวก เขากลับบอกวา “พวก เราจะไม ฟัง

หรอก”’
๑๘พระยาหเวหพูดวา ‘ดัง นัน้ ชนชาติตางๆ

ฟังไวใหดี
และรับรูถึงคําใหการที่ตอตานคนอิสราเอล
๑๙แผนดิน ฟังเรื่องน้ีไว เรากําลังจะนําความ

ทุกขทรมานมาใหกับคนพวกน้ี
พวก เขาสมควรจะได รับมันสําหรับความคิด

ที่ชัว่รายตางๆอยางน้ี
เพราะพวก เขาไม สนใจฟังถอยคําตางๆของ

เรา
สวนกฎของเรา พวกเขาก็ปฏิเสธมัน
๒๐กํายานจากเชบา
และแทงไมหอมจากแดนไกล
มันจะไปมีความหมายอะไรสําหรับเรา
เราไมยอมรับของ ถวายพวก น้ีของ เจาและ

เราก็ไมพอใจเครื่องเซนไหวของเจา’”
๒๑ดังนัน้พระยาหเวหจึงพูดอยางน้ีวา
“เรากําลังจะใหสิ่ง ตางๆที่จะทําใหคน พวก น้ี

สะดุดลม
ทัง้พอทัง้ลูก
ทัง้เพื่อนบานและเพื่อนพวก เขาตองตาย

เรียบ”

๒๒ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด คือ
“คนกําลังมาจากดินแดนทางตอนเหนือ
ชนชาติใหญ กําลังลุกขึ้นมาจากแดนไกล
๒๓พวกนัน้ถือคันธนูและแหลนหลาว
พวกเขาโหดเหีย้มไรความปรานี
เสียงของพวกเขาดังกึกกองเหมือนทะเล
พวกเขาขี่มา
พวกเขาเขาสูสงครามอยางเป็นกระบวน
เพื่อมาโจมตีเจา นางสาวศิโยน”
๒๔พวกเราไดยินเกี่ยวกับขาวน้ี
มือไมออนปวกเปียกไป
ความเจ็บปวดครอบงําเรา
เหมือนผูหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
๒๕อยาออกไปในทุง
และอยาเดินบนถนน
เพราะศัตรูมีดาบ
หันไปทางไหนก็มีแตเรื่องนาสยดสยอง
๒๖ประชาชนที่นา สงสารของผม ใหใสเสื้อ

กระสอบ
และเอาขีเ้ถามาใสหัวซะ
รองไหและครํ่าครวญ
เหมือนกับวาลูกชายคนเดียวของเจาตาย
รองไหอยางขมขื่นเพราะความหายนะจะเกิด

ขึ้นกับพวกเราในทันทีทันใด
๒๗ “เยเร มี ยาห เราไดตัง้เจาใหเป็นนัก

วิเคราะหโลหะ
ในหมูคนของเรา
เพื่อวาเจาจะรูและวิเคราะหหนทางของพวก

เขาได
๒๘คนพวกน้ีทัง้หมดปลุกป่ันการกบฏ
เดินไป ทัว่เพื่อคอยยุยงใหเกิดความไม พอใจ

ขึ้น
พวกเขาเป็นเหมือนทองแดงและเหล็ก
พวกมันเป็นนักทําลาย
๒๙พัดลมทัง้หลายเปาใหไฟรอนแรงขึ้น
ตะกัว่จะหลอมละลายไป
แตการที่จะหลอมคน เหลา น้ีใหบริสุทธินั์น้ก็

ไรประโยชน
เพราะคนชัว่ รายยังไมถูกแยกออก ไปจาก

พวกเขา
๓๐คนเยรูซาเล็มไดฉายาวา ‘แร เงินที่ถูก

ปฏิเสธ’
เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธพวกเขา”
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เยเรมียาหสั่งสอนในวิหาร
(ยรม. ๒๖:๑-๖)

๗ ๑ น่ีคือถอยคําที่เยเรมียาหไดรับจากพระ
ยาหเวห คือ

๒ “เยเร มี ยาห ใหไปยืนอยูในประตูวิหาร
ของพระ ยาหเวห และประกาศขอความน้ี
ออกไป
‘พวก เจาชาวยู ดาหทัง้ หลายที่กําลังเดิน

ผานประตูน้ีเขา มาเพื่อนมัสการพระ ยาหเวห
ฟังสิ่งที่พระยาหเวหพูดให ดี ๓ น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็นพระเจาแหง
อิสราเอลพูด “ถาเจาทําตัวดี เราก็จะอาศัย
อยูที่น่ีกับเจา ๔อยาไปหลงเชื่อคําพูดที่หลอก
ลวงเหลา นัน้ ที่ วา ‘น่ีเป็นวิหารของพระ
ยาหเวห วิหารของพระ ยาหเวห วิหารของ
พระ ยาหเวห’ *๕แตถาเจาทําใหวิถี ทางและ
การกระทําตางๆของเจาดีจริงๆ และใหความ
เป็น ธรรมตอกันและ กัน ๖ถาเจาไมกดขี่คน
ตางถิ่น เด็กกําพรา และแมหมาย ถาเจาไม
ทําใหเลือดของผู บริสุทธิต์องหลัง่ ไหลในที่
แหงน้ี และถาเจาไมนมัสการพระอื่นๆเพราะ
มันมีแตจะทําใหเจาเจ็บ ตัวเปลาๆ ๗ เราก็จะ
ยอมใหเจาอาศัยอยูในที่แหง น้ี ในดิน แดนที่
เราไดมอบใหกับบรรพบุรุษของ เจาไวตลอด
ไป”’”

๘ “เจากําลังไว วางใจในคํา พูดที่หลอก ลวง
ที่ไรคาเหลานัน้ ๙ เจาไปขโมย ไปฆา ไปมีชู
ไปสัญญาที่เจาไม คิดจะรักษา ไปเผาเครื่อง
หอมใหพระบาอัล และไปบูชาพระอื่นๆที่เจา
ไมรู จัก ๑๐แลวกลับมายืนอยูตอ หน าวิหารน้ี
ที่มีชื่อของเราอยู แลวพวกเจาก็พูดวา ‘พวก
เราไดรับความรอดแลว’ อยางนัน้หรือ ที่เจา
ทําอยาง น้ี ก็เพื่อเจาจะไดกลับไปทําเรื่องชัว่
ชาพวก นัน้อีกใช ไหม ๑๑ เจาเห็นวิหาร น้ี ที่
มีชื่อ เราตัง้ อยู กลายเป็นซองโจรไป แลวใช
ไหม แมแตเรา เองก็ยังเห็นมันเป็นอยางนัน้
เลย” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๒ “พวกเจาคนยู ดาห ไปสิ ไปยังสถานที่
ของ เรา ที่อยูในชิ โลห †เราไดตัง้ที่ นัน่เป็น
ที่ แรกสําหรับใหชื่อของ เราสถิตอยู ไปดูสิวา
เราไดทําอะไรกับมันบาง เพราะความชัว่ ชา
ของอิสราเอลคนของเรา ๑๓แลวตอนน้ี พวก
เจาคนอิสราเอลก็ไดทําสิ่งที่ชัว่ รายพวก น้ี”
พระ ยาหเวหพูดอยางนัน้ “และถึง แมเราได
เตือนเจาตัง้แตเน่ินๆแลว แตเจากลับไม ฟัง
เรา แถมเมื่อเราเรียกเจา เจาก็ไม ตอบเสีย
อีก ๑๔ดังนัน้ เราจะทํากับวิหารที่มีชื่อของเรา
ตัง้อยู ที่เจาไว วางใจนักหนา และเราจะทํา
กับสถาน ที่ที่เราไดมอบใหกับบรรพบุรุษของ
เจา อยางเดียวกับที่เราทํากับชิโลห ๑๕ เราจะ
เหวี่ยงเจาออก ไปใหพนหน าเรา เหมือนกับ
ที่เราเคยเหวี่ยงพวกพี่ น องของ เจาทัง้หมด
พวกที่สืบเชื้อสายมาจากเอฟราอิม”

๑๖ “สวนเจาเยเร มี ยาห ไมตองอธิษฐาน
เผื่อคนกลุม น้ี และไมตองรองไหใหพวกเขา
ดวย เจาไม ตองอธิษฐานตอ เราใหกับพวก
เขา เพราะคําอธิษฐานจะมาไม ถึงเรา เรา
จะไม ฟังเจา ๑๗ เจาไม เห็นหรือยัง ไง วา
พวกมันกําลังทําอะไรในเมืองยู ดาหและตาม
ทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม ๑๘พวก ลูกๆ
กําลังเก็บฟืน สวนพวกพอกําลังจุดไฟ พวกผู
หญิงกําลังนวดแป งทําขนมปังสําหรับเจา แม
แหงสวรรค และกําลังเทเครื่องดื่มบูชาถวาย
พระ อื่นๆเพื่อยัว่โมโหเรา” ๑๙พระ ยาหเวห
พูดวา “พวก เขาคิดวากําลังยัว่โมโหเราหรือ
ไมเลย อันที่จริง พวกเขากําลังทํากับตัวเอง
ตางหาก พวกเขาถึงตองอับอายขายหน า”

๒๐ดัง นัน้น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห เจา นาย
ของ ผมพูดคือ “ความโกรธและความแคน
ของ เรากําลังจะเทออก มายังวิหารน้ี เทใส
ทัง้คน สัตว ตนไมตามทองทุง และผลผลิต
จากพื้นดิน ความโกรธของเราจะเผาไหมอยู
และจะไมมีวันดับ”

*๗:๔ น่ีเป็นวิหาร … พระยาหเวห คงเป็นการโฆษณาชวนเชื่อวาปลอดภัยแนๆเน่ืองจากกอน
หน าน้ีพระยาหเวหไดปกป องวิหารในเมืองเยรูซาเล็มไว จากการถูกโจมตีของอัส ซีเรีย ดูได
จากหนังสือ ๒ พงศกษตัริย ๑๘-๑๙
†๗:๑๒ ชโิลห เป็นบานเกิดของซามเูอลและเอลี หีบแหงคําสัญญาเคยเก็บไวทีน่ี่กอนหน าที่จะ
มีกษตัริย ดูไดจากหนังสือ ๑ ซามูเอล ๑-๔
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พระยาหเวหอยากใหเชื่อฟัง
มากกวาใหเครื่องบูชา

๒๑ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน้ ผู
เป็นพระเจาแหงอิสราเอล พูด “เพิ่มเครื่อง
เผาบูชาเขาไปในเครื่อง เซน ไหวของเจาดวย
กินเน้ือซะดวย ๒๒ตอน ที่เราพาบรรพบุรุษ
ของพวก เจาออกมาจากอียิปตนัน้ เราไม
ไดสัง่อะไรพวก เขาเลยเกี่ยว กับเรื่องเครื่อง
เผาบูชาและเครื่อง เซน ไหว เราไม ไดบอก
บรรพบุรุษของพวกเจาใหทําอยางนัน้ ๒๓แต
สิ่งที่เราสัง่ใหพวกเขาทํา คือ ‘ใหฟังเสียงของ
เรา แลวเราจะเป็นพระเจาของเจา และเจา
จะเป็นคนของเรา ใหเจาเดินในทางที่เราสัง่
เจา นัน่จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเจา’”

๒๔ “แตพวก เขาไมยอมฟัง และทําเป็น
หูทวนลม กลับไปทําตามความตองการ
ชัว่ๆของตัว เอง พวก เขากลับเดินถอยหลัง
แทนที่จะเดินไปขาง หน า ๒๕ตัง้แตวัน นัน้ที่
บรรพบุรุษของเจาออกมาจากแผน ดินอียิปต
จนถึงวัน น้ี เราไดสงพวกผูรับ ใชของเรา
พวกผูพูดแทนพระเจา ไปหาพวกเจาทุกวัน
๒๖แตพวก เขาไม ยอมฟังเรา และไม ยอม
เงี่ยหูฟัง พวกเขาดื้อดึงหัวแข็ง พวกเขาชัว่
รายยิ่งกวาบรรพบุรุษของพวกเขาเสียอีก”

๒๗ “เยเร มี ยาห เจาจะเอาคํา พูดทัง้หมด
น้ีไปบอกกับพวก เขา แตพวก เขาจะไมฟัง
เจา เจาจะเรียกพวก เขา แตพวก เขาจะ
ไม ตอบเจา ๒๘ เจาจะตองบอกกับพวก เขา
วา ‘น่ีคือชนชาติที่ไม ยอมฟังเสียงของพระ
ยาหเวห พระเจาของเขา และไมยอมรับการ
ตี สอนจากพระองค ความ จริงไดตายไปเสีย
แลว และมันก็หายไปจากปากของพวกเขา’”

หุบเขาแหงการฆา
๒๙ “เยเรมียาห ตัดผมของเจาทิง้ไป แลว

ขึ้น ไปรองไหครํ่าครวญบนเนิน เขาโลนเตียน
ซะ เพราะพระยาหเวหไดปฏิเสธและทอดทิง้
คนรุน น้ีที่ยัว่โมโหพระองคไปแลว ๓๐ เพราะ
พวกคนยูดาห ไดทําในสิ่งที่ชัว่รายในสายตา
เรา” พระยาหเวหพูดวาอยาง นัน้ “พวกเขา
ไดเอาสิ่งที่นาขยะแขยงมาไวในวิหารที่มี
ชื่อของ เราสถิตอยู เพื่อทําใหวิหารนัน้เป็น
มลทินไป ๓๑พวก เขาสรางที่ สูงของโท เฟท
ที่อยูในหุบเขาของบุตร ชายของฮิ น โนมเพื่อ
เผาลูกชายลูกสาวตัว เอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม

เคยสัง่หรือไมเคยแมแตจะคิด ๓๒ดังนัน้ วัน
นัน้จึงกําลังจะมา ถึง” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน้ “วันที่จะไมมีใครพูดถึงโทเฟทและ
หุบเขาของบุตรชายของฮิ น โนมอีก เลย แต
ผูคนจะเรียกมันวา หุบเขาแหงการฆา และ
พวก เขาจะฝัง ศพไวที่โท เฟท จนกระทัง่ไม
เหลือที่ใหฝัง ศพอีกตอ ไป ๓๓สวนศพของ
ชนชาติน้ีก็จะกลายเป็นอาหารของนกใน
อากาศ และของพวกสัตวปาบนพื้นดิน และ
จะไมมีใครไลพวกมันไป ๓๔ เราจะทําใหเสียง
สนุกสนาน เสียงงานรื่นเริง และเสียงของ
เจา บาวและเจา สาวหยุดลงในบาน เมืองยู
ดาหและตามทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม
เพราะดินแดนน้ีจะถูกปลอยทิง้ราง”

๘ ๑พระยาหเวหพูดวา “ในเวลานัน้ พวก
เขาจะขุดกระดูกของบรรดากษตัริย

แหงยูดาห ของพวกแมทัพ ของพวกนักบวช
ของพวกผู พูด แทน พระเจา และของชาว
เมืองเยรูซาเล็มออกมาจากหลุมฝัง ศพของ
พวก เขา ๒แลวพวก เขาจะเกลี่ยกระดูกของ
คนพวกน้ีออก ภายใตดวงอาทิตย ดวงจันทร
และดวงดาวตางๆบนทองฟ า สิ่งเหลา น้ีที่คน
เยรูซาเล็มรักและรับ ใช ที่พวก เขาติดตาม
และแสวงหา และที่พวก เขากราบ ไหวบูชา
กระดูกของพวก เขาจะไมถูกรวบรวมไว
ดวยกัน และจะไม เอาไปฝัง พวกมันจะเป็น
เหมือนมูลสัตวที่อยูหน าดิน

๓สวนคนเหลา นัน้ที่ยังหลง เหลืออยูก็
อยากตายมากกวามีชีวิตอยู คนพวกน้ีคือคน
ที่หลง เหลืออยูจากตระกูลชัว่ ชาน้ี คนพวก
น้ีจะไปอยูในที่อื่นๆที่ เหลือ ซึ่งเราไดขับ ไล
พวกเขาไป” พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พูด
วาอยางน้ี

ความบาปและการลงโทษ
๔ “เยเร มี ยาห เจาตองบอกสิ่ง น้ีกับคนยู

ดาหวา
‘พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ีคือ
เมื่อคนลมลง
เขาจะไมลุกขึ้นมาอีกแลวหรือ
ถาคนหลงไปจากทาง
เขาจะไมวกกลับมาอีกแลวหรือ
๕แลวทําไมคนพวกน้ีถึงไดหันหนีไปจากเรา
ทําไมเยรูซาเล็มถึงหันหนีไปจากเราอยูเรื่อย
พวกเขายึดอยูกับการหลอกลวง
ไมยอมหันกลับมาหาเรา
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๖ เราไดฟังพวกเขาอยางตัง้ใจ
แตพวกเขาพูดในสิ่งที่ไมเป็นความจริง
ไมมีใครกลับใจจากความชัว่เลย
หรือพูดวา “ฉันทําอะไรลงไปน่ี”
พวกเขาทัง้หมดหันไปตามทางของตัวเอง
เหมือนมาที่วิ่งหอเขาสูสนามรบ
๗แมแตนก กระสาบน ฟ าก็ ยังรูเวลาที่ถูก

กําหนดใหกับมัน
นกเขา นกนางแอน และนกกระเรียนนัน้เฝ า

คอยเวลาที่จะอพยพไป
แตคนของ เรากลับไมรูวาพระ ยาหเวหคาด

หวังอะไรจากเขา’”
๘ “พวก เจาจะพูดไดอยางไรวา ‘พวก เรา

ฉลาด’
และ ‘พวกเรามีกฎของพระยาหเวห’
อัน ที่ จริง พวกคัด ลอกกฎไดใชปากกาของ

เขาโกหก
จึงทําใหกฎของพระยาหเวหโกหกไปดวย
๙คนฉลาดถูกลบหลู
พวกเขาถูกทําใหขวัญหนีดีฝอ และพวกเขาก็

ถูกจับ
พวกเขาไมยอมรับพระคําของพระยาหเวห
แลวพวกเขาจะอางวาตัวเองฉลาดไดยังไง
๑๐ดัง นัน้เราจะยกเมียของพวก เขาไปใหกับ

คนอื่น
แลวก็ยกไร นาของพวก เขาไปใหกับพวก

เจาของใหม
เพราะจากคนที่ยากจนที่สุดไปจนถึงคนรวย

ที่สุดก็ลวน แตมีแนว โนมที่จะหาผล
ประโยชนจากความรุนแรง

และจากพวกผูพูดแทนพระเจาไปจนถึงพวก
นักบวช ตางก็พูดโกหก

๑๑พวกเขารักษาบาดแผลของคนที่นาสงสาร
ของเราอยางชุยๆ

แลวก็พูดวา ‘สันติสุข สันติสุข ทัง้ๆ ที่ไมมี
สันติสุข’

๑๒พวก เขาควรจะละอาย ใจ ที่ทําในสิ่งที่นา
ขยะแขยง

แตพวกเขากลับไมละอายใจเลย
แถมพวกเขายังไมรูจักถอมตัวดวย
ดัง นัน้ พวกเขาจะตองลมลงดวยกันกับคน

อื่นที่ลมลง
ในเวลาที่เราลงโทษพวกเขา พวกเขาจะตอง

ลมลง” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๓ “เราจะเก็บรวบรวมผลผลิตของพวก เขา

ไป” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

“จะไมมีองุนเหลืออยูบนเถาอีกตอไป
จะไมมีลูกมะเดื่ออยูบนตนอีก
และใบของมันก็จะเหี่ยวแหงไป
ทุก สิ่งทุก อยางที่เราใหกับพวก เขาก็จะสูญ

เสียไป
๑๔คนพูดกันวา ‘พวกเรามามัวนัง่ทําอะไรกัน

อยูที่น่ี
รวบรวมกันและยก พวกกันเขาไปในเมืองที่

มีป อมปราการ ถาจะถูกทําลายก็ใหไป
ถูกทําลายที่นัน่เถอะ

เพราะพระ ยาหเวห พระเจาของ เราได
กําหนดไวแลววา พวกเราจะตองพินาศ

และพระองคทําใหเราดื่มยาพิษ
เพราะวาเราทําบาปตอพระองค’
๑๕พวกเขารอคอยความสงบสุข แตกลับไมมี

อะไรดีขึ้นเลย
พวกเขารอคอยเวลาแหงการเยียวยา แตดูสิ

กลับมีแตความนากลัว”
๑๖พระ ยาหเวหพูดวา “มีเสียงทัพ มาคําราม

มาจากเมืองดาน
แผน ดินทัง้ สิน้สัน่ สะเทือนไปดวยเสียงรอง

ของมาฉกรรจ
พวก มันจะมากลืน กินแผน ดินและทุกสิ่งทุก

อยางที่อยูในแผนดินนัน้
พวกมันจะกลืนกินเมืองและคนที่อาศัยอยูใน

นัน้
๑๗ เรากําลังสงงูมาทามกลางพวกเจา
เป็นพวกงูพิษที่ไมมีวันรายมนตสะกดได
พวกมันจะกัดพวกเจา”
พระยาหเวหบอกวาอยางนัน้
๑๘ผมรูสึกเศราจับใจ
ใจของผมเหน่ือยออน
๑๙ผมไดยินเสียง รองของคนที่ผม รักจาก

แดนไกลวา
“พระยาหเวหไมไดอยูในศิโยนหรือ
กษตัริยของศิโยนไมไดอยูในเมืองหรือ”
พระยาหเวหพูดวา “แลวทําไมพวกเขาถึงยัว่

โมโหเรา
ดวยรูปเคารพจากตางชาติที่ไมเที่ยงแทเลา”
๒๐ผูคนพูดวา “ฤดูเก็บ เกี่ยว ก็ผานไป แลว

หมดหน ารอนแลว
แตเราก็ยังไมไดรับการชวยชีวิตเลย”
๒๑คนที่ผม รักบาด เจ็บ ผมก็เลยบาด เจ็บไป

ดวย
ผมรูสึกหมดหวัง และใจผมเต็มไปดวยความ

ทอแท
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๒๒พระยาหเวหพูดวา “ไมมียาในกเิลอาดเลย
หรือ

ไมมีหมออยูที่ นัน่เลยหรือ ทําไมถึงไมมีใคร
รักษาคนที่เรารักเลย”

๙ ๑ผมอยากจะใหหัวของ ผมเต็มไป ดวย
น้ํา

และดวงตาของผมเป็นน้ําพุแหงน้ําตา
ผมจะไดรองไหทัง้วันทัง้คืน
ผมจะไดรองไหใหกับคนที่ผมรักที่ถูกฆา
๒พระยาหเวหพูดวา “เราหวังเหลือเกินวาเรา

จะมีที่หยุดพัก
สําหรับคนเดินทางในที่เปลาเปลี่ยวแหงแลง
เพื่อวาเราจะไดทิง้คนของเรา
และไปใหพนๆพวกเขา
เพราะพวกเขาทุกคนเป็นคนเลนชู
และเป็นกลุมของคนขีโ้กง
๓พวกเขาโกงลิน้ของพวกเขาเหมือนคันธนู
และพวกเขาประสบความสําเร็จในแผนดินน้ี

ดวยการหลอกลวง ไมใชดวยความสัตย
ซื่อ

เพราะพวกเขาทําชัว่ซํ้าแลวซํ้าอีก
และพวกเขาก็ไมรูจักเราดวย”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๔ “พวกเขาปกป องตัวเองจากเพื่อนบาน
และแมแตพี่ น องของพวก เจาเองก็ยังไวใจ

ไมได
เพราะพี่น องทุกคนขีโ้กง
และเพื่อนบานทุกคนก็ชอบนินทา
๕ผูคนโกงเพื่อนบานของเขาเอง
และไมพูดความจริง
พวกเขาสอนลิน้ตัวเองใหพูดโกหก
พวกเขาทําใหตัว เองเหน่ือยออนดวยการทํา

ผิด
๖ เยเรมียาห บานของเจาตัง้อยูทามกลางคน

ขีโ้กง
พวกเขาปฏิเสธที่จะรูจักเรา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๗ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้

พูด คือ
“เรากําลังจะหลอมพวกเขาใหบริสุทธิด์วยไฟ
และทดสอบพวกเขาดวยไฟ
ถาเราไมทําอยางน้ีแลว
เราจะทําอะไรใหกับคนที่นาสงสารของเราได

อีกหรือ
๘ลิน้ของพวกเขาแหลมคมเหมือนธนู
เขาพูดโกหกดวยปากของเขา

พวก เขาแตละ คนพูดกับเพื่อนบานอยางเป็น
มิตร

แตในใจกลับคิดหา ทางเอา เปรียบเพื่อนบาน
อยู

๙ เพราะเรื่องพวก น้ี สมควรที่เราจะลงโทษ
พวกเขาอีกครัง้ ไมใชหรือ” พระยาหเวห
พูดอยางนัน้

“สมควรที่เราจะแกแคนชนชาติที่ทําตัวอยาง
น้ี ไมใชหรือ”

๑๐พระ ยาหเวหพูดวา “เราจะรองไห
ครํ่าครวญใหภูเขา

และเราจะรอง เพลงงาน ศพใหทุง หญาในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง

เพราะพวกมันถูกทิง้รางวาง เปลา เพื่อจะได
ไมมีใครเดินผานมา

และพวกมันก็ไมไดยินเสียงวัวในแผนดินนัน้
แมแตนกบนทองฟ าไปจนถึงสัตว ปาก็หนีไป

กันหมดแลว
พวกมันไปกันหมดแลว
๑๑ เราจะทําใหเยรูซาเล็มกลายเป็นกองหิน
เป็นที่อยูของหมาไน
และเราจะทําใหบานเมืองในยูดาหกลายเป็น

ซากปรักหักพัง
ที่ไมมีใครเหลือสักคน”

๑๒มีใครที่เฉลียวฉลาดพอที่จะเขาใจ
เรื่อง น้ีบาง และขอ ใหคนที่พระ ยาหเวหพูด
ดวย อธิบายเรื่อง น้ีใหหนอยวาทําไมแผน
ดินถึงถูกทําลาย ทําไมตองถูกเผาและทิง้
รางเหมือนทะเล ทรายที่ไมมี ใครเดินผาน
๑๓แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “ที่เป็นอยาง น้ี
เพราะพวกเขาทอดทิง้กฎของเรา ที่เราไดให
ไวตอ หน าพวก เขา พวก เขาไมฟังเสียงของ
เรา และพวก เขาก็ไมเดินตามกฎนัน้ ๑๔แต
พวก เขายืน กรานที่จะทําตามจิตใจที่ดื้อ ดึง
ของตัวเอง พวกเขาหันไปติดตามพระบาอัล
เหมือนกับที่บรรพบุรุษของพวก เขาสอนให
พวกเขาทํา” ๑๕ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห
ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็นพระเจาแหงอิสราเอล
พูด คือ “เราจะทําใหคนพวก น้ีตองกลืนกิน
ความขมขื่น และเราจะทําใหพวก เขาดื่มยา
พิษ ๑๖ เราจะทําใหพวกเขากระจัดกระจายไป
ตามชนชาติตางๆที่พวก เขาและบรรพบุรุษ
ของพวก เขาไม เคยรูจักมา กอน เราจะสง
ดาบตามลาพวก เขาไป จนกวาเราจะทําลาย
พวกเขาจนสิน้ซาก”
๑๗ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูด



เยเรมียาห ๙:๑๘ 16 เยเรมียาห ๑๐:๗

“ใหไตรตรองดูถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น
แลวไปเรียกพวก ผู หญิงที่รับจางรองไหใน

งานศพมา
ใหไปเชิญพวกผูหญิงที่ชํานาญในเรื่องน้ีมา”
๑๘ผูคนพูดวา
“ใหพวก นางมาเร็วๆแลวมารองไหใหพวก

เรา
น้ําตาจะไดไหลออกมาจากตาของพวกเรา
และเปลือก ตาของพวก เราจะ ไดมีน้ําตาไหล

นอง”
๑๙ เพราะไดยินเสียงรองไหครํ่าครวญจากศิ

โยนวา
“เราถูกทําลายถึงขนาดน้ีไดยังไง
พวกเราอับอายเหลือเกิน
เพราะพวกเราถูกบีบบังคับใหทิง้แผนดินน้ี
เมื่อพวกศัตรูพังทลายบานของพวกเรา”
๒๐ ไปเรียกพวก ผู หญิง และบอกพวก เขา

วา “พวกผู หญิง ใหฟังพระคําของพระ
ยาหเวห

และฟังวาพระองคพูดอะไร
ใหสอนลูกสาวของพวก เจาถึงวิธีรองไหไว

ทุกข
และใหผู หญิงไปสอนเพื่อนบานของ เธอให

รองเพลงไวทุกขน้ีดวย ที่วา
๒๑ โธ ความตายเขามาทางหน าตางแลว
มันเขามาในป อมปราการของเราแลว
มันมาเพื่อกําจัดเด็กๆใหหมดไปจากถนน
และกําจัดคนหนุมออกจากสี่แยกตางๆ”
๒๒ เยเรมียาห ใหพูดเรื่องพวกน้ี
น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด “ศพคนจะกองกัน

อยูบนพื้นเหมือนมูลสัตว
เหมือนฟอนขาวที่ถูกทิง้ไวหลังเก็บเกี่ยว
และไมมีใครไปเก็บรวบรวมมัน”
๒๓พระยาหเวหพูดวา
“อยาใหคนฉลาด
โออวดสติปัญญาของตัวเอง
อยาใหคนแข็งแรง
โออวดความแข็งแกรงของตัวเอง
และอยาใหคนรวย
โออวดความรํ่ารวยของตัวเอง
๒๔แตใหคนที่โออวด โออวดเกี่ยว กับเรื่อง น้ี

คือ
ใหเขาโออวดวาเขามีความเขาใจและรูจักเรา

เขารูวาเราคือยาหเวห
ผูที่มีความรักมัน่คง มีความยุติธรรม
และมีความชอบธรรมในแผนดินน้ี
และเขาก็รูวาเราชอบใจในเรื่องพวกน้ี”
พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี

๒๕พระ ยาหเวหพูดวา “วันเหลา นัน้กําลัง
จะมา ถึงแลว วัน ที่เราจะจัดการลงโทษทุก
คนที่ทําพิธี ขลิบแตเปลือกนอก ๒๖ เราจะ
ลงโทษอียิปต ยูดาห เอโดม อัมโมน และโม
อับ และเราจะลงโทษคนพวก นัน้ทัง้หมดที่
อาศัยอยูในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงและเขา
พิธีโกนผม จอน *เพราะพลเมืองของชนชาติ
อื่นๆทัง้หมด ยังไม ไดทําพิธี ขลิบ แตคน
อิสราเอลทัง้หมดยังไมไดทําพิธีขลิบที่ใจ”

พระยาหเวหกับรูปเคารพ

๑๐ ๑คนอิสราเอล ใหฟังสิ่งที่พระ
ยาหเวหพูดกับเจา ๒พระ ยาหเวห

พูดไววาอยางน้ีคือ
“อยาไปเรียนรูวิถีทางของชนชาติตางๆ
และอยากลัวปรากฏการณตางๆบนทองฟ า
ใช ชนชาติตางๆพากันเกรงกลัวสิ่งเหลานัน้
๓ประเพณีตางๆของคนตางชาตินัน้ไมมี

ประโยชน
คนหน่ึงในพวกนัน้จะตัดตนไมจากปา
มันเป็นผลงานที่ชางแกะสลักทําขึ้นมากับมือ

และกับเครื่องมือของเขา
๔ เขาตกแตงมันดวยเงินและทอง
เขาเอาคอนตอกตะปูยึดมันไมใหโคลงเคลง
๕พวกมันเป็นเหมือนหุนไลกาในไรแตงกวา
พวกมันพูดไมได
ตองใหคนอุมไปเพราะเดินเองก็ไมได
อยาไปกลัวพวกมัน
เพราะมันทํารายเจาไมไดหรอก
และมันก็ชวยอะไรเจาไมไดเหมือนกัน”
๖พระ ยาหเวห ไมมีใครยิ่ง ใหญไปกวา

พระองคอีกแลว
ชื่อของพระองคยิ่งใหญและทรงพลัง
๗ จะมีใคร กันที่ไมยําเกรงพระองค พระองค

เป็นกษตัริยของชนชาติตางๆ
พระองคสมควรจะไดรับความยําเกรง
เพราะไมมี ใครเหมือน กับพระองคแมแตคน

ฉลาดของทุกชนชาติ

*๙:๒๖ เขาพิธีโกนผมจอน เป็นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไมใหทํา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
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และคนฉลาดของอาณาจักรทัง้หลาย
๘พวกนัน้ทัง้โงทัง้ทึ่ม
พวกเขารํ่าเรียนในสิ่งที่ไมมีประโยชน
และครูผูสอนของเขาก็คือตนไมนัน่เอง
๙ เงินที่ถูกทุบเป็นแผนนัน้ก็เอามาจากทาร

ชิช
สวนทองก็เอามาจากอุฟาส
รูป เคารพตางๆที่ชนชาติทัง้ หลายกราบ ไหว

บูชานัน้ก็เป็นผล งานของชางแกะ สลัก
และเป็นฝีมือของชางทอง

เสื้อผาของรูปเคารพนัน้ทําจากผาสีมวง
พวกมันทัง้หมดเป็นผลงานของชางผูชํานาญ
๑๐แตพระยาหเวหเป็นพระเจาที่เที่ยงแท
พระองคเป็นพระเจาที่มี ชีวิตจริงๆและเป็น

กษตัริยตลอดกาล
แผนดินสัน่สะเทือนเมื่อพระองคโกรธ
และชนชาติตางๆยอมไมสามารถตานทาน

ความโกรธของพระองคได
๑๑พระ ยาหเวหพูดวา “น่ีคือสิ่งที่พวก เจา

จะตองบอกกับพวก เขา ในเมื่อพระพวก นัน้
ไม ไดสรางฟ า สวรรคและแผนดิน โลกขึ้นมา
พวก มันก็จะ ตองพินาศไปจากแผน ดิน โลก
และฟ าสวรรค”
๑๒แตพระ ยาหเวหเป็นผู สรางแผน ดิน โลก

ดวยพละกําลังของพระองค
พระองคเป็นผูกอ ตัง้โลก น้ีขึ้น มาดวยสติ

ปัญญาของพระองค
และเป็นผูกางฟ า สวรรคออกดวยความรูของ

พระองคเอง
๑๓ เมื่อพระองคพูดมันเหมือน กับเสียงน้ําบน

ฟ าสวรรค
แลวเมฆหมอกก็ลอยขึ้นมาจากสุดขอบโลก
พระองคสรางสายฟ าแลบขึ้นสําหรับฝน
สวนสายลมก็พัดออกมาจากคลังของ

พระองค
๑๔มนุษยทุกคนโงเขลาเบาปัญญา
พระองคทําใหชางทองทุกคนตองละอายใจที่

ทํารูปเคารพขึ้นมา
เพราะรูป เคารพเหลา นัน้ของ เขาเป็นสิ่ง

หลอกลวง
พวกมันไมหายใจเสียดวยซํ้า
๑๕พวกมันไมมีความหมาย เป็นผลงานที่นา

หัวเราะเยาะ
เมื่อเราลงโทษพวกมัน พวกมันก็จะพินาศไป
๑๖สวนพระเจาของยา โคบนัน้ ไมเหมือนรูป

เคารพพวกน้ี

เพราะพระองคเป็นผูสรางทุกสิ่ง
และอิสราเอลก็เป็นเผาที่เป็นสมบัติสวน ตัว

ของพระองค
พระนามของพระองคคือพระ ยาหเวหผูมี

ฤทธิท์ัง้สิน้
การทําลายลางกําลังมา

๑๗ชาวเมืองทัง้หลายที่อยูในป อมปราการ
เก็บกระเป าของเจาขึ้นจากพื้น
๑๘ เพราะพระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“เรากําลังเหวี่ยงคนบนโลกตอนน้ี
และเราจะทําใหพวกเขาตองทนทุกขทรมาน
แบบที่พวกเขาจะตองรูสึกจริงๆ”
๑๙สงสารผมดวย เพราะผมไดรับบาดเจ็บ
แผลของผมนัน้เจ็บปวดยิ่งนัก
แลวผมก็พูด วา แน ละ น่ี คือความ เจ็บปวด

ของผม
และผมก็ตองอดทนกับมัน
๒๐ เต็นทของผมถูกทําลาย
เชือกเต็นทของผมก็ขาดหมด
พวกลูกๆทิง้ผมไป
ไมมีลูกเหลือสักคน
ไมเหลือใครไวคอยขึงเต็นทของผมเลย
คนยกมานเต็นทขึ้นก็ไมมี
๒๑ เพราะคนเลีย้งแกะนัน้โงเขลา
พวกเขาไมแสวงหาพระยาหเวห
นัน่เป็นเหตุที่พวกเขาไมประสบความสําเร็จ
และฝูง แกะของพวก เขาก็กระจัดกระจายไป

หมด
๒๒มีเสียงรายงานดังมา มันกําลังมาทางน้ี
เสียงกระหึ่มจากทางแผนดินทางเหนือ
มันจะเปลี่ยนบานเมืองของยูดาหใหเป็นซาก
และใหกลายเป็นโพรงหมาไน
๒๓พระ ยาหเวหเจาขา ผมรูวาคน เราไม

สามารถกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได
คน เราไมสามารถบอกไดวาอนาคตจะเกิด

อะไรขึ้น บางและไมสามารถบอกไดวา
เขาจะทําอะไรไดบางในอนาคต

๒๔ขาแตพระยาหเวห โปรดตีสอนผมเถิดแต
ขอใหทําอยางยุติธรรม

อยาไดทําดวยความ โกรธเลย ไมอยาง นัน้
พระองคจะทําใหผมถึงจุดจบ

๒๕ขอ ใหระบายความโกรธเกรีย้วของ
พระองคกับชนชาติตางๆที่ไมรู จัก
พระองค
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และกับตระกูลตางๆที่ไม ไดอธิษฐานตอ
พระองค

เพราะชนชาติพวกนัน้ไดกลืนกินยาโคบ
พวกเขาไดกําจัดเขา
แถมยังพังบานของเขาดวย

ฝ าฝืนพันธสัญญา

๑๑ ๑ น่ีคือถอยคําที่เยเรมียาหไดรับจาก
พระยาหเวห พระองคพูดวา ๒ “ฟัง

ถอยคําเหลา น้ีที่เกี่ยว กับพันธ สัญญาไว ให ดี
แลวเอาไปบอกชาวยู ดาหและชาวเยรูซาเล็ม
๓ ใหบอกพวก เขาวา น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห
พระเจาของอิสราเอลพูดไวคือ ‘คนที่ไมยอม
ฟังถอยคําที่เกี่ยว กับพันธ สัญญาน้ี จะ ตอง
ถูกสาป แชง’ ๔ เป็นถอยคําที่เราไดสัง่กับ
บรรพบุรุษของ เจาไว ตอน ที่เราพาพวก เขา
ออกมาจากอียิปต ออกจากเตาไฟเหล็ก เรา
ไดบอกกับพวกเขาวา ‘ใหเชื่อ ฟังเรา และให
ทําตามสิ่งตางๆเหลา น้ีที่เราไดสัง่ใหเจา ทํา
แลวเจาจะเป็นคนของ เรา และเราก็จะเป็น
พระเจาของเจา’”

๕ที่เราทําอยาง น้ีก็เพื่อทําใหคําสัญญาที่เรา
ไดสาบานไวกับบรรพบุรุษของ เจาเป็นจริง
คําสัญญานัน้คือ “เราจะใหแผนดินที่มีน้ํานม
และน้ํา เชื่อมผล ไมอุดมสมบูรณเหมือนกับที่
มันเป็นอยูตอนน้ี” แลวผมก็ตอบวา “อาเมน
ขอใหเป็นตามนัน้เถิดพระยาหเวห”

๖แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “ให
ประกาศถอยคําเหลา น้ีตามเมืองตางๆของ
ยู ดาหและตามถนนหนทางของเยรูซาเล็ม
วา ‘ฟังถอยคําแหงคําสัญญาน้ี และใหทําตาม
ถอยคําเหลานัน้’

๗ที่เราพูดอยาง น้ีก็เพราะเราเตือน
บรรพบุรุษของเจา นับตัง้แตวันที่เรานําพวก
เขาออกมาจากแผน ดินอียิปตจนถึงทุก วัน น้ี
เราเตือนพวกเขาอยางไมหยุดหยอนวาใหฟัง
เสียงของเรา

๘แตพวก เขาไมยอม ฟัง หรือเอียง หูมา
ฟัง แตละคนก็หันไปตามจิตใจที่ดื้อดึงชัว่ราย
ของ เขา ดัง นัน้เราจะนําการลงโทษทัง้ สิน้ที่
เกี่ยวของกับคําสัญญาน้ี ใหมาตกลงบนพวก
เขา เพราะพวกเขาไมยอมทําตามสิ่งที่เราสัง่
ใหพวกเขาทําในคําสัญญาน้ี”

๙แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “เราพบ
แผน ชัว่ของคนยู ดาหและชาวเยรูซาเล็ม

๑๐พวก เขาไดหันไปทําสิ่งชัว่ รายที่พวก
บรรพบุรุษของพวก เขาทํา พวกบรรพบุรุษน้ี
เป็นพวกแรกที่ไมยอม ฟังถอยคําตางๆของ
เรา พวกเขาไปติดตามรับ ใชพระอื่นๆ พวก
คนอิสราเอลและคนยูดาหไดละเมิดคําสัญญา
ที่เราไดทําไวกับบรรพบุรุษของพวกเขา”

๑๑ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด คือ
“เรากําลังจะนําความหายนะมาสูพวก เขา
และพวก เขาจะไมมีทางหลบหนีไป ได พวก
เขาจะรองขอความชวย เหลือจากเรา แตเรา
จะไม ฟังพวก เขา ๑๒หลัง จากนัน้ชาว เมือง
ตางๆของยู ดาหและชาว เมืองเยรูซาเล็มก็จะ
ไปรองไหครํ่าครวญเอากับพระตางๆที่พวก
เขาเผาเครื่องหอมถวาย แตพระ ปลอมพวก
นัน้จะไมชวยพวก เขา ในเวลาที่พวก เขา
กําลังเดือดรอน

๑๓ยู ดาห ที่เราพูดอยาง น้ี ก็เพราะตาม
เมืองตางๆของ เจา มีแตพระตางๆมากมาย
และตามทอง ถนนในเมืองเยรูซาเล็ม เจาก็
ตัง้แทน บูชาใหกับรูป เคารพที่นา อับอายไป
ทัว่ทุกหน แหง พวก มันใชสําหรับเผาเครื่อง
หอมใหพระบาอัล

๑๔สวนเจา เยเร มี ยาห อยาไดอธิษฐาน
ใหกับคนพวก น้ี และอยาไดครํ่าครวญหรือ
วิงวอนใหกับพวกเขาดวย เพราะเราจะไมฟัง
ในเวลาที่พวกเขารองหาเราตอนที่เดือดรอน
๑๕ยู ดาห ที่รักของ เรา มาทําอะไรในวิหาร

ของเรา
เห็นๆอยูวานางไดทําสิ่งที่ชัว่รายมากมาย
เครื่องเซนไหวของเจาจะถูกเอาไปจากเจา
เพราะเจาสนุกสนานกับความชัว่ชาของเจา”
๑๖ครัง้หน่ึงพระยาหเวหเคยเรียกเจาวา
“ตน มะกอกเขียวสวย สดพรอมผลที่

เอร็ดอรอย”
แตเดี๋ยว น้ี ดวยเสียงที่เหมือนกับพายุใหญ

พระองคจะจุดไฟเพื่อเผาเจา
และกิ่งกานของเจาก็จะหักลง
๑๗และพระยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ ผูที่ปลูก

เจา
ไดสัง่ใหความหายนะน้ีเกิดขึ้นกับเจา
ที่พระองคทําอยางน้ีก็เพราะ
ความชัว่รายที่ชาวอิสราเอลและยูดาหทํา
พวกเขายัว่โมโหพระองค
ดวยการเผาเครื่องหอมใหกับพระบาอัล
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แผนชั่วรายตอเยเรมียาห
๑๘พระ ยาหเวหไดเปิด เผยแผนการของ

พวกเขาใหกับผม เพื่อผมจะไดรู
๑๙ผมเป็นเหมือนแกะวา งายที่กําลังถูก

ลากไปเชือด ผมไมรูวาพวก เขาไดวางแผน
ชัว่ รายตอ ผม พวก เขาพูดวา “ใหพวก เรา
ทําลายตนไมกับผลของ มันและใหเราตัด
เยเร มี ยาหออกจากแผน ดินของคนที่ยังมี
ชีวิต อยู และอยา ใหใครจดจําชื่อของ เขาอีก
ตอไป”

๒๐แตพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผู
พิพากษาที่เที่ยง ธรรม ผู ที่ทดสอบความ คิด
และจิตใจของมนุษย
ขอ ใหผมได เห็นพระองคแก แคนพวก เขา

ดวย เถิด เพราะผมไดรอง เรียนตอพระองค
แลว

๒๑ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว
กับคนอา นา โธท คนที่กําลังพยายามจะฆา
เยเรมียาห คนที่พูดวา “ถาแกหยุดพูดแทน
พระยาหเวห พวกเราก็จะไวชีวิตแก”

๒๒ดังนัน้น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวห ผูมีฤทธิท์ัง้
สิน้พูด “เรากําลังจะลงโทษพวกเขา คนหนุม
ของพวก เขาจะถูกฆา ตายในสงคราม พวก
ลูกชายลูกสาวของพวก เขาจะตายเพราะ
ความหิวโหย

๒๓ จะไมมีใครรอดชีวิตสักคน เพราะเราจะ
นําความหายนะมาใหกับชาวอานาโธท ตอน
ที่เราลงโทษพวกเขา”

เยเรมียาหบนใหพระเจาฟัง

๑๒ ๑พระ ยาหเวห เมื่อขาพเจาโต แยง
กับพระองคในศาล

พระองคไดรับการตัดสินวาถูกเสมอ
แตขาพเจาอยากจะพูดถึงความ ยุติธรรมกับ

พระองค
ทําไมคนหลอกลวงถึงไดเจริญเอาเจริญเอา
ทําไมพวกวางแผนชัว่ถึงประสบความสําเร็จ
๒พระองคปลูกพวก เขาแลวพวก เขาก็หยัง่

รากลงไป
และเจริญงอกงามแถมยังออกลูกดวย
พวกเขาพูดถึงพระองคบอยๆ
แตพวกเขาไมจริงใจตอพระองคเลย
๓แตพระยาหเวห พระองครูจักขาพเจา
พระองคเคยเห็นขาพเจาและพระองคเองก็

เคยทดสอบจิตใจของขาพเจาแลว

ขอ ใหพระองคลากพวก นัน้ไปเหมือนลาก
แกะไปเชือดเถิด

คัดพวกมันไวรอวันเชือดเถิด
๔แผนดินจะแหงแลงไปอีกนานแคไหน
และหญาในทอง ทุงทุก ที่จะเหี่ยวแหงไป ถึง

เมื่อไหร
เพราะความชัว่ชาของคนที่อาศัยอยูที่นัน่
พวกสัตวและนกถึงถูกกวาดไปเรียบ
สิ่ง น้ีก็จะเกิด ขึ้นดวย เพราะพวก เขาพูดวา

“พระองคไม เห็นหรอก วาจะเกิดอะไร
ขึ้นกับเรา”

พระเจาตอบเยเรมียาห
๕พระยาหเวหพูดวา
“ถาเจาวิ่ง แขงกับมนุษยที่มีเทาเหมือนกับ

เจาและพวกเขาทําใหเจาหมดแรง
เจาจะไปวิ่งแขงกับมาไดยังไง
ถาเจายังสะดุดลม ลงในแผน ดินที่มีความ

ปลอดภัย
แลวเจาจะทํา ยัง ไงในปา ทึบริมแมน้ํา

จอรแดน
๖ที่เราพูดอยาง น้ีก็ เพราะแมแตพี่ น องและ

ญาติสนิทของเจา
ยังวางแผนทรยศเจาเลย
ถึงพวกเขาจะรองเรียกหาเจาสุดเสียง
ก็อยาไดไปหลงเชื่อพวกเขา
ถึงแมพวกเขาจะพูดหวานกับเจา

พระยาหเวหไดทอดทิง้ยู
ดาหคนของพระองค

๗พระยาหเวหพูดวา
เราไดทอดทิง้วิหารของเราไป
เราไดละทิง้มรดกของเราไป
เราไดทิง้ยูดาหคนที่เรารักไวในเงื้อมมือศัตรู

ของนาง
๘คนที่เราเรียกวาคนของ เราไดกลาย เป็น

เหมือนสิงโตปาตอเรา
นางไดสงเสียงคํารามใสเรา
ดังนัน้ เราจึงเกลียดนาง
๙คนของ เรากลาย เป็นเหมือนนกลอ เหยื่อ

สําหรับเราหรือยังไง
หรือมีนกลอเหยื่อรายลอมนางอยูหรือ
รวบรวมสัตวปาทัง้หมดเขามา
เพื่อวาพวกมันจะไดกินนาง
๑๐คนเลีย้ง แกะหลาย คนทําลายไร องุนของ

เรา
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พวกเขาไดเหยียบยํ่าสวนแบงของเราจนราบ
เรียบ

พวก เขาไดทําใหสวนแบงที่เรา รักกลาย เป็น
ทะเลทรายราง

๑๑พวก เขาไดทําใหมันกลาย เป็นที่ดินเปลา
ประโยชน

ดัง นัน้ที่ดินที่เปลา ประโยชนนัน้จึงรอง ทุกข
ตอเรา

ที่ดินทัง้หมดถูกปลอยรางวางเปลา
แตก็ไมมีใครสนใจใยดี
๑๒ดัง นัน้นัก ทําลายจึงเดิน ทางมาจากที่แหง

แลงในทะเลทราย
ที่เป็นอยาง น้ีก็เพราะดาบของพระ ยาหเวห

กําลังกลืนกินจากสุดปลายโลกดานหน่ึง
ไปสุดปลายอีกดานหน่ึง

ไมมีสันติสุขสําหรับสิ่งมีชีวิตหน าไหนทัง้สิน้
๑๓พวกเขาปลูกขาวสาลี
แตกลับเก็บเกี่ยวหนาม
พวกเขาทํางานอยางเหน็ดเหน่ือย
แตกลับไมประสบความสําเร็จ
แลวพวก เขาจะ ตองอับอายกับผลผลิตของ

ตัวเอง
เพราะพระ ยาหเวหจะระบายความ โกรธใส

พวกเขา”

คําสัญญาที่พระยาหเวหใหกับ
เพื่อนบานของอิสราเอล

๑๔พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี คือ “เกี่ยวกับ
พวกคนชัว่ ชาที่อาศัยอยูในแผน ดินที่อยูใกล
กับมรดก ที่เราไดใหกับคนอิสราเอลนัน้ เรา
จะถอนรากพวก เขาจากแผน ดินของตัว เอง
และถอนรากครอบครัวของยูดาหออกไปจาก
พวกเขาดวย

๑๕หลัง จากถอนรากพวก เขาแลว เราก็จะ
แสดงความเมตตากับพวกเขาอีกครัง้ เราจะ
พาพวก เขากลับ มา ใหแตละคนกลับไปยัง
มรดกของตัว เอง และแตละคนก็จะ ไดกลับ
ไปยังที่ดินของตัวเอง

๑๖ ในอดีตพวก เขาเคยสอนคนของ เรา
ใหสาบานกับพระ บา อัล แตตอน น้ีถาพวก
เขาเรียน รูวิถี ทางของคนของ เราจริงๆโดย
สาบานในนามของ เรา ดวยการพูดวา ‘พระ
ยาหเวหมี ชีวิตอยูแนฉันใด …’ ถาทําอยาง น้ี
พวกเขาก็จะเจริญขึ้นทามกลางคนของเรา

๑๗แตถาพวก เขาไม ยอมฟัง เราก็จะ
ถอนรากชนชาติน้ี และทําลายมันทิง้อยาง
แนนอน” พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี

ผาคาดเอวของเยเรมียาห

๑๓ ๑พระ ยาหเวหพูดกับผมอยาง น้ีวา
“ไปซื้อผา คาด เอวที่ทําจากผา ลินิน

มาผืนหน่ึง แลวเอามาคาดเอวเจาไว แตอยา
เอามันไปแชน้ํา”

๒ผมก็เลยไปซื้อผาตามที่พระ ยาหเวหสัง่
แลวเอามันมาคาดเอวผมไว

๓หลังจากนัน้พระยาหเวหก็พูดกับผมเป็น
ครัง้ที่สองวา

๔ “ใหเอาผาที่เจาซื้อมา ที่คาดเอวเจาอยู
ไปที่แมน้ํายู เฟรติส แลวเอามันไปซอนไวใน
ซอกหิน”

๕ผมจึงไป และเอามันไปซอนไวแถวแมน้ํา
ยูเฟรติสตามที่พระยาหเวหสัง่ผมไว

๖หลัง จากผานไปหลายวัน พระยาหเวหก็
พูดกับผมวา “ลุก ขึ้นแลวใหไปที่แมน้ํายู เฟ
รติ ส ไปเอาผาที่เราสัง่ใหเจาเอาไปซอนไวที่
นัน่”

๗ดัง นัน้ ผมจึงไปที่แมน้ํายู เฟ รติ ส แลว
ไปหาผาผืนนัน้ และเอามันออกมาจากที่ซอน
แตผานัน้เป่ือยหมดแลว จะเอาไปใชทําอะไร
ก็ไมได

๘แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมวา
๙ “น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘เราจะทําลาย

ความเยอ หยิ่งของยู ดาหและเยรูซาเล็ม
เหมือนผาชิน้น้ีแหละ

๑๐คนชัว่ ชาพวก น้ี ที่ไม ยอมฟังเสียงเรา
ที่ไปเดินตามจิตใจที่ดื้อดึงของพวกเขา และ
ที่ไปติดตามรับ ใชพระ อื่น และไปกม กราบ
อยูตอ หน าพวกพระ นัน้ คนพวก น้ีก็จะเป็น
เหมือนผาผืนน้ี ที่ไมมีประโยชนอะไรเลย

๑๑ผาน้ีติดอยูที่เอวของคนใสยังไง เราก็ทํา
ใหคนอิสราเอลและคนยูดาหทุกคนติดอยูกับ
เราอยางนัน้เหมือนกัน’” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน้
“เราอยากใหพวกเขาเป็นคนของเรา และ

นําชื่อ เสียง คําสรรเสริญ และสงา ราศีมา ให
กับเรา แตพวกเขากลับไมยอมฟัง”

คําเตือนตอยูดาห
๑๒ “ดัง นัน้ใหเอาขาว น้ีไปบอกกับพวก เขา

พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอลพูดไววา
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อยาง น้ี ‘ไหทุก ใบควรจะมีเหลาองุนอยูเต็ม’
แลวพวก นัน้ก็จะพูดกับ เจาวา ‘พวก เราไมรู
หรือ ยัง ไงวาไหทุก ใบควรจะมีเหลา องุนอยู
เต็ม’

๑๓ เจาก็จะตองบอกพวก นัน้วา พระ
ยาหเวหพูดไววาอยาง น้ี ‘เรากําลังจะทําให
คนที่อาศัยอยูในแผน ดินน้ีเมามายกัน หมด
ทัง้กษตัริยทุก คนที่นัง่บนบัลลังกของดา วิด
พวกนักบวช พวกผูพูดแทนพระเจา และคน
ทัง้หมดในเยรูซาเล็ม

๑๔และเราจะบดขยีผู้คนเขาใสกัน และ
บดขยีแ้มแตพอแมเขาใสลูกๆของเขา’” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“เราจะไมละเวน สงสาร หรือเมตตาปรานี

ตอพวกเขา เพื่อพวกเขาจะไดพินาศไป”
๑๕ เอียงหูเขามา อยาไดหยิ่งผยอง
เพราะพระยาหเวหไดเตือนไวแลว
๑๖ถวายเกียรติใหกับพระ ยาหเวหพระเจา

ของทานกอนที่จะคํ่ามืด
และกอนที่เทาทานจะสะดุด ลมบนเนิน เขา

ตอนพลบคํ่า
ในชวงที่พวกทานรอคอยแสงอรุณนัน้
พระองคจะทําใหมันกลับกลายเป็นความมืด

มิดและมืดมัว
๑๗ถาพวกทานไมยอมฟังสิ่งน้ี
ผมก็จะรองไหใหกับความ หยิ่ง ผยองของ

ทาน
ผมจะหลัง่น้ําตาอยางขมขื่นและน้ําตาก็จะ

ไหลพรากจากตาของผม
เพราะฝูง แกะของพระ ยาหเวหถูก จับเอา ไป

เป็นเชลยแลว
๑๘ ใหบอกกษตัริยและแมของกษตัริยวา
“ใหลงมานัง่ในที่นัง่ที่ตํ่าตอย
เพราะมงกุฎอันแสนสวยของพวกเจาไดหลน

จากหัวของพวกเจาแลว
๑๙พวกเมืองตางๆของเนเกบก็ถูกปิดไปหมด

แลว
และก็ไมมีใครไปเปิดมัน
ยูดาหถูกไลออกไปแลวหมดทุกคน
ถูกไลออกไปจนหมดเกลีย้ง”
๒๐พระยาหเวหพูดวา “เงยหน าดูพวกที่กําลัง

มาจากทางทิศเหนือสิ
ฝูงแกะที่เจาไดมา ไปอยูที่ไหนหมดแลว
แกะที่สวยงามของเจาอยูที่ไหน
๒๑ เจาจะวายัง ไงเมื่อคนที่เจาเคยฝึก อบรม

เพื่อจะไดมาเป็นมิตรกับเจา

แตพวกเขากลับแตงตัง้คนเหลานัน้ใหมาเป็น
หัวหน าเจา

เจาจะไม เจ็บเหมือนผู หญิงที่กําลังจะคลอด
ลูกหรือ

๒๒และถาเจาสงสัยในใจวา
‘ทําไมเรื่องพวกน้ีถึงไดเกิดขึ้นกับฉัน’
มันเป็นเพราะความผิดอันใหญ หลวงของเจา

เอง
ที่กระโปรงของเจาถูกถลกขึ้นมา
และเจาก็ถูกขมขืน
๒๓ชาวเอธิโอเปียเปลี่ยนสีผิวตัวเองไดหรือ
เสือดาวเปลี่ยนลายจุดของมันไดหรือ
ถาได พวกเจาที่ไดรับการเรียนรูใหทําในสิ่งที่

ชัว่ชา
ก็เปลี่ยนมาทําดีไดเหมือนกัน
๒๔ดัง นัน้เราจะทําใหพวก เขากระจัดกระจาย

ไป
เหมือนแกลบที่ถูกลมของทะเลทรายพัดปลิว

ไป
๒๕ น่ีคือสวนแบงของเจา
ที่เราไดชัง่ออกมาใหกับเจา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้
“สวนแบงที่เราไดชัง่ใหกับเจา
เราทําอยางน้ีก็เพราะเจาไดลืมเรา
แลวหันไปไววางใจในสิ่งที่ไมจริง
๒๖ เราเองจะยกกระโปรงขึ้นคลุมหัวเจา
เพื่อคนจะไดเห็นความอัปยศอดสูของเจา
๒๗ เราไดเห็นการสําสอนของเจา
การใหทาของเจา
อุบายแยบยลที่เจาใชสําสอนบนเนิน เขา

ตางๆ
เราไดเห็นพิธีกรรมที่นาขยะแขยงที่เจาไดทํา

ในทองทุงนัน้
แลวเจาจะตองเสียใจ เยรูซาเล็มเอย
เจาจะไมบริสุทธิไ์ปอีกนานเทาไหร”
ภัยแลงและผูพูดแทนพระเจาจอมปลอม

๑๔ ๑ น่ีคือคํา พูดของพระ ยาหเวหที่มา
ถึงเยเรมียาหเกี่ยวกับภัยแลงวา

๒ “ยูดาหรองไหเศราโศก
ประตูเมืองตางๆของเธอก็ทรุดโทรม
ความมืดปกคลุมแผนดิน
และเสียงรองไหขมขื่นของเยรูซาเล็มก็ดัง

ขึ้น
๓พวกคนชัน้สูงสงคนใชออกไปหาน้ํา
พวกเขาไปที่แองเก็บน้ําแตก็หาน้ําไมได
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ก็เลยกลับมาพรอมกับเหยือกเปลาๆ
พวกเขาอับอายขายหน าก็เลยคลุมหัวไว
๔ เพราะพื้นดินก็แตกระแหง
เพราะไมมีฝนตกลงมาบนแผนดิน
คนไถนาก็อับอาย
จนตองคลุมหัวไว
๕แมแตแมกวางในทุง โลงออกลูกแลวทิง้ลูก

ไป
เพราะไมมีหญาใหกิน
๖พวกลาปายืนอยูบนยอดเนินเขาโลนเตียน
พวกมันหอบเหมือนพวกหมาไน
ดวงตาของพวกมันปิดลง
เพราะไมมีผักหญาจะใหกิน
๗พระยาหเวหเจาขา
ถาความ ผิดของพวก เรายอนกลับ มาสนอง

เราเอง
โปรดทําอะไรสัก อยางเพื่อเห็น แกพระนาม

ของพระองคเอง
เพราะเราเคยหัน หลังใหพระองคหลายตอ

หลายครัง้
เราไดทําบาปตอพระองค
๘พระยาหเวหเจาขา พระองคคือผทูี่อิสราเอล

กําลังรอคอย พระองคคือความหวังของ
อิสราเอล

และเป็นพระผูชวยของเขาในยามยาก
แตทําไมพระองคถึงทําเหมือนเป็นคน แปลก

หน า
หรือนักทองเที่ยวที่คางแรมแคคืนเดียว
๙ทําไมพระองคถึงทําเหมือนคนที่ประหลาด

ใจ
ทําเหมือนนักรบที่ไมสามารถชวยคนที่เขา

มาชวย
พระ ยาหเวหเจาขา พระองคอยูทามกลาง

พวกเราที่น่ี
คนเขาเรียกพวกเราดวยชื่อของพระองค ขอ

อยาไดทอดทิง้พวกเรา”
๑๐พระยาหเวหพูดถึงคนพวกน้ีวา
“มันเป็นเรื่องจริงที่วา
เทาของพวก เขาชอบเดินไป เรื่อยและพวก

เขาก็ไมควบคุมมันไว
ดัง นัน้ตอน น้ีพระ ยาหเวหจะไม ยอมรับพวก

เขา
พระองคจะจดจําความผิดที่พวกเขาไดทําไป
และพระองคจะลงโทษพวก เขาสําหรับบาป

ตางๆของพวกเขา”

๑๑แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา “อยา
ไดอธิษฐานเพื่อความสุข สบายของคนพวก
น้ี ๑๒ถึงพวก เขาจะอดอาหาร เราก็จะไม ฟัง
คํารอง ขอให ชวยของพวก เขา ถึงพวก เขา
จะถวายเครื่องเผาบูชา และเครื่องบูชาจาก
เมล็ด พืช เราก็จะไม พอใจในพวก เขาอยูดี
เพราะเราไดตัดสิน ใจอยางเด็ด ขาดแลว ที่
จะกําจัดพวก เขาดวยดาบ ดวยความหิวโหย
และดวยโรคภัยไขเจ็บ”

๑๓แลวผมก็พูดวา “ขาแตพระยาหเวห เจา
นายของขาพเจา พวกผูพูดแทนพระเจาจอม
ปลอมบอกกับคนพวก นัน้วา ‘ไม ตองกลัว
ดาบและความอดอยาก มันจะไมเกิด ขึ้นกับ
พวก เจาหรอก เราพูดเพราะพระ ยาหเวหจะ
ใหสันติสุขกับ เจาอยางแนนอน’” ๑๔แลว
พระยาหเวหก็พูดกับผมวา “พวกผู พูดแทน
พระเจานัน้อางวาพูดแทน เรา แตพวก มัน
โกหก เราไม ไดสงพวกมันมา เราก็ไม ไดสัง่
พวก มันและเราก็ไม ไดพูดกับพวก มันดวย
แตพวก มันยัง คงพูดแทน เราใหกับพวก เจา
เป็นนิมิตโกหกและคํา ทํานายไร สาระที่มา
จากจิตใจที่หลอกลวงของพวกมัน ๑๕ดังนัน้
พระยาหเวหจึงพูดวา ผูพูดแทนพระเจาพวก
น้ีที่พูดในนามของ เรา ทัง้ๆ ที่เราไม ไดสง
พวก มันมา ที่พูดวา ‘ดาบและความหิวโหย
จะไมเขา มาในแผน ดินน้ี พวกผู พูด แทน
พระเจาน้ีจะตองตายดวยดาบและความ
หิวโหย ๑๖สวนคนที่ฟังพวกมันก็จะ ตองถูก
โยนลงไปบนถนนของเยรูซาเล็มดวยความ
อดอยากหิวโหยและตายดวยดาบและจะ
ไมมีใครฝังศพใหพวกเขา เราจะลงโทษพวก
ผูพูดแทนพระเจาน้ี รวมทัง้เมีย ลูกชาย และ
ลูกสาวของพวกมัน’
๑๗ เยเรมียาห เอาคําพูดน้ีไปบอกกับยูดาหวา
‘เราหลัง่น้ําตาทุกคืนวันไมเคยหยุดหยอน
เพราะการทําลายลางอันใหญ หลวงที่เกิด ขึ้น

กับคนที่เรารัก
เพราะเขามีแผลอันเจ็บปวดแสนสาหัส
๑๘ถาเราออกไปในทุง
เราก็จะเห็นคนบาดเจ็บเพราะดาบ
และถาเราเขาไปในเมือง
เราก็เห็นโรค รายตางๆที่เกิดจากความ

อดอยาก
สิ่งตางๆเหลาน้ีจะเกิดขึ้น ก็เพราะวา
ทัง้พวกผูพูดแทนพระเจาและนักบวชทําการ

คาไปทัว่แผนดินแตขาดความรู’”
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๑๙ประชาชนพูดวา “พระองคทอด ทิง้ยู ดาห
อยางสิน้เชิงแลวหรือ

พระองครังเกียจศิ โยนมากขนาด นัน้เชียว
หรือ

ทําไมพระองคถึงไดทํารายเรา
ในเวลาที่ไมมีหมอจะรักษาพวกเรา
พวกเราเฝ ารอสันติสุข
แตไมมีอะไรดีใหเห็นเลย
พวก เราเฝ า รอเวลาที่พวก เราจะได รับการ

รักษา
กลับมีแตเรื่องสยดสยองเกิดขึ้น
๒๐พระยาหเวหเจาขา พวกเรารูวาเราทําบาป

อะไรบาง
และรูวาบรรพบุรุษของเราทําบาปอะไรเอาไว
พวกเรารูวาพวกเราทําผิดบาปตอพระองค
๒๑ขออยา ไดปฏิเสธพวก เราเลยเพื่อ วาชื่อ

เสียงของพระองคจะไดแผไพศาลขึ้น
และอยาทําใหบัลลังกของพระองคเองตองได

รับความอับอาย
ไดโปรดระลึกถึงคํามัน่ สัญญาที่พระองคได

ทํา ไวกับ เราและขออยา ไดผิดคําสัญญา
เลย

๒๒พวกเทพเจาจอมปลอมของชนชาติตางๆ
ทําใหฝนตกไดหรือ

ตัวทองฟ าเองจะทําใหฝนตกไดหรือ
ไมใชพระองคหรอก หรือที่เป็นพระ ยาหเวห

ของพวกเรา
พวกเราพึ่งในพระองค
เพราะพระองคเป็นผูทําสิ่งเหลาน้ีทัง้หมด”

๑๕ ๑แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมวา
“ถึง แมโมเสสกับซา มู เอลจะมา

ยืนออนวอนตอหน าเรา เราก็จะไมยกโทษให
กับคนพวกน้ี ไลพวกมันไป ใหพวกมันออก
ไปใหพน

๒และถาพวก นัน้ถามเจาวา ‘แลวจะ ให
พวกเราไปไหนหรือ’ ก็ใหเจาตอบพวกมันวา
พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
‘ถาเราไดกําหนดใหเจาตาย เจาก็จะตองตาย
ถาเรากําหนดใหเจาถูกดาบฆาฟัน
เจาก็จะตองตายดวยดาบ
ถาเรากําหนดใหเจาอดอยาก เจาก็จะ ตอง

อดอยาก

และถาเรากําหนดใหเจาถูก จับไปเป็นเชลย
เจาก็จะตองเป็นเชลย

๓ เราจะลงโทษพวกเขาสี่อยาง คือ
ดวยดาบ ที่จะฆาฟันพวกเขา
ดวยพวกสุนัข ที่จะลากพวกเขา
ดวยนกในอากาศ
และดวยสัตวรายที่อยูบนดิน
ซึ่งจะกัดกินและทําลายพวกเขา
๔และเราจะทําใหพวกเขาเป็นที่นาสยดสยอง

ใหกับอาณาจักรทัว่โลก
เราจะทําอยางน้ี ก็เพราะ
สิ่ง ตางๆที่มนัส เสห *กษตัริยแหงยู ดาห

ลูกชายของเฮเซคียาห
ไดทําไปในเมืองเยรูซาเล็ม’”
๕ “เยรูซาเล็มที่รัก ใครเลาจะมาเห็น อก

เห็นใจเจา
ใครเลาจะมาเสียใจกับเจา
ใครเลาจะมาสนใจถามทุกขสุขของเจา
๖ เจาไดทอด ทิง้เรา ไป” พระ ยาหเวหพูด วา

อยางนัน้
“เจาหันหลังใหเรา
ดังนัน้เราจะโจมตีเจาและทําลายเจาซะ
เราเบื่อที่จะใหโอกาสกับ เจาแกตัวครัง้ แลว

ครัง้เลา
๗ เราจะเอาสอมโกยฟางซัดพวกเขา
ใหกระจัดกระจายไปที่ตรงประตูเมือง
เราจะทําใหพวกเขารูสึกเหมือนกับวาไมมีลูก

เราจะทําใหคนของเราพินาศ
เพราะวิถีทางตางๆของพวกเขา พวกเขาไม

ยอมหันกลับมาหาเรา
๘พวก เขาจะมีแม มายมากกวาจํานวนเม็ด

ทรายที่ทะเลเสียอีก
ในตอนกลางวัน เราจะทําลายลางแมทุกคน

ของคนหนุม
เราจะนําความหวาด กลัวและสิ่งที่นา

สยดสยองใหเกิดขึ้นกับเขาในทันที
๙ผูหญิงที่เลีย้งดูลูกเจ็ดคนจะออนแอลง
แลวพวกนางก็จะตาย
ดวงอาทิตยจะไมสองแสงมาหานางอีก
นางจะอับอายและขายหน า
ใครก็ตามที่ยังคงเหลืออยู
ก็จะถูกฆา ฟันดวยดาบของศัตรูของพวก

เขา”

*๑๕:๔ มนัสเสห เป็นกษตัริยของยูดาห ในปี ๖๘๗-๖๔๒ กอนพระเยซูมาเกิด เขาสนับสนุน
ใหมีการนมัสการเทพเจาของคนตางชาติ ดูไดจาก ๒ พงศกษตัริย ๒๑:๑๐-๑๕
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พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้

เยเรมียาหบนอีก
๑๐แมครับ ความหายนะเกิดขึ้นกับผม
ที่ผมพูดอยางน้ีก็เพราะแมคลอดผมมา
ผมกลายเป็นคนที่ชอบโตเถียง
เป็นคนที่ชอบทะเลาะวิวาทกับคนไปทัว่ทัง้

แผนดิน
ผมไม เคยใหใครยืมอะไรและผมก็ไม เคยขอ

ยืมอะไรใคร
แตทุกคนกลับพากันสาปแชงผม
๑๑พระยาหเวหพูดกับผมวา
“แนนอน เราไดสวมเสื้อเกราะใหเจาอยางดี
แนนอน เราไดเขามาชวยเจาตอนทุกข

ทรมาน
และตอนยากลําบาก คือตอนที่เจอกับศัตรู”

พระเจาตอบเยเรมียาห
๑๒ “มีใครสามารถหักเหล็กไดบาง คือ เหล็ก

จากทางเหนือ
หรือทองสัมฤทธิ์
๑๓ เราจะทํากับทรัพยสินเงิน ทองของ เจา

เหมือนของที่ยึดมาไดจากสงคราม
เราจะแจก จายมันไปให หมดแทนที่จะขาย

มัน
เราจะทําอยางน้ีไปทัว่แผนดินของเจา
เพราะความบาปทัง้หลายของเจา
๑๔ เราจะใหเจาไปเป็นทาสรับ ใชศัตรูในแผน

ดินที่เจาไมรู จักเพราะความ โกรธของ
เราเริ่มคุเป็นไฟแลว

และมันจะเผาผลาญเจาทุกคน”
๑๕ขา แตพระยาหเวห พระองครูวาเกิดอะไร

ขึ้น
โปรดระลึกถึงขาพเจาและดูแลขาพเจาดวย
และแกแคนใหกับขาพเจาดวย
แกแคนคนพวกนัน้ที่ไลลาขาพเจา
ขออยา ไดรอนานเกิน ไปที่จะลงมือ ไมอยาง

นัน้ขาพเจาจะตายเสียกอน
พระองครูวาพวก เขาดูถูกขาพเจาก็เพราะ

พระองค
๑๖ขาพเจาคนพบถอยคําตางๆของพระองค
แลวขาพเจาก็กลืนกินพระคําเหลานัน้
และถอยคําของพระองคก็ทําใหขาพเจา

เป็นสุขและเบิกบานใจ

เพราะพระ ยาหเวหพระเจาผู มีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้
พระองคไดอางวาขาพเจาเป็นของ
พระองค

๑๗ขาพเจาไม เคยนัง่กับพวกที่ชอบจัดงาน
เลีย้ง

และขาพเจาเองก็ไมไดเฉลิมฉลองดวย
เพราะพระองคเป็นเจา นายของขาพเจา

ขาพเจาก็เลยนัง่อยูคนเดียว
เพราะพระองคทําใหขาพเจาโกรธคนพวกนัน้

มาก
๑๘ทําไมความเจ็บปวดของขาพเจาถึงไมเคย

หยุด
ทําไมบาดแผลของขาพเจาถึงกลัดหนองและ

รักษาไมหายสักที
สําหรับขาพเจาแลว
พระองคเป็นเหมือนตาน้ําที่ไมใหน้ํา
หรือลําธารที่เหือดแหงในหน ารอน
๑๙ดัง นัน้ พระ ยาหเวหก็เลยพูดวา “เยเร มี

ยาห ถาเจากลับมาหาเรา
เราก็จะยอมรับเจากลับมา
แลวเจาก็จะมายืนอยูตอหน าเรา
ถาเจาพูดในสิ่งที่มีสาระและไมพูดไรสาระ
เจาก็จะเป็นปากใหเราได
คน พวก น้ีจะหันมาหาเจา ไมใชเจาหันไปหา

พวกเขา
๒๐ เราจะทําใหเจาเป็นเหมือนกําแพงป อม

ปราการทองสัมฤทธิ์
ซึ่งจะทนตอการถูกโจมตีของคนพวกน้ีได
พวกเขาจะสูกับเจาแตก็จะเอาชนะเจาไมได
เจามัน่ใจเรื่อง น้ีได เลยเพราะเราอยูกับ เจา

เราจะชวยใหเจารอดพน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๑ “เราจะชวยใหเจารอดพนจากเงื้อมมือของ

คนชัว่ราย
และเราจะไถ เจาออกจากเงื้อม มือของพวก

อํามหิต”

วันแหงความหายนะ

๑๖ ๑แลวพระยาหเวหพูดกับผมวา
๒ “เยเร มี ยาห เจาจะ ตองไมหา

เมีย และตองไมมีลูกชายลูกสาวในที่แหงน้ี”
๓ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดถึงลูกชาย
ลูกสาวที่จะเกิดมาในที่แหงน้ี และพูดถึงแมๆ
ของพวก เขาที่จะคลอดพวก เขามา และพูด
ถึงพอๆของพวก เขาที่ทําใหพวก เขาเกิดมา
ในแผนดินน้ีวา
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๔ “พวกเขาจะตายดวยเชื้อโรค จะไมมีใคร
ไวทุกขใหกับพวกเขา และจะไมมีใครฝังศพ
ใหกับพวก เขา พวก เขาจะเป็นเหมือนมูล
สัตวที่กองอยูบนพื้นดิน พวกเขาจะถูกกําจัด
ไปดวยดาบและดวยความอดอยากหิวโหย
ศพของพวก เขาจะกลายเป็นอาหารของนก
ในอากาศและของสัตวบนพื้นดิน”

๕ เพราะพระ ยาหเวหพูดไววาอยาง น้ี คือ
“อยาเขาใกลบานที่มีงานศพ และอยาเขาไป
ในบานที่มีการไว ทุกข อยาไปเศรา โศก
เสียใจใหกับพวก เขา เพราะเราไดรวบรวม
เอาสันติสุข ความ รักและความเมตตาของ
เราไปจากคนพวกน้ีแลว” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน้

๖ทัง้คนใหญ โตและคนตํ่าตอยในแผน ดิน
น้ีก็จะตองตาย จะไมมี ใครฝังพวก เขา และ
จะไมมี ใครไว ทุกขใหกับพวก เขาดวย จะ
ไมมี ใครเชือด เฉือนเน้ือตัว เองหรือโกน หัว
เพื่อพวกเขา

๗ จะไมมี ใครแบงอาหารใหกับพวกเขา ใน
ชวงที่พวก เขาเศรา โศกเสียใจ เพื่อแสดง
ความเห็น อกเห็นใจพวก เขาตอคนที่ตาย ไป
และจะไมมี ใครเอาน้ํามาใหพวก เขาดื่มเพื่อ
ปลอบโยนพวกเขาที่พอแมตายไป

๘อยาเขาไปในโรง เหลา และนัง่ลงกินดื่ม
กับคนพวกน้ี

๙ เพราะพระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ ผูเป็น
พระเจาของอิสราเอล พูดไวอยางน้ีวา “ในชัว่
ชีวิตของเจา น้ี เสียงเพลงที่มีความสุข เสียง
รองเฉลิมฉลองกัน และเสียงของเจาบาวเจา
สาว เจาจะเห็นเรากําจัดเสียงรองพวก น้ีให
หมดไปจากสถานที่แหงน้ี

๑๐และเมื่อเจาประกาศถอยคําเหลา น้ีให
กับคนพวก น้ีฟัง พวก เขาก็จะบอกกับเจาวา
‘ทําไมพระ ยาหเวหถึงไดบอกวาเราจะตอง
พบกับสิ่งชัว่รายอันยิ่งใหญน้ีดวยละ พวกเรา
ทําอะไรผิด หรือ พวก เราทําบาปอะไร หรือที่
ทําใหพระยาหเวหพระเจาของเราไมพอใจ’

๑๑ เจาจะตองบอกพวกนัน้วา พระยาหเวห
บอกวา ‘ก็เพราะพวกบรรพบุรุษของเจาทอด
ทิง้เราไปและหันไปติดตามพระอื่นๆ ไปรับใช
และกราบ ไหวพวกมัน พวก เขาทอดทิง้เรา
และไมไดรักษากฎของเรา

๑๒แตพวก เจากลับทําชัว่ รายยิ่ง กวาพวก
บรรพบุรุษของเจาเสียอีก แถมพวกเจาแตละ

คนยังไปทําตามใจชัว่ๆของเจา เองแทนที่จะ
ฟังเรา

๑๓ดัง นัน้เราจะเหวี่ยงเจาออกไปจากแผน
ดินน้ี ไปอยูในดิน แดนที่เจาและบรรพบุรุษ
ของเจาไมรูจัก และเจาจะตองรับใชพระอื่นๆ
ที่ นัน่ทัง้ วันทัง้ คืน และเราก็จะไมชวยอะไร
เจาเลยที่นัน่’”

๑๔พระยาหเวหพูดวา “ดังนัน้ วันนัน้กําลัง
จะมา ถึงแลว เมื่อคนจะเลิกพูดวา ‘เราขอ
สาบานโดยอางพระยาหเวห ผูที่นําลูกหลาน
ของอิสราเอลออกมาจากแผนดินอียิปต’

๑๕แตพวก เขาจะพูดอยาง น้ีแทน คือ
‘เราขอสาบานโดยอางพระ ยาหเวหผูที่นํา
ลูก หลานของอิสราเอลออก มาจากแผน ดิน
ทางตอน เหนือ และนําออก มาจากทุก ที่ที่
พระองคเคยไลพวก เขาไป’ แลวเราจะนํา
พวก เขากลับมายังแผน ดินของพวก เขาเอง
แผน ดินที่เราไดใหไวกับบรรพบุรุษของพวก
เขา”

๑๖พระ ยาหเวหพูดวา “เราจะสงชาว
ประมงออกไปจํานวนมาก และพวกเขาจะไป
จับคนยู ดาห แลวหลัง จากนัน้เราจะสงนาย
พรานออกไปเป็นจํานวนมาก พวกนายพราน
จะไปลาพวกยูดาห ตามภูเขาและเนินเขาทุก
ลูก และตามซอกหิน

๑๗ เพราะเรากําลังดูวาพวก เขาทําอะไร
พวก เขาไมมีทางหลบรอดสายตาเราไป ได
ความ บาปของพวก เขาไม อาจปิดบังไปจาก
เราไดหรอก

๑๘ เราจะตอบแทนพวก เขาเป็นสอง เทา
สําหรับความ ผิดและความ บาปของพวก เขา
เพราะพวก เขาทําใหแผน ดินของ เราแปด
เป้ือนดวยซากทัง้ หลายของรูป เคารพที่นา
ขยะแขยง และไดทําใหแผนดินของเราเต็ม
ไปดวยสิ่งที่นารังเกียจทัง้หลาย”
๑๙พระ ยาหเวหเจาขา พระองคเป็นพละ

กําลังของขาพเจา เป็นที่กําบังอันมัน่คง
ของขาพเจา

และเป็นที่ลี้ ภัยของขาพเจาในเวลาทุกข ยาก
ลําบาก

ชนชาติทัง้ หลายจะมาหาพระองคจากทัว่ทุก
มุมโลก

และพูดวา
“บรรพบุรุษของพวก เราได รับแตของที่ไม

ไดเรื่อง ไร สาระ และไมกอให เกิด
ประโยชนอะไรเลย
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๒๐ควรแลว หรือที่มนุษยจะสรางพระเจาให
กับตนเอง

สิ่งที่พวก เขาสรางนัน้ไม ไดเป็นพระเจาอะไร
เลย”

๒๑ “ดังนัน้ ตอนน้ีเราจะสอนพวกเขา ครัง้
น้ีเราจะสอนพวกเขาเกี่ยวกับฤทธิอ์ํานาจและ
ความแข็งแกรงของ เรา แลวพวก เขาจะไดรู
วาชื่อของเราคือยาหเวห”

๑๗ ๑ “ความผิด บาปของยู ดาหถูก
บันทึกไวดวยปากกาเหล็ก

มันถูกบันทึกไวดวยเหล็กแหลมบนแผน ใจ
ของพวกเขา

และบนเชิง งอนตางๆของแทน บูชาของพวก
เขา

๒ เพื่อใหเป็นอนุสรณตอตานพวกเขา
แทนบูชาตางๆและพวกเสาของพระอาเชราห

*ของพวกเขาอยูใกลๆตนไมใบหนาตาม
เนินเขาสูงๆ

๓ภูเขาที่อยูในทองทุง
รวม ทัง้ความรํ่ารวยและทรัพยสินเงิน ทอง

ของเจา
และศาล เจาตางๆของ เจาที่อยูบนยอดเนิน

เขา
เราจะยกทัง้หมดน้ีใหกับคนอื่น
เป็นเหมือนของที่ยึดมาไดจากเชลย
เพราะบาปที่มีอยูทัว่เขตแดนของเจา
๔ เพราะการกระทําตางๆของเจา เอง เจาจะ

ตองสูญเสียมรดกของเจาไป มรดกที่เรา
ไดยกใหกับเจา

เราจะทําใหเจาตองรับ ใชพวกศัตรูของ เจาใน
แผนดินที่เจาไมรูจัก

เพราะเจาจุด ไฟแหงความเกรีย้วโกรธของ
เราขึ้น

และมันจะเผาไหมตลอดไป”

จะหวังพึ่งในมนุษยหรือพระเจา
๕พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“สิ่ง เลว รายจะเกิด ขึ้นกับคนที่ไว วางใจใน

มนุษยดวยกัน คนที่หวังพึ่งในกําลังของ
มนุษย

คนที่ไมไดคิดถึงพระยาหเวห
๖ เขาจะเป็นเหมือนพุมไมในทะเลทราย
ที่ไมรูเรื่องอะไรเลยเมื่อมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น
เขาอาศัยอยูในที่แหงแลงในทะเลทราย

ในแผนดินเค็มที่ไมมีผูอื่นอาศัยอยู
๗สิ่งที่ดีๆจะเกิด ขึ้นกับคนที่ไว วางใจในพระ

ยาหเวห
พระยาหเวหเป็นความเชื่อมัน่ของเขา
๘ เขาจะเป็นเหมือนตนไมที่ปลูกไวริมน้ํา
และมันก็แผรากของมันออกไปถึงริมน้ํา
มันไมกลัวความรอนเมื่อหน าแลงมา
ตนของมันมีใบเขียวชอุมปกคลุมเอาไว
ในปีที่แลงจัดมันก็ไมกลัว
และมันก็ออกผลอยางสมํ่าเสมอไมขาด”
๙ “ใจนัน้เจาเลหกวาทุกสิ่ง
และมันก็ไมมีทางเยียวยารักษาได
ใครจะเขาใจมันไดละ
๑๐ เรา ยาหเวห
เป็นผู นัน้ที่ทดสอบใจและสํารวจสิ่งที่อยูใน

คน
เพื่อตอบแทนแกคนตามวิถีทางของเขา
และตามผลของการกระทําตางๆของเขา
๑๑คนที่รํ่ารวยขึ้นมาเพราะการคดโกง
ก็เหมือนกับนก กระทาที่ฟัก ไขที่ไมใชเป็น

ของตัวเอง
เมื่อถึงวัยกลาง คนเขาก็จะสูญ เสียความ

รํ่ารวยของเขา
เมื่อถึงจุดจบของชีวิตเขาก็จะกลาย เป็นคน

โง”
๑๒ตัง้แตเริ่มแรก วิหารของเราก็เป็นบัลลังก

ที่เต็มไปดวยสงาราศีสําหรับพระเจา
มันเป็นสถานที่สําคัญมาก
๑๓ขาแตพระยาหเวห พระองคคือความหวัง

ของอิสราเอล
ใครที่ทอดทิง้พระองคไปจะตองละอายใจ
คนที่หัน หลังใหพระองคไดลงชื่อจองที่ใน

แดนผูตาย
เพราะพวก เขาทอด ทิง้พระ ยาหเวหผูเป็น

เหมือนตาน้ําที่ไหลริน
เยเรมียาหบนเป็นครัง้ที่สาม

๑๔ขาแตพระยาหเวห รักษาเยียวยาขาพเจา
ดวยเถิด แลวขาพเจาจะไดหาย

ชวยชีวิตขาพเจาดวย เถิด แลวขาพเจาจะได
รอดชีวิต

เพราะพระองคเป็นผู เดียวที่ทําใหขาพเจา
อยากรองเพลงสรรเสริญ

๑๕คนพวกน้ีพูดกันวา

*๑๗:๒ พวกเสาของพระอาเชราห เป็นพระผูหญิงของคนคานาอัน เป็นคูของพระบาอัล
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“ไหนละถอยคําของพระยาหเวห ใหมันเกิด
ขึ้นตามนัน้เลย”

๑๖ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจายังไม ไดเลิก
เป็นคนเลีย้งแกะของพระองค

และขาพเจาก็ไม เคยอยากใหมีวัน หายนะ
เกิดขึ้น

พระองครูทุกอยางที่ขาพเจาพูด
มันชัดเจนมากสําหรับพระองค
๑๗อยาทําใหขาพเจากลัวเลย
พระองคเป็นที่ กําบังของขาพเจาตอนที่ความ

หายนะมา
๑๘ขอใหคนที่ไลลาขาพเจาตองอับอาย
แตขออยาใหขาพเจาตองอับอาย
ขอใหคนพวกนัน้หวาดกลัว
แตขออยาใหขาพเจาหวาดกลัว
ขอนําความทุกขทรมานมาใหพวกนัน้
และทําลายพวกเขาครัง้แลวครัง้เลา

ใหรักษาวันหยุดทางศาสนา
๑๙พระยาหเวหพูดกับผมวา “ใหไปยืนอยู

ที่ประตูประชาชน
ซึ่งเป็นประตูที่กษตัริยยู ดาหใชเดินเขา

ออก แลวก็ไปยืนอยูหน าประตูทุก บานใน
เมืองเยรูซาเล็ม”

๒๐ ใหเจาบอกพวกนัน้วา “กษตัริยทัง้หลาย
แหงยดูาห ทุกคนในยดูาหและชาวเยรูซาเล็ม
ทัง้ หลาย รวมทัง้คนที่เดินผานประตูเหลา น้ี
เขามาดวย ใหฟังสิ่งที่พระยาหเวหพูด

๒๑พระ ยาหเวหพูดวา ‘ใหระวังรักษาชีวิต
ของ เจาไวให ดี อยาไดแบก ของในวัน หยุด
ทางศาสนา และอยาแบก ของผานเขา มาใน
ประตูเมืองเยรูซาเล็ม

๒๒ ในวัน หยุดทางศาสนา อยา ไดแบก
อะไรเลยออกจากบานของพวก เจา และอยา
ทํางานอะไรทัง้ นัน้ ใหรักษาวัน หยุดทาง
ศาสนาเป็นวันศักดิส์ิทธิ ์ เหมือนที่เราสัง่
บรรพบุรุษของเจาไว

๒๓แตบรรพบุรุษของ เจาไม ไดเงี่ยหูฟังเรา
แตพวก เขากลับทําหัว แข็งและเมินเรา ไม
ยอมฟังและไมยอมรับการตีสอนจากเรา’”

๒๔พระ ยาหเวหพูดวา “แตถาเจาตัง้ใจฟัง
เราจริงๆละก็ ถาเจาไมเอาของเขาประตูเมือง
มาในวันหยุดทางศาสนา และถาเจารักษาวัน

หยุดทางศาสนาเป็นวันศักดิส์ิทธิ ์ ดวยการไม
ทํางานในวันนัน้

๒๕แลวพวกกษตัริยที่นัง่อยูบนบัลลังกของ
ดา วิด รวม ทัง้พวกเจา นายทัง้ หลายก็จะขี่
รถ มาและขี่ มาผานประตูเมืองพวก น้ีเขา มา
พวก เขาเหลา น้ีจะมาพรอมกับเจา หน าที่ชาว
ยูดาห และชาวเมืองเยรูซาเล็ม แลวเมืองน้ีก็
จะมีคนอาศัยอยูตลอดไป

๒๖ผูคนจะมาจากบานเมืองตางๆของยูดาห
และรอบๆเมืองเยรูซาเล็ม และมาจากดิน
แดนของเบนยามิน ที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน
ตก *และจากเนิน เขา และจากแควนเน เกบ
พวกเขาจะนําเครื่องเผาบูชา เอาสัตว เครื่อง
หอม และของ ขวัญตางๆมาถวายยังวิหาร
ของพระยาหเวห เพื่อแสดงความขอบคุณตอ
พระเจา

๒๗แตถาเจาไม ยอมฟัง เรา ที่บอกใหเจา
รักษาวัน หยุดทางศาสนาใหศักดิส์ิทธิ ์ และ
ยัง คงแบกขาว ของผานเขา มาในประตูเมือง
เยรูซาเล็มในวัน หยุดทางศาสนาแลวละก็
เราก็จะจุด ไฟในประตูเมืองเยรูซาเล็ม แลว
มันก็จะเผาป อมปราการของเยรูซาเล็มจน
วอดวาย และมันก็จะไมมีวันดับ”

ดินเหนียวและคนป้ันถวยชาม

๑๘ ๑ น่ีคือขาวสารที่เยเรมียาหไดรับมา
จากพระยาหเวห พระองคบอกวา

๒ “ลุกขึ้นมาและใหลงไปที่บานของชางป้ัน
ถวย ชาม เมื่อเจาไปถึงที่ นัน่ เราจะบอกเจา
อีกครัง้วาจะใหพูดอะไร” ๓ดัง นัน้ผมจึงไปที่
บานชาง ป้ันถวยชามนัน้ และผมก็มองดู ใน
ขณะที่เขากําลังป้ันบางอยางอยูบนแทนหมุน
ของเขา

๔แลวภาชนะที่เขากําลังทําอยูนัน้ก็พังอยู
ในมือของเขานัน่เอง เขาก็เลยป้ันภาชนะอัน
ใหม และก็เสร็จออกมาตามที่เขาตองการ

๕แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ๖ “ชาว
อิสราเอล เราจะทํากับพวก เจาเหมือนกับที่
ชาง ป้ันคน น้ีทํากับดิน เหนียวของ เขาไม ได
หรือ ชาวอิสราเอล พวกเจานะอยูในมือของ
เรา เหมือนกับที่ดินเหนียวอยูในมือของชาง
ป้ัน ๗อาจ จะมีเวลาหน่ึงที่เราพูดวา เราจะ
ถอน รากถอน โคน จะพังและทําลายชนชาติ
หน่ึงหรืออาณาจักรหน่ึง ๘แตถาชนชาติที่เรา

*๑๗:๒๖ ที่ลุมเชิงเขาดานตะวันตก หรือเชเฟลาห
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พูดตอวา น้ี หันจากสิ่ง เลวที่กําลังทํา อยู เรา
ก็จะเปลี่ยน ใจเกี่ยว กับเรื่องเลว รายที่เรา
วางแผนจะใหเกิด ขึ้นกับชนชาตินัน้ ๙แตใน
ขณะเดียวกัน เราอาจ จะพูดวาเราจะทําให
ชนชาติหน่ึงหรืออาณาจักรหน่ึงเจริญรุงเรือง
๑๐แตถาตอนนัน้เราเห็นวาชนชาตินัน้ทําสิ่งที่
เลวราย และไมเชื่อฟังเรา เราก็จะเปลี่ยนใจ
เกี่ยว กับเรื่องดีๆที่เราบอกวาเราจะทําใหกับ
ชนชาตินัน้

๑๑ตอน น้ีใหบอกกับคนยู ดาหและคนที่
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มวา ‘น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหพูด เรากําลังเตรียมเรื่องเลว รายให
เกิด ขึ้นกับ เจา และกําลังวางแผนตอ ตาน
เจา หันกลับจากวิถี ชีวิตเลวๆของพวก เจา
เสีย ทําวิถี ชีวิตและการกระทําตางๆของ เจา
ให ดี’ ๑๒แตพวก เขาจะพูดวา ‘ทําอยาง นัน้
ไมมีประโยชนหรอก เราจะทําตามแผนของ
เรา และเราแตละคนก็จะทําตามจิตใจที่ดื้อ
ดึงและชัว่ชาของตัวเอง’”

๑๓ดังนัน้พระยาหเวหจึงพูดวา
“ไปถามชนชาติอื่นๆดูวา
มีใครเคยไดยินเกี่ยวกับคนแบบน้ีบางไหม
อิสราเอลหญิงสาวที่บริสุทธินั์น้
ไดทําในสิ่งที่นาขยะแขยงมาก
๑๔หิมะที่เลบานอนเคยหายไปจากยอด เขา

ไหม
ลําธารอันหนาวเย็นของคนตางชาติเคยเหือด

แหงไปบางไหม
๑๕แตคนของเรากลับลืมเราเสียได
พวกเขาไปเผาเครื่องหอมใหกับสิ่งที่ไรสาระ
ซึ่งทําใหพวก เขาสะดุดและหลง ไปจาก

หนทางเกาแก
และไปเดินตามทางเล็กๆแทนที่จะเป็น

ทางหลวง
๑๖แผนดินของพวกเขาจะกลายเป็นที่รกราง

วางเปลา
กลายเป็นสิ่งที่นาหัวเราะเยาะตลอดไป
ใครที่เดินผานไปก็จะตองตกใจกลัว
และสายหัวดวยความสลดหดหู
๑๗ เราจะเป็นเหมือนลมจากตะวันออก
ที่จะพัดใหพวกมันกระจัดกระจายไปตอหน า

ศัตรู
เราจะทําใหพวกเขาเห็นแตหลัง เราแทนหน า

เรา
ในวัน ที่พวก เขาเจอกับความทุกข ยาก

ลําบาก”

เยเรมียาหบนเป็นครัง้ที่สี่
๑๘แลวพวก เขาพูดวา “มา น่ี พวก เรามา

วางแผนทํารายเยเร มี ยาหกัน เถอะ เพราะ
ยัง ไง ซะ พวกนักบวชก็จะยังสอนกฎของ
พระเจาอยูดี และคนฉลาดก็ยังใหคํา แนะนํา
อยู และผู พูด แทนพระเจาก็ยังพูดแทนพระ
ยาหเวหอยู มาเถอะ มาใสรายไอหมอนัน่กัน
อยาไปสนใจเรื่องที่มันพูดเลย”
๑๙ขา แตพระ ยาหเวห ได โปรดฟังขาพเจา

ดวยเถิด
โปรดฟังคดีของขาพเจาดวย
๒๐คน เราควรจะได รับผล ตอบแทนเลว ราย

แทนการดีที่เขาทําไปหรือ
แตพวกฝายตรง ขามของขาพเจาไดขุดหลุม

พรางไวดักขาพเจา
ขออยา ลืมวา ขาพเจาไดยืนอยูตอ หน า

พระองค
เพื่อยกเรื่องดีๆของพวกเขาใหพระองคฟัง
เพื่อใหพระองคหันความ โกรธ แคนของ

พระองคไปจากพวกเขา
๒๑บัดน้ี ชวยทําใหลูกๆของพวก เขาพบกับ

ความอดอยาก
และขอใหพวกเขาตกอยูในคมดาบ
ขอใหเมียพวกเขาไมมีลูกและเป็นหมาย
ขอใหพวกผูชายของพวกเขาถูกฆาตาย
ขอ ใหพวกคน หนุมของ เขาถูกฆา ฟันดวย

ดาบในสงคราม
๒๒ขอ ใหมีเสียงรองโหยหวนจากบานของ

พวกเขา
เมื่อพระองคนํากองทัพบุกมาโจมตีพวก เขา

ในทันทีทันใด
เพราะพวกมันขุดหลุมพรางดักขาพเจา
และทําบวงแรวดักเทาของขาพเจา
๒๓แตพระยาหเวหเจาขา พระองครูแผนการ

ของพวกเขาที่จะฆาขาพเจา
อยายกโทษใหกับความผิดบาปของพวกเขา
แลวอยาลบบาปของพวก เขาไปจากสายตา

พระองค
ทําใหพวกเขาสะดุดลมตอหน าพระองค
ขอ ใหพระองคทําอยาง น้ีกับพวก เขาเมื่อ

พระองคโกรธ

เหยือกที่แตก

๑๙ ๑พระยาหเวหพูดวา “ไปซื้อหมอดิน
เผาจากชางป้ันมาหน่ึงใบ แลวใหพา
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พวกผู อาวุโสบาง คนและพวกนักบวชอาวุโส
จํานวนหน่ึงไปกับเจาดวย

๒ ใหเจาไปที่หุบเขาแหงลูกชายฮิ น โนมซึ่ง
ดาน นอกของประตูเศษหมอ ดิน แลวใหเจา
ประกาศขอความที่เราจะบอกกับเจาที่นัน่

๓ เจาจะพูดวา ‘พวกกษตัริยของยู ดาห
และคนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม ใหฟัง
ถอยคําน้ีของพระ ยาหเวห น่ีคือสิ่งที่พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็นพระเจาแหง
อิสราเอลไดพูด ไว คือ เรากําลังจะทําใหเกิด
เรื่องเลวรายขึ้นกับสถานที่ น้ี แบบที่วาใครที่
ไดยินมันก็จะตองตกใจ

๔ เพราะพวก เขาไดทอด ทิง้เรา และพวก
เขาไดทําใหสถาน ที่น้ีกลายเป็นที่ตาง แดน
พวก เขาไดเผาเครื่องหอมใหกับพระ อื่นที่ น่ี
แมวาจะเป็นตัวพวก เขาเอง บรรพบุรุษของ
พวกเขาหรือพวกกษตัริยแหงยูดาห ก็ไมเคย
รูจักพระเหลา นัน้มากอน และพวกเขาทําให
เลือดของคนบริสุทธิต์องไหลนองที่น่ี

๕พวก เขาสรางสถาน สูงเพื่อเป็นเกียรติให
พระ บา อัล แลวก็เผาลูกตัว เองที่ นัน่ เป็น
เครื่องเผาบูชาใหกับพระบาอัล ทัง้ๆที่เราไม
เคยสัง่หรือพูด ถึง หรือแมแตจะคิด วาพวก
เขาควรทําอยางนัน้’”

๖พระยาหเวหพูดวา “ดัง นัน้ วันเหลา นัน้
ใกลมาถึงแลว เมื่อจะไมมี ใครเรียกสถาน ที่
น้ีวาโทเฟทและหุบเขาแหงลูกชายฮินโนมอีก
ตอไป แตมันจะถูกเรียกวาหุบเขาแหงการฆา
แทน

๗ ในสถาน ที่แหง น้ี เราจะทําใหแผน งาน
ตางๆที่พวก มันวางแผนกันในยู ดาหและใน
เยรูซาเล็มลม เหลวไป เราจะทําใหพวก มัน
ลม ตายดวยดาบตอ หน าศัตรูของพวก มัน
และตกเขาไปอยูในเงื้อม มือของคนพวก นัน้
ที่ตาม ลาชีวิตพวก มัน เราจะทิง้ศพพวกมัน
ใหเป็นอาหารนกในอากาศ และสิง สาราสัตว
บนพื้นดิน

๘ เราจะทําใหเมือง น้ีเป็นเมืองที่นาหวาด
ผวาและเมืองที่ชวนใหสง เสียงเยาะ เยย ทุก
คนที่ผาน มาจะตกอกตกใจและสง เสียงเยาะ
เยยที่มันพังยับเยินอยางน้ี

๙ เราจะทําใหพวก มันตองกินเน้ือลูกชาย
และลูกสาวของตัว เอง พวก มันจะกินเน้ือ
กันเอง ในชวงที่ถูกลอมเมืองและในชวงที่
ตองทน ทุกขทรมานจากพวกศัตรูและพวกที่
พยายามจะฆาพวกมัน

๑๐แลวใหเจาทุบหมอนัน้ใหแตกตอ หน า
ตอตาพวกคนที่เดินมากับเจา

๑๑แลวใหเจาบอกกับพวก เขาวา พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดวา ‘เราจะทุบคน
พวกน้ีและเมืองน้ีใหแตกเป็นชิน้ๆเหมือนกับ
หมอจนไมสามารถซอมแซมไดอีก แลว และ
พวก เขาก็จะฝัง ศพในโท เฟทจนไม เหลือที่
จะใหฝังอีก ๑๒ น่ี แหละคือสิ่งที่เราจะทํากับที่
แหง น้ีและพลเมืองของ มัน’” พระ ยาหเวห
พูดไววาอยาง น้ี “เราจะทํากับเมือง น้ีเหมือน
เมืองโท เฟท ๑๓และบานเมืองในเยรูซาเล็ม
และวังตางๆของพวกกษตัริยยู ดาหจะเสื่อม
ความศักดิส์ิทธิไ์ปเหมือนบริเวณโท เฟท
เพราะบานทุก หลังเผาเครื่องหอมกราบ ไหว
ดวงดาวบนทองฟ า และเทเครื่องดื่มบูชาให
กับพระอื่นๆ”

๑๔แลวเยเร มี ยาหก็ไปจากโท เฟท ที่
พระ ยาหเวหสงใหเขาไปพูดแทนพระองค
จาก นัน้เขาก็มายืนที่ลานในวิหารของพระ
ยาหเวห และพูดกับทุกคนใน นัน้วา ๑๕พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็นพระเจาแหง
อิสราเอลพูดวา “ฟังใหดี เรากําลังจะนําความ
ทุกข ทรมานอยางที่เราเคยพูด ไว มาที่เมือง
เยรูซาเล็มน้ีและเมืองที่อยูรอบๆมันทัง้หมด
เพราะพวกมันยังหัวแข็งดื้อดึงตอเราและไม
ฟังคําพูดตางๆของเรา”

เยเรมียาหและปาชเฮอร

๒๐ ๑แลวปา ช เฮ อร ที่เป็นนักบวช
ลูกชายของอิมเมอร ปาชเฮอรเป็น

หัวหน าคนดูแลวิหารของพระ ยาหเวห เมื่อ
เขาไดยินเยเร มี ยาหพูดแทนพระเจาถึงเรื่อง
ตางๆเหลาน้ี ๒ปาชเฮอรจึงตีเยเรมียาหผูพูด
แทนพระเจา แลวจับเขาไปใสขื่อ ประจานที่
ประตูเบนยามินดานบนในเขตวิหารของพระ
ยาหเวหนัน้เอง

๓ วัน ตอ มาปา ช เฮ อรก็ปลดขื่อใหเยเร มี
ยาห ปลอยเขาไป แลวเยเรมยีาหก็พูดกับเขา
วา พระ ยาหเวหไมเรียกชื่อเจาวาปา ช เฮ อร
อีกตอไปแลว แตพระองคเรียกเจาวา “ความ
หายนะทุกดาน”

๔ เพราะพระ ยาหเวหพูดวา “เราจะทําให
เจา เองได รับความหายนะ รวม ทัง้ทุก คนที่
เจารัก และพวกเขาก็จะถูกศัตรูฆาฟัน และ
เจาจะเห็นมันกับตา เราจะใหทุกคนในยูดาห
ตกอยูในเงื้อมมือของกษตัริยบาบิ โลน และ
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เขาจะกวาดตอนพวกเขาไปบาบโิลน และเอา
ดาบฆาฟันพวกเขา

๕และเราก็จะเอาทรัพยสินทัง้หมดของ
เมือง น้ี ผลผลิตทัง้หมดที่เก็บ เกี่ยวได ของ
มี คาทัง้ หลาย รวม ทัง้ทรัพยสมบัติที่พวก
กษตัริยแหงยู ดาหสะสมไว เราจะใหของ
เหลา น้ีทัง้หมดไปกับพวกศัตรูของพวก เขา
พวกบา บิ โลนจะปลนพวก เขา และจะกวาด
ตอนพวกเขาไปบาบิโลน

๖สวนเจา ปาชเฮอรและทุกคนที่อาศัยอยู
ในบานของเจา จะตองตกไปเป็นเชลย เจาจะ
ตองไปอยูบาบิ โลน เจาจะตองตายที่ นัน่และ
ถูกฝังที่นัน่ ทัง้เจา ทัง้คนที่เจารัก รวมทัง้คน
ที่เจาไดไปหลอกวาเจาพูดแทนเรา”

เยเรมียาหบนเป็นครัง้ที่หา
๗พระยาหเวหเจาขา พระองคหลอกขาพเจา
และขาพเจาก็ยอมใหถูกหลอก
พระองคแสดงความแข็งแกรงใหขาพเจา

เห็น
และพระองคก็โคนขาพเจาลง
ขาพเจากลายเป็นเป าแหงการเยาะเยย
ใหคนหัวเราะเยาะทัง้วัน
๘ เพราะเมื่อ ไหรที่ขาพเจาพูด ขาพเจาตอง

รองออกมา
ประกาศวาความ รุนแรงและการถูกทําลาย

กําลังมา
พระ คําของพระองคกลาย เป็นสิ่งที่ทําใหคน

ดูถูก
และหัวเราะเยาะขาพเจาทัง้วัน
๙แลวขาพเจาก็พูดวา “ขาพเจาจะไมพูดเรื่อง

น้ีอีกแลว
ขาพเจาจะไมพูดแทนพระเจาอีกตอไป”
แตมันกลับเป็นเหมือนไฟเผา ไหมอยูในใจ

ของขาพเจา
เป็นเหมือนสิ่งที่อัด อัน้ไวในกระดูกของ

ขาพเจา
และขาพเจาก็เหน่ือยลาที่จะหยุดยัง้มันไว
และในที่สุดขาพเจาก็ยัง้มันไมอยู
๑๐ เพราะขาพเจาไดยินคนจํานวนมากนินทา

ขาพเจา
พวก เขาประกาศวา “มีแตความ หายนะทุก

ดาน”
ประกาศไปเลย ใช แลว ใหพวกเราประกาศ

ไปเลย

เพื่อนขาพเจาแตละคนคอยจองดูขาพเจา วา
เมื่อไหรขาพเจาจะสะดุดลมพลาดไป

พวก เขาพูดวา “บางทีไอ หมอ นัน่อาจ จะถูก
หลอกก็ได

แลวเราก็จะ ไดเอาชนะมันและระบายความ
แคนกับมัน”

๑๑พระยาหเวหอยูกับขาพเจาเหมือนนักรบที่
นาเกรงขาม

ดังนัน้ คนที่ไลลาขาพเจาจะสะดุดลม
และไมสามารถเอาชนะขาพเจาได
พวกเขาจะอับอายขายหน าเพราะไมเขาใจ
พวก เขาจะตองแบกความอับอายนัน้ไว

ตลอด กาลจะไมมี ใครลืมความอับอาย
นัน้

๑๒ขา แตพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผู
พิจารณาวาอะไรเป็นสิ่งที่ถูกตอง

และผูรูถึงความ คิดและความ อยากของ
มนุษย

ขอใหขาพเจาไดเห็นพระองคแกแคนคนพวก
นัน้ดวยเถิด

เพราะขาพเจาไดรอง เรียนตอพระองคแต
เพียงผูเดียว

๑๓ รองเพลงแดพระยาหเวห
สรรเสริญพระยาหเวหสิ
เพราะพระองคไดชวยชีวิตคนยากจน
ใหรอดพนจากเงื้อมมือของคนที่ทําชัว่ราย

เยเรมียาหบนเป็นครัง้ที่หก
๑๔ขอใหถือวาวันที่ผมเกิดมานัน้เป็นวันที่ถูก

สาปแชง
ขอ ใหถือวาวันที่แมผมคลอดผมมา นัน้เป็น

วันที่ถูกสาปแชง
ขออยาไดถือวามันเป็นวันแหงความสุขเลย
๑๕ชายคนที่ไปบอกขาวกับพอของผมวา
“ลูกทานเกิดมาเป็นผูชาย”
แลวก็ทําใหพอดีอกดีใจยกใหญ
ขอใหชายคนนัน้ถูกสาปแชง
๑๖ขอ ใหชายคน นัน้เป็นเหมือนเมืองตางๆที่

พระยาหเวหทําลาย
วอดวายอยางไรปรานี
ขอใหเขาไดยินเสียงรองไหครํ่าครวญในตอน

เชา
และเสียงแตรเตือนวามีอันตรายเขามาใกล

ในตอนเที่ยง
๑๗ขอ ใหสิ่งเหลา น้ีเกิดกับคนที่ไม ไดฆา ผม

ตัง้แตอยูในทอง
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เพราะถาเขาไดทําอยาง นัน้ แมของ ผมก็จะ
เป็นสุสานของผม

และแมก็จะทองอยูอยางนัน้ตลอดไป
๑๘ทําไมผมจะตองเกิดออกมาจากทองแม
เพื่อมาเจอกับปัญหาทุกขยากพวกน้ี
และใชชีวิตที่เหลืออยูดวยความอัปยศอดสู

พระเจาปฏิเสธคําขอของ
กษัตริยเศเดคียาห

๒๑ ๑ น่ีคือคํา พูดของพระ ยาหเวห ที่มี
มาถึงเยเรมียาห เมื่อกษตัริยเศเดคี

ยาหสงปาชเฮอรลูกชายของมัลคียาห กับเศ
ฟันยาหนักบวชลูกชายของมาอาเสอาหมาหา
เยเรมี ยาห พวก เขาพูดวา ๒ “ชวยอธิษฐาน
ถึงพระ ยาหเวหใหกับพวก เราหนอย เพราะ
เนบูคัดเนสซารกษตัริยบาบิโลนกําลังสูรบกับ
พวกเราอยู บางทีพระยาหเวหอาจจะทําสิ่งที่
วิเศษใหกับพวกเรา เหมือนที่พระองคเคยทํา
ในอดีต และกษตัริยเนบูคัดเนสซารจะไดไป
จากเรา”

๓แลวเยเรมี ยาหก็พูดกับพวก เขาวา “ขอ
ใหพวก ทานไปบอกกับกษตัริยเศเด คี ยาห
วา ๔พระ ยาหเวหพระเจาของอิสราเอลพูด
วา ‘เราจะหันอาวุธในมือ เจากลับมาทําราย
เจาเอง อาวุธที่เจาใชตอสูกับกษตัริยบาบิโลน
และพวกเคลเดียที่ตอสูกับเจาอยูนอกกําแพง
เมืองนัน้ และเราจะนําศัตรูพวก นัน้มา ใหถึง
ใจกลางเมืองของเจาเลยทีเดียว ๕ เราจะตอสู
กับ เจาดวยมือที่เหยียดออกและแขนที่เต็ม
ไปดวยฤทธิอ์ํานาจ ดวยความโกรธ ความ
แคน และความเดือดดาลอยาง ยิ่ง ๖ เราจะ
โจมตีสิ่งมีชีวิตในเมืองน้ีไมวาจะเป็นคนหรือ
สัตว พวกมันจะตายดวยโรคระบาด’” ๗พระ
ยาหเวหพูดวา “ตอจาก นัน้ เราจะยกเศเดคี
ยาหกษตัริยยูดาหพรอมกับทาสรับใช พรอม
กับผูคน และคนพวก นัน้ที่ยังรอด ชีวิตจาก
โรค ระบาด สงคราม และความ อดอยากให
ไปตกอยูในเงื้อม มือของเนบู คัด เนส ซาร
กษตัริยบา บิ โลน และใหตกไปอยูในเงื้อม
มือของพวกศัตรู และคนที่จองจะเอาชีวิต
พวก เขาอยู เนบู คัด เนสซารจะเอาดาบแทง
พวกเขา กษตัริยจะไมเมตตาพวกเขา จะไม
สงสาร จะไมเห็นอกเห็นใจ”

๘แลวพระ ยาหเวหก็พูดวา “เยเร มี ยาห
เจาจะตองพูดกับคนพวก น้ีวา ‘พระยาหเวห
พูดวา “เรามีทางเลือกสอง ทางใหกับ เจาคือ

ทางแหงชีวิตและทางแหงความ ตาย ๙ ใคร
ที่อยูในเมือง น้ี จะ ตองตายจากดาบ หรือ
อดตาย หรือเป็นโรคตาย สวนคนที่หนีออก
นอกเมือง ก็จะตกไปอยูในเงื้อมมือของพวก
เคลเดียที่กําลังตอสูกับพวกเจาอยู แตเขาจะ
รอด พวกเขาจะไดชีวิตตนเองเหมือนกับของ
ที่ยึดมาไดจากสงคราม ๑๐ เพราะเราตัดสินใจ
แลวที่จะลงโทษเมืองน้ี ไมใชใหรางวัลมัน”’”
พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี “เมือง น้ีจะตอง
ตกไปอยูในมือของกษตัริยแหงบาบโิลน แลว
เขาจะเอาไฟเผามัน”
๑๑ ไปบอกคนที่อยูในวังของกษตัริยแหงยู

ดาหวา
“ฟังถอยคําของพระยาหเวหใหดี
๑๒ครอบครัวของดาวิด พระยาหเวหพูดอยาง

น้ีวา
ใหพิพากษาดวยความยุติธรรมทุกๆเชา
แลวชวยคนที่ถูกปลนใหพนจากเงื้อมมือของ

คนที่กดขี่เขา
ความโกรธของเราจะไดไมลุกลามไป
เหมือนไฟที่เผาผลาญจนดับไมได
เพราะความชัว่ชาที่พวกเจาทําไว
๑๓พระยาหเวหพูดวา
ไอเจาที่นัง่อยูบนที่ราบ
ไอกอนหินบนที่ราบ
ดูสิ เราตอตานเจาอยู”
พวกเจาพูดวา
“ใครจะมาทําใหเรากลัวได
ใครจะมาโจมตีบานเมืองเราได”
๑๔พระยาหเวหพูดวา
“เราจะลงโทษพวก เจาใหสาสมกับการก ระ

ทําของเจา
เราจะจุดไฟเผาปาของเจา
แลวมันก็จะเผา ผลาญทุก สิ่งทุก อยางที่อยู

รอบๆเจา”
การพิพากษาตอกษัตริยที่ชั่วราย

๒๒ ๑พระ ยาหเวหพูดอยาง น้ีวา “เยเร
มี ยาห ใหไปที่วังของกษตัริยแหงยู

ดาห และใหเจาบอกกับ เขาเรื่อง น้ี ๒ เจาจะ
ตองพูดวา ‘กษตัริยแหงยู ดาห ผูที่นัง่อยู
บนบัลลังกของดา วิด ฟังถอยคําของพระ
ยาหเวหใหดี ตัวทาน ขารับใชของทาน และ
ประชาชนที่ผานประตูเหลา น้ีเขา มา ๓พระ
ยาหเวหพูดวา “ใหทําในสิ่งที่ยุติธรรมและ
ถูก ตอง และใหชวย เหลือคนที่ถูกปลนให
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รอดพนจากเงื้อม มือคนที่กดขี่เขา อยา
ขมเหงหรือทํารายผูผาน ทาง คนไมมีพอ
และหญิง หมาย และอยาทําใหเลือดคน
บริสุทธิต์องหลัง่ไหลที่น่ี ๔ถาพวกเจาทําตาม
ถอยคําน้ีอยางเอา เป็นเอาตายแลวละก็ พวก
กษตัริยที่นัง่บนบัลลังกของดาวิดและขี่รถรบ
หรือนัง่อยูบนหลัง มา ทัง้พวก เขาและขา รับ
ใชของเขา และประชาชนของพวกเขา จะได
เขา มาทางประตูวังแหง น้ี ๕แตถาพวก เจา
ไมใสใจฟังถอยคําเหลา น้ี พระ ยาหเวหก็พูด
วา เรารับรองวา วังน้ีจะตองถูกทําลายจน
ยอยยับ”’”

๖ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
วังของกษตัริยแหงยูดาหวา
“เจาเป็นเหมือนกิเลอาดสําหรับเรา
เป็นเหมือนยอดเขาเลบานอน
แตเราจะทําใหเจากลายเป็นทะเลทราย
และทําใหเจาเป็นเมืองราง
๗ เราจะอุทิศพวกผูทําลายไวสําหรับเจา
แตละคนมีอาวุธของตัวเอง
พวกเขาจะโคนตนสนซีดารราคาแพงของเจา

และโยนมันทิง้ในไฟ”
๘ “หลายๆชนชาติจะเดินผาน มาเห็น

เมือง น้ี และพูดกับเพื่อนบานวา ‘ทําไมพระ
ยาหเวหถึงไดทําอยาง น้ีกับเมืองที่ยิ่ง ใหญน้ี’
๙แลวพวก เขาก็จะพูดวา ‘ก็เพราะพวก เขา
ละทิง้พันธ สัญญาของพระ ยาหเวหพระเจา
ของพวก เขา ไปกม กราบและรับ ใชพระ
อื่นๆ’”

การพิพากษาตอกษัตริยชัลลูม
๑๐ ไม ตองไปรองไหใหกับกษตัริยที่ตายไป

แลว *
แลวก็ไมตองไปเสียอกเสียใจใหกับเขาดวย
แตใหรองไหอยางขมขื่นใหกับกษตัริย †ที่

ตองหนีออกไปจากเมืองน้ีเถอะ
เพราะเขาจะไมมี วันไดกลับ มาเห็นบาน เกิด

ของเขาอีก
๑๑ เพราะน่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูดไวเกี่ยว

กับกษตัริยชัลลูม แหงยู ดาหลูกของกษตัริย

โยสยิาห ผูที่มาปกครองแทนโยสยิาหพอของ
เขาวา “ชัลลูมตองไปจากสถานที่แหง น้ีและ
จะไมกลับมาอีก ๑๒ เขาจะตองตายในที่ที่เขา
ถูกเนรเทศไป และเขาจะไมไดเห็นแผนดินน้ี
อีกเลย”

การพิพากษาตอกษัตริยเยโฮยาคิม
๑๓พระยาหเวหพูดวา “น่ี เจา ที่สรางบานของ

เจาดวยการเอาเปรียบลูกจาง
แลวตอชัน้บนของบานขึ้นไปดวยการโกงคน

งาน
เจาที่ใชเพื่อนตัว เองฟรีๆโดยไม ยอมจายคา

จางใหกับพวกเขา
๑๔ เยโฮยาคิม เจาพูดวา
‘เราจะสรางบานหลัง ใหญๆใหกับตัว เองและ

หองชัน้บนกวางๆ
แลวขยายหน าตางใหใหญขึ้น
แลวบุบานดวยไม สน ซี ดารและทามันดวยสี

แดง’
๑๕ เย โฮยาคิ ม เจาปกครองบาน เมืองเพื่อจะ

ไดใชไมสนซีดารใหมากๆหรือไง
โยสยิาห พอของเจามกีินมดีื่มอยางเหลือเฟือ

ไมใชหรือ
พอเจาทําสิ่งที่ยุติธรรมและถูกตอง
ดังนัน้ เขาก็เจอแตเรื่องดีๆ
๑๖ เขาใชเวลาตัดสินคดีของคนที่สิน้หวังและ

ยากจน
เขาจึงเจอแตเรื่องดีๆ
นัน่ แหละคือความ หมายของการที่ไดรูจัก

เรา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้
๑๗แตตาและใจของเจาไมไดเป็นอยางนัน้
เจาคิดแตเรื่องการทํากําไร
และทําใหคนบริสุทธิต์องเลือดตก
และกดขี่ขมเหงและยํ่ายีพวกเขา
๑๘ดังนัน้ พระยาหเวหก็เลยพูดถึงเยโฮยาคิม
ลูกของกษตัริยโยสิยาหแหงยูดาหวา
“คนยูดาหจะไมรองไหใหกับเยโฮยาคิม
พวกเขาจะไมพูดวา ‘พี่ชาย น่ีเป็นเรื่องเศรา
น องสาว มันเศราจริงๆ’

*๒๒:๑๐ กษัตริยที่ตายไปแลว หมายถึงกษตัริย โยสิยาห ที่เพิ่งถูกฆาในการทําสงครามกับ
อียิปตในปี ๖๐๙ กอนพระเยซูมาเกิด (ดูไดจากหนังสือ ๒ พงศกษตัริย ๒๓:๒๙-๓๐)
†๒๒:๑๐ กษัตริย หมายถึง กษตัริยเยโฮอารฮาด (หรืออีกชื่อหน่ึงคือ ชัลลูม) เป็นกษตัริยตอ
จากกษตัริยโยสิยาห แตเขาครองราชยไดแคสามเดือน พระองคถูกพวกอียิปตจับขังคุกและ
ตายที่นัน่
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คนยูดาหจะไมรองไหใหกับเยโฮยาคิม
พวกเขาจะไมพูดวา ‘เจานายของผม นาเศรา

เหลือเกิน
ขาแตกษตัริย เรื่องน้ีนาเศราเหลือเกิน’
๑๙ เยโฮยาคิมจะถูกฝังเหมือนที่ลาถูกฝัง
เยโฮยาคิมจะถูกลากออกไปโยนที่นอกประตู

เมืองเยรูซาเล็ม”
๒๐พระ ยาหเวหพูด วา “ใหขึ้น ไปบนภูเขาที่

เลบานอนแลวรองไหอยางสิน้หวัง
ตะโกนดวยความเศราโศกในเมืองบาชานสิ
รองไหอยางสิน้หวังจากเทือกเขาอาบาริมสิ
เพราะคนที่รักเจาถูกทําลายไปหมดแลว
๒๑ยู ดาห เราพูดกับเจาตอนที่เจารูสึกมัน่คง

และปลอดภัย
เจาพูดวา ‘ฉันจะไมฟังหรอก’
นิสัยเจาเป็นแบบน้ีมาตัง้แตเด็กแลว
เพราะวาเจาไมเคยเชื่อฟังเราเลย
๒๒ลมจะพัดเอาคนเลีย้งแกะของเจาไปหมด
และคนที่รักเจาจะตองถูกจับไปเป็นเชลย
เพราะในเวลานัน้เจาจะอับอาย
และไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากความชัว่

ชาทัง้สิน้ของเจา
๒๓ เจาที่อาศัยอยูในเลบานอนทามกลาง

ตนสนซีดารทัง้หลาย *
เจาจะรองไหครวญครางแน
เมื่อความเจ็บปวดมาถึงเจา
เหมือนความ เจ็บ ปวดของหญิงที่กําลังจะ

คลอดลูก”
การพิพากษาตอกษัตริยโคนิยาห

๒๔พระ ยาหเวหพูดวา “เรามีชีวิตอยูแน
ขนาดไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา ถึงแม
เจา โคนิยาห †ลูกชายของกษตัริยเยโฮยาคิม
แหงยูดาหจะเป็นแหวนประทับตราที่สวมอยู
บนมือขวาของเรา เราก็จะดึงเจาออกจากมือ
เราแน

๒๕แลวเราจะสงใหเจาไปอยูในกํา มือของ
คนที่อยากจะฆาเจา เราจะสงเจาใหไปอยูใน
มือของคนที่เจาหวาด ผวา คือไปอยูในมือ
ของกษตัริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนและ
ไปอยูในมือของพวกเคลเดีย

๒๖ เราจะโยนเจากับแมที่ใหกําเนิดเจา มา
ไปอยูที่แผนดินอื่น ที่เจาไมไดเกิดมา แตเจา
จะตองตายที่นัน่ ๒๗พวกเขาจะไมไดกลับมา
ยังแผน ดินที่พวก เขาหวังวาจะ ไดกลับมา
นัน้”
๒๘ โคนิยาหคนน้ีเป็นที่นารังเกียจ
เหมือนหมอที่แตกหรือ
เขาเป็นหมอที่ไมมีใครอยากไดหรือยังไง
แลวทําไมเขาถึงถูกโยนทิง้ละ
และทําไมลูกๆเขาถึงตองกระเด็นไปอยูใน

แผนดินที่พวกเขาไมรูจัก
๒๙แผนดิน แผนดิน แผนดินเอย
ใหฟังถอยคําของพระยาหเวห
๓๐พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“ใหเขียนลงไปเกี่ยวกับโคนิยาหคนน้ีวา
เขาเป็นคนที่ไมมีลูกสืบสกุล
เขาจะเป็นคนที่จะลมเหลวตลอดชีวิต
จะไมมีลูกหลานของเขาสักคนที่รํ่ารวย
จะไมมีลูกหลานของเขาสักคนที่จะไดนัง่บน

บัลลังกของดาวิดและปกครองยูดาห”

๒๓ ๑พระยาหเวหพูดวา “ความหายนะ
จะเกิด ขึ้นกับพวกคนเลีย้ง แกะที่

กําลังทําลายแกะในทุงหญาของเราและทําให
มันกระจัดกระจายไป”

๒ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
แหงอิสราเอล พูดเกี่ยวกับพวกคนเลีย้งแกะ
ที่กําลังดูแลคนของเราอยู
“พวกเจาทําใหแกะของเรากระจัดกระจาย

ไป เจาไดขับ ไลพวก แกะออก ไปและไม ได
จัดการอะไรใหกับแกะเลย ดัง นัน้ เราจะ
จัดการกับเจา สําหรับสิ่งเลว รายที่เจา ทํา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๓ “เราจะรวบรวมแกะที่ เหลือของ เราจาก
ดินแดนตางๆที่เราไดขับ ไลพวกมันไป แลว
เราจะนําพวก มันกลับ มาที่ทุง หญาของพวก
มัน พวก มันจะเจริญเติบโตและออกลูก
มากมาย

๔ เราจะหาคนเลีย้ง แกะพวก ใหมมาดูแล
พวก มัน คนเลีย้ง แกะพวก ใหมน้ีจะดูแล
พวกมัน แกะเหลานัน้จะไมหวาดกลัวอีกตอ

*๒๒:๒๓ เจาที่อาศัยอยู … ซี ดารทัง้ หลาย ประโยคกําลังพูดถึงกษตัริยแหงยู ดาห ที่
อาศัยอยูในวังที่กษตัริยซา โลม อนและกษตัริยองค อื่นๆไดสรางไวดวยตนสนซี ดารมากมาย
จากเลบานอน
†๒๒:๒๔ โคนิยาห บางครัง้เรียกวา “เยโคนิยาห” แตสวนใหญจะเรียกวา “เยโฮยาคีน”
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ไป และจะไมมีสัก ตัวที่หลงหายไป” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้

กิ่งกานที่ชอบธรรม
๕พระยาหเวหพูดวา
“วันเวลานัน้ใกลจะมาถึงแลว
ที่เราจะยกชูกิ่งกานที่ชอบธรรมสําหรับดาวิด
กษตัริยองค นัน้จะปกครองและแสดงความ

เฉลียวฉลาด
เขาจะรักษาความ ยุติธรรมและความ ชอบ

ธรรม
๖ ในชวง เวลาที่เขาปกครองนัน้ยู ดาหจะ

ปลอดภัย
และอิสราเอลจะอยูอยางปลอดภัย
และผูคนจะเรียกกษตัริยองคนัน้วา
‘พระยาหเวหคือความชอบธรรมของเรา’”

๗พระ ยาหเวหพูดอยาง น้ีวา “วัน เวลานัน้
ใกลจะมา ถึงแลวที่ผูคนจะไม พูดกันอีก แลว
วา ‘ฉันขอสาบานโดยอางชื่อของพระยาหเวห
ผูที่นําลูกหลานของอิสราเอลออกมาจากแผน
ดินอียิปต’ ๘แตพวก เขาจะพูด กันวา ‘ฉัน
ขอสาบานโดยอางชื่อของพระ ยาหเวหผูที่นํา
ลูกหลานของครอบครัวอิสราเอลจากดินแดน
ทางเหนือ จากดินแดนทัง้หลายที่พระองคได
ขับไลพวกเขาไป แลวพวกเขาก็จะไดกลับมา
อยูในแผนดินของพวกเขาเอง’”

การพิพากษาตอผูพูด
แทนพระเจาจอมปลอม

๙สวนเรื่องพวกผูพูดแทนพระเจา
หัวใจผมแตกสลายอยูในอก
กระดูกผมก็ออนปวกเปียกไปหมด
ผมเป็นเหมือนคนเมา
เป็นเหมือนคนที่ถูกมอมดวยเหลาองุน
ที่ผมรูสึกอยาง น้ีก็เพราะพระ ยาหเวหและ

ถอยคําตางๆอันศักดิส์ิทธิข์องพระองค
นัน่เอง

๑๐พระยาหเวหพูดวา “แผนดินน้ีเต็มไปดวย
คนเลนชู

แผนดินแหงแลงเพราะถูกสาปแชง
ทุงหญาในที่เปลาเปลี่ยวเหี่ยวแหงไป
วิถีทางของพวกผูพูดแทนพระเจาก็ชัว่ราย
และพวกมันก็ใชอํานาจอยางผิดๆ
๑๑อัน ที่ จริงแลว ทัง้ผู พูด แทนพระเจาและ

นักบวชตางก็ทําใหแผนดินเสื่อมไป

แมแตในวิหารของ เรา เราก็ยังพบเห็นความ
ชัว่ชาของพวกมัน”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๒ “ดังนัน้ เสนทางของพวกมันก็จะลื่นมาก
พวกมันจะถูกไลออกไปในความมืดมิด
และในความมืดนัน้ พวกมันจะลมลง
เพราะเราจะนําความทุกข ทรมานมาใหพวก

มันในปีที่เรามาเยี่ยมหา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๓ “เราได เห็นสิ่งที่นา ขยะแขยงทามกลาง

พวกผู พูด แทน พระเจาของสะ มา เรีย
พวกมันทํานายโดยพระบาอัล

แลวพวก มันไดทําใหคนอิสราเอลของ เรา
ตองหลงหายไป

๑๔และเราได เห็นสิ่งที่นา ตกใจยิ่ง กวานัน้ อีก
ในทามกลางพวกผูพูดแทนพระเจาของ
เมืองเยรูซาเล็ม

ผูคนเลนชูกันและฉอโกงกัน
แลวพวกผู พูด แทน พระเจาน้ีก็สนับสนุนคน

เลวพวกน้ี
ไมมีใครกลับใจจากความชัว่รายเลยสักคน
ในสายตาของ เรา พวกผู พูด แทน พระเจา

เหลาน้ีทัง้หมดเป็นเหมือนเมืองโสโดม
และพลเมืองของเยรูซาเล็มก็เหมือน กับ

เมืองโกโมราห”
๑๕ดังนัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้

สิน้พูดเกี่ยวกับพวกผูพูดแทนพระเจาพวกน้ี
วา
“เราจะทําใหมันตองกินอาหารที่มีรสขมและ

ทําใหพวกมันตองดื่มน้ําที่มียาพิษ
เพราะสิ่งที่เสื่อมทรามไดออกมาจากพวกผู

พูด แทน พระเจาของเมือง เยรูซาเล็ม
และกระจายไปทัว่แผนดิน”

๑๖พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา
“อยาไป ฟังคํา ทํานายของพวกผู พูด แทน

พระเจาพวกน้ีที่พูดกับเจา
พวกมันกําลังหลอกเจา
นิมิตที่พวกมันพูดออกมานัน้
ไมไดมาจากปากของพระยาหเวหหรอก
๑๗พวกมันพรํ่าพูดอยูกับพวกที่เกลียดชังเรา

วา
พระยาหเวหพูดวา ‘พวกเจาจะมีสันติสุข’
และพูดกับพวกที่มีจิตใจดื้อดานวา
‘เรื่องรายๆจะไมเกิดขึ้นกับเจาหรอก’
๑๘ ใครละที่ยืนอยูในหองประชุมสภาของพระ

ยาหเวห
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ที่จะได เห็นหรือไดยินถอยคําของพระ
ยาหเวห

ใครเคยสนใจคํา พูดของพระองคและเชื่อ ฟัง
คําพูดของพระองค

๑๙ น่ีไง พายุจากพระยาหเวห
ความเกรีย้วโกรธของพระองคพลุงออกมา
มันเป็นเหมือนกับพายุหมุน
ที่หมุนตัวอยูเหนือหัวของคนชัว่พวกนัน้
๒๐ความ โกรธของพระ ยาหเวหจะไม หวน

กลับ ไปหรอก จนกวาจะทํา หน าที่ของ
มันจนเสร็จสิน้

และจนกวามันจะทําใหแผนการของพระองค
สําเร็จ

หลังจากวันพวกน้ีผานไปแลว
พวก เจาก็จะเขาใจวาทําไมถึงตองเกิดเรื่อง

พวกน้ีขึ้น
๒๑ เราไมไดสงผูพูดแทนพระเจาพวกน้ีมา
แตพวกมันกลับวิ่งไปพูดกับพวกเจาเอง
เราไมไดพูดกับพวกมัน
แตพวกมันกลับไปพูดแทนเรา
๒๒ถาพวกมันไดมายืนอยูในหองประชุมสภา

ของเรา
และไดยินถอยคําตางๆของ เราที่มีไวสําหรับ

คนของเรา
พวก มันก็คงจะทําใหคนเหลา นัน้หันจากวิถี

ทางชัว่ของพวกเขา
และหันจากการทําชัว่ของพวกเขาแลว”
๒๓พระยาหเวหถามวา
“เราเป็นพระเจาที่อยูใกลๆเทานัน้หรือ
เราไมไดเป็นพระเจาในที่หางไกลดวยหรือ
๒๔ถาใครซอนตัวอยู เราจะมองไมเห็นหรือ”
“เราไม ไดอยูทัว่ฟ า สวรรคและแผน ดิน โลก

หรือ”
พระยาหเวหถามอยางนัน้
พระ ยาหเวหพูดวา ๒๕ “เราไดยินสิ่งที่ไอ

พวกผู พูด แทน พระเจาพวก นัน้พูด ไอพวก
นัน้ที่ทํานายโกหก โดยเอาชื่อเราไปอาง พวก
มันพูดวา ‘ฉันฝันเห็นแลว ฉันฝันเห็นแลว’

๒๖ ใจของพวกมันจะเป็นอยางน้ีไปอีกนาน
ไหม พวกมันทํานายโกหกและหลอกลวงใน
สิ่งที่พวกมันกุขึ้นมาเองในใจ

๒๗พวก มันวางแผนที่จะทําใหคนของ เรา
ลืมชื่อของเรา ดวยความฝันตางๆที่พวกมัน
ยกขึ้น มาเลาใหกับเพื่อนบานฟัง พวก มัน
หวังวาคนจะลืม เรา เหมือน กับที่บรรพบุรุษ

ของพวก มันลืมชื่อของ เรา และหันไปบูชา
พระบาอัล

๒๘ ใหผูพูดแทนพระเจาที่มีความฝันจะเลา
เลามันออก มา แตขอ ใหคนที่มีถอยคําของ
เรา พูดถอยคําของเราอยางซื่อสัตย ฟางกับ
เมล็ดขาว สาลีมันจะไปดวย กันไดอยางไร”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้

๒๙พระ ยาหเวหถามวา “ถอยคําของ เรา
เป็นเหมือนไฟไมใชหรือ
มันเป็นเหมือนคอนที่ทุบหินที่แข็งใหแตก

กระจุยไมใชหรือ
๓๐ดัง นัน้ เราตอ ตานไอพวกผู พูด แทน

พระเจา ที่ขโมยถอยคําตางๆของ เราจาก
เพื่อนบานของเขา

๓๑ เราตอตานไอพวกผูพูดแทนพระเจา ที่
ใชลิน้ตัว เองประกาศเรื่องบาง เรื่องวาเป็นคํา
ทํานายของพระยาหเวห” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน้

๓๒ “เราจะตอตานไอพวกผูพูดแทนพระเจา
ที่ทํานายฝันหลอกๆ” พระยาหเวหพูดอยาง
นัน้ “พวกมันเลาความฝันเหลานัน้ และทําให
คนของ เราหลง ไป ดวยคําหลอก ลวงและ
เรื่องตางๆที่พวกมันกุขึ้นมาเอง เราไมไดสง
พวกมันมา และเราก็ไม ไดสัง่ใหพวกมันพูด
ดวย และที่แนนอนก็คือพวกมันไม ไดกอให
เกิดประโยชนอะไรใหกับคนพวกน้ีเลย” พระ
ยาหเวหพูดอยางนัน้

๓๓ “และถาคนพวก น้ี หรือผู พูด แทน
พระเจา หรือนักบวชถามเจาวา ‘พระยาหเวห
ฝากภาระอะไรใหเจาแบกมา’ เจาก็บอกพวก
มันไปวา ‘พระ ยาหเวหพูดวา “ก็พวก แกน่ี
แหละคือภาระ และเราจะโยนพวกแกทิง้”’”

๓๔ “ผู พูด แทนพระเจา หรือนักบวช หรือ
คนที่พูด วา ‘น่ี แหละคือภาระที่พระ ยาหเวห
ฝากมา’ พวกที่พูดวาอยางนัน้ เราจะลงโทษ
พวกที่พูดอยาง นัน้รวม ทัง้คนในบานเรือน
ของพวกเขาดวย”

๓๕ “แตน่ีตาง หากที่พวก เจาควรจะถามกับ
เพื่อนบานและญาติพี่ น องของ เจา คือ ‘พระ
ยาหเวหตอบวาอะไร หรือพระ ยาหเวหพูด
วาอะไร’ ๓๖และเจาจะตองไม พูดอยาง น้ีอีก
ตอ ไปวา ‘น่ีคือภาระที่พระ ยาหเวหใหแบก
มา’ เพราะภาระนัน้เป็นแคคํา พูดของแตละ
คน และโดยวิธีน้ี เจาก็ไดบิดเบือนคําพูดของ
พระเจาผูมีชีวิต อยู พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้
สิน้พระเจาของพวกเรา
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๓๗ดัง นัน้เจาควรจะถามผู พูดแทนพระเจา
อยางน้ีวา
‘พระยาหเวหตอบวาอะไร พระยาหเวหพูด

วาอะไร’
๓๘แตถาพวก เจาพูดประโยคน้ีวา ‘น่ีคือ

ภาระที่พระ ยาหเวหใหแบกมา’ ซึ่งพระ
ยาหเวหไดบอกไวแลววา อยาพูดประโยค
น้ีที่ วา ‘น่ีคือภาระที่พระ ยาหเวหใหแบกมา’
และพวกเจาก็ยังพูดอยางนัน้

๓๙ดังนัน้ ดูไวใหดี เราจะยกเจาเหวี่ยงออก
ไปจากหน าเราแนๆ ทัง้เจาและเมืองที่เราเคย
มอบใหกับ เจาและบรรพบุรุษของ เจา ๔๐ เรา
จะทําใหเจาได รับความอัปยศตลอด ไป และ
ทําใหเจาอับอายอยางที่ไมมีวันลืมเลือนได”

ลูกมะเดื่อดีกับลูกมะเดื่อเสีย

๒๔ ๑พระยาหเวหใหผมดูตะกรามะเดื่อ
สอง ใบที่วางอยูตรง หน าวิหารของ

พระองค หลัง จากที่กษตัริยเนบู คัด เนสซาร
แหงบา บิ โลนไดเนรเทศเย โค นิ ยาหลูกของ
กษตัริยเย โฮ ยาคิ มแหงยู ดาหออกไปจาก
เยรูซาเล็มไปอยูที่บา บิ โลนแลว พรอมกับ
พวกเจา นายของยู ดาหและชาง ฝีมือและ
ชางเหล็กจากเยรูซาเล็ม

๒ตะกราหน่ึงใสมะเดื่อที่ดี ที่สุดเอา ไว
เหมือนมะเดื่อที่เก็บครัง้ แรก อีกตะกราหน่ึง
ใสมะเดื่อที่ เสีย จนคนไม กลากิน เพราะมัน
เสียมาก

๓แลวพระยาหเวหก็พูดกับผมวา “เยเรมี
ยาห เจาเห็นอะไรบาง”
ผมก็ตอบวา “มะเดื่อครับ มะเดื่อดีก็ดี

เยี่ยมเลย ครับ แตมะเดื่อเสียก็เสียเอามากๆ
กินไมไดเลยเพราะพวกมันเสียมาก”

๔แลวพระ ยาหเวหก็พูดกับผมวา ๕ “น่ีคือ
สิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาแหงอิสราเอลพูด
‘เราถือวามะเดื่อที่ดีพวก น้ีเป็นเหมือนคนยู
ดาหในสวนที่ถูกขับ ไลไป คนพวก น้ีคือพวก
ที่เราสง ออกจากแผน ดินน้ีไปที่ดิน แดนของ
พวกเคลเดีย ๖ เราจะเฝ าดูพวกเขาเป็นอยาง
ดี และเราจะนําพวก เขากลับมาที่แผนดิน น้ี
เราจะสรางพวก เขาขึ้นมาใหม และจะไม
ทําลายพวก เขา เราจะปลูกพวก เขาและไม
ถอนพวก เขาขึ้น มา ๗ เราจะใหพวก เขามีใจ
ที่รูจักเรา เพื่อจะไดรูวาเราคือพระ ยาหเวห
พวก เขาจะเป็นคนของ เรา และเราก็จะเป็น

พระเจาของพวก เขา เพราะพวก เขาจะกลับ
มาหาเราดวยสิน้สุดใจของพวกเขา’”

๘พระ ยาหเวหพูดวา “สวนกษตัริยเศเด คี
ยาหแหงยู ดาห พรอมกับเจา นายทัง้ หลาย
ของ เขา และคนที่ เหลือในเยรูซาเล็ม รวม
ทัง้คนที่เหลืออยูในดินแดนน้ี และคนที่อาศัย
อยูในแผน ดินอียิปตดวย เราจะทํากับ เขา
เหมือนลูกมะเดื่อที่เสียจนกินไม ไดเหลา นัน้
เพราะมันเสียมากเหลือเกิน

๙ เราจะทําใหพวก เขากลัวจนตัว สัน่และ
เจอกับสิ่งที่เลว รายไปทัว่อาณาจักรของโลก
น้ี เราจะทําใหพวก เขาถูกตอวา ถูกกระทบ
กระเทียบ ถูกเยาะเยย และถูกแชงดาในดิน
แดนที่เราจะเนรเทศพวกเขาไป

๑๐ เราจะนําสงคราม ความอดอยาก และ
โรคราย มาทําลายพวกเขาจนกวาพวกเขาจะ
ถูกกําจัดไปจนหมดสิน้จากแผนดินน้ี ที่เราได
ยกใหกับพวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขา
ไว”

บทสรุปคําเทศนาของเยเรมียาห

๒๕ ๑ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหที่
สงมาถึงเยเร มี ยาหเกี่ยว กับชาวยู

ดาหทัง้หมด ในปีที่ สี่ของการปกครองของ
กษตัริยเย โฮ ยาคิ มลูกชายกษตัริยโย สิ ยาห
แหงยูดาห ซึ่งตรงกับปีแรกที่กษตัริยเนบูคัด
เนสซารครอบครองบาบิโลน ๒ น่ีคือพระคําที่
เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา พูดกับคนยูดาห
และคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มวา

๓ “ตัง้แตปีที่สิบ สามที่โย สิ ยาหลูกของ
กษตัริยอาโมนแหงยูดาหปกครองประเทศมา
จนถึงทุกวันน้ี ก็เป็นเวลายี่สิบสามปีแลว ผม
ได รับพระ คําของพระ ยาหเวหมา แลวผมก็
ไดพูดพระ คําของพระองคใหกับพวก คุณฟัง
ผมพูด แลวพูด อีก แตพวก คุณก็ไม เคยฟัง
๔พระ ยาหเวหไดสงพวกผู พูด แทน พระเจา
ซึ่งเป็นผูรับ ใชของพระองคมาหาพวก คุณ
พระองคสงพวกเขามาแลวมาอีก แตคุณก็ไม
ยอมฟัง คุณไมไดเงี่ยหูฟังเลย

๕พระองคพูดอยูเสมอวา ‘กลับมา พวกเจา
แตละคน ใหหันกลับมาจากวิถีชีวิตที่ชัว่ราย
และหันกลับ มาจากการก ระ ทําตางๆที่ชัว่ ชา
ของเจา และใหมาอาศัยอยูในแผนดินที่พระ
ยาหเวหยก ใหกับเจาและบรรพบุรุษของ เจา
ตลอด ไป ๖อยา ไดไปติดตามและรับ ใชพระ
อื่นๆ อยาไดไปกราบไหวพระอื่นเลย และอยา
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ไดยัว่ โมโหเราดวยสิ่งที่เจาสรางขึ้นมากับมือ
ของเจา เองเลย แลวเราจะไมทําอันตรายเจา
๗แตเจาก็ไมยอมฟังเรา’” พระยาหเวหพูดวา
อยาง นัน้ “เจาก็เลยยัว่เราดวยสิ่งที่เจาสราง
ขึ้นมากับมือเจาเอง ทําใหเราตองทํารายเจา”

๘ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน้ พูด “เน่ืองจากเจาไมยอม ฟังคําของ
เรา ๙ เรากําลังจะสงสารไป และเรียกเผาทาง
เหนือทัง้หมดมา” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง
นัน้ “และเราจะสงสารไปบอกกับกษตัริยเนบู
คัด เนสซารแหงบาบิ โลน ที่เป็นผูรับ ใชของ
เรา และเราจะพาพวกเขาทัง้หมดมาบุกแผน
ดินน้ี และตอสูกับพลเมืองของที่ น่ี และตอสู
กับชนชาติตางๆทัง้หมด น้ีที่อยูลอม รอบมัน
เราจะทําลายพวก มันอยางราบคาบ เราจะ
ทําใหพวก มันเป็นเป าของความสยดสยอง
และใหเป็นที่หัวเราะเยาะและดุ ดาวา กลาว
ตลอดไป

๑๐ เราจะทําลายเสียงรื่นเริงสนุกสนานและ
เสียงเลีย้งฉลอง เสียงของเจาบาวเจาสาวใน
วันแตงงาน เสียงของหินโม แป งทําอาหาร
และแสงตะเกียงใหหมดไป

๑๑ทัว่แผน ดิน น้ีจะกลาย เป็นที่แหง แลง
รกราง และชนชาติน้ีจะตองเป็นขีข้ากษตัริย
บาบิโลนไปอีกเจ็ดสิบปี

๑๒พอครบเจ็ด สิบปีแลว เราจะจัดการกับ
กษตัริยบา บิ โลนและชนชาตินัน้ทัง้หมด
สําหรับความผิด บาปที่พวก มันทํา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“และเราจะจัดการกับดิน แดนของพวก

เคล เดีย เราจะทําใหมันรกรางตลอด ไป
๑๓ทุกๆคํา พูดที่เราไดพูดตอ ตานแผน ดินนัน้
เราจะทําใหมันเกิดขึ้นจริงตามนัน้ ทุกอยาง
ที่เขียนอยูในหนังสือเลม น้ี ซึ่งเป็นเรื่องที่
เยเรมี ยาหไดพูดตอตานชนชาติตางๆไว จะ
เกิดขึ้นจริงตามนัน้

๑๔ที่เราพูดอยางน้ี ก็เพราะชนชาติตางๆ
มากมายและกษตัริยที่ยิ่ง ใหญหลายองค จะ
ตองไปเป็นขีข้ารับ ใชบา บิ โลน แลวเราจะ
ตอบแทนพวกมันตามสิ่งที่พวกมันทําและสิ่ง
ที่มือของพวกมันสรางขึ้นมา”

การพิพากษาตอชนชาติตางๆในโลกนี้
๑๕ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาแหง

อิสราเอล พูดกับผมวา
“ใหเอาถวย น้ีไปจากมือ เรา เป็นถวยที่ใส

เหลาองุนแหงความโกรธของเรา แลวเราจะ
สงเจาไปตามชนชาติตางๆและเราจะทําให
ชนชาติเหลานัน้ดื่มมัน

๑๖พวก มันจะดื่มจนเมาโซเซ และทํา
ตัวเหมือนคน บา ก็เพราะดาบที่เราสงไป
ทามกลางพวกมัน”

๑๗ดัง นัน้ผมจึงหยิบถวยจากมือของพระ
ยาหเวห และไปตามชนชาติตางๆที่พระองค
สงผมไป และทําใหชนชาติเหลานัน้ดื่มมัน

๑๘ชนชาติเหลา นัน้ไดแกเยรูซาเล็ม และ
เมืองตางๆของยดูาห และบรรดากษตัริยและ
เจานายขาราชการทัง้หลาย ผมทําใหพวกเขา
ดื่มจากถวยน้ี เพื่อทําใหแผนดินของพวกเขา
รกรางวาง เปลา ไรประโยชน เป็นเป าใหคน
หัวเราะเยาะและได รับการดูถูกเหยียดหยาม
อยางที่มันเป็นอยูตอนน้ี

๑๙คนเหลา น้ีทัง้หมดจะตองดื่มจากถวย น้ี
คือฟาโรหกษตัริยอียิปต พรอมกับขา รับ ใช
ขาราชการ รวมทัง้ประชาชนของพระองคทุก
คน

๒๐พวกชาวบานตามชายแดน และกษตัริย
ทุกองคของอูส พวกกษตัริยทุกองคของฟีลิส
เตีย ซึ่งก็มี กษตัริยตางๆของเมืองอัชเคโลน
กาซา เอโครน และที่เหลือของเมืองอัชโดด

๒๑คนในเมืองเอโดม โมอับ และอัมโมน
๒๒กษตัริยทุกองคของไทระ ไซดอน และ

กษตัริยที่อยูตามชายฝ่ังทะเลอีกฟากหน่ึง
๒๓คนที่เดด าน เทมา และบูส รวม ทัง้คน
พวก นัน้ที่เขาพิธีโกนผม จอน *๒๔กษตัริย
ทุก องคของอา ระ เบีย และกษตัริยทุก องค
ตามแนวชายแดนซึ่งอยูในที่เปลาเปลี่ยว
แหงแลง ๒๕กษตัริยทุกองคในศิมรี เอลาม
และมีเดีย ๒๖กษตัริยทุก องคจากทางเหนือ
ที่อยูใกลและไกล คน แลวคน เลา ผมทําให
อาณาจักรทุก แหงที่อยูบน โลกดื่มจากถวย น้ี
แลวกษตัริยแหงเชชัก †ก็จะดื่มหลังจากพวก
เขาเหลานัน้

*๒๕:๒๓ เขาพิธีโกนผมจอน เป็นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไม ใหทํา ดู
เพิ่มเติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
†๒๕:๒๖ เชชัก เขียนเป็นรหัสลับ หมายถึง บาบิโลน
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๒๗พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “แลวใหเจา
บอกกับพวก เขาวา พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้
สิน้ พระเจาแหงอิสราเอลพูดอยาง น้ีวา ‘ดื่ม
ซะใหเมาไป เลย ใหอวก แตก แลวก็ลม ลง
และอยาลุกขึ้น มาตอ หน าดาบที่เรากําลังสง
ไปทามกลางเจา’

๒๘แตถาพวก มันไมยอมรับถวยในมือ
เจาไป ดื่ม ก็ใหเจาบอกกับพวก มันวา พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดอยาง น้ีวา ‘พวก
เจาจะ ตองดื่ม ๒๙ เพราะดูสิ เรากําลังจะนํา
ความเจ็บ ปวด ทนทุกข ทรมานมายังเมือง
ที่ถูกเรียกตาม ชื่อของ เรา แลวเจาจะได รับ
การยกเวนหรือ ไง เราจะไมละเวนเจาหรอก
เพราะเรากําลังจะทําใหดาบมาตกอยูบน
พลเมืองทุกคนของแผนดินน้ี’” พระยาหเวห
ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดอยางน้ี
๓๐ “เยเร มี ยาห ใหเจาบอกทุกๆถอยคําน้ีที่

เราพูดใหพวกมันฟัง เจาจะตองบอกกับ
พวกมันวา

พระยาหเวหคํารามมาจากที่สูง
และพระองคสง เสียงเรียกจากสถาน ที่

ศักดิส์ิทธิข์องพระองค
พระองคคํารามลัน่ใสฝูงแกะของพระองค
มีเสียงตะโกนดัง ลัน่ไป ทัว่ทุก คนในโลก น้ี

เหมือนเสียงโหรองของคนยํ่าองุน
๓๑ เสียงนัน้ดังกึกกองไปถึงสุดขอบโลก
เพราะพระยาหเวหมีคดีกับชนชาติตางๆ
พระองคกําลังจะพิพากษาโลกทัง้โลก
และทําใหคนชัว่ตายดวยดาบ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๓๒พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา
“ความชัว่ ชากําลังแพรกระจายจากชนชาติ

หน่ึงไปยังอีกชนชาติหน่ึง
พายุรายกําลังพัดมาจากขอบโลก”

๓๓ ในเวลา นัน้จะมีคนตัง้แตขอบ โลก
ดานหน่ึงไปถึงขอบ โลกอีกดานหน่ึงถูกพระ
ยาหเวหฆา จะไมมี ใครรองไหใหพวก มัน
และจะไมมี ใครเก็บศพพวก มันมาฝัง พวก
มันจะเป็นเหมือนมูลสัตวบนดิน
๓๔พวกผู เลีย้ง แกะของอิสราเอล รองไห

โหยหวนเถอะ
พวกผูนําฝูง แกะ กลิง้ ตัวคลุก ฝ ุนดวยความ

โศกเศราเถอะ

เพราะถึงเวลาแลวที่พวกแกจะตองโดนฆา
พวก แกจะลม ลงแตกเหมือนหมอ ไหราคา

แพง
๓๕ผูเลีย้งแกะพวกน้ีไมพบที่ลีภ้ัย
สวนผูนําฝูงแกะก็จะหนีไมรอด
๓๖ผมไดยินเสียงรองของพวกคนเลีย้งแกะ
และเสียงสะอึกสะอื้นของผูนําฝูงแกะ
ที่เป็นอยาง น้ีก็ เพราะพระ ยาหเวหกําลัง

ทําลายทุงหญาของพวกเขา
๓๗ทุงหญาที่เงียบสงบจะยอยยับไป
เพราะความเดือดดาลของพระยาหเวห
๓๘พระองคทิง้ถํ้าของพระองค เองไปเหมือน

สิงโต
แผนดินของพวกเขาถูกทําลายแน
เรื่องน้ีเกิดจากดาบ *ของผูขมเหง
และความเดือดดาลของพระเจา

บทเรียนของเยเรมียาหที่วิหาร
(ยรม. ๗:๑-๑๕)

๒๖ ๑ ในชวงตนรัชกาลของกษตัริยเยโฮ
ยาคิมลูกชายกษตัริยโยสิยาหแหงยู

ดาห มีขอความน้ีมาจากพระยาหเวห
๒ น่ี คือสิ่งที่พระ ยาหเวหพูด “เยเร มี ยาห

ใหเจาไปยืนอยูในลานของวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพูดตอวาประชาชนจากเมืองทัง้
หลายของยู ดาหที่กําลังมานมัสการที่วิหาร
ของพระ ยาหเวห แลวพูดกับพวก เขาตามที่
เรา สัง่ ใหเจาพูดกับพวก เขาทุก คําหามตก
แมแตคําเดียว

๓บางทีพวกเขาอาจจะฟัง แลวแตละคนก็
หันหลังใหกับวิถี ชีวิตบาปๆของพวกเขาก็ได
ถาพวกเขาทําอยางนัน้ เราก็จะเปลี่ยนใจจาก
เรื่องความหายนะที่เราไดวางแผนจะใหเกิด
ขึ้นกับพวก เขา เพราะการกระทําที่ชัว่ ชา
ตางๆของพวกเขา

๔แลวเจาก็ควรพูดกับพวก เขาวา พระ
ยาหเวหพูดอยางน้ีวา ‘ถาพวกเจาไมยอมฟัง
เรา และไม ยอมเดินตามกฎของ เราที่เราได
ใหไวตอหน าเจา

๕และไม ยอมฟังถอยคําตางๆของผู พูด
แทนพระเจาผูรับใชของเรา ที่เราไดสงมาให

*๒๕:๓๘ ดาบ คํา น้ีพบในฉบับแปลกรีกโบราณและฉบับฮีบรูบางฉบับ แตฉบับฮีบรูสวนใหญ
เขียนวา “ความเดือดดาล”
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เจาครัง้ แลวครัง้ เลา แตพวก เจาไม ยอมฟัง
เขา

๖ เราก็จะทําใหวิหารน้ีเป็นเหมือนชิ โลห
และใหชนชาติตางๆทัว่ โลกใชชื่อของเมือง น้ี
เป็นคําสาปแชง’”

๗พวกนักบวชและพวกผู พูด แทน พระเจา
และประชาชนทัง้ หลายก็ไดยินเยเร มี ยาห
พูดถอยคําตางๆเหลา น้ี ในวิหารของพระ
ยาหเวห

๘ เมื่อเยเรมียาหพูดทุกอยางที่พระยาหเวห
สัง่ใหเขาพูดกับประชาชนเสร็จแลว พวก
นักบวช พวกผู พูด แทน พระเจา และ
ประชาชนทุก คนก็รุมกันเขา มาจับตัว เขา
พรอมกับพูดวา “แกตายแนๆ ๙ทําไมแกถึง
อางชื่อพระ ยาหเวหมาพูดวา วิหารน้ีจะ ตอง
เป็นเหมือนชิ โลห และคนที่อยูในเมือง น้ีจะ
ตองถูกทําลาย”
แลวทุก คนก็เขาไปรุม ลอมเยเร มี ยาหใน

วิหารของพระยาหเวห
๑๐พวกเจา นายแหงยู ดาหไดยินถอยคําน้ี

เหมือน กัน พวก เขาก็ เลยออกจากวังมาที่
วิหารของพระ ยาหเวห แลวก็ไปนัง่อยูตรง
ทางเขาประตูบานใหมที่วิหารของพระองค

๑๑แลวพวกนักบวชและพวกผู พูด แทน
พระเจาก็พูดกับพวกเจา นายและทุก คนที่อยู
ที่ นัน่วา “ไอหมอ น่ีนาจะถูกตัดสินประหาร
ชีวิต เพราะมันไดพูดให รายบาน เมืองน้ี
เหมือนที่เราเคยไดยินมาแลว”

๑๒แลวเยเรมียาหก็พูดกับเจานายและชาว
บานทุก คนวา “พระ ยาหเวหสงใหผมมาพูด
สิ่งทัง้หมดน้ีที่เกี่ยวกับบานน้ีและเมืองน้ีตาม
ที่พวกคุณไดยิน

๑๓ตอน น้ีขอ ใหพวก คุณแกไขวิถี ทางและ
การกระทําตางๆของพวก คุณ และใหเชื่อ
ฟังพระ ยาหเวหพระเจาของพวก คุณ บางที
พระองคอาจจะเปลี่ยน ใจไมทํารายพวก คุณ
ตามที่พระองคไดวางแผนไว

๑๔แตตอน น้ีผมอยูในเงื้อมมือคุณแลว จะ
ทํายังไงกับผมก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร

๑๕แตใหรูไววา ถาพวก คุณคิดจะฆา
ผม พวก คุณกําลังทําใหเลือดของผู บริสุทธิ ์
คน หน่ึงตกอยูบนตัวคุณ เอง บาน เมืองน้ี
และประชาชนของเมือง น้ีดวย เพราะพระ

ยาหเวหสงผมมาจริงๆ เพื่อพูดคําเหลา น้ีทุก
คําใหพวกคุณฟัง”

๑๖แลวพวกเจา นายและชาวบานทัง้ หลาย
ก็บอกกับพวกนักบวชและพวกผู พูด แทน
พระเจาวา “อยาตัดสินประหารคน คน น้ี
เลย เพราะวาเขาพูดกับเราในนามของพระ
ยาหเวห”

๑๗ผูชายบาง คนและผู อาวุโสบาง คนของ
แผนดิน ก็ลุกขึ้นยืนและพูดกับคนทัง้กลุมที่
ออกันอยูวา

๑๘ “มี คาหแหงโม เรเชทเคยพูดแทน
พระเจาในสมัยของกษตัริยเฮ เซคี ยาหแหงยู
ดาห ทานไดพูดกับคนทุกคนในยูดาหวา
‘พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดอยางน้ีวา
เมืองศิโยนจะถูกไถเหมือนไถนา
และเมืองเยรูซาเล็มจะกลายเป็นซากปรักหัก

พัง
ภูเขาที่เป็นที่ ตัง้ของวิหารก็จะถูกถอน ราก

ถอนโคน’ *
๑๙แลวกษตัริยเฮ เซ คี ยาหและชาว เมือง

ยู ดาหทัง้หมดไดฆาทานหรือ เปลา ก็ เปลา
แตกษตัริยกลับเกรงกลัวพระ ยาหเวห
แลวออนวอนพระองคใหเมตตา แลวพระ
ยาหเวหก็เปลี่ยน ใจไมนําภัย พิบัติมาถึงพวก
เขาทัง้ๆที่พระองคเคยพูดไววาจะลงโทษ
พวก เขา แตตอน น้ีเรากําลังจะนําความ
หายนะอันใหญหลวงมาสูตัวเอง”

๒๐ (ยังมีชายอีกคน หน่ึงชื่ออุ รี ยาหลูกชาย
ของเชไม อาหจากคิริ ยา ท เยอ า ริม มา
พูดแทนพระ ยาหเวห เขาพูดให รายเมือง น้ี
และแผน ดิน น้ีเหมือนที่เยเร มี ยาหพูดนัน่
แหละ ๒๑แลวกษตัริยเย โฮ ยาคิ ม พวก
เจานาย และทหารทุกคนของพระองคไดยิน
คํา พูดของ เขา กษตัริยก็เลยคิดฆาเขา แต
อุ รี ยาหไดยินเสีย กอน ก็เลยกลัวและหนีไป
อียิปต ๒๒กษตัริยเย โฮ ยาคิ มก็สงเอ ลนาธัน
ลูกชายของอัคโบร และคนอีกจํานวนหน่ึงไป
อียิปต ๒๓แลวพวก เขาก็นําอุ รี ยาหกลับ มา
จากอียิปต พวกนัน้นําเขาไปใหกษตัริยเยโฮ
ยาคมิ พระองคก็ฆาเขาแลวโยนศพเขาทิง้ใน
สุสานของสามัญชน

๒๔แตอา หิคัมลูกชายของชา ฟานป องกัน
ไมใหเยเรมียาหถูกชาวบานฆาตาย)

*๒๖:๑๘ มีคาหพูดอยางน้ีประมาณเจ็ดรอยปีกอนพระเยซูมาเกิด ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือมี
คาห ๓:๑๒
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พระยาหเวหแตงตัง้เนบูคัดเนสซาร

๒๗ ๑ ในชวง ตนรัชกาลของเศเด คี ยาห
*ลูกชายของกษตัริยโย สิ ยาหแหงยู

ดาห ถอยคําของพระยาหเวหไดมาถึงเยเรมี
ยาหวา ๒พระ ยาหเวหพูดกับผมวา “ใหทํา
สาย รัดและแอก แลวก็เอามาแขวน คอเจา
ไว ๓แลวใหสงขอความไปใหกับกษตัริยแหง
เอ โดม โม อับ อัม โมน ไทระ และไซ
ดอน โดยฝากไปกับพวกผูสงขาวที่มาที่เมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อมาหากษตัริยเศเดคียาหแหง
ยดูาห ๔ ใหเจาสัง่คําสัง่น้ีไปใหกับพวกเจานาย
ของพวก เขาวา พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน้
พระเจาแหงอิสราเอล พูดวา ‘เจาไปบอกกับ
พวกเจานายของเจาวา ๕ เราสรางโลก มนุษย
และสัตวทัง้ หลายไวบนแผน ดินโลก ดวย
ฤทธิอ์ํานาจอันยิ่ง ใหญของ เราและแขนของ
เราที่เหยียดออกมา เราอยากจะใหมันกับใคร
ก็เป็นเรื่องของ เรา ๖แลวตอน น้ี เราก็ได
ใหแผนดินเหลาน้ีทัง้หมดใหตกอยูในมือของ
ผูรับ ใชเราคือกษตัริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บา บิ โลน สัตวตางๆเราก็ได ยกใหกับเขาไว
คอยรับ ใชเขาดวย ๗และชนชาติทัง้หมดจะ
ตองรับใชเขา ลูกชายและหลานชายของเขา
ไปจนกวาจะถึงเวลาที่แผน ดินของเขา เองก็
จะตองพาย แพ และจะมีหลายๆชนชาติและ
กษตัริยที่ยิ่ง ใหญหลายๆองคทําใหบา บิ โลน
ตกไปเป็นผูรับใชของพวกเขา’”

๘ “แตถาชนชาติไหนหรืออาณาจักรไหน
ไมยอมรับ ใชกษตัริยเนบู คัด เนส ซารแหง
บา บิ โลน หรือถาชนชาติไหนไม ยอมจํานน
ตอกษตัริยแหงบา บิ โลนคน น้ี เราจะทําโทษ
ชนชาตินัน้ดวยสงคราม ความอดอยากและ
โรคราย จนกวาเราจะใชกษตัริยเนบูคัด เนส
ซารทําลายมันไปอยางสิน้ซาก” พระยาหเวห
พูดอยางนัน้ ๙ “แตพวกเจาจะตองไมฟังพวก
ผูพูดแทนพระเจา โหรของพวกเจา คนที่ได
เห็นอนาคตในความฝัน พวกนักทํานาย และ
พอ มดของพวก เจาที่พูดวา ‘อยาไปรับ ใช
กษตัริยบาบิโลนนัน่เลย’ ๑๐ที่เราพูดเรื่องน้ีก็
เพราะพวกเขากําลังโกหกเจาอยู ซึ่งจะทําให

เจาถูกกําจัดไปจากแผน ดินของเจา เอง เรา
จะขับไลเจา และเจาจะพินาศ”

๑๑ “แตถาชนชาติไหนยอมจํานนตอ
กษตัริยบาบิโลนและรับใชเขา เราจะยอมให
ชนชาตินัน้อยูตอ ไปในแผน ดินของ ตนและ
เพาะปลูกในแผนดินนัน้” พระยาหเวหพูดวา
อยางนัน้

๑๒ “สําหรับกษตัริยเศเด คี ยาหแหงยู ดาห
เราขอพูดอยางน้ีวา ‘ใหยอมกษตัริยบาบิโลน
ซะ รับใชเขาและประชาชนของเขา แลวเจา
จะรอดชีวิต’ ๑๓ทําไมเจาและประชาชนของ
เจาจะตองมาตายดวยคมดาบ ความอดอยาก
และโรค ระบาด ตามที่พระ ยาหเวหเตือนไว
แลวสําหรับชนชาติที่ไมยอมกษตัริยบาบิโลน
ดวย ละ ๑๔อยาไปฟังสิ่งที่พวกผู พูด แทน
พระเจาบอกเจา ที่วา ‘ไม ตองไปเป็นขีข้า
กษตัริยบา บิ โลนหรอก’ เพราะวาผู พูด แทน
พระเจาพวก นัน้กําลังหลอกเจา” ๑๕พระ
ยาหเวหพูดวา “เราไม ไดสงพวกผู พูด แทน
พระเจาพวก นัน้มา พวก นัน้อางวาพวก เขา
พูดในนามของ เรา แตพวก เขากําลังโกหก
ดัง นัน้เราจะขับ ไลพวก เจาไปและทําลาย
พวก เจา ทัง้พวก เจาและพวกผู พูด แทน
พระเจาจอมปลอมที่พูดกับเจานัน้”

๑๖แลวผมก็พูดกับพวกนักบวชและ
ประชาชนทัง้ หลายวา พระยาหเวหพูดอยาง
น้ีวา “อยาไปฟังสิ่งที่พวกผู พูด แทนพระเจา
ของพวก เจาพูด ที่ วา ‘พวกภาชนะที่ใชใน
วิหารของพระ ยาหเวหกําลังจะกลับมาจาก
บา บิ โลนเร็วๆ น้ี’ เพราะพวก มันโกหกเจา
๑๗อยาไปฟังพวก มัน ใหรับ ใชกษตัริยบา บิ
โลน แลวเจาจะรอดชีวิต ทําไมจะตองปลอย
ใหเมือง น้ีกลาย เป็นเมือง รางดวย ละ ๑๘แต
ถาพวกผูพูดแทนพระเจาพวกนัน้เป็นตัวจริง
และพวก มันมีถอยคําของพระ ยาหเวหจริง
ก็ใหพวก มันมาอธิษฐานตอพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ทัง้สิน้ เพื่อวาภาชนะที่ เหลืออยูในวิหาร
ของพระ ยาหเวหและอยูในวังของกษตัริยยู
ดาหและอยูในเมืองเยรูซาเล็ม จะ ไดไม ตก
ไปอยูที่บาบิโลน”

๑๙ เพราะวาพระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ได
พูดไวอยาง น้ี “เกี่ยว กับเรื่องเสา ตางๆ ขัน

*๒๗:๑ เศเดคียาห คําน้ีอยูในฉบับแปลภาษาซีเรียโบราณ และในฉบับฮีบรูบางฉบับ มันตรง
กับบทที่ ๒๘ ขอ ๑ ที่บอกวา เศเดคียาหเป็นกษตัรยิใ์นปีนัน้ คือ ๕๙๔-๕๙๓ กอนพระเยซูมา
เกิด ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา เยโฮยาคิม
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ทะเลสัมฤทธิ์ แทน รองของ มัน และพวก
ภาชนะที่เหลืออยูในเมืองน้ี ๒๐ของที่กษตัริย
เนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนไมไดเอาไปตอน
ที่เขาตอนเยโคนิยาห *ลูกชายของกษตัริยเย
โฮยาคิมแหงยูดาหและเจานายทัง้หลายของ
ทัง้ยู ดาหและเยรูซาเล็มไปบาบิ โลน ๒๑พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ พูดเกี่ยว กับเรื่อง
ภาชนะที่ยัง เหลืออยูในวิหารของพระองค
ในวังของกษตัริย และในเมืองเยรูซาเล็มวา
๒๒ ‘ของพวก นัน้จะถูกยายไปบา บิ โลน แลว
จะอยูที่ นัน่จนถึงเวลาที่เราจะระลึกถึงพวก
มัน’” พระยาหเวหพูดวาอยาง นัน้ “แลวเรา
จะพาของพวกมันกลับมาที่น่ีเอง”

ฮานันยาห ผูพูดแทนพระเจาปลอม

๒๘ ๑ ในปีเดียวกันนัน้ ซึ่งเป็นชวงตน
รัชกาลเศเด คี ยาหกษตัริยแหงยู

ดาห ตรงกับเดือนที่ หา ปีที่ สี่ ฮา นัน ยาห
ลูกชายของอัสซูร ผูพูดแทนพระเจาจากกิเบ
โอน เขาไดพูดกับผมตอ หน าพวกนักบวช
และทุก คนในวิหารของพระ ยาหเวหวา
๒ “พระยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘เราไดหักแอกของกษตัริย
แหงบาบิโลนแลว ๓ภายในสองปีน้ี เราจะนํา
พวกภาชนะที่ใชในวิหารของพระ ยาหเวห
ทัง้หมดกลับ มาไวที่ น่ี เป็นภาชนะที่กษตัริย
เนบู คัด เนส ซารไดเอาไปจากที่ น่ี และเอา
ไปไวที่บา บิ โลน ๔และเราจะนําเย โค นิ ยาห
†กษตัริยของยู ดาหลูกชายของเย โฮ ยาคิ ม
กลับมาที่ น่ี พรอมกับชาวยูดาหทัง้หมดที่ตก
ไปเป็นเชลยอยูในบา บิ โลนดวย เพราะเรา
จะทําลายแอกของกษตัริยบา บิ โลน พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้’”

๕หลังจากนัน้เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา
ก็พูดกับฮานันยาหผูพูดแทนพระเจา ตอหน า
พวกนักบวช และทุกคนที่ยืนอยูในวิหารของ
พระยาหเวห ๖ เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา
พูดวา “อาเมน ขอ ใหเป็นอยาง นัน้ ขอ ให
พระยาหเวหทําเหมือนกับที่ทานพูดเถอะ ขอ
ใหพระยาหเวหทําใหคํา ทํานายของทานเป็น
จริง ขอ ใหพระองคนําภาชนะที่ใชในวิหาร
ของพระองค รวม ทัง้คนเหลา นัน้ทัง้หมดที่
ถูกกวาดตอนไปบาบิโลนกลับมาที่น่ีดวยเถิด

๗แตใหฟังสิ่งที่ผมกําลังจะพูดกับทานและ
กับทุกๆคน ๘ เทาที่ใครตอ ใครจํา ได พวกผู
พูดแทนพระเจาที่มี ชีวิตอยูกอนหน าผมและ
ทาน ลวน แตพยากรณตอ ตานแผน ดินทัง้
หลายและอาณาจักรที่ยิ่งใหญตางๆวา จะเกิด
สงคราม ความอดอยากและโรค ภัยไข เจ็บ
กันทัง้ นัน้ ๙แตสําหรับผู พูด แทน พระเจาที่
พยากรณวาจะเกิดความสงบ สุขขึ้น นัน้ จะ
ตองคอยใหเรื่อง นัน้มันเกิดขึ้นจริงตามที่เขา
พูดเสียกอน คนถึงจะไดรูวาพระยาหเวหเป็น
ผูที่สงผูพูดแทนพระเจาคนนัน้มาจริงๆ”

๑๐แลวฮา นัน ยาหผู พูด แทน พระเจา ก็
เอาแอก ไมจากคอของเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจามาหัก ๑๑และเขาก็พูดตอหน าทุกคน
ที่ นัน่วา พระยาหเวหพูดวา “เราจะหักแอก
ของเนบูคัดเนสซาร กษตัริยแหงบาบิโลน ที่
วางไวบนคอของชนชาติตางๆใหหมด ไป
ภายในสองปีน้ี เหมือนที่เราไดหักแอกอันน้ี”
แลวเยเรมียาหก็ไปตามทางของทาน

๑๒หลังจากที่ฮา นันยาหผูพูดแทนพระเจา
ไดหักแอกจากคอของเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจาแลว พระ คําของพระ ยาหเวหก็มีมา
ถึงเยเรมียาหวา ๑๓ “ไปบอกกับฮานันยาหวา
พระ ยาหเวหพูดวา ‘เจาหักแอก ไมนัน้แลวก็
จริง แตเจาไดสรางแอกเหล็กขึ้น มาแทน’”
๑๔ที่ผมพูดอยาง น้ีก็เพราะพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ทัง้สิน้ พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เรา
ไดใสแอกเหล็กไวบนคอของชนชาติเหลา น้ี
ทัง้หมด เพื่อทําใหพวกมันรับใชกษตัริยเนบู
คัด เนส ซารแหงบา บิ โลน และพวกมันก็จะ
เป็นทาสรับใชเขา นอกจากนัน้แลว เรายังได
มอบพวกสัตวปาใหกับเขาดวย”

๑๕แลวเยเร มี ยาหผู พูด แทนพระเจาก็พูด
กับฮา นัน ยาหผู พูด แทน พระเจาวา “ฟัง
นะ ฮา นัน ยาห พระ ยาหเวหไม ไดสงเจา
มา แถมเจายังทําใหคนพวกน้ีหลงเชื่อในสิ่ง
ที่ผิดๆเสียอีก ๑๖ดังนัน้ พระยาหเวหจึงพูดวา
อยางน้ี ‘เราจะขับไลเจาออกไปจากแผนดินน้ี
เจาจะตองตายในปี น้ี เพราะเจาไดพูดขัดกับ
พระยาหเวห’”

๑๗แลวฮา นันยาหผู พูดแทนพระเจาก็ตาย
ในเดือนที่เจ็ดของปีนัน้

*๒๗:๒๐ เยโคนิยาห หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา เยโฮยาคีน
†๒๘:๔ เยโคนิยาห หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา เยโฮยาคีน
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จดหมายจากเยเรมียาหถึงพวกเชลย

๒๙ ๑ เยเรมี ยาหผู พูดแทนพระเจา ได
สงหนังสือมวนจากเยรูซาเล็มไป ให

กับพวกผูอาวุโสที่ยังเหลือรอดชีวิตทามกลาง
เชลยศึกทัง้หลายในบาบิ โลน รวมทัง้ พวก
นักบวช พวกผูพูดแทนพระเจา และคนอื่นๆ
ดวย ที่กษตัริยเนบู คัด เนสซารไดกวาดตอน
จากเยรูซาเล็มไปไวที่บาบิ โลน ๒ เรื่อง น้ีเกิด
ขึ้นหลังจากที่กษตัริยเยโคนิยาห *พรอมกับ
แมของพระองค และพวกขาราชสํานัก พวก
เจานายของยูดาห และของเยรูซาเล็ม รวม
ทัง้พวกชาง ฝีมือและชางเหล็ก ไดถูกกวาด
ตอนออกไปจากเยรูซาเล็มแลว ๓ เศเดคียาห
กษตัริยแหงยูดาห ไดสงเอลาสาหและเกมาริ
ยาหไปหากษตัริยเนบูคัด เนสซารที่บาบิ โลน
เอลาสาหเป็นลูกชายของชาฟาน สวนเกมา
ริ ยาหเป็นลูกชายของฮิ ล คี ยาห เยเร มี ยาห
ไดฝากหนังสือมวนน้ีไปบาบิโลนกับเอลาสาห
และเกมาริ ยาห ขอความในหนังสือมวนนัน้
พูดวา

๔พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็น
พระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง น้ี
“ถึงทุก คนที่เราไดสงไปจากเยรูซาเล็ม
ใหไปเป็นเชลยที่บาบิ โลน ๕ ใหพวกเจา
สรางบานเรือนขึ้น มาอยูอาศัย ใหปลูก
สวน และกินผลผลิตของพวกมันที่ออก
มา ๖ ใหแตงงานและเกิดลูกชายลูกสาว
ใหหาเมียใหกับพวกลูกชายของ เจา
และยกลูกสาวเจาใหไปเป็นเมียคน อื่น
และใหพวก เขาเกิดลูกชายลูกสาว ให
เกิดลูกเต็ม บานเต็ม เมือง อยาไดกลาย
เป็นกลุมเล็กๆ ๗ ใหสง เสริมบาน เมือง
ที่เราไดขับ ไลใหเจาไปอยูกัน นัน้เจริญ
รุงเรืองดวย อธิษฐานตอพระ ยาหเวห
สําหรับเมือง นัน้ดวย เพราะถาเมือง
นัน้เจริญรุงเรือง เจาก็จะมีความเจริญ
รุงเรืองดวย” ๘ เพราะพระ ยาหเวหผูมี
ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พระเจาแหงอิสราเอลพูด
วา “อยาใหพวกผู พูดแทนพระเจาที่อยู
ทามกลางเจา และหมอดูหลอกเจาได
แลวอยาไปหลงฟังความ ฝันตางๆที่พวก
มันไดฝันดวย ๙ เพราะพวกนัน้กําลังอาง

ชื่อเราไปทํานายอยางผิดๆ เราไม ไดสง
พวกมันมา” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๐ เพราะพระ ยาหเวหพูดไววาอยาง
น้ี “เมื่อเจ็ดสิบปีของบาบิ โลนครบถวน
แลว เราก็จะไปหาเจา และทําดีกับ เจา
ตามที่เราไดสัญญาไว คือเราจะนําเจา
กลับมาที่เยรูซาเล็มน้ี” ๑๑พระยาหเวห
พูดวา “เพราะเรารูแผน งานตางๆที่เรา
วาง ไวใหกับ เจา เป็นแผน งานสําหรับ
ความเจริญรุงเรือง ไมใชสําหรับความ
หายนะ เพื่อจะใหอนาคตและความหวัง
กับ เจา ๑๒ เจาจะเรียกหาเรา เจาจะมา
อธิษฐานตอเรา และเราจะฟังเจา ๑๓ เจา
จะแสวงหาเรา แลวเจาก็จะพบเรา เมื่อ
เจาแสวงหาเราดวยสิน้ สุดใจของเจา
๑๔แลวเจาก็จะหาเราเจอ” พระยาหเวห
พูดวาอยางนัน้ “เราจะคืนสิ่งที่เจาถูกยึด
ไป และเราจะเก็บรวบรวมเจากลับมา
จากทุกชนชาติและทุกที่ที่เราไดเนรเทศ
เจา ไป และเราจะนําเจากลับไปยังที่ที่
เราไดเนรเทศเจาออกไป” พระยาหเวห
พูดวาอยางนัน้

๑๕แตเจาอาจจะพูดวา “พระยาหเวห
ไดใหพวกพูดแทนพระเจากับเราในบา
บิ โลน” ๑๖แตพระ ยาหเวหไดพูดเกี่ยว
กับกษตัริยที่นัง่อยูบนบัลลังกของดา วิด
และทุกคนที่อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
และพวกพี่ น องของ เจา ที่ไม ไดถูก
เนรเทศไปกับเจานัน้ ๑๗พระ ยาหเวห
ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดอยาง น้ีวา “เราจะสง
คม ดาบ ความอดอยากและโรค ภัยไข
เจ็บมาทําลายพวก เขา และเราจะทําให
พวก เขาเป็นเหมือนลูก มะเดื่อที่เสีย
จนกินไม ลง ๑๘ เราจะไล ตามพวก เขา
ไปดวยคมดาบ ความอดอยาก และโรค
ภัยไข เจ็บ และเราจะทําใหพวก เขาดู
นา สยดสยอง ในสายตาของอาณาจักร
ทัง้หมดในโลก น้ี เราจะทําใหชื่อของ
พวกเขากลายเป็นคําที่คนใชในการแชง
สาป เขาจะเป็นหายนะอยางนา ตกใจ
เป็นที่นา รังเกียจ ถูกเยาะ เยยจากทุกๆ
ชนชาติที่เราไดเนรเทศพวกเขาไป ๑๙ที่
เป็นอยาง น้ีก็เพราะพวก มันไม ยอมฟัง
ถอยคําตางๆของ เรา” พระ ยาหเวหพูด

*๒๙:๒ เยโคนิยาห หรือมีอีกชื่อหน่ึงวา เยโฮยาคีน
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วาอยาง นัน้ “น่ีคือถอยคําตางๆที่เราพูด
แลวพูด อีกกับพวก เขาผานทางผูรับ
ใชและผู พูดแทนเรา แตพวก เขาไม
ยอมฟัง” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน้
๒๐ “พวก เจาทัง้ หลายที่ถูกกวาดตอน
จากเยรูซาเล็มไปบาบิโลน ใหฟังถอยคํา
ของพระยาหเวห”

๒๑พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พระเจา
ของอิสราเอลพูดเกี่ยวกับอาหับ ลูกชาย
ของโค ลา ยาห และเศเด คี ยาหลูกชาย
ของมาอาเสอาห พระองคพูดวา “พวก
ผู พูด แทน พระเจาสองคน น้ีไดพูดกับ
พวก เจาในนามของ เรา แตพวก มัน
โกหก เราจะสงพวกมันใหไปอยูในเงื้อม
มือของกษตัริยเนบู คัด เนส ซาร แหง
บา บิ โลน แลวเขาก็จะฆาพวก มันให
เจาเห็นกับ ตา ๒๒พวกเชลย ศึกชาวยู
ดาหทุกคนที่ยังอยูในบาบิ โลน จะใชชื่อ
พวก มันสําหรับสาป แชงกันวา ‘ขอ ให
พระยาหเวหทําใหเจาเป็นเหมือนเศเดคี
ยาห และเหมือนอา หับ ที่กษตัริยบา บิ
โลนเผา ตายดวยเถอะ’ ๒๓ผู พูด แทน
พระเจาสองคน นัน้ไดทําสิ่งที่นา รังเกียจ
ในอิสราเอล พวก เขาไดมีชูกับเมียของ
เพื่อนบาน และอางชื่อเราไปพูดทัง้ที่เรา
ไมไดสัง่ เรารูเรื่อง น้ี และเราเป็นพยาน
เอง” พระยาหเวหพูดอยางนัน้

พระเจาสงขาวสารไปใหกับเชไมอาห
๒๔และใหเจาไปพูดกับเชไม อาหชาวเน

เฮ ลามวา ๒๕พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน้ ผู
เป็นพระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เพราะเจา
ใชอํานาจของตัว เองสงพวกจดหมายไปถึง
ทุกคนในเยรูซาเล็ม และสงไปใหกับนักบวช
เศ ฟันยาหลูกชายของมาอา เสอาห รวมทัง้
นักบวชคน อื่นๆดวยวา ๒๖ ‘พระ ยาหเวหได
แตง ตัง้ใหเจาเป็นนักบวชแทนนักบวชเย โฮ
ยาดา จะ ไดมีคนดูแลวิหารของพระยาหเวห
ถาคน บาคน ไหนไปทําตัวเป็นผู พูด แทน
พระเจา ก็ใหจับใสขื่อไวใหแนนหนา’ ๒๗แต
ตอน น้ีทําไมเจาถึงไมตอวาเยเรมียาหจากอา
นาโธท ที่ทํานายใหกับพวกเจา ๒๘ เยเรมยีาห
ไดสงขาวสารน้ีถึงพวกเราที่อยูในบาบิโลนวา
‘เจาจะอยูที่นัน่ไปอีกนาน ใหสรางบานอยูซะ
ทําสวนและกินผลผลิตที่ไดจากพวกมัน’”

๒๙ จาก นัน้นักบวชเศ ฟัน ยาห ก็อาน
จดหมายนัน้ใหเยเรมียาหผู พูดแทนพระเจา
ฟัง ๓๐แลวถอยคําของพระยาหเวห ก็มาถึง
เยเรมียาหวา ๓๑ “เยเรมียาห ใหสงจดหมาย
ไปบอกกับทุกคนที่ถูกกวาดตอนไปบาบิ โลน
วา ‘พระ ยาหเวหพูดถึงเชไม อาหชาวเน เฮ
ลามวา เพราะเชไมอาหทํานายใหกับพวกเจา
โดยที่เราไม ไดสงเขา ไป แลวเขาทําใหเจา
เชื่อเรื่องโกหกนัน้’

๓๒ดัง นัน้พระ ยาหเวหจึงพูดวา ‘เราจะ
ทําโทษเชไมอาหชาวเน เฮ ลามและลูกหลาน
ของ เขา เขาจะไม เหลือลูก หลานรอดชีวิต
ทามกลางคนเหลา น้ีสักคน เดียว และเขาจะ
ไมไดเห็นสิ่งดีๆที่เรากําลังจะทําใหกับคนของ
เรา เพราะเขาไดพูดสง เสริมใหกบฏตอพระ
ยาหเวห’” พระยาหเวหพูดอยางนัน้

พระยาหเวหสัญญาวาจะ
นําพวกเชลยกลับมา

๓๐ ๑ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหที่
มีมาถึงเยเร มี ยาห ๒ น่ีคือสิ่งที่พระ

ยาหเวห พระเจาของอิสราเอลพูด คือ “ให
เขียนขอความทัง้หมดน้ีที่เราไดพูดกับเจา
ลงในหนังสือมวนใหกับตัวเจา เอง” ๓พระ
ยาหเวหพูดวา “วัน นัน้กําลังจะมาถึง คือวัน
ที่เราจะพลิกสถานการณให กับคนของ เราคือ
คนอิสราเอลและยู ดาห” พระยาหเวหพูด วา
“เราจะนําพวก เขากลับมายังแผนดิน น้ีที่เรา
ไดใหกับบรรพบุรุษของ เขา เพื่อพวก เขาจะ
ไดครอบครองมัน”

๔ น่ีคือขาวสารที่พระ ยาหเวหพูดเกี่ยว กับ
อิสราเอลและยูดาห ๕พระองคพูดวาอยางน้ี
“พวกเราไดยินเสียงของความอลหมาน
ความหวาดกลัว และความไมสงบสุข
๖ ไปถามสิ และดูสิวา
ผูชายที่ไหนออกลูกไดบาง
แลวทําไมเราถึงเห็นนักรบที่เกงกาจทุก คน

เอามือกุม ทองเหมือนผู หญิงกําลังจะ
คลอด

และทําไมพวกเขาถึงหน าซีดเผือดอยางนัน้
๗ เลวรายเหลือเกิน
เพราะวาวันนัน้เป็นโศกนาฎกรรมอยางที่ไม

เคยมีมากอน
มันจะเป็นเวลาของความ ทุกข ระทมของยา

โคบ
แตเขาก็จะรอดชีวิตจากเหตุการณน้ี”
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๘พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดวา “ใน
วันนัน้ เราจะปลดแอกของบาบิโลนออกจาก
คอของเจา เราจะดึงเชือกที่มัดเจาอยูใหขาด
กระจุยไป แลวพวกคนตางชาติก็จะไมทําให
ยูดาหรับใชพวกเขาอีกตอไป ๙แลวพวกเขา
ก็จะรับ ใชพระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา
และรับใชดาวิดกษตัริยของพวกเขา ที่เราจะ
แตงตัง้ใหปกครองเหนือพวกเขา
๑๐สวนเจา ยาโคบผูรับใชของเรา เจาไมตอง

กลัว”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“อิสราเอล ไมตองทอแท
เพราะเราจะชวยชีวิต เจาให รอดจากดิน แดน

ที่หางไกลนัน้
และเราจะชวยชีวิตลูก หลานของ เจาใหพน

จากดินแดนที่พวกเขาเป็นเชลยอยูนัน้
ยา โคบจะกลับ มาและจะอยูอยาง สงบและ

ปลอดภัย
ไมมี ใครจะมาทําใหพวก เขากลัวจนตัว สัน่

ได”
๑๑พระ ยาหเวหพูด วา “เพราะ เราอยูกับ เจา

เพื่อชวยชีวิตเจา
เพราะเราจะทําใหชนชาติตางๆที่เรา ใชให เจา

กระจัดกระจายไปอยูนัน้พบกับจุดจบ
แตเราจะไมทําใหเจาตองพบจุดจบหรอก
เราจะอบรมสัง่สอนเจาอยางเป็นธรรม
และเราจะไม ปลอยใหเจาลอยนวลเมื่อเจาทํา

ผิด”
๑๒ เพราะพระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“อาการบาดเจ็บของเจารักษาไมหายหรอก
บาดแผลของเจาก็สาหัสมาก
๑๓ ไมมีทนายแกตางใหกับเจาในศาล
เจาไมมียาที่จะรักษาบาดแผลที่เปิด อยูของ

เจา
๑๔ชูรักทัง้หมดของเจาลืมเจาไปหมดแลว
พวกเขาไมหวงเจาเลย
เราทุบตีเจาเหมือนที่ศัตรูจะทุบตีเจา
เราลงโทษเจาอยางโหดราย
สําหรับความผิดบาปอันใหญหลวงของเจา
บาปของเจานัน้ มันมากมายเหลือเกิน
๑๕ทําไมเจาถึงรองเจ็บแผล
ความเจ็บปวดของเจารักษาไมได
เพราะเจาทําผิดบาปอยางมาก
ความบาปของเจามันมากมายยิ่งนัก
เราถึงไดทําสิ่งตางๆเหลาน้ีกับเจา
๑๖คนพวกนัน้ที่ทําลายเจา ก็จะถูกทําลายแน

ศัตรูทัง้หมดของเจาจะถูกจับไปเป็นเชลย
คนที่ปลนเจาจะโดนปลนเสียเอง
เราจะทําใหคนพวก นัน้ที่ปลน สะดมเจาถูก

ปลนเสียเอง
๑๗ เรื่อง น้ีเจามัน่ใจได เลยเพราะเราจะทําให

เจากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
และจะรักษาบาดแผลของเจาใหเอง”
พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“คนเขาเรียกเจาวาเศษเดนสังคม
คนเขาพูดกันวา นางนัน่ก็คือศิโยนที่ไมมีใคร

อยากไดไงละ”
๑๘พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“เราจะพลิกสถานการณใหกับพวกครอบครัว

ของยาโคบ
เราจะแสดงความ เมตตาให กับที่ อยูอาศัยทัง้

หลายของยาโคบ
เมืองจะถูกสรางขึ้นใหมบนซากเดิม
และป อมปราการก็จะตัง้อยูในที่ที่ถูกตอง
๑๙ จะมีเสียงรองเพลงขอบคุณจากพวกเขา
จะมีเสียงหัวเราะกันอยางสนุกสนาน
เราจะเพิ่มจํานวนพวกเขา พวกเขาจะไดไมมี

กันน อยๆ
เราจะทําใหเขาสําคัญ พวก เขาจะ ไดไม

กระจอกงอกงอย
๒๐ลูก หลานของยา โคบจะเป็นเหมือนแต

กอน
และเขาจะเป็นชุมชนที่มัน่คงตอหน าเรา
และเราจะลงโทษคนที่กดขี่ขมเหงเขาดวย
๒๑ผูนําของยาโคบจะมาจากคนของเขาเอง
และผู ปกครองเขาจะมาจากคนในของเขา

เอง
เรายาหเวหจะทําใหเขาเขา มาใกลๆเรา แลว

เขาก็จะเขามาหาเรา
เพราะวาใครละจะกลาเขามาหาเรา ถาเราไม

ไดเรียก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๒ “พวกเจาจะเป็นคนของเรา
และเราจะเป็นพระเจาของเจา”
๒๓ “ดูสิ นัน่พายุของพระยาหเวห
ความโกรธของพระองคกําลังพัดออกมา
มันเป็นพายุหมุน
นัน่เป็นพายุที่หมุนอยูเหนือหัวคนเลว
๒๔ความโกรธเดือดดาลของพระ ยาหเวหจะ

ไมหยุด
จนกวาพระองคจะทําใหมันสําเร็จ
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จนกวาพระองคจะได ทําสิ่งที่ อยูในใจของ
พระองคเสียกอน

ในอนาคต เจาก็จะเขาใจเรื่องน้ีเอง”
อิสราเอลใหม

๓๑ ๑พระ ยาหเวหพูดวา “ในเวลา นัน้
เราจะเป็นพระเจาของอิสราเอลทุก

ตระกูล และพวกเขาก็จะเป็นคนของเรา”
๒พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“คนที่รอดชีวิตจากคมดาบจะไดรับเกียรติใน

ทะเลทราย
อิสราเอลแสวงหาที่หยุดพัก”
๓พระยาหเวหปรากฏใหเขาเห็นจากที่ไกลๆ
พระองคพูดวา “เรารักเจาแลวดวยความรักที่

ไมมีวันเสื่อมคลาย
ดัง นัน้ เราถึงยังแสดงความรักความ เมตตา

กับเจาอยู
๔ เราจะสรางเจาขึ้นใหม เจาจะไดถูกสรางขึ้น

อีกครัง้
อิสราเอล หญิงสาวบริสุทธิเ์อย
เจาจะยกกลองรํามะนาขึ้นอีกครัง้
แลวเจาก็จะออก ไปเตนรํากับคนที่เฉลิม

ฉลองกัน
๕ เจาจะปลูกพวกสวนองุนบนภูเขาสะมาเรีย

อีกครัง้
และคนที่ปลูกก็จะมีความสุขจากผลของมัน
๖ เพราะจะมีวันหน่ึงที่คนเฝ า ยามรองตะโกน

กองจากภูเขาเอฟราอิมวา
‘ลุกขึ้นเร็ว ขึ้นไปหาพระยาหเวหพระเจาของ

เราที่ศิโยนกันเถอะ’”
๗ ใชแลว พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“มารองเพลงเฉลิมฉลองใหยาโคบกัน
และมาชื่นชมยินดีกับผูนําของชนชาติตางๆ
ตะโกนกอง สรรเสริญ และรองวา
พระยาหเวหไดชวยกูคนของพระองคแลว
คือคนอิสราเอลที่หลงเหลืออยู
๘ เราจะนําพวกเขามาจากแผนดินทางเหนือ
และจะรวบรวมพวกเขามาจากสุดปลายโลก
ในพวกของเขาจะมีคนเหลาน้ีรวมอยูดวยคือ

คนตาบอด คนงอย
ผูหญิงทอง และผูหญิงที่กําลังจะคลอดลูก
พวกเขาจะกลับมาเป็นชนกลุมใหญ
๙ขณะที่พวกเขากลับมา พวกเขาก็รองไหกัน
และเราจะปลอบประโลมพวก เขาตอนที่นํา

พวกเขากลับมา

ในขณะ ที่พวก เขากําลังอธิษฐานขอ ใหเรา
เมตตาปรานี

เราจะทําใหเขาเดินอยูริมๆแมน้ําบนถนน
ตรง

ที่พวกเขาจะไมสะดุดลม
เพราะเราจะเป็นพอของคนอิสราเอล
และเอฟราอิมจะเป็นลูกชายหัวปีของเรา
๑๐ชนชาติทัง้ หลาย ใหฟังถอยคําของพระ

ยาหเวห
และใหประกาศไปถึงดิน แดนชายฝ่ังที่หาง

ไกล
ใหประกาศวา ‘พระองคผู ที่ทําใหอิสราเอล

กระจัดกระจายไปจะรวบรวมพวกเขา
และดูแลพวก เขาเหมือนผู เลีย้ง แกะที่เฝ า

ระวังฝูงแกะของตัวเอง’
๑๑ เพราะพระ ยาหเวหไดจาย หน้ีแทนยา โคบ

แลว
และไดชวย ไถเขาใหพนเงื้อม มือคน ที่

แข็งแกรงกวาเขา
๑๒พวกอิสราเอลจะกลับมารองเพลงกันอยาง

สนุกสนานบนที่สูงศิโยน
และพวกเขาจะสองสวางไสว
เพราะความ ใจดีของพระยาหเวห สองสวาง

เหนือขาว เหลา องุน ใหม และน้ํามัน
มะกอก

และสอง สวางเหนือพวก ลูก แกะและฝูง วัว
ดวย

ชีวิตของพวก เขาจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ํา
ผันเขามารด

และพวกเขาจะไมเป็นลมอีก
๑๓ ในเวลานัน้พวกหญิงสาวจะเตนรําฉลอง
กับคนหนุมและคนแก
เราจะเปลี่ยนเสียงรองไหของ เขาเป็นเสียง

รองเพลง
เราจะปลอบโยนพวกเขาใหสุขสบาย
และเราจะทําใหพวก เขาเฉลิมฉลองกัน

แทนที่จะรองไหกัน
๑๔ เราจะใหพวกนักบวชดื่มจนเหลือเฟือ
และคนของเราจะพอใจกับขาวของที่เราให”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้
๑๕พระยาหเวหพูดไววาอยางน้ี
“มีเสียงดังมาจากรามาห
เป็นเสียงรองไหและครํ่าครวญอยางขมขื่น
ราเชลกําลังรองไหใหพวกลูกชายของเธอ
เธอไม ยอมใหใครมาปลอบโยนเรื่องลูกของ

เธอเลย
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เพราะวาลูกของเธอหายไปหมดแลว”
๑๖พระยาหเวหพูดวา
“หยุดรองไหเถิด
และหยุดเสียน้ําตาไดแลว
เพราะเจาจะได รับรางวัลชดเชยใหกับความ

พยายามของเจา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“และพวกลูก เจาจะกลับมาจากแผนดินของ

ศัตรู
๑๗แลวเจาก็จะมีความ หวังใหกับอนาคตของ

เจา”
พระยาหเวหพูดอยางนัน้
“และลูกๆก็จะกลับเขา มาในเขตแดนของ

พวกเขาเอง
๑๘ เราไดยินเสียงรองไหของเอฟราอิมจริงๆ
เขาพูดวา ‘พระองคตีสอนขาพเจา
และขาพเจาก็ถูกตี สอนเหมือนลูกวัวที่ยังไม

เชื่อง
นําขาพเจากลับมาเถิดเพื่อขาพเจาจะไดกลับ

มา
เพราะพระองค พระยาหเวห คือพระเจาของ

ขาพเจา
๑๙ เพราะหลัง จากที่ขาพเจาหัน ไปจาก

พระองค ขาพเจาก็สํานึกผิด
และเมื่อขาพเจาไดรับการสอน ขาพเจาก็ตบ

ตนขาตัวเองดวยความละอาย
ขาพเจาละอายและอัปยศอดสู
เพราะขาพเจาไดแบกสิ่งที่ผิดๆที่นา ละอายที่

ขาพเจาไดทําไปตอนเป็นเด็ก’”
๒๐พระเจาพูดวา
“เอฟราอิมไมใชลูกที่รักของเราหรือ
เขาไมใชลูกชายคนโปรดของเราหรือ
ถึงเราจะดาวาเขาไวมาก
แตเราก็ยังคิดถึงเขาไดเสมอ
สวนลึกในเรานัน้มีแตความอบอุนใหเขา
เราเมตตาเอ็นดูเขามากจริงๆ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๑ “สรางเสาป ายบอกทางใหกับตัวเจาเอง
สรางป ายบอกทางใหกับตัวเจาเอง
เอาใจจดจออยูกับทางหลวง
จดจออยูกับทางที่เจาเดิน

อิสราเอลที่รัก กลับมาเถิด
กลับมายังเมืองพวกน้ีของเจาเถอะ
๒๒ เจาเป็นผูหญิงที่นอกใจสามี
เราจะตองรออีกนานแค ไหน กวาเจาจะกลับ

มา
แตเรา ยาหเวห จะทําใหเรื่องแปลกใหมเกิด

ขึ้น
คือผูหญิงจะเริ่มจีบผูชายกอน” *

ยูดาหจะกลับมารุงเรืองอีก
๒๓พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็น

พระเจาของอิสราเอลพูดวา “เมื่อเราพลิก
สถานการณใหกับเมืองตางๆของยูดาห พวก
เขาจะพูดกันในแผน ดินและบาน เมืองของ
ยู ดาหอีกครัง้วา ‘ขอ ใหพระยาหเวหอวยพร
พวกคุณเถิด ทุงหญาอันชอบธรรม และภูเขา
อันศักดิส์ิทธิ’์”

๒๔ “ผูคนจะอยูอาศัยกันที่ยู ดาหและทุก
เมืองของมัน จะมีชาวนา และพวกที่เรรอน
ไปกับฝูง สัตวอาศัยอยู ๒๕ เพราะเราจะทําให
จิตใจที่ออนลากระปรีก้ระเปรา และเราจะทํา
ใหจิตใจที่ออนแอทัง้หลายเขมแข็ง”

๒๖ขณะนัน้เองผมก็ตื่นขึ้น และมองไป
รอบๆ ผมนอนหลับสบายเหลือเกิน

๒๗พระ ยาหเวหพูดวา “วัน นัน้ใกลจะมา
ถึงแลว เมื่อเราจะปลูกคนและสัตวในเมือง
อิสราเอลและยูดาหขึ้นใหม” ๒๘พระยาหเวห
พูดวา “แต กอน เราไดเฝ าดูอิสราเอลและยู
ดาห เพื่อที่จะถอนรากถอนโคนพวกเขา ดึง
พวกเขาลง ควํ่าพวกเขาลง และทําลายพวก
เขา รวม ทัง้ทําใหพวก เขาได รับความทุกข
ทรมาน แตตอนน้ี เราจะเฝ าดูพวกเขาเพื่อที่
จะสรางพวกเขา และปลูกพวกเขาขึ้นใหม”

๒๙ “ในวันเหลา นัน้ ผูคนจะไม พูดอยาง น้ี
อีกแลว ที่วา
‘พวกพอกินองุนเปรีย้ว
แตกลับเป็นพวกลูกที่เข็ดฟัน’ †
๓๐แตตอ ไป น้ี ตาง คนตางตองตายเพราะ
ความผิด บาปของตัว เอง คน ไหนกินองุน
เปรีย้ว คนนัน้ก็ตองเข็ดฟันเอง”

*๓๑:๒๒ ผหูญิงจะเริ่มจีบผูชายกอน ประโยคน้ีอาจจะหมายความวาอิสราเอลจะเปลี่ยนจาก
นิสัยที่ชอบปฎิเสธความรักของพระเจา แลวจะอยากอยูใกลชิดกับพระองค
†๓๑:๒๙ พวกพอกิน … พวกลูกที่เข็ดฟัน หมายถึง พวกลูกๆตองมารับกรรมที่พวกพอๆกอ
ไว
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ขอตกลงใหม
๓๑พระยาหเวหพูดวา “วันนัน้จวนจะมาถึง

แลว เมื่อเราจะทําขอตกลงใหมกับครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของยูดาห

๓๒ขอ ตกลงน้ีจะไมเหมือนกับขอ ตกลงที่
เราเคยทําไวกับบรรพบุรุษของเจาในวันที่เรา
จูงมือพวกเขาออกมาจากแผนดินอียิปต มัน
จะไมเหมือนกับขอ ตกลงของ เราที่พวก เขา
ไมไดรักษา ทัง้ๆที่เราเป็นสามีของพวกเขา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๓๓พระ ยาหเวหพูดวา “ในอนาคต ขอ
ตกลงที่เราจะทํากับครอบครัวของอิสราเอลก็
จะเป็นแบบ น้ี คือเราจะใสกฎของ เราเขาไป
ในตัวพวก เขา และเราจะเขียนไวในใจของ
พวกเขา เราจะเป็นพระเจาของพวกเขา และ
พวก เขาก็จะเป็นคนของ เรา ๓๔พวกเพื่อนๆ
และญาติพี่ น องก็จะไม ตองสอนกันอีก แลว
วาใหรูจักพระยาหเวห เพราะพวกเขาทุกคน
ตัง้แตคนเล็กที่สุดไปถึงคนใหญที่สุดก็จะรูจัก
เรา เราจะยก โทษใหกับความผิด บาปของ
พวก เขาและจะไมจดจําบาปของพวก เขาอีก
ตอไป” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
พระยาหเวหจะไมมีวันทอดทิง้อิสราเอล
๓๕พระยาหเวหพูดวา
“ผู ที่สัง่ดวงอาทิตยใหสอง สวางในเวลากลาง

วัน
ผู ที่สัง่ดวง จันทรและดวงดาวใหสอง สวางใน

เวลากลางคืน
ผูที่ทําใหทะเลป่ันปวนจนเกิดคลื่นเสียงดัง
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้คือชื่อของ

พระองคผูนัน้”
๓๖พระยาหเวหพูดอยางน้ีวา
“ถึง แมคํา สัง่ตางๆเหลา น้ีจะหายไปจาก

สายตาเรา
เชื้อสายของอิสราเอลก็ยังจะเป็นชนชาติหน่ึง

ตอหน าเราตลอดไป”
๓๗พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
“ถามีใครสามารถวัดทองฟ าเบื้องบนได
และสามารถสํารวจรากฐานใตโลกได
เมื่อ นัน้เราก็จะปฏิเสธเชื้อ สายของอิสราเอล

สําหรับทุกอยางที่เขาไดทําลงไป”

เยรูซาเล็มใหม
๓๘พระยาหเวหพูดวา “วันเหลานัน้ใกลมา

ถึงแลว คือวันที่เมืองทัง้ เมืองตัง้แตหอคอย
ฮา นัน เอลไปจนถึงประตูมุม จะถูกสรางขึ้น
ใหมเพื่อพระยาหเวห

๓๙และเสนวัดเขตแดนก็จะขยายออก ไป
ไกลถึงภูเขากา เรบและเลีย้วไปจนถึงโก อาห
อีกครัง้หน่ึง ๔๐และหุบเขาทัง้หุบเขา ที่ตอน
น้ีมีแตซากศพและเถากระดูก และทอง ทุงที่
เป็นขัน้บันไดลดหลัน่ลงไปไกลถึงลําธารแหง
ขิดโรน และไกลไปถึงมุมประตูมาทางตะวัน
ออก ดิน แดนทัง้หมดน้ีจะถูกแยกไวสําหรับ
พระ ยาหเวหโดย เฉพาะ มันจะไมมี วันถูก
ถอนรากถอนโคน และไมมีวันถูกรื้อถอน”

เยเรมียาหซือ้ทองทุงที่อานาโธท

๓๒ ๑ น่ีคือขาวสารจากพระยาหเวหที่มา
ถึงเยเรมี ยาห ในปีที่ สิบ *ที่เศเดคี

ยาหเป็นกษตัริยปกครองยดูาห และตรงกับปี
ที่สิบแปดของกษตัริยเนบูคัดเนสซาร

๒ ในเวลานัน้ กองทัพของกษตัริยบาบิโลน
กําลังลอมเมืองเยรูซาเล็มอยู และเยเร มี
ยาหผู พูด แทน พระเจากําลังถูกคุม ขังอยูใน
ลานของคุกที่อยูในวังของกษตัริยแหงยู ดาห
๓กษตัริยเศเดคียาหแหงยูดาหเป็นผูสัง่ใหจับ
เยเรมียาหขังไวในคุกที่นัน่เอง พระองคถาม
เยเรมียาหวา “ทําไมเจาถึงไดทํานายอยางน้ี
เจาพูดวา พระยาหเวหพูดวา ‘เราจะยกเมือง
น้ีใหตกไปอยูในกํา มือของกษตัริยบา บิ โลน
พระองคจะไดยึด ครองมัน ๔และกษตัริย
เศเด คี ยาหแหงยู ดาห ก็จะไมมีทางหนี รอด
จากเงื้อมมือของพวกบาบิ โลน เพราะเขาจะ
ตองถูกสงตัวไปอยูในกํา มือของกษตัริยบา บิ
โลนอยางแนนอน และกษตัริยเศเดคียาหจะ
ไดพูดกับกษตัริยบาบิ โลนตรงหน า และเจอ
กันซึ่งๆหน า ๕กษตัริยของบาบิโลนจะบังคับ
ใหเศเดคียาหไปบาบิโลน และเขาจะตองอยู
ที่นัน่ จนกวาเราจะมาลงโทษเขา พวกเจาจะ
ตอสูกับพวกบาบิ โลน แตจะไม ชนะ’” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๖แลวเยเร มี ยาหก็ตอบวา “ขาวสารของ
พระยาหเวหมาถึงผม พระองคพูดวา ๗ ‘เยเร
มี ยาห ฮา นา เมลลูกชายของชัลลูมลุงของ

*๓๒:๑ ปีที่สิบ ตรงกับปี ๕๘๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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เจาจะมาหาเจา และเขาจะบอกกับเจาวา “ให
ซื้อทองทุงของผมที่อยูในอานาโธทไปหนอย
เพราะทานสามารถซื้อมันไดตามสิทธิ”์’

๘แลวฮา นา เมลลูกชายของลุง ผม ก็ได
มาหาผมในลานคุกแหงน้ี ตามที่พระยาหเวห
ไดบอกไว และเขาก็พูดกับผมวา ‘ใหซื้อทอง
ทุงของผมไปหนอย ทองทุงที่อยูในอานาโธท
ที่อยูในแผน ดินของเบน ยา มิน เพราะทาน
มีสิทธิท์ี่จะครอบครอง และมีสิทธิท์ี่จะซื้อมัน
ได ใหทานซื้อเก็บไวเอง’”
ดัง นัน้ผมจึงรูวาน่ีคือถอยคําของพระ

ยาหเวห ๙แลวผมก็ซื้อทอง ทุงนัน้จากฮา นา
เมลลูกชายของลุง ผม เป็นทอง ทุงที่อยูใน
อา นา โธท แลวผมก็จายไปเป็นเงินหนักสิบ
เจ็ดเชเขล *๑๐ผมไดเขียนเป็นสัญญาซื้อขาย
ขึ้น มา เอาเชือกมัดแลวหยดครัง่ลงบนเชือก
และใหพยานเซ็นชื่อรับรอง แลวผมก็ชัง่เงิน
จายเขาไป

๑๑ จาก นัน้ผมก็เอาหนังสือซื้อ ขายมา ซึ่ง
ก็รวม ถึงสําเนาของสัญญาที่มีครัง่หยดปิดอยู
คํา สัง่และเงื่อนไข รวม ทัง้สําเนาที่ยังไม ได
ลงครัง่ดวย ๑๒แลวผมก็ใหหนังสือซื้อขายกับ
บารุคลูกชายของเนริยาห ซึ่งเป็นลูกชายของ
มา อา เส อาห ตอ หน าฮา นา เมล กับลุง
ของผม และตอหน าพวกพยานที่ลงชื่อไวใน
สัญญาซื้อขาย รวมทัง้พวกชาวยูดาหทุกคน
ที่นัง่อยูที่ลานคุกนัน้

๑๓แลวผมก็สัง่บา รุคตอ หน าพวก เขา
วา ๑๔พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็น
พระเจาของอิสราเอล พูดไวอยาง น้ีวา “ให
เอาหนังสือพวกน้ี คือหนังสือซื้อขายน้ี ทัง้ที่
มีครัง่ปิด และไมมีครัง่ปิด ไปใสไวในหมอ
ดิน เพื่อพวก มันจะอยูไดนานๆ” ๑๕ เพราะ
พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็นพระเจา
ของอิสราเอลพูดไววา “ในอนาคต คนของ
เราก็จะซื้อบานเรือน ทองทุง และ พวกสวน
องุนในแผนดินน้ีอีกครัง้หน่ึง”

๑๖หลัง จากที่ผมไดใหหนังสือซื้อ ขายกับ
บา รุคลูกชายของเน ริ ยาหไป แลว ผมก็ได
อธิษฐานถึงพระยาหเวหวา

๑๗ “ขา แตพระ ยาหเวห เจา นายของ
ขาพเจา พระองคสรางฟ าและแผน ดิน
โลกดวยพลังอันยิ่ง ใหญของพระองค
และแขนที่ยื่นออก มาของพระองค

ไมมี อะไรที่ยากเกิน ไปสําหรับพระองค
๑๘พระองคคือผูที่แสดงความ เมตตา
แกคนเป็นพันๆและเป็นผู ที่ตอบแทน
ความผิด บาปของพอ แมใหกับลูกๆของ
พวก เขา พระองคคือพระเจาผู ยิ่ง ใหญ
พระเจาที่ทรงพลังที่มีชื่อวาพระยาหเวห
ผูมีฤทธิท์ัง้สิน้

๑๙แผนการของพระองคนัน้ยิ่ง ใหญ
และการกระทําของพระองคก็ยอดเยี่ยม
พระองคเป็นผู ที่มีดวงตาคอยสอด สอง
การก ระ ทําทัง้หมดของมนุษย เพื่อ
ตอบแทนใหกับแตละคนตามวิถี ทาง
ตางๆของเขา และการกระทําตางๆของ
เขา ตามที่เขาสมควรจะไดรับ

๒๐พระองคคือผู ที่ไดทําหมายสําคัญ
และสิ่งมหัศจรรยตางๆในแผนดินอียิปต
ซึ่งไมมีอะไรที่จะเหนือกวา นัน้อีก แลว
มาจนถึงทุก วัน น้ี ไม วาจะในอิสราเอล
หรือในชนกลุมไหนก็ตาม พระองคสราง
ชื่อ เสียงใหกับพระองคเอง ชื่อ เสียง
พระองคเป็นที่เคารพยําเกรงมาจนถึง
ทุกวัน น้ี ๒๑พระองคไดนําอิสราเอลที่
เป็นคนของพระองคออกมาจากแผน
ดินอียิปต ดวยหมายสําคัญและสิ่ง
มหัศจรรยมากมายดวยมืออันทรงพลัง
และแขนที่เหยียดออกและดวยความนา
เกรงขามอยางยิ่ง

๒๒พระองคไดใหแผน ดินน้ีกับ
คนอิสราเอล แผน ดินที่พระองคได
สาบานไวกับบรรพบุรุษของพวก เขาวา
พระองคจะใหกับพวก เขา เป็นแผน ดิน
ที่อุดมไปดวยน้ํานมและน้ํา เชื่อมผล ไม
๒๓พวกอิสราเอลก็ไดเขามาในแผน ดิน
น้ี และก็ไดครอบครองมัน แตพวก เขา
ไมยอมเชื่อฟังพระองค และไมเดินตาม
กฎตางๆของพระองค พวกเขาไมทําสิ่ง
ตางๆที่พระองคสัง่ใหพวก เขาทํา แลว
พระองคก็ทําใหพวกเขาตองเจอกับเรื่อง
เลวรายทัง้หมดเหลาน้ี

๒๔พวกชาวบาบิ โลน ไดสรางเนินดิน
ติดกําแพงเมืองเพื่อที่จะบุกยึดเมือง
เน่ืองจากคม ดาบ ความอดอยาก และ
โรค ภัยไข เจ็บ เมืองก็เลยตกไปอยูใน
เงื้อม มือของชาวบา บิ โลนที่กําลังตอสู

*๓๒:๙ เงินหนักสิบเจ็ดเชเขล หรือ เงินหนักประมาณสองรอยกรัม
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กับมัน สิ่งที่พระองคบอกวาจะเกิดขึ้นก็
ไดเกิดขึ้นแลว และพระองคก็เห็น

๒๕ขา แตพระ ยาหเวห เจา นายของ
ขาพเจา พระองคไดบอกกับขาพเจาวา
‘ใหเอาเงินไปซื้อทอง ทุงนัน้เอาไวเอง
และใหมีพยานรับรองดวย’ แตเมือง น้ี
กําลังจะตกไปอยูในเงื้อม มือพวกบา บิ
โลนอยูแลว”
๒๖และขาวสารของพระ ยาหเวหก็มีมาถึง

เยเร มี ยาห พระองคพูดวา ๒๗ “เยเร มี ยาห
เราคือยาหเวห พระเจาของสิ่งมีชีวิตทัง้ปวง
มีอะไรยากเกินไปสําหรับเราหรือ” *๒๘ดังนัน้
พระยาหเวหจึงพูดวาอยางน้ี “เราจะยกเมือง
น้ีใหตกไปอยูในเงื้อม มือของชาวบา บิ โลน
และตกไปอยูในเงื้อมมือของเนบูคัดเนสซาร
กษตัริยของบา บิ โลน และเขาจะยึด ครอง
มัน ๒๙ชาวบา บิ โลนที่กําลังสู รบอยูกับเมือง
น้ีจะบุกเขา มาในเมือง และจุด ไฟเผาเมือง
พวก เขาจะเผาบานเรือนตางๆที่เผาเครื่อง
หอมใหกับพระ บา อัลบนดาดฟ า และถวาย
เครื่องดื่มบูชาใหกับเทพเจาอื่นๆซึ่งเป็นเหตุ
ที่ทําใหเราโกรธ ๓๐ เพราะชาวอิสราเอลและ
ยู ดาหทําสิ่งที่เราถือวาชัว่ รายจริงๆมาตัง้แต
เด็กๆเพราะชาวอิสราเอลไดสรางรูป เคารพ
ขึ้นมากับมือ ซึ่งทําใหเราโกรธ” พระยาหเวห
พูดวาอยางนัน้ ๓๑ “ที่เราพูดอยาง น้ีก็เพราะ
เราโกรธเมือง น้ีตัง้แตวันที่พวก เขาสรางมัน
ขึ้นมาแลว โกรธมาจนถึงทุกวัน น้ี เราโกรธ
ถึงขนาดที่จะกําจัดมันใหพนไปจากหน าเรา
๓๒ เราโกรธเพราะชาวอิสราเอลและยู ดาหทํา
ในสิ่งที่ชัว่ ราย ซึ่งเป็นการยัว่ โมโหเรา พวก
มันตางพากันทําสิ่งที่ชัว่รายกันไปหมด ไมวา
จะเป็นพวกกษตัริย พวกเจาหน าที่บานเมือง
พวกนักบวช พวกผูพูดแทนพระเจา พวกคน
ยูดาห หรือพวกคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็ม

๓๓พวก มันหัน หลังใหเรา ไม ไดหัน หน า
ใหเรา ถึง แมเราจะสอนพวกมัน ลุก ขึ้นแต
เชามาสอนพวก มัน แตพวก มันก็ไมยอมรับ
การตัก เตือน ๓๔พวกมันเอาสิ่งที่นา รังเกียจ
ขยะแขยงมาตัง้ไวในบานที่ถูกเรียก วาเป็น
ของเรา ทําใหบานนัน้เสื่อมไป

๓๕พวก มันก็ไดสรางสถานนมัสการตางๆ
สําหรับพระบาอัล ในหุบเขาแหงเบน-ฮินโนม

เพื่อเอาไวเป็นที่สําหรับเซน ไหวพวกลูกชาย
และลูกสาวของพวก มันใหกับพระ โม เลค
ทัง้ๆที่เราไม ไดสัง่ หรือแมแตคิดจะสัง่เรื่อง
นาขยะแขยงอยางน้ี ดังนัน้มันจึงทําใหชาวยู
ดาหบาป

๓๖ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจา
ของอิสราเอล ไดพูดเกี่ยว กับเมือง น้ี คือ
‘ที่พวก เจาพูดกันวา กษตัริยบา บิ โลนจะยึด
เยรูซาเล็ม ดวยคมดาบ ความอดอยาก และ
โรค ราย’ แตเราจะบอกวา ๓๗ ‘เรากําลังจะ
รวบรวมพวก เขามาจากทุกหนทุก แหง ที่
เราไดขับ ไลพวก เขาไปดวยความโกรธ แคน
เดือดดาลอยางใหญ หลวง เราจะพาพวก เขา
กลับมาที่น่ี และจะทําใหพวกเขาอยูกันอยาง
ปลอดภัย ๓๘พวกเขาจะเป็นคนของเรา และ
เราจะเป็นพระเจาของพวก เขา ๓๙ เราจะให
หัวใจกับพวก เขาเป็นหน่ึงเดียวกัน และให
ทําอยางเดียวกัน พวก เขาจะ ไดยําเกรงเรา
ตลอด ไป เพื่อเป็นผลดีสําหรับพวก เขาและ
สําหรับลูกหลานของพวกเขา

๔๐ เราไดทําขอตกลงกับพวกเขาชัว่นิรันดร
วาเราจะไมมี วันหัน หลังไปจากพวก เขา คือ
เราจะทําสิ่งที่ดีๆใหกับพวก เขา และเราจะ
ทําใหจิตใจของพวก เขายําเกรงเรา เพื่อวา
พวกเขาจะไดไมหันหลังไปจากเรา ๔๑ เราจะ
มีความสุขที่ทําสิ่งดีๆใหกับพวกเขา และดวย
ชีวิตจิตใจทัง้หมดของ เรา เราจะปลูกพวก
เขาไวในแผนดินน้ีอยางสัตยซื่อ’”

๔๒พระ ยาหเวหพูดไววาอยาง น้ี “เราเคย
นําความเลว รายทัง้หมดน้ีมาใหคนพวก น้ี
อยางไร เราก็จะนําสิ่งดีๆมาใหกับพวก เขา
อยางนัน้ สิ่งดีๆที่เราไดสัญญาวาจะทําเพื่อ
พวก เขา ๔๓แลวทอง ทุงในแผน ดิน น้ีก็จะมี
คนมาซื้อกัน แผน ดินที่พวก เจาพูดวา ‘มัน
เป็นแผน ดินที่พินาศยอยยับ ไมมีคนหรือ
สัตวอาศัยอยู และตกไปอยูในเงื้อม มือของ
ชาวบาบิ โลน’ ๔๔คนจะเอาเงินมาซื้อทองทุง
กัน และจะมีการเขียนสัญญา ติดครัง่บน
สัญญานัน้ และมีพยานรับรอง พวก เขาจะ
ซื้อทอง ทุงในแผน ดินของเบน ยา มิน และ
บริเวณรอบๆเยรูซาเล็ม รวม ทัง้เมืองตางๆ
ในยู ดาห ในแถบเนิน เขา ในแถบที่ ลุมเชิง
เขาดานตะวัน ตก และในแถบเน เกบดวย

*๓๒:๒๗ มีอะไรยากเกินไปสําหรับเราหรือ หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “มีอะไรที่วิเศษ
มากยิ่งไปกวาเราหรือ”
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เพราะเราจะพลิกสถานการณใหกับพวก เขา”
พระยาหเวหพูดไววาอยางนัน้

คําสัญญาของพระเจา

๓๓ ๑ถอยคําของพระ ยาหเวหมีมาถึง
เยเรมียาหเป็นครัง้ที่สอง ในขณะที่

เขายังถูกคุมขังอยูในลานคุก ๒พระยาหเวห
คือผู ที่สรางโลก น้ี และเป็นผู ที่ทําใหมันเป็น
รูปเป็น รางขึ้น มา เพื่อที่จะวางรากฐานของ
มัน พระยาหเวหคือชื่อของพระองค พระองค
พูดวา ๓ “ยู ดาห เรียกเราสิ แลวเราจะตอบ
เจา เราจะบอกเจาถึงสิ่งอัศจรรยตางๆและ
เรื่องลึกลับที่เจายังไมรู ๔ เพราะน่ี คือสิ่งที่
พระยาหเวห พระเจาของอิสราเอล ไดพูดไว
เกี่ยว กับพวกบานเรือนในเมือง น้ี และวัง
ของบรรดากษตัริยแหงยู ดาห ที่จะถูกศัตรู
รื้อทําลายไป ศัตรูจะสรางเนิน ดินบุกขึ้นบน
กําแพงและจะใชดาบฆาฟันคนในเมือง

๕พวกบา บิ โลนกําลังจะมาสู รบกับเมือง น้ี
และจะทําใหเมือง น้ีเต็มไป ดวยซากศพของ
ผูคนที่ถูกเราฆาเพราะความโกรธ แคนของ
เรา และเราก็ไดซอนหน า *ของ เราไปจาก
เมือง น้ี เพราะความชัว่ ชาทัง้ หลายที่ชาว
เมืองน้ีทํา

๖แตเรากําลังจะมาเยียวยารักษาให เราจะ
รักษาพวกเขา และจะใหพวกเขามีความสงบ
สุขและความปลอดภัยอยางลน เหลือ ๗ เรา
จะพลิกสถานการณใหกับยูดาหและอิสราเอล
และเราจะสรางพวก เขาขึ้นมาใหมใหเป็น
เหมือนในตอนแรกที่พวกเขาเป็น ๘ เราจะทํา
ใหพวกเขาสะอาดบริสุทธิจ์ากความผิดบาปที่
พวก เขาเคยทําไวกับ เรา และเราจะยก โทษ
ใหกับพวกการอธรรมและการละเมิดตางๆ
ทัง้หมดที่พวกเขาเคยทํากับเรา

๙แลวหลังจาก นัน้เมือง น้ีก็จะเป็นที่รูจัก
กันวาเป็นเมืองที่นําความ สุข คําสรรเสริญ
และความภูมิใจมาใหกับ เรา ตอหน าชนชาติ
ทัง้หลายในโลกน้ี ชนชาติตางๆเหลา นัน้ จะ
ไดยินสิ่งดีๆทัง้หมดที่เรากําลังทําใหกับชาวยู
ดาหที่กลับมานัน้ ชนชาติทัง้ หลายจะเกรง
กลัวจนตัว สัน่ เพราะสิ่งดีๆทัง้ หลายและ
ความสงบ สุขที่เรากําลังมอบใหกับผูที่อยู
อาศัยในเยรูซาเล็ม”

๑๐พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี “พวก เจา
พูดวา ‘บาน เมืองของ เราถูกทิง้รกราง ไมมี
แมแตผูคนและสัตวอาศัยอยู’ แตในอนาคต
ในเมืองตางๆของยู ดาหและตามทอง ถนน
ของอิสราเอลที่เงียบสงัด เพราะถูกทําลาย
ไปจนไมมีผูคนและพลเมืองอาศัยอยู ไมมี
แมแตสัตวนัน้ พวกเจาจะไดยิน ๑๑ เสียงรอง
เพลง เสียงเฉลิมฉลอง และเสียงของเจาบาว
เจา สาวอีกครัง้ หน่ึง จะไดยินเสียงของผูคน
รองวา ‘สรรเสริญพระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้
เพราะวาพระองคแสนดี เพราะความรักของ
พระองคนัน้อยูชัว่ นิจนิ รัน ดร’ และจะไดยิน
เสียงคนนําเครื่องถวายมาถวายเพื่อแสดง
ความขอบคุณในวิหารของพระ ยาหเวหอีก
ครัง้หน่ึง เพราะเราจะพลิกสถานการณของ
แผนดินน้ี” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๒พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้พูดวาอยาง
น้ี “ในสถาน ที่ที่ถูกทิง้ รางและไมมีคนหรือ
สัตวอาศัยอยู น้ี รวม ทัง้เมืองตางๆของ มัน
ดวย จะกลับมามีทุงหญาใหกับคนเลีย้งแกะ
ที่กําลังเลีย้งแกะอีก ครัง้ ๑๓คนเลีย้งแกะจะ
ไดนับแกะของพวกเขาอีกครัง้ แกะพวกน้ีจะ
เดินผานมือของผู นับไป ผูคนจะนับแกะของ
เขากันไปทัว่เมือง ไมวาจะเป็นเมืองตางๆใน
แถบเนินเขา ในแถบที่ ลุมเชิง เขาดานตะวัน
ตก ในแถบเนเกบ ในยูดาห ในแผนดินของ
เบน ยา มิน และในพื้นที่บริเวณรอบๆเมือง
เยรูซาเล็ม” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

กิ่งกานที่ดี
๑๔พระ ยาหเวหพูดวา “วัน นัน้ใกลจะมา

ถึงแลว เมื่อเราจะทําใหสัญญาที่เราไดทําไว
กับครอบครัวของอิสราเอลและครอบครัว
ของยู ดาหเป็น จริง ๑๕ ในวัน นัน้และในเวลา
นัน้ เราจะทําใหกิ่งอันชอบธรรมงอกออกมา
สําหรับราชวงศของดา วิด เขาจะรักษาความ
ยุติธรรมและความชอบ ธรรมบนแผน ดิน น้ี
๑๖ ในวัน นัน้ยู ดาหจะได รับการชวย กู และ
เยรูซาเล็มจะอยูอยางปลอดภัย และผูคนจะ
เรียกเมือง น้ีวา ‘พระ ยาหเวหคือความชอบ
ธรรมของพวกเรา’”

๑๗ เพราะพระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี “ดา
วิดจะไม ขาดทายาทที่จะมานัง่อยูบนบัลลังก
ของชนชาติอิสราเอล

*๓๓:๕ ซอนหนา หมายถึง พระองคไมเฝ าดูแล หรือปกป องพวกเขาอีกแลว
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๑๘และพวกนักบวชชาวเลวีจะไมขาด
ทายาทที่จะมาถวายเครื่องเผาบูชา เครื่อง
บูชาจากเมล็ดพืช เครื่องสังสรรคบูชา ใหกับ
เราตลอดไป”

๑๙ถอยคําของพระ ยาหเวหมาถึงเยเร มี
ยาหวา ๒๐ “น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหพูด ‘ถาเมื่อ
ไหรที่เจาสามารถหักขอ ตกลงที่เราไดทําไว
กับวันและคืน คือทําใหวันและคืนไมเกิดขึ้น
ตามเวลาของมัน ๒๑ เมื่อนัน้แหละ เจาถึงจะ
สามารถหักขอ ตกลงที่เราไดทําไวกับดา วิด
ผูรับ ใชของ เรา และกับพวกนักบวชชาวเลวี
ที่เป็นผูรับใชของเราดวย

๒๒ เราจะทําใหลูก หลานของดา วิดผูรับ ใช
เรา และชาวเลวีที่รับ ใชเรา มีลูก หลานเพิ่ม
ขึ้นเป็นทวีคูณ เหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า
ที่ไมสามารถนับได และเหมือนกับเม็ดทราย
ที่ทะเลที่นับไมถวน’”

๒๓ถอยคําของพระ ยาหเวห มีมาถึงเยเร
มี ยาหวา ๒๔ “เยเรมี ยาห เจาไม เห็นหรือวา
คนพวก น้ีพูดอะไรออก ไป พวก เขาพูดวา
‘ตอน น้ีพระ ยาหเวหไดปฏิเสธครอบครัว
ของอิสราเอลและครอบครัวของยู ดาห สอง
ครอบครัวที่พระเจาเคยเลือก ไว แตตอน
น้ีพระองคไดปฏิเสธพวก เขาไป แลว’ และ
ชนชาติอื่นๆก็ดูถูกดู หมิ่นคนของ เรา และ
ชนชาติเหลา นัน้ก็ไม ไดนับพวก เขาวาเป็น
ชนชาติหน่ึงอีกตอไป”

๒๕พระ ยาหเวหพูดวาอยาง น้ี “ถาเราไม
ไดรักษาขอ ตกลงกับวันและคืน และไม ได
ออกกฎควบคุมฟ า สวรรคและแผน ดินโลก
แลวละก็ ๒๖ เมื่อนัน้แหละ เราก็จะปฏิเสธลูก
หลานของยา โคบและลูก หลานของดา วิด
ผูรับใชของเรา เราก็คงไมใหลูกหลานของดา
วิดปกครองอยูเหนือลูก หลานของอับ รา ฮัม
อิส อัค และยา โคบ ที่เราพูดอยาง น้ีก็เพราะ
เราจะพลิกสถานการณใหกับพวก เขา และ
เราจะแสดงความเมตตากับพวกเขา”

คําเตือนตอเศเดคิยาหกษัตริยยูดาห

๓๔ ๑ น่ีคือขาวสารของพระ ยาหเวห
ที่มาถึงเยเร มี ยาห ในชวงที่เนบู

คัด เนสซาร กษตัริยของบาบิ โลนกําลังตอสู
กับเยรูซาเล็มและเมืองตางๆที่อยูบริเวณ
นัน้ กษตัริยเนบู คัด เนส ซารไดยกกองทัพ
ทัง้หมดของ เขามา รวม ทัง้กองทัพทัง้หมด

ของอาณาจักรตางๆและชนชาติตางๆที่อยู
ภายใตการปกครองของเขา

๒ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาแหง
อิสราเอลพูด คือ “ใหไปพูดกับกษตัริยเศเด
คี ยาหแหงยู ดาห ใหบอกกับ เขาวา พระ
ยาหเวหพูดไววาอยางน้ี ‘เรากําลังจะยกเมือง
น้ีใหตกไปอยูในเงื้อม มือของกษตัริยบา บิ
โลน แลวเขาจะเอาไฟเผาเมือง น้ี ๓ เศเด คี
ยาห ตัวเจาเองก็จะหนีไม พนจากเงื้อม มือ
เขา เพราะเจาจะถูกจับและถูกสงไปอยูใน
กํามือของ เขาอยางแนนอน เจาจะไดเจอกับ
กษตัริยบา บิ โลนซึ่งๆหน า และเขาจะพูดกับ
เจาตรงหน า หลังจาก นัน้เจาก็จะตองไปที่บา
บิโลน’”

๔แตเศเด คี ยาหกษตัริยของยู ดาห ใหฟัง
คํา พูดของพระ ยาหเวหให ดี พระ ยาหเวห
พูดถึงทานไววา “เจาจะไม ตายดวยคม ดาบ
หรอก ๕แตจะตายอยางสงบ และจะมีผูคน
เผาเครื่องหอมเพื่อเป็นเกียรติใหกับ เจา
เหมือนกับที่พวก เขาเผาเครื่องหอมใหกับ
กษตัริยองคกอนๆที่เป็นบรรพบุรุษของ เจา
พวกเขาจะไวทุกขใหกับเจา โดยพูดวา ‘นาย
ทาน พวก เราเสียใจเหลือ เกิน’ เจามัน่ใจได
เพราะเราไดพูดไว แลว” พระ ยาหเวหพูดวา
อยางนัน้

๖แลวเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจาก็พูดสิ่ง
ที่พระ ยาหเวหบอกทัง้หมด น้ีใหกษตัริยเศเด
คี ยาหแหงยู ดาหฟังในเมืองเยรูซาเล็ม ๗ ใน
เวลา นัน้กองทัพของกษตัริยบาบิ โลนก็กําลัง
ตีเมืองเยรูซาเล็มและเมืองตางๆของยู ดาหที่
ยังเหลืออยู คือเมืองลา คีชและอา เซ คาห
เพราะในยู ดาห มีแตสองเมือง น้ีเทานัน้ที่มี
ป อมปราการเหลืออยู

๘หลัง จากที่กษตัริยเศเด คี ยาหไดทําขอ
ตกลงกับทุก คนในเมืองเยรูซาเล็มวาจะ
ประกาศอิสรภาพใหกับพวก เขา ถอยคําของ
พระยาหเวหก็มีมาถึงเยเรมียาห ๙ชาวเมือง
แตละคนจะตองปลอยทาสฮีบรูทัง้ชายและ
หญิงของ ตนใหเป็นอิสระ พลเมืองยู ดาหจะ
ไดไม ตองเป็นทาสรับ ใชพลเมืองยู ดาหดวย
กันเอง

๑๐สวนพวกเจา นายและคนทุก คน ที่รวม
ในขอ ตกลงปลด ปลอยทาสชาย หญิงเหลา น้ี
เพื่อทาสพวก เขาจะไดไม ตองรับ ใชพวก เขา
อีกตอ ไป คนเหลา นัน้ตางก็ยอมทําตามขอ
ตกลงน้ี และไดปลดปลอยทาสของพวก เขา
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ไป ๑๑แตตอ มา ชาว เมืองก็ไมทําตามขอ
ตกลง ไปบังคับพวกผูชายและผู หญิงที่พวก
เขาไดปลด ปลอยไปแลวกลับ มาเป็นทาสอีก
๑๒ถอยคําของพระ ยาหเวหก็มีมา ถึงเยเร มี
ยาหอีกครัง้ พระองคพูดวา ๑๓พระยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง น้ี “เรา
ไดทําขอ ตกลงไวกับบรรพบุรุษของพวก เจา
ตอนที่เราพาพวก เขาออกมาจากแผน ดิน
อียิปตจากการเป็นทาสนัน้ เราไดบอกกับ
พวกเขาวา ๑๔ เมื่อสิน้ปีที่ เจ็ด พวกเจาแตละ
คนตองปลอยชาวฮีบรูที่เป็นพี่ น องของเจาให
เป็นอิสระ เขาไดขายตัวเขาเองใหกับเจา เขา
จะรับ ใชเจาอยูหกปี แลวหลังจาก นัน้ เจาก็
จะ ตองปลอยเขาใหเป็นอิสระ แตบรรพบุรุษ
ของเจาไมยอมเชื่อฟังเรา และไมไดเงี่ยหูฟัง
๑๕แตวัน น้ี พวก เจาไดกลับ ใจ แลวเจาก็ได
ทําในสิ่งที่เราเห็นวาถูก ตอง คือเรียก รอง
อิสรภาพใหกันและกัน แถมเจายังทําขอ
ตกลงกันตอ หน าเราในวิหารที่มีชื่อของ เรา
อีก ดวย ๑๖แต แลวเจาก็กลับคํา และทําให
เราเสีย ชื่อ พวก เจาแตละคนไปเอาทาสและ
สาว ใชที่ปลอยใหเป็นอิสระไปแลวกลับมาอีก
ทัง้ๆที่พวก เขาอยากจะไปจากเจา แลวเจาก็
บังคับใหพวก เขากลับมาเป็นทาสและสาว ใช
ของเจาเหมือนเดิม”

๑๗ดัง นัน้พระยาหเวหจึงพูดวา “เจาไม ได
เชื่อ ฟังเราเรื่องใหอิสระกับพี่ น องและเพื่อน
บานของ เจา” ดัง นัน้ พระ ยาหเวหพูดวา
“เราก็จะใหการปลดปลอยกับเจาบาง เรา
จะปลด ปลอยคม ดาบ โรค ราย และความ
อดอยาก และเราจะทําใหเจากลาย เป็นสิ่ง
ที่นาขยะแขยงใหกับอาณาจักรทัง้ หลาย
บนโลก น้ี ๑๘ เราจะทําใหชายที่ทําผิดขอ
ตกลงของ เรา คือคนที่ไมทําตามขอ ตกลงที่
พวก เขาทําตอ หน าเรา เหมือนกับวัว สาวที่
พวก เขาแบงเป็นสอง ทอนแลวเดินผานไป
ทามกลางอวัยวะของมัน *๑๙คนพวก น้ีคือผู
ที่ไดเดินผานทามกลางอวัยวะตางๆนัน้ คือ
พวกเจา นายของยู ดาหและของเยรูซาเล็ม
พวกขันที พวกนักบวช และชาวบานทุกคน

๒๐ เราจะยกพวก เขาใหตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของศัตรู และคนที่อยากจะฆาพวก เขา ศพ
ของพวก เขาจะกลายเป็นอาหารนกกาใน
อากาศ และสิงสาราสัตวบนพื้นดิน ๒๑ เราจะ
ยกกษตัริยเศเดคียาหแหงยูดาหและพวกเจา
ขุนมูลนายของ เขาใหตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของศัตรูและคนที่อยากฆาพวก เขา และยิ่ง
กวานัน้จะใหพวก เขาตกไปอยูในเงื้อม มือ
ของกองทัพของกษตัริยบา บิ โลนที่กําลังเขา
มาโจมตีพวก เขาดวย” ๒๒พระ ยาหเวหพูด
วา “เรากําลังจะออกคํา สัง่ใหนํากองทัพของ
บา บิ โลนกลับมาที่เยรูซาเล็ม พวก เขาจะ
โจมตีและยึดเยรูซาเล็ม และเอาไฟเผาเมือง
เยรูซาเล็ม และเราจะทําใหเมืองตางๆของยู
ดาห กลายเป็นที่รกราง ที่ไมมีผูคนอาศัยอยู
เลย”

ตัวอยางที่ดีของครอบครัวเรคาบ

๓๕ ๑ ในสมัยที่เย โฮ ยาคิ มเป็นกษตัริย
ปกครองยู ดาห †เย โฮ ยาคิ มเป็น

ลูกชายของกษตัริยโยสิยาห ถอยคําของพระ
ยาหเวหมีมาถึงเยเร มี ยาหวา ๒ “ใหไปหา
ครอบครัวเรคาบ และพูดคุยกับพวกเขา แลว
นําพวก เขามาที่วิหารของพระ ยาหเวห และ
ใหพาพวก เขาเขาไปในหองหน่ึงของวิหาร
นัน้ แลวใหพวกเขาดื่มเหลาองุน”

๓ดัง นัน้ผมจึงไดพายา อา ซัน ยาหลูกชาย
ของเยเร มี ยาห ที่เป็นลูกชายของฮา บา ซิ น
ยาห และพี่ ชายนอง ชายของ เขา และลูกๆ
ทุกคนของเขา รวมทัง้ทุกคนในครอบครัวเร
คาบ ๔ ไปที่วิหารของพระ ยาหเวห และเขา
ไปที่หองของพวกลูกชายฮา นัน ฮา นันเป็น
ลูกชายของอิก ดา ลิ ยาห ฮา นันเป็นคนของ
พระเจา หอง น้ีอยูใกลกับหองของพวกเจา
นายทัง้ หลาย และอยูเหนือหองของมา อา
เส อาหลูกชายของชัลลูม มา อา เส อาหเป็น
คนเฝ าประตูวิหาร ๕แลวผมก็เอาเหยือกที่
เต็มไป ดวยเหลา องุนมาหลายเหยือกพรอม
กับพวกถวยมาวางไวตอ หน าสมาชิกใน

*๓๔:๑๘ เดินผานไปทามกลางอวัยวะของมัน ในสมัยกอนเวลาทําขอตกลงกัน พวกเขา
จะผาสัตวออกเป็นสองซีก แลวเดินผานไประหวางสองซีกนัน้ แลวพูดวา “ถาขาไมรักษาขอ
ตกลงน้ี ก็ขอใหเป็นเหมือนสัตวตัวน้ี”
†๓๕:๑ เยโฮยาคมิเป็นกษัตริยปกครองยดูาห ในระหวางปี ๖๐๙-๕๙๗ กอนพระเยซูมาเกิด
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ครอบครัวของเรคาบ แลวผมก็บอกพวกเขา
วา “ดื่มเหลาองุนสิ”

๖แตพวกเขาตอบวา “พวกเราไมดื่มเหลา
องุนครับ เพราะโย นา ดับลูกชายของเร คาบ
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ เราสัง่พวก เราไววา
‘พวก เจาและลูก หลานของ เจาจะตองไมดื่ม
เหลา องุนตลอดไป ๗ เจาจะตองไมสรางบาน
อยู ตองไมหวาน พืชเพาะปลูก และตองไม
ทําไร องุน เจาตองไมทําสิ่งตางๆเหลา น้ี แต
เจาจะตองอาศัยอยูในเต็นทตลอดชีวิต เพื่อ
ที่เจาจะไดอยูนานๆในเขตแดนที่เจาอาศัยอยู
อยางคนตาง ถิ่น’ ๘และพวก เราก็ไดเชื่อ ฟัง
คําสัง่ของโยนาดับบรรพบุรุษของเรา ที่เป็น
ลูกชายของเร คาบ พวก เราไม เคยดื่มเหลา
องุนเลยตลอดชีวิต รวม ทัง้เมียของพวก
เรา และลูกชายลูกสาวของพวก เราก็ไม เคย
ดื่มดวย ๙พวก เราไม เคยสรางบานอยู และ
ไม เคยมีไร องุน ไมมีทองทุง และเมล็ดพืช
๑๐พวก เราอยูเต็นทมาตลอด และพวก เราก็
ไดเชื่อฟังและทําตามสิ่งที่โยนาดับบรรพบุรุษ
ของเราไดสัง่ใหพวกเราทํา ๑๑แตพอกษตัริย
เนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลนบุกแผน ดินยู
ดาห เราก็พูดกันวา ‘ไปเยรูซาเล็มกัน เถอะ
เพราะเรากลัวพวกทหารของบา บิ โลนและ
ซีเรีย’ ดังนัน้พวกเราจึงมาอยูที่เยรูซาเล็ม”

๑๒ถอยคําของพระยาหเวห มีมาถึงเยเรมี
ยาหวา ๑๓ “พระ ยาหเวห ผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้
ผูเป็นพระเจาของอิสราเอล พูดไววาอยาง น้ี
‘ใหไปบอกกับคนยูดาหและทุกคนที่อาศัยอยู
ในเยรูซาเล็มวา “พวกเจาจะไมยอมรับคําตัก
เตือนหรือ พวก เจาจะไมยอมฟัง เราหรือ”’”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้ ๑๔ “ขนาดคําพูด
ของโย นา ดับ ลูกชายของเร คาบ ที่ไดสัง่
พวกลูกชายของเขาไมใหดื่มเหลาองุน พวก
ลูกๆของ เขาก็ยังทําตามเลย จนถึงทุกวัน น้ี
พวกเขาก็ไมดื่มเหลาองุน เพราะเชื่อฟังคําสัง่
ของพอพวก เขา แตพอเราสัง่พวก เจาอยาง
ไมหยุด หยอน พวก เจาก็ไมเห็นเชื่อ ฟังเรา
เลย ๑๕ เราสงพวกผู พูดแทนพระเจา ที่เป็น
พวกผูรับ ใชเราไปหาเจาอยางไมหยุด หยอน
ใหพวก เขาบอกกับเจาวา ‘พวก เจาแตละคน
ใหหันกลับจากทางชัว่ๆของ เจาและทําตัวให
ดีๆได แลว ถาพวก เจาไมไปติดตามรับ ใช
พระอื่นๆ พวกเจาจะไดอาศัยอยูในแผนดินที่

เราไดใหกับเจาและบรรพบุรุษของเจาไว’ แต
เจาก็ทําหูทวนลม ไมยอมฟังเรา ๑๖พวกลูก
หลานของโย นา ดับที่เป็นลูกชายของเร คาบ
ไดทําตามคํา สัง่ที่บรรพบุรุษของพวก เขาสัง่
พวกเขาไว แตคนพวกน้ีไมยอมเชื่อฟังเรา”

๑๗ดัง นัน้ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผู
เป็นพระเจาของอิสราเอลไดพูดวา “เราจะทํา
ใหสิ่งชัว่รายทัง้หมดที่เราไดพูดไว เกิดขึ้นกับ
คนยู ดาห และผู ที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มทุก
คน เพราะเราไดพูดกับพวกเขาแลว แตพวก
เขาไม ยอมฟัง เราไดเรียกพวก เขาแลว แต
พวกเขาไมยอมตอบ”

๑๘แตสําหรับครอบครัวของเร คาบ เยเร มี
ยาหพูดวา “พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผู
เป็นพระเจาของอิสราเอล พูดวา ‘เพราะพวก
เจาเชื่อ ฟังคํา สัง่ของโยนาดับบรรพบุรุษของ
เจา และรักษาคํา สัง่ของ เขาทุก ขอ และได
ทําทุก อยางที่เขาสัง่ใหพวก เจาทํา’ ๑๙ดัง
นัน้ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ ผูเป็น
พระเจาของอิสราเอล จึงพูดวา ‘จะมีคนจาก
ครอบครัวของโยนาดับลูกชายของเรคาบ มา
ยืนอยูตอหน าเราเสมอ’”

กษัตริยเยโฮยาคิมเผา
หนังสือมวนของเยเรมียาห

๓๖ ๑ ในปีที่ สี่ *ที่เย โฮ ยาคิ ม เป็น
กษตัริยปกครองยูดาห เยโฮยาคิม

เป็นลูกชายของกษตัริยโยสิยาห ถอยคําของ
พระ ยาหเวหไดมาถึงเยเร มี ยาหผู พูด แทน
พระเจา พระองคพูดวา ๒ “เยเร มี ยาห ให
เอาหนังสือมวนมา แลวเขียนถอยคําทัง้หมด
ที่เราไดพูดกับเจาตอวาอิสราเอล ยูดาห และ
ชนชาติทัง้หมด ตัง้แตวันแรกที่เราพูดกับเจา
คือตัง้แตชวงที่โยสิยาหเป็นกษตัริย มาจนถึง
วัน น้ี ๓บางทีเมื่อชาวยู ดาหไดยินเรื่องเลว
รายทัง้หมดที่เราวางแผนจะทําใหเกิด ขึ้นกับ
พวก เขา พวก เขาแตละคนอาจ จะไดเลิกทํา
ชัว่ แลวเราจะไดอภัยใหกับความผิดบาปของ
พวกเขา”

๔ เยเร มี ยาหจึงไปเรียกบา รุคลูกชายของ
เนริยาห แลวบารุคก็เขียนตามที่เยเรมียาห
บอกลงในหนังสือมวน เยเร มี ยาหบอกเขา
ทุกๆถอยคําที่พระ ยาหเวหไดบอกกับเยเร มี
ยาหไว ๕ เยเรมียาหสัง่บารุควา “ขาถูกหาม

*๓๖:๑ ในปีที่สี่ ตรงกับปี ๖๐๕ กอนพระเยซูมาเกิด



เยเรมียาห ๓๖:๖ 54 เยเรมียาห ๓๖:๒๖

ไมใหเขาไปในวิหารของพระ ยาหเวห ๖ เจา
จะตองไปอานหนังสือมวน น้ีที่เจาไดเขียน
ถอยคําของพระ ยาหเวหลงไป ตามที่ขาได
บอกเจานัน้ เจาจะตองไปอานหนังสือน้ีใหกับ
ทุกคนในวิหารฟังในวันอดอาหาร และเจาจะ
ตองอานถอยคําเหลา น้ีใหชาวยู ดาหทุก คนที่
มาจากเมืองตางๆของเขา ฟังดวย ๗บางทีคํา
รองขอความเมตตาของพวก เขาอาจ จะไป
ถึงพระ ยาหเวหก็ได แลวแตละคนก็จะหัน
กลับจากการทําชัว่ของเขา เพราะความโกรธ
แคนเดือดดาลที่พระ ยาหเวหมีตอคนพวก น้ี
รุนแรงมาก” ๘แลวบารุคลูกชายของเนรยิาห
ก็ทําตามที่เยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาสัง่
ทุกอยาง เขาอานหนังสือที่มีถอยคําของพระ
ยาหเวหในวิหารของพระยาหเวห

๙ ในเดือนเกาของปีที่ หาที่เย โฮ ยาคิ มเป็น
กษตัริยปกครองยู ดาห เย โฮ ยาคิ มเป็น
ลูกชายของกษตัริยโยสิ ยาห ทุกคนในเมือง
เยรูซาเล็มและทุกคนที่เดินทางมาเยรูซาเล็ม
จากเมืองตางๆของยู ดาห ตางพากันอด
อาหารอยูตอหน าพระยาหเวห ๑๐ ในเวลานัน้
บา รุคไดอานหนังสือมวนที่เขียนขึ้นตามคํา
พูดของเยเร มี ยาหในวิหารของพระ ยาหเวห
ใหกับคนทัง้หมดฟัง เขาอานอยูในหองของ
เกมาริยาหผูเป็นเลขานุการ ที่อยูบนโถงชัน้
บนตรงทาง เขาประตูใหมของวิหาร เก มา ริ
ยาหเป็นลูกชายของชาฟาน

๑๑มี คา ยาหไดยินถอยคําทัง้หมดของพระ
ยาหเวหในหนังสือมวน มีคายาหเป็นลูกชาย
ของเกมาริยาห และเกมาริยาหเป็นลูกชาย
ของชาฟาน

๑๒ เขาก็เลยลงไปที่หองของเลขานุการที่
ในวังของกษตัริย พวกเจา นายทัง้หมดก็
นัง่อยูที่ นัน่ มีทัง้เอ ลี ชา มาเลขานุการ และ
เด ไลย าหลูกชายของเชไม อาห เอ ลนาธัน
ลูกชายของอัคโบร เกมาริยาหลูกชายของชา
ฟาน เศเดคียาหลูกชายของฮานันยาห และ
พวกเจานายทัง้หมด ๑๓แลวมีคายาหก็เลาสิ่ง
ที่เขาไดยินมาทัง้หมด ตอนบา รุคอานจาก
หนังสือมวนใหประชาชนฟัง

๑๔และพวกเจา นายทัง้หมด ก็ไดสงเยฮู ดี
ลูกชายของเนธา นิ ยาห ซึ่งเป็นลูกของเชเล
มิ ยาห เชเล มิ ยาหเป็นลูกชายของคูชิ พวก
เขาสงเยฮู ดีไปหามี คา ยาห พรอมกับสัง่ให
บอกบารุควา “ใหเอาหนังสือมวนที่เจาอานให
ประชาชนฟัง แลวใหมาที่น่ี”

ดัง นัน้บา รุคลูกชายของเน ริ ยาห ไดเอา
หนังสือมวนไปหาพวกเขา

๑๕แลวคนพวกนัน้ก็พูดกับบารุควา “นัง่ลง
สิ แลวอานมันใหพวกเราฟังหนอย”
บารุคจึงอานมันใหพวกเขาฟัง
๑๖ เมื่อพวกเขาไดยินถอยคําทัง้หมด พวก

เขาก็มองหน ากันดวยความหวาด กลัว แลว
พวก เขาก็พูดกับบา รุควา “เราจะเอาถอยคํา
ทัง้หมดน้ีไปบอกกับกษตัริยอยางแนนอน”
๑๗แลวพวก เขาก็ถามบา รุควา “บอกพวก
เราหนอยสิวา เจาเขียนขอความน้ีขึ้น มาได
อยางไร เจาเขียนตามที่เขาบอกหรือ”

๑๘บา รุคตอบวา “ใช แลวครับ ผมเขียน
ตามที่เขาบอก พอเขาพูดคําเหลา น้ีใหผม
ฟัง ผมก็เขียนลงในหนังสือมวนตามที่เขา
ตองการ”

๑๙แลวพวกเจานายก็บอกบารุควา “รีบหนี
ไปซะ เจากับเยเรมียาห รีบไปหาที่ซอน และ
อยาใหใครรูวาพวกเจาอยูที่ไหน”

๒๐แลวพวกเจานายก็ไดวางหนังสือมวนไว
ในหองของเอ ลี ชา มาผูเป็นเลขานุการ แลว
พวก เขาก็พากันไปหากษตัริยที่ลานของวัง
แลวพวก เขาก็ไดบอกกษตัริยเรื่องทัง้หมดที่
เกิดขึ้น

๒๑แลวกษตัริยก็สงเยฮู ดี ไปเอาหนังสือ
มวน นัน้ แลวเขาก็ไปเอามันมาจากหองของ
เอ ลี ชา มาครูสอนศาสนานัน้ แลวเยฮู ดีก็
อานมันใหกับกษตัริย และพวกเจา นายทุก
คนที่ยืนอยูตอ หน ากษตัริยฟัง ๒๒ เวลา นัน้
ตรงกับเดือนเกาของปี กษตัริยนัง่อยูในวัง
ฤดู หนาวของพระองค กระถางไฟที่อยูตรง
หน าพระองคจุดอยู ๒๓ เมื่อเยฮู ดีอานหนังสือ
มวนไปไดสาม สี่แถบ พระองคก็เอามีดกรีด
หนังสือเป็นชิน้ๆแลวโยนลงไปในกระถางไฟ
พระองคตัดหนังสือไปเรื่อยๆจนพระองค
ไดเผาหนังสือมวนทัง้ เลมในกระถางไฟนัน้
๒๔ทัง้กษตัริยและพวกผูรับ ใชของพระองคที่
ไดฟังถอยคําทัง้หมดน้ีของพระ ยาหเวห ไม
ไดแสดงความเกรงกลัวหรือสํานึก ผิดดวย
การฉีกเสื้อผาของตัวเองเลย

๒๕ถึง แมเอลนาธัน เด ไลย าหและเกมา ริ
ยาหจะขอรองไม ใหพระองคเผาหนังสือมวน
แตพระองคก็ไมฟังพวกเขา ๒๖กษตัริยสัง่เย
ราเมเอล ลูกชายของพระองค และเสไรอาห
ลูกชายของอัสรี เอล และเชลามิยาหลูกชาย
ของอับ เด เอลใหไปจับตัวบา รุคที่เป็นเสมียน
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และเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา แตพระ
ยาหเวหซอนพวกเขาไว

๒๗หลังจากที่กษตัริยไดเผาหนังสือมวน ที่
มีถอยคําที่บา รุคไดเขียนไวตามคํา พูดของ
เยเรมียาห ถอยคําของพระยาหเวหก็มีมาถึง
เยเรมียาหวา

๒๘ “เยเร มี ยาหไปเอาหนังสือมวนมาอีก
เลม หน่ึง แลวใหเขียนขอความทุก อยาง
ลงไป เหมือนกับที่เจาเคยเขียนไวกอนแลว
ในหนังสือมวนเลมแรก ที่เยโฮยาคิมกษตัริย
แหงยู ดาหเผาไป ๒๙และใหเจาตอวากษตัริย
เย โฮ ยาคิ มแหงยู ดาหวาพระ ยาหเวหพูด
วา ‘เจาไดเผาหนังสือมวนเลม น้ี และพูด
วา “ทําไมเจาถึงไดเขียนบนมวนหนัง น้ีวา
กษตัริยแหงบาบิ โลนจะมาแนๆและเขาจะมา
ทําลายแผนดินน้ี และจะตอนคนและสัตวไป
เป็นเชลย”’” ๓๐ดัง นัน้ พระ ยาหเวหจึงพูด
เกี่ยวกับเยโฮยาคิมกษตัริยแหงยูดาหวา “จะ
ไมมีลูก หลานของ เขาไดนัง่บนบัลลังกของ
ดาวิด ศพของเขาจะถูกทิง้ไวอยูกลางแดดที่
รอน จัดในตอนกลาง วันและหนาวเหน็บใน
ตอนกลางคืน ๓๑ เราจะทําโทษเขา ลูกหลาน
ของเขา และพวกทาสรับใชของเขา สําหรับ
ความผิด บาปที่พวก เขาทํา และเราจะทําให
สิ่งเลวรายทัง้หมดเกิดขึ้นกับพวกเขาและผูที่
อาศัยอยูในเมืองเยรูซาเล็มรวม ทัง้คนยู ดาห
เป็นสิ่งเลว รายที่เราไดประกาศวาจะเกิด ขึ้น
กับพวกเขา แตพวกเขาไมสนใจฟัง”

๓๒ เยเร มี ยาหจึงเอาหนังสือมวนมาอีก
เลม และเอาไปใหกับบา รุคที่เป็นเสมียน ที่
เป็นลูกชายของเน ริ ยาห แลวบา รุคก็เขียน
ถอยคําทัง้หมดตามที่เยเร มี ยาหบอก ซึ่ง
เหมือนกับถอยคําที่อยูในหนังสือมวนเลมที่
เย โฮ ยาคิ มกษตัริยแหงยู ดาหเอาไปเผา ไฟ
แถมเพิ่มขอความอีกมากมายทํานองนัน้
ลงไปอีกดวย

เยเรมียาหถูกขัง

๓๗ ๑ เนบู คัด เนส ซารเป็นกษตัริยของ
บาบิโลน พระองคไดแตงตัง้ใหเศเด

คียาห ขึ้นเป็นกษตัริยปกครองแผนดินยูดาห
แทนกษตัริยโคนิยาห *ลูกชายของเยโฮยาคิ
ม เศเด คี ยาหเป็นลูกชายของกษตัริยโย สิ
ยาห ๒แตกษตัริยเศเดคียาห และผูรับใชของ

พระองค รวมทัง้ผูคนในยูดาห ก็ไมยอมฟัง
ถอยคําตางๆของพระ ยาหเวห ที่พระองคได
พูดผานมาทางเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา

๓กษตัริยเศเดคี ยาหสงเยฮู คัลลูกชายของ
เชเล มิ ยาห พรอมกับนักบวชเศ ฟัน ยาห
ลูกชายของมา อา เส อาห ไปหาเยเร มี ยาห
ผู พูด แทน พระเจา และบอกวา “เยเร มี
ยาห อธิษฐานตอพระยาหเวหพระเจาของเรา
แทนพวกเราดวย”

๔ ในเวลา นัน้เยเรมี ยาหยังไป ไหนมา ไหน
ทามกลางผูคนไดอยางอิสระ พวก เขายังไม
ไดจับเยเรมียาหขังคุก ๕และตอน น้ีกองทัพ
ของฟาโรหก็ไดเคลื่อน ทัพออกจากอียิปตมา
แลว และชาวบา บิ โลนที่กําลังปิดลอมเมือง
เยรูซาเล็มอยูรูขาว ก็เลยถอนฐานที่ มัน่ออก
ไปจากเมืองเยรูซาเล็ม

๖แลวถอยคําของพระ ยาหเวหก็มาถึง
เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา ๗พระยาหเวห
พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา “เยฮู คัลและเศ
ฟันยาห เรารูวาเศเดคียาหกษตัริยของยูดาห
ไดสงใหพวก เจามารองขอตอเรา ใหไปบอก
กับเขาวา กองทัพของฟาโรหที่กําลังออกจาก
อียิปตเพื่อมาชวยเจานัน้ กําลังจะหันกลับไป
อียิปตแผน ดินของพวก เขา ๘และชาวบา บิ
โลนก็จะกลับมาโจมตีเมืองเยรูซาเล็มอีก
และพวก นัน้ก็จะยึดเมืองเยรูซาเล็มและเผา
เมืองทิง้” ๙พระ ยาหเวหพูดวา “อยาหลอก
ตัว เอง โดยพูดวา ‘พวกบาบิ โลนจะถอนไป
แนๆ’ เพราะพวก เขาจะไมไป ไหน ๑๐ถึง
แมวาพวก เจาจะทําใหกองทัพบา บิ โลนทัง้
กองที่กําลังตอสูกับเจาอยู ได รับบาด เจ็บ
และเหลือแตพวกที่บาด เจ็บไวในเต็นทของ
พวก เขา พวก เขาก็จะลุกฮือขึ้นเผาเมือง น้ี
อยูดี”

๑๑ เมื่อกองทัพบา บิ โลนถอยทัพจากเมือง
เยรูซาเล็มเพราะกองทัพของฟาโรหบุกเขา
มา ๑๒ เยเร มี ยาหก็ออกจากเมืองเยรูซาเล็ม
ไปยังแผนดินเบนยามิน เพื่อไปรับสวนแบง
ในมรดกที่ดินรวม กับคน อื่นที่เหลืออยูที่
นัน่ ๑๓ เมื่อเขามาถึงประตูเมืองเบน ยา มิน
หัวหน ายามรักษาประตูอยูที่นัน่ เขามีชื่อวาอิ
รี ยาหลูกชายของเชเลมิยาห ซึ่งเป็นลูกของ
ฮานานิยาห อิรียาหจับกุมตัวเยเรมียาหผูพูด
แทน พระเจา พรอมกับบอกวา “เจากําลัง

*๓๗:๑ โคนิยาห บางครัง้เรียกวา “เยโคนิยาห” แตสวนใหญจะเรียกวา “เยโฮยาคีน”
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จะไปหาพวกบา บิ โลนน่ี นา” ๑๔ เยเร มี ยาห
ตอบวา “ไม จริง ผมไม ไดไปหาพวกบา บิ
โลน” แตอิ รียาหก็ไมฟังเยเรมียาห และจับ
ตัวเยเรมี ยาหไปใหพวกเจานาย ๑๕พวกเจา
นายโกรธเยเรมียาห พวกเขาก็เลยทุบตีเขา
จาก นัน้ก็จับเขาไปขังไวในคุกที่ บานของโย
นา ธานผูเป็นเลขานุการ เพราะพวก เขาทํา
บานหลังนัน้เป็นคุกไวแลว
กษัตริยเศเดคียาหปรึกษากับเยเรมียาห
๑๖ เยเร มี ยาหถูกจับ ขังไวในบอเก็บ น้ําที่

แหง แลวก็อยูที่ นัน่หลายวัน ๑๗หลังจากนัน้
กษตัริยเศเด คี ยาหก็สงคนมาเอาตัวไปพบ
กษตัริย แลวกษตัริยก็ถามเขาในวังเป็นการ
ลับๆวา “มีขาวสารอะไรจากพระยาหเวหบาง
ไหม” เยเร มี ยาหก็ตอบวา “มี ครับ” และ
เขาก็พูดตอ ไปวา “ทานจะถูกสงใหไปอยูใน
เงื้อม มือของกษตัริยบา บิ โลน” ๑๘ จาก นัน้
เยเร มี ยาหก็พูดกับกษตัริยเศเด คี ยาหอีกวา
“ขาพเจาทําผิดอะไรตอพระองค หรือตอ
ผูรับ ใชของพระองค หรือตอคนพวก น้ีหรือ
พระองคถึงไดจับขาพเจาขังคุก ๑๙แลวพวก
ผู พูด แทนพระเจาของพวกทานหายไป ไหน
กันหมดแลว พวกที่ทํานายใหกับพระองควา
‘กษตัริยแหงบาบิโลนจะไมมาโจมตีพวกทาน
และแผนดินน้ี’ ๒๐ขาแตกษตัริย ขอไดโปรด
เมตตาขาพเจาดวยเถิด อยาไดสงขาพเจา
กลับไปที่ บานของโย นา ธานเลขานุการนัน้
เลย เพราะขาพเจาจะตองตายที่นัน่แนๆ”

๒๑ดัง นัน้กษตัริยเศเด คี ยาหจึงออกคํา สัง่
และพวกเขาก็สงเยเรมียาหไปอยูภายใตการ
ดูแลของทหารยามที่ลาน พวกเขาใหขนมปัง
กับเยเร มี ยาหทุก วัน ขนมปังน้ีมาจากถนน
ของพวกทําขนมปัง จนไมมีขนมหลง เหลือ
อยูในเมืองอีกแลว และเยเรมียาหก็ไดอาศัย
อยูในลานของทหารยามนัน้

เยเรมียาหถูกขังไว

๓๘ ๑ เชฟาทิยาหลูกชายของมัทธาน เก
ดา ลิ ยาหลูกชายของปา ช เฮ อร ยู

คาลลูกชายของเชเล มิ ยาห และปา ช เฮ อร
ลูกชายของมัล คี ยาห ไดยินสิ่งตางๆที่เยเร
มี ยาหพูดกับทุกๆคนวา ๒ “พระ ยาหเวหพูด
วา ‘คนที่อยูในเมือง น้ี จะตองตายจากคม

ดาบ ความอดอยาก หรือไมก็โรค ราย แต
คนที่ออก ไปมอบตัวกับพวกบา บิ โลนจะรอด
ชีวิต จะไดชีวิตตัวเองเหมือนของที่ยึดมาได
จากสงคราม’

๓พระยาหเวหบอกวา ‘เมืองน้ีจะตองตกไป
อยูในเงื้อม มือกองทัพของกษตัริยบา บิ โลน
และจะตองถูกยึดอยางแนนอน’”

๔พวกเจานายก็เลยบอกกับกษตัริยวา “นา
จะฆาชายคนน้ีเสีย เพราะเมื่อเขาพูดสิ่งเหลา
น้ี เขาก็ไดทําลายขวัญและกําลังใจของทหาร
และประชาชนที่ยังคงหลงเหลืออยูในเมืองน้ี
อันที่จริง ชายคนน้ีไมไดกะจะใหสิ่งที่ดีๆเกิด
ขึ้นกับคนเหลา น้ีหรอก แตเขากะจะใหเรื่อง
เลวรายเกิดขึ้น”

๕แลวกษตัริยเศเด คี ยาหก็พูดวา “เขาอยู
ในกํา มือของเจาแลว เพราะเราก็หามอะไร
พวกเจาไมได”

๖พวก เขาก็เลยไปเอาตัวเยเร มี ยาห แลว
โยนเขาลงไปในบอเก็บ น้ําแหงของมัลคี ยาห
ที่อยูในลานของทหารยาม พวก เขาใชเชือก
หยอนตัวเยเรมียาหลงไป ในบอที่ไมมีน้ํานัน้
มีแตโคลน เยเรมียาหก็จมลงในโคลน ๗แลว
เอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปีย ที่เป็นขันทีที่
ทํางานอยูในวัง ไดยินวาเยเรมียาหถูกหยอน
ลงไปในบอที่ไมมีน้ํา และเขารูวากษตัริยนัง่
อยูที่ประตูเบน ยา มิน ๘ เอ เบด เม เลคจึง
ออกไปจากวัง ไปพูดกับกษตัริยวา ๙ “ขา แต
กษตัริยของขาพเจา คนพวกน้ีทําผิดตอเยเร
มียาหผูพูดแทนพระเจาในทุกเรื่อง พวกเขา
ผิดที่โยนทานลงไปในบอเก็บน้ําแหงนัน้ ทาน
จะหิวตายอยูใต นัน้แนเพราะมันไมมีขนมปัง
หลงเหลืออยูในเมืองอีกแลว”

๑๐กษตัริยจึงสัง่เอ เบด เม เลคชาว
เอธิโอเปียวา “ใหเอาลูกน องของเจาสามคน
*ไปดึงเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจาขึ้นมาจาก
บอเก็บน้ํานัน้กอนที่เขาจะตาย”

๑๑ เอเบดเมเลคจึงนําลูกน องไป เขาเขาไป
ในวังใตหองเก็บของ เขาเอาผาขี้ริว้และเสื้อ
เกาๆจากที่นัน่ เอาเชือกมัดพวกมันหยอนลง
ไปใหเยเรมียาห

๑๒แลวเอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปียก็บอก
กับเยเร มี ยาหวา “คลองผา ขี้ ริว้ขาดๆและ
เศษเสื้อผาพวก น้ีไวใตรักแรของทาน ตรงที่

*๓๘:๑๐ สามคน คําน้ีพบในฉบับฮีบรูฉบับเดียว ฉบับฮีบรูที่นิยมใชกันเขียนวา สามสิบคน
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อยูระหวางเชือกกับตัวทานเถิด” เยเรมียาห
ก็ทําตามที่เขาบอก

๑๓พวก เขาจึงดึงเยเร มี ยาหขึ้นมาดวย
เชือก และนําเขาขึ้นมาจากบอเก็บน้ําแหงได
แลวเยเรมี ยาหก็อยูในลานของทหารยามตอ
ไป

เศเดคียาหขอคําปรึกษาจากเยเรมียาห
๑๔กษตัริยเศเดคี ยาห สงคนไปนําตัวเยเร

มี ยาหผู พูด แทน พระเจามาพบพระองค ที่
ตรงประตูที่สามซึ่งอยูในวิหารของพระ
ยาหเวห แลวพระองคก็พูดกับเยเร มี ยาหวา
“เราจะถามเจาบางอยาง อยาไดปิดบังอะไร
จากเราละ”

๑๕ เยเร มี ยาหจึงบอกกับกษตัริยเศเด คี
ยาหวา “ถาขาพเจาบอกพระองค พระองค
จะไม ฆาขาพเจาหรือ และถาขาพเจาให
คํา แนะนํากับพระองค พระองคก็จะไม ฟัง
ขาพเจาหรอก” ๑๖ดัง นัน้กษตัริยเศเดคียาห
จึงสาบานกับเยเรมียาหอยางลับๆวา “เราขอ
สาบานตอพระ ยาหเวหผู สรางพวก เราและ
ประทานชีวิตใหพวก เราวา เราจะไมฆา เจา
และจะไมมอบตัว เจาใหกับคนพวก น้ีที่อยาก
จะฆาเจา”

๑๗ เยเร มี ยาหจึงบอกกับเศเด คี ยาหวา
“พระยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ พระเจา
แหงอิสราเอลพูดวา ‘ถาเจายอมออกไป
มอบตัวกับเจา หน าที่ของกษตัริยแหงบา บิ
โลนจริงๆเจาก็จะรอด ชีวิต และเมือง น้ีก็จะ
ไมถูกไฟ เผา เจาและครอบครัวของ เจาก็จะ
รอดชีวิต ๑๘แตถาเจาไมออกไปมอบตัวกับ
เจาหน าที่ของกษตัริยแหงบาบิโลน เมืองน้ีก็
จะตกไปอยูในเงื้อมมือของชาวบาบิโลน แลว
พวก เขาก็จะจุด ไฟเผาเมือง แลวเจาก็จะไม
รอดพนเงื้อมมือพวกเขา’”

๑๙แลวกษตัริยเศเด คี ยาหก็พูดกับเยเร มี
ยาหวา “เรากลัวพวกยิวที่ทิง้เมืองไปหาพวก
บา บิ โลน กลัววาเรา จะถูกสงไป ใหพวก มัน
ทํารายเอา”

๒๐ เยเร มี ยาหจึงพูดวา “พวก เขาจะไม
สงพระองคไปอยูในเงื้อม มือของคนพวก
นัน้หรอก โปรดฟังเสียงของพระ ยาหเวห
ผู ที่ขาพเจากําลังพูดแทนอยู เถิด และทุก
อยางก็จะเป็นไปดวย ดีสําหรับพระองค และ
พระองคก็จะรอดชีวิต

๒๑แตพระ ยาหเวหไดแสดงใหขาพเจาเห็น
วาสิ่งตางๆเหลา น้ีจะเกิด ขึ้น ถาพระองคไม
ยอมออกไปมอบตัว ๒๒คือผู หญิงทุก คนที่
เหลืออยูในบานของกษตัริยแหงยู ดาหจะถูก
จับไป ใหกับพวกเจา หน าที่ของกษตัริยแหง
บาบิ โลน แลวพวกเขาก็จะพูดวา ‘พันธมิตร
ของแกหักหลังแกแลว พวกเขาชนะแก เทา
ของแกจมโคลนแลว และพวก เขาก็ทอดทิง้
แกไป’

๒๓พวก เมียและลูกทุก คนของพระองคจะ
ตองไปหาชาวบาบิ โลน และพระองคก็จะหนี
ไมพนเงื้อม มือของพวก เขาไป ได เพราะ
กษตัริยแหงบา บิ โลนจะจับกุมพระองคและ
เอาไฟเผาเมืองน้ี”

๒๔แลวกษตัริยเศเด คี ยาหก็พูดกับเยเร มี
ยาหวา “ถาเจาไมบอกใหใครรู ถึงเรื่องที่เรา
ไดพูด คุยกันในวัน น้ี เจาก็จะไมตาย ๒๕ถา
พวก เจานายรูวาเราพูดกับ เจา แลวพวก เขา
มาถามเจาวา ‘ชวยบอกพวกเราหนอยวา เจา
ไดพูดอะไรกับกษตัริย และกษตัริยไดพูด
อะไรกับเจาบาง ถาเจาบอกเราทุกอยาง เรา
จะไมฆาเจา’

๒๖ เจาก็ตองบอกพวกเขาวา ‘ผมไดขอรอง
พระองค วาอยาไดสงผมกลับไปตายที่ บาน
ของโยนาธานเลย’”

๒๗แลวพวก เจานายทัง้หมดก็ตรงเขามา
ถามเยเร มี ยาห เขาก็ตอบไปตามที่กษตัริย
สัง่ ดังนัน้พวกเขาจึงเลิกถามเพราะพวกเขา
เองก็ไมไดยินการพูดคุย

๒๘แลวเยเร มี ยาหก็อยูในลานของทหาร
ยาม จนถึงวันที่บา บิ โลนยึดเมืองเยรูซาเล็ม
ได

เมืองเยรูซาเล็มแตก
(๒ พกษ. ๒๕:๑-๑๒; ยรม. ๕๒:๔-๑๖)

๓๙ ๑ ในเดือนที่ สิบของปีที่ เกาที่เศเด
คี ยาห เป็นกษตัริยปกครองยู ดาห

กษตัริยเนบู คัด เนส ซารแหงบา บิ โลนไดยก
กองทัพทัง้หมดของพระองคมาลอมเมือง
เยรูซาเล็มไว ๒ ในวันที่ เกาเดือนสี่ ของปีที่
สิบ เอ็ดที่เศเด คี ยาห เป็นกษตัริยปกครอง
ยู ดาห แนวป องกันเมืองเยรูซาเล็มก็ถูก
ทะลวงเขา มา ๓พวกเจา นายชัน้ผูใหญ
ทัง้หมดของกษตัริยบาบิ โลน ก็ไดเขามา นัง่
อยูที่กลางประตูเมือง เนอรกัลชาเรเซอร สัม
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การเนโบ สารเสคิม ที่มียศรับสารีส *เนอรกัล
ชา เร เซอร †ที่มียศรับมัก และเจาหน าที่คน
อื่นๆทัง้หมดของกษตัริยบา บิ โลนก็อยูที่ นัน่
ดวย

๔ เมื่อกษตัริยเศเด คี ยาหแหงยู ดาหและ
ทหารทุก คนเห็นพวก น้ี พวก เขาก็พากัน
หนีออกไปนอกเมืองในตอนกลาง คืน ผาน
ทางสวนของกษตัริย ออกทางประตูที่อยู
ระหวางกําแพงสอง ชัน้ พวก เขาออกนอก
เมืองทางถนนที่ตรงไปยังทะเล ทรายอา รบา
๕ทหารบาบิโลนก็ไลตามพวกเขาไป และไป
ทันกษตัริยเศเด คี ยาห ที่ทะเล ทรายอา รบา
ใกลๆเมืองเย ริ โค แลวพวก เขาก็จับกษตัริย
เศเดคียาห และพาพระองคไปหาเนบูคัดเนส
ซาร กษตัริยของบาบิ โลน ที่ริบลาหในแผน
ดินฮามัท แลวกษตัริยเนบูคัด เนสซาร ก็ได
ตัดสินลงโทษกษตัริยเศเด คี ยาห ๖กษตัริย
บาบิโลนไดฆาพวกลูกชายของกษตัริยเศเดคี
ยาหที่ริบ ลาหตอ หน าตอตาพระองค แลวก็
ฆาเจานายทัง้หมดของยูดาหดวย ๗ จากนัน้
พระองคก็ควักดวงตาของกษตัริยเศเดคียาห
แลวเอาโซลามพระองค พาไปบาบิโลน

๘ จากนัน้พวกบาบิโลนก็เผาวังของกษตัริย
และบานเรือนของประชาชน พรอมกับ
ทําลายกําแพงเมืองเยรูซาเล็มลง ๙ เนบูซาระ
ดานหัวหน าองครักษ ก็ไดทําการกวาดตอน
ประชาชนที่เหลือในเมือง และคนเหลา นัน้ที่
ไดทิง้เมืองออกไปมอบตัวกับ เขากอนหน า น้ี
รวมทัง้ชาง ฝีมือที่เหลือ เขาไดกวาดตอนไป
บา บิ โลน ๑๐สวนคนที่ยากจนที่ไมมีทรัพย
สมบัติอะไร เนบูซาระดานหัวหน าองครักษ ก็
ปลอยทิง้ ไวในยู ดาห และในวัน นัน้เขาก็ได
ยกพวกไรองุนกับทองทุงทัง้หลายใหกับพวก
เขา

เนบูคัดเนสซารดูแลเยเรมียาห
๑๑แลวเนบูคัดเนสซารก็ออกคําสัง่ผานเนบู

ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ เกี่ยว กับเยเร มี
ยาห พระองคสัง่วา ๑๒ “ไปเอาตัวเยเรมียาห
มา และดูแลเขาให ดี อยาไดทําอันตรายเขา
แตใหทําทุกอยางตามที่เขาขอ”

๑๓แลวเนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ
เนบูชัสบาน เจานายชัน้ผูใหญ เนอรกัลชาเร

เซอร ที่มียศรับมัก และนายพลทุกคนของ
กษตัริยบา บิ โลน ก็เรียกเยเร มี ยาหมาพบ
๑๔พวก เขาไปนําตัวเยเร มี ยาหมาจากลาน
ของทหารยาม แลวก็สงตัว เขาไปใหกับ เก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัม อา หิคัมเป็น
ลูกชายของชาฟาน เกดาลิยาหจะเป็นคนพา
เยเร มี ยาหกลับไปบานของเยเร มี ยาหเอง
และเยเรมียาหก็ไดอยูทามกลางคนของเขา
พระเจาสัญญาวาจะชวยเอเบดเมเลค
๑๕และถอยคําของพระ ยาหเวหก็มีมาถึง

เยเร มี ยาห ตอนที่เขาถูกคุม ตัวอยูในลาน
ของทหารยาม พระยาหเวหพูดวา ๑๖ “เยเรมี
ยาห ไปบอกกับเอ เบด เม เลคชาวเอธิโอเปีย
วา พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้ สิน้ พระเจาของ
อิสราเอล พูดวา ‘เราจะนําความพินาศมา
สูเมือง น้ี ไมใชความรุงเรือง เราจะทํากับ
เมือง น้ีเหมือนกับที่เราไดเตือนไวแลว และ
เจาจะเห็นเหตุการณที่เราไดเตือนไวแลว
เกิด ขึ้น’” ๑๗พระ ยาหเวหพูดวา “แตเราจะ
ปกป องเจาไวในวัน นัน้ เพื่อเจาจะ ไดไมตก
ไปอยูในเงื้อม มือของคนเหลา นัน้ที่เจา กลัว
๑๘ เจามัน่ใจได เลย เพราะเราจะชวยชีวิตเจา
อยางแนนอน แลวเจาก็จะไมถูกดาบฆา ฟัน
เจาจะได รับชีวิตตัว เองเหมือนของที่ยึดได
จากสงคราม เพราะเจาไววางใจในเรา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้

เยเรมียาหและพวกที่
เหลืออยูกับเกดาลิยาห

๔๐ ๑ถอยคําของพระ ยาหเวหก็มีมาถึง
เยเรมียาห หลังจากที่เนบูซาระดาน

หัวหน าองครักษ ไดปลอยเขาใหเป็นอิสระที่
เมืองรา มาห ตอนที่เนบู ซา ระ ดานเจอตัว
เยเรมียาหนัน้ เขาถูกมัดอยูกับกลุมคนที่ถูก
กวาดตอนมาจากเยรูซาเล็มและยู ดาห เพื่อ
ไปที่บา บิ โลน ๒หัวหน าองครักษเอาตัวเยเร
มี ยาหมา และพูดกับเขาวา “พระ ยาหเวห
พระเจาของเจา ไดขูวาจะนําความหายนะมา
สูสถานที่แหงน้ี ๓และพระยาหเวหก็ไดทําให
สิ่งน้ีเกิดขึ้นเหมือนกับที่พระองคบอก เพราะ
พวก เจาไดทําบาปตอพระ ยาหเวห และไม
เชื่อ ฟังพระองค เลยทําใหสิ่ง น้ีเกิด ขึ้นกับ

*๓๙:๓ ยศรับสารีส ยศรับสารีสกับยศรับมักเป็นชื่อตําแหนงในกองทัพของบาบิโลน
†๓๙:๓ เนอรกัลชาเรเซอร ในขอสามน้ี มีสองคนที่มีชื่อเหมือนกัน
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เจา ๔ตอนน้ีเราไดปลดโซออกจากมือของเจา
แลว ถาเจาอยากไปบา บิ โลนกับ เรา ก็มา
เถอะ เราจะดูแลเจา เอง แตถาเจาไมอยาก
ไป ก็ไม ตองไป มองดูแผน ดินทัง้หมดน้ี
ที่อยูตรงหน าเจาสิ อยากไป ไหนก็ไป เถอะ”
๕กอนที่เยเร มี ยาหจะเดินจากไป เนบู ซา
ระ ดานก็พูดขึ้นวา “หรือเจาจะกลับไปหาเก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมลูกชายของชา
ฟาน กษตัริยบา บิ โลนไดแตง ตัง้ใหเก ดา ลิ
ยาหปกครองเมืองตางๆในยู ดาห เจาก็ไปอยู
กับ เขารวมกับประชาชน หรือเจาอยากจะไป
ที่ไหนที่เจาคิดวาดี ก็ไป เถอะ” แลวหัวหน า
องครักษก็ใหเสบียงอาหาร จาก นัน้ก็ปลอย
เขาไป ๖ เยเร มี ยาหก็เลยไปหาเก ดา ลิ ยาห
ลูกชายของอาหิคัมที่มิสปาห แลวก็อยูกับเขา
ที่ นัน่ ทามกลางประชาชนที่ถูกปลอยทิง้ ไว
ในแผนดินนัน้

การปกครองสัน้ๆของเกดาลิยาห
๗แลวพวกแมทัพนายก องที่อยูในพื้นที่กับ

ลูก น องของพวก เขาก็ไดยินวากษตัริยบา บิ
โลนไดแตงตัง้เกดาลิยาหลูกชายของอาหิคัม
ใหเป็นผูดูแลแผนดินน้ี และยังไดมอบหมาย
ใหเขาดูแลพวกผูชาย ผูหญิง และเด็ก รวม
ทัง้ใหเขาดูแลคนยากคนจนในแผนดินน้ีที่ไม
ถูกกวาดตอนไปบาบิโลน

๘คนเหลา น้ีไดมาหาเก ดา ลิ ยาหที่มิส ปาห
คืออิชมาเอลลูกชายของเนธานิยาห โยฮานัน
และโยนาธาน ลูกชายของคาเรอาห เสไรอาห
ลูกชายของทันหเุมท พวกลูกชายของเอฟาย
ชาวเนโทฟาห และเยซันยาหลูกชายชาวมา
อาคาห คนเหลาน้ี รวมทัง้คนของพวกเขาก็
ไดมาหาเกดาลิยาหที่มิสปาห

๙ เก ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมลูกชาย
ของชา ฟานไดสาบานกับพวก เขาและคน
ของพวก เขาวา “ไม ตองกลัวที่จะตองรับ ใช
ชาวบา บิ โลนหรอก ใหอาศัยอยูในดิน แดน
ของพวก ทาน และรับ ใชกษตัริยบา บิ โลน
เถอะ แลวทุก อยางก็จะดี เองสําหรับทาน
๑๐แตสําหรับเรา เราจะอยูที่มิส ปาหเพื่อเป็น
ตัวแทนของทานตอพวกบา บิ โลนที่มาโจมตี
พวกเรา สวนพวกทานก็ใหเก็บเหลาองุน ผล
ไม และน้ํามันมะกอกไวในหมอไห แลวก็อยู
ในเมืองตางๆของทาน ที่พวกทานยึดมาได”

๑๑และพลเมืองยู ดาหทุก คนที่อยูในโม
อับ ในอัม โมน ในเอ โดม และอยูในที่ตางๆ

ก็ไดยินวากษตัริยบา บิ โลนไดทิง้คนไวนิด
หนอยในยูดาห และพระองคไดแตงตัง้เกดา
ลิ ยาหลูกชายอา หิคัม ใหปกครองพวก เขา
เหลา นัน้ อา หิคัม เป็นลูกชายของชา ฟาน
๑๒ดัง นัน้พวกยิวทุก คนตางก็พากันเดินทาง
กลับมาจากสถาน ที่ตางๆที่พวก เขาเคยถูก
ขับไลไปอยูนัน้ แลวพวกเขาก็มาที่แผนดินยู
ดาห มาหาเกดาลิยาหที่มิสปาห แลวพวกเขา
ก็ไดเก็บเกี่ยวองุนและผลไมอื่นๆไดมากมาย

อิชมาเอลซองสุมคนหักหลังเกดาลิยาห
๑๓แลวโย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าหกับ

แมทัพนายกอง ที่อยูในทองทุง ตางก็พากัน
มาหาเกดา ลิ ยาหที่มิส ปาห ๑๔และพวก เขา
บอกกับเก ดา ลิ ยาหวา “ทานรูหรือ เปลาวา
กษตัริยบาอาลิสแหงอัมโมน ไดสงอิชมาเอล
ลูกชายของเนธา นิ ยาห มาฆา ทาน” แตเก
ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมไม เชื่อพวก เขา
๑๕แลวโยฮา นันลูกชายของคา เรอ าห ก็เลย
แอบพูดกับเกดาลยิาหที่มิสปาหวา “ขอใหผม
ไปฆาอิชมาเอลลูกชายของเนธานิยาห จะได
ไมมีใครรู จะปลอยใหเขามาฆาทานไดยัง ไง
ถาเขาทําอยางน้ี มันจะทําใหคนยูดาหทุกคน
ที่รวม ตัวกันมาอยูกับ ทาน ก็จะ ตองกระจัด
กระจายไป แลวคนยู ดาหที่เหลืออยูก็จะถูก
กําจัดจนหมดสิน้ไป”

๑๖แตเกดาลิยาหลูกชายของอาหิคัม บอก
กับโยฮานันลูกของคาเรอาหวา “อยาทําอยาง
นัน้ เพราะเรื่องที่เจาพูดเกี่ยวกับอชิมาเอลนะ
ไมใชเรื่องจริงหรอก”

๔๑ ๑ ในเดือนที่ เจ็ด อิ ชมา เอลลูกชาย
ของเนธา นิ ยาห เนธา นิ ยาหเป็น

ลูกชายของเอ ลี ชา มา อิ ชมา เอลไดมาหาเก
ดาลิยาหลูกชายของอาหิคัม ที่มิสปาห อิชมา
เอลคน น้ีเป็นเชื้อ เจาคน หน่ึง และเป็นนาย
พลที่เกงกาจคน หน่ึงของกษตัริย เขามากับ
คนของ เขาสิบ คน และพวก เขาก็กินอาหาร
รวมกับเกดาลิยาหที่มิสปาห ๒ จากนัน้อิชมา
เอลลูกชายของเนธา นิ ยาหและชายสิบ คนที่
อยูกับเขาก็ลุกขึ้นมา เอาดาบแทงเกดาลิยาห
ลูกชายของอาหิคัมลูกชายชาฟานจนตาย เก
ดาลิยาหเป็นคนที่กษตัริยบาบิโลนแตงตัง้ให
เป็นผูปกครองแผนดินน้ี

๓ จาก นัน้ก็ฆาพลเมืองยู ดาหทัง้หมดที่อยู
กับเขาในเมืองมิสปาห รวมทัง้ทหารบาบิโลน
ที่อยูที่นัน่ดวย
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๔ วันที่ สองหลัง จากฆาเก ดา ลิ ยาหผานไป
แลว ยังไมมีใครรู ๕มีชายแปด สิบคนเดิน
ทางมาจาก เชเคม ชิโลห และสะมาเรีย พวก
เขาโกนหนวดเครา ฉีกทึ้งเสื้อผาตัวเอง และ
เชือดเฉือนเน้ือตัวเอง พวกเขาถือเครื่องบูชา
เมล็ด พืชไวใน มือ และเครื่องหอมมาถวาย
ในวิหารของพระ ยาหเวห ๖แลวอิ ชมา เอล
ลูกชายของเนธา นิ ยาหก็ออกจากมิส ปาห
มาหาพวก เขา อิ ชมา เอลเดิน ไปก็รองไหไป
เมื่อเจอพวก นัน้แลวก็บอกวา ไปหาเก ดา ลิ
ยาหลูกชายของอาหิคัมกันเถอะ

๗แตพอพวก เขาเดินเขาไปถึงใจกลาง
เมือง อิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิยาหและ
คนที่มากับ เขา ก็ฆาคนพวก นัน้แลวเอาศพ
ไปโยนทิง้ในบอเก็บน้ํา

๘แตมีสิบ คนจากแปด สิบคนนัน้บอกกับอิ
ชมา เอลวา “อยา ฆาพวก เราเลย เพราะเรา
มีขาวสาลี ขาวบารเลย น้ํามันมะกอก และ
น้ําเชื่อมผลไมซอนอยูในทุงดวย” อิชมาเอล
ก็เลยหยุด ไม ไดฆาพวก เขาใหตายตามคน
อื่นๆที่มาดวยกัน

๙ (บอเก็บ น้ําที่อิ ชมา เอลโยนศพคนที่เขา
ฆาลงไป โดยแกลงทําเป็นเพื่อนของเก ดา ลิ
ยาหนัน้ เป็นบอเก็บ น้ําขนาดใหญที่กษตัริย
อาสาสรางไวตอนที่พระองคถูกกษตัริยบา
อาชาแหงอิสราเอลโจมตี) อิ ชมา เอลลูกชาย
ของเนธา นิ ยาหถมมันดวยศพของคนที่เขา
ฆา

๑๐แลวอิชมาเอลก็จับคนที่เหลือที่อยูในมิส
ปาหไป ซึ่งมีทัง้พวกลูกสาวของกษตัริย และ
คนที่ยังเหลืออยู คนพวก น้ีเป็นคนที่เนบู ซา
ระ ดานหัวหน าองครักษไดแตง ตัง้ใหเก ดา ลิ
ยาหลูกชายของอาหิคัมเป็นผูดูแล แลวอิชมา
เอลก็หนีขามไปหาคนอัมโมน

๑๑ จาก นัน้โย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าห
และแมทัพนายก องทัง้ หลายที่อยูกับ เขา
ไดยินเรื่องชัว่ ชาที่อิ ชมา เอลลูกชายของ
เนธา นิ ยาหทําลงไป ๑๒พวก เขาจึงยกทหาร
ทัง้หมดที่มี อยูไปสูกับอิ ชมา เอลลูกชายของ
เนธานิยาห พวกเขาไปเจออิชมาเอลที่บึงน้ํา
ใหญในกิเบโอน

๑๓ เมื่อคนที่โดนจับตัวมาที่อยูกับอิชมาเอล
เห็นโยฮานันลูกชายของคาเรอาห พรอมกับ

พวกแมทัพนายกองที่มากับเขา พวกเขาตาง
ก็พากันดีใจ

๑๔แลวทุกคนที่อิชมาเอลจับมาจากมิสปาห
ก็หันกลับไปหาโยฮานันลูกชายของคาเรอาห
๑๕แตอิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิ ยาหกับ
ทหารแปดคนก็หนีโยฮานันไปได แลวเขาหนี
ไปหาชาวอัมโมน

๑๖แลวโย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าหกับ
แมทัพนายก องทัง้หมดที่มากับ เขาก็รับเอา
คนที่เหลือที่อิชมาเอลลูกชายของเนธานิยาห
พามาจากมิส ปาห หลัง จากที่เขาไดฆาเก ดา
ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมแลว มีทัง้ผูชาย
ทหาร ผู หญิง เด็ก และขันทีที่โย ฮา นันนํา
กลับมาจากกิเบโอน

โยฮานันหนีไปอียิปต
๑๗พวก เขาไดไปอยูที่เก รูธคิม ฮามซึ่งอยู

ใกลๆเบธเล เฮม พยายามจะหนีไปใหถึง
อียิปต ๑๘ เพราะอยากจะไปใหไกลจากพวก
บา บิ โลน นัน่ก็เพราะพวก เขากลัวชาวบา
บิ โลน เพราะอิ ชมา เอลลูกชายของเนธา นิ
ยาห ไดฆาเกดาลิยาหลูกชายของอาหิคัม ที่
กษตัริยบาบิโลนแตงตัง้ใหดูแลแผนดินน้ี

ขาวของเยเรมียาหไปถึงโยฮานัน

๔๒ ๑พวกแมทัพนายก องทุก คน ก็ได
เดิน ทางมากับโย ฮา นันลูกชายของ

คา เรอ าห และอา ซา ริ ยาห *ลูกชายของ
โฮชายาห และคนทัง้หมดจากคนที่กระจอก
ที่สุดไปถึงคนที่สําคัญที่สุด ตางก็พากันมาหา
เยเรมียาห

๒แลวพวก เขาก็พูดกับเยเร มี ยาหผู พูด
แทน พระเจาวา “ขอได โปรดรับ ฟังคํา
ออนวอนของพวก เราดวย ชวยอธิษฐานตอ
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน เผื่อพวก เรา
และชาวบานที่ยังเหลืออยู น้ีดวยเถอะ เพราะ
พวก เราเหลือกันแคไมกี่คนอยางที่ทานเห็น
น้ี จากที่เคยมีกันอยูมากมาย ๓อธิษฐานให
พระ ยาหเวหพระเจาของทาน บอกพวก เรา
หนอยวา พวก เราควรจะไปทาง ไหน และ
ควรจะทําอะไร”

๔แลวเยเรมี ยาหผู พูด แทนพระเจาก็บอก
พวก เขาวา “ผมไดยินที่พวก ทานพูดแลว

*๔๒:๑ อาซาริยาห ชื่อน้ีเขียนตามคําแปลกรีกโบราณ ดูเยเรมียาห ๔๓:๒ แตขอน้ี ฉบับฮีบรู
ที่นิยมใชกัน เขียนวา “เยซานิยาห”
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ผมจะอธิษฐานตอพระ ยาหเวหพระเจาของ
พวก ทานตามที่ทานขอ เมื่อพระ ยาหเวห
ตอบอะไรกลับมาใหกับทาน ผมจะบอกพวก
ทานทุกอยาง โดยไมปิดบังอะไรไวเลย”

๕แลวพวก เขาก็พูดกับเยเร มี ยาหวา “ถา
พวก เราไมทําทุกอยางตามที่พระ ยาหเวห
พระเจาของทานบอกผานทานใหพวก เราทํา
แลวละก็ ขอใหพระยาหเวหเป็นพยานที่เชื่อ
ถือไดตอตานพวกเรา ๖ ไมวามันจะดีหรือไม
ดี พวกเราก็จะเชื่อฟังพระยาหเวห ผูที่พวก
เรากําลังสงทานไป เพื่อวาทุก สิ่งจะไดเป็น
ไปดวยดีสําหรับพวก เรา เมื่อเราเชื่อ ฟังพระ
ยาหเวหพระเจาของพวกเรา”

๗หลังจาก นัน้สิบ วัน ถอยคําของพระ
ยาหเวหก็มีมาถึงเยเร มี ยาห ๘แลวเขาก็
เรียกโย ฮา นันลูกชายของคา เรอ าห รวม
ทัง้แมทัพนายก องทุก คนที่อยูกับ เขา และ
ประชาชนทุก คน ตัง้แตกระจอกงอก งอยไป
จนถึงคนที่สําคัญที่สุด ๙แลวเยเร มี ยาหก็
พูดวา “พระ ยาหเวหพระเจาแหงอิสราเอล
พระองคผู ที่พวกทานสงเราไปขอรอง
พระองคพูดวา ๑๐ ‘ถาพวก เจาจะยัง คงอยูใน
ดิน แดนน้ีตอ ไปแนๆแลวละก็ เราก็จะสราง
เจาขึ้นมาใหม และเราก็จะไมทําลายเจา ลง
เราจะปลูกเจาขึ้นมาใหม และเราจะไมถอน
รากเจา เพราะเราเสียใจที่เราไดทําสิ่งรายๆ
ไวกับ เจา ๑๑ ไม ตองกลัวเมื่อพวก เจายืนอยู
ตอหน ากษตัริยบาบิ โลนที่เจากลัวอยูในตอน
น้ี ไมตองกลัวเขา’ พระยาหเวหพูดวาอยาง
นัน้ ‘เพราะวาเราอยูกับ เจาเพื่อชวยและปก
ปักรักษาเจาจากเงื้อม มือของเขา ๑๒ เราจะ
เมตตาปรานีพวก เจา เขาจะ ไดเมตตาปรานี
เจาดวย แลวเขาก็จะคืนเขตแดนของ เจาให
กับ เจา’ ๑๓แตถาเจาพูดวา ‘เราจะไมอยูใน
แผน ดินน้ีหรอก’ แสดงวาเจาจะไมเชื่อ ฟัง
พระยาหเวหพระเจาของเจาแลว ๑๔พวกเจา
กลับพูดวา ‘เราไมอยูที่น่ีหรอก เราจะไปอยูที่
แผน ดินอียิปต จะไดไม เจอกับสงคราม เรา
จะไดไมไดยินเสียงแตรศึก และจะไดไมตอง
อด ขาวตาย และเราจะอยูที่ นัน่’ ๑๕ถานัน่
เป็นความตองการของเจาละก็ ชาวยู ดาหที่
ยังเหลืออยู ฟังการตัดสินใจของพระยาหเวห
ใหดี พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ พระเจาของ
อิสราเอลพูดวา ‘ถาเจาตัดสิน ใจแนว แนแลว
วาจะไปอียิปต แลวพวก เจาก็ไปอาศัยอยูที่
นัน่ในฐานะคนตางชาติ ๑๖สงครามที่เจากลัว

นักกลัว หนาก็จะเกิด ขึ้นกับเจาที่แผน ดิน
อียิปตนัน้ และความอดอยากที่เจาเป็น หวง
กังวล ก็จะตามเจามาติดๆเขาไปในอียิปตนัน้
แลวเจาก็จะตายที่นัน่ ๑๗ทุกคนที่ตัดสินใจจะ
ไปอยูในอียิปตอยางคนตางชาตินัน้ ก็จะตาย
ดวยคมดาบ ความอดอยาก และโรคระบาด
จะไมมีใครรอดชีวิตหรือหนีรอดออกมาได
เลยจากเรื่องเลว รายที่เรากําลังจะทําใหเกิด
ขึ้นกับพวกเขานัน้’”

๑๘พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ พระเจา
แหงอิสราเอลพูดวา “เราจะเทความโกรธใส
เจาเมื่อเจาไปอียิปต เหมือนกับที่เราเคยเท
ความโกรธใสคนที่อาศัยอยูในเยรูซาเล็มมา
แลว เจาจะกลายเป็นแบบ อยางของคําสาป
แชง เป็นที่รกรางวางเปลา เป็นของที่ไมมีคา
และเป็นแบบอยางของการหัวเราะเยาะ แลว
เจาจะไมไดเห็นแผนดินน้ีอีกเลย”

๑๙พวก ทานคนยู ดาหที่ยังหลง เหลืออยู
พระยาหเวหบอกใหพวกทานวาอยาไปอียิปต
เลย พวก ทานก็รูแนชัดแลววาวัน น้ีผมได
เตือนทานแลว ๒๐ วาพวกทานไดทําใหชีวิต
ของตัว เองหันเหออกไปจากทางที่ ถูกที่ ควร
ที่ผมพูดอยาง น้ีก็เพราะพวกทานสงผมไปหา
พระ ยาหเวหพระเจาของพวกทานเอง โดย
ขอวา “ชวยอธิษฐานตอพระยาหเวหพระเจา
ของพวก เราเผื่อพวก เราดวย และชวยบอก
พวก เราทุกอยางที่พระ ยาหเวหพูด แลวเรา
จะทําตาม”

๒๑และวัน น้ีผมก็ไดบอกทานแลววา
พระองคพูดอะไรกับผม แตพวกทานก็ไม
ยอมเชื่อ ฟังพระ ยาหเวหพระเจาของทาน
และไม ยอมฟังทุก สิ่งที่เราบอกทานไป แลว
๒๒ถึงตอน น้ีทานก็มัน่ใจได เลยวา พวกทาน
จะตองตายจากคม ดาบ จากความอดอยาก
และจากโรคระบาด ในที่แหงนัน้ที่ทานอยาก
จะไปอยูอยางคนตางชาติ

ยายถิ่นฐานไปอียิปต

๔๓ ๑พระ ยาหเวหพระเจาของพวก เขา
ไดสงเยเรมี ยาหมาบอกถอยคําของ

พระองคกับประชาชนทุกคน เมื่อเยเรมียาห
ไดบอกทุกอยางที่พระ ยาหเวหสัง่ใหมาบอก
กับพวก เขาเสร็จแลว ๒อา ซา ริ ยาหลูกชาย
ของโฮ ชา ยาห และโย ฮา นันลูกชายของคา
เรอาห และพวกประชาชนที่โอหังทุกคน พูด
กับเยเรมียาหวา “แกพูดโกหก พระยาหเวห
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พระเจาของพวก เราไม ไดสงแกมาใหพูดกับ
เราวา ‘อยาไปอียิปตเพื่อไปอยูเหมือนคนตาง
ชาติที่ นัน่เลย’ ๓ที่แกพูดอยาง น้ีก็เพราะบา
รุคลูกชายของเน ริ ยาหกําลังยุแหยใหแกตอ
ตานพวกเรา เพื่อจะไดจับพวกเราสงไปใหอยู
ในเงื้อม มือของพวกบา บิ โลน เพื่อใหมันฆา
พวก เราทิง้และกวาดตอนพวก เราไปที่บา บิ
โลน” ๔ โยฮา นันลูกชายของคา เรอาห และ
พวกแมทัพนายกองทัง้หมด และคนทัง้หมด
ก็ไม ยอมเชื่อ ฟังพระ ยาหเวห ผู ที่บอกให
พวก เขาอยูในแผน ดินยู ดาห ๕ โย ฮา นัน
ลูกชายของคา เรอ าห และพวกแมทัพนายก
องทัง้หมดก็พาคนยู ดาหที่ เหลือไปอาศัยอยู
ในอียิปตในฐานะคนตางชาติ คนยู ดาหที่
เหลืออยู น้ีคือคนที่แต กอนเคยถูกขับ ไลออก
ไป แตตอนน้ีกลับมาอยูในยูดาหแลว ๖คนที่
เดิน ทางไปอียิปตก็มีทัง้ชาย หญิง เด็กๆและ
พวกลูกสาวของกษตัริย อันที่ จริงคนพวก น้ี
เป็นคนที่เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษได
ใหเก ดา ลิ ยาหลูกชายของอา หิคัมเป็นผูดูแล
อา หิคัมเป็นลูกชายของชา ฟาน โย ฮา นันก็
พาเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจาและบา รุค
ลูกชายของเนริยาหไปอียิปตดวย ๗พวกเขา
ทัง้หมดก็เดิน ทางไปอียิปต เพราะพวก เขา
ไม ยอมเชื่อ ฟังพระ ยาหเวห แลวพวก เขาก็
เดินทางไปไกลถึงทาปานเหส

๘ที่เมืองทาปานเหสน้ีเอง ถอยคําของพระ
ยาหเวหก็มีมาถึงเยเร มี ยาห พระองคพูดวา
๙ “เยเร มี ยาห ไปเก็บหินกอนโตๆมาใหเต็ม
มือเจา และตอ หน าพลเมืองยู ดาหใหเจาฝัง
หินพวก นัน้ไวใตอิฐกับปูน ที่ปูอยูบนทาง
เดินหน าประตูวังฟาโรหที่เมืองทา ปาน เหส
๑๐แลวใหเจาบอกกับคนยูดาหที่ดูอยูวา ‘พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ พระเจาของอิสราเอล
พูดวา “เราจะเรียกเนบู คัด เนส ซารกษตัริย
ของบาบิโลนผูรับใชของเรามาที่น่ี เราจะวาง
บัลลังกของ เขาไวบนกอน หินเหลา น้ีที่เรา
ไดฝัง ไว เขาจะกางเต็นทอยูเหนือหินเหลา
น้ี ๑๑ เขาจะมาโจมตีแผน ดินอียิปต แลวคน
ที่ถูกกําหนดใหตายดวยโรคระบาดก็จะตอง
ตายดวยโรคระบาด คนที่ถูกกําหนดใหถูก
จับไปเป็นเชลย ก็จะตองไปเป็นเชลย และ
คนที่ถูกกําหนดใหถูกดาบฆา ฟัน ก็จะตอง
ตายดวยดาบ”’”

๑๒ “กษตัริยเนบู คัด เนสซาร จะจุด ไฟเผา
วิหารของพวกเทพเจาอียิปต จะเผาและยึด

พวก มันไป เขาจะเด็ดอียิปตจนเกลีย้งเกลา
เหมือนคนเลีย้งแกะกําจัดเหาออกจากเสื้อ
ของตัว เอง แลวก็จากไปอยางปลอดภัย
๑๓ เขาจะทําลายเสาศักดิส์ิทธิใ์นวิหารเทพ
พระอาทิตยในเมืองเบธเช มาชที่อยูในแผน
ดินอียิปต และจะเอาไฟเผาวิหารทัง้หมดของ
เทพเจาอียิปตใหสิน้”

ถอยคําของพระยาหเวห
ตอคนยูดาหในอียิปต

๔๔ ๑ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหที่มี
มาถึงเยเรมียาห เกี่ยวกับเรื่องของ

พลเมืองยู ดาหที่อาศัยอยูในอียิปต พวก เขา
อยูที่มิกดล ทาปานเหส เมมฟิส และทางใต
ของอียิปต พระองคบอกพวกเขาวา ๒ “พระ
ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้ พระเจาของอิสราเอล
พูดวา ‘พวกเจาไดเห็นเรื่องเลวรายทัง้หมดที่
เรานําไปสูเยรูซาเล็มและเมืองทัง้หมดของ
ยู ดาหแลว และตอน น้ีพวก มันก็ถูกปลอย
ทิง้ รางอยู ไมมีใครอาศัยอยูเลย ๓ นัน่เป็น
เพราะความชัว่รายที่พวกเขาทํา พวกเขาทํา
ใหเราโกรธดวยการเผาเครื่องหอม บูชาให
กับเทพเจาอื่นๆที่บรรพบุรุษของ เจาไมรู จัก
๔ เราไดสงพวกผูรับ ใช คือพวกผู พูด แทน
พระเจาของ เรามาใหกับพวก เจา เราสงพวก
เขามาเรื่อยๆใหพวก เขามาบอกวา “อยาทํา
เรื่องนาขยะแขยงที่เราเกลียด ชังน้ี” ๕แต
พวก เขาก็ไม ฟัง และไมสนใจที่จะหันจาก
เรื่องชัว่ๆที่ทํากันอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งพวก
เขาเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจาอื่นๆ ๖ เรา
โกรธ แคนมาก และความโกรธของ เราก็ได
พลุงขึ้นตอเมืองตางๆของยู ดาหและตาม
ทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม และพวก มัน
ไดกลายเป็นที่รกรางวางเปลามาจนถึงทุกวัน
น้ี’”

๗ น่ีคือสิ่งที่พระ ยาหเวห พระเจาผูมีฤทธิ ์
ทัง้ สิน้ พระเจาของอิสราเอลพูดวา “ทําไม
เจาถึงทํารายตัว เองอยางใหญหลวง ทําไม
เจาถึงไดกําจัดพวกผูชาย ผู หญิง เด็ก และ
ทารกทัง้หมดไปจากยู ดาหไม เหลือไวที่ นัน่
สัก คน ๘ทําไมเจาถึงไดยัว่โมโหเราดวยรูป
เคารพที่เจาทําขึ้น มากับมือ ทําไมเจาถึงเผา
เครื่องหอม บูชาใหกับเทพเจาอื่นๆในแผน
ดินอียิปต ที่เจาไดมาอาศัยอยู น้ี ในที่สุดเจา
ก็จะทําลายตัวเจา เอง และชื่อของ เจาจะถูก
ใชเวลาสาป แชง และเจาจะเป็นที่หัวเราะ
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เยาะของชนชาติทัง้ หลายในโลก น้ี ๙ เจาลืม
ความชัว่ รายของบรรพบุรุษเจา และความ
ชัว่ รายของกษตัริยตางๆของยู ดาหแลวหรือ
เจาลืมความชัว่ รายของเมียพวก เขา และ
ความชัว่รายของเจาและของเมียเจาที่ทําเอา
ไวในแผน ดินยู ดาหและตามทอง ถนนของ
เยรูซาเล็มแลวหรือ

๑๐ จนถึงวันน้ีพวกเขาก็ยังไมถอมตัว พวก
เขาไมเคารพยําเกรงเรา และพวกเขาก็ไมได
ทําตามกฎและระเบียบที่เรามอบไวใหกับ เจา
และบรรพบุรุษของเจา”

๑๑ดัง นัน้ พระ ยาหเวหผูมีฤทธิ ์ ทัง้ สิน้
พระเจาของอิสราเอลจึงพูดวา “เราตัดสิน ใจ
แลววาจะลงโทษเจาและจะกําจัดยู ดาหใหสิน้
ซาก ๑๒ เราจะจัดการกับคนยู ดาหที่ เหลือ ที่
ตัดสินใจไปอียิปตและไปอยูอยางคนตางชาติ
ที่ นัน่ พวกเขาทัง้หมดจะพบกับจุดจบที่แผน
ดินอียิปตนัน้ พวก เขาจะตายในสงคราม
หรือไมก็อดตาย พวกเขาตัง้แตคนที่กระจอก
ที่สุดไปจนถึงคนที่สําคัญที่สุดจะตองพบกับ
จุดจบ พวกเขาจะตองตายดวยสงคราม หรือ
ไมก็อดตาย แลวผูคนก็จะใชชื่อพวกเขาเวลา
สาป แชง พวก เขาจะเป็นตัวอยางของความ
พินาศยอยยับ เป็นตัว ตลก หรือเป็นเป าให
คนเยาะเยย

๑๓ เราจะลงโทษพวก นัน้ที่อาศัยอยูใน
อียิปตเหมือนกับที่เราลงโทษเยรูซาเล็ม คือ
ดวยคมดาบ ความอดอยาก และโรคระบาด

๑๔พวกยูดาหที่หลงเหลืออยู ที่กําลังจะไป
อยูในอียิปตอยางคนตางชาติน้ี จะไมมีคน
พวก น้ีสัก คน ที่จะหนี พนหรือรอดชีวิต จะ
ไมมีคนพวก น้ีเหลือสัก คนที่จะไดกลับไปยู
ดาห ถึงแมพวกเขาอยากจะกลับไปอยูที่ นัน่
ก็ตาม พวกน้ีจะไมไดกลับไปยูดาหหรอก จะ
ไมมีใครหนี รอดออกมาไดนอกจากคนไม กี่
คน”

๑๕แลวพวกผูชายทุก คนที่รูวาเมียของตัว
เองเผาเครื่องหอม บูชาใหกับเทพเจาอื่นๆ
และผู หญิงทุก คนที่กําลังยืนอยูในที่ ประชุม
ใหญ รวม ทัง้ทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดิน
อียิปตและทาง ใตของอียิปต พวก เขาก็
ตอบโตเยเรมียาหวา

๑๖ “สิ่งที่แกพูดตอวาเรา โดยอางวามา
จากพระยาหเวหนัน้ พวกเราไมฟังแกหรอก
๑๗แตพวก เราจะทําทุก สิ่งที่เราไดบนบานไว
เราจะเผาเครื่องบูชาถวายราชินีแหงสวรรค

และรินเครื่องดื่มบูชาถวายใหกับ นาง เราจะ
ทําเหมือนกับที่พวก เรา ป ูยาตา ยายของเรา
กษตัริยของพวก เรา และพวกเจา นายของ
พวก เราเคยทําในเมืองตางๆของยู ดาหและ
ตามทองถนนของเมืองเยรูซาเล็ม ตอนที่เรา
ทําสิ่งตางๆเหลา นัน้ เรามีอาหารกินอยาง
เหลือเฟือ มีแตสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราไมใชเรื่อง
เลวราย ๑๘ตัง้แตพวกเราเลิกเผาเครื่องหอม
บูชาใหกับราชินีแหงสวรรคและเลิกรินเครื่อง
ดื่มใหนาง เราก็ขัดสนทุก อยาง แถมเรายัง
พบกับจุดจบ ดวยคมดาบและความอดอยาก
อีกดวย”

๑๙สวนพวกผหูญิงก็พูดวา “ตอนที่พวกเรา
เผาเครื่องหอม บูชาใหกับราชินีแหงสวรรค
และรินเครื่องดื่มถวายนางนัน้ แกคิดวาตอน
ที่พวกเราทําขนม หรือป้ันขนมรูปนาง หรือ
รินเครื่อง ดื่มใหนางนัน้ พวก เราไปแอบทํา
ไกลๆสามีหรือยังไง”

๒๐แลวเยเร มี ยาหก็ตอบกับพวกผูชาย ผู
หญิง และทุก คนที่เถียงกับเขาวา ๒๑ “พระ
ยาหเวหจดจําไดที่พวก ทานนําเครื่องเผา
บูชามาถวายพระ อื่นๆในเมืองตางๆของยู
ดาหและตามทอง ถนนของเมืองเยรูซาเล็ม
พระองคจํา ไดที่พวก ทาน ป ูยาตา ยายของ
ทาน กษตัริยและเจา นายของทาน รวม ทัง้
ทุกคนในแผนดินน้ี ไดทําอยางนัน้ และมันก็
ยังอยูในใจของพระองค

๒๒แตพระ ยาหเวหทนไม ไหวแลวกับการ
กระทําที่ชัว่ ชาตางๆของทาน และสิ่งตางๆที่
นาขยะแขยงที่พวก ทานไดทําลงไป ดัง นัน้
แผน ดินของพวก ทานถึงไดถูกผูคนหัวเราะ
เยาะ ถูกทําลาย และกลายเป็นราง อยาง
ที่มันเป็นอยูในทุก วัน น้ี ๒๓ที่เป็นอยาง น้ีก็
เพราะทานไดเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจา
อื่นๆและไดทําบาปตอพระ ยาหเวห และไม
เชื่อฟังพระองค ไมทําตามกฎ ระเบียบ และ
ไม ใชชีวิตตามพวกกฎ เกณฑของพระองค
ดัง นัน้ทานถึงไดพบกับความหายนะเหมือน
ในวันน้ี”

๒๔แลวเยเร มี ยาหก็พูดกับทุก คนและกับ
ผู หญิงทัง้หมดวา “พวกทานชาวยู ดาหทุก
คน ที่อาศัยอยูในแผน ดินอียิปต ฟังคําของ
พระยาหเวหใหดี ๒๕พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้
สิน้ พระเจาของอิสราเอลพูดวา ‘พวกเจาและ
เมียของ เจา ไดทําตามคํา พูดของตัว เองที่
วา “พวก เราจะทําตามคําสาบานที่พวก เรา
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ใหไววา ‘พวก เราจะเผาเครื่องหอมถวายให
กับราชินีแหงสวรรคและรินเครื่องดื่มบูชาให
กับนาง’ พวกเราจะทําตามที่เราไดบนบานไว
อยางแนนอน”’”
พระ ยาหเวหพูดวา “ทําไป เลย ทําตามที่

เจาไดบนบานไว”
๒๖ เมื่อเจาเอาอยาง น้ี พวก เจาชาวยู ดาห

ทุก คนที่อยูในแผน ดินอียิปต ฟังคํา พูดของ
พระ ยาหเวหให ดี พระองคพูดวา “เราได
สาบานกับชื่ออันยิ่ง ใหญของ เราวา ‘ขออยา
ใหมีชาวยู ดาหคน ไหนที่อาศัยอยูในแผน ดิน
อียิปต อางชื่อของ เราในคําสาบานของพวก
เขาอีก เลย’ ๒๗ เราจะคอยจับตาดูพวก เขา
เพื่อเราจะไดทําใหสิ่งเลว รายเกิด ขึ้นกับพวก
เขา ไมใชความสุขความเจริญ และคนยูดาห
ทุกคนที่อยูในแผนดินอียิปตจะตองตายดวย
คมดาบ หรือไมก็อดตาย จนกวาพวกมันจะ
หมด สิน้ไป ๒๘ จะมีแคไม กี่ คนในพวก เขาที่
เล็ดรอดคมดาบออกมาได แลวพวกน้ีก็จะไป
จากแผน ดินอียิปตกลับไปยังแผน ดินยู ดาห
แลวคนยู ดาหที่รอดชีวิต ที่ไดมาอยูในแผน
ดินอียิปตอยางคนตางชาตินัน้ ก็จะ ไดรูวา
ใครกัน แนที่ถูก ตอง พวก เขาหรือยาหเวห”
๒๙พระ ยาหเวหพูดวา “เมื่อเราลงโทษพวก
เจาที่ น่ี นัน่จะเป็นขอ พิสูจนสําหรับพวก เจา
พวก เจาจะ ไดรูวาเมื่อเราบอกวาเราจะให
เรื่องเลวรายเกิดขึ้นกับเจา มันจะเกิดแน”

๓๐พระ ยาหเวหพูดวา “เราจะยกฟาโรห
โฮ ฟ รา กษตัริยของอียิปต ใหตกไปอยูใน
เงื้อม มือของศัตรูเขา และตกไปอยูในเงื้อม
มือของคนที่อยากฆาเขา เหมือนกับที่เรายก
เศเด คี ยาหกษตัริยแหงยู ดาหใหตกไปอยูใน
เงื้อมมือของเนบูคัดเนสซาร กษตัริยของบา
บิ โลน และตกไปอยูในเงื้อม มือของคนที่
อยากฆาเขา”

สิ่งที่เยเรมียาหบอกบารุค

๔๕ ๑ ในปีที่ สี่ที่เย โฮ ยาคิ มลูกของ
กษตัริยโย สิ ยาหเป็นกษตัริย

ปกครองยูดาห เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา
ไดบอกถอยคําน้ีกับบา รุคลูกชายของเน ริ
ยาห บา รุคก็ไดเขียนถอยคําเหลา นัน้ลงบน
หนังสือมวนตามคําบอกของเยเรมียาห เยเร
มียาหบอกกับบารุควา ๒ “บารุค พระยาหเวห
พระเจาของอิสราเอล ไดพูดถึงทานวาอยาง
น้ี ๓ ‘บา รุค เจาเคยพูดวา “ผมเป็นทุกข

เพราะพระ ยาหเวหเพิ่มความเศรา โศกใหกับ
ผม ทัง้ๆที่ผมมีความเจ็บ ปวดอยู แลว ผม
เหน็ดเหน่ือยกับการรองครํ่าครวญ และผม
หาความสงบสุขไม ได เลย”’” ๔ “เยเรมียาห
เจาตองบอกกับบา รุควา ‘พระยาหเวหพูดวา
อยาง น้ี “สิ่งที่เราไดสรางไว เราจะพังทลาย
ลง และสิ่งที่เราไดปลูกไว เราจะถอนมันขึ้น
มา ซึ่งก็คือแผนดินทัง้หมด ๕ เจากะวาตัวเอง
จะรุงเรืองหรือ ไมตองไปคาดหวังเลย เพราะ
เราจะนําความหายนะมาสูสิ่งมี ชีวิตทัง้หมด
ไมวาเจาจะไปที่ไหน เราจะไวชีวิตเจาเหมือน
ของที่ยึดมาไดจากสงคราม”’” พระยาหเวห
พูดวาอยางนัน้

สิ่งที่พระยาหเวหพูด
เกี่ยวกับชนชาติตางๆ

๔๖ ๑ น่ีคือถอยคําตางๆที่พระ ยาหเวห
พูดกับเยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา

เกี่ยวกับชนชาติตางๆ

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอียิปต
๒ เกี่ยว กับอียิปต คือเรื่องกองทัพของ

ฟาโรห เน โคกษตัริยของอียิปต กองทัพนัน้
เคยอยูตามฝ่ังแมน้ํายู เฟ รติ สในเมืองคา รเค
มิช กษตัริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน เอา
ชนะกองทัพนัน้ในปีที่ สี่ที่เย โฮ ยาคิ มลูกของ
โยสิยาหเป็นกษตัริยปกครองยูดาห พระองค
พูดวา
๓ “เตรียมเกราะป องกันใหญ น อยของ เจาไว

ใหพรอม
เตรียมตัวรบ
๔ รัดบังเหียนมาไว
แลวใหคนขึ้นขี่เสีย
สวมหมวกเหล็กเขาประจําการ
ขัดหอกใหเงา
และใสชุดเกราะเสียดวย
๕ทําไมเราถึงเห็นสิ่งเหลาน้ี
คนอกสัน่ขวัญแขวน
พวกเขาหันหลังวิ่งหนี
นักรบผูเกงกลาของพวกเขาถูกบดขยี้
พวกเขาก็เลยวิ่งอาว
พวกเขาไมหันกลับมา
รอบๆมีแตความนาหวาดผวา”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๖คนที่วองไวจะไมสามารถวิ่งหนีได
และนักรบจะไมสามารถหลบหนี
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พวกเขาจะสะดุดและลมลง
ที่ทางเหนือริมแมน้ํายูเฟรติส
๗ ใครกันนะที่ถาโถมขึ้นมาเหมือนแมน้ําไนล
และที่น้ําของ เขาไหลเชี่ยว กรากเหมือน

แมน้ํา
๘อียิปตนัน่เองที่ถาโถมมาเหมือนแมน้ําไนล
และน้ําของ เขาไหลเชี่ยว กรากเหมือนแมน้ํา

ไนล
อียิปตพูดวาเราจะบุกขึ้น ไป เราจะครอบ

ครองโลกน้ี
เราจะทําลายเมืองตางๆและชาว เมืองทัง้

หลาย
๙ขึ้นมาสิ
แลวทําใหรถมาศึกดังกระหึ่ม
ใหนักรบที่กลาหาญออกไปสิ
ใหชาวเอธิโอเปียและชาว พุทที่กวัด แกวงโล

เกงๆ
และชาวลูดที่เกงธนูลุยเขาไป
๑๐ วัน นัน้จะเป็นวันแก แคนของพระยาหเวห

องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
เป็นวัน ที่พระองคเองจะแก แคนศัตรูของ

พระองค
ดาบจะกินจนอิ่ม
และมันจะดับกระหายดวยเลือดของพวกเขา
เพราะมีการ เซน ไหวใหกับพระ ยาหเวหองค

เจาชีวิตผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ในแผน ดินทาง
เหนือริมแมน้ํายูเฟรติส

๑๑อียิปตลูกสาวเอย
ขึ้นไปเอายาทาที่กิเลอาด
ยามากมายที่เจาทําขึ้น มา นัน้มันไมมี

ประโยชน
เพราะพวกมันไมสามารถรักษาเจาได
๑๒ชนชาติตางๆไดยินเรื่อง อัปยศ เสื่อมเสีย

ของเจา
และเสียงรองดวยความทุกขทรมานของ เจา

ก็ดังไปทัว่โลก
เพราะนักรบคนหน่ึงไปสะดุดอีกคนหน่ึง
แลวลมลงทัง้คู

๑๓ น่ีคือถอยคําที่พระยาหเวหพูดกับเยเรมี
ยาหผูพูดแทนพระเจา ขณะที่กษตัริยเนบูคัด
เนสซารแหงบาบิโลนกําลังบุกมาโจมตีอียิปต
วา
๑๔ “ไปประกาศในอียิปต ไปปาวรองในมิกดล
และปาวรองในเมมฟิสกับทาปานเหสวา
เขาประจําการและเตรียมตัวใหพรอม

เพราะวาดาบกําลังเขมือบกิน คนที่อยูรอบๆ
เจา

๑๕ทําไมวัวที่เจาบูชา โดนเหวี่ยงทิง้เสียละ
มันยืนหยัดไมไหว
เพราะพระยาหเวหไดผลักมันลมควํ่าไปนะสิ
๑๖มันทําใหคนมากมายสะดุด ลมคะมํา พวก

เขาลมทับกันเองดวย
พวกเขาพูดวา ‘ลุกสิ
ใหพวก เรากลับไปหาคนของ เราและกลับ ไป

ยังแผนดินเกิดของเรา
ไปใหไกลจากดาบของผูที่โจมตีเรา
๑๗ ใหเรียกชื่อฟาโรหกษตัริยของอียิปตวา
“ขีโ้ม ที่พลาดโอกาส”’”
๑๘กษตัริยผูมีชื่อวา พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้

สิน้
พูดวา “เรามีชีวิตอยูแนขนาดไหน
ผู กดขี่ที่ยิ่ง ใหญ จะมา แนขนาด นัน้ เขาจะ

เหมือนภูเขา ทา โบรที่ยิ่ง ใหญทามกลาง
ภูเขาอื่นๆ

และเหมือนภูเขาคา ร เมลที่ยิ่ง ใหญอยูริม
ทะเล

๑๙อียิปตลูกสาวเอย เก็บขาว ของของ เจา
แลวอพยพไปเสีย

เพราะเมมฟิสจะกลายเป็นเมืองราง
เป็นที่ปรักหักพัง
และไมมีคนอาศัยอยู
๒๐อียิปตเป็นวัวสาวแสนสวย
ตัวเหลือบจากทางเหนือบินมากัดเธอ
๒๑แมแตพวกที่เธอจาง ไวใหชวยที่เป็น

เหมือนวัวสาวตัวอวนพี
แตพวกเขาก็วิ่งหนีไปเหมือนกัน
พวกเขาก็ไมไดยืนหยัดอยูรวมกัน
เพราะวันแหงความหายนะไดมา ถึงพวก เขา

แลว
เวลาที่พวก เขาจะ ตองถูกลงโทษไดมาถึง

พวกเขาแลว
๒๒ เธอทําเสียงเหมือนงูที่เลื้อยหนีไป
เพราะศัตรูของเธอบุกมาดวยพละกําลัง
พวกเขาถือขวานมาหาเธอเหมือนคนตัดฟืน
๒๓พระ ยาหเวหพูด วา ถึงปาของ เธอจะยิ่ง

ใหญเกินกวาจะวัดได
แตพวกนัน้จะโคนมันลง
เพราะพวกเขามีมากยิ่งกวาตัก๊แตน
จะนับก็นับไมถวน
๒๔อียิปตผูเป็นลูกสาวจะตองอับอายขายหน า
เธอถูกยกใหกับคนทางเหนือ”
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๒๕พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้สิน้พระเจาแหง
อิสราเอลพูดวา “เราจะลงโทษพระอา โมน
แหงเธเบส เราจะลงโทษฟาโรห อียิปต พวก
เทพเจาของเธอ และพวกกษตัริยของเธอ
ดวย เราจะลงโทษทัง้ฟาโรหและคนที่พึ่ง
ฟาโรห

๒๖แลวเราจะสงพวก เขาใหตกไปอยูใน
เงื้อม มือของคนที่อยากฆาพวก เขา และ
ไปอยูในเงื้อม มือของกษตัริยเนบู คัด เนส
ซารแหงบา บิ โลนและคนรับ ใชของ เขา แต
หลังจาก นัน้ จะมีผูคนมาอาศัยอยูใน เธออีก
เหมือนในอดีต” พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอิสราเอล

๒๗ “อิสราเอลเอย อยาทอใจไปเลย
ยาโคบผูรับใชของเรา ไมตองกลัว
เพราะเราจะนําเจาออก มาจากประเทศที่ หาง

ไกล
และชวยลูกหลานของเจาออกมาจากดินแดน

ที่พวกเขาถูกจับไป
ยาโคบจะกลับมาอยูอยางสงบสุข
ไมมีใครรังควาน ไมมีใครทําใหเขากลัวได”
๒๘พระยาหเวหพูดวา “ยาโคบผูรับใชของเรา

เอย ไมตองกลัว
เพราะวาเราอยูกับเจา
เราจะทําใหทุกประเทศที่เราไดไล เจาไป อยู

ตองพบกับจุดจบ
แตเราจะไมทําใหเจาถึงจุดจบ
แตเราจะลงโทษเจาตามที่เจาสมควรจะไดรับ
เราจะไมปลอยใหเจาพนผิดไปได”
สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับคนฟีลิสเตีย

๔๗ ๑ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหที่มี
มาถึงเยเรมี ยาหผู พูดแทนพระเจา

เกี่ยวกับชาวฟีลิสเตีย กอนที่ฟาโรหจะโจมตี
เมืองกาซา
๒พระยาหเวหพูดวา
“น้ํากําลังหลากมาจากทางเหนือ
และมันจะกลายเป็นน้ํา หลากในธาร น้ําแหง

ขอด
ซึ่งจะทวมแผนดินและคนที่อาศัยอยู
น้ําจะทวมเมืองและคนที่อาศัยอยูในเมือง
ผูคนจะรองทุกข

และทุก คนที่อาศัยอยูในแผน ดินจะรอง
โหยหวน

๓ เมื่อพวกพอไดยินเสียงยํ่าพื้นของมาศึก
เสียงรถรบดังกระทบกัน
และลอรถดังสนัน่หวัน่ไหว
พวกเขาจะไมหันกลับมาชวยลูกๆ
เพราะพวกเขาสิน้หวังเสียแลว
๔ เรื่องน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อวันนัน้มาถึง วันที่ชาว

ฟีลิสเตียทัง้หมดจะถูกทําลาย
และพันธมิตรชุดสุดทายของไทระและไซ

ดอนจะถูกกําจัดไป
เพราะพระยาหเวหจะทําลายชาวฟีลิสเตีย
ซึ่งเป็นชาวเกาะคัฟโทรที่เหลือ
๕ชาวกาซาโกนหัวแลว
ชาวอัชเคโลนก็ถูกทําลายแลว
ชาวอานาคที่เหลือเอย *
เจาจะเชือดเฉือนตัวเองไปอีกนานแคไหน
๖ดาบของพระยาหเวหเอย
เธอจะฟาดฟันไปอีกนานแคไหนกอนที่เธอจะ

หยุดพัก
สอดตัวเจาเองลงในฝักเถอะ
หยุดพักอยูเฉยๆบางเถอะ
๗แตมันจะอยูเฉยๆไดยังไง
พระยาหเวหสัง่ใหมันโจมตี
พระองคกําหนดใหมันแทงอัชเค โลนและ

ชายฝ่ังทะเลเสีย”

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับโมอับ

๔๘ ๑ เกี่ยวกับโมอับนัน้ พระยาหเวหผู
มีฤทธิ ์ทัง้สิน้ พระเจาแหงอิสราเอล

พูดวา
“เราเสียใจกับเนโบ
เพราะเธอถูกทําลายยอยยับ
คิริยาธาอิมตองอับอายขายหน าและถูกยึด
ป อมปราการที่แข็งแกรงก็ตองอับอาย
๒ชื่อเสียงของโมอับสูญสิน้แลว
ในเฮชโบน ประชาชนไดวางแผนทํารายมัน
โดยพูดวา มาเถอะ มาทําลายชนชาติน้ีกัน
เมืองมัดเมนเอย เจาจะตองถูกทําใหเงียบ
สงครามไลตามเจามา
๓มีเสียงรองใหชวยดังมาจากโฮโรนาอิม
เกิดการทําลายลางและความ หายนะครัง้

ใหญขึ้น

*๔๗:๕ ชาวอานาคที่เหลือเอย ประโยคน้ีมาจากแปลกรีกโบราณ แตฮีบรูฉบับที่นิยมใชกัน
เขียนวา “คนในหุบเขาที่หลงเหลืออยู”



เยเรมียาห ๔๘:๔ 67 เยเรมียาห ๔๘:๒๕

๔ โมอับถูกตีแตกแลว
ลูกเล็กๆของเธอรองไหกันใหญ
๕คนโมอับเดินรองไหสะอึกสะอื้น
ในระหวางทางที่เดินขึ้นไปลูฮีท
สวนตอนที่เดินลงมาที่เมืองโฮโรนาอิม
คนโมอับก็ไดยินเสียงรองระทมทุกข
๖หนีไปซะ เอาชีวิตเจาใหรอด
ถึงจะตองอยูโดดเดี่ยวเหมือนพุมไมในทะเล

ทราย
๗ เพราะเจาไว วางใจในผล งานและในทรัพย

สมบัติของเจา
ดังนัน้เจาก็จะโดนจับ
สวนเทพเจาเคโมชก็จะถูกเนรเทศไป
พรอมกับพวกนักบวชและพวกเจาหน าที่ของ

มัน
๘ นักทําลายก็จะเขามาในทุกเมือง
และจะไมมีเมืองไหนเหลือรอด
เขตแดนตางๆตามหุบเขาจะพินาศ
และที่ราบจะถูกทําลาย
เหมือนกับที่พระยาหเวหไดบอกไวแลว
๙ เอาเกลือโรยบนโมอับ
เพราะวาโมอับจะถูกทําลายอยางปนป้ีแนๆ
และเมืองตางๆของมันจะกลายเป็นที่รกราง
ไมมีใครอาศัยอยู
๑๐ความหายนะจะเกิดกับคนที่ไม เต็มใจ

ทํางานที่พระยาหเวหสัง่
ความหายนะจะเกิดกับคนที่ยัง้ ดาบไม ยอม

ฆาคน
๑๑ โมอับอยูอยางสบายๆมาตัง้แตเด็ก
เหมือนเหลาองุนเกาที่ปลอยใหตกตะกอน
ไมเคยเทจากขวดหน่ึงไปอีกขวดหน่ึง
เขาไมเคยถูกเนรเทศ
ดังนัน้รสชาติของเขายังคงเดิม
และกลิ่นของเขาก็ไมเปลี่ยน”
๑๒พระยาหเวหพูดวา “ดังนัน้ วันนัน้ใกลมา

ถึงแลวที่เราจะสงคนมาเทขวดพวกนัน้
พวกเขาจะเทเจาและขวดของเจา
พวกเขาจะเทจนหมดขวด
และทุบขวดเหลานัน้ใหแตกละเอียด”

๑๓แลวโม อับก็จะตองอับอายขาย หน า
เพราะเทพเจาเค โมช เหมือนกับที่คน
อิสราเอลอับอายขาย หน าที่ไดไว วางใจเมือง
เบธเอล *

๑๔ “เจาพูดไดอยางไรวา ‘พวกเราเป็นนักรบ
เป็นนักรบที่กลาหาญ’
๑๕ นักทําลายไดเขาโจมตีโม อับและเมือง

ตางๆของมันแลว
ชายฉกรรจที่ดีที่สุดของมันก็ถูกฆาตาย”
กษตัริยพูดวาอยางนัน้
และชื่อของพระองคคือพระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์

ทัง้สิน้
๑๖ “หายนะของโมอับกําลังจะมาถึงแลว
และความเลวราย ก็เขามาอยางเรงดวน
๑๗ รองไหโศกเศราใหกับเขาสิ
พวกเจาที่อยูรอบๆเขา
พวกเจาที่รูจักชื่อของเขา พูดสิวา
‘คทาที่แข็งแกรงแตกละเอียดอยางน้ีไดยังไง
คทาที่มี เกียรติขนาด น้ีแตกอยาง น้ีได ยัง ไง

กัน’
๑๘ชาวเมืองดีโบนเอย
ลงมาจากที่สูงอันทรงเกียรติของเจาเถอะ
แลวก็มานัง่กับพวกคนหิวกระหายบนพื้นดิน

น้ี
เพราะผูที่ทําลายโมอับบุกมาตีเจาแลว
ป อมปราการอันแข็งแกรงของ เจาถูกทลาย

ลงแลว
๑๙ชาวเมืองอาโรเออรเอย
ใหยืนอยูขางถนนแลวคอยดู
ใหถามผูชายที่กําลังวิ่งหนี
และผูหญิงที่กําลังหลบหนีวาเกิดอะไรขึ้น
๒๐ โมอับไดรับความอับอายขายหน าเพราะวา

มันถูกทําลายแลว
รองไหสะอึกสะอื้นสิ
ปาวรองไปตามแมน้ําอารโนนสิวา
โมอับถูกทําลายแลว
๒๑การพิพากษาไดมาถึงที่ราบโมอับ
โฮโลน ยาซาห และเมฟาอัทแลว
๒๒มันไดมาถึงดีโบน
เนโบ เบธดิบลาอิม
๒๓คิริยาธาอีม เบธกามุล เบธเมโอน
๒๔ เครโิอท โบสราห และเมืองทัง้หมดในแผน

ดินโมอับ
ไมวาจะอยูใกลหรือไกล
๒๕ เขาของโมอับถูกตัดเสียแลว
แขนของเขาก็หัก”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

*๔๘:๑๓ เมืองเบธ เอล กษตัริยเย โร โบ อัมที่หน่ึงไดสรางศาลสําหรับบูชาลูกวัวทองคําไวที่
เมืองน้ี
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๒๖มอมโมอับใหเมาสิ
เพราะเขาคุยโวใหญโตทับถมพระยาหเวห
โมอับจะเกลือกกลิง้อยูในอวกของตัวเอง
และโมอับก็จะกลายเป็นที่นาขัน
๒๗ โมอับ เจาคิดวาอิสราเอลนาขันใชไหมละ
ถึงแมวาอิสราเอลไมเคยรวมกับพวกขโมย
แตเจาก็ยังพูดตอวาพวกเขา
และสายหัวไปมา
๒๘ชาวเมืองโมอับ ทิง้เมืองตางๆไปซะ
ไปอยูตามซอกหินเถอะ
เป็นเหมือนนกเขาที่ทํารังอยูตามซอกเหวลึก
๒๙พวกเราไดยินเรื่องความเยอหยิ่ง
ถือตัวอยางมากของโมอับแลว
จองหอง อวดดี
ทะนงตัวและยโสโอหัง
๓๐พระยาหเวหพูดวา
“เรารูถึงความหยิ่งยโสของโมอับ
ถึงแมเขาจะอวดอางไปวันๆ
แตเราบอกได เลยวาเขาจะไมมี วันทําได

อยางที่อวดอาง”
๓๑ดังนัน้ เราจะรองครํ่าครวญใหกับโมอับ
เราจะรองไหอยางทุกขทรมานใหโมอับ
เราจะรองครํ่าครวญใหกับชาวเมืองคีรเฮเรส
๓๒ เพราะยา เซอรรองไห เราจึงจะรองไหให

กับเจา
เถาองุนแหงสิมาห
กิ่งกานของเจางอกออกไปถึงทะเล
พวกมันไปไกลถึงทะเลยาเซอรทีเดียว
แตผู ทําลายไดมาเอาผล ไมและผล องุนของ

เจาหมดแลว
๓๓ความยินดีถูกกวาด ทิง้ไป หมด แลวจาก

สวนผลไมในแผนดินโมอับ
เราทําใหเหลาองุนหยุดไหลออกมาจากบอยํ่า

องุน
ไมมีเสียงโหรองของคนยํ่าองุนอีกแลว
เสียงโห รองไมใชโห รองดวยความ ชื่นชม

ยินดีอีกแลว
๓๔ผูคนรองไหดวยความทุกขทรมาน

ตัง้แตเมืองเฮ ช โบน เรื่อยไปจนถึงเมือง
เอ เลอ าเลห ถึงเมืองยา ฮาส เขารองจาก
โศ อาร ถึงโฮ โร นา อิม และเอ กลัท-เช ลี ชิ
ยาห เพราะแมแตแหลงน้ําในนิ มริมก็ยังถูก
ทําลาย ๓๕พระยาหเวหพูดวา “แลวเราจะนํา
จุดจบมา ถึงโม อับที่มีการเผาเครื่องบูชาในที่
สูง และเผาเครื่องหอมใหกับเทพเจาตางๆ
ของ เขา ๓๖ดัง นัน้ ใจของ เรารองครํ่าครวญ

อยางโศก เศราใหโม อับเหมือนกับเสียงขลุย
งาน ศพ ใจของเรารองครํ่าครวญอยางโศก
เศราใหกับคนเมืองคีร เฮ เรสเหมือนกับเสียง
ขลุยในงานศพ เพราะความมัง่คัง่ของโมอับ
สูญสิน้ไปแลว ๓๗ นัน่ก็ เพราะทุกหัวถูกโกน
ทุกเคราถูกตัด ออก ทุกๆแขนเต็มไป ดวย
บาดแผล และทุก คนก็สวมผากระสอบรอบ
เอว ๓๘บนดาดฟ าของทุกบานในโมอับ และ
ตามพวกลานเมือง มีแตการรองไหไว ทุกข
เพราะเราทําลายโมอับแลว เหมือนไหที่ไมมี
ใครอยากได” พระ ยาหเวหพูดวาอยาง นัน้
๓๙ “โม อับถูกทําลายอะไรอยาง นัน้ รองไห
ครํ่าครวญเถอะ โม อับหัน หลังใหเราดวย
ความอับอาย โม อับกลายเป็นเรื่องนา ตลก
ขบขัน และเรื่องที่นาทอใจสําหรับเมืองที่อยู
แถวๆนัน้”
๔๐พระยาหเวหพูดวา
“ดูสิ ผูทําลายรอนลงมาเหมือนนกอินทรี
มันกางปีกบินเหนือโมอับ
๔๑ เมืองคี ริ โอทถูกยึดครองและป อมปราการ

ตางๆของมันก็โดนยึด
และในวัน นัน้ หัวใจของนักรบชาว โม อับจะ

เหมือนหัวใจของหญิงที่กําลังคลอดลูก
๔๒ชาวโม อับจะถูกทําลายไม เป็นชนชาติอีก

ตอไป
เพราะเขาไดคุยโวเบงทับพระยาหเวห
๔๓ความ กลัว หลุมและบวง แรวอยูตอ หน า

ชาวโมอับ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๔๔ “คนที่วิ่งหนี ไปจากความกลัวจะตองหลน

ลงไปในหลุม
และคนที่ขึ้นจากหลุมก็จะถูกบวง แรวครอบ

เอา
เพราะเราจะทําใหสิ่ง น้ีเกิดกับโม อับในปีที่

พวกเขาถูกลงโทษ”
พระยาหเวหพูดวาอยางน้ี
๔๕ “ในเงาของเฮชโบน
ก็มีคนพวกนัน้ที่ไดวิ่งหนีหมดเรี่ยวแรงมาอยู
เพราะมีไฟพุงมาจากเฮชโบน
และเปลวไฟไดพุงออกมาจากวังของสิโหน
มันจะเผาผลาญหน าผากของโมอับ
และหัวของคน เหลา นัน้ที่กําลังอึกทึก

ครึกโครม
๔๖ความหายนะจะเกิดกับเจา โมอับ
คนของเทพเจาเคโมช กําลังพินาศ
เพราะพวกลูกชายของเจากําลังถูกจับไป
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และพวกลูกสาวของ เจากําลังถูก จับเป็น
เชลย

๔๗แตตอ ไปเราจะคืนสิ่งที่ถูกเอา ไปจากโม
อับ”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
การพิพากษาโมอับก็ไดจบลง

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับอัมโมน

๔๙ ๑ เกี่ยวกับคนอัมโมน พระยาหเวห
พูดไววาอยางน้ี

“คนอัม โมน เจาคิด วาคน อิสราเอลไมมี
ลูกชายหรือ

เจาคิดวาเขาไมมีผูรับมรดกหรือ
ถาอยางนัน้ทําไมเทพเจาโมเลคถึงอางวาเป็น

เจาของกาด *ละ
และทําไมคนของ เขาถึงไดอาศัยอยูในเมือง

ตางๆของมันละ”
๒พระยาหเวหพูดวา
“วันเหลานัน้ใกลจะมาถึงแลว
คือวันที่เราจะทําใหเสียงแตรรบดังกึกกอง
เพื่อทําศึกกับรับบาหเมืองหลวงของอัมโมน
มันจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
และหมูบานรอบๆมันจะถูกเผา
จาก นัน้อิสราเอลก็จะครอบครองเขตแดน

นัน้”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๓ เฮชโบน รองไหสิ เพราะเมืองอัยถูกทําลาย

แลว
ลูกสาวทัง้ หลายของรับ บาห รองขอความ

ชวยเหลือสิ
สวมใสเสื้อผากระสอบซะ
รองไห และเรรอนไปอยางไมมีจุด หมายใน

คอกแกะนัน้
เพราะพระโมเลคจะถูกเนรเทศไป
พรอมกับพวกนักบวชและพวกเจาหน าที่ของ

มัน
๔ทําไมเธอถึงไดอวดถึงความแข็งแกรง
ความแข็งแกรงของเธอกําลังเสื่อมถอยไป
ลูกสาวที่ทรยศเอย เจาไว วางใจในความ

รํ่ารวยของเจา
เจาพูดวา “ใครจะมาโจมตีฉันละ”
๕พระยาหเวหองคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้สิน้ พูด

วา

“เราน่ี แหละจะนําความ หวาด กลัวมา ให เจา
จากคนเหลานัน้ที่อยูรอบๆเจา

พวกเจาทุกคนจะโดนขับไลออกไป
และจะไมมีการ รวบรวมคนที่ระ หก ระ เหิน

เขาดวยกัน
๖แลวหลังจาก นัน้ เราจะคืนสิ่งที่คนอัม

โมนถูกยึด ไปกลับ มาใหพวก เขา” พระ
ยาหเวหพูดวาอยางนัน้

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเอโดม
๗ เกี่ยวกับเอโดม พระยาหเวหผูมีฤทธิ ์ทัง้

สิน้พูดวา
“ไมมีความเฉลียวฉลาดหลง เหลืออยูในเท

มานแลวหรือ
คนฉลาด ไมมีปัญญาใหคําปรึกษาแลวหรือ
พวกเขาสูญเสียสติปัญญาไปหมดแลวหรือ
๘คนที่อยูในเดดาน หนีไปซะ
หันหลังกลับไปอยูใหหางไกล
เพราะเราจะนําหายนะมาสูเอซาว
ตอนที่เราลงโทษเขา
๙ถาคนเก็บองุนมาหาเจา
พวกเขาจะไมเหลือองุนไวบางเลยหรือ
ถาขโมยมาตอนกลางคืน
พวกมันก็จะเอาเฉพาะสิ่งที่พวกมันอยากได
๑๐ เน่ืองจากเราไดเปลื้องผาของเอซาว
และเปิดเผยที่ซอนของเขา
เขาก็เลยไมสามารถซอนตัวไดอีกแลว
ลูกหลาน ครอบครัว และเพื่อนฝูงของเขาก็

จะถูกทําลายไป
สวนเขาก็จะไมมีตัวตนอีกตอไป
๑๑ทอดทิง้เด็กกําพราของเจาซะ
แลวเราจะไวชีวิตพวกเขา
ทอดทิง้พวกแมมายของเจาซะ
พวกเขาถึงจะไดไววางใจในเรา”

๑๒ เพราะพระ ยาหเวหพูด วา “บาง คนดื่ม
ถวยแหงความโกรธของพระเจา ทัง้ๆที่ยังไม
ไดถูกตัดสินวาบาป แตเอ โดม เจาดูเหมือน
ไร เดียงสาแตเจาไมไร เดียงสา อยาง นัน้เจา
ก็เลยจะตองดื่มจากถวย นัน้อยางแนนอน”
๑๓พระ ยาหเวหพูดวา “เราไดสาบานไวกับ
ตัว เองวา เจาจะพินาศยอยยับ กลาย เป็น
สิ่งที่คนหัวเราะเยาะ เป็นแผน ดินที่ไมมี
ประโยชน เป็นคําสาปแชง โบสราหและเมือง

*๔๙:๑ กาด เป็นเผาหน่ึงในสิบสองเผาของอิสราเอล แผนดินของพวกเขาอยูอีกฝ่ังหน่ึงของ
แมน้ําจอรแดนใกลประเทศอัมโมน
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ตางๆของ มันจะกลายเป็นดิน แดนที่ไมมี
ประโยชนตลอดไป”
๑๔ผมไดยินขาวจากพระยาหเวห
และผูสงขาวก็ถูกสงไปตามชาติตางๆ
พระองคพูดวา “ใหพวกเจารวมตัวกันโจมตี

เอโดม
และลุกขึ้นมาทําสงคราม
๑๕ เอโดม เราจะทําใหเจาเป็นชนชาติเล็กๆใน

บรรดาชาติตางๆ
ผูคนจะดูถูกเจาไปทัว่
๑๖ เอโดม เจาทําใหคนอื่นเกรงกลัว
เจาเลยหลง ตัว เองนึก วา แน เจามันหยิ่ง

ทะนง
เจาอาศัยอยูตามซอกหินผา
เจาครอบครองเนินเขาสูง
ถึงเจาจะสรางรังไวสูงเหมือนนกอินทรี
เราก็จะเอาเจาลงมาจากที่นัน่”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๗ “เอโดมจะกลายเป็นที่รกรางนากลัว
ทุกคนที่ผานมาจะตกตะลึง
และทุก คนก็จะเยย หยันบาดแผลฟกชํ้าของ

มัน
๑๘ เหมือนกับที่ชาว เมืองโส โดม โก โม ราห

และเมืองแถวๆนัน้ถูกตีแตก
ก็เลยไมมี ใครอยูที่ นัน่และไมมีมนุษยที่ไหน

จะไปที่นัน่”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

๑๙ เหมือนสิงโตที่ออกมาจากปาของแมน้ํา
จอรแดน และเขาไปที่ทุง หญาที่เขียวเสมอ
อยูๆเราก็จะขับ ไลชาวเอ โดมไปจากประเทศ
ของ มัน เราอยากแตง ตัง้ใคร เราก็จะแตง
ตัง้คน นัน้ใหครอบครองมัน เพราะจะมีใคร
เหมือนเราบาง ใครจะแตงตัง้เราหรือ จะมีผู
เลีย้งแกะ *คน ไหนกลามายืนขวางหน าเรา
หรือ
๒๐ดังนัน้ ใหฟังแผนการที่พระยาหเวหไดวาง

ไวตอตานเอโดม
และแผน ตางๆที่พระองควาง ไวเพื่อทําลาย

คนที่อยูในเทมาน
แนนอน พวกฝูงสัตวหนุมสาวจะถูกลากออก

ไป
แนนอน คอกแกะของพวกมันจะวางเปลา
๒๑ เสียงลม สลายของเอ โดม ทําใหแผน ดิน

สัน่สะเทือน

เสียง รองของพวก เขาจะไดยินไป ไกลถึง
ทะเลแดง

๒๒ดูสิ พระองคจะบินขึ้น และโฉบลงมาอยาง
นกอินทรี

และกางปีกเหนือโบสราห
ในวัน นัน้หัวใจของนักรบเอ โดมจะ เป็น

เหมือนหัวใจของหญิงที่กําลังเจ็บ ทอง
คลอดลูก

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับดามัสกัส
๒๓ เกี่ยวกับเมืองดามัสกัส

“เมืองฮามัทและเมืองอารปัดตองอับอายขาย
หน า

เพราะเมืองทัง้สองไดยินขาวราย
ทัง้สองกลัวจนตัวออนปวกเปียก
เหมือนทะเลอันป่ัน ปวนที่ไม สามารถทําให

สงบได
๒๔ เมืองดามัสกัสนัน้ออนแอ
เธอหันหลังวิ่งหนีไปแลว
เธอกลัวจนตัวสัน่
ความทุกขระทมและความเจ็บปวด
ตกลงบนเธอเหมือนหญิงที่กําลังคลอดลูก
๒๕ เมืองที่มีชื่อเสียงโดงดังน้ี
ถูกทอดทิง้อยางสิน้เชิง
๒๖แนนอน คนที่เกงกาจของ เธอจะลม ตาย

ในลานกลางเมือง
และพวกทหารของเธอทุกคนจะพินาศ”
พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดอยางนัน้
๒๗ “เราจะจุดไฟเผากําแพงเมืองดามัสกัส
และเราจะเผาผลาญวังของเบนฮาดัด”

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเผา
เคดารและอาณาจักรฮาโซร

๒๘ เกี่ยวกับเผาเคดารและอาณาจักรฮาโซร
ที่กษตัริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลนโจมตี
พระยาหเวหพูดอยางน้ีวา
“ลุกขึ้นมา บุกไปทําลายเคดารซะ
ทําลายพวกคนทางตะวันออก
๒๙ ใหยึดเต็นทและฝูงสัตวของพวกมันมา
รวมทัง้ผาเต็นทและขาวของเครื่องใชดวย
จูงอูฐพวกเขาออกไป
และรองบอกพวกเขาวา ‘หัน ไปทางไหนก็มี

แตเรื่องนาสยดสยอง’
๓๐หนีไปซะ หนีไปใหไกลๆเลย

*๔๙:๑๙ ผูเลีย้งแกะ ในสมัยนัน้จะเปรียบเทียบกษตัริยเหมือนผูเลีย้งแกะ
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ชาวเมืองฮาโซร ไปหลบซอนตัวซะ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“เพราะกษตัริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน
ไดรางแผนการและวางแผนจะโจมตีเจาแลว
๓๑ลุกขึ้น ไปบุกชาติที่สงบสุขกัน
ชาติที่รูสึกปลอดภัยและอุนใจ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
“ชาติที่ไมมีประตูหรือสลักกลอนประตู
และอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง
๓๒ศัตรูจะลักขโมยอูฐของพวกเขาไป
และยังปลนฝูงสัตวที่สงเสียงดังของพวกเขา

ไปดวย
เราจะกระจัดกระจายคนที่เขาพิธี โกน จอน

*ไปทัว่สารทิศ
และเราจะนําความ หายนะมา สูพวก เขาจาก

ทุกดาน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๓๓ “และเมืองฮาโซรจะกลายเป็นถํ้าของพวก

หมาไน
กลายเป็นที่รกรางตลอดไป
จะไมมีใครอาศัยอยูที่นัน่
และจะไมมีใครยายไปอยูที่นัน่เลย”

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับเมืองเอลาม
๓๔ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหที่มีมา

ถึงเยเร มี ยาหผู พูด แทน พระเจา เกี่ยว กับ
เมืองเอลาม ในชวงแรกที่กษตัริยเศเดคียาห
ปกครองยูดาห
๓๕พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา
“เราจะทําลายธนูของเอลาม
๓๖ เราจะนําลมสี่ สายจากทัง้สี่ ทิศของทองฟ า

มาทําลายเอลาม
และจะทําใหคนเอลามกระจัดกระจายไปตาม

ที่ลมสี่สายน้ีพัดไป
และคนเอ ลามที่ถูกขับ ไลออก ไป น้ีจะไป อยู

ทัว่ทุกชนชาติเลย
๓๗ เราจะทําใหชาวเอ ลามกระจุยกระจายไป

ตอ หน า ตอตาศัตรูและคนที่อยากจะฆา
พวกเขา

และเราจะนําความหายนะมาสูพวกเขา
เพื่อแสดงให เห็นวาเราโกรธพวก เขาแค

ไหน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

“และเราจะสงดาบมาไลลาพวกเขา
จนกวาเราจะกําจัดพวกเขาจนหมด
๓๘ เราจะตัง้บัลลังกของเราในเอลาม
และจะถอดถอนกษตัริยและพวก เจา นาย

ออกไปจากที่นัน่”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๓๙ “แตหลังจากนัน้ เราจะพลิกสถานการณให

เอลามกลับมาดีเหมือนเดิม”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับบาบิโลน

๕๐ ๑ น่ีคือถอยคําของพระ ยาหเวหพูด
ตอ ตานบา บิ โลนและตอ ตานแผน

ดินของชาวบาบิโลน พระองคพูดผานมาทาง
เยเรมียาหวา
๒ “ใหประกาศเรื่องน้ีกับชนชาติตางๆ
รายงานใหพวกเขาไดยิน
ยกธงขึ้นมาและรายงานใหพวกเขาไดยิน
อยาซอนเรื่องน้ีไว บอกไปเลยวาบาบิโลนถูก

ยึดแลว
พระเบลไดรับความอับอายขายหน า
พระมาดุกก็หวาดกลัว
รูป เคารพตางๆของบา บิ โลนก็ได รับความ

อับอายขายหน า
พวกรูปป้ันตางๆของบาบิโลนก็หวาดกลัว
๓ เพราะชนชาติหน่ึงจากทาง เหนือไดยก ทัพ

มาบุกบาบิโลนแลว
ชนชาตินัน้วางแผนจะทําใหแผน ดินของ เธอ

รกราง
และจะไดไมมีใครอาศัยอยูในบาบิโลน
ทัง้คนและสัตวก็หนีไปที่อื่นกันหมด”
๔พระยาหเวหพูดวา “ในวันนัน้และเวลานัน้

ลูกหลานของอิสราเอลจะมาที่น่ี
พวกเขาจะมาพรอมกับลูกหลานของยูดาห
พวกเขาจะมา และรองไห
แลวพวก เขาก็จะแสวงหาพระ ยาหเวห

พระเจาของพวกเขา
๕พวกเขาจะถามหาทางไปศิโยน
โดยหันหน าตรงไปทางนัน้
แตพวก เขาจะมาและผูกมัดตัว เองกับพระ

ยาหเวห
ในขอ ตกลงชัว่ นิ รัน ดรที่ จะไมมี วันถูก ลืม

เลย”

*๔๙:๓๒ เขาพิธีโกนจอน เป็นพิธีทางศาสนาของคนที่ไมใชยิว พระเจาหามไมใหทํา ดูเพิ่ม
เติมไดจาก หนังสือเลวีนิติ ๑๙:๒๗
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๖ “คนของเรากลายเป็นแกะที่หลงทาง
พวกคนเลีย้งพวกมันทําใหมันระหกระ เหิน

ไป พวกผเูลีย้งแกะทําใหพวกมันกระจัด
กระจายไปตามภูเขา

พวกมันเดินจากภูเขาไปถึงเนินเขา
แลวพวกมันก็ลืมทุงหญาอันเป็นที่พักพิงของ

พวกมัน
๗สัตวอะไรที่เจอพวกมันเขาก็กินพวกมัน
ศัตรูที่รังควานพวกมันก็พูดวา
‘พวกเราไมไดทําอะไรผิด’
อันที่จริงพวกเขาไดทําบาปตอพระยาหเวห
พระยาหเวหเป็นทุงหญาอันแทจริงของพวก

เขา
พระ ยาหเวหเป็นความ หวังของบรรพบุรุษ

ของพวกเขา
๘หนีไปจากใจกลางเมืองบาบิโลนซะ
หนีไปจากดินแดนของพวกบาบิโลน
ออก ไปแลวทําตัวเป็นเหมือนแพะตัวผูที่เดิน

นําหน าฝูง
๙ เพราะเราจะปลุกเรากองทัพอันยิ่งใหญของ

ชนชาติตางๆทางเหนือมารบกับบาบิโลน
กองทัพเหลา นัน้จะยกขบวนมาบุกเธอ แลว

บาบิโลนจะถูกยึดที่นัน่
ลูก ธนูของพวก เขาเป็นเหมือนนักรบที่

เกงกาจ
พวกมันจะไมกลับมามือเปลา
๑๐ดัง นัน้ชาวบา บิ โลนจะมีไวสําหรับใหปลน

สะดม
สวนคนที่ปลนเธอก็จะพออกพอใจ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๑๑ “บาบโิลน ถึงแมพวกเจาจะเฉลิมฉลอง ถึง

แมเจาจะชื่นชมยินดี
เพราะปลนมรดกของเราไป
ถึงพวกเจาจะเตนระบําเหมือนวัวกระทืบ
และรองเหมือนมาหนุมที่แข็งแกรง
๑๒แมของเจาจะตองอับอายอยางมาก
คนที่คลอดเจาออกมาจะตองอัปยศอดสู
แน ละ หลังจากชนชาติตางๆถอนตัวออกไป

แลว
ที่น่ีก็จะกลายเป็นปารกราง แผนดินแหงแลง

และเป็นทะเลทราย
๑๓พระยาหเวหโกรธ
ก็เลยไมมีใครมาอาศัยอยูที่นัน่
แตเธอจะถูกทําลายลางอยางสิน้ซาก
ทุก คนที่ผานมาทางบา บิ โลนจะตกใจและจะ

ผิวปากเยยหยันลอยฟกชํ้าของเธอ

๑๔พวกเจาพลธนูเขาประจําการลอมรอบบาบิ
โลนไวทุกดาน

ยิงไปเลยไมตองประหยัดลูกธนูเอาไว
เพราะเธอทําบาปตอพระยาหเวห
๑๕ รองตะโกนใสเธอไปทุกดาน
เธอรองขอความเมตตา
พวกเสาอันมัน่คงของเธอไดหักลงมา
กําแพงของเธอถูกทําลายลงแลว
เพราะน่ีเป็นการแกแคนของพระยาหเวห
แกแคนเอากับเธอ
ใหทํากับเธอเหมือนที่เธอไดทําไวกับคนอื่น
๑๖กําจัดคนเพาะปลูกและคนใชเคียวเกี่ยวใน

ชวงเก็บเกี่ยวออกไปจากบาบิโลน
ทุกคนจะหนีจากคมดาบของศัตรู
พวกเขาแตละคนจะหันหนีกลับไปหาคนของ

ตัวเอง
และพวก เขาแตละ คนจะหนีกลับ ไปยังแผน

ดินของตัวเอง
๑๗อิสราเอลเป็นฝูงสัตวที่กระจัดกระจายไป
พวกเขาถูกพวกสิงโตไลกระเจิดกระเจิง
ตัวแรกที่กินอิสราเอลคือกษตัริยอัสซีเรีย
และตัว หลังที่กินกระดูกของ เขาคือเนบู คัด

เนสซารกษตัริยแหงบาบิโลน
๑๘ดัง นัน้ น่ีคือสิ่งที่พระยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ทัง้

สิน้ พระเจาแหงอิสราเอลพูด
‘เรากําลังจะลงโทษกษตัริยของบา บิ โลน

และแผน ดินของ เขาเหมือน กับที่เราได
ลงโทษกษตัริยของอัสซีเรียไปแลว

๑๙ เราจะนําอิสราเอลกลับ มายังทุง หญาของ
เขา

แลวเขาจะเล็มหญาบนภูเขาคารเมล และใน
บาชาน

พวกเขาจะมีหญากินเหลือเฟือ
ตามแถบเนิน เขาของเอ ฟ รา อิมและกิ เลอ

าด’”
๒๐พระยาหเวหพูดวา “ในวันนัน้และเวลานัน้
ผูคนจะคนหาความผิดบาปของอิสราเอลแตก็

จะหาไมพบ
และจะหาความ บาปของยู ดาหแต ก็จะหาไม

พบ
เพราะเราจะยก โทษให กับคนที่เราไดไว

ชีวิต”
๒๑พระยาหเวหพูดวา
“ใหบุกขึ้น ไปทําลายแผน ดินเม รา ธาอิมและ

ชาวเมืองเปโขด
ฆาพวกมันใหสิน้ซากอยาใหเหลือ
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ใหทําตามที่เราสัง่ทุกอยาง”
๒๒มีเสียงรบกึกกอง
และการทําลายลางครัง้ใหญในแผนดิน
๒๓คอนของทัง้โลก
ถูกตัดทิง้และแตกหักไป
บาบิโลนกลายเป็นเมืองรกราง
ทามกลางชนชาติอื่นๆ
๒๔บาบิ โลน เราไดวางกับดักเจาไว แลวและ

เจาก็ติดกับ
แถมเจายังไมรูตัวเสียอีก
เจาถูกคนพบและถูกจับ
เพราะเจาสูรบกับพระยาหเวห
๒๕พระยาหเวหไดเปิดคลังอาวุธแลว
และพระองคจะสงอาวุธแหงความ เกรีย้ว

กราดของพระองคมา
เพราะนัน่คืองานขององคเจาชีวิตพระ

ยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
ในแผนดินของชาวบาบิโลน
๒๖ เดินทางจากสุดแผนดินโลกไปที่บาบิโลนสิ
เปิดยุงฉางของเธอเลย
กองเธอไวเหมือนกองขาว
แลวก็กําจัดเธอใหสิน้ซาก
อยาใหมีสวนไหนของเธอหลงเหลือเลย
๒๗ทําลายพวกวัวตัวผูของเธอใหหมด
นํามันลงมาเพื่อฆา
เป็นชวง เศราสําหรับพวก เขาเพราะวันของ

พวกเขามาถึงแลว
เป็นเวลาที่พวกเขาจะตองถูกลงโทษ
๒๘มีเสียงของคนวิ่งหนีไป เป็นเสียงของพวก

บาบิโลนผูรอดชีวิต
จะมีการประกาศในศิโยน
เรื่องการแกแคนของพระยาหเวห
เป็นการแกแคนของพระองคสําหรับสิ่งที่เกิด

ขึ้นกับวิหารของพระองค
๒๙ “รวบรวมพลธนูไปบาบิโลน
รวบรวมทุกคนที่ยิงธนเูป็นตัง้คายลอมเธอไว
อยาใหมีใครหนีรอดออกมาไดแมแตคนเดียว
ตอบแทนเธอใหสาสมกับการกระทําของเธอ
ทํากับเธอใหสาสมกับที่เธอทํากับคนอื่น
เพราะเธอไดกบฏตอพระยาหเวห
กบฏตอผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล
๓๐ดัง นัน้ คนที่เกงกาจทัง้หมดของ เธอจะ

ตองตายอยูที่ลานกลาง เมืองของ เธอ
นัน่เอง

และนักรบทุก คนของ เธอก็จะถูก ฆาใน วัน
นัน้”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๓๑ “เราจะเป็นศัตรูกับเจา ไอพวกกบฏ”
องคเจาชีวิตพระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา

อยางนัน้
“เพราะวาวันของเจามาถึงแลว
เวลาที่เราจะลงโทษเจามาถึงแลว
๓๒ ไอพวกกบฏจะสะดุดลมลง
จะไมมีใครยกมันขึ้นมาอีก
เราจะจุดไฟเผาเมืองตางๆของมัน
แลวไฟก็จะเผา ผลาญพวก นัน้ทัง้หมดที่อยู

รอบๆมันดวย”
๓๓พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา
“ทัง้ลูกหลานของอิสราเอลและลูกหลานของ

ยูดาหถูกกดขี่
และพวกที่จับกุมพวก เขาทัง้หมดก็กักขัง

พวก เขาไว พวกมันไม ยอมปลอยพวก
เขาไป

๓๔แตพระผูไถของเขานัน้แข็งแกรงกวา
พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้คือชื่อของ

พระองค
พระองคจะสูคดีใหพวกเขาอยางแนนอน
พระองคจะทําใหแผน ดินบา บิ โลนสัน่

สะเทือน
และทําใหชาวบาบิโลนกลัวจนตัวสัน่”
๓๕พระยาหเวหพูดวา
“มีดาบมาทําลายชาวบาบิโลน
มี ดาบมาทําลายคนที่อาศัยอยูในบา บิ โลน

พวกเจานาย และพวกคนฉลาดของเธอ
๓๖มีดาบมาทําลายพวกหมอดู
พวกมันจะกลายเป็นไอโง
มีดาบมาทําลายคนแข็งแกรงของเธอ
แลวพวกเขาจะทอแทหมดกําลังใจ
๓๗มีดาบมาทําลายมาและรถมาของเธอ
รวมทัง้กลุมตางๆที่อาศัยอยูในบาบิโลน
แลวพวกเขาก็จะขีก้ลัวเหมือนพวกผูหญิง
มีดาบมาทําลายคลังทรัพยสมบัติของเธอ
แลวพวกมันก็จะโดนปลนไป
๓๘มีดาบมาทําลายแหลงน้ําตางๆของเธอ
แลวพวกมันก็จะแหงขอดไป
สิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นเพราะ
บาบิโลนเป็นดินแดนที่เต็มไปดวยรูปเคารพ
ดัง นัน้พวก มันจะถูกทําใหเป็น บา ไปดวย

ความนาสยดสยอง
๓๙ดัง นัน้ สัตว รายตางๆและพวกหมา ไนจะ

มาอาศัยอยูที่นัน่
นกเคาแมวก็จะมาอาศัยอยู
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บาบิ โลนจะไมมีคนมาอาศัยอยูอีกแลวตลอด
ไป

จะไมมีคนอยูตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน”
๔๐พระยาหเวหพูดวา
“บาบิ โลนก็จะเหมือนกับเมือง โสโดมและโก

โม ราหตอนที่พระ ยาหเวหทําลายพวก
มันและประชาชนของมัน

และจะไมมีมนุษยคน ไหนอพยพเขาไปอยู
ดวย

๔๑ดูสิ ชนกลุมหน่ึงกําลังบุกมาจากทางเหนือ
ชนชาติที่ยิ่งใหญ และกษตัริยทัง้หลายกําลัง

ถูกปลุกระดมจากแดนไกลสุดขอบโลก
๔๒พวกเขาจะถือธนูและหอกมา
พวกเขาโหดเหีย้มไรความเมตตาปรานี
เสียงพวกเขาดังกึกกองเหมือนทะเล
เมื่อพวกเขาควบมามา
ลูกสาวของบาบิโลน
พวกเขาตัง้แถวเตรียมรบกับเจาแลว
๔๓กษตัริยของบาบิ โลนไดยินขาววาพวกนัน้

บุกใกลเขามา
มือไมของเขาก็เลยออนปวกเปียก
เขาเจ็บปวดเหมือนหญิงที่กําลังคลอดลูก

๔๔ เราจะเขยา ขวัญเขาเหมือนสิงโตที่ออก
มาจากปาของแมน้ําจอรแดน และเขาไปที่ทุง
หญาที่เขียวเสมอ อยูๆเราก็จะขับไลพวกเขา
ไปจากเธอ เราอยากแตงตัง้ใคร เราก็จะแตง
ตัง้คน นัน้ใหครอบครองเธอ เพราะจะมีใคร
เหมือนเราบาง ใครจะแตง ตัง้เราหรือ จะ
มีผู เลีย้ง *คน ไหนกลามายืนขวางหน าเรา
หรือ †๔๕ดัง นัน้ พวก เจา ใหฟังแผนการ
ของพระ ยาหเวหที่ไดวางไวเพื่อทําลายบา บิ
โลน และเป็นแผนที่พระองควาง ไวตอ ตาน
ดินแดนของชาวบาบิโลน แนนอน พวกศัตรู
จะลากพวกแกะรวมทัง้พวกลูกแกะทัง้หลาย
แนนอน พระยาหเวหจะทําลายทุง หญาของ
พวกเขา ๔๖ เมื่อมีรายงานวาบาบิโลนโดนยึด
แลว แผนดินก็สัน่สะทาน และชนชาติตางๆก็
ไดยินเสียงรองดวยความขมขื่น”

สิ่งที่พระยาหเวหพูดเกี่ยวกับบาบิโลน

๕๑ ๑พระยาหเวหพูดวา
“เรากําลังกอลมแหงการ ทําลายให

โหม กระหน่ําเขา ใสบา บิ โลนและคนที่
อาศัยอยูในเลบคาเม ‡

๒ เราจะสงคนตางชาติมาทําลายบาบิโลน
แลวพวก เขาจะทําใหเธอกระจุยกระจายไป

ตามลม
และทําใหแผนดินของเธอวางเปลา
เพราะพวก เขาจะโจมตีเธอจากทุก ทิศในวัน

แหงความหายนะนัน้
๓อยาใหพล ธนูของบา บิ โลนมี โอกาสไดงาง

คันธนู
และอยาใหเขามีโอกาสไดใสชุดเกราะ
ไมตองเหลือชายฉกรรจที่เธอเลือกเอาไว
ทําลายกองทัพของเธอใหสิน้ซาก
๔พวกทหารที่บาด เจ็บจะลมตายบนแผนดิน

บาบิโลน
และคนที่ถูก แทงดวย หอกก็จะลม ตายอยู

ตามทองถนนของเธอ
๕พระยาหเวหพระเจาผู มี ฤทธิ ์ทัง้ สิน้ ไม ได

ทอดทิง้อิสราเอลและยูดาห
แตแผนดินของพวกเขาเต็มไปดวยความผิด

ตอหน าองคผูศักดิส์ิทธิแ์หงอิสราเอล
๖หนีไปจากบาบิโลนซะ
พวกเจาแตละคนจะตองหนีเอาชีวิตรอด
อยาหุบปากเงียบเรื่องความ ชัว่ รายของพวก

เขา
เพราะถึงเวลาที่พระยาหเวหจะลางแคนแลว
พระองคจะตอบแทนพวกเขาอยางสาสม
๗บา บิ โลนเป็นถวย ทองในมือของพระ

ยาหเวห
บาบิโลนกําลังมอมทัง้แผนดินโลกใหเมามาย
ชนชาติตางๆไดดื่มเหลาองุนจากเธอ
ชนชาติเหลานัน้ก็เลยทําตัวเหมือนคนบา
๘บาบิโลนก็จะลมลงในทันทีทันใดและเธอก็

แตกสลาย
รองครํ่าครวญใหกับเธอสิ
เอายาไปทาแผลใหเธอสิ
เผื่อเธอจะหาย

*๕๐:๔๔ ผูเลีย้ง ในสมัยนัน้จะเปรียบเทียบกษตัริยเหมือนผูเลีย้งแกะ
†๕๐:๔๔ ขอน้ีเหมือนกับขอ ๔๙:๑๙
‡๕๑:๑ คนที่อาศัยอยูในเลบคาเม คําน้ีเขียนเป็นรหัสลับ หมายถึง คนที่อาศัยอยูในบาบิ
โลน
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๙พวกเราพยายามจะรักษาบาบิโลน
แตเธอไมสามารถเยียวยารักษาได
ทิง้เธอไป เถอะ ใหพวก เราแตละ คนกลับไป

ประเทศของเรา
เพราะการ ลงโทษของ เธอไดขึ้น ไปถึงฟ า

สวรรคแลว และมันก็ถูกยกขึ้นสูงเทียม
เมฆแลว

๑๐พระยาหเวหไดพิสูจนใหคนเห็นวาเราเป็น
ฝายถูก

มาสิ ใหเราประกาศในศิ โยนถึงสิ่งที่พระ
ยาหเวหพระเจาของเราไดทํา

๑๑ลับธนูของเจาใหคม
สัง่สมอาวุธซะ
พระ ยาหเวหไดปลุก ระดมกษตัริยทัง้ หลาย

ของมีเดียแลว
เพราะพระองคโกรธบา บิ โลนและจะทําลาย

มัน
มันเป็นการแกแคนของพระยาหเวห
เป็นการแกแคนใหกับวิหารของพระองค
๑๒แขวน ป ายเตือน ไวบนกําแพงเมืองบา บิ

โลน
เสริมกําลังทหารยาม
วางยามไว ตามจุดตางๆ
ตัง้ทหารไวซุมโจมตี
เพราะพระยาหเวห ไดวางแผนของพระองค

ไวแลว
และพระองคจะทําสิ่งที่พระองคบอก วาจะทํา

กับชาวบาบิโลน
๑๓บาบิโลน เจาอาศัยอยูใกลแหลงน้ํา
กับสมบัติมากมาย จุดจบของเจามาถึงแลว
เสนชีวิตของเจาถูกตัดเสียแลว”
๑๔พระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้ สิน้ไดสาบานกับ

พระองคเองวา
“บาบิโลน เราจะทําใหเจาเต็มไปดวยศัตรู ให

พวกมันมีมากมายเหมือนฝูงตัก๊แตน
แลวพวกมันก็จะรองเพลงแหงชัยชนะที่มีตอ

เจา
๑๕พระ ยาหเวหคือผู ที่สรางแผน ดิน โลกขึ้น

มาดวยพลังของพระองคเอง
เป็นผู ที่กอ ตัง้โลกขึ้น มาดวยสติ ปัญญาของ

พระองคเอง
และไดขยายฟ า สวรรคใหแผ ไพศาลดวย

ความเขาใจของพระองค
๑๖ดวยคํา สัง่ของพระองคก็เกิดเสียง น้ําดัง

ขึ้นบนฟ า
แลวเมฆหมอกก็ลอยขึ้นมาจากขอบโลก

พระองคไดสรางสายฟ าไวใหฝน
และสายลมก็พัดออก มาจากคลังของ

พระองค
๑๗มนุษยทุกคนนัน้โงและขาดความเขาใจ
ชาง แกะ สลักทุก คนก็อับอายกับรูป เคารพที่

สรางขึ้นมา
เพราะรูป หลอของพวก เขาเป็นของหลอก

ลวง
และพวกมันก็ไมมีลมหายใจ
๑๘พวกมันเป็นสิ่งเหลวไหล เป็นผลงานที่นา

หัวเราะเยาะ
พวกมันจะถูกทําลายในเวลาพิพากษาลงโทษ
๑๙สวนแบงของยาโคบไมใชแบบน้ี
เพราะพระองคคือผูสรางทุกสิ่ง
รวมทัง้เผาที่เป็นมรดกของพระองค
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้

สิน้”
๒๐พระยาหเวหพูดวา
“บาบิโลน เจาเป็นกระบองของเรา เป็นอาวุธ

สงครามของเรา
เราใชเจาทําลายชนชาติตางๆกระจุยกระจาย
เราใชเจาทําลายอาณาจักรตางๆ
๒๑ เราใชเจาทําลายมากับคนขี่
และใชเจาทําลายรถมากับคนขับ
๒๒ เราใชเจาทําลายผัวเมีย
และใชเจาทําลายทัง้คนแกและคนหนุม
เราใชเจาทําลายเจาบาวและเจาสาว
๒๓ เราใชเจาทําลายผู เลีย้ง แกะและฝูง แกะ

ของเขา
ใชเจาทําลายชาวนาและวัว คูเทียม แอกของ

เขา
และใชเจาทําลายพวกผูปกครองและพวกเจา

เมือง
๒๔แลวเราจะลางแคนเมืองบาบิ โลนและชาว

บาบิโลน
สําหรับสิ่งชัว่ชาทัง้หลายที่เจาเห็นพวกมันทํา

ไวกับศิโยน”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๕พระยาหเวหพูดวา
“เราจะตอตานเจา ไอภูเขาแหงความหายนะ
เจาที่เป็นนักทําลายโลกทัง้ใบ
เราจะยื่นมือออกไปทําลายเจา
เราจะกลิง้เจาใหตกลงมาจากหน าผาสูง
และเราจะทําใหเจากลายเป็นภูเขาที่โดนเผา
๒๖ ไมมีใครสามารถจะเอาหินหัวมุม
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หรือหินฐานรากจากซาก ปรักหัก พังของ เจา
ไดอีกแลว

เพราะเจาจะถูกทําลายยอยยับตลอดไป”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๒๗ “ใหยกธงรบขึ้นในแผนดินน้ี
เปาแตรไปตามชนชาติตางๆ
เตรียมชนชาติตางๆเพื่อทําสงครามกับบา บิ

โลน
เรียกอาณาจักรตางๆมาตอสูกับเธอ
เรียกอารารัต มินนี และอัชเคนัสมา
แตงตัง้แมทัพเหนือเธอ
สงมาไปเหมือนฝูงตัก๊แตนบุก
๒๘ เตรียมชนชาติทัง้หลายไปสูกับบาบิโลน
เตรียมกษตัริยทัง้หลายแหงมีเดีย
พวกผูปกครองและพวกเจาเมืองของมีเดีย
รวม ทัง้แผน ดินทัง้หมดที่เขาปกครองใหมา

ตอสูกับบาบิโลน
๒๙แผนดินสัน่สะเทือนและชักดิน้ชักงอ
เพราะพระยาหเวหกําลังวางแผนทําลายบาบิ

โลน
เพื่อเปลี่ยนแผนดินบาบิโลน
ใหกลายเป็นที่รกรางที่ไมมีคนอาศัยอยู
๓๐ นักรบของบาบิโลนหยุดสูรบแลว
พวกเขายังคงอยูในป อมปราการ
พวกเขาหมดเรี่ยวแรง
เหมือนผูหญิง
พวกตึกในบาบิโลนถูกเผา
กลอนประตูเมืองของเธอหักหมด
๓๑คนวิ่งรองสงขาวคนแลวคนเลา
คนรองประกาศขาวคนแลวคนเลา
พวก เขาวิ่งไปสง ขาวใหกษตัริยบาบิ โลนรูวา

เมืองของพระองคถูกยึดแลว
๓๒ทางขามแมน้ําถูกยึดแลว
แหลงน้ําตางๆถูกไฟเผา
และทหารก็ขวัญหนีดีฝอ”
๓๓พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้
พระเจาแหงอิสราเอลพูดวา
“ลูกสาวของบา บิ โลนเป็นเหมือนลาน นวด

ขาวในชวงที่คนเหยียบยํ่าขาวอยู
อีกไมนานก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยว”
๓๔ เยรูซาเล็มพูดวา “กษตัริยเนบูคัดเนสซาร

แหงบาบิโลน
กลืนกินขาและบดขยีข้า
เขาเทขาออกหมดเหมือนเทหมอ

เขากลืนกินขาเหมือนมังกร
เขาเติมทองตัวเองดวยอาหารเลิศหรูของขา
แลวเขาก็ถุยขาทิง้”
๓๕ ใหศิโยนพูดวา “ขอใหความโหดรายที่บาบิ

โลนทํากับขา
และครอบครัวของขาสนองมันเอง”
ใหเยรูซาเล็มพูดกันวา “ขอ ใหไอพวกบา บิ

โลนนัน้ถูกลงโทษที่ทําใหขาเลือดสาด”
๓๖ดังนัน้ พระยาหเวหจึงพูดวา
“ยูดาห เราจะแกคดีใหกับเจา
และจะแกแคนบาบิโลน
เราจะทําใหทะเลของบาบิโลนเหือดแหง
และจะทําใหบอน้ําของมันแหงขอด
๓๗แลวบาบิโลนก็จะกลายเป็นซากหิน
เป็นที่อาศัยของหมาไน เป็นที่รกราง
และเป็นที่คนหัวเราะเยาะ
ไมมีคนอาศัยอยู
๓๘ชาวบาบิโลนพากันคํารามเหมือนสิงโต
พวกเขาคํารามเหมือนลูกสิงโต
๓๙ เมื่อพวก เขาถูกยัว่ใหโกรธ เราจะเตรียม

งานเลีย้งใหพวกเขา
และจะมอมพวก เขาใหเมา พวก เขาจะ

หัวเราะอยางขาด สติ หลัง จาก นัน้พวก
เขาก็จะหลับ หลับไปตลอดกาล และจะ
ไมไดตื่นขึ้นมาอีกเลย”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๔๐ “เราจะนําบา บิ โลนลงมาเหมือนลูก แกะที่

นําไปฆา
เหมือนแกะตัวผูและแพะที่เอาไปฆา
๔๑ เชชัค *ถูกยึดแลว
เมืองที่คนทัง้โลกเคยสรรเสริญถูกยึดไปแลว
ไมนาเชื่อ บาบิโลนกลายเป็นสิ่งนาสยดสยอง
ทามกลางชนชาติตางๆไปแลว
๔๒ทะเลโถมเขาทวมบาบิโลน
คลื่นยักษที่เสียงกึกกองซัดทวมเธอ
๔๓ เมืองตางๆของเธอกลาย เป็นที่ รกรางแหง

แลง
ไมมีใครอาศัยอยูและไมมีใครเดินผานไป
๔๔ เราจะทําโทษพระเบลในบาบิโลน
และลวงสิ่งที่เธอกลืนลงไปออก มาจากปาก

ของเธอ
ชนชาติตางๆจะไมหลัง่ไหลไปหามันอีกตอไป
และกําแพงบาบิโลนจะพังทลาย
๔๕คนของเรา ออกมาจากเธอซะ

*๕๑:๔๑ เชชัค คําน้ีเขียนเป็นรหัสลับ หมายถึง บาบิโลน
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พวกเจาแตละคนจะตองหนีเอาชีวิตรอด
จากไฟโกรธของพระยาหเวห
๔๖อยาไดทอแท
อยากลัวขาวลือที่ไดยินในแผนดินน้ี
ปีน้ีก็ขาวลือหน่ึง
ปีหน าก็อีกขาวลือหน่ึง
แลวจะมีขาว ลือตางๆเรื่องความ รุนแรงใน

แผนดิน
และขาวลือตางๆเรื่องผูครอบครองสูกันเอง
๔๗ ใหแนใจไดเลยวา วันนัน้กําลังมา
ที่เราจะลงโทษพวกรูป เคารพทัง้ หลายของ

บาบิโลน
แผนดินทัง้หมดของเธอจะตองอับอาย
คนของเธอที่ถูกแทงจะลมตายทัว่เมืองเธอ
๔๘แลวฟ าสวรรค แผนดินโลก และทุกสิ่งที่

มี ชีวิตในมัน ก็จะตะโกนรอง เพลงดวย
ความชื่นชมยินดีที่บาบิโลนพินาศ

เพราะพวกผู ทําลายจากทางเหนือกําลังจะมา
เพื่อทําลายเธอ”

พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๔๙พระยาหเวหพูดวา
“บาบิโลนทําใหคนอิสราเอลลมตาย บาบิโลน

ทําใหคนทัว่โลกลมตาย
ดังนัน้บาบิโลนก็จะตองลมตายดวย
๕๐พวกเจาที่หนีจากสงคราม
มาน่ี อยาไดยืนอยูเฉยๆ
ใหระลึกถึงพระยาหเวหจากที่ไกล
และใหคิดถึงเยรูซาเล็มอยางใจจดใจจอ”
๕๑พวก คนที่ถูกเนรเทศพูดวา “เราอับอาย

เหลือเกิน
เพราะวาเราโดนดูถูกเหยียดหยาม
อับอายจนไมรูจะเอาหน าไปไวที่ไหนแลว
เพราะคนตางชาติบุกเขาไปในสถาน

ที่ศักดิส์ิทธิอ์ันเป็นวิหารของพระ
ยาหเวห”

๕๒พระยาหเวหพูดวา
“ดังนัน้ วันนัน้ใกลมาถึงแลว
คือวันที่เราจะลงโทษพวกรูป เคารพของบาบิ

โลน
และคนบาด เจ็บทัว่แผน ดินบา บิ โลนจะรอง

โหยหวน
๕๓ถึงแมบาบิโลนจะสูงเทียมฟ า
และสรางป อมปราการอันแข็งแกรง เราก็จะ

สงผูทําลายไปหาเธอ”
พระยาหเวหพูดวาอยางนัน้
๕๔ “เสียงรองไหดังมาจากบาบิโลน

เสียงพังพินาศมาจากแผนดินชาวบาบิโลน
๕๕ เพราะพระยาหเวหกําลังทําลายบาบิโลน
และพระองคจะทําลายเสียงอันทรง พลังของ

เธอ
ศัตรูที่ไหล บาเขา มาจะเสียง ดังเหมือน กับ

เสียงน้ําหลาก
พวกเขาจะโหรองตะโกนกัน
๕๖ เพราะศัตรูกําลังมาสูกับบาบิโลน
ผูทําลายกําลังมาตอสูกับเธอ
พวกนักรบของเธอจะถูกจับ
และธนูของพวกเขาจะถูกหัก
เพราะพระยาหเวหเป็นพระเจาที่จะตอบแทน

ใหอยางสาสม
พระองคจะแกแคนคืนแนๆ
๕๗ เราจะมอมพวกเจานาย พวกผูรู
พวกเจาเมือง และพวกผูปกครองเมือง
และพวกนักรบของบาบิโลน ใหเมามาย
พวกเขาจะหลับตลอดไปและจะไมตื่นขึ้นมา

อีกเลย”
องคกษตัริยพูดวาอยางนัน้
ชื่อของพระองคคือพระ ยาหเวหผู มี ฤทธิ ์ ทัง้

สิน้
๕๘พระยาหเวหผูมีฤทธิท์ัง้สิน้พูดวา
“กําแพงตางๆของเมืองบา บิ โลนนัน้กวาง

ใหญ
แตก็จะถูกทําลายอยางราบคาบ
และประตูสูงๆของเธอก็จะถูกไฟเผา
ผูคนทํางานหนักแตไมไดอะไรจากมัน
ทุกสิ่งที่พวกเขาไดมาจากงานของเขา จะถูก

เผา”
เยเรมียาหสงขาวสารไปบาบิโลน

๕๙ เมื่อกษตัริยเศเด คี ยาหแหงยู ดาหเดิน
ทางไปบา บิ โลน ซึ่งเป็นปีที่ สี่ที่พระองค
ปกครองยูดาห เยเรมียาหผูพูดแทนพระเจา
ก็ไดสัง่บางอยางกับเส ไร อาหลูกชายของเน
ริ ยาห ลูกชายของมา อา เส อาห เส ไร อาห
เป็นเจาหน าที่สงสวยใหกับบาบิ โลน ๖๐ เยเร
มี ยาหไดเขียนเกี่ยว กับหายนะทัง้หมดที่จะ
เกิด ขึ้นกับบา บิ โลนลงในหนังสือมวนหน่ึง
เยเรมียาหไดเขียนถอยคําเหลา น้ีทัง้หมด ที่
เป็นเรื่องตอตานบาบิโลน

๖๑แลวเยเร มี ยาหก็พูดกับเส ไร อาหวา
“เมื่อทานไป ถึงบา บิ โลน ทานก็จะเห็น เอง
แลวทานจะตองประกาศถอยคําเหลา น้ี
ทัง้หมดใหคนบา บิ โลนฟัง ๖๒ทานตองพูด



เยเรมียาห ๕๑:๖๓ 78 เยเรมียาห ๕๒:๑๙

วา ‘พระ ยาหเวหเจาขา พระองคไดพูดไว
วา พระองคจะทําลายสถานที่น้ี จะไมมีใคร
อาศัยอยูเลย ไมวาจะเป็นคนหรือสัตว เพราะ
มันจะถูกทําลายยอยยับตลอดกาล’ ๖๓แลว
เมื่อทานอานหนังสือมวน น้ีจบ แลว ก็มัดมัน
ไวกับกอน หิน แลวก็ขวางมันลงไปกลาง
แมน้ํายูเฟรติส ๖๔ จากนัน้ใหทานพูดวา ‘บาบิ
โลนก็จะจมลงไปเหมือนอยาง น้ีแหละ และ
เธอจะไมสามารถโง หัวขึ้น มาจากความทุกข
ทรมานที่เรากําลังจะนําไปใหเธอไดเลย แลว
พวกเขาก็จะหมดแรง’”
คําพูดของเยเรมียาหก็จบลงแคน้ี

เยรูซาเล็มแตกและชาว
เยรูซาเล็มถูกจับไปเป็นเชลย

(๒ พกษ. ๒๔:๑๘-๒๕:๓๐; ๒ พศด.
๓๖:๑๑-๒๐; ยรม. ๓๙:๑-๑๐)

๕๒ ๑ เศเด คี ยาหมีอายุยี่สิบ เอ็ดปีตอน
ที่ขึ้นเป็นกษตัริย แลวพระองคก็

ครองบัลลังกอยูสิบเอ็ดปี แมของพระองคชื่อ
ฮา มุ ทาล เป็นลูกสาวของเยเร มี ยาหผูมา
จากลิ บนาห ๒พระองคทําสิ่งที่พระ ยาหเวห
เห็นวาชัว่รายเหมือนกับที่เยโฮยาคิมเคยทํา
๓ดัง นัน้ พระ ยาหเวหโกรธเยรูซาเล็มและยู
ดาหมากจนถึงกับไลพวกเขาไปจากพระองค
เศเด คี ยาหกบฏตอกษตัริยบา บิ โลน ๔ ใน
วันที่สิบ เดือนสิบ ปีที่ เกาที่เศเด คี ยาหเป็น
กษตัริย กษตัริยเนบูคัดเนสซารแหงบาบิโลน
และกองทัพทัง้หมดของพระองคก็ยกมาที่
เยรูซาเล็มและตัง้ คายรอบเมือง และสราง
อุปกรณโจมตีทัง้หลายไวรอบกําแพงเมือง

๕พวก นัน้โจมตีป อมปราการครัง้ แลวครัง้
เลา จนถึงปีที่สิบ เอ็ดของกษตัริยเศเดคียาห
๖ ในวันที่เกา เดือนสี่ ความอดอยากใน
เมือง นัน้ก็แสนสาหัสนัก จนไมมีอาหารให
ประชาชนกิน กัน ๗แลวศัตรูก็ทลายกําแพง
เขา มาใน เมือง ทหารทัง้หมดก็วิ่ง หนี พวก
เขาหนีออกนอกเมืองตอนกลาง คืนไปตาม
ถนน ผานทางประตูที่อยูระหวางกําแพงสอง
ชัน้ ใกลๆสวนของกษตัริย ในขณะที่พวกบา
บิ โลนลอมเมืองไว และพวกเขาก็หนีไปตาม
ถนนที่ไปยังทะเลทรายอารบา

๘ทหารบา บิ โลนก็ไลตามกษตัริยเศเด คี
ยาหไป แลวก็จับพระองคไดในที่ราบของเย
ริ โค แลวทหารของ เขาตางพา กันหนีกระ

เจิดกระเจิงไป ๙พวก เขาจึงจับกุมกษตัริย
ไว และนําตัวไปใหกษตัริยบาบิโลนที่ริบลาห
ในเขตฮามั ท แลวกษตัริยบา บิ โลนก็ตัดสิน
โทษพระองค ๑๐กษตัริยบา บิ โลนฆาบรรดา
ลูกชายของเศเดคียาหตอหน าพระองค แลว
ก็ฆาเจานายทัง้หมดของยูดาหที่ริบลาหดวย
๑๑พระองคไดควักดวงตาทัง้สอง ขางของ
กษตัริยเศเดคียาห และเอาโซทองสัมฤทธิม์า
ลามพระองคไว กษตัริยบา บิ โลนเอาเศเด คี
ยาหไปบาบิ โลน แลวขังพระองคไวในคุกจน
ตาย

คนยูดาหตกเป็นเชลย
๑๒ ในวันที่ สิบเดือนที่ หา ปีที่สิบ เกาที่

กษตัริยเนบู คัด เนส ซารปกครองบา บิ โลน
เนบู ซา ระ ดานหัวหน าทหารองครักษ เจา
หน าที่ของกษตัริย ไดเขาไปที่เยรูซาเล็ม
๑๓ เขาไดเผาวิหารของพระ ยาหเวห วังของ
กษตัริย และบานเรือนทัง้หมดในเยรูซาเล็ม
เขาเผาบานที่ใหญโตทุกหลัง

๑๔แลวกองทัพบา บิ โลนทัง้ สิน้ที่มากับ
หัวหน าองครักษ ก็ทลายกําแพงทัง้หมดที่อยู
ลอมรอบเมืองเยรูซาเล็มลง ๑๕แลวเนบูซาระ
ดานหัวหน าองครักษ ไดกวาดตอน คนจน
บาง คน คนที่ยังหลง เหลืออยูในเมือง และ
คนที่กอนหน าน้ีไดไปมอบตัวกับชาวบาบิโลน
แลว และพวกชาง ฝีมือที่ เหลือ ไปบาบิ โลน
จนหมด ๑๖แตเนบูซาระดานหัวหน าองครักษ
ไดทิง้คนจนบางคนไวในแผนดิน เพื่อดูแลไร
องุนและทุงนา

๑๗ เสาทองสัมฤทธิท์ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห รวม ทัง้แทน บูชาเคลื่อนที่ และ
ขันทะเลทองสัมฤทธิท์ี่อยูในวิหารของพระ
ยาหเวห พวกทหารบา บิ โลนก็ทุบเป็นชิน้ๆ
แลวขนเอาทองสัมฤทธิท์ัง้หมดกลับไปที่บา
บิ โลน ๑๘แลวพวกบา บิ โลนก็ขนเอา พวก
หมอ พลัว่ กรรไกรตัดไสตะเกียง พวกชาม
ประพรม ชามเครื่องหอม และเครื่องใชทอง
สัมฤทธิท์ี่ใชในวิหารไปดวย

๑๙ รวม ทัง้ชามเล็ก พวกกระถางใสขี้ เถา
และพวกชามสําหรับประพรม พวกหมอ ที่
ตัง้ตะเกียง และชามสําหรับเครื่องหอม ขัน
เครื่องดื่มบูชา หัวหน าองครักษเอาทุก สิ่งทุก
อยางที่ทําจากทองและทําจากเงิน เพราะ
อยากไดทองและเงินนัน้
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๒๐สวนทองสัมฤทธิท์ี่ไดจากเสาสอง ตน
ขันทะเล วัวทองสัมฤทธิส์ิบ สองตัวที่เป็น
ฐานรองอยูใตขันทะเล และพวกแทน บูชา
เคลื่อนที่ ที่กษตัริยซา โลม อนไดสรางไว
สําหรับวิหารของพระ ยาหเวหนัน้ หนักเกิน
กวาที่จะชัง่ได

๒๑สวนพวกเสานัน้ เสาตนหน่ึงสูงสิบแปด
ศอก วัดโดยรอบไดสิบ สองศอก หนาหน่ึง
ฝามือ และตรงกลางกลวง ๒๒หัวของเสาทํา
จากทองสัมฤทธิ์ สูงหาศอก มีลายตาขาย มี
ผลทับทิมลอมอยูรอบหัว เสานัน้ ทัง้หมดทํา
จากทองสัมฤทธิ์ เสาตนที่ สองและผลทับทิม
ก็สรางแบบเดียวกัน ๒๓ ในแตละดานมีผล
ทับทิมฝังอยูเกา สิบ หกลูก และมีผลทับทิม
รอยลูกลอมรอบตาขายแตละอัน

๒๔ จากวิหาร หัวหน าองครักษ ไดจับตัว
เส ไร อาหหัวหน านักบวช เศ ฟัน ยาห รอง
หัวหน านักบวช และผู ดูแลประตูวิหารสาม
คนไป ๒๕ จากเมือง หัวหน าองครักษไดจับ
แมทัพคน หน่ึงที่เคยดูแลทหาร พรอมกับที่
ปรึกษาเจ็ด คนของกษตัริยที่เขาเจอในเมือง
และเลขาที่เป็นแมทัพที่เป็นคนเกณฑทหาร
และชาวบานหกสิบคนที่พบอยูที่กลางเมือง

๒๖ เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษ ไดสง
คนพวก น้ีทัง้หมดไปใหกษตัริยแหงบาบิ โลน
ที่ริบลาห ๒๗กษตัริยแหงบาบโิลนไดแทงพวก
เขาตายในริบ ลาหในเขตฮามั ท ชาวยู ดาหก็
เลยถูกกวาดตอนไปจากแผนดินของตน

๒๘ น่ีคือจํานวนคนที่กษตัริยเนบู คัด เนส
ซารไดกวาดตอนไป ในปีที่ เจ็ดของการ

ปกครองของพระองค พระองคไดกวาดตอน
พลเมืองยดูาหไปสามพันยี่สิบสามคน ๒๙ ในปี
ที่สิบ แปด พระองคไดกวาดตอนคนไปจาก
เยรูซาเล็มแปดรอยสามสิบสองคน ๓๐ ในปีที่
ยี่สิบ สามแหงรัชกาลของกษตัริยเนบู คัด เนส
ซาร เนบู ซา ระ ดานหัวหน าองครักษกวาด
ตอนพลเมืองยู ดาหไปเจ็ด รอยสี่ สิบ หาคน
รวมคนที่ถูกกวาดตอนไปทัง้หมดไดสี่ พันหก
รอยคน

เยโฮยาคีนไดรับเกียรติในบาบิโลน
(๒ พกษ. ๒๕:๒๗-๓๐)

๓๑ ในวันที่ยี่สิบหา เดือนสิบสอง ปีที่สามสิบ
เจ็ดที่กษตัริยเยโฮยาคีนแหงยูดาหเป็นเชลย
นัน้ ในปีที่เอวิลเมโรดักเป็นกษตัริยแหงบาบิ
โลน พระองคไดยกฐานะของกษตัริยเยโฮยา
คีนขึ้นมา แลวกษตัริยเอวิลเมโรดักไดนําตัว
กษตัริยเยโฮยาคีนออกมาจากคุก

๓๒กษตัริยเอ วิล เม โร ดักพูดกับกษตัริยเย
โฮยาคีนอยางสุภาพ และใหพระองคนัง่ในที่
สําคัญกวากษตัริยองคอื่นๆที่อยูกับพระองค
ในบาบิโลน

๓๓กษตัริยเย โฮ ยา คีนไดถอดชุดนักโทษ
ของพระองค แลวไดกินอาหารรวมกับ
กษตัริยเอวิลเมโรดักทุกวันตลอดชีวิต

๓๔กษตัริยเยโฮยาคีนก็ไดรับสวนแบงจาก
กษตัริยบา บิ โลนทุกๆ วันตามความจําเป็น
ตลอดชีวิตจนถึงวันตายของพระองค
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