
• จากข้อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติและชีวประวัติ
ที่เราพบในหนังสือของประกาศกเยเรีมย์
เรามองเห็นคุณลักษณะที่โดดเด่น 5 ประการ
ของประกาศกเยเรมีย์ได้ ดังนี้

4.ลักษณะที่โดดเด่นของเยเรมีย์



1) ซื่อสัตย์และวางใจในพระเจ้า 
• เยเรมียไ์ม่เหมือนบรรดาประกาศกเท็จเทียม
ตรงที่ท่านพยายามต่อสู้กับพระเจ้า เพื่อให้
แน่ใจว่าท่านเข้าใจพระวาจาของพระองค์ ใน
แต่ละสถานการณ์อย่างถูกต้อง 

• ความตรงไปตรงมานี้ยังท าให้ท่านดื้อดึง หรือ
แม้แต่การกล่าวผรุสวาทต่อพระเจ้า เช่น....



• 15:17-18 = บ่น ต่อว่าพระยาห์เวห์
• “ข้าพเจ้าไมเ่คยน่ังเพื่อความสนุก ร่วมหมู่กับคนชอบ
เยาะเย้ยผู้อื่น ข้าพเจ้าน่ังอยู่คนเดียว เพราะพระหัตถ์
ของพระองค์อยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองคท์รง
บันดาลให้ข้าพเจ้าโกรธมาก แล้วท าไมความทุกข์
ทรมานของข้าพเจ้าจึงไมรู่้จักจบ ท าไมบาดแผลของ
ข้าพเจ้าจึงรักษาไมห่าย ไมย่อมหาย ส าหรับข้าพเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นเหมือนล าธารท่ี ท าให้ผิดหวัง เพราะ
น้ าไมแ่น่นอน”

• 15:11-10 = อ่าน



• และอีกครั้งหน่ึง

• “ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงล่อลวงข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าก็ยอมให้ถูกล่อลวง พระองค์ทรง
พลังเหนือข้าพเจ้า และทรงมีชัยชนะ ข้าพเจ้า
เป็นที่น่าหัวเราะวันยังค่ า ทุกคนเยาะเย้ยข้าพ
เจ้า” (20:7)



• แต่แม้ว่าจะมีปัญหาและความกลัวมากมาย 
ท่านก็ยังซื่อสัตย์และวางใจในพระเจ้า เพราะว่า
พระเจ้าเองเป็นผู้ให้หลักประกันแกท่่าน โดย
ตรัสแก่ท่านว่า.... 



• “ถ้าท่านกลับใจ เราจะให้ท่านกลับมา และท่าน
จะยืนอยู่ต่อหน้าเรา ถ้าท่านรู้จักแยกสิ่งประเสริฐ
จากสิ่งไร้ค่า ท่านจะเป็นเหมือนปากของเรา เขา
ทั้งหลายจะกลับมาหาท่าน แต่ท่านต้องไมก่ลับไป
หาเขา เราจะท าให้ท่านเป็นเหมือนก าแพงทอง
สัมฤทธิ์ที่มั่นคงส าหรับประชากรนี้ เขาท้ังหลาย
จะต่อสู้กับท่าน แตจ่ะไม่ชนะท่าน เพราะเราอยู่
กับท่าน เพื่อช่วยท่านให้รอดพ้นและปลดปล่อย
ท่าน” (15:19-20) = เลิกบ่น แล้ววางใจ (ข้อคิด)



2) กล้าที่จะท าตามความเชื่อของตน 
• แม้เยเรมียจ์ะประสบกับความทุกข์ยากล าบาก ตก
อยู่ในเงื้อมมือของศัตรู ถูกคุกคามจากเพื่อนพี่
น้อง กษัตริย์ เจ้านาย บรรดาสมณะ และ
ประกาศกเท็จทั้งหลาย แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค
ขัดขวางท่านไม่ให้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า

• ท่านรู้สิ่งที่ท่านต้องท า และท่านก็กล้าที่จะท า แม้
การกระท าเช่นนั้นไม่ได้ท าให้ท่านมีความสุขก็ตาม 

= ท าเพื่อพระเจ้า (ข้อคิด)



3) แสดงความเกลียดชังความประพฤตทิี่  
ไม่ดีทางศีลธรรมอย่างรุนแรง

• เยเรมีย์เกลียดชังและโกรธแค้นการนับถือรูป
ปฏิมา ความอยุติธรรมในสังคม และการ
ประกาศพระวาจาจอมปลอม

• ท่านจึงเรียกร้องให้มีการพิพากษาอย่างไม่ผ่อน
ผัน(รุนแรง) จนบางครั้ง ค าภาวนาของท่าน
กลายเป็นการอ้อนวอนพระเจ้าให้แก้แค้นศัตรู



• “โปรดทรงบันดาลให้บรรดาบุตรของเขาต้อง
ขาดแคลนอาหาร ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ ให้
บรรดาภรรยาต้องสูญเสียบุตรและเป็นม่าย 
บรรดาสามีต้องตายด้วยโรคระบาด บรรดาชาย
หนุ่มต้องถูกฆ่าด้วยดาบในสงคราม” 
(18:20-21)

• ที่เยเรมียใ์ห้ความสนใจเรื่องบาปอย่างจริงจัง 
เพราะท่านเน้นเรื่อง ความเที่ยงธรรมของพระ
เจ้า นั่นเอง = เราไม่ควรท าแบบนี้



4) มีความรู้สึกไวต่อความทุกขย์ากล าบาก
ของประชาชนและมีเมตตา 

• การเห็นความดื้อดึงไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัว และ
ความใจเย็นเฉยของเพื่อนร่วมชาติต่อการ
พิพากษาของพระเจ้าที่ก าลังจะมาถึง ท าใหท้่าน
สงสาร+ปวดร้าวใจมาก



• “ตาของเราน่าจะหลั่งน้ าตาทั้งคืนทั้งวันโดยไม่
หยุด เพราะบุตรหญิงพรหมจารขีองประชากร
ของเราได้รับภัยพิบัติยิ่งใหญ่ เป็นบาดแผล
สาหัสไมม่ีทางรักษาให้หายได้” (14:17) 

= เราควรไวต่อความทุกข์ของคนอื่น      
และมีเมตตา



5) มีความหวังในอนาคต เพราะเชื่อมั่นในความ
ซื่อสัตย์ของพระเจ้า

• แม้จะประกาศการพพิากษาลงโทษของพระเจ้า แต่
เยเรมีย์ก็ได้น าความหวังมาสู่แผ่นดินโดยประกาศว่า 
หลังจากที่ได้รับการช าระให้บริสุทธิแ์ล้ว พระเจ้าจะ
ปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้กลับมายังถิ่นฐาน
บ้านเกิดเมืองนอนของตนอีกครั้งหน่ึง (32:1-44)

• ท่านได้ซื้อที่นาที่อานาโธทไว้ เพื่อแสดงถึงความหวงันี้

= การลงโทษของพระเจ้า ไม่ใช่เปา้หมายสุดท้าย
ของพระองค์ แต่เพื่อให้เรากลับใจ



• หนังสือเยเรมีย์มี 52 บท แบ่งเป็น 6 ภาค
หัวเรื่อง (1:1-3)

I) บทท่ี 1-25 การประกาศพระวาจากล่าวโทษ
อาณาจักรยดูาห์และกรุงเยรูซาเล็ม 

II) บทท่ี 25 การประกาศพระวาจากล่าวโทษ
นานาชาต:ิ นิมิตเกี่ยวกับถ้วยพระพิโรธ

5.โครงสร้างและเนื้อหา



III) บทที่ 26-35 การประกาศพระวาจาเรื่อง
ความสุขในอนาคต

IV) บทท่ี 36-45 ความทุกข์ทรมานของเยเรมีย์

V) บทที่ 46-51 การประกาศพระวาจากล่าว 
โทษนานาชาติ

VI) บทท่ี 52 ภาคผนวก : กรุงเยรูซาเล็มถูก
ท าลายและกษัตริย์เยโฮยาคินได้รับอภัยโทษ



เนื้อหาโดยย่อ
ดูในเอกสาร



1) อ านาจยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวหใ์น
ประวัติศาสตร์

• เยเรมียย์ืนยันว่า เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน 
ยูดาห์ อียิปต์และบาบิโลน “ขึ้นอยู่กับอ านาจ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า” มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมืองของมนุษย์ 

6.สรุป ค าสอนส าคญั



• พูดอีกอย่างคือ “นโยบายทางการเมืองของ
มนุษย์สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ ก็ต่อเมื่อ
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น”

• ดังนี้ ความส าเร็จของเนบูคัดเนสซาร์ท่ีมา
รุกรานยดูาหแ์ละอียิปต์ ไม่ใชส่ืบเนื่องมาจาก
อ านาจทางการเมืองหรือความเข้มแข็งทาง
ทหาร แต่เพราะ “เป็นค าสั่งของพระเจ้า” เนบู
คัดเนสซาร์เป็น ผู้รับใช้ คนหนึ่งของพระเจ้า



• แต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้ ก็มี “เสรีภาพ” มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงแผนการของพระองค์ 

• หากชนชาตท่ีิได้ขูไ่วน้ั้นกลับใจไมท่ าความชั่ว พระ
เจ้าก็จะเปลี่ยนใจไมล่งโทษเขาตามท่ีได้เคยตั้งใจ
จะท า เช่นเดียวกับชาติใดที่พระเจ้าสัญญาว่าจะ
ช่วยและอวยพร แต่ถ้าชนชาติน้ันได้ท าสิ่งท่ีชั่วร้าย 
พระเจ้ากจ็ะเปลี่ยนใจเป็นลงโทษได้” (18:7-10)

= เหมือนเรื่อง....โจรกลับใจ?



2) เรื่องบาปของยูดาห์
• สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดส าหรับเยเรมีย์คือบาป
ชาวยูดาหท์ าบาป 2 ประการ คือ 
+ ละท้ิงพระเจ้า และ
+ หันไปนมัสการเทพเจ้าอื่น 

• เยเรมีย์ไม่เชื่อว่าจะมีชาติอื่นใดเหมือนยูดาห์
ทีล่ะทิ้งพระเจ้าของตนเพ่ือไปนมัสการเทพเจ้า
อื่น ชนทุกชั้นของชาวยดูาห์ท าบาปน้ี
= เป็นลูกพระเจ้าแล้ว เลิกไม่ได้?



3) เรื่องการลงโทษของพระเจ้า
• พระเจ้าจะท าให้ศัตรูมาจากทางทิศเหนือ คือ บาบิ
โลน เพื่อเป็นเครื่องมือลงโทษแคว้นยูดาห์

• การท าลายนี้มีลักษณะตรงข้ามกับการเนรมิตสร้าง 
แผ่นดินจะร้างและไร้รูปร่างอีกครั้งหนึ่ง 

• แตถ่ึงกระนั้น พระเจ้าก็จะไม่ท าลายทุกสิ่งจนหมด
สิ้น ยังมีความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตหลงอยู่

= การลงโทษ ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้า



4) เรื่องเกี่ยวกับพระวิหาร
• ประชาชนเชื่อว่า พระเจ้าไม่มีวันท าลายพระวิหาร
ของพระองค์ได้ พวกเขาจึงจะท าอย่างไรก็ได้
ตามใจ และถ้ามีเหตุร้ายเกิดขึ้น พวกเขาแค่ไป
หลบในพระวิหาร ก็จะปลอดภัย 

• แตเ่ยเรมีย์ประกาศว่า พระเจ้าจะท าลายพระวิหาร 
พระองค์เคยเลือกจริง แต่ตอนนี้จะทรงถอนการ
เลือกนั้นแล้ว

= พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในสิ่งก่อสร้าง-คนไทย



5) กิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์
• ผ้าป่านคาดสะเอว (13:1-11) ยูดาหต์้องยึด
พระเจ้าไว้เหมือนผ้าคาดเอว (= กางเกงชั้นใน
ซึ่งอยู่ติดกับร่างกายมากที่สุด) แต่พวกเขาก็
ไม่ได้ท า พระเจ้าจึงจะท าลายพวกเขา
เหมือนกับผ้าคาดสะเอวท่ีถูกน าไปฝังดินไว้จน
เปื่อย ใช้การไม่ได้



• ช่างปั้นหม้อ (18:1-17) ช่างปั้นหม้อสามารถท าลาย
ภาชนะใบหนึ่งเพื่อปั้นขึ้นใหม่ได้ฉันใด พระเจ้าก็
สามารถท าลายประชากรที่ละทิ้งพระองค์ แล้วสร้าง
ชาติขึ้นมาใหม่ได้ฉันนั้น



• ภาชนะดินเผาที่แตกแล้ว (19:1-13) พระเจ้าจะ
ทรงท าลายยดูาหเ์หมือนกับที่เยเรมีย์ทุบภาชนะ
ดินเผาจนแตก



• มะเดื่อเทศสองกระจาด (24:1-10) มะเดื่อเทศที่
ดี หมายถึง ผูท้ี่อยู่ในแดนเนรเทศในบาบิโลน 
เพราะพวกเขาได้รับการพิพากษาตัดสินแล้ว พวก
นี้จะมีอนาคตต่อไป

• แตม่ะเดื่อเทศที่เสียแล้ว หมายถึง พวกที่ยังอยู่ใน
ยูดาหต์อนนี้ เพราะแม้พวกเขาจะรอดไม่ต้องถูก
เนรเทศ แต่ก็จะถูกพิพากษาอีกครั้งหนึ่งในอนาคต



• แอกไม้ (27:1-22) 
เยเรมีย์ แบกแอกไม้
เพื่อแสดงว่าชาวยู
ดาหค์วรยอมแพ้แก่
ชาวบาบิโลน มิฉะนั้น
จะถูกลงโทษและถูก
ท าลายจนหมดสิ้น 
ประชาชนต้องไม่เชื่อ
ฟังประกาศกเทียมที่
พยากรณ์ว่าความรอด
พ้นจะมาถึงเร็ว



• การซื้อที่นา (32:1-44) ขณะที่กรุงเยรูซาเล็ม
ก าลังถูกศัตรูล้อมอยู่ และเยเรมีย์ถูกจองจ าอยู่
ในคุก เขาก็ยังซื้อที่นาผืนหนึ่งเพื่อแสดงว่า จะมี
การซื้อขายที่ดินกันอีกในแคว้นยดูาห์ น่ีเป็น
การแสดงให้เห็นอนาคตที่มีความหวังว่าจะ
เริ่มต้นใหม่

= สัญลักษณ์คือการเตือน ...พระเจ้ามักเตือน
เราด้วยเครื่องหมาย+วิธีการต่างๆ มากมาย



6)  เยเรมีย์ท้อแท้และตัดพ้อพระเจ้า
• เยเรมีย์เผชิญกับความทุกข์ยากล าบากมากมาย เป็นอริ
กับประชาชนและข้าราชการ แม้ชาวเมืองยังคิดจะฆ่าเขา 

• เยเรมีย์จึงต่อว่าและตัดพ้อพระเจ้าว่า คนชั่วกลับรุ่งเรือง 
ตนเองซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตลอดมากลับถูกทอดท้ิง เขา
จึงแปลกใจท าไมพระเจ้าตอบสนองความดีของเขาด้วย
ความเลวร้าย ที่สุดถึงกลับกล่าวโทษพระเจ้าวา่หลอกลวง

= บางครั้งเราก็รู้สึกแบบนี้ + คิดแบบนี้ + พูดแบบนี้?



7) เรื่องการกอบกู้ = ความหวัง/อนาคต
• เยเรมียม์องเห็นอนาคตเบื้องหน้าของยดูาหท์ี่มี

= ผู้ปกครองท่ีดี

= ไม่จ าเป็นต้องมีหีบพันธสัญญาอีก 

= เพราะการประทับอยู่ของพระเจ้าจะทดแทน
หีบพันธสัญญา

= พระองคจ์ะรื้อฟื้นพันธสัญญาใหม่



• พันธสัญญาใหม่นี้ จะดีกว่าพันธสัญญาบนเขา  ซี
นาย และจะไม่ได้เขียนไว้บนแผ่นศิลาอีกต่อไป แต่
จะจาลึกไว้ในใจของประชากร

• สิ่งทีเ่ยเรมียห์วังคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคของเรา 

= ผู้ปกครองที่ด/ีพระเยซ-ูนายชุมพา / พระบิดา

= การประทับอยู่ของพระเจ้า / ในจิตใจ

= พันธสัญญาใหม่ / ความรอดไม่ขึ้นกับเชื้อชาติ



จบ
หนังสือประกาศกเยเรมีย์


