
 

 

صفنيا
 

تأثير   تحت ی تا حد  پادشاه یيوشيا.   است  را نوشته  آتاب اين.  م. ق 625 احتماًال در حدود  ی نب یصفنيا
 . زد ی مذهب  اصالحات  به  خود دست  در سرزمين  صفنيا بود آه یها نوشته

آنند مورد  ی نم  را رعايت  عدالت  آه یومهاي يهودا و نيز ساير ق آند آه ی م ی پيشگوي  آتاب صفنيا در اين
،  ، موآب  فلسطين  حال  بر يهودا شامل  عالوه ی داور اين.   خداوند قرار خواهند گرفت  و مجازات یداور

 آنند و او   خداوند بازگشت ی اگر بسو شود آه ی يادآور م اسرائيل ی بن او به. مصر و آشور نيز خواهد شد
 . بدر برند  سالم  جان  و مجازات ی داور توانند از اين ی م نمايند، را اطاعت

   قوم  اين  را نصيب  خداوند مجددًا آن  آه  است اسرائيل ی بن  و قدرت  شكوه ء، درباره  آتاب  مبحث آخرين
 . دهد  نجات  دشمنانشان  را از دست  آنان  آه ی هنگام خواهد ساخت

   سلطنت  خداوند در دوران  آه پيامی   است اين
 صفنيا   يهودا، به ، پادشاه) پسر آمون(يوشيا 

 پسر جدليا، جدليا پسر  ، آوشی صفنيا پسر آوشی. (داد
 .) بود  پادشاه امريا، و امريا پسر حزقيای

 
  خدا یروز داور

   زمين ی چيز را از رو همه«: فرمايد یخداوند م2
،  انسانها و حيوانات3 . آرد  خواهممحو و نابود

.  برد  خواهم  دريا را از بين  هوا و ماهيان پرندگان
پرستد نابود  ی م  آه ی بتهاي ء شرور با همه انسان

 .خواهد شد
  یآثار و بقايا.  آنم ی م  را مجازات يهودا و اورشليم«4

 ديگر   آه ی بطور برم ی م  را از بين  بعل پرستش
 بر   را آه یآنان5 . نماند ی باق  بعل  بت نان از آاه یاسم

آنند و  ی م  را پرستش  و ستارگان  و ماه بامها، آفتاب
 سوگند   من پرستند و به ی مرا م  را آه ینيز آسان
 را  ک مول  بت  حال  در عين یآنند ول ی ياد م یوفادار
 از   را آه یآنان6 . آرد  خواهم کپرستند، هال ینيز م
   نزد من  را آه یاند و آسان  برگشته ن م یپيرو
   خواهم خواهند از بين ی نم ی راهنماي آيند و از من ینم
 ».برد

  ، زيرا روز داوری  باش در حضور خداوند خاموش7
   آشته  خود را برای خداوند قوم.   است او فرا رسيده

 تا   آرده  آنها را دعوت او دشمنان. سازد  می  آماده شدن
: فرمايد خداوند می8.  آنند  يهودا را غارت سرزمين

   يهودا و تمام  و رؤسای ، رهبران  روز داوری در آن«
آنند   می  پيروی پرستان  بت  از رسوم  را آه آسانی

   در پرستش  را آه ، آنانی آری9.  آرد  خواهم مجازات
  برند و نيز آسانی  را بكار می  آافران خود، روشهای

 خود را  آنند تا معابد خدايان  می و غارت آشتار  را آه
   روز صدای در آن10.  آرد  خواهم پر سازند، مجازات

 خواهد   گوش  به  اورشليم های  و فرياد از دروازه ناله
 . خواهد شد ها شنيده  از تپه  دشمنء  نعره رسيد و صدای

   شيون  و غصه ، از غم  اورشليم  بازاريان یا«11
 شما نابود خواهند   حريص  تاجران مآنيد، زيرا تما

 .شد
 و   گشت  خواهم  در اورشليم  روز، با چراغ در آن«12

  ورزند و گمان  می  گناه  راحت  با خيال  را آه آسانی
  ، پيدا آرده  ندارم  آارشان  به  آاری  من آنند آه می

   دشمن  دست  را به اموالشان13.  نمود  خواهم مجازات
   خواهم  يكسان  را با خاک هايشان  خانه داد و خواهم
 در   نخواهند توانست ، ولی ها خواهند ساخت خانه. آرد

   خواهند آرد، ولی تاآستانها غرس.  شوند آنها ساآن
 ». آنها را نخواهند نوشيد هرگز شراب

 فرا   و بسرعت  است ک نزدي ک روز هولنا آن14
 خواهند  یلخ ت  قدرتمند به  روز مردان در آن. رسد یم

 خداوند   غضب  آه  است ی روز، روز آن15 . گريست
،   است  و اضطراب یروز سخت. شود ی م افروخته

، روز   و ظلمت ی، روز تاريك ی و ويران یخراب روز
  آيد، جنگ ی صدا در م شيپور به16 !ها یابرها و سياه

1



 2   صفنيا
 

 

 بلند  ی حصاردار و برجها یشود، شهرها ی م شروع
 .دندگر ی م واژگون

   آه ی آور  آدم شما را مثل«: فرمايد یخداوند م17
   نمود، چون  خواهم گردد، درمانده ی م  راه بدنبال
 شما بر  ، خون بنابراين. ايد  ورزيده  گناه  من  به نسبت
  ی همانجا رو  خواهد شد و بدنهايتان  ريخته کخا

 ». خواهد گنديد زمين
 شما نخواهد  ءه روِز غضِب خدا، طال و نقر در آن18

   زمين  برهاند، زيرا تمام  شما را از مرگ  جان توانست
   زمين او بسرعت.  خواهد شد  او گداخته  غيرت از آتش

 .  خواهد ساخت  پاک  آن را از وجود ساآنان
 

  پيش2  خود آييد،  حيا نداريد، به  آه ی قوم یا
 شما   آغاز گردد و فرصت ی داور از آنكه

 خداوند فرو   خشم  از آنكه  بر باد رود، قبل  آاه چون
   تمام یا3 . او فرا رسد  غضب کريزد و روز هولنا

  یآوريد، بسو ی او را بجا م  احكام  آه یمتواضعان
 آنيد و در   عمل ی راست  نماييد؛ به خداوند بازگشت

 شويد تا شايد شما را از  حضور خداوند فروتن
 . بدارد مصون   روز هالآت  خود در آن غضب

 
   مجاور اسرائيل  ملل ینابود

  آن ، ريشه ، اشدود و عقرون ، اشقلون  غزه یشهرها4
  یهاي ی فلسطين ی بر شما ا یوا5 . خواهند شد و ويران

  ی زندگ  آنعان  دريا و در سرزمين  در ساحل آه
خداوند .  خواهيد شد ی داور آنيد، زيرا شما هم یم

 نفر از  ک ي ید رساند و حت خواه  هالآت شما را به
 شما  ی ساحل یزمينها6 . نخواهد ماند ی باق شما هم

.  خواهد شد  گوسفندان  و آغل  شبانان ی برا یمكان
   شما را اشغال  يهودا، سرزمين ء قبيله بازماندگان7

 خود را در آنجا خواهند چرانيد و خود  یها  گله آرده
؛ زيرا خداوند با  خواهند خوابيد  اشقلون یها در خانه
 آنها را باز  ی خوشبخت  خود ياد نموده  از قوم یمهربان

 .خواهد گردانيد
   قوم  آه ام  را شنيده  و عمون  موآب  مردم یها طعنه8

   سرزمينشان  اشغال ، تهديد به  نموده مرا مسخره
  ی، خدا ، خداوند قادر متعال بنابراين9 .آنند یم

 و  ، موآب  خود قسم  حيات به«: فرمايد ی م اسرائيل
   و به  خواهند رفت  از بين  و عموره  سدوم  مثل عمون
  ی ابد ی و ويران ک نم ی از خارها، گودالها یمحل
   آنها را غارت  من  قوم  خواهند شد و بازماندگان تبديل
» . خواهند آرد  را تصرف ، سرزمينهايشان نموده

هند آرد، زيرا  خوا آنها مزد غرور خود را دريافت10
 را  ، ايشان  نموده  اهانت  خداوند قادر متعال  قوم به

   بر سرشان ی هولناآ یخداوند بالها11 . آردند مسخره
  ی تباه  را به  جهان  خدايان یاو تمام. خواهد آورد

 خود  ی در سرزمينها  اقوام ء همه خواهد آشانيد و آنگاه
 . خواهند نمود او را عبادت

 خواهيد   شمشير او آشته  به ها، شما هم ی حبش یا12
 .شد
 خود را بضد آشور بكار خواهد برد  خداوند قدرت13

  ، به  نموده ، نينوا را ويران  آن  بزرگ و پايتخت
   شهر، چراگاه آن14 . خواهد آرد  مبدل ک خش یبيابان

   در آن ی وحش  حيوانات  خواهد شد و انواع گوسفندان
  خفاشها و جغدها در ميان.   خواهند گرفت یجا

  یها  از پنجره آنند و صدايشان ی م  النه هايش ويرانه
ها   خانه ءدر آستانه. شود ی م  شنيده ک مترو یها خانه
 شهر  ی ستونها ی زيبا شود و روآش ی م  جمع زباله
 شهر  اين15 .رود ی م  سرو بود، از بين  از چوب آه

:  گفت ی با خود م  آه بود  در امنيت  چنان  آه مستحكم
  ويران» ! وجود ندارد  مانند من ی دنيا شهر در تمام«

 از آنجا  هر آه!  خواهد گرديد  حيوانات ء، النه شده
 . خواهد داد  تكان  و حيرت بگذرد سر خود را از بهت

 
   اورشليمء آينده

   و گناهكار، شهر ظلم  نجس  بر اورشليم یوا
   خداوند گوش ی صدا  به  آه یشهر2 ! جنايت و

   خداوند توآل ؛ به پذير نيست دهد و اصالح ینم
 .شود ی نم ک او نزدي آند و به ینم

   آن ، و قضات  غران ی شيرها  مثل  اورشليم رهبران3
 از صيد خود   هستند آه  شبء  گرسنه یمانند گرگها

 .گذارند ی نم ی باق  را تا صبح یچيز
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  آاهنانش .باشند یو م دروغگو و سودج  آن یانبيا4
 خدا را  ء، خانه  نموده  خود تحريف  نفع  خدا را به احكام
 .سازند ی م نجس

 و با  او عادل.  شهر حضور دارد  مردم خدا در ميان5
   خود را نمايان  و هر بامداد احكام  است انصاف

  ، بدآاران آند، با وجود اين ی نم یسازد و آوتاه یم
 .دهند ی م  خود ادامه  شرارت  به یشرم یشهر با ب

 را نابود  ی بسيار یقومها«: فرمايد یخداوند م6
  یشهرها.  ام  برده  آنها را از بين  و استحكامات ام آرده

  ی حت  آه ام  آرده  ويران  چنان هايشان آنها را با آوچه
 حتمًا  گفتم7 .  است  نمانده ی در آنها باق  نفر هم کي

   خواهند داد و به  گوش من   به  اورشليم مردم
 جلو   ترتيب  خواهند نمود و بدين  توجه هشدارهايم

 خواهند  ام  مقرر آرده  را آه ی شهر و مجازات یخراب
 فاسد  ی آارها  به  نكردند بلكه  آنها چنين یول.  گرفت

 ». دادند خود ادامه
   وقتش یصبر آنيد، بزود«: فرمايد یخداوند م8
زيرا .   پا خيزم  شرور به یمها بضد قو رسد آه یم

 و   و خشم  آنم  را جمع  جهان  ملل ام  گرفته تصميم
   از آتش  جهان تمام.   خود را بر آنها فرو ريزم غضب
 . خواهد شد  گداخته  من غيرت

 داد تا   خواهم ک پا ، زبان  جهان ی قومها  به آنگاه«9
 . آنند عبادت مرا بخوانند و تنها مرا   نام  آنها فقط ءهمه

 با   حبشه ی رودها ی از ماورا  منء  پراآنده قوم10
  یا11 . خواهند آرد ، مرا پرستش  خود آمده یهدايا
  ء گذشته ی ديگر از ياغيگريها  زمان ، در آن  من قوم

    اشخاص  نخواهيد شد، زيرا من خود شرمنده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   من دس مق در آوه.  دارم ی شما برم از ميان متكبر را
 بمانند،  ی باق  آه یآسان12 . تكبر وجود نخواهد داشت

   توآل  من  نام  خواهند بود و به  و فروتن متواضع
باز  ، دروغگو و حقه آنها ديگر ظالم13. خواهند نمود
 بسر خواهند برد و   و امنيت در آرامش. نخواهند بود

 ». آنها را نخواهد ترسانيد هيچكس
   اسرائيل یا!   سرود بخوان یشاد با   اورشليم یا14

 تو را از  زيرا خداوند مجازات15 ! برآور ی شاد بانگ
.   است  رانده  عقب  را به  و دشمنانت تو دور آرده

  ، پس  توست ، در ميان  اسرائيل خود خداوند، پادشاه
 !ديگر بال تو را نخواهد ترسانيد

!  نترس«:   خواهند گفت  اورشليم  روز به در آن16
   در ميان  تو آه یزيرا خداوند، خدا17 !  باش یقو

  یاو از تو راض. باشد ی توانا م یا دهنده  نجات توست
 و وجود تو   خواهد داشت خواهد بود، و تو را دوست

 ». و سرور او خواهد بود ی شاد مايه
   از حسرت  آه ی غمهاي به« : فرمايد یخداوند م18

   بخشيد و بار اين واهم خ  خود داريد پايان یعيدها
 را  ی آسان تمام19 .  داشت  برخواهم  را از دوشتان ننگ
.  نمود  خواهم اند مجازات  آرده  شما ظلم  به آه

  ی خود را خالص  قومء  و درمانده  ضعيف اشخاص
 و رسوا   مسخره  را آه شدگان  بخشيد و رانده خواهم
، در  یبل20 . نمود ، سرافراز خواهم  آرده اند، جمع شده
   را پيش ، اموالتان  نموده  شما را جمع ی وقت  زمان آن

   تمام  در ميان ، آنگاه  شما بازگردانم  به چشمانتان
 را خداوند  اين» . سرافراز خواهيد شد  جهان مردم

 .  است فرموده


