
• ท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ในราวปี 646-585 ก.ค.ศ. 
(ประมาณ 100 ปี หลังประกาศกอิสยาห์ + อยู่ใน 
ช่วงที่บาบิโลนยกทัพมายึดเยรูซาเล็มทั้ง 3 ครั้ง)

• เราทราบว่า เยเรมีย์มาจากตระกูลสมณะ

• เราพอที่จะรู้จักชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ของท่านมากกว่าประกาศกท่านอื่นๆ เพราะเป็น
ท่านเองที่ได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสือของท่านเอง

2.เยเรมีย์เป็นใคร?



หลักฐานจากหนังสือ

• ยรม 1:1 = เยเรมีย์ เป็นบุตรของ ฮิลคียาห์
อาศัยอยู่ทีห่มู่บ้านอานาโธท ในแผ่นดินของ เผ่า
เบนยามิน อานาโธทตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียง 
เหนือของกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 3 ก.ม. 

• ยชว 21:17-18 = เผ่าเบนยามิน แบ่ง 4 เมือง
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพงศ์พันธุส์มณะอาโรน คือ 
อานาโธท อัลโมน กิเบโอน และ เกบา)





•สรุป เยเรมีย์เป็นสมณะ มีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมบัญญัติอย่างดีมาก อาจเป็นเพราะท่าน
ได้รับการฝึกฝนและเตรียมตัวมาก่อนส าหรับการ
เป็นสมณะ แต่ท่านไม่ไดป้ฏิบัติหน้าที่สมณะใน
พระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเลย น่ีจึงเหตุหน่ึงท่ีท่าน
ให้ “ท่านรู้สึกว่าเหมือนถูกเนรเทศอยู่ในบ้านของ
ตัวเอง”

• สมณะ แตกต่างจาก ประกาศก



สมณะ

• มีหน้าที่รักษา
ขนบธรรมเนียมและอธิบาย
พระวาจาของพระเจ้าที่
ได้รับไว้แล้ว “ในอดีต” โดย
สั่งสอนให้ประชาชนเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่
ได้วางไว้แล้ว

• สมณะยังมีหน้าที่โดยตรง 
ในการ ประกอบศาสนพิธี 
ในนามของประชากร



ประกาศก

• รับพระวาจาจากพระเจ้ามา
ถ่ายทอดแก่ประชาชน โดยพระ
วาจานั้นเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ที่ก าลังเกิดขึ้นในตอนนั้นๆ ซึ่ง
เป็นเรื่อง “ในปัจจุบัน”

• ภาระหน้าที่ของประกาศกจึงมี
ลักษณะเป็น “พรพิเศษ”
(Charismatic) ประกาศกยัง 
ไม่ได้มีหน้าที่ในการประกอบ 
ศาสนพิธีโดยตรงเหมือนสมณะ



• เยเรมีย์
ได้รับพระบัญชา
จากพระยาห์เวห์
ให้ประกาศพระ
วาจา(ประกาศก)
ตั้งแต่ยังหนุ่ม
สมัยกษัตริย์   โย
สยิาห์-ยูดาห์ ใน
ปี 627 (อายุ 19 ปี) 
(ยรม 1:2)



• เยเรมีย์ = ประกาศพระวาจานาน 40 ปี 

• มีชีวิตอยู่ตลอดช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากล าบาก
ท้ังก่อนและหลังการล่มสลายของอาณาจักรยดูาห์

• เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาดีที่สุดสมัยกษัตริย์โยสิยาหท์รง
ปฏิรูปศาสนา

• จนถึงสมัยแย่ที่สุด คือ ล่มสลาย สมัยเศเดคียาห์
(597-587 ก.ค.ศ.) เมื่อกองทัพบาบิโลนบุกเข้า
ท าลายกรุงเยรูซาเล็มอย่างราบคาบในปี 587 ก.ค.
ศ. (ยรม 1:3)



• เยเรมีย์ = บันทึกไวว้่า พระเจ้าไมใ่ห้ท่าน
แต่งงานและไม่ให้มีบุตร เนื่องจากสถานการณ์
ของยูดาหอ์ยู่ในขั้นวิกฤตเพราะความเลวร้าย
ของสังคม (อ่าน ยรม. 16:1-4)

• เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเลวร้ายส าหรับเยเรมีย์

• เพราะการไม่มคีรอบครัวเท่ากับว่า จะไม่มีใคร
ดูแลท่านในยามแก่ชราและจะไม่มีใครสืบสกุล 
(เหมือนหญิงหมัน-พระเจ้าลงโทษ)



• นี่จึงท าให้ 
“ท่านรู้สึก
เหมือนคน  
ทีไ่ม่มีความ
เป็นอยู่อีก
ต่อไป”

• อยู่อย่าง.... 
ไร้ตัวตน



การที่พระเจ้าบอกให้เยเรมียอ์ยู่เป็นโสดนี้

เพื่อให้เป็น “สัญลักษณ์ของการลงโทษ”
ที่พระเจ้าจะกนะท าต่ออาณาจักรยูดาห์ คือ
ไม่ให้มีความเป็นอยู่อีกต่อไป-ล่มสลาย-เชลย

เหมือนเยเรมียท์ีไ่ม่มีลูกสืบต่อตระกูล



• จึงพูดได้ว่า    
ทั้งวาจา การ
กระท าและชีวิต
ของเยเรมีย์
ล้วนเป็น
สัญลักษณ์
หมายถึง สิ่งที่ 
พระเจ้าจะ
กระท าต่อยดูาห์



• หนังสือเยเรมีย์ = ยังได้บันทึกเหตุการณ์
สุดท้ายของท่านไวด้้วย (ยรม 43:6-7) 

• เหตุการณ์คือ หลังจากเกดาลิยาห์ที่แม่ทัพบา
บิโลนแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในแผ่นดินยู
ดาหถ์ูกฆ่า ประชาชนที่เหลืออยู่ในยูดาหจึ์งหนี
โทษทัณฑ์จากกองทัพบาบิโลน รวมทั้งเยเรมีย์
ด้วย ไปยังประเทศอียิปต์ ด้วย



• แต่ขณะอยู่ที่นั่น เยเรมีย์ก็ยังได้ประกอบภารกิจ
สุดท้ายของท่าน คือ ได้ตักเตือนให้ชาวยูดาห์
เลิกนับถือพระอื่น เช่น เจ้าแม่แห่งสวรรค์ 
เพราะจะถูกพระยาห์เวห์ติดตามมาลงโทษอีก 
แต่พวกเขาก็มิได้เชื่อฟังท่าน (ยรม 44)

• ที่สุด เชื่อว่า เยเรมีย์คงถึงแก่มรณภาพใน
ประเทศอียิปต์นั่นเอง แต่เราไม่สามารถทราบ
ได้ว่าเมื่อไร ต านานเล่าว่าท่านถูกหินขว้างจน
ตาย จึงนับว่าตายอย่างมรณสักขี



ต านาน
เล่าว่า
เยเรมีย์
ถูกหินทุ่ม
จนตาย
ในอียิปต์



•ยรม.1:1-6 = พระเจ้าเรียกใหม้าเป็นประกาศก 

“พระเจ้าทรงมีแผนการส าหรับชีวิตของท่าน   ตั้งแต่
ท่านยังไม่ได้อยู่ในครรภ์มารดา” พระองค์ทรงก าหนด 
เลือกและแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้ประกาศพระวาจาแก่
นานาชาติ “ก่อนทีเ่ราป้ันท่านในครรภม์ารดา เราก็
รู้จักท่านแล้ว ก่อนท่ีท่านจะเกิด เราก็แยกท่านไวเ้ป็น
ของเราแล้ว เราแต่งตั้งท่านให้เป็นประกาศกส าหรับ
นานาชาติ” (อ่าน 1:4-5)

3.การเรียกและพันธกิจประกาศก





• ตอนแรก เยเรมีย์บ่ายเบี่ยง อ้างว่ายังเป็นเด็กและ
พูดไม่เป็น “ข้าพเจ้าทูลว่า ข้าแต่พระยาเวห์ องค์พระ
ผู้เป็นเจ้า จะเป็นไปได้อย่างไร พระองค์ทรงเห็นแล้ว
ว่าข้าพเจ้ายังพูดไม่เป็น ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก” (ข้อ 6)

• แตพ่ระเจ้าไม่ยอม ตรัสว่า เราบัญชาอย่างไร เจ้า
ต้องพูดอย่างนั้น ทั้งยังสั่งไม่ให้กลัว+ สัญญาว่าจะ
อยู่กับท่านและจะช่วยกู้ท่าน (อ่านข้อ 7-8) 

• เราไม่ทราบแน่ว่าในตอนที่พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์
น้ีท่านอายุเท่าไร แต่นักพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ก็เห็น
พ้องกันว่า ตอนน้ันท่านคงมีอายุไม่น่าถึง 20(19) ปี



• แล้วพระเจ้าก็แต่งตั้งให้เป็นประกาศก-มอบภารกิจ 
“แล้วพระยาหเ์วหท์รงยื่นพระหัตถม์าสัมผัสปากของ
ข้าพเจ้า พระยาหเ์วหต์รัสกับข้าพเจ้าว่า ดูซิ เราใส่
ถ้อยค าของเราในปากของท่านแล้ว ดูซิ วันนี้เราตั้งท่าน
เหนือนานาชาติและเหนืออาณาจักรต่างๆ เพื่อถอน
รากและท าให้พังทลาย เพื่อท าลายและร้ือลง เพื่อจะได้
ก่อสร้างและปลูกขึ้นใหม”่ (อ่าน 1:9-10)

• (ชัดเจน = ประกาศกคือ ผู้ที่พระเจ้าเรียก + ให้ไป
ประกาศพระวาจาของพระองค์)



พระเจ้าเรียกและแต่งตั้งเยเรมีย์ เป็นประกาศก



• แต่เยเรมียก์็เป็นเหมือนโมเสส คือ ท่านรู้สึกว่า
ตนเองไม่เหมาะส าหรับภารกิจเหล่านี้ (ยังหนุ่ม 
+ พูดไม่เป็น)

• ดูเหมือนว่า ความเป็นหนุ่มของท่านจะเป็น
อุปสรรคในการประกาศพระวาจาแห่งความ
โศกเศร้าแก่ผู้ฟังที่เป็นศัตรู เพราะการเทศน์
สอนเช่นนี้ของท่าน คงไม่อาจเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้

• แต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนใจ



• แล้วเยเรมียก์็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากจากพันธ
กิจที่ท่านได้รับนี้จริงๆ 

+ ท่านได้รับการขู่ส าทับและคุกคามเอาชีวิต 
เพื่อนพี่น้องที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็
ตั้งตัวเป็นศัตรกูับท่าน (อ่าน 11:21; 12:6)

+ บรรดาเพื่อนสมณะและประกาศกเท็จก็
โจมตีท่านด้วยข้อกล่าวหาที่ว่าท่านกล่าว 
“ผรุสวาท” เพราะท่านได้ท านายถึงการ
ท าลายพระวิหาร (อ่าน 26:2-9) 



เยเรมียป์ระกาศวาจาของพระเจ้า



+ ประชาชนก็โกรธแค้นและหาทางฆ่าท่าน ท่านถูกตี
และถูกจับใสค่าโดยสมณะปัชคูร์ (อ่าน 20:1-2)  
บรรดาเจ้านายน าท่านไปขังไว้ในคุกใต้ดิน
(อ่าน 37:15) (แก้ในเอกสารด้วย)

+ ท่ีร้ายที่สุดคือ ความโกรธแคน้ของกษัตรยเ์ยโฮ
ยาคิม (อ่าน 36:21-26) ส่ังให้จับเยเรมีย์ที่เตือนว่า
เยรูซาเล็ม-พระวิหารจะถูกท าลาย

• แต่ท้ังเยเรมีย์และบารุค ก็สามารถหลบหนจีากความ
โกรธแค้นของกษัตริย์ได้ เพราะพระเจ้าทรงปกป้องท่าน
ไว้ (36:26)



เยเรมีย์ ถูกจับ ถูกท าร้าย



เยเรมีย์ ถูกใส่คา







• ยิ่งกว่านั้น บรรดาประกาศกเท็จทั้งหลาย ยังได้
ต่อต้าน เหตุเพราะพวกเขาเทศน์สอนเกี่ยวกับ
สันติสุขและความปลอดภัย แทนทีจ่ะเป็นการ
พิพากษา พวกเขาไม่กล้าประณามความผิดของ
เพื่อนร่วมชาติของพวกเขา

• เยเรมียบ์ันทึกไว้ว่า “แตเ่ราเห็นบรรดาประกาศกที่
กรุงเยรูซาเล็มท าสิ่งน่ารังเกียจยิ่งกว่านั้น เขาเล่นชู้ 
กล่าวมุสาซ้ าซาก สนับสนุนผู้กระท าความชั่ว จึงไมม่ี
ผู้ใดกลับใจละทิ้งความชั่วของตน” (อ่าน23:14-17) 



• เยเรมีย์รู้ตัวว่า ท่านอยู่ในฐานะเป็นประกาศก
แห่งนานาชาติและยดูาห์ (1:10) จึงประกาศว่า
บรรดาอาณาจักรที่อยู่รอบข้าง (เอโดม โมอับ 
อัมโมน ไทระ ไซดอน) ควรยอมสยบต่อเนบู
คัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน

• เยเรมียย์ังได้ท าสัญลักษณถ์ึงการยอมสยบอันนี้ 
โดยใส่แอกไม้ไว้ที่คอของท่านและเดินไปใน
เมือง





• แต่ก็ได้รับการต่อต้านโดยประกาศกฮานันยาห์
ที่อ้างว่าได้รับการดลใจจากพระเจ้าให้ประกาศ
ว่า ... การอพยพในถิ่นเนรเทศจะจบสิ้นลงในไม่
ช้าและบรรดาเชลย รวมทั้งเยโฮยาคีน จะ
กลับมาภายใน 2 ปี (อ่าน 28:1-5)

• จากน้ัน ได้หักแอกไม้ของเยเรมีย์ (28:10-11)

• อย่างไรก็ตาม ในตอนท้าย เยเรมียก์็ได้ประกาศ
ถึงชะตากรรมของฮานันยาห์ และในปีนั้นเอง 
ฮานันยาหก์็ตาย (อ่าน 28:15-17)



เยเรมีย์ กับ ฮานันยาห์ประกาศกเท็จเทียม


