اﺷﻌﯿﺎ ﺑﺎب ۲۵
ﺳﺮود ﺷﺮﮔﺰاری
 ↵۱ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﺪای ﻣﻦ ﻫﺴﺘ.
ﺗﻮ را ﺟﻼل ﻣدﻫﻢ و ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﮐﻨﻢ.
ﺗﻮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰی ﮐﺮدهای.
ﺗﻮ ﺑﺎ وﻓﺎداری آﻧﭽﻪ را از اﺑﺘﺪا ﻣﺧﻮاﺳﺘ،
ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪی.
۲ﺗﻮ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ
و ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺧﺮاب ﮐﺮدی.
ﮐﺎﺧﻬﺎﯾ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
۳ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﻇﺎﻟﻢ از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
۴ﻓﻘﯿﺮان و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ
و در روزﮔﺎر ﺳﺨﺖ در اﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻓﺎﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﺎه،
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﻮزان ﺳﺎﯾﺒﺎن دادی.
ﻣﺮدان ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻻک زﻣﺴﺘﺎﻧ
۵و ﻣﺜﻞ ﻗﺤﻄ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺸ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ را ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدی،
و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮدان ﻇﺎﻟﻢ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدی،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾ روز ﮔﺮم ،ﺳﺮدی ﻣﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
۶در اﯾﻨﺠﺎ ،در ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺿﯿﺎﻓﺘ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﻠّﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎن آﻣﺎده ﻣﮐﻨﺪ؛ ﺿﯿﺎﻓﺘ ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﺑﻬﺎ۷ .او ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺑﺮ ﻏﻤ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﮥ ﻣﻠّﺘﻬﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر ﻣزﻧﺪ.
 ۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد! او اﺷﻬﺎ را از ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ و
ﺷﺮﻣ را ﮐﻪ ﻗﻮﻣﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
۹وﻗﺘ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :او ﺧﺪای ﻣﺎﺳﺖ! ﻣﺎ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ و او ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ! ﻣﺎ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ ،و اﮐﻨﻮن ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن او ﻣﺎ را
ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ«.

ﺧﺪا ﻣﻮآب را ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻮه ﺻﻬﯿﻮن را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻫ در ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،زﯾﺮ
ﭘﺎی دﯾﺮان ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ۱۱ .آﻧﻬﺎ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را دراز ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﯾ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا
آﻧﻬﺎ را ﺳﺮاﻓﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ آب ﻓﺮو ﻣروﻧﺪ۱۲ .او ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺟﻨ
ﻣﻮآب را ﺧﺮاب ﻣﮐﻨﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

