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บทนนนำสสหสู่ นนังสสือเพลงครนรนำครวญ: ผผผู้เขขียนหนนังสสือเพลงครรรร่ำครวญแนน่นอนวน่ร่ำคสือ เยเรมขียย
และถผกเขขียนโดยเขร่ำหลนังจร่ำกกร่ำรลน่มสลร่ำยของเยรผซร่ำเลล็มแกน่บร่ำบบิโลนในประมร่ำณปขี 586 กน่อน
ค.ศ. ในหนนังสสือเลน่มนขีนี้เยเรมขียยใหผู้รร่ำยละเอขียดเกขีรยวกนับสภร่ำพอนันนน่ร่ำเศรผู้ร่ำของเยรผซร่ำเลล็มหลนังจร่ำกกร่ำร
พบิพร่ำกษร่ำของพระเจผู้ร่ำทขีรเกบิดกนับกรรุงนนันี้น หนนังสสือเลน่มนขีนี้ประกอบดผู้วยหผู้ร่ำบทและแตน่ละบทเปล็นเพลง
ครรรร่ำครวญเกขีรยวกนับกร่ำรพบิพร่ำกษร่ำของพระเจผู้ร่ำ
ภนำพรวมของเพลงครนรนำครวญ 1: บทแรกของเพลงครรรร่ำครวญใหผู้รร่ำยละเอขียดถถึงสภร่ำพอนัน
นน่ร่ำสนังเวชของเยรผซร่ำเลล็มและผลทขีรตร่ำมมร่ำอนันสร่ำสมของควร่ำมบร่ำปทนังนี้ หลร่ำยของมนันในขผู้อ 1-11 จร่ำก
นนันนี้ เยรผซร่ำเลล็มถผกแสดงใหผู้เหล็นในฐร่ำนะผผผู้หญบิงคนหนถึรงทขีรตกเปล็นเชลยซถึรงครรรร่ำครวญสถร่ำนกร่ำรณย
ของตนและแสวงหร่ำพระเมตตร่ำของพระเจผู้ร่ำในขผู้อ 12-22 บทนขีนี้เรขียงตร่ำมลรร่ำดนับตนัวอนักษร นนัรนคสือ
แตน่ละขผู้อขถึนี้นตผู้นดผู้วยตนัวอนักษรฮขีบรผทขีรเรขียงลรร่ำดนับตบิดตน่อกนัน รผปแบบนขีดนี้ รร่ำเนบินตน่อไปจนจบหนนังสสือเลน่ม
นขีนี้
*****
พคค 1:1-2

กรรงททที่คคับคคัที่งดด้วยพลเมมืองมาอด้างวด้างอยยยู่ไดด้หนอ กรรงททที่รยู่งร เรมืองอยยยู่

ทยู่ามกลางประชาชาตติมากลายเปป็นดคัที่งหญติงมยู่ายหนอ กรรงททที่เปป็นดคัที่งเจด้าหญติงทยู่ามกลางเมมืองทคัทั้งหลาย
กป็กลคับเปป็นเมมืองขขทั้นเขาไป เยเรมภียรไดข้เหห็นกนับตร่ำถถึงควร่ำมพธินร่ำศของเยรรูซร่ำเลห็มโดยคนบร่ำบโธิ ลน
พระเจข้ร่ำไดข้ตรนัสผตร่ำนทร่ำงเขร่ำเปห็นเวลร่ำอยตร่ำงนข้อยยภีรสธิบปภี โดยเตสือนถถึงสธิรงทภีรจะเกธิดขถึรนแกตเยรรูซร่ำเลห็ม
บนัดนภีรมนันไดข้เกธิดขถึรนจรธิงแลข้ว แมข้เยเรมภียรรวรูข้ ร่ำต เยรรูซร่ำเลห็มสมควรไดข้รนับกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำซถึรงตกแกตมนันแลข้ว
กระนนัรนมนันกห็ทรร่ำใหข้เขร่ำใจสลร่ำยทภีรไดข้เหห็นกรรุงของเขร่ำถรูกทรร่ำลร่ำย เขร่ำจถึงรข้องออกมร่ำดข้วยควร่ำมสธิรนหวนัง
โดยถร่ำมอยตร่ำงมภีสรร่ำนวนโวหร่ำรวตร่ำกรรุงหนถึรงซถึงร เคยมภีประชร่ำกรอยรูเต ตห็มบนัดนภีรกลนับวตร่ำงเปลตร่ำเสภียแลข้ว เธอ

ซถึรงเคยเปห็นนครหลวงแหตงประชร่ำชร่ำตธิของเขร่ำบนัดนภีรกลนับเปห็นเหมสือนหญธิงมตร่ำยคนหนถึรง เธอซถึรงเคยยธิงร
ใหญตทตร่ำมกลร่ำงประชร่ำชร่ำตธิทรนังหลร่ำยบนัดนภีรกลนับเปห็นเหมสือนทร่ำสคนหนถึรง
2 กรรงนคัทั้นรรที่าไหด้สะอมืทั้นในราตรทกาล และนรทั้าตาของเธอกป็อาบแกด้ม เธอจะหาใครทยู่ามกลางคน
ททที่รคักเธอใหด้มาปลอบเธอกป็หาไมยู่พบ บรรดาพวกเพมืที่อนของเธอสติทั้นทรกคนไดด้ทรยศตยู่อเธอ เขาทคัทั้ง
ปวงกลคับเปป็นศคัตรย ของเธอ ครนัรนแสดงภร่ำพเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนหญธิงคนหนถึรงทภีโร ศกเศรข้ร่ำ เยเรมภียร
พรรณนร่ำถถึงเธอวตร่ำรข้องไหข้อยตร่ำงขมขสืรนในตอนกลร่ำงคสืน เยรรูซร่ำเลห็มซถึรงเปห็นเหมสือนหญธิงเลตนชรูข้คน
หนถึงร ไดข้ประพฤตธิตนัวไมตสนัตยรซสืรอ เธอไดข้ ‘วธิงร ไปทนัวร ’ กนับพระอสืรนๆ (นนันร คสือ คนรนักทนัรงหลร่ำย) บนัดนภีรใน
ยร่ำมทภีรถรูกทธิรงรข้ร่ำง บรรดร่ำ ‘คนรนัก’ และ ‘เพสือร นๆ’ ของเธอตตร่ำงทอดทธิรงเธอไป อนันทภีรจรธิงพวกเขร่ำไดข้
กลนับมร่ำเลตนงร่ำนเธอดข้วยซรรร่ำ
พคค 1:3

ยยดาหห์ไดด้ถยกกวาดไปเปป็นเชลย ไดด้รคับความทรกขห์ใจ ตด้องทรางานอยยู่าง

ทาส เธอตด้องพรานคักอยยทยู่ ยู่ามกลางประชาชาตติทคัทั้งหลาย เธอไมยู่พบททที่หยรดพคักสงบเลย บรรดาผยด้
ขยู่มเหงไดด้ไลยู่ทคันเธอเมมืที่อเวลาเธอทรกขห์ใจ ดข้วยควร่ำมโศกร่ำอร่ำดรูร ผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรเปลภีรยนจร่ำกครร่ำ
เปรภียบเปรยแบบบทกวภีเปห็นกร่ำรพรูดตรงๆ ยรูดร่ำหรไดข้ตกไปเปห็นเชลยเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปทนัร งหลร่ำยของ
เธอในกร่ำรกดขภีรและบภีบบนังคนับพวกพภีนร ข้องใหข้เปห็นทร่ำส บนัดนภีรยรูดร่ำหรถรูกทรร่ำใหข้กระจนัดกระจร่ำยไป
ทตร่ำมกลร่ำงประชร่ำชร่ำตธิทรนังหลร่ำยทภีรเปห็นคนตตร่ำงชร่ำตธิและไมตไดข้หยรุดพนักเลย คนเหลตร่ำนร นนั ทภีรไดข้ไลตลตร่ำยรู
ดร่ำหรดนักจนับเธอไดข้ในทภีรสรุดในทภีแร คบแหตงหนถึงร ภร่ำพเปรภียบนภีรชนัดเจน ควร่ำมบร่ำปของยรูดร่ำหรไดข้ตร่ำมทนัน
เธอแลข้ว ควร่ำมรกรข้ร่ำงวตร่ำงเปลตร่ำทภีรใกลข้จะมร่ำคสือผลลนัพธรของมนัน
พคค 1:4-6

ถนนหนทางททที่เขด้าเมมืองศติโยนกป็ครรที่าครวญอยยยู่ เพราะไมยู่มทผด้ใย ดเดตินไป

ในงานเทศกาลททที่เครยู่งครคัดทคัทั้งหลายนคัทั้น บรรดาประตยเมมืองของเธอกป็รกรด้างเสทยแลด้ว พวกปรโรหติต
ของเธอไดด้พากคันถอนใจ สาวพรหมจารททคัทั้งหลายของเธอกป็ตด้องทนทรกขห์ และตคัวเธอเองกป็ไดด้รคับ
ความขมขมืที่นยติงที่ นคัก ถนนหนทร่ำงทภีเร ขข้ร่ำเมสืองศธิโยน (นนันร คสือ เยรรูซร่ำเลห็ม) ครรรร่ำครวญเพรร่ำะวตร่ำบนัดนภีรพวก
มนันวตร่ำงเปลตร่ำแลข้ว ไมตมภีใครเดธินทร่ำงไปยนังเยรรูซร่ำเลห็มเพสืรอรต วมงร่ำนเทศกร่ำลเลภีรยงและวนันศนักดธิธสธิทธธิธตตร่ำงๆ
ของเธอแลข้ว บรรดร่ำประตรูเมสืองทภีรสวยงร่ำมและใหญตโตทภีรเปธิดเขข้ร่ำสตรูเยรรูซร่ำเลห็มบนัดนภีรถรูกทรร่ำลร่ำยเสภียแลข้ว

พวกปรุโรหธิตซถึรงเคยเดธินทร่ำงไปยนังเยรรูซร่ำเลห็มทรุกสนัปดร่ำหรตร่ำมกองเวรของตนบนัดนภีร ครรรร่ำครวญในกร่ำร
ตกเปห็นเชลย สร่ำวพรหมจร่ำรภีทรนังหลร่ำยแหตงยรูดร่ำหรซถึรงเคยเดธินทร่ำงไปยนังศธิโยนเพสืรอรต วมงร่ำนเทศกร่ำล
พธิเศษตตร่ำงๆกห็ไมตมร่ำอภีกตตอไปแลข้ว บนัดนภีรทรุกสธิรงคสือควร่ำมขมขสืรน
5 พวกคยยู่อรติของเธอกลายเปป็นหคัวหนด้า พวกศคัตรยของเธอไดด้จราเรติญขขทั้น ดด้วยวยู่าพระเยโฮวาหห์
ไดด้ทรงกระทราใหด้เธอทนทรกขห์ เพราะความทรยศอคันมหคันตห์ของเธอ ลยกเตด้าทคัทั้งหลายของเธอตกไป
เปป็นเชลยตยู่อหนด้าคยยู่อรติ เหลตร่ำศนัตรรูของเยรรูซร่ำเลห็ม (นนันร คสือ คนบร่ำบธิโลน) บนัดนภีรเปห็นหนัวหนข้ร่ำและจรร่ำเรธิญ
ขถึรน แตตควร่ำมจรธิงของเรสือร งนภีรกคห็ สือวตร่ำ พระเจข้ร่ำตตร่ำงหร่ำกทรงเปห็นผรูข้ทภีรไดข้ตภีสอนประชร่ำชนของพระองคร
เพรร่ำะกร่ำรละเมธิดอนันนนับไมตถวข้ นของพวกเขร่ำ บรรดร่ำคนหนรุตมสร่ำวของกรรุงนนัรนบนัดนภีรตกไปเปห็นเชลย
แลข้ว
6 และความโอยู่อยู่าตระการไดด้พรากไปจากธติดาแหยู่งศติโยนเสทยแลด้ว พวกเจด้านายของเธอกป็
กลคับเปป็นดรจฝยงกวางททที่หาทรยู่งหญด้าเลททั้ยงชทวติตไมยู่ไดด้ และไดด้วติที่งปด้อแปด้หนทไปขด้างหนด้าผยได้ ลยู่ตติดตาม ธธิดร่ำ
แหตงศธิโยนนตร่ำจะหมร่ำยถถึงรนัฐยธิวนนัรน – อร่ำณร่ำจนักรแหตงยรูดร่ำหร ไมตมคภี วร่ำมงร่ำมหรสือสงตร่ำรร่ำศภีเหลสืออยรูอต ภีก
เลย พวกเจข้ร่ำนร่ำยแหตงยรูดร่ำหรเปห็นเหมสือนกวร่ำงทภีอร ดอยร่ำก พวกเขร่ำหนภีอยตร่ำงหมดแรงไปตตอหนข้ร่ำ
บรรดร่ำคนทภีรไลตลตร่ำพวกเขร่ำ นนันร คสือคนเคลเดภีย
พคค 1:7-9

เยรยซาเลป็มเมมืที่อตกอยยยู่ในยามทรกขห์ใจและยามลราเคป็ญกป็ไดด้หวนระลขก

ถขงสติที่งประเสรติฐททที่ตนเคยมทในครคัทั้งกระโนด้น เมมืที่อพลเมมืองของเธอตกอยยยู่ในมมือของคยยู่อรติ และหามทผด้ใย ด
จะสงเคราะหห์เธอไมยู่ พวกคยยู่อรติเหป็นเธอแลด้วกป็เยาะเยด้ยวคันสะบาโตทคัทั้งหลายของเธอ ขณะยนังมภีอธิสระ
เสรภีและใชข้ชภีวตธิ อยรูใต นควร่ำมบร่ำป เยรรูซร่ำเลห็มมธิไดข้สรร่ำนถึกในพระพรตตร่ำงๆของเธอ แตตบนัดนภีรเมสืรอตกเปห็น
เชลยแลข้ว พวกยธิวทภีรถรูกตภีสอนกห็ระลถึกถถึงควร่ำมอรุดมสมบรูรณรและพระพรทภีรพระเจข้ร่ำไดข้ประทร่ำนใหข้แกต
พวกเขร่ำ อยตร่ำงไรกห็ตร่ำมบนัดนภีรมนนั สร่ำยเกธินไปแลข้ว เยรรูซร่ำเลห็มไดข้ตกอยรูใต นมสือศนัตรรูและไมตมผภี รูข้ใดมร่ำชตวย
เธอ พวกคนตตร่ำงชร่ำตธิทภีรจนับเธอมร่ำเยร่ำะเยข้ยวนันสะบร่ำโตของพวกยธิวเหมสือนทภีรพวกเขร่ำไดข้ทรร่ำมร่ำตลอด
แตตบนัดนภีรกร่ำรเยร่ำะเยข้ยนนัรนยธิงร สรข้ร่ำงควร่ำมเจห็บปวดเปห็นพธิเศษ

8 เยรย ซาเลป็มไดด้ทราบาปอยยู่างใหญยู่หลวง เหตรฉะนททั้เธอจขงถยกไลยู่ออก บรรดาคนททที่เคยใหด้
เกทยรตติเธอกป็ลบหลยยู่เธอ เพราะเหตรเขาทคัทั้งหลายเหป็นความเปลมือยเปลยู่าของเธอ เออ เธอเองไดด้ถอนใจ
ยติงที่ และหคันหนด้าของเธอไปเสทย วลภีแรกอตร่ำนตรงตนัวไดข้วร่ำต ‘เยรรูซร่ำเลห็มไดข้ทรร่ำบร่ำปซข้อนบร่ำป’ มภีควร่ำม
บร่ำปอยรูบต นควร่ำมบร่ำปอภีกทภี ดนังทภีรหมร่ำยเหตรุไวข้ในขข้อ 5 เธอมภีควร่ำมผธิดในเรสือร ง “ควร่ำมทรยศอนัน
มหนันตรของเธอ” ดข้วยเหตรุนร ภีพระเจข้ร่ำจถึงทรงเอร่ำประชร่ำชนของพระองครออกไปจร่ำกแผตนดธินของพวก
เขร่ำและในฐร่ำนะประชร่ำชร่ำตธิหนถึรง บรรดร่ำประชร่ำชร่ำตธิทภีรนนับถสือรรูปเคร่ำรพซถึรงเคยเกภีรยวพร่ำรร่ำสภี
เยรรูซร่ำเลห็ม เชตน โมอนับ อนัมโมน และอภียธิปตรบนัดนภีรกเห็ มธินเฉยและดรูหมธิรนเธอ เหมสือนหญธิงโสเภณภีคน
หนถึงร ทภีรไดข้เผยควร่ำมเปลสือยเปลตร่ำของเธอแกตชร่ำยคนหนถึงร แลข้ว จร่ำกนนัรนเขร่ำกเห็ หมห็นเบสืรอเธอ เยรรูซร่ำเลห็ม
ไดข้ทรร่ำตนัวเปห็นหญธิงโสเภณภีแกตอธิทธธิพลตตร่ำงๆของรรูปเคร่ำรพและ ‘ลรูกคข้ร่ำ’ พวกเดภียวกนันนนัรนบนัดนภีรกดห็ รู
หมธิรนเธอ บนัดนภีรเยรรูซร่ำเลห็มถอนหร่ำยใจในควร่ำมทรุกขรโศกของเธอและหนันไปเสภียจร่ำกควร่ำมบร่ำปทนัรง
หลร่ำยในอดภีตของเธอ เธอไดข้เรภียนรรูข้บทเรภียนอนันแสนเจห็บปวดแลข้ววตร่ำควร่ำมสรร่ำสตอนฝตร่ำยวธิญญร่ำณ
ของเธอกตอใหข้เกธิดผลทภีรตร่ำมมร่ำอนันนตร่ำขมขสืนร
9 มลทตินของเธอกป็กรคังอยยยู่ในกระโปรงของเธอ และเธอหาไดด้ครานขงถขงอนาคตของเธอไมยู่
ดคังนคัทั้นเธอจขงไดด้เสมืที่อมทรามลงเรป็วอยยู่างนยู่าใจหาย เธอกป็ไมยู่มทผด้ใย ดจะเลด้าโลม "โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์
ขอทอดพระเนตรความทรกขห์ใจของขด้าพระองคห์ เพราะพวกศคัตรย ไดด้พองตคัวขขทั้นแลด้ว" ขณะกลตร่ำว
ภร่ำพเปรภียบของขข้อทภีรแลข้วตตอไป พระเจข้ร่ำกเห็ ปรภียบเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนกนับ ‘ผรูหข้ ญธิงขข้ร่ำงถนน’ ทภีร
นตร่ำเวทนร่ำคนหนถึงร ซถึรงไมตมภีสรุขอนร่ำมนัย (นภีรหมร่ำยถถึงเลสือดประจรร่ำเดสือน) ควร่ำมหมร่ำยกห็คสือวตร่ำ เยรรูซร่ำเลห็ม
ไดข้ลมสื ไปแลข้ววตร่ำเธอไดข้ตกตรรร่ำฝตร่ำยวธิญญร่ำณมร่ำจร่ำกระดนับไหน ทนัรงในดข้ร่ำนศภีลธรรมและเรสืรองอสืรน ดนัง
นนัรน กร่ำรตกตรรร่ำของเธอจถึงเปห็นเรสือร งเหลสือเชสืรอ จร่ำกควร่ำมสรูงระดนับทภีรเปห็น ‘ภรรยร่ำ’ ของพระเยโฮวร่ำหร
มร่ำสต รูกร่ำรเปห็นหญธิงขข้ร่ำงถนนทภีรทรร่ำตนัวโสมมและชนัรนตรรร่ำทภีรสรุด บนัดนภีรเยรรูซร่ำเลห็มไมตมผภี รูข้ใดทภีรสงสร่ำรเธอเลย
ในสภร่ำพทภีรนตร่ำเวทนร่ำนร ภี ศธิโยนรข้องขอควร่ำมชตวยเหลสือตตอพระเยโฮวร่ำหรในทภีรสรุด เธออข้อนวอน
พระเจข้ร่ำทภีรเหธินหตร่ำงเธอไปแลข้วใหข้มองดรูควร่ำมทรุกขรใจของเธอและกร่ำรทภีรศนัตรรูของเธอไดข้มภีชยนั เหนสือ
เธอแลข้ว
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พวกศคัตรย ไดด้ยมืที่นมมือของเขายขดเอาบรรดาของประเสรติฐของเธอ

ดด้วยเธอไดด้เหป็นบรรดาประชาชาตติบรกรรกเขด้ามาในสถานบรติสรทธติธิ์ของเธอ คมือคนททที่พระองคห์ไดด้ทรง
หด้ามไมยู่ใหด้เขด้ามาในชรมนรมชนของพระองคห์ หลนังจร่ำกบร่ำบธิโลนไดข้มภีชนัยตตอเยรรูซร่ำเลห็มแลข้ว บรรดร่ำ
ของประเสรบิฐ ซถึรงอร่ำจเปห็นเครสือร งใชข้ศนักดธิธสธิทธธิธตตร่ำงๆของพระวธิหร่ำรกห็ถรูกหอบไปและขโมยไปโดย
กองทนัพตตร่ำงชร่ำตธิ บร่ำบธิโลนและพนันธมธิตรตตร่ำงๆ เชตน โมอนับและอนัมโมนไดข้ปลข้นสะดมพระวธิหร่ำร
พวกเขร่ำไดข้ทรร่ำใหข้มนันเปห็นมลทธินโดยกร่ำรทข้ร่ำทร่ำยพระบนัญชร่ำของพระเจข้ร่ำทภีรว ร่ำต พวกเขร่ำไมตควรเขข้ร่ำไป
ในทภีนร นันร ดรู พระรร่ำชบนัญญนัตธิ 23:1-3
11 บรรดาพลเมมืองของเธอไดด้ถอนใจใหญยู่ เขาทคัทั้งหลายเสาะหาอาหาร และพวกเขาไดด้เอา
ของประเสรติฐของตคัวออกแลกอาหารกติน เพมืที่อจะไดด้ประทคังชทวติต "โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอทรง
ทอดพระเนตรและพติจารณา เพราะขด้าพระองคห์เปป็นททที่เหยทยดหยามเสทยแลด้ว " นอกจร่ำกนภีร สภร่ำพ
กร่ำรณรตตร่ำงๆในเยรรูซร่ำเลห็มตอนทข้ร่ำยกห็เลวรข้ร่ำย ควร่ำมอดอยร่ำกแพรต กระจร่ำยไปทนัวร ประชร่ำชนครวญ
ครร่ำงในควร่ำมหธิวของตน พวกเขร่ำขร่ำยมรดกหรสือของมภีคตร่ำใดกห็ตร่ำมทภีรมภีเหลสืออยรูเต พสืรอซสืรอขนมปนังเลห็ก
นข้อยทภีรพวกเขร่ำจะพอหร่ำไดข้ เยรรูซร่ำเลห็มซถึรงบนัดนภีรตกเปห็นเชลยรข้องทรูลตตอพระเจข้ร่ำในทภีรสรุดใหข้พระองคร
ทรงพธิจร่ำรณร่ำสถร่ำนกร่ำรณรอนันเลวรข้ร่ำยของพวกเขร่ำ พระเจข้ร่ำตข้องทรร่ำใหข้เยรรูซร่ำเลห็มและยรูดร่ำหรตกตรรร่ำลง
กตอนทภีพร วกเขร่ำจะเงยหนข้ร่ำขร ถึนมองในทภีรสรุด!
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"ดยกยู่อน ทยู่านทคัทั้งหลายททที่เดตินผยู่านไป ทยู่านไมยู่เกติดความรยด้สขกอะไร

บด้างหรมือ ดยเถติด จงดยซติวยู่ามทความทรกขห์อคันใดบด้างไหมททที่เหมมือนความทรกขห์ททที่มาสยยู่ขด้าพเจด้า เปป็นความ
ทรกขห์ซงขที่ พระเยโฮวาหห์ไดด้ทรงกระทราแกยู่ขด้าพเจด้าในวคันททที่พระองคห์ทรงกรติทั้วขด้าพเจด้าอยยู่างเกรททั้ยวกราด
นคันทั้ ขณะทภีรเยเรมภียรเดธินไปตร่ำมทข้องถนนทภีรรกรข้ร่ำงวตร่ำงเปลตร่ำของกรรุงเยรรูซร่ำเลห็มทภีรถรูกทรร่ำลร่ำย เขร่ำกกห็ ลตร่ำว
ถถึงกรรุงนนัรนรร่ำวกนับวตร่ำเธอเปห็นบรุคคลๆหนถึรง ดข้วยเสภียงรข้องไหข้อยตร่ำงโศกเศรข้ร่ำ กรรุงบรธิสรุทธธิธในอดภีตนภีร
รข้องบอกบรรดร่ำคนทภีรเดธินผตร่ำนไปมร่ำใหข้พธิจร่ำรณร่ำสภร่ำพทภีเร ลวรข้ร่ำยของเธอ พอถถึงตอนนนัรนพวกยธิวทภีร
เคยอร่ำศนัยอยรูใต นเยรรูซร่ำเลห็มกห็กร่ำร ลนังตระหนนักแลข้ววตร่ำพระเยโฮวร่ำหรพระเจข้ร่ำไดข้ทรงตภีสอนพวกเขร่ำใน
ควร่ำมกรธิรวของพระองครและยอมรนับเรสืรองนภีรอยตร่ำงเปธิดเผย

13 พระองคห์ไดด้ทรงสยู่งเพลติงลงมาจากเบมืทั้องบนใหด้เขด้าไปเหนมือกระดยกทคัทั้งหลายของขด้าพเจด้า
และเพลติงนคัทั้นกป็มทชยคั ชนะตยู่อกระดยกเหลยู่านคัทั้น พระองคห์ไดด้ทรงกางตาขยู่ายไวด้ดคักเทด้าของขด้าพเจด้า
พระองคห์ไดด้ทรงกระทราใหด้ขด้าพเจด้าตด้องหคันกลคับ พระองคห์ไดด้ทรงกระทราใหด้ขด้าพเจด้าโดดเดทที่ยว
อด้างวด้าง และอยู่อนระอาตลอดทคัทั้งวคัน เยรรูซร่ำเลห็มจถึงเปรภียบวตร่ำพระเจข้ร่ำไดข้ทรงใชข้ไฟแหตงกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำ
เขข้ร่ำไปในสตวนลถึกแหตงกระดรูกทนัรงหลร่ำยของเธอและเอร่ำชนะพวกมนัน พระเจข้ร่ำทรงจนับพวกเขร่ำใน
ควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำและบนัดนภีรพวกเขร่ำกรห็ รูข้ตนัวแลข้ว หลนังจร่ำกกร่ำรลตมสลร่ำยอนันนตร่ำขมขสืนร ของ
เยรรูซร่ำเลห็ม พวกยธิวกลตร่ำวยอมรนับในทภีรสรุดวตร่ำผรูข้ใดทรงตภีสอนพวกเขร่ำและเพรร่ำะเหตรุใด
พคค 1:14-16

แอกแหยู่งการละเมติดทคัทั้งมวลของขด้าพเจด้ากป็ถยกรวบเขด้าโดยพระหคัตถห์

ของพระองคห์ทรงรวบมคัดไวด้ แอกนคัทั้นรคัดรขงรอบคอขด้าพเจด้า พระองคห์ไดด้ทรงกระทราใหด้กราลคังขด้าพเจด้า
ถอยไป องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงมอบขด้าพเจด้าไวด้ในมมือของเขาทคัทั้งหลาย ซขที่งขด้าพเจด้าไมยู่สามารถตยู่อ
ตด้านไดด้ ดข้วยครร่ำพรรณนร่ำอนันทธิรมแทงจธิตใจและเปภีรยมดข้วยสรร่ำนวนโวหร่ำร เยรรูซร่ำเลห็มทภีรไดข้ตกตรรร่ำลง
แลข้วพรรณนร่ำวร่ำต ควร่ำมบร่ำปของมนันไดข้นรร่ำมร่ำซถึรงแอกแหตงควร่ำมเปห็นทร่ำส ควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำเปห็น
เหมสือนบนังเหภียนรอบคอของพวกเขร่ำ บนัดนภีรเยรรูซร่ำเลห็มตระหนนักแลข้ววตร่ำพระเจข้ร่ำของพวกเขร่ำเองทภีรทรง
เปห็นผรูข้เอร่ำพละกรร่ำลนังของพวกเขร่ำไปและมอบพวกเขร่ำไวข้ในมสือศนัตรรูทรนังหลร่ำยของพวกเขร่ำ
15 องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงเหยทยบบรรดาผยมด้ ทกราลคังแขป็งแกรยู่งของขด้าพเจด้าไวด้ใตด้พระบาท
ทยู่ามกลางขด้าพเจด้า พระองคห์ไดด้ทรงเกณฑห์ชรมนรมชนเขด้ามาตยู่อสยด้ขด้าพเจด้า เพมืที่อจะขยทชทั้ ายฉกรรจห์ของ
ขด้าพเจด้าใหด้แหลกไป องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าไดด้ทรงยรที่าบรตรสาวพรหมจารทแหยู่งยยดาหห์ ดคัที่งเหยทยบผลองรยู่น
ลงในบยู่อยรที่าองรยู่น เยรรูซร่ำเลห็มซถึรงเปห็นเหมสือนพวงองรุตนไดข้ถรูกโยนลงไปในบตอยรรร่ำองรุตนแหตงพระพธิโรธ
ของพระเจข้ร่ำ โลหธิตของเธอซถึรงเปห็นเหมสือนนรรร่ำองรุตนจร่ำกบตอยรรร่ำองรุตนไดข้ถรูกบภีบออกมร่ำแลข้ว
16 เพราะเรมืที่องเหลยู่านททั้ขด้าพเจด้าจขงรด้องไหด้ นคัยนห์ตาของขด้าพเจด้า เออ นคัยนห์ตาของขด้าพเจด้ามท
นรทั้าตาไหลลงมา เพราะผยด้ปลอบโยนททที่ควรจะปลอบประโลมใจขด้าพเจด้ากป็อยยยู่ไกลจากขด้าพเจด้า ลยกๆ
ของขด้าพเจด้ากป็โดดเดทที่ยวอด้างวด้าง เพราะพวกศคัตรย ไดด้ชยคั ชนะ" บนัดนภีรครนัรนถรูกพธิพร่ำกษร่ำเพรร่ำะควร่ำม
บร่ำปของเธอแลข้ว เยรรูซร่ำเลห็มทภีรตกเปห็นเชลยกห็รรร่ำไหข้เพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของเธอ พระเยโฮวร่ำหรพระเจข้ร่ำผรูข้

ควรจะเปห็นผรูข้ปลอบประโลมของเธอ ไดข้ทรงถอนพระองครออกไปไกลจร่ำกเธอแลข้ว ยธิ งร กวตร่ำนร นันลรูกๆ
ของเยรรูซร่ำเลห็ม นนันร คสือคนรรุตนตตอไปกห็โดดเดภีรยวอข้ร่ำงวข้ร่ำงเชตนกนัน เยรรูซร่ำเลห็มจถึงรข้องไหข้อยตร่ำงขมขสืรน
เพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของเธอ พระเจข้ร่ำไดข้ทรงอนรุญร่ำตศนัตรรูของเธอใหข้มภีชนัยเหนสือเธอแลข้ว
พคค 1:17

เมมืองศติโยนไดด้เหยทยดมมือทคัทั้งสองออก แตยู่กป็ไมยู่มทใครททที่เลด้าโลมเธอไดด้

พระเยโฮวาหห์ทรงมทพระบคัญชาเรมืที่องยาโคบวยู่า ใหด้พวกคยยู่อรติลด้อมยาโคบไวด้ เยรย ซาเลป็มเปป็นดคัที่งผยด้หญติง
เมมืที่อมทประจราเดมือนทยู่ามกลางเขาทคัทั้งหลาย แมข้เยรรูซร่ำเลห็ม (นนันร คสือ ศธิโยน) เหยภียดมสือของเธอออกเพสืรอ
ขอใหข้ใครสนักคนชตวย ไมตมภีผรูข้ใดยอมชตวยเลย พระเยโฮวร่ำหรไดข้ทรงบนัญชร่ำเหลตร่ำปฏธิปนักษรของ
ประชร่ำชนของพระองคร (นนันร คสือ บร่ำบธิโลน) ใหข้ลข้อมพวกเขร่ำไวข้ เยรรูซร่ำเลห็มทภีรถรูกทรร่ำลร่ำยและพวกยธิว
เหลตร่ำนร นันถรูกเปรภียบวตร่ำเปห็นเหมสือนกนับหญธิงมภีประจรร่ำเดสือนคนหนถึรงตตอชนชร่ำตธิอนสืร ๆ นนันร คสือ เธอถรูก
ถสือวตร่ำเปห็นมลทธินและถรูกทรุกคนรนังเกภียจ
พคค 1:18

"พระเยโฮวาหห์ทรงชอบธรรมแลด้ว เพราะขด้าพเจด้าไดด้กบฏตยู่อพระ

บคัญญคัตติของพระองคห์ ดยกยู่อนบรรดาชนชาตติทคัทั้งหลาย ขด้าพเจด้าขอทยู่านไดด้ฟคังและขอมามองดยความ
ทนทรกขห์ของขด้าพเจด้า สาวพรหมจารทของขด้าพเจด้า และหนรยู่มๆของขด้าพเจด้าตกไปเปป็นเชลยแลด้ว บนัดนภีร
ถรูกตภีสอนและตกเปห็นเชลยแลข้ว เยรรูซร่ำเลห็มยอมรนับในทภีรสรุดวตร่ำพระเยโฮวร่ำหรพระเจข้ร่ำทรงเปห็นฝตร่ำยถรูก
พระองครทรงชอบธรรมในกร่ำรตภีสอนพวกเขร่ำเชตนนนัรน เยรรูซร่ำเลห็มยอมรนับในทภีรสรุดวตร่ำเธอไดข้กบฏตตอ
พระบนัญญนัตธิตตร่ำงๆของพระเจข้ร่ำของเธอ เธอจถึงรข้องเรภียกประชร่ำชนของเธอ – พวกยธิวทภีรตกเปห็นเชลย
– ใหข้ดรูควร่ำมทรุกขรโศกทภีรเกธิดจร่ำกควร่ำมบร่ำปของเธอ เพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของมหร่ำนครนภีร หนรุตมๆของ
เธอจถึงตกไปเปห็นเชลยแลข้ว
พคค 1:19

ขด้าพเจด้าไดด้รด้องเรทยกบรรดาคนรคักของขด้าพเจด้า แตยู่เขาทคัทั้งหลายไดด้

หลอกลวงขด้าพเจด้า พวกปรโรหติตและพวกผยใด้ หญยู่ของขด้าพเจด้ากป็ตายททที่กลางเมมือง ขณะเมมืที่อเขาออกหา
อาหารเพมืที่อประทคังชทวติตของตน ขณะทภีรเยรรูซร่ำเลห็มทภีรบอบชรรร่ำมองยข้อนกลนับไปยนังควร่ำมบร่ำปของเธอ
เธอกห็หวนระลถึกวตร่ำเธอไดข้เสร่ำะหร่ำบรรดร่ำคนรนักทภีรเปห็นชรูข้ (นนันร คสือ พวกปรุโรหธิตของรรูปเคร่ำรพจร่ำกโม
อนับ อนัมโมนและทภีรอนสืร ๆ) แตตเธอไดข้เรภียนรรูข้อยตร่ำงเจห็บปวดวตร่ำพวกเขร่ำไดข้หลอกลวงเธอ เมสือร เจอกนับ

ควร่ำมทรุกขรลรร่ำบร่ำก พวกเขร่ำกทห็ อดทธิรงเธอเสภีย พวกผรูข้ใหญตและปรุโรหธิตแหตงเยรรูซร่ำเลห็มไดข้เสภียชภีวธิต
เพรร่ำะควร่ำมอดอยร่ำกในนครบรธิสรุทธธิธเมสืรอครนัรงอดภีตนภีร คนเหลตร่ำนร นันซถึงร ควรไดข้รนับควร่ำมเคร่ำรพนนับถสือ
และควร่ำมยรร่ำเกรงประสบจรุดจบอนันนตร่ำอนร่ำถเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของเยรรูซร่ำเลห็ม
พคค 1:20

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะขด้าพระองคห์มท

ความทรกขห์ จติตใจของขด้าพระองคห์มทความทรรนทรราย จติตใจของขด้าพระองคห์ยยู่งร เหยติงเพราะขด้า
พระองคห์มคักกบฏอยยู่างรด้ายกาจ นอกบด้านมทคนตด้องคมดาบตาย ในบด้านกป็เหมมือนมฤตยย หลนังจร่ำกถรูก
ตภีสอนและถรูกทรร่ำใหข้รกรข้ร่ำงวตร่ำงเปลตร่ำแลข้ว บนัดนภีรเยรรูซร่ำเลห็มซถึรงตกเปห็นเชลยกห็รข้องทรูลตตอพระเจข้ร่ำของ
เธอดข้วยกร่ำรกลนับใจใหมตในทภีรสรุด โดยเตห็มใจยอมรนับควร่ำมทรุกขรใจทภีรพระเจข้ร่ำไดข้ทรงนรร่ำมร่ำใหข้ตกแกต
เธอแลข้ว นครบรธิสรุทธธิธเมสืรอครนัรงอดภีตนภีรบนัดนภีรยอมรนับสร่ำรภร่ำพเรสืรองกร่ำรกบฏของเธอทภีรกระทรร่ำตตอ
พระเจข้ร่ำของเธอ ไมตวร่ำต เธอมองไปทร่ำงใด – นอกบข้ร่ำนหรสือในบข้ร่ำน – เธอกห็เหห็นแตตควร่ำมพธินร่ำศ แมข้
เหห็นไดข้ชดนั วตร่ำเยเรมภียรคสือผรูข้เขภียน ดรูเหมสือนวตร่ำมกภี ร่ำรบอกเปห็นนนัยถถึงสธิรงทภีรเปห็นมร่ำกกวตร่ำกร่ำรกลนับใจใหมต
แทนเยรรูซร่ำเลห็ม นภีรบอกเปห็นนนัยวตร่ำพวกยธิวแหตงเยรรูซร่ำเลห็มทภีรตกเปห็นเชลยในบร่ำบธิโลนบนัดนภีรรข้องทรูลตตอ
พระเจข้ร่ำในกร่ำรกลนับใจใหมต
พคค 1:21-22

เขาทคัทั้งหลายไดด้ยตินวยู่า ขด้าพระองคห์ถอนใจอยยู่างไร หามทผใด้ย ด

ปลอบโยนขด้าพระองคห์ไมยู่ บรรดาศคัตรย ของขด้าพระองคห์ไดด้ยนติ ถขงเหตรรด้ายททที่ตกแกยู่ขด้าพระองคห์ เขาทคัทั้ง
หลายกป็พากคันดทใจททที่พระองคห์ไดด้ทรงกระทราอยยู่างนททั้ พระองคห์จะทรงนราวาระททที่พระองคห์ทรง
ประกาศไวด้นคัทั้นใหด้มาถขง และเขาทคัทั้งหลายจะเปป็นอยยู่างททที่ขด้าพระองคห์เปป็นอยยนยู่ ททั้ บรรดร่ำประชร่ำชร่ำตธิ
เพสือร นบข้ร่ำนไดข้ยนธิ เสภียงรข้องไหข้ของเยรรูซร่ำเลห็ม แตตไมตไดข้ใหข้กร่ำรปลอบประโลมเลย พวกเขร่ำไดข้ยธิน
เรสือร งควร่ำมทรุกขรลรร่ำบร่ำกของเยรรูซร่ำเลห็มและพวกเขร่ำกดห็ ภีใจ ดนังนนัรนเยรรูซร่ำเลห็มทภีรกลนับใจใหมตจงถึ ตนัรงตร่ำ
คอยวนันนนัรนเมสือร พระเยโฮวร่ำหรพระเจข้ร่ำจะทรงตภีสอนเพสืรอนบข้ร่ำนทภีรลงธิ โลดเหลตร่ำนร ภีเชตนกนัน เมสือร บร่ำบธิโลน
พธิชธิตดธินแดนแถบนนัรนตตอไป ประชร่ำชร่ำตธิทภีรเยตอหยธิงร เหลตร่ำนร นัน เชตน โมอนับ อนัมโมน เอโดมและอสืรนๆ
จะรรูสข้ ถึกถถึงพระพธิโรธของพระเจข้ร่ำทภีรมภีตตอพวกเขร่ำเชตนกนัน

22 ขอใหด้บรรดาการชคัที่วของเขาทคัทั้งหลายมาปรากฏตยู่อพระพคักตรห์พระองคห์ และขอทรง
กระทราแกยู่เขาทคัทั้งหลาย เหมมือนททที่พระองคห์ไดด้ทรงกระทราแกยู่ขด้าพระองคห์ เพราะการละเมติดทคัทั้งสติทั้น
ของขด้าพระองคห์เถติด ดด้วยความสะทด้อนถอนใจของขด้าพระองคห์นคัทั้นมากมายหลายครคัทั้ง และจติตใจ
ของขด้าพระองคห์กป็อยู่อนเพลทยเตป็มททแลด้ว" เยรรูซร่ำเลห็มทภีรถรูกตภีสอนบนัดนภีรรข้องขอพระเจข้ร่ำใหข้ทรงระลถึกถถึง
ควร่ำมบร่ำปของประชร่ำชร่ำตธิเพสืรอนบข้ร่ำนทภีรรร่ำข้ ยกร่ำจเหลตร่ำนร ภีและจนัดกร่ำรกนับพวกเขร่ำเหมสือนทภีรพระองครไดข้
ทรงกระทรร่ำตตอยรูดร่ำหรแลข้ว ควร่ำมโศกเศรข้ร่ำและควร่ำมทรุกขรใจของเยรรูซร่ำเลห็ม (ซถึรงเปห็นตนัวแทนของยรู
ดร่ำหรทร นังหมด) ปรร่ำกฏชนัดเจน
*****
ภนำพรวมของเพลงครนรนำครวญ 2: บทถนัดไปนขีนี้มเขี นสืนี้อหร่ำเรขียงตร่ำมลรร่ำดนับอนักษรตน่อไปซถึรงแตน่ละ
ขผู้อขถึนนี้ ตผู้นดผู้วยตนัวอนักษรถนัดไปของตนัวอนักษรภร่ำษร่ำฮขีบรผ เนสืรองจร่ำกมขีตนัวอนักษรยขีรสบิบสองตนัวในอนักษร
ภร่ำษร่ำฮขีบรผ จถึงมขียขีรสบิบสองขผู้อในบทนขีนี้ บทนขีนี้เปล็นเพลงครรรร่ำครวญเกขีรยวกนับควร่ำมทรุกขยใจของเยรผซร่ำเลล็ม
เหมสือนเดบิม
พคค 2:1-2

ดด้วยพระพติโรธ องคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้าทรงใชด้เมฆบคังธติดาของศติโยน

หนอ พระองคห์ไดด้ทรงเหวทที่ยงสงยู่าราศทของอติสราเอลใหด้ตกลงจากฟด้าถขงดติน พระองคห์มติไดด้ทรงระลขก
ถขงแทยู่นรองพระบาทของพระองคห์เลยในยามททที่พระองคห์ทรงกรติทั้ว
ดข้วยครร่ำพดรู เปรภียบเทภียบอนันคมคร่ำย ผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรครรรร่ำครวญถถึงกร่ำรทภีรพระเจข้ร่ำไดข้ทรงตภี
สอนประชร่ำชนของพระองครเอง เหมสือนทภีรเปห็นในหนนังสสือเลตมนภีรตลอดทนัรงเลตม เยรรูซร่ำเลห็ม (นนันร คสือศธิ
โยน) คสือเปข้ร่ำหมร่ำยหลนัก แตตกหห็ มร่ำยรวมถถึงแผตนดธินยรูดร่ำหรทรนังสธิรนดข้วย (นนันร คสือ อธิสรร่ำเอล) พระเจข้ร่ำไดข้
ทรงคลรุมศธิโยนดข้วยเมฆมสืดแหตงควร่ำมกรธิรวของพระองคร เหมสือนสร่ำยฟข้ร่ำฟร่ำดพระองครไดข้ทรงเหวภียร ง
ทธิรงควร่ำมงร่ำมของอธิสรร่ำเอลลงเสภียแลข้ว นนันร คสือ พระวธิหร่ำรของพระเจข้ร่ำทภีรเยรรูซร่ำเลห็ม แทตนรอง
พระบร่ำทของพระเจข้ร่ำอร่ำจหมร่ำยถถึงหภีบพนันธสนัญญร่ำนร นัน ดรู 1 พงศร่ำวดร่ำร 28:2
2 องคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้าทรงกลมืนททที่อยยยู่ทคัทั้งสติทั้นของยาโคบเสทยแลด้ว และไมยู่ทรงเมตตา พระองคห์
ไดด้ทรงพคังปด้อมปราการทคัทั้งหลายของธติดาแหยู่งยยดาหห์ใหด้ลงดด้วยพระพติโรธของพระองคห์ พระองคห์ไดด้

ทรงทลายปด้อมปราการเหลยู่านคัทั้นลงถขงดติน และทรงกระทราใหด้ราชอาณาจคักรและเจด้านายทคัทั้งหลายใน
นคันทั้ เปป็นมลทตินไป ในพระพธิโรธของพระองคร พระเจข้ร่ำไมตทรงมภีควร่ำมสงสร่ำรตตอควร่ำมพธินร่ำศของ
ประชร่ำชนของพระองครเลย โดยทรงยอมใหข้คนตตร่ำงชร่ำตธิทภีรนนับถสือพระตตร่ำงดข้ร่ำวเหยภียบยรรร่ำนคร
บรธิสรุทธธิธนร นันและโดยเฉพร่ำะอยตร่ำงยธิงร พระวธิหร่ำรนนัรน พระเจข้ร่ำไดข้ทรงทรร่ำใหข้รร่ำชอร่ำณร่ำจนักรแหตงยรูดร่ำหร
เปห็นมลทธินไป
พคค 2:3-4

พระองคห์ไดด้ทรงตคัดบรรดาเขาแหยู่งอติสราเอลใหด้ขาดสตินทั้ ไปดด้วย

พระพติโรธอคันรรนแรงของพระองคห์ พระองคห์ทรงดขงพระหคัตถห์เบมืทั้องขวาของพระองคห์กลคับมาเสทย
จากเขาตยู่อหนด้าศคัตรย และพระองคห์ทรงเผาผลาญคนยาโคบดรจเพลติงลรกโพลงไหมด้ไปรอบๆ เขร่ำของ
อธิสรร่ำเอลหมร่ำยถถึงพละกรร่ำลนังและสธิทธธิอรร่ำนร่ำจของมนัน พระเจข้ร่ำจถึงทรงตนัดพละกรร่ำลนังของประชร่ำชน
ของพระองครทธิรงเสภียแลข้ว พระองครไมตทรงยนับยนัรงเหลตร่ำศนัตรรูของพวกเขร่ำอภีกตตอไปและทรงอนรุญร่ำตใหข้
พวกเขร่ำเขข้ร่ำมร่ำรรุกรร่ำนไดข้ กร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระองครทภีรมภีตตอประชร่ำชนของพระองครเปห็นเหมสือนไฟ
ทภีรลรุกไหมข้
4 พระองคห์ทรงโกยู่งธนยของพระองคห์อยยู่างศคัตรย ทรงยกพระหคัตถห์เบมืทั้องขวาทททยู่าปคัจจามติตร
และไดด้ทรงประหารบรรดาคนททที่ตาของเราจะอวดไดด้นคัทั้นเสทยในกระโจมของธติดาแหยู่งศติโยน
พระองคห์ไดด้ทรงระบายพระพติโรธของพระองคห์ออกมาดรจเพลติง เหมสือนศนัตรรูทภีรโกรธเกรภีรยวผรูข้หนถึรง
พระเจข้ร่ำไดข้ทรงสนังหร่ำรเหลตร่ำคนทภีรดภีทภีรสรุดและปรร่ำดเปรสือร งทภีรสรุดของเยรรูซร่ำเลห็มเสภียแลข้ว พระองครทรง
โกตงคนันธนรูแหตงพระพธิโรธของพระองครตตอสรูพข้ วกเขร่ำ ควร่ำมเกรภีรยวกรร่ำดของพระองครถรูกเทออก
เหนสือเยรรูซร่ำเลห็มดรุจเพลธิง
พคค 2:5-7

องคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรงเปป็นเหมมือนศคัตรย พระองคห์ไดด้ทรงกลมืนพวก

อติสราเอลเสทย พระองคห์ไดด้ทรงกลมืนบรรดาวคังของเขาหมด และไดด้ทรงทราลายททที่กราบคังของเขาใหด้
ทรงทวทความเศรด้าโศกและการครรที่าครวญในธติดาแหยู่งยยดาหห์ พระเยโฮวร่ำหรพระเจข้ร่ำทรงกลร่ำยเปห็น
ศนัตรรูผรูข้หนถึงร ตตอประชร่ำชนของพระองครเองและทรงกลสืนพวกเขร่ำเสภีย พระองครไดข้ทรงทรร่ำลร่ำย
ปรร่ำกร่ำรเขข้มแขห็งของกรรุงนนัรนและทวภีควร่ำมโศกเศรข้ร่ำและควร่ำมทรุกขรใจในทภีรนนันร

6 พระองคห์ไดด้ทรงพคังพลคับพลาของพระองคห์เสทยเหมมือนหนขที่งเปป็นเพติงในสวน ทรงทราลาย
สถานททที่ประชรมทคัทั้งหลายของพระองคห์ พระเยโฮวาหห์ไดด้ทรงกระทราทคัทั้งเทศกาลตามกราหนดและวคัน
สะบาโตใหด้ลมืมเลมือนไปในศติโยน ดด้วยพระพติโรธอคันเดมือดดาลพระองคห์ทรงดยถยกองคห์กษคัตรติยแห์ ละ
ปรโรหติต พระเจข้ร่ำเองทรงเปห็นผรูข้ทภีรทรร่ำใหข้พระวธิหร่ำรนนัรนถรูกทรร่ำลร่ำยเหมสือนกระตบ๊อบหลนังหนถึงร ในสวน
นอกจร่ำกนภีรพระเจข้ร่ำเองทรงทรร่ำใหข้กร่ำรนมนัสกร่ำรแบบคนหนข้ร่ำซสืรอใจคดทนัรงสธิรนซถึงร ยนังมภีอยรูตต ตอไปทภีพร ระ
วธิหร่ำรสธิรนสรุดลงดข้วย วนันศนักดธิธสธิทธธิธ เทศกร่ำลเลภีรยงและวนันสะบร่ำโตพธิเศษทนัรงสธิรนถรูกลสืมเสภียแลข้ว ยธิงร กวตร่ำ
นนัรนพระเจข้ร่ำไดข้ทรงเทควร่ำมเดสือดดร่ำลของพระองครออกตตอสรูข้มหร่ำปรุโรหธิตแหตงพระวธิหร่ำรและกษนัตรธิยร
ทภีรเยรรูซร่ำเลห็มดข้วย (นนันร คสือ เศเดคภียร่ำหร)
7 องคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้าไดด้ทรงทติทั้งแทยู่นบยชาของพระองคห์เสทย พระองคห์ทรงเกลทยดสถาน
บรติสรทธติธิ์ของพระองคห์ กราแพงวคังทคัทั้งหลายนคัทั้น พระองคห์ไดด้ทรงมอบไวด้ในเงมืทั้อมมมือศคัตรย เขาทคัทั้งหลาย
ไดด้สยู่งเสทยงอขกทขกในพระนติเวศแหยู่งพระเยโฮวาหห์เหมมือนอยยู่างในวคันเทศกาลตามกราหนด เพรร่ำะกร่ำร
นมนัสกร่ำรแบบคนหนข้ร่ำซสืรอใจคดและแมข้กระทนังร กร่ำรนนับถสือรรูปเคร่ำรพในพระวธิหร่ำร พระเจข้ร่ำจถึงทรง
เดธินจร่ำกไปเสภียจร่ำกมนัน พระองครทรงยอมใหข้คนบร่ำบธิโลนมร่ำทรร่ำใหข้มนันเสภียควร่ำมศนักดธิธ สธิทธธิธ ในกร่ำรทรร่ำ
เชตนนนัรนพวกเขร่ำโหตรข้องอยตร่ำงอถึกทถึกขณะทภีรพวกเขร่ำปลข้นทรนัพยรสรธิงของในพระวธิหร่ำร
พคค 2:8-9

พระเยโฮวาหห์ไดด้ทรงตคัทั้งพระทคัยไวด้แลด้ววยู่าจะทราลายกราแพงของธติดา

แหยู่งศติโยนเสทย พระองคห์ไดด้ทรงขขงเสด้นวคัดไวด้แลด้ว พระองคห์มติไดด้ทรงหดพระหคัตถห์เลติกการทราลาย
เหตรฉะนททั้พระองคห์ไดด้ทรงกระทราใหด้เนตินดตินและกราแพงนคัทั้นครรที่าครวญ ใหด้ทรรดโทรมรยู่วงโรยไปดด้วย
กคัน กรร่ำแพงเหลตร่ำนร นันของนครสมนัยโบรร่ำณเปห็นแนวตนัรงรนับหลนักของนครนนัรนๆ ดนังนนัรนพวกมนันจถึงเปห็น
สนัญลนักษณรอยตร่ำงหนถึรงทภีรแสดงถถึงควร่ำมเปห็นเอกรร่ำชและกร่ำรมภีอรร่ำนร่ำจสธิทธธิธขร่ำดของอร่ำณร่ำจนักรนนัรนๆ
เมสือร พระเจข้ร่ำทรงพธิพร่ำกษร่ำเยรรูซร่ำเลห็ม (และยรูดร่ำหร) พระองครจถึงทรงตนัรงพระทนัยทภีรจะทรร่ำลร่ำยกรร่ำแพงทนัรง
หลร่ำยของกรรุงนนัรน พระองครไดข้ทรงวร่ำดแบบแปลนตตร่ำงๆสรร่ำหรนับกร่ำรทรร่ำลร่ำยกรร่ำแพงเหลตร่ำนร นันแลข้ว
(นนันร คสือ “ทรงขถึงเสข้นวนัดไวข้แลข้ว”) เมสือร บร่ำบธิโลนเอร่ำชนะเยรรูซร่ำเลห็มในปภี 586 กตอน ค.ศ. หลนังจร่ำกนนัรน
ไมตนร่ำนพวกเขร่ำกเห็ รธิรมทรร่ำลร่ำยปรร่ำกร่ำรเขข้มแขห็งตตร่ำงๆของกรรุงนนัรน เชธิงเทธินทนัรงหลร่ำยของมนันและ

กรร่ำแพงตตร่ำงๆของมนันอยตร่ำงเปห็นระบบ สธิรงเหลตร่ำนร ภีถรูกพรรณนร่ำรร่ำวกนับวตร่ำพวกมนันมภีชวภี ธิตและ
ครรรร่ำครวญในเรสือร งควร่ำมพธินร่ำศของตนไดข้
9 ประตยเมมืองศติโยนทคัทั้งสติทั้นทรรดลงในดตินแลด้ว พระองคห์ไดด้ทรงทราลายและทรงหคักดาลประตย
ทคัทั้งปวงเสทยสตินทั้ กษคัตรติยห์และเจด้านายทคัทั้งหลายแหยู่งศติโยนกป็ตกอยยยู่ทยู่ามกลางประชาชาตติ ไมยู่มทพระราช
บคัญญคัตติอทกตยู่อไป บรรดาผยด้พยากรณห์แหยู่งเมมืองศติโยนหาไดด้รคับนติมติตจากพระเยโฮวาหห์อทกไมยู่ ประตรูทภีร
สวยงร่ำมและใหญตโตของเยรรูซร่ำเลห็มถรูกทรร่ำลร่ำย ซถึรงรวมถถึงดร่ำลมหถึมร่ำเหลตร่ำนร นันทภีรเปห็นกลอนของพวก
มนันดข้วย เศเดคภียร่ำหรและบรรดร่ำเจข้ร่ำนร่ำยของเขร่ำ (ซถึรงยนังไมตไดข้ถรูกสนังหร่ำร) ถรูกจนับตนัวเปห็นนนักโทษไปยนัง
บร่ำบธิโลน คนัมภภีรโร ทรร่ำหขร องพระวธิหร่ำรถรูกเผร่ำทธิรง ระบบของบนัญญนัตธิตตร่ำงๆดข้ร่ำนพลเมสืองและศร่ำสนร่ำ
อนันเปห็นเอกลนักษณรของอธิสรร่ำเอลกห็ใชข้กร่ำรไมตไดข้อภีกตตอไป แมข้วร่ำต เยเรมภียรยงนั เทศนร่ำจร่ำกเยรรูซร่ำเลห็มตตอ
ไปอยรูต และเอเสเคภียลและดร่ำเนภียลเทศนร่ำจร่ำกบร่ำบธิโลน เหลตร่ำผรูข้พยร่ำกรณรทนัวร ๆไปของแผตนดธินนนัรน
โดยเฉพร่ำะคนเหลตร่ำนร นันทภีพร ยร่ำกรณรเทห็จกห็ไมตเทศนร่ำอภีกตตอไป บรรดร่ำผรูข้ปฏธิบนัตธิหนข้ร่ำทภีรทร่ำงพลเรสือน
และทร่ำงศร่ำสนร่ำของแผตนดธินนนัรนมร่ำถถึงภร่ำวะชะงนักงนัน
พคค 2:10

พวกผยด้ใหญยู่ของธติดาแหยู่งศติโยนกป็กราลคังนคัที่งเงทยบอยยบยู่ นพมืทั้นแผยู่นดติน

เขาทคัทั้งหลายเอาผงคลทดตินซคัดขขทั้นบนศทรษะของตคัว และนรยู่งหยู่มผด้ากระสอบ สาวพรหมจารททคัทั้งหลาย
แหยู่งกรรงเยรยซาเลป็มคอตกไปถขงดติน บนัดนภีรตกเปห็นเชลยแลข้ว บรรดร่ำผรูข้นรร่ำจร่ำกเยรรูซร่ำเลห็มกห็นนังร เงภียบใน
ควร่ำมโศกเศรข้ร่ำอยตร่ำงนตร่ำเวทนร่ำ ตร่ำมธรรมเนภียมสมนัยโบรร่ำณของกร่ำรเอร่ำผงคลภีดธินซนัดขถึรนบนศภีรษะ
ของตนและนรุตงหตมผข้ร่ำกระสอบ พวกเขร่ำกไห็ วข้ทรุกขรใหข้คนอสืรนเหห็น นอกจร่ำกนภีรหญธิงสร่ำวเหลตร่ำนร นันจร่ำก
เยรรูซร่ำเลห็มซถึรงบนัดนภีรตกเปห็นเชลยแลข้วกห็คอตกดข้วยควร่ำมอนับอร่ำยและเศรข้ร่ำโศก
พคค 2:11-12

นคัยนห์ตาของขด้าพเจด้ากป็รยู่วงโรยเพราะรด้องไหด้ จติตวติญญาณของ

ขด้าพเจด้ากป็ระทม เพราะความพตินาศของธติดาแหยู่งชนชาตติของขด้าพเจด้า ตคับของขด้าพเจด้าเทออกบน
พมืนทั้ ดติน และเพราะเหลยู่าเดป็กเลป็กและเดป็กททที่ยคังดยดนมนคัทั้นเปป็นลมสลบอยยตยู่ ามถนนในกรรง ขณะทภีรเยเร
มภียรเดธินสรร่ำรวจควร่ำมรกรข้ร่ำงวตร่ำงเปลตร่ำของเยรรูซร่ำเลห็ม เขร่ำกรห็ ข้องไหข้อยตร่ำงขมขสืรน กตอนกร่ำรรวบรวมพวก
ยธิวครนัรงสรุดทข้ร่ำยเพสือร กวร่ำดตข้อนไปเปห็นเชลย เยเรมภียรเหห็นเดห็กเลห็กๆรข้องไหข้ตร่ำมทข้องถนนของกรรุงนนัร น

12 ลยกทคัทั้งหลายถามแมยู่ของตคัววยู่า "แมยู่จจ๋า ขด้าวและนรทั้าองรยู่นอยยยู่ททที่ไหน" ขณะเมมืที่อเขาเปป็นลม
ดรจคนททที่ถยกบาดเจป็บตามถนนในกรรง เมมืที่อชทวติตของเขาตด้องเทออกททที่อกแมยู่ของเขาทคัทั้งหลาย เยเรมภียร
ใจสลร่ำยเมสือร เขร่ำไดข้ยธินเดห็กเลห็กๆเหลตร่ำนร ภีอข้อนขออร่ำหร่ำรจร่ำกแมตของตน จร่ำกนนัรนกห็รข้องไหข้ซบอกแมต
ของตน
พคค 2:13

โอ ธติดาแหยู่งเยรย ซาเลป็มเอจ๋ย ขด้าพเจด้าจะเอาอะไรมาเปป็นพยานฝยู่ายเจด้า

ไดด้ ขด้าพเจด้าจะเปรทยบเจด้ากคับอะไร โอ ธติดาพรหมจารทแหยู่งศติโยนเอจ๋ย ขด้าพเจด้าจะหาอะไรททที่มาเททยบ
กคับเจด้าไดด้เลยู่า เพมืที่อขด้าพเจด้าจะเลด้าโลมเจด้าไดด้ เพราะความอคับปางของเจด้ากป็ใหญยู่เททยมเทยู่าสมรทร ผยใด้ ด
จะรคักษาเจด้าไดด้เลยู่า เยเรมภียรไมตอร่ำจบรรยร่ำยเปห็นภร่ำพไดข้วร่ำต เกธิดอะไรขถึรนกนับเยรรูซร่ำเลห็ม เขร่ำไมตรรูข้วร่ำต จะหร่ำ
วธิธภีปลอบโยนหรสือหนรุนใจพวกเขร่ำอยตร่ำงไรดภี ควร่ำมพธินร่ำศของพวกเขร่ำอร่ำจเปรภียบเหมสือนทะเลและ
ควร่ำมลถึกของมนัน ไมตมภีผรูข้ใดสร่ำมร่ำรถเยภียวยร่ำบร่ำดแผลของพวกเขร่ำไดข้
พคค 2:14-16

ผยพด้ ยากรณห์ทคัทั้งหลายของเจด้าไดด้เหป็นสติที่งททที่โงยู่เขลาและไรด้สาระมาบอก

เจด้า แทนททที่เขาจะเผยความชคัที่วชด้าของเจด้าออกมาใหด้ประจคักษห์ เพมืที่อจะใหด้เจด้ากลคับสยสยู่ ภาพดท เขาทคัทั้ง
หลายกลคับไดด้เหป็นภาระททที่เททยมเทป็จอคันเปป็นเหตรใหด้เกติดการเนรเทศ เหลตร่ำผรูข้พยร่ำกรณรเทห็จ (พวกนนัก
เทศนรหนัวเสรภี) แหตงเยรรูซร่ำเลห็มไดข้เทศนร่ำสรธิงโงตเขลร่ำและไมตยอมเปลตงเสภียงของตนกลตร่ำวโทษควร่ำม
บร่ำปของพวกเขร่ำ ตรงกนันขข้ร่ำมครร่ำเทศนร่ำตตร่ำงๆของพวกเขร่ำเปห็นสธิรงเทห็จและหลอกลวงและมภีแตตจะ
เรต งกร่ำรถรูกเนรเทศของยรูดร่ำหรออกไปจร่ำกแผตนดธินของพวกเขร่ำ
15 บรรดาคนททที่ไดด้ผยู่านไปมากป็ตบมมือเยาะเยด้ยเจด้า เขาทคัทั้งหลายไดด้เยด้ยหยคันและไดด้สคัที่นศทรษะ
ใสยู่ธติดาแหยู่งเยรย ซาเลป็มแลด้ววยู่า "นทที่หรมือคมือกรรงททที่คนทคัทั้งหลายไดด้ขนานนามวยู่า งามหมดจด วยู่า เปป็น
ความชมืที่นชมยตินดทของคนทคัที่วทคัทั้งโลก" เมสืรอบรรดร่ำนนักเดธินทร่ำงทภีรเปห็นคนตตร่ำงชร่ำตธิผร่ำต นมร่ำเหห็นกรรุง
เยรรูซร่ำเลห็มทภีรถรูกทรร่ำลร่ำย พวกเขร่ำกตห็ บมสือของตนและผธิวปร่ำกเยข้ยหยนัน นนันร คสือ พวกเขร่ำสตงเสภียงเชภียรร
ดข้วยควร่ำมเยข้ยหยนันตตอ 'นครบรธิสรุทธธิธ' เมสือร ครนัรงอดภีตนภีร พวกเขร่ำจงถึ เยร่ำะเยข้ยและลข้อเลภียนชสืรอเสภียงของ
เยรรูซร่ำเลห็มในฐร่ำนะควร่ำมงร่ำมอนันสมบรูรณรแบบและควร่ำมชสืนร ชมยธินดภีของทนัร งพธิภพ ดรู เพลงสดรุดภี 48:2
และ 50:2

16 บรรดาศคัตรย ของเจด้าไดด้อด้าปากตะโกนโพนทะนาเจด้า เขาทคัทั้งหลายเยด้ยหยคันและขบเขทยทั้ ว
เคทยทั้ วฟคัน เขาพากคันรด้องวยู่า "พวกเราไดด้กลมืนเมมืองนททั้แลด้ว วคันนทแทั้ หละคมือวคันททที่พวกเราไดด้จด้องมองหา
พวกเราไดด้พบแลด้ว พวกเราเหป็นแลด้ว" ประชร่ำชร่ำตธิอสืรนๆแหตงภรูมภธิ ร่ำคนนัรนบนัดนภีรกลห็ ข้อเลภียนและเยข้ยหยนัน
เยรรูซร่ำเลห็มทภีรตกตรรร่ำลงแลข้ว พวกเขร่ำมองอยตร่ำงกระหยธิมร ยธิมร ยตองทภีรนภีรคอสื วนันทภีพร วกเขร่ำไดข้รอคอยมร่ำนร่ำน
ในทภีสร รุดพวกเขร่ำกพห็ บเยรรูซร่ำเลห็มในแบบทภีรพวกเขร่ำอยร่ำกใหข้เปห็น – ถรูกทรร่ำลร่ำย บนัดนภีรพวกเขร่ำไดข้เหห็น
มนันดข้วยตร่ำของตนเองแลข้ว เยรรูซร่ำเลห็มไดข้กลร่ำยเปห็นครร่ำพรูดเยข้ยหยนันแกตคนทนัรงปวง
พคค 2:17

พระเยโฮวาหห์ไดด้ทรงกระทราตามพระประสงคห์แลด้ว ไดด้ทรงกระทรา

ใหด้พระดรารคัสของพระองคห์สราเรป็จ ตามททที่พระองคห์ไดด้บคัญชาไวด้นานแลด้ว พระองคห์กป็ไดด้ทรงทราลาย
อยยู่างไมยู่มทพระเมตตา พระองคห์ทรงกระทราใหด้ศคัตรย เปรมปรทดติธิ์เยด้ยเจด้า พระองคห์ไดด้ทรงชย เขาของพวก
ศคัตรยของเจด้าขขทั้น พระเจข้ร่ำทรงเตสือนลตวงหนข้ร่ำเมสืรอนร่ำนมร่ำแลข้ววตร่ำสนักวนันหนถึรงพระองครจะทรงกระทรร่ำ
อะไรตตอกรรุงเยรรูซร่ำเลห็มและยรูดร่ำหรเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำ บนัดนภีรเยเรมภียยร ข้อนคธิดถถึงกร่ำรทภีร
พระเจข้ร่ำไดข้ทรงกระทรร่ำอยตร่ำงทภีรพระองครตรนัสไวข้แลข้ววตร่ำจะทรงกระทรร่ำจรธิงๆ พระองครทรงกระทรร่ำใหข้
พระวจนะของพระองครสรร่ำเรห็จซถึรงพระองครไดข้ตรนัสไวข้แลข้วเมสืรอหลร่ำยปภีกตอนหนข้ร่ำนร นนั ในวนันแหตง
พระพธิโรธของพระองคร พระเจข้ร่ำไดข้ทรงเหวภียร งกรรุงนนัรนลงและไมตทรงสงสร่ำรเลย และดนังทภีร
หมร่ำยเหตรุไวข้ขข้ร่ำงบน พระองครไดข้ทรงทรร่ำใหข้พวกศนัตรรูของพวกยธิวชสืรนชมยธินดภีดข้วยเรสือร งควร่ำมพธินร่ำศ
ของพวกเขร่ำ พระองครไดข้ประทร่ำนพละกรร่ำลนังใหข้แกตเหลตร่ำศนัตรรูของเยรรูซร่ำเลห็ม
พคค 2:18-19

จติตใจของเขาทคัทั้งหลายรด้องทยลองคห์พระผยด้เปป็นเจด้า โอ กราแพงของ

ธติดาแหยู่งศติโยนเอจ๋ย จงใหด้นรทั้าตาไหลลงดรจสายนรทั้าทคัทั้งกลางวคันและกลางคมืน อยยู่าใหด้เจด้าไดด้หยรดพคัก
อยยู่าใหด้แกด้วตาของเจด้าหยรดหยยู่อนเลย ขณะทภีรวนันคสืนตอนทข้ร่ำยๆอนันมสืดมธิดของกร่ำรลข้อมกรรุง
เยรรูซร่ำเลห็มใกลข้ถถึงขภีดสรุดของมนัน พวกยธิวรข้องทรูลตตอพระเจข้ร่ำในทภีรสรุดใหข้ทรงปลตอยใหข้กร่ำร แพงกรรุง
เยรรูซร่ำเลห็มรข้องไหข้โดยไมตไดข้หยรุดพนัก ในโมงยร่ำมอนันบอบชรรร่ำเหลตร่ำนร นัน บร่ำงคนในเยรรูซร่ำเลห็มตระหนนัก
ในทภีสร รุดวตร่ำพวกเขร่ำเคยเปห็นแกข้วตร่ำแหตงพระเนตรของพระเจข้ร่ำ ดรู เพลงสดรุดภี 17:8 แตตพอถถึงตอนนนัรน
มนันกห็สร่ำยเกธินไปแลข้ว

19 จงลรกขขทั้นรด้องไหด้ในกลางคมืน ในตด้นยามจงระบายความในใจของเจด้าออกอยยู่างนรทั้าตรง
พระพคักตรห์องคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้า จงชย มมือทคัทั้งสองของเจด้าขขทั้นตรงไปยคังพระองคห์เพมืที่อขอชทวติตของ
บรรดาลยกเดป็กเลป็กแดงของเจด้า ททที่หติวจนเปป็นลมสลบไป ตามหคัวถนนหนทางทรกแหยู่ง ในชนัวร โมง
ทข้ร่ำยๆกตอนกร่ำรลตมสลร่ำยของเยรรูซร่ำเลห็มมร่ำถถึง บร่ำงคนในเยรรูซร่ำเลห็มในทภีรสรุดกห็กร่ำร ลนังยรุคนอสืนร ๆใหข้รข้อง
ทรูลตตอพระเจข้ร่ำในตอนกลร่ำงคสืนและอข้อนวอนขอกร่ำรทรงชตวยใหข้พข้นของพระองคร พวกเขร่ำรข้องทรูล
ตตอพระเจข้ร่ำใหข้ทรงไวข้ชภีวธิตลรูกๆของตนทภีรกร่ำร ลนังจะตร่ำยเพรร่ำะควร่ำมอดอยร่ำก แตตมนนั สร่ำยเกธินไปแลข้ว
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โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอทอดพระเนตรและพติจารณาเถติดวยู่า

พระองคห์ไดด้ทรงกระทราการเชยู่นนททั้แกยู่ผใด้ย ด ควรททที่พวกผยหด้ ญติงจะกตินลยกของตนหรมือ จะกตินทารกททที่ยคัง
อรด้มอยยหยู่ รมือ พวกปรโรหติตและพวกผยพด้ ยากรณห์ควรจะถยกประหารในสถานบรติสรทธติธิ์ขององคห์พระผยด้
เปป็นเจด้าหรมือ ผรูข้อข้อนวอนทภีรชข้ร่ำเกธินไปเหลตร่ำนร ภีทรูลถร่ำมพระเจข้ร่ำวร่ำต พวกผรูข้หญธิงควรกธินลรูกเลห็กๆของตนัว
เองหรสือ ขณะทภีรวนันทข้ร่ำยๆแหตงกร่ำรลข้อมกรรุงของคนบร่ำบธิโลนใกลข้ถถึงขภีดสรุด ควร่ำมอดอยร่ำกไดข้ทรร่ำใหข้
ผรูข้คนเสภียสตธิจนพวกแมตๆยอมกธินลรูกทร่ำรกของตนเพสืรอทภีจร ะเอร่ำชภีวธิตรอด วนันทข้ร่ำยๆเหลตร่ำนร นันชตร่ำงนตร่ำ
กลนัวจรธิงๆ พวกเขร่ำทรูลถร่ำมพระเจข้ร่ำเชตนกนันวตร่ำพวกปรุโรหธิตและผรูข้พยร่ำกรณรควรถรูกฆตร่ำตร่ำยในพระ
วธิหร่ำรหรสือไมต อนธิจจร่ำ นนันร คสือสธิรงทภีรเกธิดขถึรนจรธิงๆ มนันสร่ำยเกธินไปแลข้ว
21 คนหนรยู่มและคนแกยู่นอนเหยทยดอยยตยู่ ามพมืทั้นดตินในถนน สาวพรหมจารทและชายหนรยู่ม
ของขด้าพระองคห์ถยกคมดาบหวดลด้มลงแลด้ว พระองคห์ไดด้ทรงประหารเขาในวคันเมมืที่อพระองคห์ทรง
กรติวทั้ ไดด้ทรงสคังหารเขาเสทยโดยปราศจากพระกรรณา กร่ำรกลนับใจใหมตทภีรชข้ร่ำเกธินไปและครร่ำอธธิษฐร่ำน
ตตร่ำงๆของวนันทข้ร่ำยๆเหลตร่ำนร นันพรรณนร่ำตตอพระเจข้ร่ำวร่ำต ทร นังคนหนรุตมสร่ำวและคนแกตนอนตร่ำยอยรูตต ร่ำมทข้อง
ถนนของกรรุงเยรรูซร่ำเลห็ม บรรดร่ำคนหนรุตมสร่ำวตร่ำยเสภียแลข้วเพรร่ำะถรูกสนังหร่ำรโดยดร่ำบของคนบร่ำบธิ
โลน และในทภีรสรุดบร่ำงคนในเยรรูซร่ำเลห็มกห็ตระหนนักวตร่ำพวกเขร่ำกร่ำร ลนังทนทรุกขรกบนั พระพธิโรธของ
พระเจข้ร่ำ
พคค 2:22

พระองคห์ไดด้ทรงเรทยกผยทด้ ทที่ขด้าพระองคห์กลคัวรอบทรกดด้านมาอยยู่างใน

วคันเทศกาล พอถขงวคันททที่พระเยโฮวาหห์ทรงพระพติโรธกป็ไมยู่มทสคักคนหนขที่งหนทเอาตคัวรอดไดด้ หรมือคง

เหลมือตกคด้างรอดตายอยยยู่ ผยทด้ ทที่ขด้าพระองคห์ไดด้อด้มร ชย และเลททั้ยงดยมานคัทั้น ศคัตรยของขด้าพระองคห์ไดด้เผา
ผลาญเสทยหมดแลด้ว ขณะทภีรเยเรมภียรปธิดทข้ร่ำยบทนภีร เขร่ำกรห็ ะลถึกถถึงควร่ำมหวร่ำดกลนัวทภีรเกธิดขถึรนเมสือร พระเจข้ร่ำ
ทรงเทพระพธิโรธของพระองครเหนสือเยรรูซร่ำเลห็ม ไมตมภีผรูข้ใดรอดชภีวธิตหรสือเหลสืออยรูต คนเหลตร่ำนร นนั ทภีรไดข้
รนับบร่ำดเจห็บและถรูกพนันแผล คนบร่ำบโธิ ลนกห็ฆตร่ำเสภียหมด
*****
ภนำพรวมของเพลงครนรนำครวญ 3: ขณะทขีรบทกน่อนๆครรรร่ำครวญถถึงกร่ำรลน่มสลร่ำยของ
เยรผซร่ำเลล็ม บททขีรสร่ำมคสือเพลงครรรร่ำครวญของเยเรมขียยเอง และขณะทขีรบทอสืนร ๆทขีรเหลสือของหนนังสสือ
เลน่มนขีมนี้ ขีบทละยขีรสบิบสองขผู้อ ซถึรงแสดงถถึงตนัวอนักษรฮขีบรผแตน่ละตนัว บทนขีนี้กลนับมขีหกสบิบหกขผู้อ อยน่ร่ำงไร
กล็ตร่ำมในบทนขีนี้ ทรุกๆสร่ำมขผู้อกล็ขถึนี้นตผู้นดผู้วยตนัวอนักษรภร่ำษร่ำฮขีบรผเรขียงลรร่ำดนับกนันไป หนัวขผู้อหลนักของบท
นขีมนี้ ขีลนักษณะสองประกร่ำร: (1) กร่ำรครรรร่ำครวญของเยเรมขียยเรสืรองพระพบิโรธของพระเจผู้ร่ำและ (2) ควร่ำม
หวนังของเขร่ำในเรสืรองพระกรรุณร่ำของพระเจผู้ร่ำ
พคค 3:1-3

ขด้าพเจด้าเปป็นคนททที่ไดด้เหป็นความทรกขห์ใจ โดยไมด้เรทยวแหยู่งพระพติโรธ

ของพระองคห์ ดข้วยควร่ำมเจห็บปวดรวดรข้ร่ำว เยเรมภียเร ลตร่ำวร่ำต ตนไดข้เหห็นไมข้เรภียวตภีสอนแหตงพระพธิโรธ
ของพระเจข้ร่ำทภีรกระทรร่ำตตอเยรรูซร่ำเลห็มกนับตร่ำตนัวเอง
2 พระองคห์ทรงนราและพาขด้าพเจด้ามาในความมมืดและไมยู่ใชยู่ในความสวยู่าง พระเจข้ร่ำทรงพร่ำ
เยเรมภียรเขข้ร่ำไปในควร่ำมมสืดแหตงวนันคสืนอนันเลวรข้ร่ำยเหลตร่ำนร นัน เรร่ำควรระลถึกวตร่ำพระเจข้ร่ำมธิไดข้กร่ำร ลนัง
พธิพร่ำกษร่ำเยเรมภียร แตตพธิพร่ำกษร่ำควร่ำมชนัวร ชข้ร่ำของเยรรูซร่ำเลห็ม อยตร่ำงไรกห็ตร่ำมเพรร่ำะวตร่ำเยเรมภียรอร่ำศนัยอยรูทต ภีร
นนันร ตอนทภีรจรุดจบนนัรนมร่ำถถึง เขร่ำจถึงมภีชภีวตธิ อยรูตต ลอดวนันคสืนอนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นัน
3 แทด้จรติงพระองคห์ทรงหคันมาตยู่อสยด้ขด้าพเจด้า พระองคห์ทรงพลติกพระหคัตถห์ของพระองคห์ตยู่อสยด้
ขด้าพเจด้าอยยยู่ตลอดวคันรรที่าไป ตรงนภีรเยเรมภียรพรูดในฐร่ำนะเยรรูซร่ำเลห็มเปห็นบรุคคลๆหนถึรง พระเจข้ร่ำไดข้ทรงหนัน
มร่ำตตอสรูข้ประชร่ำชนของพระองครเองเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำ และเยเรมภียรเขภียนครร่ำพยร่ำนอนัน
สะเทสือนอร่ำรมณรเกภีรยวกนับเรสืรองนนัรน

พคค 3:4-6

เนมืทั้อและหนคังขด้าพเจด้าพระองคห์ทรงกระทราใหด้ซยบซทดไป พระองคห์

ทรงหคักกระดยกขด้าพเจด้าแลด้ว แมข้เยเรมภียรไมตไดข้เปห็นเปข้ร่ำหมร่ำยแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ร่ำ เขร่ำกทห็ น
ทรุกขรกบนั มนันอยรูดต ภี ควร่ำมบร่ำปยตอมสต งผลกระทบตตอคนอสืนร เสมอ ควร่ำมบร่ำปของเยรรูซร่ำเลห็มยนังนรร่ำกร่ำร
พธิพร่ำกษร่ำมร่ำสตรูคนชอบธรรมทภีรอยรูใต นนนัรนดข้วย แมข้วร่ำต มคภี นแบบนนัรนอยรูนต อข้ ยคนกห็ตร่ำม ครร่ำพรรณนร่ำตรง
นภีรสอดคลข้องกนับครร่ำพรรณนร่ำของโยบในโยบ 16:8
5 พระองคห์ทรงสรด้างรคัทั้วขคังขด้าพเจด้า ทรงเอาความขมขมืที่นและความทรกขห์ยากลราบากลด้อม
ขด้าพเจด้าไวด้ พรูดในฐร่ำนะเยรรูซร่ำเลห็มเปห็นบรุคคลๆหนถึรงเหมสือนเดธิม ผรูพข้ ยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรเขภียนถถึงกร่ำรทภีร
พระเจข้ร่ำไดข้ทรงกตอเชธิงเทธินลข้อมกรรุงนนัรนไวข้ บร่ำบธิโลนทรร่ำเชตนนนัรนจรธิงๆ ควร่ำมขมขสืนร และควร่ำมเศรข้ร่ำ
โศกยธิงร นนักเปห็นผลลนัพธรของวนันคสืนทภีรเลวรข้ร่ำยเหลตร่ำนร นันของกร่ำรลข้อมกรรุงเยรรูซร่ำเลห็มครนัรงสรุดทข้ร่ำย
6 พระองคห์ไดด้ทรงบคังคคับขด้าพเจด้าใหด้อยยใยู่ นททที่มมืด ดรจคนททที่ตายนานแลด้ว เยเรมภียรเปรภียบวนัน
ทข้ร่ำยๆอนันเลวรข้ร่ำยเหลตร่ำนร นันในเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนกนับกร่ำรอยรูใต นหลรุมศพ
พคค 3:7-9

พระองคห์ทรงกระทรารคัทั้วตด้นไมด้ลด้อมขด้าพเจด้าไวด้เพมืที่อจะกคักไมยู่ใหด้ออก

ไปไดด้ พระองคห์ทรงตทตรวนหนคักลยู่ามขด้าพเจด้าไวด้ ดข้วยครร่ำเปรภียบแบบบทกวภี เยเรมภียรเปรภียบกร่ำร
พธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำทภีรตภีสอนเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนกนับกร่ำรถรูกกตอกรร่ำแพงลข้อมไวข้ (นนันร คสือ กร่ำรถรูก
ลข้อมดข้วยรนัรวตข้นไมข้) หรสือถรูกปธิดลข้อมไวข้รอบดข้ร่ำน นนันร เกธิดขถึรนอยตร่ำงแนตนอนเมสืรอบร่ำบธิโลนลข้อมกรรุงนนัรน
ไวข้ เหมสือนโซตตรวนทองเหลสือง โซตแหตงกร่ำรตกเปห็นเชลยของเยรรูซร่ำเลห็มกห็หนนักจรธิงๆ
8 ยติที่งกวยู่านคันทั้ เมมืที่อขด้าพเจด้ารด้องและตะโกน พระองคห์มติทรงฟคังคราอธติษฐานของขด้าพเจด้า เยเร
มภียรกลตร่ำวในฐร่ำนะเยรรูซร่ำเลห็มทภีรเปห็นบรุคคลๆหนถึงร ตตอไปขณะทภีรกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำทภีรถรูกกลตร่ำวเตสือนไวข้มร่ำ
นร่ำนมร่ำถถึงแลข้ว ในวนันคสืนทข้ร่ำยๆอนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นัน บร่ำงคนในเยรรูซร่ำเลห็มรข้องหร่ำพระเจข้ร่ำจรธิงๆและ
พระองครทรงเมธินครร่ำอธธิษฐร่ำนของพวกเขร่ำ
9 พระองคห์ทรงลด้อมทางทคัทั้งหลายของขด้าพเจด้าดด้วยกด้อนหตินททที่สกคัด พระองคห์ทรงกระทราใหด้
หนทางขด้าพเจด้าคดเคททั้ยวไป เยรรูซร่ำเลห็มถรูกขนัดขวร่ำงมธิใหข้หลบหนภีไปจร่ำกกร่ำรลข้อมของบร่ำบธิโลน พวก
เขร่ำหนภีไปไมตไดข้

พคค 3:10-12

ททขด้าพเจด้า พระองคห์ทรงทราทยู่าดรจหมทคอยตระครรบ และดคัที่งสติงโต

แอบซรยู่มอยยใยู่ นททที่ลบคั เยเรมภียรเปรภียบพระพธิโรธของพระเจข้ร่ำทภีรมภีตตอประชร่ำชนของพระองครวร่ำต เปห็น
เหมสือนกนับควร่ำมโกรธของหมภีหรสือสธิงโตตนัวหนถึงร ทภีรซตมรุ โจมตภี ควร่ำมโหดรข้ร่ำยของกร่ำรโจมตภี
เยรรูซร่ำเลห็มกห็เปห็นเชตนนนัรน
11 พระองคห์ทรงหคันเหทางของขด้าพเจด้าไปเสทย และฉทกขด้าพเจด้าเปป็นชติทั้นๆ พระองคห์ทรง
กระทราใหด้ขาด้ พเจด้าตด้องโดดเดทที่ยวอด้างวด้าง ขณะทภีรเยเรมภียรกลตร่ำวในฐร่ำนะเยรรูซร่ำเลห็มทภีรบอบชรรร่ำตตอไป เขร่ำ
กห็เปรภียบตนัวเขร่ำเองวตร่ำเปห็นเหมสือนถรูกเอร่ำชนะโดยสธิงโตหรสือหมภีตนัวหนถึงร และถรูกฉภีกเปห็นชธิรนๆ
12 พระองคห์ทรงโกยู่งธนยของพระองคห์และเอาขด้าพเจด้าตคัทั้งเปป็นเปด้าสราหรคับลยกธนย ผรูข้พยร่ำกรณร
ทตร่ำนนภีรเปรภียบเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนกร่ำรถรูกนนักธนรูยธิงใสต นนันร เกธิดขถึรนจรธิงๆเมสืรอเหลตร่ำนนักธนรูของบร่ำ
บธิโลนทรร่ำใหข้พวกยธิวในเยรรูซร่ำเลห็มเปห็นเปข้ร่ำหมร่ำยของพวกเขร่ำ
พคค 3:13-15

พระองคห์ทรงเอาลยกธนยในแหลยู่งของพระองคห์ ยติงเขด้าในหคัวใจของ

ขด้าพเจด้าแลด้ว ดข้วยครร่ำพดรู เปรภียบเทภียบเชธิงบทกวภีเหมสือนเดธิม เยเรมภียรเปรภียบกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำ
ทภีรตตอสรูข้เยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนบร่ำดแผลในชตองทข้องทภีรเกธิดจร่ำกลรูกธนรู
14 ขด้าพเจด้าไดด้กลายเปป็นททที่นตินทาใหด้ชนชาตติทคัทั้งหลายหคัวเราะเยาะ เปป็นเนมืทั้อเพลงใหด้เขารด้อง
เลยู่นวคันยคังครที่า ครร่ำวนภีรพรูดถถึงตนัวเขร่ำเองแลข้ว เยเรมภียคร รรรร่ำครวญถถึงกร่ำรทภีรเขร่ำตกเปห็นขภีรปร่ำกประชร่ำชน
ของเขร่ำเองในชตวงหลร่ำยปภีแหตงกร่ำรรนับใชข้ของเขร่ำ โดยเฉพร่ำะตอนทภีรเขร่ำพยร่ำกรณรถถึงกร่ำรลตมสลร่ำย
ของเยรรูซร่ำเลห็ม เขร่ำจถึงกลร่ำยเปห็นคนทภีรไมตมภีใครชอบ
15 พระองคห์ทรงใหด้ขด้าพเจด้าบรติโภคผคักรสขมจนชรที่า พระองคห์ทรงใหด้ขด้าพเจด้าเมาไปดด้วยบอ
ระเพป็ด แมข้เยเรมภียรไมตไดข้เปห็นเปข้ร่ำหมร่ำยแหตงกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำ เขร่ำกปห็ ระสบกนับควร่ำมขมขสืรน
ของมนันตอนทภีรมนนั มร่ำอยรูดต ภี บอระเพห็ดคสือสมรุนไพรชนธิดหนถึงร ทภีรมภีรสชร่ำตธิขมจนัด
พคค 3:16-18

พระองคห์กระทราใหด้ฟคันขด้าพเจด้าหคักโดยเคททั้ยวกด้อนกรวด และทรง

ปกคลรมขด้าพเจด้าดด้วยขททั้เถด้า โดยใชข้ภร่ำพเปรภียบทภีขร มขสืนร เหมสือนเดธิม เยเรมภียรเปรภียบกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของ

พระเจข้ร่ำทภีรมภีตตอเยรรูซร่ำเลห็มวตร่ำเปห็นเหมสือนฟนันทภีรหนักเพรร่ำะกนัดกข้อนหธินในอร่ำหร่ำร กร่ำรถรูกปกคลรุมดข้วยขภีร
เถข้ร่ำบตงบอกถถึงกร่ำรไวข้ทรุกขร ควร่ำมคธิดทภีรสรร่ำคนัญกวตร่ำกคห็ สือ ควร่ำมโศกเศรข้ร่ำอนันขมขสืนร ทภีรเยรรูซร่ำเลห็มประสบ
เมสือร พระเจข้ร่ำทรงพธิพร่ำกษร่ำเธอ
17 พระองคห์กระทราใหด้จติตวติญญาณของขด้าพเจด้าขาดความสงบสร ข จนขด้าพเจด้าลมืมความ
มคัที่งคคัที่งวยู่าเปป็นอะไร ในวนันคสืนอนันมสืดมธิดและขมขสืนร เหลตร่ำนร นันของกร่ำรถรูกลข้อมโดยคนบร่ำบธิโลนเปห็น
ครนัรงสรุดทข้ร่ำย ควร่ำมสงบสรุขและควร่ำมเจรธิญรรุตงเรสืองกห็กลร่ำยเปห็นสธิรงทภีรเคยมภีในอดภีต อนันทภีรจรธิงพวกมนัน
ผตร่ำนพข้นไปนร่ำนเสภียจนเยเรมภียลร สืมไปแลข้ววตร่ำควร่ำมเจรธิญรรุตงเรสืองคสืออะไร
18 ขด้าพเจด้าจขงวยู่า "กราลคังและความหวคังซขที่งขด้าพเจด้าไดด้จากพระเยโฮวาหห์กป็ดคับหมด" แมข้เยเร
มภียรไมตไดข้ตกเปห็นเปข้ร่ำของกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำ เขร่ำกทห็ นทรุกขรเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของคนอสืนร ๆตอน
ทภีพร ระเจข้ร่ำทรงพธิพร่ำกษร่ำเยรรูซร่ำเลห็ม ในวนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นัน พละกรร่ำลนังของเขร่ำไมตเพภียงเสสืรอมถอยไป
เทตร่ำนร นัน แตตเขร่ำยนังหมดสธิรนควร่ำมหวนังทนัรงปวงดข้วย - แมข้แตตในองครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำ
พคค 3:19-21

ขอทรงจราความทรกขห์ใจและความทรมานของขด้าพเจด้า อคันเปป็นบอ

ระเพป็ดและดทหมท ขณะทภีรเยเรมภียคร ธิดถถึงควร่ำมทรุกขรใจและควร่ำมขมขสืนร ในวนันทภีมร สืดมธิดเหลตร่ำนร นัน เขร่ำกห็
หมดสธิรนควร่ำมหวนังดนังทภีรกลตร่ำวถถึงในขข้อกตอนหนข้ร่ำ
20 จติตวติญญาณของขด้าพเจด้ายคังนขกถขงเนมืองๆ และตด้องคด้อมลงภายในตคัวขด้าพเจด้า บนัดนภีรเมสือร
มองยข้อนกลนับไปในเวลร่ำตตอมร่ำ เขร่ำยนังระลถึกถถึงวนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นันและถรูกทรร่ำใหข้ถตอมใจ
21 ขด้าพเจด้าหวนคติดขขทั้นมาไดด้ ขด้าพเจด้าจขงมทความหวคัง แตตเมสือร เยเรมภียรมองไปยนังพระเมตตร่ำ
ขององครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำดนังทภีรพรรณนร่ำไวข้ขร่ำข้ งลตร่ำง ควร่ำมหวนังกห็ผรุดขถึรนใหมตภร่ำยในตนัวเขร่ำ ควร่ำมมสืดแหตง
กร่ำรไรข้ซถึรงควร่ำมหวนังถรูกขนับไลตไปโดยรรุตงอรรุณแหตงควร่ำมหวนังในพระเมตตร่ำของพระเจข้ร่ำ
พคค 3:22-24

เพราะเหตรพระเมตตาของพระเยโฮวาหห์เราจขงไมยู่สยญสติทั้นไป เพราะ

พระเมตตาของพระองคห์ไมยู่มทสติทั้นสร ด กระนนัรน แมข้จะเจอกนับวนันทภีรเลวรข้ร่ำยเหลตร่ำนร นันแหตงกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำ
ทภีรเพธิงร ผตร่ำนพข้นไปหมร่ำดๆ บนัดนภีรเยเรมภียรกนห็ ถึกยข้อนถถึงพระเมตตร่ำและพระกรรุณร่ำของพระเจข้ร่ำ เปห็น

เพรร่ำะพระเมตตร่ำของพระเจข้ร่ำ พวกเขร่ำจถึงมธิไดข้ถรูกผลร่ำญเสภียหมด พระเจข้ร่ำทรงมภีควร่ำมกรรุณร่ำตตอชน
สต วนทภีรเหลสือซถึรงเปห็นคนชอบธรรมของพระองคร แทนทภีรจะรรูข้สถึกขมขสืรนเพรร่ำะสธิรงทภีรเขร่ำไดข้เผชธิญมร่ำ บนัด
นภีรเยเรมภียกร ลนับรสืรอฟสืร นควร่ำมหวนังขถึรนใหมตในพระเมตตร่ำของพระเจข้ร่ำ
23 เปป็นของใหมยู่อยยยู่ท รกเวลาเชด้า ความสคัตยห์ซมืที่อของพระองคห์ใหญยู่ยงติที่ นคัก จรุดสรูงสรุดของบทนภีร
ไดข้มร่ำถถึงแลข้ว ขณะทภีรเยเรมภียรไตรต ตรองถถึงพระเมตตร่ำของพระเจข้ร่ำ เขร่ำกไห็ ดข้แตตประกร่ำศวตร่ำพระเจข้ร่ำทรง
รสืรอฟสืร นควร่ำมเมตตร่ำเหลตร่ำนร นันขถึรนใหมตทรุกเชข้ร่ำ ดรุจนรรร่ำคข้ร่ำงบนหญข้ร่ำ จร่ำกนนัรนเขร่ำกปห็ ระกร่ำศวตร่ำ “ควร่ำมสนัตยร
ซสืรอของพระองครใหญตยงธิร นนัก” ควร่ำมสนัตยรซสืรอของพระองครชตร่ำงยธิงร ใหญตจรธิงๆ!
24 จติตใจของขด้าพเจด้าวยู่า "พระเยโฮวาหห์ทรงเปป็นสยู่วนของขด้าพเจด้า เหตรฉะนททั้ขด้าพเจด้าจะหวคัง
ในพระองคห์" ทรนัพยรสร ธิงของทรุกอยตร่ำงทภีรเยเรมภียรเคยมภีถรูกทรร่ำลร่ำยหมดแลข้ว กร่ำรกลตร่ำวถถึง 'สต วน' ของเขร่ำ
กห็หมร่ำยถถึงมรดกทภีรเปห็นทรนัพยรสรธิงของของเขร่ำ แมข้เขร่ำสรูญเสภียทรุกอยตร่ำงไปแลข้ว องครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำกยห็ นัง
เปห็นสตวนของเขร่ำอยรูเต หมสือนเดธิม แมข้ทรุกสธิรงทภีรเหลสือมลร่ำยหร่ำยไป พระเจข้ร่ำกยห็ นังอยรูต ดนังนนัรนเยเรมภียรจงถึ
ปฏธิญร่ำณวตร่ำจะหวนังในพระองคร
พคค 3:25-27

พระเยโฮวาหห์ทรงดทตยู่อคนทคัทั้งปวงททที่คอยทยู่าพระองคห์อยยยู่ และทรงดท

ตยู่อจติตวติญญาณททที่แสวงพระองคห์ ทนัรงสร่ำมขข้อถนัดไปนภีรขร ถึนตข้นดข้วยตนัวอนักษรแรกของครร่ำฮภีบรรู โทวบย ซถึรง
แปลวตร่ำ ‘ดภี’ แนตทภีเดภียวพระเจข้ร่ำทรงดภีตตอคนทนัรงหลร่ำยทภีรร อคอยพระองครและแสวงหร่ำพระองคร เยเร
มภียรพดรู จร่ำกประสบกร่ำรณร
26 เปป็นการดทททที่คนเราจะหวคังใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาหห์ดด้วยความสงบ เมสือร
ตรถึกตรองถถึงพระเมตตร่ำตตร่ำงๆของพระเจข้ร่ำและโมงยร่ำมอนันมสืดมธิดของตน เยเรมภียรกปห็ ระกร่ำศควร่ำมดภี
ของกร่ำรหวนังและรอคอยกร่ำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ร่ำดข้วยควร่ำมสงบ พระองครทรงสนัตยรซสืรอในกร่ำร
ชตวยคนสต วนทภีรเหลสือใหข้พนข้ เชตนนนัรน
27 เปป็นการดทททที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวคัย ควร่ำมคธิดตรงนภีรตตอเนสืรองจร่ำกขข้อกตอนหนข้ร่ำ
เปห็นกร่ำรดภีทจภีร ะไมตเพภียงรอคอยควร่ำมรอดทภีรชตวยใหข้พข้นของพระเจข้ร่ำเทตร่ำนร นัน แตตทภีรจะสรูข้ทนกร่ำรฝถึกวธินนัย
และกร่ำรตรร่ำกตรรร่ำในวนัยหนรุตมสร่ำวของตนดข้วย ภร่ำพเปรภียบนภีรคสือ วนัวผรูข้ทภีรดถึงครร่ำดหรสือภร่ำระอยตร่ำงอสืนร

เปห็นกร่ำรดภีทจภีร ะสรูข้ทนกร่ำรยนับยนัรงชนังร ใจ กร่ำรฝถึกวธินยนั และกร่ำรทรร่ำงร่ำนหนนักในวนัยหนรุตมสร่ำวของเรร่ำ และ
เปห็นกร่ำรดภีทจภีร ะรอคอยกร่ำรชตวยใหข้พนข้ ของพระเจข้ร่ำดนังทภีรบรธิบทใหญตกวตร่ำกลตร่ำวชนัดเจน (ในภร่ำพรวมทภีร
ใหญตกวตร่ำ มนันคงดภีสรร่ำหรนับอธิสรร่ำเอลทภีรจะแบกแอกแหตงพระรร่ำชบนัญญนัตธิของพระเจข้ร่ำตอนทภีพร วกเขร่ำ
ยนังเปห็นประชร่ำชร่ำตธิเลห็กๆอยรู)ต
พคค 3:28-30

ใหด้เขานคัที่งเงทยบๆอยยแยู่ ตยู่ลราพคัง เพราะพระองคห์ทรงวางแอกนคัทั้นเอง

ควร่ำมคธิดตรงนภีรตตอเนสืรองจร่ำกขข้อกตอนหนข้ร่ำ – กร่ำรแบกแอกในวนัยหนรุตมสร่ำวของตน คนทภีรมภีปญ
นั ญร่ำเชตน
นนัรนจะแบกรนับหนข้ร่ำทภีรของตนเพภียงลรร่ำพนังและไมตบตนเพรร่ำะภร่ำระของตน
29 ใหด้เขาเอาปากจดไวด้ในผงคลทดติน ถด้าทราดคังนคัทั้นชะรอยจะมทหวคัง ภร่ำพเปรภียบของวนัวผรูข้ทภีร
นบนอบเชสืรอฟนังดรร่ำเนธินตตอไป เยเรมภียพร รรณนร่ำถถึงสนัตวรเชตนนนัรนวตร่ำกมข้ หนัวของมนันดข้วยควร่ำมนบนอบ
เชสืรอฟนังและหวนังในสธิรงทภีรดภี
30 ใหด้เขาเอทยงแกด้มใหด้ผด้ทย ทที่ตบเขา ใหด้เขายอมรคับความอคับอายอยยู่างเตป็มเปทที่ยมเถติด กร่ำร
ประยรุกตรใชข้ในทนันทภีกคห็ สือ ผรูข้รนับใชข้ทภีรนบนอบเชสืรอฟนังซถึรงถรูกแสดงโดยวนัวผรูข้ตนัวหนถึรง อยตร่ำงไรกห็ตร่ำม ดรู
เหมสือนมภีกร่ำรประยรุกตรทภีรยธิงร ใหญตกวตร่ำและนนันร กห็เกภีรยวกนับพระครธิสตร ดรู อธิสยร่ำหร 50:6 และมนัทธธิว 5:39
องครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำของเรร่ำทรงเอภียงแกข้มของพระองครอยตร่ำงยอมจรร่ำนนใหข้แกตคนเหลตร่ำนร นันทภีรตบ
พระองคร นนันร คสือควร่ำมอนับอร่ำยของพระครธิสตร ดรู เพลงสดรุดภี 123:3-4
พคค 3:31-33

ดด้วยวยู่าองคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้าจะไมยู่ทรงละทติทั้งเปป็นนติตยห์ดอก ดรูเหมสือน

วตร่ำครร่ำวนภีรผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรเปลภีรยนไปกลตร่ำวถถึงกร่ำรกระจนัดกระจร่ำยไปและกร่ำรตกเปห็นเชลยของยรู
ดร่ำหร เขร่ำรรูข้วร่ำต มนนั จะเปห็นแบบนภีรตลอดไป
32 แมด้พระองคห์ทรงกระทราใหด้เกติดความเศรด้าโศก พระองคห์จะทรงพระกรรณาตามความ
เมตตาอคันลด้นเหลมือของพระองคห์ พระเจข้ร่ำทรงนรร่ำควร่ำมทรุกขรใจใหญตหลวงมร่ำสต รูประชร่ำชนทภีรมกนั กบฏ
ของพระองครแลข้วจรธิงๆ แตตเยเรมภียรตรนังตร่ำคอยวนันนนัรนเมสืรอพระเจข้ร่ำจะทรงสรร่ำแดงพระกรรุณร่ำแกต
ประชร่ำชนของพระองครอกภี ครนัรงตร่ำมควร่ำมเมตตร่ำอนันลข้นเหลสือของพระองคร (เขร่ำจงถึ ใชข้วลภีนร นันทภีรดร่ำวธิด
ใชข้หลร่ำยครนัรง – “ควร่ำมเมตตร่ำอนันลข้นเหลสือของพระองคร”)

33 เพราะพระองคห์ทรงกระทราใหด้ใครเกติดความทรกขห์ใจ หรมือใหด้บรตรทคัทั้งหลายของมนรษยห์มท
ความโศกดด้วยชอบพระทคัยกป็หามติไดด้ แมข้พระเจข้ร่ำทรงตภีสอนยรูดร่ำหรและเยรรูซร่ำเลห็มอยตร่ำงหนนัก
พระองครกมห็ ไธิ ดข้ทรงทรร่ำเชตนนนัรนอยตร่ำงเตห็มพระทนัย แนตทภีเดภียวพระเจข้ร่ำไมตทรงชอบพระทนัยในกร่ำรตภี
สอนลรูกของพระองครเอง
พคค 3:34-36

การเหยทยบยรที่าบรรดาเชลยแหยู่งแผยู่นดตินโลกไวด้ใตด้เทด้ากป็ดท ควร่ำมคธิด

ตรงนภีรตตอเนสืรองจร่ำกขข้ร่ำงบน พระเจข้ร่ำไมตทรงพอพระทนัยในกร่ำรบดขยภีรคนเหลตร่ำนร นันทภีรตกเปห็นเชลย เหห็น
ไดข้ชดนั วตร่ำนภีรหมร่ำยถถึงยรูดร่ำหรทภีรตกเปห็นเชลย
35 การตคัดสติทธติธิ์ของมนรษยห์ผด้หย นขที่งผยใด้ ดตยู่อพระพคักตรห์ผด้ใย หญยู่ยงติที่ สย งสร ดกป็ดท พระเจข้ร่ำไมตทรงพอ
พระทนัยในกร่ำรผนันแปรควร่ำมยรุตธิธรรมอนันควรตกแกตคนๆหนถึรงและตตอพระพนักตรรพระองครเอง กลตร่ำว
อภีกนนัยหนถึรงพระเจข้ร่ำไมตทรงพอพระทนัยเมสืรอควร่ำมยรุตธิธรรมถรูกผนันแปร
36 การตคัดสตินกลคับสคัตยห์ในคดทของมนรษยห์กดป็ ท องคห์พระผยเด้ ปป็นเจด้าไมยู่ทรงพอพระทคัยเลย
ควร่ำมคธิดตรงนภีรเปห็นกร่ำรขยร่ำยควร่ำมของขข้อกตอนหนข้ร่ำ พระเจข้ร่ำจะไมตทรงอดทนตตอกร่ำรผนันแปรควร่ำม
ยรุตธิธรรม ควร่ำมคธิดทภีรสรร่ำคนัญกวตร่ำกคห็ สือวตร่ำ สนักวนันหนถึงร ยรูดร่ำหรจะถรูกทรร่ำใหข้กลนับคสืนสรูตสภร่ำพเดธิมในควร่ำม
ยรุตธิธรรม
พคค 3:37-39

ผยใด้ ดจะสคัที่งและใหด้เปป็นไปไดด้นอกจากเมมืที่อองคห์พระผยด้เปป็นเจด้าทรง

บคัญชาใหด้เปป็นไป อร่ำจเปห็นกร่ำรไตรต ตรองถถึงควร่ำมพธินร่ำศซถึรงไดข้บงนั เกธิดแกตเยรรูซร่ำเลห็มแลข้ว เยเรมภียรจงถึ
ถร่ำมวตร่ำใครจะหนักลข้ร่ำงครร่ำบนัญชร่ำตตร่ำงๆของพระเจข้ร่ำไดข้ เหลตร่ำผรูข้พยร่ำกรณรเทห็จในเยรรูซร่ำเลห็มไดข้พยร่ำกรณร
ถถึงกร่ำรถรูกชตวยใหข้พข้นจร่ำกบร่ำบธิโลนในเมสืรอพระเจข้ร่ำมธิไดข้ทรงบนัญชร่ำเชตนนนัรน ครร่ำพยร่ำกรณรเหลตร่ำนร นัน
กลร่ำยเปห็นสธิรงไรข้คตร่ำ
38 จากพระโอษฐห์ของพระผยด้สย งสร ดนคัทั้นไมยู่ใชยู่มทมาทคัทั้งรด้ายและดทหรมือ เยเรมภียรถร่ำมแบบไมต
ตข้องกร่ำรครร่ำตอบวตร่ำทร นังกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำ (นนันร คสือ ควร่ำมรข้ร่ำย) และสธิรงทภีรดภีมร่ำจร่ำกพระเจข้ร่ำหรสือไมต แนตทภีเดภียว
วตร่ำทร นังสองสธิรงมร่ำจร่ำกพระองคร

39 มนรษยห์เปป็นๆจะไปบยู่นเอากคับใคร คมือมนรษยห์ททที่ถยกทราโทษเพราะบาปของตน เยเรมภียรอร่ำจ
พรูดกนับคนเหลตร่ำนร นันทภีรเปห็นเพสือร นรต วมชร่ำตธิของเขร่ำเองซถึรงบตนเรสืรองกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำทภีรเกธิดแกต
พวกเขร่ำ เขร่ำถร่ำมวตร่ำทรร่ำไมผรูข้คนถถึงบตนเรสือร งกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำอนันยรุตธิธรรมทภีเร กธิดขถึรนเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปตตร่ำงๆ
ของพวกเขร่ำ พระเจข้ร่ำทรงเอตยทนัรงควร่ำมรข้ร่ำย (นนันร คสือ กร่ำรพธิพร่ำกษร่ำ) และควร่ำมดภี
พคค 3:40-42

ใหด้พวกเราทดสอบและพติจารณาวติถทของพวกเรา และกลคับมาหา

พระเยโฮวาหห์เถติด เพรร่ำะครร่ำเทศนร่ำสนังร สอนทภีรไดข้รบนั กร่ำรดลใจของขข้อกตอนๆ ผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรจถึง
เตสือนสตธิชนชร่ำตขธิ องเขร่ำใหข้ตรวจสอบใจของพวกเขร่ำเองและกลนับใจใหมตมร่ำหร่ำองครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำ
41 ใหด้พวกเรายกจติตใจและมมือของพวกเราขขทั้นตยู่อพระเจด้าในฟด้าสวรรคห์ทยลวยู่า เขร่ำจงถึ เตสือน
สตธิพวกเขร่ำใหข้กลนับใจใหมตมร่ำหร่ำพระเจข้ร่ำ (กร่ำรยกมสือของพวกเขร่ำขร ถึนเปห็นกร่ำรแสดงออกถถึงทตร่ำทร่ำง
ในกร่ำรอธธิษฐร่ำนทภีรปฏธิบนัตโธิ ดยคนฮภีบรรู)
42 "พวกขด้าพระองคห์ไดด้ทรยศและไดด้กบฏแลด้ว และพระองคห์ยคังไมยู่ไดด้ทรงอภคัยโทษ เยเรมภียร
จถึงสร่ำรภร่ำพแทนพภีรนอข้ งของเขร่ำทภีรมใภี จดสืรอดถึง ยรูดร่ำหรไดข้ละเมธิดและกบฏตตอพระเจข้ร่ำของพวกเขร่ำและ
พระองครจถึงมธิไดข้ทรงอภนัยโทษควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำ
พคค 3:43-45

พระองคห์ทรงหยู่มความกรติทั้วและขยู่มเหงพวกขด้าพระองคห์ ไดด้ทรง

ประหารอยยู่างไมยู่สงสาร เพรร่ำะเหตรุควร่ำมบร่ำปของชนชร่ำตธิของเขร่ำ เยเรมภียรจงถึ เลตร่ำยข้อนวตร่ำพระเจข้ร่ำไดข้
ทรงตภีสอนพวกเขร่ำในกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำแลข้วโดยไมตแสดงควร่ำมสงสร่ำรเลย
44 พระองคห์ทรงคลรมพระองคห์ไวด้เสทยดด้วยเมฆ เพมืที่อวยู่าการอธติษฐานของพวกขด้าพระองคห์จะ
ไมยู่ทะลรไปถขงพระองคห์ไดด้ ควร่ำมบร่ำปของยรูดร่ำหรนตร่ำรงนั เกภียจเหลสือเกธินจนพระเจข้ร่ำไมตยอมฟนังครร่ำ
อธธิษฐร่ำนของพวกเขร่ำ โดยเฉพร่ำะในวนันทข้ร่ำยๆของกร่ำรถรูกปธิดลข้อมของพวกเขร่ำ แนตทภีเดภียวพระเจข้ร่ำ
ไดข้ทรงสนังร เยเรมภียมร ธิใหข้อธธิษฐร่ำนเผสืรอพวกเขร่ำในเยเรมภียร 14:11

45 พระองคห์ไดด้ทรงกระทราใหด้พวกขด้าพระองคห์เปป็นเหมมือนหยากเหยมืที่อและมยลฝอยอยยใยู่ น
ทยู่ามกลางชนชาตติทคัทั้งหลาย เพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของยรูดร่ำหร พวกเขร่ำจงถึ กลร่ำยเปห็นเหมสือนขยะของโลก
พวกเขร่ำถรูกโยนทธิรงออกจร่ำกแผตนดธินของตนดรุจขยะ
พคค 3:46-48

บรรดาศคัตรย ของพวกขด้าพระองคห์ไดด้อด้าปากตะโกนโพนทะนาวยู่า

พวกขด้าพระองคห์ ครร่ำวนภีรเยเรมภียรเรธิรมเลตร่ำถถึงกร่ำรตนัดสธินใจของเหลตร่ำศนัตรรูของพวกเขร่ำและควร่ำมพธินร่ำศ
ทภีรเกธิดขถึรนดข้วยนรรร่ำมสือของคนเหลตร่ำนร นัน
47 ความหวาดและกคับดคักมาถขงขด้าพระองคห์ทคัทั้งหลาย ทคัทั้งการรกรด้างวยู่างเปลยู่าและความ
พตินาศ ขณะทภีรกร่ำรลข้อมกรรุงและกร่ำรโจมตภีครนัรงสรุดทข้ร่ำยของบร่ำบธิโลนทภีรมภีตตอเยรรูซร่ำเลห็มครบกรร่ำหนด
ควร่ำมกลนัวกห็แพรต กระจร่ำยไปทนัวร กรรุงนนัรน พวกเขร่ำตธิดกนับดนัก (ตธิดบตวงแรข้ว) เมสือร ทรุกอยตร่ำงจบสธิรนลง
ไมตมภีอะไรหลงเหลสือเวข้นแตตควร่ำมรกรข้ร่ำงวตร่ำงเปลตร่ำและควร่ำมพธินร่ำศ
48 นรทั้าตาของขด้าพระองคห์ไหลเปป็นแมยู่นรทั้าเนมืที่องดด้วยความพตินาศแหยู่งธติดาของชนชาตติของขด้า
พระองคห์ ดนังนนัรนในฐร่ำนะผรูข้พยร่ำกรณรรข้องไหข้แหตงยรูดร่ำหร เยเรมภียจร ถึงรข้องไหข้อยตร่ำงขมขสืนร เพรร่ำะควร่ำม
พธินร่ำศซถึรงเกธิดแกตเยรรูซร่ำเลห็ม (ธธิดร่ำของชนชร่ำตธิของเขร่ำ)
พคค 3:49-51

นรทั้าตาของขด้าพระองคห์ไหลลงไมยู่หยรดและไมยู่มทเวลาสรยู่างเลย ใจทภีร

อตอนละมรุนของเยเรมภียรทรร่ำใหข้เขร่ำรข้องไหข้ตตอไป
50 กวยู่าพระเยโฮวาหห์จะทอดพระเนตรลงแลดยจากสวรรคห์ จนกวตร่ำพระเจข้ร่ำทอดพระเนตร
ลงมร่ำจร่ำกสวรรครดข้วยพระเมตตร่ำ เยเรมภียรกรห็ ข้องไหข้ตตอไปเพรร่ำะสธิรงทภีรไดข้เกธิดขถึรนแกตชนชร่ำตธิของเขร่ำ
แลข้ว
51 นคัยนห์ตาของขด้าพระองคห์ทราใหด้ใจขด้าพระองคห์ระทมเพราะเหตรบรรดาบรตรสาวแหยู่งกรรง
ขด้าพระองคห์ นรรร่ำตร่ำของเยเรมภียรไหลชรุตมโชกไปถถึงหนัวใจของเขร่ำขณะทภีรเขร่ำเหห็นควร่ำมทรุกขรโศกของ
เพสือร นรต วมชร่ำตธิของเขร่ำ

พคค 3:52-54

พวกททที่ตคัทั้งตนเปป็นศคัตรย ตยู่อขด้าพระองคห์โดยไมยู่มทเหตรนคัทั้นไดด้ขคับไลยู่ขด้า

พระองคห์ดคังขคับไลยู่นก ตรงนภีรเยเรมภียรอร่ำจกรร่ำลนังพรูดถถึงเหลตร่ำศนัตรรูของเขร่ำทภีรอยรูภต ร่ำยในเยรรูซร่ำเลห็มซถึรงหร่ำ
ชตองทภีรจะฆตร่ำเขร่ำเสภีย อร่ำชญร่ำกรรมเดภียวของเขร่ำกคห็ สือกร่ำรเทศนร่ำพระวจนะของพระเจข้ร่ำแกตพวกเขร่ำ จะ
วตร่ำไปแลข้วเขร่ำเปห็นแบบของพระครธิสตร
53 เขาทคัทั้งหลายจะตคัดชทวติตของขด้าพระองคห์เสทยในครกใตด้ดติน และเอาหตินกด้อนหนขที่งทรยู่มใสยู่ขาด้
พระองคห์ ในชตวงเดสือนทข้ร่ำยๆแหตงกร่ำรรนับใชข้ของเขร่ำ เยเรมภียถร รูกขนังครุกในเยรรูซร่ำเลห็ม ดรู เยเรมภียร 37-38
54 นรทั้าไดด้ทยู่วมศทรษะของขด้าพระองคห์ ขด้าพระองคห์วยู่า `ขด้าพเจด้าถยกผลาญแนยู่แลด้ว' ครุกใตข้ดธิน
แหตงหนถึรงทภีรเยเรมภียรถรูกขนังไวข้ขข้ร่ำงในนนัรนเปห็นทภีรเกห็บนรรร่ำขนร่ำดใหญตแหตงหนถึงร (ดรู เยเรมภียร 38:6) เหห็นไดข้
ชนัดวตร่ำตอนหนถึรงขณะถรูกขนังอยรูทต ภีรนนนัร นรรร่ำเรธิรมไหลลงมร่ำขข้ร่ำงในทภีรเกห็บนรรร่ำนร นันและซนัดลงมร่ำบนศภีรษะ
ของเขร่ำ เยเรมภียคร ธิดวตร่ำจรุดจบของเขร่ำมร่ำถถึงแลข้วและคธิดวตร่ำตนจะจมนรรร่ำตร่ำย
พคค 3:55-57

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขด้าพระองคห์ไดด้รด้องออกพระนามของ

พระองคห์จากททที่ลขกในครกใตด้ดติน ในชนัวร ขณะอนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นัน เยเรมภียรร ข้องทรูลตตอพระเจข้ร่ำใหข้ทรงชตวย
เขร่ำใหข้พนข้
56 พระองคห์ทรงสดคับเสทยงขด้าพระองคห์ททที่วยู่า `ขออยยู่าทรงจรกพระกรรณตยู่อลมหายใจและ
การรด้องทยลของขด้าพระองคห์' เมสือร มองยข้อนกลนับไป เยเรมภียรกห็สรร่ำนถึกพระครุณทภีพร ระเจข้ร่ำทรงฟนังครร่ำ
อธธิษฐร่ำนของเขร่ำ เขร่ำพรูดถถึงกร่ำรหร่ำยใจออกมร่ำเปห็นครร่ำอธธิษฐร่ำนและวธิงวอนพระเจข้ร่ำใหข้ทรงสดนับฟนัง
เขร่ำตตอไป เหห็นไดข้ชนัดวตร่ำเขร่ำกลนัววตร่ำตนจะจมนรรร่ำตร่ำยในครุกใตข้ดธินนนัรน ดรู ขข้อ 54
57 พระองคห์ทรงเขด้ามาใกลด้ในวคันททที่ขด้าพระองคห์รอด้ งทยลพระองคห์ พระองคห์ตรคัสวยู่า `ไมยู่ตด้อง
กลคัว' ในโมงยร่ำมอนันมสืดมธิดเหลตร่ำนร นัน พระเจข้ร่ำทรงเขข้ร่ำมร่ำใกลข้เยเรมภียรเปห็นพธิเศษและกระซธิบขข้ร่ำงหรูของ
เขร่ำวร่ำต “อยตร่ำกลนัวเลย!” พระเจข้ร่ำทรงใหข้กร่ำรปลอบประโลมคลข้ร่ำยๆกนันแกตอธิสยร่ำหรในอธิสยร่ำหร 41:10

พคค 3:58-60

โอ ขด้าแตยู่องคห์พระผยด้เปป็นเจด้า พระองคห์ไดด้ทรงเขด้ากคับคดทของจติตใจขด้า

พระองคห์แลด้ว พระองคห์ทรงไถยู่ชทวตติ ขด้าพระองคห์ ผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรจงถึ สรรเสรธิญพระเยโฮวร่ำหรทภีรทรง
ไถตชวภี ธิตของเขร่ำใหข้พข้นจร่ำกวธิกฤตธิเหลตร่ำนร นันทภีรเขร่ำไดข้เผชธิญ
59 โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงเหป็นททที่เขาผติดตยู่อขด้าพระองคห์แลด้ว ขอทรงพติพากษา
คดทของขด้าพระองคห์เถติด เมสือร เขร่ำนถึกยข้อนถถึงกร่ำรทภีรเขร่ำไดข้ถรูกกลตร่ำวหร่ำและถรูกจรร่ำครุกอยตร่ำงอยรุตธิธรรม ผรูข้
พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรกรห็ ข้องขอตตอพระเจข้ร่ำใหข้ทรงเปห็นผรูข้พพธิ ร่ำกษร่ำของเขร่ำ - เพสืรอรนับรองควร่ำมชอบธรรม
ของเขร่ำ
60 พระองคห์ไดด้ทรงเหป็นการแกด้แคด้นทคัทั้งสติทั้นของเขา และบรรดาแผนการทรารด้ายขด้าพระองคห์
แลด้ว เขร่ำเตสือนใหข้พระเจข้ร่ำระลถึกถถึงควร่ำมอร่ำฆร่ำตและควร่ำมตข้องกร่ำรแกข้แคข้นทภีรเหลตร่ำศนัตรรูของเขร่ำใน
เยรรูซร่ำเลห็มไดข้ขรูตวร่ำต จะกระทรร่ำตตอเขร่ำ
พคค 3:61-63

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ พระองคห์ทรงไดด้ยตินคราเยาะเยด้ย และบรรดา

แผนการทรารด้ายขด้าพระองคห์แลด้ว เขร่ำเตสือนใหข้พระเจข้ร่ำระลถึกวตร่ำพระองครทรงไดข้ยธินแผนกร่ำร
อยรุตธิธรรมของเหลตร่ำศนัตรรูของเขร่ำทภีรจข้องทรร่ำรข้ร่ำยเขร่ำแลข้ว
62 คมือรติมฝทปากและความคติดของผยด้ททที่ไดด้รรกรานขด้าพระองคห์ กป็ตยู่อสยขด้ ด้าพระองคห์อยยยู่วนคั ยคังครที่า
เยเรมภียรเตสือนใหข้พระเจข้ร่ำระลถึกถถึงครร่ำบรธิภร่ำษอนันขมขสืนร และอร่ำฆร่ำตของเหลตร่ำศนัตรรูของเขร่ำทภีรกลตร่ำวตตอสรูข้
เขร่ำ ขอทรงระลถึกถถึงเหลตร่ำผรูข้พยร่ำกรณรเทห็จ พวกปรุโรหธิตชนัวร รข้ร่ำย และพวกเจข้ร่ำนร่ำยทภีรจงเกลภียดจงชนังซถึรง
รวมหนัวกนันคธิดแผนตตอสรูข้เยเรมภียรและจข้องเอร่ำชภีวธิตเขร่ำ
63 ดยเถติด ไมยู่วยู่าเขาจะนคัที่งหรมือลรก ตคัวขด้าพระองคห์กป็เปป็นเนมืทั้อเพลงใหด้เขารด้องเลยู่น เขร่ำรข้องทรูล
พระเจข้ร่ำใหข้ทรงหมร่ำยเหตรุกร่ำรมร่ำและกร่ำรไปของพวกเขร่ำและจนัดกร่ำรกนับพวกเขร่ำเสภีย เขร่ำเปห็นเพลง
เยร่ำะเยข้ยของพวกศนัตรรูของเขร่ำ เหห็นไดข้ชนัดวตร่ำพวกเขร่ำไดข้แตตงเพลงสนัรนๆเพสืรอเยร่ำะเยข้ยเยเรมภียรและขรูตวร่ำต
จะทรร่ำรข้ร่ำยเขร่ำ

พคค 3:64-66

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอพระองคห์ทรงสนองเขาทคัทั้งหลายตาม

การกระทราแหยู่งนรทั้ามมือของเขา เยเรมภียรจถึงรข้องทรูลพระเจข้ร่ำใหข้ทรงพธิพร่ำกษร่ำบรรดร่ำศนัตรรูอยรุตธิธรรมของ
เขร่ำเสภีย - พธิพร่ำกษร่ำพวกเขร่ำตร่ำมกร่ำรกระทรร่ำตตร่ำงๆอนันอยรุตธิธรรมของพวกเขร่ำ
65 ขอพระองคห์ทรงกระทราใหด้ใจของเขาทคัทั้งปวงโศกเศรด้า ขอใหด้คราสาปของพระองคห์ตก
เหนมือเขา เชตนเดภียวกนับในเพลงสดรุดภีสร่ำปแชตงตตร่ำงๆของดร่ำวธิด เยเรมภียรขอรข้องพระเจข้ร่ำใหข้ทรงนรร่ำ
ควร่ำมโศกเศรข้ร่ำและครร่ำสร่ำปแชตงมร่ำสต รูบรรดร่ำศนัตรรูอยรุตธิธรรมของเขร่ำ
66 ขอพระองคห์ทรงรคังควานและทราลายเขาเสทยดด้วยพระพติโรธจากใตด้ฟด้าสวรรคห์ของพระเย
โฮวาหห์" เพลงครรรร่ำครวญทภีรผธิดธรรมดร่ำบทนภีรจถึงปธิดทข้ร่ำยดข้วยกร่ำรทภีรเยเรมภียรรอข้ งขอกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของ
พระเจข้ร่ำใหข้ตกลงบนเหลตร่ำศนัตรรูของเขร่ำอภีกครนัรง
*****
ภนำพรวมของเพลงครนรนำครวญ 4: ในบททขีรสขีรนขีนี้ เยเรมขียยครรรร่ำครวญสถร่ำนะอนันนน่ร่ำเศรผู้ร่ำของ
เยรผซร่ำเลล็มและเปรขียบเทขียบมนันวน่ร่ำตรงขผู้ร่ำมกนับควร่ำมรรุน่งเรสืองในอดขีตของมนัน บทนขีเนี้ รขียงตร่ำมลรร่ำดนับ
อนักษรเหมสือนเดบิม
พคค 4:1-2

นทอที่ ยยู่างไรหนอ ทองคราจขงมทสทสลคัวและทองคราเนมืทั้อดทกป็เปลทที่ยนไป

เพชรพลอยแหยู่งสถานบรติสรทธติธิ์ทติทั้งอยยยู่เกลมืที่อนกลาดตามทรกหคัวถนน ทองครร่ำของพระวธิหร่ำรถรูกลอก
ออกไปโดยคนบร่ำบธิโลนแลข้ว งร่ำนสถร่ำปนัตยกรรมหธินอนันงดงร่ำมของพระวธิหร่ำรถรูกทถึร งออกและถรูก
ทธิงร ลงบนหนัวถนนสร่ำยตตร่ำงๆทภีรทอดยร่ำวลงมร่ำจร่ำกภรูเขร่ำของพระวธิหร่ำร
2 บรตรชายผยปด้ ระเสรติฐของกรรงศติโยนมทคยู่าเปรทยบไดด้กคับทองคราเนมืทั้อดทนคัทั้น ถยกตทราคาเพทยงเทยู่า
หมด้อดตินททที่ปคัทั้นขขนทั้ ดด้วยมมือของชยู่างหมด้อเทยู่านคัทั้นหนอ ในแบบเดภียวกนัน บรรดร่ำคนหนรุตมของเยรรูซร่ำเลห็ม
นนันร คสือคนหนรุตมสร่ำวของกรรุงนนัรนไดข้กลร่ำยเปห็นเหมสือนหมข้อดธินซถึรงถรูกลธิขธิตไวข้แลข้วใหข้ถรูกทรร่ำใหข้แตก
คนหนรุตมทนัรงสธิรนในชนัวร อร่ำยรุนร นันพธินร่ำศไปแลข้วดข้วยนรรร่ำมสือของบร่ำบธิโลนโดยกร่ำรตกเปห็นเชลยหรสือเสภีย
ชภีวธิตในกร่ำรสรูข้รบ

พคค 4:3-4

แมด้แตยู่สคัตวห์ประหลาดทะเลยคังไดด้เอานมออกใหด้ลยกของมคันดยด แตยู่

ธติดาแหยู่งชนชาตติของขด้าพเจด้ากป็ใจรด้าย ดรจนกกระจอกเทศในถติที่นทรรกคันดาร แมข้แตตสร งธิ มภีชภีวธิตตตร่ำงๆ
แหตงทข้องทะเล เชตน แมวนรรร่ำหรสือปลร่ำวร่ำฬ ยตอมใหข้ลรูกๆของพวกมนันกธินนม แตตแมตชร่ำวยธิวบร่ำงคนกห็
จนตรอกในวนันทข้ร่ำยๆแหตงกร่ำรถรูกลข้อมโดยบร่ำบธิโลนเสภียจนพวกนร่ำงกธินลรูกๆของตนเอง นก
กระจอกเทศถรูกถสือวตร่ำเปห็นสนัตวรมลทธิน และบรรดร่ำแมตๆในเยรรูซร่ำเลห็มในชตวงวนันทข้ร่ำยๆอนันเลวรข้ร่ำย
ของกร่ำรถรูกลข้อมกห็เปห็นเชตนนนัรน
4 ลติทั้นของทารกททที่ยคังไมยู่หยยู่านมกระหายจนตติดเพดาน พวกเดป็กไดด้ขออาหาร แตยู่ไมยู่มทใครยมืนที่
ใหด้เขา แมตเหลตร่ำนร นันทภีไร มตเสภียสตธิเหมสือนคนอสืนร ๆกห็ไมตมภีนมใหข้ลรูกกธิน เยเรมภียไร ดข้เหห็นภร่ำพอนันนตร่ำกลนัว
ของเดห็กเลห็กๆทภีรอดอยร่ำกในชตวงวนันทข้ร่ำยๆของกร่ำรลข้อมกรรุงเยรรูซร่ำเลห็มโดยคนบร่ำบโธิ ลน
พคค 4:5-6

คนทคัทั้งปวงททที่เคยรคับประทานอาหารอยยู่างเลติศหรย กลคับตด้องโดดเดทที่ยว

อยยตยู่ ามถนน คนทคัทั้งหลายททที่เตติบโตมาดด้วยเสมืทั้อสทแดงสดกลคับตด้องกอดกองมยลสคัตวห์ คนเหลตร่ำนร นันทภีร
เคยชธินกนับอร่ำหร่ำรเลธิศรสบนัดนภีรกโห็ ดดเดภียร ว คนเหลตร่ำนร นันทภีรถรูกเลภีรยงดรูมร่ำในควร่ำมมนังร คนังร สมนัยอดภีตบนัดนภีรกห็
ครุยข้ กองขยะเพสืรอหร่ำอร่ำหร่ำร
6 เพราะโทษความชคัที่วชด้าของธติดาแหยู่งชนชาตติขด้าพเจด้านคัทั้นกป็ใหญยู่โตกวยู่าโทษบาปของเมมือง
โสโดมททที่ตด้องควรที่าทลายลงในพรติบตาเดทยว โดยไมยู่มทมมือใครไดด้แตะตด้องเลย กร่ำรลงโทษควร่ำมบร่ำป
ของเยรรูซร่ำเลห็มกห็รรุนแรงยธิงร กวตร่ำทภีรโสโดมไดข้เผชธิญ โสโดมถรูกทรร่ำลร่ำยในวนันเดภียว เยรรูซร่ำเลห็มทนควร่ำม
ทรุกขรทรมร่ำนอนันยร่ำวนร่ำนในกร่ำรถรูกปธิดลข้อมโดยคนบร่ำบธิโลนและไมตมภีผรูข้ใดชตวยเหลสือเธอ
พคค 4:7-8

พวกนาศทรห์ของเธอบรติสรทธติธิ์กวยู่าหติมะและขาวกวยู่านรทั้านม ผติวพรรณ

ของเขาเปลยู่งปลคัที่งยติที่งกวยู่ามรกดา เขามทรยปรยู่างงามดคัที่งไพทยรยห์ พวกนร่ำศภีรใร นสมนัยของเยเรมภียรอร่ำจเปห็น
คนเหลตร่ำนร นันทภีรแยกตนัวออกโดยครร่ำปฏธิญร่ำณทภีรใหข้ไวข้ตตอองครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำ ละเวข้นเสภียจร่ำกกร่ำรดสืรมเหลข้ร่ำ
องรุตนและสรุรร่ำ ยถึดถสือกร่ำรรนับประทร่ำนอร่ำหร่ำรแบบพอประมร่ำณ และปฏธิบนัตธิตร่ำมพระรร่ำชบนัญญนัตธิของ
โมเสสในเรสืรองกร่ำรแยกออก เยเรมภียรพรรณนร่ำถถึงกร่ำรทภีพร วกเขร่ำเคยเปห็นคนหมดจด สะอร่ำดและ
บรธิสรุทธธิธ

แตตบนัดนภีร 8 บคัดนทผทั้ ติวพรรณของเขากป็ดรายติงที่ กวยู่าถยู่านหติน ใครๆตามถนนกป็จราเขาไมยู่ไดด้ หนคัง
ของเขาเหทที่ยวหรด้มกระดยกและซย บราวกคับไมด้เสทยบ ขณะทภีรกร่ำรลข้อมของคนบร่ำบธิโลนเกธิดขถึรนตตอไป
พวกนร่ำศภีรรเหลตร่ำนร ภีกกห็ ลร่ำยเปห็นคนเนสืรอตนัวสกปรกและผอมแหข้งเหลสือแตตกระดรูก – ควร่ำมหวร่ำดกลนัว
ซถึรงพวกเขร่ำเคยเปห็น
พคค 4:9-10

คนททที่ตายดด้วยคมดาบยคังดทกวยู่าคนททที่ตด้องอดอยากตาย เพราะคน

เหลยู่านททั้คยู่อยผอมคยู่อยตายไป ถยกแทงทะลรเพราะขาดผลจากทด้องนา คนเหลตร่ำนร นันทภีรถรูกฆตร่ำตร่ำยในกร่ำร
สรูรข้ บครนัรงสรุดทข้ร่ำยกห็ดภีกวตร่ำคนเหลตร่ำนร นันทภีรออต นเปลภีรยไปเพรร่ำะควร่ำมอดอยร่ำก ฝตร่ำยหลนังทรุกขรทรมร่ำนกนับ
ควร่ำมตร่ำยเปห็นพนันครนัรง เพรร่ำะวตร่ำไมตมภีอร่ำหร่ำรจร่ำกทข้องนร่ำใหข้รนับประทร่ำน
10 มมือของหญติงททที่ใจอยู่อนกลคับเอาลยกของตคัวตด้มกติน ลยกททที่ถยกตด้มเปป็นอาหารนคัทั้นกตินกคันเมมืที่อ
ยามหายนะมาสยยู่ธติดาแหยู่งชนชาตติของขด้าพเจด้า หญธิงทนัรงหลร่ำยทภีรปกตธิแลข้วมภีควร่ำมกรรุณร่ำไดข้
เสสืรอมทรร่ำมลงจนถถึงขนร่ำดทภีรพวกนร่ำงตข้มลรูกๆของตนัวเองและกธินพวกเขร่ำ ควร่ำมสยดสยองของวนัน
ทข้ร่ำยๆของเยรรูซร่ำเลห็มกห็เปห็นเชตนนนัรน
พคค 4:11-12

พระเยโฮวาหห์ทรงบคันดาลโทโสออกมาแลด้ว พระองคห์ทรงเทพระ

พติโรธอคันเกรททั้ยวกราดของพระองคห์ลงแลด้ว และไดด้ทรงจรดไฟขขทั้นในกรรงศติโยน ซขที่งเผาผลาญรากของ
เมมืองนคัทั้น เยเรมภียยร อมรนับอยตร่ำงเปธิดอกวตร่ำกร่ำรพธิพร่ำกษร่ำอนันนตร่ำกลนัวทภีรเกธิดแกตเยรรูซร่ำเลห็มนนัรนเปห็นฝภีมสือของ
ผรูข้ใด มนันคสือควร่ำมเกรภีรยวกรร่ำดแหตงพระพธิโรธของพระเจข้ร่ำซถึรงไดข้นรร่ำไฟแหตงกร่ำรทรร่ำลร่ำยเชตนนนัรนมร่ำ มนัน
ไดข้เผร่ำผผลร่ำญกรรุงนนัรนจนถถึงรร่ำกทนัรงหลร่ำยของมนัน
12 กษคัตรติยห์ทคัทั้งปวงแหยู่งแผยู่นดตินโลก และบรรดาชาวพติภพพากคันไมยู่เชมืที่อวยู่าคยยู่อรติหรมือศคัตรย จะ
ไดด้เขด้าไปในประตยกรรงเยรย ซาเลป็มไดด้ เยเรมภียรออกควร่ำมเหห็นวตร่ำบรรดร่ำกษนัตรธิยรของโลกไมตอยร่ำกจะ
เชสืรอวตร่ำศนัตรรูทร นังหลร่ำยของเยรรูซร่ำเลห็มจะสร่ำมร่ำรถสรข้ร่ำงควร่ำมเสภียหร่ำยเชตนนนัรนแกตพวกเขร่ำไดข้ แตตบนัดนภีรคน
เหลตร่ำนร ภีเขข้ร่ำใจพระพธิโรธของพระเจข้ร่ำทภีรมภีตตอประชร่ำชนของพระองครเองแลข้ว
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เพราะความผติดบาปของพวกผยด้พยากรณห์ของกรรงศติโยน และเพราะ

ความชคัที่วชด้าของพวกปรโรหติตของกรรงนคัทั้น ททที่ไดด้กระทราโลหติตของคนชอบธรรมใหด้ไหลออกใน

ทยู่ามกลางกรรง เยเรมภียรกลตร่ำวถถึงควร่ำมชนัวร ชข้ร่ำของเหลตร่ำผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำแหตงเยรรูซร่ำเลห็มทภีรละทธิรงควร่ำม
จรธิง นอกเหนสือจร่ำกหลนักศร่ำสนศร่ำสตรรทภีรชนัวร ชข้ร่ำของพวกเขร่ำแลข้ว พวกเขร่ำยนังไดข้ฆตร่ำบรรดร่ำคนชอบ
ธรรมในทตร่ำมกลร่ำงกรรุงนนัรนดข้วย
14 เขาทคัทั้งหลายเดตินเปะปะและตาบอดไปตามถนน ทราตคัวใหด้มลทตินดด้วยโลหติต จนคนจะ
จคับตด้องไมยู่ไดด้ททที่เสมืทั้อผด้าของเขา กระนนัรนในวนันทข้ร่ำยๆของกร่ำรถรูกลข้อมโดยคนบร่ำบธิโลน บรรดร่ำผรูข้ทภีร
ละทธิรงควร่ำมจรธิงทร่ำงศร่ำสนร่ำเหลตร่ำนร ภีกเห็ ดธินเปะปะไปมร่ำเหมสือนคนตร่ำบอด โดยใชข้ภร่ำพเปรภียบของ
เสสืรอผข้ร่ำทภีรเปรอะเลสือดของฆร่ำตกรคนหนถึรง เยเรมภียรเปรภียบบรรดร่ำผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำทภีรละทธิรงควร่ำมจรธิง
เหลตร่ำนร ภีวร่ำต เปห็นเหมสือนคนมภีเสสืรอผข้ร่ำทภีรเปรอะเปสืร อนโลหธิตจนถถึงขนร่ำดทภีรวร่ำต สร่ำมนัญชนรนังเกภียจพวกเขร่ำ
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คนทคัทั้งหลายรด้องบอกเขาวยู่า "ไปซติ มลทตินจรติง ไปเถอะ ไปป๊ อยยู่ามา

ถยกตด้องนะ" เมมืที่อเขาเหลยู่านคัทั้นหนทไป เปป็นคนพเนจร พลเมมืองของประชาชาตติพยดกคันวยู่า "เขาตด้องไมยู่
อยยทยู่ ทที่นทที่อทกตยู่อไป" เหลตร่ำสร่ำมนัญชนแหตงเยรรูซร่ำเลห็มรข้องบอกบรรดร่ำผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำทภีรละทธิรงควร่ำมจรธิง
ใหข้ไปใหข้พนข้ และไปอยรูทต ตร่ำมกลร่ำงคนตตร่ำงชร่ำตธิ แมข้ตวนั เองกห็มภีควร่ำมผธิดในควร่ำมบร่ำปมร่ำกมร่ำยเชตนกนัน
เหลตร่ำสร่ำมนัญชนแหตงเยรรูซร่ำเลห็มกห็เอสือมระอร่ำกบนั ควร่ำมชนัวร ชข้ร่ำของเหลตร่ำผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำของพวกเขร่ำ
พวกเขร่ำสนังร คนเหลตร่ำนร นันมธิใหข้อร่ำศนัยอยรูใต นเยรรูซร่ำเลห็มอภีกตตอไป
16 พระพติโรธของพระเยโฮวาหห์ทรงกระทราใหด้เขาทคัทั้งปวงกระจคัดกระจายไป พระองคห์จะ
ไมยู่ทรงสนพระทคัยในเขาอทกเลย คนทคัทั้งหลายจขงไมยู่นคับถมือพวกปรโรหติต ไมยู่ทราครณตยู่อพวกผยใด้ หญยู่
ควร่ำมกรธิรวขององครพระผรูข้เปห็นเจข้ร่ำทรร่ำใหข้ผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำทภีรชนัวร ชข้ร่ำเหลตร่ำนร ภีกระจนัดกระจร่ำยไปและ
พระองครไมตทรงไวข้หนข้ร่ำพวกเขร่ำเลย นอกจร่ำกนภีร เหลตร่ำสร่ำมนัญชนกห็ไมตเคร่ำรพนนับถสือพวกผรูข้นรร่ำของตน
อภีกตตอไป ไมตวร่ำต จะเปห็นผรูข้นรร่ำทร่ำงศร่ำสนร่ำหรสือไมตกตห็ ร่ำม เยรรูซร่ำเลห็มแตกเปห็นเสภีรยงๆจรธิงๆ เหลตร่ำผรูข้นรร่ำ
ดข้ร่ำนพลเมสืองและศร่ำสนร่ำของกรรุงนนัรนลตมสลร่ำยลงในชตวงวนันทข้ร่ำยๆของกร่ำรถรูกลข้อมโดยคนบร่ำบธิโลน
พคค 4:17-18

นคัยนห์ตาของพวกเรามองหาความชยู่วยเหลมือ การชยู่วยเหลมือนคัทั้นไรด้

ประโยชนห์ สยู่วนการเฝด้ารอคอย พวกเราไดด้คอยประเทศททที่ไมยู่อาจจะชยู่วยเราใหด้รอดไดด้ กลตร่ำวแทน
ประชร่ำชร่ำตธินร นันโดยรวม เยเรมภียรรข้องออกมร่ำวร่ำต แมข้พวกเขร่ำยนังเปห็นประชร่ำชร่ำตธิหนถึรงอยรูต นนัยนรตร่ำของ

พวกเขร่ำกคห็ อยเกข้อในกร่ำรมองหร่ำควร่ำมชตวยเหลสือจร่ำกประชร่ำชร่ำตธิอสืรนทภีรจะชตวยพวกเขร่ำไดข้ อภียธิปตรเปห็น
ศนัตรรูของบร่ำบธิโลน แตตพวกเขร่ำกไห็ มตไดข้มร่ำชตวยเหลสือเยรรูซร่ำเลห็ม
18 มทคนสะกดรอยตามเรา จนพวกเราเดตินตามถนนของพวกเราไมยู่ไดด้ เบมืทั้องปลายของ
พวกเรากป็ใกลด้เขด้ามาแลด้ว วคันเดมือนทคัทั้งหลายของพวกเรากป็จะจบอยยยู่ เพราะบคันทั้ ปลายของพวกเรามา
ถขง เมสืรอนถึกยข้อนกลนับไปยนังวนันทข้ร่ำยๆของกร่ำรสรูข้รบนนัรน เยเรมภียรกหห็ มร่ำยเหตรุวร่ำต คนบร่ำบธิโลนไลตลตร่ำ
บรรดร่ำผรูข้อยรูอต ร่ำศนัยในกรรุงนนัรนเพสือร ทภีรวร่ำต พวกยธิวจะไดข้ออกไปตร่ำมทข้องถนนไมตไดข้ ในวนันทข้ร่ำยๆอนันมสืด
มธิดเหลตร่ำนร นัน พวกเขร่ำรรูข้วร่ำต จรุดจบของตนใกลข้เขข้ร่ำมร่ำแลข้ว ในอภีกไมตกภีรวนันขข้ร่ำงหนข้ร่ำ จรุดจบของพวกเขร่ำกห็
มร่ำถงถึ จรธิงๆ บร่ำบโธิ ลนยถึดครองเยรรูซร่ำเลห็มไดข้ทรนังหมด ทรุกอยตร่ำงจบสธิรนแลข้ว
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พวกททที่ขยู่มเหงเรากป็เรป็วกวยู่านกอตินทรทในทด้องฟด้า เขาทคัทั้งหลายวติที่ง

ไลยู่กวดพวกเราบนภยเขา เขาทคัทั้งหลายซรยู่มคอยจคับเราในถติที่นทรรกคันดาร ในกร่ำรพรรณนร่ำถถึงกร่ำรโจมตภี
ของบร่ำบธิโลนทภีกร ระทรร่ำตตอเยรรูซร่ำเลห็มและยรูดร่ำหร เยเรมภียคร รรรร่ำครวญวตร่ำศนัตรรูของพวกเขร่ำกวห็ อต งไวกวตร่ำ
ฝรูงนกอธินทรภีแหตงทข้องฟข้ร่ำ กองทนัพของบร่ำบธิโลนไดข้ไลตตร่ำมกองทนัพของยรูดร่ำหรบนเทสือกเขร่ำและใน
ทะเลทรร่ำยแหตงยรูเดภีย
20 ลมปราณทางจมยกของพวกขด้าพเจด้า คมือผยด้ททที่พระเยโฮวาหห์ทรงเจติมไวด้นคัทั้น กป็ตกหลรมพราง
ของเขาทคัทั้งหลายแลด้ว คมือพวกเรากลยู่าวถขงพระองคห์ทยู่านวยู่า "เราจะดรารงชทวติตของเราทยู่ามกลาง
ประชาชาตติไดด้ กป็ดด้วยอาศคัยรยู่มเงาของพระองคห์ทยู่าน" ในกร่ำรใชข้ภร่ำพเปรภียบของลมหร่ำยใจแหตงรรูจ
มรูกของพวกเขร่ำ (นนันร คสือ ชภีวตธิ ) เพสืรอหมร่ำยถถึงกษนัตรธิยรองครสรุดทข้ร่ำยแหตงยรูดร่ำหร (เศเดคภียร่ำหร) เยเรมภียรกห็
ครรรร่ำครวญวตร่ำเศเดคภียร่ำหรถรูกทรร่ำใหข้ตธิดกนับ (นนันร คสือ ถรูกจนับ) โดยกองทนัพของบร่ำบโธิ ลนแลข้ว แมข้เขร่ำเปห็น
กษนัตรธิยรทไภีร มตยรร่ำเกรงพระเจข้ร่ำ พวกยธิวแหตงยรูดร่ำหรกหห็ วนังวตร่ำจะมภีชวภี ธิตอยรูภต ร่ำยใตข้รตมเงร่ำของเขร่ำทตร่ำมกลร่ำง
ประชร่ำชร่ำตธิทรนังหลร่ำยทภีรเปห็นคนตตร่ำงชร่ำตธิทภีรอยรูลต ข้อมรอบ (อภีกทรรศนะหนถึงร กห็คสือวตร่ำ พวกยธิวอยตร่ำงนข้อยกห็
หวนังวตร่ำจะมภีชวภี ธิตอยรูภต ร่ำยใตข้กร่ำรนรร่ำของเขร่ำในบร่ำบธิโลน)
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โอ ธติดาแหยู่งเมมืองเอโดม ททที่อาศคัยอยยใยู่ นแผยู่นดตินอยส จงเปรมปรทดติธิ์และ

ยตินดทเถติด ถด้วยนคันทั้ จะผยู่านมาถขงเจด้าดด้วย เจด้าจะตด้องเมามาย และจะกระทราใหด้ตคัวเองเปลมือยเปลยู่าไป

เอโดมทภีรอยรูทต ร่ำงทธิศตะวนันออกไดข้ชสืรนชมยธินดภีเมสือร เยรรูซร่ำเลห็มถรูกปลข้นโดยบร่ำบธิโลน ดรู โอบร่ำดภียร 1:12
เยเรมภียรจงถึ ยรุพวกเขร่ำอยตร่ำงเยข้ยหยนันใหข้เปรมปรภีดธ ธิตตอไป ทภีนร ตร่ำสนใจกห็คสือวตร่ำแผตนดธินเอโดมถรูก
หมร่ำยเหตรุวร่ำต เปห็นสต วนหนถึรงของอรูส (แผตนดธินของโยบ) แตตผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรเตสือนวตร่ำวนนั นนัรนกรร่ำลนังจะ
มร่ำในไมตชข้ร่ำเมสือร บร่ำบธิโลนจะโฉบผตร่ำนเขข้ร่ำไปในเอโดมเหมสือนทภีรมนันไดข้โฉบผตร่ำนเขข้ร่ำไปในยรูดร่ำหร ดรู
เยเรมภียร 49:7-22
22 โอ ธติดาแหยู่งกรรงศติโยนเอจ๋ย การลงโทษเพราะความชคัที่วชด้าของเจด้ากป็ครบแลด้ว พระองคห์จะ
ไมยู่ทรงพาเจด้าออกไปใหด้เปป็นเชลยอทกตยู่อไป โอ ธติดาแหยู่งเมมืองเอโดมเอจ๋ย พระองคห์จะทรงลงโทษ
เพราะความชคัวที่ ชด้าของเจด้า พระองคห์จะทรงเผยบาปของเจด้าใหด้ประจคักษห์ กร่ำรพธิพร่ำกษร่ำของพระเจข้ร่ำทภีร
มภีตตอศธิโยน (นนันร คสือ เยรรูซร่ำเลห็ม) ครบถข้วนแลข้ว พระเจข้ร่ำจะไมตทรงสต งประชร่ำชนของพระองครใหข้ตก
เปห็นเชลยอภีกเลย อยตร่ำงไรกห็ตร่ำม พระพธิโรธของพระเจข้ร่ำกร่ำร ลนังจะไปถถึงเอโดมบข้ร่ำงแลข้ว ควร่ำมบร่ำปทนัรง
หลร่ำยของพวกเขร่ำจะถรูกเผยใหข้ประจนักษรและถรูกพธิพร่ำกษร่ำ ดรู เยเรมภียร 49:10
*****
ภนำพรวมของเพลงครนรนำครวญ 5: หนนังสสือเพลงครรรร่ำครวญปบิดทผู้ร่ำยดผู้วยกร่ำรทขีรเยเรมขียพย ผดแทน
ประชร่ำชร่ำตบินนันี้น โดยขอรผู้องพระเจผู้ร่ำใหผู้ทรงหนันกลนับมร่ำโปรดปรร่ำนพวกเขร่ำอขีกครนังนี้ ลนักษณะเฉพร่ำะ
ตนัวทขีรเรขียงตร่ำมตนัวอนักษรของหนนังสสือเลน่มนขีดนี้ รร่ำเนบินตน่อไปจนถถึงตอนจบ
พคค 5:1

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงระลขกวยู่ามทอะไรตกถขงขด้าพระองคห์

ขอทรงพติจารณาและทอดพระเนตรความอดสย ของขด้าพระองคห์ ในกร่ำรปธิดทข้ร่ำยเพลงครรรร่ำครวญของ
เขร่ำ เยเรมภียรรข้องทรูลตตอพระเจข้ร่ำใหข้ทรงระลถึกถถึงสธิรงทนัรงปวงทภีรไดข้บนังเกธิดแกตประชร่ำชนของพระองคร เขร่ำ
รข้องทรูลพระเจข้ร่ำใหข้ทรงพธิจร่ำรณร่ำสถร่ำนกร่ำรณรทภีรนตร่ำเศรข้ร่ำของพวกเขร่ำ
พคค 5:2-6

ผรูข้พยร่ำกรณรทตร่ำนนภีรจถึงเรธิรมตข้นเพลงครรรร่ำครวญเกภีรยวกนับสภร่ำพอนันนตร่ำ

สลดของชนชร่ำตธิของเขร่ำ มรดกของพวกขด้าพระองคห์ไดด้ไปตกอยยยู่กบคั พวกตยู่างประเทศ บด้านเรมือน
ของพวกขด้าพระองคห์เปป็นของคนตยู่างดด้าว ทภีรดธินตตร่ำงๆของบรรพบรุรรุษของพวกเขร่ำซถึรงควรตกเปห็น

มรดกของพวกเขร่ำตร่ำมพระรร่ำชบนัญญนัตธิของโมเสสบนัดนภีรกลนับตกเปห็นของคนตตร่ำงชร่ำตธิ – ยร่ำขมทภีร
พวกยธิวตข้องกลสืนลงไป
3 พวกขด้าพระองคห์เปป็นคนกราพรด้าและคนกราพรด้าพยู่อ และเหลยู่ามารดาของขด้าพระองคห์เปป็น
ดคัที่งหญติงมยู่าย ประชร่ำชร่ำตธินร นันไดข้กลร่ำยเปห็นประชร่ำชร่ำตธิแหตงพวกลรูกกรร่ำพรข้ร่ำและหญธิงมตร่ำย บรรดร่ำคน
หนรุตมของประชร่ำชร่ำตธินร นันไดข้ถรูกเขตนฆตร่ำไปแลข้วในสงครร่ำมครนัรงสรุดทข้ร่ำยนนัรน
4 นรทั้ากป็ตด้องซมืทั้อเขาดมืที่ม ฟมืนกป็ตด้องซมืทั้อเขาใชด้ ของอรุปโภคบรธิโภคขนัรนพสืรนฐร่ำนตตร่ำงๆอยตร่ำงนรรร่ำ
และฟสืนทภีรใชข้กตอไฟหรุงหร่ำอร่ำหร่ำรบนัดนภีรกลนับถรูกขร่ำยใหข้แกตพวกยธิวโดยคนบร่ำบโธิ ลน นอกเหนสือจร่ำก
ควร่ำมบร่ำดเจห็บตตร่ำงๆแหตงสงครร่ำมบนัดนภีรคสือ กร่ำรเยข้ยหยนันแหตงกร่ำรบภีบคนัรนทร่ำงเศรษฐกธิจหลนังสงครร่ำม
ครนัรงนนัรน
5 ผยด้ขมยู่ ขทที่ไดด้ขทที่คอพวกขด้าพระองคห์ไวด้ พวกขด้าพระองคห์ทรางานหนคักและไมยู่มทเวลาพคักเลย
พวกยธิวซถึงร เคยคอแขห็งตตอพระเจข้ร่ำของตนบนัดนภีรกลนับตกเปห็นทร่ำสรนับใชข้ของบร่ำบโธิ ลน บร่ำงคนถรูก
บนังคนับใหข้ตกเปห็นทร่ำสโดยคนบร่ำบธิโลน
6 พวกขด้าพระองคห์พนมมมือใหด้คนอทยปติ ตห์และคนอคัสซทเรทย เพมืที่อจะไดด้อาหารรคับประทานอติที่ม
หนขที่ง พวกยธิวทภีรเยตอหยธิงร ซถึงร หนภีพนข้ แอกของบร่ำบโธิ ลนมร่ำไดข้กตห็ ข้องจรร่ำใจเจรจร่ำตตอรองกนับคนอภียธิปตรทภีร
อยรูทต ร่ำงทธิศตะวนันตกเฉภียงใตข้หรสือกนับคนอนัสซภีเรภียทภีรถรูกทรร่ำใหข้อตอนแอไปแลข้วทร่ำงทธิศตะวนันออกเฉภียง
เหนสือเพสือร ทภีรจะไดข้อร่ำหร่ำร นภีรบอกเปห็นนนัยอยตร่ำงชนัดเจนถถึงควร่ำมขร่ำดแคลนอยตร่ำงรรุนแรงหลนังสงครร่ำม
กนับบร่ำบธิโลนครนัรงนนัรน
พคค 5:7

บรรพบรรรษของพวกขด้าพระองคห์ไดด้กระทราบาป และกป็ตายหมดแลด้ว

พวกขด้าพระองคห์ตด้องถยกโทษเพราะความชคัวที่ ชด้าของเขา เยเรมภียรหยรุดชนัวร ครรูตเพสืรอนถึกยข้อนถถึงควร่ำมบร่ำป
ของบรรพบรุรรุษของพวกเขร่ำ เขร่ำยอมรนับวตร่ำพวกเขร่ำกร่ำร ลนังทนทรุกขรกบนั ผลทภีรตร่ำมมร่ำตตร่ำงๆของควร่ำมชนัวร
ชข้ร่ำของพวกเขร่ำ

พคค 5:8-10

ทาสกลคับปกครองพวกขด้าพระองคห์ ไมยู่มทผด้ใย ดชยู่วยขด้าพระองคห์ใหด้พนด้

มมือของเขาไดด้ ระเบภียบทร่ำงสนังคมทตร่ำมกลร่ำงพวกยธิวไดข้ถรูกพลธิกจร่ำกหนข้ร่ำมสือเปห็นหลนังมสือแลข้ว เขร่ำอร่ำจ
กรร่ำลนังหมร่ำยถถึงเจข้ร่ำเหนสือหนัวของพวกเขร่ำ บนัดนภีรบรรดร่ำขข้ร่ำรนับใชข้ของเนบรูคนัดเนสซร่ำรรกปห็ กครองเหนสือ
พวกเขร่ำ ไมตมภีผรูข้ใดสร่ำมร่ำรถชตวยพวกเขร่ำใหข้พนข้ จร่ำกกร่ำรตกเปห็นเชลยของพวกเขร่ำในบร่ำบธิโลนไดข้
9 ขด้าพระองคห์ทคัทั้งหลายไดด้อาหารมาโดยเอาชทวติตเขด้าเสทที่ยงเพราะดาบแหยู่งถตินที่ ทรรกคันดาร พวก
ยธิวจรร่ำนวนเลห็กนข้อยทภีรหลงเหลสืออยรูใต นเยรรูซร่ำเลห็มไดข้อร่ำหร่ำรมร่ำโดยตข้องเสภีรยงชภีวธิตของตน พวกผรูข้รข้ร่ำย
และพวกโจรแอบซรุตมเพสืรอปลข้นคนเหลตร่ำนร นันทภีรไปยนังหรสือมร่ำจร่ำกอภียธิปตรเพสืรอซสืรออร่ำหร่ำร
10 ผติวหนคังของพวกขด้าพระองคห์กป็รด้อนปานเตาอบ เพราะความเดมือดรด้อนของทรพภติกขภคัย
ในผลพวงหลนังสงครร่ำมครนัรงนนัรน กร่ำรกนันดร่ำรอร่ำหร่ำรและควร่ำมอดอยร่ำกคสือศนัตรรูทคภีร รต ร่ำชภีวธิตพวกเขร่ำ
สภร่ำวะดนังกลตร่ำวนรร่ำไปสรูตโรคภนัยตตร่ำงๆทภีรทรร่ำใหข้ผธิวหนนังมภีสภีคลรรร่ำ
พคค 5:11-14

เขาทคัทั้งหลายขมืนใจพวกผยด้หญติงในกรรงศติโยน และขยู่มใจสาว

พรหมจารทในหคัวเมมืองแหยู่งยยดาหห์ ครร่ำทภีรแปลวตร่ำ ขมืนใจ (อร่ำนร่ำหย) มภีควร่ำมหมร่ำยตรงตนัววตร่ำ ‘ทรร่ำใหข้ตรร่ำลง’
ควร่ำมหมร่ำยโดยนนัยนนัรนปรร่ำกฏชนัดเจน ผรูข้หญธิงทรุกวนัยถรูกขตมขสืนระหวตร่ำงและหลนังสงครร่ำมกนับบร่ำบธิ
โลนครนัรงนนัรน
12 พวกเจด้านายตด้องถยกผยกมมือแขวน ไมยู่มทใครแสดงความนคับถมือตยู่อหนด้าพวกผยใด้ หญยู่ ควร่ำม
โหดรข้ร่ำยทร่ำรรุณอสืนร ๆของสงครร่ำมครนัรงนนัรนถรูกหมร่ำยเหตรุไวข้ พวกเจข้ร่ำนร่ำยบร่ำงคนถรูกผรูกมสือแขวน พวก
คนชรร่ำถรูกดรูหมธิรน
13 พวกคนหนรยู่มถยกบคังคคับใหด้โมยู่แปด้ง และพวกเดป็กตด้องแบกฟมืนหนคักลด้มลรกคลรกคลาน พวก
คนหนรุตมทภีรยนังรอดชภีวธิตและแมข้แตตเดห็กๆชร่ำวยธิวกห็ถรูกบนังคนับใหข้ใชข้แรงงร่ำนหนนัก เดห็กๆบร่ำงคนลข้มลง
ภร่ำยใตข้ฟสืนกองใหญตทพภีร วกเขร่ำถรูกบนังคนับใหข้แบก
14 พวกผยด้ใหญยู่หายตคัวไปจากประตยเมมือง พวกคนหนรมยู่ ไดด้หยรดดทดสทตทเปยู่าแลด้ว บรุคคลทภีร
ปฏธิบนัตธิหนข้ร่ำทภีรตตร่ำงๆของตนในชภีวธิตตร่ำมปกตธิในเยรรูซร่ำเลห็มกห็หยรุดเสภียแลข้ว พวกผรูข้ใหญตไมตนนังร ทภีรประตรู

เมสืองเพสืรอทรร่ำกธิจธรุระของตนอภีกตตอไป พวกนนักดนตรภีกไห็ มตเลตนเพลงของตนอภีกตตอไป ทรุกอยตร่ำงจบสธิรน
ลงแลข้ว
พคค 5:15-16

ความปลาบปลมืทั้มกป็ประลาตไปจากใจของพวกขด้าพระองคห์สนติทั้ การ

เตด้นรราของพวกขด้าพระองคห์กลายเปป็นการรรที่าไหด้ ควร่ำมปลร่ำบปลสืรมไดข้อนันตรธร่ำนไปจร่ำกเยรรูซร่ำเลห็ม
แลข้ว กร่ำรเตข้นรรร่ำแบบพสืรนเมสืองอนันสนรุกสนร่ำนของชร่ำวยธิว ซถึรงมนักถรูกแสดงในชตวงงร่ำนเทศกร่ำลตตร่ำงๆ
ไดข้ถรูกแทนทภีรดข้วยเพลงงร่ำนศพเสภียแลข้ว
16 มงกรฎไดด้รยู่วงหลยู่นจากศทรษะขด้าพระองคห์แลด้ว วติบคัตติแกยู่พวกขด้าพระองคห์ เพราะพวกขด้า
พระองคห์กระทราบาปไวด้ สงตร่ำรร่ำศภีทร นังสธิรนไดข้มลร่ำยหร่ำยไปจร่ำกเยรรูซร่ำเลห็มและยรูดร่ำหรแลข้ว ในนร่ำมของ
ชนชร่ำตธิของเขร่ำ เยเรมภียสร ร่ำรภร่ำพควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำตตอพระเจข้ร่ำและสร่ำรภร่ำพวตร่ำพวกเขร่ำสมควร
ไดข้รนับสธิรงทภีพร วกเขร่ำกร่ำร ลนังไดข้รนับแลข้ว
พคค 5:17-18

เหตรนททั้เองใจพวกขด้าพระองคห์จขงอยู่อนกราลคัง เพราะการเหลยู่านททั้เอง

นคัยนห์ตาขด้าพระองคห์จขงมคัวไป ขณะทภีรเยเรมภียรวงธิ วอนตตอพระเจข้ร่ำแทนประชร่ำชร่ำตธิของเขร่ำทภีรถรูกทรร่ำลร่ำย
แลข้ว เขร่ำกยห็ อมรนับอยตร่ำงเปธิดอกวตร่ำใจของเขร่ำอตอนกรร่ำลนังและนนัยนรตร่ำของเขร่ำมนัวไป เขร่ำเปห็นไขข้ใจและ
ทข้อใจสรุดๆ
18 เหตรดด้วยภยเขาศติโยนซขที่งรกรด้างไป พวกสร นขคั จติทั้งจอกจขงมาเดตินเพยู่นพยู่านอยยบยู่ นนคันทั้ ควร่ำม
ทรุกขรโศกของเขร่ำมใภี หข้ตตอสภร่ำพของเยรรูซร่ำเลห็ม มนันรกรข้ร่ำงจนถถึงขนร่ำดทภีรวร่ำต พวกสรุนขนั จธิรงจอกเดธิน
เพตนพตร่ำนไปมร่ำในนครหลวงเมสือร ครนัรงอดภีต ปกตธิแลข้วพวกสรุนขนั จธิรงจอกอยรูใต นถธิรนทรุรกนันดร่ำรและไมตใชต
ในเมสืองใหญตๆ และนนันร คสือประเดห็นของเขร่ำ เยรรูซร่ำเลห็มไดข้กลร่ำยเปห็นเหมสือนถธิรนทรุรกนันดร่ำรแลข้ว
พคค 5:19-20

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ แตยู่พระองคห์ทรงสถติตอยยเยู่ ปป็นนติตยห์ พระททที่นคัที่ง

ของพระองคห์ดรารงอยยยู่ท รกชคัที่วอายร ขณะทภีรเขร่ำใกลข้จะถถึงบทสรรุปแหตงเพลงครรรร่ำครวญของเขร่ำ เยเรมภียรกห็
เตสือนใหข้พระเจข้ร่ำระลถึกถถึงกร่ำรทรงสภร่ำพนธิรนันดรรของพระองคร พระทภีรนนังร ของพระเจข้ร่ำดรร่ำรงอยรูตต ลอด
ไป

20 เปป็นไฉนพระองคห์ทรงลมืมพวกขด้าพระองคห์เสทยเปป็นนติตยห์ เปป็นไฉนไดด้ทรงทอดทติทั้งพวกขด้า
พระองคห์เสทยนานดคังนททั้ เยเรมภียรจถึงอข้อนวอนพระเจข้ร่ำมธิใหข้ลสืมพวกเขร่ำเสภียเปห็นนธิตยร เขร่ำอข้อนวอน
พระเจข้ร่ำมธิใหข้ทอดทธิรงพวกเขร่ำเปห็นเวลร่ำนร่ำน
พคค 5:21-22

โอ ขด้าแตยู่พระเยโฮวาหห์ ขอทรงชยู่วยขด้าพระองคห์ใหด้กลคับสยพยู่ ระองคห์

เถติด แลด้วพวกขด้าพระองคห์จะกลคับสยพยู่ ระองคห์ ขอทรงฟมืทั้นเดมือนปทของขด้าพระองคห์ใหด้เหมมือนดคังกยู่อน
ขณะทภีรเขร่ำกลตร่ำวปธิดทข้ร่ำยหนนังสสือเลตมนภีร เยเรมภียกร วห็ ธิงวอนพระเจข้ร่ำใหข้ทรงทรร่ำใหข้พวกเขร่ำกลนับจร่ำกกร่ำร
ตกเปห็นเชลยและทรร่ำใหข้พวกเขร่ำกลนับสรูตสภร่ำพเดธิมเหมสือนในสมนัยอดภีต
22 เวด้นเสทยแตยู่พระองคห์ทรงสลคัดทติทั้งพวกขด้าพระองคห์เสทยแลด้ว และพระองคห์ทรงกรติทั้วพวกขด้า
พระองคห์อยยู่างลด้นพด้น แมข้เขร่ำอข้อนวอนพระเจข้ร่ำใหข้ทรงทรร่ำใหข้พวกเขร่ำกลนับสรูตสภร่ำพเดธิมในฐร่ำนะ
ประชร่ำชร่ำตธิหนถึรง เยเรมภียรกยห็ อมรนับวตร่ำพระเจข้ร่ำทรงปฏธิเสธอธิสรร่ำเอลเพรร่ำะควร่ำมกรธิรวของพระองครทมภีร ภี
ตตอควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำ ควร่ำมเปห็นจรธิงของเรสือร งนภีรกคห็ อสื วตร่ำ สภร่ำพตตร่ำงๆอนันเลวรข้ร่ำยซถึรงไดข้เกธิดแกตยรู
ดร่ำหรกเห็ ปห็นเพรร่ำะควร่ำมบร่ำปของพวกเขร่ำ พระเจข้ร่ำทรงพธิพร่ำกษร่ำควร่ำมบร่ำป !

