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หนังสือประกาศกเยเรมีย-์เพลงคร ่าครวญ-บารุค1 
(ประกาศพระวาจาสมัยก่อนเนรเทศ ราวศตวรรษที  7-6 ก่อน ค.ศ.) 

(บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ CSS.) 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

หำกเปรียบเทียบประกำศกเยเรมีย์กับประกำศกทั้งหมดที มีในพระคัมภีร์พันธสัญญำเดิม เรำ
อำจพูดได้ว่ำเรำรู้จักเรื องรำวของประกำศกเยเรมีย์มำกกว่ำคนอื น เหตเุพรำะหนังสือของท่ำนคือ
หนังสือประกำศกเยเรมีย์มีข้อควำมหลำยตอนที เป็นค่ำสำรภำพ (Confession) อัตชีวิตประวัติ 
(Autobiography) และรวมถึงที เป็นชีวประวัติ (Biography) ของท่ำนด้วย ซึ งจำกข้อมูลที มีอยู่นี้ ท่ำให้
เรำรู้ว่ำ เยเรมีย์เป็นบุคคล “โดดเดี ยวและน่าสงสาร” คนหนึ ง พันธกิจที ท่ำนท่ำก็ดูเหมือนว่ำ 
“ล้มเหลว” อย่ำงเห็นได้ชัด แต่กระนั้นก็ดี “ความล้มเหลวก็ได้กลับเป็นชัยชนะของท่าน” ที คนใน
สมัยต่อสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน จึงพูดได้ว่ำ “ชีวิตของประกาศกเยเรมีย์มีความละม้าย

คล้ายคลึงกับชีวิตของพระเยซูเจ้าอย่างมาก” กล่ำวคือ ค่ำเทศน์สอนของท่ำนถูกปฏิเสธ และมิใช่
แค่นั้น แม้แต่ตัวท่ำนเองก็ถูกปฏิเสธและถูกเบียดเบียนจำกประชำชนของท่ำนเอง โดยมีเหตุมำจำก
พระวำจำของพระเจ้ำที ท่ำนได้รับมอบหมำยมำให้ประกำศนั นเอง ยิ งกว่ำนั้น กำรที ท่ำนได้เห็นกำรล่ม
สลำยของอำณำจักรยูดำห์ กรุงเยรูซำเล็มถูกยึด พระวิหำรถูกท่ำลำย ประชำชนถูกฆ่ำและถูกจับไป
เป็นเชลย ยิ งท่ำให้ท่ำนต้องสลดรันทดใจเป็นอย่ำงมำก 

 

1. สถานการณ์สมัยประกาศกเยเรมีย์ 

หลังจำกที อาโมน กษัตริยแ์ห่งยูดำห์ (642-640 ก.ค.ศ.) ขึ้นครองรำชย์สืบต่อจำกกษัตริย์
มนัสเสห์ผู้เป็นบิดำได้เพียง 2 ปี ก็ถูกลอบปลงพระชนม์โดยพวกข้ำรำชกำรของพระองค์เอง แตเ่หล่ำ
รำษฎรไม่เห็นด้วยกับกำรกระท่ำดังกล่ำวนี้ จึงได้ลุกฮือและร่วมมือกันประหำรชีวิตพวกข้ำรำชกำรที 
เป็นกบฏเหล่ำนั้น และได้แต่งตั้ง “โยสิยาห์” โอรสของอำโมน ซึ งขณะนั้น มีพระชนมำยุเพียง 8 ปีขึ้น
ครองชำชย์แทน (2 พกษ 21:19-26) 

ในช่วงเวลำเดียวกันนั้นเอง สถำนกำรณ์ระหว่ำงประเทศในซีกโลกตะวันออกกลำงก่ำลังเริ ม
ปั่นป่วนวุ่นวำยอย่ำงมำก เริ มจำกปี 625 ก.ค.ศ. เนบูโบลัสเซอร์แห่งบำบิโลน (626-605 ก.ค.ศ.) 
ประกำศอิสรภำพไม่ขึ้นต่ออัสซีเรียอีกต่อไป ส่วนอำณำจักรมีเดียซึ งมีกษัติรย์ปกครองชื อไซยาซาเรส 
(625-587 ก.ค.ศ.) ได้ยกทัพไปตีเมืองอัชเชอร์ เมืองหลวงเดิมของอัสซีเรียแตกในปี 614 ก.ค.ศ. และ

                                                            
1 เรียบเรียงจำก เอกสำรประกอบกำรสอน ทว.311 พระคัมภีร์ภำคประกำศก โดยบิชอป ดร.ลือชัย ธำตุวิสัย 
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สองปีถัดมำ (612 ก.ค.ศ.) มีเดียและบำบิโลนก็ร่วมมือกันเข้ำตีนครนีนะเวห์ เมืองหลวงใหม่ของอัส
ซีเรียแตก แต่อำชูร์-อูบัลลิค แม่ทัพคนหนึ งของอัสซีเรียได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์คนใหม่ โดยมีกองทัพอัส
ซีเรียส่วนหนึ งเป็นก่ำลังสนับสนุนอยู่ที ฮำรำน ในปี 609 ก.ค.ศ. มีเดียและบำบิโลนจึงได้ร่วมมือกันอีก
และยกทัพไปตีฮำรำนที มั นแหล่งสุดท้ำยของอัสซีเรียได้ 

ในเวลำเดียวกันน้ัน เนโคที  2 แห่งอียิปต์ซึ งต้องกำรให้อัสซีเรียเป็นที กั้นไม่ให้บำบิโลนแผ่
อ่ำนำจลงมำใกล้อียิปต์ได้ จึงยกทัพไปช่วยอัสซีเรียรบกับมีเดียและบำบิโลน ฝ่ำยกษัตริยโ์ยสิยำหแ์ห่ง
อำณำจักรยูดำห์ผู้ซึ งประกำศอิสรภำพจำกอัสซีเรียแล้ว และได้ปฏิรูปศำสนำครั้งใหญ่ในปี 622 ก.ค.
ศ. หลังจำกที ได้ค้นพบม้วนหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเมื อมีกำรซ่อมพระวิหำร์ที กรุงเยรูซำเล็ม 
พระองค์ทรงต้องกำรให้อัสซีเรียถึงวำระสุดท้ำยเสียที จึงยกทัพไปขัดขวำงกองทัพของเนโคที  2 ไม่ให้
ไปช่วยอัสซีเรียและเกิดกำรรบขึ้นกันที เมกิดโด เนโคที  2 สำมำรถเอำชนะโยสิยำห์และฆ่ำโยสิยำห์ 
จำกน้ันก็ยกทัพไปฮำรำนเพื อช่วยอัสซีเรีย แต่ฮำรำนถูกมีเดียและบำบิโลนตีแตกไปแล้ว ไม่สำมำรถ
ช่วยอะไรได้ทัน อัสซีเรียจึงสูญเสียชำติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ กำรสิ้นพระชนม์ของโยสิยำห์จึงไม่เสีย
เปล่ำ 

เนื องจำกกษัตริยโ์ยสิยำห์สิ้นพระชนม์ในสนำมรบที เมกิดโด ประชำชนจึงแต่งตั้งเยโฮอาหาส 
โอรสของโยสยิำห์ขึ้นครองรำชย์แทน แต่พระองค์ทรงครองรำชย์ได้เพียง 3 เดือน เนโคที  2 แห่งอียิปต์
ยกทัพกลับมำและจับเยโฮอำหำสไปขังไว้ในที เมืองริบลำห์ในแผ่นดินฮำมัททำงภำคเหนือของ
อิสรำเอล และตั้ง “เยโฮยาคิม” โอรสองค์ใหญ่ของโยสิยำห์ขึ้นครองรำชย์แทน พร้อมทั้งเรียกเอำเงิน 
100 ตะลันต์และทองค่ำ 1 ตะลันต์จำกยูดำห์ เยโฮยาคิมจึงทรงเร่งเก็บภาษีเอาจากราษฎรยูดาห์
แทน ส่วนเยโฮอำหำสถูกจับไปอียิปต์และสิ้นพระชนม์ที นั น 

ในปี 605 ก.ค.ศ. บำบิโลนรบชนะอียิปต์ที เมืองคำร์เคมิชบนฝั่งแม่น้่ำยูเฟรติส ผลตำมมำคือ
เมืองขึ้นต่างๆ ของอียิปต์ในแถบนั้นตกเป็นของบาบิโลนหมด รวมทั้งยูดาห์ด้วย  

ต่อมำ ภำยใต้กำรยุยงของอียิปต์ เยโฮยำคิมก่อกบฎต่อบำบิโลนในปี 601 ก.ค.ศ. แต่บำบิโลน
ก่ำลังยุ่งอยู่กับกำรปรำบกบฏทำงอื นอยู่จึงมิได้ยกทัพมำ (2 พกษ 24:1) เมื อบำบิโลนปรำบปรำมกบฏ
ทำงด้ำนอื นเสร็จแล้ว ในปี 598 ก.ค.ศ. จึงได้ยกกองทัพมำปรำบกบฎทำงปำเลสไตน์ เยโฮยำคิมคงถูก
รำษฎรปลงพระชนม์และแต่งตั้ง “เยโฮยาคิน” โอรสขึ้นครองรำชย์แทน เยโฮยาคินครองราชย์ได้
เพียง 3 เดือน ในปี 597 ก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อเนบูคัดเนสซาร์และถูกจับไปเป็นเชลยที บาบิ
โลนครั้งที  1 พร้อมทั้งบุคคลชั้นน่าและผู้มีความรู้ทั้งหลาย ตลอดจนทรัพย์สินเงินทองก็ถูก
กวาดไปหมด บำบิโลนได้แต่งตั้ง “เศเดคียาห์” โอรสองค์สุดท้ำยของโยสิยำห์ขึ้นครองรำชย์แทน (2 
พกษ 24:17) 

หนังสือพงศ์กษัตริย์ (2 พกษ.24:10-17) บันทึกเหตุกำรณ์ครั้งนั้นไว้ว่ำ 
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 “สมัยนั้น นำยทหำรของกษัตริย์เนบูคัดเนสซำร์แห่งบำบิโลน ยกทัพมำล้อมกรุงเยรูซำเล็ม 
ขณะที นำยทหำรล้อมเมืองอยู่นั้น กษัตริย์เนบูคัดเนสซำร์แห่งบำบิโลนเสด็จมำที นั น กษัตริย์
เยโฮยำคีนแห่งยูดำห์เสด็จมำยอมจ่ำนนกษัตริย์แห่งบำบิโลน พร้อมกับพระมำรดำ ข้ำรำช
บริพำร นำยทหำรและข้ำรำชส่ำนัก กษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงน่ากษัตริย์เยโฮยาคีนไป

เป็นเชลยในปีที แปดของรัชกำล กษัตริย์แห่งบำบิโลนทรงขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดในพระ
วิหำรของพระยำห์เวห์ และพระรำชทรัพย์ในพระรำชวังไปกรุงบำบิโลน ทรงตัดเครื องใช้
ทองค่ำต่ำงๆที กษัตริย์ซำโลมอนแห่งอิสรำเอลทรงท่ำขึ้นส่ำหรับใช้ในพระวิหำรของพระยำห์
เวห์ออกเป็นชิ้นๆ ดังที พระยำห์เวห์เคยตรัสไว้ กษัตริย์แห่งบำบิโลนทรงกวำดต้อนชำว
เยรูซำเล็มทั้งหมดจ่ำนวนหนึ งหมื นคนไปเป็นเชลย คือนำยทหำรและพลทหำร ช่ำงไมแ้ละ
ช่ำงเหล็กทุกคน เหลือไว้แต่คนยำกจนที สุดของแผ่นดิน พระองค์ทรงน่ำกษัตริย์เยโฮยำคีน
เป็นเชลยไปกรุงบำบิโลนพร้อมกับพระมำรดำ บรรดำมเหส ี ข้ำรำชบริพำร และชนช้ันน่ำของ
แผ่นดิน พระองคท์รงน่ำบุคคลเหล่ำนี้จำกกรุงเยรูซำเล็มไปเป็นเชลยที กรุงบำบิโลน กษัตริย์
แห่งบำบิโลนทรงน่ำผู้มฐีำนะทั้งหมดรวมเจ็ดพันคน ช่ำงไม้และช่ำงเหล็กจ่ำนวนหนึ งพันคน 
ทุกคนล้วนช่ำนำญศึก กษัตริย์แห่งบำบิโลนทรงแต่งตั้งมัทธำนียำห์ พระปิตุลำของกษัตริย์เย
โฮยำคีนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน และทรงเปลี ยนพระนำมเป็น เศเดคยีาห์” 

ต่อมาในปี 587 เศเดคียาห์กบฏต่อมาบาบิโลนอีก บาบิโลนจึงยกทัพเข้ามาท่าลาย
กรุงเยรูซาเล็ม พระวิหาร พระราชวังและก่าแพงเมืองทั้งหมด มีผู้คนล้มตายเป็นจ่านวนมาก 
ส่วนที เหลือก็ถูกจับไปเป็นเชลยที บาบิโลนครั้งที  2 และยุบอำณำจักรยูดำห์เป็นเพียงมณฑลหนึ ง
ของบำบิโลน พร้อมกับตั้งเกดำลิยำห์เป็นข้ำหลวงประจ่ำยูดำห์ 

หนังสือพงศ์กษัตริย์ (2 พกษ.24:2-4) บันทึกเหตุกำรณ์ครั้งนั้นไว้ว่ำ 

“พระยำห์เวห์ทรงส่งก่ำลังทัพชำวเคลเดีย ชำวอำรัม ชำวโมอับ และชำวอัมโมนมำรบกับ
พระองค์ เพื อท่าลายอาณาจักรยูดาห์ตามพระวาจาที พระยาห์เวห์ตรัสไว้ทางประกาศก 
ผู้รับใช้ของพระองค์ เหตุการณ์นีเ้กิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ 
เพื อทรงก่าจัดยูดาห์ไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์ เพราะบาปทั้งหมดที 
กษัตริยม์นัสเสห์ทรงกระท่า โดยเฉพำะอย่ำงยิ งที ทรงฆ่ำผู้บริสุทธิ์ จนโลหิตของผู้บริสุทธิ์
ไหลท่วมกรุงเยรูซำเล็ม พระยำห์เวห์ไมท่รงปรำรถนำจะให้อภัยกำรกระท่ำนี”้ 

หนังสือพงศ์กษัตริย์ (2 พกษ.25:1-26) ยังบันทึกต่อไปว่ำ 
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 “ปีที เก้ำในรัชกำลกษัตริย์เศเดคียำห์วันที สิบเดือนสิบ กษัตริย์เนบูคัดเนสซำร์แห่งบำบิโลนทรง
ยกทัพมำโจมตีกรุงเยรูซำเล็ม ทรงต้ังค่ำยอยู่หน้ำเมือง และทรงสร้ำงเนินดินขึ้นโดยรอบเพื อ
ปีนก่ำแพงเมือง เมืองถูกล้อมอยู่จนถึงปีที สิบเอ็ดในรัชกำลกษัตริย์เศเดคียำห์ ปีนั้นเกิดควำม
อดอยำกอย่ำงสำหัสในเมืองจนไม่มีอำหำรส่ำหรับประชำชนของแผ่นดิน 

 วันที เก้ำเดือนสี  ชำวบำบิโลนพังก่ำแพงเมืองลงส่วนหนึ ง ในคืนนั้นทหำรทุกคนต่ำงหลบหนี
ผ่ำนทำงประตรูะหว่ำงก่ำแพงใกล้พระรำชอุทยำน ทั้งๆที ชำวเคลเดียก่ำลังล้อมเมืองอยู่ 
กษัตริย์เสด็จไปทำงลุ่มแม่น้่ำจอร์แดน กองทัพชำวเคลเดียไลต่ำมกษัตริย์ไปทันที บริเวณที 
รำบใกล้เมืองเยริโค ทหำรของพระองค์ต่ำงละทิ้งพระองคไ์ว้แล้วหลบหนีไป ชำวเคลเดีย
จับกุมพระองค์เป็นเชลยและน่ำไปเฝ้ำกษัตริย์แห่งบำบิโลนที เมืองริบลำห์ พระองคท์รงถูก
พิพำกษำที นั น พระโอรสของกษัตริย์เศเดคียำห์ถูกประหำรชีวิตเฉพำะพระพักตร์พระบิดำ 
กษัตริยแ์ห่งบาบิโลนทรงสั งใหค้วักพระเนตรของกษัตริย์เศเดคยีาห์ แล้วทรง
พันธนาการน่าไปยังกรุงบาบิโลน 

 วันที เจ็ดเดือนห้ำ ปีที สิบเก้ำในรัชกำลกษตัริย์เนบูคัดเนสซำร์แห่งบำบิโลน เนบซูำระดำน ผู้
บัญชำกำรทหำรองครักษ์ เป็นผู้แทนกษัตริย์แห่งบำบิโลน ยกพลเข้ำสู่กรุงเยรูซำเล็ม เขำเผำ
พระวิหำรของพระยำห์เวห์ พระรำชวังและบ้ำนเรือนทั้งหมดในกรุงเยรูซำเล็ม อำคำรใหญทุ่ก
หลังถูกเผำไฟ กองทหำรชำวเคลเดียซึ งอยู่กับผูบ้ัญชำกำรทหำรองครักษ์ท่ำลำยก่ำแพงรอบ
กรุงเยรูซำเล็ม เนบูซำระดำน ผู้บัญชำกำรทหำรองครักษ์ กวำดต้อนผู้คนที เหลืออยูใ่นเมือง 
รวมทั้งทุกคนที หนีไปอยู่กับกษัตริย์แห่งบำบิโลนและประฃำชนที เหลือไปเป็นเชลย แต่ผู้
บัญชำกำรทหำรองครักษ์ปล่อยคนยำกจนของแผ่นดินไว้บำงส่วน เพื อท่ำงำนในสวนองุ่น 
และท่ำไร่ไถนำ 

 ชำวเคลเดียทุบเสำทองสัมฤทธิ์ที อยู่ในพระวิหำรของพระยำห์เวห์ รื้อฐำนติดล้อและอ่ำงทะเล
ทองสัมฤทธิ์ ซึ งอยู่ในพระวิหำรของพระยำห์เวห์ น่ำทองสัมฤทธิ์ไปกรุงบำบิโลน เขำยังน่ำอ่ำง
ใส่เถ้ำ ทัพพี กรรไกรตัดไสต้ะเกียง ชำมและภำชนะทองสัมฤทธิ์ทั้งหมดที ใช้ในพิธีกรรมไปด้วย 
ผู้บัญชำกำรทหำรองครักษ์ขนที เผำก่ำยำน อ่ำงใส่เลือดประพรม และทุกสิ งที ท่ำด้วยทองค่ำ
และเงินไป เสำสองต้น อ่ำงทะเลและฐำนติดล้อ ซึ งกษัตริย์ซำโลมอนทรงสร้ำงไว้ส่ำหรับพระ
วิหำรของพระยำห์เวห์นั้นล้วนเป็นทองสัมฤทธิ์ มีน้่ำหนักมำกจนชั งไม่ได ้ เสำสองต้นนี้
เหมือนกัน แตล่ะต้นสูงเก้ำเมตร หัวเสำเป็นทองสัมฤทธิ์ สูงหนึ งเมตรครึ งรอบหัวเสำมี
ลวดลำยผลทับทิมประดับ ทั้งหมดท่ำด้วยทองสัมฤทธิ์ 
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 ผู้บัญชำกำรทหำรองครักษ์จับเสไรยำห์ หัวหน้ำสมณะ เศฟันยำห์ สมณะผู้ช่วย และสมณะผู้
เฝ้ำประตูพระวิหำรอีกสำมองคไ์ปเป็นเชลย เขำยังจับนำยทหำรคนหนึ งซึ งเป็นผูบ้ัญชำกำร
กองทหำร รวมทั้งเลขำนุกำรแม่ทัพ ซึ งรับผิดชอบกำรเกณฑ์ทหำร และคนส่ำคัญอีกหกสิบคน
ที ยังอยูใ่นเมือง เนบูซำระดำนผู้บัญชำกำรทหำรองครักษ์ น่ำคนเหล่ำนี้ไปเฝ้ำกษัตริย์แห่งบำ
บิโลนที เมืองริบลำห ์ กษัตริย์แห่งบำบิโลนทรงสั งใหป้ระหำรชีวิตคนเหล่ำนี้ที เมืองริบลำห์ใน
ดินแดนคำมัท ชำวยูดำห์จึงถูกกวำดต้อนจำกแผ่นดินของตนไปเป็นเชลย 

 กษัตริย์เนบูคัดเนสซำร์แห่งบำบิโลนทรงแต่งตั้งเกดำลิยำห์ บุตรของอำคิคัม บุตรของชำฟำน 
เป็นผู้ว่ำรำชกำร ใหป้กครองประชำชนที ยังเหลืออยู่ในอำณำจักรยูดำห ์ เมื อนำยทหำรและ
ทหำรที ยังอยู่ในแผ่นดินรูว้่ำกษัตริย์แห่งบำบิโลนทรงแต่งตั้งเกดำลิยำห์เป็นผู้ว่ำรำชกำร ก็ไป
พบเขำที เมืองมิสปำห์ คนเหล่ำนี้คืออิชมำเอล บุตรของเนธำนิยำห์ โยคำนัน บุตรของคำเร
อำห ์ เสรำยำห์ บุตรของทันหุเมท ชำวเมืองเนโทฟำห์ ยำอำซันยำห์ บุตรของชำวมำอำคำห์ 
พร้อมกับทหำรของตน เกดำลิยำห์สำบำนกับคนเหล่ำนี้และทหำรของเขำว่ำ “อย่ำกลัว
เจ้ำหน้ำที ชำวเคลเดียเลย จงอยู่ต่อไปในแผ่นดินและรับใช้กษัตริย์แห่งบำบิโลน แล้วท่ำนจะ
อยู่อย่ำงเป็นสุข” 

 เดือนที เจ็ดของปีนั้น อชิมำเอล บุตรของเนธำนิยำห์ บุตรของเอลีชำมำ ซึ งเป็นเช้ือพระวงศ์ พำ
พวกสิบคนไปที เมืองมิสปำห์ ลอบฆ่ำเกดำลยิำห์ ชำวยูดำห์และชำวเคลเดียที อยู่กับเขำที นั น 
ประชำชนทุกคน ทั้งที มั งมแีละยำกจน พร้อมกับบรรดำทหำรหลบหนีไปอียิปต์เพรำะกลัวชำว
เคลเดีย” 

ถัดมาอีกห้าปีคือในปี 582 ก.ค.ศ. เนื องจำกเจ้ำนำยในรำชวงศ์ของกษัตริย์ดำวิดไม่พอใจที 
เกดำลิยำห์เป็นข้ำหลวงของบำบิโลน จึงได้ยกพวกมำฆ่ำเกดำลิยำห์เสีย บาบิโลนจึงยกทัพมา
ปราบปรามอีกครั้งหนึ ง และจับผู้คนที เหลือไปเป็นเชลยที บาบิโลนเป็นครั้งที  3 

ตอนจบของหนังสือพงศ์กษัตริย์เล่ำเรื องกษัตริย์เยโฮยาคีนแห่งยูดาห์ที ถูกกวำดต้อนไปเป็น
เชลยก่อนหน้ำนั้นว่ำ 

“ปีที สำมสิบเจ็ด หลังจำกที กษัตริย์เยโฮยำคีนแห่งยูดำห์ ทรงถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลย เอวิล-
เมโรดัคทรงเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงบำบิโลน วันที ยี สิบเจ็ด เดือนสิบสอง ปีนั้น กษัตริย์เอวิล-
เมโรดัคทรงพระกรุณำปล่อยกษัตริย์เยโฮยำคีนแห่งยูดำห์ออกจำกที คุมขัง กษัตริย์เอวิล-เม
โรดัคมพีระกรุณำต่อพระองค์ ทรงยกย่องให้กษัตริย์เยโฮยำคีนมีเกียรติกว่ำกษัตริย์อื นๆ ที เป็น
เชลยอยูก่ับพระองคท์ี กรุงบำบิโลน กษัตริย์เยโฮยำคีนทรงถอดชุดนักโทษ ร่วมโต๊ะเสวยพระ
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กระยำหำรกับกษัตริย์เอวิล-เมโรดัค พระองค์ทรงรับสิ งต่ำงๆ ตำมควำมจ่ำเป็นจำกกษัตริย์
แห่งบำบิโลนทุกวันจนสิ้นพระชนม์” 

 

2. เยเรมีย์เป็นใคร? 

 จำกหนังสือของเยเรมีย์เอง เรำทรำบว่ำประกำศกเยเรมีย์มำจำกตระกูลสมณะ คำดว่ำท่ำนคง
เกิดในรำวปี 646 ก.ค.ศ. (ประมำณ 100 ปี หลังประกำศกอิสยำห์) เรำพอที จะรู้จักชีวิตและเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ ในชีวิตของท่ำนมำกกว่ำประกำศกท่ำนอื นๆ เพรำะเป็นท่ำนเองที ได้เขียนบันทึกไว้ 

จำกหนังสือของเยเรมีย์เองนั้น ระบุว่ำท่ำนเป็นบุตรของฮิลคียำห์ อำศัยอยู่ที หมู่บ้ำนอำนำโธท 
ในแผ่นดินของเผ่ำเบนยำมิน (ยรม 1:1) อำนำโธทตั้งอยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซำเล็ม
ประมำณ 3 ก.ม. อำนำโธทเป็นหนึ งในสี เมืองที เผ่ำเบนยำมินยกให้เป็นที อยู่อำศัยของพงศ์พันธุ์
สมณะอาโรน เมืองทั้งสี ประกอบด้วย อำนำโธท อัลโมน กิเบโอนและเกบำ (ยชว 21:17-18) สมณะที 
อำนำโธทนี้ สืบเชื้อสำยมำจำกเอลี สมณะคนสุดท้ำยของสำยนี้ที ปรนนิบัติพระเจ้ำที หีบพันธสัญญำ
คือ อำบียำธำร์ (1 พกษ 2:26-28) 

เยเรมียเ์ป็นคนที มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธรรมบัญญัติอย่ำงดีมำก อำจเป็นเพรำะท่ำนได้รับ
กำรฝึกฝนและเตรียมตัวมำก่อนส่ำหรับกำรเป็นสมณะ แม้ท่ำนจะไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที สมณะในพระ
วิหำรกรุงเยรูซำเล็มเลยก็ตำม นี จึงเหตุหนึ งที ท่ำนให ้ “ท่านรู้สึกว่าเหมือนถูกเนรเทศอยู่ในบ้าน
ของตัวเอง” 

เยเรมียไ์ด้รับพระบัญชำจำกพระยำห์เวห์ให้ไปประกำศพระวำจำตั้งแต่ยังหนุ่ม คือ ในปีที  13 
แห่งรัชสมัยของกษัตริย์โยสิยาห์แห่งยูดาห์ (640-609 ก.ค.ศ.) (ยรม 1:2) ซึ งตรงกับปี 627 ก.ค.ศ. 
และมีชีวิตอยู่ตลอดช่วงเวลำแห่งควำมทุกข์ยำก ทั้งก่อนและหลังการล่มสลายของอาณาจักรยู

ดาห์ รวมเป็นเวลำประมำณ 40 ปี เริ มตั้งแต่ช่วงเวลำดีที สุดสมัยกษัตริย์โยสิยำห์ทรงปฏิรูปศำสนำ 
จนถึงปลำยปีที  11 แห่งรัชสมัยของเศเดคียำห์ (597-587 ก.ค.ศ.) เมื อกองทัพบำบิโลนบุกเข้ำท่ำลำย
กรุงเยรูซำเล็มอย่ำงรำบคำบในปี 587 ก.ค.ศ. (ยรม 1:3) 

เยเรมีย์บันทึกไว้ว่ำ พระเจ้ำไม่ให้ท่ำนแต่งงำนและไม่ให้มีบุตร เนื องจำกสถำนกำรณ์ของยู
ดำห์อยู่ในขั้นวิกฤตเพรำะควำมเลวร้ำยของสังคม (ยรม 16:1-2) เรื องนี้ถือเป็นเรื องเลวร้ำยส่ำหรับเยเร
มีย์ เพรำะกำรไม่มีครอบครัวเท่ำกับว่ำจะไม่มีใครดูแลท่ำนในยำมแก่ชรำและจะไม่มีใครสืบสกุลด้วย 
นี จึงท่ำให้ “ท่านรู้สึกเหมือนคนที ไม่มีความเป็นอยู่อีกต่อไป” กำรที พระเจ้ำบอกให้เยเรมีย์อยู่เป็น
โสดนั้น ก็เพื อให้เป็น สัญลักษณ์ของกำรลงโทษที พระองค์จะทรงกระท่ำต่ออำณำจักรยูดำห์ คือ 
อำณำจักรจะไม่มีควำมเป็นอยู่อีกต่อไป เหมือนเยเรมีย์ที ไม่มีลูกสืบต่อตระกูลอีกต่อไป 
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หนังสือของท่ำนยังได้บันทึกเหตุกำรณ์สุดท้ำยของท่ำนไว้ด้วย คือ ท่ำนต้องละทิ้งบ้ำนเมือง
และอพยพหนีไปยังอียิปต์ หลังจำกเกดำลิยำห์ที แม่ทัพบำบิโลนแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษำกำรในแผ่นดินยู
ดำห์ถูกฆ่ำ โยฮำนันได้กวำดต้อนประชำชนที เหลืออยู่ในยูดำห์หนีโทษทัณฑ์จำกกองทัพบำบิโลน 
รวมทั้งเยเรมีย์ด้วย ไปยังประเทศอียิปต์ด้วย (ยรม 43:6-7) แต่ขณะอยู่ที นั น เยเรมีย์ก็ยังได้ประกอบ
ภำรกิจสุดท้ำยของท่ำน คือ ได้ตักเตือนให้ชำวยูดำห์เลิกนับถือพระอื น เช่น เจ้ำแม่แห่งสวรรค์ เพรำะ
จะถูกพระยำห์เวห์ติดตำมมำลงโทษอีก แต่พวกเขำก็มิได้เชื อฟังท่ำน (ยรม 44) 

ที สุด เชื อว่ำ เยเรมียค์งถึงแก่มรณภำพในประเทศอียิปต์นั นเอง แต่เรำไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำ
เมื อไร ต่ำนำนเล่ำว่ำท่ำนถูกหินขว้ำงจนตำย จึงนับว่ำตำยอย่ำงมรณสักขี 

 

3. การเรียกและพันธกิจการเป็นประกาศกของเยเรมีย์ 

 เยเรมีย์ได้รับเรียกจำกพระเจ้ำให้มำเป็นประกำศกในปี 627 ก.ค.ศ. (ยรม 1:2) “พระเจ้าทรง
มีแผนการส่าหรับชีวิตของท่านตั้งแต่ท่านยังไม่ได้อยู่ในครรภ์มารดา” พระองค์ทรงก่ำหนด 
เลือกและแต่งตั้งท่ำนให้เป็นผู้ประกำศพระวำจำแก่นำนำชำติ “ก่อนที เรำปั้นท่ำนในครรภ์มำรดำ เรำก็
รู้จักท่ำนแล้ว ก่อนที ท่ำนจะเกิด เรำก็แยกท่ำนไว้เป็นของเรำแล้ว เรำแต่งตั้งท่ำนใหเ้ป็นประกำศก
ส่ำหรับนำนำชำติ” (ยรม 1:5) ที จริงในตอนแรกเยเรมีย์พยำยำมบ่ำยเบี ยงโดยอ้ำงว่ำตนเองยังเป็น
เด็กและพูดไม่เป็น “ข้ำพเจ้ำทูลว่ำ ข้ำแต่พระยำเวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้ำ จะเป็นไปได้อย่ำงไร พระองค์
ทรงเห็นแล้วว่ำข้ำพเจ้ำยังพูดไม่เป็น ข้ำพเจ้ำยังเป็นเด็ก” (ยรม 1:6) แต่พระเจ้ำไม่ทรงยอมให้เยเรมีย์
แก้ตวั ทรงบัญชำอย่ำงไร เยเรมีย์ต้องพูดอย่ำงนั้น ทรงสั งไม่ให้กลัว ทรงสัญญำว่ำจะอยู่กับท่ำนและ
จะช่วยกู้ท่ำน เรำไม่ทรำบแน่ว่ำในตอนที พระเจ้ำทรงเรียกเยเรมีย์นี้ท่ำนอำยุเท่ำไร แตน่ักพระคัมภีร์
ส่วนใหญก็่เห็นพ้องกันว่ำ ตอนนั้นท่ำนคงมีอำยุไม่น่ำถึง 20 ปี 

 พระด่ำรัสของพระเจ้ำที ตรัสแก่เยเรมีย์เมื อครั้งที พระองค์ทรงเรียกท่ำนนั้น บ่งบอกถึงกำร
สถำปนำท่ำนให้เป็นประกำศกและภำรกิจที ตำมมำของท่ำนด้วย “แล้วพระยำห์เวห์ทรงยื นพระหัตถ์
มำสัมผัสปำกของข้ำพเจ้ำ พระยำห์เวห์ตรัสกับข้ำพเจ้ำว่ำ “ดูซิ เรำใสถ่้อยค่ำของเรำในปำกของท่ำน
แล้ว ดูซิ วันนี้เรำต้ังท่ำนเหนือนำนำชำติและเหนืออำณำจักรต่ำงๆ เพื อถอนรำกและท่ำให้พังทลำย 
เพื อท่ำลำยและรื้อลง เพื อจะได้ก่อสร้ำงและปลูกขึ้นใหม่” (ยรม 1:9-10) แต่เยเรมีย์ก็เป็นเหมือน
โมเสส กล่ำวคือ ท่ำนรู้สึกว่ำตนเองไม่เหมำะส่ำหรับภำรกิจเหล่ำนี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ ง ดูเหมือนว่ำ
ควำมเป็นหนุ่มของท่ำนจะเป็นอุปสรรคในกำรประกำศพระวำจำแห่งควำมโศกเศร้ำแก่ผู้ฟังที เป็นศัตรู 
เพรำะกำรเทศน์สอนเช่นนี้ของท่ำนคงไม่อำจเป็นที ยอมรับจำกผู้ที ได้รับผลกระทบได้ 
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 เยเรมีย์แตกต่างจากโฮเชยาที ต้องเป็นทุกข์ใจอันเนื องมำกจำกควำมอับอำย เพรำะ
ภรรยำของท่ำนมชู้ี แต่เยเรมีย์ไม่ได้แต่งงำน เพื อเป็นสัญลักษณ์ถึงควำมเป็นหมันของแผ่นดินภำยใต้
กำรพิพำกษำลงโทษของพระเจ้ำ (ยรม 16:1-13) 

 แล้วเยเรมีย์ก็ต้องเป็นทุกข์อย่ำงมำกจำกพันธกิจที ท่ำนได้รับนี้จริงๆ ท่ำนได้รับกำรขู่ส่ำทับ
และคุกคำมเอำชีวิต เพื อนพี น้องที บ้ำนเกิดเมืองนอนของท่ำนก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่ำน (ยรม 11:21-
23; 12:6) บรรดำเพื อนสมณะและประกำศกเท็จก็โจมตีท่ำนด้วยข้อกล่ำวหำที ว่ำท่ำนกล่ำว 
“ผรุสวาท” เพรำะท่ำนได้ท่ำนำยถึงกำรท่ำลำยพระวิหำร (ยรม 26:1-6) อันที จริง ประกาศกมีคาห์
ได้เคยท่ำนำยในลักษณะเดียวกันนีม้ำแล้วในสมัยของงกษัตริยเ์ฮเซคียำห์และท่ำนก็ไม่ได้รับอันตรำย
อะไร แต่ในกรณีของเยเรมีย์ดูเหมือนว่ำประชำชนโกรธแค้นและหำทำงประหำรชีวิตท่ำน แต่เป็น
อำหิคัมที ได้ช่วยเหลือท่ำนไว้ (ยรม 26:24) ท่ำนถูกตีและถูกจับใส่คำ (stocks) โดยสมณะปำชเฮอร์ 
(ยรม 20;1-6) และถูกปล่อยให้ตำยในที ขังน้่ำโดยบรรดำเจ้ำนำยของยูดำห์ (ยรม 36:6-13) ที ร้ำย
ที สุดคือควำมโกรธแค้นของกษัตริยเ์ยโฮยำคิม (ยรม 36:1-26) แตท่ั้งเยเรมีย์และบำรุคก็สำมำรถ
หลบหนีจำกควำมโกรธแค้นของกษัตริย์ได้ เพรำะพระเจ้ำทรงปกป้องท่ำนไว ้ (ยรม 36:26) ยิ งกว่ำนั้น 
บรรดำประกำศกเท็จทั้งหลำย แทนที จะสนับสนุนสำรของเยเรมีย์ แต่พวกเขำกลับต่อต้ำน พวกเขำ
เทศน์สอนเกี ยวกับสันติสุขและควำมปลอดภัยแทนที จะเป็นกำรพิพำกษำ พวกเขำไม่กล้ำประณำม
ควำมผิดของเพื อนร่วมชำติของพวกเขำ “แต่เรำเห็นบรรดำประกำศกที กรุงเยรูซำเล็มท่ำสิ งน่ำรังเกียจ
ยิ งกว่ำนั้น เขำเล่นชู้ กล่ำวมุสำซ่้ำซำก สนับสนุนผู้กระท่ำควำมชั ว จึงไม่มีผู้ใดกลับใจละทิ้งควำมชั ว
ของตน” (ยรม 23:14) พวกเขำอ้ำงว่ำรู้จักพระวำจำของพระเจ้ำ แต่ค่ำกล่ำวอ้ำงของพวกเขำ
ปรำศจำกแก่นสำร “เรำไมไ่ด้ส่งประกำศกเหล่ำนีไ้ป แต่เขำทั้งหลำยวิ งไปเอง เรำไมไ่ด้บอกเขำ แตเ่ขำ
ก็ยังประกำศพระวำจำ ถ้ำเขำทั้งหลำยเคยยืนอยู่ในที ประชุมปรึกษำของเรำ เขำคงจะได้ประกำศ
ถ้อยค่ำของเรำแก่ประชำกร ท่ำใหป้ระชำกรกลับใจละทิ้งควำมประพฤตชัิ วของตน และเลิกท่ำกิจกำร
ชั ว” (ยรม 23:21-22) 

ถึงตรงนี้ เรำคงเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงประกำศกแท้และเท็จได้อย่ำงชัดเจน ในควำม
ขัดแย้งของเยเรมีย์กับฮำนันยำห์ (ยรม 28:1-17) ในฐำนะเป็นประกำศกแห่งนำนำชำติและยูดำห์ 
(ยรม 1:10) เยเรมีย์ประกำศว่ำบรรดำอำณำจักรที อยู่รอบข้ำง (เอโดม โมอับ อัมโมน ไทระ ไซดอน) 
ควรยอมสยบต่อเนบูคัดเนสซำร์ และโดยไม่ค่ำนงึว่ำประกำศกคนอื นจะแนะน่ำอย่ำงไร เพื อท่ำเป็น
สัญลักษณ์ถึงกำรยอมสยบอันนี้ เยเรมีย์ได้ใส่แอกไม้ไว้ที คอของท่ำน แต่โดยกำรอ้ำงกำรดลใจจำก
พระเจ้ำ ฮำนันยำห์ได้ประกำศกว่ำกำรอพยพในถิ นเนรเทศจะจบสิ้นลงในไม่ช้ำและบรรดำเชลย 
รวมทั้งเยโฮยำคิน จะกลับมำภำยใน 2 ปี (ยรม 28:2-5) จำกน้ัน ท่ำนได้หักแอกไม้ของเยเรมีย์ (ยรม 
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28:10-11) อย่ำงไรก็ตำม ในตอนท้ำย เยเรมีย์ก็ได้ประกำศถึงชะตำกรรมของฮำนันยำห์ และในปี
นั้นเอง ฮำนันยำห์ก็ตำย (ยรม 28:16-17) 

 

4. ความโดดเด่นของเยเรมีย์ 

จำกข้อมูลเกี ยวกับอัตชีวประวัติและชีวประวัติที เรำพบในหนังสือของประกำศกเยเรีมย์ เรำพอ
มองเห็นคุณลักษณะที โดดเด่น 5 ประกำรของประกำศกเยเรมีย์ได้ ดังนี้ 

 1) มีความซื อสตัย์และวางใจในพระเจ้า โดยเฉพำะอย่ำงยิ ง ในเรื องควำมสัมพันธ์กับ
พระเจ้ำ เยเรมีย์ไม่เหมือนบรรดำประกำศกเท็จ ท่านพยายามต่อสู้กับพระเจ้าเพื อให้แน่ใจว่า

ท่านเข้าใจพระวาจาของพระองค์ในแต่ละสถานการณ์อย่างถูกต้อง ควำมตรงไปตรงมำอันนี้สำ
มำถน่ำไปสู่กำรดื้อดึงหรือแม้แต่กำรกล่ำวผรุสวำทต่อพระเจ้ำ “ข้ำพเจ้ำไม่เคยนั งเพื อควำมสนุก ร่วม
หมู่กับคนชอบเยำะเย้ยผู้อื น ข้ำพเจ้ำนั งอยู่คนเดียวเพรำะพระหัตถ์ของพระองคอ์ยู่เหนือข้ำพเจ้ำ 
เพรำะพระองคท์รงบันดำลใหข้้ำพเจ้ำโกรธมำก แล้วท่ำไมควำมทุกข์ทรมำนของข้ำพเจ้ำจึงไม่รู้จักจบ 
ท่ำไมบำดแผลของข้ำพเจ้ำจึงรักษำไม่หำย ไมย่อมหำย ส่ำหรับข้ำพเจ้ำ พระองคท์รงเป็นเหมือนล่ำ
ธำรที ท่ำใหผ้ิดหวัง เพรำะน้่ำไมแ่น่นอน” (ยรม 15:17-18) และอกีครั้งหนึ ง “ข้ำแต่พระยำห์เวห์ พระ
องคท์รงล่อลวงข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำก็ยอมใหถู้กล่อลวง พระองคท์รงพลังเหนือข้ำพเจ้ำ และทรงมชีัย
ชนะ ข้ำพเจ้ำเป็นที น่ำหัวเรำะวันยังค ่ำ ทุกคนเยำะเย้ยข้ำพเจ้ำ” (ยรม 20:7) 

 เยเรมีย์ยอมรับว่ำ บำงครั้งภำรกิจของท่ำนเต็มไปด้วยควำมขมขื น ท่ำนรู้สึกเหมือนตกอยู่ใน
กับดัก ท่ำนไม่สำมำรถหลบหนีจำกเสียงเรียกของพระเจ้ำและพระวจนะก็เผำไหม้ในตัวท่ำน เมื อท่ำน
เทศน์สอน พระเจ้ำได้ท่ำให้ท่ำนเป็นที น่ำหัวเรำะ แตแ่ม้ว่ำจะมีปัญหำและควำมกลัวมำกมำย ท่ำนก็
ยังซื อสัตย์และวำงใจในพระเจ้ำ เพรำะว่ำพระเจ้ำเองเป็นผู้ให้หลักประกันแก่ท่ำน “พระยำห์เวห์จึง
ตรัสว่ำ “ถ้ำท่ำนกลับใจ เรำจะใหท้่ำนกลับมำ และท่ำนจะยืนอยูต่่อหน้ำเรำ ถ้ำท่ำนรู้จักแยกสิ ง
ประเสริฐจำกสิ งไร้ค่ำ ท่ำนจะเป็นเหมือนปำกของเรำ เขำทั้งหลำยจะกลับมำหำท่ำน แตท่่ำนต้องไม่
กลับไปหำเขำ เรำจะท่ำให้ท่ำนเป็นเหมือนก่ำแพงทองสัมฤทธิ์ที มั นคงส่ำหรับประชำกรนี้ เขำทั้งหลำย
จะต่อสูก้ับท่ำน แต่จะไม่ชนะท่ำน เพรำะเรำอยู่กับท่ำน เพื อช่วยท่ำนใหร้อดพ้นและปลดปล่อยท่ำน 
— พระยำห์เวห์ตรัส” (ยรม 15:19-20) 

 2) มีความกล้าที จะท่าตามความเชื อของตน แมว้่ำเยเรมีย์จะประสบกับควำมทุกข์
ยำกล่ำบำก ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู ถูกคุกคำมจำกเพื อนพี น้อง กษัตริย์ เจ้ำนำย บรรดำสมณะ 
และประกำศกเท็จทั้งหลำย แต่นั นกไ็ม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวำงท่ำนไม่ให้ประกำศพระวำจำของพระ
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เจ้ำต่อไป ท่ำนรู้สิ งที ท่ำนต้องท่ำและท่ำนก็ได้ท่ำ อำจจะไม่ใช่อย่ำงมีควำมสุขเสมอไป แต่ก็อย่ำง
ซื อสัตย์และกล้ำหำญเสมอ 

 3) แสดงความเกลียดชังความประพฤติที ไม่ดีทางศีลธรรมอย่างรุนแรง เยเรมีย์
โกรธแค้นต่อกำรนับถือรูปปฏิมำ (ยรม 2-5) ควำมอยุติธรรมในสังคม (ยรม 5:26-29) และกำร
ประกำศพระวำจำจอมปลอม (ยรม 5:30-31) สิ งเหล่ำนี้เป็นตัวอย่ำงของควำมขุ่นแค้นที ชอบธรรม
ของท่ำน ท่ำนเรียกร้องให้มีกำรพิพำกษำอย่ำงไม่ผ่อนผัน จนบำงครั้ง ค่ำภำวนำของท่ำนกลำยเป็น
กำรอ้อนวอนพระเจ้ำให้แก้แค้นศัตรู “ควำมชั วเป็นกำรตอบแทนควำมดีหรือ เขำก่ำลังขุดหลุมไว้ดัก
ข้ำพเจ้ำ โปรดทรงระลึกว่ำข้ำพเจ้ำเคยยืนเฉพำะพระพักตร์ เพื อทูลขอควำมดีใหเ้ขำ เพื อหันพระพิโรธ
ของพระองคไ์ปจำกเขำ ดังนั้น โปรดทรงบันดำลใหบ้รรดำบุตรของเขำต้องขำดแคลนอำหำร ต้องถูก
ฆ่ำด้วยดำบ ให้บรรดำภรรยำต้องสูญเสียบุตรและเป็นม่ำย บรรดำสำมีต้องตำยด้วยโรคระบำด 
บรรดำชำยหนุ่มต้องถูกฆ่ำด้วยดำบในสงครำม” (ยรม 18:20-21) ที เยเรมีย์ให้ควำมสนใจเรื องบำป
อย่ำงจริงจังนี้ เป็นเพรำะท่ำนยึดถือเรื องควำมเที ยงธรรมของพระเจ้ำอย่ำงจริงจัง นั นเอง 

 4) มีความรู้สึกไวต่อความทุกข์ยากล่าบากของประชาชนและมีเมตตา แตบ่ทบำท
ของเยเรมียใ์นฐำนะเป็นประกำศกผู้ซึ งประกำศสิ งที ไม่น่ำพึงประสงค์ของคนในสมัยของท่ำน ท่ำให้
ท่ำนต้องแสดงออกในสิ งที ขัดกับควำมรักของท่ำนที มีต่อประชำชนและแผ่นดินของท่ำน กำรเห็น
ควำมดื้อดึงไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัว และควำมใจเย็นเฉยของเพื อนร่วมชำติต่อกำรพิพำกษำของพระ
เจ้ำที ก่ำลังจะมำถึง ท่ำให้ท่ำนปวดร้ำวใจมำก “ตำของเรำน่ำจะหลั งน้่ำตำทั้งคืนทั้งวันโดยไม่หยุด 
เพรำะบุตรหญิงพรหมจำรีของประชำกรของเรำได้รับภัยพิบัติยิ งใหญ่ เป็นบำดแผลสำหัสไมม่ีทำง
รักษำให้หำยได้” (ยรม 14:17) แม้ว่ำท่ำนเป็นคนที จริงจังกับชีวิต แต่ท่ำนไม่ใช่คนผิดปกติ ท่ำนมี
ควำมสุขที ได้ใกล้ชิดพระเจ้ำและเพื อนพ้องที ซื อสัตย์ของท่ำน อย่ำงเช่น บำรุค สมณะเศฟนัยำห์ที ดู
เหมือนจะตอบสนองต่อสำรของท่ำน (ยรม 29:29) อำหิคัมที ได้ปกป้องท่ำน (ยรม 26:24) ขันทีชำว
เอธิโอเปียที กล้ำช่วยเหลือท่ำนจำกที ขังน้่ำ (ยรม 38:7-13) และเศเดคียำห์เองที ดูเหมือนว่ำจะยอมรับ
ท่ำนอย่ำงลับๆ ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ำ เยเรมีย์ยังมีมิตรภำพที อบอุ่น แม้ว่ำท่ำนจะเคร่งครัดและจริงจัง
อย่ำงมำกในกำรประกำศพระวำจำ 

 5) มีความหวังในอนาคต ซึ งมีพื้นฐานอยู่บนความยิ งใหญ่และความซื อสัตย์ของ
พระเจ้า เหมือนที ได้ประกำศกำรพิพำกษำลงโทษอย่ำงไม่ผ่อนผัน เยเรมียพ์ยำยำมน่ำควำมหวังมำสู่
แผ่นดิน หลังจำกที ได้รับกำรช่ำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยกำรพิพำกษำอย่ำงจริงจัง ในกำรเผชิญหน้ำกับ
ควำมหำยนะ ท่ำนแสดงควำมไว้วำงใจของท่ำนโดยกำรซื้อที นำที ต่ำบลอำนำโธท เพื อพิสูจน์ให้เห็น
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ถึงควำมหวังของท่ำนที ว่ำ พระเจ้ำจะปลดปล่อยประชำกรของพระองค์ให้กลับมำยังถิ นฐำนบ้ำนเกิด
เมืองนอนของตนอีกครั้งหนึ ง (ยรม 32:1-44) 

 

5. โครงสร้างและเนื้อหา 
 โครงสร้าง: หนังสือประกำศกเยเรมีย์มี 52 บท แบ่งเป็น 6 ภำค ดงันี้ 

 หัวเรื อง (ยรม 1:1-3) 
I) การประกาศพระวาจากล่าวโทษอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม (บทที  1:4-25:14) 
II) การประกาศพระวาจากล่าวโทษนานาชาติ: นิมิตเกี ยวกับถ้วยพระพิโรธ (บทที  25:15-
 38)  
III) การประกาศพระวาจาเรื องความสุขในอนาคต (บทที  26-35) 
IV) ความทุกข์ทรมานของประกาศกเยเรมีย์ (บทที  36-45) 
V) การประกาศพระวาจากล่าวโทษนานาชาติ (บทที  46-51) 
VI) ภาคผนวก : กรุงเยรูซาเล็มถูกท่าลายและกษัตริย์เยโฮยาคินได้รับอภัยโทษ (บทที  52) 

เนื้อหาโดยย่อของหนังสือ: 

หัวเรื อง (ยรม 1:1-3) 

+ เริ มต้นด้วยกำรบอกว่ำ หนังสือเล่มนี้เป็นถ้อยค่ำของเยเรมีย์ บุตรของฮิลคียำห์ ซึ งเป็นสมณะ
คนหนึ งอำศัยอยู่ที หมู่บ้ำนอำนำโธท ในเผ่ำเบนยำมิน 

+ ระบุต่อไปว่ำ พระยำห์เวห์ได้ทรงตรัสแก่เยเรมีย์ เริ มตั้งแต่ในสมัยกษัตริย์โยสิยำห์แห่ง
อำณำจักรยูดำห์และเรื อยไปจนสมัยกษัตริย์เศเดคียำห์ เมื อชำวกรุงเยรูซำเล็มถูกกวำดต้อน
ไปเป็นเชลยที บำบิโลน 

1) การประกาศพระวาจากล่าวโทษอาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม (บทที  1-25) 
 

บทที  1-6 ในสมัยกษัตรยิ์โยสิยาห์ 
1 = พระเจ้ำทรงเรียกเยเรมีย์ให้เป็นประกำศก (1:4-5) + กำรมอบภำรกิจ (1:9, 17) + สัญญำว่ำ

จะอยู่กับท่ำน (1:19) 
2 = กำรเทศน์สอนครั้งแรกของเยเรมีย์แก่ชำวเยรูซำเล็ม โดยเล่ำประวัติศำสตร์แห่งควำมรอดที มี

พระยำห์เวห์เป็นผู้ช่วย แต่อิสรำเอลก็ไม่ซื อสัตย์ต่อพระยำห์เวห์ หันไปกรำบไหว้พระเท็จเทียม 
(อ่าน 2:5-8) 
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3 = ชำวยูดำห์เล่นชู้และไม่ซื อสัตย์ต่อพระยำห์เวห์เหมือนกับที ชำวอิสรำเอลในอำณำจักรเหนือได้
ท่ำ แม้จะได้รับค่ำเตือนแล้วก็ไม่ฟัง + เยเรมยี์เรียกร้องชำวยูดำห์ให้กลับใจ (ข้อ 14-15) 

4 = ท่ำนำยถึงหำยนะที จะมำจำกทำงทิศเหนือ (อ่าน 4:5-6) 
5 =  พระยำห์เวห์สั งเยเรมีย์ให้ไปประกำศว่ำ เหตุผลของกำรถูกโจมตีเพรำะพวกเขำไม่ซื อสัตย์ 

เคำรพบูชำพระเท็จเทียม สำบำนเท็จ ไม่ปฏิบัติตำมค่ำสอน และไม่ยอมกลับใจ (5:1-3 และ 
6-9) + บำปของยูดำหก์ีดกันพระพรจำกพระยำห์เวห์ (อ่าน 5:23-25) 

6 = ค่ำพยำกรณ์ต่อไปเรื องกำรถูกโจมตี (6:1-4) 
 

บทที  7-20 ในสมัยกษัตรยิ์เยโฮยาคิม 
7 = ยูดำห์ท่ำบำปผิดมำกมำยและท่ำให้พระวิหำรเป็นเหมือนถ้่ำโจร (อ่าน 7:1-11) + บำปผิดของ

ยูดำห์ (7:18-20) + ควำมดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของชำวยูดำห์ (7:24-26) + กำรนับถือรูป
เคำรพ (7:30-31) 

8 = ควำมดื้อรั้นของอิสรำเอลที ไม่ยอมกลับใจ (8:4-6) + แม้แต่บรรดำสมณะก็ยังบิดเบือนธรรม
บัญญัต ิ+ พระยำห์เวห์จะทรงท่ำลำยพวกเขำเหมือนท่ำลำยผลองุ่นจำกเถำองุ่น (8:13) 

9 = ควำมผิดของยูดำห ์ + กำรเข้ำสุหนัตไม่ได้เป็นหลักประกันว่ำเขำจะไม่ต้องถูกลงโทษ (9:24-
25) 

10 =  ประชำชนบูชำรูปเคำรพ (10:1-5) + พระเจ้ำแท้ทรงยิ งใหญ่ ไม่เหมือนใคร (10:6-7) 
11 =  พระเจ้ำทรงลงโทษประชำกรที ไม่ซื อสัตย์ต่อพันธสัญญำ 
12 =  ปัญหำเรื องควำมรุ่งเรืองของคนชั ว 
13 =  ควำมหมำยของเรื องผ้ำคำดสะเอวคือ ผ้ำคำดสะเอวอยู่ติดบั้นเอวของมนุษย์ฉันใด พงศ์พันธุ์

อิสรำเอลและยูดำห์จะต้องติดอยู่กับพระเจ้ำฉันนั้น (อ่าน 13:1-11) + ควำมหมำยของเรื องไห
เหล้ำองุ่นคือ พระยำเวห์จะท่ำให้ทุกคนที อำศัยอยู่บนแผ่นดินเต็มไปด้วยควำมมึนเมำและ
ต่อสู้กันเองเหมือนไหเหล้ำกระทบกัน (13:12-14) + ยูดำห์จะถูกจับเป็นเชลย + พระเจ้ำทรง
คำดโทษกษัตริย์เยโฮยำคีน 

14 =  ควำมแห้งแล้งครั้งใหญ่ 
15 =  ควำมน่ำกลัวของสงครำม + พระยำเวห์ทรงย้่ำภำรกิจของเยเรมีย์ 
16 =  ชีวิตของเยเรมีย์เป็นเครื องหมำยส่ำหรับประชำกร ทั้งกำรไม่มีภรรยำ ไม่มีบุตรชำยหญิง + ค่ำ

พยำกรณ์ถึงศัตรูที จะมำจู่โจม 
17 =  คำรวกิจที มีมลทินของยูดำห์ + สุภำษิตต่ำงๆ (อ่าน 17:5-11) + กำรรักษำวันสับบำโตให้เป็น

วันศักดิ์สิทธิ์ 
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18 =  เยเรมีย์ไปที บ้ำนช่ำงปั้นหม้อ ดูช่ำงปั้นหม้อจำกดินเหนียว ควำมหมำยคือ พระยำห์เวห์จะท่ำ
เช่นเดียวกันนี้กับยูดำห ์(อ่าน 18:1-12) + แผนปองร้ำยเยเรมีย์ (อ่าน 18:18) 

19 =  บทเรียนจำกไหแตก: พระยำห์เวห์สั งให้เยเรมีย์ไปซื้อไหมำ แล้วทุบให้แตกต่อหน้ำประชำกร
ของพระยำห์เวห์ เพื อสัญลักษณ์ว่ำพระยำห์เวห์จะท่ำให้ประชำกรและชำวเมืองแตกเหมือน
ไหนแตกจนไม่สำมำรถซ่อมแซมได้อีก (19:10) 

20 = เยเรมีย์ตัดพ้อพระยำห์เวห์ว่ำทรงล่อลวงท่ำน เหตุเพรำะกำรเทศน์สอนของท่ำนไม่ได้รับกำร
ตอบรับอย่ำงดีจำกประชำกร แต่กลับได้รับควำมอับอำย กำรซุบซิบนินทำและกำรเยำะเย้ย
แทน (อ่าน 20:7-8) 

 

บทที  21-24 หลังสมัยกษัตริย์เยโฮยาคิม=กษัตริยเ์ยโฮยาคีน=กษัตริย์เศเดคียาห์ 
21 = กษัตริย์เศเดคียาห์ส่งตัวแทนมำพบเยเรมีย์ เพื อให้ท่ำนทูลถำมพระยำห์เวห์ว่ำ เมื อกษัตริย์

เนบูคัตเนสซำร์แห่งบำบิโลนยกทัพมำยูดำห์ พระองค์จะทรงช่วยเหลือประชำกรของพระองค์
หรือไม่? + เยเรมีย์ตอบว่ำ ไม่ พระยำห์เวห์จะมอบกษัตริย์เศเดคียำห์และบรรดำข้ำรำชกำรไว้
ในมือของกษัตริย์เนบูคัตเนสซำร์ 

22 = เยเรมีย์น่ำพระวำจำกพระยำห์เวห์ไปบอกแก่ชำวยูดำห์ว่ำ อำณำจักรของเขำจะถูกท่ำลำย 
เหตุเพรำะพวกเขำได้ละทิ้งพันธสัญญำของพระยำห์เวห์ และไปนมัสกำรเทพเจ้ำอื น (22:8) + 
กำรกล่ำวโทษบรรดำกษัตริย์ของยูดำห์ กษัตริย์เยโฮอำคัส กษัตริย์เยโฮยำคิม กษัตริย์เยโฮ
ยำคีน 

23 ค่ำพยำกรณ์เกี ยวกับพระเมสสิยำห์ กษัตริย์ในอนำคต (อ่าน 23:1-6) กำรกล่ำวโทษบรรดำ
ประกำศกเทียม 

24 = เยเรมีย์นิมิตเห็นผลมะเดื อเทศสองกระจำด กระจำดหนึ งยังดีอยู่ อีกกระจำดมีผลสุกเต็มที 
และเน่ำเสีย ควำมหมำยคือ พระยำห์เวห์จะดูแลชำวยูดำห์ที ถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลย และจะ
น่ำกลับมำใหม่ แต่เศเดคียำห์และบรรดำข้ำรำชกำรจะถูกลงโทษ (24:1-10) 

25 = พระเจ้ำทรงใช้อำณำจักรบำบิโลนลงโทษยูดำห์ (25:8-11) + แล้วเมื อเวลำมำถึง พระองค์ก็จะ
ลงโทษอำณำจักรบำบิโลนเช่นเดียวกัน (25:12-14) 

 
2) การประกาศพระวาจากล่าวโทษนานาชาติ: นิมิตเกี ยวกับถ้วยพระพิโรธ (บทที  25:15-
 38) 



___________________________________________________________________________ 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ CSS.  ///  เยเรมีย์-เพลงคร ่ำครวญ-บำรุค  ///  หน้ำ  14 

25 = นิมิตเรื องถ้วย: เยเรมีย์นิมิตเห็นพระเจ้ำทรงส่งถ้วยเหล้ำองุ่นบรรจุควำมโกรธให้ท่ำนเพื อให้
เอำไปให้ชนชำติต่ำงๆ ดื ม แล้วจะเกิดกำรเข่นฆ่ำกัน จนท่ำให้แผ่นดินที เป็นที รกร้ำง (25:15-
18) 

 

3) การประกาศพระวาจาเรื องความสุขในอนาคต (บทที  26-35) 
26 = เยเรมีย์ถูกจับกุมและถูกพิจำรณำคดีว่ำสมควรถูกประหำรชีวิต เหตุเพรำะได้กล่ำวโทษแก่

เมืองนี ้(อ่าน 26:7-11) 
27 = สัญลักษณ์เรื องแอก: พระยำห์เวห์สั งให้เยเรมีย์ท่ำสำยรัดและแอกมำวำงไว้บนบ่ำของท่ำน 

เป็นสัญลักษณ์ว่ำ ชำวยูดำห์จะถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลยโดยพวกบำบิโลน 
28 = ประกำศกฮำนันยำห์ประกำศว่ำ พระยำห์เวห์จะหักแอกของชำวยูดำห์ภำยในเวลำสองปี แล้ว

ท่ำให้แอกของเยเรมีย์หัก แต่เยเรมีย์ประกำศว่ำ พระยำห์เวห์จะท่ำแอกใหม่ที ท่ำด้วยเหล็กมำ
วำงไว้แทน และพูดกับฮำนันยำห์ว่ำ พระยำห์เวห์ไม่ได้ส่งท่ำนมำ ท่ำนจะต้องตำยในปีน้ี 
เพรำะท่ำนได้ชักชวนประชำกรให้กบฏต่อพระยำห์เวห์ (อ่าน 28:12-17) 

29 = เป็นจดหมำยที เยเรมีย์เขียนจำกเยรูซำเล็ม ส่งถึงประชำกรยูดำห์ที ถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลยที 
บำบิโลน + ข้อควำมในจดหมำยเตือนให้พวกเขำวำงใจในพระเจ้ำ เพรำะหลังจำกนี้ไปเจ็ดสิบ
ปี พระยำห์เวห์จะน่ำพวกเขำกลับมำยังแผ่นดินของพวกเขำ (อ่าน 29:4-10) 

30 = พระยำห์เวห์ตรัสย้่ำแก่เยเรมีย์อีกครั้งว่ำพระองค์ทรงสัญญำจะคืนควำมรุ่งเรืองให้แก่อิสรำเอล
และยูดำห์ โดยจะน่ำพวกเขำกลับจำกถิ นเนรเทศและมำฟื้นฟูบ้ำนเมืองใหม่ (30:1-3,  8-9) 

31 = พระยำห์เวห์จะทรงเป็นพระเจ้ำของทุกเผ่ำของอิสรำเอล และพวกเขำ ประชำกรที รอดชีวิต จะ
เป็นประชำกรของพระองค์ (31:1) พระองค์จะทรงสถำปนำยูดำห์ขึ้นใหม่ (31:23-26) กรุง
เยรูซำเล็มจะถูกสร้ำงขึ้นใหม่อย่ำงโอ่อ่ำ (31:38-40) 

32 = กองทัพบำบิโลนก่ำลังล้อมกรุงเยรูซำเล็มอยู่ กษัตริย์เศเดคียำห์ทรงสั งให้จองจ่ำเยเรมีย์ไว้ใน
วัง เหตุเพรำะเยเรมีย์ไม่ยอมหยุดประกำศพระวำจำว่ำยูดำห์จะล่มสลำย และกษัตริย์ก็จะถูก
จับไปเป็นเชลย (อ่าน 32:2-5) พระยำห์เวห์สั งให้เยเรมีย์ซื้อทุ่งนำที ต่ำบลอำนำโธทไว้ เพื อ
เป็นสัญลักษณ์ว่ำแผ่นดินยูดำห์จะถูกซื้อขำยเช่นเดียวกัน (32:14-15) แต่ที สุดแล้ว พระยำห์
เวห์สัญญำจะน่ำพวกเขำกลับมำใหม่ (32:37-40) และจะมีระบบกำรปกครองใหม่ในอนำคต 
(33:14-16) 

 

4) ความทุกข์ทรมานของประกาศกเยเรมีย์ (บทที  36-45) 
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36 = พระยำห์เวห์สั งให้เยเรมีย์บันทึกถ้อยค่ำของพระองค์ที ตรัสเกี ยวกับอิสรำเอล ยูดำห์ และ
นำนำชำต ิ + เยเรมยี์สั งให้บำรุคน่ำถ้อยค่ำที ท่ำนบันทึกนี้ไปอ่ำนให้ประชำกรฟังในพระวิหำร 
โดยหวังว่ำประชำกรจะกลับใจจำกควำมประพฤติชั ว เมื อกษัตริย์เยโฮยำคิมได้ฟังพระวำจำ ก็
ทรงโกรธและเผำม้วนหนังสือนั้นเสีย พระยำห์เวห์จึงสั งให้เยเรมีย์เขียนใหม่และบันทึกคำ่
กล่ำวโทษกษัตริย์เยโฮยำคิมด้วย 

37 = เยเรมีย์ถูกกล่ำวหำว่ำไปเข้ำกับกองทัพชำวเคลเดีย(บำบิโลน) จึงถูกจับ บรรดำข้ำรำชกำรชั้น
ผู้ใหญ่รู้สึกโกรธเยเรมีย์และสั งให้เฆี ยนและจองจ่ำท่ำนในคุก (37:11-16) 

38 = กำรประกำศว่ำเยรูซำเล็มจะถูกท่ำลำย กษัตริย์และชำวเมืองจะถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลย ท่ำ
ให้เจ้ำนำยในรำชส่ำนักไม่พอใจเยเรมีย์ โดยจับโยนลงไปในบ่อเก็บน้่ำหมำยจะให้ท่ำนตำย 
(38:2-6) + ขันทีชำวเอธิโอเปียไปเล่ำเรื องให้กษัตริย์เศเคคียำห์ฟัง กษัตริย์จึงสั งให้ไปน่ำตัว
เยเรมีย์ออกมำ + กษัตริย์ทรงแอบมำพบและถำมเยเรมีย์ถึงเหตุกำรณ์ที จะเกิดขึ้น เยเรมีย์
แนะน่ำให้กษัตรยิ์ยอมจ่ำนนต่อบำบิโลนแล้วจะปลอดภัย บ้ำนเมืองก็จะไม่ถูกเผำ แต่ถ้ำไม่
ยอม จะเกิดควำมพินำศย่อยยับ กษัตริย์ขอให้เยเรมีย์เก็บกำรสนทนำครั้งนี้เป็นควำมลับ ห้ำม
เล่ำให้ใครฟัง ด้วยเหตุนี้ เมื อกองทัพบำบิโลนบุกเข้ำมำยังกรุงเยรูซำเล็ม เยเรมีย์จึงยังถูกคุม
ขังอยู่ในพระรำชวังของกษัตริย์ 

39 = กรุงเยรูซำเล็มถูกท่ำลำยโดยเนบูคัสเนสซำร์แห่งบำบิโลน กษัตริย์เศเดคีย์หลบหนีในตอน
กลำงคืน แต่ถูกบำบิโลนจับได้ เนบูคัสเนสซำร์สั งให้ควักลูกตำของกษัตริย์เศเดคียำห์และพำ
ตัวไปเป็นเชลยที บำบิโลน (39:4-7) แล้วกองทัพบาบิโลก็เผาบ้านเมืองในกรุงเยรูซาเล็ม 

40 = เยเรมีย์ยังคงอยู่ที กรุงเยรูซำเล็ม ผู้ปกครองของบำบิโลนชื นชมเยเรมีย์ที พยำกรณ์ว่ำพระยำห์
เวห์ทรงมอบยูดำห์ให้แก่บำบิโลน จึงปล่อยและให้อิสระแก่เยเรมีย์ 

41 = ชำวเมืองจ่ำนวนหนึ งหนีไปอียิปต์ ไม่ยอมเชื อฟังพระสุรเสียงพระยำห์เวห์ที ตรัสผ่ำนเยเรมีย์ให้
คงอยู่ในแผ่นดินยูดำห์ต่อไป 

43 = พระยำห์เวห์ตรัสแก่เยเรมีย์ว่ำ บำบิโลนจะบุกไปท่ำลำยพวกเขำถึงอียิปต์ (43:12-13) 
44 = ภำรกิจสุดท้ำยของเยเรมีย์: ท่ำนประกำศว่ำจะเหลือชำวยูดำห์เพียงจ่ำนวนน้อยที รอดและได้

กลับไปแผ่นดินยูดำห์ ส่วนคนอื นๆ จะตำยหมด เพรำะพวกเขำไม่เชื อฟังพระสุรเสียงของพระ
ยำห์เวห์ (44:29-30) 

 

5) การประกาศพระวาจากล่าวโทษนานาชาติ (บทที  46-51) 
46 =  กล่ำวโทษอียิปต์ + บำบิโลนจะโจมตีอียิปต์ 
47 =  กล่ำวโทษชำวฟิลิสเตีย 
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48 =  กล่ำวโทษชำวโมอับ 
49 =  กล่ำวโทษชำวอัมโมน ชำวเอโดม หัวเมืองของซีเรีย ชนอำหรับเผ่ำต่ำงๆ แคว้นเอลำม 
50 =  กล่ำวโทษกรุงบำบิโลน + ประกาศให้ชาวเยรูซาเล็มรู้ว่ากรุงบาบิโลนจะถูกท่าลาย + 

ควำมหยิ งผยองของกรุงบำบิโลน + พระยำห์เวห์ช่วยอิสรำเอลให้รอดพ้น (อ่าน 50:33-34) +  
ศัตรูบุกรุกจำกทำงทิศเหนือ (50:41-42) 

51 =  พระยำห์เวห์ทรงท่ำสงครำมกับชำวบำบิโลน (50:1-3) + บำบิโลนเป็นเครื องมือที พระยำห์เวห์
ใช้เพื อลงโทษชนชำติอื น (อ่าน 51:20-24) + วำระสุดท้ำยของกรุงบำบิโลนใกล้จะมำถึงแล้ว 
+ กำรคร ่ำครวญของอิสรำเอล + พระยำเวห์ทรงลงโทษรูปเคำรพ + เยเรมีย์สั งให้โยนม้วน
หนังสือบันทึกพระวำจำลงในแม่น่้ำยูเฟรติส (อ่าน 51:59-64) + ถ้อยค่าของเยเรมีย์จบ
เพียงแค่นี้ 

 

6) ภาคผนวก : กรุงเยรูซาเล็มถูกท่าลายและกษัตริย์เยโฮยาคีนได้รับอภัยโทษ (บทที  52) 
52 = เล่ำเรื องกรุงเยรูซำเล็มถูกท่ำลำย (52:1-23) + จ่ำนวนผู้ถูกกวำดต้อนเป็นเชลย (52:28-30) + 

กษตัริย์เยโฮยำคีนถูกปล่อยตัว (52:31-34) 
 
 

6. ค่าสอนและข้อคิด: สรุป 

1) อ่านาจยิ งใหญ่ของพระยาห์เวห์ในประวัติศาสตร์ 
 เยเรมีย์ยืนยันอย่ำงแน่วแน่ว่ำ เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที เกิดขึ้นในยูดำห์ อียิปต์และบำบิโลน ขึ้นอยู่
กับ “อ่านาจยิ งใหญ่ของพระเจ้า” มำกกว่ำที จะขึ้นอยู่กับนโยบำยทำงกำรเมืองของมนุษย์ พูดอีก
อย่ำงคือ “นโยบายทางการเมืองของมนุษย์สามารถบรรลุผลส่าเร็จได้ ก็ต่อเมื อสอดคล้องกับ
พระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น” นี คือสิ งที เยเรมีย์พยำยำมที จะท่ำให้เยโฮนำคิมและเศเดคียำห์
เข้ำใจ ควำมส่ำเร็จของเนบูคัดเนสซำร์ไม่ใช่สืบเนื องมำจำกอ่ำนำจทำงกำรเมืองหรือควำมเข้มแข็ง
ทำงทหำรของพระองค์เอง แต่เพรำะ “เป็นค่าสั งของพระเจ้า” เนบูคัดเนสซำร์เป็นผู้รับใช้คนหนึ งของ
พระเจ้ำ 

 แตพ่ระเจ้ำผู้ยิ งใหญ่นี้ ยังสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี ยนแปลงแผนกำรของพระองค์ไว้สำ่หรับ
พระองค์คนเดียว เยเรมีย์ได้เรียนรู้เกี ยวกับพระเจ้ำว่ำ “บำงครั้ง เรำประกำศว่ำจะถอน หัก และ
ท่ำลำยชนชำติหรืออำณำจักรหนึ ง แต่ถ้ำชนชำติที เรำไดขู้่ไว้นั้นกลับใจไม่ท่ำควำมชั ว เรำก็จะเปลี ยน
ใจไม่ลงโทษเขำตำมที เรำไดเ้คยตั้งใจจะท่ำ บำงครั้ง เรำประกำศว่ำจะสร้ำงและปลูกชนชำติหรือ
อำณำจักรหนึ ง แต่ชนชำตินั้นได้ท่ำสิ งที เรำเห็นว่ำชั ว ไม่ยอมฟังเสียงของเรำ เรำก็จะเปลี ยนใจไมท่่ำดี
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ที เรำเคยตั้งใจจะท่ำกับเขำ” (ยรม 18:7-10) นี เป็น “เสรีภาพของพระเจ้า” ในกำรปฏิบัติต่อ
นำนำชำติโดยทั วไป 

2) เรื องบาปของยูดาห์ 
 สิ งที น่ำสะพรึงกลัวที สุดส่ำหรับเยเรมีย์คือ “บาป” บำปน่ำมำซึ งควำมทุกข์อย่ำงหลีกเลี ยง
ไม่ได้ กระนั้นก็ดี ควำมทุกข์นี้น่ำไปสู่กำรชดเชยและกำรปฏิรูปขึ้นใหม่ กล่ำวคือ เมื อมนุษย์ตระหนักถึง
ควำมผิดบำป (ยรม 3:13) และควำมสิ้นหนทำงของตนเอง (ยรม 2:22) มนุษย์ก็จะหันไปหำพระเจ้ำ 
พระผู้ช่วยให้รอดเพียงคนเดียวของมนุษย์ และระลึกถึงพระองค์ (ยรม 16:21; 31:33-34)  
 ชำวยูดำห์ท่ำบำป 2 ประกำร คือ ละทิ้งพระเจ้ำและหันไปนมัสกำรเทพเจ้ำอื น เยเรมีย์ไม่เชื อ
ว่ำจะมีชำติอื นใดเหมือนยูดำห์ ที ละทิ้งพระเจ้ำของตนเพื อไปนมัสกำรเทพเจ้ำอื น ชนทุกชั้นของชำวยู
ดำห์ท่ำบำปนี้  

3) เรื องการลงโทษของพระเจ้า 
 พระเจ้ำจะท่ำให้ศัตรูมำจำกทำงทิศเหนือเพื อท่ำลำยแคว้นยูดำห์ (1:13-16) นั นคือ ชำวบำบิ
โลนนั นเอง พระเจ้ำทรงใช้บำบิโลนเป็นเครื องมือส่ำหรับลงโทษชำวยูดำห์ กำรท่ำลำยนี้มีลักษณะตรง
ข้ำมกับกำรเนรมิตสร้ำง (4:23-28) แผน่ดินจะร้ำงและไร้รูปร่ำงอีกครั้งหนึ ง แต่ถึงกระนั้น พระเจ้ำก็จะ
ไม่ท่ำลำยทุกสิ งจนหมดสิ้น (4:27) ยังมีควำมหวังว่ำจะมีผู้รอดชีวิตหลงอยู่ 

4) เรื องเกี ยวกับพระวิหาร 
 ประชำชนเชื อว่ำ พระเจ้ำไม่มีวันท่ำลำยพระวิหำรของพระองค์ได้ เพรำะเป็นพระเจ้ำเองที 
เลือกพระวิหำรนี้ไว้เป็นพิเศษ ดังนั้น พวกเขำจะท่ำอย่ำงไรก็ได้ตำมใจ และถ้ำมีเหตุร้ำยเกิดขึ้น พวก
เขำแค่ไปหลบในพระวิหำร ก็จะปลอดภัย แต่เยเรมีย์ประกำศว่ำพระเจ้ำจะท่ำลำยพระวิหำร พระองค์
เคยเลือกจริง แต่ตอนนี้จะทรงถอนกำรเลือกนั้นแล้ว เยเรมีย์ต้องกำรจะอ้อนวอนและต่อรองขอพระ
เจ้ำไม่ให้ลงโทษเหมือนที โมเสสเคยท่ำ (7:16-20) แต่พระเจ้ำไม่ฟังค่ำอ้อนวอนของเยเรมีย์ ยูดำห์
จะต้องถูกลงโทษ 

5) กิจกรรมที เป็นสัญลักษณ์ 
 ผ้าป่านคาดสะเอว (13:1-11) ยูดำห์ต้องยึดพระเจ้ำไว้เหมือนผ้ำคำดเอว (= กำงเกงชั้นในซึ ง
อยู่ติดกับร่ำงกำยมำกที สุด) แต่พวกเขำก็ไม่ได้ท่ำ พระเจ้ำจึงจะท่ำลำยพวกเขำเหมือนกับผ้ำคำด
สะเอวที ถูกน่ำไปฝังดินไว้จนเปื่อยใช้กำรไม่ได้ 
 ช่างปั้นหม้อ (18:1-17) ช่ำงปั้นหม้อสำมำรถท่ำลำยภำชนะใบหนึ งเพื อปั้นขึ้นใหม่ได้ฉันใด 
พระเจ้ำก็สำมำรถท่ำลำยประชำกรของพระองค์ที ละทิ้งพระองค์ แล้วสร้ำงชำติขึ้นมำใหม่ได้ฉันนั้น 
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 ภาชนะดินเผาที แตกแล้ว (19:1-13) พระเจ้ำจะทรงท่ำลำยยูดำห์เหมือนกับที เยเรมีย์ทุบ
ภำชนะดินเผำจนแตก 

 มะเดื อเทศสองกระจาด (24:1-10) มะเดื อเทศที ดีหมำยถึงผู้ที อยู่ในแดนเนรเทศในบำบิโลน 
เพรำะพวกเขำได้รับกำรพิพำกษำตัดสินแล้ว พวกนี้จะมีอนำคตต่อไป แต่มะเดื อเทศที เสียแล้ว
หมำยถึงพวกที ยังอยู่ในยูดำห์ตอนนี้ เพรำะแม้พวกเขำจะรอดไม่ต้องถูกเนรเทศ แต่ก็จะถูกพิพำกษำ
อีกครั้งหนึ งในอนำคต 
 แอกไม้ (27:1-22) เยเรมีย์แบกแอกไม้เพื อแสดงว่ำ ชำวยูดำห์ควรยอมแพ้แก่ชำวบำบิโลน 
มิฉะนั้นจะถูกลงโทษและถูกท่ำลำยจนหมดสิ้น ประชำชนต้องไม่เชื อฟังประกำศกเทียมที พยำกรณ์ว่ำ
ควำมรอดพ้นจะมำถึง 
 การซื้อที นา (32:1-44) ขณะที กรุงเยรูซำเล็มก่ำลังถูกศัตรูล้อมอยู่ และเยเรมีย์ถูกจองจ่ำอยู่
ในคุก เขำก็ยังซื้อที นำผืนหนึ งเพื อแสดงว่ำ จะมีกำรซื้อขำยที ดินกันอีกในแคว้นยูดำห์ นี เป็นกำรแสดง
ให้เห็นอนำคตที มีควำมหวังว่ำจะเริ มต้นใหม่ 

6) เยเรมีย์ท้อแท้และตัดพ้อต่อพระเจ้า 
 ขณะประกอบภำรกิจ เยเรมีย์เผชิญกับควำมทุกข์ยำกล่ำบำกมำกมำย ค่ำพูดของเขำท่ำให้เขำ
ต้องเป็นอริกับประชำชนและบรรดำข้ำรำชกำร (26:7-24) แม้ชำวเมืองเดียวกับเขำยังคิดจะฆ่ำเขำ 
เยเรมีย์จึงต่อว่ำและตัดพ้อพระเจ้ำว่ำ คนชั วกลับรุ่งเรือง ตนเองซื อสัตย์ต่อพระเจ้ำตลอดมำกลับถูก
ทอดทิ้ง เขำจึงแปลกใจท่ำไมพระเจ้ำตอบสนองควำมดีของเขำด้วยควำมเลวร้ำย ที สุดถึงกลับ
กล่ำวโทษพระเจ้ำว่ำหลอกลวงเขำ เขำคิดจะเลิกประกำศพระวำจำ แต่ก็เลิกไม่ได้ เพรำะลึกๆ แล้วเขำ
ยังมีควำมวำงใจในพระเจ้ำอยู่ แม้เขำจะท้อแท้ แต่เขำก็ยังเชื อฟังและรับใช้พระเจ้ำต่อไป 

7) เรื องการกอบกู้ 
 เยเรมีย์มองเห็นอนำคตเบื้องหน้ำของยูดำห์ที มีผู้ปกครองที ดี และไม่จ่ำเป็นต้องมีหีบพันธ
สัญญำอีก (315-18) เพรำะกำรประทับอยู่ของพระเจ้ำจะทดแทนหีบพันธสัญญำนั้น และพระองค์จะ
รื้อฟื้นพันธสัญญำใหม่ (31:31-34) ทั้งกับยูดำห์และอิสรำเอลทั้งหมด อำณำจักรทั้งสองจะเข้ำมำ
รวมกันใหม่ พันธสัญญำนี้จะดีกว่ำพันธสัญญำบนเขำซีนำย และจะไม่ได้เขียนไว้บนแผ่นศิลำอีก
ต่อไป แต่จะจำลึกไว้ในใจของประชำกร 

//////////////////////////////////// จบ /////////////////////////////////// 
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หนังสือเพลงคร ่าครวญ 

1. ผู้เขียน ช่วงเวลาในการเขียน และแบบวรรณกรรม 
= ธรรมประเพณีเชื อว่าประกาศกเยเรมีย์เป็นผู้แตง่หนังสือเพลงคร ่าคราญ มี

หลักฐำนดังนี้ 
  - พบใน 2 พศด 35:25 ที บอกว่ำ ประกำศกเยเรมีย์เขียนข้อควำมไว้อำลัยเมื อ

กษัตริย์  โยสิยำห์สวรรคต 
  - มีเนื้อหำตรงกับช่วงเวลำที เยเรมีย์มีชีวิตอยู่ 
  - ในพระคัมภีร์ฉบับ LXX ก็มีค่ำน่ำบอกว่ำประกำศกเยเรมีย์เป็นผู้เขียนหนังสือ
   ฉบับนี้  
  - และที สุด พระคัมภีร์ของคำทอลิกและโปรเตสแตนต์จัดหนังสือเพลงคร ่ำครวญ

นี้ไว้ต่อจำกหนังสือประกำศกเยเรมีย์ รำวกับต้องกำรจะบอกว่ำหนังสือเพลงคร ่ำ
ครวญเป็นภำคผนวกของเยเรมีย์ จึงเรียกว่ำเป็นเพลงคร ่ำครวญของเยเรมีย์ 

 = แต่ก็มีผู้คัดคา้นความคิดนี้ โดยให้เหตุผลดังนี้ 
  - ข้อควำมไว้อำลัยใน 2 พศด 35:25 เป็นกำรไว้อำลัยต่อกรุงเยรูซำเล็มและ

อำณำจักรยูดำห์  ไม่ใช่ไว้อำลัยกษัตริย์โยสิยำห์แต่อย่ำงใด 
  - ลีลำกำรเขียนและควำมคิดในเพลงคร ่ำครวญต่ำงจำกหนังสือเยเรมีย์อย่ำงมำก 

เช่น ยรม 37:17 เยเรมีย์ประกำศว่ำกษัตริย์เศเดคิยำห์จะถูกชำวบำบิโลนจับ
เป็นเชลย แต่ใน พคค 4:20 กลับแสดงควำมรู้สึกสะเทือนใจ ไม่คำดฝันว่ำ
เหตุกำรณ์นี้จะเกิดขึ้น เป็นต้น 

 = สรุปความเป็นไปได้ คือ 
- ไม่น่ำจะเป็นเยเรมีย์เขียน 
- ส่วนผู้แต่งเพลงคร ่ำครวญที แท้จริงนั้น น่ำจะเป็นคนหนึ งที อยู่ในเหตุกำรณ์กรุง

เยรูซำเล็มถูกท่ำลำยในปี 587-586 ก.ค.ศ. แต่เรำไม่รู้ว่ำเป็นใคร และเรำไม่รู้
อะไรเลยเกี ยวกับชีวิตของเขำด้วย 

 = ช่วงเวลาที เขียน 
  - เชื อว่ำเขียนหลังจำกกรุงเยรูซำเล็มถูกท่ำลำยในปี 587-586 ก.ค.ศ. 
  - แต่น่ำจะหลังกรุงแตกได้ไม่นำน 
 = แบบของวรรณกรรม 
  - มีลักษณะเป็นบทประพันธ์ไว้อำลัย 5 บท แยกจำกกัน 
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  - โดย 4 บทแรกเขียนในแบบ “กลบทอักษร” (acrostic/alphabetical poems) 
คือ แต่ละข้อจะเริ มด้วยพยัญชนะภำษำฮีบรูเรียกกันตำมล่ำดับ (เริ มด้วย 
อาเลฟ จบด้วย เตา รวมทั้งหมดมี 22 พยัญชนะ) 

  - ส่วนบทที  5 จะใช้ตัวเลขแทน รวม 22 ตัวเลข หรือ 22 บำท (2 บรรทัดรวมเป็น 
1 บำท) 

 
2. การใช้หนังสือเล่มนี ้

- ชำวยิวอ่ำนหนังสือฉบับนี้ในศำลำธรรมในวันที  9 เดือนที  5 (กรกฎำคม-สิงหำคม) เมื อมี
กำรประกอบพิธีระลึกถึงกำรที กษัตริย์เนบูคัดเนสซำร์ ทรงท่ำลำยพระวิหำรที เยรูซำเล็ม 
เมื อปี 587-586 ก.ค.ศ. และกำรที จักรพรรดิทิตัสทรงท่ำลำยพระวิหำรในปี ค.ศ.70 ด้วย 

- หนังสือฉบับนี้ถูกจัดอยู่ในหมวด “ข้อเขียน” ของชำวยิว และเป็นฉบับหนึ งในห้ำฉบับที ใช้
อ่ำนในวันฉลองใหญ่ๆ 5 วันของชำวยิว คือ 

  - หนังสือเพลงซำโลมอน – อ่ำนในวันฉลองปัสกำ 
 - หนังสือนำงรูธ – อ่ำนในวันฉลองเปนเตกอสเต (วันที  50 หลังปัสกำ-ขอบคุณ

พระเจ้ำ ส่ำหรับพืชผลแรก-อำจเรียกว่ำฉลองฤดูกำรเก็บเกี ยว) 
 - หนังสือเพลงคร ่ำครวญ – อ่ำนในวันระลึกถึงกำรท่ำลำยพระวิหำรกรุง

เยรูซำเล็ม คือ ในวันที  9 เดือนที  5 (Ab) 
 - หนังสือปัญญำจำรย์ – อ่ำนในวันฉลองเทศกำลอยู่เพลิง (เหมือนฉลองวัน

ชำติ-เริ ม เทศกำลแห่งควำมยินดีที พระเจ้ำยังปกป้องคุ้มครองอยู่) 
 - หนังสือเอสเธอร์ – อ่ำนในวันฉลองปูริม (ระลึกถึงเหตุกำรณ์กำรช่วยอิสรำเอล

ให้รอดพ้น ตำมที บันทึกในหนังสือเอสเธอร์) 
 
3. โครงสร้างและเนื้อหาโดยสรุป 
 = ประกอบด้วยเพลงคร ่ำครวญ 5 บท 
บท 1 = ผู้เขียนพรรณนำถึงสภำพน่ำสมเพชของกรุงเยรูซำเล็ม ศิโยน ซึ งเป็นเสมือน “หญิงคน

หนึ ง” ในข้อ 9 และ 11 ที กล่ำวร้องทุกข์ตำมข้อ 12-16 จำกน้ันก็ตำมด้วยค่ำภำวนำในข้อ 
18 และในขณะเดียวกัน ก็เป็นกำรสำรภำพควำมผิด เป็นกำรแสดงควำมหวัง และเป็น
กำรสำปแช่งศัตรูด้วย 
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 = ต้นฉบับภำษำกรีเพิ มค่ำน่ำว่ำ “เมื ออิสรำเอลถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลยและกรุงเยรูซำเล็ม
กลำยเป็นที รกร้ำง ประกำศกเยเรมีย์นั งลงร ่ำไห้ เขำกล่ำวเพลงคร ่ำครวญเหล่ำนี้ว่ำ” 

บท 2 = ข้อ 1-12 บรรยำยถึงชะตำกรรมของบรรดำกษัตริย์ สมณะ ประกำศก ผู้ชรำ และเด็กๆ 
แล้วจึงพูดกับศิโยนในข้อ 13-17 โดยเตือนเธอให้ระลึกว่ำบรรดำประกำศกเทียมได้กล่ำว
มุสำอย่ำงไรบ้ำง และในข้อ 18-22 ยังเตือนเธอให้คร ่ำครวญถึงชะตำกรรมของเธอเฉพำะ
พระพักตร์พระเจ้ำ 

บท 3 = เป็นค่ำอ้อนวอนส่วนตัวที ขยำยเป็นค่ำอ้อนวอนของส่วนรวม 
 = เล่ำถึงควำมทุกข์ต่ำงๆ ที ตัวเองต้องประสบอันเนื องจำกกำรลงโทษของพระเจ้ำ เช่น พระ

เจ้ำทรงสร้ำงรั้วขังข้ำพเจ้ำไว้ น่ำควำมขมขื นมำให้ ให้อยู่ในที มืด ไม่ฟังค่ำอธิษฐำน ตี
ตรวนหนักล่ำมข้ำพเจ้ำไว้ วำงก้อนหินสกัดกั้นข้ำพเจ้ำ ฯลฯ (อ่าน 1-10) 

 = ข้อ 55-66 เป็นกำรเรียกขำนพระนำมพระยำเวห์ เพื อวิงวอนขอควำมช่วยเหลือ 
บท 4 = ทองค่ำและเพชรพลอยศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์หมำยถึงผู้อำศัยอยู่ในกรุงเยรูซำเล็ม 
 = ข้อ 1-2 ลูกหลำนของศิโยนเป็นเหมือนทองค่ำและเพชรพลอย ที เวลำน้ีกระจัดกระจำยไป

และตกอยู่ในควำมยำกล่ำบำก 
 = ข้อ 11-13 เหตุเพรำะพระยำห์เวห์ทรงพระพิโรธ เนื องจำกพวกเขำได้ท่ำบำปผิด 
 = ข้อ 22 แต่เวลำแห่งกำรลงโทษสิ้นสุดแล้ว ธิดำแห่งศิโยนจะได้เป็นอิสระ แต่ธิดำแห่งเอ

โดม(ศัตรู) จะได้รับโทษแทน 
บท 5 = เพลงคร ่ำครวญบทนี้ ในต้นฉบับภำษำละตินมีชื อว่ำ “ค่ำอธิษฐำนภำวนำ(ของประกำศก)

เยเรมีย”์ 
 = เนื้อหำเป็นกำรพูดถึงควำมผิดบำปของบรรพบุรุษ ส่งผลให้ทุกคนต้องร้องผิดชอบด้วย

กำรรับทุกข์ทรมำนและควำมยำกล่ำบำกต่ำงๆ 
 = ข้อ 20-22 วิงวอนขอพระยำห์เวห์ให้ทรงอภัย และกลับมำหำพวกเขำใหม่ อย่ำทิ้งพวกเขำ

ไป (อ่าน) 
 
4. ค่าสอนและข้อคิด: สรุป 
 = ความทุกข์ที เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ 
  - ควำมทุกข์ทำงร่ำงกำย คือ ประชำชนทั วไปประสบควำมอดอยำก กันดำร

อำหำร ถูกกดขี ข่มเหง สังคมแตกสลำย 
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  - ควำมทุกข์ทำงจิตใจคือกำรประกอบคำรวกิจหยุดชะงัก เพรำะพระวิหำรกรุง
เยรูซำเล็มถูกท่ำลำย ประกำศกก็รอกำรดลใจจำกพระเจ้ำ แต่ก็ยังไม่ได้รับ ไม่มี
ใครมำร่วมพิธีกรรมวันฉลองตำมที ก่ำหนดไว้ แสดงว่ำ ไม่มีผู้ใดศรัทธำในพระ
เจ้ำแล้ว ประชำชนสงสัยว่ำพระเจ้ำยังทรงรักประชำกรของพระองค์อยู่หรือ? 
ท่ำไมส่งควำมทุกข์มำให้? พระองค์กลำยเป็นศัตรูกับประชำกรของพระองค์แล้ว
หรือ? 

 = สมควรแล้วที พระเจ้าจะลงโทษ 
  - เพรำะกำรท่ำบำปผิดของประชำกร แม้พระเจ้ำจะทรงส่งประกำศกมำเตือนซ้่ำ

แล้วซ้่ำเล่ำ แต่พวกเขำก็ไม่สนใจ ไม่ยอมกลับใจ 
  - แต่มีข้อสงสัยว่ำ ท่ำไมต้องได้รับโทษหนักขนำดนี้? 
 = ยังมีความหวังอยู่ 
  - เพรำะควำมรักของพระเจ้ำต่อประชำกรไม่เคยหยุด (3:22) 
  - พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชำกรของพระองค์ตลอดไป (3:31) 
  - พระองค์อำจจะน่ำสิ งใหม่ๆ มำให้ (3:22-23) 
  - ประชำชนจึงควรมั นคงในพระเจ้ำและมีควำมหวังในพระองค์เสมอ (3:24) 
 
 

หนังสือบารุค 

 หนังสือบำรุคอยู่ในกลุ่มหนังสือ “สำรบบที สอง” และไม่พบในพระคัมภีร์ภำษำฮีบรู ฉบับภำษำ
กรีก (LXX) จัดเรียงหนังสือบำรุคไว้หลังประกำศกเยเรมีย์ ส่วนฉบับละติน Vulgata จัดเรียงไว้หลัง
หนังสือเพลงคร ่ำครวญ 
 
1. ผู้เขียนและช่วงเวลาในการเขียน 
 - จำกหลักฐำนใน 1:1-14 ระบุว่ำ บำรุคเป็นเลขำนุกำรของประกำศกเยเรมีย์ และเป็น

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ขณะอยู่ที กรุงบำบิโลน หลังจำกที ชำวยิวถูกจับไปเป็นเชลยที นั น และ
ได้ส่งหนังสือเล่มนี้มำถึงชำวยิวที กรุงเยรูซำเล็มส่ำหรับอ่ำนในกำรประชุมประกอบ
พิธีกรรม 

 - ผลงำนชิ้นนี้น่ำจะเขียนขึ้นรำวกลำงศตวรรษแรก ก่อน ค.ศ. อย่ำงแน่นอน 
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2. โครงสร้างและเนื้อหาส่าคัญ แบ่งเป็น 4 ตอน 
 ตอนที  1 ค่ำอธิษฐำนภำวนำ (1:1-3:8) ประกอบด้วย 
  - สถำนกำรณ์หรือเหตุกำรณ์: บำรุคอยู่กับชำวยิวที กรุงบำบิโลน บำรุคเขียนและอ่ำน

ข้อควำมในหนังสือนี้ต่อหน้ำกษัตริย์เยโคนียำห์ (เยโฮยำคิน) บรรดำเจ้ำนำย 
ข้ำรำชกำร และประชำชนทั้งหลำยที มำชุมนุมกันที ริมฝั่งแม่น้่ำบำบิโลน เมื อได้ฟัง
ถ้อยค่ำแล้ว ทุกคนก็ร้องไห้ จ่ำศีลอดอำหำรและอธิษฐำนภำวนำต่อพระเจ้ำ ยังมี
กำรรวบรวมเงินส่งไปเยรูซำเล็มเพื อให้จัดหำของถวำยมำถวำยบูชำและอธิษฐำน
ภำวนำเพื อชดเชยบำป เพื อกษัตริย์ของบำบิโลน และเพื อพวกตน เพรำะได้ท่ำบำป
ผิดต่อพระเจ้ำ สุดท้ำยมีกำรจัดส่งม้วนหนังสือนี้ไปเยรูซำเล็ม เพื อใช้อ่ำนเวลำ มำ
ชุมนุมกันในพระวิหำร (อ่ำนข้อ 3-14) 

  - ค่ำอธิษฐำนภำวนำของผู้ถูกเนรเทศ ประกอบด้วย กำรสำรภำพบำป บำรุคเขียนค่ำ
สำรภำพว่ำที ชำวยูดำห์และชำวเยรูซำเล็มต้องได้รับควำมอับอำยโดยมำอยู่ในแดน
เนรเทศนี ้ เพรำะได้ท่ำบำปผิดต่อพระเจ้ำ ไม่เชื อฟังพระสุรเสียง และไม่ปฏิบัติตำม
พระบัญญัติ (อ่ำน 1:15:21) อีกส่วนเป็นค่ำอธิษฐำนภำวนำเพื อขอพระเจ้ำทรง
ระงับพระพิโรธ เพรำะตอนนี้เหลืออยู่น้อยแล้ว ขอพระองค์ช่วยให้เป็นอิสระ เพื อคน
ทั้งหลำยจะได้รู้ว่ำพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำ (อ่ำน 2:13-18; 3:1-8) 

 ตอนที  2 ปรีชำญำณเป็นพระพรที พระเจ้ำประทำนแก่อิสรำเอล (3:9-4:4) 
- พระเจ้ำประทำนปรีชำญำณให้แก่ชำวอิสรำในกำรเรียนรู้จักพระเจ้ำและธรรม

บัญญัติของพระองค์ รู้ว่ำอะไรควร ไม่ควร อะไรดี อะไรชั ว แต่อิสรำเอลเลือก
หนทำงละทิ้งพระเจ้ำ จึงต้องมำอยู่ในแดนเนรเทศเช่นนี้ (อ่ำน 3:9-13; 24-31; 37-
38; 4:4) 

 ตอนที  3 ค่ำเตือนใจกรุงเยรูซำเล็มให้มีควำมหวัง (4:5-5:9) 
  - ทำงเดียวที ประชำกรควรท่ำในตอนนี้คือมีควำมหวังในพระเจ้ำ เพรำะพระเจ้ำไม่ได้

ต้องกำรลงโทษให้สูญสิ้นไปทั้งหมด แต่ลงโทษเพื อให้กลับใจ จึงยังมีผู้ที เหลืออยู่ 
พวกนี้ควรมีควำมหวังต่อไป (อ่ำน 4:5-8; 21-23; 30) 

  - ส่วนเมืองที ท่ำลำยกรุงเยรูซำเล็ม ก็จะได้รับโทษเช่นเดียวกัน พระเจ้ำจะท่ำลำย
พวกเขำ เหมือนกับที พวกเขำได้ท่ำลำยประชำกรของพระองค์ (อำ่น 4:31-35) 

  - ดังนั้น ประชำกรทั้งหลำยของพระเจ้ำจงมั นคงในควำมหวัง พระเจ้ำจะทรงช่วย
ท่ำนให้เป็นอิสระให้อีกไม่ช้ำแล้ว (อ่ำน 5:1-5) 
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 ตอนที  4 จดหมำยของประกำศกเยเรมีย์ (6:1-72) 
  - เยเรมีย์ส่งจดหมำยถึงชำวอิสรำเอลที อยู่ในบำบิโลน เพื อแจ้งให้เขำรู้ถึงพระบัญชำ

ของพระเจ้ำ 
  - เนื้อหำ มีดังนี้ (1) พูดถึงกำรถูกกวำดต้อนมำเป็นเชลยนี้ เป็นเพรำะอิสรำเอลได้ท่ำ

บำปผิดต่อพระเจ้ำ จึงต้องอยู่ที แดนเนรเทศนี้นำนเจ็ดชั วอำยุคน แล้วพระเจ้ำถึงจะ
น่ำพวกเขำกลับอย่ำงปลอดภัย (อ่ำน 6:1-2) (2) เป็นค่ำเตือนชำวอิสรำเอล
ระหว่ำงอยู่แดนเนรเทศนี้ว่ำ ห้ำมเลียนแบบคนต่ำงชำติในกำรกรำบไหว้นับถือรูป
เทพเจ้ำต่ำงๆ ที มีอยูมำกมำย เพรำะรูปปั้นต่ำงๆ เหล่ำนั้นมนุษย์ท่ำขึ้น ไม่ใช่พระ
เจ้ำแต่อย่ำงใด พระเจ้ำเที ยงแท้ที พวกเขำต้องกรำบไหว้บูชำมีเพียงพระยำห์เวห์
เท่ำนั้น (อ่ำน ข้อ 3-14; 69-72) 

 
3. ค่าสอนและข้อคิด: สรุป 
 - ให้ข้อมูลเกี ยวกับชุมชนชำวยิวที อยู่นอกแผ่นดินปำเลสไตน์ (Diaspora) ว่ำเขำมีวิธีกำร

อย่ำงไรในกำรรักษำควำมเชื อทำงศำสนำของพวกตนไว้ได้ ได้แก่ กำรยังคงรักษำสัมพันธ์
กับกรุงเยรูซำเล็ม กำรอธิษฐำนภำวนำ ควำมเลื อมใสต่อธรรมบัญญัติ ควำมกระหำย
อยำกได้รับรำงวัลตอบแทนจำกพระเจ้ำ และควำมหวังในพระเมสสิยำห์ 

 - หนังสือบำรุคยังเป็นพยำนแสดงให้เห็นว่ำ ชำวยิวมีควำมเคำรพนับถืออย่ำงมั นคงต่อ
ประกำศกเยเรมีย์ โดยเอำหนังสือเล่มนี้ที เขียนโดยบำรุค เลขำนุกำรของเยเรมีย์ มำเรียง
ต่อไว้จำกหนังสือของประกำศกเยเรมีย์ และแน่นอนว่ำ ในเวลำต่อมำชำวยิวก็ให้
ควำมส่ำคัญต่อบำรุคด้วย 

 

//////////////////////////////////// จบ /////////////////////////////////// 

 


