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บทเพลงรองทุกข
คํานํ า
หนังสือบทเพลงรอง ทุกขนี้ เป็ นการ
รวบรวมบท กวีหา บทเขาดวย กัน บท ที่
๑, ๒ และ ๔ แตละ บทมียี่สิบ สองขอ
แตละขอเรียงตามพยัญชนะยี่สิบสองตัว
ในภาษาฮีบรู (เหมือน กับ ก,ข,ฃ …
ฮ) ในบท ที่ ๓ มีหก สิบ หกขอ คือ
ใชพยัญชนะหนึ่ง ตัวซํ้าสาม ครัง้ บท ที่
๕ ถึง แมจะมียี่สิบ สองขอ แตก็ไม ได
เรียงตามพยัญชนะยี่สิบ สองตัวในภาษา
ฮีบรูเหมือนสี่บทแรก
หนังสือเลม นี้เป็ นหนังสือที่เศราที่สุด
ในพระ คัมภีร พูดถึงเมืองเยรูซาเล็ม
์ ิทธิข
์ องพระเจาถูก
และวิหารอันศักดิส
ศัตรูของอิสราเอลปลนและทําลาย แต
ในความเลว รายที่เกิด ขึ้น หนังสือเลม
นี้ก็ยังแสดงให เห็นถึงความ รักของ
พระเจาที่ไม ไดทอดทิง้ พวกเขา เหมือน
ในบทที่ ๓:๒๒-๒๓ ที่วา “แนนอน ความ
รักของพระ ยาหเวหไมมี วันสิน
้
สุด
แนนอน ความเมตตาของพระองคไมมี
วันหมด สิน
้ ความ รักและความ เมตตา
ของพระองคเริ่ม
ตนใหมในทุกๆเชา
ความซื่อสัตยของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญ”
เยรูซาเล็มเศราโศกที่ถูกทําลาย
๑ แยแลว

๑ เยรูซาเล็ม ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นเมืองที่เต็ม
แยแลว

ไปดวยผูคน
แตตอนนี้ถูกทอดทิง้ ใหเดียวดาย
ครัง้
หนึ่งเธอเคยเป็ นเมืองที่ยิ่ง
ใหญ
ทามกลางชนชาติตางๆ
แตตอนนี้ เธอเป็ นเหมือนแมมาย
์ ามกลาง
เธอเคยเป็ นเจา หญิงที่สูง ศักดิท
จังหวัดทัง้ หลาย
แตตอนนี้ เธอกลับกลายเป็ นทาส
๒ เธอรองไหครํ่าครวญอยางขมขื่นในยาม
คํ่าคืน
และนํ้ าตาอาบแกม
ไมมีใครปลอบโยนเธอเลย
ในทามกลางคนเหลานัน
้ ที่รักเธอ
เพื่อนๆของเธอตางก็พากันทรยศเธอ
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พวกเขาไดกลายเป็ นศัตรูของเธอ
๓ ยู ดาหทน ทุกขเวทนาและถูกกดขี่ขมเหง
อยางหนัก
และถูกกวาดตอนไปเป็ นเชลย
เธออาศัยอยูทามกลางชนชาติตางๆ
แตก็ไมมีความสงบสุขหรือความมัน
่ คงเลย
คนพวกนัน
้ ที่ไลลาเธอก็ตามเธอทัน
พวกเขาตามเธอมาทันตรงทางแคบ
๔ ถนนตางๆที่มุง หน าไปศิ โยน ตางรองไห
ครํ่าครวญ
เพราะไมมีใครเดินทางมารวมงานเทศกาล
ประตูทงั ้ หมดของศิ โยน ถูกปลอยใหรกราง
วางเปลา
พวกนักบวชของเธอครวญคราง
นางสาวทัง้ หลายของศิ โยนตางก็เศรา โศก
เสียใจ
ตัว ศิ โยนเองรูสึกขมขื่นยิ่ง นักกับเรื่อง
ทัง้ หมดนี้
๕ พวก ศัตรูของเยรูซาเล็มไดกลาย เป็ นพวก
เจานายของเธอ
ศัตรูของเธอก็ไดพักผอนอยางสบายใจ
ที่เป็ นอยางนี้ ก็ เพราะ พระยาหเวหไดทําให
เยรูซาเล็มตองทนทุกขทรมาน
เพราะเธอฝ าฝื นกฎอยางมากมาย
ลูกเล็กทัง้ หลายของเธอไดจากไป
ศัตรูของเธอไดจับพวกเขาไป
๖ สงา ราศีทัง
้ หมดของนางสาวศิ โยนหมดไป
แลว
์ องเธอก็เป็ นเหมือนกวางที่หา
พวกผูสูงศักดิข
ทุงหญาไมเจอ
ดัง นัน
้ พวก เขาตองเดินตอ ไปอยางหมด
เรี่ยวแรงตอหน านักลาสัตว
๗ ในชวงเวลาที่เยรูซาเล็มตกทุกขไดยาก
เธอไดระลึก ถึงของมี คาทัง้ หลายที่เธอเคย มี
ในอดีต
เมื่อคนของเธอตกไปอยูในกํามือศัตรู
และไมมีใครชวยเธอ
พวกศัตรูของเธอก็มองเธอ
และหัวเราะเยาะที่เธอลมสลาย
๘ เยรูซาเล็ม ไดทําบาปอันยิ่งใหญ
ดังนัน
้ เธอจึงกลายเป็ นของที่นารังเกียจ
คนเหลานัน
้ ที่เคยใหเกียรติกับเธอ
เดี๋ยว นี้กลับดู หมิ่นเธอเพราะพวก เขาได เห็น
เธอเปลือยเปลา
เธอรองครวญคราง
และหันจากไปดวยความอับอายขายหน า
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๙ ความไมบริสุทธิข
์ องเธอติดอยูที่ชุดของเธอ

เธอไมไดคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
ความลมสลายของเธอเกิดขึ้นอยางนาใจหาย
และไมมีใครปลอบโยนเธอ
เธอรองออกมาวา “พระยาหเวห ดูความทุกข
ของฉันสิ
ดูสิ วาศัตรูของฉันคุยทับฉันขนาดไหน”
๑๐ ศัตรูของเธอไดย่ น
ื มือออกมาควาสิ่ง ที่มี คา
ทัง้ หมดของเธอไป
ใช แลว เธอได เห็นชนชาติอ่ น
ื ๆบุกเขาไปใน
์ ิทธิข
์ องเธอ
สถานที่ศักดิส
ชนชาติเหลานี้ เป็ นชนชาติที่พระองคไดสัง่ ไว
วา
“หามไม ใหคน พวก นี้เขาไปในที่ ประชุมของ
เจา”
๑๑ คนเยรูซาเล็มทัง
้ หมดรองครวญ ครางหา
อาหารกัน
พวกเขาไดเอาสิ่งมีคาของพวกเขามาแลกกับ
อาหาร
เพื่อประทังชีวิตของพวกเขา เธอพูดวา “พระ
ยาหเวหเจาขา ดูสิวา
ฉันไดกลายเป็ นขอทานไปแลว”
๑๒ เฮ พวกเจา พวกเจาที่เดินผานมา
มองไปทัว
่ ๆสิ ดูสิวา มีความเจ็บปวดไหนบาง
เหมือนกับความเจ็บ ปวดที่ไดเกิด ขึ้นกับ
ฉัน
เป็ นความ เจ็บ ปวดที่พระ ยาหเวหทําใหเกิด
ขึ้นกับ ฉันตอน ที่พระองคโกรธ ฉันอยาง
แรง
๑๓ พระองคสงไฟลงมาจากเบื้องบน
และทําใหมันลึกเขาไปในกระดูกของฉัน
พระองคไดกางตาขายออกเพื่อดักเทาฉัน
และนํ าฉันกลับมา
พระองคทําใหฉันกลาย เป็ นดิน แดนที่วาง
เปลา
และทําใหฉันป วยตลอดวัน
๑๔ พวกความบาปนั น
้ ของฉันถูกผูกมัดเขากับ
แอก
พระองคใช มือของพระองคทอความ บาป
เหลานัน
้ เขาดวยกัน
ความบาปเหลานัน
้ ไดวางอยูบนคอของฉัน
มันดูดเอากําลังของฉันไป
พระองคทําใหฉันตกไป อยูในกํา มือของคน
เหลานัน
้ ที่ฉันตอตานไมไหว
๑๕ องคเจาชีวิตไดทอด ทิง
้ นักรบทุก คนของ
ฉันที่เคยอยูขางในกําแพงของฉัน
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พระองคไดเรียกระดม พลมาตอ ตานฉันเพื่อ
ทําลายทหารหนุมของฉัน
องคเจาชีวิตไดเหยียบ ยํ่าองุนอยูในบอ องุน
ซึ่งเป็ นของนางสาวยูดาห
๑๖ ฉันรองครํ่าครวญเพราะเรื่องเหลานี้
ดวงตาของฉันนองไปดวยนํ้ าตา
ฉันรูสึกอยาง นี้ เพราะไมมีผู ปลอบ ใจอยูใกล
ฉัน
ไมมีใครทําใหฉันรูสึกดีข้ น
ึ
ลูกๆของฉันเป็ นเหมือนกับดินแดนที่รกราง
เพราะศัตรูของพวกเขามีชัยเหนือพวกเขา
๑๗ ศิโยนไดย่ น
ื มือออกมาทัง้ สองขาง
แตไมมีใครจะปลอบโยนเธอ
พระ ยาหเวหไดสัง่ ใหชนชาติรอบๆยา โคบให
กลายเป็ นศัตรูของเขา
เยรูซาเล็มไดกลาย เป็ นเหมือนสิ่ง ที่ไม
์ ามกลางพวกเขา
บริสุทธิท
๑๘ เยรูซาเล็มพูด วา “พระ ยาหเวหนัน
้ ทําถูก
ตองแลวที่ลงโทษฉัน
เพราะฉันไมเชื่อฟั งคําสัง่ ของพระองค
ชนชาติทงั ้ หลายในโลกนี้ ฟั งใหดี
ดูความเจ็บปวดของฉันสิ
ทัง้ คน หนุม สาวของ ฉันถูก จับไปเป็ น เชลย
หมดแลว
๑๙ ฉันไดเรียกคนเหลานั น
้ ที่รักฉันใหมาชวย
แตพวกเขาทําใหฉันผิดหวัง
พวกนักบวชและพวกผู อาวุโสของฉันไดตาย
ไปในเมือง
ตอน ที่พวก เขาออก ไปหาอาหารเพื่อประทัง
ชีวิต
๒๐ พระ ยาหเวหเจาขา ดูสิ ฉันกําลังตก ทุกข
ไดยาก
ทองของฉันกําลังปั ่ นป วน
ใจของฉันแตกสลายอยูภายใน
เพราะฉันไดกบฏอยางมาก
เด็กๆถูกฆา ฟั นดวย ดาบอยูบนทอง ถนนดาน
นอก
สวนในบาน ความตายก็รออยู
๒๑ ผูคนไดยินวา ฉันกําลังรองไหครํ่าครวญ
แตไมมีใครปลอบใจฉัน
ศัตรูของ ฉันทุก คนไดยินถึงความ เจ็บ ปวด
ของฉัน
พวกเขาดีใจที่พระองคทําอยางนี้กับฉัน
ขอใหพระองคโปรดนํ าวันแหงการลงโทษนัน
้
เป็ นวัน ที่พระองคไดประกาศไวใหมา
ตกลงบนพวกเขาดวย
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ใหพวกเขาเป็ นเหมือนกับฉันดวยเถิด
ใหความ ชัว
่ ทัง้ หมดที่พวก เขาทํา
ปรากฏอยูตอหน าพระองคดวยเถิด
และขอ ใหพระองคทํากับพวก เขาอยางราย
แรง
เหมือน กับที่พระองคทํากับ ฉันอยางราย แรง
เพราะสิ่งชัว
่ ชาทัง้ หมดที่ฉันไดทําไป
ที่ฉันพูดอยางนี้ ก็เพราะฉันครวญครางอยาง
หนักและจิตใจฉันก็เจ็บป วย”
๒๒ ขอ

พระยาหเวหทําลายเยรูซาเล็ม
๑ แย แลว

๒ พระยาหเวห พระองคไดทําใหนางสาวศิ

แย แลว ดวยความ โกรธของ

โยน นาขยะแขยง
์ รีของอิสราเอลจาก
พระองคไดโยนศักดิศ
ทองฟ าลงสูดิน
พระองคไม สนใจที่จะปกป องเกียรติของที่
วาง เทาของพระองค *ตอน ที่พระองค
โกรธ
๒ พระ ยาหเวหไดทําลายที่พัก อาศัยทัง
้ หมด
ของยาโคบ
พระองคไมมีเมตตากับเขาเลย
ตอนที่พระองคโกรธ พระองคไดทําลายพวก
ป อมปราการของนางสาวยูดาห
พระองคดึงเธอลงมาบนดิน
พระองคทําใหอาณาจักรของ ยู ดาหและผูนํา
ทัง้ หลายเสื่อมเกียรติไป
๓ ตอน ที่พระองคโกรธ
พระองคไดตัดเขา
สัตวของอิสราเอล †
พระองคเลิกปกป องอิสราเอล ‡
ในขณะที่ขาศึกกําลังบุกเขามาใกล
และพระองคก็เผายาโคบ
เหมือนเปลว เพลิงที่เผา ผลาญทุก อยางรอบๆ
มัน
๔ พระองคโกงคันธนูราวกับวาเป็ นศัตรู
มือขวาของพระองคเล็งอยางไม สัน
่
ไหว
ราวกับเป็ นปรปั กษ
พระองคฆาชายที่หลอ เหลาของ ยู ดาหจน
หมด
*๒:๑
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พระองคเทความ โกรธ แคนของ พระองค
เหมือนไฟเขาไปในเต็นทของนางสาวศิ
โยน
๕ องคเจาชีวิตเป็ นเหมือนศัตรู
พระองคกลืนกินอิสราเอล
พระองคกลืน กินป อมปราการทัง้ หมดของ
เธอ
พระองคกลืน กินเมืองทัง้ หลายของ เธอที่มี
กําแพงกัน
้
พระองคทวีความเศราโศกและการครํ่าครวญ
ใหกับนางสาวยูดาห
๖ พระองคถอนวิหารของพระองคเหมือน กับ
ถอนเพิงในสวน
พระองคทําลายเต็นทนัดพบของพระองค
พระองคทําใหเทศกาลและวันหยุดทาง
ศาสนาทัง้ หลายจบสิน
้ ไปในเมืองศิโยน
พระองคดูถูกเหยียดหยามทัง้ กษัตริยและ
นักบวชตอนที่พระองคโกรธจัด
๗ พระยาหเวหทอดทิง
้ แทนบูชาของพระองค
์ ิทธิข
์ อง
พระองคบอกปั ดสถาน
ที่ศักดิส
พระองค
พระองคมอบกําแพงป อมปราการของ
เยรูซาเล็มใหตกอยูในกํามือศัตรู
พวก ศัตรูตางโห รองกันในวิหารของพระ
ยาหเวห
เหมือนกับมีงานเทศกาล
๘ พระ ยาหเวหไดตัดสิน ใจทําลายกําแพง
เมืองของนางสาวศิโยน
พระองคไดวัดดูแลววาจะทําลายถึงแคไหน
พระองคไมไดหดมือกลับจากการทําลายมัน
พระองคทําใหปอมปราการและกําแพงรอง
ครํ่าครวญ
พวกมันทรุดโทรมไปดวยกัน
๙ ประตู เมืองตางๆของเยรูซาเล็มทรุดลงใน
ดิน
พระองคทําลายเหล็กดาลประตูทงั ้ หลาย จน
แตกละเอียด
์ ัง้ หลายถูกกวาดตอน
กษัตริยและผู สูง ศักดิท
ไปเป็ นเชลยทามกลางชนชาติทัง้ หลาย

ทีว
่ างเทาของพระองค อาจจะหมายถึง เยรูซาเล็ม วิหาร หรือหีบแหงคํามัน
่ สัญญาของ
พระองคก็ได
†๒:๓ เขาสัตวของอิสราเอล หมายถึง พละกําลังทางทหารของอิสราเอล หรือกษัตริยของ
เขา
‡๒:๓ พระองคเลิกปกป องอิสราเอล แปลตรงๆไดวา “พระองคไดดึงมือขวาของพระองค
จากอิสราเอล”
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ไมเหลือใครเลยที่จะอยูใหคําสัง่ สอน
แมแตพวกผู พูด แทนพระเจาของเธอก็ไม ได
รับนิมิตจากพระยาหเวห
๑๐ พวกผูอาวุโสของนางสาวศิโยน
ตางพากันนัง่ เงียบอยูกับพื้น
พวกเขาตางก็โยนฝ ุนลงบนหัวของตน
พวกเขาสวมใสเสื้อผากระสอบ
์ องเยรูซาเล็มตางกม
พวกหญิง สาวบริสุทธิข
หัวลงถึงพื้นดวยความเสียใจ
๑๑ ตาของผมมีน้ํ าตาคลอเบา
ทองไสผมปั ่ นป วนไปหมดแลว
ตับผมทะลักลงสูดินแลว
เพราะคนของผมถูกทําลาย
ลูกเล็กเด็กแดงก็เป็ นลมลมพับไปบนถนนใน
เมือง
๑๒ พวกเด็กๆพูดกับแมของพวกเขาวา
“แมจา อาหารและเครื่องดื่มอยูที่ไหน”
พวกเขาเป็ นลมลมพับไปที่ลานเมือง
เหมือนคนบาดเจ็บและตายไปในออมอกของ
แม
๑๓ นางสาวเยรูซาเล็ม
จะ ใหผมเปรียบเจา
เหมือนกับอะไรดี
จะใหเปรียบเจากับอะไรดี
นางสาวศิ โยน จะ ใหผมเอา เจาไปเปรียบกับ
อะไรดี
จะใหผมปลอบโยนเจายังไงดี
ความ หายนะของเจานัน
้ ยิ่ง ใหญเหมือนทะเล
ใครจะเยียวยารักษาเจาได
๑๔ พวกผู พูด แทน พระเจาของ เจาไดบอก เจา
เกี่ยวกับนิมิตที่พวกเขาเห็น
แตนิมิตพวกนัน
้ มันไรสาระและเชื่อไมได
พวกเขาไมไดเปิ ดเผยความผิดบาปของเจา
เพื่อเจาจะไดคืนสูสภาพดีเหมือนเดิม
แตพวก เขากลับพูดนิมิตจอมปลอมเกี่ยว กับ
เจา
เพื่อนํ าใหเจาหลงไป
๑๕ ทุก คนที่เดินผานมาทาง นั น
้ ตางตบมือ
เยาะเจา
พวก เขาผิวปากและสาย หัวตอ เจา นางสาว
เยรูซาเล็ม
พวก เขาพูดเยาะวา “นี่ นะ หรือเมืองที่ผูคน
ตางพูดกันวา
เป็ นเมืองที่สวยอยางไมมีที่ติ
ซึ่งเคยใหความสุขกับคนทัง้ โลก”
๑๖ พวก ศัตรูทัง
้ หมดของ เจาจะเปิ ดปากกวาง
หัวเราะเยาะเจา
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พวกเขาจะผิวปากและกัดฟั นและพูดวา
“เราไดกลืนกินพวกเขาไปจนหมด
นี่ แหละเป็ นวันที่พวกเรารอคอย วันนัน
้ ไดมา
ถึงแลว
และเราก็ไดเห็นมันกับตาของพวกเราเอง”
๑๗ พระ
ยาหเวหไดทําในสิ่ง
ที่พระองค
วางแผนไว
พระองคไดทําตามคําขูของพระองค
พระองคไดทําตามที่พระองคไดสัญญาไว
นานมาแลว
พระองคไดทําลายมันลงโดยไมสงสาร
พระองคทําใหศัตรูของเจาเฉลิมฉลองกัน
พระองคไดทําใหศัตรูของเจาเขมแข็งขึ้น
๑๘ กําแพงเมืองของนางสาวศิโยน
รองเรียกองคเจาชีวิตจากใจของเจา
ใหน้ํ าตาของ เจาไหลพรัง่ พรูออก มาเหมือน
ลําธาร ทัง้ วันทัง้ คืน
อยาไดหยุดรองเลย
อยาใหดวงตาของ เจาไดหยุด พักจากการ
รองไห
๑๙ ลุกขึ้นมารองตะโกนในยามคํ่าคืน
ลุกขึ้นมารองตะโกนในทุกชวงตนยาม
เทใจของ เจาออก มาเหมือนนํ้ าตอ หน าองค
เจาชีวิต
ชู มือของ เจาขึ้นตอพระองคเพื่อขอชีวิตของ
ลูกๆ เจาที่เป็ น ลมลม พับไปเพราะความ
หิวตามหัวถนนตางๆ
๒๐ มองดูสิ พระยาหเวห สังเกตดูสิวา
พระองคไดทําอยางนี้กับใคร
สมควรแลว หรือที่ผู หญิงจะกินลูกของตัว เอง
ลูกๆที่พวกเขาดูแล
สมควรแลว หรือที่พวก นักบวชและพวกผู
พูด แทน พระเจาจะถูก ฆาในสถาน ที่
์ ิทธิข
์ ององคเจาชีวิต
ศักดิส
๒๑ ทัง
้ คน หนุมและคน แกนอน ควํ่าอยูบน พื้น
กลางถนน
คนสาวๆและหนุมๆของผมถูกดาบฆา ฟั นลม
ลง
พระองคฆาพวกเขาในวันที่พระองคโกรธ
พระองคสังหารพวกเขาอยางไรความเมตตา
๒๒ พระองคเรียกศัตรูจากรอบ ขางใหมาขม
ขวัญฉันราวกับ วาพระองคเชิญพวก เขา
มางานเลีย
้ ง
ในวันที่พระยาหเวหโกรธนัน
้ ไมมีใครหนี พน
หรือรอดชีวิตอยู
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ศัตรูของ
ฉันไดทําลายลูกๆที่ฉันเฝ า
ทะนุถนอมเลีย
้ งดูมาจนหมดสิน
้
ความหมายของความทุกขยากลําบาก
๑ ผมเป็ นคนที่เห็นความทุกข

๓ ลําบากมามากแลว

ยาก

พระเจาตีผมดวยไมเทาของพระองค
ตอนที่พระองคโกรธ
๒ พระองคนําผมและทําใหผมเดินในความ
มืด ไมใชความสวาง
๓ พระองคตีผมคนเดียว
ครัง้ แลวครัง้ เลาตลอดวัน
๔ พระองคทําใหเนื้ อและหนั งของ
ผม
เหี่ยวแหงไป
พระองคหักกระดูกของผม
๕ พระองคสรางพวกหอเคลื่อนที่สําหรับโจมตี
ผม
และโอบลอมผมดวยความยากจน และความ
ทุกขยาก
๖ พระองคทําใหผมนั ง
่ อยูในความมืดมิด
เหมือนกับคนที่ตายไปนานแลว
๗ พระองคสรางกําแพงลอมผมไว ผมหนี ไม
ได
์ ันหนัก อึ้ง
และพระองคเอาโซทองสัมฤทธิอ
ลามผมไว
๘ ถึงแมผมไดรองใหชวย
พระองคก็เพิกเฉยตอคําอธิษฐานของผม
๙ พระองคกน
ั ้ ถนนของผมดวยกําแพงที่สราง
จากหินสกัด
พระองคทําใหผมเดินทางตอไปไมได
๑๐ พระองคเป็ นเหมือนหมีที่คอยตะครุบผม
เหมือนสิงโตที่คอยซุมโจมตีผม
๑๑ พระองคไล ลาผมจนออกนอกทางของ ผม
และฉีกผมเป็ นชิน
้ ๆ
พระองคปลอยใหผมถูกทิง้ อยางสิน
้ หวัง
๑๒ พระองคโกงคันธนูของพระองค
และเอาผมเป็ นเป าลูกธนูนัน
้
๑๓ พระองคยิงผมที่ไต
ดวยลูกธนูที่เอามาจากแลงของพระองค
๑๔ คนของผมหัวเราะเยาะผม
พวกเขารองเพลงลอเลียนผมทัง้ วัน
๑๕ พระองคทําใหผมเต็มไปดวยความขมขื่น
พระองคทําใหผมอิ่มดวยนํ้ าบอระเพ็ดอันขม
๑๖ พระองคทําใหฟันผมพังละเอียดดวยกอน
กรวด
พระองคกระทืบผมจมดิน
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๑๗ จิตใจผมไมมีความสงบสุขเลย

ผมลืมไปแลววา สิ่งที่ดีๆเป็ นอยางไร
๑๘ ผมบอกกับตัว เองวา “อนาคตและความ
หวังของผมจากพระยาหเวห
ไดสูญสิน
้ ไปหมดแลว”
๑๙ ขา แตพระ ยาหเวห ขอได โปรดจดจําถึง
ความทุกขยากลําบากของขาพเจา
การ เรรอนไปมาของขาพเจาและนํ้ า บอ ระ
เพ็ดอัน ขมและยา พิษที่ขาพเจาตองดื่ม
นัน
้
๒๐ ผมจําได ดีถึงความทุกข ยากที่เกิด ขึ้นกับ
ผม
และผมก็หดหูใจ
๒๑ แตผมระลึกไดถึงสิ่งหนึ่ ง
ทําใหผมเกิดความหวังขึ้น
๒๒ แน นอน ความรักของพระยาหเวหไมมีวัน
สิน
้ สุด
แนนอน ความ เมตตาของพระองคไมมีวัน
หมดสิน
้
๒๓ ความ รักและความ เมตตาของพระองค
เริ่มตนใหมในทุกๆเชา
ความซื่อสัตยของพระองคนัน
้ ยิ่งใหญ
๒๔ จิตใจของ ผมพูดวา “พระ ยาหเวหเป็ นทุก
สิ่งที่ผมตองการ
ดังนัน
้ ผมจึงมีความหวังในพระองค”
๒๕ พระยาหเวหดีกับคนที่รอคอยพระองค
พระยาหเวหดีกับคนที่แสวงหาพระองค
๒๖ มันเป็ นสิ่งที่ ดีที่คนจะมีความ หวังและสงบ
ใจ
รอคอยการชวยกูจากพระยาหเวห
๒๗ มันเป็ นสิ่งที่ดีที่คนจะเรียนรู
ที่จะแบกภาระในวัยหนุมสาว
๒๘ เขาควรจะนั ง
่ คนเดียวและอยูเงียบๆ
เมื่อพระยาหเวหวางภาระหนักบนเขา
๒๙ ใหเขาเอาหน าซบดิน
ไมแนอาจจะมีหวัง
๓๐ ใหเขายื่นแกมใหกับคนที่ตบเขา
ใหเขายอมรับความ อับอายขาย หน าอยาง
เต็มที่
๓๑ พระยาหเวหจะไมทอดทิง
้ คนตลอดไป
๓๒ ถาพระองคเป็ นผู
ที่ทําใหเกิดความทุกข
ยากขึ้น พระองคก็จะแสดงความเมตตา
เหมือนกัน
ตามความรักมัน
่ คงอันเหลือเฟื อของพระองค
๓๓ พระองคไมชอบทํารายใคร
หรือทําใหใครตองทุกขยากลําบาก
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๓๔ เมื่อนั กโทษทุกคนในโลกนี้

ถูกเหยียบยํ่าอยูใตเทา
๓๕ เมื่อมนุษยถูกละเมิดสิทธิ
ตอหน าพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด
๓๖ เมื่อคดีของคน หนึ่ งถูกขัด ขวางไม ได รับ
ความยุติธรรม
คิดวาพระยาหเวหไมเห็นสิ่งเหลานี้หรือ
๓๗ ไมมีใคร
หรอกที่สามารถพูดแลวใหมัน
เป็ นไปตามที่เขาพูด
นอกจากพระยาหเวหจะสัง่ ใหมันเกิดขึ้น
๓๘ ทัง
้ เรื่องที่ดีและไมดีเกิดขึ้นมา
ตามคําสัง่ ของพระเจาผูใหญยิ่งสูงสุด
๓๙ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู
ก็ไมควรบนเมื่อถูกลงโทษเพราะทําบาป
๔๐ ใหเราทดสอบและสํารวจถึงการก ระ ทํา
ของเรา
แลวหันกลับไปหาพระยาหเวห
๔๑ ใหเรายกใจของเราพรอมกับมือทัง
้ สองขึ้น
ตอพระเจาในสวรรคและพูดวา
๔๒ “ขา แตพระ ยาหเวห พวก เราไดทําบาป
และกบฏตอพระองค
และพระองคไมไดใหอภัยพวกเรา
๔๓ พระองคไดปกคลุมเราดวยความ
โกรธ
และไลติดตามเรา
พระองคฆาเราอยางไมปรานี
๔๔ พระองคเอาเมฆมาปกคลุมพระองคไว
เพื่อป องกันไม
ใหคําอธิษฐานผานไปถึง
พระองค
๔๕ พระองคทําใหเราเป็ นเหมือน กับเศษ เดน
และขยะ
ทามกลางชนชาติอ่ น
ื ๆ
๔๖ พวกศัตรูของเรา
พูดหัวเราะเยาะดูถูกพวกเรา
๔๗ พวก
เราตื่นตระหนกและตกอยูในหลุม
พราง
อยูในความพินาศและถูกทําลาย”
๔๘ นํ้ าตาไหลจากดวงตาของผมอยางสายนํ้ า
เพราะคนของผมลมจม
๔๙ นํ้ าตาของผมไหลอยางไมขาดสาย
ผมจะรองไหไมหยุด
๕๐ จนกวาพระ
ยาหเวหจะมองลงมาจาก
สวรรค
และเห็นวาเกิดอะไรขึ้น
๕๑ จิตวิญญาณของผมเป็ นทุกขยิ่งนั ก
เพราะผมเห็น วาเกิดอะไร ขึ้นกับเด็กสาวๆใน
เมืองผม
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๕๒ คน

เหลา นัน
้ ที่เป็ นศัตรูกับ ผมโดยไมมี
สาเหตุ
ไลลาผมเหมือนกับนกตัวหนึ่ง
๕๓ พวก เขากะจะจบชีวิต ผมดวยการโยน ผม
ลงไปในบอ
และเอาหินขวางผม
๕๔ นํ้ าไดไหลทวมหัวผม
ผมพูดวา “ชีวิตของผมจบสิน
้ แลว”
๕๕ ขา แตพระ ยาหเวห ขาพเจาเรียกชื่อของ
พระองค
จากหลุมที่ลึกที่สุด
๕๖ ขอชวยฟั งเสียง รองของขาพเจาดวย ขอ
อยาไดปิดหูพระองค
จากเสียงรองละหอยของขาพเจา
จากเสียงรองใหชวยของขาพเจา
๕๗ เมื่อขาพเจาเรียก หาพระองค
ขอ ให
พระองคเขามาใกลดวยเถิด
ขอพระองคปลอบวา “อยากลัวเลย”
๕๘ องคเจาชีวิต ขอชวยแก ตางให กับขาพเจา
ดวย
ขอพระองคชวยไถ ชีวิตขาพเจาคืน มาดวย
เถิด
๕๙ ขา แตพระ ยาหเวห ดูเรื่องที่เขาทํา ผิดตอ
ขาพเจาสิ
ชวยตัดสินคดีของขาพเจาอยางยุติธรรมดวย
๖๐ พระองค
ดูความอาฆาตที่พวก เขามีตอ
ขาพเจาสิ
พระองค ดูแผน ชัว
่ ทัง้ หลายที่พวก เขามีตอ
ขาพเจาสิ
๖๑ ขา แตพระ ยาหเวห ฟั ง สิ พวก เขากําลัง
เยาะเยยขาพเจาอยู
ฟั ง สิ พวก เขากําลังวางแผนชัว
่ รายตอ
ขาพเจา
๖๒ ฟั ง สิ พวก ศัตรูของขาพเจาซุบซิบนิ นทา
ขาพเจาตลอดทัง้ วัน
๖๓ ดูสิ ไมวาพวกเขาจะยืนหรือนั ง
่
พวกเขาก็รองเพลงหัวเราะเยาะขาพเจา
๖๔ ขาแตพระยาหเวหชวยตอบแทนพวกเขา
ใหสาสมกับสิ่งที่พวกเขาไดทําลงไป
๖๕ ขอใหพวกเขากลุมใจ
และสาปแชงพวกเขาดวย
๖๖ ขอ ใหพระองคไล ลาพวก เขาดวยความ
โกรธ
และทําลายพวกเขาใหหมดสิน
้ ไปจากภายใต
ฟ าสวรรคของพระยาหเวห
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เยรูซาเล็มถูกโจมตีอยางสยดสยอง
๑ แย แลว

๔ ประกายอันเจิดจาของมันขนาดไหน

แย แลว ดูสิ ทองคําสูญ เสีย

ดูสิ

ทองคําอยาง ดีสูญ เสียประกายระยิบ
ระยับขนาดไหน
์ ิทธิถ
์ ูกทิง้ เกลื่อนกลาดตาม
เพชร พลอยศักดิส
ทองถนน
๒ แย แลว แย แลว พวก ลูกๆของศิ โยนมี คา
มาก
พวกเขามีคามากกวาทองคําบริสุทธิ ์
แตทําไมตอน นี้คนถึงคิด วาพวก เขาเป็ นแค
หมอดินกระจอกๆ
ที่นักปั ้ นหมอปั ้ นขึ้นมาเทานัน
้
๓ ขนาดหมาไนยังเลีย
้ งนมลูกของมัน
แมแตแมหมายังใหลูกของมันดูดนมจากเตา
แตทําไมคนของเราถึงโหดราย
เหมือนนก กระจอกเทศที่ทิง้ ลูกของ มันในที่
เปลาเปลี่ยวแหงแลง
๔ ลิน
้ ของ เด็กที่ยังไมหยานมติดอยูที่เพดาน
ปากเพราะกระหายจัด
พวกเด็กเล็กๆรองขออาหาร
แตไมมีใครใหอาหารกับพวกเขา
๕ คนพวกนั น
้ ที่เคยกินอยางหรูหรา
ตอนนี้ยากจนขนแคนอยูตามทองถนน
คนพวกนัน
้ ที่เคยสวมใสเสื้อผาราคาแพง
ตอนนี้เก็บของอยูตามกองขยะ
๖ ดังนั น
้ ความชัว
่ รายของคนของผมนัน
้
ยิ่งใหญกวาความบาปของเมืองโสโดมเสียอีก
*

เมืองโสโดม ถูกทําลายไปชัว
่ พริบตา
ทัง้ ๆที่ไมไดถูกโจมตี
๗ พวกนา สีร †ของเยรูซาเล็มนั น
้ เคยขาวกวา
หิมะ
พวกเขาเคยขาวกวานํ้ านม
รางกายของพวก
เขาเคยแดงเปลงปลัง่
เหมือนปะการัง
หนวดเคราของพวก เขาเคยเหมือนพลอยสี
นํ้ าเงินเขม
๘ แตตอนนี้ พวกเขาดํายิ่งกวาขีเ้ ขมา
ไมมีใครจําพวกเขาไดตามทองถนน
มีหนังเหี่ยวหุมกระดูก
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และเหี่ยวแหงเหมือนไมฟืนแหง
๙ คนที่ตายดวยดาบในสงคราม
ก็ยังดีกวาอดอยากตาย
คนที่ถูกดาบแทงตาย
ก็ยังดีกวาคนเหลานัน
้ ที่มีไรนาที่ไมเกิดผล
๑๐ พวกแมที่เต็มไปดวยความรัก
เอาลูกของตัวเองมาตมกิน
พวกลูกๆไดกลายเป็ นอาหารสําหรับพวกเขา
ตอนที่คนของผมถูกทําลาย
๑๑ พระ ยาหเวหแสดงความโกรธเกรีย
้ วออก
มาอยางไมอน
ั้
พระองคเทความโกรธของพระองคออกมา
พระองคจุดไฟในศิโยน
และมันเผาผลาญลงไปถึงราก
๑๒ พวกกษัตริยของโลกนี้ ไมเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้น
รวมทัง้ ผูที่อาศัยอยูในโลกนี้ดวย
พวก เขาไม เชื่อวาคูอริและศัตรูจะฝ าเขาไป
ในประตูเมืองเยรูซาเล็มได
๑๓ เป็ นเพราะความ บาปตางๆของพวกผู พูด
แทน พระเจาและความชัว
่ ชาของพวก
นักบวช
คนพวก นี้แหละที่เป็ นตน เหตุทําใหคน
์ องมาสูญเสียเลือดเนื้อ
บริสุทธิต
๑๔ ทัง
้ พวกผู พูด แทน พระเจาและพวก
นักบวชเดินไปมาตามทอง ถนนเหมือน
คนตาบอด
เสื้อผาเปื้ อนเลือดไมมี ใครกลาแตะ ตอง
เสื้อผาพวกเขา
๑๕ คนไดรองตะโกนวา “ไปให พน พวกไม
บริสุทธิ ์
ไปใหพน ไปใหพน อยาเขามาใกลเรา”
พวกนัน
้ ไดหนีและเดินเรรอนไป
คนที่อาศัยอยูทามกลางชนชาติทงั ้ หลาย พูด
วา
“พวก เขาจะอยูรวม กับพวก เราไม ไดอีก
แลว”
๑๖ พระ
ยาหเวหเองเป็ นผูทําใหพวก เขา
กระจัดกระจายไป
พระองคไมดูแลพวกเขาอีกตอไป
ไมมีใครใหเกียรติพวกนักบวช
และไมมีใครไวชีวิตของพวกคนแก
๑๗ ดวงตาของพวกเราออนลาไปหมด

*๔:๖

ดังนั น
้ ความ … โสโดมเสียอีก ประโยคนี้อาจแปลไดอีกอยางหนึ่งวา “ดังนัน
้ การลงโทษ
คนของผมนัน
้ ยิ่งใหญกวาการลงโทษของเมืองโสโดมเสียอีก”
†๔:๗

นาสีร หมายถึงผูชายที่อุทิศตนเองใหกับพระเจา จะไมด่ ม
ื เหลาองุน จะไมตัดผม
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เพราะเฝ ามอง หาความ ชวย เหลือแตก็เสีย
เวลาเปลา
เราไดแตมองแลวมองอีกจากหอคอย หวังวา
จะมีชนชาติหนึ่งมาชวย
แตก็ไมมีชนชาติไหนมาชวยกูพวกเราเลย
๑๘ พวกเขาสะกดรอยพวกเรามา
ดัง นัน
้
พวก เราก็เลยไม กลาเดินตามถนน
ใหญ
จุดจบของ เราใกลเขา มาแลว หมด เวลาของ
เราแลว
จุดจบของเรามาถึงแลว
๑๙ คนที่ไล ลาเรานั น
้ วองไวยิ่ง กวาเหยี่ยวใน
ทองฟ า
พวกเขาไลกวดเราตามภูเขาตางๆ
พวก เขาซุมโจมตีเราในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง
๒๐ กษัตริยที่พระ ยาหเวหเป็ นผู แตง ตัง
้ ที่เป็ น
เหมือนลมหายใจของเรา
ไดตกลงไปในกับดักของพวกเขา
เราเคยพูดถึงกษัตริยองคนี้วา
“พวก
เราจะอยูใตรม
เงาของพระองค
ทามกลางชนชาติตางๆนี้”
๒๑ นางสาวเอโดมที่อาศัยอยูในแผนดินอูส
รองเพลงและเฉลิมฉลองไปเลยในชวงนี้
แตใหรูวาถวยแหงความทุกข ยากจะเวียนมา
ถึงเจา
เจาจะเมาและจะเปลื้อง ผาตัว เองใหเปลือย
เปลา
๒๒ นางสาวศิโยนเอย การลงโทษของเจาครบ
ถวนแลว
พระ ยาหเวหจะไม ปลอยใหเจาเป็ น เชลยอีก
ตอไป
นางสาวเอ โดมเอย พระองคจะลงโทษตอ
ความผิดของเจา
พระองคจะเปิ ดโปงความบาปตางๆของเจา
คําอธิษฐานตอพระยาหเวห
๑ ขา แตพระ ยาหเวห

๕ เกิดขึ้นกับพวกเรา

ขออยา ไดลืมสิ่งที่

ดูสิ พวกเราตองอับอายขายหน าขนาดไหน
๒ แผน ดินของ เราก็ถูกยกไปใหกับคน แปลก
หน า
บานของเราถูกยกไปใหกับคนตางชาติ
*๕:๕
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๓ พวกเราไดกลายเป็ นลูกกําพราพอ

แมของพวกเรากลายเป็ นหมาย
๔ นํ้ าก็ตองซื้อเขาดื่ม
ฟื นก็ตองซื้อเขาใช
๕ เราถูกตามลามาติดติด
เราหมดแรงและไมสามารถหยุดพักได *
๖ เราไดทําสัญญากับอียิปต
และกับอัส ซีเรีย เพื่อจะ ไดมีอาหารเลีย
้ งปาก
ทอง
๗ บรรพบุรุษของเราทําบาปและหายไปแลว
แลวพวก เราตองมารับ กรรมจากความ ผิด
บาปนัน
้
๘ พวกทาสมีอํานาจเหนื อเรา
ไมมี ใครชวยเราให พนจากเงื้อม มือของพวก
เขา
๙ เราตองเสี่ยงชีวิตเพื่อใหไดอาหารมา
เพราะมีภัยอันตรายถึงตายในทะเลทราย
๑๐ ผิวของเรารอนเหมือนเตาอบ
เรามีไขสูงเพราะขาดแคลนอาหาร
๑๑ พวก ทหารของศัตรูไดขมขืนพวก ผู หญิง
ของศิโยน
พวก เขาขมขืนพวกสาวพรหมจรรยในเมือง
ตางๆของยูดาห
๑๒ พวกเชื้อพระ
วงศตางๆก็ถูกแขวนดวย
ฝี มือของศัตรู
พวกผูนําอาวุโสไมไดรับความเคารพนับถือ
๑๓ คนหน ุมถูกบังคับใหโมแป ง
เด็ก หนุมลมลุกคลุก คลานเพราะตองแบกฟื น
อันหนักอึ้ง
๑๔ พวกผูนํา อาวุโสก็ไม อยูตามประตู เมืองอีก
แลว
คนหนุมๆก็หยุดเลนดนตรี
๑๕ ความสุขของพวกเราสิน
้ สุดลง
การเตนรําของเราไดเปลี่ยนเป็ นการไวทุกข
๑๖ มงกุฎไดหลนลงจากหัวของเรา
มันชางเลวรายจริงๆสําหรับเราเพราะพวกเรา
ไดทําบาป
๑๗ จิตใจของเราก็ปวยเพราะเรื่องทัง
้ หมดนี้
ดวงตาของ
เราก็มืดบอดไปเพราะเรื่อง
ทัง้ หมดนี้
๑๘ เดี๋ยวนี้ ภูเขาศิโยนไดถูกทิง
้ รางวางเปลา
และฝูงหมาจิง้ จอกมาเดินเพนพานอยูบนนัน
้

เราถูกตามลา … หยุดพักได มีสําเนาแปลกรีกฉบับหนึ่งเขียนวา “เราถูกบังคับใหแบก
แอกไวบนคอ เราหมดแรงและพวกเขาไมใหเราพัก”

บทเพลงรองทุกข ๕:๑๙

๑๙ พระ

ยาหเวหเจาขา
แตพระองคครอบ
ครองตลอดกาล
บัลลังกของพระองคจะ อยูสืบไปชัว
่ ลูกชัว
่
หลาน
๒๐ ทําไมพระองคถึงไดลืมเราอยูอยางนี้
ทําไมพระองคถึงไดทอด ทิง้ พวก เรานาน
ขนาดนี้
๒๑ พระยาหเวหเจาขา โปรดนํ า เรากลับมาหา
พระองคดวย เพื่อ วาเราจะไดกลับมาหา
พระองค
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โปรดทําใหชีวิตของ เรากลับไปเป็ นเหมือน
เดิมดวยเถิด
๒๒ หรือพระองคหมดเยื่อใยกับพวกเราแลว
พระองคโกรธพวก เราอยางสุดขีดเลย อยาง
นัน
้ หรือ

