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VAJTIMET 

 
Rruga e Paqes, 2021.  

 

 
 
HYRJE 
 
Jeremia gjithashtu shkroi librin e Vajtimeve. Ky libër është shkruar në stilin 

poetik shumë të lëmuar hebraik, prandaj duhet të jetë punuar në një fazë nga 
dikush i aftë në një zhanër të tillë. 

Stili letrar i përdorur quhet vajtim, ose dirigjim (qina). Kjo shpjegon një nga 
titujt e librit, qinot (vajtimet). Një titull alternativ është Ekha që do të thotë 
“Si”, e cila është fjala e parë e përdorur në rreshtin e parë. 

Libri është i përbërë nga p.e.s.ë drejtime të tilla për shkatërrimin e 
Jerusalemit nga Nebukadnetsari. Lexohet në sinagogë në ditën kur kujtohet 
shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Në fakt, vendi i tij në Biblën 
Hebraike, në mesin e Megillot (nënseksioni i Shkrimeve), bazohet në rendin me 
të cilin lexohen këto rrotulla në sinagogë. 

 
Është shkruar në poezi hebraike e cila bazohet në përdorimin e parellelizmit. 
1. Një përsëritje e plotë e mendimit me fjalë të tjera. 
p.sh ., kënaqësia e tij është në ligjin e Zotit; 
është meditimi i tij ditë e natë. (Ps 1, 2) 
 
2. Një vazhdim i mendimit, 
Ai është si një pemë e mbjellë pranë kanaleve të ujit; 
jep frytet e saj në stinë. (Ps 1, 3) 
 
3. Një ndërthurje e fjalëpërfjalës dhe asaj metaforike. 
Fol dhe gjethja e saj nuk zbehet kurrë. 
Kështu që edhe ai lulëzon në gjithçka që bën (Ps 1, 3). 
 
4. E kundërta e mendimit origjinal (e zakonshme në Fjalët e urta). 
Zoti ruan rrugën e të drejtëve, 
por rruga e të pabesit është e dënuar (Ps 1, 6). 
 
5. Thjesht zyrtare, mendimi vetëm vazhdon. 
Tani koka ime do të ngrihet lart 
mbi armikun gjithçka rreth meje (Ps 27, 6); 
 
Katër poezitë e para janë shkruar në stilin dirigjent, i cili nuk përdor 

paralelizëm. Ato gjithashtu përfshijnë një rregullim akrostik (secila rresht fillon 
me një nga 22 shkronjat e alfabetit hebraik), e cila shpjegon pse kapitujt 1, 2 dhe 
4 kanë nga 22 vargje secili dhe kapitulli 3 ka 66 (3 x 22) vargje. 

Kapitulli 3 është më i komplikuar, çdo varg fillon me të njëjtën letër! 
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Kapitulli 4 kthehet në paralelizëm dhe nuk përmban akrostik. Këtë herë, 
efekti i ngjashëm me dirigjimin prodhohet nga mbaresat në -u, -nu, -ani, -enu, -
inu, -unu – të gjitha këto tingëllojnë të trishtueshme. 

 
Përmbajtja 

 

Vajtimi i Parë, flet për shkretimin dhe mjerimin e Jerusalemit. Qyteti 
(portretizuar si një grua) rrëfen në vargun 18 se dënimi i saj është i drejtë, 
shpresa e saj e vërtetë është që ajo duhet të shohë armiqtë e saj të vuajnë të 
njëjtin fat! 

Të dashuruarit në vs 2 dhe 19 janë kombet tek të cilët ajo mbështetej si aleate 
për ta mbrojtur atë kundër Babilonasve. 

Vajtimi i dytë, tema këtu është zemërimi i Zotit me njerëzit e tij. Përfundon 
me një lutje drejtuar Zotit. 

Vajtimi i Tretë, flet për vuajtjet personale të autorit. Por në të gjitha ai sheh 
hirin e Zotit, përndryshe ai do të ishte shkatërruar plotësisht. Kjo krijon shpresë 
për të ardhmen, kështu që ai bën thirrje për pendim nga populli i Zotit dhe 
gjithashtu për hakmarrjen e Zotit kundër armiqve të saj. 

Vajtimi i katërt, kontraston Cionin siç ka qenë, me Cionin siç është tani. 
Veçanërisht mëkatet e priftërinjve dhe profetëve tregohen si shkaku i 
katastrofës – kjo i la njerëzit pa udhëzime, si një anije pa timon. Fisnikët ishin 
mbështetur në Egjipt, i cili ishte i pafuqishëm për t’i shpëtuar ata. 

Vajtimi i p.e.s.të, libri mbyllet me një thirrje drejtuar Zotit. 
Ka një shënim mesianik në libër për aq sa vuajtjet e Izraelit paralajmërojnë 

ato të Mesisë (1,12 dhe kap. 3). 
 
Libri trajton një pyetje të vështirë, pse e lejoi Zoti të ndodhte e gjithë kjo? Së 

pari ai lejon një mbret të devotshëm (Joshija) të vdesë në betejë dhe më pas 
brenda mezi 20 vjet, qyteti i shenjtë të prishet dhe të ndotet. Dhe atëherë është 
premtimi që i është bërë Davidit (2 Sam 7), Zoti lejoi që dinastia Davidike të 
shuhej. 

 
 
KOMENTARI 
 
I. Qyteti i shkatërruar i Cionit. 1, 1-22. 
 
A. Gjendja e mjerë e Jerusalemit të shkatërruar. 1, 1-11. Si qëndron i 

vetmuar qyteti. 
 

1,2. Jerusalemi – vejushë e vetmuar 
 

1O, sa i vetmuar është bërë qyteti, që më parë ishte plot njerëz! Dikur ishte i 
nderuar tek të gjitha kombet, kurse tani i ngjan vejushës së pambrojtur. Shiko, 
zonja që sundonte mbi shumë vende, tani si skllave duhet të bëjë punë të 
detyrueshme. 2Ajo qan e vajton tërë natën, lotët i rrjedhin nëpër faqe. Prej 
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dashnorëve që dikur e donin, asnjëri nuk i afrohet për ta ngushëlluar. Të gjithë 
miqtë e saj i dolën të pabesë dhe i kthyen shpinën. 

Princesha midis provincave. Jo më e rëndësishmja midis provincave të 
vendit, Juda ulet një vejushë degë, e privuar nga fëmijët e saj dhe e tradhtuar 
nga miqtë dhe aleatët, e vetmuar dhe e shkretë dhe duke qarë me hidhërim, pa 
askush për ta ngushëlluar (shih anasjelltën tek Ezd 4,20 )  

3. Të dërrmuar nga jeta e rëndë dhe nga skllavëria, njerëzit e Judës i çuan në 
mërgim. I çuan të jetojnë në kombe të huaja, pa i gjetur një vend ku të ngulen. Të 
huajt i ndjekin, i sulmojnë mizorisht, i zënë ngushtë dhe i fusin në qorrsokak. 
Juda është zënë në robëri. Mërgimi dhe skllavëria bëhen më keq nga mjedisi 
pagan. Profecia e Isaisë është realizuar (Isa 39, 5-7; 47, 8,9). 

4-6. Jerusalemi, qyteti i njohur, (si grua) e humbi shkëlqimin e tij; udhëheqësit 
e tij janë si drerë të uritur që nuk gjejnë askund kullotë dhe pa fuqi ikin më tej, 
sepse gjuetarët i ndjekin pas. Nga e bija e Cionit. bukuria është larguar (v. 6). 
Përshkrimi i poetit është grafik. Afrimet e saj janë braktisur, festat e saj pa 
mbikëqyrje, portat e saj (vendet e mbledhjes) të shkreta, priftërinjtë e saj janë 
në ankth, virgjëreshat e saj janë tërhequr zvarrë, dhe ajo vetë vuan hidhur. 
Gjykimi hyjnor mbi mëkatet e saj u ka dhënë armiqve të saj epërsinë ndërsa ata 
i detyrojnë fëmijët e saj të mërgojnë para tyre. Princat e saj, si kunjat pa kullota, 
nuk janë mjaft në gjendje t’i shpëtojnë ndjekësit. (Bijtë e Zedekisë u kapën dhe 
u vranë në sytë e babait të tyre, sytë e të cilëve u nxorën; Jer 39, 4-7).  

7. Qyteti, (si grua) i mban mend thesaret e tij, që kishte qëmoti. Tani, në ditët e 
hallit të tij, kur kërkoi ndihmë gjithkund, ai e sheh se nuk i erdhi askush në 
ndihmë, kur ra populli i tij në duart e armikut. Kundërshtarët e tij rrinin pranë 
dhe qeshin me zemërligësi, kur u rrënua ai. Jerusalemi kujtohet. Kujtimi i ditëve 
më të mira vetëm i rrit hidhërimet e tanishme të Cionit, veçanërisht kur ajo 
përqeshet nga ata që shikojnë me ëndje. Të Shtunat.  

8-11. Ai e ngarkoi veten me mëkat dhe e vuri veten në lojë. Kush e nderonte më 
parë, tani e përbuz, sepse e pa (si grua) lakuriq dhe pa mbrojtje. Ai vetë psherëtin 
dhe rënkon nga turpi dhe i kthen fytyrën prapa. Jerusalemi ka mëkatuar rëndë. 
Mëkati nuk sjell kurrë lumturinë e fundit. Jerusalem, i përbuzur dhe i 
përdhosur nga ata që më parë e nderuan, e kthen atë me turp të zhveshur, 
sepse korrupsioni dhe pakujdesia kanë sjellë pasojat e tyre tragjike. Paganët 
kanë plaçkitur enët e saj të tempullit dhe njerëz të papastër moralisht dhe 
ritualisht kanë pushtuar shenjtëroren e saj në kundërshtim me ordinancën e 
Zotit. Duke rënkuar për ushqim, njerëzit tregtojnë sendet e tyre me vlerë vetëm 
për ushqim.  

 
B. Vajtimi i “Bijës së Jerusalemit”. 1, 12-22.  

 
Fatkeqësia nga duart e Zotit është e rëndë, por e merituar, siç pranon folësi. 

12. Të gjithë atyre që kalojnë pranë, si grua, ai u thotë duke thirrur: «Mos ju 
ndodhtë një gjë e tillë! Shikoni! Ku ka tortura si këto që duhet të duroj unë? Zoti 
më ka ngarkuar me to në ditën kur më gjeti zemërimi i tij. Dita e zemërimit të tij 
të ashpër. Shumica e modernëve duan të injorojnë ashpërsinë e natyrës 
hyjnore. Ata nuk arrijnë të njohin se mirësia e vërtetë nuk është e kënaqur nga 
e keqja.  
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13-16. Nga lart ai dërgoi zjarr mbi mua që më tërboi dhe më mposhti. Ai e 
shtriu rrjetën e tij për të më zënë, vrapova dhe u rrëzova përtokë. Ai më mori në 
qafë dhe më bëri të vuaj përgjithmonë. Nga lart ... zjarr në kockat e mia (v. 13). E 
bija e Judës tregon vuajtjet e saj të pësuara nga Zoti – ethe në gjymtyrë, lak për 
këmbët, zhgënjim dhe zbehje gjatë gjithë ditës. Zoti i ka endur mëkatet e saj në 
një zgjedhë nënshtrimi dhe skllavërie. Verë për festën e armiqve të Judës është 
gjaku i trimave të saj shkelur në shtypësen e verës. Prandaj Juda qan, e 
parehatshme dhe e pajetuar, për fëmijët e saj që po vdesin mbi të cilët armiqtë 
e saj kanë mbizotëruar. 

17-19. Dashnorët e mi ... më mashtruan (v. 19). Duart e Cionit të shtrira për 
ndihmë nuk dëgjohen, sepse urdhri i drejtë i Zotit ka bërë armiq të të gjithë 
dashamirëve të saj (krh. Lev 15, 19-27). Fqinjët e Judës, tani kundërshtarë, e 
trajtojnë Jerusalemin si një gjë të papastër. Cioni korr shpërblimin e rebelimit të 
saj. Priftërinjtë dhe pleqtë e saj, duke kërkuar një jetesë të zhveshur, kanë 
vdekur nga uria; dhe të rinjtë dhe vajzat e saj janë robër.  

20-22. Ja, o Zot; sepse jam në ankth ... askush nuk më ngushëllon. Lutja e 
Cionit për shfajësim. Shpata është në rrugët e saj dhe heshtja e vdekjes është në 
çdo shtëpi. Armiqtë e saj të ekzaltuar le të kalojnë po kështu, të këndojnë lutje. 
“Jepu atyre sa më shumë rënkime dhe një zemër po aq të lënduar”. 

 
II. Vendi i Shenjtë i shkatërruar i Cionit. 2, 1-22. 
 
A. Gjykimet e Zotit mbi muret dhe mbi shenjtëroren e Tij. 2, 1-10. 1-5.  

 
Si e ka mbuluar Zoti bijën e Cionit me një re? Zoti i Cionit është bërë armiku 

i Cionit. Zoti me zemërim ka shkatërruar tempullin, stolin e këmbëve të tij (I Kr 
28, 2), bukurinë e Izraelit. Kufijtë e Jakobit u shkatërruan, fortesat e Judës u 
rrafshuan dhe mbretëria me princat e saj u degradua. Perëndia është bërë një 
zjarr shkatërrues (Heb 12,29; Lp. 4,24) për tokën thjesht duke tërhequr fuqinë e 
tij në prani të armiqve të saj. Dhe si një shigjetar që gjuan prenë e tij, ai ka vrarë 
gjithçka të rinisë, bukurisë dhe gradës. Furia e tij është ndezur si një zjarr në 
tendën e shenjtë të Cionit. Kundërshtari hyjnor ka rrënuar Judën, pallatet dhe 
fortesat e saj dhe është shumëzuar në vajzën e Judës që rënkon dhe vajton 
(vajet dhe mjerë). 

6-10. Ia morën me dhunë tendën e shenjtë. Kjo është, Tempulli i tij dhe 
institucionet e tij të shenjta. Tenda e shenjtë, kuvendi, e shtuna, mbreti dhe 
prifti, të gjithë janë përçmuar dhe shkatërruar me dhunë. Zoti e ka hedhur 
poshtë altarin e tij, ka përçmuar shenjtëroren e tij, ka dhënë në duart e armikut 
arkën e besëlidhjes dhe lejoi që britma e pushtimit të kumbojë në Shtëpinë e 
Zotit si tingulli i një orgjie. Në vendosmërinë e tij për të shkatërruar murin e 
Cionit, linja e tij gjykuese e plumbave ka bërë që muret të lëkunden dhe të bien. 
Portat e Cionit janë fundosur, shufrat e saj janë thyer, fisnikët e saj janë 
mërguar; Ligji i saj është pezulluar dhe nuk mësohet më, dhe profetët e saj janë 
pa zbulesë. Prandaj pleqtë e Judës, në hidhërimin e tyre, ulen të heshtur për 
tokë, me pluhur në kokat e tyre dhe me pëlhura në ijë; ndërsa virgjëreshat e saj 
varen kokën nga turpi. 
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B. Vajtimi i dëshmitarit okular të këtij gjykimi. 2, 11-19. 
 

11,12. Sytë e mi dështojnë me lot. Një portretizim grafik i shqetësimit të zgjatur 
emocional, sytë e rraskapitur me lot (Jer 9, 1; 14,17), simpatitë e zemëruara, 
zemra e thyer në pamjen e bebeve që tunden, fëmijët e vegjël që qajnë për 
ushqim dhe pije dhe – më e keqja për të gjitha – foshnjat duke nxjerrë jetën e 
tyre në gjinjtë e nënave të tyre.  

13,14. Çfarë duhet të jem i barabartë me ty? Dëshmitari i këtyre vuajtjeve është 
në humbje për të gjetur një figurë ose një situatë me të cilën mund të 
krahasohet shkatërrimi i Cionit. Është e pashmangshme. Vizioni i rremë dhe 
lajkatar i profetëve të saj (Jer 14, 14-16; 23, 9-40) nuk arriti t’i tregonte kombit 
mëkatin e saj, përndryshe ajo mund të ishte kursyer nga robëria. Këtu kemi 
shkaktuar qartë arsyen morale të fatkeqësisë së saj. 

15,16. Të gjithë ata që kalojnë pranë përplasin duart. Armiqtë e Cionit tallen 
me shkatërrimin e saj. Dora që përplaset, koka e tundur, frymëmarrja që 
pëshpërit, shoqëron xhibat e folura në Jerusalem. Armiqtë, në fytyrën e tyre të 
trishtuar, bërtasin dhe fërshëllejnë dhe shtrëngojnë dhëmbët ndërsa bekojnë 
ditën e shkatërrimit të saj. Kjo është tallje e papërmbajtur.  

17-19. Zoti, ka bërë atë që ai kishte ideuar, d.m.th., atë që paratha se do të 
bënte. Lëre Cionin të vajtojë ankthin e saj. Ajo u rebelua dhe ai i la armiqtë e saj 
të triumfojnë mbi të. Vargjet 18,19 janë një thirrje në murin e qytetit, Qaj ditë e 
natë me lot të përhershëm; ngrini të dy duart te Zoti duke iu lutur mëshirës së 
tij mbi fëmijët tuaj që po lodhen. 

 
C. Tmerret e kësaj dite të zemërimit të Zotit. 2, 20-22.  

 
Këtu kemi thirrjen e katërt të Cionit për Zotin. 

20-22. Merrni parasysh se kujt e keni bërë këtë. O Zot, a e kupton kë ke vrarë? 
“Fëmijët janë viktima të nënave kanibaliste; priftërinjtë shtrihen të vrarë në 
shenjtëroren; të rinjtë dhe mosha qëndrojnë të varrosur në rrugë; vajzat dhe të 
rinjtë janë viktima të shpatës. Në këtë vrasje të pamëshirshme, të cilit askush 
nuk i shpëton, këto objekte të dashurisë së Cionit janë të përkushtuara për 
masakrën e armikut. (Krahaso përshkrimin e Josef Flavit për rënien e 
Jerusalemit në vitin 70 pas Krishtit, Luftërat Hebraike, libri. vii.) 

 
III. Përfaqësuesi i Vuajtjes së Cionit të shkatërruar. 3, 1-66. 

 
Ky kapitull është maja malore e librit. Këtu Jeremia ia jep lexuesit zemrën e 

tij, siç bën shpesh në profecinë e tij. Jeta e tij ishte një martirizim i gjatë, në të 
cilin ai shërbeu si oborrtar, ashtu edhe ndërmjetësues për njerëzit e vendosur 
për shkatërrimin e tyre. Asnjë profet kurrë nuk iu lut një populli në një mënyrë 
më të pasionuar, duke bërë thirrje për një pendim kombëtar, sesa ai. Dhe 
askush, përveç Jezusit, nuk u trajtua me përçmim më kombëtar se ai. Këto fakte 
janë qartë të dukshme në këto gjashtëdhjetë e gjashtë vargje të kapitullit 3. 
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A. Trishtimet: Zoti e dërgoi Shërbëtorin e Tij. 3, 1-18. 
 

1-3 Unë jam njeriu. Këtu identifikohet i sëmuri dhe thuhet tema e tij. Ai flet si 
përfaqësues izraelit, duke u përballur me mënyrat e errëta dhe hutuese të 
Providencës. Sulmin e pakursyer të Zotit kundër tij, ai e përshkruan në vargjet 
4-18. 

4-13. Ai më ka thyer eshtrat. Nën mundimin e sulmit të vazhdueshëm të Zotit 
ndaj tij, poeti njeh vetëm hidhërim dhe zhgënjim. Ai vuan fizikisht; drita e tij 
(Ps 143, 3) dhe liria janë zhdukur; lutjet e tij refuzohen. Gjatë gjithë kohës Zoti 
duket se rri në pritë për të – si një kafshë që ndjek prenë e saj – dhe në të 
njëjtën kohë Ai duket se bllokon të gjitha rrugët e arratisjes. Zoti e ka penguar, 
shëmtuar dhe e ka lënë. Si shënjestër e harkut të Zotit, vitalet e tij janë plot 
shigjeta. 

14-18. Unë isha një tallje për të gjithë njerëzit e mi. Si një objekt talljeje 
publike, paqja e shpirtit dhe prehja e tij në Zot janë zhdukur. Ai është prapa 
shakave të njerëzve të tij dhe tema e satirës së tyre të përditshme. Gjendja e tij e 
rëndë është si ajo e mbushur me barishte të hidhura, i dehur nga tëmthit (krh. 
Jer 23,15), dhëmbët e tij të thyer në zhavorr dhe trupi i tij i mbuluar me hi. 
Lumturia dhe prosperiteti i tij janë harruar dhe shpresa e tij në të Përjetshmin 
është zhdukur. 

 
B. Lutja e Shërbëtorit për siguri. 3, 19-42. 

 
19-21. Armiqtë e mi e dëgjuan rënkimin tim: «S’ka asnjeri që të më 

ngushëllojë!» Ata kanë dëgjuar për fatkeqësinë time dhe janë gëzuar, se e dërgove 
në ditën që kishe caktuar prej kohësh. U ndodhtë edhe atyre si mua!  (v. 21). 
Profeti, duke medituar mbi mundimet e tij të hidhura, kupton se si ia kanë 
përulur shpirtin. Ai e di që Zoti i kujton të përulurit dhe të pikëlluarit, dhe 
kështu shpreh shpresë. Vargjet 22-39 flasin për sigurinë e poetit në mirësinë e 
Zotit dhe dorëheqjen e tij në rrugët e Tij sovrane.  

22-24. Me mirësinë e Zotit ende jemi gjallë, sepse dashuria e tij nuk shteron 
kurrë; çdo mëngjes ajo është përsëri me ne dhe besnikëria e tij nuk mund të 
merret dot me mend. Unë them: Zoti është thesari im, prandaj shpresoj tek ai. 
Zoti është i mirë ndaj atij që mbështetet në të, ndaj secilit që kërkon të afrohet me 
të.. Mirësia e dashurisë (hezituar, “dashuri e patundur”) e Zotit është e 
patundur. Rinovohet çdo ditë (si mana e vjetër); prandaj njerëzit e tij nuk janë 
përpirë dhe një mbetje mbetet si një farë për një fillim të ri. E madhe është 
besnikëria jote (v. 23). “Zoti është thesari im më i dashur”, deklaron shpirti im, 
“prandaj shpresoj tek ai” (v. 24). 

25-27. Një burrë duhet të shpresojë dhe të presë në heshtje (v. 26). Pacienti që 
pret Zotin e bën njeriun pjesë të mirësisë së tij. Zgjedhja në rininë e tij (v. 27). 
Disiplina e hershme krijon besueshmëri të pjekur.  

28-30 Kur Zoti e ngarkon me një provë, le të tërhiqet në vetmi dhe të heshtë.. 
Le të dorëzojë shpirti i ndëshkuar në heshtje dhe me përulësi, sepse duke 
vepruar kështu ka shpresë. Goja në pluhur (v. 29). Një rrëfim i padenjësisë. 
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31-33. Atij nuk i gëzohet zemra kur u shkakton njerëzve vuajtje dhe pikëllim. (v. 
33). Zoti nuk do të flakë përgjithmonë dhe as nuk ka ndonjë hakmarrje në 
zemrën e tij. Ai nuk kënaqet të sjellë dhimbje dhe pikëllim.  

34-36. në sytë e Perëndisë më të lartë, ua kanë marrë të drejtat (v. 35). Më i 
Larti nuk është si një perëndi pagane, i paqëndrueshëm dhe i papërsosur. Ai 
nuk miraton shtypjen, padrejtësinë ose përmbysjen. (Favorizimi në gjykata 
atëherë, si tani, ishte tepër i zakonshëm.) Zoti është Guvernatori Moral mbi të 
gjitha. 

37-39. Me çfarë të drejte mund të ankohet njeriu, kur është ende gjallë, 
megjithëse është fajtor?  (v. 39) Asgjë nuk mund të ndodhë pa lejen e Më të 
Lartit. Atëherë pse duhet të ankohet një njeri kur ndëshkohet për mëkatet e tij? 
Jo vuajtja, por mëkati duhet të qahet. Le të mos murmurisim për Perëndinë për 
atë që i kemi sjellë vetes.  

40-42. Le të kërkojmë dhe provojmë mënyrat tona. Një nxitje për pendim të 
sinqertë që kërkon zemrën. Lërini duart të ngrihen në lutje dhe të dorëzohen, 
dhe zemra të bëhet e nënshtruar. Ne . . ti (v. 42). Këto fjalë qëndrojnë në 
kontrast. Ne, nga ana jonë, kemi mëkatuar dhe rebeluar; dhe ti, prandaj nuk ke 
falur/ 

 
C. Lutja e Shërbëtorit për drejtësi. 3, 43-66.  

 
Poeti dhe njerëzit e tij tregojnë për fatkeqësitë e pësuara nga zemërimi i Zotit. 

43-45. Ti je mbushur me zemërim dhe na ke goditur e vrarë pa mëshirë. I 
mbështjellë në një re zemërimi, në të cilën asnjë lutje nuk mund të depërtojë, 
Zoti ka ndjekur popullin e Judës, duke vrarë pa mëshirë, derisa Cioni nuk është 
veçse një pleh midis njerëzve.  

46-48. Tmerri dhe terrori, shkatërrimi dhe rrënimi, këto u bënë fati ynë.  (v. 
47). Në prani të armiqve të saj që bërtasin, Cioni është i goditur nga terrori, si 
një kafshë e gjuajtur që nuk mund të shohë asnjë mënyrë shpëtimi nga gracka 
(gropa, laku), ndërsa përrenj lotësh përmbytin sytë e ndërmjetësuesit të saj. 

Vargjet 49-54 përmbajnë vajtimin e poetit për armiqësinë e popullit të tij 
kundër tij.  

49-51. Syri im nuk pushon. Lotët e tij mbi fatin e tyre do të rrjedhin 
pandërprerë derisa Zoti në qiell të vërejë pikëllimin e tij.  

52-54. Armiqtë e mi më ndoqën pa shkak. Pa asnjë justifikim për urrejtjen e 
tyre, ata e kanë gjuajtur atë si një zog dhe e kanë hedhur në një pus, duke u 
grumbulluar me gurë derisa uji të mbyllet mbi kokën e tij. 

Në vargjet 55-66 kemi lutjen që e solli Zotin në ndihmë. Pasohet nga një lutje 
e sigurt për hakmarrje ndaj armiqve të poetit.  

55-57. Mos ki frike. Lutja e tij e dëshpërimit solli praninë e Zotit dhe porosinë 
ngushëlluese – Mos ki frikë.  

58-60. Ju keni parë (v. 59). Ai tani është i sigurt se Zoti e ka vëzhguar 
gjendjen e tij të vështirë dhe do të bëhet Shëlbuesi, Avokati dhe Drejtësi i tij.  

61-63. Ai është gjithashtu i sigurt se Zoti ka dëgjuar fyerjet e sulmuesve të tij, 
komplotet dhe mërmëritjet e tyre të përditshme, pasi ai është tema e këngës së 
tyre të talljes.  
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64-66. Jepni atyre një shpërblim, d.m.th., hakmarrje në përputhje me veprat 
e tyre – verbëri të zemrës, mallkimin e Zotit, përndjekje dhe shfarosje nga 
poshtë qiejve. 

 
IV. Populli vuajtës i Cionit. 4, 1-22. 

 
Në këtë kapitull kemi diçka nga një dëshmi okulare për fajin e Cionit dhe 

ndëshkimin e saj. Profetja e frymëzuar poetike së pari përshkruan fatin e saj si 
një popull, pastaj jep shpjegimin moral për një fat të tillë. 

 
A. Tmerret e rrethimit dhe fati i trishtuar i fisnikërisë së Cionit. 4, 1-11.  

 
Vargjet 1-6 na japin përshkrimin e vuajtjeve të fëmijëve mbretërorë.  

1,2. Bijtë e çmueshëm të qytetit të Cionit, të cilët mund t’i peshosh me flori, i 
trajtojnë si shtamba të pavlefshme, si enë prej balte nga punishtja e poçarit.  (v. 
2). Vlen pesha e tyre në ar si thesaret e çmuara të Cionit, ata janë hedhur jashtë 
si qeramikë të thyer dhe ai u shpërnda në fillim të çdo rruge.  

3-5. Ata që më parë ushqeheshin vetëm me mishin më të shijshëm, tani treten 
nëpër rrugët e qytetit. Dikur të mbuluar në purpur, ata tani rrokullisen në 
grumbuj hedhurinash.  (v. 5). Edhe kafshët grabitqare nuk i trajtojnë të vegjlit e 
tyre pasi Cioni është detyruar të trajtojë të sajat. Bebet vdesin nga etja dhe 
foshnjave u mungon buka, ndërsa nënat e tyre, si strucët mizorë të shkretëtirës,   
nuk i përfillin thirrjet e tyre. Dieta mbretërore dhe veshja i kanë lënë vendin 
urisë dhe grumbullit të plehrave. 
Në vargjet 7-11 poeti e krahason bukurinë e dikurshme të princërve të Cionit me 
fatin e frikshëm që ata tani durojnë.  

7. Princat e mi kishin shkëlqim më të madh se bora, fytyrat e tyre ishin më të 
pastra dhe më të bardha se qumështi, trupi i tyre i shëndoshë dhe i kuq si 
merxhan, venat e tyre vezullonin të lëmuara si safir. Sa të pafajshëm, të hijshëm 
dhe të shëndetshëm ishin!  

8-10. Më mirë ata që ranë në betejë, sesa këta që rrëzohen përdhe e vdesin nga 
uria, sepse nga fushat nuk vjen më asgjë për të ngrënë.  (v. 9). Tani e gjithë 
bukuria është bërë errësirë. Vini re përmbysjen e situatës në vargun 7. 

Më mirë ata që ranë në betejë, sesa këta që rrëzohen përdhe e vdesin nga uria, 
sepse nga fushat nuk vjen më asgjë për të ngrënë. Nënat, që dikur ishin plot 
ëmbëlsi, i ziejnë fëmijët e vet dhe ushqyen me ta për të mbajtur shpirtin gjallë. 
Dikur lëkura e ndritshme tani është e zezë, e thatë dhe e dredhur (një imazh i 
trupave të pa varrosur në diellin e shkretëtirës). Më mirë shpata shpuese sesa 
dhimbjet e urisë dhe urisë. Disa nëna madje hanë fëmijët e tyre gjatë urisë së 
rrethimit.  

11. Zoti ka lëshuar tërë zemërimin e tij dhe i ka dhënë udhë. Qytetit të Cionit i 
vuri zjarrin, që bëri gjithçka shkrumb e hi.. Zemërimi shkatërrues i Zotit është 
ndezur si një zjarr në themelet e Cionit. 
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B. Shkaqet dhe kulmi i katastrofës së Cionit. 4, 12-20.  
 

Këtu autori arrin të mbërthehet me shpjegimin moral të fatkeqësive të tilla. 
Vargjet 12-16 tregojnë se atë që kombet e menduan të pamundur për Cionin – 
që ajo mund të merrej nga një armik – u soll nga mëkatet e profetëve, 
priftërinjve dhe pleqve të saj. Juda ka shkatërruar veten e saj nga mëkati. 

12. Asnjëri nga mbretërit e botës, askush kurrë nuk besonte se një ditë ushtria 
armike do të hynte nëpër portat e Jerusalemit. Askush në tokë, madje as armiqtë 
e saj, nuk menduan kurrë që dyert e Cionit do të binin para armikut.  
13-15. Derdh gjakun e të drejtit. Mjerisht, këta udhëheqës, fajtorë për derdhjen e 
gjakut të drejtë dhe të pafajshëm, tani janë ndotur me gjakun e njerëzve që 
dikur i shmangnin. Si pasojë, ata vetë trajtohen si të përbuzur dhe të papastër. 
(Të prekësh një trup të vdekur do të thoshte papastërti ritoale.)  

16. Vetë Zoti i ka dëbuar, sepse nuk donte t’i shihte më. Priftërinjtë nuk i 
përfillën, as pleqtë nuk i kursyen. Tani, si të arratisur dhe vagabondë, priftërinjtë 
janë pa nder ose respekt. Nëse Zoti i konsideronte ata si trashëgimi të tij një 
herë, ai nuk kujdeset asgjë për ta tani. 

17-20. Ndërsa afrohet fundi, shpresa për ndihmë të huaj zhgënjehet dhe 
përpjekjet për të shpëtuar janë të frustruara. Edhe mbreti është kapur, dhe 
kështu çdo shpresë për të jetuar në një tokë të huaj nën sundimin e tij është 
shkatërruar. 

 
C. Një thirrje ndaj Edomit kryelartë dhe ngushëllues. 4, 21-22.  

 
Edomi ishte “vëllai” i Judës, me prejardhje nga Esavi dhe Jishmaeli. Shpesh 
xhibat më të mprehta vijnë nga farefisi i dikujt. Por tani Zoti e kthen vëmendjen 
te Edomi dhe parathotë poshtërimin e saj. 

 
V. Lutjet e Cionit të penduar. 5, 1-22. 

 
Ky kapitull është me të vërtetë një lutje kombëtare për Zotin, shpresa dhe 
ndihma e vetme e Cionit.  
 
A. Lutja  Zionit drejtuar Zotit për të parë mundimin dhe turpin e saj. 5, 1-
18.  
 
Vargu 1 hap temën me thirrjen e pestë të Cionit për Zotin. Gjendja e 
mëshirshme e Cionit meriton vëmendjen e Zotit. 

2-10. Kjo është një pamje e vuajtjeve të përgjithshme të njerëzve nga 
mungesa e nevojave të jetës, ata kanë humbur shtëpitë dhe të dashurit e tyre; 
ata duhet të paguajnë çmime inflacioniste (tregu i zi) edhe për ujë dhe 
karburant; ata mundohen pa pushim në mundin e rëndë; ata janë të detyruar të 
lypin ushqim nga armiqtë e tyre në lindje dhe perëndim; ata vuajnë shkretëtirat 
e mëkateve të etërve; ata janë skllavëruar nga ish-shërbëtorët; në kërkimin e 
bukës ata janë të ekspozuar ndaj rrezikut të bastisjeve beduine; dhe gjatë gjithë 
kohës ethet e urisë i përpinë ato. Këto shqetësime janë pasoja e zakonshme e 
luftës. 
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11-13. Këtu janë shënuar raste specifike të vuajtjeve individuale, të tilla si 
përdhunimi, fyerja dhe detyrat përtej forcës së dikujt. 

14-18. Mbizotëron dëshpërimi i përgjithshëm. gëzimi u kthye në zi (v. 15). 
Pleqtë kanë hequr dorë nga të gjitha mbledhjet e biznesit dhe shoqërore, 
ndërsa të rinjtë janë larguar nga krijim i i muzikës. Gëzim është shndërruar në 
zi. Kurora e vetme është ajo e mjerë për mëkatet e bëra. Zemra jonë është e 
dobët (v. 17). Guximi dhe shikimi dështojnë sepse vendi i shenjtërores është i 
shkretë dhe i pushtuar nga kafshët e egra. 

 
B. Një thirrje përfundimtare për Sovranin e Përjetshëm. 5, 19-22.  

 
Në këtë strofë libri arrin në përfundimin e tij. Vini re këtu apostrofat e gjashtë 
dhe të shtatë të Cionit për Zotin. 

19. Por ti, o Zot, mbetesh mbret përgjithmonë, froni yt qëndron i sigurt në të 
gjitha kohët!  Froni i Zotit qëndron i palëvizshëm.  

20. A është e vërtetë se do të na harrosh përgjithmonë dhe do të na qëndrosh 
larg, gjatë tërë jetës sonë? Pse? Atëherë, pse duhet ta harrojë popullin e tij 
përgjithmonë?  

21. O Zot, na kthe përsëri tek ti, që të të drejtohemi vetë ty! Le të jetojmë përsëri 
si më parë!. Zoti është burimi i vetëm i ringjalljes së vërtetë.  
22. Apo na ke mohuar krejt? A nuk do të marrë fund ndonjëherë zemërimi yt? 
Në hebraisht kjo ka të ngjarë të jetë një pyetje e fundit, A do të na refuzosh 
plotësisht? Me fjalë të tjera, “Me siguri ju nuk mund të na flakni dhe të 
zemëroheni me ne përgjithmonë!” Zoti nuk do gjithmonë të shajë. Ose ndërsa 
dikush tjetër u lut, “Në zemërim, kujto mëshirën” (Hab 3, 2). 


