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ય મયાનો વલાપ
પોતાના વનાશ પર યરૂશાલેમનો વલાપ

1 એ શહેર કે ું એકલવા ું પડ ર ું છે!
જે એક વાર લોકોથી ધમધમ ું હ ુ,ં

દેશ વદેશમાં મહાન ગણા ું હ ,ુ
તે શા માટે વધવા જે ું થઇ ગ ?ુ

જે શહેરોની મહારાણી જે ું હ ુ,ં
તે બીજી પ્રજાઓ ું ુલામ કેમ થઇ ગ ?ુ

2 તે રાત્રે પોક ૂક રડે છે,
ને તેના ગાલે અ ુધારા વહે છે;

આ ાસન આપનાર કોઇ ર ું નથી,
તેણીના મત્રોએ તેને છેતર છે

અને તેણી જઓેને ચાહે છે
તેઓ તેના શ ુ થયા છે.

3 તેઓ વદેશી પ્રજાઓ વચ્ચે ર થયા છે.
અને તેમની પાસે વશ્રામ ું ળ નથી.

યહૂદાની પ્રજા દેશવટે ગઇ છે.
તેમને સખત પ રશ્રમ કરવા માટે મજ ૂર કરાય છે.

જઓેએ તેમનો પીછો કય હતો તેમણે તેઓને પકડ લીધા છે.
તેઓ ભાગી શ ા ન હ.

4 સયોનના માગોર્ આક્રદ કરે છે,
ત્યાં કોઇ ઉત્સવોમાં આવ ું નથી;

તેના દરવાજા ઉજ્જડ થઇ ગયા છે,
ને તેના યાજકો આતર્નાદ કરે છે;

તેની કુમા રકાઓ અ ત ઉદાસ થઇ ગઇ છે,
અને તે શહેર તેની કડવાશ અ ુભવે છે.

5 તે શહેરના શ ુઓ તેના રાજકતાર્ થઇ ગયા
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અને તે શ ુઓ સ ૃદ્ધ થયા,
તેમનાં અસં પાપોના લીધે યહોવાએ તેમને શક્ષા કર

અને તેમને ૂબ દ:ુખ ઉઠાવવા પડ્યા.
તેઓએ તે શહેરના લોકોને પકડ ને

તેમને તેમના બંદ બનાવનારની સામે કૂચ કરાવડાવીને
બંદ વાસ કયાર્.

6 સયોનના બધા મહત્વના
લોકોએ તેને છોડ દ ધી છે.

સરદારો ચારા વગરનાં હરણો જવેા;
અને તેમને જઓે પકડે છે

તેમનાથી દૂર ભાગી જવાની શ કત
વગરના થઇ ગયા છે.

7 પોતાના દ:ુખ સંતાપનાં દવસોમા,ં
યરૂશાલેમ અતીતની સ ૃ દ્ધ સંભારે છે.

તેના લોકો શ ુના હાથમાં પડ્યા છે.
કોઇ તેની સાથે જનાર નથી તેથી શ ુઓ તેની પાયમાલી
જોઇ ઉપહાસ કરે છે.

8 યરૂશાલેમે ઘોર અપરાધ કય છે,
તેથી જ તે અ ુદ્ધ ીની જમે થઇ પ ું છે.

જઓે તેને માન આપતા હતા તેઓ તેને ુચ્છ ગણે છ,◌ે
કારણ કે, તેઓએ તેની ન તા જોઇ લીધી છે.

અને તે પોતે મોં સંતાડ ને નસાસા ના ા કરે છે.
9 તેણીની અ ુદ્ધતા તેના ઝભ્ભાની કનાર

ુધી ફેલાઇ ગઇ હતી,
જઓે તેને પહેલા માન આપતાં હતા, અત્યારે તેને નાપસંદ કરે

છે,
કારણ કે તેઓએ તેની ન તાને જોઇ છે.

અને તે પોતે જ નસાસા નાખે છે
અને પોતા ું મોઢુ ફેરવી લે છે.

10 બધી કમતી વસ્ ુઓ પર શ ુએ
પોતાનો હાથ ૂ ો છે,
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ને તેણે પોતાના મં દરમાં વધમીર્ પ્રજાને પ્રવેશ કરતી જોઇ છે;
ાં યહોવાએ તે વદેશીઓને પ્રવેશવાની મનાઇ કર હતી.

11 તેના બધા લોકો આતર્નાદ કરે છે.
તેઓ રોટલાની ભીખ માંગે છે.

ઝવેરાત આપી અ ખર દે છે;
ને ૂખ શમાવી, નગર પોકારે છે,

“હે યહોવા, નજર કરો અને જુઓ;
ુજ અધમનો કેવો તરસ્કાર થાય છે?

12 ઓ, જનાર સૌ લોકો, જરા નજર કરો;
કોઇને ય મારા જે ું દ:ુખ પ ું છે?

જે યહોવાએ મને ક્રોધમાં આવીને દ ું છે?
13 ઉપરથી તેણે મારા હાડકામાં

અ મોકલ્યા અને તે તેઓને નગર્ત કરે છે;
તેણે મારા પગ માટે જાળ પાથર છે,

અને કેવી મને ભોંયે પછાડ છે!
તેણે મને એકલી અટૂલી છોડ દ ધી

અને હુ આખો વખત રબાતી રહ .

14 “તેણે મારા પાપો ું પોટ ું માર ડોકે બાંધ્ ું છે.
માર શ કત તેના ભારથી ૂટ પડ છે,

મને મારા શ ુઓના હાથમાં સોંપી દેવામાં આવી છે
જનેી સામે ાં હુ ઉભી રહ શકતી નથી.

15 યહોવાએ મારા શ્રે યોદ્ધાઓને
ુચ્છકાયાર્ છે,

અને મારાં તરૂણ યોદ્ધાઓને કચડ નાખવા માટે
ટૂકડ ઓ તૈયાર કર છે.

અને યહોવાએ યહુદાની કુવાર દ કર ને ૂંદ નાખી છે,
ખરાબર એવી જ ર તે જમે દ્રાક્ષારસ બનાવવા માટે કોઇ
દ્રાક્ષને ૂદે.

16 “તેથી હુ રડુ છુ.
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અને તેથી માર આંખો આં ુઓથી ભીંજાય છે.
મારા જીવનમાં જીવ લાવનાર

અને આ ાસન આપનાર કોઇ નથી,
મારા સંતાનોનો નાશ થયો છે,

કારણકે શ ુઓએ તેમને હરા ાં છે.”

17 મેં મદદ માટે, હાથ લાંબા કયાર્ છે,
પણ મને દલાસો આપનાર કોઇ નથી.

યહોવાએ માર આસપાસના શ ુઓને માર પર હુમલો કરવા ક ું
છે.

અને તેઓ મને અસ્ ૃશ્ય ગણે છે.

18 યરૂશાલેમે ક ું, “યહોવા સારા છે, ારે તે મને શક્ષા કરે છે
કારણકે મેં તેની વરુદ્ધ બંડ ક ુંર્ છે.

મહેરબાની કર ને મને સાંભળો
અને મારા દ:ુખને જુઓ.

માર જુવાની અને કૌમાયર્,
કેદ ઓની જમે બંદ વાસમાં પસાર થ ું છે.”

19 મે મારા મત્રોને હાંક માર ,
પણ તેઓએ મારો વ ાસઘાત કય ,

મારા યાજકો અને વડ લો શહેરમાં ૂખને સંતોષવા
ભક્ષા માગતાં મરણ પામ્યા.

20 “હે યહોવા, હુ ભારે દ:ુખમાં છુ,
જો મારુ હૃદય માર ઉપર ચઢ બેઠુ છે,

ને પેટ અમળાય છે;
કારણકે, હુ ૂબ વદ્રોહ હતો.

રસ્તા પર તરવાર મારાં સંતાનોનો સંહાર કરે છે;
ને મોત ઘરમાંય છે.

21 “ ારે હુ નસાસા નાખતો હતો,
તે તેઓએ સાંભ ું છે.
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મને દલાસો આપનાર કોઇ નથી;
મારા બધા દશુ્મનોએ મારા દ:ુખ વષે સાંભ ું છે.

તેઓ ુશ છે કે આ બ ું તેં પોતે ક ુ છે.
તેં જે દવસ માટે વચન આપ્ ું છે તે આવવા દે,
તેઓને પણ મારા જવેા થવા દે.

22 “ ું તેમના બધાં દષુ્કૃત્યોને ધ્યાનમાં લે,
જવેી ર તે મારા ુનાની મને સજા થઇ છે

તેવી જ ર તે તેઓને પણ ું સજા કર.
તે ું કર કેમકે હુ સતત નસાસા ના ું છુ
અને મારુ હૃદય નબ ું થઇ ગ ું છે.”

2
યરૂશાલેમ પર યહોવાનો પ્રકોપ

1 યહોવાએ ક્રોધે ભરાઇને સયોન પર અંધકાર ફેલા ો છે;
તેણે આકાશમાંથી દુ નયા પર ઇ ાએલના આકષર્ક ગૌરવને
ટપકા ો છે.
ારે તે ક્રોધે ભરાયો હતો ત્યારે તેના પાયાસનને પણ ૂલી
ગયો.

2 ન ુરતાથી યહોવાએ યહૂદાની ૂ મનાં બધાં નગરો
જમીનદોસ્ત કર દ ધાં છે;

તેણે તેના બધા કલ્લાઓ ક્રોધે ભરાઇને તોડ પાડ્યા છે;
અને તેના શાશકોને અપમાન જનક ર તે નીચા પાડ્યા છે.

3 તેણે ઇસ્રાએલની શ કત ભયંકર ક્રોધમાં
આવીને હણી નાખી છે;

તેણે તેઓને પોતાના શ ુઓની વરૂદ્ધ
લડવા માટે મદદ કર નહોતી.

અને તેણે આજુબાજુ ું બ ુંયે ભડભડતા
અ ની જમે બાળ ના ુ.

4 અમને તેના દશુ્મનો સમજી તેણે અમાર વરુદ્ધ ધ ુષ્ય તાણ્ ુ
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તે અમાર પર ત્રાટકવા પોતે જ તૈયાર થયો,
ને સયોનની બધી સોહામણી કતઓનો તેણે સંહાર કય ,

તેણે તેનો ક્રોધ અ ની જમે વરસા ો.

5 યહોવા શ ુના જવેા હતા,
તેમણે ઇસ્રાએલનો નાશ કય .

હા, તેણે તેના મહેલો અને કલ્લાઓનો નાશ કય .
તેણીને તેણે શોક કરવા ું ન મ આપ્ ુ.

6 ાં લોકો મં દરમાં ૂજા કરતા હતા
ત્યાં તેઓનો નાશ થયો,

જમે જમીન પર ઘાસનો નાશ થાય છે.
બધાં વશ્રામવારો-ઉત્સવો ૂલાઈ ગયા.

તેના ુસ્સાથી યાજકો અને રાજા ૃ ણત થયાં હતા.ં
7 યહોવાએ પોતાની વેદ ને

નકાર અને તેણે પોતાના પ વત્ર ાન ને જ ું ક ુ છે;
તેણે દશુ્મનના હાથે તેણીના

મહેલની દ વાલોનો નાશ કરા ો.
પહેલા અમે યહોવાના મં દરમાં ઉત્સવના પોકારો કરતા હતા;

હવે ત્યાં દશુ્મનો કોલાહલ મચાવે છે.
8 તેણે સયોનનગર ની દ વાલો

તોડ પાડવાનો ન ય કય છે,
તેણે તે ુ માપ લી ું હ ુ

અને તેને તોડ પાડતાં થોભ્યો ન હ,
તેણે કલ્લાની અંદરની અને બહારની દ વાલોને તોડ પાડ .

એક સાથે તે બધી નાશ થઇને પડ હતી.
9 તેના દરવાજા ખંડરેોની જમે દટાયેલા પડ્યા છે,

તેની કડ ઓ જે બંધ કરવામાં આવતી હતી તે ભાંગી પડ
છે,

પ્રબોધકોને પણ યહોવા તરફથી
દશર્ન મળ ું ન હ ું.
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10 જુઓ, સયોન નગરનાં આગેવાનો,
ૂ મ પર ૂંગે મોઢે બેઠા છે.

તેમણે માથા પર ૂળ નાખી છે.
તેઓએ શોકનાં વ પહેયાર્ છે.

અરે! સયોનની કુમા રકાઓનાં માથા,ં
દ:ુખથી ભોંય ુધી નીચા નમી પડ્યાં છે!

11 રડ રડ આંખો ું તેજ ઘટ ગ ું છે,
ને મારા આંતરડા કકળ ઊઠયા છે,

મારુ હૃદય, લોકોના નાશને જોઇને ઓગળ ર ું છે;
નગરનાં બાળકો રાજમાગર્ પર ૂ છતર્ થઇ પડ્યા છે.

12 તેઓ પોતાની માતા
પાસે રોટલી અને દ્રાક્ષારસની માંગણી કરે છે;

ારે તેઓ ઘવાયેલાઓની જમે બેભાન થઇને શહેરની ગલીઓમાં
પડ્યા છે,

અથવા ારે તેઓ પોતાની માતાની છાતી પર ૃત્ ુ પામે
છે.

13 તને ું કહુ? હે યરૂશાલેમનગર ;
હે કુવાર સયોન ુત્રી તને કોની ઉપમા આ ુ?ં

તને કોની સાથે સરખાવી?
તાર સાગર જવેી વશાળ વેદનાનો ઉપાય કોણ કરશ?ે

14 તમારા પ્રબોધકોએ ક ું કે
તેમને સંદશર્ન થ ું હ ું પણ તેઓ જુઠુ બોલી ર ા છે

અને તને છેતરે છે,
અને તને તારા અપરાધો વષે ન કહ ને

તેણે તને ુધરવાની તક જ નહોતી આપી.

15 હે યરૂશાલેમ નગર , તને જોઇને જતાં લોકો
તાળ પાડ ને તાર હાંસી ઊડાવે છે;

મા ું ુણાવી ફટકાર વરસાવે છે,
“ ું આ એ જ ુંદરતાની ૂ ત
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અને જગતની આનંદનગર છે!”
16 તારા શ ુઓ મોં ઉઘાડ તાર હાંસી ઉડાવે છે,

અને દાંત કચકચાવી ને ફટકાર વરસાવે છે.
આપણે જ એને પાયમાલ કર છે,

આપણે આ જ દવસની રાહ જોતા હતા,
જનેી અમને પ્ર તક્ષા હતી

અને અમને તે પ્રાપ્ત થયો છે.
17 યહોવાએ જે વચા ુર્ તે ક ુ અને તે સા ું પ ુ;ં

તેનો ભય, જમે તેણે પ્રાચીનકાળમાં ચેતવણી આપી હતી
તેમ તેણે નદયપણે ભયંકર વનાશ કય .

અમને નીચા પડતા જોઇ શ ુઓને ુશ કરવા
સારુ આ તક આપી છે,
તેણે તમારા શ ુઓને ઘમંડ બના ા છે.

18 હે સયોનનગર , ું સાદ ઊંચો કર;
ને યહોવાને તારો આતર્નાદ સંભળાવ!

તાર આંખે રાત દવસ આં ુ વહે છે.
વસામો ન દે અને આંખને ુકાવા ન દે.

19 ું રાત્રીના પ્રથમ પહોરે ઊઠ ,
મોટેથી પ્રાથર્ના કર;

અને યહોવા સમક્ષ પાણીની જમે હૃદય ઠાલવ.
ૂખથી ચકલે ચકલે ૂચ્છાર્ પામતાં તારાં બાળકનો

જીવ બચાવવા યહોવા આગળ-તારો હાથ તેની ભણી ઊંચા
કર.

20 આજુબાજુ જુઓ હે યહોવા!
જો ું કોને દ:ુખી કર ર ો છે?

ું માતાઓ તેમના જ પોતાના બાળકોને ખાય?
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ું તારા યાજકો અને પ્રબોધકોને તારા જ પ વત્ર ાનમાં
માર નાંખવામાં આવે?

21 ૃદ્ધો અને બાળકો રસ્તાની ૂળમાં રઝળે છે,
માર કન્યાઓ અને ુવાનો તરવારનો ભોગ બન્યા છે;

તારા રોષને દવસે તેં તેમનો સંહાર કય છે;
તમે નદયપણે, તેઓને રહેંસી ના ાં છે.

22 જાણે કે ઉત્સવનો દવસ હોય તેમ,
તેં ચારે બાજુથી મારા ભયંકર દશુ્મનોને બોલા ા છે.

તારા રોષને દવસે
કોઇ છટકવા ન પામ્યા.

તેમણે લાડથી ઉછરેલાં સહુને વધેર ના ાં છે
અને શ ુઓએ કોઇનેય જીવતો રા ો નથી.

3
ય મયાર્નો યહોવામાં વ ાસ અને પ ાતાપ

1 હુ એક એવો માણસ છુ જણેે યહોવાના રોષના
દડાનો માર અ ુભ ો છે.
2 હુ એ માણસ જવેો છુ જનેે અંધારા રસ્તા પર

દ વા વગર ચાલવા માટે ફરજ પડાઇ છે.
3 ફકત માર વરૂદ્ધ જ તે ફર ફર ને

આખો વખત પોતાનો હાથ ૂમા ા કરે છે.
4 તેણે માર ચરબી અને ચામડ ને ુકશાન પહોંચા ું છે.

તેણે મારા હાડકાં ભાંગી ના ા છે.
5 દ:ુખ અને સંતાપની કોટડ માં ૂર

તેણે મને કેવો રંૂધી ના ો છે!
6 મર ગયેલા માણસની જમે.

તેણે મને કયારનોય અંધકારમાં ૂર રા ો છે.
7 હુ ાંય છટક ન જઇ શકુ; તેથી તેણે માર આસપાસ કોટ

ચણી લીધો છે.
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અને તેણે ભારે સાંકળોથી મને પકડ લીધો છે.
8 ારે હુ પોકાર કર ને સહાય માં ુ છુ,

ત્યારે માર તે પ્રાથર્ના પાછ વાળે છે.
9 તેણે ઘડલેા પથ્થરોથી મારા માગોન બંધ કયાર્ છે

અને તેણે તેને વાંકા ૂંકા ૂલ ૂલા મણીભયાર્ કયાર્ છે.
10 તે ર છની જમે માર વાટ જોતો પડ્યો રહે છે,

સહની જમે મને પકડવા સંતાઇ રહે છે.
11 મેં લીધેલા માગર્થી તેણે મને બહાર ખેંચી કાઢયો છે.

તેણે મારા ટૂકડ-ેટૂકડા કર ને મને ત્યાં પડ્યો રહેવા દ ધો છે.
12 તેણે ધ ુષ્ય પર બાણ ચઢા ું છે

અને તેને માર સામે તા ું છે.
13 તેણે પોતાના જ ભાથાનાં બાણોથી.

મારા મમર્ ાનો, ભેદ ના ાં છે.
14 હુ મારા લોકો સમક્ષ હાંસીપાત્ર થયો છુ;

અને તેઓ આખો દવસ મને ચીડવતા ગીતો ગાય છે.
15 તેણે મારા જીવનને કડવાશથી ભર દ ુ છે.

તેણે મને કટુઝેરથી ભર દ ધો છે.
16 વળ તેણે મારા દાંત કાંકરાથી ભાંગી ના ા છે,

તેણે મને રાખમાં રગદોળ દ ધો છે.
17 મારા હૃદયની શાં ત હરાઇ ગઇ છે,

ુંદર જીવન હો ું એ ુ છે તે હુ ૂલી ગયો છુ.
18 હુ કહુ છુ કે, માર શ કત ૂટ ગઇ છે

અને યહોવા તરફની માર આશા ન થઇ છે.
19 યાદ કર કે, હુ તો માત્ર ગર બ શરણાથીર્ છુ,

અને હુ દવસે દવસે કડવા અ ુભવમાંથી પસાર થાઉં છુ.
20 નરતર મારુ ચ તેનો જ વચાર કયાર્ કરે છે;

અને હુ ના હમ્મત થઇ જાઉં છુ.
21 એ હુ મનમાં લા ું છુ

અને તેથી જ હુ આશા રા ું છુ.
22 યહોવાની કરૂણા, ૂટ પરવાર નથી તેમ જ
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તેની દયાનો પણ અંત આ ો નથી.
23 દરરોજ સવારે તાર કૃપાઓ નવેસરથી મને મળે છે,

માણસ તાર પર હમેશા નભર્ર રહ શકે.
24 મેં ક ું, “માર પાસે જે કઇ છે તે યહોવા છે.

તેથી હુ તેનામાં માર આશા ૂકુ છુ.”

25 જે તેનામાં વ ાસ રાખે છે અને જઓે તેની વાટ જોવા ું
ચા ુ રાખે છે.

તેમના માટે યહોવા સારો છે.
26 ૂપ રહે ું અને યહોવા તમને બચાવે

તેની રાહ જોવી તે સારુ છે.
27 હજુ ુવાન હોય તે દરમ્યાન તે કત દ:ુખની

ઝંૂસર ઉપાડે એમાંજ એ ું કલ્યાણ છે.
28 ારે યહોવા તેના પર ઝંૂસર ૂકે છે,

તેથી તેણે એકલા શાંત બેસ ું જોઇએ.
29 ભલે તે તેનો ચહેરો ૂળમાં ઘાલ,ે

ત્યાં હજી પણ કદાચ આશા હશ.ે
30 જે તેને મારે છે તેના ભણી પોતાનો ગાલ ધરે;

અને બધા અપમાન વેઠ લો.
31 યહોવા આપણને કદ

પણ નકારશે ન હ.
32 કારણ, તે સજા કરે છે અને દ:ુખ દે છે;

છતાં તે કરૂણાસાગર હોઇ દયા રાખે છે.

33 તે રાજી ુશીથી કોઇને પણ દ:ુખ દેતો નથી,
અને તેમને દ:ુખ આપીને તે ુશ થતો નથી.

34 ારે પણ ૃથ્વી પરના કેદ ને સતમગાર દ્વારા
કચડ નાંખવામાં આવે છે ત્યારે,

35 ારે પણ કોઇનો હ પડાવી લેવામાં આવે છે,
“પરમ ઉચ્ચની હાજર માં ત્યારે.”

36 ારે પણ ન્યાય થતો નથી,



ય મયાનો વલાપ 3:37 xii ય મયાનો વલાપ 3:50

યહોવાને તે મંજૂર નથી.
37 યહોવાની આજ્ઞા વના

કો ું ધા ુ થાય છે?
38 પરાત્પર દેવની આજ્ઞાથી જ ુખ

અને દ:ુખ બ ે ઉત્પ થાય છે.
39 પાપની સજા સામે કોઇ માણસે

શા માટે ફ રયાદ કરવી જોઇએ?
40 આપણી ર તભાત તપાસીએ અને

કસોટ કર એ અને આપણે યહોવા તરફ પાછા ફર એ.

41 આપણે બે હાથ જોડ ને સાચા હૃદયથી.
સ્વગર્માં વસતા દેવને પ્રાથર્ના કર એ.

42 અમે બળવો કર ને અપરાધ કય છે;
અને તમે અમને માફ કયાર્ નથી.

43 રોષે ભરાઇને તમે અમારો પીછો કય છે
અને નદયી ર તે અમારો વધ કય છે.

44 તમે રોષના વાદળ પાછળ છુપાઇ ગયા છો;
જથેી અમાર પ્રાથર્ના તમને ભેદ ને પહોંચી શકે ન હ.

45 તમે અમને પ્રજાઓની વચમા.ં
કચરા અને ઉકરડા જવેા બનાવી ૂ ા છે.

46 અમાર વરુદ્ધ ુખ ઉઘાડ ને અમારા
સવર્ શ ુઓએ અમાર હાંસી કર છે.

47 અમે ભયભીત થયા છ એ,
જાણે અમે ખાડામાં પડ ગયા હોઇએ એ ું લાગે છે.

અમે એકલા છ એ
અને ભાંગી પડ્યા છ એ.

48 મારા લોકોનો વનાશ જોઇને માર
આંખોમાંથી આં ુની નદ ઓ વહે છે.

49 યહોવા આકાશમાંથી
દ્ર કર ને જુએ ત્યાં ુધી.

50 નરતર માર
આંખમાંથી આં ુઓ વહે છે.
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51 માર નગર ની સવર્ કુમાર કાઓની દશા
જોઇને માર આંખો ૂજી ગઇ છે.

52 તેઓ કારણ વના મારા શ ુ થયા છે
અને તેમણે પંખીની જમે મારો શકાર કય છે.

53 તેઓએ મને જીવતો ખાડામાં ના ો છે
અને તેમણે મારા પર પથ્થર ઢાં ો છે.

54 મારા માથા પર પાણી ફર વ ાં
અને હુ બોલી ઉઠયો કે “હુ મર ગયો છુુ.”

55 હે યહોવા, કારા ૃહના નીચલા ભોંયરામાંથી.
મેં તમારા નામનો પોકાર કય .

56 હુ મદદ માટે ઘા ના ું છુ અને માર અરજ
સાંભળ ને તમે તમારો કાન બંધ ન કરશો.

57 તમે ચો સ માર હાંક સાંભળ ને આ ા,
અને ક ું પણ ખરુ કે, “ડર શ ન હ.”

58 હે યહોવા! તમે અમારો બચાવ કય છે
અને મારુ જીવન બચા ું છે.

59 હે યહોવા, તમે મને થયેલા અન્યાય જોયા છે.
તમે મારો ન્યાય કરો.

60 મારા પ્રત્યેની તેમની વેર ૃ ,
અને માર વરુદ્ધના સવર્ કાવાદાવા તમે જોયા છે.

61 હે યહોવા, તેઓએ કરેલી માર નદા તથા
તેઓએ માર વરૂદ્ધ કરેલા સવર્ કાવતરા તેં સાંભ ાં છે.

62 મારા વરોધીઓ આખો દવસ બખાળા કાઢે છે.
તમે તેમના કાવાદાવા જાણો છો.

63 પછ ભલે તેઓ બેઠા હોય કે ઉભા હોય,
હુ તો તેમની ઠઠ્ઠા મશ્કર ું ધ્યેય બની ગયો છુ.

64 હે યહોવા, તમે તેમના હાથની
કરણી પ્રમાણે તેઓને, બદલો આપજો.

65 તમે તેઓની ુ દ્ધ જડ બનાવી દેજો
અને તેમના પર શાપ વરસાવજો.

66 ક્રોધે ભરાઇને પીછો પકડ ને તમે તેમનો નાશ કરજો અને હે
યહોવા!
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તમે તેમનો ૃથ્વી પરથી સંહાર કરજો.

4
દેવનો રોષ અને યરૂશાલેમનો વનાશ

1 સો ું કે ું ઝાં ું પ ું છે,
ને કુદન બદલાઇ ગ ું છે.

પ વત્ર ાનના પથ્થરો શેર ઓને
ૂણે વખેરાઇને આમતેમ પડ્યા છે.

2 સયોનના અ ૂલ્ય ુત્રો જે કુદન જવેા છે.
તેઓ શા માટે માટ ના ઘડાના ૂલમા લેખાય છે?

3 શયાળ પણ પોતાનાં બચ્ચાને
થાને વળગાડ ને ધવડાવે છે

પર ુ માર પ્રજા વગડાના
શાહ ૃગ જવેી લાગણી ૂન્ય થઇ ગઇ છે.

4 તરસને કારણે બાળકોની
જીભ તાળવે ચોંટ રહે છે,

અને બાળકો ખોરાકને માટે ભીખ માંગી ર ા છે.
પણ તેમ છતાં કોઇ તેમને ક ું પણ આપ ું નથી.

5 પાંચ પકવાન ખાનારા રસ્તે રઝળ ને મરે છે.
રેશમી વ ોમાં ઊછરેલાં ઉકરડે આળોટે છે.

6 મારા લોકોએ સદોમ કરતા વધારે પાપ કયા છે,
અને સદોમમાં તો એક જ ક્ષણમાં બ ું જ નાશ પામ્ ું છે;

છતાં પણ કોઇ માણસે
તેમને હાથ લગાડયો નથી.

7 તેના ુનંદા વીરો હ મ કરતાં ય સ્વચ્છ હતા,
અને દૂધ કરતાં ય ધોળા હતા.

તેમનાં શર ર પરવાળાં કરતાં ય લાલ હતાં
અને તેમની નસો નીલમણી જવેી નીલ હતી.

8 પણ હાલ તેઓ રસ્તામાં પડયાં છે,
ઓળખાતા નથી.

તેમના મોંઢાકાજળથી પણ કાળા પડ ગયા છે;
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તેમની ચામડ હાડકા પર ચીમળાઇ ગઇ છે
અને ુકાઇને લાકડા જવેી થઇ ગઇ છે.
9 ૂખથી મરનાર કરતાં તરવારથી

મરનાર વધારે નસીબદાર હતા;
તેમના જીવનો અ જળ વના વહ ગયાં છે

કારણકે ત્યાં લણવા માટે ધાન નહો ું.
10 માર પ્રજા પર એવી આફત

ઊતર આવી કે કોમળ હૃદયની ીઓએ પોતાના
પેટનાં છોકરાંને પોતાના

હાથે રાંધીને ખાવા પડ્યાં.
11 યહોવાએ ૂરે ૂરો પોતાનો ક્રોધ બતા ો.

અને તેમણે તેને આગની જમે વરસા ો હતો.
સયોન નગર માં એવી આગ ચાંપી હતી

જે તેના પાયાને ુદ્ધાં ભરખી ગઇ.
12 દુ નયાના કોઇ રાજા કે લોકોએ ધા ુ નહો ું,

કે યરૂશાલેમના શ ુઓ તેમના દરવાજથેી પસાર થશે.
13 પણ બન્ ું એમ, પ્રબોધકોના પાપ;ે

અને યાજકોના અન્યાયને કારણ;ે
તેમણે નગરમાં ન્યાયીઓ ું લોહ વહા ું છે.
14 તેઓ શેર એ શેર એ આંધળાઓની જમે ભટકયા.ં

તેઓ લોહ થી એવા તો લથબથ હતા
કે કોઇ તેઓના વ ોને અડક શક ું નથી.
15 તેઓને ારે જોયા ત્યારે લોકો ૂમો પાડ ઉઠયા;

હે અ ુદ્ધ લોકો, અમને અડકશો ન હ,
તેના કારણે તેઓ શહેરને છોડ ને

આમતેમ ભટકવા લાગ્યા.ં
રા ો વચ્ચે પણ એમ કહેવામાં આ ું હ ું કે,

“તેઓ અમાર વચ્ચે હવે જરાપણ વધારે રહે ન હ.”
16 યહોવાએ જાતે જ તેમને વેર વખેર કર ના ા.

અને પછ તેમણે તેમના ભણી જો ું જ ન હ.
તેમણે યાજકો પ્રત્યે આદર ન દાખ ો

કે વડ લો પર જરાયે દયા ન રાખી.
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17 મદદની આશામાં સમય જોઇ જોઇ,
અમાર આંખો પણ થાક ગઇ.

પ્રજા રક્ષકની આશાએ રાહ જોઇ રહ
પર ુ અમને બચાવવા કોઇ ન આ ું.

18 દશુ્મનો અમાર પાછળ પડ્યા હતાં
અને અમે રસ્તે ચાલી નહોતા શકતાં.

અમારો અંત નજીક આ ો હતો
અને અમારા દવસો ૂરા થયા હતા.

19 આકાશના ગરૂડ કરતાંય ઝડપથી
તેઓએ અમારો પીછો કય ;

પવર્તો પર પણ તેમણે અમારો પીછો કય ;
ને રાનમાં પણ અમાર પર તરાપ મારવા સંતાઇ ગયા.

20 યહોવાથી અ ભ ષકત થયેલો જે અમારા માટે
નાકમાંના ાસ જટેલો મહત્વ ૂણર્ હતો

તે અમારા શ ુઓના બંદ વાસમાં બંદ થઇ પડ્યો હતો, અમે
કહેતા હતા

“અમે તેની છત્રછાયામાં અમારા
શ ુઓની વચ્ચે ુર ક્ષત છ એ.”

21 અદોમના લોકો આનંદ માણો,
તમારામાંના જે ઉસ પ્રદેશમાં રહે છે

તેઓએ બતાવ ું જોઇએ કે યરૂશાલેમના લોકો
જોડે જે થઇ ર ું છે તેનાથી ુશ છે.

પણ દ:ુખનો પ્યાલો તમાર પર પણ આવશે ત્યારે
તમે ભાન ૂલી જશો અને પોતાને ન કર દેશો.

22 હે સયોન, તારાં પાપની સજા ૂર થઇ છે.
હવે તને યહોવા દેશવટે ન હ રાખે.

હે અદોમ, યહોવા તને તારા અપરાધની સજા,
કરશે અને તારા પાપ ઉઘાડા કરશ.ે

5
યહોવાની ઉપાસના
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1 હે યહોવા, અમારા પર ું ું વીત્ ું છે તે ું સ્મરણ કર;
ને અપમાન પર નજર કર.

2 દેશ વદેશીઓના હાથમાં ગયો છે,
અમારા ઘરબાર પારકાઓના કબજામાં ગયા છે.

3 અમે અનાથ અને નબાપા થઇ ગયા છ એ,
ને અમાર માતાઓ વધવા થઇ ગઇ છે.

4 પીવાના પાણીના પૈસા આપવા પડે છે.
અને લાકડાં પણ વેચાતાં લેવા પડે છે.

5 અમાર ડોક પર ઝંૂસર ૂક
અમને પ ુની જમે હાંકવામાં આવે છે.

અમે હવે અનહદ થાક ગાય છ એ;
અમને વશ્રામ મળતો નથી.

6 અમારે પેટ ભર ને રોટલો મેળવવા માટે મસર
અને આશ્ ૂર સામે હાથ જોડવા પડ્યા.

7 પાપ કરનારા અમારા પ ૃઓ ર ા નથી.
અમારે તેમના પાપની સજા ભોગવવી પડે છે.

8 શાસન કરે છે ુલામો અમારા પર.
તેમના હાથમાંથી અમને છોડાવનાર કોઇ નથી.

9 જીવને જોખમે અમારે રોટલો મેળવવો પડે છે;
વગડામાં તરવાર ું જોખમ છે.

10 દકુાળની ભડભડતી અગનજાળથી
અમાર ચામડ ભઠ્ઠ જવેી તપી ગઇ છે.

11 અમાર ીઓનો સયોનમાં બળાત્કાર થાય છે,
અને કુમાર કાઓનો યહૂદાના નગરોમાં.

12 અમારા આગેવાનોને તેમના હાથ વડે લટકાવી દેવામાં આવે છે,
અને વડ લોને કોઇ માન આપ ું નથી.

13 જુવાનો પાસે ચ પીસાવવામાં આવે છે.
અને છોકરાઓ લાકડાના ભારથી લથડ પડે છે.

14 વડ લો હવે ચોરે બેસતા નથી.
જુવા નયાઓએ ગાવા ું છોડ દ ું છે

15 અમારા અંતરનો આનંદ મર પરવાય છે.
અમારાં ૃત્યો આક્રદમાં પ રણમ્યા છે.
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16 અમારે માથેથી ુગટ પડ ગયો છે,
દભુાર્ગ્ય અમારૂ! કારણકે અમે પાપ કયાર્ છે.

17 આને કારણે અમારા હૃદય બીમાર થઇ ગયા છે,
અને આને લીધે અમાર આંખોએ અંધારા આવી ગયા છે.

18 કારણકે સયોનનો પવર્ત ઉજ્જડ થઇ ગયો છે એ જગ્યા,
ાં શયાળવાં શકારની શોધમાં ભટકે છે.

19 પણ, યહોવા, તમારુ રાજ સવર્કાળ ુધી રહે છે.
પેઢ -દરપેઢ રા ાસન ચા ુ રહે છે.

20 ું શા કારણે અમને ૂલી જાય છે?
તેં શા માટે આટલા બધા દવસ ુધી અમારો ત્યાગ કય
છે?

21 અમને પાછા લઇ લ,ે હે યહોવા!
ત્યારે અમે ફર થી તારા થઇ જઇ ું.
અમને ન ું જીવન આપ જે ું તેં ઘણા વષર્ પહેલા ક ુ હ ું.

22 પણ તેં અમને સં ૂણર્ નકાયાર્ છે;
ું અમારા પર બહુ કોપાપમાન થયો છે.
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