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aCum stă singuratică* cetatea
cea plină de popor**! A ajuns
ca� o văduvă, ea, care era mărea-
ţă printre naţiuni! Cea care era
prinţesăb�� printre provincii a
ajuns să plătească tribut!

Plânge* amarnic noaptea şi
lacrimile** ei sunt pe obrajii ei;
din toţi iubiţii ei nu este nici unul�
care s-o mângâie. Toţi prietenii ei
s-au purtat cu necredincioşie��
faţă de ea; i-au devenit vrăjmaşi.

Iuda s-a dus* în captivitate sub
suferinţă şi muncă grea. El locu-
ieşte** printre naţiuni, nu găseşte
odihnă. Toţi urmăritorii lui l-au
ajuns în mijlocul strâmtorărilor.

Drumurile Sionului sunt pline
de jale, pentru că nu este nimeni*
care să vină la adunarea de săr-
bătoare. Toate porţile lui sunt pus-
tiite**; preoţii lui suspină, fe-
cioarele� lui sunt întristate şi el
însuşi este în amărăciune.

Potrivnicii* lui i-au devenit
cap, vrăjmaşii lui prosperă, pen-
tru că DDDDDomnul l-a întristat, din
cauza mulţimii** fărădelegilor
lui. Pruncii� lui s-au dus în cap-
tivitate înaintea potrivnicului.
Şi toată splendoarea* ei s-a

dus de la fiica Sionului. Căpete-
niile ei au ajuns ca cerbii care nu
găsesc păşune şi au fugit fără**
putere înaintea urmăritorului.

Ierusalimul, în zilele suferin-
ţelor lui şi rătăcirilor lui îşi a-
minteşte de toate lucrurile lui
plăcute care erau în zilele de de-
mult. Când a căzut poporul lui în
mâna vrăjmaşului şi nu era cine
să-l ajute, l-au văzut vrăjmaşii, au
râs de pieirea lui.

Ierusalimul a păcătuit* greuc.
De aceea a ajuns ca un lucru ne-
curat. Toţi câţi l-au onorat îl dis-

preţuiesc, pentru că i-au văzut
goliciunea**, şi el însuşi suspi-
nă şi se întoarce cu spatele.

Necurăţia lui era în poalele
lui. Nu şi-a adus aminte* de sfâr-
şitul lui; şi s-a înjosit în chip ui-
mitor; nu este cine** să-l mângâ-
ie: �Vezi, DDDDDoamne, mâhnirea mea,
pentru că vrăjmaşul s-a înălţat!�

Vrăjmaşul* şi-a întins mâna
peste toate lucrurile lui plăcute;
pentru că el a văzut intrând** în
locaşul său cel sfânt naţiunile
despre care Tu poruncisei să nu
intre� în adunarea Ta!

Tot poporul lui suspină, cau-
tă* pâine; şi-au dat lucrurile lor
plăcute pentru hrană, ca să-şi
învioreze sufletuld. Vezi, DDDDDoam-
ne şi ia aminte, pentru că am ajuns
de dispreţuit.

! Nu este nimic aceasta pen-
tru voi toţi care treceţi pe cale?
Priviţi şi vedeţi dacă este durere*
ca durerea mea care a venit peste
mine, cu care m-a întristat DDDDDom-
nul în ziua mâniei** Sale aprinse!

El a trimis din înălţime foc
în oasele* mele şi le-a cuprins;
a întins o cursă** picioarelor
mele, m-a întors înapoi; mi-a dat
pustiire şi boală toată ziua.

Jugul* nelegiurilor mele este
legat de mâna Sa; s-au împletit
împreună, s-au suit** pe gruma-
zul meu; a făcut să se piardă
puterea mea. Domnul m-a dat în
mâinile lor, din care nu mă pot
ridica.

Domnul a doborât pe toţi pu-
ternicii mei în mijlocul meu; a
chemat asupra mea o adunaree,
ca să zdrobească pe tinerii mei.
Domnul a călcat* în teasc pe fe-
cioara, fiica lui Iuda.

Pentru aceste lucruri plâng;
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ochiul meu, ochiul* meu face să
curgă apă; pentru că mângâieto-
rul** care să-mi învioreze sufletul
este departe de mine. Fiii mei sunt
nemângâiaţi, pentru că vrăjmaşul
a învins.

Sionul îşi întinde mâinile*; şi
nu este cine să-l mângâie. DDDDDomnul
a poruncit** despre Iacov ca
vrăjmaşii lui să fie cei din jurul
lui; Ierusalimul este printre ei ca
un lucru necurat�.

! DDDDDomnul este drept*, pentru
că m-am răzvrătit** împotriva
porunciia Lui. Ascultaţi, vă rog,
toate popoarele şi vedeţi durerea
mea! Fecioarele mele şi tinerii
mei s-au dus în captivitate.

Am chemat* pe iubiţii mei, ei
m-au amăgit. Preoţii** mei şi bă-
trânii mei şi-au dat duhul în ce-
tate pe când căutau hrană pentru
ei ca să-şi învioreze sufletulb�.

Vezi, DDDDDoamne, că sunt în
strâmtorare; îmi ard măruntaie-
le*. Mi se întoarce inima în mine,
pentru că am fost foarte răzvrătit:
afară sabia mă lipseşte** de co-
pii; în casă este numai moarte.

M-au auzit suspinând*; nu este
cine să mă mângâie. Toţi vrăjma-
şii mei au auzit de nenorocirea
mea; se bucură** că Tu ai făcut-o.
Tu vei face să vină ziua pe care ai
anunţat-o şi ei vor ajunge ca mine.

Să vină înaintea* Ta toată
răutatea lor şi fă-le cum mi-ai fă-
cut mie pentru toate fărădele-
gile mele. Pentru că suspinele mele
sunt multe şi inima îmi este des-
curajatăc**.

Cum a acoperit Domnul cu un
nor în mânia Sa pe fiica Sionului!
A aruncat* din ceruri pe pământ
frumuseţea** lui Israel şi nu Şi-a
amintit în ziua mâniei Sale de
aşternutul� picioarelor Sale!

Domnul a înghiţit* toate lo-
cuinţele lui Iacov şi n-a cruţat. A
dărâmat** în furia Sa întăriturile

fiicei lui Iuda; le-a aruncat la
pământ, a profanat� împărăţia şi
pe căpeteniile ei.

În aprinderea mâniei a tăiat
orice tăried a lui Israel; Şi-a tras*
înapoi dreapta dinaintea vrăjma-
şului şi a ars** în Iacov ca para
focului care mistuie de jur-îm-
prejur.
Şi-a întins arcul ca un vrăj-

maş*, a stat cu dreapta Sa ca un
potrivnic şi a ucis tot** ce era plă-
cut ochiului în cortul fiicei Sio-
nului. Şi-a vărsat furia ca un foc.

Domnul a ajuns ca un vrăj-
maş*, a înghiţit pe Israel; i-a în-
ghiţit toate palatele**, i-a dărâmat
întăriturile şi a înmulţit suspinul
şi plângerea fiicei lui Iuda.
Şi a răsturnat* cortul Săue ca

pe o grădină**, a distrus locul
adunării Salef. DDDDDomnul a făcut�
să se uite în Sion sărbătoarea
rânduităg şi sabatul şi, în furia
mâniei Sale, a dispreţuit pe împă-
rat şi pe preot.

Domnul a îndepărtat altarul
Său, a părăsit locaşul Său cel
sfânt; a dat în mâna vrăjmaşului
zidurile palatelor lui; ei au scos*
un strigăt în casa DDDDDomnului, ca
într-o zi de adunare de sărbătoare.
DDDDDomnul Şi-a pus în gând să

dărâme zidul fiicei Sionului; a
întins* frânghia de măsurat, nu
Şi-a tras mâna de la nimicireh; şi
a făcut să plângă întăritura şi zi-
dul: ele lâncezesc împreună.

Porţile ei s-au afundat în pă-
mânt; i-a distrus şi i-a rupt* ză-
voarele; împăratul** ei şi căpe-
teniile ei sunt printre naţiuni, nu
mai este lege�; şi profeţii�� ei nu
găsesc nici o viziune de la DDDDDom-
nul.

Bătrânii fiicei Sionului şed*
pe pământ, tac; şi-au presărat ţă-
rână pe cap, sunt încinşi** cu
sac. Fecioarele Ierusalimului şi-au
plecat capul la pământ.

*Ier. 13.17;
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*Iov 30.27.
Is. 16.11.
Ier. 4.19;
48.36.
Cap. 2.11.
Osea 11.8.
**Deut. 32.25
Ezec. 7.15.

*Vers. 4,8,22
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! Ochii* mi se sting în la-
crimi, măruntaiele** îmi ard, fi-
catul� mi se varsă pe pământ din
cauza ruinei fiicei poporului meu,
deoarece copilul�� şi sugarul au
leşinat pe străzile cetăţii.

Ei zic către mamele lor: �Un-
de este grâul şi vinul?�, când le-
şină pe străzile cetăţii asemenea
celor greu răniţi, când îşi dau
sufletul la sânul mamelor lor.

Ce mărturie să-ţi aduc? Cu ce
să te asemăn, fiică a Ierusalimu-
lui? Cu ce* să te compar, ca să te
mângâi, fecioară, fiică a Sionului?
Pentru că ruina ta este întinsă ca
marea: cine te va vindeca?

Profeţii tăi* au văzut pentru
tine deşertăciune şi nebunie, şi
nu ţi-au dat pe faţă** nelegiuirea,
ca să-ţi cruţe captivitatea; ci au
văzut pentru tine profeţiia deşer-
te şi amăgiri.

Toţi trecătorii* bat din pal-
me** la tine, fluieră şi clatină� din
cap la fiica Ierusalimului, zicând:
�Aceasta-i cetatea pe care o nu-
meau «Desăvârşirea frumuse-
ţii��, Bucuria întregului pământ»?�

Toţi vrăjmaşii tăi îşi deschid*
gura larg împotriva ta, fluieră
şi scrâşnesc din dinţi, zicând:
�Am înghiţit-o**! Da, aceasta-i
ziua pe care am aşteptat-o! Am
găsit-o, am văzut-o�!�
DDDDDomnul a făcut ce Şi-a pus în

gând*; a împlinit cuvântul Său pe
care l-a poruncit din zilele de
demult. A doborât şi n-a cruţat,
şi a făcut ca vrăjmaşul să se bu-
cure de tine**; a înălţat tăriab

potrivnicilor tăi.
!  Inima lor a strigat către

Domnul. Zid* al fiicei Sionului,
fă să curgă** lacrimi zi şi noapte
ca un pârâu; nu-ţi da odihnă, să
nu înceteze luminac ochiului tău!

Trezeşte-te, strigă noaptea* la
începutul străjilor; varsă-ţi** ini-

ma ca apa înaintea feţei Dom-
nului! Ridică-ţi mâinile spre El
pentru viaţa� pruncilor tăi care
leşină�� de foame la capătul ori-
cărei străzi.

Vezi, DDDDDoamne, şi ia aminte cui
i-ai făcut astfel! Să mănânce* fe-
meile rodul lor, pe pruncii pe
care-i îngrijesc? Să fie ucişi preo-
tul şi profetul în locaşul sfânt al
Domnului?

Tânărul şi bătrânul* zac la
pământ pe străzi, fecioarele mele
şi tinerii mei au căzut prin sabie.
I-ai** ucis în ziua mâniei Tale, ai
înjunghiat, n-ai cruţat.

Ai chemat spaimele* mele din
toate părţile, ca într-o zi de adu-
nare de sărbătoare; şi nimeni n-a
scăpat, nici n-a rămas în ziua mâ-
niei DDDDDomnului. Pe cei pe care i-am
îngrijit** şi i-am crescut i-a ni-
micit vrăjmaşul meu.

" dEu sunt omul care a văzut*
suferinţa sub nuiaua mâniei Lui.

El m-a condus şi m-a făcut
să umblu în întuneric*, şi nu în
lumină;

cu adevărat, împotriva mea
Şi-a tot întors mâna* toată ziua.

El a făcut să-mi îmbătrâneas-
că şi carnea* şi pielea; mi-a zdro-
bit** oasele.

El m-a luat cu asalt şi m-a
înconjurat cu amărăciune* şi chin.

M-a pus să locuiesc în întu-
nerice*, ca pe cei morţi de demult.

M-a îngrădit* şi nu pot ieşi,
mi-a îngreunat lanţurile.

Chiar şi când chem şi strig
după ajutor, El îmi împiedică*
rugăciunea.

Mi-a îngrădit căile cu pietre
cioplite, mi-a strâmbat cărările.

El este pentru mine ca un urs*
la pândă, ca un leu în locuri as-
cunse.

Mi-a abătut căile şi m-a sfâ-
şiat*; m-a pustiit.
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Şi-a încordat arcul şi m-a
pus ca ţintă* săgeţii.

A înfipt săgeţilea tolbei* Lui în
rărunchii mei.

Am ajuns o bătaie de joc*
pentru tot poporul meu, şi cânte-
cul** lor toată ziua.

M-a săturat* de amărăciuni,
m-a adăpat cu pelin,
şi mi-a zdrobit dinţii cu pie-

tre* din prund; m-a acoperit cu
cenuşă.
Şi mi-ai alungat sufletul de-

parte de pace; am uitat fericirea.
Şi am zis: «S-a dus* încre-

dereab mea şi speranţa mea în
DDDDDomnul!»

Adu-ţi aminte de necazul meu
şi de rătăcirea mea, de pelin* şi
amărăciune!

Sufletul meu îşi aminteşte
mereu de ele şi este abătut înăun-
trul meu.

De aceasta îmi amintesc în ini-
ma mea, de aceea am speranţă*:

este bunătateac* DDDDDomnului că
nu suntem nimiciţi de tot, pentru
că îndurările** Lui nu se sfârşesc.

Ele sunt noi în fiecare* dimi-
neaţă; mare este credincioşia Ta!

�DDDDDomnul este partea* mea�,
zice sufletul meu; de aceea Îl
voi aşteptad.
DDDDDomnul este bun pentru cei

care Îl aşteaptă*, pentru sufletul
care-L caută.

Este bine ca omul să aştepte*,
şi aceasta în tăcere, mântuirea
DDDDDomnului.

Este bine* pentru om să poar-
te un jug în tinereţea lui,

să stea* singur şi să tacă, pen-
tru că El l-a pus asupra lui.

Să-şi pună gura* în ţărână;
poate este vreo speranţă.

Să-şi dea obrazul* celui care
îl loveşte, să se sature de batjo-
cură.

Pentru că Domnul nu va res-
pinge* pentru totdeauna;

iar dacă întristează, El va avea
milă, după mulţimea îndurărilor
Sale.

Pentru că El nu necăjeşte*,
nici nu întristează cu plăceree pe
fiii oamenilor.

Să zdrobească omul sub pi-
cioarele lui pe toţi cei încătuşaţi
ai pământuluif,

să abată dreptul unui om îna-
intea feţei Celui Preaînalt,

să nedreptăţească* pe un om
în cauza lui � nu vede Domnul?

Cine este acela care zice ceva
şi se împlineşte* fără ca să fi
poruncit Domnul?

Nu ies din gura Celui Preaînalt
nenorocirea şi* binele?

De ce să se plângă* un om
care trăieşte, un om, pentru pe-
deapsa păcatelor luig?

Să ne cercetăm căile noastre
şi să le încercăm şi să ne în-
toarcem la DDDDDomnul.

Să ne înălţăm* inima cu mâi-
nile spre Dumnezeu în ceruri:

Am păcătuit* şi ne-am răz-
vrătit; Tu n-ai iertat!

Te-ai învelit cu mânia şi ne-ai
urmărit; ai omorât*, n-ai cruţat.

Te-ai învelit cu un nor, ca ru-
găciunea să nu străbată până la
Tine.

Ne-ai făcut gunoi* şi lepă-
dătură în mijlocul popoarelor.

Toţi vrăjmaşii noştri şi-au
deschis* larg gura împotriva noas-
tră.

Frica şi groapa au venit* pes-
te noi, pustiirea** şi ruina.

Ochiul meu face să curgă*
râuri de apă din cauza ruinei fii-
cei poporului meu.

Ochiul meu varsă lacrimi şi
nu încetează*, n-are odihnă,

până când DDDDDomnul Se va uita
şi va vedea din ceruri*.

Ochiul meu îmi mâhneşte su-
fletul din cauza tuturor fiicelor
cetăţii mele.
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Cei care sunt vrăjmaşii mei
fără temei* m-au urmărita aprig
ca pe o pasăre.

Mi-au retezat viaţa în groa-
pă* şi au aruncat o piatră** pes-
te mine.

S-au vărsat ape* peste capul
meu. Am zis: �Sunt nimicit**!�

Eu am chemat* Numele Tău,
DDDDDoamne, din groapa cea adâncăb.

Tu ai auzit* glasul meu; nu-Ţi
ascunde urechea la suspinul meu,
la strigătul meu!

Te-ai apropiat* în ziua când
Te-am chemat. Ai zis: �Nu te
teme!�

Doamne, Tu ai apărat* cauzac

sufletului meu; mi-ai răscumpă-
rat viaţa.
DDDDDoamne, Tu ai văzut nedrep-

tatea care mi se face; judecă-mi*
cauza!

Tu ai văzut toată răzbunarea
lor, toate uneltirile* lor împotriva
mea,

Tu ai auzit, DDDDDoamne, insulta
lor, toate uneltirile lor împotriva
mea,

buzele celor care se ridică îm-
potriva mea şi murmurul lor îm-
potriva mea, toată ziua.

Priveşte când se aşază* şi când
se ridică ei; eu sunt cântecul lor!

Dă-le o răsplată*, DDDDDoamne, du-
pă fapta mâinilor lor.

Dă-le o inimă îndărătnică,
blestemul Tău să fie asupra lor!

Urmăreşte-i cu mânie şi nimi-
ceşte-i de sub cerurile* DDDDDomnului.

" dCum s-a întunecat aurul!
Aurul cel mai curat s-a schimbat!
Pietrele sfântului locaş sunt îm-
prăştiate la capătul* oricărei
străzi!

Fiii cei scumpi ai Sionului, cei
comparaţi cu aurul fin, cum sunt
socotiţi ca vasele de lut*, lucrare
a mâinilor olarului!

Chiar şi şacalii îşi apleacă

ţâţele şi îşi alăptează puii; fiica
poporului meu a ajuns nemiloasă
ca struţii* din pustiu.

Limba sugarului se lipeşte* de
cerul gurii lui, din cauza setei.
Pruncii cer** pâine, nimeni nu
le-o frânge.

Cei care se hrăneau cu mân-
căruri alese sunt căzuţi pe străzi.
Cei crescuţi pe purpură îmbrăţi-
şează* grămezile de gunoi.
Şi pedeapsa nelegiuirii fiicei

poporului meu este mai mare de-
cât păcatul* Sodomei, care a fost
nimicită într-o clipă, fără să fi
pus cineva mâinile pe ea.

! Capiie ei erau mai curaţi
decât zăpada, mai albi decât lap-
tele, mai rumeni la trupf decât ru-
bineleg, înfăţişarea lor era ca sa-
firul.

Faţa lor este mai neagră* de-
cât funinginea, nu mai sunt recu-
noscuţi pe străzi. Pielea** li s-a
lipit de oase; s-a uscat, a ajuns ca
lemnul.

Cei ucişi de sabie sunt mai bi-
ne decât cei ucişi de foame, pen-
tru că aceştia se topesc, fiind stră-
punşi de lipsa roadelor câmpului.

Mâinile femeilor miloase au
fiert* pe copiii lor. Ei le-au fost
mâncarea în dezastrul fiicei po-
porului meu!

! DDDDDomnul Şi-a satisfăcut* fu-
ria, Şi-a vărsat aprinderea mâniei
Sale şi a aprins** un foc în Sion
şi i-a mistuit temeliile.

Împăraţii pământului şi toţi
locuitorii lumii n-au crezut că po-
trivnicul şi vrăjmaşul ar putea in-
tra pe porţile Ierusalimului.

Aceasta este din cauza păcate-
lor profeţilor* săi, a nelegiuirilor
preoţilor săi, care au vărsat sân-
gele** celor drepţi în mijlocul lui.

Ei rătăceau ca nişte orbi
pe străzi, erau mânjiţi cu sân-
ge, încât nimeni nu putea* să
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se atingă de hainele lor.
Ei strigau către ei: �Depărta-

ţi-vă*, necuraţilor! Depărtaţi-vă,
depărtaţi-vă, nu atingeţi!�... Când
fugeau şi rătăceau, se spunea prin-
tre naţiuni: �Nu vor mai locui
aici!�

Faţa DDDDDomnului i-a împrăştiat,
El nu Se va mai uita la ei. Ei n-au
onorat* faţa preoţilor şi n-au arătat
bunăvoinţă faţă de bătrâni.

Cât despre noi, ochii noştri
lâncezesc* după ajutorul nostru
zadarnic. În vegherea noastră pri-
veam spre o naţiune care nu putea
să ne salveze.

Ei ne pândeaua paşii* ca să
nu umblăm pe străzile noastre.
Sfârşitul** nostru este aproape,
zilele noastre s-au împlinit, pentru
că sfârşitul nostru a venit.

Urmăritorii noştri erau mai*
iuţi decât vulturii cerurilor; ne-au
fugărit pe munţi, ne-au pândit
în pustiu.

Suflarea* nărilor noastre, un-
sul** DDDDDomnului, a fost prins� în
gropile lor, el, despre care ziceam:
�Vom trăi sub umbra�� lui prin-
tre naţiuni!�

! Bucură-te şi veseleşte-te,
fiică a Edomului*, care locuieşti
în ţara Uţ! Va trece şi la tine po-
tirul**; te vei îmbăta şi te vei
dezgoli.

Pedeapsa nelegiuirii tale s-a*
împlinit, fiică a Sionului, El nu te
va mai deporta. El îţi va cerceta
nelegiuirea, fiică a Edomului, îţi
va da pe faţă păcatele.

Adu-Ţi aminte*, DDDDDoamne, ce
a venit peste noi! Priveşte şi vezi
batjocorirea** noastră.

Moştenirea* noastră s-a întors
la străini, casele noastre la cei din
alte ţări.

Suntem orfani* şi fără tată; ma-
mele noastre sunt ca nişte văduve.

Apa noastră trebuie s-o bem
pe bani. Lemnul nostru ne revine
cu un preţ.

Urmăritorii noştri sunt la gâ-
tul* nostru. Suntem obosiţi şi
n-avem odihnă.

Am dat mâna Egiptului* şi
Asiriei, ca să ne săturăm cu pâine.

Părinţii noştri au păcătuit*,
nu mai sunt**, şi noi am purtat
nelegiuirile lor.

Robii stăpânesc peste noi; nu
este cine să ne scape din mâna
lor.

Ne câştigăm pâinea cu riscul
vieţii noastre, din cauzab sabiei
pustiului.

Pielea noastră ardec* ca un
cuptor din cauza frigurilor foa-
metei.

Au înjosit femeile* în Sion,
fecioarele în cetăţile lui Iuda.

Căpeteniile au fost spânzurate
de mâna lor. Feţele bătrânilor*
n-au fost onorate,

tinerii au purtat* piatra de
moară şi băieţii s-au poticnit sub
lemne.

Bătrânii au încetat să mai fie
la poartă, tinerii la cântarea lor.

A încetat bucuria inimii noas-
tre; jocul nostru s-a prefăcut în
jale.

Cununa* capului nostru a că-
zut. Vai de noi, pentru că am pă-
cătuit!

De aceea ne este descurajată*
inima, de aceea ni s-au întune-
cat** ochii,

pentru muntele Sionului care
este pustiit; vulpile se plimbă
pe el.

! DDDDDoamne, Tu împărăţeştid*
pentru totdeauna, tronul Tău
este** din generaţie în gene-
raţie.

De ce ne uiţi* pentru totdea-
una şi ne părăseşti atât de mult
timp?

Întoarce-ne* la Tine, DDDDDoamne,
şi ne vom întoarce; înnoieşte-ne**
zilele ca mai înainte!

Sau ne-ai respins cu totul?
Te-ai mâniat pe noi foarte mult?
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