اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب ۲۶
ﺳﺮود ﭘﯿﺮوزی ﯾﻬﻮدا
۱روزی ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ:
ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻢ اﺳﺖ!
ﺧﺪا ﺧﻮدش از دﯾﻮارﻫﺎی آن دﻓﺎع ﻣﮐﻨﺪ.
۲دروازهﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺬارﯾﺪ ﻗﻮم وﻓﺎدار ﻣﺆﻣﻦ وارد ﺷﻮﻧﺪ،
ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ.
 ↵۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد راﺳﺦاﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ.
 ↵۴ﺗﻮﮐﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﻣ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۵او ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﺘﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮده،
او ﺷﻬﺮﻫﺎﯾ را ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،وﯾﺮان ﻧﻤﻮد
و دﯾﻮارﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻧﻤﻮد.
۶آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﻮدﻧﺪ اﮐﻨﻮن در آن ،رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﻮده
و آن را زﯾﺮ ﭘﺎی ﺧﻮد ﻟﺪﻣﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۷ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ راه را ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﻧﯿﻮﮐﺎران ﺻﺎف ﻣﮐﻨ
و ﺟﺎدهای ﮐﻪ در آن ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻮار ﻣﺳﺎزی.
۸ﻣﺎ از ارادۀ ﺗﻮ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛
و ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ.
 ↵۹در ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻣﺸﺘﺎق ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.
وﻗﺘ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ و ﻣﺮدم آن را داوری ﮐﻨ،
آن وﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﻣآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ.
۱۰ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮ ﺣﺘّ در ﻣﻮرد ﺷﺮﯾﺮاﻧ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻧﯿ و راﺳﺘ را ﻧﻤآﻣﻮزﻧﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘ.
آﻧﻬﺎ ﺣﺘّ در اﯾﻨﺠﺎ ‐در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎن‐
ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺮارت ﻣﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﻪ ﺑﺰرﮔ ﺗﻮ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارﻧﺪ.

۱۱دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﻧﻤداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد.
ای ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮﻣﻨﺪه ﮐﻦ
و ﺑﺬار ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺬار ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ داری ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪه ،ﭼﻘﺪر ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺳﺖ داری.
۱۲ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺳﻌﺎدت و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫ داد.
ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ را ﺗﻮ اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘ.
۱۳ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺪای ﻣﺎ ،دﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﺴﺘ.
۱۴اﮐﻨﻮن آﻧﻬﺎ ﻫﻤ ﻣﺮدهاﻧﺪ و دﯾﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
ارواح آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﺷﻮد،
ﭼﻮن ﺗﻮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدهای و درﻫﻢ ﺷﺴﺘﻪای.
دﯾﺮ ﮐﺴ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۱۵ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻠّﺖ ﻣﺎ ﺑﻮدهای،
و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ را از ﻫﺮ ﺳﻮ وﺳﻌﺖ دادهای
و ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮ ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪای.
۱۶ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ ﻗﻮم ﺧﻮد را ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدی
و آﻧﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
۱۷ﺗﻮ ،ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدی،
ﻣﺜﻞ زنِ در ﺣﺎل زاﯾﻤﺎن ،از درد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورﯾﻢ.
۱۸ﻣﺎ در درد و رﻧﺞ ﺑﻮدﯾﻢ،
وﻟ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ
ﭘﯿﺮوزیای ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ،
و ﺗﻮﻓﯿﻘ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.
۱۹ﮐﺴﺎﻧﮐﻪ از ﻗﻮم ﻣﺎ ﻣﺮدهاﻧﺪ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
و ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺑﺟﺎن آﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ
ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮاﯾﯿﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢﻫﺎی درﺧﺸﺎن،
زﻣﯿﻦ را ﺷﺎداب ﻣﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﯿﺪ ﺗﺎزهای ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ داد.
داوری و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺠﺪد
۲۰ای ﻗﻮم ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ و درﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .ﺧﻮد را ﺑﺮای زﻣﺎﻧ ﮐﻮﺗﺎه ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺧﺸـﻢ ﺧـﺪا ﻓﺮوﮐـﺶ ﮐﻨـﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧـﺪ از ﺟﺎﯾـﺎه آﺳـﻤﺎﻧ ﺧـﻮد ﻣآﯾـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺮدم دﻧﯿـﺎ را ﺑﻪﺧـﺎﻃﺮ

ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ .ﻗﺘﻠﻬﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
زﻣﯿﻦ دﯾﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

