
نیای نبفکتاب س

مقدمه

سفَنیای نب احتماال این کتاب را در ۶۲۱ قبل از میالد مسی نوشته است. اصالحات

مذهب که یوشیا، پادشاه یهودا در سال ۶۲۱ ق.م. به راه انداخت، تا حدی نتیجۀ

موعظه های سفَنیای نب بوده است.

سفَنیا در این کتاب پیشوی م کند که یهودا مثل اقوام دیر که خدایان غیر را پرستش

م کنند به مجازات گرفتار خواهند شد. برعالوۀ یهودا، فلسطین، موآب، مصر و آشور نیز

مورد قضاوت خدا قرار خواهند گرفت. او به بن اسرائیل یادآور م شود که اگر دوباره به

خدا رجوع کنند، م توانند از این قضاوت رهای یابند.

در اخیر کتاب سفَنیا به شوه و قدرت بن اسرائیل م پردازد که خداوند مجدداً نصیب

این قوم خواهد کرد. آیت ۱۷ فصل ۳ این کتاب انعاس دهندۀ محبت ب پایان خدا به

انسان است که م فرماید:«خداوند، خدایت که در تو سونت م کند، قادر و توانا است

و ترا نجات م دهد. محبت او به تو زندگ تازه م بخشد. خداوند از تو راض است و

با سرودها بر تو خوش م کند.»

فهرست مندرجات:
روز قضاوت خداوند: فصل۱: ۱ ‐ ۲: ۳

سقوط همسایان اسرائیل: فصل۲: ۴ ‐ ۱۵
سقوط اورشلیم و بازسازی آن: فصل ۳
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۱ ۱کالم خداوند در دوران سلطنت یوشیا (پسر آمون)، پادشاه یهودا، به سفَنیا نازل
شد. (سفَنیا پسر کوش، نواسۀ جدَلیا، کواسۀ اَمریا و اَمریا پسر حزقیا پادشاه بود.)

روز داوری خداوند

۲خداوند م فرماید: «من همه چیز را از روی زمین بل نابود خواهم ساخت. ۳تمام

انسانها، حیوانات، پرندگان و ماهیان را از بین خواهم برد. به حیات مردم شریر خاتمه

م دهم، همۀ بشر را محو م کنم و حت ی نفر را هم زنده نم گذارم.» این کالم

خداوند است. ۴«مردم یهودا و اورشلیم را به سزای اعمال شان م رسانم و آثار بت بعل

و نام کاهنانِ بت پرست را محو م سازم. ۵آنهائ را که بر بامها آفتاب و مهتاب و

ستارگان را م پرستند و هم کسان را که در ظاهر مرا سجده م کنند و به من سوگند

وفاداری یاد م کنند، اما در باطن بنام بت مول قسم م خورند، هالک م کنم.

۶آنهائ را که از پیروی من دست کشیده اند و آن اشخاص را که در طلب من نیستند و از

من راهنمائ نم خواهند، نابود م سازم.»

۷در حضور خداوند متعال خاموش باش، زیرا روز خداوند نزدی است. او قربان ای را

مهیا کرده است و دعوت شدگان خود را تقدیس نموده است. ۸خداوند م فرماید: «در

آن روزِ جزا، رهبران، شهزادگان و همچنین کسان را که از رسم و رواج بیانان پیروی

م کنند، به سزای اعمال شان م رسانم. ۹آن عده اشخاص را که مانند بت پرستان

عبادت م کنند (یعن بخاطر ترس از گذاشتن پای بر آستانه از روی آن خیز م زنند) و

همچنین کسان را که دست به دزدی و آدمش م زنند تا معابد خدایان خود را از مال

دزدی پر سازند، مجازات م کنم.»

۱۰خداوند م فرماید: «در آن روز صدای فریاد و ناله از دروازۀ ماه در اورشلیم شنیده

م شود، آواز فغان و ولولۀ مردم قسمتِ دوم شهر و صدای مهِیب و هولناک از تپه ها

بوش م رسد. ۱۱ای مردم بازار، فریاد و شیون کنید، زیرا همۀ تاجران تلف م شوند.
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۱۲در آن روز چراغ را گرفته اورشلیم را تفتیش م کنم و اشخاص خودپرست را که

م گویند: «خداوند با ما کاری ندارد، نه نیوی م کند و نه بدی» مجازات م کنم.

۱۳مال و دارائ شان تاراج و خانه های شان ویران م شوند. خانه ها م سازند، اما در

آن ها سونت نم کنند. تاکستانها غرس م کنند، ول از شراب آن ها هرگز نم نوشند.»

داز حترسد. در آن روزِ جان است و بزودی فرام ۱۴روز بزرگ خداوند نزدی

شجاعترین و قویترین مردان به تلخ گریه م کنند. ۱۵آن روز، روزِ غضب است. روز

سخت و اضطراب، روز تاری و ظلمت و روز ابر های غلیظ و سیاه مطلق است.

۱۶در آن روز شیپور نواخته م شود و علیه شهرهای مستحم و برجهای بلند جن آغاز

م گردد.

۱۷خداوند م فرماید: «مردم را چنان پریشان و درمانده م سازم که مثل شخص کور

نتوانند راه خود را پیدا کنند، زیرا آن ها در برابر من گناه کرده اند. خون شان بر خاک

م ریزد و اجساد شان به روی زمین گنده م شوند.»

۱۸در آن روزِ غضبِ خداوند، طال و نقرۀ شان نم تواند آن ها را نجات بدهد. تمام زمین

در آتش غضب او م سوزد و همه ساکنین روی زمین با مرگ ناگهان از بین م روند.

دعوت برای توبه

۱‐۲ای قوم ب حیا، پیش از آنه مثل کاه در برابر باد رانده شوید، قبل از آنه روزِ

هولناکِ غضب خداوند ناگهان برسد و همه چیز را در سر راه خود از بین ببرد، گناهان

تان را بیاد آورید و توبه کنید. ۳ای مردم فروتن این سرزمین که احام او را بجا

م آورید، راستار باشید و با تواض و شسته نفس بسوی خداوند باز گردید تا شاید در

آن روزِ غضبِ خود، شما را در پناه خود ناهدارد.

۳ / ۷
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://afghanbibles.org/prs/dari-bible


نابودی اقوام همسایۀ اسرائیل

۴شهرهای غزه، اَشقَلُون و اَشدُود متروک و از سنه خال م شوند. اهال عقرون از شهر

بیرون رانده شده، ریشه کن م گردند. ۵وای بحال شما فلسطینیان که در ساحل بحر و

در سرزمین کنعان سونت دارید، زیرا شما محوم به مرگ هستید و خداوند شما را

شما چراگاه گذارد. ۶کشور ساحل نفر شما را هم زنده نم ی سازد. حت نابود م

برای چوپانها و طویلۀ گوسفندان م شود. ۷بازماندگان قبیلۀ یهودا کشور شما را تسخیر

م کنند و در آنجا رمه های خود را م چرانند و خانه های اَشقَلُون را خواباه خود

م سازند، زیرا خداوند متعال از قوم برگزیدۀ خود مراقبت نموده و آن ها را دوباره

سعادتمند و خوشبخت م گرداند.

۸«طعنه های مردم موآب را شنیده ام و دیدم که عمون ها چطور قوم برگزیدۀ مرا تحقیر و

مسخره م کردند و با غرور م گفتند که سرزمین آن ها را اشغال م کنند.» ۹بنابران

خداوند قادر مطلق، خدای اسرائیل م فرماید: «به حیات خودم قسم که موآب و عمون

و ویران سرزمین خارزار و گودالهای نم گردند و به ی ه نابود مورمدوم و عمثل س

ابدی تبدیل م شوند و بازماندگان قوم برگزیدۀ من سرزمین آن ها را تصرف م کنند.»

۱۰مردم موآب و عمون بخاطر غرور خود به چنین سرنوشت دچار م شوند، زیرا به قوم

برگزیدۀ خداوند قادر مطلق اهانت کرده آن ها را مورد تمسخر خود قرار دادند.

۱۱خداوند آن ها را به بالهای وحشت آوری دچار م سازد و همۀ خدایان روی زمین را

از بین م برد. آناه تمام اقوام جهان در کشورهای خود او را پرستش م کنند.

۱۲ای مردم حبشه، خداوند شما را هم با شمشیر خود هالک م کند.

۱۳خداوند با قدرت خدائ خود آشور را نابود م سازد، پایتخت آن، نینوا را به بیابان

خش والمزروع تبدیل م کند. ۱۴آنجا چراگاه گوسفندان و محل بود و باش هرنوع

حیوانات م شود. در ویرانه های آن جغد و بوم آشیانه م کنند و صدای شان از
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کلین های خانه ها بوش م رسد. زاغها در آستانۀ خانه ها آواز م خوانند. چوبهای

سرو که در بنای عمارات به کار برده شده بودند، از بین م روند. ۱۵این شهر که موجب

افتخار و محل رفاه و آسایش مردمش بود، عاقبت به این سرنوشت دچار م گردد، زیرا

این شهر با غرور م گفت: «در تمام دنیا مانند من شهر بزرگ وجود ندارد.» اما

سرانجام ویران و متروک م گردد و النه و بیشۀ حیوانات وحش م شود و هر کس که از

آنجا بذرد، سر خود را تان داده بحالش افسوس م خورد.

گناهان اورشلیم

۳ ۱وای بحال شهر سرکش، شهر ظلم و نجاست، ۲شهری که به صدای خداوند گوش
نم دهد و اصالح پذیر نیست. به خداوند توکل نم کند و از او کم نم طلبد.

۳حاکمان و مأمورین آن مانند شیرهای غران و قضات آن مثل گرگهای گرسنه حریص

هستند که از شار خود تا صب چیزی باق نم گذارند. ۴انبیای آن خودخواه و

خیانتار اند، کاهنانش جایاه مقدس را نجس م سازند و با احام خداوند مخالفت

م ورزند. ۵خداوند هنوز هم در آن شهر حضور دارد. او عادل و با انصاف است و

ب عدالت نم کند. هر صب بدون استثناء عدالت خود را به برگزیدگان خود نشان

م دهد، اما با اینهم، بدکاران با ب حیائ به اعمال شرم آور خود ادامه م دهند.

۶خداوند م فرماید: «من اقوام زیادی را از بین برده ام. شهرهای شان را ویران و دیوارها

شده اند و ی و برجهای آن ها را خراب کرده ام. شهرها متروک و جاده ها از مردم خال

نفر هم باق نمانده است. ۷گمان کردم که مردم از من م ترسند و تأدیب م شوند و

هوشدارهایم را فراموش نم کنند، اما آن ها توجه نردند و به اعمال فاسد خود ادامه

دادند.»

۸بنابراین خداوند م فرماید: «برای من منتظر باشید، روزی که علیه اقوام جهان برخیزم

و آن ها را محوم سازم فرام رسد. ارادۀ من این است که همۀ سلطنت ها را جم کنم و
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خشم خود را بر آن ها بریزم. تمام دنیا در آتش غضب من گداخته م شود. ۹آنوقت به

مردم جهان زبان پاک عطا م کنم تا فقط نام مرا یاد کنند و تنها مرا بپرستند. ۱۰قوم

پراگندۀ من از ماورای دریاهای حبشه با هدایای خود برای عبادت من م آیند. ۱۱در آن

زمان شما ای قوم برگزیدۀ من، دیر از سرکش ها و کارهائ که علیه من کرده اید،

شرمنده نم شوید و تمام مردم متبر و خودخواه را از میان شما دور م کنم. از آن ببعد،

دیر در کوه مقدس من غرور و تبر وجود نم داشته باشد. ۱۲فقط کسان که فروتن و

متواض هستند و به من پناه م آورند، باق م مانند. ۱۳آن ها به کارهای زشت دست

نم زنند، دروغ نم گویند، حرف فریبنده ای از زبان شان شنیده نم شود. آن ها در

آرامش و امنیت زندگ م کنند و کس نم تواند آن ها را بترساند.»

سرود شادمان

۱۴ای دختر صهیون، سرود خوش را زمزمه کن!

ای اسرائیل، آواز شادمان را بلند کن!

ای دختر اورشلیم، به تمام دل شادمان شو و وجد نما!

۱۵زیرا خداوند گناهان ترا بخشیده

و دشمنانت را شست داده است.

خداوند، پادشاه اسرائیل، همراه تو است

.بترس بالئ و تو نباید از هی

۱۶در آن روز به اورشلیم م گویند:

«نترس! ای صهیون، دلیر و قوی باش!
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۱۷خداوند، خدایت که در تو سونت م کند،

قادر و توانا است و ترا نجات م دهد.

محبت او به تو زندگ تازه م بخشد.

خداوند از تو راض است

و با سرودها بر تو خوش م کند.»

۱۸خداوند م فرماید: «به غمها و مصیبت هایت خاتمه م دهم و دیر ترا در نظر

دشمنان خوار و حقیر نم سازم. ۱۹روز جزای کسان که بر تو ظلم کرده اند، فرام رسد.

مردمان لن را نجات م دهم و تبعید شدگان را به وطن شان باز م گردانم. نن شان را

به عزت و افتخار تبدیل م کنم و آنوقت تمام دنیا از آن ها تمجید و توصیف م کنند.

۲۰در آن زمان شما را از همه جا جم م کنم. شما را در جهان مشهور م سازم و در

برابر چشمان خود تان یبار دیر شما را سعادتمند و شادکام م گردانم.»

این را خداوند فرموده است.
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