
صفنیا
نبیمیشود؛
یوشیاپادشاه
یهودامیشود

640ق.م.

ارمیا
نبیمیشود
627ق.م.

کتاب
شریعت
درمعبد

پیدامیشود
622ق.م.

خدمتصفنیا
پایانمیگیرد

621ق.م.

حبقوق
نبیمیشود
612ق.م.

صفنــیا

آمارحیاتی:
هدف:
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بازگشتبهسویخدا
نویسنده:

صفنیا
مخاطبین:

یهوداوهمهملتها
تاریخنگارش:

پایانخدمت به نزدیک احتمااًل
وقتی ق.م.(، )640ـ621 صفنــیا
شروع یوشــیا عظیم اصالحـات

شد.
زمینهتاریخی:

یوشیا،پادشاهیهودا،سعیداشت
گرایشـهایشریرانــهایراکــه
و منسی یهودا، قبلی پادشاه دو
خنثی بودند، کرده ایجاد آمون
خود نفوذ بود قادر یوشیا سازد.
راگسترشدهدزیرادرآنزمان
ابرقدرتنیرومندیوجودنداشت
کهمنطقهرازیرسلطهخودداشته
باشد)آشــوربهسرعـتروبـه
اضمحاللبود(.نبوتصفنیاشاید
عاملمحرکهدراصالحاتیوشیا

بود.صفنیاهمعصرباارمیابود.
آیهکلیدی:

»ایتماممتواضعانیکهاحکاماو
رابهجامیآورید،بهسویخداوند
بهراستیعمل نمایید؛ بازگشت
کنیدودرحضورخداوندفروتن
غضب از را شما شاید تا شوید
خوددرآنروزهالکتمصون

بدارد«)3:2(.
مکانمهم:

اورشلیم

اندوهتوانکاه،رنجوعذابطوالنی،بیعدالتیبیوقفه،
موجب قریبالوقوع، مجازات و مداوم، آزار و اذیت
یافتنراهحل برای ناامیدیمیشود.آنگاهکه یأسو
معضلیاندیشهخودرابهکارمیگیریم،وبراینجاتبه
آسمانهانگاهمیکنیم،آهیازتهدلبرآورده،میگوییم:
»کاش...«بارقهایکوچکازامید،بهماشجاعتمیدهد

کهادامهدهیموتابهانتهاتحملکنیم.
میانآسمان از است نقرهایطلوعخورشید پرتو امید،
سیاهطوفانی؛کلماتتسلیبخشیاستدربخشمراقبتهایویژهبیمارستان؛دریافت
نامهایاستازدوردستها؛نخستینپرندهبهاریاستنشستهبررویشاخهپوشیدهاز
برف؛رؤیتخطپایانمسابقهاست.امید،رنگینکماناستونغمهایزیباوحرکتی

استمهربان.امیدشناختخدااستوآرامگرفتندرمحبتاو.
صفنیابهعنواننبیخداملزمبودحقیقترااعالمکند.اواینکارراآشکاراانجام
داد،ومجازاتقطعیوتنبیِهشدیدهمهکسانیراکهازخداسرپیچیمیکردند،اعالم
داشت.غضبخداهمهچیزراازرویزمینکندونابودکرد.»انسانهاوحیوانات،
در زندهای موجود هیچ .)3:1( برد« بینخواهم از را دریا ماهیان و هوا پرندگان
سرزمینیهوداازمرگخالصینخواهدیافت.واینروزوحشتناکخیلیزودفرا
خواهدرسید:»آنروزهولناکنزدیکاستوبهسرعتفرامیرسد.آنروز،روزی
استکهغضبخداوندافروختهمیشود.روزسختیواضطراباست،روزخرابیو
ویرانی،روزتاریکیوظلمت،روزابرهاوسیاهیها«)14:1و15(.شخصمیتواند
احساسپریشانیوافسردگیمخاطبیِنصفنیاراحسکند.خداایشانراخطاکاراعالم

داشتوبهمرگمحکومساخت.
امادربطناینبیانیهوحشتناک،امیدیوجوددارد.فصلاولازنبوتصفنیاآکنده
استازوحشت.امادرفصلدوم،نجوایوعدهشنیدهمیشود:»ایتماممتواضعانیکه
احکاماورابهجامیآورید،بهسویخداوندبازگشتنمایید؛بهراستیعملکنیدودر
حضورخداوندفروتنشویدتاشایدشماراازغضبخوددرآنروزهالکتمصون
بدارد«)3:2(.وچندآیهبعددربارهبازماندگانقبیلهیهودامیخوانیمکهخداآنهارا

خواهدچرانیدوموردتفقدقرارخواهدداد)7:2(.
باالخرهدرفصلسوم،بندگرداِنآرامبهاوجخودمیرسدونجاتورهاییخدارابه
کسانیکهبهاووفادارنداعالممیدارد.»ایاورشلیمباشادیسرودبخوان،ایاسرائیل
بانگشادیبرآور!زیراخداوندمجازاتتوراازتودورکرده...خوِدخداوند،پادشاه
اسرائیل،درمیانتواست،پسدیگربالتورانخواهدترسانید«)14:3و15(.اینامیدی

واقعیاستکهدرشناختعدالتخداومحبتشبرایقومشریشهدارد.
وقتیصفنیارامیخوانید،بهسخنانیکهدربارهمجازاتاست،بهدقتگوشکنید.خدا
گناهراسرسرینمیگیرد،وآنرامجازاتخواهدکرد.اماباسخنانامیدبخشقوت
قلببگیرید،اینسخنانکهمیگویدخدایماسلطنتخواهدکردوقومشرانجات
خواهدداد.تصمیمبگیریدکهجزوباقیماندهوفاداریباشیدکهبافروتنیخداوندزنده

رامیپرستندوازاواطاعتمیکنند.
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تقسیمبندیکلی:

1ـروزغضب)1:3-1:8(
2ـروزامید)3:9ـ20(

صفنـیابهمردمیهوداهشـداردادکهاگرازتوبهکردنخودداریکنند،تمامیملت،
ازجملهمردماورشلیم،ازمیانخواهندرفت.مردممیدانستندکهخداعاقبتآنهارا
برکتخواهد،اماصفنیاتأکیدکردکهاولمجازاتخواهدبودوبعدبرکت.این
مجازات،فقطمجـازاتگناهنخواهدبود،بلکهفراینداصالحمردمنیزخواهدبود.
اگرچهمادردنیایسقوطکردهایزندگیمیکنیمکهشیطانآنراازهرطرف
احاطهکردهاست،میتوانیمبهاستقرارفرمانرواییبیعیبخداامیدداشتهباشیمو

اآلناجازهدهیمخدابرایاصالحماوزدودنگناهانمان،ماراتنبـیهکند.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

خداوندروزمجازات از یهـودا زیـرا بود نزدیک نابـودی
رویبرتافـتهبـود.مردمبهپرستشبعـلو
بودند. آورده روی طبیعت عناصر و ملوک
به ایمان با حتیکاهنانمراسمبتپرستیرا
خدادرآمیختهبودند.مجازاتالهیبرایگناه

درراهبود.

برایخالصیازمجازاِتخدابایدبهاوگوش
دهیم،تنبیهاورابپذیریم،بهاواعتمادکنیمو
مطابقراهنماییوهدایتاوعملنماییم.اگـر
اورابهعنـوانخداوندخودبپذیـریم،میتوانیم

ازمحکومیتخالصیبیابیم.

تجدیدبیاعتناییبهخدا برای تالشهایی بیگاه و گاه چه اگر
عهدمیشد،یهودابرایگناهانشهیچتأسفی
نمیخـورد.مردمسعادتمـندبودندودیگرخدا
مردم از خدا درخواست نبود. مهم برایشان
یهودابرایداشتنزندگیدرستکارانهتأثیری
ثروت، امنیتو زیرا نداشت، ایشان فکر بر

باعثبیتفاوتیآنانشدهبود.

مقابل در سدی مادی آسودگی ندهید اجازه
نوعی میتواند کامیابی شود. خدا به وقفتان
بهوجود شما در خودکفایی و غرور حالت
آورد.تنهاراهحلایناستکهبپذیریدپولْ
مارانجاتنخواهددادومانیزنمیتوانیمخود
رانجاتدهیم.تنهاخدامیتواندمارانجات
بخشدوبیاعتناییمارانسبتبهامورروحانی

درمانکند.

روزمجازاتروزشادینیزخواهدبود.خداروزشادی
همهکسانیراکهباقومشبدرفتاریمیکنند،
مجازاتخواهدکرد.اوبازدودنهمهگناهان
ساخت. خواهد پاک را قومش شرارتها، و
خداقومشرااحیاخواهدکردوبهآنهاامید

خواهدبخشید.

و آسودگی شوند، پاک گناه از مردم وقتی
تجربیات آورد. خواهند بهدست زیادی امید
ماامروزهرقدرسختباشد،میتوانیمچشم
انتظارروزجشنوشادیباشیم،روزیکهخدا
کاماًلمارااحیاخواهدکرد.آنروزواقعًاروز

شادیماخواهدبود.



1ـروزغضب
صفنیانابودییهوداراپیشگوییمیکند

پیامیكهخداونددردورانسلطنتیوشیا)پسرآمون(،1 ایناست
پادشاهیهودا،بهصفنیاداد.)صفنیاپسركوشی،كوشیپسرجدلیا،

جدلیاپسرامریا،وامریاپسرحزقیایپادشاهبود.(
نابودخواهمكرد. و محو زمین ازروی را میفرماید:»همهچیز 2خداوند

3انسانهاوحیوانات،پرندگانهواوماهیاندریاراازبینخواهمبرد.انسان
شرورباهمةبتهاییكهمیپرستدنابودخواهدشد.

4»یهوداواورشلیمرامجازاتمیكنم.آثاروبقایایپرستشبعلراازبینمیبرم
بطوریكهدیگراسمیازكاهنانبتبعلباقینماند.5آنانیراكهبربامها،
آفتابوماهوستارگانراپرستشمیكنندونیزكسانیراكهمرامیپرستندو
بهمنسوگندوفادارییادمیكنندولیدرعینحالبتمولکرانیزمیپرستند،
هالکخواهمكرد.6آنانیراكهازپیرویمنبرگشتهاندوكسانیراكهنزد

مننمیآیندوازمنراهنمایینمیخواهندازبینخواهمبرد.«
7درحضورخداوندخاموشباش،زیراروزداوریاوفرارسیدهاست.خداوند
قومخودرابرایكشتهشدنآمادهمیسازد.اودشمنانآنهارادعوتكردهتا
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1:1صفنیادرزمانیوشیا،پادشاهیهودا،نبوتمیکرد 
)640ـ609ق.م.(.یوشیادرطلبخدابود؛درطولسلطنت
اوبودکهکتابشریعتدرخانهخداپیداشد.یوشیاپس
ازخواندنآن،دستبهاصالحاتمذهبیگستردهایزد
بهمردمهشدارمیداد )2پادشاهان1:22ـ25:23(.صفنیا
کهاگرازگناهانشاندستنکشندمجازاتخواهندشد؛
اوبااینکار،بهایناصالحاتکمکمیکرد.بااینکه
ایناصالحاِتعظیمباعثشدمردمبهسویخدابیایند،اما
بتپرستیراریشهکننساخت؛اثرآنفقطبرایمدت
کوتاهیدوامداشت.دوازدهسالبعد،بابلیهوداراتسخیر

کردوساکنانآنرابهتبعیدبرد.
1:2ببباالترینمرجعقدرتیعنیخدابهوضوحبه
مردمیهوداهشدارمیداد.ایشانازگوشدادنبهاوامتناع
ورزیدند؛علتشیااینبودکهبهنبیخداشکداشتندو
نتیجتًاباورنمیکردندکهپیغاماوازجانبخدااست،یا
بهخوِدخداشکداشتندونتیجـتًاباورنمیکردنداوبه
آنچهکهمیگویدعملخواهدکرد.اگرماازگوشدادن
بهکالمخدایعنیبهکتابمقدس،امتناعورزیم،بهاندازه

مردمیهوداکوتهبینخواهیمبود.
1:4وقتیاسرائیــلیهابهسرزمـینموعــودرسیدند،آن
راازساکناِنبتپرسِتکنعانیاشکاماًلپاکنکردند.
خدایان پرستش به کردند شروع بهتدریج اسرائیلیها

کنعانیها.درکنعانخدایانمتعددیوجودداشت،امابعل
خدایاصلیبود؛بعلمظهرقدرتوحاصلخیزیبود.
خدابسیارناخشنودبودکهقومشبهبعلرویآوردهاند.
1:4ـ6تاریخآکندهاستازبتوبتپرستی؛حتیامروز
نیزبتپرستیرواجدارد.بتهرچیزیاستکهبیشاز
خدامورداحترامانسانباشد.اماعاقبتثابتخواهدشد
کهبتهابیارزشند،وخدایحقیقیپیروزخواهدشد.فقط
خداراجستجوکنید)متی33:6(وهیچخدایدیگریرا

براومقدمندانید)خروج3:20(.
را خداوند هم میپرستیدند، را خدا چندین مردم  1:5
وهمسایرخدایانآنسرزمینرا.آنها»بهترین«نوع
بتپرستیرابهایمانواقعیبهخداافزودند؛همینامر
موَلک،خدای اینخدایان، از یکی فاسدکرد. را آنان
ملیعّمونیهابود.پرستشمولکشاملقربانیکودکان
به موسی، زمان از بود. نفرتانگیز گناهی که میشد
اسرائیلیهادربارهعبادتخدایاندروغینهشداردادهشده

بود)الویان21:18؛5:20(،اماآنهااعتنایینکردند.
پیشگوییها این تحقق که میکنند فکر بسیاری  1:7
بهآیندهنزدیک)کمی بهدوزماناست:یکی مربوط
بعدازآنکهاینپیشگوییصورتگرفت(ودیگریبه
آیندهدور)احتمـااًلدرزمانهایآخر(.روزمجازاتو
قتلعامشدیددرزمانحیاتاینمردمرخداد،زمانی



سرزمینیهوداراغارتكنند.8خداوندمیفرماید:»درآنروزداوری،رهبرانو
رؤساییهوداوتمامكسانیراكهازرسومبتپرستانپیرویمیكنندمجازات
خواهمكرد.9آری،آنانیراكهدرپرستشخود،روشهایكافرانرابكار
میبرندونیزكسانیراكهكشتاروغارتمیكنندتامعابدخدایانخودرا
پرسازند،مجازاتخواهمكرد.10درآنروزصداینالهوفریادازدروازههای
اورشلیمبهگوشخواهدرسیدوصداینعرةدشمنازتپههاشنیدهخواهدشد.

11»ایبازاریاناورشلیم،ازغموغصهشیونكنید،زیراتمامتاجرانحریص
شمانابودخواهندشد.

12»درآنروز،باچراغدراورشلیمخواهمگشتوكسانیراكهباخیال
ندارم، كارشان به كاری من كه میكنند گمان و میورزند گناه راحت
داد دشمنخواهم بهدست را 13اموالشان نمود. مجازاتخواهم پیداكرده
وخانههایشانراباخاکیكسانخواهمكرد.خانههاخواهندساخت،ولی
تاكستانهاغرسخواهندكرد،ولی توانستدرآنهاساكنشوند. نخواهند

هرگزشرابآنهارانخواهندنوشید.«
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کهبابلبهسرزمیناسرائیلتجاوزکرد.برخیازمحققین
اینپیشگوییهاراکهدربارهمجازاتاست،بهوقایعی
کهتمامًادرآیندهرخخواهددادمربوطمیدانند.نبیاین
پیشگوییهارامربوطبهآیندهمیدانست،امانمیتوانست
واقع ترتیبی بهچه یا وقت آنهاچه دهدکه تشخیص

خواهدشد.
1:8و9پوشیدنجامههایبتپرستانحاکیازعالقهبه
خدایانبیگانهوروشهایغریببود.رهبرانکهمیبایست
نمونههایخوبیبرایمردمباشند،رسومبیگانگانرابهجا
میآوردند؛بهاینترتیب،بانادیدهگرفتناحکامخدادر
موردعدمسازشبافرهنگبتپرستان،بیاعتناییخود

رابهخداوندنشانمیدادند.
1:2012سالپسازاینپیشگویی،بابلیهاوارداورشلیم
شدند،مردمراازمحلاختفایشانبیرونکشیدند،وآنها
پی در مردم آنجاکه از یاکشتند. بردند اسارت به را

خواستههایخودرفتند،وازآنجاکهازگناهانشانراضی
وبهخدابیاعتنابودند،خدابرایمجازاتآنهاازبابلیها
استفادهخواهدکرد.هیچیکازایشاننخواهدتوانستاز
مجازاتخداخالصیبیابد؛برایایشانهیچجاییبرای

مخفیشدنوجودنخواهدداشت.
1:12و13برخیازمردمخداراپدربزرگیمیدانندکه
درآسماناستودوستدارددوروبرششلوغباشد؛
ایشاناوراقدرتیواقعیبرایشکلبخشیدنبهزندگی
یا قدرت به آنها نمیآورند. حساب به امروزی انسان
مجازاتآتیاوایمانندارند.اماخدامقدساست،بنابراین
هرکسیراکهدوستدارددرگناهزندگیکندوبهاو
بهشدت است، بیاهمیت برایش عدالت و است بیاعتنا
مجازاتکرده،باعدلوانصافتنبیهخواهدنمود.وقتی
مردمبهخدابیاعتناهستند،تمایلدارندکهفکرکنندخدا

نیزنسبتبهآنهاوبهگناهشانبیاعتنااست.

صفنیا
صفنیابهعنواننبیاز
ق.م. 640ـ621 سـال
بهیهوداخدمتکرد

ّجوحاکم

پیغاماصلی

اهمیتپیغام

نبیمعاصر

یوشیاآخرینپادشاهنیکیهودابود.تالشهایدلیرانهاوبرایاصالحقوموباز
گرداندِنآنهابهسویخدااحتمااًلازصفنیاتأثیرمیپذیرفت.

روزیخواهدآمدکهخدادرمقامداور،همهملتهاراشدیدًاتنبیهخواهدکرد.اما
پسازمجازات،بههمهکسانیکهبهاووفاداربودهاند،رحمتنشانخواهدداد.

همهمابهخاطرنااطاعتیازخدامجازاتخواهیمشد؛امااگربهاووفاداربمانیم،او
بهمارحمتنشانخواهدداد.

ارمیا)627ـ586ق.م.(



14آنروزهولناکنزدیکاستوبسرعتفرامیرسد.درآنروزمردان
قدرتمندبهتلخیخواهندگریست.15آنروز،روزیاستكهغضبخداوند
افروختهمیشود.روزسختیواضطراباست،روزخرابیوویرانی،روز
تاریكیوظلمت،روزابرهاوسیاهیها!16شیپوربهصدادرمیآید،جنگ

شروعمیشود،شهرهایحصارداروبرجهایبلندواژگونمیگردند.
17خداوندمیفرماید:»شمارامثلآدمكوریكهبدنبالراهمیگردد،درمانده

خواهمنمود،چوننسبتبهمنگناهورزیدهاید.بنابراین،خونشمابرخاک
ریختهخواهدشدوبدنهایتانهمانجارویزمینخواهدگندید.«

را شما جان توانست نخواهد شما نقرة و طال خدا، غضـِب روِز آن 18در
ازمرگبرهاند،زیراتمامزمینازآتشغیرتاوگداختهخواهدشد.او

بسرعتزمینراازوجودساكنانآنپاکخواهدساخت.

ایقومیكهحیاندارید،بهخودآیید،2پیشازآنكهداوریآغاز2
گرددوفرصتشماچونكاهبربادرود،قبلازآنكهخشمخداوند
فروریزدوروزهولناکغضباوفرارسد.3ایتماممتواضعانیكهاحكام
اورابجامیآورید،بسویخداوندبازگشتنمایید؛بهراستیعملكنیدودر
حضورخداوندفروتنشویدتاشایدشماراازغضبخوددرآنروزهالكت

مصونبدارد.
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بابلیها بود؛ نزدیک خداوند هولناک روز  1:14ـ18
روز ساخت. خواهند نابود را اورشلیم آمده، زود خیلی
خداوندبرایمانیزنزدیکاست.خداداورینهاییوروز
نابودیتمامدنیاراوعدهمیدهد.پیروزیبابلیهادرست
بهاندازهایکهصفنیاپیشگوییکرد،قطعیووحشتناک
بود.روزنهاییداوریخدانیزقطعیاست،اماتواناییاو
براینجاتنیزقطعیاست.برایرهاییازاینداوری،
مجازات گناهانتان و کردهاید گنـاه که کنید تصدیق
بهدنبالخواهدداشتواینکهخودتانقادربهنجاتخود

نیستیدوفقطخدامیتواندشمارارستگارسازد.
1:18پولوثروتدرجایخودخوباست،امادر
حضورخداهیچفایدهایبرایمانندارد.دراینزندگی،
پولمیتوانددیدگاهمارامنحرفسازدوبهمااحساس
عمل فقط داوری، روز در بخشد. قدرت و امنیت
است او تنها داشت. خواهد اهمیت مسیح کفارهکننده
کهمیتواندمارارهاییبخشد،بهشرطاینکهبهاوایمان

آوریم.بهپولاتکانکنید؛بهمسیحاتکاکنید.
2:1ـ3برایاجتنابازداوریالهیهنوزفرصتباقی

بود.مردمفقطمیبایستازگناهانشاندستمیکشیدند،
اطاعتمیکردند. ازخدا فروتنمیساختند،و را خود
اعــالم را نابــودی و ویرانی اخبـار انبیــایعهدعتـیق
میکردند،امایگانهراهخالصیوامنیترانیزبهمردم
عمل و گناه از کشیدن دست یعنی میداشتند: عرضه

کردنبهاحکامخدابافروتنی)میکاه8:6(.
2:1ـ3مجازاتخدابرضدیهوداباهشدارهایفراوان
همراهبود،ازاینرومردمهیچعذرینداشتند.خدابه
آنهافرمودکه)1(بایکدیگردعاکنند،)2(درخواست
نجاتنمایند،و)3(بافروتنیآنچهراکهدرستاست
به داد، هشدار یهودا به خدا که همانطور دهند. انجام
نیز ما میدهد. هشدار نهایی داوری روز درباره نیز ما
باید)1(برایبخشایشگناهانماندعاکنیم،)2(ازخدا
بخواهیمماراواردحکومتآسمانیاشسازد،و)3(با
فروتنیازاواطاعتکنیم.وقتیزماناینکارهابهپایان
نمیتوانیم بیاید، داوری برای خدا وقتی یعنی برسد،
امروز نگفت؟« منچیزی به هیچکس بگوییم:»چرا

براینجاتبهسویخدابازگردید.



اقوامهمسایهتحتمجازاتقرارخواهندگرفت
4شهرهایغزه،اشقلون،اشدودوعقرون،ریشهكنوویرانخواهندشد.5وای
زندگی كنعان درسرزمین و دریا درساحل فلسطینیهاییكه ای برشما
میكنید،زیراشماهمداوریخواهیدشد.خداوندشمارابههالكتخواهد
رساندوحتییکنفرازشماهمباقینخواهدماند.6زمینهایساحلیشما
قبیلةیهودا، مكانیبرایشبانانوآغلگوسفندانخواهدشد.7بازماندگان
سرزمینشمارااشغالكردهگلههایخودرادرآنجاخواهندچرانیدوخود
درخانههایاشقلونخواهندخوابید؛زیراخداوندبامهربانیازقومخودیاد

نمودهخوشبختیآنهارابازخواهدگردانید.
8طعنههایمردمموآبوعمونراشنیدهامكهقوممرامسخرهنموده،تهدید
بهاشغالسرزمینشانمیكنند.9بنابراین،خداوندقادرمتعال،خدایاسرائیل
میفرماید:»بهحیاتخودقسم،موآبوعمونمثلسدوموعمورهازبین
تبدیل ابدی ازخارها،گودالهاینمکوویرانی بهمحلی خواهندرفتو
را سرزمینهایشان نموده، غارت را آنها من قوم بازماندگان و شد خواهند
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2:4ـ3:8داوریخدابرملتهاامریفراگیراست:هیچ 
کسازآنخالصینخواهدیافت.اوقومخودرابهخاطر
نیز را همسایه اقوام او اما میکند؛ مجازات گناهانشان
بهخاطرشرارت،بتپرستی،ونحوهرفتارشانباقومخدا

تنبیهخواهدکرد.
ساحل طول در اردن، رود غرب در فلسطینیها  2:4
دریازندگیمیکردند.آنهاکهاززمانیوشعازدشمنان
خدا داشتند. شهرت بیرحمی به بودند، اسرائیل دیرین
آنهارابهخاطربتپرستیوآزاردائمیاسرائیلمجازات
کرد.اینچهارشهرجزوپنجشهراصلیبودند.پنجمین

شهر)َجت(قباًلنابودشدهبود.
2:7همهانبیا،حتیوقتیمرگونیستیراپیشگویی
باقیماندهایسخنمیگویند،یعنیاز میکنند،ازمعدود
و میمانند وفادار او به که خدا قوم از گروهکوچکی
خداآنهارابهسرزمینموعودبازمیگرداند.باآنکهخدا
نیز را اینوعده نابودخواهدکرد، را یهودا فرمودکه
دادکهباقیماندهکوچکیرانیزنجاتخواهدداد؛بهاین
ترتیببهعهداولیهخوددرموردحفظنسلابراهیموفا
میکرد)پیدایش4:17ـ8(.خدامقدساستونمیتواند
اجازهدهدگناهبهبقایخودادامهدهد.امااوبهوعدههای
خودنیزوفاداراست.اونمیتواندتاابدازدستاسرائیل،
او زیرا باشد، باشید،خشمگین فرزندش اگر شما از یا
مانندپدریمهربانفرزندانشرادوستداردوهمیشه

خیریتآنهارامیخواهد.

2:8موآبیهـاوعّمونیهـادرشرقروداردنزنـدگی
اقوام این میبردند. حمله یهودا به اغلب و میکردند،
کهجدشانثمرهرابطهنامشروعلوطبادخترانشبودند
میپرستیدند را مولک و 36:19ـ38(،کموش )پیدایش
را فرزندش بار یک موآب پادشاه .)7:11 )1پادشاهان
رویدیوارشهرقربانیکردتاجلِوتجاوزدشمنرابگیرد
و شرارت بهخاطر را آنها خدا 26:3و27(. )2پادشاهان

نحوهرفتارشانباقومشمجازاتکرد.
2:8ـ11اقوامهمسایه،یعنیموآبوعّمون،یهودارا
موردتمسخرقرارمیدادند،اماخدابهآنهایادآوریکرد
که»طعنههایمردمموآبوعّمونراشنیده«است)8:2(،
واینکه»آنهامزدغرورخودرادریافتخواهندکرد«
)10:2(.بعضیاوقاتبهنظرمیرسدکهتمامدنیاخدارا
مسخرهمیکنندوکسانیراکهبهاوایماندارندبهاستهزا
میگیرند.وقتیبهمسخرهواستهزاگرفتهمیشوید،بهیاد
داشتهباشیدکهخدامیشنودوجوابخواهدداد.عاقبت،

مطابقبرنامهزمانیخدا،عدالتبرقرارخواهدشد.
2:9دوملتموآبوعّمونبارهاییلوطودخترانش
عرصه به پا عموره و سدوم فاسِد شهر دو نابودی از
ملتهای که است جالب .)19 )پیدایش نهادند وجود
دو آن نابودخواهندشدکه همانگونه عّمون و موآب
شهرگناهآلودنابودشدند.سدوموعمورهمظهرنابودی
کاملاست،آنقدرکاملکهمحلدقیِقایندوشهرهنوز

کشفنشدهاست.



تصرفخواهندكرد.«10آنهامزدغرورخودرادریافتخواهندكرد،زیرابه
قومخداوندقادرمتعالاهانتنموده،ایشانرامسخرهكردند.11خداوندبالهای
هولناكیبرسرشانخواهدآورد.اوتمامیخدایانجهانرابهتباهیخواهد

كشانیدوآنگاههمةاقوامدرسرزمینهایخوداوراعبادتخواهندنمود.
12ایحبشیها،شماهمبهشمشیراوكشتهخواهیدشد.

13خداوندقدرتخودرابضدآشوربكارخواهدبردوپایتختبزرگآن،

نینواراویراننموده،بهبیابانیخشکمبدلخواهدكرد.14آنشهر،چراگاه
گوسفندانخواهدشدوانواعحیواناتوحشیدرآنجایخواهندگرفت.
خفاشهاوجغدهادرمیانویرانههایشالنهمیكنندوصدایشانازپنجرههای
و میشود جمع زباله خانهها آستانة در میشود. شنیده متروک خانههای
روكشزیبایستونهایشهركهازچوبسروبود،ازبینمیرود.15اینشهر
مستحكمكهچناندرامنیتبودكهباخودمیگفت:»درتمامدنیاشهری
مانندمنوجودندارد!«ویرانشده،النةحیواناتخواهدگردید!هركهاز

آنجابگذردسرخودراازبهتوحیرتتكانخواهدداد.

اورشلیمتحتمجازاتقرارخواهدگرفت

وایبراورشلیمنجسوگناهكار،شهرظلموجنایت!2شهریكهبه3
صدایخداوندگوشنمیدهدواصالحپذیرنیست؛بهخداوندتوكل

نمیكندوبهاونزدیکنمیشود.
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داشت،  قرار سرخ دریای جنوب در که حبشه  2:12
بزرگ قوم به صفنیا بود. مسلط مصر بر موقع این در
درجنوبیهودااشارهکرد،وبعدبهقومیکهدرشمال
که وقتی حبشه آشور. به یعنی پرداخت، بود واقع آن
آشوردرسال670ق.م.بهمصرتجاوزکرد»بهشمشیر
اوکشتهشدند«)برایاطالعازسایرپیشگوییهادرباره

حبشه،نگاهکنیدبهاشعیافصل18وحزقیال9:30(.
2:13آشورگرچهروبهاضمحاللبود،هنوزبزرگترین
قدرتنظامیوقتبهشمارمیرفت.آشورسهقرنبر
قرار راهش سر که را کسی هر و داشت سلطه منطقه
آن، بزرگ پایتخت نینوا، میکرد. نابود میگرفت،
تسخیرناپذیربهنظرمیرسید.بابلیهادرسال612ق.م.
آشورراازصحنهروزگارمحوساختندوبهابرقدرت

بعدیمنطقهتبدیلشدند.
2:15پیشگویینابودینینوادهسالقبلازوقوعآن،
یامسکو نابودیتوکیو امروزکسی ایناستکه مثل
یانیویورکراپیشگوییکند.نینواواقعدرخاورمیانه،
مرکزفرهنگوفنآوریوزیباییبود.نینواکتابخانهها

وساختمانهایبزرگ،وسیستمآبیاریوسیعیداشتکه
بهواسطهآنباغهایحاصلخیزیدرشهربهوجودآمده
بود.دیوارشهر،100کیلومترطولو30مترارتفاعو
بیشاز10مترعرضداشتوبه1500برجمجهزبود.
باوجوداین،تمامشهرطورینابودشدکهموجودیت
تاریخیآنتاقبلازقرننوزدهمزیرسؤالقرارداشت
راکشف فراوانآن بادشواری باستانشناسان اینکه تا
کردند.مکانیکهآشـورازآنجاباشکوهوعظمتبردنیا

سلطنتمیکـرد،واقعًاتبدیلبهمرتعشد.
3:1صفنیاپسازپیشگویینابودیملتهایهمسایه،به
مشکلیکهپیشروداشتپرداخت،یعنیبهگناِهاورشلیم.
بتپرستشان همسایگان اندازه به خدا قوم و خدا شهر
را خدا که میکردند تظاهر مردم بودند. شده گناهکار
میپرستندووقفاوهستند،اماقلبًااوراردکردهبودند
وهمچناننسبتبهگناهانشانبیتفاوتبودند.آنهادیگر

بهفکرعواقبرویبرگرداندنازخدانبودند.
3:2بعضیافرادوقتیکسیبانظرشانمخالفتمیکند،
دیگرحاضـربهگوشکـردنبهاونیستند.کسـانیکه



3رهبراناورشلیممثلشیرهایغران،وقضاتآنمانندگرگهایگرسنةشب
هستندكهازصیدخودچیزیراتاصبحباقینمیگذارند.

4انبیایآندروغگووسودجومیباشند.كاهنانشاحكامخدارابهنفعخود
تحریفنموده،خانةخدارانجسمیسازند.

5خدادرمیانمردمشهرحضوردارد.اوعادلوباانصافاستوهربامداد

احكامخودرانمایانمیسازدوكوتاهینمیكند،باوجوداین،بدكارانشهر
بابیشرمیبهشرارتخودادامهمیدهند.

6خداوندمیفرماید:»قومهایبسیاریرانابودكردهامواستحكاماتآنهارا

ازبینبردهام.شهرهایآنهاراباكوچههایشانچنانویرانكردهامكهحتی
یکنفرهمدرآنهاباقینماندهاست.7گفتمحتمًامردماورشلیمبهمنگوش
خواهنددادوبههشدارهایمتوجهخواهندنمودوبدینترتیبجلوخرابی
شهرومجازاتیراكهمقرركردهامخواهندگرفت.ولیآنهاچنیننكردند

بلكهبهكارهایفاسدخودادامهدادند.«
8خداوندمیفرماید:»صبركنید،بزودیوقتشمیرسدكهبضدقومهایشرور

بهپاخیزم.زیراتصمیمگرفتهاممللجهانراجمعكنموخشموغضبخود
رابرآنهافروریزم.تمامجهانازآتشغیرتمنگداختهخواهدشد.
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مغرورنداغلبازگوشدادنبههرچیزیکهبااتکابه 
نفسکاذبشانمغایرباشد،امتناعمیورزند.قومخدانیز
بهقدریمغرورشدهبودندکهبهخداگوشنمیدادندو
تنبیهوتأدیباورانمیپذیرفتند.آیابرایشماسخت
استکهبهمشورتروحانیدیگرانیاسخنانخدادر
کتابمقدسگوشدهید؟اگرپیببریدکهچقدرضعیف
وگناهکارید،بیشترحاضرخواهیدشدکهگوشدهید.

3:3و4رهبریقومخدا،همامتیازاستوهممسؤولیت.
خداازطریقصفنیاهمهانواعرهبراندراورشلیمراتوبیخ
میفرماید،یعنیداورانوانبیاوکاهنانرا،زیرانامطیع
وبیرحموبیمسؤولیتوگناهکاربودند.اگردرکلیسا
درمقامرهبریقراردارید،بدانیدکهمقامویژهایدارید،
امامراقبباشید.شمادرحضورخدامسؤولپاکیرفتار
ونوعسرمشقیکهبهدیگرانمیدهیدوصدقگفتارتان

میباشید.
3:5مردماورشلیمازهرطبقهایکهبودند،هیچعذری
برایگناهانخودنداشتند.اورشلیممرکزمذهبیقومیهود
بودزیراخانهخدادرآنقرارداشت.اماباآنکهمردماز
حضور شهر مردم میان »در او نمیکردند، پیروی خدا
داشت،«حاضردربطنفساد،رنجومحنت،وبیایمانی.
دنیاهرقدرازنظرروحانیمنحطبهنظربرسد،خدادرآن

حضورداردوعملمیکند.ازخودبپرسید:»اواآلنچه
میکند؟منچگونهمیتوانمجزئیازکاراوباشم؟«

3:7شایدحیرتکنیمکهچگونهاسرائیلیهاباوجود
بازگشت خدا بهسوی باز واضحی، هشدارهای چنین
نمیکردند.مشکلایننبودکهآنهابیتوجهبودند،بلکه
بهقدری گناه بودند داده اجازه آنها که بود این مسأله
برایشان خدا از پیروی دیگر که کند راسخت دلشان
خدا هشدارهای به دادن گوش از آنها نداشت. اهمیت
از اآلن اگر کنند. توبه نمیخواستند و میزدند باز سر
خدانااطاعتیکنید،شایدقلبتانسختشودوعالقهتانرا

نسبتبهخداازدستبدهید.
3:7وقتیخداتعلیممیدهد،ازماانتظارداردکهگوش
ازروشسختتری او نیاموزیم، اگر بیاموزیم. و دهیم
استفادهخواهدکرد.اونمیخواهدمادردبکشیم،امابه
تنبیهماادامهخواهددادتادرسیراکهبرایماداردفرا

بگیریم.تعلیمپذیرباشیدوسرسختیراکناربگذارید.
باشید، صبور بگیرید. انتقام خودتان نکنید سعی  3:8
آخر، روزهای در شد. خواهد برقرار خدا عدالت و
کرد خواهد داوری اعمالشان طبق را مردم همه خدا
)مکاشفه12:20(.عدالتپیروزخواهدشد؛خطاکارانبه

مجازاتخواهندرسیدومطیعانبرکتخواهندیافت.



2ـروزامید
9»آنگاهبهقومهایجهان،زبانپاکخواهمدادتاهمةآنهافقطناممرا
رودهای ماورای از من پراكندة 10قوم كنند. عبادت مرا تنها و بخوانند
قوممن،در 11ای مراپرستشخواهندكرد. باهدایایخودآمده، حبشه
آنزماندیگرازیاغیگریهایگذشتةخودشرمندهنخواهیدشد،زیرامن
اشخاصمتكبرراازمیانشمابرمیدارم.دركوهمقدسمنتكبروجود
نخواهدداشت.12كسانیكهباقیبمانند،متواضعوفروتنخواهندبودوبه
ناممنتوكلخواهندنمود.13آنهادیگرظالم،دروغگووحقهبازنخواهند
نخواهد را آنها هیچكس و برد خواهند بسر امنیت و آرامش در بود.

ترسانید.«
14ایاورشلیمباشادیسرودبخوان!ایاسرائیلبانگشادیبرآور!15زیرا
خداوندمجازاتتوراازتودوركردهودشمنانترابهعقبراندهاست.
خودخداوند،پادشاهاسرائیل،درمیانتوست،پسدیگربالتورانخواهد

ترسانید!
16درآنروزبهاورشلیمخواهندگفت:»نترس!قویباش!17زیراخداوند،
توراضی از او توانامیباشد. نجاتدهندهای میانتوست توكهدر خدای
خواهدبود،وتورادوستخواهدداشتووجودتومایهشادیوسروراو

خواهدبود.«
پایان دارید عیدهایخود ازحسرت غمهاییكه »به میفرماید: 18خداوند

خواهمبخشیدوباراینننگراازدوشتانبرخواهمداشت.19تمامكسانیرا
كهبهشماظلمكردهاندمجازاتخواهمنمود.اشخاصضعیفودرماندةقوم
خودراخالصیخواهمبخشیدوراندهشدگانراكهمسخرهورسواشدهاند،
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3:9خدابهانسانهازبانیپاکوواحدخواهدبخشید
تاهمهپیرواناوازهرملتی،قادرباشندهمآهنگباهم
یک به ایمانداران همه جدید، زمین در کنند. عبادتش
زبانسخنخواهندگفت؛برهمریختگیزبانهاکهدربرج

بابلپدیدآمد،خنثیخواهدشد)پیدایش11(.
3:9درسرتاسرکتابمقدس،انبیاپسازاشارهبهداوری
قومخدا،وعدهنجاتورهاییمیدهند.برایکسانیکه
امروز هست. امید میکنند، اتکا او به و اطاعت او از
مانندزمانکتابمقدس،خدابهکسانیکهبهسویاوباز

میگردند،نجاتورهاییراعطامیفرماید.
3:12خداباغروروتکبردرهرنسلیمخالفاست.اما
فقراوفروتنان،چهازنظرجسمانیوچهازنظرروحانی،

به اتکا دارند. اتکا خدا به زیـرا یافت خواهند برکت
نفسوتکبرجاییدرمیانقومراستینخدایاملکوت

اوندارد.
3:14ـ18اگربراییافتنسعادت،رابطهخودراباخدا
قطعکنیم،مرتکبگناهبزرگیشدهایم،چراکهاویگانه
کسیاستکهمیتواندمارابهسعادتواقعیرهنمون
شود.صفنیاخاطرنشانمیسازدکهشادیوسرورزمانی
بهوجودمیآیدکهبهخدااجازهدهیمباماباشد.بهاین
منظور،بایدوفادارانهخداراپیرویکنیمومطیعکالماو
باشیم.آنگاهخدادردلماسرودوجدوشادیخواهد
نهاد.اگرمیخواهیدشادباشید،بااطاعتازخدابهمنبع

شادینزدیکشوید.



جمعكرده،سرافرازخواهمنمود.20بلی،درآنزمانوقتیشماراجمعنموده،
اموالتانراپیشچشمانتانبهشمابازگردانم،آنگاهدرمیانتماممردمجهان

سرافرازخواهیدشد.«اینراخداوندفرمودهاست.
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3:20»پیشچشمانتان«بهاینمعنانیستکهاینوعده
درزماننسلصفنیاتحققخواهدیافت،بلکهبهآنمعنا
میباشدکهفقطخداقادربهتفقدازقومخودواحیای

ایشانمیباشد.
شده، مطرح کتاب آغاز در که هالکتی پیغام  3:20
تبدیلمیشود.روزیکه امید پیغام به پایانکتاب در
بود.اگر نوینیخواهد خداقومشرابرکتدهد،روز
نبیخدا ازیک پیغامی امروزرهبراِنکلیسا باشد قرار
بشنوند،آنپیغـاماحتمـااًلشبیهکتابصفنیاخواهدبود.

بااصالحاتمذهبییوشیا،مردمبهظاهربهسویخداباز
گشتند،اماقلبشانازخدادوربود.صفنیاقومراتشویق
کردگردهمآیندوبراینجاتدعاکنند.مانیزبایداز
خودمانبپرسیمکهآیااصالحمافقطبایدنمودظاهری
داشتهباشد،یابایدتغییرقلبوزندگیمانرانیزدربر
گیرد؟مابایدگردآییمودعاکنیم،وبافروتنیاحکام
خدارابهجاآوریم،وآنچهراکهراستاستانجامدهیم،
وپیغامامیدرادربارهآمدنجهانینوینبهگوشجان

بشنویم.


