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ય મયાનો વલાપ
લેખક
ય મયાનો વલાપ ુસ્તકમાં તેના લેખક ું નામ જોવા મળ ું નથી.

યહૂદ અને ખ્રસ્તી બંને પરપરાઓ ય મયાને લેખક માને છે. ુસ્તકના
લેખકે યરુશાલેમના વનાશના પ રણામો જોયા હતા અને લાગે છે
કે આક્રમણ પણ જો ું હશે. (1:13-15). ય મયા બંને ઘટનાઓ
સમયે હાજર હતો. યહૂદાએ ઈ ર વરુદ્ધ બળવો કય અને તેમની
સાથેનો કરાર તોડ્યો. ઈ રે તેનો જવાબ પોતાના લોકોને ુધારવા
બા બલના લોકોનો ઉપયોગ કર ને આપ્યો. સમગ્ર ુસ્તકમાં દશાર્વેલ
દારુણ દઃુખસહન છતાં ત્રીજો અધ્યાય આશા ું વચન પ્રગટ કરે છે.
ય મયા ઈ રની ભલાઈ યાદ કરે છે. પોતાના વાંચકોને પ્ર ુની કરુણા
તથા અચળ પ્રેમ વષે જણાવતા તે ઈ રના વ ા ુપણાના સત્ય દ્વારા
દલાસો ૂરો પાડે છે.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 586 થી 584 વચ્ચેનો છે.
ય મયા, બા બલના લોકોએ યરુશાલેમને ઘેરો ઘાલ્યો તથા તેનો

વનાશ કય તે પછ ની યરુશાલેમની ભયંકર હાલતનો, નજરે જોયો
અહેવાલઆપે છે.

વાંચકવગર્
જે હ ૂઓ દેશ નકાલ દરમ્યાન જીવતા ર ા અને ઇઝરાયલ પાછા

ફયાર્ તેઓ અને બાઇબલના બધા જ વાંચકો.
હે ુ
રા ય અને ક્તગત બંને પાપના પ રણામોઆવે છે. ઈ ર લોકો

અને પ ર તઓનો ઉપયોગ પોતાના અ ુયાયીઓને પોતાની પાસે
પાછા લાવવા સાધનો તર કે કરે છે. ઈ ર જ એક આશા છે. જમે
ઈ રે દેશ નકાલમાંથી યહૂદ ઓનો શેષ બચા ો તેમ, તેમણે પોતાના
ુત્ર ઈ ુમાં ઉદ્ધારક આપ્યો છે. પાપ અનંતકા ળક ૃત્ ુ ઉપજાવે છે,
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તો પણ ઈ ર પોતાની ઉદ્ધારની યોજના દ્વારા અનંતજીવન આપવાનો
પ્રસ્તાવ ૂકે છે. ય મયાનો વલાપ ુસ્તક એ સ્પ કરે છે કે પાપ અને
બળવો ઈ રનો કોપ લાવે છે (1:8-9; 4:13; 5:16).

ુદ્રાલેખ
વલાપ

રૂપરેખા
1. ય મયા યરુશાલેમ માટે વલાપ કરે છે— 1:1-22
2. પાપ ઈ રનો કોપ લાવે છે— 2:1-22
3. ઈ ર કદા પ પોતાના લોકોનો ત્યાગ કરતા નથી— 3:1-66
4. યરુશાલેમની ભ તાનો નાશ— 4:1-22
5. ય મયા લોકો માટે મધ્ય ી કરે છે— 5:1-22

1
1જે નગર વસ્તીથી ભરે ું હ ું, તે એકલવા ું થઈ ગ ું છે!
જે દેશ વદેશમાં મહાન ગણા ું હ ુ,ં તે વધવા જે ું થઈ ગ ું છે!
જે દેશ વદેશમાં મહારાણી જે ું હ ુ,ં તે બીજી પ્રજાઓ ું ુલામ થઈ

ગ ુ!ં
2 તે રાત્રે પોક ૂક ને રડે છે અને તેના ગાલ પર અ ુધારા વહે છે.
તેના પ્રેમીઓમાંથી તેને આ ાસનઆપનાર કોઈ નથી.
તેના સવર્ મત્રોએ તેને દગો કય છે. તેઓ તેના શ ુઓ થયા છે.
3 દઃુખને લીધે તથા કપર ુલામીને લીધે યહૂદા બંદ વાસમાં ગયો છે.
તે અન્ય પ્રજાઓમાં રહે છે અને તેને વસામો મળતો નથી.
તેની પાછળ પડનારા સવર્એ તેને સંકળામણમાં લાવીને પકડ પાડ્યો છે.
4 સયોનના માગ શોક કરે છે કેમ કે ત્યાંના ઉત્સવોમાં કોઈઆવ ું નથી.
તેના સવર્ દરવાજા ઉજ્જડ થઈ ગયા છે. તેના યાજકો નસાસા નાખે

છે.
તેની કુમા રકાઓઅ તઉદાસથઈગઈ છેઅને તે નગર ખ તાઅ ુભવે

છે.
5 નગરના શ ુઓ તેના સ ાધીશો થઈ ગયા;અને સ ૃદ્ધ થયા.
તેના અસં પાપોના કારણે યહોવાહે તેને શક્ષા કર ને તેને દ:ુખ દ ું

છે.
દશુ્મનો તેનાં બાળકોને ઢસડ ને બંદ વાસમાં લઈ ગયા છે.
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6અને સયોનની દ કર ની ુંદરતા જતી રહ છે.
ત્યાંના સરદારો ચારા વગરનાં હરણો જવેા થયા છે;
અને તેની પાછળ પડનારાનીઆગળ તેઓબળહ ન થઈને ચાલ્યા ગયા

છે.
7 યરુશાલેમ નગર પોતાના દ:ુખ તથા વપ ના દવસોમાં અગાઉના

દવસોમાંની પોતાની સવર્ જાહોજલાલી ું સ્મરણ કરે છે.
ારે તેના લોકો શ ુના હાથમાં પડ્યા અને તેને સહાય કરનાર કોઈ

નહો ુ,ં
ત્યારે શ ુઓએ તેને જો ું અને તેની પાયમાલી જોઈને તેની મશ્કર કર .
8 યરુશાલેમે ઘોર અપરાધ કય છે; તેથી તે તરસ્કારપાત્ર થઈ ગ ું છે.
જઓે તેને માન આપતા હતા તેઓ હવે તેને ુચ્છ ગણે છે, કારણ કે

તેઓએ ન તા જવેી તેની અવ ા નહાળ છે.
તે પોતે ુખ સંતાડ ને નસાસા ના ા કરે છે.
9તેની અ ુદ્ધતા તેના વ ોમાં છે. તેણે પોતાના ભ વષ્યનો વચાર કય

ન હ.
તેથી આ યર્કારક ર તે તેની અધોગ ત થઈ છે. તેને દલાસો આપનાર

કોઈ નથી.
હે યહોવાહ, મારા દઃુખ પર દ્ર કરો; કેમ કે શ ુઓ ચઢ આ ા છે.
10શ ુઓએ તેની સવર્ કમતી વસ્ ુઓ પોતાને હસ્તગત કર લીધી.
જઓેને તમાર ભ ક્ત ાનમાં આવવાની તમે મના કર હતી,
તે પ્રજાઓને તમારા પ વત્ર ાનમાં પેસતા તેણે જોયા છે.
11તેના સવર્ લોકો નસાસા નાખે છે, તેઓ રોટલીને માટે અહ તહ ભટકે

છે.
તેઓએ પોતાના જીવ બચાવવાને સારુ અ મેળવવા માટે પોતાની

કમતી વસ્ ુઓઆપી દ ધી છે.
હે યહોવાહ, નજર કર ને જુઓ કે, મારો કેવો તરસ્કાર થાય છે.
12 રે પાસે થઈને સવર્ જનારા અને જોનારા, ું આ બધી બાબતોમાં તમે

જો ું ના જો ું કરો છો?
મારા પર જે દ:ુખ પ ું છે, તે ધ્યાન આપીને જુઓ,
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જે વડે યહોવાહે પોતાના ભારે કોપના સમયે મને દઃુખી ક ુ છે, તેના જે ું
અન્ય કોઈ દઃુખ છે ખરુ?

13 ઉપરથી ઈ રે મારા હાડકાંમાં અ મોકલ્યો અને તેમણે તેઓને
નબર્ળ કયાર્ છે.

તેમણે મારા પગને ફસાવવા માટે જાળ પાથર છે અને મને પાછુ ફેર ું
છે.

તેમણે મને એક ું છોડ દ ું છે અને આખો દવસ નબર્ળ ક ુ છે.
14 મારા અપરાધોની ઝંૂસર ને તેમના હાથે જકડ લીધી છે.
તેઓઅમળાઈને માર ગરદન પર ચઢ બેઠા છે. તેમણે મારુ બળઓછુ

ક ુ છે.
જઓેની સામે હુ ઊભી રહ શકતી નથી, તેઓના હાથમાં પ્ર ુએ મને

સોંપી છે.
15 પ્ર ુએ મારામાંના સવર્ શ્રે યોદ્ધાઓને ુચ્છકાયાર્ છે.
મારા શ્રે યોદ્ધાઓને કચડ નાખવા માટે તેમણે માર વરુદ્ધ સભા

બોલાવી છે.
પ્ર ુએ દ્રાક્ષચ માં યહૂ દયાની કુવાર દ કર ને ૂંદ નાખી છે.
16આને લીધે હુ રડુ છુ. તેથી માર આંખોમાંથીઆં ુઓ વહ જાય છે.
કેમ કે મને દલાસોઆપનાર તથા મારો જીવ બચાવનાર મારાથી દૂર છે.
મારાં સંતાનો નરાધાર છે, કારણ કે શ ુઓએ તેમને હરા ાં છે.
17 સયોન પોતાના હાથ લાંબા કરે છે; પણ તેને દલાસો આપનાર કોઈ

નથી.
યહોવાહે યાકૂબ વષે એવી આજ્ઞા આપી છે કે તેની આસપાસના

રહેનારા સવર્ તેના શ ુઓ થાય.
તેઓમાં યરુશાલેમ તરસ્કારપાત્ર વસ્ ુ જે ું થ ું છે.
18 યહોવાહ ન્યાયી છે, મેં તેમની વરુદ્ધ બંડ ક ુ છે.
હે સવર્ લોકો, કૃપા કર ને સાંભળો અને મારા દઃુખને જુઓ.
માર કુવાર ઓ તથા મારા જુવાનો બંદ વાસમાં ગયા છે.
19 મેં મારા પ્રેમીઓ બોલા ા, પણ તેઓએ મારો વ ાસઘાત કય .
મારા યાજકો તથા મારા વડ લો પોતાના જીવ
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બચાવવા માટે અ ને માટે વલખાં મારતા હતા,એટલામાં તેઓ નગરમાં
મરણ પામ્યા.

20 હે યહોવાહ, જુઓ, કેમ કે હુ ભારે દ:ુખમાં છુ; માર આંતરડ કકળે
છે.

મારા હૃદયને ચેન પડ ું નથી, કેમ કે મેં ભારે બંડ કય છે.
રસ્તા પર તલવાર મારાં સંતાનોનો સંહાર કરે છે; ઘરમાં પણ મરણ જે ું

વાતાવરણ છે.
21 મારા નસાસા સાંભળો. મને દલાસો આપનાર કોઈ નથી.
મારા સવર્ દશુ્મનોએ મારા દ:ુખ વષે સાંભ ું છે. આ તમે જ ક ુ છે,

માટે તેઓ ુશ થાય છે.
જે દવસ તમે નમાર્ણ કય , તે દવસ તમે તેમના પર લાવો અને તેઓ

મારા જવેા થાય.
22 તેઓની સવર્ દુ તા તમાર નજરઆગળઆવે,
મારા સવર્ અપરાધોને લીધે તમે મારા જવેા હાલ કયાર્ છે; તેવા હાલ

તેઓના કરો.
કેમ કે હુ ઘણા નસાસા ના ું છુ અને મારુ હૃદય પી ડત થઈ ગ ું છે.

2
1 પ્ર ુએ ક્રોધે ભરાઈને સયોનની દ કર ને દઃુખના વાદળોથી ઢાંક દ ધી

છે!
તેમણે ઇઝરાયલની શોભાને આકાશમાંથી ૃથ્વી પર નાખી દ ધી છે.
પોતાના કોપને દવસે પોતાના પાયાસન ું સ્મરણ ક ુ નથી.
2 પ્ર ુએ યાકૂબનાં સવર્ નગરોને ન કયાર્ છે અને તેઓ પર દયા રાખી

નથી.
તેમણે ક્રોધે ભરાઈને યહૂ દયાની દ કર ના કલ્લાઓને ભાંગી ના ા છે;
તેમણે તેઓને જમીનદોસ્ત કયાર્ છે અને રા ને તથા તેના સરદારોને

ભ્ર કયા છે.
3 તેમણે ભારે કોપથી ઇઝરાયલ ું સઘ ું બળ કાપી ના ું છે.
તેમણે શ ુની આગળ પોતાનો જમણો હાથ પાછો ખેંચી લીધો છે.
જેભડભડબળતોઅ ચારે તરફ ું બાળ નાખે છે તેમ તેમણે યાકૂબને

બાળ ના ો છે.
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4 શ ુની જમે તેમણે પોતા ું ધ ુષ્ય ખેંચ્ ું છે. જાણે સામાવાળો હોય
તેમ તેઓ પોતાનો જમણો હાથ ઉગામીને ઊભા ર ા છે.

જે બધા દેખાવમાં ુંદર હતા, તેઓનો તેમણે નાશ કય છે.
સયોનની દ કર ના મંડપમાં તેમણે પોતાનો કોપ અ ની જમે પ્રસાય

છે.
5 પ્ર ુ શ ુના જવેા થયા છે. તેમણે ઇઝરાયલને પાયમાલ કયાર્ છે.
તેમના સવર્ રાજમહેલોને તેમણે ન કય છે અને તેમણે તેમના

કલ્લાઓનો નાશ કય છે.
તેમણે યહૂ દયાની દ કર નો ખેદ તથા વલાપ વધાય છે.
6જાણે કે વાડ નો મંડપ હોય તેમ તેમણે પોતાનો હુમલો કર ને તેને તોડ

પાડ્યો છે. તેમણે પોતા ું પ વત્ર ાન ન ક ુ છે.
યહોવાહે સયોનમાં નીમેલા પવર્ તથા વશ્રામવારને વસ્ ૃત કરા ાં છે,
કેમ કે પોતાના ક્રોધમાં તેમણે રાજાને તથા યાજકને ુચ્છકાયાર્ છે.
7 પ્ર ુએ પોતાની વેદ ને નકાર છે; તે પોતાના પ વત્ર ાનથી કટાળ

ગયા છે.
તેમણે દશુ્મનના હાથે તેમના રાજમહેલની દ વાલોનો નાશ કરા ો છે.
જમે પ વત્ર ાનને દવસે ઉત્સવનો ઘોંઘાટ થાય છે તેમ તેઓએ

યહોવાહના ભ ક્ત ાનમાં ઘોંઘાટ કય છે.
8 યહોવાહે સયોનની દ કર ની દ વાલો તોડ પાડવાનો ન ય કય છે.
તેમણે માપવાની દોર લંબાવી છે અને તેનો નાશ કરવાથી પોતાનો હાથ

પાછો પડવા દ ધો નથી.
તેમણે ુરજ તથા દ વાલોને ખે દત કયાર્ છે અને તેઓ એકસાથે ખ

થાય છે.
9તેના દરવાજાખંડરેોની જમે દટાયેલા પડ્યા છે; તેમણે તેમની ૂંગળોને

ભાંગીને ૂકો કર નાખી છે.
જે વદેશીઓમાં ૂસા ું નયમશા નથી હો ું તેવા લોકોમાં તેમનો

રાજા તથા તેમના સરદારો છે.
વળ તેમના પ્રબોધકોને પણ યહોવાહ તરફથી દશર્ન થ ું નથી.
10 સયોનની દ કર ના વડ લો ૂંગા થઈને ૂ મ પર બેસે છે.
તેઓએ પોતાના માથા પર ૂળ નાખી છે; તેઓએ ટાટનો પટ્ટો કમરે

બાંધ્યો છે.
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યરુશાલેમની કુવા રકાઓએ પોતાના માથાં જમીન ુધી નમા ાં છે.
11 રડ રડ ને માર આંખો લાલ થઈ છે; માર આંતરડ કકળે છે.
મારા લોકોની દ કર ના ત્રાસને લીધે મારુ કાળજુ બળે છે,
કેમ કે છોકરાં તથા સ્તનપાન કરતાં બાળકો રાજમાગર્ પર ૂ ચ્છત થાય

છે.
12 તેઓ પોતાની માતાઓને કહે છે, “અનાજ અને દ્રાક્ષારસ ાં છે?”
નગરની શેર ઓમાં ઘાયલ થયેલાની જમે તેઓને ૂછાર્ આવે છે,
તેઓ તેઓની માતાના ખોળામાં મરણ પામે છે.
13 હે યરુશાલેમની દ કર , હુ તારા વષે તને ું કહુ?
હે સયોનની કુવાર દ કર , હુ તને કોની સાથે સરખા ુ?ં
તારો ઘા સ ુદ્ર જટેલો ઊંડો છે. તને કોણ સાજી કરશે?
14તારા પ્રબોધકોએતારે સારુ નરથર્ક તથા ુખાર્મીભયાર્ સંદશર્નોજોયાં

છે.
તેઓએ તારો અન્યાય ઉઘાડો કય ન હ, કે જથેી તારો બંદ વાસ પાછો

ફેરવાઈ જાત,
પણ તમારે માટે અસત્ય વચનો તથા પ્રલોભનો જોયા છે.
15જઓે પાસે થઈને જાય છે તેઓ સવર્ તાર વરુદ્ધ તાળ પાડે છે.
તેઓ ફટકાર કર ને યરુશાલેમની દ કર ની સામે માથાં હલાવીને કહે છે,
“જે નગરને લોકો ‘ ુંદરતાની સં ૂણર્તા’ તથા ‘આખી ૃથ્વી ું આનંદસ્પદ

કહેતા હતા, તે ું આ છે?”
16 તારા સવર્ શ ુઓ તારા પર પોતા ું ુખ ઉઘાડ ને હાંસી ઉડાવે છે.
તેઓ તરસ્કાર કર ને તથા દાંત પીસીને કહે છે, “અમે તેને ગળ ગયા

છ એ!
જે દવસની અમે રાહ જોતા હતા તે ચો સઆજ છે! તે અમને પ્રાપ્ત

થયો છે! અમે તેને જોયો છે!”
17યહોવાહે જે વચા ુ તે તેમણે ક ુ છે. પોતા ું જે વચન તેમણે પ્રાચીન

કાળમાં ફરમા ું હ ું તે તેમણે ૂરુ ક ુ છે.
દયા રા ા વગર તેમણે તેને તોડ પા ું છે,
તારો શ ુ તારા હાલ જોઈને હરખાય, એ ું તેમણે ક ુ છે; તેમણે તારા

દશુ્મનો ું શગડાં ઊં ું ચઢા ું છે.
18 તેઓના હૃદય પ્ર ુને પોકારતા હતા,
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“હે સયોનની દ કર ના કોટ, તાર આંખમાંથી રાત દવસ આં ુઓ
નદ ની જમે વહેતાં જાય;

પોતાને વસામો ન આપ. તાર આંખની ક ક ને ુકાવા ન દે.
19 ું રાત્રીના પ્રથમ પહોરે ઊઠ ને મોટેથી પ્રાથર્ના કર;
પ્ર ુની સમક્ષ હૃદયને પાણીની જમે વહાવ.
તારાં જે બાળકો સવર્ શેર ઓના નાકાંમાં ૂખે ૂ ચ્છત થાય છે, તેઓના

જીવ બચાવવાને માટે તારા હાથ તેમની તરફ ઊંચા કર.”
20 હે યહોવાહ, જુઓ અને વચાર કરો કે તમે કોને આ ું દઃુખ આપ્ ું

છે.
ું ીઓ પોતાના સંતાનોન,ે એટલે સ્તનપાન કરાવેલા બાળકનો ભક્ષ

કરે?
ું યાજક તથા પ્રબોધક પ્ર ુના પ વત્ર ાનમાં માયાર્ જાય?

21 જુવાન તથા ૃદ્ધો શેર ઓમાં ૂ મ પર પડલેા છે.
માર કન્યાઓ તથા મારા ુવાનોને તલવારથી કાપી નાખવામાં આ ાં

છે.
તમે તમારા કોપના સમયમાં તેઓને માર ના ાં છે; તમે દયા કયાર્ વગર

તેમની કતલ કર છે.
22 જાણે કે પવર્ના દવસને માટે તમે માર આસપાસ લડાઈની ધાસ્તી

ઊભી કર છે;
યહોવાહના કોપને દવસે કોઈ છૂટ્યો અથવા બચી ગયો નથી.
જઓેને મેં ખોળામાં રમાડ્યાં તથા ઉછેયા, તેઓને મારા શ ુઓએ ન

કયા છે.

3
1 હુ એક એવો ુરુષ છુ કે જણેે યહોવાહના કોપની સોટ થી દઃુખ

ભોગ ુ.ં
2 તેમણે મને પ્રકાશમાં ન હ પણ અંધકારમાં દોર ને ચલા ો.
3 તેઓ ચો સ આખો દવસ માર વરુદ્ધ અવારનવાર પોતાનો હાથ

ફેરવે છે.
4 તેમણે મારુ માંસ તથા માર ચામડ ને ુકશાન પહોંચા ું છે; તેમણે

મારાં હાડકાં ભાંગી ના ાં છે.
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5 દ:ુખ અને સંતાપની કોટડ માં ૂર ને તેમણે મને બાંધીને ઘેર લીધો છે.
6તેમણે મને ુરાતન કાળના મરણપામેલાએક ુરુષનીજમેઅંધકારમાં

ૂર રા ો છે.
7 તેમણે મને દ વાલથી ઘેર લીધો છે, જથેી મારાથી બહાર નીકળાય

ન હ. તેમણે ભારે સાંકળોથી મને બાંધી દ ધો છે.
8 ારે હુ પોકાર કર ને સહાય મા ુ છુ, ત્યારે તેઓ માર પ્રાથર્ના પાછ

વાળે છે.
9તેમણે ઘડલેા પથ્થરોથી મારા માગ ને બંધ કયાર્ છે; તેમણે મારા રસ્તાને

વાંકા ૂંકા કયાર્ છે.
10 તેઓ ર છની જમે સંતાઈને માર રાહ જુએ છે અને ુપ્તમાં રહેનાર

સહની જમે મને પકડવા સંતાઈ રહે છે.
11 તેમણે મારા માગ મરડ ના ા છે. તેમણે મને ફાડ ને નરાધાર કય

છે.
12 તેમણે પોતા ું ધ ુષ્ય ખેંચ્ ું છે અને મને તીરના નશાન તર કે ઊભો

રા ો છે.
13 તેમણે પોતાના ભાથાનાં બાણ મારા અંતઃકરણમાં માયાર્ છે.
14 હુ મારા લોકો સમક્ષ હાંસીપાત્ર થયો છુ અને તેઓઆખો દવસ મને

ચીડવતાં ગીતો ગાય છે.
15 તેમણે મને કડવી વેલથી ભર દ ું છે અને મને કટુઝેરથી ભર દ ધો

છે.
16વળ તેમણે મારા દાંત કાંકરાથી ભાંગી ના ા છે; તેમણે મને રાખથી

ઢાંક દ ધો છે.
17 તમે મારો જીવ ુખશાં તથી દૂર કય છે; સ ૃ દ્ધ ું છે તે હુ ૂલી

ગયો છુ.
18 તેથી મેં ક ું, “મારુ બળ ૂટ ગ ું છે,એટલે યહોવાહ તરફથી માર

આશા ન થઈ ગઈ છે!”
19 મારુ ક તથા મારુ દઃુખ, માર કટુતા તથા કડવાશ ું સ્મરણ કરો!
20 મારો જીવ તેમ ું સ્મરણ કર ને મારામાં દ ન થઈ ગયો છે.
21 પણ હુ તે ું મારા હૃદયમાં સ્મરણ કરુ છુ; મારે મને આશા છે.
22 યહોવાહની કૃપાને લીધે આપણે નાશ પામ્યા નથી, કેમ કે તેમની

દયાનો કદ અંત નથી!
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23 દરરોજ સવારે તમાર કૃપા નવી થાય છે, તમારુ વ ા ુપણું મહાન
છે!

24 મારો જીવ કહે છે, “યહોવાહ મારો હસ્સો છે;” તેથી હુ તેમનામાં
માર આશા ૂકુ છુ.

25જઓે તેમની રાહ જુએ છે અને જે માણસ તેમને શોધે છે તેઓ પ્રત્યે
યહોવાહ ભલા છે.

26 યહોવાહના ઉદ્ધારની આશા રાખવી અને શાં તથી તેમના આવવાની
રાહ જોવી તે સારુ છે.

27 જુવાનીમાં ઝંૂસર ઉપાડવી એ માણસને માટે સારુ છે.
28યહોવાહે તેના પર ઝંૂસર ૂક છે, તેથી તે એકાંતમાં બેસીને શાંત રહે.
29 તે પોતા ું ુખ ૂળમાં નાખ,ે કદા ચત તેને આશા ઉત્પ થાય.
30જે તેને મારે છે તેના તરફ તે પોતાનો ગાલ ધરે. તે અપમાનથી ભર ૂર

થાય.
31 કેમ કે પ્ર ુ આપણને કદ પણ નકારશે ન હ!
32 કેમ કે જો કે તેઓ દઃુખ આપે, તોપણ પોતાની ુષ્કળ કૃપા પ્રમાણે

તેઓ દયા કરશે.
33 કેમ કે તેઓ રાજી ુશીથી કોઈને પણ દ:ુખ દેતા નથી અને માણસોને

ખ કરતા નથી.
34 ૃથ્વીના સવર્ કેદ ઓને પગ નીચે કચડ નાખવા,
35 પરાત્પરની સં ુખ કોઈનો હક પડાવી લેવો,
36 કોઈનો દાવો બગાડવો,એ ું પ્ર ુ જોતાં નથી?
37 પ્ર ુની આજ્ઞા ન છતાં કોના ક ા પ્રમાણે થાય?
38 પરાત્પર ઈ રના ુખમાંથી દઃુખ તથા ુખ બ ે નીકળે કે ન હ?
39જીવતો માણસશા માટે ફ રયાદ કરે છે, પોતાના પાપની સજાથવાથી

તે શા માટે કચકચ કરે?
40આપણે આપણા માગ ચકાસીને તેમની કસોટ કર એ અને આપણે

યહોવાહ તરફ પાછા ફર એ.
41 આપણે આકાશમાંના ઈ રની તરફ આપણા હાથ અને આપણું

હૃદય ઊંચાં કર ને પ્રાથર્ના કર એ.
42 “અમે અપરાધ તથા બંડ કય છે અને તમે અમને માફ કયાર્ નથી.
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43 તમે અમને કોપથી ઢાંક દ ધા તથા સતા ા છે. તમે અમાર કતલ
કર અને દયા રાખી નથી.

44અમાર પ્રાથર્ના પેલે પાર જાય ન હ, માટે તમે વાદળથી પોતાને ઢાંક
દ ધા.

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

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

47ભય તથા ખાડો, પાયમાલી તથા નાશ,અમારા પરઆવી પડ્યાં છે.”
48મારા લોકોની દ કર ના નાશને લીધે માર આંખમાંથીઆં ુની નદ ઓ

વહે છે.
49 માર આંખોમાંથી આં ુ વ ા કરશે અને બંધ ન હ થાય, કેમ કે તેનો

અંત નથી
50 ાં ુધી યહોવાહ આકાશમાંથી દ્ર કર ને જુએ ન હ ત્યાં ુધી,
51મારા નગરની સવર્ કુમા રકાઓની દશા જોઈને માર આંખો ૂજી ગઈ

છે.
52 તેઓ કારણ વગર મારા શ ુ થયા છે અને પક્ષીની જમે મારો શકાર

કય છે.
53 તેઓએ મને જીવતો ખાડામાં ના ો છે અને તેમણે મારા પર પથ્થરો

ફેં ા છે.
54 મારા માથા પર પાણી ફર વ ાં; મેં ક ું, “હુ મર ગયો છુ!”
55 હે યહોવાહ, કારા ૃહના નીચલા ભોંયરામાંથી મેં તમારા નામનો

પોકાર કય .
56 ારે મેં ક ું, ત્યારે તમે મારુ સાંભ ુ,ં “હુ મદદ માટે હાંક મારુ,

ત્યારે તમે તમારા કાન બંધ ન કરશો.”
57જે દવસે મેં તમને હાંક માર ત્યારે તમે માર પાસે આ ા અને મને

ક ું, “બીશ ન હ!”
58 હે પ્ર ,ુ તમે મારો બચાવ કય છે અને મારો ઉદ્ધાર કય છે.
59 હે યહોવાહ, તમે મને થયેલા અન્યાય જોયા છે. તમે મારો ન્યાય કરો.
60 મારા પ્રત્યેની તેમની વેર ૃ અને માર વરુદ્ધના સવર્ કાવતરાં તમે

જોયા છે.
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61 હે યહોવાહ, તેઓએ કરેલી માર નદા તથા તેઓએ માર વરુદ્ધ
કરેલા સવર્ કાવતરાં તમે સાંભ ાં છે.

62 મારા વરોધીઓ આખો દવસ માર વરુદ્ધ બોલે છે. તમે તેમના
ષડ્યંત્રો જાણો છો.

63પછ ભલે તેઓ બેઠા હોય કે ઊભા હોય, તેઓ માર મશ્કર ઉડા ે
રાખે છે.

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

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

66ક્રોધે ભરાઈને પીછો કર ને તમે તેઓનો નાશ કરજો અને હે યહોવાહ,
તમે તેઓનો ૃથ્વી પરથી સંહાર કરજો!

4
1સો ું કે ું ઝાં ું પ ું છે અને બદલાઈ ગ ું છે.
પ વત્ર ાનના પથ્થરો શેર ઓના ૂણે વખેરાયેલા છે.
2 સયોનના અ ૂલ્ય ુત્રો, જઓે ું ૂલ્ય સોના કરતાં પણ વધારે હ ું.
પણ તેઓ કુભારના હાથે ઘડલેા માટલાં જવેા કેમ ગણાય છે?
3 શયાળ પણ પોતાનાં બચ્ચાંને સ્તનપાન કરાવે છે, પણ
મારા લોકોની દ કર ઓઅરણ્યમાંની શાહ ૃગી જવેી નદય થઈ છે.
4 સ્તનપાન કરતાં બાળકોની જીભ તરસને કારણે તાળવે ચોંટ રહે છે;
બાળકો રોટલી માગે છે, પણ કોઈ તેમને ક ું પણઆપ ું નથી.
5જઓે મ ા ખાતા હતા, તેઓ શેર ઓમાં નરાધાર થયા છે;
જઓે રેશમી વ ો પહેરતા હતા તેઓ ઉકરડા પર ગંદક માં આળોટે છે.
6 મારા લોકોએ સદોમ કરતાં વધારે પાપ કયા છે. સદોમમાં તો એક જ

ક્ષણમાં બ ું જ નાશ પામ્ ું હ ુ,ં
તેના અન્યાય કરતાં મારા લોકોની દ કર ઓનો અન્યાય મોટો છે.
7 તેના સરદારો બરફ કરતાં સ્વચ્છ હતા, તેઓ દૂધ કરતાં સફેદ હતા.
તેઓનાં શર રો માણેક કરતાં રાતાં હતા,ં તેઓ ું રૂપ નીલમ જે ું હ ું.
8 પણ હાલ તેઓ ું ુખ કોલસા કરતાં કા ું થ ું છે અને તેઓ

ફ ળયાંઓમાં ઓળખાતા નથી,
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તેઓની ચામડ તેઓનાં હાડકાંને વળગી રહેલી છે. તે ુકાઈને લાકડા
જવેી થઈ ગઈ છે!

9જઓે તલવારથી માયાર્ ગયા તેઓ ૂખે મરનાર કરતાં ુખી છે,
કેમ કે ૂ ા માણસો ખેતરમાં પાક ન થવાથી બળહ ન થઈને ઝૂરે છે.
10 દયા ુ ીઓએ પોતાને હાથે પોતાના બાળકોને બા ાં છે,
મારા લોકોની દ કર ના નાશને સમયે એ જ તેઓનો ખોરાક હતો.
11 યહોવાહે પોતાનો ક્રોધ ૂરો કય છે. તેમણે પોતાનો ભારે કોપ

વરસા ો છે;
તેમણે સયોનમાં તેના પાયાઓને ખાઈજાયએવોઅ સળગા ો છે.
12શ ુ કે વૈર યરુશાલેમના પ્રવેશદ્વારમાં પેસશ,ે
એ ું ૃથ્વીના રાજાઓ તથા ૃથ્વીના રહેવાસીઓ માનતા નહોતા.
13 પણ પ્રબોધકોના પાપના કારણે અને યાજકોના અન્યાયને કારણે;
તેઓએ તેમાં ન્યાયીઓ ું રક્ત વહેવડા ું છે.
14 તેઓ આંધળાઓની જમે મહોલ્લે મહોલ્લે ભટ ા. તેઓ લોહ થી

એવા તો લથબથ હતા
કે કોઈ તેઓનાં વ ોને અડક શક ું ન હ ુ.ં
15 “હઠો, હેઅ ુદ્ધો!” એ ું લોકોએતેઓને પોકાર ને ક ું, “હઠો,હઠો!

અને અમને અડકશો ન હ!”
તેઓ નાસીને ભટકવા લાગ્યા ત્યારે વદેશીઓએ ક ું, “તેઓ ફર થી

અહ વદેશીઓની જમે ુકામ કરશે ન હ!”
16 યહોવાહના કોપે તેઓને એકબીજાથી જુદા પાડ્યા છે; તે તેઓ પર

ફર દ્ર કરશે ન હ.
તેઓએ યાજકો ું મન રા ું ન હ અને તેઓએ વડ લો પર કૃપા કર

ન હ.
17અમાર આંખો નરથર્ક સહાયની રાહ જોઈ જોઈને થાક ગઈ છે,
અમને બચાવી શકે એવા પ્રજાની અમે ઘણી અપેક્ષા કર છે, પણ તે

થર્ થઈ છે.
18 દશુ્મનો અમાર પાછળ પડ્યા હતા અને અમે રસ્તે ચાલી નહોતા

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

કેમ કે અમારો અંતકાળઆ ો છે.
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19અમાર પાછળ પડનારાઓઆકાશના ગરુડો કરતાં વેગવાન હતા.
પવર્તો પર તેમણે અમારો પીછો કય અને અરણ્યમાં પણ અમાર પર

તરાપ મારવા સંતાઈ ગયા.
20 યહોવાહથી અ ભ ષક્ત થયેલો જે અમારા ુખનો ાસ, અમારો

રાજા,
જનેા વષે અમે ક ું કે, “તેની છાયામાં અમે દેશોમાં જીવી ું, તે તેઓના

ફાંદાઓમાં પકડાયો.”
21અરે અદોમની દ કર , ઉસ દેશમાં રહેનાર , ું હષર્ તથા આનંદ કર,
તાર પાસે પ્યાલો આવશ.ે ું ચક ૂર થઈને પોતાને નવર્ કર શ.
22 રે સયોનની દ કર , તારા અન્યાયની સજા ૂર થઈ છે. તે તને ફર

બંદ વાસમાં લઈ જશે ન હ.
રે અદોમની દ કર , તે તારા અન્યાયની સજા કરશે. તે તારાં પાપ પ્રગટ

કરશ.ે

5
1 હે યહોવાહ,અમારા પર જે આવી પ ું તે ું તમે સ્મરણ કરો.
ધ્યાન આપીને અમારુ અપમાન જુઓ.
2અમારુ વારસા પારકાઓના હાથમા,ં
અમારાં ઘરો પરદેશીઓના હાથમાં ગયાં છે.
3 અમે અનાથ અને પતા વહોણા થયા છ એ અને અમાર માતાઓ

વધવા થઈ છે.
4અમે અમારુ પાણી પૈસા આપીને પી ું છે,
અમે અમારાં પોતાનાં લાકડાં પણ વેચાતાં લીધાં છે.
5જઓેઅમાર પાછળ પડ્યા છે તેઓઅમને પકડ પાડવાની તૈયાર માં

છે.
અમે થાક ગયા છ એ અને અમને વશ્રામ મળતો નથી.
6અમે રોટલીથી ૃપ્ત થવા માટે મસર ઓને
તથા આશ્ ૂર ઓને તાબે થયા છ એ.
7અમારા પ ૃઓએ પાપ ક ુ અને તેઓ ર ા નથી.
અમારે તેઓના પાપની સજા ભોગવવી પડે છે.
8 ુલામો અમારા પર રાજ કરે છે,
તેઓના હાથમાંથી અમને ુક્ત કરનાર કોઈ નથી.
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9અરણ્યમાં ભટકતા લોકોની તલવારને લીધે
અમારો જીવ જોખમમાં નાખીને અમે અમારુ અ ભે ું કર એ છ એ.
10 દકુાળના તાપથી
અમાર ચામડ ભઠ્ઠ ના જવેી કાળ થઈ છે.
11 તેઓએ સયોનમાં ીઓ પર અને
યહૂ દયાનાં નગરોમાં કન્યાઓ પર બળાત્કાર કય છે.
12 તેઓએ રાજકુમારોને હાથ વડે લટકાવી દ ધા
અને તેઓએ વડ લો ું કોઈ માન રા ું ન હ.
13 જુવાનો પાસે દળવાની ચ પસાવવામાં આવે છે.
છોકરાઓ લાકડાના ભારથી લથડ પડે છે.
14 વયસ્કો હવે ભાગળમાં બેસતા નથી
જુવાનોએ ગીતો ગાવા ું છોડ દ ું છે.
15અમારા હૃદયનો આનંદ હવે ર ો નથી.
નાચને બદલે રડાપીટ થાય છે.
16અમારા માથા પરથી ુગટ પડ ગયો છે!
અમને અફસોસ! કેમ કે અમે પાપ ક ુ છે.
17આને કારણે અમારાં હૃદય બીમાર થઈ ગયાં છે
અને અમાર આંખોએ અંધારાં આવી ગયાં છે.
18 કારણ કે સયોનનો પવર્ત ઉજ્જડ થઈ ગયો છે તેના પર શયાળવાં

શકારની શોધમાં ભટકે છે.
19 પણ, હે યહોવાહ, તમારુ રાજ સવર્કાળ ુધી રહે છે.
તમારુ રા ાસન પેઢ દરપેઢ ું છે.
20 તમે શા માટે અમને હમેશને માટે ૂલી જાઓ છો?
અમને આટલા બધા દવસ ુધી શા માટે તજી દ ધા છે?
21 હે યહોવાહ,અમને તમાર તરફ ફેરવો,એટલે અમે ફર ું.
પ્રાચીન કાળમાં હતા તેવા દવસો અમને પાછા આપો.
22 પણ તમે અમને સં ૂણર્ ર તે તજી દ ધાં છે;
તમે અમારા પર બહુ કોપાયમાન થયા છો!
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