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ગીતશા
ભાગ પહેલો

1
(ગીત 1-41)

1 દુ લોકોની સલાહ જઓે સ્વીકારતાં નથી,
પાપીઓનાં માગર્માં જઓે ઉભા રહેતા નથી,

દેવની હાંસી ઉડાવનારા સાથે બેસતા નથી,
તેઓ સાચેજ ુખી છે, તેઓને ધન્ય છે.

2 યહોવાના નયમશા થી તેઓ આનંદ માણે છે,
રાત દવસ યહોવાનાં વચનો ું જે મનન કરે છે;
અને યહોવામય જીવન જીવવાં વચાયાર્ કરે છે,

3 તેઓ નદ કનારે રોપાયેલાં ૃક્ષો જવેા છે,
એ ૃક્ષો ઋ ુ પ્રમાણે ઉ મ ફળો આપે છે;

તેઓનાં પાંદડા કદ કરમાતાં નથી.
તેઓ જે કાઇ કામ કરે છે,

તેમાં સફળ થાય છે.
4 પણ દુ ો એવા નથી હોતા, તેઓની વાત જુદ છે.

તેઓ ખરેખર પવનમાં ઉડતાં ફોતરાં જવેા છે.
5 તેથી દુ ો ન્યાયાસન આગળ ટકશે ન હ;

ન્યાયીઓની સભામાં પાપીઓ ઊભા રહ શકશે ન હ.
6 યહોવા ન્યાયીઓની સંભાળ રાખે છે;

પર ુ તે દુ લોકોનો વનાશ કરે છે.

2
1 બીજા રા ના લોકો શા માટે ધાંધલ કરે છે?

શા માટે તેઓ આવી નરથર્ક યોજનાઓ ઘડે છે?
2 કારણ, આ રા ના રાજાઓ અને નેતાઓ,
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યહોવા અને તેણે પસંદ કરેલા રાજાઓની વરુદ્ધ જોડાયા
છે.

3 તેઓ કહે છે, “આવો આપણે દેવના બંધન તોડ પાડ એ,
ુલામીમાંથી ુકત થઇ જઇએ.”

4 આકાશમાં બેઠેલા યહોવા તેમના પર હસે છે.
મારો મા લક તેમની મજાક કરે છે.

5 અ ત ક્રોધમાં બોલી તેઓને ઠપકો આપશે,
દેવના પ્રકોપથી તેઓ અ ત ત્રાસ પામશ.ે

6 યહોવા કહે છે, “મારા પ વત્ર સયોન પવર્ત પર
મેં મારા રાજાને અ ભ ષકત કય છે.”

7 મને સાંભળો, ઓ લોકો, હુ તમને યહોવાના ઠરાવ વષે કહ શ.
યહોવાએ મને ક ુ, “ ું મારો ુત્ર છે,

આજે હુ તારો પતા થયો છુ.”
8 ું માર પાસે માગ,

એટલે હુ તને સવર્ જાતની પ્રજાઓ આપીશ.
9 તેમના પર લોઢાનાં દડથી રાજ કર કે જે તેઓને વખેર નાખે

જવેી ર તે લોઢાનો સ ળયો માટ ના ઘડાને તોડ નાખે તેમજ
ું કરજ.ે

10 ૃથ્વીના રાજાઓ, તમે સૌ સમજણ રાખો, હજુ સમય છે,
સ ાધીશો તમે હવે આ બોધ લો.

11 યહોવાની સેવા આદર અને પ્રેમથી કરો, અને ભયથી થર થર
કાંપો.

12 તેના ુત્રને ુંબન કરો,
જથેી તે રોષે ન ચઢે અને તારો નાશ ન થાય.

કારણ કે યહોવા કોઇપણ સમયે તેનો કોપ દેખાડવા તૈયાર છે.
જઓે યહોવા પર ભરોસો રાખે છે તેઓ આશીવાર્દ ત છે.

3
પોતાના ુત્ર આબ્શાલોમથી નાસી જતી વખત ું દાઉદ ું ગીત.
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1 હે યહોવા, મારા વેર ઓ ઘણા વધી ગયા છે;
ઘણા લોકો મારુ ખોટુ ઇચ્છનારા છે.

2 “મને દેવ કદ તારશે ન હ,” એમ પણ મારા વષે અનેક લોકો
કહે છે.

3 પણ, હે યહોવા, તમે માર ઢાલ છો;
તમે મારુ ગૌરવ છો;
શરમથી ઝૂક ગયેલા મારા માથાને ફકત તમે જ ઉપર ઊઠાવી
શકશો.

4 હુ માર વાણીથી યહોવાને વનંતી કરુ છુ,
ત્યારે તે પોતાના પ વત્ર પવર્ત પરથી, તેમના મં દરમાંથી મને
ઉ ર આપે છે.

5 પછ હુ શાં તથી ૂઇ જાઉં છુ,
સવારે જાગીશ પણ ખરો! કારણ યહોવા મારુ રક્ષણ કરે
છે.

6 જે હજારો શ ુઓએ મને ઘેર લીધો છે
તેઓથી હુ જરાય ડર શ ન હ.

7 હે યહોવા, ઉઠો;
મારુ તારણ કરો મારા દેવ;

એમ હુ તમને હાંક માર શ;
કારણકે તમે મારા સવર્ શ ુઓના જડબાં પર પ્રહાર કય છે
અને તે દુ ોના તમે દાંત તોડ ના ાં છે.

8 યહોવાની પાસે તારણ છે,
લોકો પર તમારો આશીવાર્દ ઉતારો.
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4
નદશક માટે, તારવાળાં વાજંીત્રો સાથે ગાવા માટે. દાઉદ ું

ગીત.
1 મારા ઉમદા દેવ, હુ ારે પ્રાથર્ના કરુ ત્યારે,

મને ઉ ર આપજો,
માર પ્રાથર્ના સાંભળ ને તમાર કૃપા વરસાવજો,

મને માર ુશ્કેલીઓમાં રાહત આપજો.

2 હે મ ુષ્યો, કયાં ુધી મારા માટે ખરાબ બોલશો?
ાં ુધી મને કહેવા માટે નવા જૂઠાણાં શોધશો? તમે તો
તે જૂઠાણાં કહેવા ું ચાહો છો.

3 તમારે જાણ ું જોઇએ કે યહોવા તેમના વ ા ુ અ ુગામીને
સાંભળે છે.

તેથી હુ હાંક માર શ ત્યારે યહોવા જરૂર મને સાંભળશ.ે

4 તમે ુસ્સે થયા હશો પણ પાપતો કરશોજ ન હ, ારે તમે
પથાર માં ૂવા જાવ

ત્યારે તમારાં હૃદયમાં ઉંડે ુધી વચાર કરો અને શાંત થઇ
જાવ.

5 યહોવાને ઉમદા અને યોગ્ય અપર્ણો ચઢાવો,
અને યહોવા પર ભરોસો રાખો.

6 એ ું ુછનાર તો ધણા છે, “અમને દેવની ુંદરતા કોણ બતાવશે?
હે યહોવા, તમારા ચમકતા ચહેરાનો પ્રકાશ અમને બતાવો!”

7 હે યહોવા, ઋ ુંનો પાક જોઈ લોકો પ્રસ તા પામે છે.
પર ુ તે કરતાં અ ધક પ્રસ તા તમે મારા હૃદયમાં ૂક છે.

8 હુ ૂઇ જઇશ ને શાં તથી ઉંઘી પણ જઇશ, કારણ;
હે યહોવા, તમે જ એક મને ુરક્ષાથી ુવા દો છો.
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5
સંગીત નદશક માટે, બંસર વાદ્ય માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, માર પ્રાથર્ના પર કાન ઘર ને
જરા મારા ચતન પર લક્ષ રાખો.

2 હે દેવ, મારા રાજા, માર અરજ જરા સાંભળો; કારણ,
હુ માત્ર તમાર જ પ્રાથર્ના કર શ, અન્યની ન હ.

3 હે યહોવા, નત્ય સવારે તમે મારો અવાજ સાંભળો છો,
ારે હુ તમાર સમક્ષ પ્રાથર્ના કરુ છુ.

અને હુ તમારા જવાબની આશા રાખીને રાહ જોઉં છુ.

4 હે યહોવા, મને ખબર છે, તમે દુ તાથી પ્રસ થાવ તેવા દેવ
નથી;

તમે કોઇની ૂંડાઇ કે પાપ સાંખી લેતા નથી.
5 તમે ઉદ્ધત લોકોનો અસ્વીકાર કરો છો,

અને અ ન કરનારાને ધ ારો છો.
6 હે યહોવા, તમે જૂઠુ બોલનારાઓનો નાશ કરો છો, તમે ૂનીઓ

અને ુપ્ત ર તે બીજાને ઇજા પહોચાડવા યોજના કરતાં
લોકોનો તરસ્કાર કરો છો.

7 પણ હુ તો તાર મહા કૃપાથી તારા મં દરમાં આવીશ.
હે યહોવા, ડરથી અને આદરથી હુ તમારા પ વત્ર મં દરની
સામે ૂંટ ણયે પડ શ.

8 હે યહોવા, તમારા ન્યાયી અને સાચા માગેર્ મને ચલાવો.
કારણ કે મારા દશુ્મનો મારા દરેક

પગલાં પર નજર રાખે છે;
મને સમજાવો, મારે ું કર ું અને ાં જ ુ.ં

9 કારણ, તેમની વાણીમાં કોઇ સચ્ચાઇ નથી,
તેઓ ું હૃદય નીચતાથી ભરે ું છે.

તેઓ મ ુરભાષી છે!
તેઓ ું ગ ું એક ઉધાડ કબર જે ુ છે.
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તે પોતાની જીભે પ્રશંસા કરે છે.
10 હે દેવ, એ સૌને તમે દોષી ગણો,

અને તેમને તેમના પોતાના જ છટકામાં સપડાવા દો,
તેમને તેમના પાપના બોજ તળે કચડાઇ જવા

દો કારણ કે તેઓ તમાર વરુદ્ધ થઇ ગયાં છે.
11 પર ુ જમેને તમારામાં વ ાસ છે તેને ૂબ ુખી કરો-તેમને

હમેશ માટે આનં દત કરો,
તેઓ ું રક્ષણ કરો, જઓે તમારા નામને ચાહે છે તેઓ
આનં દત થશ.ે

12 હે યહોવા, ારે તમે સજ્જન લોકોને આશીવાર્દ આપો છો
ત્યારે તમે તેની આજુબાજુ રક્ષણ કરતી ઢાલ જવેા છો.

6
નદશક માટે; તારવાળાં વાજંીત્રો સાથે અને શમીનીથ સાથે

ગાવા માટે. દાઉદ ું ગીત.
1 હે યહોવા, તમારા ક્રોધમાં, મને ધમકાવશો ન હ,

અને તમારા રોષમા,ં મને શક્ષા કરશો ન હ.
2 હે યહોવા, મારા પર દયા કરો, કારણ,

હુ માંદો અને દબુર્ળ છુ.
હે યહોવા, મને સાજો કરો,

કારણ, મારા હાડકાં બહુ દ:ુખે છે.
3 હુ ઘણો ભયભીત છુ;

મારુ મન ભય અને અ ત થાથી ભરાઇ ગ ું છે.
હે યહોવા, મને મદદ કરવામાં

ાં ુધી વલંબ કરશો?
4 હે યહોવા, પાછા આવો, મારો જીવ બચાવો.

કર દયા દાખવી મને મરણથી બચાવો.
5 લોકો પોતાની કબરોમાં તમને યાદ કરતાં નથી,

ૃત્ ુની જગાએ કોઇપણ તમાર સ્ ુ ત કર ું નથી.
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6 આખી રાત પ્રાથર્ના કર ને અને નસાસા નાખીને હુ નબર્ળ થયો
છુ,

રોજ રાત્રે મારા આં ુઓથી મારુ બછા ું ભીંજ ું છુ.
7 મારા શ ુઓએ મને આપેલ ક ોને લીધે શોકને

કારણે રૂદનથી માર આંખો દબુર્ળ બની ગઇ છે.

8 ઓ ૂંડુ કરનારાઓ, મારાથી બધા દૂર થઇ જાઓ. કારણ,
યહોવાએ મારા વલાપનો સાદ સાંભ ો છે.

9 યહોવાએ મારા કાલાવાલા સાંભ ા છે,
યહોવા માર સવર્ પ્રાથર્નાઓ માન્ય કરશે.

10 મારા બધા શ ુઓ ભયભીત અને નરાશ થશે.
ઓ ચતા કઇ થશે અને તેઓ બધા લ જ્જત બની ચાલ્યા
જશ.ે

7
દાઉદ ું બન્યામીનીતે કૂશના ુત્ર શાઉલના સંદભર્માં ગાયે ું

યહોવા ું ગીત.
1 હે યહોવા મારા દેવ, હુ તમારો વ ાસ કરુ છુ.

માર પાછળ પડલેા શ ુઓથી તમે માર રક્ષા કરો ને મને
બચાવો.

2 રખેને સહની જમે તે મને ચીર ને ફાડ નાખ,ે
મને છોડાવનાર કોઇ ના હોય, એ ું થવા દેશો ન હ.

3 હે મારા યહોવા દેવ, જો મેં એમ ક ુર્ હોય;
તો મારા હાથમાં કઇ ૂડાઇ હોય,

4 અને જો મેં શાં તમાં માર સાથે રહેનાર ું ુકશાન ક ુ હોય,
અને વના કારણે કોઇ શ ુ પર હુમલો કય હોય
અને તેમની પાસેથી વસ્ ુઓ ૂંટ હોય.

5 તો ભલે મારા શ ુઓ મને પકડ ને મારો નાશ કરે,
અને તેઓ મારુ પતન કરે; અને મને ૂળમાં રગદોળ નાખ!ે
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અને મારા આત્માને ૃત્ ુની જગાએ ધકેલી દેવાય.

6 હે યહોવા, કોપ કર ને ઉઠો,
મારા શ ુઓના ક્રોધની સામે ઊભા થાઓ,
હે યહોવા, મારા માટે જા ૃત થાઓ અને ન્યાયની માગણી
કરો.

7 હે યહોવા, સવર્ પ્રજાઓને તમાર સમક્ષ એકત્ર કરો.
તમારા રા ાસન પર ઉચ્ચ ાને ુન: બરાજો.

8 હે યહોવા, તમે સવર્ લોકોનો ન્યાય કરો છો,
મને જાહેરમાં ન્યાયી ઠરાવો,
અને તેઓ સમક્ષ મને તમે નદોષર્ ને પ્રામા ણક સા બત કરો.

9 હે યહોવા, દુ લોકોના દુ કાય નો અંત લાવો.
ન્યાયી અને નષ્પક્ષ લોકોને ટેકો અને સામર્થ્ય આપો,

કારણ કે તમે ન્યાયી દેવ છો,
અને બધાના હૃદય અને આત્મા જોઇ શકો છો.

10 દેવ માર ઢાલ છે, જે સત્ય
અને ન્યાયી હૃદયવાળાને તારે છે.

11 દેવ ન્યાયી ન્યાયાધીશ છે, તે સત્યતાથી ન્યાય કરે છે;
તે સવર્ દુ ો પર હમેશા કોપાયમાન થાય છે.

12 જો માણસ પાપ ું પ્રાય ત ન હ કરે,
તો તે તેની તરવાર તી ણ કરશે.

તેણે પોતાના ધ ુષ્યને
તાણીને સદ્ધ ક ુર્ છે.

13 યહોવાએ તેને માટે ભયંકર હ થયાર સજ્જ કયાર્ છે.
અને પોતાના તીરોને અ થી સળગતાં કયાર્ છે.

14 એક દુ માણસ દુ કૃત્યો કરવાની યોજના બનાવે છે.
તે દુ કૃત્યોનો ગભર્ ધારણ કરે છે
અને જૂઠને જન્મ આપે છે.

15 તેણે ખાડા અને ખાઇ ખોધ્યા છે.
અને તે પોતેજ તેમાં જઇને પડશ.ે
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16 પોતાના દષુ્કૃત્યોથી તે પોતેજ ુશ્કેલીમાં ુકાશ;ે
તે પોતાની ઉગ્રતાથી
પોતેજ ત્રાસ સહન કરશે.

17 હુ યહોવાનો આભાર મા ું છુ, અને તેમની પ્રશંસા કરુ છુ.
કારણ, તે ન્યાયી છે.
હુ પરાત્પર યહોવાના નામને સન્માનવા સ્તોત્ર ગાઇશ.

8
નદશક માટે, ગ ીથ સાથે ગાવા ું દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, અમારા દેવ, સમગ્ર ૃથ્વી પર તમારુ નામ ઉ મ
છે.

અને તમારો મ હમા આકાશમાં ભર ૂર છે.

2 નવજાતો અને બાળકોના ુખમાંથી તમાર સ્ ુ તની ગાથાઓ
પ્રગટ છે.

તમારા શ ુઓને ૂપ કર દેવા માટે તમે તેમને આ શ કતશાળ
ગીતો આપ્યા છે.

3 હે યહોવા, ારે રાત્રે હુ આકાશદશર્ન કરુ છુ.
અને ચંદ્ર તથા તારાઓથી ભ ુ નભ નહા ું છુ,
ત્યારે તમારા હાથનાં અદ્ભત કૃત્યો વષે હુ વચારુ છુ.

4 પછ મને આ યર્ થાય છે,
કે માનવજાત ું છે,

જે ું તમે સ્મરણ કરો છો?
માણસો તે કોણ છે કે તેઓની તમે ુલાકાત લો છો?

5 કારણ, તમે એને દેવ કરતાં થોડોજ ઊતરતો ૃ ો છે,
અને તેના માથા પર મ હમા ને માનનો ુગટ ૂકયો છે.

6 તમે જ તેને, તમે ઉત્પ કરેલી ૃ નો અ ધકાર આપ્યો છે
અને તે સઘળ ૃ નો તમે તેને કારભાર બના ો છે.
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7 એટલે સવર્ ઘેટાં તથા બળદો, અને જગલી પ્રાણીઓનો પણ.
8 વળ આકાશનાં પક્ષીઓ,

સ ુદ્રમાં રહેતા માછલાં તથા જીવોનો પણ.
9 હે યહોવા, અમારા પ્ર ુ, સમગ્ર વ માં તમારુ નામ સૌથી

મહાન છે.

9
નદશક માટે. રાગ: “ ુથ-લાબ્બેન” દાઉદ ું ગીત.

1 હુ યહોવાની, મારા સં ૂણર્ હૃદયથી આભારસ્ ુ ત કર શ;
અને તેમના અદ ૂત કૃત્યો હુ પ્રત્યેક કત સમક્ષ પ્રગટ
કર શ.

2 હે દેવ, હુ તમારામાં આનંદ પામીશ અને ુશ થઇશ.
સૌથી ઉયા દેવ હુ તમાર પ્રશંશા કરતાં સ્તોત્રો ગાઇશ.

3 ારે મારા સવર્ શ ુઓ પાછા ફર ને તમારાથી ભાગશે
અને તેઓ ઠોકર ખાઇને નાશ પામશે.

4 સૌથી ઉયા અને ન્યાયાસન પર બેસીને તમે સાચો ન્યાય કય
છે.

તમે મને ન્યાય કર ને માર સજા ન ત કર છે.
5 હે યહોવા, તમે વદેશી રા ોન,ે

અન્ય પ્રજાઓને અને દુ લોકોનો નાશ કય છે.
અને તમે સદાને માટે તેઓના નામ ૂંસી ના ાં છે.

6 હે યહોવા, સવર્ શ ુઓનો અંત આ ો છે.
અને સદાકાળ માટે નાશ પામ્યા છે.
જે નગરો તમે પાયમાલ કયાર્ છે, તેના નામો નશાન નથી
ર ા.ં

7 પર ુ યહોવા સદાકાળ રાજા તર કે બરાજે છે;
અને તેમની રાજગાદ સદા ન્યાય કરવાં ાયી છે.

8 તે જગતનો ન્યાય નશ્પક્ષતાથી કરે છે
અને તે રા ોનો ન્યાય પ્રામા ણકતાથી કરે છે.

9 યહોવા, ત્રાસીને હેરાન થયેલા લોકોને કલ્લારૂપ થશે,
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તે સવર્ સંકટોમાં સહુ લોકોના ગઢ થશે.

10 જઓે તમારંૂ નામ જાણે છે તેઓ તમારો વ ાસ કરશ,ે
કારણકે તમાર પાસે મદદ માટે આવેલાંઓને તમે કયારેય
તરછોડયા નથી.

11 યરૂશાલેમમાં વસનાર યહોવાના સ્ ુ તગાન ગાઓ;
ૂલી ન શકાય તેવાં તેમના કૃત્યો જગતને જણાવો.

12 કારણ જે ન્યાય શોધતા હોય છે
તેઓને તે યાદ રાખે છે.*

તેઓ રૂદન કરતા ગર બ
લોકોને મદદ કરવા ું ુલતાં નથી.

13 “હે યહોવા, તમે મારા પર દયા કરો,
મને મોતના ુખમાંથી બચાવો,

મને કે ું દ:ુખ છે!
તે તમે જુઓ.

14 જથેી પછ હુ યરૂશાલેમના દરવાજે બધાં લોકોની સમક્ષ તમાર
સ્ ુ ત ગાઇશ

અને તમારા રક્ષણમાં ુશ રહ શ.”

15 જે રા ોએ બીજાઓ માટે ખાડા ખોધ્યા હતા,
તેઓ પોતેજ ખાડામાં પડયા છે.
તેઓ પોતે ગોઠવેલા છટકામાં પોતેજ સપડાયા છે.

16 યહોવાએ ન્યાયી ુકાદાઓ આપીને,
પોતાની ઓળખાણ આપી છે અને દુ ો પોતાનીજ પ્રપંચી
જાળમાં ફસાઇ ગયા છે.

17 દેવને ૂલનારા દુ ોને નરકમાં ધકેલી દેવાશ.ે
* 9:12: કારણ � યાદ રાખે છે ૂળ પ્રમાણ,ે “લોહ શોધતા.” જે માણસને માર
નાંખવામાં આ ો હોય તેનો પ રવાર મારનારને સજા અપાવવા ન્યાયાલયમાં જઇ શકે.
અહ , દેવ ન્યાયધીશ જવેા છે જે બીજા લોકોથી પડ ત લોકોને સાંભળે છે.
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યહોવાને ૂલનારા સઘળાં લોકો શેઓલમાં જશે.
18 ભખાર ઓ કદ ય ૂલાઇ જશે ન હ.

ગર બોની આશા હમેશ માટે નરાશામાં ન હ ફેરવાય.

19 હે યહોવા, ઊઠો; માણસને વ ુ બળવાન થવા ન દેશો!
ભલે રા ોનો ન્યાય તમાર સં ુખ થાય.

20 હે યહોવા, તેઓને ભયભીત કરો,
જથેી તેઓ એમ જાણે કે તેઓ માત્ર સામાન્ય મ ુષ્યો છે.

10
1 હે યહોવા, તમે શા માટે આધા ઊભા રહો છો?

સંકટ સમયે અમને તમાર ૂબ જરૂર છે,
તમે પાછા કયાં સંતાઇ ગયા છો?

2 દુ ઉધ્ઘત પ્રપંચીઓ ગર બોને સતાવે છે
અને ગર બ લોકો દુ લોકોની યોજનાઓમાં ફસાઇ જાય
છે.

3 ખરેખર દુ લોકો તેમની દુ ઇચ્છાઓ ું અ ભમાન કરે છે;
લોભીઓને યહોવામાં વ ાસ હોતો નથી, અને તેઓ તેમની

નદા કરે છે.
4 દુ , અ ત અ ભમાની, ઉદ્ધત માણસો માને છે કે દેવ છે જ

ન હ;
દેવ તરફ ફરવાનો વચાર ુદ્ધાં જરાય તેઓ કરતાં નથી.

5 તેમ છતાં જે કરે છે તે સવર્માં તે સફળતા મેળવે છે;
અને તેઓ પોતાના શ ુઓને હરાવે છે.
દેવનો ન્યાય તેમનાથી ઘણો ઊચો છે.

6 “હુ ડગનાર નથી, મને અથવા મારા વંશજોને પેઢ ઓ
ુધી કોઇ વપ ન હ આવે.” એવી બડાઇ તેઓ હાંકે
છે.

7 તેમ ું મોઢુ જુઠ્ઠાણાંઓથી અને શ્રાપોથી ભરે ું છે.
તેમની જીભ દુ યોજનાઓને જન્મ આપે છે.
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8 નદોષર્ લોકોને ઓ ચતો હુમલો કર ને માર નાખવા માટે ુપ્ત
જગ્યાઓમાં બેસે છે.

કોઇ કમનસીબ કતને પસાર થતો જોવા
માટે તેઓ છુપાઇ જાય છે.

9 જમે સહ ુફામાં છુપાઇને
ુપ્ત જગામાં ભરાઇ રહે છે;

અને જમે શકાર શકારને ફસાવે છે
તેમ તે ગર બોને પોતાની જાળમાં ફસાવે છે.

10 તેઓના બળ આગળ ગર બો દબાઇને નીચા નમી જાય છે,
અને લાચાર બની તેઓના પંજામાં સપડાઇ જાય છે.

11 તે પોતાના હૃદયમાં વચાર કરે છે “આ ું થઇ ર ું છે?
દેવ ૂલી ગયા છે?

તેમણે પોતા ું ુખ જો ુ નથી,
સંતાડ રા ુ છે. અને ું તે કદ જોશે ન હ?”

12 હે યહોવા, ઊઠો! હે દેવ,
તમારો હાથ ઉંચો કર ને દુ લોકોને શક્ષા કરો
અને ગર બને ૂલશો ન હ.

13 હે દેવ, દુ ો શા માટે તમારો દરુુપયોગ કરે છે?
શા માટે તેઓ તેમનાં હૃદયમાં વચારે છે કે દેવ તેમની પાસે
કયારેય જવાબ ન હ માગ?ે

14 હે યહોવા, તેઓ જે કાંઇ કર ર ાં છે તે તમે જુઓ છો.
તેમના દુ આચરણની નોંધ તમે લીધી છે,

તેઓની નજરમાં હમેશા ઉપદ્રવ અને ઇષાર્ હોય છે.
તમે તો અનાથનાં બેલી છો, હવે તેઓને શક્ષા કરો,

હે યહોવા, ગર બ માણસની દ્ર મદદ માટે તમારા પર જ છે
તમે લોકોમા,ં નરાધારની સહાય માટે જાણીતા છો.

15 દુ લોકોના હાથ તમે તોડ નાખો.
તેમાંથી એકને પણ છોડશો ન હ અ ન કરનારાઓનો
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દુ તાથી નાશ કરો ાં ુધી તેમાંનો એક પણ બાક ન
રહે.

16 યહોવા સદાકાળનો રાજા છે.
વદેશી રા ોને તેના દેશમાંથી ૂંસી ના ા છે.

17 હે યહોવા, તમે નમ્રની અ ભલાષા જાણો છો;
તમે તેઓના પોકારો સાંભળશો અને સહાય કરશો.
અને તેઓના થત હૃદયોને દલાસો આપશો.

18 અનાથ તથા ત્રસ્ત, લોકોનો ન્યાય કરો જથેી ૃથ્વીનો કોઇ
પણ માણસ તેમના દમનનો ભોગ બનનારા લોકોને હવે પછ
ડરાવે કે ત્રાસ આપે ન હ.

11
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 યહોવા પર હુ ભરોસો રા ું છુ, તો પછ “શા માટે તમે મને
ુરક્ષા

માટે પક્ષીની જમે ઊડ ને મારા પવર્તો પર નાસી જવા ું કહો
છો?”

2 કારણ કે દુ લોકો તેમના ધ ુષ્યની પણછ ખેંચે છે જુઓ,
તેમણે પણછ પર તેમના તીર ચઢા ાં છે.

તેઓ અચાનક આક્રમણ કરવા માટે જાડ માં છુપાઇ ગયા છે,
અને તેઓ પ્રામા ણક માણસોના હૃદયમાં તીર વીંધવા ું ધ્યેય
રાખે છે.

3 ારે સમાજના પાયાઓનો જ નાશ થઇ ગયો છે,
તો પછ સારા લોકો ું કર શકે?

4 યહોવા હજુ પોતાના પ વત્ર મં દરમાં છે.
યહોવા ું રા ાસન આકાશમાં છે.

તે સ્વગર્માંથી શાસન કરે છે અને તેમની આંખો લોકો જે કરે છે
તે બ ું જુએ છે અને તેઓ સારા છે કે ખરાબ તેને પારખે
છે.
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5 યહોવા ઉમદા માણસોની પર ક્ષા કરે છે
પણ દુ અને અન્યાયી લોકોને ધ ારે છે.

6 દુ લોકો પર વરસાદની જમે વરસાવવા માટે તે અ અને
ગંધક ુ નમાર્ણ કરશે

અને તેઓ ગરમ ૂ સવાય કઇ ન હ મેળવે.
7 કારણ, યહોવા ન્યાયી છે અને ન્યાયીપણાને ચાહે છે,

જે પ વત્ર ને ન્યાયી છે, તેજ તે ું ુખ જોઇ શકશ.ે

12
નદશક માટે, શેમીનીથ ુજબ ગાવા માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, રક્ષા કરો;
દેવથી ડરનારાઓનો નાશ થઇ ર ો છે
તો પછ વ માં વ ા ુ માણસો કયાં મળશે?

2 લોકો તેમના પોતાના પડોશીઓ સાથે જૂ બોલે છે.
લોકો જૂઠાણાંથી એકબીજાની ખોટ પ્રશંસા કરે છે.

3 પણ યહોવા પ્રશંસા કરનારા હોઠોનો
અને બડાઇ કરનાર જીભોનો નાશ કરશ.ે

4 તેઓએ એમ ક ું, “અમાર જીભથી અમે જીતી ું;
હોઠ અમારા પોતાના છે,

અમારો કોણ મા લક છે જે અમને અટકાવે?”
5 યહોવા કહે છે, “હવે હુ ઊભો થઇશ

અને તમારુ રક્ષણ કરવા આવીશ,
કારણ કે ગર બો ૂટાયા

તેને લીધે તેઓ નસાસા લઇ ર ાં છે.
તેઓને જે ુરક્ષાની જરૂર છે તે હુ તેમને આપીશ.”

6 યહોવાના શ ો સાત વખત
ભઠ્ઠ માં તપાવેલી
ચાંદ જવેા સાચા અને પ વત્ર છે.
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7 હે યહોવા, તેઓને સંભાળજો;
આ દુ પેઢ થી તેમને સદાય બચાવજો.

8 દુ લોકો શકારની શોધમાં ચારેબાજુ ફરતાં હોય છે.
અને લોકોમાં આવા નકામાં લોકોને માન મળે છે.

13
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, ાં ુધી તમે મને ૂલી જશો?
ું સદાને માટે?

હુ ન:સહાય છુ, તમે ાં ુધી મારાથી ુખ ફેરવશો?
2 આખો દવસ મારુ હૃદય દ:ુખથી ભરાઇ ગ ું છે અને હુ માર

જાતને ૂછયા કરુ છુ:
જો તમે મને ૂલી ગયા હો તો કયાં ુધી મારે વચાર ું કે
તમે મને ૂલી ગયા છો?

કયાં ુધી મારા હૃદયમાં આ દ:ુખનો અ ુભવ કરવો?
કયાં ુધી મારા દશુ્મનો મને જીતતા રહેશે?

3 હે યહોવા, મારા દેવ, ધ્યાન દઇ અને મારા સવાલોના જવાબ
આપો.
ાં ુધી હુ ૃત્ ુ નદ્રામાં ન પડુ ત્યાં ુધી માર આંખોમાં
જયો ત પ્રગટાવો.

4 શ ુઓને કહેવા દેશો ન હ કે, અમે તેની ઉપર વજય મેળ ો
છે.

માર હાર જોવામાં તેઓને રાજી ન કરતાં.

5 મેં હમેશા તમાર કૃપા પર ભરોસો રા ો છે.
તમાર પાસેથી ુ કત મેળવવામાં મારા હૃદયને આનંદ મળશ.ે

6 યહોવા સમક્ષ હુ ગાયન ગાઇશ,
કારણ યહોવાએ મારા પર કૃપા કર છે.
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14
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 ૂખર્, દુ માણસ માને છે: “દેવ છે જ ન હ.”
તે માણસ અને અનૈ તક છે.

તેવા માણસો દુ , તરસ્કારપાત્ર કૃત્યો કરે છે.
તેઓમાં કોઇ સત્કમર્ કરનાર નથી.

2 યહોવા સ્વગર્માંથી બધાંને જુએ છે એ જાણવા માટે,
કે કોઇ ડા ાં લોકો છે
કે જમેને દેવની મદદની જરૂર છે.

3 પણ ના! ત્યાં કોઇ નથી.
બધાએ સાચો રસ્તો છોડ દ ધો છે

અને યહોવાથી
દૂર થઇ ગયા છે.

4 તેઓ રોટલીની જમે મારા લોકોને ખાય છે,
અને તે દષુ્કમોર્ કરનારાઓ દેવને નથી જાણતા.
તેઓ નથી યહોવાને પ્રાથર્ના કરતા કે નથી તેની ઉપાસના
કરતા.ં

5 જુઓ! તેઓ ભયભીત થઇ ગયા છે,
કારણ યહોવા, ન્યાયીઓની સાથે છે.

6 દુ લોકો ગર બ લોકોની શખામણની મજાક ઉડાવે છે.
પણ ગર બોને તો યહોવા ું રક્ષણ અને આશ્રય છે.

7 ભલે ઇસ્રાએલ ું તારણ
સયોન પવર્ત પર આવે.

ારે યહોવા ઇસ્રાએલીઓને તેમની સ્વતંત્રતા પાછ લાવી આપશે
ત્યારે યાકૂબ પ્રસ થશે
અને ઇસ્રાએલ ુખી થશે.
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15
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, તમારા પ વત્ર મંડપમાં કોણ નવાસ કરશે?
તમારા પ વત્ર પવર્ત પર આવીને કોણ રહેશે?

2 જે સા ુશીલતા પાળે છે,
જે ન્યાયથી વતર્તા હૃદયથી સત્ય બોલે છે.

3 તે કદ બીજા લોકો માટે ખરાબ બોલતો નથી,
તે તેના પ રવાર માટે શરમજનક વાત કયારેય કરતો નથી.

તે કયારેય પોતાના મત્ર ું ૂંડુ કરતો નથી;
અને કયારેય પોતાના પડોશીને હાની પહોંચાડતો નથી.

4 તેની દ્ર માં પાપી માણસ વખોડવાને પાત્ર છે.
જઓે યહોવાનો ભય અને આદર રાખે છે તેને તે માન આપે
છે.

તેને ુકશાન સહન કર ું પડે તો
પણ પોતાના વચન કયારેય તોડતો નથી.

5 તે તેણે ધીરેલાં નાણાં ઉપર ાજ લઇને
તે કોઇ ું શોષણ કરતો નથી.

તે નદોષર્ માણસો સામે જૂઠ સાક્ષી દઇને કદ લાંચ લેતો નથી.
જઓે આ ર તે જીવે છે તે હમેશા ુર ક્ષત રહેશે.

16
દાઉદ ું મખ્તામ.

1 હે યહોવા, માર રક્ષા કરો, કારણ કે હુ તમને આધીન છુ.
2 મે યહોવાને ક ુ છે,

“તમે મારા મા લક છો.
માર પાસે જે બ ું સારુ છે તે ફકત તમાર પાસેથી જ
આ ું છે.”

3 ૃથ્વી પર યહોવાથી ડરનારા સંતો ઉ મ છે,
“એવાં સ્રી ુરુષના સંગમાંજ
મને આનંદ મળે છે.”
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4 જઓે યહોવાને બદલે બીજા દેવોની ૂજા કરવા દોડે છે તે સવર્
દ:ુખના દ રયામાં ડૂબી જશે.

હુ તેઓની ૂ ત પર ચડાવાતા લોહ ના પેયાપર્ણમાં જોડાઇશ
ન હ.

હુ તેમના દેવોના નામ કદ પણ ઉચ્ચાર શ ન હ.
5 યહોવા, તમે મારા વારસાનો તથા મારા પ્યાલાનો ભાગ છો.

હે યહોવા, તમે મને સહાય કરો! તમે મને મારો ભાગ
આપો!

6 આનંદદાયક ાનમાં મારા ુશો ભત
વારસાનો ભાગ મને મ ો છે.

7 મને બોધ આપવા માટે હુ યહોવાની પ્રશંસા કરુ છુ.
રોજ રાત્રે તે મને જ્ઞાન આપે છે અને મારે ું કર ું તે મને
જણાવે છે.

8 મેં યહોવાને સદા માર સામે રા ા છે
તેથી મને કદ પડવાનો કે ઠોકર ખાવાનો ડર નથી.

હુ તેમના જમણા હાથ પાસે જ છુ,
ત્યાંથી મને કોઇ ખસેડ શકે તેમ નથી.

9 તેથી મારુ હૃદય ભર ૂર આનંદમાં છે.
અને મારો આત્મા પણ ુશ છે;
તેથી મારુ શર ર ુર ક્ષત રહેશે.

10 કારણ, તમે મારો આત્મા,
શેઓલને સોંપશો ન હ.
તમે તમારા ભકતોને કબરમાં જવા દેશો ન હ.

11 તમે પોતેજ મને જણાવો છો, જીવનમાં ા માગેર્ મારે જ ુ.ં
તમાર હાજર થી સં ૂણર્ આનંદ છે.
તમાર જમણી બાજુએ અનંતકાલીન અને અસીમ ુખો છે.

17
દાઉદની પ્રાથર્ના.

1 હે યહોવા, મને સાંભળો! ન્યાય માટેની
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માર પ્રાથર્ના પર ધ્યાન આપો;
કારણ કે હુ પ્રામા ણક છુ અને સત્ય બો ું છુ,

જે ન્યાયી છે તે જ મેં ક ુર્ છે તો માર નમ્ર પ્રાથર્ના સાંભળો.
2 હે યહોવા, મારો ન્યાય તમાર પાસેથી આવશ,ે

તમે સત્યને જોઇ શકો છો.
3 તમે મારા હૃદયને ઊંડાણમાંથી જો ું છે.

તમે રાત્રે માર સાથે હતાં. તમે મારુ પાર ું ક ુર્ છે
અને મારો કોઇ દોષ કાઢયો નથી.

હુ કદ ખરાબ યોજના કરતો નથી અને તે તમે જાણો છો.
4 મેં સદા તમાર આજ્ઞા ું પાલન ક ુર્ છે અને જુલમીઓના માગર્થી

હુ દૂર ર ો છુ.
ને કૂ્રર દુ માણસોની મેં કદ સંગત કર નથી.

5 મારા પગલાં તમારા માગોમા ર ર ાં છે,
અને મારો પગ કદ લપસ્યો નથી.

6 હે દેવ, માર વનંતી છે કે તમે માર પ્રાથર્ના સાંભળો
અને તેનો જવાબ આપો.

7 ભરોસો રાખીને જઓે તમાર પાસ,ે
શ ુઓની વરુદ્ધ સહાય માંગે છે;

તેઓને તમે તમારા જમણાં હાથે
તમાર અદ્ભત કરુણા બતાવી બચાવી લો છો.

8 તમાર આંખની ક ક સમજીને તમે માર રક્ષા કરો.
અને તમાર પાંખોની છાયા નીચે મને સંતાડ દો.

9 મને ૂંટવા પ્રયત્ન કરતા દુ લોકોથી મને બચાવો,
મને ચારેબાજુ ધેર વળેલા ભયજનક શ ુઓથી ુકત કરો.
10 તેઓ તો દયાહ ન અને ઉદ્ધત છે,

તેઓના મોઢે તેમની બડાઇ સાંભળો.
11 તેઓ અમને ડગલે ડગલે ઘેર ને ઊભા છે.

તેઓની આંખો અમને ૂ મ પર
પછાડવાને તાક રહ છે.
12 તેઓ સહની જમે શકારને ફાડ ખાવા આ ુર છે.
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અને ત્રાટકવાની રાહ જોતા છુપાઇ ગયેલા સહના બચ્ચાના
જવેા છે.

13 હે યહોવા, તમે ઉઠો, આવો અને શ ુઓની સામે થાઓ,
તેઓને પાડ નાખી પરાજીત કર દો
અને તમાર તરવાર વડે મને દુ ોથી બચાવો.

14 હે યહોવા, તમાર શ કત દ્વારા દુ લોકોને આ દુ નયામાંથી,
આ સજીવોની દુ નયામાંથી દૂર કરો.

પર ુ જે લોકો મદદ માટે તમાર પાસે આ ાં છે,
હે યહોવા, તેમને ખાવા માટે ુષ્કળ આપો તેથી તેમનાં
બાળકો પાસે

પણ ુષ્કળ હશે અને તેથી તેઓ તેમનાં પૌત્રો માટે પણ
ૂર ું બચાવી શકે.

15 પણ હુ ન્યાય ૂવર્ક વ યો છુ તેથી
હુ તમારો ચહેરો જોઇ શકુ અને તમને જોઇને મને સંતોષ
થશ.ે

18
નદશક માટે. યહોવાના સેવક ું ગીત, જે દવસે યહોવાએ

તેને તેના બધાં શ ુઓના હાથમાંથી તથા શાઉલનાં હાથમાંથી
છોડા ો, તે દવસે તેણે યહોવાને આ ગીત ું વચન ક ું.
1 “હે યહોવા, મારા સામર્થ્ય,

હુ તમને ચાહુ છુ.”

2 યહોવા મારો ખડક, મારો મજ ૂત કલ્લો છે.
દેવ મારો ખડક છે.

તે મારુ આશ્રય ાન છે.
તે માર ઢાલ છે.
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તેની શ કત મારુ રક્ષણ કરે છે.*
પવર્તોમાં ૂબ ઉંચાઇ પર તે મારુ ુરક્ષા ું ાન છે.

3 યહોવા સ્ ુ તપાત્ર છે,
હુ તેમને વનંતી કર શ
અને મારુ સવર્ શ ુઓથી રક્ષણ થશ.ે

4 મને ૃત્ ુનાં બંધનોએ ઘેર લીધો છે,
અને દુ તાનાં મોજાં મારા પર ફર વ ાં છે.

5 શેઓલનાં બંધનોએ મને બધી બાજુએથી ધેર લીધો છે.
ૃત્ ુનો ગા ળયો; માર સામેજ આવી પડ્યો છે.

6 મને મારા સંકટમાં સહાય કરવાં
મેં યહોવાને કરુણાભર વનંતી કર ,

તેમણે પોતાના પ વત્ર ાનમાં મારો અવાજ સાંભ ો,
અને તેનાં કાનમાં માર અરજ પહોંચી ગઇ.

7 ત્યારે ધરતી થરથર ુજી ઊઠ ને પવર્તોના પાયા ખસી ગયા,
અને હલવા લાગ્યા.
પવર્તો ુજી ઊઠયા, કારણ, યહોવા કોપાયમાન થયા હતા.ં

8 તેમનાં નસકોરાંમાંથી ુમાડો નીકળવા લાગ્યો,
અને દેવના ુખમાંથી ભસ્મ કરનાર અ નીકળવા લાગ્યો.
તેમનામાંથી સળગતાં તણખા નીક ા.ં

9 તેમણે આકાશને ચી ુર્ અને પગની નીચે કાળા
વાદળા સાથે નીચે ઉતયાર્.

10 તેકરૂબ પર ચડ ને ઊડતા હતા.ં
અને તેઓ પવનમાં ઉંચે ઊડતા હતા.ં

11 તેમણે પોતાની આસપાસ અંધકારથી ઢાંક દ ું છે.
અને પોતાના માગર્ને મેઘજળનાં ગાઢ વાદળોથી ઢાંક દ ધેલ
છે.

12 એકાએક તેમના ઉજ્જવળ ધડાકા સાથે વીજળ ચમક .
પ રણામે ત્યાં કરાં વરસવાં લાગ્યા અને આગના તણખાં
ઝયાર્.

* 18:2: તેની � કરે છે ૂળ પ્રમાણે: “તે મારા તારણ ું શગ છે.”
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13 યહોવાએ આકાશમાંથી ગજના કર અને પરાત્પર દેવે મોટો
અવાજ કાઢયો.

એના પ રણામે ત્યાં કરાઁ પડ્યા અને વીજળ ના ચમકારા
થયા.

14 તેણે તેના વીજળ ના તી ણ બાણો મારાં બધાં શ ુઓ પર
છોડ્યા અને તેમને ુંજવીને વખેર ના ાં.

15 પછ હે યહોવા, તમાર આજ્ઞાથી, જુઓ,
સ ુદ્રનાં ત ળયાં દેખાયા.ઁ

તમારાં નસકોરાઁના ાસથી
ધરતીના પાયા ઉઘાડા થઇ ગયા.

16 તેમણે હાથ લંબાવી મને આકાશમાંથી પકડ લીધો
અને મહા વપ ના ઊંડા પાણીમાંથી મને બહાર ખેંચી લીધો.

17 તેમણે મને મારા બળવાન શ ુથી અને દ્વષેીઓથી બચા ો,
કારણ કે તેઓ મારા કરતાઁ જોરાવર હતા અને મને ધ ારતાં
હતા.

18 માર વપ નાં દવસોમાં તેઓ મારા પર ૂટ પડ્યા,
અને હુ તો અ ત નબર્ળ હતો પર ુ યહોવાએ મને ર
રા ો.

19 તેઓ મને ુલ્લી જગામાં દોર ગયાં.
અને એ તેઓ હતાં કે જણેે મને બચા ો, કારણકે તેઓ
મારાથી ુશ હતા.

20 મને યહોવાએ, મારા ન્યાયીપણા ું ફળ આપ્ ું છે,
મારા જીવનની ુદ્ધતા પ્રમાણે તેમણે મને પાછુ વાળ આપ્ ું
છે.

21 કારણ કે મેં યહોવાની આજ્ઞા પાળ છે,
અને મેં તેમની વ ુખ થઇને ૂંડાઇ કર નથી.

22 હુ તેમનાં સવર્ નયમોને કાળજી ૂવર્ક અ ુસય છુ.
મેં તેમની આજ્ઞા હમેશા માર સં ુખ રાખી છે અને તેમાની
એકેય આજ્ઞાની અવગણના કર નથી.

23 હુ તેમની સાથે વ ુદ્ધ અને પ્રામા ણક હતો



ગીતશા 18:24 xxiv ગીતશા 18:36

અને મેં માર જાતને અ ન અને અયોગ્ય કરવાથી દૂર રાખી
છે.

24 યહોવાએ મારુ ન્યાયીપણુઁ અને મારા હાથની ુદ્ધતા જોઇને
તે પ્રમાણે મને પ્ર તદાન દ ું છે.

25 હે યહોવા, જઓે તમાર પ્રત્યે વ ા ુ છે, તેને તમે વ ા ુ
છો.

જઓે તમાર પ્રત્યે એક ન છે, એને તમે એક ન છો.
26 જઓે ુદ્ધ અને સારા છે તેમની સાથે તમે ુદ્ધ અને સારા

છો.
પણ જઓે હઠ લા છે તેઓને સાથે હઠ લા દેખાશો.

27 તમે ગર બ લોકોને બચાવો છો,
અને અ ભમાની લોકોને અપમા નત કરો છો.

28 યહોવા, મારા દેવ! તમે મારા હૃદયમાં દ વાં પ્રગટાવો છો!
મારા અંધકારને તમે પ્રકાશમાં ફેર ો છે.

29 તમારા સામર્થ્ય વડે હુ હવે કલ્લો પણ કૂદ જાઉં છુ.
અને કોઇપણ સૈન્યની ટૂકડ પર હુ આક્રમણ કર શકુ છુ.

30 દેવનો માગર્ તો પ ર ૂણર્ છે અને યહોવાનો શ પરખેલો છે;
જઓે તેના પર ભરોસો રાખે છે તે સઘળાની તે ઢાલ છે.

31 કારણ, યહોવા વના બીજા દેવ કોણ છે?
તેનાં વના ખડક સમાન બીજુ કોણ છે?

32 તેમની શ કતથી તેઓ મને ભર દે છે
અને પ વત્ર જીવન જીવવાં માટે મને સહાય કરે છે.

33 તે મારા પગોને હરણીના જે ું દોડવાં જવેા બનાવે છે
અને ઉંચાઇઓ પર મને ર રાખે છે.

34 મારા હાથોને તેઓ લડતાં શીખવે છે.
પ ળ ું ધ ુષ્ય ખેંચવાની શ કત તેઓ મને આપે છે.

35 તમે તમારા તારણની ઢાલ મને છે,
તમારા જમણા હાથથી તમે મને ટેકો આપ્યો છે,
અને તમાર અમી એ મને મોટો કય છે.

36 તમે મને ઝડપથી દોડવામાં મદદ કર છે,
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જથેી મારા પગ કદ લપસ્યાં નથી.
37 હુ મારા શ ુઓને તેઓની પાછળ પડ ને જરૂર પકડ પાડ શ;

અને તેઓનો નાશ ન હ થાય ત્યાં ુધી પાછો ફર શ ન હ.
38 હુ તેઓને એવા વીંધી નાખીશ કે તેઓ ફર ઊભા ન હ થઇ

શકે.
તેઓ મારા પગે પડશે.

39 કારણ તમે મને ુદ્ધને સારુ શ કતરૂપી શ થી સજ્જ કય
છે.

માર સામે થનારને તમે મારે તાબે કય છે.
40 શ ુઓની ડોક પર પ્રહાર કરવાની તમે મને તક આપી હતી.

તેથી જઓેએ મારો તરસ્કાર કય છે, તે સવેન મેં સંહાર
કય છે.

41 તેઓએ ઘણી ૂમો પાડ છતાં
તેઓને બચાવનાર કોઇ નહો ુ.ં હા,

તેઓએ યહોવાને વનંતી કર ,
પર ુ કોઇ જવાબ મ ો ન હ.

42 પવનથી કાતી ૂળની જમે તેમને મેં વખેર ના ાં છે
અને ગલીઓમાંની ૂળની જમે તેમને કચડ ના ાં છે.

43 તમે મને મારા વરુદ્ધ લડતાં લોકોથી બચાવો.
મને બીજા રા ોનો રાજા બનાવો.
જે લોકોને હુ જાણતો પણ નથી તેઓ માર સેવા કરશે.

44 મારે શરણે પરદેશીઓ આ ાં છે.
અને મારો હુકમ સાંભળતાં જ તેઓ માર આજ્ઞાને આધીન
થાય છે.

45 પરદેશીઓ હમત ુમાવી બેઠાં છે,
અને ૂજતા ૂજતા તેઓ કલ્લાની બહાર આવે છે.

46 યહોવા જીવતા જાગતા દેવ છે.
મારા રક્ષકને ધન્ય હો;
મારો ઉદ્ધાર કરનાર દેવની મહાનતાનો પ્રચાર કરો.

47 યહોવા મારા દશુ્મનોને શક્ષા કરે છે
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અને રા ોને મારા તાબામાં ૂકે છે.
48 તે મારા શ ુઓથી મને છોડાવે છે.

અને માર સામે થનાર પર મને વજય અપાવે છે.
માર લાજ ૂંટનાર માણસથી મને બચાવે છે.

49 માટે હે યહોવા, વદેશીઓમાં હુ તાર સ્ ુ ત કર શ,
અને હુ તારા નામનાં સ્રોત્ર ગાઇશ.

50 યહોવા તેમના દ્વારા પસંદ કરેલા રાજાઓને ઘણા વજયો
મેળવવામાં મદદ કરે છે,

યહોવા પોતે અ ભ ષકત કરેલા રાજાઓ પ્ર ત દયા બતાવે
છે.

યહોવા દાઉદ તથા તેનાં વંશજો પ્ર ત હમેશા વ ા ુ રહેશે.

19
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 આકાશો દેવનાં મ હમા વષે કહે છે.
અંત રક્ષ તેના હાથે સજન થયેલી અદ્ભત વસ્ ુઓ વષે કહે
છે.

2 પ્રત્યેક નવો દવસ તેના સજનની સાચી વધારે વાતો કહે છે.
દરેક રાત દેવના સામર્થ્ય વષે વધારે કહે છે.

3 ત્યાં વાણી નથી અને ત્યાં શ ો નથી.
કોઇ અવાજ સંભળાતો નથી,

4 પણ તેમનો “અવાજ” આખી ૃથ્વી પર જાય છે,
સમગ્ર જગત તેના છેડાઓ ુધી તેમના “શ ો” સાંભળે છે.

તેમણે ૂયર્ માટે એક મંડપ ના ો છે.
5 તે ૂયર્ પોતાના ઓરડામાંથી પરણવા નીકળતા વરરાજા
જવેો છે,

તે દોડની સ્પધાર્ના આનં દત,
તેજસ્વી અને બળવાન ખેલાડ જવેો છે.

6 તે આકાશને એક છેડથેી નીકળ
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અને તેના બીજા છેડા ુધી પ રક્રમણ કરે છે.
તેની ઉષ્ણતા પામ્યા વના કોઇ બાક રહ જ ું નથી.

7 યહોવાના પ વત્ર વચનો સં ૂણર્ છે.
તે આત્માને તાજગી આપે છે.

યહોવાની સાક્ષી, ખરેખર વ ાસપાત્ર છે.
તે ૂખર્ને ડા ાં થવા માટે મદદ કરે છે.

8 યહોવાના વ ધઓ યથાથર્ છે.
તેઓ હૃદયને ભર ૂર આનંદ આપે છે.

યહોવાની આજ્ઞાઓ નમર્ળ છે.
જે આંખોને પ્રકાશ આપે છે.

9 યહોવા માટેનો ભય ુદ્ધ
અને અના દ છે.

યહોવાના ઠરાવો નષ્પક્ષ અને સાચા છે.
તેઓ સં ૂણર્પણે ન્યાયી છે.

10 તે ુદ્ધ સોના કરતાં પણ વ ુ પસંદ કરવા યોગ્ય છે.
વળ મધ ૂડાનાં ટ પાં કરતાંય તે ખરેખર વધારે મીઠાં છે.

11 કારણ, તમારો ઉપદેશ તેના સેવકોને ચેતવણી આપે છે
અને જઓે તે ું સદા પાલન કરે છે તેઓને સફળતા આપે
છે.

12 મારા હૃદયમાં છુપાયેલા પાપોને હુ જાણી શકતો નથી,
છાની ર તે કરેલા પાપોમાંથી મને ુદ્ધ કરો અને ુકત કરો.

13 મને કોઇ ું ખરાબ કરવાના વચારો અને પાપથી દૂર રાખો અને
તેમ કરતા અટકાવો.

મને ખરાબ કાયર્ ન કરવા માટે તમે સહાય કરો.
ત્યારે જ હુ દોષ ુકત અને ૂણર્ થઇશ

અને મહાપાપ કરવામાંથી બચી જઇશ.
14 હે મારા રક્ષક અને ઉદ્ધારક યહોવા;

મારા ુખના શ ો, તથા હૃદયનાં વચારો તમાર સમક્ષ માન્ય
રાખો.
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20
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 સંકટનાં દવસોમાં યહોવા તાર પ્રાથર્ના સાંભળ તને ઉ ર
આપો;

યાકૂબનાં દેવ, સવર્ પ્રકારની વપ માં તાર રક્ષા કરો.
2 ભલે તેઓ પોતાના પ વત્ર ાનમાંથી તેમની મદદ મોકલે

અને તમને સયોનમાંથી શ કત આપ.ે
3 તારા કરેલા સવર્ અપર્ણોને યાદ રાખી,

અને તારુ દહનાપર્ણ સ્વીકારે.
4 તને તાર ઇચ્છા પ્રમાણે આપે

અને તાર સવર્ યોજનાઓને પાર પાડ.ે
5 તમાર ુ કત અમને ુખી બનાવશ,ે

આપણા દેવને નામે આપણી ધ્વજાઓ ચઢાવી ુ;ં
યહોવા તમાર બધી વનં તઓનો સ્વીકાર કરે.
6 યહોવાએ પોતે જનેે અ ભ ષકત કયાર્ છે, તેને વજય અપાવે

છે,
તે પ વત્ર આકાશમાંથી પોતાના જમણા હાથની
તારક શ કતથી તેને જવાબ આપશે.

7 કોઇ રા ો પોતાના સૈન્યો અને શસ્રો વષે અ ભમાન કરે છે,
બીજા કોઇ તેમના રથો અને ઘોડાઓ પર અ ભમાન કરે છે.

પણ અમે અમારા દેવમાં વ ાસ રાખીએ છ એ.
અમે અમારા યહોવાના નામના પોકાર કર ું.

8 તેઓ નમીને પડ ગયા છે;
પણ આપણે અડગ ઊભા રહ ુ.

9 હે યહોવા, અમારા રાજાને વજય આપો.
અમે ભાર ૂવર્ક વનંતી કર એ છ એ ત્યારે તમે જવાબ
આપો.

21
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.
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1 હે યહોવા, તમાર શ કતથી રાજા ૂબ આનંદ પામે છે.
તમારા તારણથી તેને એટલો બધો ગવર્ અને આનંદ થાય છે.

2 કારણ કે તમે તેને તેનાં હૃદયની ઇચ્છા પ્રમાણે આપ્ ું છે.
તેના હોઠે કરેલી અરજીને તમે કદ નકાર નથી.

3 કારણ કે તમે તેને સફળતાં અને સ ૃ દ્ધ આપી રા ાસન પર
બેસાડ્યો છે.

અને પ્રેમથી તમે તેના માથે ુદ્ધ સોનાનો ુગટ પહેરા ો છે.
4 હે યહોવા, રાજાએ તમાર પાસે જીવન માગ્ ું

અને તમે તેને સવર્કાળ રહે એ ું દ ધાર્ ુષ્ય આપ્ ુ.ં
5 તમે તેને જે વજય અપા ો તેનાથી તેની ક તમા ઘણો વધારો

થયો.
તમે તેને કૃપાના અને ગૌરવના વસ્રોથી શણગાય છે.

6 કારણ કે તમે તેને હમેશા આશીવાર્દ આપો છો.
અને તમે તેને તમાર સમક્ષ રહેવાનો આનંદ આપો છો.

7 કારણ રાજા યહોવાનો ભરોસો કરે છે.
અને તેને કદ ય પરાત્પર દેવની કૃપાથી વં ચત કરવામાં ન હ
આવ.ે

8 તમે તમારા તમામ શ ુઓને પકડ લેશો
અને તમારો જમણો હાથ શોધી કાઢશે કે કોણ તમને ધ ારે
છે.

9 જયારે તમે પ્રગટ થશો ત્યારે તેઓ
તમાર પ વત્ર ઉપ તના દ અ માં નાશ પામશે.

યહોવા પોતાના કોપથી તેઓને ગળ જશે
અને તેમનો કોપા જ્ઞ તેમને બાળ ને રાખ કર દેશે.

10 યહોવા ૃથ્વી પરના તેઓના પ રવારોનો વનાશ કરશ;ે
માણસ જાતમાંથી તેમના વંશજો નાશ પામશે.

11 કારણ, હે યહોવા, આ માણસોએ તમાર વરુદ્ધ કાવતરુ ક ુ
છે.

છતાં તેઓને કદા પ સફળતાં મળવાની નથી.
12 તમાર પણછથી તમે તેઓ પર જે નશાન તાક ું છે.

તે ારે તેઓ જોશે, ત્યારે તેઓએ પાછા હઠ જ ું પડશ.ે
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13 હે યહોવા, તમારા મહાન સામર્થ્ય માટે અમે તમાર સ્ ુ ત
કર એ છ એ;

અને તમારા મહાન કમોન ઉજવણી કરવા સ્ ુ તગીતો બનાવી
ગાઇ ુ.ં

22
નદશક માટે. ઢાળ: “પરોઢ ું હરણ.” દાઉદ ું ગીત.

1 હે મારા દેવ, તમે મને કેમ તજી દ ધો છે?
મારા દેવ, તમે શા માટે સહાય કરવાની ના પાડો છો?
શા માટે મારો વલાપ સાંભળતાં નથી?

2 હે મારા દેવ, દવસ દરમ્યાન હુ રૂદન કરંૂ છુ અને તમને પ્રાથર્ના
કરુ છુ,

પર ુ તમે માર પ્રાથર્નાનો જવાબ દેતા નથી.
હુ તમને આખી રાત દરમ્યાન સતત બોલા ું છુ.

3 દેવ, તમે પ વત્ર છો.
તમે ઇસ્રાએલના સ્તોત્ર પર બરાજો છો.

4 અમારા ૂવર્જોએ તમારા પર ભરોસો રા ો હતો.
અને તેઓએ ભરોસો રા ો હોવાથી તમે તેઓને છોડા ા.

5 ારે તેઓએ તમને પ્રાથર્ના કર , તમે તેમને મદદ કર અને
તેમને બચા ા.ં

તેઓએ તમારામાં વ ાસ રા ો અને તેઓ નરાશ થયા
નહોતા.

6 હુ માણસ નથી પણ માત્ર ક ડો છુ.
સમગ્ર માનવ જાત મારો તરસ્કાર કરે છે.
અને મને ુચ્છ ગણે છે.

7 જઓે મને જુએ છે તેઓ બધા માર હાંસી કરે છે.
અને તેઓ મો મરડ -ડોકુ ુણાવી ને કડવી વાણી બોલે છે.

8 તેઓ માર મશ્કર કરતાં કહે છે,
“તે જરૂર તને ઉગારશે કારણ
તે તને ૂબ પસંદ કરે છે.”
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9 હે યહોવા, અગાઉ તમે મને કેવી મદદ કર હતી.
તમે મને માતાના ઉદરમાંથી ુર ક્ષત બહાર લા ાં હતા.

હુ ારે માર માતાને ધાવતો હતો
ત્યારે પણ તમે માર સંભાળ લઇને વ ાસ જગા ો હતો.

10 હુ જન્મથી જ તમારા હાથમાં સોંપાયેલો છુ.
મારા બાળપણથી જ તમે મારા દેવ છો.

11 તમે મારાથી જરાય આઘા ખસશો ન હ કારણ મારા માથે સંકટ
આ ુ છે.

અને મને સહાય કરે તે ું માર સાથે કોઇ નથી.
12 ઘણા ભયંકર શ ુઓએ મને ઘેર લીધો છે.

બાશાનના આખલા, માર ચારેબાજુએ ફર વ ા છે.
13 જમે ફાડ ખાનાર તથા ગજના કરતો સહ પોતાના શકાર પર

આક્રમણ કરે છે,
તેમ તેઓ પોતાના મોં ુલ્લા રાખીને માર તરફ ધસી આવે
છે.

14 જમે પાણી વહ જાય તેમ,
માર શ કત પણ ચાલી ગઇ છે.

જમે સાંધામાંથી હાડકાં ઢ લાઁ થઇ છૂટા પડ જાય છે,
તેમ મારુ હૃદય પણ મીણનાં જે ું પો ું થઇ મારાં આંતરડામાં
ઓગળ ગ ું છે.

15 મારુ બળ માટ નાં વાસણના એક ુટેલા ટુકડાં જે ુ ુકુ થઇ
ગ ું છે;

માર જીભ મારા ુખના તાળવે ચોંટ જાય છે;
અને મને ૂળભર ૃત્ ુશૈયા ઉપર નાખી દેવામા આ ો છે.

16 કારણ, માર આસપાસ કૂતરાં ફર વ ા છે;
અને મને દુ ોની ટોળ એ ઘેર લીધો છે
અને તેઓએ મારા હાથપગ વીંધી ના ા છે.

17 હુ મારા શર રનાં સવર્ હાડકાં ગણી શકુ છુ.
આ માણસો કેટલા દુ અને કૂ્રર છે!
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તેઓ ધાર ધાર ને કેવા જુએ છે!
18 તેઓ મારા વસ્રો અંદરો અંદર વહેંચી લે છે

અને મારા ઝભ્ભા માટે અંદરો અંદર ચઠ્ઠ નાખે છે.

19 હે યહોવા, મારાથી દૂર ન જશો.
હે દેવ! હે મારા આશ્રય; મારા સામર્થ્ય, માર મદદે આવો.

20 મને આ તરવારથી બચાવો,
માર રક્ષા કર મારુ ૂલ્યવાન જીવન પેલાં કૂતરાઓથી
બચાવો.

21 મને સહોના જડબામાંથી બચાવો.
તે બળદોના શગડાઓથી મારુ રક્ષણ કરો.*

22 હુ તમારા વષે મારા બધા ભાઇઓને વાત કર શ.
હુ ભર સભામાં તમે કરેલી અદ ૂત વસ્ ુઓ વષે વાત
કર શ.

23 હે યહોવાનો ભય રાખનારાઓ, તેમના ુણગાન ગાઓ.
તમે બધા યાકૂબના વંશજો, તેને માન આપો.
હે ઇસ્રાએલી પ રવારો, તેમનો ભય રાખો.

24 તે ગર બને ારે ુસીબતો હોય
ત્યારે કદ એમની અવગણના નથી કરતા.

તેઓ કદ તેમ ું ુખ એમનાથી છુપાવતા નથી.
તેઓ મદદ માટે તેમને પોકાર કરે છે ત્યારે તેઓ તેમને
સાંભળે છે.

25 હુ તમાર કૃપાથી મોટ મંડળ માં તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ;
સવર્ ભય રાખનારાઓની સામે, હા, હુ માર માનતા ૂર
કર શ.

26 દ રદ્ર જનો ખાઇને ૃપ્ત થશે, જઓે યહોવાને શોધે છે,
તેઓ તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરશે, અને તેઓ હષર્નાદ
અને અ વનાશી આનંદથી તેમની સ્ ુ ત કરશે.

* 22:21: બળદોના શગડાઓથી મારુ રક્ષણ કરો અક્ષરશ: તમે મને બળદના
શગડાઓથી જવાબ આપ્યો છે.
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27 ભલે દૂર દેશના લોકો યહોવા ું સ્મરણ કરે અને તેમની પાસે
પાછા ફરે.

ભલે રા ોના બધા કુટુબો નીચે નમીને યહોવાની ઉપાસના
કરે.

28 કારણ, યહોવા રાજા છે,
અને તે સવર્ પ્રજા ઉપર રાજ કરે છે.

29 બધા લોકો, જઓે મજ ૂત અને તંદરુસ્ત છે તેઓએ ખા ું છે
અને યહોવા સમક્ષ નીચે નમ્યા છે.

હા, એ બધાં જઓે ૃત્ ુ પામવાની તૈયાર માં છે અને તે
પણ લોકો જઓે અત્યાર ુધીમાં મરણ પામ્યા છે તે બધાં
યહોવાની સામે નીચા નમશે.

30 યહોવાનાં અદ્ભત કમોર્ વષે આવતી પેઢ પણ સાંભળશે,
અને આપણાં સવર્ સંતાનો પણ તેમની સેવા કરશ.ે

31 આવનાર પેઢ ઓ જે જન્મી નથી તેઓને પણ તેમનાં સવર્
ચમત્કાર વષે પ્રગટ કર ને કહેશ.ે

અને તેમ ું ન્યાયીપણું પ્રગટ થશે.

23
દાઉદ ું ગીત.
1 યહોવા મારા પાલનકતાર્ છે.

તેથી મને કશી ખોટ પડશે ન હ.
2 તે મને લીલાં બીડમાં ુવાડે છે

અને મને શાંત જળની તરફ દોર જાય છે.
3 તે મને ન ું સામર્થ્ય ને તાજગી આપે છે.

તેમનાં નામનો મ હમા વધે તે માટે
તે મને ન્યાયીપણાને માગેર્ ચલાવે છે.

4 ૃત્ ુની કાળ ખીણમાં પણ મારે ચાલવા ું હશે તો હુ ડર શ
ન હ;

કારણ હે યહોવા, તમે માર સાથે છો,
તમાર લાકડ તથા તમાર છડ મને દલાસો દે છે.

5 તમે મારા દશુ્મનોની સામે મારુ મેજ ગોઠવો છો.
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અને મારા માથા પર તેલ રેડો છો.
મારો પ્યાલો તમે વરસાવેલા આશીવાર્દથી છલકાઇ જાય છે.

6 તમાર ભલાઇ અને દયા મારા જીવનનાં સવર્ દવસોમાં માર
સાથે રહેશે;

અને હુ યહોવાની સાથે તેના ઘરમાં લાંબા સમય ુધી રહ શ.

24
દાઉદ ું ગીત.

1 આ ૃથ્વી યહોવાની છે અને જગત ું સવર્ કાંઇ પણ તે ુંજ છે,
આ જગત અને જગતમાં રહેનારા સવર્ તેનાંજ છે.

2 તેમણે સ ુદ્રો પર તેમનો પાયો ના ો છે,
અને તેમણે નદ ઓ પર તેને ાપન ક ુર્ છે.

3 યહોવાના પવર્ત પર કોણ ચઢ શકશ?ે
તેનાં પ વત્ર ાનમાં કોણ ઊભો રહ શકશ?ે

4 ફકત તેઓ જમેના હાથ ુદ્ધ છે અને હૃદય નમર્ળ છે,
તેઓએ મારા નામના જૂઠા સમ લીધા નથી,

તેઓ જમેણે ખોટાં વચનો આપ્યાં નથી,
અને જૂ બોલ્યાં નથી. તેઓજ યહોવાના પવર્ત પર ચઢ
શકશ.ે

5 તેઓ યહોવાનો આશીવાર્દ પ્રાપ્ત કરશે,
અને પોતાના તારણ કરનાર દેવથી તેઓ ન્યાયીપણું પામશ.ે

6 તેઓ પેઢ ના લોકો છે
તેઓ યાકૂબના દેવને શોધતાં આ ાં છે.

7 હે પ્રવેશદ્વારો, તમારાં માથા ઊંચા કરો!
હે પ્રાચીન પ્રવેશદ્વારો,
ઊઘડ જાઓ ગૌરવવાન રાજા અંદર આવશ!ે

8 તે ગૌરવવાન રાજા કોણ છે?
એ સામર્થ્યવાન બળવાન યહોવા છે,
તે યહોવા જે ુદ્ધમાં પરાક્રમી છે.
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9 હે પ્રવેશ દ્વારો, તમારા માથાં ઊંચા કરો.
અને ગૌરવવાન રાજાને અંદર આવવા દો.

હે પ્રાચીન પ્રવેશદ્વારો, ઉઘડ જાઓ;
અને ગૌરવવાન રાજા અંદર આવશ!ે

10 આ ગૌરવવાન રાજા કોણ છે?
યહોવા આકાશોના સવર્ સૈન્યોનો મા લક અને ગૌરવવાન
રાજા છે.

25
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, માર જાતને તને સો ું છુ.
2 હુ હમેશા તમારો વ ાસ કરુ છુ.
તો માર સાથે કોઇ એવી વસ્ ુ

ન બને કે જથેી મારે શરમા ું પડ.ે
મારા શ ુઓને માર ઉપર હસવા દેતા ન હ.

3 જઓે યહોવામાં વ ાસ રાખે છે તેઓએ કદ કશાથી પણ
શરમાવા ું ન હ.

પણ વ ાસઘાતીઓની માનહા ન થશે.
તેઓને તેમના વ ાસઘાતથી કોઇ ફાયદો ન હ થાય.

4 હે યહોવા, મને તમારાં માગર્ બતાવો;
તમારા રસ્તા વષે મને શીખવો.

5 મને માગર્દશર્ન અને જ્ઞાન આપો; કારણ,
તમે જ માત્ર મને તારણ આપનાર દેવ છો.
હુ આખો દવસ તમાર રાહ જોઉ છુ.

6 હે યહોવા, તમાર કૃપા અને તમાર પ્રેમાળ દયા ુતાને યાદ
રાખો કારણ તે સનાતન છે.

7 માર જુવાનીનાં પાપ અને મારા અપરાધ ું સ્મરણ ન કરો.
હે યહોવા, તમારા ુભ નામને માટે,

તમાર કૃપા અને અ ુકપા સાથે મને યાદ કરો.
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8 યહોવા સારા અને પ્રામા ણક છે, તેથી તેઓ પાપીઓને સાચા
માગેર્ દોરે છે,

અને તેઓ તેમને ું ન્યાયી અને નષ્પક્ષ છે તે શીખવે છે.
9 તેઓ નમ્ર લોકોને ન્યાયી બનવા માટે દોરે છે

અને તેઓ તેમને તેમના માગેર્ જીવવા ું શીખવે છે.
10 જે લોકો તેનો પ વત્ર કરાર અને કાયદાઓ ું પાલન કરે છે

તેમનાં તરફ યહોવા દયા ુ અને વ ા ુ છે.

11 હે યહોવા, મારા પાપ તો ઘણાં છે,
તમારા નામના મ હમા માટે મને ક્ષમા કરો.

12 યહોવાથી ડરે એવા માણસો કયાં છે?
શ્રે જીવન જીવવાનો શ્રે રસ્તો પસંદ કરવા ું તેમને યહોવા
શીખવશ.ે

13 તે માણસ પર યહોવાના આશીવાર્દ રહેશે;
તેનાં સંતાન ૃથ્વીનો વારસો પામશે.

14 જઓે યહોવાનો ભય અને તેમના માટે માન રાખે તેઓની સાથે
તેઓ પોતાના રહસ્યો વહેંચે છે.

તેઓ તેઓને તેમનો કરાર શીખવે છે.
15 માર સહાય માટે સદાય યહોવા તરફ છે,

કારણ, તે એકલાં જ મારા પગ ફાંદામાંથી કાઢશે.

16 હે યહોવા, હવે તમે આવો, ને મારા પર દયા કરો.
હુ નરા શ્રત, દ:ુખી, ન:સહાય અને એકલો છુ.

17 માર ુસીબતો અને સમસ્યાઓ દનપ્ર ત દન વ ુ ખરાબ થતા
જાય છે.

હે યહોવા, તે બધામાંથી મને ુકત કરો.
18 મારાઁ દ:ુખ તથા વેદના પર જરા નજર કરો,

અને કૃપા કર મારાં સવર્ પાપની ક્ષમા કરો.
19 મારા શ ુઓ ઘણાં છે તે જરા જુઓ;

તેઓ કેટલી કૂ્રરતાથી માર ૃણા કરે છે તે જુઓ.
20 મારુ રક્ષણ કરો અને મારો જીવ બચાવો.
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માર લાજ જવા દેતા ન હ, કારણ હુ તમારો વ ાસ કરુ
છુ.

21 મારા પ્રામા ણપણું તથા ન્યાયીપણાના, તમે રક્ષક બનો.
કારણ, રક્ષણ માટે હુ તમાર આશા રા ું છુ.

22 હે યહોવા, હવે તમે ઇસ્રાએલને
સવર્ સંકટોમાંથી છોડાવો.

26
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, મારો ન્યાય કરો, હુ સદા પ્રામા ણકપણે વ યો છુ.
મારો યહોવા પરનો વ ાસ કદા પ ડગ્યો નથી.

માર વરુદ્ધના લોકોની સામે મને સવર્ આક્ષેપોમાંથી નદોષર્
જાહેર કરો.

2 હે યહોવા, ૂર તપાસ કર ને માર પર ક્ષા કરો;
મારા અંત:કરણની ઇચ્છાઓને પણ કસોટ ની એરણે ચઢાવી
પર ક્ષા કરો.

3 કારણ, હુ તમાર કૃપા માર સગી આંખે નહા ું છુ.
અને હુ હમેશા સત્યો દ્વારા જીવી ર ો છુ.

4 મેં ારેય દરુાચાર ઓની સંગત કર નથી.
હુ ારેય નકામા લોકો સાથે જોડાયો નથી.

5 હુ દુ ોની સંગતને ધ ારુ છુ ને
દુ ોની મંડળ માં કદા પ બેસીશ ન હ.

6 હુ માર નદોષર્તા સા બત કરવા મારા હાથ ધોઇશ;
હે યહોવા, એ પ્રમાણે જ હુ વેદ ની પ્રદ ક્ષણા કર શ.

7 હુ આભારસ્ ુ તનાં ગીત ત્યાં ગાઉં છુ
અને તમારા સવર્ ચમત્કાર કમર્ પ્રગટ કરુ છુ.

8 હે યહોવા, મને પ્રય છે તમારુ મં દર,
અને તે જગા ાં તમારુ ગૌરવ છે.
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9 પાપીઓની સાથે મારો સવર્નાશ કરશો ન હ.
માણસોની સાથે મને માર નાખશો ન હ.

10 તેઓ હમેશા ૃણાજનક કૃત્યો કરે છે,
અને તેમના જમણા હાથ લાંચરુસ્વતથી ભરેલાં છે.

11 હે યહોવા, હુ તેઓના જવેો નથી,
હુ પ્રામા ણકપણાના માગેર્ ચા ું છુ, મારા પર દયા કર મારો
બચાવ કરો.

12 યહોવાએ મને પડ જવા દ ધો નથી,
માટે હુ યહોવાની સ્ ુ ત જનસ ૂહમાં ગાઇશ.

27
દાઉદ ું ગીત.

1 યહોવા મારુ તારણ અને પ્રકાશ છે;
શા માટે મારે કોઇથીય ડર ુ?ં

યહોવા, મારા જીવન ું સામર્થ્ય છે,
શા માટે મારે કોઇનાથી ડર ુ?ં

2 ારે દુ શ ુઓ મારો સંહાર કરવા આવશે,
ત્યારે તેઓ ઠોકર ખાઇને નીચે પડશ.ે

3 ભલે સૈન્ય માર વરુદ્ધ છાવણી નાખે,
તો પણ હુ જરાય ડરવાનો નથી;

ભલે એ માર વરુદ્ધ ુદ્ધ કરે;
પણ મને યહોવા પર ભરોસો છે કે, તેઓ મારુ રક્ષણ કરશે.

4 હુ એકજ વસ્ ુ માં ુ છુ યહોવાથી,
“મારા જીવનના સવર્ દવસો પયત

મને યહોવાનાં મં દરમાં બેસવા દો
જથેી સદા યહોવાના દ સૌંદયર્ ું અવલોકન કર શકુ
અને તેમના પ વત્ર ાનની ુલાકાત કરુ.”

5 સંકટના સમયે તેઓ ખરેખર
મને પોતાના પ વત્ર મંડપમાં સંતાડ દેશે.
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અને મને તેમની ુર ક્ષત જગાએ લઇ જશે.
6 મારા શ ુઓ મને ઘેર વ ા છે, પણ તેમને હરાવવા યહોવા

માર મદદ કરશે.
હુ તેના મંડપમાં હષર્નાદ સાથે અપર્ણો ચઢાવીશ.
હુ સ્ ુ તગીતો ગાઇશ, અને તેઓ જે મારો આભાર યહોવાને

કત કરે.
7 હે યહોવા, માર વનંતી સાંભળો.

મારા પર દયા કર ને મને જરૂર સહાયતા આપો.
8 મારુ હૃદય તમારા વષે કહે છે કે તમે ઇચ્છો છો કે અમે તમને

શોધીએ, તેથી હે યહોવા,
હુ તમાર પાસે તમારંૂ ુખડુ શોધવા આ ું છુ.

9 હે યહોવા, હુ તમાર પાસે આ ું છુ.
તમે તમારુ ુખ મારાથી ફેરવશો ન હ.
તમારા આ સેવક પર ુસ્સો ન કરો, હે મારા તારણહાર,

મારા દેવ, હવે મને છોડ ન દેતા
અને મને તજી ન દો.

10 મારા માતા પતાએ મને તજી દ ધો છે,
પર ુ યહોવા મને સંભળશે અને સ્વીકારશ.ે

11 હે યહોવા, મને કહો, હવે મારે ું કર ુ?ં
હુ શ ુઓથી ધેરાએલો છુ અને તમાર મદદની રાહ જોઉ
છુ માટે હવે

મને તમે સત્કમર્ના સરળ માગેર્ દોર જાઓ.
12 હે યહોવા, મને મારા શ ુઓના હાથમાં ુપ્રત ન કરો.

કારણકે તેઓએ મારા ઉપર ખોટા આરોપો ૂ ાં છે
તથા તેઓ હમેશા મને ન ુરતાથી ઇજા પહોંચાડવાની
યોજનાઓ કરે છે.

13 હુ આશા રા ું છુ કે યહોવા ખરેખર મને ફર થી છોડાવશ,ે
અને હુ આ જીવનમાં તેમની દયાનો અ ુભવ કર શ.

14 ું યહોવાની રાહ જોજ,ે ધૈયર્ ુમાવીશ ન હ;
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તેઓ જરૂર આવશે અને તને બચાવશે;
બળવાન થા અને હમત રાખ;

હા, ું યહોવાની રાહ જોજ,ે
તેઓ તને સહાય કરશે.

28
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, તમને મદદ માટે પ્રાથર્ના કરંૂ છુ.
હે મારા ખડક, તમારા કાન બંધ રાખતો ન હ,
કારણકે તમે મારા મદદના

પોકાર નો જવાબ ન હ આપો તો
માર ગણના કબરમાંના ૃત લોકો જવેી જ થશે.

2 હે યહોવા, મદદ માટેની માર ૂમો સાંભળો.
તમાર પરમપ વત્ર ાન તરફ હુ હાથ ઊંચા કરુ છુ;
અને તમાર સહાય માટે ખરા મનથી પ્રાથર્ના કરુ છુ.

3 મને દુ તા કરનારા અને પાપીઓ વચ્ચે ધકેલી ન દેતા.
તે કુકમીઅ તેમના પડોશીઓને “સલામ”* કરે છે

પર ુ તેઓ તેમની વરુદ્ધ
દુ તા કરવાની યોજના કર ર ાં છે.

4 તમે તેમને તેમની દુ તા પ્રમાણે ફળ આપજો,
તેમને તેમની સવર્ દુ તાનો તમે બદલો વાળ આપજો;
જે ભાર શક્ષાને તેઓ યોગ્ય છે, તમે તેમને તે શક્ષા કરો.

5 તેઓ યહોવાની, તેમના મહાન કમોન
અને તેમના હાથનાં કામોની સં ૂણર્ અવગણના કરે છે;

જૂનાં ુરાણાં મકાનની જમે યહોવા તેઓને તોડ પાડશે
અને ફર કદ ા પત કરશે ન હ.

6 યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ,

* 28:3: સલામ આ હ ૂ શ નો અથર્ છે શા ન્ત. એ શ સત્કાર માટે વપરાતો
હતો.
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કારણ તેમણે મારા કાલાવાલા સાંભ ા છે.
7 યહોવા મારુ સામર્થ્ય અને ભય ાનોમો માર ઢાલ છે.

મારા હૃદયે તેમનો ભરોસો રા ો છે, અને મને તેમની સહાય
મળ છે.

મારા હૃદયમાં અત્યંત આનંદ થાય છે,
તેમની સ્ ુ ત ગાઇને હુ તેમનો આભાર મા ું છુ.

8 યહોવા તેમનાં લોકોને મજ ૂત બનાવે છે.
યહોવા તારણહાર છે, અને તેમના પસંદ કરેલાઓ ું સામર્થ્ય
છે.

9 હે યહોવા, તમારા લોકોનો તમે ઉદ્ધાર કરો,
અને તમારા વારસાને આશીવાર્દ આપો.
વળ તેઓ ું હમેશા પાલનપોષણ કર તમારા લોકોને ઊંચક
રાખો.

29
દાઉદ ું ગીત.

1 હે પરાક્રમી યહોવાના દૂતો, તમે સૌ તેમની સ્ ુ ત કરો;
તેમના ગૌરવ અને સામર્થ્ય માટે સૌ યહોવાની સ્ ુ ત કરો.

2 યહોવાના ગૌરવ માટે સ્ ુ ત કરો.
યહોવાના ભ નામ માટે તમે ગાઓ તમારા પ વત્ર વસ્રો

પહેર ને આવો અને તેમની ઉપાસના કરો,
આવો અને તેમ ું ભજન કરો.

3 યહોવાનો સાદ સ ુદ્રો પર ગાજે છે;
ગૌરવવાન દેવ મહાસાગર પર ગજના કરે છે.

4 યહોવાનો સાદ તેમની શ કત નરૂપે છે,
યહોવાનો સાદ તેમનો મ હમા નરૂપે છે.

5 યહોવાના સાદથી ગંધતરુઓ ભાંગી ગયા છે.
લબાનોનનાં વશાળ ગંધતરુઓ યહોવા તોડે છે.

6 યહોવા હેમોનર્ પવર્તને અને લબાનોનનાં પવર્તોને, ુજાવે છે.
તે તેમને વાંછરડાની જમે કૂદાવે છે.
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7 યહોવાનો સાદ વીજળ ઓને ભેદ અને ગજના કરે છે.
8 યહોવાના સાદના પડઘા રણને,

અને કાદેશના રણને ુજાવે છે.
9 યહોવાનો સાદ દેવદારના ૃક્ષોને ુજાવે છે

અને બધા ઉપાસના કરનારાઓ તેના મં દરમાં સ્ ુ ત કરે છે.
“યહોવાનો મ હમા થાય.”
10 યહોવા જળપ્રલય સમયે સ ા ાને ત્યાં બરાજમાન થયા હતા;

અને યહોવા સવર્કાળ રાજા તર કે બરાજમાન થનાર છે.
11 યહોવા પોતાના લોકોને સામર્થ્ય આપશે,

અને તેઓને શાં તનો આશીવાર્દ આપશ.ે

30
મં દરની પ્ર ત ા માટેનાં ગીતોમાં .ુ દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ,
કારણ તમે મને ુશ્કેલીઓમાંથી બહાર કાઢયો છે.
તમે મારા શ ુઓને વજયનો આનંદ લેવા દ ધો નથી.

2 હે યહોવા, મારા દેવ, મેં તમને અરજ કર ,
અને તમે મને સાજો કય છે.

3 હે યહોવા, તમે મને શેઓલમાંથી પાછો કાઢ જીવતો રા ો છે,
તમે મને કબરમાં પડવા દ ધો નથી.

4 હે દેવના વ ા ુ અ ુયાયીઓ, તમે સૌ તેમની સ્ ુ ત ગાઓ.
અને તેમના પ વત્ર નામની આભાર સ્ ુ ત ગાઓ.

5 તેમનો કોપ તો કેવળ ક્ષ ણક છે,
પણ તેમની કૃપા “જીવન” ભર માટે છે.

રૂદન ભલે આખી રાત રહે,
પણ સવારમાં હષાર્નંદ થાય છે.

6 હુ ારે નભર્ય અને ુર ક્ષત હતો, ત્યારે મેં ક ું હ ું, “હુ
ડગીશ ન હ.”
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હુ સમજતો હતો કે આ ત સદાય રહેશે.
7 હે યહોવા, તમે મારા પર કૃપા કર

મને પવર્તની જમે ર બના ો છે,
પણ પછ મારાથી ુખ આડુ ફેરવીને

તમે મને ભયભીત કય છે.
8 હે યહોવા, મેં તમને પોકાર કય

અને મેં તમને વનંતી કર .
9 “હે યહોવા, હુ મર જઇશ તો

તમારુ ું સારુ થશ?ે
માર કબરની ૂળ

તમાર સ્ ુ ત કર શકશ?ે
ું તે તમાર વ સનીયતા વષે કહ શકશે?

10 હે યહોવા, મારા પર દયા કરો,
માર અરજીને સંભળો મને સહાય કરો.”

11 પછ તમે મારા દ:ુખ ું ુખ ક ુર્, અને રૂદનને બદલે ૃત્ ુ
આપ્ ુ;ં

મારા શોકના વ ો ઉતાર લીધા
અને મને ઉત્સાહથી ઢાંક દ ધો.

12 કબરમાં શાંત પડ રહેવાને બદલ,ે હુ આનંદ ૂવર્ક યહોવાની
સ્ ુ ત કર શ;

હે યહોવા, મારા દેવ, હુ સદાય તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ.

31
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, હુ તમાર ઉપર આધાર રા ું છુ મને નરાશ ન
કરશો.

માર સાથે હમેંશા સારા રહેજો
અને મને કૃપા આપતા રહેજો.
2 હે યહોવા, મને સંભળો, ઉતાવળથી માર મદદે આવો!
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મારા ખડક બનો.
માર ુરક્ષાની જગા બનો.

મારો કલ્લો બનો અને મને બચાવો.
3 દેવ મારા ખડક અને કલ્લો છો,

તેથી તમારા નામને માટે મને દોરવણી આપો
અને મને માગર્દશર્ન આપો.

અને તે પર ચલાવો.
4 મારા શ ુઓએ પાથરેલી ુપ્ત જાળમાંથી મને બચાવો.

કારણ તમે મારો આશ્રય છો.
5 હુ, મારો આત્મા તમારા હાથમાં સોં ુ છુ;

હે સત્યના દેવ યહોવા,
તમે મારો ઉદ્ધાર કય છે.

6 જૂઠ્ઠા દેવોની ૂજા કરનારને હુ ધ ારુ છુ,
હુ ફકત યહોવામાં ભરોસો કરુ છુ;

7 યહોવા, હુ તમાર દયાથી આનંદથી હરખાઇશ
તમે મારુ સઘ ું દ:ુખ જો ું છે,
મારા આત્માની થા નહાળ છે.

8 તમે મને શ ુઓના હાથમાં સોંપ્યો નથી,
તમે મારા પગ વશાળ જગા પર ર કયાર્ છે.

9 હે યહોવા; હુ સંકટમાં છુ, હમત હાર ગયો છુ,
મારા પર દયા કરો; શોકથી મારુ શર ર, આંખ,
મારો પ્રાણ ક્ષીણ થાય છે.

10 મારા જીવનનો અંત આવે છે.
ઉદાસીમાં મારા વષોર્ નસાસામાં પસાર થાય છે.

મારા પાપોએ માર શ કત હણી લીધી છે
અને મારાઁ હાડકાઁ બરડ થઇ ર ાં છે.

11 મારા બધા દશુ્મનો મને મહેણાં મારે છે,
અને મારા પડોશીઓ માર હાંસી ઉડાવે છે.

મારા સબંધીઓને મારો ભય લાગે છે;
તેથી તેઓ મને અવગણે છે.
જઓે મને જુએ છે તેઓ તેમના ુખ ફેરવી લે છે.

12 ૃત્ ુ પામેલ મ ુષ્યની જમે હુ વસરાઇ ગયો છુ;
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હુ ફેંક દ ધેલાં અને ટ ગયેલાં વાસણ જવેો છુ.
13 મેં ઘણાં લોકોને માર બદનક્ષી કરતાં સાંભ ા છે.

તેઓ ભેગા થઇને માર વરુદ્ધ મને માર નાખવાની યોજના
અને કાવતરાં કરે છે.

14 પર ુ હે યહોવા, હુ તમારો વ ાસ કરંૂ છુ
મેં ક ું, “ફકત તમે જ મારા દેવ છો.”

15 મારા જીવનની બધીજ બીનાઓ તમારા હાથમાં છે.
મારા પર દયા કરો અને મને દશુ્મનોથી અને જઓે મારો
પીછો કર ર ાં છે તેમનાથી બચાવો.

16 તમારા સેવક ઉપર તમારા ુખનો પ્રકાશ ફર થી પાડો.
અને મારા પર તમાર કૃપા દશાર્વી મારો બચાવ કરો.

17 હે યહોવા, હુ નરાશ થઇશ ન હ;
કારણકે મેં તમને પ્રાથર્ના કર છે.

દુ જનોને લ જ્જત કર
અને ૂપચાપ તેઓને કબરોમાં ુવડાવી દો.

18 જૂઠા હોઠ ૂંગા થાઓ; તેઓ ડફાસ મારે છે
અને સજ્જનોની વરુદ્ધ દ્વષેભાવ રાખીને ખરાબ વાતો કહે
છે.

19 જે ઉદારતા તમારા ભકતોને ખાતર તમે રાખી ૂક છે,
તે તમે તમારા ભરોસો પર રાખનાર માટે ૂબ દાખવી છે.
અને તમારો ભય રાખનારા માટે તમારો આશીવાર્દ મહાન છે.

20 તમે તમાર સં ુખ તેઓને સંતાડ રાખશો,
અને તેમ ું કાવતરાબાજો વરુદ્ધ રક્ષણ કરશો.
તમે તમારા મંડપમાં તેમને ુર ક્ષત રાખશો અને તેમને અ ન
જીભોથી બચાવશો.

21 યહોવાને ધન્ય છે! કારણ તેણે મારા પર અસીમ પ્રેમ વરસા ો
છે.
ારે દશુ્મનોએ નગરને ઘેર લી ું હ ું ત્યારે તેમણે મારા
પર અદ ૂત દયા દેખાડ છે.
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22 અધીરતાથી મેં કહ દ ું હ ું કે, યહોવાએ મને તરછોડ દ ધો
છે,

વચાર કયાર્ વના હુ એ ું બોલ્યો હતો છતાં માર અરજ
તમે સાંભળ .

23 હે યહોવાના સવર્ ભકતો,
તમે તેમનાં પર પ્રેમ રાખો;

વ ા ુઓની તેઓ રક્ષા કરે છે,
અને અ ભમાનીને શક્ષા કરે છે.

24 તમારામાંના બધા,ં જઓે યહોવાની મદદની રાહ જુએ છે.
ભલે તમારા હૃદય નભર્ય અને હમતવાન બને, અને તમે
સહુ ભલે બળવાન બનો!

32
દાઉદ ું ગીત. માસ્ક લ.

1 જનેા દોષને માફ મળ છે,
તથા જે ું પાપ ઢકાઇ ગ ું છે
તેને ધન્ય છે અને તે જ ુખી છે.

2 જનેે યહોવા દો ષત ગણતા નથી,
અને જનેા આત્મામાં કઇ કપટ નથી
તે માણસ આશીવાર્ દત છે.

3 હુ ભયંકર પાપી છુ તેનો હુ સ્વીકાર કરતો ન હતો,
તે દવસથી માર થા વધી ગઇ
અને મારા હાડકાં જીર્ ણ થઇ ગયા.

4 આખો દવસ અને આખી રાત,
તમારો ભારે હાથ મારા પર હતો.

જમે ઉનાળાની ગરમીમાં જળ ુકાઇ જાય
તેમ માર શ કત હણાઇ ગઇ હતી.
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5 પણ મેં મારા બધાં પાપો તમાર સમક્ષ ક ૂલ કરવાનો નણર્ય
લીધો.

મે મારા પાપોને છુપાવવા ું બંધ ક ુર્.
મે પોતાને ક ું, “હુ મારા પાપો યહોવા સમક્ષ ક ૂલ કર શ.”

અને તમે મારા પાપો બદલ મને ક્ષમા આપી.

6 તેથી ારે દેવનાં અ ુયાયીઓને તેમનાં પાપ ું ભાન થાય,
ત્યારે તેઓ પ્રાથર્ના કર ને તેમનાં પાપની ક ૂલાત કરશે.

અને જો પ્રચંડ ૂરની જમે ુશ્કેલીઓ આવશે તો
પણ તે તેઓ ુધી પહોંચી શકશે ન હ.

7 જીવનનાં સવર્ સંકટોમાં
તમે માર છુપાવવાની જગા છો,

તમે મને સંકટોમાં ઉગાર લો છો;
માર આસપાસ તમારા ઉધ્ધારનાં સ્તોત્રો ગવડાવશો.

8 યહોવા કહે છે, “જીવનનાં પ્રત્યેક તબ ે
તારે ાં માગેર્ ચાલ ું તે હુ તને બતાવીશ,
હુ તારો સતત ાલ રાખીને હુ તને હમેશા સાચો બોધ
આપીશ.

9 ધોડા તથા ખચ્ચર જનેે કઇ સમજ નથી તેને કા ૂમાં રાખવા
માટે લગામની જરૂર છે.
ું તેમનાં જવેો અણસમજુ થઇશ ન હ.”

10 દુ લોકોને ઘણી તકલીફો સહન કરવી પડે છે;
પણ જઓે દેવમાં વ ાસ કરે છે, તેઓ તો યહોવાની કૃપાથી
ધેરાયેલાં રહેશે.

11 હે સદાચાર લોકો, યહોવાથી આનંદ ત થાઓ અને પ્રસ
થાઓ.

હે ુદ્ધ હૃદયી માણસો, હષર્ના પોકાર કરો.
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33
1 હે ન્યાયી લોકો, યહોવામાં હરખાઓ;

ુદ્ધ હૃદયવાળા લોકો યહોવાની સ્ ુ ત કરે તે સારુ છે.
2 વીણા વગાડ યહોવાની સ્ ુ ત કરો, દશ તાર ું વાજંીત્ર વગાડ

ગાઓ;
સ્ ુ તના મ ુર ગીતો આનંદથી ગાઓ.

3 યહોવાના ૂતન ગીતો ગાઓ;
વાજંીત્રોને કુશળતાથી અને મોટેથી વગાડો.

4 યહોવાનો પ્રત્યેક શ ન્યાયી છે,
તેનાં સવર્ કાયર્ ભરોસાપાત્ર છે.

5 તે ન્યાય અને નષ્પક્ષતાને ચાહે છે.
ૃથ્વી યહોવાની કૃપાથી ભરાઇ ગઇ છે.

6 એમણે શ ોચ્ચાર કય અને અકાશ ું નમાર્ણ થ ુ,ં
અને તેમના ુખમાંના ાસે આકાશના સમગ્ર તારાઓની
રચના કર .

7 તેમણે સ ુદ્રો બના ાં અને મશકની માફક પાણી ભેગા કયાર્ર્
અને તેના અ તશય ઊંડાણોને વખારોમાં ભર રાખે છે.

8 સમગ્ર ૃથ્વી યહોવાથી બીઓ,
અને ૃથ્વીવાસી તે ું ભય રાખો અને આદર કરો.

9 કારણ, તેઓ બોલ્યા અને ૃ ઉત્પ થઇ;
અને તેમણે આજ્ઞા કર અને તે ર થઇ.

10 યહોવા તેમનો વરોધ કરતી પ્રજાઓની યોજનાઓને નષ્ફળ
બનાવે છે.

જુઓ, યહોવા બધા લોકોની યોજનાઓને નરથર્ક બનાવે છે.
11 યહોવાની યોજનાઓ સદાકાળ ટકે છે.

તેમણે કરેલી ઘારણા પેઢ દર પેઢ રહે છે.
12 જે પ્રજાના દેવ યહોવા છે, અને જઓેને તેમણે પોતાના લોકો

તર કે પસંદ કયાર્ છે.
તેઓને ધન્ય છે.

13 યહોવા ું નવાસ ાન આકાશમાં છે,
ત્યાંથી તે સવર્ માનવજાત પર નજર રાખે છે.

14 હા, તે આકાશમાંથી ૃ માં વસતા
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સવર્ જીવોને ધ્યાનથી જુએ છે.
15 યહોવા સવર્ના હૃદયના સરજનહાર છે,

અને તેઓ જે કાંઇ કરે છે તે એ સમજે છે.
16 રાજા ફકત તેના ુસજ્જ સૈન્યના બળથી જીતી ન શકે.

બળવાન યોદ્ધો ફકત પોતાની બહાદરુ થી બચી જતો નથી.
17 ુદ્ધમાં વજય માટે ધોડાઓ પર આધાર રાખવો થર્ છે,

તેઓ પોતાના બાહુબળથી કોઇને ઉગાર શકતા નથી.
18 યહોવા તેઓની નજર અને સંભાળ રાખે છે જઓે તેનો ભય

રાખે છે;
અને તેમનો આદર કરે છે જઓે તેમની કૃપાની રાહ જુએ
છે.

19 તે તેઓના જીવને ૃત્ ુથી બચાવે છે,
અને દકુાળ સમયે તેઓને જીવતાઁ રાખે છે.

20 અમે ૂણર્ શ્રદ્ધાથી અમાર રક્ષા માટે યહોવાની પ્ર તક્ષા કર એ
છ એ, તે અમારા સાચા સહાયક છે,

અને તે અમાર ઢાલ છે.
21 અમે યહોવામાં આનં દત છ એ.

અમે તેમનામાં ભરોસો રાખીએ છ એ.
અમને તેમનાં પ વત્ર નામમાં વ ાસ છે.

22 હે યહોવા, અમે રાહ જોઇ અને તમાર આશા રાખી છે
કે તમાર કૃપા અમારા પર થાય.

34
દાઉદ ું ગીત. એ ત્યારે લખા ું હ ું ારે તેણે ગાંડપણનો

ઢોંગ કય જથેી અબીમેલેખ તેને કાઢ ૂકે. દાઉદ આ ર તેતેનાથી
નાસી છુટયો.
1 હુ હમેશા યહોવાની પ્રશંશા કર શ,

અને હુ હમેશા તેમના મ હમા વષે વાત કર શ.
2 મારો આત્મા યહોવાની મોટાઇ કરશે.

આથી નમ્ર માણસો માર સ્ ુ ત સાંભળશે અને આનં દત
થશ.ે
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3 આપણે સૌ સાથે મળ યહોવાની સ્ ુ ત કર એ.
અને તેના નામનો મ હમા વધાર એ.

4 યહોવાને મેં પ્રાથર્ના કર અને તેમણે માર પ્રાથર્નાનો ઉ ર
આપ્યો.

તેમણે મને જે બધી બાબતોનો ભય હતો તેમાથી છોડા ો.
5 જઓે યહોવાની કૃપા પામ્યા છે, તેઓના ુખ પ્રકા શત છે;

તેઓના ુખ પર કોઇ નરાશા નથી.
6 આ લાચાર માણસે યહોવાને પોકાર કય ,

અને તે સાંભળ ને તેમણે તેને સવર્ સંકટમાંથી ઉગાય .
7 યહોવાનો દૂત, યહોવાના ભકતોની આસપાસ પડાવ નાખે છે

અને તેમને ુશ્કેલીમાંથી ઉગારે છે, તેમ ું રક્ષણ કરે છે.
8 યહોવા કેટલાં ઉમદા છે તેનો અ ુભવ કરો અને જુઓ.

જઓે તેમના ઉપર આધાર રાખે છે તેઓ ને ધન્ય છે.
9 યહોવાનાં પ વત્ર અ ુયાયીઓ તે ું ભય રાખે છે અને તેમનો

આદર કરે છે;
કેમકે, તેને કોઇ વસ્ ુની ખોટ પડની નથી.

10 અને કદાચ તંગી પડે સહના બચ્ચાંને અને ૂખ વેઠવી પડે
છે,

પણ દેવની સહાય શોધનારને ઉ મ વસ્ ુઓની અછત પડતી
નથી.

11 મારા બાળકો આવો, મારુ સાંભળો;
“હુ તમને યહોવાનો આદર કરતાં શીખવીશ.”

12 ુખી-લાંબા જીવનની ઈચ્છા કોને છે?
અને તમારામાંથી જીવન વહા ું કોને છે?

13 તો હમેશા તમાર જીભ પર કા ૂ રાખો;
ને તમારા હોઠોને જૂઠુ બોલવાથી દૂર રાખો.

14 દરેક દુ ાથી દૂર રહો અને ભ ું કરો.
શાં ત શોધી તેની પાછળ લાગો.

15 યહોવાની આંખો હમેશા સત્ય ન લોકો પર નજર રાખે છે.
તેમની મદદ માટેની પ્રાથર્ના સાંભળવા માટે તેમનો કાન સદા

ુલ્લો હોય છે.



ગીતશા 34:16 li ગીતશા 35:4

16 દુ માણસોની યાદને ૃથ્વી પરથી
ૂંસી નાંખવાનો યહોવાએ સંકલ્પ કય છે.

17 યહોવા ન્યાયીઓના પોકાર સાંભળે છે,
અને તેઓને સવર્ સંકટમાંથી છોડાવે છે.

18 યહોવા હમેશા તેઓની સાથે હોય છે જમેના હૃદય ભાંગી ગયા
છે.

જમેનો આત્મા કચડાઇ ગયો છે અને જઓે નમ્ર છે તેમને
યહોવા ુ કત આપે છે.

19 ન્યાયી માણસનાં જીવનમાં ઘણા દ:ુખો આવે છે,
પણ કૃપા ુ યહોવા તેમને તે સવર્માંથી ઉગારે છે.

20 યહોવા તેનાં સવર્ હાડકાં ું રક્ષણ કરે છે,
તેઓમાં ું એકપણ ભાંગવામાં આવ ું નથી.

21 દુ ો પોતાની જ દુ તાથી નાશ પામશે,
અને ન્યાયીઓના દ્વષેીઓ દો ષત ઠરશ.ે

22 યહોવા પોતાના સેવકોના પ્રાણોનો ઉદ્ધાર કરે છે;
યહોવામાં ભરોસો રાખનારાઓમાંથી કોઇ દો ષત ઠરશે ન હ.

35
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, માર વરુદ્ધ ુદ્ધ કરનારા સામે તમે ુદ્ધ કરો;
માર ઉપરના તેઓના આક્રમણ સામે તમે ુદ્ધ જાહેર કરો.

2 તમે ઢાલ અને બખતર ધારણ કર ઊભા રહો,
અને મારુ રક્ષણ કરો.

3 ભાલો હાથમાં લઇને માર પાછળ પડલેાને અટકાવો,
મારા આત્માને ખાત્રીથી કહો કે,
“તમેજ મારો ઉદ્ધાર કરનાર છો.”

4 જઓે મારા જીવના તરસ્યા છે
તેઓ ફજતે થઇને બદનામ થાઓ;

જઓે મારુ ુકશાન ઇચ્છે છે,
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તેઓ રઝળ પડો અને પાછા હઠો.
5 તેઓ પવનથી ઊડતાં ૂંસા જવેા થાય,

અને તેમને યહોવાનો દૂત હાંક કાઢો.
6 હે યહોવા, તેઓનો માગર્ અંધકારમય ને લપસણો થાઓ;

યહોવાનો દૂત તેમની પાછળ પડો.
7 તેઓ ું ખરાબ નથી ક ુ છતાં તેઓએ મારા માટે ફાંદો ગોઠ ો

છે,
વગર કારણે જીવ લેવા ખાડો ખોધ્યો છે.

8 તેમનાં પર અચાનક વપ આવી પડો,
પોતાના ફાંદામાં તેઓ પોતેજ ફસાઇ જાઓ;
પોતાના ખોદેલા ખાડામાં પડ તેઓનો સંહાર થાઓ.

9 પણ હુ યહોવાથી આનં દત થઇશ,
અને તેમનાં તારણમાં ુખી થઇશ.

10 મારુ સમગ્ર કતત્વ પોકારશ,ે
“હે યહોવા, તમારા જે ું કોણ છે?

જે લાચારને બળવાનથી બચાવે છે,
અને કગાલને ૂંટનારાથી છોડાવે છે.”

11 નદય લોકો જૂઠ સાક્ષી આપે છે,
અને જનેા વષે મેં કદ સાંભ ું નથી તેના માટે મારા પર
આરોપ ૂકે છે.

12 તેઓ ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે,
તેઓ મારા આત્માને રડાવે છે અને દ:ુખી કરે છે.

13 તેઓ ારે બમાર હતા ત્યારે મેં ઉપવાસ કર ને કતાનના
વસ્રો

પહેર ને માર દલગીર બતાવી હતી.
તેમનાં માટે પ્રાથર્ના કરવાથી મને જે મ ું તે ું આ છે?

14 તે લોકો જાણે મારા ભાઇઓ અને મારા નજીકનાં મત્રો હોય
તેવો વતાર્વ મેં તેમની સાથે રા ો;

જમે કોઇ માણસ તેની માતા જે ૃત્ ુ પામી છે તેના માટે
શોક કરે તેમ હુ તેમના માટે દ:ુખી હતો.



ગીતશા 35:15 liii ગીતશા 35:23

15 તેઓ ટોળામાં ભેગા થયાં અને માર પડતી વખતે તેઓ આનં દત
હતા.ં

તે લોકો સાચા મત્રો ન હતા.ં
હુ તેમને ઓળખતો પણ ન હતો.

પર ુ તેઓ મને ઘેર વ ા અને મારા પર હુમલો કય અને
ૂપ ર ાં ન હ.

16 તેઓએ માર હાંસી ઉડાવી અને માર વરુદ્ધ ખરાબ ભાષા
બોલ્યા,

તેઓએ મારા તરફ દાંત કચકચાવીને ુસ્સો કત કય .

17 હે યહોવા, મારા પ્ર ુ ાં ુધી શાંત બેસી રહ જોયા કરશો?
તેઓના ૂની હુમલાઓથી મારા પ્રાણને બચાવી લો.
મારા ૂલ્યવાન જીવનને આ સહોથી બચાવી લો.

18 હે યહોવા, હુ મહામંડળ માં તમાર આભારસ્ ુ ત કર શ.
ઘણા લોકોની સભામાં હુ તમાર પ્રસંશા કર શ.

19 મારા જૂઠા શ ુઓને મારા પર હસવા દેશો ન હ.
આ દશુ્મનો જઓે વના કારણ મને ધ ારે છે
તેઓ મારા તરફ આંખ પણ ન મચકારે.

20 કારણ, તેઓ ખરેખર શાં તની યોજનાઓ કરતાં નથી.
ુપ્ત ર તે તેઓ આ દેશનાં શાં ત પ્રય લોકો ું અ ન કરવાની
યોજનાઓ કરે છે.

21 તેઓ મોટેથી કહે છે કે, “તેઓએ અયોગ્ય આચરણ કરતાં
મને જોયો છે,

તેઓ કહે છે, અમે તને અમાર પોતાની આંખે એ પ્રમાણે
કરતાં જોયો છે.”

22 હે યહોવા, તમે તેના વષે બ ુંજ જાણો છો,
હવે તમે શાંત બેસી રહેશો ન હ;
અને મને તરછોડ મારાથી દૂર થશો ન હ.

23 હે યહોવા, ઊઠો! મને ન્યાય કરવા જા ૃત થાઓ.
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મારા દેવ તથા મારા ધણી ઊભા થાઓ અને મારા કસ્સાનો
બચાવ કરો.

24 હે યહોવા મારા દેવ, તમારા ન્યાયીપણાથી મારો ન્યાય કરો.
મારા શ ુઓને મારા પર હસવા દેશો ન હ.

25 તેમને એમ કહેવાની તક આપશો ન હ કે, “તેમનાથી વ ુખ
થવાની અમાર ઇચ્છા પ ર ૂણર્ થઇ છે

અને તેમનો વનાશ કય છે.”
26 મારા ુકસાનમાં આનંદ પામનારાં સવેન ફજતેી થાવ

અને તેઓ લ જ્જત થાવ.
માર વરુદ્ધ બડાઇ કરનારા સઘળા અપમા નત થઇ

અને શરમાઇ જાઓ.
27 જે લોકો મને નદોષર્ ઠરાવવા માંગતા હોય

તેઓ હષર્ મનાવે અને ુખી થાય.
તેઓ હમેશા કહો કે, “યહોવા મહાન છે!

તેમના સેવકો ુખી થાય અને શાં ત પામે તે ું તે ઇચ્છે છે.”

28 માર જીભ આખો દવસ તમારા ન્યાયીપણા વાતો કરશે
અને તમાર પ્રસંશાની સ્ ુ ત ગાશે.

36
નદશક માટે. યહોવાના સેવક દાઉદ ું ગીત.

1 દુ ના ગહન હૃદયમાં પાપ તેને લલચાવે છે.
અને દુ કાય કરવા પ્રેરે છે;
તેના હૃદયમાં દેવનો ભય કે જે તેને પાપ કરતાં અટકાવે.

2 તે પોતાના મનમાં અ ભમાન કરે છે કે,
મારો અન્યાય પ્રગટ થશે ન હ.
અને મારો તરસ્કાર થશે ન હ.

3 તેના શ ો ૂલ્યહ ન જૂઠાણા અને છેતર પડ વાળા છે.
તેણે ડા ું અને ભ ું રહેવા ું છોડ દ ું છે.

4 તે રાત્રે પલંગમાં જાગતો રહે છે અને કપટ કરવાની યોજના ઘડે
છે;
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તે અન્યાયના માગર્માં ઊભો રહે છે.
અને તે દુ તાથી કટાળતો નથી.

5 હે યહોવા, તમારો સનાતન પ્રેમ આકાશ જટેલો વશાળ છે,
અને તમારુ વ ાસપણું વાદળો ુધી પહોંચે છે.

6 તમાર નષ્પક્ષતા ઊંચામાં ઊંચા પવર્તથી* પણ ઉંચી છે.
અને તમારો ન્યાય અ ત ગહન અને અગાથ છે.

તમે માનવજાત અને પ્રાણીઓ ું રક્ષણ કરો છો.
7 હે યહોવા, તમાર અ વરત કૃપા કેવી અ ૂલ્ય છે!
તમાર પાંખોની છાયામાં સવર્ માનવીઓ આશ્રય લે છે.

8 તમારા આશીવાર્દોથી તેઓને ૂબજ ૃ પ્ત થશે,
તમાર ુખ-સ ૃ દ્ધની નદ માંથી તેઓ પાણી પીશ.ે

9 કારણ, તમાર પાસે જીવનનો ઝરો છે,
અને અમે તમારા અજવાળામાં પ્રકાશ જોઇ ું.

10 હે યહોવા, જઓે તમને સાચી ર તે ઓળખે છે, તેમના પર
તમાર દયા બતાવવા ું ચા ુ રાખજો

અને જમેના હૃદય ચોખ્ખા છેં તેમની સાથે ન્યાયીપણું ચા ુ
રાખજો.

11 મને ઘમંડ ઓના પગ નીચે કચડાવા દેશો ન હ,
દુ લોકોના હાથ મને હાંક કાઢે ન હ તે તમે જોજો.

12 “જુઓ! અન્યાય કરનારાઓ ું કે ું પતન થ ું છે!
તેઓ એવા ફેંક દેવાયા છે
કે પાછા ઊઠ શકશે ન હ.”

37
દાઉદ ું ગીત.

1 દુ લોકો પ્ર ત ુસ્સે થઇશ ન હ.
અને અન્યાય કરનારની ઇષાર્ કરતો ન હ.

* 36:6: ઊંચામાં ઊંચા પવર્ત એટલે “અલનો પવર્ત.”
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2 કારણ તેઓ તો ઘાસ અને લીલા છોડવા જવેાં છે
જે ચીમળાઇને મર જશે.

3 યહોવાનો વ ાસ કર અને સત્કમર્ કર, તો ું તારા દેશમાં
રહ શ

અને તે (યહોવા) વ સનીયતાથી જે આપે તેનો આનંદ
માણ.

4 યહોવા સાથેના તારા સબંધોનો આનંદ માણ;
ખાતર રાખ કે તારા હૃદયની ઇચ્છાઓ તેના (યહોવા) દ્વારા

ૂણર્ થશે.
5 ું જે કઇ કમર્ કરે તે સવર્ યહોવાને આધીન કર,

ું એના પર ભરોસો રાખ, અને તે તારા સવર્ કામ ફળ ૂત
કરશ.ે

6 તે તારુ ન્યાયીપણું પ્રભાતની જમે પ્રકા શત કરશે,
અને તારા પ્રામા ણકપણાને બપોરના ૂયર્ ની જમે તેજસ્વી
કરશ.ે

અને તાર નદોષર્તાની સવર્ માણસોને જાણ થશ.ે
7 યહોવાની સમક્ષતામા શાંત થા,ં અને ધીરજથી તેમની વાટ જો,

જે કુ ુ કતઓથી ફાવી જાય છે એમના પર ું ખીજવાતો
ન હ.

8 ખીજાવા ું બંધ કર. અને તારો ુસ્સો ત્યાગી દે,
આટલો બેચેન ન બન કે ું પણ કઇંક અ ન કામ કર
બેસ.ે

9 કારણ, દષુ્કમીઅ નો વનાશ થશે.
અને જઓે યહોવાની મદદની રાહ જુએ છે તેમને ૂ મ
મળશ.ે

10 થોડા સમયમાં દુ લોકોનો જડ ૂળથી નાશ થઇ જશે.
ું તેમને શોધવાની સખત મહેનત કર શ તોપણ તને તેમના
નામો નશાન ન હ મળે.

11 નમ્ર લોકોને દેશ ું વતન પ્રાપ્ત થશે;
તેઓને સવર્ વસ્ ુઓનો આશીવાર્દ મળશે.
તેઓને મનની અદ્ભત શાં ત મળશે અને ુખી થશે.
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12 દુ ો ન્યાયીઓની વરુદ્ધ ખરાબ ુ કતઓ ઘડે છે
અને તેમની જ સામે પોતાના દાંત પીસે છે.

13 પ્ર ુ જુએ છે કે તેમનો કાળ નજીક આ ો છે;
તેથી તે દુ માણસોની હાંસી ઉડાવે છે.

14 દુ ોએ દ રદ્ર અને કગાળનો, તથા સત્ય આચરણ કરનારનો
સંહાર કરવા ુલ્લી તરવાર લીધી છે,

અને ધ ુષ્યથી નશાન તા ું છે.
15 તેઓની પોતાની જ તરવાર તેઓના પોતાના જ હૃદયને વધશે;

અને તેઓનાઁ ધ ુષ્યને ભાંગી નાંખવામાં આવશ.ે
16 ની તમાન લોકો પાસે જે અલ્પ છે,

તે દુ લોકોની વ ુલ સંપ કરતાં વધારે સારુ છે.
17 કારણ, દુ લોકોના હાથોની શ કતનો નાશ કરવામાં આવશે

પણ યહોવા ની તમાન લોકોની કાળજી લેશે અને તેમને ટેકો
આપશ.ે

18 યહોવાને યથાથીઅ ના સવર્ પ્રસંગોની ખબર છે,
તેની દ્ર માં તેઓ નદોષર્ છે, તેઓનો વારસો સદાય ટક
રહેશે

19 યહોવા તેઓની વકટ સંજોગોમાં
પણ કાળજી રાખે છે,

દકુાળનાં સમયે
પણ તે સવેર્ ૃપ્ત થશે.

20 પણ દુ ો અને યહોવાના શ ુઓ,
ઘાસની જમે ચીમળાઇ જશે,

અને ુમાડા ની
જમે અદ્રશ્ય થઇ જશે.

21 દુ ો ઉછ ું લે છે ખરા પણ પાછુ કદ આપતા નથી,
ન્યાયી જે આપવામાં ઉદાર છે તે કરુણાથી વતેર્ છે.

22 જઓે યહોવાથી આશીવાર્ દત છે, તેઓ ૃથ્વી ું વતન પામશે,
પણ જઓે દેવથી અ ભશા પત છે તેઓનો અવશ્ય સં ૂણર્

વનાશ થશ.ે



ગીતશા 37:23 lviii ગીતશા 37:33

23 યહોવા ન્યાયીને માગર્ બતાવે છે, અને તેના પગલાં ર કરે
છે.

યહોવા પ્રસ થાય છે તેથી તે ું જીવન ર કરે છે.
24 તેઓ ઠોકર ખાશે છતાં પડશે ન હ,

કારણ કે તેમને ટેકો આપવા માટે અને ર રાખવાં માટે
યહોવા ત્યાં છે.

25 હુ જુવાન હતો અને હવે ૃદ્ધ થયો છુ.
છતાં ન્યાયીને તરછોડ્યા હોય કે
તેનાં સંતાન ભીખ માંગતા હોય એ ું કદા પ મેં જો ું નથી.

26 તે ન્યાયીઓ છે ઉદાર, તેઓ હમેશા પોતાની પાસે જે છે તે
છૂટથી બીજાને આપે છે.

તેઓના સવેર્ સંતાનોને યહોવાના આશીવાર્દ મળશે.
27 ૂંડાથી દૂર થા, અને ભ ું કર;

અને દેશમાં સદાકાળ રહે.
28 કારણ, યહોવા ન્યાય અને પ્રામા ણકતાને ઇચ્છે છે

તે તેમના વ ા ુ ભકતોને કદ છોડ દેતાં નથી;
તે તેમ ું સદા રક્ષણ કરશે

અને દુ ોનાં સંતાનોનો વનાશ કરશે.
29 ન્યાયીઓ વતનનો વારસો પામશ,ે

અને સદાકાળ ત્યાં નવાસ કરશે.
30 ન્યાયીની વાણી ડહાપણ ભરેલી છે,

તેની જીભ સદા ન્યાયની વાત કરે છે.
31 તેમનાં પોતાના હૃદયમાં યહોવા ું નયંત્રણ છે,

અને તેમાંથી તે કદા પ ચ લત થતાં નથી.
32 દુ ો સદા ન્યાયી માણસોની જા ૂસી કરે છે, અને તેઓને માર

નાખવાના લાગ શોધતાં ફરે છે.
33 પણ યહોવા દુ માણસોના હાથમાં ન્યાયીઓને પડવા દેશે

ન હ.
ભલે તેઓને ન્યાયાલયોમાં લઇ જાય તોય તેઓ દો ષત
ઠરાવાશે ન હ.
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34 ધીરજથી યહોવાની રાહ જુઓ અને તેના માગર્ને અ ુસરો,
અને યહોવા તમને વજયી કરશે

અને તમને જે દેશ ું વચન અપાયે ું હ ું તે તમને વારસામાં
મળશ,ે

અને તમે દુ લોકોનો નાશ થતો જોશો.

35 અ ુકુળ ૂ મમાં રોપેલા લીલા ૃક્ષની જમે,
મેં દુ ને મોટા સામર્થ્યમાં ફેલાતો જોયો.

36 હુ ફર ત્યાં થઇને ગયો ત્યારે તે ત્યાં નહોતો;
મેં તેને શોધ્યો, પર ુ તેનો પ ો મ ો ન હ.

37 હવે જે નદોષર્ છે તેનો વચાર કરો. જે પ્રામા ણક છે તેનો
વચાર કરો.

કેમ કે શાં ત પ્રય લોકો તેમના વંશજો માટે ઉજ્જવળ ભ વષ્ય
પામશ.ે

38 પણ દુ ો સ ૂળગા વનાશ પામશે,
અંતે તેઓના વંશજોનો અંત આવશે.

39 યહોવા ન્યાયીઓનો ઉદ્ધાર કરે છે.
સંકટ સમયે માત્ર યહોવા જ તેમ ું તારણ-આશ્રય ાન છે.

40 જે યહોવા પર ભરોસો રાખે છે, તેઓને તે દુ ોથી છોડાવીને
તારે છે;

તેઓની આવીને સહાય કરે છે; કારણ, તેમણે તેનો આશરો
લીધો છે.

38
સંભારણુ-ં દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, તમે ક્રોધમાં આવી મને ઠપકો આપશો ન હ,
અને તમારા ુસ્સામાં મને તમે શક્ષા કરશો ન હ.

2 તમારા બાણોએ મને વીંધી ના ો છે;
અને તમારા હાથે મને કચડ ના ો છે.

3 તમારા ુસ્સાને લીધે મારુ શર ર જરાપણ તંદરુસ્ત નથી.
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મારા પાપોને લીધે અને તમાર શક્ષાને લીધે મારા બધા
હાડકાઁઓ ઇજા પામ્યા છે.

4 મારા માથા પર પાપો અને અન્યાયનો ભાર વધી ગયો છે,
ભારે બોજાની જમે તે મને અસ થઇ પડ્યો છે.

5 માર ૂખાર્ઇને કારણે ઘા પડ ગયા છે
અને કોહવાઇને ગંધાઇ ઊઠયા છે.

6 હુ લથડ ગયો છુ અને વાંકો વળ ગયો છુ,
અને આખો દવસ હુ શોક કયાર્ કરુ છુ.

7 માર કમરમાં અસ બળતરા થાય છેં,
અને મારુ શર ર રોગગ્રસ્ત થઇ ગ ું છે.

8 હુ નબર્ળ થઇને કચડાઇ ગયો છુ,
હૃદયની વેદનાને કારણે નસાસા ના ું છુ.

9 હે યહોવા, તમને માર સવર્ ઇચ્છાની ખબર છે,
મારા એ નસાસાથી તમે અજાણ્યા નથી.

10 મારા હૃદયના ધબકારા વધી ગયા છે,
આંખો ું તેજ ઘટ ગ ું છે. અને શ કત ઘટ ગઇ છે.

11 મારા રોગનાં ભયથી, મારા સ્નેહ જનો અને મત્રો દૂર થઇ ગયા
છે,

અને મારા સગાસબંધી સૌ કોઇ, મારાથી જૂદા જઇ રહે છે.
12 શ ુઓ મને મારવા ફાંદા ગોઠવે છે,

મારુ અ હત કરનારા હા નકારક વાતો કરે છે.
13 માર વરુદ્ધ આખો દવસ કપટ કાવતરા કરે છે.

પણ હુ તો બહેરા માણસની જમે સાંભળતો નથી,
પોતા ું મોઢુ ઉઘાડ ન શકુ એવો હુ ૂગો માણસ છુ.

14 સાંભળ ન શકે, ઉ ર ન આપી શકે,
હુ એવા માણસ જવેો છુ.

15 હે યહોવા, મારા દેવ, હુ તમાર વાટ જોઉં છુ;
હે યહોવા, હુ આશા રા ું છુ કે તમે મને ઉ ર આપશો.

16 મેં ક ું, “મારો પગ લપસે ત્યારે,
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માર વરુદ્ધ બડાઇ કરનારા માર દ:ુખદ પ ર ત જોઇને
કદાચ આનંદ પામ.ે”

17 હુ હવે કોઇપણ સમયે ઢળ પડ શ,
મારુ દ:ુખ હમેશા માર સાથે છે.

18 હુ મારા પાપ ને અન્યાય ક ુલ કરુ છુ;
અને મારા પાપ માટે હુ બહુ દલગીર છુ.

19 જઓે વના કારણે મારા શ ુ થયા છે તેઓ અ ત પ્રબળ છે;
જઓે વના કારણ મારો તરસ્કાર કરે છે તેઓની સં ા
વધી છે.

20 ભલાઇ ને બદલે દુ તા પાછ વાળે છે,
અન્યાયથી તેઓ મારો તરસ્કાર કરે છે,

કારણ, હુ જે સારુ છે
તેને અ ુસરુ છુ.
21 હે યહોવા, તમે મને તરછોડશો ન હ,

હે મારા દેવ, મારાથી દૂર ન થશો.
22 હે યહોવા, મારા તારણના દેવ,

તમે જલદ આવો અને મને મદદ કરો!

39
નદશક માટે. યદૂ ૂન માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 મેં ક ું, “મારા આચાર વચારની હુ સંભાળ રાખીશ;
માર જીભે હુ પાપ કર શ ન હ.

ાં ુધી, દુ ો માર આસપાસ હશે
હુ મારા મોઢા પર લગામ રાખીશ.”

2 સત્ય બોલવા ું હ ું પણ હુ બોલ્યો ન હ,
છાનોમાનો ૂંગો ઊભો ર ો;
ત્યારે માર આંત રક થા વધી અને મારો શોક વધી ગયો.

3 મારા હૃદયમાં આગ ભ ૂકતી હતી,
અ સળગી ઊઠયો મારા વચારનો;
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અને અંતે હુ માર જીભે બોલ્યો કે,

4 હે યહોવા, મને જણાવો કે ૃથ્વી પર મારુ આ ુષ્ય કેટ ુ છે?
મારુ જીવન કે ું ક્ષણભં ુર છે તે મને સમજાવો.

5 તમે મને જીવવા માટે ૂબ ટૂકો સમય આપ્યો છે!
મારુ ટૂકુ જીવન તમાર ુલનામાં કઇ નથી.

પ્રત્યેક કત ું જીવન ઝડપથી અદ્રશ્ય થઇ જતાં વાદળ જે ું છે.

6 મ ુષ્ય ું અ સ્તત્વ તો ફકત આરસીમાં ું પ્ર ત બબ છે,
તે જે કરે છે તે ૂલ્યહ ન છે.
તે સંપ નો સંચય કરે છે પણ જાણતો નથી કે તેના ૃત્ ુ
પછ તે કોને મળશ?ે

7 હે પ્ર ુ, મારે ું આશા હોય?
તમે જ માર આશા છો.

8 હે યહોવા, મને મારા પાપોમાંથી ઉગારો,
દુ માણસની જમે મને તરસ્કૃત ન થવા દો.

9 હે યહોવા, હુ ૂગો ર ો છુ,
હુ તમાર સમક્ષ મારા મોઢેથી ફ રયાદ કર શ ન હ;
કારણ, તમે જે ક ુર્ છે એ હુ જાણું છુ.

10 હે યહોવા, હવે મને વ ુ શક્ષા ન કરશો,
તમારા પ્રબળ હાથના પ્રહારે હુ ખરેખર ન જવેોજ થઇ
ગયો છુ.

11 યહોવા, જીવન જીવવાનો સાચો રસ્તો શીખવવા માટે તમે જે
લોકો ખોટાં કાય કરે છે

તેને શક્ષા કરો છો એ લોકો જે વસ્ ુ ઇચ્છે છે અને જનેી
ઇચ્છા રાખે છે તેનો તમે નાશ કરો છો.

જમે ઉધઇ કપડાનો નાશ કરે છે.
હા, અમારાં જીવન એક નાના વાદળ જવેાં છે.
જે જલ્દ અદ્રશ્ય થઇ જાય છે.
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12 હે યહોવા, માર પ્રાથર્ના ધ્યાનથી સાંભળો.
મારા આં ુઓની અવગણના ન કરશો,
આ જીવનમાં હુ તમાર સાથે એક યાત્રી જવેો છુ,

મારા પ ૃઓની જમે
હુ અહ એક કામચલાઉ વતની છુ.

13 ૃત્ ુ પછ હુ ૃથ્વી પરથીજાઉ તે પહેલાં તમાર વેધક દ્ર
મારા પરથી દૂર કરો;

જથેી ખરેખર બળ પા ું ને ફર થી આનંદ પા ુ.ં

40
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 મેં ધીરજથી સહાય માટે યહોવાની વાટ જોઇ,
તેમણે માર વનંતી સાંભળ ને મને ઉ ર આપ્યો.

2 યહોવાએ મને ઉંચક ને કબરની બહાર કાઢયો,
તેમણે મને કાદવમાંથી બહાર કાઢયો,

તેમણે મારા પગને અચળ ખડક પર ગોઠ ા,
અને મારા પગલા ર કયાર્.

3 તેમણે આપણા દેવ ું સ્તોત્ર,
મારા ુખમાં ૂ ું છે,

એટલે ઘણા ન ું ગીત જોશે અને બીશે;
અને યહોવા પર ભરોસો રાખશ.ે

4 જે યહોવાનો વ ાસ કરે છે તે ને ધન્ય છે.
તે દૈત્યો પાસે અને ખોટા દેવ પાસે મદદ માટે જતો નથી.

5 હે યહોવા મારા દેવ, તમે અમારા માટે મહાન ચમત્કારો કયાર્
છે.

તમાર પાસે અમારા માટે અદૃ ૂત યોજનાઓ છે.
તમારા જે ું કોઇ નથી!

હુ તે અસં અદ ૂત કૃત્યોના વષે વારવાર કહ શ.

6 તમારે ખરેખર યજ્ઞોની અને ખાદ્યાપર્ણની જરૂર નથી.
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તમે દહનાપર્ણ અથવા પાપાથાર્પર્ણ માગ્યાઁ નથી.
તમે મારા કાન ઉઘાડ્યા છે જથેી હુ તમારો સાદ સાંભળ
શકુ.

7 મેં ક ું, “હુ મારા વષે પ્રબોધકોએ
ગ્રંથમાં લખાએલી ભ વષ્યવાણી પ્રમાણે આ ો છુ.

8 હે મારા દેવ, હુ તમાર ઇચ્છા ુસાર કાયર્ કરવાને માટે રાજી છુ.
તમારો નયમ મારા હૃદયમાં છે.”

9 એક મહા મંડળ માં તમારાં ન્યાયના ુભ સમાચારની જાહેરાત
કર છે,

હે યહોવા, તમે જાણો છો કે મેં ારેય મારુ મોઢુ બંધ
નથી રા ુ.ં

10 મેં કયારેય તમાર નષ્પક્ષતાને
મારા હૃદયમાં છુપાવી નથી.

મેં મહામંડળ માં તમાર વ સનીયતા
અને તારણ વષે જાહેરાત કર છે.

11 હે યહોવા, તમાર અ ૂટ કૃપા મારાથી પાછ ન રાખશો.
તમારો સાચો પ્રેમ હમેશા માર રક્ષા કરે છે.

12 કારણ, મારા માથે સમસ્યાઓનો
ઢગલો ખડકાયો છે;

મારા અસં પાપોનાં બોજ નીચે
હુ દબાઇ ગયો છુ મારા પાપો

મારા માથાના વાળથીયે વધારે છે.
મેં માર હમત ુમાવી છે.

13 હે યહોવા, કૃપા કર ને માર રક્ષા કરો.
હે યહોવા, હવે મને સહાય કરવા ઉતાવળ કરો.

14 હે યહોવા, જઓે મને માર નાંખવાનો પ્રયત્ન કરે છે
તેઓ ફજતે થાઓ
અને પરાજય પામો જઓે

મારુ ુકશાન કરવા માગે છે
તેઓ શરમથી નાસી જાઓ.

15 જઓે માર મજાક કરે છે;
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તેઓ પરાજયથી પાયમાલ થાઓ.
16 યહોવા પર અને તેના તારણ પર પ્રેમ કરનાર સવર્ના હતમા,ં

તેમના યહોવાના આનંદનો ભાગ સદા કાયમ રહો.
ઉદ્ધાર ચાહનારા નરતર કહો, “યહોવા મોટા મનાઓ.”

17 હુ દ ન તથા દ રદ્ર છુ, માર ચતા કરો;
હે મારા દેવ,

તમે મારા સહાયક તથા ુ કતદાતા છો;
માટે હવે વલંબ ન કરશો.

41
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 જે દ રદ્ર ની ચતા કરે છે, તે યહોવાથી આશીવાર્ દત છે;
સંકટ સમયે ખરેખર યહોવા તેને વપ માંથી છોડાવે છે.

2 તે ું યહોવા રક્ષણ કરે છે તથા તેને જીવંત રાખે છે;
તે તેના શ ુઓના બળને ન કરે છે
અને જાહેરમાં તેને માન આપે છે જથેી તે સંસારમાં ુખ
પામ.ે

3 યહોવા તેને બીમાર ના બછાના પર ટકાવી રાખશ,ે
અને મંદવાડમાં તેનાં દ:ુખ અને ચતા લઇ લેશે.

4 મેં પ્રાથર્ના કર , “હે યહોવા, મારા પર દયા રાખો અને મને માર
માંદગીમાંથી સાજો કરો,

કારણકે મેં ક ૂલાત કર હતી કે મેં તમાર વરુદ્ધ પાપ કયાર્
છે.”

5 મારા શ ુઓ આ બધી ખરાબ બાબતો માર વરુદ્ધ કહે છે,
“તે ટૂક સમયમાં ૃત્ ુ પામશે.

તે ું નામ સમગ્ર સંસારમાંથી વસરાઇ જશે.”
6 માર માંદગીમાં ુલાકાતે આવી, ઢોંગ કર મત્રતાનો દાવો કરે

છે,
અને હૃદયમાં અન્યાયનો સંગ્રહ કરે છે;
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ારે તે બહાર જાય છે તો નામોશી કર અને તે જાહેર કરે છે
અને નબર્ળતાની હાંસી ઉડાવે છે.

7 મારો દ્વષે કરનારા અંદરો અંદર કાનમાં વાતો કરે છે,
અને મારા વષે તે અત્યંત ખરાબ કલ્પના કરે છે.

8 તેઓ કહે છે; “તેની માંદગી એવી પ્રાણધાતક છે
કે તે પથાર માં પડ્યો છે
ઓટલે પાછો ઊઠવાનો નથી.”

9 મારો જે શ્રે મત્ર હતો, જનેી સાથે મેં ઘણીવાર ભોજન લી ું
હ ુ

અને મને જનેા પર ભરોસો હતો, તે માર વરુદ્ધ થઇ ગયો
છે.

10 હે યહોવા, મારા પર કૃપા કરો, અને મને ફર સાજો કરો;
મને પથાર માંથી ઊઠાડો, જથેી હુ તેમનો ઇલાજ કરુ.

11 તમે મારા પર પ્રસ છો એની મને ખબર છે;
તમે મારા પર શ ુઓને વજય આપ્યો નથી.

12 હુ નદોષર્ હતો અને તમે મને ટેકો આપ્યો હતો.
તમાર સમક્ષ હમેશા ઉભો રહેવા તમે માર મદદ કર .

13 ઇસ્રાએલનાં દેવ યહોવા ુરાતન કાળથી
તે અનંતકાળ ુધી સ્ ુત્ય રહે.

આમીન તથા આમીન.

ભાગ બીજો
42

(ગીત 42-72)
નદશક માટે. કોરાહનાં કુટુબઓ ું માસ્ક લ.

1 હરણ જમે પાણીના ઝરણાં માટે તલપે છે,
તેમ હે યહોવા, હુ તમારા માટે તલ ું છુ.

2 મારો આત્મા જીવતા દેવ માટે તરસે છે.
હુ માર જાતને એમની સમક્ષ ારે હાજર કર શક શ?

3 મારા આં ુ રાત દવસ મારો ભોજન થયા છે.
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શ ુ મહેણા મારે છે, “તારા દેવ ાં છે?”

4 હે મારા આત્મા, તે સમય કયાંથી વીસર શકાય?
ઉત્સવના દવસોમાં હુ મોટા લોકસ ુદાયમાંથી પસાર થયો,

જઓે આનંદથી યહોવાના સ્ ુ તગીતો ગાતા હતાં
અને હુ સૌને એક સાથે દેવના મં દરમાં દોર જતો હતો.

એ ું સ્મરણ કરતાં, મારુ હૃદય ભાંગી જાય છે.

5 હે મારા આત્મા, ું ઉદાસ કેમ થયો છે?
ું આટલો અસ્વ અને ાકુળ કેમ થયો છે?

દેવની મદદ માટે રાહ જો!
તેમની કૃપા અને મદદ માટે હુ હજી
પણ તેમની પ્રાથર્ના કર શ.

6 હે મારા દેવ, મારો આત્મા નરાશ થયો છે.
તેથી હુ તમાર કૃપા ું મઝાર પવર્ત પરથી જયાં હેમોનર્ પવર્ત
અને યદન નદ મળે છે ત્યાંથી હુ સ્મરણ કરુ છુ.

7 ઘરતીના ઊંડાણ ું પાણી ભાંગી ને
ઘોઘમાં પડવાનો અવાજ મને સંભળાય છે.

તમારા બધા મોજાઓ
અને મોટા મોજાઓ મારા પર ફર વ ાઁ છે.

8 અને છતાં યહોવા મારા માટે તેમનો સાચો પ્રેમ પ્ર ત દન દશાર્વે
છે.

અને રોજ રાત્રે હુ તેમના સ્ ુ તગીત ગાઉં છુ, એટલે મારા
જીવનદાતા દેવની પ્રાથર્ના કરુ છુ.

9 દેવ મારા ખડક છે, હુ તેમને કહ શ કે,
“તમે કેમ મને ુલી ગયા? મને કેમ તજી દ ધો છે?
શા માટે શ ુઓના જુલમ મારે સહન કરવા પડ?ે”

10 તારો દેવ ાં છે એમ મશ્કર માં રોજ ૂછ ને
મારા શ ુઓના મહેણાં મારા હાડકાં ને કચર નાખે છે.
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11 હે મારા આત્મા, શા માટે ું આટલો દ:ુખી છે?
ું શા માટે આટલો અસ્વ અને ાકુળ બની ગયો છે?

દેવની મદદ માટે રાહ જો!
જે મારા ુખ ું તારણ તથા મારો દેવ છે,
તે ું હુ હજી સ્તવન કર શ.

43
1 હે દેવ, મારો ન્યાય કરો, અને મને નદોષર્ ુરવાર કરો.

અને જે તમારો સં ન અ ુયાયી નથી તેવાથી મને બચાવો,
તેવા ઠગ અને છેતરપીંડ કરનારા માણસથી મને બચાવો.

2 કારણ, હે દેવ, તમે મારુ સામર્થ્ય છો.
તમે મને શા માટે તજી દ ધો?

દશુ્મનોની કૂ્રરતાને લીધે
હુ શોક કરતો ફરંૂ છુ.

3 હે યહોવા, તમારુ સત્ય અને પ્રકાશ પ્રગટ કરો;
જથેી હુ માગર્દશર્ન મેળ ું અને તેઓ મને તમારા પ વત્ર
પવર્તમાં તથા તમારા મંડપમાં લાવ.ે

4 તમે મારા અ તઆનંદ છો,
તમાર વેદ પાસે હુ જઇશ,

અને હે દેવ, માર વીણા સાથે
હુ તમાર આભારસ્ ુ ત ગાઇશ.

5 હે મારા આત્મા, ું શા માટે આટલો બધો ઉદાસ છે?
ું શા માટે બેચેન છે?

દેવની મદદની રાહ જો, જે મારા ુખ ું તારણ
તથા મારા દેવ છે હજી હુ તેની કૃપા
અને મદદ માટે પ્રાથર્ના કર શ.
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44
નદશક માટે. કોરાહનાં કુટુબ ું ગીત. માસ્ક લ.

1 હે દેવ, તમે ુરાતન કાળમા,ં પ ૃઓના સમયે,
જે મહાન કૃત્યો કયાર્ હતા, તેના વષે તેઓએ અમને ક ું,
તે અમે અમારા કાનોએ સાંભ ું છે.

2 વદેશીઓની પ્રજાને,
તમે તમારા હાથે હાંક કાઢ ,

ઇસ્રાએલીઓને એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી
તેઓને ત્યાં વસા ા હતા.

3 જણેે તેમને વજય અપા ો, તે તેમની તરવારો ન હતી.
અને તેમને તે ૂ મનો કબજો લેવા દ ધો હતો.

તેઓ પોતાના હાથની શ કતથી પોતા ું રક્ષણ કર શ ાં ન હતા,
પર ુ તમારા જમણા હાથે,

તમારા ુજે તમારા દૈવી પ્રકાશે તેઓને બચા ાં હતા.
કારણ, તમે તેમનાથી પ્રસ હતા.ં

4 હે દેવ, તમે મારા રાજા છો.
આજ્ઞા આપો અને યાકૂબના લોકોને તારણ ુધી દોર જાવ.

5 અમે અમારા શ ુઓને માત્ર તમાર સહાયથી હરાવી ું;
અને તમારા નામે અમે અમારા વેર ઓને કચર નાખી ુ.ં

6 હુ મારા ધ ુષ પર ભરોસો રાખતો નથી, “તરવાર”
પણ મારો બચાવ કર શકશે ન હ.

7 તમે અમારા શ ુના લશ્કરથી અમાર રક્ષા કર છે,
જઓે અમારો દ્વષે કરે છે, તેઓને તમે લ જ્જત કરો છો

8 આખો દવસ પયત અમો દેવની સ્ ુ ત કર ુ!ં
અમે સદાકાળ તમારા નામની આભારસ્ ુ ત ચા ુ રાખી ુ!ં

9 પણ હે યહોવા, તમે અમને તજી દ ધા છે અને શર મદા કયાર્
છે.

તમે અમાર સાથે ુદ્ધ માટે આ ાં ન હતા.ં
10 તમે શ ુઓ આગળ અમાર પીછેહઠ કરાવી છે,
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અને તેઓએ અમને તેમની ઇચ્છા ુજબ ૂંટયા છે.
11 તમે અમને તજી દ ધાં છે, અમાર હાલત કાપવા માટેનાં ઘેટાઁઓ

જવેી થઇ છે,
અને તમે અમને વદેશી પ્રજાઓમાં વખેર ના ા છે.

12 તમે અમને નજીવી કમતમાં વેચી દ ધાં છે,
ું તમાર નજરમાં અમાર કોઇ કમત નથી?

13 અમારા પડોશીઓ આગળ તમે અમને નદા રૂપ બના ાં છે;
અને અમાર આસપાસનાં લોકો સમક્ષ અમને હાંસીરૂપ
બના ા છે.

14 તમે અમને રા ો વચ્ચે તરસ્કાર અને હાંસીને પાત્ર બના ા
છે.

તેઓ અમાર સામે જુએ છે, તેઓના માથા હલાવે છે અને
અમારા પર હસે છે.

15 આખો દવસ હુ મારુ કલંક જોઉં છુ
અને મારુ મા ું શરમથી ઝૂક ગ ું છે.

16 કારણ, માર નદા થાય છે અને મારા વષે ખરાબ બોલાય
છે.

જુઓ, મારા શ ુ તથા વેર વાળનારા આ ું કરે છે.
17 ભલે, આ બ ું અમારા પર આવી પ ુ,ં

તોય અમે તમને ૂલી નથી ગયા;
ને તમારા કરાર પ્ર ત વ ાસઘાતી નથી થયા.

18 અમારુ હૃદય તમારાથી પાછુ હઠ ગ ું નથી,
અને તમારા માગર્થી, અમે એક ડગ ું પણ ચ લત થયા નથી.

19 તો પણ તમે અમને શયાળવાની જગામાં કચડ્યા છે;
અને અમને તમે મોતની ગાઢ છાયાથી ઢાંક દ ધાં છે

20 જો અમે અમારા દેવ ું નામ ૂલી ગયા હોત
અથવા પારકા દેવોની તરફ અમારા હાથ ફેલા ા હોત,

21 તો ું દેવે તે જાણ્ ું ન હોત? હા,
યહોવા સવર્ના હૃદય ું રહસ્ય જાણે છે.

22 પર ુ તમારે કારણે જ અમે આખો દવસ માયાર્ જઇએ છ એ.
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તમારે કારણે અમને કાપવા માટે દોર જવાતાં ઘેટાં જવેા
ગણવામાં આવે છે.

23 હે યહોવા, જા ૃત થાઓ!
હવે ઊંઘસો ન હ;
અને અમને સદાને માટે, દૂર કરશો ન હ.

24 તમે તમારુ ુખ અમારાથી શા માટે અવ ું ફેરવો છો?
તમે અમારા સંકટો અને અમાર સતા વણીની અવગણના
શા માટે કરો છો?

25 અમો ૂળમાં નીચે મ્હો રાખીને પડયાં છ એ
અને અમારા પેટ જમીનમાં દબાઇ ર ાં છે.

26 હે દેવ, અમને મદદ કરવા ઊઠો,
અને તમાર કૃપાથી અમને બચાવી લો.

45
નદશક માટે. રાગ: “શોશા મ.” કોરાહના કુટુબ ું માસ્ક લ.

પ્રેમ ું ગીત.
1 મારંૂ હૃદય ુંદર શ ોથી ભરાઇ ગ ું છે.

મેં રાજા માટે ક વતા રચી છે તે.
હુ બોલ છુ.

માર જીભ શ્રે લેખકની જમે ઘણા શ ોથી ભરાઇ ગઇ
છે.

2 તમે કોઇ પણ માણસ કરતાં વધારે ુંધર છો.
તમારાં શ ો કૃપાથી ભરેલાં છે.
તમો દેવ દ્વારા સદાને માટે આશીવાર્દ પામેલા છો.

3 હે પરાક્રમી, તમે તમાર તરવાર કમરે બાંધો;
અને ગૌરવથી પ્રતાપ પ રધાન કરો.

4 તમે ભ દેખાઓ છો, જાઓ, સત્ય અને ભલાઇ અને ન્યાયની
લડતમાં વજયી થાઓ.

પ્રભાવશાળ કાય કરવા માટે તમાર શ કતશાળ જમણી
બાહુ કેળવાયલી છે.
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5 તમારા તી ણ બાણો મારા શ ુઓના હૃદયો વીંધે છે,
તેઓ તમારા ચરણોમાં ઢળ પડે છે અને લોકો તમારા શરણે
આવે છે.

6 હે દેવ, તમારંૂ રા ાસન સનાતન છે;
અને તમારો રાજદડ એ તમારંૂ ન્યાયી શાસન છે.

7 તમને ન્યાયીપણા પર પ્રી ત છે, અને દુ તા પ્ર ત તરસ્કાર છે;
માટે સવર્સમથર્ દેવ, હા, તારા દેવ;ે
તમને સવર્ કરતાં શ્રે ગણીને આનંદના તેલથી અ ભ ષકત
કયાર્ છે.

8 હાથીદાંતના મહેલોમાં મારાં વસ્રો બોળ, અગરને તજની ુગંધથી
કેવા મહેકે છે,

ને તારનાં વાદ્યો તને આનંદ આપે છે.
9 તમાર માનીતી સ્રીઓમાં ઘણી રાજકુમાર કાઓ છે.

ુદ્ધ સોનામાંથી બનાવેલો ુગટ પહેરેલી રાણી તમાર જમણે
ઊભી છે.

10 હે રાજકન્યા, હુ કહુ તે ું કાને ધર;
ને પછ વચાર કર;

તારા લોકોને ૂલી જા અને તારા બાપ ું ઘર ૂલી જા.
11 તારા સૌંદયર્માં મો હત થઇને રાજા અ ત આનંદ પામે છે,

તે તારા સ્વામી છે,
માટે તેની સેવાભ કત કર.

12 ૂરના ધનવાન લોકો તમારા માટે ભેટ સોગાદો
લઇને તમને મળવા આવશે.

13 અ ત ુંદર રાજકન્યા, જનાનખાનામાં રાહ જુએ છે;
તેનાં ુંદર જર નાં વસ્રોમા,ં સોનાના તાર વણેલા છે.

14 તેણીએ ુંદર, શણગારેલા વ ો પ રધાન કયાર્ છે.
તેણીને રાજા પાસે લઇ જવામાં આવે છે.

તમારા માટે લાવવામાં આવેલી
કુમા રકાઓ તેને અ ુસરે છે.

15 ારે રાજમહેલમાં તેઓ પ્રવેશ કરશે
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ત્યારે તેઓ આનંદ તથા ઉત્સાહથી ભરેલાં હશે.
16 તારા વંશજો તારા પછ શાસન કરશ.ે

ું તેમને સમગ્ર પ્રદેશના હાકેમ બનાવીશ.
17 હુ તારુ નામ સદા સવર્ પેઢ ઓમાં અત્યંત પ્રય કર શ;

ૃથ્વી પરનાં સવર્ લોક સદા તાર આભારસ્ ુ ત કરશે.

46
નદશક માટે. કોરાહના કુટુબ ું ગીત. અલામોથ સાથે ગાવા ુ.ં

1 દેવ આપણો આશ્રય તથા આપણું સામર્થ્ય છે;
આપણે અ ુભવ કય છે કે,

સંકટ સમયનાં તેઓ સાથી,
ત્વ રત મદદ કરનાર હાજરાહજૂર છે.

2 માટે ારે ૃથ્વી પર ભારે ધરતીકપ થાય,
અને પવર્તો ૂટ ને સ ુદ્રમાં પડ,ે તો પણ આપણે સૌએ
ડરવાની જરૂર નથી.

3 ભલે સ ુદ્રનાં પાણી વશાળકાય મોજાથી ગજના કરે,
ને પવર્તો ુજી ઉઠે.

4 ત્યાં એક નદ છે અને ઝરણાંઓ છે જે દેવનાં નગર પરાત્પર
દેવના પ વત્ર ળમાં ુખને વહે ું રાખે છે.

5 દેવ સ્વયં તે નગરમાં વસે છે.
દેવ પરો ઢયે તેની સહાય કરશ,ે
તેથી નગર ું પતન ારેય ન હ થાય.

6 ભયથી ુજશે વદેશીઓ, અને ડગમગી જશે રા ો;
ાં યહોવા ગજના કરશે એટલે ૃથ્વી ગઇ પીગળ .

7 આપણી સાથે આકાશી સૈન્યોના અ ધકાર યહોવા છે;
આપણો આશ્રય યાકૂબનાં દેવ આપણી રક્ષા કરે છે.
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8 આવો અને યહોવાના પરાક્રમો જુઓ.
તેમણે કરેલાં પ્રભાવશાળ કાય જુઓ.

9 તે ૃથ્વીના છેડાઓ ુધી ુદ્ધોને બંધ કર દે છે,
ધ ુષ્યને ભાંગી નાખે છે, ભાલાને કાપી નાખે છે;
અને રથોને અ થી સળગાવી દે છે.

10 દેવ કહે છે, “લડાઇ બંધ કરો, ન ૈ જાણો,
કે હુ દેવ છુ, સવેર્ રા ો મારો આદર કરશે.
અને હુ ૃથ્વી પર સૌથી મહાન માનવામાં આવીશ.”

11 સૈન્યોના યહોવા આપણી સાથે છે,
યાકૂબનાં દેવ સદા આપણો બચાવ કરે છે.

47
નદશક માટે. કોરાહનાં કુટુબ ું ગીત.

1 આવો તમ,ે હે સવર્ લોકો, તાળ પાડો,
આનંદથી મોટા અવાજે દેવના સ્ ુ તગાન કરો.

2 કારણ પરાત્પર યહોવા સમગ્ર ૃથ્વીના
રાજા ધરાજ એ અ ત ભયાવહ છે.

3 તે બીજા રા ોને આપણા તાબામાં
અને આપણા શાસન નીચે ૂકે છે.

4 તે આપણા માટે આપણો વારસો પસંદ કરે છે,
અને એટલે જ તેમણે, પોતાના વહાલા યાકૂબની ઉ મતા
પસંદ કર છે.

5 હા, આનંદના પોકારો સાથે અને રણ શગડાના નાદ સાથ,ે
યહોવા રાજગાદ પર ચઢ ગયા છે.

6 દેવનાં સ્તોત્રો ગાઓ, આપણા રાજાના સ્તોત્રો ગાઓ;
પ્રશંસા કરતાં ગીતો ગાઓ.

7 દેવ સમગ્ર ૃથ્વીના રાજા છે.
તેમની પ્રશંસાના ગીતો ગાઓ.

8 તે પોતાનાં પ વત્ર સહાસન પર બરાજમાન છે,
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અને સવર્ પ્રજાઓ પર રાજ કરે છે.
9 ઇબ્રા હમનાં દેવના લોકો સાથે બધાં રા ોના

નેતાઓ ભેગા થયા છે.
બધાં રા ોના બધા નેતાઓ દેવની મા લક ના જ છે,

દેવ સવોચ્ચર્ છે.

48
ગાયન: કોરાહનાં કુટુબ ું ગીત.

1 યહોવા મહાન છે, આપણ દેવના નગરમાં
અને તેમનાં પ વત્ર પવર્તો પર તેમની ધણી સ્ ુ ત થાય છે.

2 કે ું સયોન પવર્તની ઊંચાઇએ આવે ું અ ત ુંદર નગર;
આખી ૃથ્વીના આનંદરૂપ, મહાન રાજા ું નગર,

સવર્ લોકો જોઇ શકે તે ું, રમ્ય,
આનંદરૂપ દ્રશ્ય, કે ું અદૃ ૂત છે!

3 તે નગરના મહેલોમાં
દેવ આશ્રયની જગા તર કે ઓળખાય છે.

4 ૃથ્વીના સવર્ રાજાઓ એકત્ર થયા,
અને એકત્ર થઇ સૌ નગર પર

કૂચ કર ને ગયા.
5 ારે તેઓએ તે જો ું ત્યારે તેઓ સૌ વસ્મય પામી
ગયા,

ભયથી ગભરાઇ ગયાં તેથી ઝડપથી પાછા ચાલ્યા ગયા.
6 તેમને ભયથી ુજાર થઇ ગઇ

અને પ્ર ૂ તની પીડા જે ું ક થ ું.
7 દેવ તમે તેમને બરાબર એવી ર તે ુજા ા જમે

તમે ૂવર્નાં શ કતશાળ વા ુ વડે તાશીશર્નાં વહાણોને ભાંગી
નાંખો છો.

8 આપણે દેવની શ કત વષે સાંભ ું છે.
આપણે તેને સૈન્યોના યહોવા દેવના નગરમા,ં આપણા દેવના
નગરમા,ં
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હવે તે આપણે પોતે નહાળ એ છ એ યરૂશાલેમ ું સદાકાળ માટે
દેવે ાપન ક ુર્ છે.

9 હે યહોવા, તમારા મં દરમાં તમાર અચળ કૃપા વષે અમે મનન
ક ુર્ છે.

10 હે દેવ, સમગ્ર ૃથ્વી પર તમારુ નામ જાણી ું છે,
ૃથ્વીની સીમા પયત તમાર સ્ ુ ત થાય છે;

તમારો જમણો હાથ ન્યાયીપણાથી ભરેલો છે.
11 તમારા ન્યાયનાં કાય થી સયોન પવર્ત આનંદ પામશે

અને યહૂ દયાનાં નગરો હરખાશ.ે
12 સયોનની આસપાસ પ્રદ ક્ષણા કરો;

અને તેના ુરજોની ગણતર કરો.
13 તેનો કોટ ધ્યાનથી જુઓ,

તેના મહેલોની ુલાકાત લો;
જથેી તમે તે વષે તમારાં સંતાનોને કહ શકો.

14 કારણ, આ દેવ આપણા સનાતન દેવ છે
જે આપણને સદાય દોર જશ.ે

49
નદશક માટે. કોરાહનાં કુટુબ ું ગીત.

1 હે સવર્ પ્રજાજનો, તમે આ સાંભળો;
હે વ વાસી લોકો તમે સાંભળો.
2 નમ્ન કક્ષના કે ઉચ્ચકક્ષાના,ં શ્રીમંત કે દ રદ્ર , તમે સૌ
માણસો મારા શ ો પર ધ્યાન આપો.

3 હુ ુ દ્ધ વષે મારા ુખેથી બોલીશ;
મારા હૃદયમાંથી નકળતા ઉદૃગારો જ્ઞાન વષે હશ.ે

4 હુ દ્ર ાંત પર કાન લગાડ શ,
અને વીણા પર મારો મમર્ ખોલીશ.

5 ારે સંકટો આવે છે ત્યારે,
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ચારેબાજુથી મને શ ુઓ ઘેર લે એવા દુ ોના સકજામાં મારે
ડરવાની જરૂર નથી.

6 જઓે પોતાની સંપ પર ભરોસો રાખે છે,
તેઓ કેટલાં ધનવાન છે તે ું અ ભમાન કરે છે.

7 તેઓમાંનો કોઇ પોતાના ભાઇને કોઇ ર તે છોડાવી શકતાં નથી;
દેવને તે તેનાં બદલામાં ખંડણી આપી શકતાં નથી.

8 માનવ-જીવનની એટલી મોટ કમત છે
કે દનુ્યવી સંપ થી તેનો ૃત્ ુદડ ૂકવી શકાતો નથી.

9 જથેી તે સદાકાળ ું જીવન પામ,ે
અને નરકનાં ખાડાની શક્ષાથી બચી જાય.

10 બધા લોકો સાક્ષી છે કે વદ્ધાન ૃત્ ુ પામે છે,
અને ૂખર્ તેમજ હેવાન માણસો પણ ૃત્ ુ પામે છે.
અને તેઓ તેમની પાછળ તેમની સંપ બીજાઓ માટે ૂક
જાય છે.

11 તેઓ જમીનજાગીરને પોતાના નામથી ઓળખાવે છે,
જાણેકે સદાકાળને માટે તે તેઓની જ રહેવાની હોય;
અને જાણે તેઓ સદાકાળ અ ધકાર ભોગવવાના હોય.

12 માણસો ભલે ધનવાન હોય, પણ તેઓ અહ કાયમ માટે
રહેવાના નથી.

જવેી ર તે બીજા પ્રાણીઓ મર જાય છે તેમ તેઓ પણ
ૃત્ ુ પામશે.

13 એવા ૂખર્ લોકો જમેણે તેમની સંપ નો વ ાસ રા ો હતો,
અંતે તો તેમનો અંત એવોજ આવશે.

14 પેલા લોકો બરાબર ઘેટાઁ જવેાજ છે.
શેઓલ તેમનો વાડો બનશે અને ૃત્ ુ તેમનો ઘેટાંપાળક
બનશ.ે

ારે પેલાં અ ભમાની લોકોના શર રો
તેમના વૈભવી ઘરોથી ૂબ દૂર શેઓલમાં ધીમેથી સડ જશે
તે દવસે ન ાવાન લોકો વજયી બનશે.

15 દેવ મને શેઓલની પકડમાંથી છોડાવશે કારણ કે
તેઓ મને તેમની સાથે રહેવા લઇ જશ.ે
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16 કારણ, તે લોકો ધનવાન છે, અને વૈભવી મકાનો ધરાવે છે
એટલા માટે તે લોકોથી ડરશો ન હ.

17 તેઓ ારે ૃત્ ુ પામે છે ત્યારે તેઓ સાથે ક ુંય લઇ જઇ
શકશે ન હ

અને તેમનો વૈભવ તેમની પાછળ જવાનો નથી.
18 ધનવાન કત તેના જીવનકાળ દરમ્યાન પોતાની જાતને મહાન

ગણતી હશ,ે
અને પોતાની જાતને ધન્યવાદ આપ્યા હશે કે તે મહાન હતા,
તેની દનુ્યવી સફળતાઓ માટે લોકોએ પ્રશંસા કર હતી.

19 પર ુ આખરે તો તે પણ તેના ૂવર્જોની જમે ૃત્ ુ પામશે
અને પછ તે જીવન ું અજવા ું ારેય પણ ન હ જુએ.

20 જે કત પાસે દનુ્યવી વૈભવ છે, પણ આ ત્મક સમજ નથી;
તે કત ુ દ્ધહ ન નાશ પામનાર પ ુ સમાન છે.

50
આસાફ ું ગીત.

1 યહોવા, દેવોના દેવ બોલ્યા છે,
તે સમગ્ર માનવ જાતને ૂવર્થી પ મ ુધી બોલાવે છે.

2 સયોનમાંથી દેવ સવોચ્ચર્ ુંદરતા સાથે પ્રકાશે છે.
3 આપણા દેવ આવે છે, તેઓ મૌન રહેશે ન હ,

ભસ્મ કરનાર અ આગળ આવે છે,
તેમની આસપાસ મહાતોફાન જાગશે.

4 તેઓ અહ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરવા આ ાં છે.
ારે તેઓ પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે ત્યારે તેઓ ૃથ્વી
અને આકાશને સાક્ષી તર કે બોલાવશ.ે

5 જઓેએ યજ્ઞથી માર સાથે કરાર કયાર્ છે,
એવાં ભકતોને માર પાસે ભેગા કરો.

6 દેવ પોતે જ ન્યાયાધીશ છે.
તેમ ું ન્યાયીપણું આકાશો પ્રગટ કરશે.

7 “હે મારા લોકો, હુ કહુ તે સાંભળો,
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હે ઇસ્રાએલ, હુ તાર વરુદ્ધ સાક્ષી ૂર શ;
કારણકે હુ દેવ છુ, હા, હુ તારો દેવ છુ.

8 માર વેદ પર તમે જે યજ્ઞો કરો છો, માર સામે જે નરતર
દહનાપર્ણો થાય છે.

તે માટે, હુ તને ઠપકો દઇશ ન હ.
9 હુ તમારા ઢોરવાડામાંથી બળદો ન હ લઉં કે

તમારા નેસડામાંથી બકરાં ન હ લઉં.
10 કારણકે અરણ્યનાં પ્રત્યેક પ ુ

અને હજારો ડુગરો પરનાં પ્રાણી મારાં છે.
11 હુ પવર્તો પરના સવર્ પક્ષીઓને ઓળ ું છુ,

અને જગલનાં સવર્ હસક પ્રાણીઓ પણ મારા જ છે.
12 જો હુ ૂ ો હોઇશ, તોય તમને કહ શ ન હ,

કારણ સમગ્ર ૃ ું સવર્ મારુ જ છે.
13 ું હુ બળદો ું માંસ ખાંઉ, અથવા બકરાઓ ું રકતપાન કરુ?”

14 તેથી દેવ માટેના આભાર સ્ ુ તનાં અપર્ણો લઇ આવો
અને પરાત્પર તમે આપેલા વચનો પ ર ૂણર્ કરો.

15 “મારામાં વ ાસ રાખીને સંકટ સમયે મને પ્રાથર્ના કરો,
હુ તમાર રક્ષા કર શ અને પછ તમે મારો મ હમા કર
શકશો.”

16 પણ દુ લોકોને દેવ કહે છ કે,
“શા માટે તમે મારા વ ધઓ વષે બોલો છો?
શા માટે તમારે મારા કરાર વષે વાત કરવી જોઇએ?

17 મારા શખામણનો તેં તરસ્કાર કય છે
અને માર શસ્તની તેં અવગણના કર છે.

18 જો તમે એક ચોરને જુઓ છો, તો તમે તેની સાથે જોડાવા
દોડો છો,

અને તમે ભચાર ઓ સાથે ભચારમાં જોડાઓ છો.
19 તારુ ુખ શાપ આપે છે, અને તાર વાણી અસત્ય વદે છે.

અને તાર જીભનો ઉપયોગ ું કપટની ચાલમાં કરે છે.
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20 ું તારા પોતાનાં ભાઇની નદા કરે છે,
ું તાર માતાના ુત્રની બદનામી કરે છે.

21 તમે આ ખરાબ કામો કયાર્ છે છતાં મેં કાઇં ક ું ન હ.
તેથી તમે વચા ુર્ કે હુ હતો તમારા જવેો,

પણ હવે આ ો છે સમય,
મારા માટે તમાર સામે આ આરોપો ૂકવાનો અને તમારા
મોઢાં પર ઠપકો આપવાનો!

22 તમે કે જે દેવને ૂલી ગયા છો,
તમારા ટુકડા કરંૂ તે પહેલા

તમારે આ સમજવા ુ છે કે
તમને બચાવવાવા ું કોઇ ન હ હોય.

23 જે કત આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો અપર્ણ કરે છે તે મને માન
આપે છે.

જે ન્યાયને માગેર્ ચાલે છે તે કત ું રક્ષણ કરવાં હુ મારુ
તારણ બતાવીશ.”

51
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત. ારે નાથાન પ્રબોધક દાઉદને

મ ો, બાથશેબા સાથે પાપ કયાર્ ત્યાર પછ લખા ું છે.
1 હે પ્રેમાળ દયા ુ દેવ!

મારા પર દયા કરો.
તમાર મહાન સહા ુ ૂ તથી

મારા પાપો ૂંસી નાખો.
2 હે યહોવા, મારા અપરાધ

અને પાપોથી મને ુઓ અને મને પ ર ુદ્ધ કરો.
3 હુ મારા શરમજનક કૃત્યોની ક ૂલાત કરુ છુ,

હુ હમેશા મારા પાપો વશે વચારુ છુ.
4 મેં તમાર વરુદ્ધ પાપ કયા છે,

હા તમાર વરુદ્ધ;
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જે ભયંકર કૃત્યો મેં કયાર્ છે તે તમે જોયા છે.
તેથી તમે તમારા નણર્યો
અને માર વરુદ્ધ લીધેલા ઠરાવોમાં સાચા અને ન્યાયી છો.

5 હુ પાપમાં જન્મ્યો હતો,
માર માતાએ પાપમાં મારો ગભર્ ધારણ કય .

6 તમે માંગો છો અંત:કરણની સત્યતા અને પ્રામા ણકતા,
મારામાના ઊંડાણમાં સા ું જ્ઞાન ૂકો.

7 મારા પાપો ઝુફાથી દૂર કરો, જથેી હુ ુદ્ધ થઇશ;
અને તેથી મને હમથી પણ ેત બનાવવા માટે ુઓ.

8 મને ુખ અને આનંદ આપો, અને ભલે મારા હાડકા,ં
જે તમે કચડ નાં ા હતાં તે ફર થી આનંદ પામ.ે

9 મારા પાપો તરફ જોશો ન હ,
ૂંસી નાખો મારા સવર્ પાપ.

10 હે દેવ, મારામાં ન ું ુદ્ધ હૃદય ઉત્પ કરો,
અને મારા આત્માને મજ ૂત કરો!

11 મને તમાર સં ુખથી સદાકાળ માટે દૂર કરશો ન હ,
અને તમે માર પાસેથી તમારો પ વત્ર આત્મા છ નવી ન
લેશો.

12 ારે તમે મને બચાવતા જે આનંદ આપ્યો હતો તે મને પાછો
આપો.

મારા આત્માને મજ ૂત,
તૈયાર અને તમને અ ુસરવા તત્પર બનાવો.

13 ત્યારે હુ ઉલ્લંધન કરનારાઓને તમારા માગોર્ શીખવીશ,
અને પાપીઓ તમારા તરફ ફરશે.

14 હે મારા દેવ, મારા તારણહાર;
મને ૃત્ ુદડથી બચાવો;

હુ આનંદથી તમાર સ્ ુ ત ગાઇશ,
અને હુ તમાર નષ્પક્ષતા વષે બોલીશ.

15 હે યહોવા, તમે મારા હોઠ ઉધાડો;
એટલે મારુ ુખ સ્ ુ ત પ્રગટ કરશ.ે
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16 તમે યજ્ઞોથી ર ઝતા નથી, ન હ તો હુ તે અપર્ણ કરત;
તમને વેદ પર અપર્ણ કરેલાં દહનાપર્ણ પસંદ નથી.

17 દેવને જે અપર્ણ જોઇએ છે તે છે ભં ગત, ખે દત,
પ ાતાપી આત્મા. હે દેવ, નમ્ર અને આજ્ઞાં કત હૃદયના

કતનો અસ્વીકાર તમે કરશો ન હ.
18 દેવ, તમે સયોન ું ભ ું કરો,

અને યરૂશાલેમની આજુબાજુ તમે ફર દવાલ બાંધો.
19 અને પછ તમાર વેદ પર, ગોધાઓ ું અપર્ણ થશે,

અને તમને ન્યાયીપણાના યજ્ઞોથી,
દહનાપર્ણ તથા અખંડ દહનાપર્ણોથી પ્રસ કરાશે.

52
નદશક માટે. દાઉદ ું માસ્ક લ, ારે દોએગ અદોમીએ

આવીને શાઉલને ખબર આપી કે, “દાઉદ અહ મેલેખને ત્યાં આ ો
છે,” તે વખતે લખાયે ું છે.
1 અરે ઓ જુલમગાર, ું તારા દુ કાય વષે શા માટે અ ભમાન

કરે છે?
ું લગાતાર દેવને અપક તર્ કરનાર છે?

2 ું દુ યોજનાઓ બનાવે છે.
તાર જીભ અણીદાર અસ્રા જવેી છે.
તાર જીભ દુ તા કરવા જૂઠુ બોલ્યા કરે છે.

3 ું ભલાઇ કરતાં વધારે દુ તા ચાહે છે,
ું સત્ય કરતાં વધારે અસત્ય આચરે છે.

4 ું અને તાર જૂઠ જીભ લોકોને ઇજા કરવા માંગે છે.
5 પણ દેવ તને નીચો પાડશે, અને તને ઘરમાંથી ખેંચી કાઢશે;

અને ઇહલોકમાંથી તને ઉખેડ નાખશે.
6 નષ્પક્ષો આ જોશે અને ભય રાખશ,ે

અને દેવને માન આપશે
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તેઓ હસશે અને કહેશે કે,
7 “જે ુરુષે ઇ રને પોતાનો આશ્રય ન કય ,
અને દષુ્કમોન વળગી ર ો તે પોતાના આ ધન પર ભરોસો
રાખીને ર ો.”

8 પણ હુ તો દેવના મં દરમાં આબાદ પામતાં જતૈ ૃક્ષ જવેો છુ.
હુ હમેશા ઇ રની કૃપા પર ભરોસો રાખીશ.

9 હે યહોવા, તમે જે કાંઇ ક ુ છે, તે માટે હુ સદાકાળ આભાર
સ્ ુ ત કર શ.

તમારા સંતોની સામે તમારુ નામ ઉ મ છે એ ું હુ પ્રગટ
કર શ.

53
નદશક માટે. માહલાથ સાથે ગાવા ું. દાઉદ ું માસ્ક લ.

1 માત્ર ૂખર્ પોતાના મનમાં કહે છે કે, “દેવ છે જ ન હ” તે ું
હૃદય દુ તાથી ભરે ું છે.

તેવા માણસો ૃણાને પાત્ર અને દુ કૃત્યો કરે છે.
તેઓમાં કોઇ સારા કૃત્યો કરનાર નથી.

2 દેવ આકાશમાંથી નીચે મ ુષ્યો ઉપર દૃ કર ને તપાસ કરે છે
કે એવી કોઇ કત છે જનેે સાચી સમજ હોય;
ને મનથી દેવની શોધ કરતી હોય.

3 તેઓમાંનાં દરેક માગર્ થયા છે,
અને તેઓ સઘળા અ ુદ્ધ થયા છે;

કોઇ કત ન્યાયી જીવન જીવતી નથી.
ભ ું કરનાર હવે કોઇ ર ુ નથી.

4 દેવ કહે છે કે, “દુ કરનારાઓ ું આ નથી સમજતા?
મારા લોકોને તે જાણે રોટલી ખાતાં હોય તેમ ખાઇ જાય
છે.

તેઓ દેવ પાસે જતા નથી, અને કદ પ્રાથર્ના કરતાં નથી.”
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5 જોકે ક ું ડરવા જે ું ન હ હોય
ત્યાં તેઓ અચાનક ભયભીત થઇ જશે.

દેવે તે બધા દુ લોકોને નકાયાર્ છે.
તેથી દેવના લોકો તેમને હરાવશ,ે

અને દેવ તે દુ લોકોના હાડકાઁને વખેર નાખશે.

6 સયોનમાંથી ઇસ્રાએલ ું તારણ વહે ું આવે!
યહોવા પોતે પોતાના લોકોને બંધનમાંથી છોડાવશે

અને તેમને પાછા તેમના વતનમાં લાવશ,ે
અને પછ યાકૂબ ુશ થશે,
તથા ઇસ્રાએેલ આનં દત થશે.

54
નદશક માટે. વાજંીત્ર સાથે ગાવા માટે દાઉદ ું માસ્ક લ.
ારે ઝ ફ ઓએ આવીને શાઉલને ક ું કે, “દાઉદ અમાર વચ્ચે

સંતાઇ ર ો છે.” ત્યાર ું ગીત.
1 હે યહોવા દેવ, તમારા નામે મને બચાવો;

અને તમારા પરાક્રમથી મારો ન્યાય કરો.
2 હે દેવ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;

મારા મોઢાંની વાતો કાને ઘરો.
3 વદેશનાં માણસો માર વરુદ્ધ થયા છે, તેઓ અ ત કૂ્રર છે,

મારો જીવ લેવા ઇચ્છે છે. “દેવ છે” એ હક કતની તેમને
દરકાર નથી.

4 યહોવા દેવ, મને સહાય કરનાર છો,
મારા જીવનનો એજ આધાર છે.

5 યહોવા મારા શ ુઓને દુ તાનો બદલો આપશે,
હે દેવ, તમારા સત્ય વચનો પ્રમાણે દુ ોનો અંત લાવો.

6 હુ તમાર પાસે, રાજી ુશીથી મારા અપર્ણો લા ું છુ;
હે યહોવા, હુ તમારા ુભ નામની સ્ ુ ત કર શ.
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7 દેવે માર , સવર્કાળે સવર્ સંકટમાં રક્ષા કર છે;
મારા શ ુઓ પર વજય અપા ો, તે મેં નજરે નહા ું છે.

55
નદશક માટે. સંગીતનાં વાજંીત્રો સાથે ગાવા માટે ું દાઉદ ું

માસ્ક લ.
1 હે દેવ, માર પ્રાથર્નાને સાંભળો;

માર દયા માટેની પ્રાથર્નાની અવગણના કરશો ન હ.
2 હે યહોવા, મને ધ્યાનથી સાંભળો; ને મને ઉ ર આપો;

હુ શોકને કારણે અશાંત છુ; અને વલાપ કરુ છુ.
3 દશુ્મનો માર સામે ૂમો પાડ ર ાં છે.

તેઓએ મને ધમક આપી ુસ્સામાં અને ધ ારથી મારા
પર હુમલો કય .

તેઓ મારા ઉપર તકલીફો લા ા.
4 મારા હૃદયમાં ઘણી વેદના થાય છે,

અને ૃત્ ુની ધાકે મારા પર કબજો જમા ો છે.
5 મારુ શર ર ભયથી ુજે છે,

હુ ભયથી ઘેરાઇ ગયો છુ.
6 મને ક ૂતરની જમે પાંખ હોત, તો કે ું સારુ!

કે હુ દૂર ઊડ શકત અને વશ્રામ કરત.
7 હુ રણમાં દૂર ુધી ઊડ જાત અને ત્યાં ુકામ કરત.

8 વનાશકાર પવનનાં તોફાનથી
હુ ઉતાવળે નાસીને આશ્રય ાને પહોંચત.

9 હે યહોવા, આ દુ જનોમાં અંદરો અંદર ગેરસમજ ઊભી કરો,
મેં એકબીજાની વરુદ્ધ નગરમાં હસક ઝગડા જોયાં છે.

10 આખા શહેરમાં રાત- દવસ હસા અને ઉપા ધ છે,
શહેરમાં કૂ્રરતા અને દુ તા પ્રવતીર્ રહ છે.

11 નગરમાં કેવાં વનાશકાર પ રબળો સ ક્રય છે!
ાં જુઓ ત્યાં રસ્તામાં છેતર પડ તથા જુલમ છે.
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12 મને મહેણાં મારનાર કે નદા કરનાર, મારા શ ુ ન હતા;
એ તો મારાથી સહન કર શકાત;

માર વરુદ્ધ ઊઠનાર મારો વેર ન હતો,
ન હ તો હુ સંતાઇને નાસી છૂટયો હોત.

13 પણ તે તો તમો છે મારા જવેા માણસ,
મારા મત્ર ને મારા સાથીદાર છો.

14 આપણે એકબીજાની સાથે ુખે વાતો કરતાં હતા.ં
અને જનસ ુદાય સાથે દેવના મં દરમાં જતા હતા.

15 એકાએક તેમના પર મોત આવો,
તેઓ જીવતા જ શેઓલમાં ઉતર પડો, કારણ, તેઓનાં
ઘરોમાં પાપ થાય છે,

તેઓનાં અંતરનાં ઊંડાણોમાં દુ તા છે.

16 હુ તો દેવને પોકાર કર શ,
તેથી યહોવા મારુ તારણ કરશે.

17 પણ હુ, મારા દ:ુખમા;ં સવારે બપોરે ને રાત્રે દેવને સાદ કર શ;
અને તે માર પ્રાથર્ના સાંભળશ.ે

18 હુ ઘણા ુદ્ધોમાં લડ્યોં છુ;
પર ુ દેવે હમેશા મને બચા ો છે અને મને ુર ક્ષત ર તે
પાછો લા ો છે.

19 દેવ અના દકાળથી ન્યાયાસન પર બરાજમાન છે,
તે તેઓને તેઓના શ ો સાંભળ ને નમાવશે,

તેઓ યહોવાનો ભય રાખતાં નથી ને પોતાના માગર્
પણ બદલતાં નથી.

20 તેઓએ તેમનાં મત્રો પર હુમલો કય છે,
તેઓએ તેમની સાથે કરેલા કરારનો ભંગ કય છે.

21 તેના શ ો છે માખણ જવેાં ુંવાળા,
પણ તે ું હૃદય ુદ્ધનાં વચારોથી ભરે ુ છે.

શ ો તેલ કરતાય વ ુ નરમ છે,
પણ તે શ ો છર ની જમે કાપે છે.
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22 તમાર ચતાઓ યહોવાને સોંપી દો,
અને તે તમને નભાવી રાખશ,ે
તેઓ ારેય સદાચાર લોકોને પરાજીત થવા દેતા નથી.

23 હે દેવ, તમે મારા શ ુઓને વનાશની ખાઇમાં ધકેલી દો છો.
ૂની-કપટ પોતા ું અડ ું આ ુષ્ય પણ નથી ભોગવી શકતા.ં

પર ુ મારા રક્ષણ માટે તો હુ તમારા પર ભરોસો રાખીશ.

56
નદશક માટે. રાગ: “દૂરના ઓકમાં ક ૂતર.” દાઉદ ું

મખ્તામ, ગાથમાં પ લસ્તીઓએ તેને પકડ્યો તે વખતે લખાયે ું
છે.
1 હે દેવ દયા કરો મારા પર, શ ુઓ મને નડ ર ાં છે

તેઓ માર વરુદ્ધ સતત લડે છે.
2 મારા શ ુઓ સતત મારા પર હુમલો કર ર ાં છે.

ઘણા લડવૈયાઓ માર સામે ઊભા થયા છે.
3 ારે મને બીક લાગશે ત્યારે

હુ તમારો ભરોસો કર શ.
4 હુ દેવની કૃપાથી તેમના વચન માટે સ્ ુ ત કરુ છુ.

દેવ પર આધાર રા ું છુ,
તેથી મને જરાપણ બીક નથી.

માત્ર મરણાધીન માનવી મને ું કરે તેમ છે?
5 મારા શ ુઓ હમેશા મારા શ ોને મચડ નાખે છે.

અને માર વરુદ્ધ કાવતરા કરે છે.
6 તેઓ એકઠા થાય છે ને સંતાઇ રહે છે,

તેઓ મારાઁ પગલાં પકડે છે, જીવ લેવાની રાહ જુએ છે.
7 યહોવા, તેમને તેમના દુ કૃત્યો માટે દેશ નકાલ કરો.

તેમને વદેશી રા ોનો કોપ સહન કરવા દો.
8 તમે માર બધી વેદના જોઇ છે.

તમે મારા આં ુઓથી જ્ઞાત છો.
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તમે તેને તમાર શીશીમાં સંઘય છે.
અને તે બધાંયનો તમે હસાબ રા ો છે.

9 હુ જે સમયે વનંતી કરુ છુ, તે સમયે મારા શ ુઓ પાછા ફરશે;
હુ ખાત્રી ૂવર્ક જાણું છુ કે દેવ મારા પક્ષે છે.

10 હુ દેવની તેમનાં વચનને માટે સ્ ુ ત કર શ,
હુ યહોવાની તેનાં વચન માટે સ્ ુ ત કર શ.

11 મને દેવ પર ભરોસો છે, હુ જરાય ડરનાર નથી,
પછ માણસ મને ું કરનાર છે?

12 હે યહોવા, મેં તમને વચનો આપ્યા છે, અને હુ તેમને પ ર ૂણર્
કર શ,

હુ તમને માર આભાર સ્ ુ તનાં અપર્ણ કર શ.
13 કારણકે મને તમે ૃત્ ુમાંથી બચા ો છે,

તમે મારા પગને લથડતાં બચા ાં છે,
જથેી હુ જીવનનાં અજવાળામાં

દેવની સામે જીવી શકુ.
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તે શાઉલથી ભાગી જઇને ુફામાં રહેતો હતો તે વખત ું ગીત.
1 હે દેવ, મારા પર દયા કરો, કારણ,

મારો આત્મા તારા શરણ આપ્યો છે,
આ તોફાન શમી જાય ત્યાં ુધી

હુ તમાર પાંખોની છાયામાં આશ્રય લઇશ.
2 હુ પરાત્પર દેવને પ્રાથર્ના કર શ,

તે દેવને જે માર સં ૂણર્ સંભાળ રાખે છે.
3 તે આકાશમાંથી સહાય મોકલશે

અને મને બચાવશે.
જઓે મને ુકશાન કરવા માગે છે
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તેમનાથી મને ઉગારશ.ે
4 મારુ જીવન જોખમમાં છે.

હુ માનવભક્ષી સહોનાં જવેા
હસક દશુ્મનોથી ઘેરાયો છુ.

તેમના દાંત તીર ને ભાલાં જવેા છે,
તેમની જીભ જાણે ધારદાર તરવાર સમાન છે.

5 હે દેવ, તમે આકાશથી પણ ઊંચે છો.
તમારો મ હમા સમગ્ર ૃથ્વી કરતાં મોટો થાઓ.

6 મારા શ ુઓએ મારા માટે ફાંદો ગોઠ ો છે,
મને પ્રબળ દશુ્મનોએ નીચો નમાવી દ ધો છે;

તેઓએ મારા માગર્માં ખાડો ખોધ્યો છે;
જુઓ! તેમાંજ તેઓ પોતે પડ ગયા છે.

7 હે દેવ! મારુ હૃદય તૈયાર છે,
મારુ હૃદય તમારો વ ાસ કરવા માટે અડગ છે.
હુ દેવ સ્તોત્રો ગાઇશ.

8 હે મારા આત્મા, માર વીણા અને તં ુરાઓ જાગ્રત થાઓ,
હુ પ્રભાતમાં વહેલો જાગીશ,
ને હુ પરોઢને આવકાર આપીશ.

9 હે યહોવા, હુ રા ો વચ્ચે તમાર પ્રશંસાના ગીતો ગાઇશ.
બધા લોકો પાસે હુ તમારા વષે ગાઇશ.

10 તમારો પ્રેમ એટલો મહાન છે કે તે આભને આંબે છે.
તમાર વ સનીયતા પણ આકાશ જટેલી ઉંચે પહોંચે છે.

11 હે દેવ, તમે આકાશથી પણ ઊંચે છો.
તમારો મ હમા સમગ્ર ૃથ્વી કરતાં મોટો થાઓ.
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નદશક માટે. રાગ “ વનાશ કરતો ન હ” દાઉદ ું મખ્તામ.
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1 ઓ ન્યાયાધીશો, ું ખરેખર જે ન્યાય છે તે તમે બોલો છો?
ું ખરેખર તમે લોકોનો નષ્પક્ષપણે ન્યાય કરો છો?

2 ના, તમે કેવળ દુ તા કરવાના વચાર કરો છે;
તમારા હાથે જ તમે ૃથ્વી પર હસા થાય તે ું કરો છો.

3 દુ માણસો જન્મથી જ ખોટા માગેર્ વળે છે;
ત્યારથી જ દેવથી દૂર થાય છે, ને અસત્ય બોલે છે.

4 તેઓ ું વષ સાપના વષ જે ું છે,
તેઓ તેમનાં કાન બંધ રાખે છે, તેઓ બહેરા સાપ જવેા છે.

5 ગારુડ અ ત કુશળતાથી મહવર વગાડે છે,
છતાંય તેનો સાદ સંભળાતો નથી.

6 હે દેવ, તમે તેઓના દાંત તોડ નાંખો;
હે યહોવા, તમે ુવાન સહોની દાઢો તોડ પાડો.

7 ૂક ધરતી પર જમે પાણી ૂસાઇ જાય તેમ તેમને અદ્રશ્ય
થવા દો;
ુકાયેલા ઘાસની જમે તેઓને કચડાઇ અને ચગદાઇ જવા
દો.

8 તમે તેઓને કાદવમાં ઓગળતી જતી ગોકળગાય જવેા,
અને જણેે ૂયર્ કદ જોયો નથી તેવા સમય પહેલા જન્મેલા

ૃતબાળકના જવેા કરો.
9 તમારા હાંલ્લાંને કાંટાનો તાપ લાગે તે પહેલાં,

પછ તે લીલા હોય કે ૂકા,
તો પણ, વંટો ળયો પળવારમાં ઘસડ ને લઇ જશે તેમ તેનાથી

પણ વ ુ ઝડપે ુવાન અને ૃદ્ધનો નાશ થાઓ.

10 દુ લોકોએ તેના તરફ કરેલાં દુ કાય માટે
તેને શક્ષા થતી જોઇને સજ્જન કતને આનંદ થશે,

તે એક સૈ નક જવેો થશે,
જણેે તેનાં શ ુઓને હરા ાં છે.*

* 58:10: તે એક � હરા ા છે ૂળ પ્રમાણ,ે “તે તેનો પગ દુ માણસોના
લોહ થી ધોસે.”
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11 માટે લોકો કહેશે કે, ન્યાયીજનને અવશ્ય બદલો મળે છે,
સંસારમાં ખરેખર ન્યાય કરનાર દેવ છે.

59
નદશક માટે. રાગ: “ વનાશ કરતો ન હ” દાઉદ ું મખ્તામ-

શાઉલે તેને મારવા માટે ઘરની ચોક કરવા માણસો મોકલ્યા તે
વખતે લખાયે ું ગીત.
1 હે મારા દેવ, મારા શ ુઓથી માર રક્ષા કરો;

અને માર વરુદ્ધ જઓે ઊઠે છે, તેઓથી તમે મને ઉગારો.
2 દુ તા કરનારાઓથી તમે મને બચાવો;

અને ૂની માણસોથી તમે મને બચાવો.
3 ઘાતક માણસો છુપાઇ રહ ને મારો જીવ લેવા કેવા રાહ જોઇ

ર ાં છે!
હે યહોવા, મેં કોઇ પાપ ક ુર્ છે કે કોઇ અપરાધ કય છે,
કે જથેી વપ મારા ઉપર આવી છે, એ ું નથી.

4 જો કે મારો દોષ ન હોવા છતાં તેઓ અહ ધસી આ ા છે
અને મારા ઉપર હુમલો કરવાની તૈયાર કરે છે.

હે યહોવા, જા ૃત થાઓ, આ બ ું જુઓ, અને મને સહાય
કરો.

5 હે યહોવા, સૈન્યોના દેવ; ઇસ્રાએલના દેવ, જા ૃત થાઓ;
આ વદેશી પ્રજાઓને શક્ષા કરો;
તમે કપટ કરનાર દુ અપરાધીઓ પર જરાય દયા રાખશો
ન હ.

6 તેઓ સંધ્યાકાળે પાછા આવે છે,
અને તેઓ કૂતરાની જમે ૂરકે છે;
નગરની આસપાસ ફેરા ખાય છે.

7 તેઓ અપમાનો અને ધમક ઓ ઉચ્ચારે છે.
તેઓના હોઠોમાંથી તરવારની જમે શ ો નીકળે છે.
તેઓને કોણ સાંભળે છે તેની ચતા નથી.
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8 હે યહોવા, તમે તેઓને હસી કાઢો;
અને વદેશી પ્રજાની હાંસી ઉડાવો.

9 હે દેવ, મારા સામર્થ્ય! હુ તમાર વાટ જોઇશ;
તમે માર ુરક્ષાનો ઊંચો મજ ૂત ગઢ છો.

10 યહોવા મારો કૃપા ુ દેવ મને મદદ કરવા આગળ આવશે.
તે મને શ ુઓનો પરાજય જોવા દેશે.

11 દેવ, હમણાં તેઓનો સંહાર ન કરશો,
કે મારા માણસો ૂલી જાય. હે યહોવા, અમાર ઢાલ,

વખેર નાખો અને તેમને તમારા સામર્થ્યથી હરાવો.
12 તેઓ બધા પોતાના ુખનાં શ ોથી શાપ આપી પાપ કરે છે,

તેઓના જ હોઠે અસત્ય બોલે છે,
પોતાના જ અ ભમાનમાં તેઓને ફસાઇ જવા દો.

13 તમે તમારા ક્રોધમાંજ તેઓનો સંહાર કરો;
જથેી સં ૂણર્ વનાશ થાય;

પછ સવર્ લોકો જાણશે કે ઇસ્રાએલમાં દેવ રાજ કરે છે,
અને તેમનો જ અ ધકાર સમગ્ર ૃથ્વી પર છે.

14 સંધ્યાકાળે દુ ો પાછા આવી કૂતરાની જમે ૂરકે છે,
અને તેઓ ચોર છૂપીથી નગરમાં ફરે છે.

15 તેઓ ખાવા સારુ ખોરાક માટે રખડે છે,
તેઓને સંતોષ ન થાય ત્યારે ૂરકે છે.

16 પણ હુ તો તમારા સામર્થ્ય ું ગીત ગાઇશ,
સવારમાં હુ તમાર કૃપા વષે ગાઇશ,

કારણ તમે મારા મજ ૂત ગઢ છો;
અને સંકટના સમયે ુર ક્ષત ળ છો.

17 હે મારા સામર્થ્ય, હુ તમારા સ્તોત્રો ગાઉં છુ;
કારણ તમે મારા મજ ૂત ગઢ છો,
દેવ, તમે મને પ્રેમ કરનારા છો.
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60
નદશક માટે. રાગ: “કરાર ું કમળ” શખામણ માટે દાઉદ ું

મખ્તામ, તે અરામ-નાહરાઇમ તથા અરામ-સોબાહ સાથે લડ્યો,
ને યોઆબે પાછા ફર ને ખારના નીચાણમાં અદોમમાંના 12,000
સૈ નકો માયાર્ તે સમયે લખાયે ું ગીત.
1 હે દેવ, તમે અમને તજી દ ધા છે.અમારુ કવચ ૂટ ગ ું છે.

હે યહોવા, તમે અમારા પર કોપાયમાન થયા છો.
મહેરબાની કર ને અમને ફર થી સં ૂણર્ બનાવી દો.

2 તમે ધરતીકપ કર ને ૃથ્વીને ચીર નાખી છે.
હે યહોવા, તેને ફર થી યથાથર્ બનાવી દો.
જુઓ તેના પાયા હલી ગયા છે.

3 તમે તમારા લોકોને અ ત વકટ સમયમાં લઇ ગયાં છો,
તમે મારેલી લપડાકોએ અમને લથ ડયાં ખવડા ાં છે.

4 તમે તમાર બીક રાખનારાઓને ધ્વજા આપી છે,
અને ચેતવણી આપી છે, જથેી તેઓ વનાશમાં રક્ષા પામ.ે

5 આવો અને તમારા જમણા હાથથી અમને બચાવો.
માર પ્રાથર્નાનો જવાબ આપો અને જનેે તમે પ્રેમ કરો છો
તેમને તમે બચાવો.

6 ારે દેવે તેમની પ વત્રતાએ ક ું,
“ વજય પામીને હુ શખેમનાં ભાગ પાડ શ;

અને ુ ોથની ખીણ
મારા લોકમાં વહેંચીશ,
ત્યારે હુ ૂબ ુશ થઇશ.

7 ગલયાદ મારુ છે, મનાશ્શા મારુ છે;
અને એફ્રાઈમ મારુ શરસ્રણ છે.
યહૂ દયા મારો રાજદડ બનશ.ે

8 મોઆબ મારા પગ ધોવા માટેનો વાટકો છે,
અને જે મારા પગરખાં લઇ જાય છે તે અદોમ મારંૂ ુલામ
છે.
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હુ પ લસ્તીઓ હરાવીશ અને વજયના પોકાર કર શ.”

9 મોરચાબંધ અદોમ નગરમાં મને કોણ લાવશે?
અને તેના પર વજય મેળવીને કોણ પ્રવેશ કરાવશ?ે

10 હે દેવ, ું તમે અમને તજી દ ધા છે?
તમે અમારા સૈન્ય સાથે આગેકૂચ કરતા નથી.

11 હા યહોવા, અમારા શ ુઓ વરુદ્ધ તમે અમાર સહાય કરો;
કારણ, માણસોની સહાય થર્ છે.

12 દેવના સાથથી અમે પરાક્રમો કર ું;
કારણ, તેજ અમારા શ ુઓને કચડ નાખશે.

61
નદશક માટે. તારવાળાં વાજંીત્ર સાથે ગાવા માટે. દાઉદ ું

ગીત.
1 હે દેવ, માર પ્રાથર્ના સાંભળો

અને માર અરજી પર ધ્યાન આપો.
2 ારે મારુ હૃદય ાકુળ થશે,

ત્યારે ૃથ્વીને છેડથેી હુ આપને પ્રાથર્ના કર શ!
હુ પોતે ુરક્ષાનો મજ ૂત ખડક ચઢ શકતો નથી,

તેથી તે પર તમે મને લઇ જજો.
3 તમે મારંૂ આશ્રય છો અને મજ ૂત ૂરજ છો જે

મને મારા શ ુઓથી બચાવે છે!
4 હુ સદાકાળ તમારા મંડપમાં રહ શ,

અને તાર પાંખોના આશ્રયે રહ શ.
5 હે દેવ, મેં તમને કરેલી પ્ર તજ્ઞાઓ તમે સ્વીકાર છે.

જઓે તમારો ડર રાખે છે અને તમારો આદર કરે છે તેને
તમે ઉપહાર આપો છો.

6 રાજાના વષોમા ૃ દ્ધ કરો જથેી
તે આવનાર પેઢ ઓ ુધી જીવ.ે

7 તે સદાકાળ દેવની સં ુખ રહેશ.ે
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તેની રક્ષા કરવા સત્ય ને કૃપા તૈયાર રાખજો.
8 હુ, નરતર તમારા નામની સ્ ુ ત ગાઇશ

અને દરરોજ માર પ્ર તજ્ઞા પ ર ૂણર્ કર શ.

62
નદશક માટે. યદૂ ૂનની ર ત ુજબ ગાવા માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 દેવ સમક્ષ મારો આત્મા શાંત રહે છે.
માર રક્ષા કરવા તેની ધીરજથી રાહ જોઉ છુ,
કારણ ફકત તે જ મારંૂ તારણ કર શકે છે.

2 હા, તે એકલાં જ મારા ખડક તથા તારક, તે મારા ગઢ છે;
સમથર્ શ ુઓ પણ મને પરાજય આપી શકે તેમ નથી, પછ
મને શાનો ભય?

3 જે કત નમી ગયેલી ભીંત
કે ભાગી ગયેલી વાડ જવેી નબર્ળ છે,

તેના ઉપર તમે સવર્ માણસો
ાં ુધી આક્રમણ કરશો?

4 તેઓ તેને તેના શ્રે ાનેથી નીચે
પાડ દેવા ચાહે છે;

તેઓ જૂઠથી હરખાય છે,
અને ુખેથી આશીવાર્દ આપે છે,
પર ુ હૃદયથી શાપ આપે છે.

5 મારો આત્મા દેવ સમક્ષ શાં તથી
અને ધૈયર્થી રાહ જુએ છે.

હુ અપેક્ષા રા ુ છુ કે તે માર રક્ષા કરે;
કારણ, તે એકલોજ મને બચાવી શકે તેમ છે.

6 હા, તે એકલા જ મારા ખડક, તારક અને ગઢ છે,
હુ ઉથલાઇ જનાર નથી.

7 ઇ રમાં મારુ ગૌરવ તથા તારણ છે,
મારો સામર્થ્યનો ખડક અને આશ્રય પણ ઇ રમાંજ છે.
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8 હે લોકો, દેવનો હમેશા ભરોસો કરો,
અને તમાર ું મનોકામના છે તે તેને કહો.
આપણા સૌનો આશ્રય દેવ છે.

9 ખરેખર લોકો મદદ કર શકતા નથી,
દેવની સાથે સરખાવીએ તો, તેઓ કાંઇજ નથી;

ફકત તમાર દમન
અને દબાણથી હવાના એક ુસવાટા સમાન છે.

10 દમન કર ને બળજબર થી વસ્ ુઓ લેવાની તમાર શ કત પર
આધાર રાખશો ન હ.
ૂંટ કર ને મેળવ ું છે એ ું વચારશો ન હ.

જો તમે ધનવાન બનો તો,
તમાર સંપ તમને મદદ કરશે એવો આધાર રાખશો ન હ.

11 દેવ એકવાર બોલ્યાં છે, ને મેં બે વાર સાંભ ું છે:
“સામર્થ્ય દેવ પાસે છે.”

12 ઓ યહોવા, કૃપા પણ તમાર જ છે,
તમે પ્રત્યેક કતને કમાર્ ુસાર તેના કમર્ ું ફળ આપો છો.

63
દાઉદ ું ગીત. તે યહૂ દયાના અરણ્યમાં હતો તે વખત ુ ગીત.

1 હે દેવ, તમે મારા દેવ છો; તમાર શોધમાં હુ કેટ ું ફય ?
જળ ઝંખતી વેરાન ૂક ૂ મની જમે;

તમારે માટે મારો આત્મા કેટલો તલસે છે!
ને દેહ તલપે છે.

2 તેથી તમારુ સામર્થ્ય તથા ગૌરવ જોવા,
પ વત્ર ાનમાં હુ અપેક્ષા રા ું છુ.

3 કારણ, તમાર કૃપા જીવન કરતાં ઉ મ છે
તેથી જ હુ તમાર ુષ્કળ સ્ ુ ત કરુ છુ.

4 હુ તમાર સ્ ુ ત ૃત્ ુપયત કર શ,
ને હુ બે હાથ જોડ ને પ્રાથર્ના કર શ.
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5 માર પથાર માં હુ તમારંૂ સ્મરણ કરુ છુ,
અને મધરાતે તમારંૂ ધ્યાન ધરુ છુ.

6 જાણે કે મેં શ્રે ખોરાક ખાધો હોય તેમ મારો આત્મા ૃ પ્ત
અ ુભવશ,ે

આનંદ હોઠોથી મારુ ુખ તમાર સ્ ુ ત કરશે.
7 તમે મને સહાય કર છે,

અને હુ તમાર પાંખોની છાયામાં હરખાઇશ.
8 મારા આત્માએ તમારો કેડો પકડ્યો છે,

તેથી મને તમારો જમણો હાથ ઊંચક રાખે છે.
9 જઓે મારુ જીવન ન કરવાની યોજના ઘડે છે,

તેઓ જરૂર ૃથ્વીના ઉંડાણમાં ધકેલાઇ જશે.
10 તેઓ તરવારથી માયાર્ જશે,

અને જગલી શયાળો દ્વારા ખવાઇ જશે.
11 પર ુ રાજા દેવમાં આનંદ કરશે, અને તેમાંના દરે કે જણેે તેમને

આજ્ઞાં કત રહેવા વચન આપ્યા,ં
તે તેમની સ્ ુ ત કરશે, અને જૂઠાઓનાં મોંઢા બંધ કર દેવાશ.ે

64
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, માર ફ રયાદનો પોકાર સાંભળો,
શ ુ તરફના ભયથી મને ઉગારો.

2 દુ લોકો માર વરુદ્ધ કાવતરાં કરે છે અને માર સામે ુપ્ત
યોજનાઓ ઘડે છે.

તેમનાથી મને છુપાવી દો.
3 તેઓએ તેમની જીભને તરવાર જવેી તી ણ બનાવી છે.

તેમનાં કડવાં શ ો તીર જવેાં છે, જે પાછા ખેંચાઇને વીંધવા
માટે તૈયાર છે.

4 તેઓ જાડ માં છુપાય છે અને નદોષ ઊપર તેમનાં તીર ચલાવે
છે.

તેઓ ઓ ચતો જ હુમલો કર ને તેઓને માર નાખે છે.
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આમ કરતાં તેઓ ગભરાતા નથી.
5 તેઓ પોતાની દુ ધારણા ઢ કરે છે;

અને ુપ્ત જાળ બીછાવવા મસલત કરે છે; તેઓ કહે છે
કે:

“અમને અહ જોનાર કોણ છે?”
6 તેઓ દુ કૃત્યો કરવા માટે યોગ્ય તકની ચ ુરાઇથી રાહ જુએ

છે;
તેઓનાં હૃદયનાં ઊંડાણમાં દુ વચારો

અને ખરાબ યોજનાઓ છે.
7 પણ દેવ પોતે તેઓને “બાણ” મારશ,ે

અને એકાએક તેઓને વીંધી નાંખશે.
8 દેવ તેઓના પોતાના શ ો તેમની વરુદ્ધ ફરે તેમ કરશે.

અને તેઓ ઠોકર ખાશ;ે
જે કોઇ તેઓને જોશે

તે સવર્ આ યર્થી માથાઁ ુણાવશ.ે
9 ત્યારે લોકોને દેવનો ભય લાગશ.ે

અને તેઓ દેવનાં કૃત્યો વશે બીજાઓને કહેશે
અને દેવનાં અદ્ભત કાય

વષે બીજાઓને શીખવશ.ે
10 સદાચાર ઓ યહોવામાં આનંદ માણશ.ે

તે દેવ પર આધાર રાખે છે.
અને બધાં સાચા અ ુયાયીઓ તેની સ્ ુ ત ગાશ.ે

65
નદશક માટે. પ્રશંસા ું દાઉદ ું ગીત.

1 હે દેવ, સયોનમાં અમે તમાર સ્ ુ ત કરતાં શાંતપણે વાટ જોઇએ
છ એ;

અને અમે અમાર પ્ર તજ્ઞાઓ ૂણર્ કર એ છ એ.
2 તમે હમેશા લોકોની પ્રાથર્નાઓ સાંભળો છો,

અને તેથી બધાં તમાર પાસે પ્રાથર્ના સાથે આવશ.ે
3 અમારા પાપો અમારા માટે ૂબ ભારે બન્યાં છે,
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પણ તમે સવર્ પાપોને ૂંસી નાંખો છો.
4 તેઓ કે જઓેને તમારા પ વત્ર મંડપનાં આંગણાઓમાં

તમાર નજીક પહોંચવા તમે પસંદ કયાર્ છે, તેઓ આશીવાર્ દત
છે.

તમારા ઘરની, એટલે તમારા પ વત્ર મં દરની
સાર વસ્ ુઓથી અમે ૃપ્ત થયા છ એ.

5 હે અમારા તારણનાં દેવ, ન્યાયીકરણથી
તમે અદ્ભત કૃત્યો વડે અમને ઉ ર દેશો;

તમે ૃથ્વીની સવર્ સીમાઓના તથા દૂરનાં સ ુદ્રો ુધી,
તમે સવર્ માનવ જાતનાં એકમાત્ર આશ્રય છો.

6 દેવે તેમની અદ ૂત શ કતથી પવર્તો રચ્યા.ં
તેઓ સામર્થ્યથી ુસજજીત હતા.

7 તોફાની “સ ુદ્રોન”ે અને મોજાઓની ગજનાને,
તથા લોકોનાં હુલ્લડને તમે શાંત કરો છો.

8 આખી ૃથ્વી પરના લોકો દેવનાં મ હમાવંત કાય નહાળશ,ે અને
આ યર્ પામશે.
ૂયર્નાં ઉદય અને અસ્તનાં ળોએ તમે આનંદનાં ગીતો
ગવડાવશો.

9 તમે એ છો જે ૃથ્વીની સંભાળ લે છે
અને ૂ મને પાણી આપે છે.

દેવની નદ પાણીથી ભરેલી છે
જથેી તેના લોકોને સાર ફસલ મળે.

10 તમે ખેતરનાં ચાસોને
વરસાદ ું પાણી આપો છો,

વરસાદનાં ઝાપટાંથી તમે ૂ મને નરમ કરો છો,
અને તેમાં થતી ફસલને આશીવાર્દ આપો છો.

11 તમે વષર્ને ુષ્કળ ફસલથી આશીવાર્ દત કરો છો.
તમે ઋ ુઓના ચક્રને ૂબ વ ુલતાથી ૂણર્ કરો છો.

12 વેરાન ખેતરો ઘાસથી ભરાઇ ગયા છે
અને ઘાસથી ભરેલી ટેકર ઓ આનંદથી ભરાઇ ગઇ છે.

13 વળ ઘાસનાં બીડો ઘેટાઓના ટોળાથી ઢકાઇ જાય છે,
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અને ખીણો ભર ૂર અનાજના પાકથી ઢકાયેલી છે;
આખી ૃથ્વી હષર્નાદનાં પોકાર કરે છે.
અને હા, તેઓ ગીતો ગાય છે.

66
નદશક માટે. સ્ ુ તગીત.

1 હે સવર્ ૃથ્વીવાસી લોકો,
તમે દેવ સં ુખ હષર્ના ગીત ગાઓ.

2 તેમનાં નામનાં ગૌરવની સ્ ુ ત ગાઓ.
સ્ ુ તગાનથી તેમને મ હમાવાન કરો.

3 દેવને કહો, તમારા કામ કેવાં અદ્ભત છે!
શ ુઓ તમારા સામર્થ્યથી તમાર આગળ નમે છે.

4 આખી ૃથ્વીની બધી પ્રજાઓ તમાર આગળ નમી જશે,
અને તમાર ઉપાસના કરશે, તેઓ તમારા નામનાં ગૌરવની
સ્ ુ ત ગાશ.ે

5 આવો, અને દેવના મહાન કૃત્યો નહાળો;
કેવાં આ યર્કારક કાય તેમણે લોકો માટે કયાર્ છે!

6 ૂકવી ના ો તેણે સ ુદ્રન,ે
તેનાં લોકોએ પગે ચાલીને નદ પાર કર .
ત્યાં અમે તેનામાં આનં દત થયા.

7 તે પોતાના પરાક્રમથી સદાકાળ રાજ કરે છે;
પ્રજાઓની સવર્ હલચાલ તેની આંખો જુએ છે,
બંડખોર પ્રજાજનો દેવ વરુદ્ધ મા ું ઊં ુ ન હ કરે.

8 હે પ્રજાજનો, આપણા દેવન,ે
ધન્યવાદ આપો અને તેનાં સ્તવનનો ધ્વ ન સંભળાવો.

9 તે આપણા આત્માને જીવનમાં ુર ક્ષત રાખે છે,
અને આપણા પગને લપસી જવા દેતાં નથી.

10 હે યહોવા, તમે અમાર કસોટ કર છે;
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અમને ચાંદ ની જમે અ થી ુદ્ધ કયાર્ છે.
11 તમે અમને તમાર જાળમાં પકડ્યાં છે;

અને અમાર પીઠ પર ભારે બોજો ૂ ો છે.
12 તમે અમારા શ ુઓને અમારા ઉપર ચાલવા દ ધાં,

અમને અ અને પાણીમાંથી ચાલ ું પ ુ;ં
પણ તમે અમને અંતે સંપ અને સ ૃ દ્ધનાં ળે લઇ
આ ા.

13 દહનાપર્ણો લઇને હુ તમારા મં દરમાં આવીશ,
હુ તમાર સં ુખ માનતાઓ ૂણર્ કર શ.

14 હુ સંકટમાં હતો ત્યારે
મેં તમાર સમક્ષ પ્ર તજ્ઞાઓ લીધી હતી.

15 તેથી હુ તમાર પાસે આ ુ બકરાં,
ઘેટાં અને વાછરડાં લા ો છુ;

તમાર સમક્ષ દહનાપર્ણોની ૂપ પહોંચશ.ે

16 હે દેવનાં ભકતો, તમે સવર્ સાંભળો;
તેમણે મારા હકમાં જે કાંઇ ક ુર્ છે તે હુ તમને કહ શ.

17 મેં મારા ુખે તમને અરજ કર ,
અને માર જીભે તેમ ું સ્તવન ક ુર્.

18 જો હુ મારા હૃદયમાઁ દુ તા કરવાનો ઇરાદો
રા ું તો યહોવા મારુ ન હ સાંભળે.

19 પણ દેવે ચો સ મારુ સાંભ ું છે,
અને માર પ્રાથર્ના પર કાન ધયાર્ છે.

20 સ્ ુ ત હો દેવની,
તેમણે માર પ્રાથર્ના નકાર કાઢ નથી,
કે મારા પરની કૃપા તેમણે અટકાવી નથી.

67
નદશક માટે. વાજંીત્રો સાથે સ્ ુ ત ું ગીત.

1 હે દેવ, અમારા પર કૃપા કરો, અને આશીવાર્દ આપો;
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ને અમારા પર તમારા ુખનો પ્રકાશ આવવા દો.

2 જથેી ૃથ્વી પરનો પ્રત્યેક કત તમારા માગોર્ વષે ભલે શીખ.ે
ભલે બધીજ પ્રજાઓ તમારા તારણની શ કત વષે જાણ.ે

3 હે દેવ, લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે;
સવર્ લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે.

4 પ્રજાઓ આનંદ કરશે અને હષર્થી ગાશે;
કારણ, ૃથ્વી પરની પ્રજાઓ ઉપર તમે રાજ કરશો;
અને લોકોનો અદલ ઇન્સાફ કરશો.

5 હે દેવ, લોકો તમાર આભારસ્ ુ ત કરે;
હે પ્રજાઓ, તમે તેમનો આભાર માનો.

6 ૃથ્વીએ આપણને તેનો વ ુલ પાક આપ્યો છે.
હા, યહોવા આપણા દેવ આપણને આશીવાર્દ આપશ.ે

7 દેવ આપણને આશીવાર્દ આપશે,
ૃથ્વીનાં સવર્ લોકો દેવનો ભય રાખો.

68
નદશક માટે. પ્રશઁસા ું દાઉદ ું ગીત.

1 હે દેવ ઊઠો, તમારા શ ુઓ વખરાઇ જાઓ;
તેનાં સવર્ શ ુઓ તેની પાસેથી ભાગી જાઓ.

2 તેઓને ુમાડાની જમે ઉડાવી નાંખો,
જમે મીણ અ થી ઓગળ જાય છે;

તેમ દુ ો દેવ સં ુખ નાશ પામો.
3 પણ ન્યાયીઓ આનંદ કરો, અને હષર્ પામો દેવ સં ુખ;

હા, સૌ અ ત આનંદ કરો.
4 દેવ સમક્ષ ગીત-ગાન કરો, તેમનાં નામનાં સ્ ુ તગાન કરો;

જે રેતીનાં રણમાં તેનાં રથ પર સવાર કરે છે.
રણમાં તેમના માટે સડકો બાંધો;
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જમે ું નામ છે યાહ,* તેમની સામે ઉલ્લાસ કરો.
5 આ દેવ, પોતાના પ વત્ર ાનમાં અનાથનાં પતા ને વધવાઓનાં

રક્ષક છે.
6 દેવ એકાક લોકોને ઘર આપે છે.

કેદ ઓને બંધનમાથી ુકત કરે છે અને સંપ કરે છે.
પણ બંડખોરોને ૂકા અને વેરાન પ્રદેશમાં રહેવાની ફરજ પાડે
છે.

7 હે દેવ, ારે તમે લોકોની આગળ આગળ ચાલ્યા,ં
અને તમે વેરાન રણમાં કૂચ કર .

8 દેવ, ઇસ્રાએલના દેવ સનાઇ પવર્ત પાસે આ ાં
અને ઘરા ુજી ઊઠ અને આકાશ ઓગળ ગ ુ.ં

9 હે દેવ, તમે ધોધમાર વરસાદ મોકલ્યો;
અને ૂ જમીનને તાજી કર .

10 ત્યાં તમાર પ્રજાએ કાયમી વસવાટ કય ,
હે દેવ, તમે તમાર સ ૃ દ્ધથી દ રદ્ર ઓની ૂખ ભાંગી.

11 ારે યહોવાએ આદેશ આપ્યો, ીઓ ું મોટુ ટો ું બધી
જગાએ હ ુ.ં

લોકોને તે વષે ું સારા સમાચાર વષે કહે.
12 “ઉતાવળથી રાજાઓ અને તેના સૈન્યો ભાગી જાય છે

અને ઘરે સ્રીઓ લડાઇમાં કરેલી ૂંટ વહેંચી લે છે.
13 જઓે ધેર ર ાં છે તેમને રૂપાથી મઢેલી

અને ુવણર્થી ચળકતી ક ૂતરની પાંખો મળશ.ે”

14 જમે સાલ્મોનના હમાચ્છા દત શખરોનો બરફ પીગળ જાય
છે,

તેમ જુઓ દેવે તેઓના શ ુઓને વખેર નાં ા છે.
15 બાશાનનો પવર્ત દેવનો ભ પવર્ત છે,

બાશાનનો ઘણાં શખરોવાળો પવર્ત ઘણો મજ ૂત છે.

* 68:4: યાહ આ દેવ માટે ું હ ુ નામ છે. આ સામાન્ય ર તે “યહોવા” જમે
ભાષાંત રત થ ું હ ૂ નામ છે.
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16 હે પવર્તો, શા માટે તમે સયોન પવર્તની અદેખાઇ કરો છો?
કે જનેે યહોવા પોતાને રહેવા
માટે ઇચ્છતા હતાં ાં તે સદાકાળ રહેશે.

17 યહોવા, પોતાના અસં રથો સાથે સનાઇના પવર્ત પરથી
આવે છે;

અને તે પોતાના પ વત્ર મં દરમાં આવે છે.
18 ારે તે ઉંચાઇ પર જાય છે,

તે બંદ વાનોની કૂચને ઘેરે છે,
જે લોકો તેમની વરુદ્ધ થયા હતા

તેમની પાસેથી તથા માણસો† પાસેથી ભેટો સ્વીકારવા
યહોવા દેવ ત્યાં નવાસ કરવાં ગયા.

19 ધન્ય છે પ્ર ુને,
કે જઓે રોજ આપણો બોજો ઊંચક લે છે,
અને તેઓજ સૌ ું તારણ કરે છે.

20 તેઓજ આપણને ૃત્ ુથી ુકત કરે છે,
યહોવા જ આપણા તારણના દેવ છે.

21 પણ દેવ પોતાનાં શ ુઓનાં માથા ફોડ નાખશે, કારણ,
તેઓ અપરાધના માગોર્ છોડ દેવાની ના પાડે છે.

22 મારા પ્ર ુને ક ું, “હુ તેમને બાશાનથી પાછા લાવીશ,
પર ુ શ ુઓને ઊંડા સ ુદ્રમાંથી પાછા લાવીશ.

23 જથેી ભલે તમે શ ુઓનાં રકતમાં ચાલો,
અને તમારા કૂતરાઓની જીભને પણ તે ભલે ચાખવા મળે.”

24 હે દેવ, તેઓ તમાર વજયકૂચ જોશે!
તેઓ મારા રાજાન,ે વજય કૂચને દોરતા મારા પ વત્ર દેવને
જોશે.

25 આગલી હરોળમાં ગાયકો કૂચ કરતાં આવે છે.

† 68:18: જે � તથા માણસો “તેણે માણસોને ભેટો તર કે લીધા.” અથવા, “તેણે
માણસોને ભેટો આપી,” પૌરાણીક સાવર આક અને અરમાનીક અ ુવાદો પ્રમાણ.ે
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તેમના પછ સંગીતકારો, અને તેઓ ડફલી વગાડતી
કન્યાઓથી ઘેરાયેલા છે.

26 હે મંડળો, તમે દેવની સ્ ુ ત કરો;
ઇસ્રાએલના સંતાનો તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો.
કારણ, એ ઇસ્રાએલનાં ઝરા સમાન છે.

27 બન્યામીન ું ના ું કુળ ત્યાં આગેવાની આપે છે,
યહૂદાના સરદારો, ઝ ુલોન,
નફતાલીના સરદારો તેઓની સભા પાછળ છે.

28 હે યહોવા, તમારુ સામથયર્ બતાવો અને અગાઉ તમે અમારે
માટે ક ુર્ હ ું તેમ,

તમારા મોટાં કાય અમાર ભલાઇ માટે જાણ થાય.
29 યરૂશાલેમનાં તમારાં મં દરમાં ૃથ્વીનાં

રાજાઓ ઉપહારો લઇને આવે છે.
30 બરુઓ વચ્ચે છુપાયેલા “પ્રાણીઓન”ે ઠપકો આપો,

રા ોના વાછરડાઁ જવેા લોકોને આખલાઓનાં ટોળાઓને પણ
ઠપકો આપો,

જથેી તેઓ તમારે શરણે આવે
અને તમારા માટે ચાંદ ની ભેટો લાવે,

ુદ્ધમાં આનંદ માણનારાઓને વખેર નાંખો.
31 મસરવાસીઓ તમારા માટે તેમની સંપ લઇને આવશ.ે

કૂશનાં લોકો દેવને તેઓની અપર્ણ પ્રશંસા આપવાં ઉતાવળા
થશ.ે

32 હે ૃથ્વીના સવર્ રા ો તમે દેવ સમક્ષ ગાઓ,
અને યહોવા ું સ્તવન કરો.

33 ુરાતન કાળનાં આકાશોમાં થઇને વાદળ પર સવાર કરનારા,
એ અને જમેનાં પરાક્રમી અવાજથી આકાશમાં ગજના થાય
છે તે દેવની સ્ ુ ત કરો.

34 પરાક્રમ કેવળ દેવ ું છે,
તેમની સ ા ઇસ્રાએલ પર છે;
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તેમ ું સામર્થ્ય તથા પરાક્રમ પણ આકાશોમાં છે.
35 હે દેવ, તમે તમારા પ વત્ર ાનોમાં અ ત મ હમાવાન અને

ભયાવહ છો,
ઇસ્રાએેલના દેવ જઓે પોતાના લોકોને સામર્થ્ય તથા પરાક્રમ
આપે છે.

તેમને ધન્ય હો!

69
નદશક માટે. રાગ: “શોશા ીમ.” દાઉદ ું ગીત.

1 હે દેવ, મારા માથા ુધી પાણી ચઢ આ ું છે,
માર રક્ષા કરો.

2 ક ચડમાં હુ ઊંડે ને ઊંડે ૂપતો જાઉં છુ,
ાં ઊભા રહેવાને પણ આધાર નથી,

હુ ઊંડા જળમાં આવી પડ્યો છુ,
જળપ્રલયે મને ડૂબાડ દ ધો છે.

3 હુ રડ રડ ને નગર્ત થઇ ગયો છુ અને મારુ ગ ું ુકાઇ ગ ું
છે.

મારા દેવની વાટ જોતાં માર આંખો ું તેજ ઘટ ગ ું છે.
4 જઓે વનાકારણે મારો દ્વષે કરે છે,

તેઓ મારા માથાના વાળથી વધારે છે;
હુ નદોષર્ છુ છતાં મારો સંહાર કરવાની યોજના ઘડનારાં
વ ુ શ કતશાળ બન્યાં છે.

તે શ ુઓ મારા વષે અસત્ય બોલે છે.
કહે છે મેં વસ્ ુઓ ચોર હતી.
તેઓએ મેં જે વસ્ ુઓ ચોર ન હતી તે ું ભરણ કરવા મને
ફરજ પાડે છે.

5 હે દેવ, તમે માર ૂખાર્ઇ જાણો છો,
અને મારા પાપો તમારાથી છુપાવેલા નથી.
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6 હે સૈન્યના પ્ર ુ યહોવા, મારા લીધે તમારા અ ુયાયીઓ શરમીંદા
ન થાય.

હે ઇસ્રાએલનાં દેવ, ભલે જઓે તમને શોધવા નીક ા છે
તેઓ ું મારા લીધે અપમાન ન થાય.

7 મેં તમારા માટે શરમ સહન કર છે,
ને મારુ ુખ પણ શરમથી ઢકાયે ું છે.

8 મારા ભાઇઓને મન હુ પારકા જવેો છુ,
અને માર માના ુત્રને મન હુ પરદેશી જવેો થયો છુ.

9 કારણ, મારુ હૃદય દેવ અને તેનાં મં દર માટેના ઉત્સાહથી
ઉ ેજીત થ ું છે.

જઓે તમારુ અપમાન કરે છે તેમના અપમાનો માર ઉપર
આ ાં છે.

10 ારે હુ યહોવા સમક્ષ રૂદન અને ઉપવાસ કરુ છુ,
ત્યારે તેઓ માર મશ્કર કર ને નદા કરે છે.

11 ારે હુ મારા પાપ ું દ:ુખ પ્રગટ કરવા અને આત્મા ું રાંકપણું
દશાર્વવાં ટાટનાં વસ્ર ધારણ કરુ છુ,

ત્યારે તેઓ માર મશ્કર કરે છે.
12 ભાગળમાં બેસનારાઓ માર મશ્કર કરે છે.

અને છાકટાઓ મારા વષે રાસડા ગાય છે.
13 પર ુ હે યહોવા, તમાર કૃપાનાં સમયમાં મેં તમાર પ્રાથર્ના

કરવા ું ચા ુ રા ું છે,
તમારાં ભર ૂર પ્રેમમા,ં તારણની સત્યતાએ પ્રત્ ુતર આપો.

14 મને ક ચડમાંથી કાઢો,
મને ઊંડા પાણીમાં ડૂબવાં દેશો ન હ

અને દ્વષેીઓથી
માર રક્ષા કરો.

15 રેલ સંકટ મારા પર ફર ન વળે,
સાગરનાં ઊંડાણ મને ગળ ન જાય;
અને ડરાવનાર કબરમાં માર રક્ષા કરો.

16 હે યહોવા, માર પ્રાથર્નાનો ઉ ર આપો; કારણ તાર કૃપ ઉ મ
છે;

તમારા ુષ્કળ વાત્સલ્ય ુજબ મારા તરફ વળો.
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17 તમારુ ુખ તમારા આ દાસથી છુપાવશો ન હ,
હુ અપાર સંકટોમાં છુ, મને જલદ ઉ ર આપો.

18 હે યહોવા, આવો, મારા આત્માની રક્ષા કરો!
મને મારા સવર્ શ ુઓથી ુકત કરો.

19 તમે જાણો છો કે મારે શરમ તથા અપમાન અને નદા
સહન કરવાં પડે છે.
મારા શ ુઓએ માર સાથે કરેલી વસ્ ુઓ તમે જોઇ છે.

20 નદાએ મારુ હૃદય ભાંગ્ ું છે,
અને હુ લાં ુ જીવવા

માટે ૂબ દબુર્ળ બની ગયો છુ.
દલાસો અને આરામ

બતાવનારની રાહ જોઇ
પર ુ મને કોઇ પણ મ ું ન હ.

21 ખોરાકને બદલે મને પ ખાવા મ ું,
ને તરસ લાગતાં મને સરકો પાવામાં આ ો.

22 ભલે તેમ ું મેજ તેમના માટે છટકુ બન,ે
અને તેમ ું મૈત્રીભોજન તેમનો ફાંસલો બને.

23 ભલે તેઓની આંખો કઇપણ જોવા માટે ઝાંખી બને,
અને ભલે તેઓ અંધ બની જાય.

અને ભલે તેમની કમરો નબળ બન.ે
24 ભલે તમે તમારો કોપ તેઓ પર વરસાવો,

તમારો ક્રોધા જ્ઞ તેઓને પકડ પાડો.
25 તેમનાં ઘરો ઉજ્જડ થાઓ,

ને તેમાં કદ કોઇ નવાસ કરે ન હ.
26 કારણ, જનેે તમે શક્ષા કર છે તેઓ તેની ૂઠ પકડે છે,

અને જનેે તમે ઘાયલ કય છે તેનાં દ:ુખની વાત કરે છે.
27 તેઓને શક્ષા કરો જનેે તેઓ પાત્ર છે.

તમે કેટલાં સારા છો તે તેમને ન બતાવો.
28 જીવન ુસ્તકમાંથી આ લોકોનાં નામ ૂઁસી નાખો,

સારા લોકોનાં નામોની યાદ ના ુસ્તકમાં તેમનાં નામો સાથે
ન ૂકો.

29 પણ હે દેવ હુ તો ન:સહાય અને ઉદાસ છુ;
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હે દેવ, માર રક્ષા કરો અને મને ઉપર ઊઠાઓ.
30 પછ હુ ગીત ગાઇને દેવના નામ ું સ્તવન કર શ,

અને આભાર માનીને તેમનાં નામની હુ સ્ ુ ત કર શ.
31 અને તે બળદનાં અથવા વાછરડાંનાં બ લદાન કરતાં

તેમને વ ુ આનંદ આપશ.ે
32 નમ્ર જનો તે જોઇને આનંદ પામશ,ે

દેવને શોધનારાઓ તમારા હૃદયો ન ું જીવન પામો.
33 કારણ યહોવા દ રદ્ર ઓની અરજ સાંભળે છે,

અને તેમનાં જે લોકો બંદ વાન આપે છે તેઓનાથી તેઓ
પોતા ું ુખ આડુ ફેરવતાં નથી.

34 આકાશ તથા ૃથ્વી તેમ ું સ્તવન કરો;
સ ુદ્રો તથાં તેમાનાં સવર્ જળચર તેમની સ્ ુ ત કરો.

35 કારણ, દેવ સયોનને તારશે
અને યહૂ દયાનાં નગરો ું નવ નમાર્ણ કરશે;

તેનાં લોકો તે નગરોમાં વસવાટ કરશે અને તે જન્મ ૂ મનો કબજો
મેળવશ.ે

36 વળ તેના સેવકોનાં સંતાન દેશનો વારસો પામશે,
તેમનાં નામ પર પ્રી ત રાખનારાઁ તેમાં વસશે.

70
નદશક માટે. દાઉદ ું એક ગીત. લોકોને યાદ રાખવા માટે.

1 હે દેવ, મારુ રક્ષણ કરો; હે યહોવા,
મને સહાય કરવાં દોડ આવો.

2 જઓે મારો પ્રાણ લેવા ઇચ્છે છે,
તેઓ નરાશ થાઓ અને ુંજાઇ જાઓ.
જઓે મારુ અ ન ઇચ્છે છે

તેઓ પાછા પડો
અને શરમ અ ુભવો.

3 જઓે માર મશ્કર કરે છે,
તેઓ પોતાના પરાજયથી લ જ્જત થાઓ.

4 જઓે તમારુ ુખ શોધે છે,
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તેઓ તમારામાં આનંદ કરો અને હષર્ પામો;
જઓે તમારા તારણ પર પ્રેમ કરે છે

તેઓ પોકાર ને કહો કે દેવને મહાન માનો.
5 પણ હુ તો દ રદ્ર અને લાચાર છુ,

હે યહોવા, ઝટ તમે માર મદદે આવો;
તમે જ એકલાં મારા સહાયક તથા ઉદ્ધાર કરનાર છો;

હે યહોવા, હવે જરાપણ વલંબ ન કરો.

71
1 હે યહોવા, મેં તમારુ શરણું લી ું છે.

મને શર મદો કરશો ન હ.
2 મારા તરફ ન્યાયી થાઓ, અને મને ુકત કરો;

માર રક્ષા કરો, મારા તરફ વળો અને માર તરફ કાન ધર
મારો ઉદ્ધાર કરો.

3 ાં હુ સદાને માટે રહ શકુ તેવો ગઢ તમે થાઓ,
તમે મને તારવાની આજ્ઞા કર છે

કારણકે તમે મારા ખડક અને મારો ગઢ છો.
4 હે મારા દેવ, તમે મને દુ ોના

ઘાતક અન્યાયી હાથોમાંથી બચાવો.
5 હે પ્ર ુ, ફકત તમે જ માર આશા છો!

મેં બાળપણથી તમારો વ ાસ કય છે.
6 હુ ગભર્ ાનમાં હતો, ત્યારથી તમે મારા આધાર ર ાં છો.

માર માતાનાં ઉદરમાંથી મને કાઢનારા તમે જ છો.
હે દેવ, હુ હમેશા તમાર સ્ ુ ત ગાઇશ.

7 હુ બીજા લોકો માટે એક ાંત બન્યો છુ.
પણ તમે તો મારો શ કતશાળ આશ્રય છો.

8 તમાર સ્ ુ તથી મારુ ુખ ભર ૂર થશે,
આખો દવસ તમારા ગૌરવની ભર ૂર વાતો થશ.ે

9 ૃદ્ધાવ ા કાળે, માર શ કત ૂટે
ત્યારે મને તરછોડ મારો ત્યાગ ન કરો.
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10 મારા શ ુઓ જઓે માર વરુદ્ધ વાતો કરે છે,
મારો પ્રાણ લેવાં તાક ર ાં છે;
તેઓ અંદરો અંદર મસલત કરે છે.

11 તેઓ કહે છે કે, “દેવે તેને તજી દ ધો છે,
આપણે પાછળ દોડ ને તેને પકડ પાડ એ; કારણકે તેને
છોડાવનારુ કોઇ નથી.”

12 હે દેવ, મારાથી દૂર ન જશો;
તમે માર પાસે આવવાં ઉતાવળ કરો;
અને મને સહાય કરો.

13 મારા આત્માનાં દશુ્મનો
ફજતે થઇને નાશ પામો;

મને ઉપદ્રવ કરવાને મથનારાઓ નદા
તથા અપમાનથી ઢકાઇ જાઓ.

14 પણ હુ તમાર નત્ય આશા રાખીશ;
અને દવસે દવસે અ ધક સ્ ુ ત કર શ.

15 તમારાં ન્યાયીપણાનાં અને ઉદ્ધારનાં કૃત્યો મારુ ુખ આખો
દવસ પ્રગટ કરશ.ે

તેઓની સં ા કેટલી મોટ છે
તે હુ જાણતો નથી.

16 હે પ્ર ુ યહોવા, સવર્સમથર્! હુ આવીશ, અને તમારાં અદ ૂત
કાય ને પ્રગટ કર શ!

તમારા ન્યાયીપણા વષે લોકોને જણાવીશ.
17 હે દેવ, મારા બાળપણમાં તમે મને શીખ ું છે,

ત્યારથી હુ તમારા ચમત્કારો વષે જણાવતો ર ો છુ.
18 હે દેવ, હુ હવે ઘરડો થયો છુ ને વાળ પણ સફેદ થયાં છે,

ત્યારે મારો ત્યાગ ન કરશો.
તમારા સવર્ ચમત્કારો વષે હુ નવી પેઢ અને તેનાં સંતાનોને
જણા ું તે માટે મને સમય આપો.

19 હે દેવ, તમારુ ન્યાયીપણું અ તશય ઉચ્ચ છે;
હે દેવ, તમે મોટાં કામો કયા છે;
તમારા જવેો બીજો કોણ છે?

20 ઘણાં ખેદજનક સંકટો તમે અમને દેખાડ્યાં છે;
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તમે ૃથ્વીનાં ઊંડાણોમાંથી અમને પાછા કાઢ લાવશો;
તમે અમને ુનર્જી વત કરશો.

21 તમે મને અગાઉ કરતાંય વધારે માન આપશો,
અને પાછા ફર ને મને દલાસો પણ આપશો.

22 હુ તમારુ સતાર સાથે સ્તવન કર શ,
હે મારા દેવ, હુ તમાર સત્યતા ું સ્તવન કર શ;

હે ઇસ્રાએલનાં પ વત્ર દેવ;
હુ વીણા સાથે તમારા સ્તોત્રો ગાઇશ.

23 હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ, ત્યારે મારા હોઠો હષર્નો પોકાર કરશે,
અને ઉદ્ધાર પામેલો મારો આત્મા અ તશય આનંદ પામશે.

24 માર જીભ આખો દવસ તમાર દયા અને તમારા ન્યાયીપણાની
વાતો કરશે;

જઓે મને હાની પહોંચાડવા ઇચ્છે છે
તેઓને લ જ્જત અને અપમા નત કરાયાં છે.

72
ુલેમાન ું ગીત.

1 હે દેવ, તમે રાજાને ન્યાય કરવા માટે તમારા જ્ઞાન અને અ ધકાર
આપો,

અને રાજાનાં ુત્રોને તમારુ ન્યાયીપણું આપો.
2 તેઓ તમારા લોકોનો નષ્પક્ષતાથી ન્યાય કરશે.

તમારાં ગર બ લોકોને તેઓ ન્યાય કરશે.
3 પવર્તો અને ડુગરો ન્યાયીપણે લોકો માટે શાં ત,

આબાદ ને સ ૃ દ્ધ લાવશે.
4 તે લોકોમાં ન્યાય કરશે દ નદ:ુખીઓનો, દ રદ્ર ઓનાં દ કરાઓનો

ઉદ્ધાર કરશે;
અને જુલમગાર પાપીઓને કચડ નાખશે.

5 તે લોકો, તેઓની પેઢ દર પેઢ આકાશમાં ૂયર્
અને ચંદ્ર રહે ત્યાં ુધી બીહો અને રાજાને માન આપો.

6 જમે ખેતરો પર વરસાદ પડે છે,
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વરસાદનાં ઝાપટાં જમીન પર પડે છે તેમ રાજા રહે.
7 તેના શાસનકાળમા ન્યાયીઓની આબાદ થશ,ે

અને ાં ુધી ચંદ્ર રહેશે શાં ત ટક રહેશે.
8 વળ તે સ ુદ્રથી સ ુદ્ર ુધી

અને ુફે્ર તસ નદ થી ૃથ્વીના છેડા ુધી તે રાજ કરશ.ે
9 તેની સમક્ષ રણવાસીઓ નમશ,ે

અને તેનાં સવર્ શ ુઓ ૂળ ચાટશ.ે
10 તાશીશર્ના રાજાઓ, અને ૂમધ્ય સ ુદ્રના કનારાના રાજાઓ,

તેમના માટે ભેટો લાવશે અને શેબાના રાજાઓ તેમની ખંડણી
તેઓ પાસે લાવશે.

11 સવર્ રાજાઓ તેને નમન કરશે,
અને સવર્ રા ો તેની સેવા કરશે.

12 કારણકે તે ગર બ અને જરુર યાતવાળા લોકોને બચાવે છે જે
તેમને મદદ માટે પોકારે છે,

પણ જમેનો કોઇ મદદગાર નથી, તેમને તે બચાવે છે.
13 તે લાચાર તથા દ રદ્ર ઓ ઉપર દયા બતાવશ,ે

અને દ રદ્ર ઓના આત્મા ું તારણ કરશે.
14 તે તેઓનાં આત્માઓને જુલમ અને હસાથી છોડાવશ;ે

તેઓની નજરોમાં તેઓ ું રકત ૂલ્યવાન છે.
15 શેબા ું સો ું તેમને આપવામાં આવશ,ે

રાજા ઘણું લાં ુ જીવો!
તેમના માટે નત્ય પ્રાથર્નાઓ થશે;

ધન્યવાદ આપશે સવર્ લોકો સદા તેને.
16 દેશમાં પવર્તોનાં શીખરો પર

ુષ્કળ ધાન્યનાં ઢગલાં થશ,ે
તેનાં ફળ લબાનોનનાં ફળ જવેાં થાઓ,

ઘાસની જમે વધશે નગરનાં રહેવાસીઓ.
17 તેમનાં નામનો સવર્કાળ આદર કરવામાં આવશે;

અને તેમ ું નામ ૂયર્ તપે ત્યાં ુધી ટકશ;ે
તેમનાથી સવર્ લોકો આશીવાર્દ પામશે;

તેમને દેશનાં સવર્ લોકો ધન્યવાદ આપશે.
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18 ઇસ્રાએલના દેવન,ે યહોવા દેવને ધન્ય હોજો;
એકલા તેઓ જ આ યર્કારક કમોર્ કરે છે.

19 તેમનાં મ હમાવંત નામની સવર્દા
સ્ ુ ત થાઓ! સમગ્ર ૃથ્વી તેમનાં મ હમાથી ભર ૂર થાઓ!

આમીન તથા આમીન!
20 યશાઇના ુત્ર દાઉદની પ્રાથર્નાઓ અહ ૂણર્ થાય છે.

ભાગ ત્રીજો
73

(ગીત 73-89)
આસાફના સ્ ુ તગીત.

1 જઓેના હૃદય ુદ્ધ છે ઇસ્રાએલ પર;
તેમના પર ખરેખર દેવ કૃપાવાન છે.

2 પર ુ હુ લગભગ લપસ્યો
અને પાપ કરવા લાગ્યો,

3 કારણ ારે મેં પેલા
દુ લોકોની શાં ત અને સ ૃ દ્ધ જોઇ.

4 તેઓને જીવનપયત ુશ્કેલી આવતી નથી,
અને તેઓ સ ૃદ્ધ અને બળવાન થતાં જાય છે.

5 તેમનાં પર માનવજાતનાં દ:ુખો આવતાં નથી;
અને બીજાઓની જમે તેઓને પીડા થતી નથી.

6 તેઓનો ગવર્ ગળાની કઠ જવેો છે, જે હ રાની જમે ચમકે છે;
તેઓએ હસા રૂપી વસ્ર ધારણ કયાર્ છે.

7 તેઓ જે વસ્ ુઓને જુએ છે તેને વ ુ ને વ ુ રાખવા ઇચ્છે છે;
તેને પ્રાપ્ત કરવાના માગોર્ હમેશા શોધે છે.

8 તેઓ અન્યોની મશ્કર કરે છે અને ધ ારથી વાત કરે છે,
તેમણે અન્યો પર કેવી ર તે દમન ક ુ તેના વષે અ ભમાનથી
બોલે છે.

9 દેવની વરુદ્ધ તેઓ બણગાં કે છે,
તેઓની જીભ અ ભમાનથી વાતો કરે છે; ૃથ્વી પર.
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10 તેથી દેવના લોકો પણ તેમની તરફ વળે છે
અને તેઓ જે કહે તે સ્વીકારે છે.*

11 તેઓ ૂછે છે કે, “જે કાંઇ બની ર ું છે, તે વષે ું દેવ
મા હતગાર છે?
ું પરાત્પરમાં કાંઇ જ્ઞાન છે?”

12 દુ લોકોને જુઓ તો તેઓ હમેશા ચતા ુકત હોય છે;
અને તેઓ શાં તમાં રહ ને સંપ વધારતા જાય છે.

13 મે મારુ હૃદય ુદ્ધ રા ું છે, અને મારા હાથ નદોષર્ રા ા
છે;

પણ તેથી કોઇ વશેષ ફાયદો નથી.
14 કારણ હુ આખો દવસ પીડાયા કરુ છુ,

અને દર સવારે મને શક્ષા થાય છે.
15 પર ુ જો મેં આ પ્રમાણે કહેવાનો નણર્ય કય હોત,

તો મેં તમારા લોકોનો વ ાસઘાત કય હોત.
16 ારે મેં તે સમજવા ઊંડો વચાર કય ,

ત્યારે મને લાગ્ ું કે તે સમજ ું મારે માટે બહુ કઠ ન છે.
17 પછ હુ દેવના પ વત્ર ાનમાં એક દવસ ધ્યાન કરવા માટે

ગયો,
ત્યાં હુ આખરે દુ લોકો વષે તેમનાં ભ વષ્ય અને તેમના
અંત વષે સમ ો.

18 તમે તેઓને લપસણી જગાએ ૂકો છો,
અને તેઓને વનાશમાં ફેંક દો છો.

19 તેમની ુખસ ૃ દ્ધનો તત્કાળ અંત આવશ,ે
અને તેઓ અનંતકાળપયત ત્રાસ પામશે.

20 તેઓ ું વતર્માન જીવન કેવળ એક સ્વપ્ન જે ું છે,
માનવ સ્વપ્નમાંથી જાગી વાસ્ત વકતા નહાળે છે;

તેમ તેઓ જાગ્રત થશે,
હે યહોવા સત્ય સબંધી ની .ે

* 73:10: તેથી � સ્વીકારે છે આ છદ હ ૂમાં સમજવો ુશ્કેલ છે.
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21 ારે હુ આ બધી વસ્ ુઓ વષે વચારતો હતો
ત્યારે મારુ હૃદય ઉદાસ બની ગ ુ.ં

22 કેટલો ૂખર્ અને અજ્ઞાની છુ, હુ તે જાણી શ ો;
હે દેવ, તમાર સમક્ષ હુ તો હતો માત્ર એક પ ુ જવેો.

23 પર ુ, તેમ છતાંય, હુ હમેશા તમાર સાથે છુ.
અને તમે મારા જમણા હાથને પકડ રા ો છે.

24 તમારા બોધથી અને સલાહથી જીવનપયર્ત તમે દોરવણી
આપશો;

અને પછ તમે તમારા મ હમામાં મારો સ્વીકાર કરશો.
25 આકાશમાં તમારા વના મારુ બીજુ કોણ છે;

અને ૃથ્વી પર મને બીજુ કોઇ પ્રય નથી.
26 માર તંદરુસ્તી ભલે મને છોડ જાય,

મારુ હૃદય ભલે ૂટ જાય, પણ માર પાસે ખડક છે
જનેે હુ ચાહુ છુ માર પાસે દેવ સદાકાળ માટે છે.

27 પર ુ તેઓ જે દેવથી દૂર છે તેમનો વનાશ થશે.
અને જઓે તમને વફાદાર રહેતા નથી, તેમનો સં ૂણર્ નાશ
તમારા દ્વારા થશ.ે

28 પર ુ હુ દેવની નજીક ર ો છુ અને તે મારા માટે સારુ છે!
મેં મારા પ્ર ુ યહોવાને મારો આશ્રય બના ો છે!
હુ તમારા બધાં અદ ૂત કૃત્યો વષે કહેવા આ ો હતો.

74
આસાફ ું માસ્ક લ.

1 હે દેવ તમે અમને સદાને માટે શા માટે તજી દ ધા છે?
તમે તમારાં ઘેટાનાં ટોળા સામે હજી આજયે ુસ્સામાં છો?

2 હે યહોવા, સ્મરણ કરો; ુરાતન સમયમાં તમે લોકોને પસંદ
કર ને ખર દ્યા.

તમે લોકોને બચા ાં અને તેમને તમારા પોતાના બના ા.
સ્મરણ કરો સયોન પવર્ત, જે જગાએ તમે રહો છો.
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3 દેવ આવો અને આ પ્રાચીન ખંડરેમાંથી ચાલ્યા આવો.
તમારા પ વત્ર ાનને શ ુઓએ કેટ ું મોટુ ુકશાન ક ુર્ છે!

4 તમે ાં અમાર ુલાકાત લો છો,
તે ળમાં શ ુ ગજના કરે છે; પોતાનો વજય દશાર્વવા
તેઓએ પોતાની ધ્વજાઓ ઊભી કર છે.

5 તેઓ જગલનાં ૃક્ષો પર
કુહાડા ઉગામનારાઓના જવેા છે.

6 તેઓ તે ું તમામ નકશીદાર કામ
કુહાડ -હથોડાથી તોડ નાખે છે.

7 તેઓએ તમારા પ વત્ર ાનને આગ લગાડ છે.
તેઓએ તમારાં રહેઠાણનો નાશ કય છે.

8 તેઓએ તેમને પોતાને ક ું હ ુ:ં “તેમને ૂરે ૂરા કચડ નાંખીએ.”
તેઓએ દેશમાંના દેવના બધાં સભા ાનોને બાળ ૂ ા.ં

9 અમે તમારા લોકો છ એને દશાર્વતી એક પણ નશાની બચી
નથી,

નાશ પામ્યાં છે સવર્ પ્રબોધકો, આ સવર્નો અંત ારે?
કોણ કર શકે?

10 હે દેવ, ાં ુધી અમારા શ ુઓ તમારા નામ ું અપમાન
કરશ?ે
ું તમે તેઓને સદા આમ કરવા દેશો?

11 શા માટે તમે વલંબ કરો છો?
શા માટે તમારા સામર્થ્યને અટકાવી રાખો છો?
હાથ ઉગામીને તેઓ પર તમારો અં તમ ઘા કરો.

12 ુરાતન કાળથી, દેવ મારા રાજા છે.
તે ૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી લોકો ું તારણ કરે
છે.

13 તમે તમારા મહાન પરાક્રમ વડે રાતા સ ુદ્રનાં બે ભાગ પાડ્યા,ં
વળ તમે પાણીમાં મહા મત્સ્યોનાં માથાં ફોડ ના ાઁ.

14 પેલા પ્રચંડ પ્રાણીઓના માથાઓને ટૂકડે ટૂકડા કર ને ભાંગી
ના ા
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અને તેમના શર રને રણનાં પ્રાણીઓને ખાવા માટે આપી
દ ધા.ં

15 તમારા લોકોને પાણી ૂરુ પાડવાં, ઝરણાં અને નદ ઓ સઘળે
વહેવડાવી;

નરતર વહેતી નદ ઓને ૂકવીને તમે ૂક ૂ મનો રસ્તો
તૈયાર કય .

16 દવસ અને રાત બંને તમારા છે,
અને તમે જ ૂયર્ અને ચંદ્ર ું સજન ક ુર્ છે.

17 ૃથ્વીની સીમાઓ, ાપન તમે જ કર છે;
ઉનાળો- શયાળો ઋ ુઓ પણ તમે બનાવી છે.

18 હે યહોવા, શ ુઓ તમાર મશ્કર કરે છે,
ૂખર્ લોકો તમારા નામનો તરસ્કાર કરે છે,

આ વસ્ ુઓ યાદ રાખો.
19 હે યહોવા, તમારા હોલાનો જીવ હસક પ્રાણીઓનાં હાથમાં

જવા દેશો ન હ;
તમારા લોકોને ૂલશો ન હ અને હસક પ્રાણીઓથી બચાવો.

20 હે યહોવા, તમે કરેલો કરાર ું સ્મરણ કરો,
આ દેશના અંધકારમય ભાગમાં હસા ાપક બની છે.

21 હે દેવ, તમારા આ દ:ુખી લોકો ું સતત અપમાન થવા ના દેશો.
દ રદ્ર ઓ અને લાચારોને
તમારુ સ્તવન કરવાને કારણ આપો.

22 હે દેવ તમે ઉઠો, અને તમાર લડાઇમાં લડો!
ૂખોર્ આખો દવસ તમારુ અપમાન કરે છે, તે ું સ્મરણ
કરો.

23 જઓે તમાર વરુદ્ધ થયા છે અને નત્ય ઊંચાને ઊંચા ચઢે
છે તે તમારા શ ુઓની ધાંધલ

અને બરાડાઓને તમે ના વસરશો.

75
નદશક માટે. રાગ: “ના કરશો વનાશ.” આસાફના
સ્ ુ તગીતોમાં ુ એક.
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1 હે યહોવા, અમે તમારો ુષ્કળ આભાર માનીએ છ એ, તમારુ
નામ સ ધ છે;

માટે તમારો આભાર માનીએ છ એ.
લોકો તમારા આ યર્કારક કામો પ્રગટ કરે છે.

2 યહોવાએ પ્રત્ ુતર આપ્યો, “હા, હુ ચો સપણે ુકાદા માટે
સમય પસંદ કર શ

અને નષ્પક્ષતાથી ન્યાય કર શ.
3 ૃથ્વી અને તેનાં બધાં નવાસીઓ કદાચ ુજતાં હશ,ે

અને પડવાની તૈયાર માં હશે પણ હુ તેને ર કર શ.

4 “મેં ધમંડ ઓને અ ભમાન ન હ કરવાં ચેતવણી આપી છે
અને દુ ોને મેં ક ું છે કે, ‘ઘમંડ કર ને ડફાસ ન મારો.’

5 શગ ઉં ું કર ને અ ભમાન સાથે ન બોલો
ઘમંડ કર ને ડફાસ ન મારો.”

6 તેથી જે લોકોને મહત્વના બનાવે તે નથી ૂવર્માંથી કે નથી
પ મમાંથી આવતો.

તે રણ પવર્તોમાંથી પણ નથી આવતો.
7 પણ દેવ છે, તે જ ન્યાયાધીશ છે;

તે એકને નીચે પાડ નાખે છે,
અને બીજાને ઊંચો કરે છે.

8 યહોવાના હાથમાં કડક ક્રોધના દ્રાક્ષારસનો પ્યાલો છે;
ને ન્યાય ુકાદો છે જે ૃથ્વી પરના

દુ ો પર રેડ દેવાય છે.
અને દુ ોએ તેને છેલ્લાં ટ પાં ુધી પીવો પડશ.ે

9 પર ુ હુ તો સદાકાળ બીજાઓને આ બાબતો માટે કહ શ.
અને હુ યાકૂબના દેવની સ્ ુ તઓ ગાઇશ.

10 યહોવા કહે છે કે, “હુ દુ લોકોનાં સામર્થ્યને ન કર શ,
પર ુ હુ ન્યાયીઓનાં શગ ઊંચા કર શ.”
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76
નદશક માટે. વાજંીત્રો સાથ.ે આસાફ ું સ્ ુ ત ગીત.

1 યહૂ દયામાં દેવ પ્રગટ થયેલો છે,
ઇસ્રાએલમાં તેમના નામનો ઊંચો આદર છે.

2 તેમનો મંડપ યરૂશાલેમમાં છે,
અને તેમ ું નવાસ ાન સયોનમાં છે.

3 ત્યાં તેણે ચળકતાં બાણોને ભાંગી ના ાં,
ઢાલ-તરવારને શસ્ર ભાંગી નાઁ ાં.

4 દેવ, તમે તમારા શ ુઓને ાં હરા ાં તે ટેકર ઓ પાછળથી
તમે આવો છો ત્યારે તમે મ હમાવંત લાગો છો.

5 જઓે ૂરવીર છે, તેઓ ૂંટાયા છે,
ને ચર નદ્રાવશ થયા છે;
અને કોઇ પરાક્રમીઓના હાથથી કઇ પણ થઇ શ ું નથી.

6 હે યાકૂબના દેવ, તમાર ધમક થી રથ
અને ઘોડા બંને ચર નદ્રામાં પડ્યાં છે.

7 દેવ તમે ભયાવહ છો, તમે કોપાયમાન હો
ત્યારે તમાર સામે કોણ ઊ ું રહ શકે?

8 તમે આકાશમાંથી ન્યાય ુકાદો ફરમા ો,
અને ધરતી ભયભીત બની શાંત થઇ ગઇ.

9 હે દેવ, તમે ન્યાય કરવા માટે
તથા દેશના નમ્ર લોકોને બચાવવા માટે ઊભા થયા છો.

10 તમારા માણસો વરુદ્ધ કોપ તમાર ખચીત પ્રશંસા કરાવશ;ે
અને તમારો જે કોપ બાક ર ો તે તમે તમાર કમરે બાંધશો.

11 જે પ્ર તજ્ઞાઓ તમે યહોવા તમારા દેવની સમક્ષ લીધેલી છે
તે તમે ૂણર્ કરો.

ભયાવહ દેવ સમક્ષ તમે સૌ,
તમારા દાન લાવો.

12 ૃથ્વીના રાજાઓ તેમનો ભય રાખે છે,
કારણ સરદારોનો ગવર્ તે તોડ નાખે છે.
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77
નદશક માટે. યદૂ ૂનની ર ત પ્રમાણે રચાયે ું.આસાફ ું ગીત.

1 મે યહોવાને મદદ માટે પોકાર કય ;
માર વનંતી સાંભળે તે માટે પોકાર કય .

2 ારે મારા માથે ભારે સંકટ આ ુ,ં મેં સહાય માટે યહોવા
તરફ દ્ર કર .

મેં તેમને આકાશ તરફ હાથ ઊંચા કર ને આખી રાત પ્રાથર્ના
કર
ાં ુધી મારા હકમાં કઈં કરશે ન હ ત્યાં ુધી દલાસો
પામીશ ન હ.

3 હુ દેવ ું સંભારુ છુ, અને નસાસાની શરુઆત કરુ છુ.
મને ું થાય છે તે કહેવા માટે હુ પ્રાથર્ના કરવાનો પ્રયત્ન
કરુ છુ,

પર ુ હુ નબર્ળ અને લગભગ ૂ છતર્ થાઉં છુ.
4 તમે મને ઊંછમાંથી જાગતો રા ો

હુ ૂબ ુશ્કેલીમાં હતો કે બોલી શકતો ન હ.
5 હુ અગાઉના દવસો

અને ૂવર્નાં વષોન વચાર કરુ છુ.
6 તે સમયે આનંદના ગીતોથી માર રાત્રીઓ ભર ૂર હતી,

હુ મનન કર બદલાયેલી ત વષે આત્મખોજ કરુ છુ.
7 “ ું યહોવા સવર્કાળ માટે તજી દેશે?

ફર થી કદ તે ું પ્રસ થશે ન હ?
8 ું અશ્ય થઇ ગયો તેમનો અચળ પ્રેમ?

ું નષ્ફળ ગયાં તેમણે અમને આપેલા વચન?”
9 અમારા પર કૃપા કરવા ુ દેવ ું ૂલી ગયાં?

ું તેમણે તેમની સહા ુ ૂ તને કોપમાં બદલી નાખી?

10 પછ મેં માર જાતે વચા ુર્, “મને જે સૌથી વધારે
અસ્વ કરે છે તે આ છે.”
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11 ું પરાત્પર દેવે તેમ ું સામર્થ્ય બતાવવા ું બંધ ક ુર્ છે?
અને હુ તેમનાં અગાઉનાં ચમત્કાર સંભાર શ.

12 હુ તમારાં સવર્ કામો ું મનન કર શ,
અને તમારા કૃત્યો વષે વચાર કર શ.

13 હે યહોવા, તમારા માગોર્ પ વત્ર છે,
તમારા જવેા મહાન કોઇ દેવ નથી!

14 તમે ચમત્કારો અને અદ ૂત કાય કરનાર દેવ છો,
તમે રા ોને તમારુ સામર્થ્ય બતાવી દ ું છે.

15 તમે તમારા લોકો યાકૂબ અને ૂસફનાં બાળકોને
તમારા મહાન સામર્થ્યથી બચા ાં છે.

16 તમને રાતા સ ુદ્રે ારે નહા ાં ત્યારે તે ભયભીત થયો,
અને તેનાં ઊંડાણો પણ ૂજી ઊઠયાતા.

17 વાદળોએ પાણી વરસા ુ,ં ગજનાના પડઘા આકાશે પાડ્યા;ં
વીજળ રૂપી બાણો ચોતરફ ઊડ્યા.

18 મેઘ ગજનામાંથી ભયંકર ઘોંઘાટ આ ો તાર ગજનાનો;
વીજળ ઓ ચમક અને જગતને પ્રકા શત ક ુર્.
અને ૃથ્વી કપી તથા ડોલી.

19 તમારો માગર્ તો સ ુદ્રમા,ં અને વાટો હતી મહાજળમા;ં
તમારા પગલાં કોઇનાં જોવામાં આ ાં ન હ.

20 તમે ૂસા તથા હારુનની મારફત,ે
તમારા લોકોને ઘેટાનાં ટોળાની માફક દોયાર્.

78
આસાફ ું માસ્ક લ.

1 મારા લોકો, મારો નયમ સાંભળો;
મારા ુખના શ ોને તમે ધ્યાનથી સાંભળો.

2 હુ ાંતો દ્વારા તમાર સાથે વાત કર શ,
અને હુ ૂતકાળનાં રહસ્યોની વાત સમજાવીશ.



ગીતશા 78:3 cxxiii ગીતશા 78:13

3 જે વાત આપણે સાંભળ છે તથા જાણી છે;
જે આપણા ૂવર્જોએ આપણને કહ છે.

4 યહોવાના મ હમાવંત સ્ ુ તપાત્ર કૃત્યો,
તેમ ું પરાક્રમ અને આ યર્કમોર્

આપણા સંતાનોથી આપણે સંતાડ ું ન હ;
આપણે આપણી ભા વ પેઢ ને જણાવી ુ.ં

5 કારણકે તેમણે યાકૂબ સાથે તેમનો કરાર કય
અને તેણે ઇસ્રાએલને નયમ આપ્યો,

તેમણે આપણા ૂવર્જોને આદેશ આપ્યો
કે તેમણે તેમના બાળકોને આ બાબતમાં કહે ું.

6 જથેી આવતી પેઢ નાં જે બાળકો જન્મે તેઓ તે જાણે,
અને તેઓ મોટાઁ થઇને પોતાનાં સંતાનોને તે જણાવ.ે

7 જથેી તેઓ સહુ દેવનો આશા રાખે,
અને દેવનાં અદ ૂત કાય ને વસર જાય ન હ,
અને તેમની આજ્ઞાઓને પાળે.

8 વળ તેઓ પોતાના
પ ૃઓ જવેા હઠ લા, બંડખોર,

અ વ ા ુ અને દેવને પોતા ું અંત:કરણ
સોંપવાનો નકાર કરનાર ન થાય.

9 એફ્રાઇમના લોકો શસ્રસજ્જ હતાં
છતાં તેઓએ ુદ્ધ દને પીછેહઠ કર .

10 કારણ, તેમણે દેવનો કરાર પા ો ન હ;
અને તેમના નયમ પ્રમાણે વતર્વાની ના પાડ .

11 તેમણે કરેલા અદૃ ૂત ચમત્કારો તેઓએ નહા ા હતા,ઁ
છતાં તેમનાં કૃત્યો વસર ગયા.

12 તેઓના પ ૃઓએ મસર દેશમા,ં સોઆનનાં મેદાનમા;ં
દેવે કરેલા ચમત્કારો જોયા હતા.ં

13 તેમણે તેઓની સમક્ષ સ ુદ્રનાં બે ભાગ કયાર્ હતા,ં
તેઓને તેમાં થઇને સામે પાર મોકલ્યા હતા.ં



ગીતશા 78:14 cxxiv ગીતશા 78:26

તેઓની બંને બાજુએ પાણી દવાલની જમે ર થઇ ગ ું
હ ુ,ં

14 વળ તે તેઓને દવસે મેઘથી અને આખી રાત,
અ નાં પ્રકાશથી દોરતો.

15 તેમણે રણમાં ખડકને તોડ ને,
ઊંડાણમાંથી વહે ું હોય તેમ ુષ્કળ પાણી તેઓને આપ્ ુ.ં

16 પછ તેમણે ખડકમાંથી પાણી કાઢ ુ,ં
અને વહેતી નદ ની જમે પ્રવાહ વહેવડા ો.

17 તેમ છતાં તેઓએ દેવ વરુદ્ધ પાપ કરવા ું ચા ું જ રા ુ,ં
અને અરણ્યમાં પરાત્પર દેવ વરુદ્ધ બંડ કરતાં ર ા.

18 તેઓએ હઠ લાઇ કર ને દેવની કસોટ કર ,
દેવ તેઓને આપતાહતા તે કરતાં જુદા જ ખોરાકની માગણી
કર .

19 તેઓ દેવની વરુદ્ધ બોલ્યા અને ક ું,
“ ું રણમાં તે ભોજન મોકલી શકે?

20 તેમણે ખડકને લાકડ માર ને,
પાણીના ઝરણાં વહેવડા ાં તે સા ું છે;

ું તે આપણને રોટલી આપી શકે છે?
અને તેમનાં લોકોને માંસ આપી શકે?”

21 તેઓએ જે ક ું તે સાંભ ા પછ , યહોવા કોપાયમાન થયા,
તેઓ ઇસ્રાએલ પર ભારે કોપાયમાન થયા
અને યાકૂબ પર બહુ જ ુસ્સે થયા.

22 કારણ, તેઓએ દેવમાં તેમનો વ ાસ ૂ ો ન હ,
અને તેમના તારણ પર વ ાસ કય ન હ.

23 છતાં તેમણે વાદળાંને આજ્ઞા આપી,
અને આકાશનાં દ્વાર ખોલી ના ાં.

24 તેઓના ખોરાક માટે મા ાની ૃ કર ;
અને તેમણે સ્વગર્માંથી ભોજન આપ્ ુ.ં

25 તેઓએ દેવદૂતોનો ખોરાક ખાધો!
અને તેઓ ૃપ્ત થયા ત્યાં ુધી યહોવાએ ભોજન આપ્ ુ.ં

26 દેવે તેમનાં મહાન સામર્થ્યથી દ ક્ષણ
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અને ૂવર્નો પવન કા ો.
27 તેમણે ૂળની જમે માંસ અને સ ુદ્રની

રેતીની જમે પક્ષીઓ તેમનાં પર વરસા ાઁ.
28 તેમણે તેઓની છાવણી મધ્યે

અને તેઓનાં તં ુઓની ચોપાસ પક્ષીઓ પાડ્યા.ં
29 લોકો ધરાઇ ર ાં ત્યાં ુધી ખા ુ,ં

યહોવાએ તેઓન,ે માગણી પ્રમાણે આપ્ ું.
30 પણ તેઓ તેમની ૂખ ું નયંત્રણ કર શ ાં ન હ,

અને માંસ હજી પણ તેમના મોંઢાં માઁ હ ુ.ં
31 પછ તેમની સામે યહોવાનો કોપ પ્રગટયો,

અને તેમણે ઇસ્રાએલમાં જઓે સૌથી વ ુ શ કતશાળ હતા
તેમને માર ના ા,ં

તેમણે શ્રે ુવાનોને માર ના ા.ં
32 આમ છતાં લોકો પાપ કરતાં ર ા,ં

અને તેમના ચમત્કારો પર ભરોસો કય ન હ.
33 દેવે તેઓના થર્ જીવનનો

અંત આપ ઓ સાથે કય .
34 ારે ારે તેમણે તેમાંના કેટલાંકને માર ના ા,

ત્યારે બીજાઓ તેમના તરફ વ ા, અને તેમની મદદ માંગી.
35 ત્યારે તેઓએ યાદ ક ુર્ કે, દેવ તેઓના ખડક છે,

અને પરાત્પર દેવ તેઓના તારક છે.
36 પર ુ તેઓએ પોતાના ુખે તેની પ્રસંશા કર ,

અને પોતાની જીભે તેની સમક્ષ જૂઠુ બોલ્યા.
37 તેઓનાં હૃદય યહોવા પ્રત્યે વ ા ુ નહોતા;

તેઓ કરારને વફાદાર નહોતા.
38 તેમ છતા તેમણેં દયા દશાર્વી,

તેઓનાં પાપોની ક્ષમા આપી, નાશ ન કય ;
તેમણે ઘણીવાર ક્રોધ સમાવી દ ધો;

અને પોતાનો ૂરો કોપ પ્રગટ કય ન હ.
39 યહોવાએ સંભા ુર્ કે તેઓ કેવળ ુદ્ર છે;

અને એક ક્ષણમાં પસાર થતાં વા ુ જવેા છે.
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40 તેઓએ વષોર્ દરમ્યાન કેટલીવાર રણમાં યહોવા વરુદ્ધ બંડ
ક ;ુ

અને રાનમાં દ:ુખી તેમને કયાર્.
41 વારવાર તેઓએ દેવની કસોટ કર

અને તેઓએ ઇસ્રાએલના પ વત્ર યહોવાને દ:ુખી કયાર્.
42 તેઓ દેવનાં મહાન સામર્થ્યને ૂલી ગયા,

તથા તેમણે શ ુઓથી તેઓને બચા ાં હતા,ં તે ૂલી ગયા.ં
43 યહોવાએ મસરમાં ચમત્કા રક ચન્હો

અને સોઆનના મેદાનમાં આ યર્કમોર્ કયાર્ હતાં તે પણ
ૂલી ગયા.

44 તેણે તેઓની નદ ઓને તથા તેઓના વહેળાઓને
લોહ વહેતાં બનાવી દ ધાં જથેી તેઓ પી ન શકે.

45 તેમણે મધમાખીઓ ું મોટુ ઝંૂડ મોકલ્ ુ,ં અને જે તેઓને કરડ્યા,
અને દેડકાઓએ બધી વસ્ ુઓનો નાશ કય .

46 તેઓની ફસલ તેમણે કાતરાઓને આપી હતી,
ને તેઓનો બધો જ પાક તીડો ખાઇ ગયા હતા.

47 તેમણે તેઓની દ્રાક્ષવાડ ઓ,
કરાથી તથા હમથી તેઓના ુલ્લરઝાડોનો નાશ કય હતો.

48 તેઓના ઢોરઢાંખર પર આકાશમાંથી મોટાં કરાનો માર પડ્યો,
અને ઘેટાનાં ટોળાઁ પર વીજળ ઓ પડ .

49 દેવે પોતાનો કોપ તેઓ પર પ્રગટ કય , તેમનો રોષ, ુસ્સો
અને તરસ્કાર;

તેઓની વરુદ્ધ નાશ કરનારા દૂતોની માફક મોકલ્યા.
50 તેમણે પોતાના કોપ માટે રસ્તો ૂલ્લો કય ;

અને મસરવાસીઓના જીવન બચા ાં ન હ,
પણ તેઓને વપ તથા માંદગીને સોંપી દ ધા.

51 પછ તેણે સવર્ પ્રથમ, મસરમાં સવર્ પ્રથમ જ નતને માર
ના ા;ઁ

હામના પ્રથમ જ નત નર બાળકોને તં ુઓમાં માયાર્.
52 પર ુ તે પોતાના લોકોને ઘેટાઁનાં ટોળાઁની જમે બહાર લા ા;ં

અને રણમાં થઇને તેઓને ુર ક્ષત ચલા ા.
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53 તેઓને તેમણે એવા ુર ક્ષત ચલા ા
કે તેઓ બીધા ન હ,
પર ુ સ ુદ્રના પાણી શ ુઓ પર ફર વ ાં.

54 તેણે તેઓને તેની પ વત્ર ૂ મમાં,
ડુગરોવાળા દેશ તરફ જે તેઓએ તેમની શ કતથી લીધો હતો
તેમા ચાલતાં કયાર્.

55 અને તેમણે અન્ય રા ોને તે જમીનમાંથી આગળ કાઢ ૂ ા.
ઇસ્રાએલનાં પ્રત્યેક કુટુબસ ુહને કાયમ વસવાટ કરવા માટે
જમીનનો હસ્સો આપ્યો.

56 છતાં ત્યારે પણ, તેઓએ પરાત્પર દેવની કસોટ કરવા ું
અને તેમની વરુદ્ધ બંડ કરવા ું ચા ુ રા ું અને તેમની
આજ્ઞાઓ ું અ ુસરણ કરવાનો ઇન્કાર કય .

57 તેઓ દેવ પાસેથી દૂર થયા.
તેઓ તેમનાં ૂવર્જોની જમે દેવને અ વનયી થયા.ં

ફેંકનાર* તરફ પાછા ફરતાં,
વાંકા શસ્રની જમે તેઓ ૂવર્જોની જમે દશા બદલતા હતા.

58 તેઓએ ઉચ્ચા ાનો બનાવીને
અને જૂઠાં દેવોની ૂ તથી દેવને ુસ્સે કયાર્.

59 ારે તેઓનાં કૃત્યો દેવે જોયાં દેવનો ક્રોધ પ્રબળ થયો,
અને પોતાના લોકોનો ત્યાગ કય .

60 પછ માણસો મધ્યે તે નવાસ કરતા;
એ શીલોહના મંડપનો તેમણે ત્યાગ કય .

61 દેવે બીજા લોકોને પોતાના લોકોને પકડવાં દ ધા.
દશુ્મનોએ દેવ ું “ગૌરવ રત્ન” લઇ લી ુ.ં

62 તેમણે પોતાના લોકોનો સંહાર થવા દ ધો, કારણકે,
તેમનો ક્રોધ અ ત વધારે હતો.

63 તેઓના ુવાનો અ થી નાશ પામ્યા;ં

* 78:57: ફેંકનાર � હતા ૂળ પ્રમાણે: પક્ષીઓના શકાર કરવામાં વપરાતી એક
વાંક લાકડ . સરખી ર તે ફેંકતા તે સીધી ઉડે છે અને જમીન તરફ નમે છે અને
એકાએક હવાંમાં ઉચી થાય છે, કોઇવાર ફેંકનારની પાસે પાછ આવે છે. ૂળ પ્રમાણે
“ઉડ ું ધ ુષ” અથવા “વાંકુ ધ ુષ.”
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અને તેઓની કન્યાઓ તેઓનાં લ ગીતો ગવાય તે પહેલાં
જ ૃત્ ુ પામી.

64 યાજકોનો વધ થયો અને તેઓની વધવાઓ
તેઓ માટે રૂદન કરે તે પહેલાં તેઓ પણ ૃત્ ુ પામી.

65 ત્યારે ઊંઘમાંથી કોઇ જાગ,ે તેમ,
તથા દ્રાક્ષારસમાંથી ૂરવીર ુરૂષને ૂરાતન આવે તેમ યહોવા
ઊઠયા.

66 તે તેમના શ ુઓ તરફ ઢ ા, તેમણે તેઓને પાછા વા ા
અને તેઓને કાયમ માટે હણપદ કયાર્.

67 દેવે ૂસફના પ રવારનો અસ્વીકાર કય ,
અને એફાઇમના પ રવારનો પણ સ્વીકાર કય ન હ.

68 પણ યહૂદા કુળને તથા જનેા ઉપર તે પ્રેમ કરતા હતા
તે સયોન પવર્તને તેમણે પસંદ કયાર્.

69 ત્યાં તેમણે પવર્ત જે ું ઉ ત અને સદા માટે ાપન કરેલી
ૃથ્વી જે ું અચળ પોતા ું પ વત્ર ાન બાંધ્ ુ.ં

70 તેમણે ઘેટાંની સંભાળ રાખનાર દાઉદને
પોતાના સેવક તર કે પસંદ કય .

71 ાં એ ઘેટા ચારતો હતો ત્યાંથી દેવ તેને લઇ આ ા અને
પોતાના લોકો,

યાકૂબનાં સંતાન અને ઇસ્રાએલનાં લોકોના પાલક તર કે અને
દેવની સંપ ના પાલક તર કે ન ુકત કય .

72 દાઉદે તેમને ુદ્ધ હૃદયથી
અને કૌશલ્ય સભર શાણપણથી દોયાર્.

79
નદશક માટે. આસાફના સ્ ુ તગીતોમાં .ુ

1 હે દેવ, વદેશી રા ોએ તમારા લોકો પર આક્રમણ ક ુર્ છે.
અને તમારા પ વત્ર મં દરને અ ુદ્ધ ક ુર્ છે.
અને તેમણે યરૂશાલેમ તારાજ ક ુર્ છે.
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2 તેઓએ તમારા સેવકોનાં ૃતદેહોને જગલી પક્ષીઓને ખાવા માટે
આપ્યાં છે

અને તેઓએ તમારા વફાદાર અ ુયાયીઓના ૃતદેહોને ખાવા
માટે જગલી પ ુઓ છોડ્યા છે.

3 તેઓએ, યરૂશાલેમની આસપાસ, પાણીની રેલની જમે રકત
વહેવડા ું છે;

ત્યાં ૃતદેહોને દફનાવનાર કોઇ નથી.
4 અમાર આસપાસ આવેલી પ્રજાઓ અમાર નદા,

તરસ્કાર કરે છે, અને અમારા પડોશીઓ મશ્કર કરે છે.
5 હે યહોવા, તમે અમારા ઉપર ાં ુધી કોપાયમાન રહેશો?

તમારા કોપનો અ ાં ુધી સળગતો રહેશ?ે
6 તમે જે વદેશીઓ જાણતા નથી તેઓ ઉપર તમારો ક્રોધ ઉતારો,

જે રા ની પ્રજાઓ તમારા નામે અરજ કરતી નથી.
7 કારણ તેઓએ યાકૂબનો વનાશ કય છે

અને તેના વતનને ઉજ્જડ ક ુર્ છે.
8 હે યહોવા, અમારા ૂવર્જોનાં પાપોને લીધે અમને દો ષત ઠરાવશો

ન હ;
અમારા પર તમાર દયા કરવામાં વલંબ કરશો ન હ કારણ,
અને બહુ દદુશામાં આવી પડ્યાં છ એ.

9 હે અમારા તારણના દેવ,
અમાર સહાય કરો,

તમારા નામના મ હમાને માટે,
હે દેવ અમાર રક્ષા કરો,

તમારા નામની માટે,
અમને અમારા પાપોની માફ આપો.

10 વદેશીઓ શા માટે એ ું કહે છે કે,
“ ાં છે તેઓના દેવ?”

તેઓએ તમારા લોકો ું લોહ વહેવડા ું છે,
તેમને એવી ર તે શક્ષા કરો કે અમાર આંખો જુએ અને
લોકો તેના વષે જાણ.ે

11 બંદ વાનોના નસાસા તમાર આગળ પહોંચો;
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તમારા હાથના પરાક્રમે ૃત્ ુદડ પામેલાઓ ું રક્ષણ કરો.
12 હે યહોવા, જે અમારા પડોશી રા ો તમારુ અપમાન કરે છે,

તેઓને તમે સાતગણી સજા કરો.
13 પછ નરતર અમે તમાર આભારસ્ ુ ત કર ું,

તમારા લોક તથા ચારાના ઘેટાઁ
પેઢ દર પેઢ તમારુ સ્તવન કર ું.

80
નદશક માટે. રાગ: “કમળ નો કરાર.” આસાફ ું સ્ ુ તગીત.

1 હે ઇસ્રાએલનાં પાળક, અમાર પ્રાથર્ના સાંભળો;
તમે તે જાણો છો જણેે ૂસફના લોકોને ઘેટાંની જમે દોયાર્
હતા.

કરૂબ દેવદૂત પર બેઠેલા હે દેવ,
અમને પ્રકાશ આપો!

2 એફાઇમ, બન્યામીન અને મનાશ્શા આગળ તમારુ સામર્થ્ય
બતાવો!

અમને તારવાને આવ.
3 હે દેવ, અમને તમે ફેરવો;

તમારા ુખનો પ્રકાશ પાડો એટલે અમારો ઉદ્ધાર થાય.
4 હે સૈન્યોના યહોવા દેવ,

ાં ુધી ક્રોધાયમાન રહ ને અમાર પ્રાથર્નાઓ નકારશો?
5 તમે તમારા લોકોને આં ુવાળ રોટલી ખવડાવી છે

અને ુષ્કળ આં ુઓ પાયાં છે.
6 તમે અમને અમારા પડોશીઓને લડવા માટે ુદ્ધના નશાન

બના ાં છે;
અમરા શ ુઓ અમાર હાંસી કરે છે.

7 હે સૈન્યોના દેવ, અમને પાછા ફેરવો,
તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો,
જથેી અમારો ઉદ્ધાર થાય.

8 તમે વદેશી રા ોને હાંક કાઢયા
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અને અહ “દ્રાક્ષાવેલો” રોપ્યો.
9 તમે ૂ મને તેને વાસ્તે સાફ કર ,

તેમાં દ્રાક્ષાવેલાના ૂળ નાં ા અને તેનાથી દેશ ભર ૂર થયો.
10 તેની છાયાથી પવર્તો ઢકાઇ ગયા,

અને તેની વશાળ લાંબી ડાળ ઓથી દેવદારનાં ૃક્ષો ઢકાઇ
ગયા.

11 તેણે પોતાની ડાળ ઓ સ ુદ્ર ુધી પ્રસાર
અને તેની ડાંખળ ઓ નદ ુધી પ્રસાર .

12 તમે તેનો કોટ એવી ર તે કેમ તોડ્યો છે
કે જથેી રસ્તે જતાં ુસાફરો તેની દ્રાક્ષો ૂંટ લે છે?

13 જગલમાંથી ડુ રો આવીને તેને બગાડે છે,
અને રાની પ ુઓ તેને ખાઇ જાય છે.

14 હે સૈન્યોના દેવ, તમે પાછા આવો, આકાશમાંથી નીચે દ્ર
કરો,

અને આ દ્રાક્ષાવેલાની રક્ષા કરો.
15 તમે તમારા જમણા હાથે જનેે રોપ્યો છે, અને તમે બળવાન

કય છે,
જે દ કરાને પોતાને માટે, તે ું રક્ષણ કરો.

16 તમારા “દ્રાક્ષાવેલા”ને કાપી ના ો છે અને અ થી બાળ
ના ા છે.

તમારા ક્રોધથી તમારા લોકો નાશ પામશ.ે
17 તમારા જમણા હાથે જે માણસ છે,

અને તમે તમારા પોતાના માટે જે માનવ ુત્રને બળવાન કય
છે તેના પર તમારો હાથ રાખો.

18 તમારાથી અમે કદ વ ુખ થઇ ું ન હ;
અમને ુનર્જીવન આપો, અને અમે તમારા નામમાં પ્રાથર્ના
કર ું.

19 હે સૈન્યોના દેવ યહોવા, અમને પાછા ફેરવો;
તમારા ુખનો પ્રકાશ અમારા પર પાડો, જથેી અમારો ઉદ્ધાર
થાય.
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81
નદશક માટે. રાગ: ગ થ આસાફના ગીતોમાં ુ એક.
1 દેવ જે આપણું સામર્થ્ય છે તેમની સમક્ષ મોટેથી સ્ ુ ત ગાઓ,

યાકૂબના દેવ સમક્ષ હષર્નાદ કરો.
2 ઢોલક અને સતાર

અને મ ુર વીણા સાથે
તેમના સ્ ુ ત-ગાન ગાઓ.

3 રણ શગડુ વગાડો! આવો અને ૂનમનો દવસ ઉજવો,
ૂતન ચંદ્રનો પ વત્ર દવસ અને અન્ય સવર્ પ વત્રપવોર્; ઉમંગે
ઊજવો.

4 એમ કર ુંએ ઇસ્રાએલનાં લોકો માટે તે વ ધ છે,
દેવે યાકૂબને તે હુકમ આપ્યો છે.

5 ારે તે મસરમાંથી ઇસ્રાએલીઓને લા ાં
ત્યારે દેવે ૂસફ* સાથે કરાર કય ;

ાં અમે એક ભાષા સાંભળ જે અમે સમ ાં નથી.
6 દેવ કહે છે, “મેં તમારા ખભાને બોજથી ુકત કયાર્,

મેં તમારા હાથોને વજનદાર ટોપલાંથી ુકત કયાર્.
7 સંકટમાં તમે મને પોકાર કય , તેથી મેં તમને છોડા ાં;

ુપ્ત ાનમાંથી ગજના દ્વારા મેં તમને પ્રત્ ુતર આપ્યો;
મર બાહનાં પાણી આગળ મેં તમાર પર ક્ષા કર .

8 “હે મારા લોકો, સાંભળો; હે ઇસ્રાએલ માત્ર મારુ સાંભળો;
હુ તમને કડક ચેતવણી આ ું છુ.

9 અન્ય દેવતાઓની આરાધના તમારે કદા પ કરવી ન હ,
અને ઘરમાં ૂ ત રાખવી ન હ.

10 કારણ, મસર દેશમાંથી તમને બહાર કાઢ લાવનાર
હુ ‘યહોવા’ તમારો દેવ છુ!

તમારુ ુખ ઉઘાડો અને હુ તેને ભર દઇશ.
હુ તમને ખવડાવીશ.

* 81:5: ૂસફ અહ તેનો અથર્ છે ૂસફનો પ રવાર, ઇસ્રાએલી લોકો.
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11 “પણ ના! મારા લોકોએ મને સાંભળ ન હ;
ઇસ્રાએલ માર ચેતવણી સ્વીકારવા ઇચ્છ ુ નથી.

12 તેથી તેઓને મેં જવા દ ધા તેમના અંધા રયાં તથા હઠ લા
માગેર્;

અને તેઓની ઇચ્છા પ્રમાણે જીવવા દ ધા.
13 મારા લોકો મારુ સાંભળે તો કે ું સારુ! અરે,

ઇસ્રાએલ મારુ અ ુસરણ કરો અને મારા માગોર્ પર ચાલે
તો કે ું સારુ!

14 તો હુ તેઓના શ ુઓને પરાજીત કરુ અને વહેલા નમા ુ;ં
અને તેઓના વેર ની વરુદ્ધ, મારો હાથ ઝડપથી ઉપાડુ!

15 જઓે યહોવાને ધ ારે છે તેઓ તેમની સામે ભયથી ૂજશ;ે
પણ તેમની સજા તો સદાને માટે રહેશ.ે

16 પર ુ તમને હુ, શ્રે ઘઉંથી ૃપ્ત કર શ;
અને તમન,ે ખડકમાંના મધથી સંતોષ આપીશ.”

82
આસાફના સ્ ુ તગીતોમાં .ુ

1 દેવની સભામાં ઇ ર
ન્યાયાધીશ તર કે ઊભા રહે છે.

2 દેવ કહે છે, “તમે ાં ુધી ખોટો ન્યાય કરવા ું ચા ુ રાખશો?
ાં ુધી તમે દુ ો ઉપર વશેષ કૃપા કરવા ું ચા ુ રાખશો?”

3 “તમે અબળ અને અનાથને ન્યાય કરો,
દ:ુ ખત અને લાચારને તેમના હકો પાછા મેળવવા મદદ કરો.

4 અબળ અને દ રદ્ર ને છોડ ૂકો
તેમને દુ ોની પકડમાંથી ુકત કરો.

5 “તેઓ જાણતા નથી કે સમજતા નથી;
તેઓ અંધકારમાં ચાલે છે.

ારે દુ નયા તેમની આજુબાજુ
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નીચે ઉતર રહ છે.”
6 મેં ક ું કે “તમે દેવો છો,

અને તમે પરાત્પર દેવના દ કરાઓ છો.
7 તો પણ માણસની જમે ૃત્ ુ પામશો

અને અન્ય સરદારની મ પડશો.”
8 હે દેવ, ઊઠો! ૃથ્વીનો ન્યાય કરો; કારણ,

સવર્ પ્રજાઓ તમારા હાથમાં છે.

83
આસાફના સ્ ુ તગીતોમાં .ુ

1 હે દેવ, તમે છાના ન રહો;
હે દેવ, તમે ૂપ ન રહો;
અને શાંત ન રહો.

2 જુઓ, તમારા શ ુઓ હુલ્લડ મચાવે છે.
અને જઓે તમને ધ ાર છે તેમણે તમાર સામે મા ું ઊં ું
ક ુ છે.

3 તેઓ તમારા લોકો વરુદ્ધ કપટભર યોજનાઓ કરે છે,
અને તમારા લોક જઓે તમને ૂલ્યવાન છે, તેઓની વરુદ્ધ
પ્રપંચ રચે છે.

4 તેઓ કહે છે, “ચાલો, પ્રજા તર કેના તેમના અ સ્તત્વનો આપણે
સં ૂણર્ નાશ કર એ;

જથેી ઇસ્રાએલના નામ ું સ્મરણ કદ ન રહે.”
5 તેઓ નણર્ય સવાર્ ુમતે કરે છે, અને યોજનાઓ કરે છે;

તેઓ તમાર વરુદ્ધ કરાર કરે છે.
6 તં ુમાં રહેનાર અદોમીઓ, ઇશ્માએલીઓ, મોઆબીઓ તથા

હાગ્રીઓ,
7 ગબાલ, તથા આમ્મોન ને અમાલેક;
અને ૂર દેશના લોકો પ લસ્તીઓ કરાર કરે છે.

8 તેઓની સાથે આશ્ ૂર પણ સામેલ થાય છે;
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અને લોતના વંશજોને સહાય કર છે.
9 તમે જે મદ્યાન સાથે વહાર કય હતો, ક શોન નદ પર

સીસરા તથા યાબીન સાથ;ે
તેવોજ વહાર તમે તેઓની સાથે કરો.

10 એન-દોરમાં તેઓ નાશ પામ્યા,
અને ૂ મ ૃતદેહોના કહોવાણથી ફળદ્રપ થઇ.

11 જમે ઓરેબ તથા ઝએબ ૃત્ ુ પામ્યા, તેમ તેઓના સવર્
ૂરવીરો ૃત્ ુ પામો;

સવર્ અ ધકાર ઓના હાલ ઝેબાહ તથા સાલ્ ુ ા જવેા થાઓ.
12 તેઓએ ક ું, ચાલો આપણે પોતાને માટે

દેવના નવાસ ાનને કબજે કર એ.
13 હે મારા દેવ, તેઓને વંટો ળયાની ૂળ જવેા;

અને પવનથી ઊડતાં ફોતરાં જવેા કરો.
14 જમે અ જગલોને ભસ્મ કરે છે,

અને આગ પવર્તોને સળગાવે તેમ વનાશ કરો.
15 તમારા વંટો ળયાઓ અને તોફાનોથી

તેમનો પીછો કરો અને તેમને ડરાવો.
16 તેઓ લ જ્જત થઇ પોતાનાં ુખ સંતાડે તેમ કરો.

હે યહોવા, તેઓ તમારુ નામ શોધ.ે
17 તેઓ હમેશા લ જ્જત થાઓ, અને ૂંચવાઇ જાઓ;

તેઓ અપમા નત થાઓ અને નાશ પામો.
18 જથેી તેઓ જાણે કે તમારુ નામ છે,

“યહોવા” છે અને તમે એકલાં જ સમગ્ર ૃથ્વી પર પરાત્પર
દેવ છો.

84
નદશક માટે. ગ થ સાથે ગાવા માટે કોરાહના કુટુબ ું

સ્ ુ તગીત.
1 હે સૈન્યોનાં યહોવા, તમારુ નવાસ ાન કે ું સોહામણું છે!
2 તમારા આંગણામાં આવવા માટે
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મારો આત્મા ૂબ ઉત્ ુક છે;
જીવતા જાગતા યહોવા દેવ માટે મારુ હૃદય તથા મારો દેહ હષર્નાદ

કરશ.ે
3 હે સૈન્યોના યહોવા, મારા રાજા તથા મારા દેવ,

ચકલીઓને પોતા ું રહેવા ું ાન
તથા અબાબીલને પોતાનાં બચ્ચાં રાખવા માળો બાંધવા

તમાર વેદ ની પાસે જ છે તે ાન મ ું છે.
4 તમારા ઘરમાં વસનારાઓને ધન્ય છે;

તેઓ સદા તમારા સ્ ુ તગીત ગાશ.ે

5 જઓે યહોવામાં બળવાન, અને જઓેનાં હૃદય
તમારા માગોર્ માટે ઉત્ ુક છે, તેઓને ધન્ય છે.

6 તેઓ બાકાની ખીણમાંથી યાત્રા કરે છે.
જનેે દેવે પાણીના ઝરા જવેી બનાવી છે.
પાનખર ઋ ુંની વષાર્ પાણીનો ઝરો બનાવે છે.*

7 તેઓ વધારે ને વધારે સામર્થ્યવાન, થતાઁ આગળ વધે છે;
તેઓમાંનો દરેક જણ સયોનમા,ં દેવ સમક્ષ હાજર થાય છે.

8 હે સૈન્યોના દેવ યહોવા; માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
હે યાકૂબના દેવ, મને ધ્યાનથી સાંભળો.

9 હે દેવ, અમાર ઢાલને જુઓ;
તમે જનેે રાજા તર કે અ ભ ષકત કયાર્ છે, તેમના પર કૃપા
કરો.

10 કારણ, અન્ય ળનાં હજાર દવસ કરતાં
તારા આંગણામાંનો એક દવસ શ્રે છે,

દુ ોના તં ુમાં રહે ુ તે કરતાં મારા દેવના મં દરમાં દરવાન થ ુ,ં
તે મને વધારે પસંદ છે.

11 કારણ કે યહોવા દેવ ૂયર્ તથા ઢાલ છે,
* 84:6: પાનખર � બનાવે છે અથવા “ શક્ષક આશીવાર્દો આપે છે.” આ એક
બીજી ર ત હોય શકે એમ કહેવા માટે કે દેવ આપણા શક્ષક છે અને તેઓ આપણને
ઘણા આશીવાર્દો આપે છે.
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યહોવા કૃપા તથા ગૌરવ આપશે;
ન્યાયથી વતર્નારને માટે તે કઇ

પણ શ્રે બાબત બાક રાખશે ન હ.
12 હે સૈન્યોના યહોવા, તેને ધન્ય છે;

જે રાખે છે ભરોસો તમારા ઉપર.

85
નદશક માટે. કોરાહના દ કરાઓ ું એક સ્ ુ તગીત

1 હે યહોવા, તમારા દેશ પર તમે તમાર કૃપા દશાર્વી છે.
અને તમે યાકૂબના બંદ ઓને આ દેશમાં પાછા મોકલી આપ્યા
છે.

2 તમારા લોકોના પાપો તમે માફ કયાર્ છે;
અને તમે તેઓનાઁ બધા પાપો ું પ્રાય ત ક ુર્ છે.

3 તેથી હવે તમારા કોપનો ભસ્મ
કરનારા ક્રોધનો અંત આ ો છે.

4 હે મારા દેવ, અમારા તારનાર, તમારા પર પ્રેમ કરવામાં તમે
અમને સં ા પત કરો.

જથેી ફર કદ તમારે અમારા ઉપર ક્રોધીત ન થ ું પડ.ે
5 ું તમે સદા અમારા પર કોપાયમાન રહેશો?

ું તમારો કોપ પેઢ દર પેઢ લંબાવાશે?
6 હે યહોવા, અમને ુન:પ્ર ા પત કરો જથેી અમ,ે

તમારા લોકો ફર તમારામાં આનંદ પામીએ.
7 તમારો પ્રેમ અને દયા, અમારા ઉપર રેડ દો.

અને અમને તમારુ તારણ પમાડો.
8 યહોવા દેવ જે કહે છે તે હુ કાળજી ૂવર્ક સાંભ ુ છુ.

યહોવા તેના લોકોને અને તેના વફાદાર અ ુયાયીઓને શાં ત ું
વચન આપે છે;

પર ુ તેઓ તેમની ૂખાર્ઇ તરફ ચો સ પાછા ન વળે.
9 જઓે તેમનો ભય રાખે છે તેમને દેવ ું તારણ છે.
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બહુ જલદ અમાર ૂ મ પર અમે માન ૂવર્ક રહ ું.
10 કૃપા અને સત્યતા એકબીજાની સાથે મળેલી છે;

ન્યાયીપણાએ તથા શાં તએ એકબીજાને ુંબન ક ુર્ છે.
11 ૃથ્વીમાંથી સત્ય ઉપર ઉંચે જાય છે.

અને ન્યાયીપણું આકાશમાંથી વરસશ.ે
12 હા, યહોવા “કલ્યાણ” આપશે;

અને આપણો દેશ મબલખ પાક ઉપજાવશે.
13 તેમ ું ન્યાયીપણું આગળ ચાલશ,ે

અને તેમનાં પગલા માટે માગર્ તૈયાર કરે છે.

86
દાઉદની પ્રાથર્ના.

1 હે યહોવા, મને ધ્યાનથી સાંભળો અને મને ઉ ર આપો;
કારણ કે હુ નધર્ન તથા અસહાય છુ.

2 મારા જીવનની રક્ષા કરો,
કારણ હુ તમારો વફાદાર અ ુયાયી છુ, હે મારા દેવ,
તમારા પર આ ા રાખનાર સેવકને બચાવો.

3 હે યહોવા, મારા પર દયા કરો,
કારણ; આખો દવસ હુ તમાર સમક્ષ પોકાર કરુ છુ.

4 હે યહોવા, તમારા સેવકને આનંદ આપો;
હે પ્ર ,ુ હુ મારુ જીવન તારા હાથમાં સોં ુ છુ.

5 હે પ્ર ુ, તમે ઉ મ; અને ક્ષમા કરનાર છો.
સહાયને માટે તમને પ્રાથર્ના કરનારા પર તમે બંધન ુકત પ્રેમ
દશાર્વો.

6 હે યહોવા, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;
માર કૃપા માટેની પ્રાથર્ના સાંભળો.

7 મારા સંકટના ટાણે હુ તમને પોકાર કર શ,
ને મને ખાતર છે કે તમે મને ઉ ર આપશો.

8 હે યહોવા, અન્ય દેવોમાં તમારા જવેો દેવ કોઇ નથી;
અને તમારા જવેા પરાક્રમો પણ કોઇનાઁ નથી.
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9 હે યહોવા, તમે જે રા ો ું સજન ક ુર્ છે તે બધાં આવીને તમને
પ્રણામ કરશે;

અને તેઓ તમારા નામનો મ હમા ગાશે.
10 કારણ તમે મહાન દેવ છો, અને અદૃ ૂત ચમત્કારના કરનાર

છો;
તમે જ એકલાં દેવ છો.

11 હે યહોવા, તમે તમારા માગર્ શીખવો;
અને હુ તે માગર્ પર ચાલીશ અને સત્ય ું પાલન કર શ,

તમારા નામનો આદર કરવાને
મારા હૃદયને એકાગ્ર કરો.

12 હે પ્ર ુ, મારા દેવ, મારા ૂણર્ અંત:કરણથી હુ તમાર સ્ ુ ત
કર શ;

અને હુ તમારા નામને સવર્દા મ હમા આપીશ.
13 કારણ, મારા પર તમાર અનહદ કૃપા છે;

તમે શેઓલનાં ઊંડાણથી માર રક્ષા કર છે.
14 હે દેવ ઘમંડ અને ઉદ્ધત માણસો માર સામા થયા છે;

અને કૂ્રર અને દુ માણસો મારો સંહાર કરવા માટે
માર પાછળ પડ્યાં છે તેઓ તમારુ સન્માન કરતાં નથી.

15 પણ, હે પ્ર ુ, તમે તો દયાને કરુણાથી ભર ૂર છો;
તમે ક્રોધ કરવામાં ધીમા પણ નરતર કૃપા અને સત્યતાથી
ભર ૂર છો.

16 માર તરફ ફરો, ને મારા પર દયા કરો;
તમારા આ દાસને તમારુ સામર્થ્ય આપો.
માર રક્ષા કરો, હુ તમારો વફાદાર ુત્ર છુ.

17 તમાર ભલાઇ ચન્હ મને આપો; મારા શ ુઓ તે જોશે અને
નરાશ થશ,ે

કારણ હે યહોવા એ તમે છો જણેે મને મદદ કર છે,
અને દલાસો આપ્યો છે.

87
કોરાહના પ રવારનાં સ્ ુ તગીતોમાંથી એક.
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1 તેમણે તેનો પાયો પ વત્ર પવર્ત પર ાપન કય છે.
2 યાકૂબના સવર્ નગરો કરતાઁ, સયોનના દરવાજાઓને યહોવા
વ ુ ચાહે છે.

3 હે દેવના નગર, તમારા વષે અદ ૂત વાતો કહેવાય છે.

4 જઓે મને જાણે છે તેમની વચ્ચે હુ મસર અને બા બલનો એક
યાદ માં ઉમેરો કર શ;

મારા કેટલાક લોકો પ લસ્તી, ૂર અને કૂશમાં જન્મ્યા છે.
5 વળ સયોન વષે કહેવાશે કે:

“આ માણસ સયોનમાં જન્મેલો હતો, અને તે માણસ પણ
ત્યાં જન્મ્યો હતો.”

દેવે તે શહેર બાંધ્ ુ અને તેની ાપના કર .
6 યહોવા પોતાના બધા લોકોની એક યાદ રાખે છે,

જમેાં દરેક જન્મ્યો હતો તે જગાનો સમાવેશ થાય છે.
7 વળ તેઓ ઉત્સવમાં ગીત ગાશે,

“મારુ સવર્સ્વ તારામાં છે.”

88
કોરાહના કુટુબ ું એક સ્ ુ તગીત. નદશકને – દદનાક બમાર

વષ,ે હેમાન એઝાહ ું માસ્ક લ.
1 હે યહોવા, મારા તારણના દેવ,

મેં રાત દવસ તમાર વનંતી કર છે.
2 હવે તમે માર પ્રાથર્ના સાંભળો,

મારા પોકાર તમારે કાને ધરો.
3 કારણ, મારુ જીવન ુશ્કેલીઓથી ભરે ું છે,

અને હુ જલદ થી ૃત્ ુ પામીશ.
4 હુ કબરમાં ઊતરનાર ભેગો ગણાયેલો છુ,

અને લાચાર તમાં આવી પડ્યો છુ.
5 હુ ૃત્ ુ પામેલાઓની વચ્ચે પેડલેા ૃતદેહ જવેો છુ.

જઓે ુદ્ધમાં મરાયા હતાં અને કબરમાં દટાયા હતા.ં
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અને હવે તમે તેઓને યાદ કરતાં નથી.
તેઓ તમાર કાળજીથી દૂર રખાયાં છે, હુ તેમના જવેો છુ.

6 તમે મને છેક નીચલા ખાડામા ધકેલી દ ધોં,
તેવા ઊંડાણોમાં અ તશય અંધકાર હોય છે.

7 મારા પર તમારો કોપ અ ત ભારે છે,
તમારા સવર્ મોજાંથી હુ દ:ુખમાં ડૂબી ગયો છુ;

8 તમે મારા મત્રો પાસે મારો તરસ્કાર કરા ો છે,
મારાથી તેઓ દૂર નાસે છે;

હુ ફાંદામા ફસાઇ ગયો છુ, અને તેમાંથી બહાર નીકળ શકતો
નથી.

9 દ:ુખને લીધે માર આંખો ક્ષીણ થાય છે;
હે યહોવા, મેં તને સદા અરજ કર છે

અને તાર સં ુખ મેં મારા હાથ જોડ્યા છે.
10 ું તમે ૂએલા સમક્ષ ચમત્કારો દેખાડશો?

ું તેઓ ઊઠ ને તાર આભારસ્ ુ ત કરશે?

11 ું તાર કૃપા કબરમાં કે વનાશમાં
તારુ વ ાસપણું જાહેરમાં કરવામાં આવશ?ે

12 ું અંધકારમાં તારાં કૃત્યો જે આ યર્કારક છો, તે વષ,ે
અને વસ્મરણના દેશમાં તમારાં ન્યાયીપણાંનાં કૃત્યો વષે
જણાવવામાં આવે છે?

13 પણ, હે યહોવા, સહાય માટે હુ વનંતી કરુ છુ,
દરરોજ સવારે માર પ્રાથર્ના તમાર સમક્ષ આવશ.ે

14 હે યહોવા, તમે મને તજો છો શા માટે?
શા માટે તમે તમારુ ુખ મારાથી ફેરવો છો?

15 માર ુવાવ ાથી જ મારા પર દ:ુખ આવી પડ્યાં છે.
હુ તમારા ુસ્સાથી દ:ુખી થયો છુ. હુ અસહાય છુ.

16 તમારો ઉગ્ર કોપ મારા પર આવી પડ્યો છે,
તમારા તરફથી મને ત્રાસ થાય છે;
અને તેથી હુ ભાંગી પડ્યો છુ.
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17 મને જળપ્રલયની જમે દરરોજ ઘેર લે છે,
અને તેઓએ મને ડૂબાડ દ ધો છે.

18 તમે મારા મત્રોને અને સબંધીઓને મારાથી દૂર કયાર્ છે.
ફકત અંધકાર જ મત્ર તર કે માર પાસે છે.

89
એથાન એઝાહ ું માસ્ક લ.

1 યહોવાની કૃપા વષે હુ સદા ગાઇશ,
સવર્ પેઢ સમક્ષ વ ાસ પ્રગટ કર શ.

2 મે ક ું છે, “તમારો સાચો પ્રેમ સદાકાળ અ વચળ છે,
અને તમાર વ સનીયતા આકાશની જમે સતત રહે છે.”

3 યહોવા દેવ કહે છે, “મેં મારા પસંદ કરેલા સાથે કરાર કય છે;
અને મારા સેવક દાઉદને વચન આપ્ ું છે.

4 ‘તારા સંતાનને હુ સદા ટકાવી રાખીશ;
અને વંશપરપરાગત તારુ રા ાસન ર રાખીશ.’ ”

5 પણ, હે યહોવા, તમારા ચમત્કારોની સ્ ુ ત આકાશો કરશ,ે
અને સંતોની મંડળ તમાર વ સનીયતા વષે ગાશ.ે

6 આકાશમાં કોણ છે એ ું જનેી ુલના થાય યહોવા સાથ?ે
જનોમાં દેવદૂતોમાં તેના જવેો કોણ છે?

7 સંતોની સભા દેવથી ડરે છે અને આદર આપે છે.
જઓે તેમની આસપાસ છે તે સવર્ કરતા,ં
દેવ ભયાવહ અને સન્માનનીય છે.

8 હે સૈન્યોના દેવ યહોવા; તમારા જે ું શ કતશાળ બીજુ કોણ
છે?

તમે સં ૂણર્ ર તે વ ાસપાત્ર છો.
9 સ ુદ્રના ગવર્ પર તમે અ ધકાર ચલાવો છો;

તમારા શ ોચ્ચાર તોફાની ઊછળતાં મોજાઓને શાંત કરે
છે.

10 તમે એ છો જણેે રાહાબને હરા ો છે.
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તમાર શ કતશાળ ુજે તમારા શ ુઓને વખેર ના ાં છે.
11 આકાશો અને ૃથ્વી તમારાં છે, કારણ;

તમે જગત તથા તેના સવર્સ્વને ાપન કયાર્ છે.
12 ઉ ર તથા દ ક્ષણ તમારાથી ઉત્પ થયા છે;

તાબોર ને હેમોનર્ તમારા નામે હષર્નાદ કરે છે.
13 તમારો હાથ બળવાન છે,

તમારા ુજમાં પરાક્રમ છે,
તમારો જમણો હાથ ઊંચો છે,

મ હમાવંત સામર્થ્યમા.ં
14 ન્યાયીપણું તથા ન્યાય તમારા રા ાસનનો પાયો છે;

તમારુ વ ાસપણું અને પ્રેમ સવર્ કૃત્યોમાં પ્રગટ થાય છે.
15 હે યહોવા, ધન્ય છે આનંદદાયક નાદને જાણનાર લોકોને,

તેઓ તમારા ુખના પ્રકાશમાં.
16 તેઓ આખો દવસ તમારા નામમાં આનંદ માણે છે;

અને તમારા ન્યાયીપણાંથી તેઓને ઊંચા કરાય છે.
17 તમે તેમની અદ ૂત શ કત છો.

અને તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે તેઓની ૃ દ્ધ થાય છે.
18 હા, યહોવા અમાર ઢાલ છે,

અમારો ઇસ્રાએલનો પ વત્ર રાજા છે.
19 તમારા ભકતોને તમે દશર્નમાં ક ું,
“જે પરાક્રમી છે તેને મેં સહાય કર છે;

અને એક ુવાનને મેં સામાન્ય લોકોમાંથી પસંદ કર ને ઊંચો
કય છે.

20 મારો સેવક દાઉદ મને મ ો છે;
મેં તેને મારા પ વત્ર તેલથી અ ભ ષકત કય છે.

21 મારો હાથ તેને ટકાવી રાખશે;
અને મારો ુજ તેને સામર્થ્ય આપશે.

22 તેનાં શ ુઓ તેને હરાવીં ન હ શકે.
અને દુ લોકો તેની પર વજય પામી શકશે ન હ.

23 તેમનાં શ ુઓને તેમની સમક્ષ હુ પાડ નાખીશ;
અને હુ તેમના દ્વષેીઓનો પણ નાશ કર શ.
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24 પર ુ મારુ વ ાસપણું તથા માર કૃપા તેમની સાથે ચા ુ
રહેશે;

ને હુ નરતર પ્રેમ રાખીશ;
મારા નામને માટે પણ હુ તેમને મહાન બનાવીશ.

25 હુ તેના હાથ સ ુદ્ર પર ાપન કર શ;
અને નદ ઓ પર તેનો જમણો હાથ.

26 તે મને કહેશે; ‘તમે મારા પતા છો તમે મારુ તારણ કરનાર
ખડક છો,

તમે મારા દેવ છો જે મને બચાવે છે.’
27 હુ એની સાથ,ે મારા પ્રથમજ નત ુત્રની જમે વહાર કર શ;

અને તેને ૃથ્વી પર સૌથી મહાન બળવાન રાજા બનાવીશ.
28 માર કૃપા તેના પર સદા રહેશે,

અને મારો વ ાસપાત્ર કરાર સદાકાળ તેની પાસે રહેશે!
29 હુ તેમની વંશાવળ સદાને માટે પ્ર ા પત કર શ.

સ્વગર્ના અ વનાશી દવસો જમે,
તેના શાસનનો અંત આવશે ન હ.

30 જો તેનાં સંતાનો મારા નયમોનો ભંગ કરશ,ે
અને મારા હુકમોને ન હ અ ુસરે.

31 જો તેઓ મારા વ ધઓને તોડશ,ે
અને માર આજ્ઞાઓ પ્રમાણે ન હ જીવ,ે

32 તો હુ તેમને તેમના પાપોની શક્ષા સોટ થી કર શ,
અને તેમનાં અન્યાયને ફટકાથી જોઇ લઇશ.

33 પર ુ હુ માર કૃપા તેમની પાસેથી લઇ લઇશ ન હ,
અને હુ તેમને અ વ ા ુ ન હ બ ુ.ં

34 ના, હુ મારા કરાર ું ખંડન ન હ કરુ,
મેં તેમને જે વચન આપ્ ું છે તે હુ કદા પ ન હ બદ ુ.ં

35 મેં એકવાર તાર પ વત્રતાના સમ ખાધા છે;
હુ દાઉદ સાથે જૂઠુ બોલીશ ન હ.

36 તેમનાં સંતાન સવર્કાળ ટકશે,
અને ૂયર્ની જમે તેમની હકૂમત સવર્દા ટકશ.ે
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37 તેમ ું શાસન મારા વ ા ુ
સાક્ષી ચંદ્રની જમે અચળ રહેશે.”

38 પર ુ, દેવ, તમે તમારા અ ભ ષકતને તજી દ ધાં છે,
તરસ્કાર કય છે અને સજા કર છે.

39 તમે તમારા સેવક સાથે કરેલો કરાર રદ કય છે,
તમે રાજાના ુગટને કચરામાં ફેંક દ ધો હતો.

40 તે ું રક્ષણ કરનાર દ વાલોને તમે તોડ પાડ છે,
અને તેના દરેક કલ્લાને તમે ખંડરે બના ાં છે.

41 માગેર્ જનારા સવર્ કોઇ તેને ૂટ લે છે,
અને પડોશીઓથી તે અપમા નત થાય છે.

42 તમે તેમના વૈર ઓને તેમની વરુદ્ધ બળવાન કયાર્ છે.
અને તેમના સવર્ શ ુઓને તમે આનં દત કયાર્ છે.

43 તમે તેમની તરવાર નીચી પાડ છે,
અને તેમને ુદ્ધમાં સહાય નથી કર .

44 તેના ગૌરવનો તમે અંત આણ્યો છે
અને તેમ ું રા ાસન ઉથલાવી ૂ ું છે.

45 તેના ુવાનીના દવસો તમે ટૂકા કયાર્ છે
અને તમે તેને શરમા ો છે.

46 હે યહોવા, ાં ુધી આમ ચાલ્યા કરશે?
ું તમે આમ છુપાઇ રહેશો સદાકાળ?
ું તમારો કોપ અ ની જમે સળગતો રહેશે?

47 હે યહોવા, તમે મારા આ ુ ને કેટ ું ટૂકુ બના ું છે તે જરા
સંભારો;
ું તમે માનવજાત ું નમાર્ણ થર્તાને માટે ક ુર્ છે?

48 છે કોઇ એવો જે જીવશે ને મરણ દેખશે ન હ?
શેઓલના કબજામાંથી પોતાનો આત્મા કોણ છોડાવશ?ે

49 હે યહોવા, તમાર અગાઉની કૃપા ાં છે?
જે ું તમે તમાર વ સનીયતા દ્વારા દાઉદને વચન આપ્ ું
હ ુ.ં
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50 હે યહોવા, તમારા સેવકો ું અપમાન કરનાર તે બધાં લોકોને
હુ સહન કરુ છુ તે શરમ ું સ્મરણ કરો.

51 હે યહોવા, તમારા શ ુઓએ મારુ અપમાન ક ુર્,
અને તેઓએ તમારા પસંદ કરેલા રાજા ું પણ અપમાન ક ુર્!

52 યહોવાની સદાય સ્ ુ ત કરો.
આમીન તથા આમીન!

ભાગ ચોથો
90

(ગીત 90-106)
દેવના ભકત ૂસાની પ્રાથર્ના.

1 હે દેવ, સવર્ પેઢ ઓમાં તમે અમારુ નવાસ ાન થયા છો.
2 તમે ૃથ્વી અને જગતને રચ્યાં હતાં અને પવર્તો ઉત્પ
થયા હતા;ં

તે પહેલાંથી તમે જ દેવ છો;
તમાર શરૂઆત નથી કે અંત નથી.

3 તમે મ ુષ્યોને ૂળમાં પાછા લઇ જાઓ છો,
અને કહો છો; મ ુષ્ય ુત્રો પાછા ફરો.

4 કારણ, તમાર દ્ર માં હજાર વષોર્ વીતી ગયેલી કાલના જવેાં
છે!

અને રાતના એક પહોર જવેાં છે!
5 તમે અમન,ે પાણીના પ્રવાહની જમે ઘસડ જાઓ છો;
અમારુ જીવન એક સ્વપ્ન જે ું છે,

અને સવારમાં અમે જોઇ ૂ ા હોઇએ છ એ કે અમે ઘાસ
જવેાં છ એ.

6 તે સવારે ખીલે છે અને વધે છે;
સાંજે ૂકાઇ જાય છે ને પછ ચીમળાય છે.

7 કારણ, તમારા કોપથી અમારો નાશ થાય છે,
અને તમારા રોષથી અમને ત્રાસ થાય છે.
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8 તમે અમારાં બધાં પાપો,
અને અમારા ુપ્ત પાપો પણ જાણો છો
અને તે બધાં તમે જોઇ શકો છો.

9 તમારા રોષમાં અમારા સવર્ દવસો વીતી જાય છે;
નસાસાની જમે અમે વષોર્ ૂરાં કર એ છ એ.

10 અમાર વયના દવસો સ ેર વષર્ જટેલા છે;
કેટલાંક તેમનાં બળને કારણે એંસી વષર્ પણ જીવ.ે

તો પણ શ્રે વષોર્ મથ્યા, શ્રમ, તથા દ:ુખ માત્ર છે;
કારણ તે ઝડપથી પસાર થઇ જાય છે અને અમારો અંત
આવી જાય છે.

11 તમારા ક્રોધના બળને અને કોપને કોણ જાણી શકે?
અને તમને ઘટે છે તેવો તમારો ભય કોણ રાખી શકે?

12 અમારા જીવન કેટલાં ટૂકા છે તે તમે અમને શીખવો,
જથેી અમે ખરેખર જ્ઞાની બની શક એ.

13 હે યહોવા, અમાર પાસે પાછા આવો;
પાછા આવો અને તમારા સેવકોને દલાસો આપો.

14 પ્રત્યેક સવારે અમને તમાર કૃપાથી ભર દો.
જથેી અમે અમારા સવર્ દવસો ુખ અને આનંદમાં

વતાવીએ.
15 અમારા અગાઉનાં દ:ુખોનાં પ્રમાણમાં અમને વ ુ આનંદ આપો;

અમાર પીડાના વરસોના બદલામાં અમને સારા વષોર્ આપો.
16 તમારા સેવકોને ફર થી, તમારા ચમત્કારો દેખાડો;

અને તમારો મ હમા તેઓના ુત્રો પર દેખાડો.
17 અમારા યહોવા દેવની કૃપા અમારા પર થાઓ;

અને અમને સફળતા આપો;
અમારાં સવર્ કૃત્યોને તમે કાયમ માટે ાપન કરો.

91
1 પરાત્પર દેવના આશ્રય ાનમાં જે વસે છે,

તે સવર્સમથર્ની છાયામાં રહેશે.
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2 હુ યહોવાને કહુ છુ કે, “તમે મારો આશ્રય અને ગઢ છો એજ
મારા દેવ છે,

હુ તમારો વ ાસ કરુ છુ.”
3 કારણકે તે તને સવર્ ફાંદાઓથી

અને જીવલેણ રોગ મરક થી બચાવશ.ે
4 તેની પાંખો પ્રસરાવીને તે તારુ રક્ષણ કરશે,

તમને તેની પાંખો નીચે આશ્રય મળશ,ે
તેની સત્યતા તમારુ રક્ષણ કરતી ઢાલ અને દ વાલ જવેાં
હશ.ે

5 હવે ું રાત્રે બીશ ન હ
કે દવસે ઊડતા તીરોથી ું બીશ ન હ.

6 અંધકારમાં ફેલાતા ભયંકર ચેપી રોગથી
કે મધ્યાહને આવતી પ્રાણઘાતક બમાર થી ું ગભરાઇશ
ન હ.

7 તાર બાજુએથી હજાર
અને તારે જમણે હાથ પડશે દશ હજાર,
છતાં તને સ્પશીર્ શકશે ન હ.

8 તે તમે તમાર પોતાની આંખોથી જોશો
કે દુ લોકોને કેવી સજા થાય છે!

9 શા માટે? કારણ તમે યહોવાનો વ ાસ કરો છો.
તમે પરાત્પર દેવને તમાર ુર ક્ષત જગા બના ાં છે.

10 તેથી તમારા પર કોઇ અણધાર આફત આવશે ન હ,
તમાર પાસ,ે તમારા રહેઠાણની જગાની નજીક કોઇ બમાર
આવશે ન હ.

11 કારણ, ું ાં જાય છે ત્યાં દેવ તારુ રક્ષણ કરવા માટે તેના
દેવદૂતોને આજ્ઞા કરશે.

12 તેઓ તને પોતાના હાથોમાં ધર રાખશે,
જથેી તારો પગ માગર્માં ખડકો સાથે અફળાય ન હ.

13 માગર્માં સહ મળે કે પગ પડે ઝેર સાપ પર,
તો પણ ું ુર ક્ષત રહેશે; હા,
ું તેઓને પગ નીચે છૂદ નાંખશે.
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14 યહોવા કહે છે, “તે મને ચાહે છે તેથી હુ તેને ુકત કર શ,
હુ તેને મહાન બનાવીશ, કારણકે તે મારુ નામ જાણે છે.

15 તે પોકાર કરશે એટલે હુ ઉ ર દઇશ;
સંકટમાં હુ તેની સાથે રહ શ
અને તેને છોડાવીને સન્માનીશ.

16 હુ તેને દ ઘર્ આ ુષ્યથી ૃપ્ત કર શ,
અને હુ મારુ તારણ તેને આપીશ.”

92
વશ્રામવાર માટે ું સ્ ુ તગીત.

1 યહોવાની સ્ ુ ત કરવી અને આભાર કત કરવો અને તમારા
નામના,

પરાત્પર દેવના સ્તોત્ર ગાન કરવા તે સારુ છે.
2 દસ તારવાળા વાજંીત્ર તથા સતાર

કે વીણાના મ ુર સ્વર સાથે ગા ું તે ખરેખર સારુ છે.
3 પ્રત્યેક સવારે તેમના માટે તમારો પ્રેમ કત કરો,

અને પ્રત્યેક રાત્રે તેમનામાં તમારો વ ાસ કત કરો.
4 હે યહોવા, તમે તમારા કૃત્યોથી મને આનંદ પમાડ્યો છે;

હુ તમારા હાથે થયેલાં કામને લીધે હષર્નાદ કર શ.
5 હે યહોવા, તમારા કૃત્યો કેવાં મહાન છે!

તમારા વચારો બહુ ગહન છે.
6 ઊંડો વચાર ન કર શકે તેવા લોકો તે સમજી શકતાં નથી,

અને ૂખર્ માણસ કદા પ તેનો અથર્ પામી શકતો નથી.
7 દુ માણસો ઘાસની જમે ુષ્કળ ઉગે છે,

ૂંડુ કરનાર દરેક જગાએ ટ નીકળે છે.
પણ તેમનો સદાને માટે વનાશ થશે.

8 પણ, હે યહોવા, તમે સવર્કાળનાં પરાત્પર દેવ છો.
9 હે યહોવા, તમારા શ ુઓ અવશ્ય નાશ પામશે;

અને સવર્ ૂંડુ કરનારાઓ વખેરાઇ જશ.ે
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10 પણ તમે મને, જગલી ગોધાના જવેો, બળવાન કય છે;
મને ૂલ્યવાન તેલ ચોળવામાં આ ું છે, જે ચેતનવંતો બનાવે.

11 મેં નજરે નહા ું છે ને મારા શ ુઓની હાર થઇ છે;
અને મેં સાંભ ું છે, કે મારા દુ દશુ્મનોને ભગાડ ૂકવામાં
આ ા છે.

12 સદાચાર લોકો તાડના ૃક્ષની જમે ખીલશે
અને લબાનોનના દેવદાર ૃક્ષોની જમે વધશે.

13 યહોવાના મં દરમાં જઓેને રોપવામાં આવેલા છે;
તેઓ આપણા દેવનાં આંગણામાં ખીલી ઊઠશે.

14 તેઓ ઘડપણમાં પણ ફળધારક થશ,ે
અને તેઓ તાજાં લીલાં ૃક્ષો જવેાં હશ.ે

15 તેથી તેઓ કહેશે કે, યહોવા સારા અને પ્રામા ણક છે.
તેઓ મારા ખડક છે, અને તેમના વશે કઇ અન્યાયી નથીં.

93
1 યહોવા રાજ કરે છે,

ભ તા અને સામર્થ્યને તેણે વસ્રોની જમે ધારણ કયાર્ છે
તેણે જગતને તેવી ર તે પ્ર ા પત ક ુર્ છે

કે તે અચળ રહેશે.
2 હે દેવ, ુરાતન કાળથી તમારુ રા ાસન પાયે ું છે;

તમે સદાકાળ અ સ્તત્વ ધરાવો છો!
3 હે યહોવા, નદ ઓએ ગજનાકર છે.

વહેતી નદ ઓએ તેમનો અવાજ વધાય છે
અને પોતાના મોજાં ઊંચા ઉછા ાં છે.

4 તમે વ ુ ગજના કરતાં સ ુદ્રોથી વધારે શ કતશાળ છો,
અને સ ુદ્રોનાઁ મોજાઁઓથી વધારે બળવાન.
ઉપરવાળો દેવયહોવા,પરમ ઊંચામાં પરાક્રમી છે.

5 તમારા કરારો સં ૂણર્ ર તે વ ાસપાત્ર છે,
હે યહોવા, સવર્કાળ પ વત્રતા તમારા મં દરને શોભે છે.
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94
1 હે દેવ યહોવા, ખોટુ કરનારને તમે શક્ષા કરો છો,

હે બદલો લેનારા દેવ! દશર્ન આપો!
2 હે ૃથ્વીના ન્યાયાધીશ,

ઊઠો અને ગ વ ને યોગ્ય શક્ષા કરો.
3 હે યહોવા, ાં ુધી તમે દુ લોકોને તેમની હસીમજાક કરવા

દેશો?
કેટલી વધારે?

4 તેઓ અ ભમાન ુકત વાતો કરે છે;
અને સવર્ અન્યાય કરનારા વડાઇ કરે છે.

5 હે યહોવા, તેઓ તમારા લોકો પર જુલમ કરે છે;
અને તેઓ તમારા વારસાને દ:ુખ દે છે.

6 તેઓ વધવાઓ અને વદેશીઓની ભારે હત્યા કરે છે;
અનાથની હત્યા કરે છે.

7 તેઓ કહે છે, “યહોવા અમને જોતા નથી.
યાકૂબના દેવ ધ્યાન આપતા નથી.”

8 હે ૂખર્ લોકો,
ડા ાં થાઓ!

ઓ અજ્ઞાની લોકો
તમે ારે ડા ાં થશો?

9 જે કાનનો ઘડનાર છે,
તે ન હ સાંભળે?

આંખનો રચનાર જે છે
તે ું ન હ જુએ?

10 જે રા ોને શસ્તમાં રાખે છે, તે ું તમને સખત ઠપકો આપતા
નથી?

દેવ લોકોને તેઓ જે જાણે છે તે શીખવે છે.
11 યહોવા સાર ર તે જાણે છે

કે માનવજાતના વચારો કેવાં થર્ અને મયાર્ દત છે!
12 હે યહોવા, તમે જનેે શસ્તમાં રાખો છો અને તમારા નયમશા

શીખવો છો,
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તેઓને આશીવાર્દ મળેલા છે.
13 તમે તેના પર સંકટના દવસો નથી આવવા દેતા,

દુ ને માટે ખાડો ખોદાય ત્યાં ુધી.
14 યહોવા, પોતાના લોકોને તરછોડશે ન હ;

અને પોતાના વારસાનો ત્યાગ કરશે ન હ.
15 કારણ, ન્યાય પાછો વળશે અને તે ન્યાયીપણું લાવશે

અને સવર્ યથાથર્ હૃદયવાળાં તેને અ ુસરશે.

16 મારો પક્ષ લઇને દુ ોની સામે કોણ ઉ ું રહેશે?
દષુ્કમીઅ થી મારુ રક્ષણ કરવા કોણ માર બાજુમાં ઉ ું
રહેશે?

17 યહોવાએ માર સહાય ન કર હોત
તો હુ જરૂર ૃત્ ુ પામ્યો હોત.

18 ારે મેં વચા ુર્ કે હુ હવે પડવાનો છુ
ત્યારે યહોવા દેવે મને ટેકો આપ્યો.

19 હે યહોવા, મારા મન અને હૃદય ચતા અને પરેશાનીથી ભરાઇ
ગયા હતા.ં

પર ુ તમે મને દલાસો આપ્યો અને મને ુખી બના ો.

20 હે દેવ, ચો સ, તમે દુ શાસકોને ટેકો આપતા નથી જઓેએ
પોતાના નયમો દ્વારા લોકો ું જીવન વધારે ુશ્કેલ બનાવી
દ ું છે.

21 તેઓ સારા લોકો પર હુમલો કરે છે;
તેઓ નદોષર્ને દો ષત ઠરાવીને તેમને ૃત્યદડ આપે છે.

22 પણ યહોવા મારા ગઢ છે, અને મારો દેવ મારા સામર્થ્યવાન
ખડક છે;

અને હુ તેમનો આશ્રય લઉં છુ.
23 દેવ દુ માણસોના પાપ પ્રમાણે તેઓને બદલો આપ્યો છે;

અને તે બધાનો સંહાર કરશ,ે તેઓની દુ તાને કારણે,
યહોવા આપણો દેવ તેઓનો જરૂર સંહાર કરશ.ે
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95
1 આવો, યહોવા સમક્ષ આપણે ગાઇએ;

આપણા તારણના ખડક સમક્ષ હષર્નાદ કર એ.
2 તેની હજૂરમાં આભારસ્ ુ ત સાથે આવીએ;

અને આપણે તેની સમક્ષ સ્ ુ તગાન કર એ.
3 કારણ, યહોવા મહાન દેવ છે;

તે સવર્ દેવો પર મહાન રાજા છે.
4 તેમનાં હાથમાં ૃથ્વીનાં ઊંડાણો છે;

અને ઊંચા પવર્તોના મા લક પણ તે છે.
5 જણેે સ ુદ્ર બના ો અને કોર ૂ મ

પણ બનાવી તેમના તે મા લક છે.
6 આવો આપણે તેને ભજીએ અને નમીએ;

ને આપણા કતાર્ યહોવાને ૂંટ ણયે પડ એ.
7 કારણ તે આપણા દેવ છે,

આપણે તેના ચારાના લોક
અને તેના હાથના ઘેટાં છ એ.

આજે જો તમે તેની વાણી સાંભળો તો કે ું સારુ!
8 દેવ કહે છે, “ઇસ્રાએલી લોકોએ અરણ્યમાં મર બાહમાં
તથા માસ્સાહમા,ં

પોતાના હૃદય કઠણ કયાર્, તે ું તમે કરશો ન હ.
9 તમારા પ ૃઓએ માર કસોટ કર ,

પર ુ પછ થી તેઓએ જો ું કે હુ ું કર શકુ છુ!”
10 યહોવા દેવ કહે છે, “ચાળ સ વષર્ ુધી મેં તે પેઢ ને સહન

કર છે પણ ારે હુ તેમનાથી કટા ો ત્યારે મેં ક ું,
તે લોકો અ વનયી છે.
તેઓએ મારા માગોર્ કદ શી ાં નથી.

11 મેં મારા અતીશય ક્રોધમાં પ્ર તજ્ઞા લીધી
કે મેં તેઓ માટે ન કરેલા વશ્રામમાં વચનનાં દેશમાં,
તેઓ કદા પ પ્રવેશ કરશે જ ન હ.”
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96
1 યહોવા સમક્ષ ન ું ગીત ગાઓ!

સમગ્ર ૃથ્વી પર સવર્ત્ર એ ગીત ગાઓ, યહોવા સમક્ષ
ગાઓ.

2 તેમના નામને ધન્યવાદ આપો;
દનપ્ર ત દન તે ું તારણ પ્રગટ કરો.

3 પ્રજાઓને તેના મ હમા વષે જણાવો
અને બધા લોકોને તેમના ચમત્કારો વષે કહો.

4 કારણ, યહોવાની મહાનતા અવણર્નીય છે;
અને તે બહુ સ્ ુત્ય છે; તેજ માત્ર ભયાવહ દેવ;
સવર્ “દેવોની” ઉપર છે.

5 લોકોના સવર્ “દેવો,” ૂ તઓ માત્ર છે;
પણ યહોવાએ આકાશોને ઉત્પ કયાર્ છે.

6 ભ તા અને મ હમા તેમની સામે ચમકે છે.
સામર્થ્ય અને સૌન્દયર્ તેમના પ વત્ર ાનમાં છે.

7 હે વ ની સવર્ પ્રજાઓ, યહોવા એકલા જ છે મ હમાવાન
અને પરાક્રમી;

તે તમે ક ૂલ કરો ને તેમને માન આપો.
8 યહોવાને ઘટે છે ગૌરવ જે તે તેમને આપો,

તેમની આરાધના કરવાને તમારા અપર્ણો લઇને તેનાં
આંગણામાં જાઓ.

9 પ વત્રતાની ુંદરતા ધારણ કર , યહોવાની ઉપાસના કરો;
અને ૂજો સમગ્ર ૃથ્વી તેમની સમક્ષ.

10 પ્રજાઓની વચ્ચે જાહેર કરો, યહોવા એ છે જે જગત
પર શાસન કરે છે અને ટકાવી રાખે છે,

તેથી તેનો વનાશ થશે ન હ.
બધાં લોકોનો નષ્પક્ષતાથી ન્યાય કરશે.

11 આકાશો આનંદ પામો! હે ૃથ્વી,
ુખી થાવ! હે ગજના કરતા સ ુદ્રની વશાળતા હષર્થી
પોકારો.

12 ખેતરો અને તેમાં જે કઇં ઊગે છે તે સવર્ ુખી થાઓ.
હે વનનાં સવર્ ૃક્ષો યહોવાની આગળ હષર્ સાથે ગાઓ.
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13 ૃથ્વીનો ન્યાય કરવાને,
યહોવા આવે છે;

તે સવર્ પ્રજાઓનો ન્યાય સત્યતાએ કરશે;
અને જગતનો યથાથર્પણ.ે

97
1 યહોવા શાસન કરે છે.

હે ૃથ્વી, આનં દત થાઓ!
હે દૂરનાં પ્રદેશો,

ુખી થાઓ!
2 તેની આસપાસ મેઘ ને અંધકાર છે;

ન્યાયીપણું તથા ન્યાય તેના રા ાસનનો પાયો છે.
3 અ તેમની આગળ ચાલે છે

અને તેમનાં સવર્ શ ુઓને ભસ્મ કરે છે.
4 તેમની વીજળ ઓ જગતને ચમકાવે છે અને પ્રકા શત કરે છે;

તે જોઇને ૃથ્વી થરથર કાંપે છે.
5 ૃથ્વી પરના બધાં પવર્તો સમગ્ર ૃથ્વીના

પ્ર ુ યહોવા સમક્ષ મીણની જમે પીગળ ગયાં.
6 તે ું ન્યાયીપણું આકાશો પ્રગટ કરે છે;

અને સવર્ લોકોએ તેનો મ હમા જોયો છે.
7 ૂ તઓ ું ૂજન કરનારા

અને તેના વષે ડફાસ હાંકનારા સહુ શરમાઓ,
તેમના “દેવો” નમશે

અને યહોવાની ઉપાસના કરશે.
8 હે યહોવા, તમારા અદલ ન્યાયથી સયોન આનંદ પામ્ ુ,ં

તે સાંભળ યહૂ દયાની દ કર ઓ હરખાઇ.
9 હે યહોવા, સમગ્ર ૃથ્વીના પરાત્પર દેવ છો;

અને તમે સવર્ દેવો કરતાં શ્રે છો.
10 હે યહોવા, પર પ્રેમ કરનારાઓ,

તમે દુ તાને ધ ારો,
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તે પોતાના ભકતોના આત્માઓ ું રક્ષણ કરે છે.
તે તેઓને દુ ોના હાથમાંથી છોડાવે છે.

11 સજ્જનો પર તેજ પ્રકાશે છે,
જઓેના હૃદય ુદ્ધ છે તેઓને ુખથી ભર દેવામાં આવે
છે.

12 હે ન્યાયી લોકો, તમે યહોવામાં આનંદ કરો;
અને તેનાં પ વત્ર નામને માન આપો!

98
સ્ ુ તગીત.

1 યહોવા સમક્ષ, કોઇ એક ન ું ગીત ગાઓ;
કેમ કે તેણે અદ ૂત કૃત્યો કયા છે.

એણે પ વત્ર બાહુબળનાં ુણ્ય
પ્રતાપે જીત પ્રાપ્ત કર છે.

2 યહોવાએ પોતાની તારણ શ કત બતાવી છે,
તેમણે તેમ ું ન્યાયીપણું પ્રજાઓ સમક્ષ પ્રગટ ક ુર્ છે.

3 તેણે પોતાનો સાચો પ્રેમ તથા વ ાસીપણું ઇસ્રાએલના લોકો
માટે સંભાયાર્ છે.

બધા દૂરના રા ોએ બધી સીમાઓએ તેમાં વસતાં પોતાની
સગી આંખે જો ું કે,

આપણા દેવે તેમના લોકોને કેવી ર તે બચા ા.
4 હે ૃથ્વીનાં લોકો, યહોવાની આગળ હષર્નાદ કરો.

આનંદ અને ઉત્સાહથી તેમની સ્ ુ ત ગાઓ.
5 તમે સતારનાં તાર સાથે તાર મેળવો,

ૂર સાથે યહોવાના સ્તોત્રો ગાઓ.
6 આપણા રાજા યહોવા સમક્ષ આનંદના પોકારો કરો!

ૂંગળા અને રણ શગડા જોરથી વગાડો.
7 સઘળા સ ુદ્રોને ત્યાં સંચરનારા ગર્જી ઊઠો,

આ ું જગત અને આ ધરતી પર રહેનારાં ગાજો.
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8 નદ ઓના પ્રવાહો તાળ પાડો અને પવર્તો ગાન પોકારો;
યહોવાની સમક્ષ અકત્ર હષર્નાદ કરો.

9 યહોવા ધરતી પર ન્યાય શાસન કરવાં પધારે છે.
તે ન્યાયીપણાએ ૃથ્વીનો, અને યથાથર્પણાએ લોકોનો ન્યાય
કરશ.ે

99
1 યહોવા રાજ કરે છે,

પ્રજાઓ તેમની સમક્ષ કાઁપો,
કરૂબીમ પર તે બરાજે છે,

સમગ્ર ૃથ્વી કાપો.
2 સયોનમાં યહોવા મહાન છે

તે સવર્ પ્રજાઓમાં પ્ર ત ત છે!
3 તેઓ તમારા મહાન

અને ભયાવહ નામની સ્ ુ ત કરો;
તે પ વત્ર છે.

4 સામર્થ્યવાન રાજા ન્યાયને ચાહે છે, હે દેવ,
તમે ભલાઇ ું સજન ક ુર્ છે
અને તમે ભલમનસાઇ અને ન્યાય ઇસ્રાએલમાં ા પત કય
છે.

5 આપણા દેવ યહોવા મોટો મનાવો,
અને તેમના ચરણોમાં તેમના પાયાસન પાસે આવો
અને તેની ઉપાસના કરો, તે પ વત્ર છે.

6 તેમના યાજક, ૂસા, હારુન અને શ ુએલે,
સહાયને માટે યહોવાને વનંતી કર ;
ત્યારે તેમણે તેઓને ઉ ર આપ્યો.

7 તેમણે મેઘસ્તંભમાંથી તેમની સાથે વાત કર ,
તેઓ તેમને આપેલા તેના આદેશો
અને કાયદાને અ ુસયાર્.

8 હે યહોવા, અમારા દેવ, તેં તેઓને ઉ ર દ ધો;
જો કે તેં તેઓના કામનો બદલો વાળ દ ધો.
તો પણ તેઓને ક્ષમા કરનાર દેવ તો ું હતો.

9 આપણા યહોવા દેવને પ્ર ત ત કરો.
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પ વત્ર પવર્ત પર તેમની ઉપાસના કરો,
કેમ કે આપણા દેવ યહોવા પ વત્ર છે.

100
આભારસ્ ુ ત ું ગીત.

1 હે ૃથ્વીના લોકો, યહોવાની સમક્ષ ગાઓ!
2 આનંદથી યહોવાની સેવા કરો, હષર્થી સ્ ુ તગાન કરતાં;

તેમની સમક્ષ આવો.
3 અને તમે જાણો, યહોવા તે જ દેવ છે;

તેણે આપણને ઉત્પ કયાર્ છે, અને આપણે તેનાં જ છ એ;
આપણે તેમનાં લોકો અને આપણે તેમનાં ઘેટા છ એં.

4 આભારસ્ ુ ત સાથે તેમના દરવાજામાંથી પ્રવેશો,
અને સ્તવન કરતાં તેના આંગણામાં આવો;
આભાર માનીને તેના નામને આશીવાર્દ આપો.

5 કારણ, યહોવા ઉ મ છે,
તેમની કૃપા સવર્કાળ છે;
અને પેઢ દરપેઢ તેમ ું ન્યાયીપણું ટક રહે છે.

101
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, હુ તમારા માટે આ ગીત ગાઇશ.
હુ તમાર કૃપા અને ન્યાય વષે ગાઇશ.

2 હે યહોવા, હુ મારા ઘરમાં ુદ્ધ હૃદય સાથે
સંભાળ ૂવર્ક ુદ્ધ જીવન જીવીશ.
તમે માર પાસે ારે આવશો?

3 હલક અને દુ બાબતોનો નકાર કરવાં મને મદદ કરો;
અને સવર્ પ્રકારની અપ્રામા ણક બાબતો;
જમેાં મારો કોઇ લાગભાગ ન હોય તેને ધ ારવા મને મદદ
કરો.
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4 હુ ઠગ અને અપ્રામા ણક લોકોનો અસ્વીકાર કર શ,
અને હુ દરેક દુ થી પણ દૂર રહ શ.

5 હુ જે કોઇ તેમનાં પડોશીઓની વરુદ્ધમાં
ખાનગીમાં બોલે છે તેમને અટકાવીશ.

જનેી આંખો અને હૃદય અ ભમાનથી ભરેલાં છે;
તેમને હુ સહન કર શ ન હ.

6 હુ આખા દેશમાં ભરોસાપાત્ર લોકોની ખોજ કર શ
અને તેઓને મારા મહેલમાં રહેવા દઇશ,
ફકત જઓે સં ૂણર્ પ્રામા ણક છે તેઓ માર સેવા કરશે.

7 વ ાસઘાતી લોકો મારા ઘરમાં રહ શકશે ન હ,
જૂઠુ બોલનારા કોઇ માર નજીક રહેશે ન હ.

8 આ દેશમાં રહેતા દુ લોકોનો હુ હમેશા વનાશ કર શ,
હુ તે દુ લોકોને યહોવાના નગરમાંથી જબરદસ્તીથી બહાર
મોકલી આપીશ.

102
એક ગર બ માણસની પ્રાથર્ના. ારે તે દ:ુખી હોય છે ત્યારે

તે દેવને ફ રયાદ કરે છે.
1 હે યહોવા, માર પ્રાથર્ના સાંભળો;

મારા પોકારને કાન પર આવવા દો.
2 મારા સંકટને દ:ુખના સમયમાં તમે મારાથી ુખ અવ ું ના ફેરવો;

કાન ધર ને તમે મને સાંભળો અને તમે મને જલ્દ ઉ ર
આપો.

3 કારણ, મારા દહાડા; ુમાડાની જમે વીતી જાય છે,
અને મારા હાડકાં ખોયણાની જમે બળે છે.

4 મારુ હૃદય તો ઘાસના જે ું કપાયે ું અને ચીમળાયે ું છે;
તે એટલે ુધી કે રોટલી ખાવા ું પણ હુ ુલી જાઉં છુ.

5 મારા ઘેરા વષાદ ને નસાસાને કારણે ફકત ચામડ થી
ઢકાયેલા હાડ પજર જવેો હુ થઇ ગયો છુ.
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6 હુ દૂરના રણનાં ુવડ જવેો થઇ ગયો છુ;
વધ્વંસની વચ્ચે જીવતા એક ુવડ જવેો.

7 હુ જાગતો પડ્યો રહુ છુ,
છાપરે બેઠેલી એકલવાયી ચકલીના જવેો થઇ ગયો છુ.

8 મારા શ ુ આખો દવસ મને મહેણાઁ મારે છે;
અને બીજાને શાપ દેવા મારા નામનો ઉપયોગ કરે છે.

9 રોટલીને બદલે હુ રાખ ખાઉં છુ;
મારા આં ુ વહ ને મારા પ્યાલામાં પડે છે.

10 તે તમારા રોષ તથા કોપને કારણે છે;
કેમકે તમે મને ઊંચો કર નીચે ફેંક દ ધો છે.

11 મારા દવસો નમતી છાયા જવેા છે;
ઘાસની જમે હુ કરમાઇ ગયો છુ.

12 પર ુ હે યહોવા, તમે સદાકાળ શાસન કરશો!
પેઢ દર પેઢ ુધી તમે યાદ રહેશો.

13 મને ખબર છે; તમે ચો સ આવશો અને તમે સયોન પર
તમાર કૃપા વરસાવશો.

તમારા વચન પ્રમાણ,ે મદદ કરવાનો અને તેના પર કૃપા
વરસાવવાનો આજ સમય છે.

14 કારણકે તમારા સેવકો તેની દ વાલનાં પ્રત્યેક પથ્થરને ચાહે છે,
અને તેની શેર ઓની ૂળ પ્રત્યે તેઓ મમતા ધરાવે છે.

15 પ્રજાઓ બીશે અને યહોવાના નામનો આદર કરશે,
અને તેમના રાજાઓ તમારા ગૌરવનો આદર કરશે!

16 કારણ, યહોવા સયોનને ફર થી બાંધ્ ું છે;
અને તે તમાર સમક્ષ પોતાનાં સં ૂણર્ મ હમા સ હત પ્રગટ
થયો છે!

17 તે લાચાર અને દ:ુખીની પ્રાથર્નાઓ સાંભળશ;ે
અને તેમની પ્રાથર્નાની અવગણના કર નથી.

18 આવનાર પેઢ માટે આ સવર્ બાબતોની નોંધ કરો;
જથેી તેઓ યહોવાની સ્ ુ ત કરે.
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અને જે લોકો હજી જન્મ્યા નથી તેઓ યહોવાની સ્ ુ ત
કરશ.ે

19 તેઓને કહો કે; દેવે સ્વગર્માંથી
નીચે ૃથ્વી પર દ્ર કર છે.

20 તે બંદ વાનોની પ્રાથર્ના સાંભળશ,ે
જઓે ૃત્ ુ માટે દોષી ઠરાવાયા હતા તેઓને ુકત કરશે.

21 પછ સયોનનાં લોકો યહોવા ું નામ જાહેર કરે છે
અને તેઓ યરૂશાલેમમાં તેમની સ્ ુ ત કરશે.

22 તે વખતે યહોવાની સેવા કરવા માટે લોકો
તથા ૃથ્વીનાં રા ો એકઠાં થશ.ે

23 મારા જીવનનાં મધ્યાહને તેમણે
માર શ કત ઘટાડ ને મારા દવસો ટૂકા કયાર્.

24 મેં તેમને પોકાર કય , “હે મારા દેવ, તમે સદા સવર્કાળ જીવંત
છો!

મને મારા જીવનના મધ્યાહને મરવા ન દેશો.
25 તમે ુગો પહેલાં ૃથ્વીનો પાયો ના ો હતો

અને તમારા હાથો વડે આકાશો રચ્યાં હતા.ં
26 એ સવર્ પણ નાશ પામશે, તમે સવર્કાળ છો;

તેઓ જૂના થશે, ફાટ ગયેલાં કપડા જવેાં થશ;ે
અને માણસ જૂ ું વસ્ર ફેંક ન ું ધારણ કરે,

તેમ તમે પણ તેઓને બદલી નાંખશો.
27 પર ુ તમે હે દેવ, તમે કદ બદલાતાં નથી;

અને તમારા વષોન કદ અંત આવશે ન હ.
28 તમારા સેવકોનાં બાળકો અહ વસશે,

અને તેમનાં વંશજો
તમાર સમક્ષ પ્ર ા પત થશ.ે”

103
દાઉદ ું ગીત.

1 હે મારા આત્મા, યહોવાની સ્ ુ ત કર!
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હા સં ૂણર્ હૃદયથી દેવનાં પ વત્ર નામને આશીવાર્દ આપ.
2 હે મારા આત્મા, યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

ૂલીશ ન હ, તેઓ અદ ૂતકાય તારા ભલા માટે કરે છે.
3 તારાં સઘળાં પાપ તે માફ કરે છે;

અને તારાં સવર્ રોગ મટાડે છે.
4 અનંત નાશમાંથી તે તને છોડાવી લે છે

અને પ્રેમભર ભલાઇ અને કૃપાથી નવાજે છે.
5 તારા જીવનને તે ઉ મ વસ્ ુઓથી ભર દે છે;

જથેી તાર ુવાની ગરૂડની જમે તાજી કરાય છે.
6 જઓે જુલમથી હેરાન થયેલા છે,

તે સૌને માટે એ યહોવા ન્યાયનાં કામ, ને ુકાદા કરે છે.
7 ૂસા તથા ઇસ્રાએલનાં લોકો સમક્ષ તેમણે તેમના માગોર્

અને તેમના કાય પ્રગટ કયાર્ હતા.
8 યહોવા દયા ુ અને ક્ષમાશીલ છે.

તે દયા તથા પ્રેમથી ભર ૂર છે,
પણ તે ુસ્સે થવામાં ધીમાં છે.

9 યહોવા હમેશા ટ કા કરતાં નથી,
અને તે કદ ય સદાને માટે ુસ્સામાં રહેતા નથી.

10 તેઓ આપણા પાપ પ્રમાણે આપણી સાથે નથી વર્ત્યા.
તેમણે આપણને આપણા અન્યાયી કાય પ્રમાણે શક્ષા કર
નથી.

11 કારણ તેના ભકતો પરની
તેની કૃપા જટે ું આકાશ ૃથ્વીથી ઊં ુ છે તેટલી છે.

12 ૂવર્ જટે ું દૂર છે પ મથી,
એટલાં દૂર કયાર્ છે આપણાં પાપ તેમણે આપણાથી.

13 જમે પતા પોતાના સંતાનો પર દયા ુ છે;
તેમ યહોવા પોતાના ભકતો પર દયા ુ છે.

14 કારણકે તે જાણે છે બંધારણ આપણુ;ં
માત્ર ૂળ છ એ આપણે એ ું તે સંભારે છે.

15 આપણા જીવનનાં દવસો ઘાસ જવેા છે,
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અને તે લની જમે ટૂકા અને થોડા છે.
16 પવન તેના પર થઇને વાય છે, અને તે ઊડ જાય છે;

અ સ્તત્વની નશાની રહેતી નથી, અને તે ન થઇ જાય છે.
17 પણ યહોવાની કૃપા તેમના ભકતો પર અના દકાળથી તે

અનંતકાળ ુધી છે.
અને તે તે ું ન્યાયીપણું તેના બીજા વંશજોને સવર્દા બતાવવા ું
ચા ુ રાખશ.ે

18 જઓે તેમનો કરાર અ ુસરે છે;
અને તેમની આજ્ઞાઓ ું પાલન કરે છે તે સવર્ પર તે કૃપા
કરે છે.

19 દેવે આકાશમાં રા ાસન ાપ્ ું છે;
અને ત્યાંથી તે સવર્ ઉપર શાસન ચલાવે છે.

20 તેમના હુકમનો અમલ કરનારાં
અને તેમની આજ્ઞાઓને સાંભળનારા તેના સમથર્ દૂતો,
તમે યહોવાને ધન્યવાદ આપો.

21 હે યહોવાનાં સૈન્યો તમો બધા,
જે તેમના સેવકો છો તે જે ઇચ્છે છે તે કરો છો,
તેમની સ્ ુ ત કરો!

22 યહોવાનાં રા માં સવર્ત્ર તેમનાં ઉત્પ કરેલા છે;
હે મારા આત્મા તેમની સ્ ુ ત કર;

દેવની સ્ ુ ત કર!

104
1 હે મારા આત્મા, યહોવાની સ્ ુ ત કર!

હે યહોવા મારા દેવ, તમે ઘણા મહાન છો;
તમે માન અને ગૌરવના ધારણ કયાર્ છે.

2 તમે પ્રકાશથી વટળાયેલા છો,
અને તમે આકાશને મંડપની જમે ફેલાવો છો.

3 તમારા આકાશી ઘરનો પાયો;
તમે અંત રક્ષના પાણી પર ના ો છે;
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વાદળાં તમારા રથ છે, અને તમે પવનની પાંખો પર સવાર
કરો છો;

4 તમે પવનોને (વા ુઓને) તમારા દૂત બનાવો છો,
અને તમારા સેવકો અ ના ભડકા છે!

5 તમે ૃથ્વીને તેનાં પાયા પર ર કર છે,
જથેી તે કદ ચ લત થાય ન હ.

6 તમે ૃથ્વીને વસ્રની જમે ઊંડાણથી ઢાંક છે;
અને પાણીએ તેનાં પવર્તોને ઢાંક દ ધાં છે.

7 તમે આદેશ આપ્યો અને પાણી દૂર ઘસી ગયા,ં
તમે તમાર ગજનાના અવાજથી પોકાર કય અને પાણી દૂર
ધસી ગયા.ં

8 તમે જણાવેલી સપાટ ુધી પવર્તો ઊંચા થયાં;
અને ખીણો ઊંડ થઇ ગઇ.

9 તમે મહાસાગરોને હદ બાંધી આપી;
જથેી તે ઓળંગે ન હ અને ૃથ્વીને ઢાંક ન દે.

10 તમે ખીણોમાં વહેતાં ઝરણાં બના ા;ં
અને પવર્તોમાં વહેતી નદ ઓ બનાવી.

11 તેઓ સવર્ પ્રાણીઓને પાણી ૂરુ પાડે છે;
અને ગધેડાઓ ત્યાં તરસ છ પાવે છે.

12 પક્ષીઓ ઝરણાંઓને કનારે માળા બાંધે છે;
અને ૃક્ષોની ડાળ ઓ મધ્યે ગાયન કરે છે.

13 તમે પવર્તો પર વરસાદ વરસાવો છો;
અને ૃથ્વી તમારાં કામનાં ફળથી ૃપ્ત થાય છે.

14 તે ઢોરને માટે ઘાસ ઉપજાવે છે,
તે આપણને ખેડવા છોડ આપે છે,
અને તે છોડો આપણને જમીનમાંથી ખોરાક આપે છે.

15 દેવે આપણને ુશ કરવા માટે દ્રાક્ષ આપી,
આપણી ત્વચાને નરમ કરવા તેલ
અને શર રને ટકાવી રાખવા રોટલી આપે છે.

16 યહોવાનાં ૃક્ષ, એટલે લબાનોનનાં દેવદારો;
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જે તેણે રોપ્યાં હતાં તેઓ ધરાયેલાં છે.
17 ત્યાં પક્ષીઓ પોતાના માળા બાંધે છે;

વળ દેવદાર ૃક્ષ બગલાઓ ું રહેઠાણ છે.
18 ઊંચા પવર્તો પર જગલી બકરાને

અને ખડકોમાં સસલાને રક્ષણ અને આશ્રય મળે છે.
19 ઋ ુઓને માટે તેમણે ચંદ્ર ું સજન ક ુ,

ારે આથમ ું એ ૂયર્ હમેશા જાણે છે.
20 રા ત્ર અને અંધકાર તમે મોકલો છો;

જગલનાં પ્રાણીઓ ત્યારે બહાર આવે છે.
21 પછ સહનાં બચ્ચાં શકાર માટે ગજના કરે છે;

તેઓ દેવ પાસે પોતા ું ભોજન માંગે છે.
22 પરો ઢયે તેઓ ૂપ ૂપ જગલોમાં પાછા જાય છે;

અને પોતાની ુફાઓમાં ૂઇ જાય છેં.
23 માણસ પોતાનો ઉદ્યમ કરવાં બહાર નીકળે છે;

અને સાંજ ુધી પોતપોતાના કામ કરે છે.

24 હે યહોવા, કેટલા છે તારા સજનો!
તમે બહુ ુ દ્ધ ૂવર્ક તેમને બના ા છે.
તમાર બનાવેલી વસ્ ુઓથી ૃથ્વી ભર ૂર છે.

25 જુઓ આ વશાળ મહાસાગરમાં નાના
અને મોટા કેટલા અસં જીવજ ુઓ
તથા જાનવરો તેની અંદર છે!

26 અને જુઓ, વહાણો તેમાં આવજા કરે છે;
વળ સ ુદ્રમાં રમવાને મગરમચ્છ પેદા કયાર્ છે.

27 તમે તેઓને યોગ્ય ટાણે ખાવા ું આપો છો;
તેથી આ સઘળાં જીવો તમાર વાટ જુએ છે.

28 તમે જે કાંઇ આપો છો તે તેઓ વીણે છે;
તમે તમારો હાથ ખોલો છો ત્યારે તેઓ બધાં ઉપકારથી ૃપ્ત
થાય છે
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29 તમે ારે તેમની પાસેથી પાછા ફરો છો ત્યારે તેઓ ડર જશે,
તેઓનો પ્રાણ તેઓને છોડે છે

અને તેઓ નબળા થઇને ૃત્ ુ પામે છે
તેમનાં શર ર પાછાં માટ બની જાય છે.

30 પછ , ારે તમે તમારો આત્મા મોકલો છો તેઓ ઉત્પ થાય
છે;

અને ૃથ્વીની સપાટ તેઓથી ભર ૂર થાય છે.

31 યહોવાનો મ હમા સદાકાળ ટક રહો;
અને પોતાના સજનથી યહોવા આનંદ પામો.

32 ારે યહોવા ૃથ્વી પર દ્ર કરે છે, ત્યારે તે ડરથી કપે છે;
અને ારે તે પવર્તોને સ્પશેર્ છે ત્યારે તેમનામાંથી ૂમાડો
નીકળે છે.

33 હુ જીવનપયત યહોવાની પ્રશંસાનાં ગીતો ગાઇશ;
હુ મારા છેલ્લા ાસ ુધી યહોવાની સ્ ુ ત કર શ.

34 તેમના માટેનાં મારા શ ો વડે તે પ્રસ થાઓ
કારણ કે યહોવા મારા સવર્ આનંદ ું ઉદૃભવ ાન છે.

35 ૃથ્વીમાંથી સવર્ પાપીઓ નાશ પામો
અને દુ ો ું અ સ્તત્વ મીટાવી દેવામાં આવ.ે

હે મારા આત્મા, યહોવાની સ્ ુ ત કર!
તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

105
1 યહોવાનો આભાર માનો, તેના નામની સ્ ુ ત કરો.

તેમનાં કૃત્યો લોકોમાં પ્ર સદ્ધ કરો.
2 યહોવા સમક્ષ ગાઓ, તેનાં સ્તોત્ર ગાઓ;

તેમનાં સવર્ ચમત્કારો ું મનન કરો અને સૌને તે જણાવો.
3 તમે યહોવાનાં પ વત્ર નામ ું અ ભમાન કરો;

યહોવાની આરાધના કરનારાઓ આનંદ કરો.



ગીતશા 105:4 clxvii ગીતશા 105:18

4 યહોવાને તથા તેના સામર્થ્યને શોધો;
સદા-સવર્દા તમે તેના ુખને શોધો.

5 તેણે જે આ યર્કારક કમોર્ કયાર્ છે તે તથા તેનાં ચમત્કરો
અને તેનાં ન્યાય ુકાદા યાદ રાખો.

6 તમે લોકો દેવના સેવક ઇબ્રા હમના વંશજો છો, તમે યાકૂબના
વંશજો છો.

અને તમે યહોવાની પસંદગીના લોકો છો.
7 તેઓ આપણા દેવ યહોવા છે;

તેમના સાચાં નણર્યો સમગ્ર ૃથ્વીમાં પ્ર સદ્ધ છે.
8 તે પોતાનો કરાર સવર્દા યાદ રાખે છે;

અને હજાર પેઢ ઓને આપે ું વચન પાળે છે.
9 એટલે કરાર તેમણે ઇબ્રા હમ સાથે કરેલો;

અને તેમણે ઇસહાક પ્રત્યેની પ્ર તજ્ઞા લીધેલી,
10 તેમણે યાકૂબ માટેના નયમ તર કે, તે ું ાપન ક ,ુ

અને તેમણે ઇસ્રાએલ માટે સવર્કાળનો કરાર બના ો.
11 તેમણે ક ું, “આ કનાન દેશ હુ તમને આપીશ;

અને તે સવર્દા તમારુ પોતા ું વતન થશે.”
12 ારે યહોવાએ આ ક ું તેઓ અલ્પ સં ામાં હતાં

તેઓ કનાન દેશમાં ફકત પ્રવાસીઓ તર કે જ હતા.ં
13 તેઓ એક દેશથી બીજે દેશ

અને એક રા માંથી બીજા રા માં ફરતા.ં
14 તેમણે તેઓ પર કોઇને દુ ર્વહાર કરવા દ ધો ન હ;

દેવે રાજાઓને તેમને ઇજા ન હ કરવાની ચેતવણી આપી.
15 દેવ કહે છે, “તેમણે ચેતવણી આપી;

મારા અ ભ ષકતોને રજાડશો ન હ;
અને મારા પ્રબોધકોને તકલીફ આપશો ન હ.”

16 તેમણે કનાનની ૂ મમાં દકુાળ આવવા દ ધો;
અને અ નો આધાર તેમણે તોડ ના ો.

17 પછ તેમણે તેઓની પહેલાં ૂસફને મસર મોકલ્યો,
અને તેને ુલામ તર કે વેચ્યો.

18 બંદ ખાનામાં તેઓએ તેના પગોએ સાંકળો બાંધી,
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અને તેઓએ લોખંડનો પટ્ટો તેના ગળે બાંધ્યો.
19 યહોવાના શ ે ૂરવાર ક ુર્ કે તે ૂસફ સાચો હતો

ત્યાં ુધી ૂસફ જલેમાં રહો.
20 પછ રાજાએ માણસો મોકલીને તેને છોડા ો;

અને લોકોના અ ધપ તઓએ તેનો છુટકારો કય .
21 પછ રાજાએ ૂસફને તેના મહેલનો તેમજ

તેની સવર્ મલકતનો વહ વટ સોંપ્યો.
22 અને ૂસફે રાજાના અમલદારોને ૂચનાઓ

આપી ૃદ્ધ નેતાઓને સમજા ું.
23 પછ યાકૂબ મસરમાં આ ો;

અને ત્યાં હામનાં દેશમાં પોતાના ુત્રોની સાથે ર ો.
24 દેવે તેમની ૃ દ્ધ કર ,

અને તેમના દશુ્મનો કરતાં વધારે બળવાન કયાર્.
25 દેવે મસરવાસીઓને ઇસ્રાએલીઓ વરુદ્ધ કયાર્;

અને મસરવાસીઓએ તેનો ધ ાર કય અને તેઓને ુલામ
બના ા.ં

26 પણ યહોવાએ પોતાના સેવક ૂસાને તેના પ્ર ત ન ધ તર કે
મોકલ્યો

અને તેની સાથે તેમણે યાજક તર કે પસંદ કરેલા હારુનને
મોકલ્યો.

27 દેવે તેમને હામની ૂ મ પર મોકલ્યા;
ભયાવહ ચમત્કાર કરવા.

28 દેવે ૃથ્વી પર ૂબ ગાઢ અંધકાર મોકલ્યો,
છતાંય મસરવાસીઓએ તેમને ધ્યાનથી સાંભ ાં નહોતા.

29 અને તેમણે તેમના દેશનાં સમગ્ર પાણીને લોહ માં ફેરવી દ ુ;ં
અને સવર્ માછલાં માર નાં ા.

30 પછ દેશ પર અસં દેડકા ચઢ આ ાં;
તે રાજાનાં ખાનગી ઓરડામાં ૂસી ગયા.ં

31 યહોવાએ આદેશ આપ્યો,
અને જૂઓ મસરમાં
એક છેડાથી બીજા છેડા ુધી ફેલાઇ ગઇ.
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32 તેણે વરસાદને બદલે કરા મોકલ્યા;
અને વીજળ ની સાથે ઘસી ગયા અ .

33 તેમણે તેઓના દ્રાક્ષવેલાઓ તથા અંજીર ના ઝાડોનો નાશ કય .
અને તેમની આખી સરહદો પરનાં બધાં ૃક્ષો તોડ પાડ્યા.ં

34 તેઓ બોલ્યા; અને ત્યાં અગ ણત તીતીઘોડા
તથા તીડો આ ા.

35 તેઓ તેઓના દેશની સવર્ વનસ્પ ત ખાઇ ગયા;ં
અને જમીનનાં બધાં ફળ ભક્ષ કર ગયા.ં

36 તેઓનાં દેશમાંના સવર્ પ્રથમજ નતને માર ના ા,
દેવે તેમના બધા સૌથી મોટા ુત્રોને માર ના ા.

37 તેઓ તેમના લોકોને, તેમના સોના ચાંદ સાથ,ે
ુર ક્ષત ર તે પાછા લઇ આ ાં

અને તેઓમાંથી કોઇ નબર્ળ ન હ ુ.ં
38 તેઓ ગયાં ત્યારે મસરવાસી આનંદ પામ્યા;ં

કારણકે તેઓ તેમનાથી ત્રાસ પામ્યા હતા.ં
39 યહોવાએ મેઘસ્તંભથી તેઓ પર છાયા કર ;

અને રાત્રે પ્રકાશ માટે અ સ્તંભ આપ્યો.
40 ારે તેઓએ માંગ્ ુ ત્યારે લાવર ઓે લા ા;ં

અને આકાશમાંની મા ા રૂપે રોટલીઓથી ૃપ્ત કયાર્.
41 તેમણે ખડક તોડ્યો એટલે ત્યાં પાણી નીક ુ;ં

જે નદ થઇને ૂક ૂ મમાં વહેવા લાગ્ ુ.ં

42 તેમણે પોતાના સેવક ઇબ્રા હમને આપેલા
પોતાના વચન ું સ્મરણ ક ુર્.

43 તેઓ પોતાના લોકોને, પોતાના પસંદ કરેલાઓને,
ુશીથી પાછા લઇ આ ાં.

44 તેમણે તેઓને પરદેશીઓની ૂ મ આપી;
અને તે અન્ય લોકોએ બનાવેલી વસ્ ુઓ તેમને વારસારૂપે
મળ .

45 તેઓ ભરોસો કરે અને તેનાં વ ધઓ ું પાલન કરે
અને તેના માગોન અ ુસરે તેથી યહોવાએ આ ક ુર્;
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હાલે ૂયા!

106
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!
યહોવાનો આભાર માનો, કારણકે તે ભલા છે,

તેમનો સાચો પ્રેમ સદાકાળ છે!
2 યહોવાના મહાન કૃત્યો કોણ વણર્વી શકે?

તેમની સં ૂણર્ સ્ ુ ત કોણ કર શકે?
3 ધન્ય છે તેઓને જઓે ન્યાયને અ ુસરે છે,

અને હમેશા જે સા ું છે તે જ કરે છે.

4 હે યહોવા, તમે તમારા લોકો પર કૃપા કરો;
ત્યારે મને યાદ રાખશો, અને તમે જઓેને બચા ાં છે તે
લોકોમાં મારો સમાવેશ કરવા ું યાદ રાખશો.

5 જથેી તમારા પસંદ કરેલાઓ ું કલ્યાણ હુ જોઉં;
તમાર પ્રજાનાં આનંદમાં હુ પણ આનંદ માણું;

અને તમારા વારસોની સાથે
હુ હષર્નાદ કરુ.

6 અમારા પ ૃઓની જમે અમે પણ પાપ ક ુર્ છે;
અન્યાય કયાર્ છે, અમે દુ તા કર છે.

7 મસરમાઁના તમારાં ચમત્કારોમાંથી
અમારા પ ૃઓ કાઇં શી ાં ન હ,

અને તેઓ તમારો પ્રેમ અને દયા જલ્દ ૂલી ગયા,
તેઓએ રાતા સ ુદ્ર પાસે તમાર વરુદ્ધ બંડ પોકા .ુ

8 તો પણ, પોતાના નામની માટે
અને તેઓને પોતાના પરાક્રમ દેખાડવાં માટે તેણે તેમને તાયાર્.

9 તે દેવે રાતા સ ુદ્રને આદેશ આપ્યો એટલે તે ૂકાઇ ગયો,
અને તેણે અમારા પ ૃઓને ઊંડા સ ુદ્રમાંથી રેતીના રણ
જવેી ૂક ૂ મ પર દોયાર્.
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10 તેમણે તેઓને વૈર ઓના હાથમાંથી તાયાર્;
અને દશુ્મનનાં હાથમાંથી તેઓને છોડા ા.

11 તેઓના દશુ્મનો પર પાણી ફર વ ુ;ં
તેઓમાંનો એકેય બચ્યો ન હ.

12 ત્યાર પછ જ તેના લોકોએ તેમનાં શ ો પર વ ાસ કય
અને તેમની પ્રશંસામાં સ્ ુ ત ગાઇ.

13 તેઓ તેમનાં કૃત્યો જલદ ૂલી ગયા;
તેમની સલાહ સાંભળવા, ધીરજ રાખી ન હ.

14 રણમાં તેઓ પોતાની ઇચ્છાઓને આધીન થયા,
અને વેરાન ૂ મમાં દેવની પર ક્ષા કર !

15 યહોવાએ તેમની માંગણીઓ ૂર કર ;
પણ પછ તેણે તેમના પર ભયંકર રોગ મોકલી આપ્યો.

16 તેઓએ છાવણીમાં ૂસાની ઇષાર્ કર ,
તથા યહોવાના પ વત્ર યાજક હારુનની ઇષ્યાર્ કર .

17 તેથી ૃથ્વીએ મોં ખોલ્ ુ અને; દાથાન,
અબીરામ અને તેમના સ ૂહને ગળ ગઇ.

18 આકાશમાંથી અ તેમની છાવણીમાં આ ો,
અને આ દુ માણસોને તે ભરખી ગયો.

19 તેઓએ સનાઇ પવર્ત પર હોરેબ આગળ વાછરડો બના ો;
અને એ ૂ તની ૂજા કર .

20 તેઓએ આ પ્રમાણે તેમના મ હમાવંત દેવને બદલી ના ા,
ઘાસ ખાનાર ગોધાની પ્ર તમા પસંદ કર ન!ે

21 આ ર તે તેઓ, પોતાના ચમત્કાર ક કાય
વડે મસરમાં બચાવનાર દેવને ૂલી ગયા!ં

22 તેઓ “આ લાલ સ ુદ્ર પાસે કરેલા ભયંકર કામો
અને પોતાના તારનાર દેવને ૂલી ગયા.ં”

23 યહોવાએ તેમનો વનાશ કરવો હતો પણ ૂસા,
દેવનો પસંદ કરેલો, દેવના વનાશી કોપને શાંત પાડવા તેમની
સામે ઊભો ર ો.
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અને ૂસાએ તેમને રો ા,
જથેી તેમણે લોકોનો વનાશ ન કય .*

24 તેમણે તે મનોહર દેશને ુચ્છ ગણ્યો;
અને તેઓએ તેની વાતનો વ ાસ કય ન હ.

25 તેઓ પોતાના મંડપોમાં જઇને પોતાની અંદરો અંદર દેવની
વરુદ્ધ ફ રયાદ કર ,

ને યહોવાની વાણીનો અનાદર કય .
26 તેથી યહોવાએ રેતીનાં રણમાં

તેમને માર નાખવા સમ લીધા.
27 તેઓ તેમના વંશજોને દૂર ફેંક દેશે,

અને તેઓને પ્રજાઓમાં વખેર નાખશે.
28 પછ પેઓરમાં આપણા પ ૃઓ, બઆલનાં ભજનમાં જોડાયા;

એટ ુંજ ન હ પણ તેમણે ૃતાત્માઓને અપર્ણ કયાર્
અને બ લદાનમાંથી તેમણે તે ખાધાં પણ ખરા.ં

29 યહોવાને આ બધી બાબતો દ્વારા તેઓએ કોપાયમાન કયાર્;
તેથી તેઓ મધ્યે જીવલેણ રોગ મરક ફાંટ નીક ો.

30 ફ નહાસે પ્રાથર્ના કર ત્યાં ુધી;
તે ચા ુ ર ો અને પછ પ્લેગ અટક ગયો હતો.

31 પેઢ દરપેઢ સવર્કાળપયત ન્યાયીપણાને અથેર્
તે ું આ કામ તેના હકમાં યાદ કરાશ.ે

32 મર બાહમાં ઇસ્રાએલીઓએ દેવને ક્રો ધત કયાર્;
ૂસાએ તેઓને કારણે કઈંક ખરાબ ક .ુ

33 તેઓના વતર્નને કારણે ૂસા ુસ્સે થયા હતા;ં
અને તે પોતાને મોઢે અ વચાર વાણી બોલ્યા.

* 106:23: અને � કય ૂળ પ્રમાણ:ે દેવે ક ું કે તેમાં તેમનો વનાશ કરશ.ે પણ
ૂસા, દેવના પસંદ કરેલો વચ્ચે પડ્યો અને દેવનો વનાશ કરવા માટેના કોપને પાછો

હટા ો. આ બતાવે છે કે ૂસા એક સૈ નક જવેો હતો જે નગરની દ વાલની બખોલમાં
ઊભા રહ ને શ ુઓના સૈ નકો (દેવના કોપ) થી નગર (ઇસ્રાએલ) ની રક્ષા કર .
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34 યહોવાએ કનાનીઓનો નાશ કરવાની આજ્ઞા કર હતી;
તેઓએ તેમનો નાશ કય ન હ.

35 પણ તેઓ પરદેશીઓ સાથે ભળ ગયા;
અને તેઓના દુ માગોર્ અપના ા.

36 તેઓએ તેઓની ૂ તઓની ૂજા કર ;
અને તે તેઓને ફાંદા રૂપ થઇ પ ુ.ં

37 વળ તેઓએ ૂતોનેપોતાના નાનાં દ કરાઓ
અને દ કર ઓના બ લદાનો આપ્યા.ં

38 તેઓએ તેઓના ુત્ર અને ુત્રીઓ ું નદોષર્ લોહ વહેવડા ું;
અને કનાનની ૂ તઓ સમક્ષ બ લદાન ક ુર્,
આમ દેશ લોહ થી થયો.

39 તેમનાં દુ કાય થી તેઓ અપ વત્ર બન્યા;
કારણ, દેવની માં તેમનો ૂ તઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ ભચાર
હતો.

40 તેથી યહોવાનો કોપ પોતાના લોકો સામે સળગી ઊઠયો;
અને પોતાના વારસોથી કટાળ ગયા, ને તેમના પર ૃણા
થઇ.

41 તેમણે તેઓને વદેશીઓના હાથમા સોંપી દ ધા;ં
અને તેમના શ ુઓએ તેમના ઉપર રાજ ક ુર્.

42 તેઓના શ ુઓએ પણ તેઓને કચડ્યા; અને,
તેઓના હાથ નીચે પડ ને તેઓ તાબેદાર થયા.

43 યહોવાએ વારવાર ુકત કયાર્ ુલામીમાંથી;
છતાં દેવ વરુદ્ધ બંડ કરવા ું ચા ુ રા ુ;
અને પોતાના પાપને લીધે તેઓ તારાજ થયા.

44 તેમ છતાં યહોવાએ તેમની પ્રાથર્નાઓ સાંભળ ,
અને તેઓની આફતો તરફ તેમણે ધ્યાન આપ્ ુ.ં

45 યહોવાએ તેમની સાથે કરેલો તેમનો કરાર યાદ કય
અને તેઓ પ્ર ત તેમનો મહાન પ્રેમ દશાર્ ો.

46 જે શ ુઓએ તેના લોકો કેદ કયાર્ હતા,ં
દેવે તેઓની પાસે તેમનાં પર કરુણા દશાર્વડાવી.

47 હે યહોવા અમારા દેવ, અમને તાર;
પ્રજાઓ મધ્યેથી અમને ફર થી એકત્ર કરો;
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જથેી અમે તમારા પ વત્ર નામનો આભાર માનીએ
અને સ્ ુ ત ગાઇને તમારો જયજયકાર કર એ.

48 હે ઇસ્રાએલના દેવ યહોવા,
અના દકાળથી અનંતકાળ ુધી સ્ ુત્ય મનાઓ;

સવર્ લોકો આમીન કહો.

અને તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

ભાગ પાંયમો
107

(ગીત 107-150)
1 યહોવાનો આભાર માનો, કારણ તે ઉ મ છે;

અને તેમની કૃપા સવર્કાળપયત ટકે છે.
2 જે યહોવાના છોડાવાયેલા છે તેઓએ આ પ્રમાણે કહે ું જોઇએ,

કે દેવે તેઓને તેમના શ ુઓથી બચા ા.
3 ૃથ્વીના દૂર દૂરનાં ૂણે ૂણેથી

અને ૂવર્, પ મ, ઉ ર દ ક્ષણ દશામાંથી તેમણે પોતાના
લોકોને સાથે ભેગા કયાર્.

4 કેટલાંક ઉજ્જડ માગેર્ રણમાં ભટકતાં હતાં
અને તેઓને વસવા નગર ન મ ું.

5 તેઓ ૂ ા અને તરસ્યા હતા,ં
અને નબળા પડ ર ાં હતા.ં

6 પોતાના સંકટમાં તેઓએ યહોવાને પોકાર કય ,
અને યહોવાએ તેઓને દ:ુખમાંથી છોડા ાં.

7 યહોવા તેઓને, ાં તેઓ વસવાટ કર શકે તેવા નગરમાં સીધે
રસ્તે દોર ગયા.ં

8 દેવની કૃપા માટે તથા માનવ જાત માટે તેમણે કરેલાં અદ ૂત
કાય

માટે માણસો યહોવાની સ્ ુ ત કરે તો કે ું સારુ!
9 કારણ કે તે તરસ્યા આત્માને સંતોષે છે,
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અને ૂ ા આત્માને ઉ મ વાનાઁથી ૃપ્ત કરે છે.

10 કારણ કે તેઓએ દેવના વચનોની સામે બંડ પોકા ુર્ હ ું
તેમણે પરાત્પર દેવના બોધનો તરસ્કાર કય હતો.

11 કેટલાંક લોકોને અંધાર જલેમાં સ ળયા પાછળ
તા ું માર ને કેદ કરવામાં આ ાં હતા.

12 તેઓ તેમની ુશ્કેલીઓથી
નરમ થઇ ગયાં છે.

તેઓ લથડ ને નીચે પડ્યા,ં
છતાં તેમને મદદ કરનાર કોઇ ન હ ુ.ં

13 તેઓએ પોતાના સંકટમાં યહોવાને પોકાર કય ;
એટલે તેણે તેઓને દ:ુખમાંથી તાયાર્.

14 તે તેઓને અંધકાર અને મરણછાયામાંથી કાઢ લા ા;ં
અને બંધન તોડ ના ા.ઁ

15 ભલે આભાર માને તેઓ યહોવાનો તેમની કૃપા માટે
અને વસ્મયજનક કાય જે તેઓ માનવજાત માટે કરે છે.

16 તેણે બંદ ખાનાના પ ળના દરવાજા તોડ ના ા
અને તેઓની લોખંડની ૂંગળો પણ તોડ નાખી.

17 ૂખર્ લોકો પોતાના પાપથી
તથા પોતાની ૂંડાઇથી સંકટમાં આવી પડે છે.

18 સવર્ પ્રકારના ખોરાકથી, તેઓના જીવ કટાળ જાય છે;
અને ૃત્ ુ તરફ પહોંચી જાય છે.

19 પોતાના સંકટોમા તેઓ યહોવાને પોકારે છે;
અને યહોવા તેઓને દ:ુખમાંથી તારે છે.

20 તેઓ પોતા ું વચન મોકલીને તેમને સાજા કરે છે,
અને તેણે તેઓને દદુશામાંથી ઉગાયાર્ છે.

21 ભલે આભાર માને તેઓ યહોવાનો તેમની કૃપા માટે
અને વસ્મયજનક કાય જે તેઓ માનવજાત માટે કરે છે.

22 તેમને દેવને આભારસ્ ુ તનાં અપર્ણો આપવા દો.
યહોવાના કાય ને ગીતો દ્વારા પ્રગટ થવા દો.
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23 જે ના વકો સ ુદ્રમાં એક બાજુએથી બીજી બાજુ ુધી નૌકા
વહાર કરે છે

અને સ ુદ્ર પર કૌશલ્ય ું કામ કરે છે,
24 તેઓ પણ દેવની કાયર્શ કત નહાળે છે;

અને અદ્ભત કૃત્યો ઊંડાણોમાં જુએ છે.
25 તે આજ્ઞા આપે છે તો તોફાની પવનો ચડ આવે છે;

તેથી મોજાઓ ઊંચા ઊછળે છે.
26 મોજા સાથે તેઓના વહાણો ઊંચા ઊંચકાય છે;

અને પાછા ઊંડાણમાં પટકાય છે;
લાચાર તમાં ખલાસીઓની હમત ઓગળ જાય છે.

27 તેઓ પીધેલાની જમે આમતેમ ડોલતા લથડે છે;
અને તેમ તેઓની ુ દ્ધ બહેર માર જાય છે.

28 તેઓ સંકટમાં હોય ત્યારે “યહોવાન”ે પોકારે છે;
તે તેઓને દ:ુખમાંથી કાઢે છે.

29 તેણે તોફાનને અટકા ા
તથા મોજાઓને શાંત કયાર્ છે.

30 પછ તેઓ મહાસાગરની રતાનો આનંદ માણે છે
અને દેવ તેઓને તેમની પસંદગીના બંદરે દોર જાય છે.

31 તેમની આ કૃપા તથા માનવજાતને માટેના, તેનાં અદ ૂત કાય
માટે;

તેઓને યહોવાનો આભાર માનવા દો.
32 લોકોની સભામાં યહોવાને મોટા મનાવો;

અને વડ લોના મંડળમાં તેઓની સ્ ુ ત કરો.

33 તે ાં નદ ઓ છે ત્યાં રણ કર દે;
અને ાં ઝરા વહે છે ત્યાં તરસી ૂ મ કર દે.

34 વળ ત્યાં વસતાં લોકોની દુ તાને કારણે,
ફળદ્રપ ૂ મને ખારવાળ બનાવે છે.

35 વળ તે રણમાં સરોવર કરે
અને કોર ૂ મમાં તે ઝરણાંઓને વહેતા કરે છે

36 અને ત્યાં ૂ ાંજનોને વસવા લાવે છે;
જથેી તેઓ પોતાને રહેવા માટે નગર બાંધે છે.
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37 તેઓ ખેતરમાં વાવેતર કરે છે, અને દ્રાક્ષાવાડ ઓમાઁ રોપણી
કર ન;ે

તેઓ તેનાં ફળની ઊપજ ઉત્પન કરે છે.
38 તે તેઓને આશીવાર્દ આપે છે, તેથી તેમની ુષ્કળ ૃ દ્ધ થાય

છે;
અને ઢોર-ઢાંખર પણ વધે છે.

39 પર ુ જમે સમય પસાર થાય છે, તેમ તેમની વસ્તી જુલમો
વપ ઓ

અને શોકથી ઓછ થાય છે તેમની સં ામાં ઘટાડો થયો
છે.

40 તે અમીર ઉમરાવો ઉપર તે અપમાન લાવે છે,
અને માગર્ વનાના રણમાં રખડતાં કર દે છે.

41 પણ પછ દેવ તે ગર બ લોકોને તેમનાં દ:ુખોમાંથી બહાર કાઢયા
અને તેમના કુટુબોની સં ા વધાર જે ઘેટાંના ટોળાઓની
જમે વધી હતી.

42 તે જોઇને ન્યાયીઓ આનંદ પામશ;ે
અને સઘળાં અન્યાયીઓનાં મોઢા બંધ થશ.ે

43 જનેામાં શાણપણ છે, તે આ બ ું ધ્યાનમાં લેશે;
અને યહોવાના અ વકાર પ્રેમ વષે વચાર કરશે.

108
દાઉદ ું ગીત.

1 હે દેવ, મેં મારા હૃદય અને આત્માને તૈયાર કયાર્ છે,
હુ તમાર સ્ ુ ત કર શ.

ગીતો ગાઇશ અને તમાર સમક્ષ ુશ થઇશ.
2 જાગો, ઓ વીણા અને સારગી;
ચાલો આપણે પ્રભાતને જગાડ એ.

3 “હે યહોવા, હુ પ્રજાઓની તથા બીજા લોકોની વચ્ચે
પણ તમાર સ્ ુ ત કર શ, હુ તમારા સ્તોત્ર ગાઇશ.”

4 કારણ, તમાર કૃપા આકાશ કરતાં મોટ છે
અને તમારુ વ ા ુપણું વાદળો ુધી પહોંચે છે.
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5 હે દેવ, સ્વગર્થીય ઊંચા ઊઠો!
ભલે સમગ્ર દુ નયા તમારુ ગૌરવ જુએ!

6 દેવ, તમારા પ્રય મત્રોની રક્ષા માટે આ કરો,
તમે તમારા મહાસામર્થ્ય સ હત આવો અને તેમને ઉગારો.

7 દેવ તેમના પ વત્ર મં દરમાંથી બોલ્યા,
“હુ ુદ્ધ જીતીશ અને આનંદ પામીશ.

હુ આ ૂ મ વહેંચીશ,
અને તેમને શખેમ
તથા ુકકોથની ખીણ આપીશ.

8 ગલયાદ અને મનાશ્શા પણ મારા છે;
એફ્રાઇમ માથાનો ટોપ છે અને,
યહૂ દયા મારો રાજદડ છે.

9 મોઆબ મારા પગ ધોવાનો વાટકો બનશ.ે
અદોમ મારા ખાસડા ઊંચક લાવશ,ે
હુ પ લસ્તીઓને હરાવીશ અને જયનાદ કર શ!”

10 મને કોટબંધ નગરમાં કોણ લઇ જશ?ે
અને મને અદોમમાં કોણ દોર જશે?

11 હે યહોવા, ું તમે અમને તરછોડ્યાં છે?
હે દેવ, તમે અમારા સૈન્યને ત ું છે?

12 અમને અમારા શ ુઓ સામે મદદ કરો,
અમને મદદ કરો, લોકો તરફની મદદ નકામી છે!

13 અમે દેવની સહાયથી પરાક્રમો કર ું; હા,
એ જ અમારા શ ુઓને કચડ નાંખશ.ે

109
નદશક માટે. દાઉદના સ્ ુ તગીતોમાં ુ એક

1 હે મારા દેવ, તમે તે એક છો જનેી હુ સ્ ુ ત કરુ
છુ તમે મૌન ધારણ કર ને દૂર ઊભા ન રહો.
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2 કારણ, દુ અને કપટ માણસો મારા પર આક્ષેપો ૂકે છે;
તેઓ માર સામે પોતાની જીભે જ જૂઠુ બોલે છે.

3 તેઓએ મને તરસ્કૃત શ ોથી ઘેર લીધો છે;
તેમને વના કારણ માર સાથે લડાઇ કરવી છે.

4 તેઓ માર પ્રી તના બદલામાં મારા શ ુ થયા છે;
પણ હુ તો તેઓ માટે પ્રાથર્ના જ કરુ છુ.

5 તેઓ ઉપકારને બદલે અપકાર કરે છે;
અને માર પ્રી તને બદલે તેઓ દ્વષે કરે છે.

6 મારા શ ુનો સામનો કરવા માટે એક દુ માણસને ન ુકત કરો.
અને તેને એક અપ્રામા ણક ન્યાયાધીશ સામે ઊભો રાખો.

7 અને તેનો ુકદૃમો ચાલે ત્યારે ભલે તેને દોષી ઠરાવાય,
અને ભલે દેવ દ્વારા તેની પ્રાથર્ના પાપથી ભરેલી ગણાય.

8 તેનાં આ ુષ્યનાં વષોર્ થોડાં અને ટૂકા થાઓ;
અને તે ું પદ કામ લેવાંને બીજા આગળ આવો.

9 તેમના સંતાનો પ ૃ વહોણા થાઓ, અને તેની પત્ની વધવા,
થાઓ.

10 તેનાં સંતાનો રખડ રખડ ને ભીખ માગો;
ઉજ્જડ થયેલા પોતાના ઘરોમાંથી તેઓને હાંક કાઢો, અને
તેઓ રોટલાં માગી ખાય.

11 જોરજુલમથી લેણદાર તેમ ું બ ું લઇ જાઓ;
તેમનાં મહેનતનાં ફળ પરાયા ૂંટ જાઓ.

12 તેના પર દયા દાખવનાર કોઇ ન રહો;
અને તેનાં અનાથ છૈયાં પર કોઇ કૃપા રાખનાર ન રહો.

13 ભલે મારા શ ુઓ અને તેના પ રવારોનો નાશ થાય!
અને ભલે આવતી પેઢ માંથી તે ું નામ સં ૂણર્ પણે ૂંસાઇ
જાય!

14 યહોવાને ભલે યાદ રહો; તેના બાપદાદાના પાપો!
માતા પતાના પાપની તેને સજા મળે!
અને તેનાં પાપો પ્રત્યે તે (દેવ) આંખ આડા કાન ન કરે!

15 તે પાપો યહોવાની નજરમાં નત્ય રહો; જથેી
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તે ું ૃથ્વી પરથી નામ નશાન ઉખેડ નાખવામાં આવ!ે
16 કારણ, તેણે બીજાઓ પ્રત્યે માયા ુ બનવા ના પાડ છે;

અને ગર બોની સતાવણી કર છે;
અને ભ હૃદયી માણસોને માર ના ા છે.

17 બીજાઓને શાપ દેવા ું તેને ગમ ું હ ુ;ં
ભલે શાપો તેની ઉપર આવે.

તેણે બીજા કોઇને કદ આશીવાર્દ આપ્યા નથી;
તેથી ભલે આશીવાર્દોને તેનાથી દૂર રહેવા દો.

18 શાપોને તેના વસ્રો થવા દો!
શાપોને તે ું પીવા ું પાણી થવા દો!

શાપોને તેના શર ર
પર ું તેલ થવા દો.

19 પહેરવાના વસ્રની જમે તે તેને ઢાંકનાર થાઓ;
અને કમરબંધની જમે તે સદા વીંટળાઇ રહો.

20 જઓે મારા શ ુ છે, અને જઓે મારા આત્માની વરુદ્ધ
બોલનાર છે;

તેઓને આ યહોવા તરફની શક્ષા છે.
21 પણ, હે યહોવા દેવ, તમે મારા પ્ર ુ છો!

ને તમારા નામને માટે મારા ભલા માટે કામ કરો;
તમાર કૃપા ઉ મ છે, યહોવા, મારો ઉદ્ધાર કરો.

22 હુ ગર બ છુ અને તંગી અ ુભ ું છુ;
ને મારુ હૃદય ઊંડે ુધી ઘાયલ થ ું છે.

23 મારુ જીવન સંધ્યા સમયના પડછાયાની જમે અંત પામે છે.
મને તીડની જમે ખંખેર ના ો હોય તે ું લાગે છે.

24 ઉપવાસથી મારાં ૂંટણ નબળા પડ્યાં છે;
અને ુ વના મારુ માંસ ઘટ ગ ું છે.

25 હુ સવર્ માણસો માટે નષ્ફળતા ું પ્ર તક બન્યો છુ;
ારે મને જુએ છે ત્યારે પોતાના માથાઁ હલાવે છે.

26 હે યહોવા મારા દેવ, મને મદદ કરો;
મારુ તારણ કરો, તમે કૃપા ુ અને પ્રેમાળ છો.
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27 જથેી હે યહોવા, આ તારે હાથે
તેં જ ક ુર્ છે એમ તે સવર્ લોકો જાણે.

28 તેઓ ભલે મને શાપ આપ,ે હુ તેની કાળજી કર શ ન હ;
કારણ તમે મને આશીવાર્દ આપો છો;

ારે તેઓ મારા પર હુમલો કરે ત્યારે તેમને હારવા દો,
પછ હુ તમારો સેવક આનંદ પામીશ.

29 મારા શ ુઓ વસ્રની જમે લાજથી ઢકાઇ જાઓ!
અને ડગલાની જમે તેઓ નામોશીથી ઢકાઇ જાઓ.

30 પર ુ હુ યહોવાનો વારવાર આભાર માનીશ;
અને હુ તેમની ઘણા લોકોમાં સ્ ુ ત ગાઇશ.

31 કારણકે તે ઊભા રહે છે ગર બ અને ૂ ાંઓની જોડ;ે
અને જઓે તેમને મોતની સજા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે;
તેમનાથી તે અસહાય લોકોને બચાવે છે.

110
દાઉદ ું ગીત.

1 યહોવાએ મારા પ્ર ુને ક ુ,ં
“ ાં ુધી; હુ તારા દશુ્મનોને હરા ું અને તેઓને તાર
સમક્ષ નીચા નમા ુ,ં

ત્યાં ુધી ું માર જમણી તરફ બેસ.”

2 યહોવા સયોનમાંથી તારા સામર્થ્યનો રાજદડ મોકલશ;ે
તારા શ ુઓ પર રાજ કર.

3 તારા લોકો તારા ુદ્ધને દવસે
તાર સાથે જોડાવવા ઇચ્છશ.ે

સવારે તેં તારા પ વત્ર વસ્રો
ધારણ કરેલા છે.

તાર ુવાવ ા ું જોર
તને દોરવે છે.
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4 યહોવાએ પ્ર તજ્ઞા કર ,
“ ું મલ્ખીસદેકની જમે,

સદાને માટે યાજક છે;
તેમ ું આ વચન તે કદ રદબાતલ કરશે ન હ.”

5 તાર રક્ષા માટે, તાર પાસે પ્ર ુ તારા જમણા હાથે ઊભા છે;
તે ધણા રાજાઓનો પોતાના ક્રોધને દવસે નાશ કરશે.

6 તે સવર્ પ્રજાઓનો ન્યાય કરશે;
અને તેમની પ્રજાઓના પ્રદેશ ૃતદેહથી ભર દેશે,
અને તેની વશાળ ૂ મમાં માથાઓને છૂદ નાંખશ.ે

7 તે માગર્માંના ઝરાઓમાંથી પાણી પીશ;ે
નવી તાજગી સાથે પોતા ું મા ું ઊં ુ કરશે.

111
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

ન્યાયીઓની સભામાં અને મંડળ ઓમાં
હુ ખરા હૃદયથી યહોવાનો આભાર માનીશ.

2 યહોવાના કાય મહાન છે;
લોકોને જે સાર વસ્ ુઓ જોઇએ છે જે દેવ પાસેથી આવે
છે.

3 તેના કાય તેજસ્વી અને અદ્ભત છે.
અને તેની નષ્પક્ષતા સદાકાળ ટકે છે.

4 દેવે તેના ચમત્કારોને અ વસ્મરણીય સ્ ૃ ત બનાવી દ ધાં છે.
યહોવા દયા ુ અને કૃપાથી ભર ૂર છે.

5 તે તેના અ ુયાયીઓને ખોરાક ૂરો પાડે છે,
અને તે પોતાના વચનોને કદ ૂલતા નથી.

6 તેણે તેના લોકોને બીજા રા ોની જમીન આપી છે.
અને આ ર તે તેમને તેના સામર્થ્યભયાર્ કૃત્યો દેખાડ્યા છે.

7 તેમણે જે કાંઇ ક ુર્ છે તેમાં સત્યતા અને ન્યાય છે;
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તેમની સવર્ આજ્ઞાઓ વ ાસ યોગ્ય છે.
8 કારણ, આ નયમો સત્યમાંથી અને વ ા ુપણામાંથી ઉદૃભ ા

છે;
તેઓ સદાને માટે અચળ છે.

9 દેવે તેના લોકોને ઉદ્ધાર મોકલ્યો છે, અને તેમણે તેઓની સાથે
એક સનાતન કરાર બના ો છે.

તેમ ું નામ પ વત્ર તથા ભયાવહ છે.
10 દેવ માટે માન અને ડરથી ડહાપણ શરૂ થાય છે.

જે લોકો તેના આદેશો ું પાલન કરે છે તેઓ ડા ા છે.
તેના માટે સદાય સ્ ુ તના ગાન ગવાતા રહેશે.

112
1 યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ!

જે યહોવાનો ડર રાખે છે અને માન આપે છે તેને ધન્ય છે.
અને જઓે ુશીથી તેની આજ્ઞાને અ ુસરે છે તેઓ
આશીવાર્ દત છે.

2 તેઓનાં સંતાન ૃથ્વી પર બળવાન થશ;ે
અને ન્યાયીઓના વંશજો સાચા અથર્માં આશીવાર્દ પામશે.

3 તેમના ઘરમાં ધનદોલતની ૃ દ્ધ થશે;
અને તેમ ું ન્યાયીપણુ કદ વસરાશે ન હ.

4 સારા લોકો માટે અંધકારમાં પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે;
તેઓને માટે દેવ ભલા, દયા ુ અને કૃપા ુ છે.

5 કત માટે દયા ુ અને ઉદાર થ ું તે સારુ છે,
કત માટે એ તેના બધાં વહારમાં ન્યાયી રહે ું તે સારુ
છે.

6 તે કત કદ પડશે ન હ
તેથી સારા માણસ ું સ્મરણ સવર્કાળ રહેશે.

7 તે ખરાબ સમાચારથી ડરતો નથી;
અને ું થશે તેની પણ ચતા કરતો નથી તે દેવ પર ભરોસો
રાખી દ્રઢ રહે છે.
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8 તે ું અંત:કરણ શાંત અને ર રહે છે;
તેથી તે ડરશે ન હ. શ ુઓ પર જીત મેળવશે.

9 તેણે ઉદારતાથી નધર્નોની મદદ કર છે,
અને તે ું ન્યાયીપણું સવર્કાળ ટકે છે;
અને તે મોટુ સન્માન પ્રાપ્ત કરશ.ે

10 ારે દુ ો આ જોશે ત્યારે ુસ્સે થશે,
તેઓ ક્રોધમાં પોતાના દાંત પીસશે;
અને દબુળા થઇ જશે એમ દુ ોની યોજનાઓ નષ્ફળ જશે.

113
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

હે યહોવાના સેવકો, સ્ ુ ત કરો,
યહોવાના નામની સ્ ુ ત કરો.

2 યહોવા ું નામ આ સમયથી
તે સવર્કાળ ુધી સ્ ુત્ય થાઓ.

3 ૂય દયથી તે ૂયાર્સ્ત ુધી
યહોવાના નામની સ્ ુ ત કરો.

4 યહોવા સવર્ પ્રજાઓ પર સવોપર્ર અ ધકાર છે;
અને તે ું ગૌરવ આકાશો કરતાં મોટુ છે.

5 આપણા દેવ યહોવા જવેો છે કોણ?
જે ઉચ્ચ ાનમાં પોતા ું રહેઠાણ રાખે છે.

6 આકાશો ને ૃથ્વીથી યહોવા ઘણા ઊંચા છે.
પોતાને નીચા નમાવે છે, તેથી તેને જોવા તેમણે ની ું જો ુ
પડ.ે

7 રાંકને ૂળમાંથી તે ઉઠાવી લે છે;
અને ૂ ાઓને કચરાનાં ઢગલામાંથી.

8 અને બેસાડે છે પોતાના લોકોને અમીર ઉમરાઓ સાથ;ે
રાજકુમારોની મધ્ય.ે
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9 તે ન:સંતાન સ્રી ને સંતાન આપે છે;
અને ુખી થશે માતા!

યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ.

114
1 ારે ઇસ્રાએલીઓ વષોર્ ૂવેર્ મસરમાંથી નીક ા,

તેથી પરભાષા બોલનાર લોકોમાંથી યાકૂબ ું કુટુબ નીક ુ.ં
2 પછ યહૂ દયા દેવ ું ન ું ઘર

અને ઇસ્રાએલ દેશ તેમ ું રા બન્યા.ં
3 તેઓને આવતા જોઇને લાલ સ ુદ્ર બે ભાગમાં વહેંચાઇ ગયો;

યદન નદ પાછ વળ અને દૂર દોડ ગઇ.
4 પવર્તો ઘેટાંઓની માફક કૂદ્યા

અને ડુગરો ગાડરની જમે કૂદ્યા.

5 અરે લાલ સ ુદ્ર! તને ું થઇ ગ ું કે ું બે ભાગમાં વહેંચાઇ
ગયો?

યદન નદ , ું થ ું તારા પાણી ુ?ં
શા માટે તમે પાછા હઠ ગયા?

6 અરે પવર્તો, તમે શા માટે ઘેટાંની જમે કૂદ્યા?
અને ડુગરો તમે કેમ હલવાનોની જમે કૂદ્યા?

7 હે ૃથ્વી, પ્ર ુની સમક્ષ, યાકૂબના દેવની સમક્ષ,
ું થરથર કાંપ.

8 તેણે ખડકમાંથી પાણી વહે ું ક .ુ
તેણે ચકમકમાંથી જળનાં ઝરણા વહા ા.ં

115
1 હે યહોવા, અમારુ ન હ, તમારુ નામ થાઓ મ હમાવાન;

તમાર કૃપા અને તમારા વ ા ુપણા માટે સવર્ સ્ ુ ત કરે.
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2 પ્રજાઓ શા માટે એમ ૂછે છે:
“તમારા દેવ ાં છે?”

3 કારણ અમારા દેવ સ્વગર્માઁ છે
અને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે કાયર્ કરે છે.

4 તેઓના દેવો સોના ચાંદ ના જ છે;
તેઓ માણસોના હાથથી ઘડાયેલા છે.

5 તેઓને મોંઢા છે છતાં બોલતાં નથી;
તેઓને આંખો છે છતાં જોઇ શકતાં નથી.

6 તેઓને કાન છે છતાં સાંભળતા નથી; નાક છે,
પણ, તેઓ ૂંઘી શકતા નથી.

7 તેઓને હાથ છે પણ ઉપયોગ કરતાં નથી;
તેઓને પગ છે છતાં તે ચાલી શકતા નથી.
તેઓ પોતાના ગળામાંથી અવાજ કાઢ શકતા નથી.

8 જઓે તેમને બનાવશે, અને તેઓ પર વ ાસ કરશે
તેઓ બધાં જલ્દ તેમના જવેા થશે.

9 હે ઇસ્રાએલ, યહોવામાં તમારો ભરોસાઓ રાખો.
તે તારો તારણહાર છે અને તે તાર ઢાલ છે.

10 હે હારુન ુત્રો, યહોવામાં તમાર શ્રદ્ધા રાખો,
તે તમારો તારણહાર અને તમાર ઢાલ છે.

11 હે યહોવાના ભકતો તેમનામાં તમારો વ ાસ રાખો,
તે તમારા મદદગાર અને ઢાલ છે.

12 યહોવાએ આપણને સંભાયાર્ છે,
તે આપણને આશીવાર્દ આપશે;

ઇસ્રાએલ ુત્રોને અને હારુન ુત્રોને
પણ તે આશીવાર્દ આપશે.

13 હે યહોવાના ભકતો,
નાનાઁમોટાં સવર્ને તે આશીવાર્દ આપશે.

14 યહોવા ખચીત તમારા છોકરાંની
તથા તમાર ૃ દ્ધ કયાર્ કરશે.

15 હા, આકાશ અને ૃથ્વીના સજક;
યહોવા પોત,ે તમને આશીવાર્દ આપશે.



ગીતશા 115:16 clxxxvii ગીતશા 116:9

16 આકાશો તે યહોવાનાઁ પોતાના છે,
પણ ૃથ્વી તેણે માણસોને આપી છે.

17 ૃત્ ુ પામેલાઓ, કબરમાં ઊતરનારાઓ ૃથ્વી પર
યહોવાના સ્તોત્ર નથી ગાઇ શકતા.

18 પણ અમે આજથી
સવર્કાળપયત યહોવાની સ્ ુ ત કર ું.

યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ!

116
1 યહોવા માર પ્રાથર્નાઓ સાંભળે છે

અને તેના ઉ ર આપે છે તેથી તે મને ગમે છે.
2 તેણે પોતાના કાન મારા તરફ ધયાર્ છે;

માટે હુ તેમની પ્રાથર્ના જીવનપયત કર શ.
3 મરણની જાળમાં હુ સપડાઇ ગયો હતો;

મને લાગ ું હ ું જાણે હુ શેઓલમાં હોઉં;
અને મને સંકટ ને શોક મ ાં હતા.ં

4 ત્યારે મેં યહોવાના નામનો પોકાર કય ,
“હે યહોવા મને બચાવો.”

5 યહોવા ન્યાયી અને કૃપા ુ છે;
આપણા દેવ ખરેખર માયા ુ છે.

6 યહોવા અસહાય ું રક્ષણ કરે છે;
હુ છેક લાચાર બની ગયો હતો, ત્યારે તેણે મને બચા ો.

7 હે મારા આત્મા, વશ્રામ કરો!
કારણકે યહોવા તમાર સંભાળ રાખે છે.

8 તમે મારા પ્રાણને ૃત્ ુથી
અને માર આંખોને આં ુથી
અને મારા પગોને લથડવાથી બચા ાં છે.

9 હુ જીવલોકમાં જીવતો રહ શ;
અને યહોવાની સેવા કરવા ું ચા ુ રાખીશ.
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10 “હુ ઘણો દ:ુખી છુ,” મે ારે એમ ક ું
ત્યારે પણ મેં તે માનવા ું ચા ું રા ું છે.

11 મારા ગભરાટમાં મેં કહ દ ું હ ું કે,
“સવર્ માણસો જૂઠાઁ છે.”

12 યહોવાના મારા પર થયેલા સવર્ ઉપકારોનો
હુ તેને શો બદલો આ ુ?ં

13 મારુ રક્ષણ કરવા માટે તેમની માટે
હુ દ્રાક્ષારસ ું અપર્ણ લઇ જઇશ;
અને હુ દેવના નામે પોકાર શ.

14 યહોવા સમક્ષ મેં જે માનતા લીધી છે,
તે હુ તેના સવર્ લોક સમક્ષ ૂણર્ કર શ.

15 યહોવાની માં તેના ભકત ું
ૃત્ ુ કમતી છે.

16 હે યહોવા, તમે મને મારા બંધનોથી ુ કત આપી છે,
હે યહોવા, ખરેખર હુ તમારો દાસ;
તમારો ુલામ છુ, દ કરો છુ તમાર દાસીનો.

17 હુ તમારા માટે સ્ ુત્યપર્ણો ચડાવીશ,
અને હુ યહોવાના નામે પોકાર શ.

18 મેં યહોવાની સમક્ષ લીધેલી પ્ર તજ્ઞાઓ;
તેમનાં સવર્ લોકો સમક્ષ હુ ૂણર્ કર શ.

19 હે યરૂશાલેમ! તાર અંદર યહોવાના
મં દરનાં આંગણામાં પ્ર તજ્ઞા લઇશ.

યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ.

117
1 ૃથ્વીનાં સવર્ લોકો યહોવાને મોટા મનાઓ.

બધી પ્રજાઓ સવર્ ળે યહોવાની સ્ ુ ત કરો.
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2 કારણ કે તેમની અનહદ કૃપા આપણા પર છે;
યહોવાની સત્યતા ટકે છે સવર્કાળ!

યહોવાની સ્ ુ ત હો.

118
1 યહોવાનો આભાર માનો; કારણકે તે ભલા છે

તેમનો સાચો પ્રેમ સદાય રહે છે.
2 ઇસ્રાએલના પ્રજાજનો, તેમની સ્ ુ ત કરો આ શ ોથી,

“તેમની કૃપા સદાય રહે છે.”
3 હારુન ુત્રો, આ પ્રાથર્ના ગીત ગાઓ,

“તેમનો સાચો પ્રેમ સદાય રહે છે.”
4 યહોવાના અન્ય ભકતો, તમે પણ કહો કે;

“તેમનો સાચો પ્રેમ સદાય રહે છે.”
5 મારા સંકટમાં મેં યહોવાને વનંતી કર ;

તેમણે મને ઉ ર આપી ને મને બચા ો.
6 યહોવા મારા પક્ષમાં છે, મને ડર શાનો?

ૃથ્વી પરનો માણસ મને ું કર શકે?
7 યહોવા મને મદદ કરશે, તે મારા પક્ષમાં છે;

તેથી માર સગી આંખે હુ મારા શ ુઓને પરાજીત થતાં
જોઇશ.

8 માણસો પર ભરોસો રાખીએ તે કરતાં;
યહોવા પર ભરોસો રાખીએ તે વ ુ સારુ છે.

9 સમથર્ રાજાઓના આશ્રયે જ ું તે કરતા;ં
યહોવામાં આશ્રય મેળવવો તે વ ું સારો છે.

10 બધી પ્રજાઓએ મને ઘેર લીધો છે,
પણ હુ યહોવા ું નામ લઇને તેમને પરાજીત કર શ.

11 હા, મને શ ુઓએ ઘેય હતો ખરેખર તેમણે મને ઘેય હતો;
પણ યહોવાના નામેં હુ તેમને હરાવીશ.
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12 તેઓએ મને મધમાખીઓની જમે ઘેય હતો;
પણ તેઓ સળગતાં કાંટાની જમે ુરત જ ઓલવાઇ ગયા
છે.

હુ તેમને યહોવા ું નામ લઇને હરાવીશ.

13 ઓ મારા શ ુઓ, તમે મારો વનાશ કરવા ઘણી મહેનત કર .
પણ મને યહોવાએ સહાય કર .

14 પણ યહોવા મારુ સામર્થ્ય છે અને વજયગીત છે;
તે જ મારુ તારણ થયા છે.

15 સદાચાર ઓના મંડપમાં, વજયોત્સવના હષર્નાદ સંભળાય છે,
યહોવાનો જમણો હાથ બહાદરુ ના કાય કરે છે.

16 યહોવાનો જમણો હાથ ઊંચો થયેલો છે;
અને યહોવાનો જમણો હાથ પરાક્રમ કરે છે.

17 હુ મર શ ન હ પણ હુ જીવતો રહ શ;
અને યહોવાએ કરેલા સવર્ કાય ને ઉચ્ચાર શ.

18 યહોવાએ મને ભારે શક્ષા કર ,
પણ તેણે મને ૃત્ ુને સ્વાધીન કય નથી.

19 ન્યાયીપણા ું પ્રવેશદ્વાર ઉઘાડો, હુ તેમા થઇને જઇશ;
અને યહોવાનો આભાર માનીશ.

20 એ દ્વાર યહોવાની સમક્ષ જવા ું છે;
યહોવાનો ભય રાખનાર ન્યાયીઓ તેમાં જશે.

21 હે યહોવા, તમે માર પ્રાથર્નાનો જવાબ આપ્યો છે;
અને મારો ઉદ્ધાર કય છે, હુ તમારો આભાર મા ું છુ.

22 જે પથ્થરને ઘર બાંધનારાઓએ નકાય હતો;
તે જ ૂણાનો ુ પથ્થર થયો છે.

23 આ કાયર્ તો યહોવાથી થ ું છે;
આપણી દ્ર માં તે આ યર્કારક છે.

24 યહોવાએ આપણને આ દવસ આપ્યો છે;
આપણે તેમાં આનંદોત્સવ કર એ.
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25 હે યહોવા, અમાર ઉપર દયા રાખ અને અમને તારણ આપો;
હે યહોવા, અમાર પર દયા કર અને મહેરબાની કર ને અમને
સફળ બનાવો.

26 યહોવાને નામે જે આવે છે તેને ધન્ય છે;
યહોવા મં દરમાંથી અમે તમને આશીવાર્દ દ ધો છે.

27 યહોવા તે જ દેવ છે અને તે અમારો પ્રકાશ છે.
બ લદાન માટે બાંધેલા ઘેટાને વેદ ના શગ તરફ લઇ જતાં
ઉત્સવના સરઘસમાં તમે બધાં જોડાઇ જાઓ.

28 તમે મારા યહોવા, હુ તમારો આભાર માનીશ;
તમે મારા દેવ છો, હુ તમને મોટા માનીશ.

29 યહોવાનો આભાર માનો, તે ઉ મ છે;
અને તેમની કૃપા સવર્કાળ ટકે છે.

119
આલેફ

1 જઓે પ વત્ર જીવન જીવે છે,
તથા યહોવાના નયમોને અ ુસરે છે તેઓ આશીવાર્ દત છે.

2 જઓે ૂણર્ હૃદયથી યહોવાની શોધ કરે છે અને હમેશા યહોવાના
કરાર ું પાલન કરે છે,

તેઓ સવર્ આશીવાર્ દત છે.
3 તેઓ કદ ખરાબ કામ કરતા નથી,

અને તેઓ યહોવાના ન્યાયી માગર્ની કેડ એ ચાલે છે.
4 તમે અમને નયમો આપ્યાં છે,

તમે અમને તે હુકમો ું કાળજી ૂવર્ક પાલન કરવા ક ું છે.
5 મારા કાય તમારા વ ધઓ સાથે ુમેળમાં રહે

તેમ હુ ઇચ્છુ છુ.
6 પછ ારે હુ તમાર બધી આજ્ઞાઓ અભ્યાસ કર શ

હુ ારેય શર મદો ન હ થાઉં.
7 તમારા ખરા ન્યાયથી હુ મા હતગાર થઇશ;

ત્યારે ુદ્ધ હૃદયથી હુ તમારો આભાર માનીશ.
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8 હુ તમારા વ ધઓને અ ુસર શ,
તેથી કૃપા કર મને છોડશો ન હ!

બેથ
9 જુવાન માણસ કેવી ર તે પોતા ું જીવન ુદ્ધ રાખી શકે?

તમારા વચનોને અ ુસર ને તે કર શકે છે.
10 મેં મારા ખરા હૃદયથી તને શોધ્યો છે;

તાર આજ્ઞાઓથી ૂક ને મને ભટકવા ન દે.
11 મેં તમારા વચન કાળજી ૂવર્ક મારા હૃદયમા રાખી ૂ ા છે;

જથેી, તમાર વરુદ્ધ હુ ફર પાપ ન કરુ.
12 યહોવાની સ્ ુ ત થાય! કૃપા કર ને

મને તમારા વ ધઓ શીખવો.
13 મારા હોઠોથી હુ તમારા બધાં નયમો વષે વાત કર શ.
14 સંપ કરતાં તમારા નયમોમાં

મને વ ુ આનંદ મળે છે.
15 હુ તમારા શાસનોની ચચાર્ કરુ છુ,

હુ તમારા જીવન જીવવાના માગર્ને અ ુસરુ છુ.
16 હુ તમારા વ ધઓને મા ું છુ;

હુ તેમને ૂલી જઇશ ન હ.

ગમેલ
17 મને તમારા સેવકને બદલો આપો;

જથેી હુ જી વત રહુ અને તમારા વચન ું પાલન કરુ.
18 તમારા નયમશા માંની આ યર્કારક વાતો ું અવલોકન કરવા

માટે;
માર આંખો ઉઘાડો.

19 ૃથ્વી પર હુ તો એક યાત્રી છુ;
તાર આજ્ઞાઓ મારાથી સંતાડ ન હ.

20 મારુ હૃદય તમારા ન્યાયવચનો
માટે હમેશા તીવ્ર ઝંખના કરે છે.
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21 તમે ઉદ્ધત લોકોને જઓે તમાર આજ્ઞાઓને માનતા નથી.
તેમને ઠપકો આપો છો.

22 મહેણાં તથા અપમાનને મારાથી દૂર કરો;
કારણકે મેં તારાં નયમો માન્યાં છે.

23 સરદારો પણ આસનો પર બેઠાબેઠા
માર વરુદ્ધ બોલતા હતા;
પણ તારા સેવકે તમારા વ ધઓ ું મનન તો ક ુર્ છે.

24 હુ તમારા નયમોને મા ું છુ. અને હા,
તેઓ મારા સલાહકારો પણ છે.

દાલેથ
25 હુ ૃત્ ુ પામવાની તૈયાર માં છુ.

તમારા વચન આપ્ ું હ ું પ્રમાણે મને જવડા.
26 મેં મારા માગોર્ પ્રગટ કયાર્, અને તેં મને ઉ ર આપ્યો;

મને તારા વ ધઓ શીખવ.
27 તમારા શાસનોને સમજવામાં માર મદદ કરો,

જથેી હુ તમારા અદૃ ૂત કાય વશે ચચાર્ કર શકુ.
28 થાને કારણ,ે હુ રૂદન કરુ છુ, દ:ુખને કારણે મારુ હૃદય ભારે

થઇ ગ ું છે,
તમે આપેલા વચન પ્રમાણે મને બળવાન કરો.

29 તમે મને પ્રત્યેક ૂંડાઇથી દૂર રાખો;
કૃપા કર ને મને તમારા નયમોને આધીન થવા ું શીખવો.

30 તમને વફાદાર થવા ું મે પસંદ ક ુર્ છે.
તમારા ન્યાયવચનો વષે વચારવા ું મે સતત ચા ું રા ું છે.

31 હુ વળગી ર ો છુ તમાર આજ્ઞાઓને;
મારે લ જ્જત થ ું પડે એ ું થવા ન દેશો.

32 તમાર આજ્ઞાઓના માગર્માં હુ જીવન જીવીશ;
કારણ તમે માર સમજશ કત ખીલવો છો અને મારા હૃદયને
પ્ર લ્લત કરો છો.
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હે
33 હે યહોવા, તમારા વ ધઓનો માગર્ મને શીખવો;

અને પછ હુ તેને કાળજી ૂવર્ક અ ુસર શ.
34 મને સમજણ આપો,

એટલે હુ તમારા નયમ પાળ શ;
હા, મારા અંત:કરણથી તેને માનીશ.

35 મને તમારા આજ્ઞાઓના માગેર્ દોરો.
કારણકે હુ તેમાં આનંદ માણું છુ.

36 તમારા કરાર પર ધ્યાન આપવા માટે મને મદદ કરો ન હ કે,
કેવી ર તે ધનવાન બન ું તેના પર.

37 થર્તામાંથી તમે માર દ્ર ફેરવો;
અને તમારા માગેર્ જીવન જીવવા માટે મને મદદ કરો.

38 તમારુ જે વચન ભય ઉપજાવનારુ છે;
તે તારા સેવકના લાભમાં દ્રઢ કર.

39 જે અપમાનનો મને ડર છે; તે મારાથી દૂર કરો;
કારણકે તારાં ન્યાયવચનો ઉ મ છે.

40 તમારા નયમોને આધીન થવા ું હુ ઝં ુ છુ;
મારા ન્યાયીપણાંમાં તમે મારા જીવનને સંભાળ રાખો.

વાવ
41 હે યહોવા, તમારો અ વકાર પ્રેમ અને તમારા વચન પ્રમાણે

મારુ તારણ મારા પર આવો.
42 તે મને અપમા નત કરવાવાળાને જવાબ આપવા માટે સક્ષમ

કરશ,ે
હુ તમારા વચનનો ભરોસો કરુ છુ.

43 ારેય મારા ુખમાંથી સત્યને દૂર ન લઇ જશો,
હુ તમારા ન્યાયવચનો ઉપર આધાર રા ું છુ.

44 હુ સદાય તમારા નયમોને આધીન રહ શ.
45 તમારા શક્ષણને આધીન થવામાં મેં ચ લગા ું છે;

તેથી જીવન જીવવામા હુ સ્વતંત્રતા અ ુભવીશ.
46 હુ રાજાઓ સાથે તમારા કરાર વષે વાત કર શ,
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અને તેઓ (રસ ૂવર્ક સાંભળશે અને) મને ૂંઝવણમાં ુકશે
ન હ.

47 તમારા નયમો મને બહુ પ્રય છે;
તમાર આજ્ઞાઓમાં હુ આનંદ માણું છુ.

48 હુ તમાર આજ્ઞાઓ પાળવા મારા હાથ ઊંચા કર શ,
હુ તેને ચાહુ છુ અને હુ તેના વશે મનન કરુ છુ.

ઝાઇન
49 હુ તમારો સેવક છુ, કૃપા કર ને મને આપેલા તમારા વચનને

યાદ કરો,
તે વચન મને આશા આપે છે.

50 મને મારા દ:ુખમાઁ આ ાસન મ ું છેં;
અને તમારા વચને મને જવાડ્યો છે.

51 અ ભમાની લોકો માર મજાક કરે છે,
પણ હુ તમારા નયમમાંથી પાછો હઠયો નથી.

52 હે યહોવા, ુરાતન કાળથી પ્રચ લત તમારા ન્યાયવચનો મેં
મારા બાળપણથીજ યાદ રા ા છે.

અને મને હમેશા સાંત્વન મ ું છે.
53 જે ૂંડાઓ તમારા નયમ અવગણના કરે છે;

તેઓ પર મને ક્રોધ ઉપજે છે.
54 તમારા વ ધઓ આ માર જીવનયાત્રામાં

મારા માટે આનંદદાયક સ્તોત્ર બન્યા છે.
55 હે યહોવા, મને રાત્રે તમારા નામ ું સ્મરણ થાય છે,

અને હુ તમારા નયમો પા ુ છુ.
56 આ મારુ આચરણ છે; હુ તમારા શાસનો પાલન કરુ છુ.

ખેથ
57 હે યહોવા, મારો વારસો છો તમે; હુ વચનો પાળ શ તમારા,

એમ મે ક ું છે.
58 મેં મારા હૃદયની ઉત્કઠાથી તમાર કૃપાની માંગણી કર છે;

તમારા વચન પ્રમાણે તમે મારા ઉપર દયા કરો.
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59 મેં મારા જીવનના રસ્તાઓ વષે વચાર કય છે,
અને પછ વ ો છુ તમારા કરાર તરફ.

60 તમાર આજ્ઞાઓ પાળવા માટે મેં ઉતાવળ કર છે;
જરાય મોડુ ક ુર્ નથી.

61 મને દુ ોનાં બંધનોએ ઘેર લીધો છે;
પણ તમારા નયમોને હુ ુલ્યો નથી.

62 હુ મધરાતે ઊઠ ને તમારા ન્યાયવચનો બદલ
તમારો આભાર માનીશ.

63 જે કોઇ તમારો ભય રાખે છે, તમારામાં વ ાસ કે છે,
અને તમારા શાસનો ું પાલન કરે છે તે મારા મત્રો છે.

64 હે યહોવા, ૃથ્વી તમાર કૃપાથી ભરેલી છે,
મને તમારા વ ધઓ શીખવો.

ટેથ
65 હે યહોવા, તમે તમારા સેવકને વચન આપ્યા પ્રમાણ,ે

મારા માટે સારુ જ ક ુર્ છે.
66 મને યોગ્ય ચપળતા શીખવો અને મને જ્ઞાન આપો,

હુ તમારા આજ્ઞાઓ પર વ ાસ કરુ છુ.
67 મેં દ:ુખ સ ું તે પહેલા મેં ઘણી ખોટ બાબતો કર ,

પણ હાલમાં હુ તમારા વચન પા ું છુ.
68 તમે ઉ મ છો અને ઉ મ કરો છો;

મને તમારા વ ધઓ શીખવો.
69 ધમંડ લોકો મારા વશે જૂઠુ બોલે છે,

પણ હુ તમારાં નયમો ખરા હૃદયથી પાળ શ.
70 તેઓ ું અંત:કરણ ૂળ છે;

પણ હુ તો તારા નયમમાં પરમાનંદ પા ું છુ.
71 મેં જે સહન ક ુર્ તે મારા સારા માટે ૂરવાર થ ું,

એ ર તે હુ તમારા વ ધઓ શી ો.
72 હજારો સોના ચાંદ કરતાં તમારા ુખનો નયમ

મારે માટે વ ુ ૂલ્યવાન છે.
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યોદ
73 તમે તમારા હાથેથી જ મને ઘડ્યો છે અને બના ો છે;

તમાર આજ્ઞાઓ શીખવો;
અને તે ું પાલન કરવાની સમજ આપો.

74 તમારો ભય રાખનારા, મને જોઇને આનંદ પામશે;
કારણ મેં તમાર અને તમારા વચનોની આશા રાખી છે.

75 હે યહોવા, હુ જાણું છુ કે તમે આપો છો તે વચનો સાચા
અને ન્યાયી હોય છે.

અને મને પીડા આપવા ું તમારા માટે ન્યાયી હ ું.
76 તમારા વચન પ્રમાણે તમારા સેવકને

તમાર કૃપાથી આ ાસન ને પ્રેમ મળો.
77 હુ જીવતો રહુ તે માટે તમાર દયા માર પાસે આવવા દો,

તમારો નયમ એ જ મારો આનંદ છે.
78 ભલે અ ભમાનીઓ લજ્જા પામો, તેઓ મારા વષે જૂઠુ બોલ્યા

છે
અને ખોટ ર તે મારા પર આક્ષેપ કયાર્ છે.
છતાં હુ તો તમારા શાસનો ું મનન કરુ છુ.

79 ભલે તમારા ભકતો, જઓે તમારો આદર કરે છે
અને જમેને તમારા સા યો વષે જ્ઞાન છે;
તેઓ માર પાસે આવો.

80 તમારા નયમોથી આધીનતામાં મારુ હૃદય નદોષર્ ુદ્ધ રહો;
તમાર દરેક ઇચ્છાને ચાહવામાં માર સહાય કરો;
જથેી મારે પોતાના વષે લજવા ું ન પડ.ે

કાફ
81 મારો જીવ તમારા તારણ માટે થત છે.

પણ હુ તમારા વચનની આશા રા ું છુ.
82 તમે જે બાબતો માટે વચન આપે ું તેના માટે રાહ જોવા ું મેં

ચા ુ રા ું છે.
જનેે કારણે માર આંખો નબળ થઇ રહ છે.
તમે મને ારે આ ાસન આપશો?
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83 હુ કચરાના ઢગલા પર પડલેી ૂકાયેલા ચામડાની કોથળ જવેો
થઇ ગયો છુ,

પણ હુ તમારા નયમોને ૂલતો નથી.
84 કેટલા દવસ છે તારા સેવકના?

તમે મને સતાવનારાઓનો ન્યાય ારે કરશો?
85 જે ગ વ તમારા નયમો પ્રમાણે નથી વતર્તા;

તેઓએ ખાડા ખોદ્યા છે મારા માટે.
86 તેઓ વનાકારણ મને ત્રાસ આપે છે.

તમે મને મદદ કરો, તમાર સવર્ આજ્ઞાઓ ભરોસાપાત્ર છે.
87 તેઓએ લગભગ મને માર ના ો,

છતાં મેં તમારા શાસનો ું પાલન કરવા ું છો ું ન હ.
88 તમાર કૃપા પ્રમાણે તમે મને જીવાડો;

એટલે હુ તમારા ુખની શખામણ પાળ શ.

લામેદ
89 હે યહોવા, તમારુ વચન આકાશમાં સદાકાળ ર છે.
90 તમારુ વ ાસપણું પેઢ દરપેઢ કાયમ રહે છે;

તમે જ ધરતી ાપી છે અને તે નભી રહ છે.
91 તમારા ન્યાયી વચનને કારણે દરેક વસ્ ુ આજની ુધી અ સ્તત્વ

ધરાવે છે; કારણ,
તે સવર્ તમારા સેવકો છે.

92 જો મેં આનંદ માણ્યો ન હોત તમારા નયમમાં;
તો હુ મારા દ:ુખમાંજ નાશ પામ્યો હોત.

93 હુ કદ ૂલીશ ન હ તમારા શાસનોન,ે
કારણકે તમે મને તેઓથીજ જવાડ્યો છે.

94 હુ તમારો છુ; મારુ રક્ષણ કરો; કારણ,
મેં સદા તમારા શાસનોને શોધ્યા છે.

95 દુ ો મારો નાશ કરવાનો લાગ જોઇ ર ા છે;
છતાં હુ શાંત રહ ને તમારાં વચનોમાં ધ્યાન રાખીશ.

96 મેં જો ું છે કે પ્રત્યેક વસ્ ુઓને તેની પોતાની સીમાઓ હોય
છે,
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પર ુ તમાર આજ્ઞાની તો સીમા જ નથી.

મેમ
97 તમારા નયમો પર હુ કેવો પ્રેમ રા ું છુ!

હુ આખો દવસ તેમના વષે મનન કરુ છુ.
98 મારા શ ુઓના કરતાં તમાર આજ્ઞાઓ મને વ ુ ુ દ્ધમાન કરે

છે;
કારણકે માર પાસે સવર્દા છે.

99 મારામાં મારા શક્ષકો કરતાં વધારે શાણપણ છે
કારણ કે હુ તમારા સા યો વષે અભ્યાસ અને ચચાર્ કરતો
રહુ છુ.

100 ૃદ્ધોના કરતાં હુ વશેષ જાણું છુ;
કારણકે મેં તમારા નયમો પા ાં છે.

101 હુ તમારુ વચન પાળ શકુ તે માટે મેં
મારા પગ સવર્ ૂંડા માગોથ પણ પાછા વા ા છે.

102 તમારા ન્યાયી વચનોને મેં ત્ય ા નથી;
કારણકે તમે મને તે શીખ ા છે.

103 માર રૂ ચને તમારાં વચનો કેવા મીઠાઁ લાગે છે!
મારા ુખને તે મધથીય વ ુ મીઠાઁ લાગે છે.

104 તમારાં શાસનોથી મને સમજણ મળે છે;
માટે હુ દરેક જૂઠા માગર્ને ધ ારુ છુ.

ુન
105 મારા પગોને માટે તમારાં વચન દ વારૂપ છે;

મારા માગર્મા પ્રકાશ પાથર , તે મને ઠોકર ખાતાં બચાવે છે.
106 એવી પ્ર તજ્ઞા મેં કર હતી,

“હુ તમારા યથાથર્ ન્યાય શાસનો પાળ શ,” અને મેં તે પા ા
પણ ખરા.

107 હે યહોવા, હુ દ:ુખમાં કચડાઇ ગયો છુ;
તમારા વચનો પ્રમાણે મને જવાડ.
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108 હે યહોવા, મારા ુખનાં રાજી ુશીથી આપેલાં અપર્ણોનો તમે
સ્વીકાર કરો;

અને તમારાં ન્યાય વચનો મને શીખવો.
109 મારો પ્રાણ સદા માર ુઠ્ઠ માં છે;

છતાં હુ ૂલતો નથી તારા નયમન.ે
110 દુ શ ુઓએ મારે માટે પાશ રા ો છે;

છતાં હુ તમારાં શાસનોથી ભાગી ગયો નથી.
111 હુ તમારા સા યોને સદાકાળ અ ુસર શ; કારણ,

તે મારા હૃદયનો આનંદ છે.
112 મેં મારા જીવનનાં અંત ુધી સદા તમારા નયમો ું પાલન

કરવા માટે
મારા હૃદયથી જવાબદાર સ્વીકાર છે.

સામેખ
113 બેવડ માન સકતા ધરાવતા લોકોને હુ ધ ારુ છુ.

પણ હુ તમારા નયમોને ચાહુ છુ.
114 તમે જ માર ઓથ તથા ઢાલ છો;

મને તમારા વચનની આશા રા ું છે.
115 દુ મન વાળા માણસો મારાથી દૂર રહો,

જથેી હુ મારા યહોવાની આજ્ઞાઓ પા ુ.ં
116 તમારા વચન ુજબ મને ટેકો આપો જથેી હુ જીવી શકુ.

માર આશાઓને નરાશ ન કરો.
117 મને ટકાવી રાખો, જથેી હુ બચી શકુ.

અને સદાય હુ તમારા ની ત નયમોનો અભ્યાસ કર શ.
118 હે યહોવા, જઓે તમારા નયમોનો ભંગ કરે છે તેનો તમે

અસ્વીકાર કરો છો,
કારણકે તમે તેમનાં છેતરામણા માગોન પ્રગટ કરો છો.

119 તમે ૃથ્વીના સવર્ દુ ોને કચરાની જમે ફેંક દો છો;
માટે હુ તમારા નયમોને પ્રેમ કરુ છુ.

120 હુ તમારા ભયથી કાં ુ છુ,
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અને તમારા ન્યાયવચનનો આદર કરુ છુ.

હા યન
121 મેં જે સારુ અને સા ું છે તે ક ુર્ છે;

યહોવા, મને મારા પર જુલમ કરનારના હાથમાં ન સોંપો.
122 તમારા સેવક માટે સાર વસ્ ુઓ તૈયાર કરો.

ઉદ્ધત લોકોને મારા પર જુલમ કરવા ન દો.
123 તમારા તારણની અને પ વત્રવચનની રાહ જોતાં જોતાં

માર આંખો નસ્તેજ થઇ ગઇ છે.
124 તમાર કૃપા પ્રમાણે તમારા સેવકની સાથે વતર્જો;

અને તમારા વ ધઓ મને શીખવજો.
125 હુ તો તમારો સેવક છુ, મને શાણપણ ું વરદાન આપો,

જથેી હુ તમારા સા યોને જાણી શકુ.
126 હે યહોવા, હજુ સમય છે કઇંક પગલા ભરો;

કારણકે દુ માણસોએ નયમો ું ખંડન ક ુર્ છે.
127 ારે હુ સોના કરતાં,

ુદ્ધ સોના કરતાય વ ુ તમાર આજ્ઞાઓ પર પ્રેમ રા ું છુ.
128 તમારા શાસનો પ્રમાણે હુ માર સવેર્ વતર્ ૂંક યથાથર્ રા ું

છુ;
અને હુ દરેક જૂઠા માગર્ને ધ ારુ છુ.

પે
129 તમારા નયમો અદ ૂત છે;

તેથી હુ તેમને આ ધન છુ.
130 તમારા વચનો એક તરાડ જવેા છે જે અંધારા ઓરડામાં

પ્રકાશ પાથરે છે,
અને તેથી એક સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે છે.

131 તમારાં વચનો માટે મને ઉત્ ુકતા છે;
હુ મારુ મો ઉઘાડ ને તલપી ર ો છુ.

132 તમારા પર પ્રેમ કરનારાઓ સાથે તમે જે ર તે વતોર્ છો;
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તેમ તમે મારા તરફ જોઇને મારા પર દયા કરો.
133 હે યહોવા, તમારા વચનપ્રમાણે મને દોરો.

કોઇપણ દુ તાને મારા પર શાસન ન કરવા દો.
134 જુલમી માણસોમાંથી મને બચાવો,

જથેી હુ તમારા શાસનો ું પાલન કર શકુ.
135 તમારા સેવક પર તમારા ુખનો પ્રકાશ પાડો;

અને તમારા બધાં નયમો મને શીખવો.
136 તેઓ તમારા નયમો પાળતા નથી,

તેથી માર આંખોમાંથી ચોધારા આં ુ વહે છે.

સાદે
137 હે યહોવા, તમે ન્યાયી છો,

તમારા ન્યાયવચનો યથાથર્ છે.
138 તમે તમારા સા યો અમને આપ્યા,

ખરેખર અમે તેમનો વ ાસ કર શક એ.
139 તમારા માટેનો મારો ઉત્સાહ મને ક્ષીણ કર ર ો છે,

કારણ મારા શ ુઓ તમારા નયમોને ૂલી ગયાં છે.
140 તમારા શ ો તદૃન નમર્ળ છે;

અને તેથી આ તમારો સેવક તમારા શ ોને ચાહે છે.
141 જો કે હુ ુવાન છુ અને લોકો મને માન આપતાં નથી,

હુ તમારા શાસનોને કદ ૂલી જતો નથી.
142 તમારુ ન્યાયીપણું તો અનંતકાળ ટકશ;ે

તમારો નયમ સાચા અને વ સનીય છે.
143 મને ઉપા ધઓ અને આપ ઓએ જકડ લીધો છે.

પર ુ તમાર આજ્ઞામાં માર પ્રસ તા રહે છે.
144 તમારા સા યો સદાકાળ ન્યાય ુકત છે,

માટે મને સમજણ આપ, જથેી હુ જીવતો રહ શ.

કોફ
145 મેં ખરા હૃદયથી અરજ કર છે, હે યહોવા,

મને ઉ ર આપ, હુ તમારા નયમો ું પાલન કર શ.
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146 “મારુ રક્ષણ કરો” મેં તમને પ્રાથર્ના કર છે;
એટલે હુ તમારા નયમો ું પાલન કર શ.

147 પ્રભાત થતાં પહેલા મેં પ્રાથર્ના કર ;
અને મે તમાર વાતની આશા રાખી.

148 તારા વચન ું મનન કરવા માટે;
માર આંખો રાતના છેલ્લા પહોર અગાઉ ઊઘડ ગઇ હતી.

149 તમાર કૃપા પ્રમાણે માર વાણી સાંભળો;
હે યહોવા, તમારા ન્યાયવચનો પ્રમાણે મને જવાડો.

150 તમારા નયમનો ભંગ કરનારા અને દુ પ્રપંચ ઘડનારા
મારા પર હુમલો કરવા આવી ર ાં છે.

151 હે યહોવા, તમે માર નજદ ક છો;
અને તમાર સવર્ આજ્ઞાઓ સત્ય છે.

152 લાંબા સમય ૂવેર્ તમારા સા યોમાંથી મેં જાણ્ ું
કે તમે તેઓને સદાને માટે ાપ્યાં છે.

રેશ
153 મારા સંકટ સામે જુઓ અને માર રક્ષા કરો;

કારણ, હુ તમારો નયમ ૂલતો નથી.
154 માર લડતને લડો અને મને બચાવો!

મને તમારા વચન પ્રમાણે જીવવા દો.
155 દુ અન્યાયીઓથી તારણ દૂર રહે છે;

કારણકે તે તમારા નયમો શોધતા નથી.
156 હે યહોવા, તાર કરુણા ધણી મહાન છે;

તારાં ન્યાયવચનો પ્રમાણે મને જવાડ.
157 મને સતાવનારા, મારા શ ુઓ ઘણા છે;

છતાં હુ તારા નયમોથી પાછો હઠ ગયો નથી.
158 ારે મેં વ ાસઘાતીઓને જોયા; ત્યારે મેં તેમનો અસ્વીકાર

કય ;
કારણકે, તેઓ તમારા વચન ું પાલન કરતાં નથી.

159 હુ તમારા શાસનો પર કેટલો બધો પ્રેમ રા ુ છુ,
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તે ધ્યાનમાં લે જો હે યહોવા, તમાર કૃપા અ ુસાર તમે મને
જવાડો.

160 તમારા બધાં વચનો અથથી તે ઇ ત ુધી સત્ય છે;
અને તમારા સવર્ ન્યાયી વચનો અનંતકાળ ુધી ટકવાના છે.

શીન
161 મને સરદારોએ વના કારણ સતા ો છે;

પણ મારુ હૃદય તમારાં વચનોનો ભય રાખે છે.
162 જમે કોઇકને મોટો ખજાનો મળે

તેમ તમારા વચન મને રાજી કરે છે.
163 હુ અસત્યને ધ ારુ છુ, હુ તેમનો તરસ્કાર કરુ છુ

પર ુ હુ તમારા નયમને ચાહુ છુ.
164 તમારા યથાથર્ અને ન્યાયી વચનોને કારણે,

હુ દવસમા સાત વખત તમાર સ્ ુ ત કરુ છુ.
165 તમારા નયમ પર પ્રેમ રાખનારાઓને અત્યંત શાં ત મળે છે;

તેઓને કોઇ પણ ઠોકર ખવડાવી શકે તેમ નથી.
166 હે યહોવા, તમારા તારણની મેં આશા રાખી છે;

કારણ, મે તમાર આજ્ઞાઓ પાળ છે.
167 હુ તમારા સા યોને અ ુસય

અને તેથી હુ તેમના પર ઘણો પ્રેમ રા ું છુ.
168 હુ તમારા બધાં શાસનો અને સા યોને અ ુસય છુ,

હે યહોવા, હુ જે કરુ તે બ ુ તમે જાણો છો.

તાવ
169 હે યહોવા, માર પ્રાથર્નાઓ સાંભળો;

અને તમે વચન આપ્ ું છે તે પ્રમાણે મને સમજણ આપો.
170 માર પ્રાથર્નાને તમાર સમક્ષ આવવા દો;

અને તમારા વચન પ્રમાણે મને ઉગારો.
171 મારા હોઠો તમાર સ્ ુ ત ઉચ્ચારશે,

કારણકે, તમે મને તમારા વ ધઓ શીખવો છો.
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172 મને તમારા વચનોનો જવાબ આપવા દો, અને મને મારુ ગીત
ગાવા દો.

કારણ કે, તમાર આજ્ઞાઓ ૂણર્ ન્યાયી છે.
173 મને મદદ કરવા તમારો હાથ તૈયાર થાઓ કારણ કે,

મેં તમારાં શાસનોને અ ુસરવા ું પસંદ ક ુર્ છે.
174 હે યહોવા, હુ તારા તારણ માટે અ ભલાષી છુ;

તમારો નયમ એ જ મારો આનંદ છે.
175 મારા આત્માને જવાડો જથેી હુ તમાર સ્ ુ ત કર શકુ;

તમારા ન્યાયવચનો મને મદદરૂપ થાઓ.
176 હુ ૂલા પડલેા ઘેટાઁની જમે ભટક ગયો છુ;

તમે આવો
અને મને તમારા સેવકને શોધી કાઢો.

કારણકે હુ તમાર આજ્ઞાઓને ૂલ્યો નથી.

120
મં દર ુધી; ચઢ ને જવા ું ગીત.

1 મારા સંકટોમાં મે યહોવાને પોકાર કય ;
અને તેમણે મને સાંભ ો ને ઉ ર આપ્યો.

2 હે યહોવા, જૂઠા હોઠોથી તથા છેતરામણી જીભથી
તમે મારા આત્માને બચાવો.

3 હે કપટ જૂઠા લોકો, તમે ું મેળવશો?
તમારા જૂઠાણાંથી તમને શો લાભ થશે?

4 તને તી ણ બાણોથી વીંધવામા આવશ;ે
અને ધગધગતા અંગારાથી તને દજાડાશ.ે

5 મને અફસોસ છે કે હુ મેશેખમાં રહુ છુ
અને કેદારનાં તં ુઓમાં વ ું છુ.

6 જે શાં ત પર દ્વષે રાખે છે તેની સાથે રહ ને હવે તો
હુ ધરાઇ ગયો છુ.

7 ારે મેં ક ું, “મારે શાં ત જોઇએ છે.



ગીતશા 121:1 ccvi ગીતશા 122:3

હુ શાં ત ચાહુ છુ.” ત્યારે તે લોકોને લડાઇ જોઇતી હતી.

121
મં દર તરફ ચઢવા માટે ું ગીત.

1 હુ પવર્તો તરફ માર આંખો ઊંચી કરુ છુ,
મને સહાય ાંથી મળે?

2 આકાશ અને ૃથ્વી ઉત્પ કરનાર
યહોવા પાસેથી મને સહાય મળે છે.

3 તે તમને ઠોકર ખાવા દેશે ન હ, કે લપસવા દેશે ન હ.
તે જે તમાર દેખરેખ રાખે છે તે ઘસઘસાટ ઊંઘી જનાર
નથી.

4 જુઓ, ઇસ્રાએલનો જે રક્ષક છે તે ઊંઘતો નથી
અને નદ્રાવશ થતો નથી.

5 યહોવા જમણે હાથે તમાર ઉપર પોતાની છાયા પાડશે;
યહોવા તમારા રક્ષક છે.

6 ૂયર્ દવસ દરમ્યાન તમને ુકશાન ન હ કરે,
અને ચંદ્ર રાત્રી દરમ્યાન તમને દ:ુખ ન હ પહોચાડ.ે

7 યહોવા, તારુ દરેક આપ ઓમાં રક્ષણ કરશે.
યહોવા તમારા આત્માની સંભાળ રાખશ.ે

8 તમે જે બ ું કરશો તેમા યહોવા તમાર પર નજર રાખશ.ે
તે હમણાંથી તે સવર્કાળ ુધી તમાર દેખરેખ રાખશ.ે

122
મં દરે ચઢવા ું ગીત.

1 યરૂશાલેમમાં, યહોવાના મં દરમાં જવા ું
મને ક ું તેથી મને ૂબ આનંદ થયો.

2 અને હવે અમે પણ યરૂશાલેમનાં દરવાજાઓમાં ઊભા ર ા.
3 ફર એક વખત યરૂશાલેમ

એક સંગ ઠત નગર તર કે બંધા ું છે.
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4 ઇસ્રાએલના સવેર્ કુળો જે યહોવાનાં પોતાના છે તેઓ તેમનો
આભાર માનવા;

અને તેમના નામની સ્ ુ ત ગાવા ત્યાં જશે.
5 જુઓ! ત્યાં નગરનાં દરવાજાઓ પાસે દાઉદના રાજવંશના

રાજાઓએ
લોકોનો ન્યાય કરવા તેમના રા ાસનો ઊભા કયાર્ છે.

6 યરૂશાલેમની શાં તને માટે પ્રાથર્ના કરો;
જઓે તેમને ચાહે છે તેને ત્યાં શાં ત મળો.

7 ઓ યરૂશાલેમ, તારા નગરકોટની અંદર શાં ત થાઓ;
અને તારા નગરના મહેલોની અંદર કુશળતા થાઓ.

8 મારા ભાઇઓ તથા મારા મત્રો માટે હુ પ્રાથીર્ ર ો છુ.
તારામાં શાં ત થાઓ.

9 યહોવા અમારા દેવના મં દરને માટે
હુ પ્રાથર્ના કરુ છુ કે ુભ વસ્ ુઓ તમાર સાથે થશે.

123
મં દરે ચઢવા ું ગીત.

1 હે આકાશના રા ાસન પર બરાજનાર દેવ;
હુ તારા ભણી આંખ ઊંચી કરુ છુ.

2 જમે સેવક પોતાના મા લક તરફ જોયા કરે;
જમે દાસીની આંખો પોતાની શેઠાણીને જોયા કરે;

તેમ અમાર આંખો અમારા દેવ યહોવાની દયા થાય
ત્યાં ુધી તેના ભણી તાક રહે છે.

3 અમારા પર દયા કરો, હે યહોવા દયા કરો;
ખરાબ વહારથી અમે કટાળ ગયા છ એ.

4 પેલા આળ ુ અને ઉદ્ધત લોકો તરફથી અમારા પર
ૂર ું અપમાન અને દોષારોપણ થ ુ.ં

124
મં દર પર ચઢવા માટે ું દાઉદ ું ગીત.
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1 ઇસ્રાએલના લોકો ક ૂલ કરતાં કહે;
જો યહોવા અમારા પક્ષમાં ન હોત.

2 હા, ારે લોકોએ અમારા પર હુમલો કય
ત્યારે જો યહોવા અમારા પક્ષમાં ન હોત.

3 તો દશુ્મનો અમને જીવતા ગળ ગયા હોત;
અને તેઓના કોપથી અમારો નાશ થયો હોત.

4 ત્યારે પાણીની રેલમાં અમે તણાઇ ગયા હોત;
અને પાણીએ અમને ડૂબાડ દ ધા હોત.

5 તે અ ભમાની માણસોએ અમને
પાણીમાં ડૂબાડ દ ધા હોત.

6 યહોવાને ધન્ય છે કે જણેે અમને તેઓના દાંતમાં શકાર તર કે
પકડાવા ન દ ધા,

અને તેમણે અમારો નાશ થવા દ ધો ન હ.
7 જમે પારધીની જાળમાંથી પક્ષી છટક જાય;

તેમ અમારા જીવ બચી ગયા છે;
જાળ ૂટ ગઇ છે અને અમે બચી ગયા છ એ.

8 આકાશ અને ૃથ્વીના સજનહાર;
યહોવા જ અમારા મદદગાર છે.

125
મં દર ચઢવા ું ગીત.

1 જઓે યહોવામાં વ ાસ કરે છેં, સયોન પવર્ત જવેો અચળ
છે,

તેઓને કદ હલાવામાં આવશે ન હ
તેઓ સદાકાળ ટક રહેશે.

2 જમે યરૂશાલેમની આસપાસ આવેલા પવર્તો તેઓ ું સદાકાળ
રક્ષણ કરે છે;

તેમ યહોવા પોતાના લોકોની આસપાસ છે અને સદાકાળ
સૌ ું રક્ષણ કરે છે.
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3 કારણકે દુ લોકો સદાકાળ ભલા માણસોના પ્રદેશ ને તાબામાં
રાખી ન શકે,

ન હ તો સારા લોકો દષુ્કમર્ કરવા ું શરુ કરે.

4 હે યહોવા, જઓે સારાઁ છે;
અને જઓેના હૃદય યથાથર્ અને પ વત્ર છે તેમની ભલાઇ
કરો.

5 દેવ, કુટ લ લોકોને જઓે અન્ય દષુ્કમોર્ કરવા વાળા
લોકોની સાથે કુટ લ કમોર્ કરે છે તેમને દૂર લઇ જાય છે.

ઇસ્રાએલમાં શાં ત પ્રસરે!

126
મં દરે ચઢવા માટે ું ગીત.

1 ારે યહોવા બંધકોને સયોનમાં પાછા લઇ આ ા,
ત્યારે અમે સ્વપ્ન જોતાં હોઇએ એ ું લાગ્ ુ.ં

2 અમે અ ત આનંદ અને ઉત્સાહથી ગીતો ગાયા કરતાં હતા;ં
ત્યારે વદેશીઓએ ક ુ,ં
“યહોવાએ તેઓને માટે અદ્ભત કામો કયાર્ છે.”

3 યહોવાએ અમારે માટે મોટા કામ કયાર્ છે
જથેી અમે આનંદ પામીએ છ એ.

4 હે યહોવા, અમારાં બંધકોને પાછા લાવો,
અને તેમને પાણીથી ભરેલા રણના ઝરણાંની જમે ધસમસતાં
આવવાની રજા આપો.

5 જઓે આં ુ પાડતાં પાડતાં વાવે છે;
તેઓ હષર્નાદ કરતાં કરતાં લણશે.

6 જે કોઇ ૂઠ્ઠ ભર બીજ લઇને રડતાં વાવણી કરવા જાય છે;
તે ગીતો ગાતો આનંદ ભેર પાકનાં ૂળા ઊંચક ને પાછો આવે
છે.
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127
ુલેમાન ું મં દર ચઢવા માટે ું ગીત.

1 જો યહોવા ઘર ન બાંધે તો;
બાંધનારાઓનો શ્રમ થર્ છે,

અને જો યહોવા નગર ું રક્ષણ ન કરે તો;
ચોક દારનો ચોક પહેરો સમયની બરબાદ છે!

2 જીવવા માટે વહેલી સવારથી મોડ રાત ુધી
સખત પ રશ્રમ કરવાનો કોઇ અથર્ નથી,

કારણકે તે તેમને ચાહનારા
પ્રત્યેકને આરામ આપે છે.

3 બાળકો યહોવા પાસેથી મળેલી ભેટ છે.*
તેઓ માતાના દેહમાંથી મળે ું ઇનામ છે.

4 ુવાવ ામાંના ુત્રો તો;
બળવાન વીર યોદ્ધાનાં હાથમાંના તી ણ બાણ જવેા છે.

5 જે માણસનો ભાથો તેનાથી ભરેલો છે તેને ધન્ય છે.
ારે તે નગરનાં દરવાજે શ ુઓ સામે લડશે

ત્યારે તે પરા જ્જત ન હ થાય.
કારણકે તેનાં ુત્રો તેનો બચાવ કરશે.

128
મં દરે ચઢવા ું ગીત.

1 જઓે યહોવાનો ભય રાખે છે અને તેના માગર્માં ચાલે છે;
તે સવર્ને ધન્ય છે.

2 તેઓ જાત પ રશ્રમથી કમાયેલી વસ્ ુઓનો આનંદ માણશ.ે
તેઓ ુખી થશે અને તેઓ આશીવાર્ દત હશ.ે

* 127:3: બાળકો � ભેટ છે ૂળ પ્રમાણે “વારસામાં મળે ુ” સામાન્યપણે આનો
અથર્ એ છે કે દેવે ઇસ્રાએલના પ્રત્યેક પ રવારને આપેલી જમીન. આ જમીન તે ભેટ
હતી જે ખરેખર પ રવારથી કદ બહાર નથી ગઇ. કોઇ કત જમીન વહેચી શકે,
પર ુ વશ્રામવષર્ના (જુબીલી) સમયે તે જમીન પ રવારને પાછ આપી દેવામાં આવતી.
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3 તાર પત્ની તારા ઘરના અંત: ુરમાં ફળવત દ્રાક્ષાવેલાના જવેી
થશ;ે

તારા સંતાનો તાર મેજની આસપાસ જૈ ુન ૃક્ષના રોપા
જવેા થશ.ે

4 જે યહોવાથી ડરે છે તેને એવો આશીવાર્દ મળશે.
5 યહોવા તને સયોનમાંથી આશીવાર્દ આપશે;

તમે જીવનના સવર્ દવસો પયત યરૂશાલેમની સાર વસ્ ુઓનો
આનંદ માનશો.

6 ું પોતાના સંતાનોનાં સંતાનો જોશે.

ઇસ્રાએલને શાં ત થાઓ.

129
મં દર ચઢવા માટે ું ગીત.

1 ઇસ્રાએલને કહેવા દો,
“માર ુવાવ ાથી માર પાસે ઘણાં દશુ્મનો હતાં.”

2 માર ુવાવ ાથી માર પાસે ઘણા દશુ્મનો હતા
પણ તેઓ મને હરાવી ન શ ા!

3 પીઠ પર લાંબા અને ઊંડા કાપા પડ્યા તેટલો માય ,
હળથી ખેતરમાં ચાસ પાડ્યા હોય તેમ.

4 પર ુ યહોવા તો ન્યાયી છે,
દુ લોકોએ મને બાંધેલા દોરડાં ને (બંધનોન)ે તેણે કાપ્યાં
છે.

5 સયોનને ધ ારનારા બધાં અપમા નત થાઓ
અને હાર ને ભાગી જાય.

6 તેઓ છાપરા ઉપર અંકુ રત થતા ઘાસ જવેા થાઓ;
જે ૃ દ્ધ પામ્યાં પહેલા ુકાઇ જાય છે.

7 જથેી કાપનાર પોતાનો હાથ
અને ૂળા બાંધનાર પોતાની બાથ ભર શકતો નથી.

8 તેઓની પાસેથી જનારા એ ું કહેતા નથી કે,
“યહોવાનો આશીવાર્દ તમારા પર હો!
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યહોવાના નામે અમે તમને આ શષ આપીએ છ એ.”

130
મં દરે ચઢવા માટે ું ગીત.

1 હે યહોવા, સંકટોનાં ઉંડાણમાંથી મેં
તમને મદદ માટે પોકાર કય .

2 હે યહોવા, માર હાકલ સાંભળ;
અને મદદ માટેની માર હાકલ પર તમારા કાન ધ્યાન આપ.ે

3 હે યહોવા, અમારા પ્ર ;ુ જો તમે ખરેખર અમને અમારા પાપો
માટે શક્ષા કર હોત,

તો કોઇ ું અ સ્તત્વ રહેત ન હ.
4 પર ુ તમે લોકોને માફ આપો છો,

તેથી તમે આદર પામશો.
5 તેથી હુ મોટ આશા સાથે યહોવાની વાટ જોઉ છુ,

મારો આત્મા તેમની રાહ જુએ છે,
હુ તેમના વચન પર આધાર રા ું છુ.

6 પહેરો ભરનાર સંત્રી પ્રભાતની રાહ જુએ તે કરતાં વશેષ
હુ યહોવાની રાહ જોઉં છુ.

7 હે ઇસ્રાએલ, યહોવામાં તમારો વ ાસ ૂકો,
કારણ, તે દયા ુ ને કૃપા ુ છે

અને તે આપણને બચાવવા આપણી પાસે આવે છે.
8 તેઓના બધાં પાપોને માટે તે પોતે ઇસ્રાએલને માફ કરશે.

131
મં દરે ચઢવા માટે ું ગીત.

1 હે યહોવા હુ ગ વ નથી,
હુ કદ અગત્યના માણસ તર કે વતર્તો નથી.

હુ માર જાતને કદ ય “મહાન વસ્ ુઓ”
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સાથે સંડોવતો નથી જે કર ું મારા માટે અ ત ભયપ્રદ હોય.
2 મેં માર જાતને શાંત કર છે.

મારો આત્મા સ્વ અને શાંત છે.
મારો આત્મા માતાના બાહુમાં ધાવણથી ૃપ્ત થયેલ બાળક
જવેો છે.

3 હે ઇસ્રાએલ, યહોવા પર હમેશા
અને સદાય ભરોસો રાખ.

132
મં દર પરના ચઢાણ માટે ું ગીત.

1 હે યહોવા, જે સવર્ ક ો દાઉદે સહન કયાર્ હતાં તેને યાદ કરો.
2 યાકૂબના સમથર્ દેવ સમક્ષ તેણે પ્ર તજ્ઞા લીધી હતી;

હા યહોવા સમક્ષ તેણે શપથ લીધા હતા.ં
3 “ ાં ુધી હુ યહોવાને માટે મકાન ન મેળ ુ;ં

અને યાકૂબના સમથર્ દેવ માટે નવાસ ાન તૈયાર ન કરુ;
4 ત્યાં ુધી હુ મારા ઘરમાં જઇશ ન હ;

ત્યાં ુધી મારા પલંગ પર ઊંઘીશ ન હ.
5 વળ માર આંખોને ઊંઘ

અને મારા પોપચાને નદ્રા આવવા દઇશ ન હ.”
6 દેવ, અમે તેના વષે એફાથાહમાં સાંભ ુ,ં

અમને તે કરારકોશ કયાર્થ યેરામ ના જગલના ખેતરોમાં
મ ો.

7 પણ હવે ચાલો આપણે મં દરમા, દેવના કાયમી ઘરમાં જઇએ;
ચાલો આપણે દેવના પાયાસનની આગળ તેને ભજીએ.

8 હે યહોવા, ઊઠો અને, તમે તમારા શ કતશાળ કોશની સાથે
તમારા વશ્રામ ાનમાં આવો.

9 તમારા યાજકો ન્યાયીપણાથી આશીવાર્ દત થાઓ;
અને તારા ભકતો હષર્નાદ કરો.

10 તમારા સેવક દાઉદને માટે દેવ,
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તમે જે એકને પસંદ કર ને અ ભ ષકત કય છે તેનો અસ્વીકાર
ન કરો.

11 યહોવાએ દાઉદની સાથે સત્ય પ્ર તજ્ઞા કર :
“હુ તાર ગાદ પર તારા વંશજોને ૂક શ” તેથી તે તે ું વચન
તોડશે ન હ.

12 જો તારા ુત્રો મારો કરાર, અને જે નયમો હુ તેમને શીખ ું
તે પાળે;

તો તેઓના સંતાનો પણ તાર ગાદ એ સદાકાળ બેસશે.
13 હે યહોવા, તમે સયોનને

તમારા નવાસ ાન તર કે પસંદ ક ુર્ છે.
14 તમે ક ું છે, “મારા સદાકાળના વશ્રામ ું આ ળ છે.

હુ અહ બરાજમાન થઇશ.” મેં તેમ કરવા ચા ું હ ું.
15 હુ આ સયોનને સ ૃદ્ધ બનાવી અને અનાજથી ભર દઇશ.

અને હુ સયોનમાં ગર બ લોકોને ભર ૂર અનાજથી સંતોષીશ.
16 હુ તેના યાજકોને તારણનો ઝભ્ભો પહેરાવીશ;

મારા પરમ ભકતો આનંદથી ગાશે.
17 દાઉદની શ કત આ જગાએ, મજ ૂત બનશે.

“મારા અ ભ ષકત માટે મેં દ વો તૈયાર કય છે.”
18 તેના શ ુઓને હુ શરમથી ઢાંક દઇશ;

પણ તે પોતે એક ગૌરવી રાજા બનશ.ે

133
મં દરે ચઢવા માટે ું દાઉદ ું ગીત.

1 ભાઇઓ સહુ સંપીને રહે તે કે ું સરસ
અને શોભાયમાન છે!

2 તેં માથે ચોળેલા, દાઢ ુધી, હા, હારુનની દાઢ ુધી
અને તેના વસ્રની કોર ુધી, ઊતરેલા ૂલ્યવાન તેલનાં જે ું
છે.

3 વળ તે હેમોનર્ પવર્ત પરના તથા સયોનના પવર્તો પરના ઝાકળ
જે ું છે.
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કારણકે, યહોવાએ આપણને સયોનમાં શા ત જીવનનાં
આશીવાર્દ આપ્યાં છે.

134
મં દર પર ચઢવા માટે ું ગીત.

1 હે યહોવાના સેવકો, રોજ રાત્રે યહોવાના મં દરમાં સેવા કરતાં
સેવકો;

તમે યહોવાને સ્ ુત્ય માનો.
2 પ વત્ર ાન ભણી તમારા હાથ ઊંચા કરો

અને યહોવાની સ્ ુ ત કરો.
3 સયોનમાંથી યહોવા, જણેે આકાશ અને ૃથ્વી ું સજન ક ુ છે

તમને આશીવાર્દ આપો!

135
1 યહોવાના નામની સ્ ુ ત કરો;
હે યહોવાના સેવકો,

તમે તેમની સ્ ુ ત કરો.
2 યહોવાના મં દરમાં, આપણા દેવના મં દરમા;ં

આંગણામાં ઊભા રહેનારા તેમની સ્ ુ ત કરો.
3 યહોવાની સ્ ુ ત કરો કારણ, તે ઉ મ છે;

તેના નામની સ્ ુ ત કરો, કારણકે તે આનંદદાયક છે.

4 યહોવાએ પોતાને માટે યાકૂબને પસંદ કય છે;
ઇસ્રાએલને પોતાની ખાસ સંપ ત થવા માટે.

5 હુ યહોવાની મહાનતા જાણું છુ,
સવર્ દેવો કરતાં તે મહાન છે.

6 આકાશમાં ૃથ્વી પર, સ ુદ્રોમાં અને ઊંડામાં ઊંડા સ ુદ્રોમાં
યહોવાએ જે ઇચ્છ ું તે ક ુર્.

7 તે પાણીની વરાળને ઊંચે લઇ જઇ તેના વાદળાં બાંધે છે;
અને સમગ્ર ૃથ્વી પર ફેલાવે છે;
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તે વજળ મોકલી વરસાદને વરસાવે છે;
પોતાના ખજાનામાંથી તે વા ુને બહાર કાઢે છે.

8 મસરમાં તેણે માણસોના તથા પ ુઓના પ્રથમજ નતોનો વનાશ
પણ કય .

9 તેણે ફારુન અને તેના અ ધકાર ઓ વરુદ્ધ પોતાની નશાનીઓ
અને ચમત્કારો સમગ્ર મસરમાં મોકલ્યા.

10 તેમણે ૂરવીર પ્રજાઓનો નાશ કય ;
અને પરાક્રમી રાજાઓનો પણ તેણે નાશ કય .

11 અમોર ઓના રાજા સીહોનન,ે
તથા બાશાનના રાજા ઓગને;
અને કનાનના સવર્ રા ોને તેણે પરાજય આપ્યો.

12 તેમના દેશને તેણે પોતાના લોક ઇસ્રાએલને વારસામાં આપ્યો.
13 હે યહોવા, તારુ નામ અનંતકાળ છે;

હે યહોવા, તારુ સ્મરણ પેઢ દરપેઢ ટક રહેનાર છે.
14 યહોવા પોતાના લોકોનો ન્યાય કરશે;

તે તેના સેવકો પ્ર ત દયા ુ થશે.
15 બીજા રા ોના ૂ તદેવો તો સોના ચાંદ ના છે.

તેઓ માણસોના હાથે જ બનેલા છે.
16 તેઓને મોં છે છતાં તે બોલતી નથી;

આંખો હોય છે છતાં તેઓ જોતાં નથી.
17 કાન હોય છે છતાં તેઓ સાંભળતા નથી;

અને તેઓના ુખમાં ાસ હોતો નથી.
18 જઓે તેને બનાવે છે તેઓ પણ તેના જવેા જ થશે;

અને જઓે તેમના પર ભરોસો રાખે છે તેઓ પણ તેના
જવેા જ થશે.

19 હે ઇસ્રાએલ ું કુળ, યહોવાની સ્ ુ ત કરો!
હે હારુન ું કુળ, યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

20 હે લેવીના યાજકો, યહોવાનો ધન્યવાદ માનો,
જઓે યહોવાનો ભય રાખો છો અને આદર કરો છો,
યહોવાની પ્રસંશા કરો!
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21 યહોવા યરૂશાલેમમાં નવાસ કરે છે;
યરૂશાલેમના સવર્ લોકો, યહોવાની સ્ ુ ત કરો. સયોનમાંથી
ધન્ય હોજો.

યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

136
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો, કારણકે તે ઉ મ છે.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
2 સવર્ દેવોના દેવની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
3 પ્ર ુઓના પ્ર ુ સ્ ુ ત કરો!

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
4 દેવની સ્ ુ ત કરો જે એકલા જ મહાન ચમત્કારો સજરે્ છે!

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
5 જણેે પોતાના ડહાપણ વડે આકાશો ઉત્પ કયાર્ છે; તેની સ્ ુ ત

કરો.
કારણ કે તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

6 જણેે પાણી પર ૂ મને વસ્તાર છે, તેની સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

7 આકાશોમાં જમેણે મહાન ો તઓ બનાવી છે તેમની સ્ ુ ત
કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
8 દવસ પર અમલ ચલાવવા જમેણે ૂયર્ બના ો છે તેની સ્ ુ ત

કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

9 રાત પર અમલ ચલાવવાં જમેણે ચંદ્ર અને તારા બના ાં છે
તેમની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
10 મસરના પ્રથમજ નતોનો જમેણે સંહાર કય ; તેમની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
11 વળ તેઓની પાસેથી ઇસ્રાએલને છોડાવનારની સ્ ુ ત કરો.
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તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
12 પોતાના બળવાન ુજ અને લાંબા કરેલા હાથ વડે જે તેઓને

છોડવી લા ા; તેમની સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

13 તેઓની આગળ માગર્ કરવા જમેણે લાલ સ ુદ્રના બે ભાગ
કયાર્ તે યહોવાની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
14 સ ુદ્રમાં થઇને જે તેઓને ુર ક્ષત સામે પાર લઇ ગયા;

તેમની સ્ ુ ત કરો. તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
15 ફારુન તથા તેની ફોજને લાલ સ ુદ્રમાં ઉથલાવી નાખનારની

સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

16 રણમાં થઇને પોતાના લોકોને જમેણે દોયાર્;
તેમની સ્ ુ ત કરો. તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

17 જણેે મોટા રાજાઓને હરા ા છે તેમની સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

18 જણેે મહાન રાજાઓનો સંહાર કય છે તેની સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

19 અમોર ઓના રાજા સીહોનનો જમેણે સંહાર કય ;
તેમની સ્ ુ ત કરો. તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

20 બાશાનના રાજા ઓગનો જમેણે સંહાર કય ; તેમની સ્ ુ ત
કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ રકે છે.
21 જમેણે આ રાજાઓની ૂ મ ઇસ્રાએલને ભેટ તર કે સદાકાળ

માટે આપી, તેમની સ્ ુ ત કરો.
તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

22 જમેણે તે પોતાના સેવક ઇસ્રાએલને વારસામાં આપ્યો તેની
સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
23 જમેણે અમાર નબળાઇઓમાં અમને સંભાયાર્; તેની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
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24 અમારા શ ુઓથી જમેણે અમારો બચાવ કય , તેની સ્ ુ ત
કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
25 દરેક સજીવને ખોરાક ૂરો પાડે છે; તેમની સ્ ુ ત કરો.

તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.
26 આકાશોના દેવની આભારસ્ ુ ત કરો.

કારણકે તેમનો સાચો પ્રેમ અનંતકાળ ટકે છે.

137
1 અમે બા બલની નદ ઓને કાંઠે બેઠા;

સયોન ું સ્મરણ થ ું ત્યારે અમે રડ્યા.
2 એટલે અમે વીણાઓ વગાડવી બંધ કર ;

અને નેતરના ૃક્ષની ડાળ ઓ પર ટાંગી દ ધી.
3 અમારા બંધકોએ અમને આનંદ ગીતો ગાવા ક ું,

જઓેએ અમને યાતના આપી હતી તેઓએ અમને જણા ું
કે,

ફકત તેમને ુશ કરવા સયોનનાં ગીતોમાં ું કોઇ એક ગીત
ગાઓ.

4 આ વદેશી ૂ મ પર આપણે યહોવાના ગીતો
કેવી ર તે ગાઇ શક એ?

5 હે યરૂશાલેમ, જો હુ તને ૂલી જાઉં તો એ ું થાઓ,
“મારો જમણો હાથ તં ુવાદ્યની કળા ૂલી જાય.”

6 જો હુ યરૂશાલેમ ું સ્મરણ ન કરુ,
અને મારા ઉ મ આનંદ કરતાં પણ તેને શ્રે ન મા ું તો

માર જીભ મારા તાળવાને ચોટ જાય
અને હુ ફર કદ ય ગાઇ શકુ ન હ.

7 હે યહોવા, બા બલના સૈન્યે યરૂશાલેમને કબજે ક ુર્
તે દવસે અદોમીઓએ જે ક ું

તે તમે ૂલી ન જતા;ં
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તેઓએ ક ું હ ું, “તેને જમીનદોસ્ત કર નાખો.”
8 હે બા બલ તેં અમારો નાશ કય છે એ જ ર તે તારો નાશ

કરવામાં આવશે જે
માણસ તને યોગ્ય સજા આપે તેને આશીવાર્દ આપ.

9 હા, જે માણસ તારાં બાળકોને ખડક પર અફાળ ને માર નાખશે;
તે ધન્ય કહેવાશે.

138
દાઉદને સમ પતર્ એક ગીત.

1 હે યહોવા, હુ મારા ખરા હૃદયથી તમાર આભારસ્ ુ ત ગાઇશ;
હુ તમારા સ્ ુ તગાન દેવોની સમક્ષ ગાઇશ.

2 તમાર વફાદાર અને સાચા પ્રેમ માટે,
હુ તમારા પ વત્ર મં દર તરફ ફર ને ભજન કર શ,

હુ તમારો આભાર માનીશ
અને સ્ ુ ત ગાઇશ કારણ કે તમારા શ ોએ તમારા નામને
બધી વસ્ ુઓ કરતાં ઉચ્ચપદે ૂ ું છે.

3 મેં પ્રાથર્ના કર તે જ દવસે તમે મને ઉ ર આપ્યો;
અને આત્મબળ આપી મને બળવાન કય .

4 હે યહોવા, ૃથ્વીનાં સવર્ રાજાઓએ તમારા ુખનાં વચન
સાંભ ાં છે;

તેથી તેઓ તમાર સ્ ુ ત કરશ.ે
5 તેઓ યહોવાના માગોર્ વષે ગીત ગાશ,ે

કારણકે યહોવાનો મ હમા મહાન છે!
6 જો કે યહોવા સવોચ્ચર્ ાને બરાજે છે.

તે નધર્ન અને રાંક લોકોની કાળજી લે છે.
પણ ગ વ માણસોને તો

તે દૂરથી જ ઓળખે છે.
7 ભલે સંકટો મારા પર આવી પડ,ે તો પણ તમે મને ુર ક્ષત

પાર ઉતારજો;
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મારા શ ુઓના ક્રોધની સામે ું તારો હાથ લાંબો કરજ,ે
તમારા પરાક્રમથી તમે મને બચાવજો.

8 યહોવા મારા જીવનને માટે તેમની યોજનાઓ સાકાર કરશે.
હે યહોવા, તમાર કૃપા, સદાકાળ વહેતી રહે છે;
મને તરછોડશો ન હ; કારણ તમે જ મારા ઉત્પ કતાર્ છો.

139
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, તમે મારા હૃદયની પર ક્ષા કર છે;
અને તમે મારા વષે બ ું જાણો છો.

2 મારુ બેસ ું તથા ઊઠ ું તમે જાણો છો;
મારા વચારો પણ તમે વેગળેથી સમજો છો.

3 તમે જાણો છો હુ ાં જઇ ર ો છુ અને હુ ારે ુઇ જાઉ
છુ.

હુ જે બ ું કરુ છુ તે તમે જાણો છો.
4 હુ બો ું તે અગાઉ તમે જાણો છો,

કે હુ ું કહેવા ઇચ્છુ છુ.
5 તમે મને આગળને પાછળ ઘેર લીધો છે;

અને તમે તમારા હાથે મને ઝાલી રા ો છે.
6 આ ું જ્ઞાન મને તો અ ત ભ અને અદૃ ૂત છે;

તે અ ત ઉચ્ચ છે, હુ તેને કળ શકતો નથી.
7 તમારા આત્મા પાસેથી હુ ાં જાઉં?

તમાર હાજર માંથી હુ ાઁ નાસી જાઉ?
8 જો હુ આકાશમાં જાઉં તો તમે ત્યાં છો;

જો હુ શેઓલમાં જાઉં તો પણ તમે ત્યાં જ છો.
9 જો હુ પરો ઢયાની પાંખો પર

સ ુદ્રોને પેલે પાર ઘણે દૂર જાઉં
10 તો ત્યાં પણ મને તમારો હાથ દોરશે;

તમારુ સામર્થ્ય મને સહાય કરશે.
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11 જો હુ અંધકારમાં સમાઇ જવાનો પ્રયત્ન કરુ
તો રાત માર આસપાસ પ્રકાશરૂપ થશે.

12 અંધકાર પણ મને સંતાડ શકતો નથી યહોવાથી;
તમાર આગળ રાત પણ દવસની જમે પ્રકાશે છે;
અંધકાર અને પ્રકાશ બંને છે તમાર દ્ર માં સમાન.

13 મારુ અંત:કરણ તમે ઘ ુઁ છે,
અને માર માતાના ઉદરમાં માર રચના તમે કર છે.

14 ભય તથા નવાઇ પમાડે તે ર તે માર રચના થઇ;
માટે હુ તમાર આભાર સ્ ુ ત ગાઇશ;
હુ સાર ર તે જાણું છુ કે તમારાં કાય ખરેખર અદૃ ૂત છે!

15 ારે માર માતાનાં ગભાર્શયમાં સંતાઇને* માર રચના થતી
હતી

ત્યારે પણ તમે મારાં હાડકાને બનતા નહા ાં હતા
અને ારે મારુ શર ર આકાર લે ું હ ુ.ં

16 તમાર આંખોએ મારુ બીજાંકુર તે સમયે જો ુ હ ુ
ારે મારા શર રના એકેય અવયવે આકાર લીધો ન હતો.

પછ તમે મારા શર રના અંગોને વધતા જોયા,
તમે તેને તમારા ુસ્તકમાં દરરોજ એ જમે જમે આકાર લેતા
ગયા તેમ નોંધ્યા.

અને તેમાનાં એકેય ુમ થયેલ નથી!
17 હે દેવ, તારા વચારો મારા માટે કેટલાં કમતી છે!

દેવ તમે ઘણું બ ું જાણો છો!
18 જો હુ તમારા વચારોને ગણવાનો પ્રયત્ન કરુ તો તેઓ રેતીના

કણ કરતાંય વધારે થાય,
અને ારે હુ તેમને ગણવા ું ૂરુ કર શ તો હજી પણ હુ
તાર સાથે હોઇશ!

19 હે યહોવા, તમે દુ ોનો ખચીત સંહાર કરો;

* 139:15: માર � સંતાઇને ૂળ પ્રમાણે માતાના ગભાર્શયમાં “ધરતીના ઊંડામાં
ઊંડા ભાગો” જે જગ્યાનાં વષે આપણે કાંઇ જાણતા નથી તે કહેવાની આ ર ત છે.
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અને લોહ તરસ્યા ૂનીઓ મારાથી દૂર થાઓ.
20 તેઓ તમારા નામની નદા બહુ કરે છે;

અને તમાર વરુદ્ધ મગરુર થી ઊભા રહે છે;
તેઓ કેટલા ૂખર્ છે!

21 હે યહોવા, તમારો દ્વષે કરનારાઓનો ું હુ દ્વષે ન કરુ?
જઓે તમાર સામે ઊઠે છે; ું હુ તેઓનો ધ ાર ન કરુ?

22 હુ તેઓને સં ૂણર્ ર તે ધ ારુ છુ;
હુ તમારા શ ુઓને મારા શ ુઓ ગણું છુ.

23 હે યહોવા, માર પર ક્ષા કર; અને મારુ અંત:કરણ ઓળખ;
માર કસોટ કર અને મારા વચારોને પકડ.

24 તમને દ:ુખ થાય તેવી બાબત તમને મારામાં દેખાય તો મને
જણાવો;

અને સનાતન માગેર્ મને દોર જાઓ.

140
નદશક માટે. દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, દુ માણસોથી મને ુકત કરો;
જુલમગારોથી તમે મારુ સદા રક્ષણ કરો.

2 તેઓ પોતાના અંતરમાં દુ યોજનાઓ ઘડે છે;
ને રોજ રોજ નવા ઝગડા ઊભા કયાર્ કરે છે.

3 તેઓએ પોતાની જીભ સાપની જવેી તી ણ બનાવી છે;
અને તેઓની જીભની નીચે નાગ ું વષ છે.

4 હે યહોવા, દુ ોના હાથોમાંથી મને બચાવો;
જઓેએ મને હાની પહોંચાડવાની યોજના કર છે;
એવા હસક માણસોથી તમે મને બચાવો.

5 હે ગ વ માણસોએ મને પકડવા છટકુ ગોઠ ું છે;
આચકો માર ને મને ઊંચે ખેંચીને હવામાં લટકતા છોડવા માટે
જાળ પાથર છે;

તેઓ મારા ઉપર જાળ નાખવા જાડ માં છુપાયા છે.
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6 મેં યહોવાને ક ું, તમે મારા દેવ છો;
હે યહોવા, દયા માટેની માર અરજ સાંભળો.

7 હે પ્ર ુ યહોવા, મારા સમથર્ તારક;
ુદ્ધના દવસે તમે મારા શર ું રક્ષણ કરો છો.

8 હે યહોવા, આ દુ ો જે ઇચ્છે છે તે તેમની પાસે ન હોય.
તેઓની યોજનાઓને સફળ થવા દેશો ન હ;
ન હ તો તેઓ ઊંચા ઊઠશે.

9 તેઓના કાવતરાંની જાળમાં તેઓ જ ફસાય તે ું થાઓ;
મારુ ૂંડુ થાય તે માટે તેમણે જે યોજનાઓ કર છે
તેનાથી તેઓનો જ નાશ થાય તે ું થાઓ.

10 ધગધગતા અંગારા તેમના મસ્તક પર પડો;
અથવા તેઓને અ માં ફેંક દેવામાં આવે;
અથવા તો ઊંડા ખાડાઓમાં નાખવામાં આવે ાંથી તેઓ
કદ બચી શકે ન હ.

11 જૂઠુ બોલનારાઓને આ દેશમાં રહેવા દેશો ન હ,
તે દુ હસક માણસોનો શકાર અને વનાશ થવા દો!

12 મને જાણ છે કે, યહોવા નધર્ન લોકોનો નષ્પક્ષતાથી ન્યાય
કરશ,ે

અને ગર બોનો હક જાળવશે.
13 યહોવાનો ભય રાખનારા ન્યાયીઓ ખરેખર તમારા નામનો

આભાર માનશ;ે
કારણકે, યથાથર્ મ ુષ્યો તમાર સક્ષમતામાં જીવશ.ે

141
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, જલ્દ થી મને ઉ ર આપો;
કારણકે, મેં પ્રાથર્ના કર છે.
મદદ માટેનો પોકાર સાંભળો.

2 માર પ્રાથર્ના તાર સં ુખ ૂપ જવેી થાઓ,
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મારા ઊંચા થયેલા હાથો તે વેદ પરના સંધ્યાકાળના
દહનાપર્ણોની જમે તમને સ્વીકાયર્ હો!

3 હે યહોવા, મારા ુખને બંધ રાખવા
અને મારા હોઠોને બીડલેા રાખવા મને સહાય કરો.

4 મારા હૃદયમાં કઇ દુ વસ્ ુ પ્રવેશે ન હ,
જથેી દષુ્કમોર્ કરનારની સાથે તેમના દુ કાય માં હુ જોડાઉં
ન હ

અને તેઓ જે કરવા ચાહે છે તેમાં હુ તેમને સાથ ન આ ુ.ં
5 જો કોઇ ન્યાયી માણસ મને ુધારે તો

હુ તેમને સાર વસ્ ુ કરવા તર કે સમજીશ.
તેમનો ઠપકો માથા પર તેલ નાખવા જવેો રહેશે.

હુ કદા પ આવા સ્વા ય વધર્કનો નકાર ન કરુ!
પણ ખરાબ લોકોનાં દુ કૃત્યો વરુદ્ધ હુ પ્રાથર્ના કર શ.
6 તેઓના ન્યાયધીશો પવર્તની ટોચ ઉપરથી પાડ નાખવામાં આવ.ે

તેઓ સાંભળશે અને અ ુભવશે કે મારાં શ ો સાચા અને
મીઠાં છે.

7 જમે કોઇ જમીન ખેડે અને આજુબાજુ ગંદક ફેલાવે,
તેમ અમારાં હાડકાં કબરના પ્રવેશ આગળ વખરાયેલાં હતા.

8 પણ હે યહોવા પ્ર ,ુ હુ મદદ માટે તમાર તરફ જોઉં છુ.
હુ તમારો વ ાસ કરુ છુ.
મારા આત્માનો નાશ ન થવા દો.

9 તેઓએ મારા માટે ગોઠવેલા ફાંદાથી
અને ૂંડુ કરનારાઓએ ગોઠવેલી જાળમાથી મને બચાવો.

10 દુ ો પોતાની જાળમાં ફસાઇ જાય,
અને તમે માર રક્ષા કરો.

142
દાઉદ ુફામાં હતો તે સમયે લખાયેલી તેની પ્રાથર્ના. દાઉદ ું

માસ્ક લ.
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1 હુ મોટા સાદે યહોવાને આજીજી કરુ છુ;
અને દયા માટે ઊંચા સ્વરે વનંતી કરુ છુ.

2 હુ તેમની આગળ માર ફ રયાદો વરસા ું છુ
અને માર ુશ્કેલીઓ વષે હુ તેમને જણા ું છુ.

3 હુ બેહોશ થવાનો હોઉં,
ત્યારે મને ું થાય છે તે તમે જાણો છો પણ જે રસ્તે હુ
ચા ું છુ;

તેમા તેઓએ ફદા ગોઠ ા છે.

4 ારે હુ આજુબાજુ જોઉં છુ,
હુ કોઇ મત્રને જોતો નથી,

જે મને મદદ કર શકે,
અથવા માર સંભાળ રાખી શકે અથવા મારો બચાવ કર
શકે.

5 હે યહોવા, માર પ્રાથર્નામાં મે તમને પોકાર કય અને ક ુ,ં
“યહોવા, માર સંતાવાની જગા માત્ર તમે જ છો.
આ જીવનમાં માર પાસે જે બ ું છે તે તમે છો.”

6 મારા પોકારો સાંભળો,
કેમકે હુ દ:ુખી છુ;

જઓે માર પાછળ પડ્યાં છે તેમનાથી મને બચાવો;
કારણકે તેઓ મારા કરતાં વ ુ બળવાન છે.

7 મને બંદ વાસમાંથી બહાર લાવો,
જથેી હુ તમારો આભાર માની શકુ.

તમાર સવર્ મદદને માટે દેવનો ભય રાખનારા
માર સાથે આનંદ કરશે તમે મારા માટે ઉદાર છો.

143
દાઉદ ું ગીત.

1 હે યહોવા, માર પ્રાથર્ના સાંભળો,
માર આજીજીનો જવાબ આપો
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અને મને બતાવો કે તમે ભલા અને ન્યાયી છો.
2 હે યહોવા, માર , તમારા સેવકની, ચકાસણી ન કરો,

કારણ કે તમાર આગળ કોઇ નદોષર્ મળશે ન હ.
3 મારા શ ુઓ માર પાછળ પડ્યા છે;

તેઓએ મને જમીન પર પછાડ્યો છે,
અને અંધકારમાં ૂર દ ધો છે,

જાણે હુ મર ગયો હોઉં તેમ.
4 માટે મારો આત્મા ઘણો ૂંઝાઇ ગયો છે;

અને મારુ અંત:કરણ સ્તબ્ધ થઇ ગ ું છે.
5 હુ ૂતકાળનાં વષોર્ સ્મરુ છુ;

તે વખતે તમે મ હમાવંત ચમત્કારો કયાર્ હતા;ં
તે ું મનન કરુ છુ.

6 હુ મારા હાથ તમારા ભણી પ્રસારુ છુ;
ૂક ધરતીની જમે મારો જીવ તમારા માટે તરસે છે.

7 હે યહોવા, મને જલ્દ જવાબ દો કારણકે હવે
હુ નબળો થતો જાઉં છુ;

તમે મારાથી મોઢુ ફેરવશો તો
હુ ૃત્ ુ પામીશ.

8 મને પ્રભાતમાં તમાર કૃપા અ ુભવવા દો;
કારણકે, હુ તમારા પર ભરોસો રા ું છુ.

જે માગેર્ મારે ચાલ ું જોઇએ તે મને બતાવો, કારણકે,
હુ મારુ જીવન તમારા હાથોમાં ૂકુ છુ.

9 મારા શ ુઓથી તમે માર રક્ષા કરો;
સંતાવા માટે હુ તમારે શરણે આ ો છુ.

10 મને તમાર ઇચ્છા પ્રમાણે વતર્વા ું શીખવો;
કારણકે તમે મારા દેવ છો;

તમારો ઉ મ આત્મા મને સત્યને માગેર્ દોર જાઓ.
11 હે યહોવા, તમારા નામને માટે મને જીવાડો;

તમારા ન્યાયીપણાથી મને ુશ્કેલીમાંથી બચાવો.
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12 મારા પ્રત્યેની કૃપાથી તમે મારા શ ુઓનો નાશ કરો;
અને મારા આત્માને સતાવનારાઓનો સંહાર કરો;

કારણકે હુ તમારો સેવક છુ.

144
દાઉદ ું સ્ ુ તગાન.

1 યહોવા મારો ખડક છે,
તેની સ્ ુ ત કરો;

તે મારા હાથને અને માર આંગળ ઓને ુદ્ધમાં લડતાં શીખવ;ે
તે મને ુદ્ધ માટે પ્ર શક્ષણ આપે છે.

2 તે મારો ગઢ છે; મારો કલ્લો છે;
મારુ સામર્થ્ય અને માર ુરક્ષા છે;

તે મારા રક્ષક છે;
તે મારા લોકોને

મારે તાબે કરે છે.
યહોવા મારો સાચો પ્રેમ છે.

3 હે યહોવા, શા માટે તમે લોકોને મહત્વના ગણો છો?
તમે માણસોની નોંધ પણ શા માટે લો છો?

4 લોકોના જીવન તો પવનના ૂસવાટા જવેા હોય છે.
લોકોના જીવન તો પસાર થઇ રહેલા પડછાયા જવેા હોય
છે.

5 હે યહોવા, તમારાં આકાશોને નીચે નમાવીને ઊતર આવો;
પવર્તોને સ્પશર્ કરો; એટલે તેઓ ુમાડામાં ફેરવાઇ જશે.

6 વીજળ ચમકે અને મારા શ ુઓ વખેરાઇ જાય.
તમારા “બાણ” ચલાવીને તેઓને વીધી ૂકો.

7 સ્વગર્માંથી નીચે ઊતર આવો અને મને શ ુઓના સ ુદ્રમાંથી
ઉગારો,

મને બહાર ખેચી કાઢો,
અને વદેશીઓથી મને બચાવો.
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8 તેઓ જૂઠુ બોલે છે,
તેઓ છેતર પડ કરે છે.

9 હે યહોવા, દશ તારવાળાં વાજંીત્ર સાથે હુ તમાર સમક્ષ ન ું
ગીત ગાઇશ,

તમાર સ્ ુ ત ું ગીત ગાઇશ.
10 તે રાજાઓને તારણ આપે છે;

તે પોતાના સેવક દાઉદને ઘાતક તરવારથી બચાવનાર છે.
11 આ શ ુઓથી; આ જૂઠાઓથી; માર રક્ષા કરો;

આ વદેશીઓ જે છેતર પડ કરે છે
તે લોકોથી તમે મને ઉગારો.

12 અમારા ુત્રો પોતાની ુવાવ ામાં વધેલા રોપા જવેા થાઓ;
અમાર ુત્રીઓ રાજમહેલના શણગારેલી ૂણાની થાંભલીઓ
જવેી થાઓ.

13 અમાર વખારો વ વધ જાતના બધાં અનાજથી ભર ૂર થાઓ;
અને તે અમને હમેશા મળ ું રહે.

અમારાં ઘેટાં અમારા વાડાઓમાં હજારોને
દશ હજારો બચ્ચાં જણનાર થાઓ.
14 અમારા બળદો ખેતરોની પેદાશથી લાદેલા થાઓ;

અમારા નગર પર શ ુઓ ું આક્રમણ ન થાઓ;
સવર્ત્ર શાં ત વસ્તરો;
શેર ઓમાં કોઇ અપરાધ ન કરો.

15 જે પ્રજા ું આ સત્ય વણર્ન છે; તે પ્રજાને ધન્ય હો.
જે પ્રજાના દેવ યહોવા છે તેઓને ધન્ય છે.

145
દાઉદ ું ગીત.

1 હે મારા દેવ, મારા રાજા, હુ તમારા નામ ું ગૌરવ વધાર શ!
હુ તમારા નામની સ્ ુ ત સદાય અને હમેશા કર શ!

2 હુ પ્ર ત દન તમાર પ્રશંશા કર શ,
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અને સદા હુ તમારા નામની સ્ ુ ત ગાઇશ.
3 યહોવા મહાન છે તે બહુ જ સ્ ુ તપાત્ર છે;

તેમની મહાનતાનો તાગ પામી શકાય તેમ નથી.
4 પેઢ દરપેઢ તમારાં કામની પ્રશંસા થશ;ે

અને તમારા પરાક્રમનાં કાય પ્રગટ કરાવાશે.
5 હુ તમાર મહાનતા અને તમારા મ હમા વષે બોલીશ;

હુ તમારા અદ્ભત ચમત્કારો વષે ચચાર્ કર શ.
6 લોકો તમારાં પરાક્રમી કૃત્યો ું સામર્થ્ય પ્રગટ કરશે;

હુ તમાર મહાનતા વણર્વીશ.
7 તેઓ તમારા અનહદ પરોપકાર ું સ્મરણ કર ને તમાર ક તર્

ગજાવશે;
અને તમારા ન્યાયીપણા વષે ગીતો ગાશે.

8 યહોવા દયા ુ અને કૃપા ુ છે;
તે ક્રોધ કરવામાં ધીમા અને પ્રેમથી ભર ૂર છે.

9 તેઓ પ્રત્યેક સાથે ભલા છે;
અને તે જે કરે છે, તેમાં તેમની દયાની પ્રતી ત થાય છે.

10 હે યહોવા, જે બધાં તમારુ સજન છે તે બધાં તમારો આભાર
માનો,

અને તમારા ભકતો તમાર સ્ ુ ત કરે.
11 તેઓ ભેગા મળ ને તમારા રા ના મ હમા વષે વાત કરશે;

અને
તમારુ પરાક્રમ પ્રગટ કરશે.

12 જથેી સવર્ લોકો તમારા ચમત્કાર વષ,ે
તથા તમારા રા ના મ હમા વષે અને પ્રતાપ વષે જાણે.

13 કારણકે તમારા રા નો અંત કદ આવતો નથી;
અને તમારુ શાસન પેઢ દરપેઢ ચા ું રહે છે.

14 ભં ગત થયેલ સૌનો આધાર યહોવા પોતે છે;
બોજા તળે કચડાયેલાઓને તે બળવાન કરે છે.

15 સવર્ કોઇ તમને આ ુરતાથી જોઇ ર ાં છે.
અને તેઓની જરૂ રયાત પ્રમાણે તમે અ ૂરુ પાડો છો.
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16 પ્રત્યેક સજીવોની ૂખ
અને તરસ તમે સતત સંતોષો છો.

17 યહોવા જે કઇ કરે છે તે સવર્માં પ્રામા ણક
અને દયાથી ભર ૂર છે.

18 જઓે પ્રામા ણકપણે તેમને મદદ માટે પોકારે છે;
તેઓની સાથે યહોવાની આત્મીયતા રહે છે.

19 યહોવાનો ભય રાખનારા, અને તેમના પર ભરોસો રાખનારાઓની
મનોકામનાઓ ૂણર્ કરે છે;

સદાય માટેની તેમની વનંતીઓ સાંભળ ને તેઓને છોડાવે
છે.

20 તેમના પર પ્રેમ રાખનારા સવર્ કોઇ ું તે રક્ષણ કરે છે;
પણ દુ ોનો નાશ કરે છે.

21 હુ મારા ુખે યહોવાની સ્ ુ ત કર શ;
તેમના પ વત્ર નામની સ્ ુ ત દરેક જણ સદાકાળ કરતો રહેશે!

146
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો.

હે મારા આત્મા યહોવાની સ્ ુ ત કર.
2 મારા જીવન પયત હુ યહોવાની સ્ ુ ત કર શ;

મારા જીવનનાં છેલ્લા ાસ ુધી હુ તેમનાં સ્ ુ તગીતો
ગાઇશ.

3 તમે રાજાઓ કે માણસોનો ભરોસો ન રાખો,
કારણકે તેમની પાસે તારણ નથી.

4 તેનો પ્રાણ તેમને છોડ જાય છે,
અને તેમ ું શર ર ૂળમાં પાછુ મળ જાય છે;
અને તેમની બધી યોજનાઓ નકામી જાય છે.

5 જે માણસને સહાય કરનાર યાકૂબના દેવ છે;
અને જનેી આશા તેના દેવ યહોવામાં છે; તે આશીવાર્ દત
છે.

6 યહોવાએ ૃથ્વી તથા આકાશો,
સ ુદ્રો તથા તેમાંના સવર્સ્વ ું સજન ક ુર્ છે,
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તે પોતાના પ્રત્યેક વચન ુઁ પાલન કરે છે.
7 તે કચડાયેલાઓનો ન્યાય જાળવી રાખે છે,

તે ૂ ાઓને અનાજ ૂરુ પાડે છે.
યહોવા કેદ ઓને ુકત કરાવે છે.

8 યહોવા આંધળાને દેખતાઁ કરે છે;
યહોવા ભારે બોજથી દબાયેલાઓનો બોજો હલકો કરે છે,

કારણકે યહોવા ન્યાયી માણસને પ્રેમ કરે છે.
9 યહોવા નરા શ્રતો ું રક્ષણ કરે છે;

અને અનાથો તથા વધવાઓની કાળજી લે છે;
પણ દુ ોની યોજનાઓને ઊંધી વાળે છે.

10 યહોવા સદાકાળ રાજ કરશે, હે સયોન,
તમારા દેવ પેઢ દર પેઢ રાજ કરશ.ે

યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ!

147
1 તે ભલા છે માટે યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ.

આપણા દેવનાં સ્ ુ તગીતો ગાઓ.
કારણકે તે સારુ અને ગમ ું છે.

2 યહોવા યરૂશાલેમને બાંધે છે;
તે ઇસ્રાએલી લોકો જઓે બંદ વાન બનાવાયા હતાં તેઓને
ભેગા કરશે અને પાછા લાવશે.

3 હૃદયભંગ થયેલાઓને તે સાજાઁ કરે છે;
અને તે તેઓના ઘા રૂઝવે છે અને પાટા બાંધે છે.

4 તે તારાઓની ગણતર કરે છે;
અને તેઓને નામ દઇને બોલાવે છે.

5 આપણા પ્ર ુ કેવા મહાન છે!
તેમના સામર્થ્યનો પાર નથી!
તેમના જ્ઞાનની કોઇ સીમા નથી.

6 યહોવા નમ્રજનોને આધાર આપે છે;
પર ુ દુ ોને અપમા નત કરે છે.
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7 યહોવાએ કરેલા ઉપકારો માટે તેમનો આભાર માનો;
આપણા યહોવાના સતાર સાથે સ્તોત્રગીત ગાઓ.

8 તે આકાશને વાદળોથી ઢાંકે છે;
ૃથ્વીને માટે તે વરસાદ તૈયાર કર રાખે છે;

તે પહાડો પર ઘાસ ઉગાડે છે.
9 પ ુઓને તેમજ પોકાર કરતાં કાગડાનાં બચ્ચાંને

પણ તે જ ખોરાક આપે છે.
10 દેવની ુશી ુદ્ધના ઘોડાઓની શ કતમાં

અને બળવાન સૈ નકોમાં નથી.
11 પણ જઓે તેમનો ભય રાખે છે;

ને યહોવાની કૃપા માટે વાટ જુએ છે;
તેથી યહોવા ુશ રહે છે.

12 હે યરૂશાલેમ, તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો;
હે સયોન, તમારા દેવની સ્ ુ ત કરો.

13 કારણ, તેમણે તારા સવર્ શ ુઓ વરુદ્ધ, તારા દરવાજાઓને
ુર ક્ષત કયાર્ છે.

અને તારા કુળના સવર્ સંતાનોને આશીવાર્ દત કયાર્ છે.
14 તે તમારા સમગ્ર દેશમાં શાં ત ાપે છે;

અને તે તારા કોઠારોને અનાજથી ભર ૂર કરે છે.
15 તે પોતાની આજ્ઞા ૃથ્વી પર મોકલે છે;

અને તે ું વચન અ ત વેગથી દોડે છે.
16 તે જમીનને ઢાંકવા સફેદ ઊન જવેો બરફ મોકલે છે

અને ૂળ જવેી હવામાંથી બરફનાં કરાંની ૃ કરે છે.
17 તે આકાશમાંથી પથ્થરની જમે પડતાં કરા મોકલે છે

અને તેણે મોકલેલી ટાઢ આગળ કોણ ઊ ું રહ શકે?
18 તે પોતા ું વચન મોકલીને તેમને ઓગળાવે છે;

તે પોતાના પવનને કાવાની આજ્ઞા કરે છે;
અને સવર્ નદ ઓમા પાણી વહેતાં થાય છે.

19 દેવે યાકૂબને તેમના વચન આપ્યા,
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તેમણે તેમના વ ધઓ અને નયમો પણ ઇસ્રાએલને આપ્યા.
20 અન્ય કોઇ પ્રજા સાથે તેમણે આ પ્રમાણે ક ુર્ નથી;

અન્ય પ્રજાઓએ તેમની આજ્ઞાઓ જાણી નથી.

યહોવાની સ્ ુ ત થાઓ.

148
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

આકાશમાંથી તેમની સ્ ુ ત કરો!
ઉચ્ચ ાનમાંથી તેમની સ્ ુ ત કરો!

2 તમે બધાં દેવદૂતો તેમની સ્ ુ ત કરો;
તેમનાં સવર્ સૈન્યો તેમની સ્ ુ ત કરો!

3 ૂયર્ તથા ચંદ્ર, તમે તેની સ્ ુ ત કરો!
સવર્ ઝગઝગતાં તારા તેમની સ્ ુ ત કરો!

4 આકાશોનાં આકાશ તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો!
આકાશ ઉપરના પાણી તેમની સ્ ુ ત કરો!

5 તમે બધાં જે ું તેમણે સજન ક ુર્ છે તે યહોવાનાં નામની સ્ ુ ત
કરો;

કારણ તેના હુકમથીજ તમે જન્મ્યા.
6 દેવે આ બધી વસ્ ુઓ, સદાકાળ માટે ાપન કર છે તેમણે

જે નયમ પ્ર ા પત કયાર્ છે
તેનો અંત કદા પ આવશે ન હ અને ઉલ્લંધન કર શકે ન હ.

7 હે ૃથ્વી પરના બધાં જ જીવો, તમે યહોવાની સ્ ુ ત કરો;
હે મહાસાગરનાં ઊંડાણોમાં વસતાં સૌ જીવો તેમની સ્ ુ ત
કરો.

8 અ તથા કરા, હમ તથા મેઘ;
આંધીના વા ુ, જે એ ુ વચન ૂરુ કરે છે.

9 તમે પવર્તો તથા ડુગરો;
ફળ ૃક્ષો તથા સવર્ દેવદારો.
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10 હસક પ્રાણીઓ તથા સવર્ પ ુઓ;
પેટે ચાલનારાં જીવજ ુ તથા ઊડનારાં પક્ષીઓ;

11 ૃથ્વીના રાજાઓ, અને સવર્ પ્રજાઓ,
તથા તેઓના અ ધકાર ઓ તેમજ ન્યાયાધીશો;

12 ુવાનો અને કન્યાઓ,
ૃદ્ધો અને બાળકો;

13 તમે સવ યહોવાની સ્ ુ ત કરો
કારણકે ફકત તેમ ું એકલા ું જ નામ પ્ર ત ાપાત્ર છે!

આકાશ અને ૃથ્વી પરની
તમામ વસ્ ુઓ તેમની સ્ ુ ત કરો!

14 તે તેમના લોકોની તાકાત વધારશે,
તેના વફાદાર સંતો તેમની સ્ ુ ત કરો.

સવર્ ઇસ્રાએલીઓ જે લોકો તેમની ૂબ નજીક છે તે તેમની સ્ ુ ત
કરો.

149
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

તેમની સમક્ષ ન ું ગીત ગાઓ;
સંતોની સભામાં તેની સ્ ુ ત કરો.

2 ઇસ્રાએલ, તમારા સજનહારનાં અ સ્તત્વનો તમે આનંદ કરો;
સયોનના લોકો, તમારા રાજાની નકટતાનો આનંદ મનાવો.

3 તેઓ તેના નામની સ્ ુ ત ૃત્યસ હત કરો;
ડફ તથા વીણાથી તેનાં સ્તોત્ર ગીત ગાઓ.

4 કારણકે યહોવા પોતાના લોકોમાં આનંદ માને છે;
અને નમ્રજનોનો ઉદ્ધાર કરે છે.

5 તેમનાં સંતો તેમના ગૌરવથી હરખાય છે;
પથાર માં ૂતા હોય ત્યારે પણ તમે આનંદના ગીતો ગાઓ.

6 તેઓના કઠમાંથી યહોવાની ઉ મ સ્ ુ ત ગવાઓ;
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અને તેઓના હાથમાં બેધાર તરવાર રહો.
7 તેઓ બીજા રા ોને સજા કરે

અને તેમને પાઠ ભણાવ.ે
8 તેઓના રાજાઓને અને આગેવાનોને;

લોખંડની સાંકળોથી બાંધ.ે
9 અને તેઓને દેવના ુકાદો ુજબ તેઓ સજા કરે!

યહોવા તેમના બધાં સંતોનો આદર છે.
યહોવાની સ્ ુ ત કરો.

150
1 યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

તેમના મં દરમાં તેમની સ્ ુ ત કરો!
તેમના શ કતશાળ આકાશમાં તેમની સ્ ુ ત કરો!

2 તેનાં પરાક્રમી કાય માટે તેમની સ્ ુ ત કરો;
તેમની અજોડ મહાનતા માટે તેમની સ્ ુ ત કરો.

3 રણ શગડા વગાડ ને તેમની સ્ ુ ત કરો;
સતાર તથા વીણાથી તેમની સ્ ુ ત કરો.

4 ખંજર તથા ૃત્યસ હત તેમની સ્ ુ ત કરો;
સારગી તથા શરણાઇ સાથે તેમની સ્ ુ ત કરો.

5 તીવ્ર ૂરવાળ ઝાંઝોના મોટા અવાજ સાથે તેમની સ્ ુ ત ગાઓ,
ઝાંઝોના હષર્નાદ સાથે તેમની સ્ ુ ત કરો!

6 ાસોચ્છ્વાસ લેનારાં સવર્ યહોવાની સ્ ુ ત કરો!

તમે સૌ યહોવાની સ્ ુ ત કરો!
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