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บทที่ 26
บทเพลงครํ่ าครวญ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
-  บอกวาใครเปนผูแตงหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
-  บอกวัตถุประสงคของหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ

คํ านํ า

ผูเขียน เยเรมีย
เขียนถึงใคร ถึงชาวยวิซ่ึงเปนเชลยในบาบิโลน
จุดประสงค เพ่ือใหเกิดการสํ านึกผิด  ซ่ึงเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการกลับสูสภาพดีในฝายวิญญาณ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ความรกัมั่นคงของพระเจาไมเคยหยุดยั้ง และพระเมตตาของพระเจาไม
มสีิน้สุด เปนของใหมอยูทุกเวลาเชา  ความเที่ยงตรงของพระองคใหญยิ่งนัก”
บทเพลงครํ่ าครวญ 3:22-23

หลกัการของชีวิตและการรับใช พระเจาทรงสัตยซ่ือทั้งในการพิพากษาและในพระเมตตาของพระองค
บุคคลสํ าคัญ เยเรมีย
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โครงราง
I. สภาพของกรุงเยรูซาเล็ม  1:1-22

จงสังเกตขอความกลาวหาฟองรองตอไปน้ี  1:1, 3, 8, 9, 17
II. การลงโทษจากพระเจา  :  อธิบายผลที่เกิดขึ้น  2:1-22

A. พระเจาทรงทํ าลายบานเรือนทุกหลังในยูดาห  2:1-2
B. ปอมปราการและกํ าแพงทุกแหงหักพัง  2:2
C. ธนูของการพิพากษาโกงยิงทั่วดินแดน  2:4
D. พระวิหารพังลงมา  2:6
E. พระเจาทรงใหอิสรภาพแกศัตรูของยูดาหที่จะทํ าลาย  2:15-16
F. รางกายของประชาชนนอนเหยียดตามถนนในเยรูซาเล็ม  2:21-22

III. ผูเผยพระวจนะของพระเจา  3:1-66
A. ความเดือดรอนใจของผูเผยพระวจนะ  3:1-19
B. ความมั่นใจของผูเผยพระวจนะ  3:21-27,  31-33
C. คํ าแนะนํ าของผูเผยพระวจนะ  3:40-66

IV. คํ าอธิบายถึงสภาพการณยังคํ าดํ าเนินตอไป  4:1-22
A. เด็กๆ หิวกระหาย  4:4
B. คนหนุมสาวถูกบีบบังคับ  5:13
C. คนรวยขอทานอยูตามถนน  4:5
D. พวกเจานายที่มีอํ านาจมากอน ปจจุบันผอมหนาดํ า  4:7, 8
E. ผูหญิงเอาลูกของตนมาตมกิน  4:10
F. ผูพยากรณเท็จและปุโรหิตเดินเปะปะตาบอดไปตามถนน 4:14
G. กษัตริยเศเดคยีาหถูกจับ ตาบอดและตกเปนเชลย  4:20

V. คํ าอธิษฐานของผูเผยพระวจนะ  5:1-18
A. เปนคํ าอธิษฐานแหง
B. การรํ าลึกถึง 5:1
C. การสํ านึกผิด  5:16
D. สํ านึกรับรูวามีพระเจาอยู  5:9
E. ฟนใจใหม  5:21

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 26
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1. ใครเปนผูเขียนหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
                                                                                                                         

2. จงบอกวัตถุประสงคของหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือบทเพลงครํ่ าครวญเขียนถึงผูใด
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรของหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 26

1. เยเรมีย
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2. เพ่ือใหเกิดการสํ านึกผิด ซ่ึงเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการคืนสูสภาพดีฝายวิญญาณ
3. ชาวยวิซ่ึงเปนเชลยในบาบิโลน
4. พระเจาทรงสัตยซ่ือทั้งในการพิพากษาและพระเมตตา
5. “ความรักม่ันคงของพระเจาไมเคยหยุดยัง้ และพระเมตตาของพระเจาไมมีสิ้นสุด เปนของใหมอยู

ทุกเวลาเชา  ความเที่ยงตรงของพระองคใหญยิ่งนัก”   บทเพลงครํ่ าครวญ 3:22-23

เพื่อศึกษาตอไป

1. ขอความที่ยิ่งใหญที่สุดแหงหน่ีงที่กลาวถึงความสัตยซ่ือของพระเจา เราจะพบไดในบท
เพลงครํ่ าครวญ 3:21-33  จงเปรียบเทียบขอความเหลานี้กับ 2 ทิโมธี 2:13
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2. จงเปรียบเทียบ วิวรณบทที่ 18  กับหนังสือบทเพลงครํ่ าครวญ  ในบทเพลงครํ่ าครวญ ผู
พยากรณรองไหครํ่ าครวญถึงการที่เมืองเยรูซาเล็มของพระมาซีฮาหถูกทํ าลาย ในวิวรณ 18  พอ
คารองไหถึงการที่เมืองบาบิโลนนครแหงวัตถุนิยมถูกทํ าลาย

ในราวป 1000 กคศ.  กษัตริยดาวิดไดสถาปนาเมืองหลวงขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม  พระเจา
ทรงอํ านวยพรแกเมืองนี้เปนเวลาเกือบ 400 ป  และไมลงโทษแมวาภายหลังพระองคทรงยอมให
อาณาจักรทางเหนือถูกพวกอัสซีเรียรุกรานในป 721 กคศ.

อยางไรก็ตาม พระเมตตาทั้งหมดของพระองคไรความหมายเพราะวา ชาวยูดาหยังคง
ทํ าบาปตอไป ดังน้ันการพิพากษาจึงตองมาถึง

4. เปนเวลาหลายศตวรรษที่ชาวยิวไดอานบทเพลงครํ่ าครวญในที่ชุมชนในแตละป  ใน
เดือนที่เกาแหงอับ เพ่ือระลึกถึงการที่พระวิหารหลังแรกถูกทํ าลายในป 586 กคศ.  และพระ
วิหารหลังที่สองถูกทํ าลายในป คศ. 70

5. กลาวกันวาเยเรมียน่ังรองไหอยูขางนอกกํ าแพงดานเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม เชิงภูเขาที่
ชื่อ โกละโกธา ที่ซ่ึงภายหลังพระคริสตทรงสิ้นพระชนม


