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અ ૂબ

અ ૂબની કસોટ
1 ઉસ નામના દેશમાં અ ૂબ નામે એક માણસ રહેતો હતો.

તે ભલો, પ્રામા ણક અને દેવથી ડરનાર અને દુ વસ્ ુ કરવાની
મનાઇ કરતો હતો. 2 તેનો પ રવાર મોટો હતો. અ ૂબને સાત
ુત્રો અને ત્રણ ુત્રીઓ મળ કુલ દશ સંતાન હતા. 3 તેની પાસે
મલકતમાં 7,000 ઘેટા,ં 3,000 ઊંટ, 500 જોડ બળદ, 500
ગધેડ ઓં અને અનેક નોકર-ચાકર હતા.ં સમગ્ર ૂવર્ વસ્તારમાં
અ ૂબના જવેો કોઇ ધનાઢય માણસ ન હતો.

4 અ ૂબના સવર્ ુત્રોમાં રવાજ હતો, દરેક ુત્ર પોતપોતાના
જન્મ દનની ઉજવણીમાં પોતાનાં ભાઇબહેનોને નમંત્રણ આપતા.
તે સમયે સૌ સાથે મળ ને ખાતાંપીતા અને આનંદપ્રમોદ કરતા.ં
અ ૂબના ુત્રો વારા પ્રમાણે તેઓને ઘરે ઉજવણી રાખતા અને
તેઓ તેઓની બહેનોને આમંત્રણ આપતા. 5 તેના સંતાનો એ
ઉજવણી કયાર્ પછ અ ૂબ વહેલી સવારમા ઊઠતો અને દહનાપર્ણ
કરતો. તે વચારતો, “મારા સંતાનોએ કદાચ ચતાહ ન થઇને
તેઓની ઉજવણી પર દેવ વરૂદ્ધ કોઇ પાપ ક ુ હોય.” અ ૂબ
હમેશા આ દહનાપર્ણ કરતો જથેી તેના સંતાનોને તેઓના પાપોની
માફ મળ જાય.

6 એક દવસ દેવદૂતો યહોવાની આગળ ભેગા થયા હતા.
તેઓની સાથે દુ શેતાન પણ ઉપ ત હતો. 7 યહોવાએ
શેતાનને ૂછ ું, “ ું ાં ગયો હતો?”
શેતાને યહોવાને જવાબ આપ્યો. “હુ ૃથ્વી પર આમતેમ

ભટકતો હતો.”
8 પછ યહોવાએ શેતાનને ક ું, “તો પછ તેં મારા સેવક

અ ૂબને જોયો હશે! તે ભલો, પ્રામા ણક, દેવથી ડરનાર, અ ન
વસ્ ુનો ઇન્કાર કરનાર છે.”
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9 શેતાને ક ું, “અ ૂબ કારણ વના દેવની ઉપાસના કરે છે?
10 તમારા રક્ષણથી તે ું જીવન, તે ું ઘર, તેની સંપ ત બ ુંજ
ુર ક્ષત છે. તે જે કઇ કરે છે તેમાં તમે તેને સફળ બના ો

છે. હા, તમે તેને આશીવાર્દ આપ્યા છે. તે એટલો શ્રીમંત છે
કે તેના ગાયના અને ઘેટાઁ બકરાઁના ઘણનાઘણ આખા દેશભરમાં
છે. 11 એક વાર તેની સંપ ને સ્પશર્ કરો, પછ જુઓ, એ કેવો
તમાર સામો થાય છે? તે તમને તમાર સામે જ શાપ આપે છે
કે ન હ?”

12 યહોવાએ શેતાનને ક ું, “જો, તેની તમામ ચીજો હુ તને
સો ુઁ છુ; પણ તેને ુકસાન કરતો ન હ,”
એ પછ શેતાન યહોવાની હાજર છોડ ચાલ્યો ગયો.
અ ૂબ ું બ ું જ ું ર ું

13 એક દવસે તેના ુત્રો અને તેની ુત્રીઓ તેઓનો મોટા
ભાઈના ઘરમાં ખાતાઁ હતાઁ અને દ્રાક્ષારસ પીતા હતા. તે સમયે,
14 એક સંદેશવાહક આ ો અને અ ૂબને જણા ુ, “તમારા બળદો
ખેતર ખેડતા હતા અને પાસે ગધેડા ચરતાં હતા. 15 એટલામાં
અચાનક શબાઇમ લોકોએ અમારા પર હુમલો કય . અને તમારા
બધા પ ુઓને ઊપાડ ગયા અને બધા સેવકોને માર નાં ા,
ફકત હુ જ બચી ગયો છુ તેથી હુ તમને આ સમાચાર આપવા
આ ો છુ.”

16 ારે એક સંદેશવાહક આ કહેતો હતો, એટલામાં વળ
બીજો સેવક આ ો અને ક ું, “આકાશમાંથી વીજળ પડ છે
અને ગાયના ઘણો અને સેવકો બળ ને રાખ થઇ ગયા છે. ફકત
હુ જ બચી ગયો છુ. તેથી તમને હુ આ દ:ુખદ સમાચાર કહેવા
આ ો છુ.”

17 તે બોલવા ું ૂરુ કરે તે પહેલા, એક ત્રીજો સંદેશવાહક
આ ો અને ક ું, “કાસ્દ ઓએ સૈ નકોના ત્રણ ટોળા મોકલ્યા.
તેઓએ અમારા પર હુમલો કય અને ઊંટો લઇ લીધા. તેઓએ
સેવકોને માર ના ા છે. તમને આ સમાચાર આપવા ફકત હુ
જ બચી ગયો છુ.”
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18 ારે તે આ કહેતો હતો, ત્યાં હજી એક આ ો અને ક ું,
“તારા ુત્રો તથા તાર ુત્રીઓ તેમના મોટાભાઇના ઘરમાં ખાતાઁ
હતાઁ અને દ્રાક્ષારસ પીતાઁ હતા.ઁ 19 પછ રણમાઁથી અણધાય
જોરદાર પવન આ ો અને ઘરને ક મા ુર્. ઘર તમારા ુત્રો અને
ુત્રીઓ પર પ ું અને તેમને માર ના ા ફકત હુ જ બચીગયો

છુ. તેથી હુ તમને આ સમાચાર આપવા આ ો છુ.”
20 પછ અ ૂબ ઊભો થયો. તેણે શોકમાં તેના કપડાં ફાડ

ના ાં, મા ું ૂંડાવી નાં ું અને જમીન પર પડ ને દેવને ઉપાસના
કર . 21 ક ું કે,

“માર માતાના ગભર્ ાનમાંથી હુ
ન આ ો હતો

અને મારા ૃત્ ુ સમયે
પણ માર પાસે ક ું જ ન હ હોય.

યહોવાએ આપ્ ુ,ં
અને યહોવાએ લઇ લી ું છે;

યહોવાના નામને ધન્ય હો.”
22 આ બ ું બની ગ ુ,ં પણ અ ૂબે દુ તા કર ન હ. દેવે

ખોટુ ક ુર્ હ ું એમ તેણે ક ું ન હ.

2
શેતાન દ્વારા ફર અ ૂબને દ:ુખ આપ ું

1 ફર એક વખત દેવદૂતો યહોવાની સમક્ષ હાજર થયા, ત્યારે
તેઓની સાથે શેતાન પણ આવીને યહોવાની આગળ હાજર થયો.
2 યહોવાએ શેતાનને ૂછ ું, “ ું ાં જઇ આ ો?”
શેતાને યહોવાને ક ું, “હુ ૃથ્વી પર ચારે તરફ ભટકતો હતો.”
3 યહોવાએ શેતાનને ૂ ું કે, “ ું તેં મારા સેવક અ ૂબને

ધ્યાનથી જોયો છે? ૃથ્વી પર તેના જવેો કોઇ નથી. તે ભલો,
પ્રામા ણક, દેવથી ડરનાર, અ ન કમોર્ કરવાનો ઇન્કાર કરનાર
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છે. એને હેરાન કરવાને તેં મને પડકાર ફે ો અને તે પણ કોઇ
કારણ વગર, અને તે છતાં પણ તે તેની પ્રામા ણકતાને દ્રઢતાથી
વળગી ર ો છે.”

4 શેતાને યહોવાને જવાબ આપ્યો, “માણસ કોઇપણ ભોગે
પોતા ું જીવન બચાવતો હોય છે. તે ચામડ ને બદલે ચામડ પણ
આપે છે. 5 તમે તેના શર રને સ્પશર્ કરો અને માંદગી આપો. પછ
જુઓ, તે તમાર સામો થશે અને તમારા પર શાપ વરસાવશ.ે”

6 પછ યહોવાએ શેતાનને ક ું કે, “જા, હુ એને તારા હાથમાં
સોં ુ છુ. તારે એ ું જે કર ું હોય તે કરજ;ે ફકત તેનો જીવ
બચાવજ.ે”

7 પછ યહોવા પાસેથી શેતાન ચાલ્યો ગયો, તેણે અ ૂબને તેના
પગના ત ળયાથી તે તેના માથા ુધી દ:ુખદાયક ૂંમડાથી ભર
દ ધો. 8 તેથી અ ૂબ ૂળમાં બેઠો, અને તેની ખંજવાળ મટાડવા
તેના ઘા ને ખજવાળવા તેણે માટ ના એક ૂટેલા ટૂકડાનો ઊપયોગ
કય . 9 તેની પત્નીએ તેને ક ું, “તમે હજુ પણ દેવને વળગી ર ાં
છો? તમે દેવ પર શાપ વરસાવો અને જીવનનો ત્યાગ કરો!”

10 પર ુ અ ૂબે ઉ ર આપ્યો, “ ું તો એક ૂખર્ ીની જમે
બોલે છે, ું આપણે દેવના હાથથી માત્ર ુખ જ સ્વીકારવા ુ,ં
દ:ુખ ન હ?” આવા દ:ુખમાં પણ અ ૂબે કદ દેવની વરૂદ્ધ એક
શ પણ ઉચ્ચાય ન હ.

અ ૂબના મત્રો ું આગમન અને આ ાસન
11 આ અ ૂબ પર આવી પડલેી આફતોની વાત તેના ત્રણ

મત્રોના જાણવામાં આવી તેઓએ તેમના ઘર છોડ્યા એક બીજાને
સાથે મ ા. તેઓ અ ૂબ પ્રત્યે સહા ુ ૂ ત દશાર્વવા અને તેને
આ ાસન આપવા જવા માટે સંમંત થયા. તે મત્રોના નામ
તેમાનથી અલીફાઝ, ૂહ થી બલ્દાદ અને નાઅમાંથી સોફાર હતા.ં
12 તેઓએ દૂરથી અ ૂબને જોયો અને હવે તે ઓળખી ન શકાય
તેવો થઇ ગયો હતો તેથી તેઓ મોટે અવાજે રડ્યા, શોકના માયાર્
પોતાના વ ો ફાડ નાં ા અને તેઓનો શોક કત કરવા, તેઓ
તેઓના માથા પર રેતી વરસાવવા લાગ્યા.ં 13 તેઓ સાત દવસ
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અને સાત રાત તેની સાથે જમીન પર બેસી ર ા. તેઓ એક
શ પણ બોલ્યા ન હ. કારણકે તેઓએ જો ું કે અ ૂબ ું દ:ુખ
ૂબ વશાળ હ ુ.ં

3
અ ૂબનો આતર્નાદ અને અફસોસ

1 અ ૂબ જન્મ્યો હતો તે દવસને શાપ દે છે. 2 અ ૂબે ક ું:

3 “મને એમ થાય છે કે હુ જન્મ્યો તે દવસ હમેશ માટે અદ્રશ્ય
થઇ જાય!

4 મને થાય છે તે દવસ અંધકારમાં જ હોત,
અને હુ ઇચ્છુ છુ દેવ તે દવસ ૂલી જાય!

મને થાય છે તેઓએ ક ું કે ‘તે એક છોકરો છેં,’
તે રાત આવી ન હોત! હુ ઇચ્છુ છુ
તે દવસે કોઇ રોશની ઝળકતી ન હોત.

5 હુ ઇચ્છુ છુ તે દવસ અંધકાર ભય હોત એવો કાળો જે ું
કા ું ૃત્ ુ, હુ ઇચ્છુ છુ,

તે દવસે વાદળો સંતાઇ ગયા હોય, હુ ઇચ્છુ છુ,
હુ જન્મ્યો તે દવસથી કાળાં વાદળો પ્રકાશને બવડાવી
ભગાડ ૂકે.

6 હુ ઇચ્છુ છુ અંધકાર તે રા ત્રને પાસે રાખે,
પંચાગમાં તે ુખનો દવસ કોઇ
મ હનામાં પણ તે ન ગણાય.

7 તે રા ત્ર કોઇ વસ્ ુ ઉત્પન કરે ન હ,
તે રાત્રે આનંદની એકપણ ૂમ ન સંભળાય.

8 કેટલાક જાદૂગરો હમેશા અજગરને જગાડવા ચ ુર હોય છે.
તો તેઓને હુ જન્મ્યો હતો તે દવસને શાપ ઉપર શાપ
આપવા દો.

9 તે દવસના પ્રભાતના તારા અંધકારમાં રહે,
તે રા ત્ર ભલે સવાર થવાની રાહ જોયા કરે
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પર ુ પ્રકાશ તે આ ઉગતા ૂયર્ના પહેલા કરણોને ન જુએ.
10 તે રા ત્ર મારા જન્મ કરા ા વગર રહ ન હ

તેથી મને આ ુશ્કેલીઓ દેખાયા વગર રહ ન હ.
11 હુ ગભર્ ાનમાં જ મર કેમ ન ગયો?

જન્મતાંજ કેમ પ્રાણ ન છોડ્યો?
12 માર માતાએ શા માટે મને તેના ૂંટણો પર રા ો?

માતાએ શા માટે મને ધવડા ો?
13 ારે હુ જન્મ્યો ત્યારે જ મર ગયો હોત

તો અત્યારે મને શાં ત હોત મને થાય છે,
હુ આરામમાં ઊંઘતો હોત.

14 જઓે અગાઉ ૃથ્વી પર રાજાઓ અને વદ્વાન માણસો
સાથે રહેતા હતા

તે માણસોએ પોતાને માટે મકાનો બંધા ા હતા તે અત્યારે
નાશ પામી ગયા છે અને સમાપ્ત થઇ ગયા છે.

15 અને હુ ધનવાન રાજકતાર્ઓ જમેણે તેમના ઘરો અઢળક સોના
અને ચાંદ થી ભર દ ધેલા છે

તેઓની સાથે શાં તમય અને ુખદાયી થઇ ગયો હોત!
16 મરે ું જન્મે અને જમીનમાં દાટ દે તેમની પેઠે શા માટે

હુ એ બાળક ન હતો?
મને થાય છે જણેે દવસનો પ્રકાશ જોયો નથી

તે એક બાળક જવેો હુ હોત!
17 અધમ માણસો ારે કબર ભેગા થાય છે ત્યારે હેરાન કરવા ું

બંધ કરે છે
અને જે લોકો થાકેલા છે તેઓને કબરમાં શાં ત લાગે છે.

18 ુલામોને પણ કબરમાં આરામ મળે છે
કારણકે તેઓને ચોક દારો તેના પર ૂમો પાડતા તે સંભળા ું
નથી.

19 બધાજ જાતના લોકો કબરમાં છે-મહત્વશીલ
અને મહત્વ વગરના લોકો ુલામ તેના ધણીથી ુકત હોય
છે.
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20 “માણસ જે પીડા ભોગવી ર ો છે શા માટે જીવતા ર ાં કર ું
છે.

એક દ:ુખી આત્માવાળા માણસને શા માટે જીવન અપાય
છે?

21 તે માણસને મરવાની ઇચ્છા છે પણ મોત આવ ું નથી.
તે દ:ુખદાયી માણસ છૂપાયેલા ખજાના કરતા મોતને વધારે
શોધે છે.

22 તે લોકોને તેઓની કબર મળતા ુશ થશે.
તેઓ તેઓની સમા ધ મેળવવાથી આનંદ પામશ.ે

23 પર ુ દેવ તેઓની આસપાસ રક્ષા કરતી એક દવાલ છે
અને તેઓ ું ભ વષ્ય ુપ્ત રાખે છે.

24 ારે ખાવાનો સમય થાય છે ત્યારે હુ માત્ર દ:ુખથી નસાસો
ના ું છુ, આનંદનો ન હ

અને માર ફ રયાદો બહાર પાણીની જમે રેડાય છે.
25 મને ડર છે કે મને કાંઇ ભયંકર થવા ું છે

અને બરોબર તેમજ થ ું.
26 હુ શાંત રહ શકતો નથી,

હુ સ્વ થઇ શકતો નથી,
હુ આરામ કર શકતો નથી,

હુ ૂબજ ઉ દ્ધ થયો છુ.
જનેી મને વધારે બીક લાગતી હતી તેજ મને થ ું.”

4
તેમાનના અલીફાઝનો સંવાદ

1 પછ તેમાનના અલીફાઝે જવાબ આપ્યો કે,
2 “ ું, હુ તને એકાદ બે શ કહુ તો ું સહન કર શક શ?

અને હવે હુ ક ાં વગર પણ કેવી ર તે રહ શકુ?
3 જો, તેં ઘણા લોકોને સલાહ આપી છે,

અને તેં અનેક દબુર્ળ હાથોને મજ ૂત કયાર્ છે.
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4 તારા શ ોએ પડતાને ઊભા કયાર્ છે,
અને જેં લોકો પોતાની જાતે પગભર નથી તેમને તેં પ્રબળ
કયાર્ છે.

5 પર ુ હવે ારે ુશ્કેલીઓ તારે માથે આવી પડ છે,
ત્યારે ું ઉત્સાહ ભંગ થઇ ગયો છે,

ારે તારો વારો આ ો છે
ત્યારે ું ગભરાઇ જાય છે.

6 દેવ પ્રત્યે તને ખરેખર વ ાસ છે?
તાર વ સનીયતાને કારણે ું આશા રાખે છે?

7 વચાર જો, નદોષર્ લોકો કદ નાશ પામ્યા છે?
કદ એક સાર કતનો નાશ થયો છે?

8 મને એવો અ ુભવ છે કે, જઓે પાપ અને અડચણો વાવે છે,
તેઓ તે ું જ તે લણે છે.

9 દેવની એક કથી જ તેઓ ઊડ જાય છે,
તેમના એક કોપના ફાડા માત્રથી જ તેઓ ફેંકાઇ જાય છે.

10 દુ ો બરાડા પાડે છે અને સહની જમે ુરકે છે.
પર ુ દેવ દુ ોને ૂંગા કર દે છે, અને તેઓના દાંત તોડ
નાખે છે.

11 હા, તે દુ લોકો, શકાર શોધી ન શકે તેવા સહ જવેા છે.
તેઓ મર જાય છે અને તેઓના બચ્ચાં રખડ પડે છે.

12 “હમણા એક ુપ્ત વાત માર પાસે આવી,
અને તેના ભણકારા મારા કાને પડ્યા.

13 ારે માણસને રાત્રે નદ્રા ઘેર વળે છે
ત્યારે રાતનાં સંદશર્નો પરથી આવતા વચારોમાં.

14 હુ ભયથી જી ગયો
અને મારાઁ સવર્ હાડ થથર ઊઠયાં.

15 ત્યારે એક આત્મા મારા મોંને સ્પશીન પસાર થઇ ગયો
અને મારા શર રનાં રૂઆં ઉભા થઇ ગયા.ં

16 તે ર ઊભો ર ો,
પણ હુ તે ું સ્વરૂપ ઓળખી શ ો ન હ.

એક આકૃ ત માર સમક્ષ આવીને ઊભી રહ ,
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અને ત્યાં શાં ત હતી.
પછ મેં એક ૂબજ શાંત અવાજ સાંભ ો.

17 ‘ ું માણસ દેવ કરતાં વધારે ન્યાયી હોઇ શકે?
ું તે તેના સજનહાર કરતાં વધારે પ વત્ર હોઇ શકે?

18 જુઓ, તેને તેના સ્વગર્ના સેવકોમાં વ ાસ નથી;
એ તો એના દેવદૂતોનો પણ વાંક કાઢે છે.

19 તો વસ્ ુત: લોકો વધારે ખરાબ છે!
લોકો પાસે માટ ના ઘરો જવેા શર ર છે.

તેમના પાયા ગંદવાડમાં હોય છે.
તેઓને કચર ને માર ું તે પતં ગયા મારવા કરતાં પણ સહે ું
છે.

20 તેઓ સવારમાં જીવતા હોય છે પણ સાંજ પડતા તો ૃત્ ુ
પામે છે.

તેઓ સદાને માટે ચાલ્યા જાય છે, કોઇ તેઓની ચતા કર ું
નથી.

21 જો તેઓના તં ૂના દોરડાં ઉપર તાણ્યાં હોય
તો આ લોકો ડહાપણ ર હત મર જાય છે.’ ”

5
પ ાતાપ કરવા અલીફાઝની અ ૂબને અરજ

1 “હાંક માર જો હવે; તને જવાબ આપનાર કોઇ છે ખરુ?
ું હવે ા દેવદૂતને શરણે જશ?ે

2 ક્રોધ ૂખર્ માણસને માર નાખે છે,
ઇષ્યાર્ ૂખર્નો નાશ કરે છે.

3 મેં ૂખર્ માણસને જડ નાખતાઁ જોયો છે,
પણ પછ અચાનક આફત આવી પડે છે.

4 તેનાં સંતાનોને મદદ કરવાવા ું કોઇ નથી, તેઓ ન્યાયાલયમાં
ભાગી પડ્યાં છે.

અને તેઓનો બચાવ કરે એ ું કોઇ નથી.
5 તેઓનો ઊભો પાક ૂ ા લોકો ખાઇ જાય છે,
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થોરકાંટામાંથી પણ તેઓ ૂંટ જાય છે.
તેઓની સંપ નો ઉપયોગ તેઓને બદલે બીજા કરે છે!

6 જ ટલ સમસ્યાઓ ધરતીમાંથી નથી ઉગતી,
અને ુશ્કેલીઓ જમીનમાંથી નથી ટતી.

7 પર ુ જમે અ તણખો પેદા કરે છે
તેવીજ ર તે મ ુષ્ય જ ટલ સમસ્યાઓનો સામનો કરવા જ
જન્મ્યો છે.

8 છતાં જો તમે મને ૂછો તો હુ દેવ પાસે જઇશ
અને તેમની સામે મારો કસ્સો રજુ કર શ.

9 દેવ, ઘણી અશ અને મહાન વસ્ ુઓ કરે છે જે લોકો સમજી
શકતા નથી.

તે અગ ણત ચમત્કારો કરે છે.
10 તે ૃથ્વી પર વષાર્ વરસાવે છે

અને ખેતરોમાં જળ પહોંચાડે છે.
11 તે ગર બ અને નમ્ર લોકોને ઉચ્ચ બનાવે છે;

તથા શોકા ુરોને ઊંચે ચઢાવી ુરક્ષા આપે છે અને શાં ત
આપે છે.

12 તે ચાલાક, દુ લોકોની યોજનાઓ બગાડ નાખે છે
જથેી તેઓ સફળ ન થાય.

13 કપટ લોકો પણ પોતાના જ છળકપટમાં ફસાઇ જાય છે.
દેવ તેમના દુ કમોન નાશ કરે છે.

14 ધોળે દહાડે તેઓ અંધારાને ભટકાય છે,
તેઓ અંધજનની જમે ખરે બપોરે રાતની જમે ફાંફા મારે છે.

15 દેવ ગર બને મોતમાંથી બચાવે છે.
તે તેઓને મજ ૂત લોકોના બળથી બચાવે છે.

16 તેથી ગર બને આશા રહે છે
અને દુ ો ું મોઢુ ૂપ કર દેવામાં આવશ.ે

17 દેવ જનેે ુધારે છે તે ભાગ્યશાળ છે,
માટે ું સવર્ સમથર્ દેવની શક્ષાની અવજ્ઞા કર શ ન હ.

18 કારણકે તે દ:ુખી કરે છે અને તે જ પાટો બાંધે છે;
ઘા કરે છે અને ઘા રુઝાવે પણ છે.
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19 તેઓ તમને છ આફતોમાંથી બચાવશે,
સાતમીથી તમને દ:ુખ થશે ન હ.

20 તેઓ તમને દકુાળના સમયે ૃત્ ુમાંથી
અને ુદ્ધના સમયે તરવારના ત્રાસમાંથી બચાવી લેશ.ે

21 નદાખોરોથી ું ુર ક્ષત રહ શ,
અને આફતની સામે પણ ું નભર્ય રહ શ.

22 વનાશ અને દકુાળને ું હસી કાઢ શ.
અને ૃથ્વી પરનાં હસક પ ુઓથી ું ગભરાઇશ ન હ,

23 તારા ખેતરના પથ્થરો પણ તાર દલીલમાં ભાગ લેશે,
જગલી જાનવરો પણ તાર સાથે ુલેહ કરશે.

24 ું બહાર હોઇશ ત્યારે પણ તારે તારા ઘરની કશી ચતા
કરવાની રહેશે ન હ,

અને ું તારા પોતાના વાડાને તપાસી જોઇશ, તો બ ું
ુર ક્ષત હશ.ે

25 તને ુષ્કળ સંતાનો થશે
અને ૃથ્વી પરના ઘાસની જમે તારા વંશજો પણ ઘણા થશ.ે

26 ું જમે લણણીની ઋ ું ુધી ઘંઉ ઊગે છે તેમ,
ું તાર બરોબર પાક ઉંમરે તાર કબરમાં જઇશ.

27 “અમે આ વાતનો અભ્યાસ કય અને અમે જાણીએ છ એ કે
તેઓ સાચા છે.

તારા પોતાના ભલા માટે માર આ સલાહને ું ધ્યાનમાં લે.”

6
અ ૂબનો જવાબ

1 પછ અ ૂબે આ ુજબ જવાબ આપ્યો:

2 “અરે! મારા દ:ુખો અને વેદનાઓને ત્રાજવે
તોળ શકાય એમ હોત તો!
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3 તો તે સ ુદ્રોની રેતી કરતાઁ પણ વજનમાં વધારે હોત.
મારા વચનો ૂખર્ જવેા લાગવા ું એજ કારણ છે.

4 સવર્સમથર્ દેવે મને તેના બાણથી ભર દ ધો છે.
તેમના વષમય બાણથી મારો આત્મા વીંધાઇ ગયો છે.
દેવના ભયાનક શસ્રો માર સામે ૂકાયા છે.

5 જગલી ગધેડા ારે ઘાસ મળે છે ત્યારે ૂંકતા નથી.
ારે ઘાસ મળ ું હોય ત્યારે બળદો બરાડા પાડતા નથી.

6 મીઠા વગરનો બેસ્વાદ ખોરાક કોણ ખાય?
અથવા ઇડાના સફેદ ભાગનો કોઇ સ્વાદ હોય છે?

7 હુ તેને અડકવા નથી માગતો;
એ જાતના ખાવાનાથી હુ થાક ગયો છુ.

8 “અરે! દેવ માર પ્રાથર્ના સ્વીકારે
અને માર આશા ૂર કરે!

9 મને થાય છે દેવ મને કચર નાખ,ે
જરા આગળ વધે અને મને માર નાખ.ે

10 અને જો એ મને માર નાખે, તો મને એક વાતનો દલાસો
થશ,ે

મને એક વાતની ુશી થશ,ે
કે આટ ું બ ું દ:ુખ હોવા છતાં મે પ વત્ર દેવનાં વચનો
પ્રમાણે ચાલવાની ના પાડ નથી.

11 “હવે મારામાં એ ું તે ક ુ બળ છે કે હુ સહન કયેર્ જાઉં?
અને એવો તે કેવો મારો અંત આવવાનો છે કે હવે હુ ધીરજ
રા ુ?ં

12 ું હુ કાઇં પથ્થર જવેો મજ ૂત છુ?
ું મારુ શર ર પ ળ ું બને ું છે?

13 અત્યારે મને માર જાતને મદદ કરવાની શ કત નથી કારણકે
માર પાસેથી સફળતા લઇ લીધી છે.

14 “ ુસીબતમાં પડલેા માણસને એના મત્રોનો સાથ હોવો જોઇએ,
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કદાચને તે સવર્સમથર્ દેવને ત્યજીદે.
15 પણ તમ,ે મારા ભાઇઓ, મને વ ા ુ ન હતા.

હુ તમારા પર વ ાસ કર શકુ ન હ;
તમે ઝરણાં જવેા છો જે કોઇવાર વહે છે અને બીજી
કોઇવાર ન હ.

16 ઝરણાઓ ઘેરા હોય છે ારે તેઓ બરફ અને હમથી ભરેલા
હોય છે.

17 પર ુ ગરમીમાં તે શોષાઇ જાય છે,
અને એમના પેટ ૂકાઇ જાય છે;

18 વેપાર ઓ વળાંક ને અ ુસર ને જતા જતા રણમાં આવી જાય
છે

અને તેઓ અશ્ય થઇ જાય છે.
19 તેમના વેપાર ઓ પાણીની શોધ કરે છે.

શેબાના ુસાફરો આશા ૂવર્ક રાહ જુએ છે.
20 તેઓને ખાત્રી હતી કે તેઓને પાણી મળશ,ે

પર ુ તેઓ નરાશ થયા હતા.
21 તેવીજ ર તે તમે મારા ક ઠન સમયમાં ગભરાઇ જઇને મારાથી

મોઢુ ફેરવી
અને મને મદદ કરવાની ના પાડ હતી.

22 મેં તને ૂછ ું હ ુ!ં કે, મેં તમાર સલાહ માટે ૂછ ું હ ુ?ં
23 ું મે તમને ક ું, ‘મને મારા શ ુના પંજામાંથી બચાવો?

હેરાન કરનારાઓથી મને ુકત કરો?
પણ તમે મને ુકત ર તે તમાર સલાહ આપી.’

24 “મને કહો મેં ું પાપ ક ુર્ છે?
મને શીખવો અને હુ તમને અટકાવીશ ન હ.

25 સત્ય વચન ઘણાં અસરકારક હોય છે.
પણ તમાર દલીલો કાઇપણ ૂરાવા કરતી નથી.

26 ું તમે માનો છો કે તમે મને ફકત શ ોથી ુધાર શકો?
પણ હતાશ માણસના શ ો પવન જવેા હોય છે.

27 અનાથોના ભાગની વસ્ ુઓ જીતવા માટે
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તમે કદાચ જુગાર પણ રમો એવા છો.
અથવા તમારા મત્રોના ભોગે નફો કરો છો.

28 માર સામે જુઓ!
હુ તમાર આગળ જૂઠુ ન હ બો ુ.ં

29 આટલેથી અટક જાવ, મને અન્યાય ન કરો,
આટલેથી અટકો, મેં કાઇ ખોટુ ક ુ નથી.

30 તમે એમ માનો છો કે હુ જૂઠુ બો ું છુ?
સા ું અને ખોટુ એ બે વચ્ચેનો ભેદ હુ પારખી શકતો નથી?”

7
1 અ ૂબે ક ું:

“ ું ૃથ્વી પર માણસે ુશ્કેલીઓ વેઠવી પડતી નથી?
ું માણસ ું જીવન મહેનતાણું આપી કામે રાખેલ કામદાર
જવેી નથી?

2 એ તો આ ુરતાથી છાંયડાની રાહ જોનાર સેવક
અને પોતાના પગારની રાહ જોનાર મહેનતાણુ લઇ કામે
રહેલા કામદાર જવેી છે.

3 મારે અથર્હ ન મ હનાઓ
અને કટાળાભરેલી રા ત્રઓ પસાર કરવી પડે છે.

4 હુ ારે ૂવા જાઉ છુ
‘ત્યારે પહેલા વચારુ છુ કે ઊઠવાના સમયને થવાને કેટલી
વાર લાગશ?ે’

રા ત્ર પસાર થયા કરે છે. હુ
ૂયર્ ઊગે ત્યાં ુધી પડખા ફેર ા કરુ છુ.

5 મારા શર ર પર ૂળ જામી જાય છે અને એમાં ક ડા પડ્યાં છે.
માર ચામડ ૂકાઇને તરડાઇ ગઇ છે.

6 “મારા દવસો વણકરના કાંટલા કરતાઁ વ ુ ઝડપી છે,
અને આશાઓ વનાનો મારા જીવનનો અંત આવે છે.
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7 દેવ યાદ રાખજો, મારુ જીવન માત્ર એક ાસ છે.
હુ ફર કઇ સારુ જોઇશ ન હ.

8 દેવ, તમે મને ફર જોશો ન હ; થોડ વાર પછ
તમે મને શોધશો પણ હુ ચાલ્યો ગયો હોઇશ.

9 જમે વાદળાં વખેરાઇ અને અલોપ થઇ જાય છે,
જે કબરમાં જાય છે ને ફર કદ ઉપર આવશે ન હ.

10 તે પોતાને ઘેર ફર કદ પાછો ફરશે ન હ,
તે કુટુબથી અને ઘરથી હમેશ માટે દૂર થઇ જશે.

11 “મને મારો ઊભરો ઠાલવવા દો,
મારો આત્મા સંકટમાં છે તેથી હુ શાંત રહ શ ન હ.
હુ બોલીશ; મારા આત્માની વેદનાને કારણે હુ મારુ દ:ુખ
રડ શ.

12 હે દેવ! તમે મને એકલો શા માટે ૂકતા નથી?
ું હુ સ ુદ્ર કે સ ુદ્ર ું પ્રચંડ પ્રાણી છુ કે તમે મારો ચોક -
પહેરો રાખો છો?

13 ારે હુ એમ કહુ છુ, “હવે પથાર માં ૂઇ જાઉં
ત્યારે મને ચેન પડશ,ે મને કળ વળશ.ે

14 ત્યારે તમે મને ભયાનક સ્વપ્નો દ્વારા બીવડાવો છો.
અને સંદશર્નોથી મને ગભરાવો છો.

15 ત્યાં હુ જીવવાને બદલે ુંગળાઇને
મર જાઉ તો વધારે સારુ.

16 હવે હુ ત્રાસી ગયો છુ.
મારે કાયમ માટે જીવ ું નથી.

મને એકલો રહેવા દો.
મારા જીવનનો કોઇ અથર્ નથી!

17 દેવ, તમે મ ુષ્યને મહત્વ ૂણર્ શા માટે ગણો છો?
તમારે શા માટે તેને માન આપ ું જોઇએ?
તમે શા માટે તેના પર ધ્યાન આપવાની પણ તસ્દ લો છો?

18 રોજ સવારે તમે તેની ુલાકાત કરો છો
અને તમે પ્રત્યેક ક્ષણે તેની કસોટ કરો છો?
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19 શા માટે તમે મને છોડ દેતાં નથી?
હુ મારુ ૂંક ગ ું એટલો સમય પણ તમે મને એકલો કેમ

ૂકતા નથી?
20 દેવ, તમે લોકો ઉપર ધ્યાન આપો, જો મે પાપ ક ુર્ હોય,

કાંઇ વાંધો ન હ, હુ ું કર શકુ?
તમે શા માટે મને તમારુ નશાન બના ો છે?

જથેી હુ બોજારૂપ થઇ ગયો છુ?
21 તમે મને ખોટુ કરવા બદલ શા માટે સીધી ર તે માફ કરતા

નથી?
તમે મારા પાપોને શા માટે સીધી ર તે માફ કરતા નથી?

થોડાજ સમયમાં હુ મર જઇશ અને માટ માં મળ જઇશ.
તમે મને શોધશો, પણ હુ ત્યાં હોઇશ જ ન હ.”

8
બલ્દાદ ૂહ નો અ ૂબને જવાબ

1 ત્યારે બલ્દાદ ૂહ એ અ ૂબને જવાબ આપ્યો,

2 “ ું ાં ુધી આવી વાતો કયાર્ કર શ?
તારા તોફાની શ ો ાં ુધી વંટો ળયાની જમે તારા

ુખમાંથી નીક ા કરશ?ે
3 ું દેવ અન્યાય કરે છે? સવર્સમથર્ દેવ,

જે વાત સાચી છે તેને ું બદલે છે?
4 જો તારા સંતાનોએ તેમની વરૂદ્ધ પાપ કયાર્ હશ,ે

તો તેણે તેમને તે માટે સજા કર છે.
5 જો ું ખંતથી દેવની શોધ કરશે

અને એમની કરુણા યાચશે,
6 અને ું જો પ વત્ર અને સારો હોઇશ તો

એ તને ઝડપથી મદદ કરવા આવશે
અને તને તારાં કાયદેસરના ઘરને, પાછા આપી દેશે.

7 પછ તાર પાસે પહેલા હ ું
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તેના કરતા ઘણું વધારે હશ.ે

8 “ ું પહેલાની પેઢ ઓને ૂછ જો!
જાણી લે આપણા પ ૃઓ ું શી ા હતા?

9 આપણે તો આજકાલના છ એ,
અને કાંઇજ જાણતા નથી.
અહ ૃથ્વી પર ું આપણું જીવન પડછાયા જે ું અલ્પ છે.

10 તેઓ કદાચ તને શીખવી શકશ.ે
કદાચ તેઓ તને તેઓ જે બાબત શી ા હોય તે શીખવી
શકે.

11 “ ું કાદવ વના કમળ ઊગ?ે
જળ વના બરુ ઊગે?

12 ના, જો પાણી ૂકાઇ જાય તો
તેઓ પણ ૂકાઇ જશ.ે

13 લોકો જે ઈ રને ૂલી જાય છે તે પેલા બરુઓ જવેા છે.
જે કત ઈ રને ૂલી જાય છે તેને આશા રહેશે ન હ.

14 તે માણસ પાસે અઢેલવા માટે કાઇ નથી.
તેની ુરક્ષા કરો ળયાના જાળ જવેી છે.

15 જો એક કત કરો ળયાના જાળાને અઢેલી
ને ટેકો લે તો તે ૂટ જાય

તે કરોળ યાના જાળાનો આશ્રય લે છે
પણ તે તેને ટેકો આપશે ન હ.

16 તે માણસ વનસ્પ તના એક છોડ જવેો છે જનેી પાસે ુષ્કળ
પાણી અને ૂયર્ પ્રકાશ છે.

તેની ડાળ ઓ આખા બગીચામાં ફેલાય છે.
17 પથ્થર પર ઉગવાની જગ્યા શોધતા

તે જથ્થાબંદ પથ્થરોને ઢાંક દે છે.
18 પણ જો એને એકવાર ઊખેડવામાં આવે તો

પછ એ ઊગ્યાં હતાં કે ન હ એની ખબર પણ પડે ન હ.
19 આ તો તેના માગર્ ું ુખ છે,

અને જમીનમાંથી બીજા છોડ ઊગી નીકળે છે!
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20 પર ુ દેવ નદોષર્ લોકોને કદ અસમથર્ કરશે ન હ,
અને અધમીન કદ મદદ કરશે ન હ.

21 તેઓ તારા ચહેરાને હાસ્યથી
અને તારા હોઠોને આનંદના પોકારોથી ભર દેશે.

22 તારો તરસ્કાર કરનારા દશુ્મનો શરમથી છુપાઇ જશે
અને દુ ોના ઘરબાર નાશ પામશ.ે”

9
અ ૂબનો વળતો જવાબ

1 ત્યારે અ ૂબે જવાબ આપ્યો:

2 “હા, હુ જાણું છુ કે ું સા ું બોલે છે.
પર ુ દેવ સાથેની દલીલ માણસ કેવી ર તે જીતી શકે?

3 જો દેવ તેની સાથે દલીલ કરે,
તો દેવના 1,000 પ્ર નોમાંથી ું ઓછામાંઓછો એકનો
જવાબ તે આપી શકશે?

4 તે વદ્વાન તથા સવર્સમથર્ છે,
કોઇપણ માણસ ઇજા પામ્યા વગર દેવ સામે લડ શકે તેમ
નથી.

5 તે દેવ ારે ુંસ્સે થાય છે ત્યારે પવર્તોને હલાવી દે છે અને
તેઓને તેની ખબર પડતી નથી.

6 દેવ ૃથ્વીને હલાવવા ધરતીકપો મોકલે છે.
દેવ ૃથ્વીના પાયાઓ હલાવી નાખે છે.

7 જો તે આજ્ઞા કરે, તો ૂયર્ ઊગશે ન હ,
અને એ તારાઓને ગોંધી શકે છે જથેી તેઓ ઝગમગી શકે
ન હ.

8 તેણે એકલે હાથે આકાશને પાથ ુર્ છે,
અને સ ુદ્રના મોજા પર ચાલે છે.

9 તેણે સપ્ત ષર્, ૃગશીષર્ તથા કૃ કા બના ા છે.
તેણે દ ક્ષણી આકાશના નક્ષત્રો સર્ ા છે.

10 દેવ અદ ુત કાય કરે છે જે લોકો સમજી શકતા નથી.
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અને કોઇ ગણી ન શકે તેનાથી વધારે ચમત્કાર કાય નો કતાર્
છે.

11 તે માર બાજુમાંથી પસાર થાય છે; પણ હુ તેમને જોઇ શકતો
નથી.

તે આગળ ચાલ્યા જાય છે, પણ હુ તેમને જોઇ શકતો નથી.
12 તે જો ઓ ચતાના આવે અને તેમને જે કઇં જોઇ ું હોય તે

ઝડપમાર પડાવી લે તો તેમને કોણ રોક શકે?
તેને કોણ ૂછ શકે, ‘તમે આ ું કરો છો?’

13 ઈ ર તેમનો ુસ્સો રોકશે ન હ રહાબનાં મદદગારો પણ દેવથી
ડરે છે.

માણસનો ગવર્ તેની સામે ઓગળ જાય છે.
14 તો પછ માત્ર મારા જવેા કઇ દલીલોને

બળે એની સામે ઊભા રહ શકે?
15 નદોષર્ હોવા છતાં હુ તેમને જવાબ આપી શકતો નથી

મારા ન્યાયાધીશ પાસે દયાની ભીખ માં ું એટ ું જ હુ કર
શકુ.

16 હુ જો એની સામે ફ રયાદ કરુ અને તે જવાબ આપે તો.
મને ખાત્રી છે તે મારુ સાંભળશે ન હ.

17 તે મને કચર નાખવા તોફાન મોકલશ.ે
કારણ વગર તે મને વધારે ઘાયલ કરશે.

18 તે મને ાસ લેવા દેશે ન હ,
પણ મને ુશ્કેલીઓથી ભર ૂર કર દેશે.

19 હુ દેવને હરાવી શક શ ન હ,
તે ુબજ શ કતશાળ છે.

હુ દેવને ન્યાયાલયમાં લઇ જઇને
માર તરફ નષ્પક્ષ રહેવાનો આગ્રહ કર શક શ ન હ.

20 હુ નદોષર્ છુ, પણ હુ જે કાંઇ કહુ છુ તેમાં હુ ુનેગાર જ
દેખાઉ છુ,

હુ નદોષર્ છુ પણ ારે હુ બો ુ છુ, મારુ મોઢુ મને
અપરાધી સા બત કરે છે.

21 હુ નદોષર્ છુ, પણ ું વચાર કરવો તે હુ જાણતો નથી.
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હુ મારા પોતાના જીવનને ધ ારુ છુ.
22 ‘માણસ કદાચ ભલે વાંક વગરનો કે અ ન હોય પર ુ દરેકને

સરખીજ વસ્ ુ થાય છે.
તે બધાનો નાશ કરે છે.’

23 ારે કોઇ ભયંકર બાબત બની જાય અને એક નદોષર્ માણસને
માર નાખવામાં આવે તો ું દેવ તેના પર હસશ?ે

24 ારે દુ માણસ એક પ્રદેશને કબ્જામાં લઇ લે છે, તો તે
ન્યાયાધીશોને ું થઇ ર ું છે તે જોવા માટે રોકે છે?

એ જો સા ું હોય તો પછ દેવ કોણ છે?

25 “મારા દવસો એક દોડવીર કરતા પણ વધારે ઝડપથી પસાર
થઇ જાય છે.

મારા દવસો પસાર થઇ ર ા છે અને તેમા કોઇ આનંદ
નથી.

26 ઝડપથી પસાર થતા વહાણની જમે અંતે પોતાના શકાર પર
ૂટ પડતા ગરૂડની જમે મારા દવસો ચાલ્યાં જાય છે.

27 “જો હુ એમ કહુ કે ‘હુ મારા દ:ુખ વષે ૂલી જઇશ.
અને ુશ થઇને દેવ સામે ફ રયાદ ન કરવાનો નણર્ય કરુ.’

28 વાસ્તવમાં ક ું બદલા ું નથી. થા હજી પણ મને ડરાવે છે.
હુ જાણું છુ કે તમે મને નદોષર્ ન હ ગણો.

29 હુ પહેલેથીજ ુનેગાર ઠરાયો છુ.
તો હુ ફોકટ શા માટે શ્રમ કરુ છુ?

30 જો હમથી હુ મારુ શર ર ધોઉં
અને સા ુથી મારા હાથ ચોખ્ખાં કરુ.

31 તો પણ દેવ મને ખાઇમાં નાખી દેશે
અને મારા પોતાનાં જ વ ો મને ૃણા કરશે.

32 હુ મારો પોતાનો બચાવ કર શકતો નથી કારણકે તમે મારા
જવેા માણસ નથી.

આપણે એક બીજાને ન્યાયાલયમાં મળ શક એ તેમ નથી.



અ ૂબ 9:33 xxi અ ૂબ 10:8

તમે માણસ હોત તો આપણે સાર ર તે વાદ- વવાદ કર
શ ાં હોત.

33 માર ઇચ્છા છે, કોઇ આડ તયો હોત કે જે બંને પક્ષને સાંભળ
શકે.

હુ ઇચ્છુ છુ એ ું કોઇ હોત જે આપણ બંનેનો ન્યાય કર
શ ો હોત.

34 હુ ઇચ્છુ છુ, દેવનો શક્ષા દડ મારા પરથી લઇલે એ ું કોઇ
હોત,

તો પછ દેવ મને ારેય ડરાવશે ન હ.
35 તો હુ દેવનો ડર રા ા વગર તેને મોઢામોઢ કહ દઇશ.

પણ હમણાં હુ એમ કર શકુ તેમ નથી.

10
1 “હુ જીવનથી કટાળ ગયો છુ. હુ ુકત ર તે ફ રયાદ કર શ.

હુ દ:ુખ અને કડવાશથી બોલીશ.
2 હુ દેવને કહ શ કે, ‘મને દો ષત ન ઠરાવો;

તમે માર સાથે શા માટે ઝગડો કરો છો તે મને બતાવો.
3 દેવ, ું મને દ:ુખ આપીને તમને આનંદ મળે છે?

એ ું લાગે છે તમે જે સજન ક ુર્ છે તેની તમને કાળજી
નથી.

અથવા તો કદાચ તમે દુ લોકોની યોજનાઓથી ુશ થાઓ છો?
4 ું તને ચમર્ચ ુ છે, અથવા ું ું માણસની જમે જુએ
છે?

5 ું તમારા દવસો અમારા દવસો જટેલાં ટૂકાં છે?
તમારુ જીવન માણસના જીવન જટે ું ટૂકુ છે

6 કે તમે માર ૂલ શોધો છો
અને મારા પાપ શોધો છો.

7 તમે સાર ર તે જાણો છો કે હુ નદોષર્ છુ.
તમે જાણો છો કે તમારા હાથમાંથી મને કોઇ બચાવી શકે
તેમ નથી.

8 તમે તમારા પોતાના હાથે મને ઘડ્યો છે,
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પર ુ હવે તેઓ ભેગા થઇને મારો વનાશ કરે છે.
9 યાદ રાખો કે હુ માટ માંથી બનેલો છુ.

ું હવે તમે મને પાછો માટ માં મેળવી દેશો?
10 તમે મને એક બાટલીમાંથી બીજીમાં એમ દૂધની જમે રેડ્યો છે

અને મને પનીરની જમે વલોવો છો.
11 તમે મને ચામડ અને માંસથી મઢ લીધો.

તમે મને હાડકાં અને સ્ના ુઓથી વણી લીધો છે.
12 તમે મને જીવન આપ્ ું, માર સાથે દયા ુ ર ા,ં

તમે મારુ ધ્યાન રા ું અને મારા આત્મા ું રક્ષણ ક .ુ
13 છતાં તમારા હૃદયમાં તો તમે આ છુપા ું હ ુ.ં

હુ જાણું છુ કે તમારા મનમાં આ હ ું:
14 તમે જોતા હતાં કે હુ પાપ કરુ છુ કે ન હ,

એવા ઇરાદાથી કે જો હુ પાપ કરુ તો મને શક્ષા કયાર્ વગર
છોડવો ન હ.

15 જો હુ પાપ કરુ, તો મારે માટે બહુ ખરાબ થશે.
પણ જો હુ નદોષર્ હોઇશ તો

પણ હુ મારુ મા ું ઊપર ઉઠાવી શક શ ન હ.
હુ ૂબજ શર મદો અને ુંઝાયેલો છુ.

16 જો હુ અ ભમાની હોઉ તો તમે સહની જમે માર પાછળ છો
અને ફર થી તમે માર સામે
તમાર અદ ૂત શ કત બતાવો છો.

17 તમે માર વરુદ્ધ નવા સાક્ષીઓ લાવો છો,
અને મારા ઉપર તમારો રોષ વધારો છો:

અને મારો સામનો કરવા
એક પછ એક સૈન્ય મોકલો છો.

18 તો પછ તમે મને શા માટે ગભર્માંથી બહાર કાઢયો?
એના કરતાં તો હુ ૃત્ ુ પામ્યો હોત, કોઇએ મને જોયો

ુદ્ધાં ન હોત તો એ કે ું સારુ થાત!
19 હુ ઇચ્છુ છુ કે હુ ારેય જી ો ન હોત!
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હુ ઈચ્છુ છુ કે હુ માર માતાના ગભર્માંથી સીધો કબરમાં
લઇજવાયો હોત.

20 તમને ખબર નથી કે
હુ હવે થોડા સમય
માટે જીવવાનો છુ?

21 ૃત્ ુના પડછાયા અને અંધકારનો પ્રદેશ, કે ાંથી કોઇ પાછા
આવ ું નથી

ત્યાં હુ જાઉ તે પહેલા માર પાસે જે થોડો સમય બચ્યો
છે તેનો આનંદ મને માણી લેવા દો.

22 આ ૃત્ ુ દેશ તો મધ્યરા ત્રના ઘોર અંધકાર જવેો દેશ છે;
એ તો ૃત્ ુછાયાનો દેશ છે ાં બ ું અસ્ત સ્ત છે તથા
પ્રકાશ પણ અંધકારરૂપ છે.’ ”

11
સોફાર નાઅમાથીનો અ ૂબને જવાબ

1 ત્યારે સોફાર નાઅમાથીએ અ ૂબને ઉ ર આપ્યો:

2 “આટલા બધા શ ો નરૂ ર રહેશે?
જો કોઇ માણસ બહુ બોલે તો તે તેને સાચો ઠરાવશ?ે

3 ું ું વચારે છે કે વાતો કર ને ું બીજા માણસોને ૂપ કર
દઇશ?
ું ું વચારે છે કે ું દેવની મશ્કર કર શ અને તને કોઇ
ઠપકો ન હ આપ?ે

4 કારણકે ું કહે છ કે,
‘હુ જે કહુ છુ તે સા ું છે.
હુ દેવની નજરમાં નદોષર્ છુ.’

5 હુ ઇચ્છુ છુ કે, દેવ બોલશે
અને તને કહેશે કે પોતે ું વચારે છે!

6 દેવ તને ડહાપણના રહસ્યો વષે કહેશ.ે
તે તને કહેશે કે દરેક વાત ને બે બાજુ હોય છે.
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અને ું ખાતર રાખજે કે
તે તને તારા દોષોની પાત્રતાથી ઓછ સજા આપે છે.

7 “અ ૂબ, ું ું ખરેખર માને છે કે ું દેવને સમજે છે?
ું સવર્સમથઁ દેવને સમજી શકતો નથી.

8 ું સ્વગર્ની બાબત કાંઇ કર શકશે ન હ.
શેઓલ બાબતે ું કાંઇ જાણતો નથી.

9 તે ું માપ ૃથ્વી કરતાં પણ મહાન
અને સ ુદ્ર કરતાં પણ વશાળ છે.

10 “તે ધસી જઇને કોઇની પણ ધરપકડ કરે;
અને તેનો ન્યાય કરવા તેને ન્યાયાલયમાં ઊભો કર દે તો
તેમ કરતાં તેમને કોણ અટકાવી શકે?

11 સાચે જ દેવ જાણે છે કોણ નરથર્ક છે.
ારે દેવ અ ન જુએ છે ત્યારે તે તેને યાદ રાખે છે.

12 પણ ૂખર્ માણસને તે ુ દ્ધમાન કરે છે,
અને જગલી ગધેડ ના બચ્ચા જવેા માણસને તે ુધારે છે.

13 પણ તારે તારા હૃદયને માત્ર દેવની સેવા કરવા માટે જ તૈયાર
કર ું જોઇએ

અને તેની પ્રાથર્ના કરવા તારે તારા હાથ તેની ભણી ઉપર
કરવા જોઇએ.

14 જો તારા હાથ પાપથી ભરેલા હોય તો તેને સ્વચ્છ કર નાખ!
તારાં ઘરમાં અ ન ને દાખલ થવા દેતો ન હ

15 પછ ું દેવ સામે શરમાયા વગર જોઇ શકશે
અને ભય વના દેવ સમક્ષ ઊભો રહ શકશ.ે

16 વહ ગયેલા પાણીની જમે ું તારુ દ:ુખ ૂલી જઇશ.
અને તારા દ:ુખો ૂતકાળ બની જશે.

17 તારુ જીવન મધ્યાનના ૂયર્થી પણ વ ુ ઊજ ું થશ.ે
અને અંધકાર પણ પ્રભાતના પ્રકાશ જવેો બની જશે.

18 પછ ું ુરક્ષા અ ુભવીશ કારણકે ત્યાં આશા છે.
દેવ તાર સંભાળ લેશે અને તને વસામો આપશે.
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19 ું નરાંતે ૂઇ શકશે અને તને કોઇ હેરાન કરશે ન હ.
અને ઘણા લોકો તાર પાસે મદદ માગવા આવશ.ે

20 દુ લોકો કદાચ મદદ માગશે,
પર ુ તેઓ તેમની ુશ્કેલીમાંથી છટક શકશે ન હ.
તેમની આશાઓ તેમને ૃત્ ુ ુધી દોર જશ.ે”

12
અ ૂબનો ઉ ર

1 ત્યારે અ ૂબે ઉ ર આપ્યો કે,

2 “હા, તમે જ પ્રજાના ડહાપણનો ભંડાર છો;
તમારા ૃત્ ુની સાથે ડહાપણ પણ મર પરવારશ!ે

3 પર ુ તમાર જમે મને
પણ ડહાપણ અને અ લ છે;

અને હુ તમારા કરતાં ઊતરતો નથી; હા,
એ બ ું કોણ નથી જાણ ુ?ં

4 ‘એક દવસ દેવ માર પ્રાથર્ના સાંભળતા હતા;’
પણ હવે તો મારા મત્રો પણ માર પર હસે છે,

હુ ખરેખર સાચો છુ
અને નદોષર્ છુ છતાં તેઓ હસે છે.

5 જે લોકોને ુશ્કેલીઓ નથી, તેઓ જે લોકોને ુશ્કેલીઓ છે
તેમનો તરસ્કાર કરે છે.
ર માણસ જનેા પગ લથડ ર ાં છે તેને છેતરે છે.

6 ચોર ડાકુઓના ઘર આબાદ થાય છે.
તેઓ ુખથી જીવે છે અને દેવને પડકારનારાઓ ુર ક્ષત
હોય છે;

તેઓની તાકાત તે જ તેમનો દેવ છે.
7 “પર ુ પ ુઓને તમે ૂછો તો તે તમને શીખવશે,

જો પક્ષીઓને ૂછો તો તે તમને કહેશે.
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8 અથવા ૃથ્વીને ૂછો, તે તમને શીખવશ;ે
સ ુદ્રમાંની માછલીઓને ૂછો તો તે તમને મા હતી આપશે.

9 દરેક કત જાણે છે કે
આ સવર્ ું યહોવાએ સજન ક ુ છે.

10 બધાંજ જીવો તથા મ ુષ્યનો આત્મા
પણ દેવના જ હાથમાં છે.

11 જમે મારુ ુખ સારા ભોજનનો સ્વાદ પારખે છે તે જ ર તે
ારે

હુ સાંભ ું છુ ત્યારે મારુ મન સત્યની પરખ કરે છે.
12 અમે કહ યે છ એ, ‘ ૃદ્ધ ુરૂષોમાં ડહાપણ હોય છે,

અને પાક વયમાં સમજણ હોય છે.’
13 પર ુ ખરુ ડહાપણ અને સામર્થ્ય તો દેવનાં જ છે.

સમજ અને સ ા તો તેની પાસે જ છે.
14 તે મહા પરાક્રમી છે. તે જે કાંઇ ફાડ નાખે છે તે ફર થી

બાંધી શકા ું નથી.
ારે તે માણસને કેદ કરે છે, ત્યારે કોઇ તેને છોડાવી શક ું
નથી.

15 ારે તે વરસાદને અટકાવે છે, એટલે જમીન ૂકાઇ જાય છે
અને ારે તે વરસાદને છોડ દે છે, ત્યારે પાણી ૃથ્વી પર
ફર વળે છે.

16 દેવ સવર્સમથર્ છે અને હમેશા જીતે છે.
છેતરનારા અને છેતરાયેલાં બંને તેનાં હાથમાં જ છે.

17 તે રાજમંત્રીઓની ુ દ્ધ ૂંટ લે છે
અને ન્યાયકતાર્ઓને ૂખાર્ બનાવે છે.

18 રાજાઓ ભલે લોકોને કેદમાં ૂરે, પણ દેવ તે લોકોને ુકત કરે
છે,

અને તેમને શ કતશાળ બનાવે છે.
19 તે દેવ યાજકો પાસેથી તેમની સ ા આંચક લે છે

સરકાર અ ધકાર ઓને તેમની નોકર માંથી કાઢ ુકે છે.
20 વ ાસપાત્ર સલાહકારોને એ ૂપ કરે છે,

અને વડ લો ું શાણપણ પણ છ નવી લે છે.
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21 દેવ રાજાઓ ઉપર તરસ્કાર કરે છે.
તે શ કતશાળ ઓની સ ા આંચક લે છે.

22 દેવ ુપ્તમાં ુપ્ત રહસ્ય પણ પ્રગટ કરે છે,
તે ૃત્ ુ જવેી કાળ જગ્યાએ પણ પ્રકાશ પહોચાડે છે.

23 તે રા ને મોટુ બનાવે છે
પછ તેના લોકોને વખેર નાખે છે.

24 તે ૃથ્વીના લોકોના આગેવાનોની સમજશ કત હણી લે છે
અને તેઓને દશા- વહોણા અરણ્યમાં રખડતાં હોય તેવા,

25 ઘોર અંધકારમાં અથડાતાં
અને છાકટા માણસની જમે લથડતાં તેઓને કર ૂકે છે.”

13
1 અ ૂબે ક ું “તમે જે કઇં મને ક ું તે બ ું

તો મેં મારા કાનેથી સાંભ ું છે,
અને માર આંખોએ જો ું છે અને હુ એ બ ું સમજુ છુ.

2 તમે જે બ ુ જાણો છો તે હુ પણ જાણું છુ.
તમે જવેા હો શયાર છો તેવો જ હુ છુ.

3 પણ મારે સવર્ સમથર્ દેવ સાથે
મોઢાંમોઢ વાત કરવી છે.
મારે એમની સાથે વવાદ કરવો છે.

4 તમે ત્રણ જણા તમાર અજ્ઞાનતાને જૂઠાણાથી છૂપાવવાની કો શશ
કરો છો.

તમે બધાં ઊંટવૈદ જવેા છો. જે કોઇને સાજા કર શકતા
નથી.

5 તમે ૂંગા ર ા હોત તો સારુ હ ુ!ં
કારણકે એમાં તમારુ ડહાપણ જણાત.

6 “હવે માર દલીલો સાંભળો,
માર બાબત પર ધ્યાન આપો.

7 ું તમે દેવ માટે જૂઠુ બોલશો?
ું તમે સાચે એમ માનો છો કે તે તમાર પાસે જૂઠુ બોલાવવા
માગે છે.
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8 ું તમે દેવનો માર સામે બચાવ કરવા પ્રયત્ન કર ર ાં છો?
તમે પક્ષપાત કરો છો તમે દેવનો
પક્ષ પસંદ કરો છો કારણકે તે દેવ છે એટલા માટે.

9 સાવચેત રહેજો, તમે જે
કાંઇ કરો છો એ બ ું તે જાણે છે.

ું તમે એમ માનો છો કે તમે જમે માણસને ૂખર્ બનાવો છો
તેમ દેવને પણ બનાવી શકશો?

10 તમે જાણો છો કે જો તમે ન્યાયાલયમાં કોઇ કતનો
પક્ષ ફકત તે મહત્વ ૂણર્ કત છે તે માટે લો છો તો દેવ
તમને ધ ારશે.

11 દેવની મહાનતા તમને ન હ ડરાવે
તમે તેનાથી કરશો ન હ?

12 તમારાં બધા જોરદાર ૂત્રો નરથર્ક છે
અને તમાર બધી દલીલો કોઇ કામની નથી.

13 “હવે તમે છાના રહો, મને બોલવા દો
અને જે થવા ું હોય તે થવા દો.

14 ભલે ગમે તે થાય, હુ મારુ જીવન જોખમમાં ૂકવાં તૈયાર છુ,
હુ મારો જીવ ૂઠ માં લઇને ફરવા તૈયાર છુ.

15 આમ કહેવાને કારણે દેવ ભલે મને માર નાખ,ે
હુ તેમની રાહ જોઇશ; તેમ છતાં હુ તેમની સમક્ષ મારો
બચાવ જરૂર રજૂ કર શ.

16 ફકત એ જ મારુ તારણ પણ થઇ પડશે.
કારણકે દુ લોકોની દેવ સામે ઊભા રહેવાની હમત હોતી
નથી.

17 હવે તમે માર વાત
સહેજ ધ્યાનથી સાંભળો.

18 હુ કાળજી ૂવર્ક માર દલીલો રજૂ કર શ.
અને હુ જાણું છુ કે
હુ નદોષર્ છૂટ શ.

19 મને કોણ ખોટો ઠરાવી શકે એમ છે?
જો કોઇ પણ હોય તો હુ તત્કાળ ૂપ થઇ જઇશ.
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20 “હે દેવ! માત્ર બે બાબતોથી તમે મને ુકત કરો પછ
હુ તમારાથી મારુ ુખ સંતાડ શ ન હ.

21 મને સજા કરવા ું બંધ કરો
અને મને ડરાવવા ું બંધ કરો!

22 પછ જો તમે માર સાથે બોલશો તો હુ તમને જરૂર જવાબ
આપીશ;

અથવા મને બોલવા દો અને તમે જવાબ આપો.
23 મને કહો, “મેં ું ખોટુ ક ુર્ છે?

મને મદદ કરો! મારાં પાપ
અને અપરાધ મને જણાવો.

24 શા માટે તમે મારાથી ુખ ફેરવી લો છો?
શા માટે તમે માર સાથે તમારા દશુ્મન જે ું વતર્ન કરો છો?

25 ું તમે પવનથી ખર પડલેા પાંદડાને શક્ષા કરશો?
ું તમે ૂકા નરથર્ક તણખલાની પાછળ પીછો કરશો?

હુ તો એવો છુ.
26 તમે માર વરુદ્ધ સખત ઠરાવ લખો છો

અને માર ુવાવ ાના પાપોની સજા મને આપો છો;
27 હે દેવ, તમે મારા પગમાં બેડ ઓ બાંધો છો,

તમે મારા બધા રસ્તાઓ ધ્યાનથી નરખો છો,
અને મારુ એકેએક ડગ ું તપાસો છો.

28 જો કે હુ નીચે પડ સડ ગયેલ ૃક્ષ જવેો છુ
અને ઊધઇથી ખવાઇ ગયેલા વસ્ર જવેો છુ.”

14
અ ૂબની સમસ્યા અને દેવનો વહાર

1 અ ૂબે ક ું, “માણસ કેવો નબર્ળ છે,
તે ું આ ુષ્ય અલ્પ છે અને સંકટથી ભર ૂર છે.

2 જમે લ ખીલે છે અને થોડ વારમાં કરમાઇ જાય છે, વાદળ
પસાર થઇ જાય છે અને તેની છાયા જતી રહે છે
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મ ુષ્ય ું જીવન એક પડછાયા જે ું છે કે જે અહ ટૂકા
સમય માટે રહે છે અને પછ તે અશ્ય થઇ જાય છે.

3 ું આવા નબર્ળ માનવીની સામે જોવાની ચતા તમે કરો છો?
ું ન્યાય મેળવવા માટે તેને તમાર સમક્ષ ઊભો કરવામાં
આવશ?ે

4 “અ ુદ્ધ વસ્ ુમાંથી ુદ્ધ વસ્ ુ બનાવી શકે તો કે ું સારુ!
પણ એ ું બન ું અશ છે.

5 તમે માણસના આ ુષ્યના મ હનાઓ એવાં મયાર્ દત કર
નાં ા છે કે તેને ઓળંગી શકે ન હ;
તેના મ હનાઓની ગણતર તમારા હાથમાં છે.

6 તેથી દેવ અમાર સામે જોવા ું બંધ કરો.
અમને એકલા રહેવા દો, દવસને અંતે ભાડૂતી મજુરને મળતા
મહેનતાણાની જમે

અમને અમારા વળતરનો આનંદ માણવા દો.
7 “ઝાડને પણ આશા છે. તે ભલે કપાઇ ગ ું હોય;

તે પાછુ વકાસ પામી શકે છે
અને તેને નવાં અંકુર ટ શકે છે.

8 તેનાં ૂ ળયા કદાચ જમીનમાં ઊગે
અને તે ું થડ જમીનમાં ૂકાઇ જાય.

9 તે છતાંપણ તે જો ફરતે પાણી ૂંધે તો
એ નવા છોડની જમે ડાળ ઓ ઉગાડ શકે.

10 પર ુ માણસ જો ૃત્ ુ પામે છે તો તે સમાપ્ત થઇ જાય છે.
ારે તે મર જાય છે એ ચાલ્યો જાય છે.

11 જમે સાગરમાંથી પાણી ઊડ જાય છે,
અને નદ ક્ષીણ થઇને ુકાઇ જાય છે;

12 તેમ માણસ ૂઇ જઇને ારેય
પાછો ઊઠતો નથી;

ાં ુધી આકાશો ું
અ સ્તત્વ ન રહે
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ત્યાં ુધી માણસ ફર થી
તેની ઊંઘમાંથી જાગશે ન હ.

13 “હુ ઇચ્છુ છુ કે તમે મને શેઓલમાં સંતાડો,
અને તમારો ક્રોધ શમી જાય ત્યાં ુધી છુપાવી રાખો,
અને મને ઠરાવેલ સમય ઠરાવી આપીને યાદ રાખો તો કે ું
સારુ!

14 માણસ ૃત્ ુ પામ્યાં પછ ું તે ફર થી સજીવન થશે ખરો?
ાં ુધી મને ુકત કરવામાં ન આવે ત્યાં ુધી હુ રાહ
જોઇશ.

15 દેવ તમે મને બોલાવશો
ત્યારે હુ તમને જવાબ આપીશ.

પછ હુ જે ું તમે સજન ક ુ છે,
તમારા માટે મહત્વનો હોઇશ.

16 પછ તમે મારાં એકેએક પગલાંને નજરમાં રાખશો,
પણ મારા દષુ્કૃત્યો તમને યાદ ન હ આવે.

17 તમે મારા પાપોને એક થેલામાં બાંધશો,
અથવા તમે મારા ુનાઓ ઉપર ચીતરશો!

18 “પવર્તો પડ ને ન થાય છે,
અને ખડકો પોતાની જગાએથી ચળ જાય છે.

19 પથ્થરો પર સતત વહે ું પાણી તેને ઘસારો પહોચાડે છે.
પાણીના ૂર ૃથ્વી પરની જમીનને ધોઇ નાખે છે અને તેવી
જ ર તે દેવ,

તમે મ ુષ્યની આશાઓનો વનાશ કર નાખો છો.
20 તમે મ ુષ્યને સં ૂણર્ ર તે હરા ો

અને પછ તે દૂર ચાલ્યો જાય છે.
તમે તેને ઉદાસ બનાવીને

દૂર મોકલી દો છો.
21 તેના સંતાનો આદરપાત્ર થયાં છે કે ન હ, તેની તેને જાણ નથી;

અથવા જો તેઓ નીચે લવાયા હોય તો અપમા નત કરાયા
હોય, એ વષે પણ તે અજાણ છે.
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22 તે માત્ર પોતાના દેહ ું દ:ુખ અ ુભવી શકે છે
અને મોટેથી પોતાના માટે રડે છે.”

15
અલીફાઝ તેમાનીનો બીજો સંવાદ

1 પછ અલીફાઝ તેમાનીએ જવાબ આપ્યો:

2 “અ ૂબ જો ું ખરેખર ુ દ્ધમાન હોત તો
રડતા શ ોથી ું ઉ ર ન આપત.
ું કોઇ શાણો માણસ, પોલા શ ોથી દલીલ કરે?

3 તને એ ું લાગે છે કે શાણો માણસ નકામા શ ો
અને અથર્ વગરની વાતોથી દલીલ કરશે?

4 અ ૂબ, જો તાર પાસે તારા પોતાના રસ્તા હોત તો
કોઇએ પણ દેવને માન આપ્ ું કે ઉપાસના કર ન હોત.

5 ું જે વાતો કરે છે તે તારા પાપો બતાવે છે. અ ૂબ,
ું ચ ુરાઇ ભરેલા શ ો વડે તારા પાપ છૂપાવવાનો પ્રયત્ન
કરે છે.

6 હુ ન હ, તારા શ ો જ તને દો ષત ઠરાવે છે,
હા, તાર વાણી જ તારુ પાપ પોકારે છે.

7 “ ું જ પહેલવહેલો જન્મ્યો છે એમ ું માને છે?
ું પવર્તો ઉત્પ થયા તે પહેલાં ું જન્મ્યો હતો?

8 દેવની ુપ્ત યોજનાઓ વષે તમે સાંભ ું છે ખરુ?
ું તને એમ છે ું એક જ ુ દ્ધશાળ કત છે?

9 અમાર પાસે ન હોય એ ું ું જ્ઞાન તાર પાસે છે?
અમારાં કરતાં તારામાં કઇ વશેષ સમજદાર છે?

10 જઓે તારા પતા કરતાં પણ મોટ ઉમરનાં છે
તે ૃદ્ધ અને અ ુભવવાળાં માણસો અમારા પક્ષે છે!

11 દેવ તને આ ાસન આપવાની કો શષ કરે છે, પણ એ તારા
માટે ૂર ું નથી.
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અમે તને દેવનો સંદેશો નમ્રતા ૂવર્ક ક ો.
12 ું શા માટે ઉશ્કેરાઇ જાય છે?

તાર આંખો કેમ મચાય છે?
13 ું તારો ુસ્સો દેવની ઉપર કેમ ઠાલવો છો?

તમે શા માટે આમ બોલો છો?
14 “ ું માણસ પ વત્ર હોઇ શકે?

ીજન્ય માનવી કદ નદોષર્ હોઇ શકે?
15 જો, તે પોતાનાં સંત ુરુષોનો પણ ભરોસો કરતો નથી.

તેમની દ્ર એ તો આકાશો પણ સ્વચ્છ અને ુદ્ધ નથી!
16 મ ુષ્ય તો અધમમાં અધમ છે.

મ ુષ્ય મ લન અને અપ્રામા ણક છે.
પછ માણસ ું ું તે જે પાપોને પાણીની જમે પી જાય છે.

17 “હુ કહુ તે સાંભળો; અને હુ તો મેં જે જો ું છે,
જાણ્ ું છે તે જ કહેવાનો છુ.

18 આવા જ અ ુભવો જ્ઞાની માણસોને થયેલા છે.
તેઓ તેઓનાં પ ૃઓ પાસેથી જે શી ા હતા તે કાંઇ
પણ તેઓએ છૂપા ું નથી.

19 એકલા આપણા પ ૃઓનેજ તેઓની પોતાની ૂ મ આપવામાં
આવી હતી.

કોઇ વદેશીઓ તેઓની ૂ મમાથી પસાર થતા ન હ.
તેઓ જે તેમના પતાઓ પાસે શી ા તેમાંથી કાઇ પણ છૂપા ું

નથી.
તેઓએ જ આ ડહાપણ ભરેલી શખામણ આપેલી છે.

20 એક દુ માણસ તેના આખા જીવન પયત પીડા ભોગવે છે.
દુ લોકોના દહાડા બહુ ટૂકા હોય છે.

21 દરેક અવાજ તેને ડરાવે છે. જે સમયે તે વચારે છે કે તે
ુર ક્ષત છે

ત્યારે તેના દશુ્મનો આવી અને તેના પર હૂમલો કરશે.
22 અંધકારમાંથી છટકવાની એને કોઇ આશા નથી.
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કોઇક જગ્યાએ ત્યાં એક તરવાર તેને મારવાની રાહ જોઇ
રહ છે.

23 તે ખોરાક માટે ભટકે છે પર ુ તે ાં મેળવે છે?
તે જાણે છે કે ૃત્ ુના દવસો નજીક છે.

24 સંકટ તથા વેદના તેને ભયભીત કરે છે;
ુદ્ધને માટે સજ્જ થયેલા રાજાની જમે તેઓ તેના પર વજય
મેળવે છે.

25 તેણે દેવની સામે પોતાની ુઠ્ઠ ઉગામી છે
અને સવર્સમથર્ દેવની સામે લડે છે.

26 તે દુ કત બહુ દરુાગ્રહ છે.
મજ ૂત ઢાલથી સજ્જ થઇને તે દેવને પડકાર કરે છે.

27 એ દુ માણસ છક ગયેલો, ુ અને ધનવાન છે.
તે માણસ કદાચ ચરબી ુકત અને ધનવાન હશ.ે

28 પર ુ તેના નગરો ખંડરે બની જશે,
તેના ઘરનો નાશ થઇ જશે
અને તે ું ઘર ઉજ્જડ થઇ જશે.

29 તે ધનવાન ન હ રહે એની સ ૃ દ્ધ ટકશે ન હ.
તે તેની સંપ ત ટકશે ન હ.

30 દુ માણસ અંધકારમાંથી બચશે ન હ,
તે એક ૃક્ષ જવેો થશે જનેી કુમળ ડાળ ઓ
જવાળાઓથી બળ જાય છે અને પવનમાં કાઇ જાય છે.

31 દુ માણસે નરથર્ક બાબતોમાં વ ાસ કર ને પોતાને ૂખર્
બનાવવો જોઇએ ન હ.

કારણકે તેને કાંઇ મળશે ન હ.
32 દુ માણસ તેના જીવનનો અંત આવે

તે પહેલા ૃદ્ધ થશે અને કરમાઇ જશ,ે તે ૂક શાખા જવેો
થશ.ે

33 તે જનેી કાચી દ્રાક્ષ ખર પડે એવા દ્રાક્ષના વેલા જવેો,
જે ું અપકવ ફળ ખર પડે એવા જૈ ૂનના ૃક્ષ જવેો છે,

34 કારણકે દેવ વનાના લોકો પાસે કાઇ હો ું નથી.
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જઓે પૈસાને પ્રેમ કરે છે, તેઓના ઘરો અ થી નાશ પામી
જશ.ે

35 દુ લોકો હમેશા હેરાન કરવા માટે દુ યોજનાઓ બનાવે છે.
તેઓ હમેશા લોકોને છેતરવાની યોજનાઓ બનાવતા હોય
છે.”

16
અ ૂબનો પ્રત્ ુતર

1 ત્યારે અ ૂબે પ્રત્ ુતર આપ્યો,

2 “આ બ ું તો મેં પહેલાં સાંભળે ું છે.
તમારો તો આ ાસન પણ ત્રાસદાયક છે.

3 ું તમારા નકામા શ ોનો અંત નથી?
તમાર સાથે ું ખોટુ થ ું છે કે તમે આ પ્રમાણે દલીલો
કયાર્ કરો છો.

4 જો તમાર જગાએ હુ હોત તો હુ આ પ્રમાણે જ બોલી શ ો
હોત.

મેં તમાર સામે ડાહ વાતો કર અને મા ું હલા ું હોત.
5 માત્ર મૌ ખક ર તેજ હુ તમને હમત આપી શ ો હોત,

માત્ર મારા હોઠ ફફડાવીને જ હુ તમને આ ાસન આપી
શ ો હોત.

6 “જો કે હુ બો ું તો પણ મારુ દ:ુખ દૂર થવા ું નથી;
અને જો હુ ૂપ રહુ તો મને કેવી ર તે આરામ મળે?

7 સાચેજ દેવ! તમે માર શ કત લઇ લીધી છે,
તમે મારા આખા કુટુબનો નાશ કય છે.

8 હે દેવ! તમે મને કેવો હાડ પજર જવેો બનાવી દ ધો છે!
લોકો એને મારાં પાપો ું પ રણામ માને છે.

9 “દેવ મારા પર હુમલો કરે છે,
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તે માર સાથે ઉ દ્વ છે અને મારા શર રને કાપીને અલગ
કરે છે.

દેવ માર સામે તેના દાંત પીસે છે.
મારા દશુ્મનો માર સામે ધ ારથી જુએ છે.

10 લોકો માર આજુબાજુ ટોળે વળ ગયા છે.
તેઓ માર મશ્કર કરે છે અને મારા મોઢા પર તમાચો મારે
છે.

11 દેવે મને દુ લોકોને સોંપી દ ધો છે;
તેણે દુ લોકોને મને ઇજા પહોંચાડવાની મંજૂર આપી છે.

12 હુ ુખચેનમાં હતો,
ત્યારે તેણે મને કચડ ના ો;

હા, તેમણે મને ગરદનમાંથી પકડ્યો
અને મારા ટૂકડટૂેકડા કર ના ા.

દેવે મારો નશાન તર કે ઉપયોગ કય .
13 દેવના ધ ુધાર્ર માણસોએ મને ઘેર લીધો છે.

તેઓ મારુ હૃદય ફાડ નાખે છે.
તે દયા દાખવતા નથી.
તે મારુ પ જમીન પર ઢોળે છે.

14 મારાં પર તે વારવાર આક્રમણ કરે છે
અને યોદ્ધાની જમે તે મારા પર ૂટ પડે છે.

15 “હુ ૂબ ઊદાસ છુ તેથી મે આ શોકના વ ો પહેયાર્ છે,
હુ અહ ૂળ અને રાખ પર હાર માનીને બેઠો છુ.

16 હુ કોઇ ઉપર કૂ્રર થયો ન હતો.
માર પ્રાથર્નાઓ પ વત્ર અને સાચી છે.

17 રડ રડ ને મારુ મોં લાલ થઇ ગ ું છે.
માર આંખોની આજુબાજુ કાળા કુડાળા પડ ગયાં છે.

18 “હે ૃથ્વી ન્યાય માટે તલસતાં મારા લોહ ને ું ઢાંક દઇશ
ન હ.

માર ફ રયાદ માટે પોકારતાં મારા અવાજને ું દાટ દઈશ
ન હ.
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19 હજુ પણ આકાશમાં કોઇ છે જે માર તરફેણમાં બોલે છે.
ઉપર કોઇ છે જે માર સાક્ષી ૂરશ.ે

20 મારા મત્રો માર વરૂદ્ધ બોલે છે જયારે
હુ દેવ આગળ આં ુ રેડુ છુ.

21 જમે એક કત તેના મત્ર માટે દલીલો કરે
તેમ દેવ સામે મારા માટે બોલે છે.

22 “થોડાજ વષોર્ માં હુ
એ જગ્યાએ જઇશ ાંથી હુ પાછો ફરવાનો નથી.

17
અ ૂબની દ:ુખદ અ ભ કત

1 “હુ ત્રા હત છુ. મારો આત્મા રંૂધાય છે.
હુ જીવનને આરે આવી ઊભો છુ,

હવે કબર સવાય મારે માટે કોઇ
માર રાહ જો ું નથી.

2 માર આજુબાજુ હવે માત્ર માર હાંસી કરનારાઓ જ ર ાં છે;
અને ારે તેઓ કઠોર વચનો બોલે છે, હુ તેઓને નજરમાં
રા ું છુ.

3 “દેવ, મને બતાવો કે તમે ખરેખર મને આધાર આપો છો.
બીજુ કોઇ મને આધાર ન હ આપ.ે

4 હે દેવ, તમે જ તેઓને આ સમજવા દ ું નથી,
તેથી તમે તેઓને જીતવા દેશો ન હ.

5 તમે જાણો છો, લોકો ું કહે છે,
‘ ારે એક માણસ પોતાની સંપ તનો હસ્સો મેળવવા માટે
પોતાના મત્રોને વાત કરે છે, તેના બાળકો અંધ બની જશ.ે’

6 દેવે મને લોકોમાં હાંસીપાત્ર બના ો છે;
તેથી લોકો મારા મોઢા પર ૂંકે છે.

7 દ:ુખથી આં ુ સારવાથી હવે માર આંખે અંધારા આવે છે,
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અને મારાં અંગો પડછાયા જવેા બની ગયા છે.
8 ન્યાયી લોકો આને લીધે ઉ દ્વ છે.

નદોષર્ લોકો જઓે દેવની કાળજી કરતાં નથી તેને લીધે
થત છે.

9 છતાંય સજ્જન ુરૂષો પોતાના માગર્માં ટક રહેશે
અને પ્રામા ણક ની તવાન અ ધકા ધક બળવાન થતાં રહેશે.

10 “પર ુ તમે બધા રહેવા જ દો, પાછા આવો,
મને તમાર વચ્ચે એકપણ શાણો માણસ ન હ મળે.

11 મારુ જીવન પસાર થ ું જાય છે.
માર યોજનાઓ ન થઇ ગઇ છે.
માર આશાઓ અદ્રશ્ય થઇ ગઇ છે.

12 પણ મારા મત્રો રાત ને દવસ માને છે,
અંધકાર હોવા છતાં તેઓ કહે છે, ‘પ્રકાશ નજીકમાં છે.’

13 “હુ કદાચ આશા રા ુંકે કબર મારુ ન ું ઘર બને.
હુ કબરના અંધકારમાં પથાર પાથરવાની પણ કદાચ આશા
રા ુ.ં

14 મેં કબરને એમ ક ું છે, ‘તમે મારા પતા છો.’
મેં ક ડાઓને ક ું છે, ‘તમે માર માતા અને બહેનો છો.’

15 તો પછ હવ,ે મારે માટે કોઇ આશા રહ ખર ?
કોણ જોશે, મારા માટે કોઇ આશા છે કે ન હ?

16 માર આશા, નીચે ૃત્ ુલોક ુધી જશ?ે
આપણે માટ માં સાથે મળ જઇ ુ?ં”

18
બલ્દાદ ૂહ નો જવાબ

1 એટલે બલ્દાદ ૂહ એ જવાબ આપ્યો કે,

2 “અ ૂબ, ું ાં ુધી આમ શ ોને પકડવા જાળ ફેલા ા
કર શ?
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સમજદાર થા, પછ અમે તાર સાથે વાત કર એ.
3 તમે અમને શા માટે ઢોર જવેા ગણો છો?

અને શા માટે અમને ૂખર્ માનો છો?
4 અ ૂબ, ું જ તારા ક્રોધથી તાર જાતને દ:ુખ પહોંચાડ ર ો

છે.
ું તારા માટે લોકોએ ૃથ્વી છોડ ને જ ું?
ું તમે વચારો છો કે માત્ર તમારા સંતોષ માટે દેવ પવર્તોને
હલાવશ?ે

5 “હા, દુ લોકો ું તેજ બહાર ચાલ્ ું જશે.
તેનો અ બળતો બંધ થઇ જશે.

6 તેના પ્રકા શત ઘરમાઁ અંધારૂ થશે.
તેની પાસેનો દ વો હોલવાઇ જશે.

7 તેનાં મજ ૂત પગલાં નબળાં પડ જશે.
તેની અ ન ઇચ્છાઓ તેને નીચે પાડશે.

8 તે ફાસલામાં ચાલે છે;
તેના પગ એમાં ફસાઇ જાય છે.

9 ફાસલો તેના પગની પાની પકડ લે છે,
એના પાશમાં તે જકડાઇ જાય છે.

10 જમીન પર જાળ સંતાઇને પડ હશ,ે
તેનાં માગર્માં એ પાથરેલી હશે.

11 એની ચારેકોર ભય તેની પર ત્રાટકવા ટાંપી ર ાં છે.
દરેક પગ ું તેની પાછળ તે ભરે છે.

12 ૂખથી તે ું બળ ક્ષીણ થઇ જશે.
વનાશ તેને નીચો પાડવાં રાહ જોઇને ઊભા હોય છે.

13 ભયંકર બમાર ઓ તેની ચામડ ને કોર ખાશે.
એના હાથ, પગ કોહવાઇ જશે.

14 એ જે ઘરમાં નરાંતે જીવે છે એમાંથી એને બહાર ખેંચી
કાઢવામાં આવે છે

અને એને ભયના રાજાની હાજર માં લાવવામાં આવશ.ે
15 જઓે તેનાં નથી તેઓ તેના ઘરમાં વસશે;

એના ઘર પર ગંધક છાંટવામાં આવે શે.
16 તેની નીચેથી ૂળ યાં સડ જાય છે,
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તેની ઉપરની ડાળ ઓ ુકાઇ જાય છે. તેથી તે ૃત્ ુ પામશ.ે
17 આ દુ નયામાં તે ું નામ નશાન રહેશે ન હ.

એને કોઇ પણ યાદ કરશે ન હ.
18 પ્રકાશમાંથી તેને અંધકારમાં ધકેલી દેવામાં આવશે

અને જગતમાંથી તેને હાંક કાઢવામાં આવશ.ે
19 તેને કોઇ સંતાન કે પૌત્ર, પૌત્રીઓ હશે ન હ.

તેના કુટુબમાંથી કોઇ જીવ ું ન હ રહે.
20 પ મના લોકો દગ ૂઢ થઇ જશે ારે તેઓ સાંભળશે કે

તે દુ માણસને ું થ ુ.ં
અને ૂવર્ના લોકો ભયને કારણે તેમના વાળ ખેચી નાખશે.

21 દુ લોકોના ઘરને ખરેખર આમ થશે,
જનેે દેવ ું જ્ઞાન નથી તેની આવી જ દશા થશ.ે”

19
અ ૂબનો પ્રત્ ુતર

1 ત્યારબાદ અ ૂબે જવાબ આપ્યો:

2 “તમે ાં ુધી મને આવો ત્રાસ આપ્યા કરશો?
અને મહેણાં માર ને મને કચડ્યા કરશો?

3 તમે પહેલેથીજ મને દસ વખત મહેણાં માયા છે.
જયારે તમે મારા પર હુમલો કરો છો, તમને શરમ આવતી
નથી!

4 જો મેં પાપ ક ુર્ પણ હોય, તો તે માર સમસ્યા છે.
તે તમને દ:ુખ ન હ પહોંચાડ.ે

5 તમારે ફકત તમાર જાતને માર કરતા સાર દેખાડવી છે.
તમે કહો છો કે માર સમસ્યા એ મારો દોષ છે.

6 આટ ું સમજી લો દેવે મને વના વાંકે દડ્યો છે
અને મને ફાંસલામાં પકડ લીધો છે તે સા ું છે.

7 જો હુ એમ ૂમો પાડુ, “માર મદદ કરો, મારા ઉપર હુમલો
થયો છે.”
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તો કોઇ માર મદદે આવ ું નથી. જો હુ પોકાર કરુ તોય
મને ન્યાય મળતો નથી.

8 દેવે મારો માગર્ બંધ કર દ ધો છે.
તેણે મારા રસ્તાઓને અંધકારથી ઢાંક દ ધા છે.

9 એમણે મને બેઆબરુ કય છે અને અપમા નત પણ કય છે.
મારા માથા પરનો ુગટ ઉતાર નાં ો છે.

10 ાં ુધી મારો વનાશ ન થાય
ત્યાં ુધી ચારે બાજુથી તે મારા પર પ્રહાર કરે છે.
માર આશાઓ ઝાડની જમે ૂળમાંથી ઉખેડાઇ ગઇ છે.

11 તદપુરાંત તેમણે પોતાનો બધો રોષ માર વરુદ્ધ પ્રગટ કય છે,
તેઓ મને પોતાનો શ ુ જવેો ગણે છે.

12 તેણે તે ું આ ું સૈન્ય માર સામે ૂક દ ું છે,
માર આજુબાજુ હુમલો કરવા માટે ઊંચી મજ ૂત ઇમારતો
બાંધી છે.

અને મારા ઘરની આસપાસ છાવણીઓ નાખી છે.

13 “તેમણે મને મારા ભાઇઓ અને સાથીઓથી વ ૂટો પાડ્યો
છે.

હુ બધાય સ્વજનોમાં અજાણ્યા જવેો લા ું છુ.
14 સગાંવહાંલાઓએ મને તજી દ ધો છે.

મારા મત્રો પણ મને ૂલી ગયા છે.
15 મારા ઘરમાં જે ુલાકાતીઓ રહે છે તે તથા મારા નોકરો પણ

મને પારકા જવેો ગણે છે.
તેઓને હુ વદેશી જવેો લા ુ છુ.

16 મારા નોકરને હુ બોલા ું છુ અને તે આવતો નથી.
જો હુ મદદ માટે આજીજી કરુ તો પણ તે જવાબ આપતો
નથી.

17 માર પત્ની મારા ાસનેજ ધ ારે છે,
અને મારા સગા ભાઇઓ પણ મારો તરસ્કાર કરે છે.

18 નાનાં બાળકો પણ મારો તરસ્કાર કરે છે;
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અને ારે હુ ઊઠુ છુ ત્યારે તેઓ મને ખરાબ શ ો કહે
છે.

19 મારા ગાઢ મત્રો મારો તરસ્કાર કરે છે.
મારા સૌ પ્રયજનો માર વરૂદ્ધ થઇ ગયાં છે.

20 “હુ ૂબ પાતળો છુ, મારાં હાડકાંમાંથી માર ચામડ ઢ લાશથી
લટકે છે.

મારામાં થોડોકજ જીવ બાક ર ો છે.

21 “હે મારા મત્રો, મારા પર દયા કરો,
કારણકે દેવ માર વરૂદ્ધ થઇ ગયા છે.

22 શા માટે દેવની જમે તમે પણ માર પાછળ પડ્યાં છો?
મેં વેઠેલા દ:ુખોથી પણ તમને સંતોષ નથી થતો ુ?ં

23 “હુ ઇચ્છુ છુ, કોઇ હુ ું બો ું છુ તે યાદ રાખે અને તે એક
ચોપડ માં લખે.

હુ ઇચ્છુ છુ મારા શ ો ટ પણી પર લખાય.
24 હુ ઇચ્છુ છુ કે, હુ જે કહુ છુ તે લોખંડની કલમથી સીસાથી

ખડક
પર કોતરવામાં આવે તો તે સદાય રહેશે.

25 હુ જાણું છુ કે મારો ઉધ્ધાર કરનાર કોઇ છે.
હુ જાણુ છુ તે જીવે છે. અને આખરે તે અહ ૃથ્વી પર
ઊભો રહેશે અને મારો બચાવ કરશે.

26 માર ચામડ ઉતરડાઇ જશે અને મારો દેહ પડ જશે પછ
પણ હુ મારા દેવને મળ શ.

27 હા, હુ તેમને માર પોતાની આંખો વડે જોઇશ.
બીજુ કોઇ ન હ હુ પોતેજ દેવને જોઇશ
અને તે મને મનમાં કેટલો ુબ્ધ અ ુભવ કરાવે છે તે હુ
તમને કહ શકતો નથી.

28 “તમે કદાચ કહો, ‘અમે અ ૂબને હેરાન કર ું.
અને તેનો વાંક કાઢવા કઇક કારણ શોધી ુ.ં’
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29 તરવારથી તમારે ડર ું જોઇએ; કારણકે દેવ ુનેગાર ને સજા
આપે છે.

તમને સજા આપવા દેવ તરવારનો ઊપયોગ કરશે.
ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ન્યાય કરનાર એક છે.”

20
સોફાર નાઅમાથીનો પ્રત્ ુતર

1 પછ નાઅમાથી સોફારે પ્રત્ ુ ર આપ્યો:

2 “હવે હુ અકળામણ અ ુભ ું છુ
અને જવાબ આપવાને અધીરો બની ગયો છુ.

3 તમે તમારા જવાબોથી અમારુ અપમાન ક ુ! પણ હુ ચાલાક
છુ

અને તને કેવી ર તે જવાબ આપવો તે જાણું છુ.

4 “ ું તને ખબર નથી કે, પ્રાચીન કાળથી, એટલે કે મ ુષ્ય ૃથ્વી
પર આવીને વસ્યો ત્યારથી

5 દુ લોકોની ક તર્ ક્ષણભં ુર છે,
તથા ના સ્તકનો આનંદ ક્ષ ણક છે?

6 એ ું ઘમંડ ભલેને આકાશ જટે ું ઉં ુ થાય,
એ ું મસ્તક ભલેને વાદળોને આંબી જાય;

7 પણ એ પોતાના જ વ ાની જમે હમેશને માટે નાશ પામે છે.
જમેણે એને જોયો છે તેઓ ૂછે છે; ‘તે ાં છે?’

8 સ્વપ્નની જમે તે અદ્રશ્ય થઇ જશ.ે
રા ત્રના સંદશર્નની જમે તે અદ્રશ્ય થઇ જશ.ે

9 જણેે તેને જોયો હતો, તે તેને ફર કદ જોઇ શકશે ન હ.
તે ું કુટુબ તેની સામે ારેય ન હ જોવ.ે

10 દુ માણસનાં સંતાનો એ ગર બ પાસેથી જે
લી ું હ ું તે પાછુ આપશે.

11 તે ારે જુવાન હતો, તેના હાડકા મજ ૂત હતા.
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પણ તેના બાક ના શર રની જમે, તેઓ ૂળમાં મળ જશ.ે

12 “તેણે પોતાની દુ તાના સ્વાદમાં આનંદ માણ્યો છે.
દુ તાને તેણે પોતાના ુખમાં ધીમે ધીમે ઓગળવા દ ધી છે.

13 દુ માણસ અ ન ને માણે છે.
તે તેનાથી છૂટવા માગતો નથી.
તે તેના મોઢામાં સાકરના ટૂકડા જે ું છે.

14 પર ુ તેનાં પેટમાં એ અ ન ઝેરમાં બદલાઇ જશે.
તે તેની અંદર કડવા ઝેર જે ું થઇ જશે, સાપના ઝેર સમાન.

15 એણે જે ધનસંપ ત ગળ ગયો છે તે એણે ઓક નાખવી પડે
છે.

દેવ એનાં પેટમાંથી એ કઢાવે છે.
16 એણે જે શોષી લી ું હ ું તે સાપ ું ઝેર હ ું.

સાપનો એ ડખ એને માર નાંખે છે.
17 તેણે હડપ કર લીધેલી વસ્ ુઓ તેને આનંદ આપશે ન હ,

તેને દૂધ અને મધની નદ ઓનો આનંદ મળશે ન હ.
18 એણે મહેનતથી જે મેળ ું છે તે ભોગ ાં વનાજ એને પાછુ

આપ ું પડશે.
જે ધનસંપ ત એ કમાયો છે તે એ માણી શકશે ન હ.

19 કારણકે એણે ગર બોને રજાડ્યાં છે ને તરછોડ્યાં છે,
બીજાના બાંધેલા ઘર પચાવી પાડ્યાં છે.

20 “તે કદ ધરાયો નથી.
તેની ધનસંપ ત તેને બચાવી શકશે ન હ.

21 તે ારે ખાય છે, કાંઇ બાક રહે ું નથી.
તેની સફળતા સતત રહેતી નથી.

22 એ સ દ્ધના શખરે હશે ત્યારે જ આફતો તેને હફાવશે.
તેની આફતો સં ૂણર્ શ કત ૂવર્ક તેના ઉપર ઊતર પડશે.

23 ારે તે ું પેટ તેને જે જોઇએ છે તેનાથી ભરા ું હશે,
દેવ તેની સામે ભ ૂકતા ક્રોધનો વરસાદ વરસાવશ.ે
દેવ તેના પર સજાનો વડસાદ વરસાવશે.
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24 જો એ લોઢાની તરવારમાંથી છટક જશે તો
કાંસા ું બાણ એને વીંધી નાખશે.

25 તેના પેટમાંથી બાણ આરપાર નીકળ જશે,
અને પીઠમાંથી ભોંકાઇને બહાર આવશ.ે

તેની ચળકતી ધાર તેના પ ાશયને વીંધી નાખશે.
તે ભયથી આઘાત પામશે.

26 તેનો ખજાનો અંધકારના ઊંડાણમાં ખોવાઇ જશે.
પ્રચંડ અ કે જનેો કોઇ માનવે આરભ કય નથી.
તેના માલ સામાનનો નાશ કરશે અને તે ું જે કાંઇ બાક છે
તે સવર્ ભસ્મી ૂત થઇ જશ.ે

27 આકાશ તેનો ુનો ઉઘાડો પાડશે;
ૃથ્વી એની વરુદ્ધ સાક્ષી ૂરશ.ે

28 જે દવસે દેવનો પ્રકોપ ફાટ નીકળશે તે દવસે ધસમસતાં
ૂરમાં એનાં ઘરબાર તણાઇ જશ.ે

29 દેવ દુ લોકોને આ પ્રમાણે કરશે અને આ એજ છે
જે તે તેમને આપવાની યોજના કરે છે.”

21
અ ૂબનો જવાબ

1 પછ અ ૂબે જવાબ આપ્યો અને ક ું:

2 “હુ જે કહુ તે ધ્યાનથી સાંભળો
અને મને એટલો તો દલાસો આપો.

3 મારા બોલી ર ા પછ ભલે તમે માર હાંસી કરજો.
પણ હુ બો ું છુ ત્યાં ુધી ધીરજ રાખો.

4 “ ું માર ફ રયાદ માણસ સામે છે?
હુ શા માટે અધીરો ના થાઉં?

5 માર દશા તો જુઓ! અને આઘાત પામજો મહેરબાની કર ને
તમારા મોઢા પર તમારો હાથ ૂક અને ઢાંક દેશો.

6 હુ યાદ કરુ છુ ત્યારે ગભરાઇ જાઉં છુ.
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હુ ભયથી જી ઊઠુ છુ.
7 શા માટે દુ માણસો લાં ુ જીવે છે?

શા માટે તેઓ ૃદ્ધ થાય છે અને સફળ રહે છે?
8 દુ લોકો તેમના સંતાનોને મોટાં થતા જુએ છે.

દુ લોકો પોતાના પૌત્ર-પૌત્રીઓને જોવા માટે જીવે છે.
9 એમનાં ઘર ુર ક્ષત હોય છે, તેઓ ડરતા નથી તેઓને સજા

આપવા માટે દેવ લાકડ નો ઊપયોગ કરતા નથી.
10 તેઓના બળદો જાતીય સંબધ બાંધવામાં કદ નષ્ફળ જતા

નથી.
તેઓની ગાયો વાછરડાંઓને જન્મ આપે છે અને વાછરડાંઓ
મરેલા જન્મતા નથી.

11 દુ લોકો તેઓના સંતાનોને ઘેટાંના બચ્ચાંઓની જમે બહાર
રમવા મોકલે છે.

તેઓના સંતાનો આસપાસ નાચે છે.
12 તેઓ નાચગાનમાં પોતાનો સમય પસાર કરે છે, તેઓ વાંસળ ,

સારગી અને ખંજર ના તાલે ગાય છે અને ઝૂમે છે.
13 દુ લોકો તેઓના જીવન દરમ્યાન સફળ થવાનો આનંદ માણે

છે.
ત્યાર પછ તેઓ ૃત્ ુ પામે છે અને પીડા વગર તેઓની
કબરમાં જાય છે.

14 તો પણ દુ લોકો દેવને કહે છે, ‘અમને એકલા ૂક દો’
તમે અમાર પાસે ું કરાવવા માગો છો તેની અમને ચતા
નથી.

15 તેઓ કહે છે, ‘સવર્સમથર્ દેવ કોણ છે?
અમારે તેમની સેવા શા માટે કરવી જોઇએ?
ું એમને પ્રાથર્ના કર ને કાઇ ન હ વળે?’

16 “એ સા ું છે કે દુ લોકો પોતાની જાતે સફળ થયા નથી.
હુ તેઓની સલાહ પ્રમાણે અ ુસર શકતો નથી.

17 પણ કેટલીવાર દેવ અવારનવાર
દુ લોકોનો દ વો ક માર ને ઓલવે છે?
કેટલીવાર દુ લોકોને સમસ્યાઓ હોય છે?
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18 આપણે એને કેટલીવાર હવામાં ખરસલાંની જમે ઊડ જતો
જોયો છે?

વંટો ળયામાં ફોતરાઁની જમે કાંઇ જતો જોયો છે?
19 તમે કહેશો, ‘દેવ તેઓના પાપની સજા તેઓના સંતાનોને કરે

છે.’
પણ દેવ જો તેઓને સજા કરે, તોજ તેઓને જાણ થશે કે
તેઓ તેઓના પોતાના પાપોને લીધેજ સજા ભોગવી ર ાં
છે!

20 પાપીને પોતાની સજા જોવા દો.
તેને સવર્સમથર્ દેવનો ક્રોધ અ ુભવવા દો.

21 ારે દુ માણસના જીવનનો અંત આવે છે, અને તે મર
જાય છે,

તે તેની પાછળ રહેલા કુટુબની ચતા કરતો નથી.

22 “માણસ ું દેવને પાઠ ભણાવી શકશે?
દેવ ઉચ્ચ ાનના લોકોનો પણ અ ભપ્રાય બાંધે છે.

23 કોઇ માણસ મર જાય છે ત્યાં ુધી તંદરુસ્ત રહે છે
તથા ુખચેનમાં રહે છે.

24 તેના શર રને સારુ પોષણ મ ું હ ું
અને તેના હાડકાં હજીપણ મજ ૂત હતા.

25 પર ુ બીજો તો પોતાના જીવનમાં ક ભોગવતો ૃત્ ુ પામે
છે,

અને કદ ુખનો અ ુભવ કરતો નથી.
26 પણ માટ માં તો એ બંને એક સાથે મળ જાય છે

અને જીવડાં તેઓ બંને ઉપર પથરાઇ જાય છે અને તેમને
ઢાંક દે છે.

27 “જુઓ, તમારા વચારો હુ જાણું છુ
અને હુ જાણું છુ તમે મને દ:ુખ પહોચાડવા માગો છો.

28 તમે કહો છો, ‘એ મહાશય ું ઘર ાં છે?
એ દુ માણસ વસતો હતો તે જગા ાં છે?’
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29 “ ું તમે રસ્તે જનારાઓને ૂછ ું?
તમે ખાત્રી ૂવર્ક તેઓની વાતો માનશો?

30 ૂંડો માણસ સંકટના સમયે બચી જાય છે.
દેવના કોપમાંથી દુ ઊગર જાય છે.

31 તેણે જે દષુ્કમોર્ કયાર્ તે માટે તેને કોઇ જાહેરમાં ઠપકો આપી
શક ું નથી.

તેણે જે ક ુર્ છે તે માટે તેને સજા આપનાર કોઇ નથી.
32 ઊલટુ તેની કબર ુ રક્ષણ કરવાની વ ા કરવામાં આવી

છે.
તેને માન અપાય છે.

33 એની કબરમાં માટ પણ એની આસપાસ નરમાશથી પથરાઇ
જાય છે.

એની આગળ અને પાછળ મોટ મેદની હોય છે.
34 “અને તમ!ે શા માટે મને ખોટા આ ાસન આપો છો?

તમારા એક એક જવાબ સદતર જૂઠા છે.”

22
અલીફાઝનો ત્રીજો સંવાદ

1 ત્યારે અલીફાઝ તેમાનીએ જવાબ આપ્યો કે,
2 “ ું કોઇપણ માણસ દેવને ઉપયોગી છે?

ડા ામાં ડા ો માણસ પણ દેવને ઉપયોગી છે ખરો?
3 ું સાચી ર તે જીવે તો પણ તેથી દેવને ુ?ં

તારુ વતર્ન ગમે તેટ ું નદોષર્ હોય તો પણ તેથી દેવને શો
ફાયદો?

4 અ ૂબ, દેવ તને શા માટે સજા આપે છે, અને તારો વાંક કાઢે
છે?
ું તેની ઉપાસના કરે છે એટલા માટે?

5 તારા અ ન ો ઘણા ભયંકર છે,
તારાં પાપ પાર વનાનાં છે.
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6 કદાચ તેં તારા ભાઇને થોડા પૈસા ઊછ ના આપ્યા હોય
અને તે તને પાછા આપશે તેની ુરક્ષાનો ૂરાવો આપવાનો
આગ્રહ કય હોય.

કદાચ એમ હોય કે તેં ઉછ ના પૈસાના દેણા માટેના વચન તર કે
ગર બ માણસના કપડાં લીધા હોય.

તેં આ કદાચ કારણ વગર ક ુ છે.
7 કદાચ તમે તરસ્યાને પાણી પા ું ન હ હોય,

તમે ૂ ાને રોટલો આપ્યો ન હ હોય.
8 અ ૂબ, તમે ુષ્કળ જમીનની મા લક ધરાવો છો.

અને લોકો તમને માન આપે છે.
9 કદાચ તમે વધવાઓને ખાલી હાથે પાછ વાળ છે.

તમે કદાચ અનાથોને છેતયાર્ છે.
10 તેથી તાર ચારેતરફ ફાંસલો છે,

અને અણધાર આફત તને ડરાવી ૂકે છે.
11 એટલા માટે ું અંધકારમાં જોઇ શકતો નથી,

અને ુરના પાણી તને ઢાંક દે છે.

12 “ ું દેવ આકાશમાં, ઊંચ્ચ ાનમા,ં નથી?
તારાઓની ઊંચાઇ જો, તેઓ કેટલાં ઊંચા છે.

13 અને છતાં ું કહે છે, ‘દેવ ું જાણે છે?
કાળા વાદળોની* આરપાર જોઇને તે આપણા વશે અ ભપ્રાય
કેવી ર તે આપી શકવાનો છે?

14 જવેો તે આકાશની ધાર પર ચાલે છે,
ગાઢ વાદળ તેને એવી ર તે ઢાંક દે છે કે તે કાંઇ જોઇ
શકતો નથી.’

15 “અ ૂબ, ું પ્રાચીન માગર્મા ચાલી ર ો છે
જનેા પર દુ લોકો પહેલા ચાલતા હતા.

16 તે દુ લોકો, તેઓનો ૃત્ ુનો સમય આવે
તે પહેલાંજ નાશ પામી ગયા હતા.

* 22:13: કાળા વાદળો વાદળાં તેની દ્ર ને ૂંધલી કર નાખે છે.
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17 કારણકે તેઓ દેવને કહેતા હતાં કે, ‘તમે અમારાથી દૂર ચાલ્યા
જાઓ;

સવર્સમથર્ દેવ તમે અમને ું કર શકવાનાં છો?’
18 તેમ છતઁ◌ા પણ દેવે જ એમનાં ઘર ખજાનાથી ભયાર્ હતા ના!

હુ દુ લોકોની સલાહ પ્રમાણે અ ુસર શકતો નથી.
19 ભલા લોકો તેમનો નાશ થતો જોઇને ુશ થશે.

અને નદોષ દુ ો પર હસશ.ે
20 તેઓ કહે છે, ‘જુઓ, બાક રહેલા અમારા દરેક શ ુઓનો

નાશ થઇ ગયો છે.
અને અ તેઓની સંપ તને ભરખી જાય છે.’

21 “અ ૂબ, હવે ું તાર જાત દેવને સમ પતર્ કર દે,
અને તેની સાથે ુલેહ કર, જથેી તારુ ભ ું થશ.ે

22 કૃપા કર ને એના મોઢેથી એનો બોધ સાંભળ અને સ્વીકાર કર.
એની વાણી તારા હૃદયમાં ધારણ કર!

23 જો ું સવર્સમથર્ દેવ પાસે પાછો વળે તો તારો ુનરોદ્ધાર થશ.ે
પાપને તારા ઘરથી દૂર રાખજ.ે

24 જો ું તારુ ધન ૂળ સમાન ગણીશ
અને કચનને કથીર સમાન માનીશ,

25 ભલે સવર્સમથર્ દેવ તારુ સો ું
અને ચાંદ નો સંગ્રહ બન.ે

26 તો સવર્સમથર્ દેવ તારો પરમ આનંદ બની જશ.ે
અને ું દેવ સામે નજર મેળવીશ.

27 ું જે કઇં અરજ કર શ તે એ સાંભળશ,ે
અને પછ ું તાર માનતાઓ ૂર કર શક શ.

28 તાર સવર્ યોજનાઓ સફળ થશે.
તારા માગર્માં આકાશ ું તેજ ઝળહળશે.

29 દેવ અ ભમાનીને પાડે છે
અને નમ્રને બચાવે છે.

30 તે જઓે નદોષર્ નથી તેઓને પણ ઉગારે છે,
તારા હાથ ચોખ્ખા હશે તો તને પણ ઉગારશે.”
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23
અ ૂબનો જવાબ

1 ત્યારે અ ૂબે જવાબ આપ્યો કે,

2 “આજે પણ માર વાણીમાં ફ રયાદ અને કડવાશ છે.
કારણકે હુ હજી પણ પીડા સહન કરુ છુ.

3 હુ ઇચ્છુ છુ, હુ જાણતો હોત, હુ દેવને ાં શોધી શક શ.
હુ તેના ાને આવી શકત!

4 હુ માર દલીલો દેવને સમજાવીશ.
માર નદોષર્તા બતાવવા મારુ મોઢુ દલીલોથી ભરે ું હશ.ે

5 મારે જાણ ું છે, દેવ માર દલીલોના જવાબ કેવી ર તે આપે
છે.

મારે દેવના જવાબો સમજવા છે.
6 ું દેવ તેની શ કતનો માર સામે ઊપયોગ કરશે?

ના, હુ જે કઇં કહુ તે જરૂર સાંભળશ.ે
7 હુ એક પ્રામા ણક માણસ છુ. દેવ મને માર દલીલો કહેવા

દેશે.
પછ મારો ન્યાયાધીશ મને ુકત કરશે.

8 “પણ હુ ૂવર્માં આગળ વ ું છુ અને એ ાંય જડતાં નથી.
હુ પ મમાં જોઉં છુ અને એ ાંય નજરે પડતા નથી.

9 ારે દેવ ઉ રમાં કામ કરે છે તે ત્યાં દેખાતા નથી.
ારે દેવ દ ક્ષણ તરફ ફરે છે તે ત્યાં પણ દેખાતા નથી.

10 પણ દેવ તો જાણે છે કે હુ ા માગેર્ જાઉં છુ.
એ મને કસી જોશે ત્યારે હુ ુવણર્ જવેો ુદ્ધ ુરવાર થવાનો
છુ.

11 હુ દેવના માગોમા ર ો છુ. તેમને પગલે ચાલ્યો છુ.
હુ આમતેમ ભટક ગયો નથી.

12 તેમણે જે આજ્ઞાઓ કર છે એ ું હુ પાલન કરુ છુ.
હુ મારુ ધા ુર્ ન હ, એ ું ધા ુ કરંૂ છુ.
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13 “પર ુ દેવ બદલાતા નથી. કોઇપણ તેની સામે ઊ ું રહ
શક ું નથી.

દેવ તેને જે કર ું હોય તેજ કરે છે.
14 તેમણે મારે માટે જે યોજના બનાવી છે તે પ્રમાણે જ તે કરશે.

અને તેની પાસે મારે માટે બીજી ઘણી યોજનાઓ છે.
15 એજ કારણે હુ તેમની હાજર માં જુ છુ.

ારે હુ આ બાબતો વશે વચાર કરુ છુ ત્યારે હુ તેનાથી
ગભરાઇ જાઉં છુ.

16 દેવે મારુ મન નબ ું પાડ દ ું છે.
એમાં સવર્સમથર્ દેવે ડર પેસાડ દ ધો છે.

17 માર સાથે બનેલા દુ બનાવો મારુ ુખ ઢાંકતા કાળા વાદળ
જવેા છે.

પણ તે અંધકાર મને ૂપ રહેવા દેશે ન હ.

24
દેવના વહાર સામે સવાલ

1 “સવર્સમથર્ દેવ, લોકો ું કયારે ૂરુ થવા ું છે તે કેમ જાણે છે?
પર ુ તેના અ ુયાયીઓ તે એ ું કાંઇક ારે કરવાના છે તે ું
ભ વષ્ય ભાખી શકતા નથી.

2 “કારણકે દુ ો પારકાની જમીન પચાવી પાડવાં સંપ તની આંકણી
કરનારાઓને બદલી નાખે છે,

તેઓ ઘેટાંબકરાં ચોર જાય છે અને ચરાવે છે.
3 તેઓ અનાથોની મા લક ના ગધેડાઓને ચોર જાય છે

અને વધવાની મા લક ના બળદોને ાં ુધી તે તે ું દે ું
તેઓને ૂકવે ન હ ત્યાં ુધી લઇ લે છે.

4 તેઓ ઘર વગરના એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા
ગર બોનો પીછો કરે છે.

અને બધા ગર બ લોકોને આ દુ લોકોથી છુપાવાની ફરજ
પાડવામાં આવે છે.
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5 “જગલી ગધેડાની જમે, ગર બોએ કામ અને ખોરાકની શોધમાં
ભટક ું પડે છે.

તેઓ ખોરાકની શોધમાં બહાર જવા માટે વહેલી સવારે ઉઠે
છે.

તેઓના સંતાનો માટે ખોરાક મેળવવા,
તેઓ મોડ સાંજ ુધી કામ કરે છે.

6 ગર બ લોકોએ ખેતરમાં ૂકુ ઘાસ અને પરાળ કાપતા મોડ રાત
ુધી કામ કર ું જોઇએ.

તેઓએ દ્રાક્ષની વાડ માં દ્રાક્ષ ભેગી કર ને ધનવાન લોકો માટે
કામ કર ું જોઇએ.

7 તેઓ અન્ય લોકોના ખેતરોમાં કામ કરે છે
અને દુ લોકો ું વધ્ ું ઘટ ું ખાવા ું ખાય છે.

8 તેઓ આખી રાત વસ્રો વના ઉઘાડા ૂઇ જાય છે.
ઠડ માં ઓઢવા માટે એમની પાસે કાઇં હો ું નથી.

9 બાપ વગરના ગર બ સંતાનો વેચાવા માટે માતાના ખોળામાંથી
ઊપાડ લેવામાં આવે છે.

ઉછ ના લીધેલા નાણાંની જામીનગીર તર કે બાળકોને
રાખવામાં આવે છે.

10 તેઓને વ વના ઉડા ફર ું પડે છે, તેઓ જથ્થાબંધ અનાજ
દુ લોકો માટે ઊંચકે છે છતાં પણ તેઓ ૂ ાં રહે છે.

11 તેઓને જૈ ૂન ું તેલ કાઢવાની અને દ્રાક્ષો પીલીને તેનો રસ
કાઢવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.

તેમ છતાં તેઓ તે તેલનો કે દ્રાક્ષાસવનો ઉપયોગ કર શકતાં
નથી, તેઓ તો તરસ્યા જ રહે છે.

12 નગરોમાં મરતાં લોકોના દ:ુખદાયક અવાજો તમે સાંભળ શકો
છો.

ઘાયલોના આત્મા ૂમ પાડે છે; તે છતાં દેવ તેઓ ું સાંભળતા
નથી.

13 “એવા લોકો પણ છે જે પ્રકાશ સામે બળવો કરે છે,
તેઓ જાણતા નથી દેવની ું જરૂ રયાત છે?
અને તેઓ દેવને જે ર તે જોઇએ છે તેમ રહેતા નથી.
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14 અજવા ું થતાં ૂની માણસ ગર બો અને દ રદ્ર લોકોના ૂન
કરવાં નીકળ પડે છે

અને રાત પડે તે ચોર કરવાં ફયાર્ કરે છે.
15 જે કત ભચાર કરે છે, તે સાંજે પરોઢ થવાની રાહ

જુએ છે.
‘તને લાગે છે તેને કોઇ જોઇ શકે તેમ નથી’ તે છતાં પણ
તે તે ું મોઢુ ઢાંકે છે.

16 રાત પડે ત્યારે ચોરો ઘરોમાં ખાતર પાડે છે;
પણ દવસમાં તેઓ પોતાના ઘરમાં ૂરાઇને રહે છે અને
અજવાળાથી દૂર રહે છે.

17 અંધાર રાત એ તેઓની સવાર છે;
અંધકારના ભય સાથે તેઓ ફકત મત્રતાજ રાખે છે.

18 “દુ માણસને ૂરનાં પાણી તાણી જાય છે.
એની જમીનને દેવનો શાપ લાગે છે.
તેથી તેઓ દ્રાક્ષનીવાડ માંથી દ્રાક્ષો એકઠ કરશે ન હ.

19 અના ૃ તથા ગરમીમાં બરફ ઓગળ જાય છે
તેમ ૃત્ ુ પાપીઓનો નાશ કરે છે.

20 તેની માતા તેને ૂલી જશે.
ક ડો મ થી તે ું ભક્ષણ કર જશે,

તેને કોઇ સંભારશે ન હ,
દરુાચાર માણસ કોહવાયેલાં ૃક્ષની જમે ૂટ પડે છે.

21 સ્રીઓ કે જનેે સંતાન થઇ શકે ન હ, દુ લોકો તેઓને દ:ુખ
પહોચાડે છે.

તેઓ લાચાર વધવાઓને સહાય કરતા નથી.
22 દુ લોકો તેઓ ું બળ શ કતશાળ માણસોના નાશ કરવામાં

વાપરે છે.
દુ લોકો કદાચ સ ા મેળવે પણ તેઓ પોતાના જીવનનો
કોઇ વ ાસ કર શકતા નથી.

23 હા, દેવ તેઓને ુરક્ષાની ભાવનામાં આરામથી રહેવા દે છે.
પર ુ તેઓના માગોર્ ઉપર દેવની નજર છે.
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24 ઘડ ક માટે દુ માણસ ઊંચો આવે છે પણ પછ તે મળતો
નથી.

બીજા દરેકની જમેજ તે ધાન્યની જમે કપાઇ જશે.
25 “કોણ કહ શકશે આ સા ું નથી?

કોણ ૂરવાર કર શકશે
કે મારા શ ો ખોટા છે?”

25
બલ્દાદ ૂહ નો ઉ ર

1 પછ બલ્દાદ ૂહ એ ફર થી ઉ ર આપ્યો અને ક ું,

2 “દેવ કતાર્-હતાર્ છે.
તે લોકોને તેનાથી ડરે એવા.
અને તેને માન આપે તેવા બનાવે છે, તે ઉપર તેના રા માં
શાં ત જાળવે છે.

3 તેની સેનાની સં ા કોણ ગણી શકે તેમ છે?
તેના તારાઓ કોઇ ગણી શકે તેમ નથી.*
દેવનો ૂયર્ દરેક પર સરખો, પ્રકાશ આપે છે.

4 દેવની સમક્ષ ઊભો રહ શકે તેવો ુદ્ધ
અને ન્યાયી માણસ કોણ છે?

5 દેવની નજરમાં ચંદ્ર અને તારાઓ પણ નમર્ળ નથી.
અને પ્રકા શત નથી.

6 મ ુષ્ય એવો પ વત્ર નથી.
મ ુષ્ય જ ુ જવેા છે, ૂલ્યહ ન જીવડાં જવેા છે.”

26
અ ૂબનો જવાબ

* 25:3: તેના � તેમ નથી દેવની સ્વગર્ની સેના તેનો અથર્ કદાચ બધા દેવદૂતો
અથવા તો આકાશના સઘળા તારાઓ એમ થાય.
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1 પછ અ ૂબે ઉ ર આપ્યો અને ક ું કે:

2 “હા, તમે ૂબ પ્રોત્સાહન આપનારા છો અને તમે મારા દબુર્ળ
હાથને મજ ૂત બના ા છે.

બલ્દાદ, સોફાર અને અલીફાઝ, તમે આ થાકેલા, પજવાયેલા
માણસને ુબ મદદ કતાર્ ર ાં છો!

3 હા, તમે શાણપણ વગરના આ માણસને અદ ૂત શખામણ
આપી!

તમે ખરેખર દેખા ુ,ં તમે કેવા જ્ઞાની છો!
4 તમે કોની મદદથી બોલો છો?

તમને કોના આત્માએ પ્રેરણા આપી છે?”
5 “ ૃથ્વી તળે તથા પાણીમાં

તે મરેલાઓના આત્મા ભયથી ૂજે છે.
6 દેવની સમક્ષ શેઓલ ઉઘાડુ છે,

અને વનાશને કોઇ ઢાંકણ નથી.
7 દેવ ઉ રને ખાલી આકાશમાં ફેલાવે છે

અને ૃથ્વીને ૂન્યાવકાશ પર લટકાવી છે.
8 એમણે ગાઢ વાદળામાં પાણી ભ ુ છે

અને છતાં પાણીના ભારથી વાદળ ટતા નથી.
9 દેવ આખા રા ાસનને ઢાંક દે છે.

તે તેના પર વાદળાંઓ પાથર અને સંતાડ દે છે.
10 દેવે સ ુદ્ર પર જે જગ્યાએ પ્રકાશ અને અંધકાર મળે છે,

ગોળાકાર જવેી ક્ષ તજ અં કત કર .
11 ારે દેવ તેઓને ડરાવે છે,

આકાશના આધારસ્તંભો હાલવા લાગે છે.
12 દેવની શ કત સ ુદ્રને શાંત કરે છે.

પોતાના ડહાપણથી તેણે રહાબનો* નાશ કય છે.
13 એમના ાસથી આકાશ સ્વચ્છ રહે છે,

એમણે એમના બળથી ભાગી જતાં સાપને હણ્યો છે.
* 26:12: રહાબ સંમ્ભવત મગરમચ્છ, અથવા સ ુદ્ર પ્રાણી.
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14 આ તો માત્ર થોડ કજ અદ ૂત ચીજો દેવ કરે છે.
આપણે તો માત્ર દેવનો મંદ ગણગણાટ જ સાંભળ એ છ એ.

કોઇ ખરેખર જાણી શક ું નથી કે
દેવ કેવા મહાન અને શ કતશાળ છે.”

27
અ ૂબનો અં તમ બચાવ

1 અ ૂબે તે ું ાંત કહેવા ું ચા ુ રા ું.

2 “દેવે મારો ન્યાયનો હક છ નવી લીધો છે,
સવર્સમથર્ દેવે મારા જીવનને દ:ુખી બનાવી દ ું છે,

તેમના નામના સમ ખાઇને કહુ છુ;
3 ાં ુધી હુ જી ું છુ
અને દેવનો ાસ મારાઁ નસકોરાઁમાં છે,

4 જૂઠ બાબત મારા હોઠ પર ન હ આવે,
માર જીભ અસત્ય ન હ ઉચ્ચારે.

5 તમે લોકો સાચા છો તે હુ કદ જ સ્વીકાર શ ન હ;
હુ ૃત્ ુ પા ું ત્યાં ુધી માર નદોષર્તા જાહેર કયાર્ કર શ.

6 હુ માર નદોષર્તાને વળગી રહ શ;
હુ તેને કદ છોડ શ ન હ હુ જી ું ત્યાં ુધી મારો અંતરઆત્મા
મને કદ દ:ુખ પહોચાડશે ન હ.

7 લોકો માર વરુદ્ધ થઇ ગયા છે.
હુ ઇચ્છુ છુ મારા દશુ્મનોને સજા થાય જવેી ર તે દુ
માણસોને સજા થવી જોઇએ.

8 જો માણસ દેવની કાળજી કરતો નથી તો તે મર જાય ત્યારે
તેની પાસે કોઇ આશા રહેતી નથી.

દેવ ારે તે ું જીવન લઇ લે છે, તે કત ને કોઇ આશા
રહેતી નથી.

9 તે દુ કત દ:ુખમાં આવી પડશે અને દેવને મદદ માટે પોકારશ.ે
પર ુ દેવ તેને સાંભળશે ન હ.
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10 તે કતએ સવર્ પ્રસંગે દેવની પ્રાથર્ના કરવી જોઇતી હતી.
તે સવર્શ કતમાનથી આનંદ માનશે.

11 “ઇ રની સ ા વષે હુ તમને શીખવીશ.
સવર્સમથર્ દેવની યોજનાઓ હુ છુપાવીશ ન હ.

12 તમે તમાર પોતાની આંખોથી દેવની શ કત જોઇ છે ન?ે
છતાં માર સાથે તમે શામાટે થર્ વાતો કરો છો?

13 “દેવ પાસેથી દુ માણસનો ભાગ,
તથા સવર્સમથર્ દેવ પાસેથી દુ ોને મળતો વારસો આ છે

14 જો તેમનાં સંતાનોની ૃ દ્ધ થાય, તો તે તરવારથી હત્યા થવા
માટે છે.

અને તેના વંશજો ૂખમરાને કારણે ૃત્ ુ પામશ.ે
15 તેમાંથી જઓે બચી જશે તેઓ રોગ અને ૃત્ ુના ભોગ બનશ.ે

અને તેની વધવા શોક કરશે ન હ.
16 જો દુ લોકો ૂળની જમે ુષ્કળ સંપ એકઠ કરે,

તો પણ ઢગલાબંધ કપડાં ઢગલાબંધ માટ ની જમે ધરાવે છે.
17 પર ુ અંતમાં તેઓને બદલે ભલા લોકો તેમના વ ો પહેરશે,

અને નદોષર્ લોકો તેની ચાંદ તેઓમાં વહેંચી લેશ.ે
18 તેણે બાંધેલા ઘર કરો ળયાના જાળાં જવેા

અને ચોક દારના છાપરા જવેા છે.
19 દ્ર વાન ારે ૂવા જાય છે ત્યારે એ કદાચ ધનવાન હોય,

પણ ારે તે આંખ ખોલે છે ત્યારે બાક કાંઇ હો ું નથી.
20 તે ગભરાયેલો હશ.ે

તે એક જળપ્રલય જે ું લાગશ,ે
જાણેકે એક વંટો ળયો આ ો હતો અને બ ું ઉપાડ ને
લઇ ગયો.

21 ૂવર્નો વા ુ તેને ઉડાવીને લઇ જાય છે, એટલે તે લોપ થાય
છે;

વંટો ળયો તેને તેની જગાએથી બહાર ખેચી જાય છે.
22 દુ કત કદાચ વંટો ળયાના જોરથી બચવાનો પ્રયત્ન કરે

પણ તોફાન તેના પર દયા વગર ૂટ પડશે.



અ ૂબ 27:23 lix અ ૂબ 28:9

23 માણસો તેની સામે તાળ પાડશે કારણકે તે દુ કત ભાગી
ગયો છે.

જવેો તે તેના ઘરમાંથી ભાગે છે તેઓ તેના તરફ સીટ
વગાડશ.ે

28
જ્ઞાનનાં ુણગાન

1 “ત્યાં ચાંદ ની ખાણો છે.
ત્યાં સો ું ગાળ તેને ુદ્ધ બનાવવા માટે એક જગા છે.

2 લોઢુ જમીનમાંથી ખોદ કાઢવામાં આવે છે,
અને પ ળ ખડકમાંથી ગાળવામાં આવે છે.

3 માણસ અંધકારને ભેદે છે, કાળમીંઢ ખડકોને ખોદ કાઢે છે,
ખાણમાં ઊંડાઁમાં ઊંડે ઊતર ને કઇંક શોધી કાઢે છે.

4 ખનીજ ધા ુની શરાના ચહન દ્વારા કામદારો જમીનની અંદર
નીચે ઊંડાણમા ખોદે છે.

તેઓ, લોકો રહે છે તેનાથી દૂર એવી જગ્યાએ જયાં કોઇ
કદ ગ ું નથી ત્યાં રહે છે.

તેઓ જમીનમાં નીચે ઊંડા ઊતરે છે.
5 ધરતીની ઉપર અનાજ ઊગે છે

પણ નીચે તો બ ું અલગ જ છે
જાણે અ થી ઓગળ ગ ું હોય એમ થાય છે.

6 તેના ખડકોમાંથી નીલમ ણઓ મળે છે,
અને તેમાંથી સોનાના ગઠ્ઠા નીકળે છે.

7 શકાર બાજ પક્ષીની આંખે પણ તે જમીનની નીચેનો રસ્તો
દેખાતો નથી.

શકાર પક્ષી પણ તે રસ્તો જાણતા નથી.
8 વકરાળ પ ુ પણ ત્યાં પહોંચ્ ુ નથી.

મદોન્મત સહના પગ પણ ત્યાં પડ્યા નથી.
9 પર ુ લોકો જાણે છે, કેવી ર તે અચલ ખડકોને કોતર કાઢવા

અને પવર્તોના ૂ ળયાઓને કેવી ર તે ઊખાડ નાખવા.
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10 તેઓ ખડકોમાં ભોંયરાઓ ખોદ
અને બધા ખડકોના ખજાનાઓ જુએ છે.

11 તેઓ નદ ઓના ૂળ શોધી કાઢે છે
અને છૂપાયેલી વસ્ ુઓને પ્રકાશમાં લાવે છે.

12 “પર ુ તમને જ્ઞાન ાંથી મળે?
સમજશ કત ાં મળ શકે?

13 આપણે જાણતા નથી કે જ્ઞાન કેટ ું કમતી છે.
ૃથ્વીપરના લોકો ધરતીમાં ખોદ ને જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી.

14 ઊંડાણ કહે છે, ‘એ અમાર પાસે પણ નથી.’
મહાસાગરો કહે છે, ‘એ અમાર પાસે નથી.’

15 તે સોનાથી ખર દ શકાય ન હ.
આખી દુ નયામાં અ ુ ૂત જ્ઞાન ખર દવા માટે ચાંદ પયાર્પ્ત
નથી.

16 ઓફ રના સોનાને ધોરણે કે ૂલ્યવાન ગોમેદ
કે નીલમને ધોરણે તેની કમત થાય ન હ.

17 સોના કે હ રા સાથે તેની ુલના થઇ શકે તેમ નથી.
કે સોનાના પાત્રથી પણ તે ખર દ શકાય તેમ નથી.

18 એની આગળ પરવાળાં કે રત્નની કોઇ ુલના થાય તેમ નથી.
જ જ્ઞાનની કમત તો માણેકથી પણ વ ુ ઊંચી છે.

19 કૂશ દેશના પોખરાજ પણ અ ુ ૂત જ્ઞાન જટેલા કમતી નથી.
ુદ્ધ ુવણર્થી પણ તમે અ ુ ૂત જ્ઞાન ખર દ શકો ન હ.

20 “તો અ ુ ૂત જ્ઞાન ાંથી આવે છે?
આપણને સમજશ કત ાંથી મળ શકે?

21 અ ુ ૂત જ્ઞાન ૃથ્વી પરની દરેક સજીવ વસ્ ુથી છૂપાયે ું છે.
આકાશના પક્ષી પણ અ ુ ૂત જ્ઞાનને જોઇ શકતા નથી.

22 વનાશ તથા ૃત્ ુ કહે છે કે,
‘અમે અમારા કાનોએ
તેની અફવા સાંભળ છે.’

23 દેવ જ તે તરફનો માગર્ જાણે છે,



અ ૂબ 28:24 lxi અ ૂબ 29:5

એને એના રહેઠાણની ખબર છે.
24 કારણકે એને ધરતીના છેડાની જાણ છે,

આકાશની નીચે જે કઇં છે તે બ ું એ જોઇ શકે છે.
25 ારે દેવ પવન ું વજન કરે છે

અને તે પાણીને માપથી નાખે છે.
26 ારે તેમણે વરસાદ માટે નયમ ઠરા ો

અને મેઘગર્જીત વાવાઝોડાનો માગર્ ન કય ,
27 તે વખતે દેવે અ ુ ૂત જ્ઞાન જો ું હ ુ.ં અને તે વશે ધ્યાન ૂવર્ક

વચા ુર્.
દેવે જો ું હ ું અ ુ ૂત જ્ઞાનની કેટલી મહ ા હતી અને તે
મંજૂર ક .ુ

28 તેણે માણસને ક ુ,ં
‘યહોવાનો ડર અને તેમનો આદરભાવ કરવો એ જ અ ુ ૂત
જ્ઞાન છે.

દુ તાથી દૂર રહે ું તે જ સમજશ કત છે.’ ”

29
અ ૂબનો રોષ

1 વ ુમાં અ ૂબે અ ુસંધાનમાં ક ું:

2 “હુ ઇચ્છુ છુ, મારુ જીવન થોડા મ હના પહેલા હ ું તે ું હોત.
તે વખતે દેવ મારુ ધ્યાન રાખતા હતા અને માર સંભાળ
લેતા હતા.

3 ત્યારે તેનો દ વો મારા પર ઝળહળતો હતો અને એના પ્રકાશથી
હુ અંધકારમાં ચાલી શકતો હતો.

દેવે મને જીવવા માટેનો સાચો રસ્તો બતા ો હતો.
4 હુ એ દવસો માટે ઇચ્છુ છુ ારે

હુ સફળ હતો અને દેવ મારા નકટના મત્ર હતા.
5 તે વખતે સવર્સમથર્ દેવ માર સાથે હતા

અને મારા સંતાનો મને વીંટળાયેલા રહેતા હતા.ં
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6 તે વખતે જીવન સારુ હ ુ,ં હુ મારા પગ દૂધની તરથી ધોતો
અને માર પાસે ુષ્કળ પ્રમાણમાં સારામાં સારુ તેલ હ ું.*

7 “એ દવસોમાં હુ ારે નગરના દરવાજે જતો
ત્યારે આદરપાત્ર આગેવાનોની વચ્ચે જાહેર સભાના ળમાં
હુ બેઠો હતો.

8 ત્યારે ુવાનો મને જોઇને માગર્ ૂકતા હતાં
અને ૃદ્ધો ઊભા થઇને મને માન આપતા હતા.ં

9 નેતાઓ પણ મને જોઇને બીજાઓને ૂપ કરવા માટે બોલવા ું
બંધ કર દેતા

અને મોં પર તેઓના હાથ ૂકતા.ં
10 નગરનાં ઉચ્ચ અ ધકાર ઓ ધીમા અવાજે બોલ્યા.

તેઓની જીભ તેઓના મોઢાના તાળવે ચોંટ ગઇ.
11 મેં જે ક ું તે લોકોએ સાંભ ુઁ અને પછ મારા વશે સાર

વાતો કર .
મેં જે ક ુ તે લોકોએ જો ું અને પ્રસંશા કર .

12 કારણકે ારે ગર બોએ મદદ માટે બોલા ો,
મેં અનાથને મદદ કર કે જનેી સંભાળ લે તે ું કોઇન હ ું.

13 જઓે મરવા પડ્યા હતાં તેઓ મને આશીવાર્દ આપતા હતા.ં
વધવાઓના હૈયા હુ ઠારતો હતો.

14 સદાચાર રહે ું એ મારા વ ો હતા.
પ્રામા ણક વતર્ન એ મારો ઝબ્બો અને પાઘડ હતા.

15 હુ અંધજનોની આંખ સમાન હતો.
તેઓને ાં ાંય પણ જવાની ઇચ્છા હતી, મેં તેઓને
રસ્તો બતા ો.

અને હુ લંગડા માટે પગ સમાન હતો.
તેઓ ાં જવાં માંગતા હતા હુ તેઓને ઊંચક ને લઇ ગયો.

16 ગર બો સાથે હુ તેઓના પતાની જમે વતર્તો.
* 29:6: સારામાં સારુ તેલ હ ું અથર્ તેની પાસેના ખડકમાં તેલના ઝરણાં હતા.
એ અથર્ કે અ ૂબ પાસે એટ ુ બ ુ તેલ હ ું કે તે વેદ ના પર પડ ું હ ું જે અ ૂબે
દેવને ભેટ આપી હતી.
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મેં લોકોને ન્યાયાલયમાં તેઓની દલીલો જીતવા મદદ કર
જઓેને હુ જાણતો પણ ન હતો.

17 મેં દુ લોકોને તેઓની શ કતનો દરુુપયોગ કરતા રો ા
અને નદોષર્ લોકોને તેઓથી બચા ા.†

18 “હુ આખો વખત વચાર કરતો કે
હુ માર આસપાસ મારા કુટુબ સાથે લાં ુ જીવન જીવીશ.

19 મેં વચા ુર્, હુ નીરોગી છોડ જનેા ૂ ળયા ને ૂબ પાણી છે
અને જનેી ડાળ ઓ ઝાકળથી ભીની છે તેના જવેો તંદરુસ્ત
અને મરદાન ુરુષ થઇશ.

20 મેં વચા ુ દરેક નવો દવસ તેજસ્વી અને નવી
અને ઉ ે જત વસ્ ુઓથી ભરેલો હશ.ે‡

21 “લોકો મારા બોધને ધ્યાનથી સાંભળતા હતા,ં
તેઓ શાં ત ૂવર્ક માર સલાહની રાહ જોતા હતા.

22 મારા બોલી ર ાં પછ એ કોઇ દલીલ કરતા ન હતા.
કારણકે માર સલાહથી તેઓને સંતોષ થતો હતો.

23 જમે પ્ર તકૂળ સમયમાં વરસાદની રાહ જોવાતી હોય તેવી ર તે
લોકોએ

માર સલાહ માટે આ ુરતા ૂવર્ક રાહ જોઇ.
મારા શ ો જાણે વસંત ઋ ુનો વરસાદ હોય.

તેમ તેઓ તેનો આસ્વાદ માણી ર ાં હતા.
24 તેઓ વ ાસ કર શકતા ન હ.
ત્યારે હુ મોં મલકાવીને તેઓને ઉ ેજન આપતો.

મારા સ્મતે તેઓને સારુ લગા ું.
25 હુ એમની વચ્ચે વડ લની જમે બેસી અને તેઓની બધી

બાબતોનો ઉકેલ લાવતો.
† 29:17: મેં દુ લોકોને � બચા ા અથર્ મેં તેઓના દાંત ભાંગીને તેની જકડમાંથી
નદોષર્ લોકોને બચા ા. ‡ 29:20: મેં વચા ુ � ભરેલો હશે અથર્ મારા આત્મા
ને દરેક દવસ નવો લાગે છે. અને મારા હાથ હમેશા એટલા મજ ૂત છે કે રોજ ન ું
ધ ુષ લઇ માર શકુ છુ.
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હુ છાવણીમાં તેના લશ્કર સાથેના એક રાજા જવેો હતો,
અને ારે તેઓ નરાશ-હતાશ થતા

ત્યારે હુ તેમને હમત અને આ ાસન આપતો હતો.

30
1 “પર ુ હવે જે મારા કરતાં ઉંમરમાં નાના છે.

તેઓ પણ માર મશ્કર ઉડાવે છે.
અને તેઓના પતા એટલા લાયકાત વગરના હતા કે

હુ તેઓને મારા ઘેટાંઓ ું ધ્યાન રાખનાર કૂતરાઓ સાથે પણ
રાખીશ ન હ.

2 એ ુવાન માણસોના પતાઓ મને
મદદ કરવા માટે ૂબ નબર્ળ છે.

તેઓ ૃદ્ધ અને થાકેલા છે.
તેઓના સ્ના ુઓ હવે મજ ૂત અને કઠણ ર ાં નથી.

3 ખાવા માટે કઇ ન હોવાને કારણે તેઓ ૂ ા રહે છે.
તેથી તેઓ રણની ૂક ૂળ ખાય છે.

4 તેઓ રણમાં ખાર ભાજી ૂંટ કાઢે છે
અને છોડના ૂળ યાં ખાય છે.

5 તેઓના નાગ રક તર કેના હક પણ છ નવી લેવાયા હતા.ં
લોકો તેઓની પાછળ દોડતા હતા, જાણે તેઓ ચોર હોય
અને પીછો થઇ ર ો હોય.

6 તેઓ ખીણમા,ં ખડકોમાં, ુફાઓમા,ં
અને ખાડાઓમાં પડ રહે છે.

7 તેઓ પ ુની જમે ઝાડ ઓમાં બરાડા પાડે છે.
તેઓ ઝાડ નીચે સ ૂહમાં ભેગા થાય છે.

8 તેઓ દેશમાંથી કાઢ ૂકાયેલા નામ
વગરના નરથર્ક લોકોનો એક સ ૂહ છે.

9 હવે તે માણસોના ુત્રો અ ુપ્રાસવાળ ક વતા ગાઇ માર મશ્કર
કરે છે.

હુ તેઓ મધ્યે મશ્કર રૂપ બન્યો છુ.
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10 તેઓ મારા પ્રત્યે ૃણા કરે છે અને માર પાસે આવતા નથી.
મારા મોં પર ૂંકતા પણ તેઓ અચકાતા નથી.

11 દેવે મારા ધ ુષ્યની દોર લઇ લીધી છે
અને મને દબુર્ળ બનાવી દ ધો છે.

12 તેઓ માર જમણી બાજુથી મારા પર હૂમલો કરે છે તેઓ
મારા પગે ફટકો માર પાડ દે છે.

કબજે કરેલા નગર જે ું મને લાગે છે.
હુમલો કરવા અને મારો નાશ કરવા તેઓએ ગંદા ટેકરા માર

દવાલ સામે બાંધ્યા છે.
13 તેઓ રસ્તા તોડ નાખે છે જથેી હુ ભાગી ન શકુ.

મારો નાશ કરવામાં તેઓ સફળ થયા છે.
તેઓને કોઇની મદદની જરૂર નથી.

14 તેઓ દવાલમાં એક કાણું પાડે છે.
તેઓ તેની આરપાર ધસી જાય છે અને પથ્થરો માર પર
પડે છે.

15 હુ ભયથી જુ છુ,
એ ુવાન માણસો જમે પવન વસ્ ુઓને ક નાખે તેમ મારા
સ્વમાન પાછળ પડ્યા છે.

માર ુરક્ષા વાદળોની જમે ચાલી ગઇ છે.

16 “હવે મારુ જીવન લગભગ ુપ્ત થઇ ગ ું છે અને હુ મરવાની
અણી પર છુ.

દ:ુખના દવસોએ મને ઘેર લીધો છે.
17 રાત્રી દરમ્યાન મારા હાડકાઓને પીડા થાય છે,

પીડા મને સતાવવા ું છોડતી નથી.
18 દેવે મારો કાંઠલો પકડ્યો

અને મારા વ ોને ચોળ ને બગાડ ના ા છે.
19 દેવે મને કાદવમાં ફેંક દ ધો છે.

હવે હુ ૂળ તથા રાખ જવેો બની ગયો છુ.
20 હે દેવ, હુ કાલાવાલા કરુ છુ, પણ તમે મારુ સાંભળતા નથી.
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હુ તમાર સમક્ષ આવીને ઊભો છુ પણ તમે માર સામે
નજર કરતા નથી.

21 તમે મારા પ્રત્યે ન ુર થઇ ગયા છો.
તમે તમાર શ કતનો ઉપયોગ મને ઈજા પહોંચાડવામાં કરો
છો.

22 દેવ તમે મજ ૂત પવનને મને ક દેવા દો છો.
તમે મને હવાના તોફાનમાં ઊછાળો છો.

23 હુ જાણું છુ કે તમે મને મોતને ઘાટ ઉતાર ર ા છો,
ા બધા જીવંત માણસોને મળવા ું છે ત્યાં તમે મને લઇ
જાઓ છો.

24 “ ુશ્કેલીમાં આવી પડલેો માણસ મદદને
માટે કાલાવાલા કરે છે અને હાથ લંબાવે છે.

25 ું દ:ુખી માનવીઓ માટે મેં આં ુ સાયાર્ નથી?
દ નદ:ુ ખયાઓ માટે મારુ હૃદય ું રડ ઊઠ ું નથી?

26 તેમ છતાં મેં ાં સાર વસ્ ુની આશા રાખી હતી
ત્યાં મને ખરાબ વસ્ ુ મળ , ાં મેં પ્રકાશની આશા રાખી
હતી ત્યાં મને અંધકાર મ ો.

27 મારુ અંતર ઉકળે છે. દ:ુખનો અંત આવતો નથી.
અને પીડા હજી તો શરૂજ થઇ છે.

28 હુ ૂયર્ના પ્રકાશ વના, આખો વખત ઉદાસ અને ઉત્સાહ ભંગ
રહુ છુ.

જાહેર સભામાઁ ઊભો રહુ છુ અને મદદ માટે ૂમો પાડુ છુ.
29 હવે હુ રડતાં શયાળવા જવેો

અને ચીખતાં શાહ ૃગો જવેો બની ગયો છુ.
30 માર ચામડ કાળ પડ ગઇ છે, અને ખર પડ છે.

મારુ શર ર તાવથી તપી ગ ું છે.
31 તેથી માર વીણામાંથી હવે વેદનાના ૂર નીકળે છે,

માર વાંસળ માંથી હવે થા ું સંગીત સંભળાય છે.
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31
1 “મેં માર આંખો સાથે કરાર કય છે;

કે કોઇ કુમા રકા સામે લાલસાભર નજરે જો ું ન હ.
2 સવર્સમથર્ દેવ, લોકોને માટે ું કરે છે?

તેના ઉચ્ચ ાનથી લોકોને બદલો કેવી ર તે આપે છે?
3 ું તે દરુાચાર ઓને માટે વપ

અને ખોટુ કરનારાઓ માટે વનાશ મોકલી આપતા નથી?
4 ું તે મારા આચરણ નથી જોતા?

અને મારા બધાં પગલાં નથી ગણતા?
5 જો મેં કપટ ભરેલો આચાર કય હોય,

અથવા જો મારો પગ કોઇને છેતરવા તરફ વ ો હોય;
6 જો દેવ ચો સ માપ ું ત્રાજ ું ઊપયોગમાં લે

તો તેને જાણ થશે કે હુ નદોષર્ છુ.
7 જો હુ સત્યના માગર્થી પાછો ફય હોઉં,

માર આંખોએ મારા હૃદયને અ ન કરવા દ ું હોય અથવા
તો

જો મેં બીજા કોઇની નાની વસ્ ુ પણ આંચક લીધી હોય,
તો દેવને જાણ થઇ જશ.ે

8 તો મારુ વાવે ું અનાજ બીજાઓ ખાય
અને મારા ઉગાવેલા છોડ ઊખેડ નાખવા ું યોગ્ય જ હશ.ે

9 “જો મારુ મન કોઇ ી ઉપર લોભા ું હોય,
જો મેં મારા પાડોશીના બારણે તેની પત્ની સાથે ભચાર
કરવાની રાહ જોઇ હોય.

10 તો ભલે માર પત્ની બીજા ુરુષ માટે રસોઇ કરે.
અને ભલે બીજા ુરુષની થઇ જાય.

11 કારણકે જાતીય પાપ એ શરમજનક પાપ છે.
એ તો ભયંકર શક્ષાને પાત્ર છે.

12 તે તો એક અ છે જે તમામ વસ્ ુઓને સળગાવી નાખે છે.
મેં જે કાઇ વા ું છે તેને તે ઉખાડ શકે તેમ છે.
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13 “મેં મારા કમર્ચાર ઓનો
હક કદ ડૂબાડ દ ધો નથી.

14 મેં જો એમ ક ુર્ હોય તો ારે દેવ માર સામે આવીને ઊભા
રહેશે તો હુ ું કર શ?
ારે તે ૂછશે મેં ું ક ,ુ તો મારે ું કહે ું જોઇએ?

15 કારણકે જે દેવે મને સ યો છે તેણે જ મારાં નોકરચાકરોને
સર્ ા છે

અ મને માતાઓના ગભર્ની અંદર દેવે અ મને સૌને આકાર
આપ્યા છે.

16 “મેં ગર બોને ક ું આપ્ ું ન હોય તે ું કદ બન્ ું નથી
અને વધવાઓને મેં કદ રડાવી નથી.

17 અનાથો ૂ ા હોય
ત્યારે મેં એકલપેટાની જમે કદ ખા ું નથી.

18 હુ જુવાન હતો ત્યારથી મેં એમના પતાની જમે એમની સંભાળ
લીધી છે

અને વધવાઓને તો મેં પહેલેથી જ મદદ કર છે.
19 અને કોઇને ઠડ થી થરથરતા અથવા તો

એક ગર બ માણસને ડગલા વગરનો જોયો હોય.
20 મેં હમેશા તેઓને કપડાં આપ્યા તેઓને હૂફાળા કરવા

મેં મારા પોતાના ઘેટાંઓ ું ઊન આપ્ ું
અને તેઓએ મને હૃદય ૂવર્ક આશીવાર્દ આપ્યા.

21 મેં એક અનાથ મદદ માગવા માટે
તે ારે દરવાજા પર આ ો હોય ત્યારે હાથ ઉઠા ો
હોય.

22 જો મેં આ ું ક ું ક ુર્ હોય તો મારો હાથ તોડ નાંખવામાં
આવે

અને તેને ખભામાંથી ખેંચી કાઢવામાં આવે!
23 પણ મેં કાંઇ ખોટુ ક ુર્ નથી.

હુ દેવની શક્ષાથી ડરુ છુ.
તેની મહાનતા મને ડરાવે છે.

24 “મેં માર ધનસંપ પર કદ આધાર રા ો નથી,
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અને હમેશા મદદ કરવા માટે મને દેવમાં વ ાસ હતો.
મેં કદ ક ું નથી કે ુદ્ધ સ્વણર્, ‘ ુંજ માર એકમાત્ર આશા
છે.’

25 હુ ધનવાન છુ પણ તેથી હુ અ ભમાની નથી.
હુ ૂબ પૈસા કમાયો.

પણ તે એકજ એવી વસ્ ુ
નથી જનેાથી હુ ુખી થયો.

26 મેં તેજસ્વી ૂયર્ કે ુંદર
ચંદ્રની ૂજા કર નથી.

27 હુ ૂયર્ અને ચંદ્રની ૂજા
કરુ એવો ૂખર્ ન હતો.

28 તે પણ એક પાપ છે જનેી સજા થવીજ જોઇએ.
જો મેં એવી કોઇપણ વસ્ ુની ઉપાસના કર હોય તો હુ
દેવને વ ા ુ ર ો હોઇશ ન હ.

29 “હુ મારા શ ુના દ:ુખે
કદ ુશ થયો નથી.

તેઓની ુશ્કેલીમાં મેં
કદ હાંસી નથી ઉડાવી.

30 મે મારા ુખને મારા દશુ્મનોને શાપ આપવા ું
અને તેઓ મર જાય તેમ ઇચ્છવા ું પાપ કદ કરવા દ ું
નથી.

31 મારા ઘરમાં દરેક જણ જાણે છે
કે મેં અજાણ્યાને કાયમ ખાવા ું આપ્ ું છે.

32 પરદેશીને માગર્માં ઉતારો કરવો પડતો નહોતો;
પણ ુસાફરને માટે મારાઁ બારણાં હમેશા ઉઘાડાં હતા.ં

33 જો આદમની જમે
મેં મારાં પાપ સંતાડ્યાં હોય,

34 લોકો કદાચ ું કહેશે એવો મને કદ ડર લાગ્યો નથી.
ડરે મને કદ ૂપ રહેવા દ ધો નથી.
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એણે મને કદ બહાર જતા રો ો નથી.
લોકોના મારા પરના ધ ારથી હુ ડરતો નથી.

35 “અરે હુ ઇચ્છુ છુ, મને કોઇ સાંભળ ું હોત!
મને માર બાજુ સમજાવવા દો.

હુ ઇચ્છુ છુ કે સવર્સમથર્ દેવ મને જવાબ આપ.ે
હુ ઇચ્છુ છુ કે તેને જે લાગે મેં ખોટુ ક ુર્ છે તો તે લખી
નાખ.ે

36 તો હુ એને મારે ખભે લટકાવીશ.
હુ રાજ ુગટની જમે તેને પહેર શ.

37 હુ મારા એકેએક પગલાનો અહેવાલ તેને આપીશ.
હુ મારુ મા ું ઊ ુ રાખીને એની સામે ઊભો રહ શ.

38 “મેં માર જમીન કોઇ પાસેથી ચોર નથી,
કોઇપણ મને તેની ચોર માટે દો ષત ઠરાવી શકે તેમ નથી.

39 મેં હમેશા ખેડૂતોને તેના ખોરાક માટે પૈસા ૂક ા,
જે મને આ જમીનમાંથી મ ા.

મેં કદ બીજા માણસની જમીન
તેને માર નાખીને ઝંૂટવવાની કો શષ કર નથી.

40 જો મેં કોઇ આવી ખરાબ બાબત કર હોય
તો એ ું થજો કે માર જમીનમાં ઘંઉ અને જવને બદલે
કાંટા અને ખડ ઉગે!”

અ ૂબ ું નવેદન ૂરુ થ ુ.ં

32
અલીહૂ ું ઉદ્બોદન

1 પછ અ ૂબના ત્રણ મત્રોએ અ ૂબને જવાબ આપવા ું ૂક
દ ુ કારણકે અ ૂબને એટલો આત્મ વ ાસ હતો કે તે પોતે સાચે
નદોષર્ હતો. 2 પર ુ રામના કુળનો ુઝનો વંશજ બારાકેલનો
ુત્ર અલીહૂ અ ૂબ પર ુસ્સે થયો હતો, કારણકે અ ૂબ પોતાને
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નદોષર્ અને દેવને દો ષત માનતો હતો. 3 વળ તેના ત્રણ મત્રો
વરુદ્ધ પણ તેનો ક્રોધ ચઢયો, કેમ કે તેઓ તેની વાતોનો ઉ ર
આપી શ ા નહોતા, તો પણ તેઓએ અ ૂબને દો ષત ઠરા ો
હતો. 4 તેઓ બોલતા હતાં ત્યારે અલીહૂ બોલ્યા વના બેસી ર ો
હતો, કારણકે તેઓ એનાથી ઉંમરમાં મોટા હતા; 5 પણ ારે
એણે જો ું કે એ ત્રણેના મોંમા ઉ ર નથી ત્યારે એને રોષ થયો
હતો. 6 ુઝનો વંશજ બારાકેલના ુત્ર અલીહૂએ ઉ ર આપતા
ક ું કે:

“હુ નાનો છુ, અને તમે ઘણા ૃદ્ધ છો;
માટે હુ દબાઇ ગયો, અને મારો મત તમને જણાવવાની માર

હમત ચાલી ન હ.
7 મને લાગ્ ુ,ં ‘મોટેરાઓએ બોલ ું જોઇએ,

વયો ૃદ્ધોએ એમ ું જ્ઞાન શીખવ ું જોઇએ.’
8 પર ુ માણસમાં રહેલો આત્મા કતને ડા ો બનાવે છે.

ને સવર્સમથર્ દેવનો ાસ લોકોને સમજાવે છે.
9 માત્ર મોટ ઉંમરવાળા ુ દ્ધમાન હોય છે, એમ નથી,

અને ૃદ્ધો ન્યાય સમજે છે એમ હમેશા હો ું નથી.

10 “માટે હુ કહુ છુ કે, ‘મને સાંભળો;
હુ પણ મારો મત દશાર્વીશ.’

11 જુઓ, ારે તમે બોલતા હતા ત્યારે મેં રાહ જોઇ.
ારે તમે શ ો શોધતા હતા, હુ તમાર દલીલો સાંભળતો
હતો.

12 તમને મેં ધ્યાનથી સાંભ ા, પણ તમે કોઇએ અ ૂબને ખોટો
પાડ્યો ન હ.

અ ૂબને સામો જવાબ આપ્યો ન હ.
13 તમે ત્રણ જણાઓ કહ ન શકો કે તમને જ્ઞાન મ .ુ

દેવે ન હ લોકોએ અ ૂબની દલીલોનો જવાબ આપવો જઇેએ.
14 એ માર સાથે દલીલમાં ઊતય નથી,
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અને હુ તમાર જમે સામે જવાબ આપીશ ન હ.

15 “અ ૂબ, તેઓ દલીલ હાર ગયા છે,
તેઓ કઇ વધારે સામો જવાબ આપતા નથી,
એમની પાસે હવે શ ો ર ા નથી.

16 અ ૂબ, તને જવાબ આપવા હુ આ માણસોની રાહ જોતો
હતો.

પણ તેઓ ૂપ ર ા.
તેઓએ તમાર સાથે દલીલ કરવા ું બંધ ક ુર્ છે.

17 ના, હવે હુ મારે જે કઇ કહેવા ું છે તે કહ શ,
હુ જે વચારુ છુ તે કહ શ.

18 માર પાસે ઘણી બાબતો કહેવા માટે છે
માર અંદરનો આત્મા મને ફરજ પાડે છે.

19 હુ દ્રાક્ષારસની તે નવી બાટલી જવેો છુ કે જે હજી ખોલી ન
હોય.

હુ તે નવા દ્રાક્ષારસના ઢાંકણા જવેો છુ કે જે ખોલાયા પછ
ઊડવાની તૈયાર માં હોય છે.

20 મારુ મન સ્વ થાય માટે મારે બોલ ું જ જોઇએ,
મારે મોઢે અ ૂબની દલીલોનો જવાબ આપવો જ જોઇએ.

21 હુ કોઇનો પક્ષ ન હ લઉં,
હુ કોઇની પ્રશંસા ન હ કરુ.

22 મને પ્રશંસા કરતાઁ નથી આવડ ું,
જો હુ એમ કરુ તો દેવ મને કબરની તરફ મોકલી દેશે!

33
અ ૂબને અલીહૂનો ઠપકો

1 “અને હવે, અ ૂબ, હુ જે કહુ
તે કૃપા કર ને ધ્યાનથી સાંભળ,

2 જો, હવે મેં મારુ મોં ખોલ્ ું છે,
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માર જીભ બોલવાની તૈયાર માં છે.
3 મારુ હૃદય પ વત્ર છે, તેથી હુ પ્રામા ણકતાથી બોલીશ,

મારા હોઠો હુ જે જાણું છુ એ વશે સચ્ચાઇથી બોલશે.
4 દેવના આત્માએ મને ઉત્પ કય છે,

સવર્સમથર્ દેવનો ાસ મને જીવન આપે છે.
5 જો તારાથી બની શકે, તો ું મને ઉ ર આપ;

તાર દલીલો વચાર લે અને માર સાથે દલીલ કર.
6 દેવની નજરમાં તો હુ તારા જવેો જ છુ

હુ પણ માટ માંથી જ પેદા થયો છુ.
7 તારે મારાથી ડરવા જે ું કાંઇ નથી.

હુ તાર સાથે કઠોર ન હ થાઉં.

8 “માર ુનાવણીમાં તમે ક ું છે,
‘તમારા એ શ ો મેં સાંભ ા હતા.’

9 હુ નમર્ળ છુ,
‘મે ખોટુ કાંઇ ક ુર્ નથી.

10 દેવ માર વરુદ્ધ થવા બહા ું શોધી કાઢે છે,
દેવ માર સાથે એક શ ુ જવેો વતાર્વ કરે છે.

11 તે મારુ એકેએક પગ ું
ધ્યાનથી જુએ છે.’

12 “જો, હુ તને કહુ છુ કે એમાં ું સાચો નથી.
દેવ માણસથી બહુ મહાન છે.

13 ું શા માટે એમની સાથે દલીલ કરે છે
કે એ તારા એક પણ સવાલનો જવાબ આપતા નથી?

14 દેવ વારવાર અનેક ર તે બોલતા હોય છે,
પણ માણસ સમજતો નથી.

15 ારે માણસો ગાઢ નદ્રામાં હોય કે, પથાર પર ઝોકાં ખાતાં
હોય,

અને સ્વપ્નમા,ં અથવા રાતના સંદશર્નમાં પડ્યાં હોય;
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16 દેવ લોકોના કાન ખોલી નાખે છે,
અને એમને ચેતવણી આપીને ભયભીત કરે છે.

17 અને એમ એ માણસને પાપ કરતાં અટકાવે છે,
અ ભમાનથી બચાવે છે,

18 દેવ, લોકોને ચેતવણી આપે છે જથેી તે તેઓને કબરમાં જતાં
બચાવી શકે.

માણસને વનાશમાંથી બચાવવા માટે દેવ આમ કરે છે.
19 “તદપુરાંત, દેવ માણસને પથાર વશ કર ને સતત

તેના હાડકાઓમાં પીડા મારફતે તે તેઓને સમજાવે છે.
20 પછ તે માણસ ખાઇ શકતો નથી.

તે માણસને એટલી બધી પીડા થાય છે
કે તેને સ્વા દ ભોજનનો પણ અણગમો થાય છે.

21 એ ું શર ર ુકાઇ જાય છે
અને ચામડ નીચેથી હાડકાં દેખાઇ આવે છે.

22 તે કત કબરની પાસે છે.
અને તે ુ જીવન ૃત્ ુની નજીક છે.

23 દેવને હજારો દેવદૂતો છે.
કદાચ તે દેવદૂતોમાંથી એક
તે કત પર બરોબર નજર રાખે.

24 અને તેના પર દયા ુ થઇને દેવને કહે છે કે,
‘એને કબરમાં ધકેલો ન હ,
તેના પાપનો ુકાદો કરવા મેં એક રસ્તો શોધી કાઢયો છે.’

25 તો એનો દેહ ફર થી પાંગરે છે,
એ ફર થી ારે તે ુવાન હતો તેવો બની જાય છે.

26 તે દેવને પ્રાથર્ના કરે છે, અને દેવ તેની પ્રાથર્નાનો જવાબ આપે
છે.

અને તે કત એ ું ુખ જોઇને આનંદમાં આવી જઇ ૂમો
પાડશે અને દેવની ઉપાસના કરશે.

અને ફર થી તે સારુ જીવન જીવવા લાગશ.ે
27 તે માણસ પોતાના મત્રની આગળ ક ૂલ કરશે, ‘મેં પાપ ક ુર્

હ ુ.ં
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મેં સારા ને ખરાબમાં બદલા ુ હ ુ.ં
પર ુ દેવે હુ જે સજાને પાત્ર હતો તે મને આપી ન હ.

28 તેમણે મને મોતના ુખમાંથી બચા ો છે.
હવે હુ ફર થી જીવનનો આનંદ માણી શક શ.’

29 “દેવ તો માણસની સાથે એકવાર, બેવાર, વારવાર આમ વતેર્
છે.

30 “તે મ ુષ્યને ચેતવવા અને તેના આત્માને કબરમાંથી બચાવવા
જથેી

તે માણસ જીવનનો આનંદ માણી શકે.
31 “હે અ ૂબ, હવે હુ જે કહુ તે ધ્યાનથી સાંભળ!

ું મૌન રહે અને મને બોલવા દે.
32 પણ અ ૂબ, તારે જો માર સાથે સંમત થ ું ન હોય,

તો બોલવા ું ચા ુ રાખ, તાર દલીલ મને કહે કારણકે
હુ તને નદોષર્ જાહેર કરવા મા ું છુ

33 પણ જો તારે કાઇ કહેવા ું જ ન હોય,
મારુ સાંભળો, છાના રહો અને હુ તમને ડહાપણના જ્ઞાનના
પાઠ શીખવીશ.”

34
1 અલીહૂએ અ ુસંધાનમાં આગળ બોલતા ક ું:

2 “હે શાણા માણસો, તમે મારા શ ો સાંભળો; અને હે જ્ઞાનીઓ,
તમે મારા કહેવા પર ધ્યાન આપો.

3 જમે જીભ સ્વાદને ઓળખી શકે છે,
તેમ કાન શ ોને પારખી શકે છે.

4 ચાલો આપણે પસંદ કર એ કે સા ું ું છે,
ચાલો આપણે ન કર એ કે સારુ ું છે.

5 કારણ કે અ ૂબે ક ું છે કે, ‘હુ નદોષર્ છુ
અને દેવ માર સાથે ન્યાયી નથી.
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6 હુ નદોષર્ છુ છતાં હુ જૂઠા બોલો તર કે ગણાઉં છુ;
એમણે મને સતત જીવલેણ પ્રહાર કય છે;
પણ મેં કઇં વાંક ુનો કય નથી.’

7 “અ ૂબના જવેો બીજો કોણ છે?
અ ૂબ જટેલી સરળતાથી પાણી પીએ છે તેટલી સરળતાથી

તરસ્કાર પી જાય છે.
8 એને દુ લોકોનીં સંગત ગમે છે,

એ દુ લોકોની સાથે ફરે છે.
9 તેણે ક ું છે, ‘દેવને ુશ કરવાથી તેમાઁ

તેને કોઇ લાભ નથી.’
10 “તેથી હે શાણા માણસો,

મારુ સાંભળો દેવ કદ કઇ ખોટુ કરેજ ન હ,
અને સવર્સમથર્ દેવ કદ કઇ અ ન કરે ન હ.

11 તે માણસે જે ક ુર્ હશે તેનો બદલો
તે માણસને દેવ આપશે.

12 દેવ ખોટુ કરશે જ ન હ, અન્યાય કરશે
જ ન હ. આના કરતાં વધારે સા ું કોઇ વધાન નથી.

13 ૃથ્વી પર કામગીર બજાવવા માટે કોઇએ દેવને પસંદ કયાર્
નથી.

કોઇએ દેવને આખી દુ નયાની જવાબદાર સોંપી નથી.
દેવેજ બધી વસ્ ુઓ બનાવી છે

અને તે વસ્ ુઓ પર હમેશા તેમની જ સ ા રહ છે.
14 જો દેવ પોતાનો આત્મા

અને ાસ ૃથ્વી પરથી લઈ લે.
15 તો તમામ સજીવોનો વનાશ થાય

અને માણસ જાત પાછ ૂળ ભેગી થઇ જાય.

16 “જો તમારામાં સમજ શ કત હોય તો
મને સાંભળો! મારા શ ો ધ્યાનમાં રાખો.

17 જે ન્યાયને ધ ારે, તો એ કદ રાજ ચલાવી શકે?
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દેવ ન્યાયી અને પરાક્રમી છે.
ું તને લાગે છે ું તેને દો ષત ઠરાવી શક શ?

18 ું દેવ કદ રાજાઓને કહે છે કે, ‘તમે નકામા છો’
અથવા રાજકુમારોને કે, ‘તમે દુ છો?’

19 દેવ રાજકતાર્ઓને બીજા લોકો કરતા વધારે પ્રેમ કરતા નથી,
ધનવાનોને ગર બ લોકો કરતા વધારે પ્રેમ કરતા નથી.
કારણ કે બધા તેના હાથે સજાર્યેલા છે.

20 એક ક્ષણમા,ં મધરાતે પણ, તેઓ ૃત્ ુ પામે છે.
ારે દેવ પ્રહાર કરે છે, બળવાન પણ મર જાય છે.

મહાન લોકો અદ્રશ્ય થઇ જાય છે અને તેમાં માણસનો હાથ
સંડોવાયેલો નથી.

21 “કારણકે, દેવની નજર માણસની ચાલચલગત પર હોય છે.
તે તેની સઘળ વતર્ ૂક જુએ છે.

22 દુ માણસને સંતાડ શકે એવો
કોઇ પડદો કે અંધકાર નથી.

23 દેવને લોકોની વ ુ પર ક્ષા કરવા માટે સમય પસંદ કરવાની
જરૂર નથી.

દેવને લોકો વશે અ ભપ્રાય આપવા તેમને સામે લાવવાની
જરૂર નથી.

24 જો શ કતશાળ લોકો પણ દષુ્કમર્ કરે,
તો દેવને તેઓને માટે પ્ર ન કરવાની જરૂર નથી.

તે સવર્થા તે લોકોનો વનાશ કરશે
અને બીજાઓને નેતા તર કે ન ુકત કરશે.

25 તેથી દેવ જાણે છે કે લોકો ું કરે છે એજ કારણે દેવ રાતોરાત
દુ લોકોને પાયમાલ કરશે અને તેઓનો નાશ કરશે.

26 દેવ દુ લોકોને તેઓએ જે દષુ્કમોર્ કયાર્ છે
તેને માટે બીજાઓ ારે જોતા હશે ત્યારે સજા કરશે.

27 કારણકે તેઓ દેવથી પાછા ફર ગયા છે,
તેઓ એના માગર્ને અ ુસરવા માગતા નથી.

28 તેમનો પોકાર દેવ ુધી પહોંચે છે
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અને દેવ એ દ:ુખી લોકોનો સાદ સાંભળે છે.
29 પણ જો દેવ તેઓને મદદ ન કરવાનો ન ય કરે તો

કોઇપણ દેવને દો ષત ઠરાવી શકે તેમ નથી.
જો દેવ પોતે લોકોથી સંતાઇ જાય તો

કોઇ તેને શોધી શકે તેમ નથી.
30 અને જો તે લોકોને પાપ કરવા ું કારણ શાસન

છે તો દેવ તેને તેની સ ા પરથી ઊતાર નાખશ.ે
31 “ ું કોઇએ ઇ રને એમ ક ું છે કે,

‘હુ ુનેગાર છુ, હવે પછ હુ કદ પાપ કર શ ન હ.
32 દેવ, હુ તમને જોઇ શકતો નથી તે છતાં મને જીવવાની સાચી

ર ત
મને શીખવશો જો મેં ખોટુ ક ુર્ હોય તો હુ ફર એ ું કર શ
ન હ.’

33 અ ૂબ, તને દેવ પાસેથી ફળ જોઇએ છે.
પણ તારે તે બદલ ું નથી.

અ ૂબ એ તારો નણર્ય છે અને મારો નથી.
મને કહે ું ું જાણે છે.

34 ડા ો માણસ મને સાંભળશે
ડા ો માણસ કહેશે.

35 ‘અ ૂબ જ્ઞાન વગર બોલે છે.
એના શ ોમાં કોઇ તાત્પયર્ નથી.’

36 મને લાગે છે કે અ ૂબને વધારે સજા થવી જોઇએ.
કારણકે અ ૂબ અમને

દુ માણસો જવેા જવાબ આપે છે.
અંત ુધી તેની કસોટ થવી જોઇએ.

37 અ ૂબ તેના બીજા પાપોમાં બળવાખોર નો ઉમેરો કરે છે.
અ ૂબ ત્યાં અમારુ અપમાન કર અમાર પહેલા બેસે છે.
અને તે દેવની વરુદ્ધ લાંબી લાંબી વાતો કરે છે.”
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35
1 વળ અલીહૂએ અ ુસંધાનમાં ક ું,

2 “અ ૂબ, ું દેવને ૂછ,
‘જો કોઇ દેવને પ્રસ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને ું ફાયદો
થાય?

જો મે પાપ ન કયાર્ હોત તો મને વધારે ફાયદો થાત?’
3 ું એમ માને છે કે,

‘આમ કહે ું તે યોગ્ય છે? ું કહે છે;
દેવ કરતા હુ વધારે સાચો સત્ય છુ?’

4 “હુ તને તથા તારા બધા મત્રોને
એક સાથે જવાબ આપીશ.

5 ઊંચે આકાશમાં જો! જો વાદળાં
તારા કરતાં કેટલાં ઊંચા છે!

6 અ ૂબ, જો તમે પાપ કરો, તો તેમાં દેવને કોઇ ર તે હા ન
થવાની નથી.

જો તમાર પાસે ૂબ પાપ ભયાર્ હોય તો તેમાં દેવ ું કાંઇ
ુકસાન નથી.

7 અને અ ૂબ, જો ું સારો હોય તો તે કોઇ ર તે દેવને સહાયરૂપ
નથી.

તાર પાસેથી દેવને કાંઇ મળવા ું નથી.
8 અ ૂબ, ુ જે કાંઇ સારુ કે ખરાબ કાયર્ કરે છે તે તાર જમે

ફકત બીજાઓને અસર થાય છે.
તેઓ દેવને મદદ કે હા ન કરતા નથી.

9 “જો દુ લોકોને હા ન થાય તો તેઓ મદદ માટે પોકાર કરશે.
તેઓ શ કતશાળ લોકો પાસે જાય છે અને મદદ માંગે છે.

10 પર ુ તે દુ લોકો, તેઓને મદદ કરવા ું દેવને કહેતા નથી.
તેઓ કહેશે ન હ મારા સજનહાર દેવ ાં છે?
દેવ જઓે ઉત્સાહ ભંગ છે, તેઓને મદદ કરે છે. તો તે

ાં છે?
11 જે દેવે આપણને પ ુઓ અને પંખીઓ કરતાં
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વધારે સમજુ બના ા છે તો તે ાં છે!
12 તેઓ ૂમો પાડે છે, પણ કોઇ એમને સાંભળ ું નથી,

કારણકે એમનામાં અ ન ું અ ભમાન હોય છે.
13 એ સા ું છે, દેવ તેઓની નરથર્ક માંગણીઓ પર ધ્યાન આપશે

ન હ.
સવર્સમથર્ દેવ તેઓ તરફ જરા પણ ધ્યાન આપશે ન હ.

14 તેથી અ ૂબ, ું કહે છે કે, ું તેને જોતો નથી,
ત્યારે દેવ તેને સાંભળશે ન હ.

ું કહે છે કે ું દેવને મળવાની તકની રાહ જુએ છે
અને તાર નદોષર્તા સા બત કરે છે.

15 “અ ૂબ, વચારે છે કે દેવ દુ લોકોને સજા કરતા નથી.
તે વચારે છે કે દેવ પાપ જોતા નથી.

16 તેથી અ ૂબ, તેની અથર્ વગરની વાતો કરે છે.
અ ૂબ જાણે તે મહત્વશીલ હોય તેમ વતેર્ છે.
એ સહેલાઇથી જાણી જવાય છે કે અ ૂબને તે શેના વશે
બોલે છે તેની તેને ખબર નથી.”

36
1 વળ અલીહૂએ આગળ અ ુસંધાનમાં ક ું,

2 “જરા લાંબો સમય મને નભાવી લે,
દેવના પક્ષમાં હુ થોડા વ ુ શ ો છે કહેવા ઇચ્છુ છુ.

3 હુ મારુ જ્ઞાન એકેએક સાથે વહેચીશ, દેવે મારુ સજન ક ુર્
અને તે ન્યાયી છે તે હુ સા બત કર શ.

4 હુ તને જણા ું છુ કે તે ખરેખર સત્ય છે
કેમ કે હુ સં ૂણર્ જ્ઞાની છુ.

5 “દેવ મહા બળવાન છે, પણ એ કોઇનો તરસ્કાર કરતા નથી.
દેવ ૂબ ુ દ્ધમાન છે, પણ ૂબ વદ્વાન પણ છે.

6 એ દુ ોને જીવતા રહેવા દેતા નથી;
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પણ ગર બોનો ન્યાય કરે છે.
7 જે સચ્ચાઇથી રહે છે, તે લોકો પર દેવ નજર રાખે છે.

તે તેઓને રાજાઓની સાથે સહાસન પર બેસાડે છે અને
તેઓ સદાય ઉચ્ચ ાન પર રહે છે.

8 તેથી જો લોકોને સજા થઇ છે,
જો તેઓ સાંકળ અને દોરડાથી બંધાયેલા છે, તો તેઓએ
કાંઇક ખોટુ ક ુ છે.

9 અને દેવ તેને કહેશે, તેઓએ ું ક ુ હ ું.
દેવ તેને કહેશે કે તેઓએ પાપ કયાર્ હતા.
દેવ તેઓને કહેશે તેઓ ઉદ્ધત હતા.

10 દેવ તેઓને પાપ કરવા ું ૂક દેવાનો આદેશ આપશે
અને તેઓના શક્ષણ તરફ કાન ઉઘાડે છે.

11 “તેઓ જો એ ું માને અને એની સેવા કરે તો તેઓ તેમ ું
બાક ું જીવન સ ૃ દ્ધમાં ગાળશે.

તેઓના વષોર્ ુખથી ભરેલા હશ.ે
12 પર ુ જો તેઓ એ ું ન માને તો તેઓ અજ્ઞાનમાંજ ૃત્ ુ પામે

અને ૃત્ ુલોકમાં પહોંચી જાય.

13 “લોકો જે દેવની ચતા કરતા નથી ારે આખો વખત તેઓ
દ:ુખી રહે છે.

દેવ તેઓને શક્ષા કરે છે ત્યારે પણ તેઓ તેમને મદદ માટે
પ્રાથર્ના કરતા નથી.

14 તેઓ હજુ જુવાન હશે મર જશ.ે
અને તેમનો જીવ દુ ોની સાથે નાશ પામે છે.

15 પણ દુ લોકોને તેઓના દ:ુખ દ્વારા નરમ બનાવે છે.
દેવ તે દ:ુખ દ્વારા લોકોને જગાડ અને તેને સાંભળતા કરે
છે.

16 “તેણે તને દ:ુખમાંથી દૂર કય છે, તેણે તને નરાંત ું જીવન
આપ્ ું છે.

તેણે તને ુષ્કળ પ્રમાણમાં ખોરાક પીરસ્યો છે.
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17 પર ુ હવે અ ૂબ, ું દો ષત ઠરાયો.
તેથી તને એક દુ કતની જમે સજા થઇ.

18 હવે તમે સાવધ રહેજો, જથેી સ ૃ દ્ધ તમને ફોસલાવે ન હ,
લાંચ તમારુ મન બદલાવે ન હ.

19 સંકટમાં તાર અઢળક સ ૃ દ્ધ તને શા કામની?
તાર શ કત તારા શા કામની?

20 રાતે આવવાની ઇચ્છા કરતો ન હ.
લોકો રા ત્રમા અલોપ થઇ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
તેઓ વચારે છે કે તેઓ પોતાને દેવથી સંતાડ શકશ.ે

21 અ ૂબ, તેં ૂબજ પીડા ભોગવી છે.
પણ અ ન પસંદ કરતો ન હ કઇ પણ ખોટુ ન હ કરવાની
સાવચેતી રાખજ.ે

22 “દેવ પોતાના સામર્થ્ય વડે મ હમાવાન કાય કરે છે.
એના જવેો ુરુ છે કોણ?

23 એમણે ું કર ું એ કોઇ એમને કહ શકે ખરુ?
તમે ખોટુ ક ુર્ છે ‘એમ એમને કોણ કહ શકે?’

24 તેમણે પ્રતાપી કાય કરેલા છે.
તેમણે કરેલાં મહાન કાય માટે તેમની સ્ ુ ત કરવા ું યાદ
રાખ.

લોકોએ દેવની સ્ ુ ત વણર્વતા ઘણા ગીતો લ ા છે.
25 દેવે જે કાઇં ક ુર્ છે તે બધાએ જો ું છે,

દૂર દેશાવરમાં પણ લોકો તે જોઇ શકે છે.
26 દેવ એટલાં મહાન છે કે આપણે તેમને સમજી શકતા નથી.

કેટલા સમયથી દેવ છે તે કોઇ સમજી શકે એમ નથી.

27 “દેવ, ૃથ્વી પરથી પાણીને ઊંચે લઇ જઇ
અને તે ું ઝાકળ અને વરસાદમાં રૂપાંતર કરે છે.

28 જે વાદળોમાંથી ૃથ્વી પર વરસે છે
અને અનેક લોકો પર પડે છે.

29 દેવ કેવી ર તે વાદળો પાથરે છે,
અને તેમાં થતી ગજનાઓને કોઇ સમજી શકે છે ખરુ?
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30 જુઓ, દેવ ૃથ્વી પર વજળ ફેલાવે છે
અને મહાસાગરના ઊંડામાં ઊંડા ભાગને ઢાંક દે છે.

31 દેવ પોતાના અદ્ભત અંકુશ વડ,ે તે લોકો પર શાસન કરે છે
અને તેઓને ભર ૂર ખોરાક ૂરો પાડે છે.

32 તેઓ પોતાના હાથથી વીજળ ને પકડે છે
અને ાં તેને પાડવી હોય ત્યાં પડવાની આજ્ઞા કરે છે.

33 ગજના ચેતવણી આપે છે કે તોફાન નજીક આવી ર ું છે.
તે દ્વારા પણ સમાચાર પહોંચાડે છે કે તોફાન નજીક આવી
ર ું છે.

37
1 “વીજળ અને ગજના મને બીવડાવે છે.

મારુ હૃદય માર છાતીમાં ધડકારા કરે છે.
2 દેવની ગજના તથા તેના ુખમાંથી

નીકળતી વાચા ધ્યાન થી સાંભળ.
3 આખા આકાશને તે વીજળ થી ઝળકાવે છે,

એ ધરતીના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી ફરે છે.
4 વીજળ નો ચમકારો થાય ત્યાર પછ દેવની ગજનાના અવાજ

સાંભળ શકાય છે,
દેવ તેના મહત્વથી ગજના કરે છે.

ારે વીજળ ચમકે છે, દેવનો અવાજ ગજરે્ છે.
5 તેમની ગજનાનો અવાજ ભ હોય છે.

જે મહાન કૃત્યો કરે છે જે આપણે સમજી શકતા નથી.
6 દેવે બરફને ક ું,

‘ ૃથ્વી પર પડો’
દેવે વરસાદને ક ું,

‘ ૃથ્વી પર ૂશળધાર વરસો.’
7 અને આ ર તે એ માણસોને કામે જતાં અટકાવે છે,

જનેે લીધે તેઓ સમજશે કે તે ું કર શકે છે.
8 ત્યારે પ ુઓ તેમની ુફામાં ભરાઇ જાય છે

અને એમાં પડ્યાં રહે છે.
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9 દ ક્ષણ દશામાંથી વંટો ળયો આવે છે,
ઉ ર દશામાંથી ઠડા પવનો ઊતર આવે છે.

10 દેવના ાસથી હમ બને છે,
અને સ ુદ્રો થીજી જાય છે.

11 તે ધાડા વાદળોને પાણીથી ભર દે છે
અને તેમાં વીજળ ઓ ચમકાવે છે.

12 દેવ વાદળોને આખી ૃથ્વી પર વખેરાઇ જવાનો આદેશ આપે
છે.

વાદળો દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે કરે છે.
13 દેવ ૂર લાવી લોકોને શક્ષા કરવા અથવા તો

પાણી લાવી પોતાનો પ્રેમ દશાર્વવા વાદળો બનાવે છે.
14 “હે અ ૂબ, સાંભળ, જરા થોભ,

અને દેવના અદ્ભત કાય નો વચાર કર!
15 દેવ વાદળોને કેવી ર તે નયંત્રણમાં રાખે છે

અને વાદળોમાંથી વીજળ ને કેવી ર તે ચમકાવે છે એ ું ું
જાણે છે?

16 તે કેવી ર તે હવામાં વાદળાંને અદ્ધર સમ ુલીત રાખે છે તે ું
જાણે છે?

વાદળો દેવના અદ ૂત સજનો ું એક દ્ર ાંત છે અને દેવ
તેઓ વષે સવર્ જાણે છે.

17 પણ અ ૂબ, ું આ બાબતો જાણતો નથી.
ું એટ ુંજ જાણે છે કે તને ારે પરસેવો થાય ત્યારે તારા
કપડાં તાર ચામડ ને ચોંટ જાય છે.

અને ારે દ ક્ષણ દશામાંથી હુફાળો પવન વાય છે
ત્યારે બ ું શાંત અને ૂમસામ થઇ જાય છે.

18 ું તમે પથરાયેલા આકાશને ચકચક ત કરેલા પીતળની
જમે ચમક ુ બનાવામાં દેવને મદદ કર શકશો?

19 “અ ૂબને કહેવા દો કે અમારે દેવને ું કહે ું!
અમારા માં અંધકાર છે!
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અમે એની સાથે દલીલો કર શકતા નથી.
20 હુ દેવને કહ શ ન હ કે માર ઇચ્છા તેની સાથે બોલવાની હતી.

એતો પોતેજ પોતાનો વનાશ માગવા જે ું થશે.
21 હવે પવને આકાશને ચોખ્ ું ક ુર્ છે

અને ત્યાં એટ ું બ ુ અજવા ું છે કે અમે ૂયર્ સામે જોઇ
શકતા નથી.

22 તે જ ર તે આકાશમાંથી આપણી ઉપર આવતા અને આંખોને
આંજી દેતા

દેવના ભ પ્રતાપ સામે પણ આપણે જોઇ શકતા નથી.
23 સવર્સમથર્ દેવ મહાન છે! આપણે તેને સમજી શકતા નથી.

દેવ ૂબજ શ કતશાળ છે પણ તે આપણી સાથે ન્યાયી
છે.

આપણને ુકસાન પહોચાડ ું દેવને ગમ ું નથી.
24 એ કારણથી લોકો દેવનો આદર કરે છે.

પણ જે અ ભમાની છે અને પોતાની જાતને વદ્વાન માને છે,
દેવ તે લોકોને માન આપતા નથી.”

38
યહોવાએ આપેલો જવાબ

1 પછ યહોવાએ વંટો ળયામાંથી અ ૂબને જવાબ આપતાં ક ું
કે,
2 “ ૂખર્તાથી ઇ ર ઘટનાને પડકારનાર

આ કત કોણ છે?”
3 તાર કમર બાંધ; કારણકે હુ તને ૂછ શ,

અને ું મને જવાબ આપીશ, જવાબ આપવાનો તારો વારો
છે.

4 “ ારે મેં ૃથ્વીના પાયા ના ા ત્યારે ું ાં હતો?
ું બહુ સમજે છે તો એ તો કહે કે

5 ૃથ્વીને ઘડવા માટે એનાં તોલમાપ કોણે ન કયાર્ હતા?ં
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દુ નયાને એક માપરેખાથી કોણે માપી હતી?
6 એના મજ ૂત પાયાં શાના ઉપર નાંખવામાં આ ા છે?

તેની જગ્યામાં પહેલો પથ્થર કોણે ૂ ો?
7 પ્રભાતના તારાઓએ સાથે ગીત ગા ું

અને દેવદૂતોએ ારે તે થઇ ગ ું ત્યારે આનંદથી ૂમો
પાડ !

8 “સ ુદ્રને ૃથ્વીના ઊંડાણમાંથી ધસી આવતા
રોકવા દરવાજાઓ કોણે બંધ કયાર્ હતા?

9 વાદળાં અને ગાઢ અંધકારરૂપી
વસ્રો મેં તેને પહેરા ેં.

10 મે તેની બાજુઓની હદ બનાવી
અને બંધ દરવાજાઓની સીમાઓ પાછળ તેને ૂક .

11 મે સ ુદ્રને ક ું, ‘ ું અહ ુધી ગ ત કરજ,ે અહ થી આગળ
ઉલ્લંઘન કર શ ન હ.

તારા પ્રચંડ મોજા અહ અટક જશે.’
12 “ ું આ પ્રભાત થાય છે, તે તમારા આદેશથી થાય છે?

સવારે ૂયર્ના કરણોએ કઇં દશામાં ઊગ ું તે ું તમે ન
કરો છો?

13 અ ૂબ, તે ારે પણ પ્રભાતના પ્રકાશને ૃથ્વીને ઝંૂટવી લઇને
દુ લોકોને તેઓની સંતાવાના ાનેથી જાવી નાખવા ું ક ું
છે?

14 પ્રભાતનો પ્રકાશ ટેકર ઓ અને ખીણોને ગોચર કરે છે.
ારે દવસનો પ્રકાશ ૃથ્વી પર પડે છે,

ત્યારે તે જગ્યાઓની આકૃ ત,
કપડાની ઘડ ની જમે બહાર દેખાય છે.

તે ળો પોચી માટ પર છાપ વડે
પડલેી છાપ જવેો આકાર લે છે.

15 દુ લોકોને દવસનો પ્રકાશ ગમતો નથી.
ારે તે તેજથી પ્રકાશે છે, તે તેઓને તેઓના દષુ્કમોન
યોજના કરતા રોકે છે.
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16 “અ ૂબ, ું કદ સ ુદ્રના ઉદ્ગમ ાનના ઊંડાણમાં ગયો છે
ખરો?
ું ારેય મહાસાગરની સપાટ પર ચાલ્યો છે?

17 ું તે કદ ૃત્ ુના દ્વાર જોયા છે?
તમે કદ ૃત્ ુની અંધાર જગાના દ્વાર જોયા છે?

18 ું જાણે છે કે ૃથ્વી કેટલી વશાળ છે.
આ ું જ્ઞાન તાર પાસે હોય તો તે મને કહે!

19 “પ્રકાશ ું ઉદગમ ાન ાં છે?
અંધકારની જગા ાં છે?
મને જણાવ.

20 તમે પ્રકાશ અને અંધકારને તે જે ાનેથી આ ા હતા,
ત્યાં પાછા લઇ જઇ શકો છો?
તમે તેના ઉદ્ભવ ાને જઇ શકો છો?

21 આ બ ું તો ું જાણે છે, કારણકે ત્યારે તારો જન્મ થઇ ૂ ો
હતો ને!

અને ું તો ઘણો અ ુભવી ૃદ્ધ ખરુ ન?ે
22 બરફના તથા કરાઁ ભંડારોમાં બેઠો છે?

તથા સંગ્રહ ાન છે, ું તેં જોયાં છે?
23 મેં બરફ અને કરાઁની જગાઓને આફતના સમય

અને લડાઇ અને ુદ્ધના સમય માટે બચાવી રાખી છે.
24 તમે કદ ાં ૂયર્ ઊગે છે, ાં તે ૂવર્ તરફના પવનને

આખી ૃથ્વી પર કાવે છે તે ળે ગયા છો?
25 વરસાદના પ્રચંડ પ્રવાહ માટે નાળાં અને ખીણો કોણે ખોદ્યા

છે?
ગજના કરતો વીજળ નો માગર્ કોણે બના ો છે?

26 ાં માનવીએ પગ પણ નથી ૂ ો એવી ૂક
અને ઉજ્જડ ધરતી પર તે ભર ૂર વરસે છે.

27 જથેી ઉજ્જડ તથા વેરાન જમીન ૃપ્ત થાય અને લીલોછમ
ઘાસચારો ટ નીકળે,

તે માટે ત્યાં વરસાદ કોણ મોકલે છે?
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28 ું વરસાદનો કોઇ જનક છે?
ઝાકળનાં બદઓુ ાંથી આવે છે?

29 કોના ગભર્માંથી હમ ને
કોણ જન્મ આપે છે?

30 પાણી તો પથ્થરના ચોસલા જે ું થઇ જાય છે,
અને મહાસગાર પણ થીજી જાય છે.

31 “આકાશના તારાઓને ું ું પકડમાં રાખી શકે છે?
ું ું કૃ તકા અથવા ૃગશીષર્ના બંધ નક્ષત્રોને છોડ શકે
છે?

32 ું ું રા શઓને ન કરેલા સમયો અ ુસાર પ્રગટ કર શકે
છે?
ું ું સપ્ત ષન તેના મંડળ સ હત ઘેર શકે છે?

33 ું ું આકાશને અંકુશમાં લેવાના સદ્ધાંતો જાણે છે?
ું ું તેઓને ૃથ્વી પર શાસન કરાવી શકે છે?

34 “ ું તમે તમારો અવાજ વાદળાં ુધી પહોંચાડ શકો છો?
જથેી તમે ુષ્કળ વરસાદ લાવી શકો?

35 ું તમે વીજળ ને આજ્ઞા કર શકો છો?
એ તમાર પાસે આવીને કહેશે કે, ‘અમે અહ યા છ એ,
તમને ું જોઇએ છે?’

તમારે તેને ાંજયાં લઇ જવી હશે ું તે જશે?

36 “અ ૂબ, વાદળાંમાં જ્ઞાન કોણે ૂ ું છે?
અથવા ૂમકે ુને કોણે સમજણ આપી છે?

37 બધાં વાદળોની ગણતર કર શકે અથવા પાણી ભરેલી
આકાશની મશકો રેડ શકે એવો પયાર્પ્ત વદ્વાન કોઇ છે?

38 જથેી ધરતી પર સવર્ત્ર ૂળ
અને ઢેફાં પાણીથી પલળ ને એકબીજા સાથે ચોંટ જાય છે.

39 “ ું તમે સહણને માટે શકાર પકડ શકો?
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ું તમે સહણના બચ્ચાંની ૂખને સંતોષી શકો છો?
40 એટલે ારે તેઓ તેમની બોડમાં લપાઇને બેઠા હોય ત્યારે

અથવા ઝાડ માં સંતાઇને તેઓના શકાર પર તરાપ મારવા
તૈયાર બેઠા હોય ત્યારે?

41 ારે કાગડ નાં બચ્ચાં તેઓના માળામાં ૂખે ટળવળતાં હોય
અને દેવને પોકારતાં હોય ત્યારે તેઓને ખોરાક કોણ ૂરો
પાડે છે?

39
1 “ડુગર પરની જગલી બકર ઓ કેવી ર તે બચ્ચાંને જન્મ આપે

છે તે ું ું જાણે છે?
જગલી હરણીં બચ્ચાઁને જન્મ આપે ત્યારે તમે એમને જોયાં
છે?

2 તમે તેને જાણો છો પવર્તની બકર અને હરણે કેટલા મ હનાઓ
ુધી તેઓના બચ્ચાંઓને પેટમાં રાખવા જોઇએ?

તમે જાણો છો તે ારે પ્રસવ કરશે?
3 તે પ્રાણીઓ નીચે ૂવે છે, તેઓને પ્ર ૂ ત પીડાનો અ ુભવ થાય

છે
અને તેઓ તેઓના બચ્ચાને જન્મ આપે છે.

4 આ બચ્ચાં વનવગડામાં ઊછરે છે અને મોટાં થાય છે.
પછ તેઓ પોતાની માતાને છોડ ને જાય છે અને પાછા ફરતાં
નથી.

5 “જગલી ગધેડાંને કોણે છૂટો ૂ ો?
અથવા જગલી ગધેડાના બંધ કોણે છોડ ના ા છે?

6 મેં જગલી ગધેડાઓ માટે રણને ઘર તર કે રહેવા દ ુ છે.
મેં તેઓને રહેવા માટે ખાર જમીન આપી છે.

7 જગલી ગધેડાઓ ઘોંઘાટવાળા નગરો પર હસે છે.
અને કોઇ તેઓને અંકુશમાં લઇ શકતા નથી.

8 જગલી ગધેડાઓ પવર્તો પર રહે છે,
કે જે તેઓ ું ચરાણ છે.
અને તેઓ તેઓનો ખોરાક શોધી કાઢે છે.
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9 “ ું તમાર સેવા કરવામાં જગલી બળદો આનંદ માનશે ખરા?
તેઓ તમાર ગમાણમાં રાત્રે આવીને તે રહેશે ખરાં?

10 જમીન ખેડવા માટે તમે તેને ઉપયોગમાં લઇ શકશો?
ું તે તમારા માટે હળ ખેંચશ?ે

11 જગલી બળદ ૂબ શ કતશાળ છે!
પણ તમારુ કામ કરાવવા માટે ું તમે તેની અપેક્ષા કર
શકશો?

12 ખળામાંથી દાણા લાવીને વખારમાં ભરવા
માટે તેના પર ભરોસો રાખી ું તેને મોકલશો?

13 “શાહ ૃગ પોતાની પાંખો આનંદથી હલાવે છે.
તેની પાંખો અને પીંછાઓ બગલાંની પાંખો જવેા નથી.

14 તે પોતાનાં ઇંડા જમીન પર ૂકે છે
અને તેઓ રેતીમાં હૂફાળા થાય છે.

15 કોઇ પગ ૂક ને ઇંડાને છૂદ નાંખશે અથવા જગલી પ્રાણીઓ
તેમનો નાશ કર નાખશે તેની તેને ચતા નથી.

16 તે પોતાના બચ્ચાં વષે એવી બેદરકાર રહે છે કે જાણે તે
બચ્ચાં તેના પોતાના હોય જ ન હ.

તે મર જાય તો પણ તેને તેમની કશી ચતા હોતી નથી.
કે તેની તે બધી મહેનત નરથર્ક થઇ ગઇ હતી.

17 કારણકે દેવે તેને ુ દ્ધહ ન સરજી છે;
તેણે તેને અ લ આપી નથી.

18 પર ુ તે ારે કૂદે છે અને દોડવા લાગે છે, તે ઘોડા અને
તેના સવાર પર હસે છે,

કારણકે તે કોઇપણ ઘોડા કરતાં વ ુ ઝડપથી દોડ શકે છે.

19 “ ું ઘોડાને તમે બળ આપો છો?
તેની ગરદનંને કેશવાળ થી તમે ઢાંકો છો?

20 તીડની જમે તમે તેને કુદાવો છો?
તેનો હણહણાટ કેવો ભ અને ભયજનક હોય છે?

21 એક ઘોડો ુશ છે કારણકે તે ૂબ બળવાન છે.
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તે તેની પગની ખર થી જમીન ખોતરે છે અને ુદ્ધમાં ઝડપથી
દોડ જાય છે.

22 તે ડરતો નથી, તે ડર ઉપર હસે છે.
તે તરવાર જોઇને પાછો પડતો નથી.

23 સૈ નકના તીરો ું ભા ું ઘોડાની બાજુમા જતા જે છે.
ભાલો અને બીજા શ ો જે તેનો સવાર ઊંચક ને લઇ જાય
છે.

તે ૂયર્થી ચળકે છે.
24 ઘોડો ઊશ્કેરાઇ જાય છે.

તે ૂબ ઝડપથી જમીન પર દોડે છે.
ારે રણ શગડાનો અવાજ તે સાંભળે છે,
તે ર રહ શકતો નથી.

25 રણ શગડાના નાદે નાદે એ હણહણે છે.
ુદ્ધની ગંધ તેને દૂરથી આવે છે. સેનાપ તઓના હુકમો

અને હકોટા એ સમજી જાય છે.

26 “બાજ પક્ષી કેવી ર તે આકાશમાં ઊડે છે અને પોતાની પાંખો
દ ક્ષણ તરફ ફેલાવે છે તે ું તેં શીખ ું છે?

27 ું તાર આજ્ઞાથી ગરૂડ પક્ષી ઊંચે ઊડે છે?
ું તેં તેને પવર્તોમાં ઉંચે માળો બાંધવા ું ક ું હ ુ?ં

28 ગરૂડ પવર્તના શખર પર રહે છે.
ખડક એ ગરૂડોનો કલ્લો છે.

29 ત્યાંથી તે પોતાનો શકાર શોધી કાઢે છે,
તેની આંખો તેને દૂરથી શોધી કાઢે છે.

30 તેનાં બચ્ચાં પણ લોહ ૂસે છે,
અને ાં ુડદાં પડ્યાં હોય ત્યાં જાય છે.”

40
1 યહોવાએ અ ૂબને ઉ ર આપતાં ક ું કે,

2 “અ ૂબ, તેં સવર્સમથર્ દેવ સાથે દલીલ કર છે?
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તે મને ખોટુ કરવા માટે દો ષત ઠરા ો.
હવે ું ક ૂલ કર શ કે ું ખોટો છે?

ું ું મને જવાબ આપીશ?”

3 ત્યારે અ ૂબે યહોવાને જવાબ આપ્યો કે,

4 “માર કશીજ વસાત નથી.
હુ તમને કેવી ર તે જવાબ આપી શકુ?
મારો હાથ મારા મોં પર
રાખીને હુ મૌન રહુ છુ.

5 હુ એક વખત બોલ્યો, પણ, હુ ફર થી બોલીશ ન હ.
હુ બે વખત બોલ્યો, પણ હવે હુ વધારે કહ શ ન હ.”

6 પછ યહોવાએ વંટો ળયામાંથી અ ૂબને જવાબ આપ્યો કે:

7 “ ું અ ૂબ, તાર જાતને કા ૂમાં રાખ
અને હુ પ્ર ન ૂછુ તેનો જવાબ આપવા તૈયાર થા.

8 “અ ૂબ, ું ું માને છે કે હુ ગેરવાજબી છુ?
ું કહે કે હુ ખોટુ કરવા માટે દો ષત છુ, તેથી ું ું નદોષર્
દેખાઇ શક શ?

9 તારે મારા જવેા ુજ છે?
માર જમે ું ગજના કર શકે છે?

10 તો ું જો દેવ સમાન હોય, તો ું ગવર્ કર શકે.
જો ું દેવ સમાન હોય, તો માન અને પ્ર ત ાને વ ો ની
જમે ધારણ કર શક શ.

11 જો ું દેવ સમાન હોય,
તો ું તારો ક્રોધ કત કર શક શ અને ઘમંડ ઓને પછાડ શ.

12 હાં અ ૂબ! એ ગ વ લોકો સામે જો
અને તેઓને નમ્ર બનાવ. દુ ો ાં ઊપ ત હોય, કચર
નાખ.
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13 સવર્ ગ વ લોકો ને ૂળમાં દાટ દો.
તેઓના ુખને કબરોમાં ઢાંક દે.

14 જો ું એ ું કર શક શ તો હુ પણ તારા વખાણ કર શ મને
ખાતર થશે કે
ું તારા પોતાના બળથી પોતાને બચાવી શકશ.ે

15 “ગેંડાની સામે જો.
મેં તાર સાથે ગેંડાને ઉત્પ કય છે,
તે બળદની જમે ઘાસ ખાય છે.

16 તેના પેટમાંના સ્ના ુઓ ુબજ બળવાન છે
તેના શર રમાં ઘણી શ કત છે.

17 એની ૂંછડ દેવદાર ૃક્ષની જમે ટટ્ટાર ઊભી રહે છે,
એની પગની પડ ના સ્ના ુઓ કેવા મજ ૂત છે!

18 તેના હાડકાં કાંસા જવેા છે.
તેના પગ લોખંડના સ ળયા જવેા મજ ૂત છે.

19 મારા પ્રાણીઓના સજનોમાં ગેંડો શ્રે છે.
જો કોઇ તે ું સજન કરવાનો દાવો કરે
તો ભલે તે માર સાથે તરવાર લઇને લડવા આવે.

20 જગલનાં બીજાં પ્રાણીઓ ાં વસે છે
તેવા પવર્તો પરથી તેને ઘાસ મળ રહે છે.

21 તે કાદવ ક ચડવાળ જગ્યામાં કમળના છોડ નીચે પડ રહે છે.
તે બરૂઓની વચ્ચે કાદવ ક ચડમાં સંતાય છે.

22 કમળના છોડો તેને પોતાની છાયાથી ઢાંકે છે;
તે નદ પાસે ઉગતા વેલા નીચે રહે છે.

23 જો નદ માં ૂર આવે, તો ગેંડો ભાગી જશે ન હ.
તે યદન નદ તેના મોઢા પર પાણી ઊડાડે તો પણ તે
ગભરાતો નથી.

24 તેને આંકડ માં ભરાવીને કોણ તેને પકડ શકે?
તેના નાકમાં નથ કોણ નાખી શકે છે?
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41
1 “અ ૂબ, ું ું મહાકાય સ ુદ્રના પ્રાણીને માછલી પકડવાના

આંકડાથી પકડ શકે છે?
ું ું તેની જીભ દોર થી બાંધી શકશ?ે

2 ું તેના નાકમાં નથ નાખીને ું તેને નાથી શકે છે?
તેના જડબામાં આંકડ ભરાવી શકે છે?

3 ું તેને છોડ દેવા માટે તે તને કાલાવાલા કરશે?
ું તે તાર સાથે નમ્રતાથી બોલશ?ે

4 ું તે તાર સાથે એવો કરાર કરશે કે
તે આજીવન તારો ુલામ રહેવા સંમત થશે?

5 ું ું તેની સાથે પાળેલા પક્ષીઓની જમે રમી શકશ?ે
ું ું તેને દોરડથેી બાંધશે જથેી તાર નોકરાણીઓ તેની
સાથે રમી શકે?

6 ું તાર પાસેથી લબ્યાથ* ખર દવા માટે વેપાર ઓ કોશીશ
કરશ?ે

તેઓ વેપાર ઓની વચ્ચે તેને વહેંચી નાખશ?ે
7 ું કાટા ું અ થી તેની ચામડ ને છેદ શકાય?

ું અણીદાર ભાલો તેના માથામાં ભોંક શકાય?

8 “તારો હાથ તેના માથા પર ૂકશે ત્યારે જે ુદ્ધ થશે તે તને
લાંબા સમય ુધી યાદ રહેશે.
ું ફર થી એ ું ારેય કરશે ન હ.

9 ું તને લાગે છે કે ું મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીને હરાવી શકશે?
ૂલી જા! એમાં કોઇ આશા નથી.

તેને જોઇનેજ ું ગભરાઇ જઇશ.
10 તેને છછેડ ને ુસ્સે કરે

એવો હમતવાળો કોઇ નથી.
“તો માર સામે કોણ ઊભો રહ શકે?
11 તેની સાથે ુદ્ધ કર ને કોણ સફળ થયો છે?
* 41:6: લબ્યાથન ુળ પ્રમાણે આ નામ સ ુદ્ર પ્રાણી ું છેં.
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આખા આકાશ તળે એવો કોઇ નથી.
12 “હવે મારે, તેના પગ, મજ ૂત સ્ના ુઓના સામર્થ્ય

તથા તેના શર રના આકષર્ક આકાર વષે બોલ ું જ જોઇએ.
13 તેની ચામડ ને કોઇ ભોંક શકે તેમ નથી.

તેની ચામડ એક બખ્તર જવેી છે.
14 તે ું મોઢુ કોણ ઉધાડ શકે?

કારણકે તેના દાંત લોકોને બીવડાવે છે.
15 મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીની પીઠ પર

ઢાલ સં ૂણર્પણે બંધ છે.
16 તે ઢાલો એક બીજાની એટલી નજીક છે

કે તેમની વચ્ચે હવા પણ જઇ શકતી નથી.
17 તેઓ એકબીજા સાથે એવાં સજ્જડ ચોટેંલાં હોય છે

કે તેમને કશાથી ઉખેડ શકાય ન હ.
18 તે છ કે છે ત્યારે તે વીજળ નાં ચમકારા બહાર નીકળતા હોય

એ ું લાગે છે.
તેની આંખો સવારના ૂરજની જમે ચમકે છે.

19 તેના ુખમાંથી અ ની જવાળાઓ નીકળે છે
અને અ ની ચનગાર ઓ વછૂટે છે.

20 ઊકળતા ઘડા નીચેના બળતાં ખડની જમે
મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીના નાકમાંથી ુમાડા નીકળે છે.

21 મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીના ઉચ્છવાસથી કોલસા પણ સળગી ઊઠે
છે.

તેના ુખમાંથી ભડકા નીકળે છે.
22 તેની ગરદનમાં બળ છે, લોકો ગભરાઇ

અને તેનાથી દૂર ભાગી જાય છે.
23 તેની ચામડ પર કોઇ હળવા ચહન નથી.

તે લોઢા જે ું કઠણ છે.
24 તે ું હૃદય ખડક જે ું મજ ૂત અને ઘંટ ના પથ્થર જે ું સખત

છે.
તેને કોઇ ડર નથી.
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25 તે મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણી ારે ઊ ું થાય છે ત્યારે સૌથી
બળવાન પણ તેનાથી ડર જાય છે.

તે ારે તેની ૂંછડ હલાવે છે ત્યારે તેઓ ભાગી જાય છે.
26 મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીને તરવાર, ભાલો અને અણીદાર શ

મારવામાં આવે તો તે ફેંકાઇને પાછા આવે.
તે શ ો તેને જરાપણ ઈજા પહોંચાડ શકે તેમ નથી.

27 તેની આગળ લોખંડ ઘાસ જે ું
અને કાં ુ સડ ગયેલા લાકડા જે ું છે.

28 તે તેના પર બાણના મારથી પણ ગભરાતો નથી.
પથ્થરની શલા પણ તેને વાગીને ખરસલા ની જમે પાછ ફરે
છે.

29 ારે લાકડાની ડાંગો મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીને વાગે છે ત્યારે
તેને તો તે સળ નો ટૂકડો હોય તેમ લાગે છે,

અને તેની ઉપર ફેંકેલા ભાલાને તે હસી કાઢે છે.
30 તેના પેટની ચામડ પરનાં ભીંગડાઁ ઠ કરાં જવેાં કઠણ અને

ધારદાર હોય છે.
તેના ચાલવાથી કાદવમાં ચાસ જવેાં નશાન પડે છે.

31 મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણીને ઊકળતા પાણીના ઘડાની જમે હલાવે
છે.

ઊકળતા તેલની જમે તે પરપોટો ઊડાવે છે.
32 ારે મહાકાય સ ુદ્ર પ્રાણી તરે છે ત્યારે તે તેની પાછળ માગર્

કર ૂકે છે, તે પાણીને હલાવી નાખે છે.
અને પાછળ સફેદ ફ ણ ૂક દે છે.

33 ૃથ્વી પર બીજુ કોઇપણ પ્રાણી
તેનાં જે ું નભર્ય ૃજાયે ુ નથી.

34 તે સૌથી ગ વ પ્રાણીની પણ ઉપેક્ષા કરે છે.
તે સવર્ ગ વ પ્રાણીઓનો રાજા છે.
અને મેં યહોવાએ તે ું સજન ક ુર્ છે.”
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42
અ ૂબનો જવાબ

1 ત્યારે અ ૂબે યહોવાને જવાબ આપતાં ક ું કે:

2 “હુ જાણું છુ કે ું ધારે તે બ ુંજ કર શકે છે.
તને કોઇ અટકાવી શકે તેમ નથી.

3 યહોવા તેં આ પ્ર ન ૂછયો: “આવી ૂખર્ બાબતો બોલવાવાળો
આ કોણ છે?”

મેં એવી ઘણી બાબતોની વાત કર જે હુ સમજી શકતો
નથી,

મારા માટે અ ત અદૃ ુત બાબતો જનેે હુ જાણતો નથી.

4 “તેં ક ું હ ું કે, ‘સવાલ ૂછવાનો વારો મારો છે
ને જવાબ આપવાનો વારો તારો છે.’

5 આજ ુધી મેં તારા વષે પહેલા સાંભ ું જ હ ું
પર ુ હવે મેં તને નજરે નહા ો છે.

6 અને યહોવા, મને શરમ આવે છે.
હુ ૂબ દલગીર છુ.

જવેો હુ ૂળ તથા રાખ પર બે ,ુ
હુ મારુ હૃદય અને જીવન બદલવા ું વચન આ ું છુ.”
યહોવા અ ૂબને એની સંપ ત પાછ આપે છેં

7 યહોવાએ આ બ ું અ ૂબને બોલી ર ા પછ તેણે અલીફાઝને
ક ું કે, “હુ તારા પર અને તારા બંને મત્રો પર પણ ુસ્સે થયો
છુ, કારણકે તમે, અ ૂબ મારા સેવકની જમે, મારા વષે સા ું
બોલ્યા ન હ. 8 તેથી અલીફાઝ, સાત બળદો અને સાત નર ઘેટા
લાવી આપ. આ મારા સેવક માટે લઇ આવ. તેઓને માર નાખ
અને તેઓને તારા પોતાને માટે દહનાપર્ણ ચઢાવો. મારો સેવક
અ ૂબ તમારે માટે પ્રાથર્ના કરશે અને હુ તેની પ્રાથર્ના સાંભળ શ
પછ હુ તને સજા ન હ આ ુ,ં જનેે ું લાયક છે. તને સજા
થવીજ જોઇએ કારણકે ું બહુ ૂખર્ હતો. ું મારા વષે સા ું
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બોલ્યો ન હ. પણ મારો સેવક અ ૂબ મારા વષે સા ું બોલ્યો
હતો.”

9 અલીફાઝ, બલ્દાદ, અને સોફારે યહોવાની આજ્ઞા પ્રમાણે
ક ુર્ ને યહોવાએ અ ૂબની પ્રાથર્નાનો સ્વીકાર કય .

10 ત્યારબાદ અ ૂબે એના ત્રણ મત્રો માટે પ્રાથર્ના કર . પછ
યહોવાએ તેની દદુશા ફેરવી નાખી અને ૂવેર્ એની પાસે જટે ું
હ ું એનાથી બેવડુ એને આપ્ ુ.ં 11 અ ૂબના બધાંજ ભાઇઓ
બહેનો અને અગાઉના મત્રો અ ૂબને મળવા આ ાં અને એમણે
તેનાં ઘરમાં તેની સાથે ભોજન ક .ુ તેમણે તેમની સહા ુ ૂ ત
પ્રગટ કર અને દેવે તેની પર જે દ:ુખ ના ું એ માટે તેને દલાસો
આપ્યો. દરેક જણે તેને ચાંદ નો એકેક સ ો અને એક-એક
સોનાની વીંટ આપી.

12 યહોવાએ અ ૂબને વધારે આશીવાર્દ એની પાછલી ઉંમરમાં
આપ્યા.ં હવે અ ૂબની પાસે 14,000 ઘેટા,ં 6,000 ઊંટ, 2,000
બળદ અને 1,000 ગધેડ ઓ હતી. 13 તેને પણ સાત ુત્રો અને
ત્રણ ુત્રીઓ હતા.ં 14 અ ૂબની સૌથી મોટ ુત્રી ું નામ યમીમાહ,
વચલી ું નામ કસીઆહ અને સૌથી નાની ું નામ કેરેન-હા ૂખ હ ું.
15 સમગ્ર દેશમાં અ ૂબની ુત્રીઓ જવેી અન્ય કોઇ ુંદર સ્રીઓ
ન હતી. તેમના પતાએ તેઓના ભાઇઓની સાથે હસ્સો આપ્યો.

16 ત્યાર પછ અ ૂબ 140 વષર્ ુધી જી ો; અને તે પોતાના
સંતાનો, પૌત્ર-પૌત્રી, પ્રપૌત્ર-પ્રપૌત્રી અને તેના સંતાનોને જોવા ુધી
જી ો. હા, ચાર પેઢ ઓ જોઇ. 17 આ પ્રમાણે સારુ જીવન
જીવીને અ ૂબ સં ૂણર્ ૃદ્ધ વયે ૃત્ ુ પામ્યો.
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