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บทที่ 25
เยเรมีย

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือเยเรมีย
-  บอกวาหนังสือเยเรมียเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือเยเรมีย
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือน้ีจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเยเรมีย

คํ านํ า
ผูเขียน เยเรมีย
เขียนถึงใคร ยูดาห
จุดประสงค เพ่ือเตือนถึงการพิพากษาที่กํ าลังมาถึงในการเปนเชลยและเรียกรองใหกลับใจ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“จงทลูเราและเราจะตอบเจา และจะบอกสิ่งที่ใหญยิ่งและที่ซอนอยู ซึ่ง
เจาไมรูน้ันใหแกเจา”   เยเรมีย  33:3

“แตพระเจาตรัสกับขาพเจาวา  “อยาวาเจาเปนแตเด็ก เพราะเจาตองไป
หาทกุคนท่ีเราใชใหเจาไป และเราบัญชาเจาอยางไรบาง เจาตองพูด

อยากลวัหนาเขาเลย เพราะเราอยูกับเจา จะชวยกูเจาไว พระเจาตรัสดัง
น้ีแหละ”  เยเรมีย 1:7-8

หลกัการของชีวิตและการรับใช ภัยธรรมชาติและการเสื่อมโทรมมักเปนมาจากการที่พวกเขาไมเชื่อฟง
พระเจา

บุคคลสํ าคัญ เยเรมีย

โครงราง
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I. คํ านํ า  พระเจาทรงเรียกผูพยากรณ  1:1-19
II. คํ านํ าพยากรณตอตานยูดาหและเยรูซาเล็ม  2:1-45:5

A. คํ าพยากรณในระหวางการครองราชยของโยสยิาหและเยโฮยาคิม  1:1-20:18
1. คํ าพยากรณครั้งแรก  :  ความบาปและความไมกตัญูของชาติน้ี  2:1-3:5
2. คํ าพยากรณครั้งที่สอง  :  การทํ าลายที่มาจากทางเหนือ  3:6-6:30
3. คํ าพยากรณครั้งที่สาม  :  ขูวาจะถูกเนรเทศ  7:1-10:25
4. คํ าพยากรณครั้งที่สี่  :  การหักพันธสัญญาและหมายสํ าคัญของการคาดเอว  11:1-

13:27
5. คํ าพยากรณครั้งที่หา  14:1-17:27

a) ความแหงแลง  14:1-15:21
b) ผูพยากรณที่ไมไดสมรส  16:1-17:18
c) คํ าเตือนเก่ียวกับวันสะบาโต  17:19-27

6. คํ าพยากรณครั้งที่ 7  :  หมายสํ าคัญของบานชางปนหมอ  18:1-20:18
B. คํ าพยากรณในชวงตางๆ กอนการลมสลายของเยรูซาเล็ม  21:1-39:18

1. การลงโทษเศคาริยาหและประชาชน  21:1-29:32
2. ราชอาณาจักรในอนาคตของพระมาซีฮาห  30:1-33:26
3. ความบาปของเศเดคียาหและความจงรักภักดีของคนตระกูลเรคาม  34:1-35:19
4. การตอตานของเยโหยาคิม  36:1-32
5. ประสบการณของเยเรมียในระหวางที่ถูกคุมขัง  37:1-39:18

C. คํ าพยากรณหลังจากการลมสลายของเยรูซาเล็ม  40:1-45:5
1. เยเรมียรับใชแกคนที่เหลืออยู  40:1-42:22
2. งานรับใชของเยเรมียในอียิปต  43:1-44:30
3. ขอความของเยเรมียที่มีตอบารุค  45:1-5

III. คํ าพยากรณตอสูกับชนชาติตางๆ  46:1-51:64
A. ตออียิปต  46:1-28
B. ตอฟลิสเตีย  47:1-7
C. ตอโมอับ  48:1-47
D. ตออัมโมน  49:1-6
E. ตอเอโดม  49:7-22
F. ตอดามัสกัส  49:23-27
G. ตออาระเบีย  49:28-33
H. ตอเอลาม  49:34-39
I. ตอบาบิโลน  50:1-51:64

IV. ภาคผนวก  การลมสลายและการไดรับอิสรภาพ  52:1-52:34
A. ยูดาหลมสลายและเปนเชลย  52:1-30
B. การปลดปลอย  52:31-34
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บททดสอบตนเอง บทที่ 25

1. ใครคือผูเขียนหนังสือเยเรมีย
                                                                                                                        

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือเยเรมีย



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 1  บทที่ 25                - 167 -

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือเยเรมียเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือเยเรมีย
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือเยเรมียจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 25

1. เยเรมีย
2.  เพ่ือเตือนถึงการพิพากษาที่กํ าลังมาถึงในการเปนเชลยและเรียกรองใหกลับใจ
3. ยูดาห
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4. ภัยธรรมชาติและการเสื่อมโทรมมักเปนมาจากการไมเชื่อฟงพระเจา
5. “จงทลูเราและเราจะตอบเจา และจะบอกสิ่งที่ใหญยิ่งและที่ซอนอยู ซ่ึงเจาไมรูน้ันใหแก

เจา”   เยเรมีย  33:3
“แตพระเจาตรัสกับขาพเจาวา  “อยาวาเจาเปนแตเด็กเพราะเจาตองไปหาทุกคนที่เราใช

ใหเจาไป และเราบัญชาเจาอยางไรบางเจาตองพูด
อยากลัวหนาเขาเลย เพราะเราอยูกับเจา จะชวยกูเจาไว พระเจาตรัสดังน้ีแหละ”
เยเรมีย 1:7-8

เพื่อศึกษาตอไป

1. เยเรมียใชบทเรียนที่เปนวัตถุหลายบทเรียน บทเรียนดังกลาวคือ เม่ือมีการใชวัตถุที่มองเห็นได
มาใชเพ่ือแสดงความจริงฝายวิญญาณ จงศึกษาบทเรียนเหลานี้ในหนังสือเยเรมียบทที่บอกไวดัง
น้ี
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− ไมเทาอัลมันด  :  บทที่ 1
− หมอกํ าลังเดือด  :  บทที่ 1
− ผาคาดเอวเปอย  :  บทที่ 13
− ไหเหลาที่เต็ม  :  บทที่ 13
− ความแหงแลง  :  บทที่ 14
− ภาชนะของชางปนหมอ  :  บทที่ 18
− ภาชนะแตก  :  บทที่ 19
− ตะกรามะเดื่อ 2 ใบ  :  บทที่ 24
− สายรัดและแอก  :  บทที่ 27
− ซ้ือนา   :  บทที่ 32
− หินที่ซอนไว  :  บทที่ 43
− หนังสือที่จมลงในแมน้ํ า  :  บทที่ 51

2. เยเรมียเปนผูพยากรณคนเดียวในพระคัมภีรที่ถูกหามไมใหอธิษฐานเผื่อชาติของเขา  7:16,
11:14,  14:11,  16:5

3. ความทุกขทรมานของเยเรมยีคลายคลึงกับความทุกขของพระเยซู
-  ครอบครัวของเขาปฏิบัติไมดีตอเขาทั้งสอง  .  เยเรมีย  12.6  ยอหน  7.5
-  ประชาชนของบานเมืองเขาทั้งสองวางแผนตอสูเขา  .  เยเรมีย 11.21,  ลูกา 4.28-30
-  โลกศาสนาเกลียดชังเขาทั้งสอง  :  เยเรมีย  26:7-8,  ยอหน  11:47-53
-  ผูนํ าในธรรมศาลาปฏิเสธไมยอมรับเขา  :  เยเรมีย   20:1,  ยอหน  18:13, 24
-  กษตัริยชวยเหลือเขาทั้งสอง  :  เยเรมีย  38:16,  ลูกา 23:14
-  มีคํ าอธิบายคลายคลึงกันเกี่ยวกับเขาทั้งสอง  :  เยเรมีย  11:19, อิสยาห  53:7
-  เขาทั้งสองรองไหเพ่ือกรุงเยรูซาเล็ม  :  เยเรมีย  9:1,  ลูกา  19:41
-  ทั้งสองคนทํ านายถึงการที่พระวิหารจะถูกทํ าลาย  :  เยเรมีย  7:11-15,  มัทธิว 24:1-2


