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เพลงคร่ําครวญบทแรก
กรุ งที่ คั บคั่ งด วยพลเมื อ งมา
อ างว างอยู ได หนอ กรุ งที่ รุ ง
เรื องอยู ท ามกลางประชาชาติ มา
กลายเปนดั่ งหญิงมายหนอ กรุง
ที่ เปนดั่ งเจาหญิงทามกลางเมือง
ทั้ งหลายก็ กลั บเป นเมื องขึ้ นเขา
ไป
2 กรุ ง นั้ นร่ํ า ไห ส ะอื้ นในราตรี
กาล และน้ํ า ตาของเธอก็ อาบ
แกม เธอจะหาใครทามกลางคน
ที่ รั กเธอให มาปลอบเธอก็ หาไม
พบ บรรดาพวกเพื่ อนของเธอ
สิ้ นทุ กคนได ทรยศต อเธอ เขา
ทั้ งปวงกลับเปนศัตรูของเธอ
3ยู ดาห ได ถู กกวาดไปเป นเชลย
ได รั บความทุ กข ใจ ต องทํางาน
อย างทาส เธอต องพํานั กอยู
ท า มกลางประชาชาติ ทั้ งหลาย
เธอไม พบที่ หยุ ดพั กสงบเลย
บรรดาผู ขมเหงไดไลทันเธอเมื่ อ
เวลาเธอทุกขใจ
4ถนนหนทางที่ เข าเมื องศิโยนก็
คร่ํ า ครวญอยู เพราะไม มี ผู ใด
เดิ น ไปในงานเทศกาลที่ เคร ง
ครั ดทั้ งหลายนั้ น บรรดาประตู
เมื อ งของเธอก็ ร กร า งเสี ยแล ว
พวกปุ โ รหิ ต ของเธอได พ ากั น
ถอนใจ สาวพรหมจารีทั้ งหลาย
ของเธอก็ ต องทนทุ กข และตั ว
เธอเองก็ไดรับความขมขื่ นยิ่ งนัก

5พวกคู อริ ของเธอกลายเป นหั ว
หนา พวกศัตรูของเธอไดจําเริญ
ขึ้ น ด วยวาพระเยโฮวาห ได ทรง
กระทําให เธอทนทุ กข เพราะ
ความทรยศอั น มหั น ต ของเธอ
ลู ก เต า ทั้ งหลายของเธอตกไป
เปนเชลยตอหนาคู อริ
6 และความโอ อ าตระการได
พรากไปจากธิ ดาแห งศิ โยนเสี ย
แลว พวกเจานายของเธอก็กลับ
เป นดุ จฝู งกวางที่ หาทุ งหญ า
เลี้ ยงชี วิ ตไม ได และได วิ่ งป อแปหนีไปขางหนาผู ไลติดตาม
7 เยรู ซ าเล็ ม เมื่ อตกอยู ในยาม
ทุ กข ใจและยามลําเค็ ญก็ ได หวน
ระลึ กถึ งสิ่ งประเสริ ฐที่ ตนเคยมี
ในครั้ งกระโน น เมื่ อพลเมื อง
ของเธอตกอยู ในมื อ ของคู อริ
และหามี ผู ใดจะสงเคราะห เธอ
ไม พวกคู อริเห็นเธอแลวก็เยาะ
เยยวันสะบาโตทั้ งหลายของเธอ
8เยรู ซาเล็มไดทําบาปอยางใหญ
หลวง เหตุฉะนี้ เธอจึงถูกไลออก
บรรดาคนที่ เคยให เกี ยรติ เธอก็
ลบหลู เธอ เพราะเหตุ เขาทั้ ง
หลายเห็นความเปลื อยเปล าของ
เธอ เออ เธอเองได ถอนใจยิ่ ง
และหันหนาของเธอไปเสีย
9 มลทิ นของเธอก็ กรั งอยู ใน
กระโปรงของเธอ และเธอหาได
คํานึ งถึ งอนาคตของเธอไม ดั ง

(1) พคค 2:1; 4:1 (2) พคค 1:16; 2:11 (3) 2 พกษ 24:14-15
(4) อสย 24:4-6; ยรม 14:2 (5) ลนต 26:17; พบญ 28:43-44 (6) 2 พกษ 19:21
(7) โยบ 29:2; สดด 42:4 (8) 1 พกษ 8:46-47 (9) ยรม 2:34; อสค 24:12-13
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นั้ นเธอจึ งได เสื่ อมทรามลงเร็ ว มาจากเบื้ อ งบนให เ ข า ไปเหนื อ
อย างน าใจหาย เธอก็ ไม มี ผู ใด กระดู กทั้ งหลายของข าพเจ า
จะเลาโลม "โอ ขาแตพระเยโฮ- และเพลิ งนั้ นก็ มี ชั ยชนะต อ
วาห ขอทอดพระเนตรความ กระดูกเหลานั้ น พระองคไดทรง
ทุ กข ใจของข าพระองค เพราะ กางตาข ายไว ดั กเทาของข าพเจ า
พวกศัตรูไดพองตัวขึ้ นแลว"
พระองค ได ทรงกระทําให ข าพ10 พวกศั ต รู ไ ด ยื่ นมื อ ของเขา เจาตองหันกลับ พระองคไดทรง
ยึ ดเอาบรรดาของประเสริ ฐของ กระทําใหขาพเจ าโดดเดี่ ยวอางเธอ ดวยเธอไดเห็นบรรดาประ- วาง และออนระอาตลอดทั้ งวัน
ชาชาติบุกรุกเขามาในสถานบริ- 14 แอกแห งการละเมิ ด ทั้ ง มวล
สุ ทธิ์ ของเธอ คื อคนที่ พระองค ของข า พเจ าก็ ถู กรวบเข า โดย
ได ท รงห า มไม ใ ห เ ข า มาในชุ ม พระหั ต ถ ของพระองค ทรงรวบ
นุมชนของพระองค
มั ดไว แอกนั้ นรั ดรึ งรอบคอ
11 บรรดาพลเมื อ งของเธอได ข าพเจ า พระองค ไดทรงกระทํา
ถอนใจใหญ เขาทั้ งหลายเสาะ ให กําลั งข าพเจ าถอยไป องค
หาอาหาร และพวกเขาได เอา พระผู เป นเจ าได ทรงมอบข าพของประเสริ ฐ ของตั วออกแลก เจาไวในมือของเขาทั้ งหลาย ซึ่ ง
อาหารกิ นเพื่ อจะได ประทั งชี วิต ขาพเจาไมสามารถตอตานได
"โอ ขาแตพระเยโฮวาห ขอทรง 15 องค พระผู เป น เจ า ได ท รง
ทอดพระเนตรและพิ จารณา เหยี ยบบรรดาผู มี กํ า ลั งแข็ ง
เพราะข าพระองค เป นที่ เ หยี ยด แกร งของข าพเจ าไว ใต พระบาท
หยามเสียแลว"
ท ามกลางข าพเจ า พระองค ได
12 "ดู กอน ทานทั้ งหลายที่ เดิน ทรงเกณฑ ชุ มนุ มชนเข ามาต อสู
ผ านไป ท านไม เกิ ดความรู สึ ก ข าพเจ า เพื่ อจะขยี้ ชายฉกรรจ
อะไรบางหรือ ดูเถิด จงดูซิวามี ของข าพเจ าให แหลกไป องค
ความทุ กข อั นใดบ างไหมที่
พระผู เป นเจ าได ทรงย่ํา บุ ตรสาว
เหมือนความทุกข ที่ มาสู ขาพเจ า พรหมจารีแหงยูดาห ดั่ งเหยียบ
เป นความทุ กข ซึ่ งพระเยโฮวาห ผลองุ นลงในบ อย่ํ า องุ น
ได ทรงกระทําแกขาพเจาในวันที่ 16 เพราะเรื่ องเหลานี้ ขาพเจ าจึง
พระองค ท รงกริ้ วข าพเจ าอย าง รองไห นัยนตาของขาพเจา เออ
เกรี้ ยวกราดนั้ น
นั ยน ตาของข าพเจ ามี น้ํ า ตาไหล
13 พระองค ได ท รงส ง เพลิ ง ลง ลงมา เพราะผู ปลอบโยนที่ ควร
(10) อสย 5:13-14; พคค 1:7 (11) พบญ 28:52-57 (12) ดนล 9:12; มธ 24:21
(13) พบญ 32:21-25; โยบ 30:30; สดด 22:14 (14) พบญ 28:48; สภษ 5:22
(15) 2 พกษ 9:33; สดด 119:118; อสย 5:5 (16) สดด 119:136; ยรม 9:1; ลก 19:41
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จะปลอบประโลมใจขาพเจาก็อยู ข า พระองค มั ก กบฏอย างร า ย
ไกลจากขาพเจา ลูกๆของขาพ- กาจ นอกบานมี คนตองคมดาบ
เจ าก็ โดดเดี่ ยวอ างว าง เพราะ ตาย ในบานก็เหมือนมฤตยู
พวกศัตรูไดชัยชนะ"
21 เขาทั้ งหลายได ยิ นว า ข า
17 เมื องศิ โยนได เหยี ยดมื อทั้ ง พระองค ถอนใจอย างไร หามี
สองออก แตก็ไมมีใครที่ เลาโลม ผู ใดปลอบโยนข า พระองค ไ ม
เธอได พระเยโฮวาห ทรงมี พระ บรรดาศั ต รู ของข า พระองค ไ ด
บั ญชาเรื่ องยาโคบว า ให พวก ยิ น ถึ ง เหตุ ร า ยที่ ตกแก ข า พระ
คู อริ ล อมยาโคบไว เยรู ซาเล็ ม องค เขาทั้ งหลายก็พากั นดีใจ
เป นดั่ งผู หญิ งเมื่ อมีประจําเดื อน ที่ พระองค ได ทรงกระทําอย างนี้
ทามกลางเขาทั้ งหลาย
พระองค จ ะทรงนํ า วาระที่ พระ
18 "พระเยโฮวาห ทรงชอบธรรม องค ทรงประกาศไว นั้ นให มาถึ ง
แล ว เพราะข าพเจ าได กบฏต อ และเขาทั้ ง หลายจะเป นอย างที่
พระบัญญัติของพระองค ดูกอน ขาพระองคเปนอยู นี้
บรรดาชนชาติทั้ งหลาย ขาพเจา 22 ขอให บรรดาการชั่ วของเขา
ขอท า นได ฟ ง และขอมามองดู ทั้ งหลายมาปรากฏต อพระ
ความทนทุ กข ของข าพเจ า สาว พั กตร พระองค และขอทรง
พรหมจารี ของข าพเจ าและ กระทํ า แก เ ขาทั้ งหลายเหมื อ น
หนุ มๆของข า พเจ า ตกไปเป น ที่ พระองค ไ ด ท รงกระทํ า แก ข า
เชลยแลว
พระองค เ พราะการละเมิ ด ทั้ ง
19 ข าพเจ า ได ร องเรี ยกบรรดา สิ้ นของข าพระองค เถิ ด ด วย
คนรั กของข าพเจ า แต เขาทั้ ง ความสะท อนถอนใจของข า
หลายไดหลอกลวงขาพเจา พวก พระองค นั้ นมากมายหลายครั้ ง
ปุ โรหิ ตและพวกผู ใหญ ของ และจิ ตใจของข าพระองค ก็ อ อน
ขาพเจาก็ตายที่ กลางเมือง ขณะ เพลียเต็มทีแลว"
เมื่ อเขาออกหาอาหารเพื่ อประเพลงคร่ําครวญบทที่ สอง
ทังชีวิตของตน
ด วยพระพิ โรธ องค พระผู
20 โอ ขาแตพระเยโฮวาห โปรด
เป น เจ า ทรงใช เ มฆบั ง ธิ ด า
ทอดพระเนตรเพราะข าพระ ของศิโยนหนอ พระองคได ทรง
องค มี ความทุ กข จิ ตใจของข า เหวี่ ยงสง าราศี ของอิ สราเอลให
พระองค มี ความทุ รนทุ ราย จิ ต ตกลงจากฟ าถึ งดิ น พระองค มิ
ใจของข าพระองคยุ งเหยิงเพราะ ได ทรงระลึ กถึ ง แท นรองพระ

2

(17) 1 พกษ 8:22; อสย 1:15 (18) อพย 9:27 (19) โยบ 19:13-19; ยรม 2:28
(20) โยบ 30:27; อสย 38:14; พคค 2:11 (21) สดด 35:15; ยรม 48:27; อสค 25:3
(22) นหม 4:4-5; สดด 109:14-15 (1) อสค 30:18; ยอล 2:2; มธ 11:23; ลก 10:15
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บาทของพระองค เ ลยในยามที่ ได ทรงกลื นบรรดาวั งของเขา
พระองคทรงกริ้ ว
หมด และได ทรงทําลายที่ กําบัง
2องค พระผู เป นเจ าทรงกลื น ที่ ของเขาให ทรงทวี ความเศร า
อยู ทั้ งสิ้ นของยาโคบเสี ยแล ว โศกและการคร่ํ า ครวญในธิ ด า
และไม ทรงเมตตา พระองค ได แหงยูดาห
ทรงพั ง ป อ มปราการทั้ งหลาย 6 พระองค ได ท รงพั ง พลั บพลา
ของธิ ด าแห ง ยู ด าห ใ ห ล งด ว ย ของพระองค เ สี ย เหมื อ นหนึ่ ง
พระพิโรธของพระองค พระองค เป นเพิ งในสวน ทรงทําลาย
ได ทรงทลายป อมปราการเหล า สถานที่ ประชุ มทั้ งหลายของพระ
นั้ นลงถึ งดิน และทรงกระทําให องค พระเยโฮวาหไดทรงกระทํา
ราชอาณาจั ก รและเจ า นายทั้ ง ทั้ ง เทศกาลตามกํา หนดและวั น
หลายในนั้ นเปนมลทินไป
สะบาโตให ลื มเลื อนไปในศิ โยน
3พระองค ได ท รงตั ดบรรดาเขา ด วยพระพิ โรธอั นเดื อดดาลพระ
แห งอิ สราเอลให ขาดสิ้ นไปด วย องค ท รงดู ถู ก องค กษั ต ริ ย และ
พระพิ โรธอั นรุ นแรงของพระ ปุโรหิต
องค พระองค ทรงดึ งพระหั ตถ 7 องค พระผู เป นเจ า ได ท รงทิ้ ง
เบื้ องขวาของพระองค ก ลั บมา แท นบู ชาของพระองคเสีย พระ
เสี ยจากเขาต อหน าศั ตรู และ องค ท รงเกลี ยดสถานบริ สุ ท ธิ์
พระองค ท รงเผาผลาญคนยา- ของพระองค กําแพงวังทั้ งหลาย
โคบดุ จเพลิ งลุ กโพลงไหม ไป นั้ น พระองค ได ทรงมอบไว ใน
รอบๆ
เงื้ อมมื อศั ตรู เขาทั้ งหลายได
4 พระองค ท รงโก ง ธนู ของพระ ส งเสี ยงอึ กทึ กในพระนิ เวศแห ง
องคอยางศัตรู ทรงยกพระหัตถ พระเยโฮวาห เหมื อนอย างในวั น
เบื้ องขวาทีทาปจจามิตร และได เทศกาลตามกําหนด
ทรงประหารบรรดาคนที่ ตาของ 8พระเยโฮวาห ไดทรงตั้ งพระทัย
เราจะอวดได นั้ นเสี ยในกระโจม ไว แล วว า จะทําลายกําแพงของ
ของธิ ดาแห งศิ โยน พระองค ได ธิ ดาแห งศิ โยนเสี ย พระองค ได
ทรงระบายพระพิ โ รธของพระ ทรงขึงเสนวัดไวแลว พระองคมิ
องคออกมาดุจเพลิง
ได ท รงหดพระหั ต ถ เ ลิ ก การทํา
5 องค พ ระผู เป น เจ าทรงเป น ลาย เหตุ ฉะนี้ พระองค ได ทรง
เหมื อนศั ตรู พระองค ได ทรง กระทําให เนิ นดินและกําแพงนั้ น
กลืนพวกอิสราเอลเสีย พระองค คร่ําครวญ ใหทรุ ดโทรมรวงโรย
(2) โยบ 2:3; สดด 21:9 (3) โยบ 16:15; สดด 75:5 (4) พคค 2:5; อสค 24:25
(5) 2 พกษ 25:9; ยรม 15:1; พคค 2:2 (6) สดด 80:12; อสย 5:5; ศฟย 3:18
(7) ลนต 26:31; สดด 78:59-61; อสย 64:10-11 (8) 2 ซมอ 8:2; อสย 5:5; ยรม 5:10
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ไปดวยกัน
ขาพเจ าจะเอาอะไรมาเปนพยาน
9ประตูเมื องศิ โยนทั้ งสิ้ นทรุ ดลง ฝายเจาได ขาพเจาจะเปรียบเจา
ในดิ นแล ว พระองค ได ทรงทํา กับอะไร โอ ธิดาพรหมจารีแหง
ลายและทรงหั ก ดาลประตู ทั้ ง ศิ โยนเอ ย ข าพเจ าจะหาอะไรที่
ปวงเสียสิ้ น กษัตริยและเจานาย มาเทียบกับเจาไดเลา เพื่ อขาพทั้ งหลายแห งศิ โยนก็ ตกอยู เจ าจะเล าโลมเจ าได เพราะ
ท ามกลางประชาชาติ ไม มี พระ ความอั บปางของเจ าก็ ใหญ
ราชบั ญญั ติ อี กต อไป บรรดาผู เทียมเทาสมุทร ผู ใดจะรักษาเจา
พยากรณ แห ง เมื อ งศิ โยนหาได ไดเลา
รับนิมิตจากพระเยโฮวาหอีกไม
14 ผู พยากรณ ทั้ งหลายของเจ า
10 พวกผู ใหญ ของธิ ดาแห ง ศิ - ได เห็ นสิ่ งที่ โง เ ขลาและไร ส าระ
โยนก็ กํ า ลั ง นั่ งเงี ยบอยู บนพื้ น มาบอกเจ า แทนที่ เขาจะเผย
แผ นดิ น เขาทั้ งหลายเอาผงคลี ความชั่ วช า ของเจ า ออกมาให
ดิ น ซั ด ขึ้ นบนศี ร ษะของตั วและ ประจั กษ เพื่ อจะให เจ ากลั บสู
นุ งห มผ ากระสอบ สาวพรหม- สภาพดี เขาทั้ งหลายกลับไดเห็น
จารี ทั้ งหลายแห งกรุ งเยรู ซาเล็ ม ภาระที่ เที ยมเท็ จอั นเป นเหตุ ให
คอตกไปถึงดิน
เกิดการเนรเทศ
11 นั ยน ตาของขาพเจ าก็ร วงโรย 15 บรรดาคนที่ ได ผ า นไปมาก็
เพราะร องไห จิ ตวิ ญญาณของ ตบมือเยาะเยยเจา เขาทั้ งหลาย
ข าพเจ าก็ ระทม เพราะความ ได เ ย ยหยั นและได สั่ น ศี รษะใส
พิ นาศของธิ ด าแห ง ชนชาติ ของ ธิ ดาแห งเยรู ซาเล็ มแล วว า "นี่
ข าพเจ า ตั บของขาพเจ าเทออก หรื อ คื อ กรุ งที่ คนทั้ งหลายได
บนพื้ นดิ น และเพราะเหล าเด็ ก ขนานนามว า งามหมดจด ว า
เล็ กและเด็ กที่ ยังดู ดนมนั้ นเป น เป นความชื่ นชมยิ นดี ของคนทั่ ว
ลมสลบอยู ตามถนนในกรุง
ทั้ งโลก"
12 ลูกทั้ งหลายถามแมของตัววา 16 บรรดาศั ตรูของเจาได อาปาก
"แม จ า ข าวและน้ํา องุ นอยู ที่ ตะโกนโพนทะนาเจ า เขาทั้ ง
ไหน" ขณะเมื่ อเขาเปนลมดุจคน หลายเย ยหยั นและขบเขี้ ยวเคี้ ยว
ที่ ถู ก บาดเจ็ บตามถนนในกรุ ง ฟน เขาพากันร องวา "พวกเรา
เมื่ อชีวิตของเขาตองเทออกที่ อก ได กลื นเมื องนี้ แล ว วั นนี้ แหละ
แมของเขาทั้ งหลาย
คื อ วั น ที่ พวกเราได จ อ งมองหา
13 โอ ธิ ดาแห งเยรู ซาเล็ มเอ ย พวกเราไดพบแลว พวกเราเห็น
(9) นหม 1:3; ยรม 39:2 (10) พคค 4:5; อมส 5:13 (11) 1 ซมอ 30:4; สดด 6:7
(12) อสย 53:12; อสค 30:24 (13) 2 ซมอ 5:20; ดนล 9:12 (14) อสย 9:15-16
(15) พบญ 29:22-28; 1 พกษ 9:7-9 (16) โยบ 16:9-10; สดด 22:13; กจ 7:54
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แลว"
ทารกที่ ยังอุ มอยู หรือ พวกปุโร17 พระเยโฮวาห ได ท รงกระทํา หิ ตและพวกผู พยากรณ ค วรจะ
ตามพระประสงค แล ว ได ทรง ถู กประหารในสถานบริ สุ ทธิ์ ของ
กระทําใหพระดํารัสของพระองค องคพระผู เปนเจาหรือ
สําเร็ จ ตามที่ พระองค ได บัญชา 21 คนหนุ มและคนแก นอน
ไว นานแล ว พระองค ก็ ได ทรง เหยี ย ดอยู ตามพื้ นดิ น ในถนน
ทํ า ลายอย างไม มี พระเมตตา สาวพรหมจารี และชายหนุ มของ
พระองค ทรงกระทํ า ให ศั ตรู ข า พระองค ถู ก คมดาบหวดล ม
เปรมปรี ดิ์ เย ยเจ า พระองค ได ลงแลว พระองคไดทรงประหาร
ทรงชู เ ขาของพวกศั ต รู ของเจ า เขาในวั นเมื่ อพระองค ท รงกริ้ ว
ขึ้ น
ได ทรงสั งหารเขาเสียโดยปราศ18 จิตใจของเขาทั้ งหลายรองทูล จากพระกรุณา
องค พระผู เป นเจ า โอ กําแพง 22 พระองค ได ทรงเรี ยกผู ที่ ข า
ของธิดาแหงศิโยนเอย จงใหน้ํา พระองค กลั วรอบทุ กด านมา
ตาไหลลงดุ จสายน้ํ า ทั้ งกลางวั น อย างในวั นเทศกาล พอถึ งวันที่
และกลางคืน อยาใหเจาไดหยุด พระเยโฮวาห ทรงพระพิ โรธก็ ไม
พั ก อย าให แก วตาของเจ าหยุ ด มี สั ก คนหนึ่ งหนี เ อาตั วรอดได
หยอนเลย
หรื อคงเหลื อตกคางรอดตายอยู
19 จงลุ กขึ้ นร อ งไห ใ นกลางคื น ผู ที่ ขาพระองค ได อุ มชู และเลี้ ยง
ในต น ยามจงระบายความในใจ ดูมานั้ น ศัตรูของขาพระองคได
ของเจ า ออกอย างน้ํ า ตรงพระ เผาผลาญเสียหมดแลว
พั กตร องค พระผู เป นเจ า จงชู
เพลงคร่ําครวญบทที่ สาม
มื อทั้ งสองของเจ าขึ้ นตรงไปยั ง
ข าพเจ าเป นคนที่ ได เห็ น
พระองค เพื่ อขอชี วิตของบรรดา
ความทุ กข ใจ โดยไม เรี ยว
ลูกเล็กเด็กแดงของเจา ที่ หิวจน แหงพระพิโรธของพระองค
เปนลมสลบไป ตามหั วถนนหน 2พระองคทรงนําและพาขาพเจา
ทางทุกแหง
มาในความมืดและไมใชในความ
20 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ สวาง
ทอดพระเนตรและพิ จารณาเถิ ด 3แท จริ งพระองค ทรงหั นมาต อ
ว า พระองค ได ทรงกระทําการ สู ขาพเจา พระองคทรงพลิกพระ
เชนนี้ แกผู ใด ควรที่ พวกผู หญิง หั ต ถ ของพระองค ต อสู ข าพเจ า
จะกิ นลู กของตนหรื อ จะกิ น อยู ตลอดวันร่ําไป

3

(17) ลนต 26:14; พบญ 28:15 (18) สดด 119:145 (19) สดด 42:8; อสย 26:9
(20) อพย 32:11; พบญ 9:26 (21) พบญ 28:50; ยชว 6:21 (22) สดด 31:13
(1) โยบ 19:21; พคค 1:12-14 (2) พบญ 28:29; โยบ 18:18 (3) พบญ 29:20
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4เนื้ อและหนั งข าพเจ าพระองค แลงของพระองค ยิงเขาในหัวใจ
ทรงกระทําใหซูบซีดไป พระองค ของขาพเจาแลว
ทรงหักกระดูกขาพเจาแลว
14 ข าพเจ าไดกลายเป นที่ นินทา
5พระองค ทรงสร างรั้ วขั งข าพ- ให ชนชาติ ทั้ งหลายหั วเราะเยาะ
เจ า ทรงเอาความขมขื่ นและ เป นเนื้ อเพลงให เขาร องเล นวั น
ความทุ กข ยากลําบากลอมขาพ- ยังค่ํา
เจาไว
15 พระองค ทรงให ขาพเจ าบริ 6พระองค ได ทรงบั งคั บข าพเจ า โภคผั กรสขมจนช่ํา พระองค
ใหอยู ในที่ มื ด ดุจคนที่ ตายนาน ทรงให ข า พเจ า เมาไปด วยบอแลว
ระเพ็ด
7 พระองค ท รงกระทํา รั้ วต น ไม 16 พระองค กระทําให ฟนข าพล อมข าพเจ าไว เพื่ อจะกั กไม ให เจาหักโดยเคี้ ยวกอนกรวด และ
ออกไปได พระองคทรงตี ตรวน ทรงปกคลุมขาพเจาดวยขี้ เถา
หนักลามขาพเจาไว
17 พระองค ก ระทํ า ให จิ ต วิ ญ8ยิ่ งกว านั้ น เมื่ อข าพเจ าร อง ญาณของข าพเจ าขาดความสงบ
และตะโกน พระองคมิทรงฟงคํา สุข จนขาพเจาลืมความมั่ งคั่ งวา
อธิษฐานของขาพเจา
เปนอะไร
9พระองค ทรงลอมทางทั้ งหลาย 18 ข าพเจ าจึ งว า "กําลั งและ
ของข าพเจ าด วยก อนหิ นที่ สกั ด ความหวั งซึ่ งข าพเจ าได จากพระ
พระองค ท รงกระทํ า ให ห นทาง เยโฮวาหก็ดับหมด"
ขาพเจาคดเคี้ ยวไป
19 ขอทรงจํ า ความทุ ก ข ใ จและ
10 ทีขาพเจา พระองคทรงทําทา ความทรมานของข าพเจ า อั น
ดุ จหมี คอยตระครุ บ และดั่ ง เปนบอระเพ็ดและดีหมี
สิงโตแอบซุ มอยู ในที่ ลับ
20 จิ ต วิ ญญาณของข า พเจ า ยั ง
11 พระองค ทรงหั น เหทางของ นึ กถึ งเนื องๆ และต องค อมลง
ข าพเจ าไปเสี ย และฉี กข าพเจ า ภายในตัวขาพเจา
เป นชิ้ นๆ พระองค ทรงกระทํา 21 ข าพเจ าหวนคิ ดขึ้ นมาได
ใหขาพเจาตองโดดเดี่ ยวอางวาง ขาพเจาจึงมีความหวัง
12 พระองค ทรงโก งธนู ของพระ 22 เพราะเหตุ พ ระเมตตาของ
องค และเอาข าพเจ าตั้ งเป นเป า พระเยโฮวาห เราจึ งไม สู ญสิ้ นไป
สําหรับลูกธนู
เพราะพระเมตตาของพระองค
13 พระองค ทรงเอาลู ก ธนู ใน ไมมีสิ้ นสุด
(4) โยบ 16:8-9 (5) พคค 3:7-9 (6) สดด 88:5-6 (7) โยบ 3:23 (8) โยบ 19:7
(9) อสย 30:28 (10) โยบ 10:16 (11) สดด 50:22 (12) โยบ 6:4 (14) พคค 3:63
(15) นรธ 1:20 (16) โยบ 4:10 (17) สดด 119:155 (18) 1 ซมอ 27:1
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23 เป นของใหม อยู ทุ กเวลาเช า ใครเกิ ดความทุ กข ใจ หรื อให
ความสั ตย ซื่ อของพระองค ใหญ บุ ตรทั้ งหลายของมนุ ษย มี ความ
ยิ่ งนัก
โศกดวยชอบพระทัยก็หามิได
24 จิ ตใจของข าพเจ าว า "พระ 34 การเหยี ย บย่ํ า บรรดาเชลย
เยโฮวาห ทรงเป นส วนของข าพ- แหงแผนดินโลกไวใตเทาก็ดี
เจ า เหตุ ฉะนี้ ขาพเจ าจะหวั งใน 35 การตั ดสิ ทธิ์ ของมนุ ษย ผู
พระองค"
หนึ่ งผู ใดตอพระพักตรผู ใหญยิ่ง
25 พระเยโฮวาห ทรงดีต อคนทั้ ง สูงสุดก็ดี
ปวงที่ คอยท าพระองค อยู และ 36 การตั ด สิ น กลั บ สั ต ย ใ นคดี
ทรงดี ต อจิ ตวิ ญญาณที่ แสวงหา ของมนุ ษย ก็ ดี องค พระผู เป น
พระองค
เจาไมทรงพอพระทัยเลย
26 เป นการดี ที่ คนเราจะหวั งใจ 37 ผู ใ ดจะสั่ งและให เ ป นไปได
และรอคอยความรอดจากพระ นอกจากเมื่ อองค พระผู เป นเจ า
เยโฮวาหดวยความสงบ
ทรงบัญชาใหเปนไป
27 เป นการดี ที่ คนเราจะแบก 38 จากพระโอษฐ ของพระผู สู ง
แอกในปฐมวัย
สุ ด นั้ นไม ใ ช มี ม าทั้ งร า ยและดี
28 ให เขานั่ งเงี ยบๆอยู แต ลําพั ง หรือ
เพราะพระองค ทรงวางแอกนั้ น 39 มนุ ษย เป นๆจะไปบ นเอากั บ
เอง
ใคร คื อมนุ ษย ที่ ถู กทําโทษ
29 ให เขาเอาปากจดไว ในผง เพราะบาปของตน
คลี ดิ น ถ าทําดั งนั้ นชะรอยจะมี 40 ให พวกเราทดสอบและ
หวัง
พิ จารณาวิ ถี ของพวกเรา และ
30 ให เ ขาเอี ยงแก ม ให ผู ที่ ตบ กลับมาหาพระเยโฮวาหเถิด
เขา ให เขายอมรั บความอั บอาย 41 ให พวกเรายกจิ ต ใจและมื อ
อยางเต็มเป ยมเถิด
ของพวกเราขึ้ นต อพระเจ าในฟ า
31 ด วยว าองค พระผู เป นเจ าจะ สวรรคทูลวา
ไมทรงละทิ้ งเปนนิตยดอก
42 "พวกข าพระองค ไ ด ท รยศ
32 แม พ ระองค ท รงกระทํ า ให และได กบฏแล ว และพระองค
เกิ ดความเศร าโศก พระองค จะ ยังไมไดทรงอภัยโทษ
ทรงพระกรุ ณาตามความเมตตา 43 พระองค ท รงห ม ความกริ้ ว
อันลนเหลือของพระองค
และข มเหงพวกข าพระองค ได
33 เพราะพระองค ทรงกระทําให ทรงประหารอยางไมสงสาร
(23) สดด 30:5 (24) สดด 16:5 (25) พคค 3:26 (26) สดด 52:9 (27) อพย 12:1
(28) ยรม 15:17 (29) 2 พศด 33:12 (30) โยบ 16:10 (31) สดด 77:7
(32) พคค 3:22 (33) อสย 28:21 (34) ยรม 50:17 (35) สดด 12:5 (36) อสย 59:15
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บทเพลงคร่ําครวญ 3
หนา 1636
44 พระองคทรงคลุมพระองคไว องค
เสี ยด วยเมฆ เพื่ อว าการอธิ ษ- 54 น้ํ า ได ท วมศี รษะของข าพระ
ฐานของพวกข า พระองค จะไม องค ขาพระองควา `ขาพเจาถูก
ทะลุไปถึงพระองคได
ผลาญแนแลว'
45 พระองค ได ทรงกระทํ า ให 55 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ข า
พวกข าพระองค เป นเหมื อน พระองค ได ร อ งออกพระนาม
หยากเหยื่ อและมู ลฝอยอยู
ของพระองค จากที่ ลึ กในคุ กใต
ในทามกลางชนชาติทั้ งหลาย
ดิน
46 บรรดาศั ตรู ของพวกข าพระ 56 พระองค ทรงสดั บ เสี ยงข า
องค ได อ าปากตะโกนโพนทะนา พระองค ที่ ว า `ขออย าทรงจุ ก
วาพวกขาพระองค
พระกรรณต อลมหายใจและการ
47 ความหวาดและกั บดั กมาถึ ง รองทูลของขาพระองค'
ข าพระองค ทั้ งหลาย ทั้ งการรก 57 พระองคทรงเขามาใกลในวัน
รางวางเปลาและความพินาศ
ที่ ข า พระองค ร อ งทู ล พระองค
48 น้ํ า ตาของข าพระองค ไหล พระองคตรัสวา `ไมตองกลัว'
เป นแมน้ําเนื่ องด วยความพินาศ 58 โอ ข าแต องค พระผู เป นเจ า
แห งธิ ดาของชนชาติ ของข าพระ พระองค ไ ด ท รงเข า กั บคดี ของ
องค
จิ ตใจข าพระองค แล ว พระองค
49 น้ํา ตาของข าพระองค ไหลลง ทรงไถชีวิตขาพระองค
ไมหยุดและไมมีเวลาสรางเลย
59 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
50 กว าพระเยโฮวาห จะทอด องค ทรงเห็ นที่ เขาผิ ดต อข าพระ
พระเนตรลงแลดูจากสวรรค
องค แล ว ขอทรงพิ พากษาคดี
51 นัยนตาของขาพระองคทําให ของขาพระองคเถิด
ใจข าพระองค ร ะทมเพราะเหตุ 60 พระองค ได ท รงเห็ น การแก
บรรดาบุ ตรสาวแห ง กรุ งข าพระ แค นทั้ งสิ้ นของเขา และบรรดา
องค
แผนการทํารายขาพระองคแลว
52 พวกที่ ตั้ งตนเป นศั ตรู ต อข า 61 โอ ขาแตพระเยโฮวาห พระ
พระองค โดยไม มี เหตุ นั้ นได ขั บ องค ทรงได ยินคําเยาะเย ย และ
ไลขาพระองคดังขับไลนก
บรรดาแผนการทํ า ร า ยข า พระ
53 เขาทั้ งหลายจะตั ด ชี วิ ต ของ องคแลว
ขาพระองคเสียในคุกใตดิน และ 62 คื อริ มฝ ปากและความคิ ด
เอาหิ น ก อ นหนึ่ งทุ มใส ข า พระ ของผู ที่ ไดรุ กรานขาพระองค ก็
(43) พคค 2:1 (44) สดด 97:2 (45) พบญ 28:13 (46) อพย 11:7 (47) อสย 24:17
(48) สดด 119:136 (49) สดด 77:2 (50) อสย 62:6 (51) ปฐก 44:34
(52) ยรม 37:15 (53) ดนล 6:17 (54) สดด 18:4 (55) 2 พศด 33:11-12
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หนา 1637 บทเพลงคร่ําครวญ 3, 4
ตอสู ขาพระองคอยู วันยังค่ํา
ได ขออาหาร แต ไม มีใครยื่ นให
63 ดูเถิด ไมวาเขาจะนั่ งหรือลุก เขา
ตัวขาพระองคก็ เปนเนื้ อเพลงให 5 คนทั้ งปวงที่ เคยรั บประทาน
เขารองเลน
อาหารอยางเลิศหรูกลับตองโดด
64 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ เดี่ ยวอยู ตามถนน คนทั้ งหลายที่
พระองค ทรงสนองเขาทั้ ง หลาย เติ บโตมาด วยเสื้ อสี แดงสดกลั บ
ตามการกระทํ า แห ง น้ํ า มื อ ของ ตองกอดกองมูลสัตว
เขา
6เพราะโทษความชั่ วช าของธิ ดา
65 ขอพระองค ทรงกระทําให ใจ แห งชนชาติขาพเจานั้ นก็ ใหญ โต
ของเขาทั้ งปวงโศกเศร า ขอให กว าโทษบาปของเมื อ งโสโดมที่
คําสาปของพระองคตกเหนือเขา ตองคว่ําทลายลงในพริบตาเดียว
66 ขอพระองค ทรงรั งควานและ โดยไมมีมือใครไดแตะตองเลย
ทําลายเขาเสียด วยพระพิโรธจาก 7พวกนาศี ร ของเธอบริ สุ ทธิ์ กว า
ใตฟาสวรรคของพระเยโฮวาห"
หิ มะและขาวกว าน้ํ า นม ผิ ว
เพลงคร่ําครวญบทที่ สี่
พรรณของเขาเปล งปลั่ งยิ่ ง กว า
นี่ อยางไรหนอ ทองคําจึงมี มุ กดา เขามี รู ปร างงามดั่ งไพสี ส ลั วและทองคํ า เนื้ อดี ก็ ทูรย
เปลี่ ยนไป เพชรพลอยแห ง 8บั ดนี้ ผิ วพรรณของเขาก็ ดํา ยิ่ ง
สถานบริ สุ ทธิ์ ทิ้ งอยู เกลื่ อน กวาถานหิน ใครๆตามถนนก็จํา
เขาไม ได หนั งของเขาเหี่ ยวหุ ม
กลาดตามทุกหัวถนน
2 บุ ต รชายผู ประเสริ ฐ ของกรุ ง กระดูกและซูบราวกับไมเสียบ
ศิ โยนมี ค าเปรี ยบได กั บทองคํา 9คนที่ ตายด วยคมดาบยั งดี กว า
เนื้ อดี นั้ น ถู กตี ราคาเพี ยงเท า คนที่ ต องอดอยากตาย เพราะ
หมอดินที่ ป นขึ้ นด วยมือของชาง คนเหล านี้ ค อยผอมค อยตายไป
ถู ก แทงทะลุ เ พราะขาดผลจาก
หมอเทานั้ นหนอ
3แม แต สั ตว ประหลาดทะเลยั ง ทองนา
ได เอานมออกให ลู กของมั นดู ด 10 มื อ ของหญิ ง ที่ ใจอ อ นกลั บ
แต ธิ ดาแห งชนชาติ ของข าพเจ า เอาลูกของตัวตมกิน ลูกที่ ถูกตม
ก็ ใจร าย ดุ จนกกระจอกเทศใน เป น อาหารนั้ นกิ น กั น เมื่ อยาม
หายนะมาสู ธิ ดาแห งชนชาติ ของ
ถิ่ นทุรกันดาร
4 ลิ้ นของทารกที่ ยั ง ไม ห ย า นม ขาพเจา
กระหายจนติดเพดาน พวกเด็ก 11 พระเยโฮวาห ทรงบั นดาล

4

(63) สดด 139:2 (64) ยรม 11:20 (65) พบญ 2:30 (66) พคค 3:43 (1) อสย 1:21
(2) อสย 51:18 (3) ลนต 26:29 (4) สดด 22:15 (5) พบญ 28:54 (6) อสย 1:9-10
(7) กดว 6:2 (8) พคค 5:10 (9) ลนต 26:39 (10) อสย 49:15 (11) ยรม 6:11-12
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บทเพลงคร่ําครวญ 4
หนา 1638
โทโสออกมาแล ว พระองค ทรง ความช วยเหลื อ การช วยเหลื อ
เทพระพิ โรธอั นเกรี้ ยวกราดของ นั้ นไรประโยชน สวนการเฝ ารอ
พระองค ลงแล ว และได ทรงจุ ด คอย พวกเราได คอยประเทศที่
ไฟขึ้ นในกรุงศิโยน ซึ่ งเผาผลาญ ไมอาจจะชวยเราใหรอดได
รากของเมืองนั้ น
18 มี คนสะกดรอยตามเรา จน
12 กษั ตริ ย ทั้ งปวงแห งแผ นดิ น พวกเราเดิ น ตามถนนของพวก
โลก และบรรดาชาวพิภพพากัน เราไม ได เบื้ องปลายของพวก
ไม เชื่ อว าคู อริ หรื อศัตรู จะได เข า เราก็ ใกล เข ามาแล ว วั นเดื อน
ไปในประตูกรุงเยรูซาเล็มได
ทั้ งหลายของพวกเราก็ จะจบอยู
13 เพราะความผิ ดบาปของพวก เพราะบั้ นปลายของพวกเรามา
ผู พยากรณ ของกรุ งศิ โยน และ ถึง
เพราะความชั่ วช าของพวกปุ โร- 19 พวกที่ ขมเหงเราก็ เร็วกว านก
หิ ตของกรุ งนั้ น ที่ ได กระทํา อินทรีในทองฟา เขาทั้ งหลายวิ่ ง
โลหิ ตของคนชอบธรรมให ไ หล ไล กวดพวกเราบนภู เขา เขาทั้ ง
ออกในทามกลางกรุง
หลายซุ มคอยจั บเราในถิ่ นทุ ร14 เขาทั้ งหลายเดิ นเปะปะและ กันดาร
ตาบอดไปตามถนน ทําตั วให 20 ลมปราณทางจมู ก ของพวก
มลทิ นด วยโลหิ ต จนคนจะจั บ ข าพเจ า คื อผู ที่ พระเยโฮวาห
ตองไมไดที่ เสื้ อผาของเขา
ทรงเจิ มไว นั้ น ก็ ตกหลุ มพราง
15 คนทั้ งหลายร อ งบอกเขาว า ของเขาทั้ งหลายแลว คือพวกเรา
"ไปซิ มลทิ นจริ ง ไปเถอะ ไป กลาวถึงพระองคทานวา "เราจะ
อยามาถูกตองนะ" เมื่ อเขาเหลา ดํารงชีวิตของเราทามกลางประนั้ นหนี ไป เป นคนพเนจร พล ชาชาติได ก็ดวยอาศัยรมเงาของ
เมื อ งของประชาชาติ พู ด กั น ว า พระองคทาน"
"เขาตองไมอยู ที่ นี่ อีกตอไป"
21 โอ ธิ ดาแห งเมืองเอโดม ที่
16 พระพิ โรธของพระเยโฮวาห อาศัยอยู ในแผนดินอูส จงเปรม
ทรงกระทําให เขาทั้ งปวงกระจั ด ปรี ดิ์ และยิ นดี เถิ ด ถ วยนั้ นจะ
กระจายไป พระองค จะไม ทรง ผ านมาถึ งเจ าด วย เจ าจะต อง
สนพระทั ยในเขาอี กเลย คนทั้ ง เมามาย และจะกระทําใหตัวเอง
หลายจึ ง ไม นั บถื อ พวกปุ โรหิ ต เปลือยเปลาไป
ไมทําคุณตอพวกผู ใหญ
22 โอ ธิ ดาแห งกรุ งศิ โยนเอ ย
17 นั ยน ตาของพวกเรามองหา การลงโทษเพราะความชั่ วชาของ
(12) พบญ 29:24-28 (13) พคค 2:14 (14) อสย 29:10-12 (16) ปฐก 49:7
(17) 2 พกษ 24:7 (18) 1 ซมอ 24:14 (19) พบญ 28:49 (20) ปฐก 2:7; สดด 89:20
(21) สดด 83:3-12; ปญจ 11:9; อสค 25:6 (22) อสย 40:2; ยรม 46:27-28

25_lam.pub
page 11

Friday, December 09, 2005 12:57

หนา 1639 บทเพลงคร่ําครวญ 4, 5
เจ าก็ ครบแล ว พระองค จะไม หมดแล ว พวกข าพระองค ต อง
ทรงพาเจ า ออกไปให เ ป น เชลย ถูกโทษเพราะความชั่ วชาของเขา
อีกตอไป โอ ธิดาแหงเมืองเอ- 8ทาสกลั บปกครองพวกข าพระ
โดมเอย พระองคจะทรงลงโทษ องค ไมมีผู ใดชวยขาพระองคให
เพราะความชั่ วช าของเจ า พระ พนมือของเขาได
องค จะทรงเผยบาปของเจ า ให 9ข าพระองค ทั้ งหลายได อาหาร
ประจักษ
มาโดยเอาชี วิ ตเข าเสี่ ยง เพราะ
เพลงคร่ําครวญ
ดาบแหงถิ่ นทุรกันดาร
10 ผิ วหนั งของพวกข าพระองค
บทที่ หา
โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ ก็ ร อนปานเตาอบ เพราะความ
ทรงระลึ กว ามี อะไรตกถึ งข า เดือดรอนของทุพภิกขภัย
พระองค ขอทรงพิ จารณาและ 11 เขาทั้ งหลายขื นใจพวกผู
ทอดพระเนตรความอดสู ของข า หญิ งในกรุ งศิ โยน และข มใจ
สาวพรหมจารี ใ นหั วเมื อ งแห ง
พระองค
2มรดกของพวกข าพระองค ไ ด ยูดาห
ไปตกอยู กั บ พวกต า งประเทศ 12 พวกเจ า นายต อ งถู กผู ก มื อ
บ านเรื อนของพวกข า พระองค แขวน ไม มี ใครแสดงความนั บ
ถือตอหนาพวกผู ใหญ
เปนของคนตางดาว
3พวกขาพระองค เปนคนกําพรา 13 พวกคนหนุ มถู กบั งคั บให โม
และคนกําพร าพ อ และเหล า แป ง และพวกเด็กต องแบกฟ น
มารดาของข าพระองค เป น หนักลมลุกคลุกคลาน
14 พวกผู ใหญ ห ายตั วไปจาก
ดั่ งหญิงมาย
4น้ําก็ ตองซื้ อเขาดื่ ม ฟนก็ต อง ประตู เมื อง พวกคนหนุ มได
หยุดดีดสีตีเปาแลว
ซื้ อเขาใช
5ผู ข มขี่ ได ขี่ คอพวกข าพระองค 15 ความปลาบปลื้ มก็ ประลาต
ไว พวกขาพระองคทํางานหนั ก ไปจากใจของพวกข า พระองค
สิ้ น การเต นรําของพวกข าพระ
และไมมีเวลาพักเลย
6พวกขาพระองคพนมมือใหคน องคกลายเปนการร่ําไห
อี ยิ ปต และคนอั สซี เรี ย เพื่ อจะ 16 มงกุ ฎได ร วงหล นจากศี รษะ
ข าพระองค แล ว วิ บั ติ แก พวก
ไดอาหารรับประทานอิ่ มหนึ่ ง
7 บรรพบุ รุ ษของพวกข าพระ ข าพระองค เพราะพวกข าพระ
องค ได กระทําบาป และก็ ตาย องคกระทําบาปไว

5

(1) นหม 1:8 (2) พบญ 28:30 (3) อพย 22:24 (4) พบญ 28:48 (5) พคค 1:14
(6) ปฐก 24:2 (7) อพย 20:5 (8) ปฐก 9:25 (9) วนฉ 6:11 (10) โยบ 30:30
(11) พบญ 28:30 (12) พคค 2:10 (13) อพย 11:5 (14) พบญ 16:18 (15) ยก 4:9
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บทเพลงคร่ําครวญ 5
หนา 1640
17 เหตุ นี้ เองใจพวกข าพระองค เป น ไฉนได ท รงทอดทิ้ ง พวกข า
จึ งอ อนกําลัง เพราะการเหล านี้ พระองคเสียนานดังนี้
เองนัยนตาขาพระองคจึงมัวไป
21 โอ ข าแต พระเยโฮวาห ขอ
18 เหตุด วยภูเขาศิโยนซึ่ งรกร าง ทรงช วยข า พระองค ใ ห ก ลั บสู
ไป พวกสุ นั ขจิ้ งจอกจึ งมาเดิ น พระองค เถิ ด แล วพวกข าพระ
เพนพานอยู บนนั้ น
องค จะกลั บสู พระองค ขอทรง
19 โอ ข าแต พระเยโฮวาห แต ฟ นเดื อ นป ของข า พระองค ใ ห
พระองค ทรงสถิ ตอยู เป น นิ ต ย เหมือนดังกอน
พระที่ นั่ งของพระองค ดํา รงอยู 22 เว นเสี ยแต พระองค ทรงสลั ด
ทุกชั่ วอายุ
ทิ้ งพวกขาพระองคเสียแลว และ
20 เป นไฉนพระองค ทรงลื ม พระองค ทรงกริ้ วพวกข า พระ
พวกข า พระองค เ สี ยเป น นิ ต ย องคอยางลนพน

(18) 1 พกษ 9:7-8; สดด 74:2-3; อสย 32:13-14; ยรม 9:11; 17:3; มคา 3:12
(19) พบญ 33:27; สดด 9:7; ฮบก 1:12 (20) สดด 13:1; อสย 64:9-12; ยรม 14:19
(21) 1 พกษ 18:37; สดด 80:3; ยรม 31:18 (22) สดด 44:9; ยรม 15:1; อสค 37:11
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