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સફાન્યા
લેખક
સફાન્યામા,ં લેખક પોતાને “ હ ઝકયાના દ કરા અમાયાર્ના દ કરા

ગદાલ્યાના દ કરા કૂશીનો દ કરો સફાન્યા” એ ર તે ઓળખાવે છે.
સફાન્યા નામનો અથર્ “ઈ ર દ્વારા બચાવેલો”એવો થાય છે. ય મયાના
ુસ્તકમાં આ નામનો એક જાણીતો યાજક હતો (21:1; 29:25, 29;

37:3; 52:24) પણ તે અને આ સફાન્યા એક જ હતા એવી કોઈ કડ
પ્રાપ્ય નથી. સફાન્યાની વંશાવળ ને આધારે ઘણી વાર દાવો કરવામાં
આવે છે કે તે રાજવંશી પ ાદ ૂ મકા ધરાવતો ક્ત હતો. સફાન્યા,
યશાયા તથા મીખાહના સમય બાદ યહૂદા વરુદ્ધ પ્રબોધ કરનારો પ્રથમ
પ્રબોધક હતો.

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ. ૂ. 640 થી 607 વચ્ચેનો છે.
આ ુસ્તકમાં આપણને જણાવે છે કે સફાન્યાએ યહૂદાના રાજા

યો શયાના રા કાળ દરમ્યાન પ્રબોધ કય હતો.
વાંચકવગર્
યહૂદાના (દ ક્ષણના રા ના) લોકો અને ઈ રના દરેક જગ્યાના

લોકો માટે સામાન્ય પત્ર.
હે ુ
સફાન્યાના ન્યાયશાસનઅને ઉ ેજનના સંદેશમાં ત્રણ ુ સદ્ધાંતો

સમાયેલા છે. પ્રથમ, ઈ ર બધા જ દેશો પર સાવર્ભૌમ છે. બીજુ,
અં તમ ન્યાયના દવસે દુ ોને શક્ષા થશે અને ન્યાયીઓને સાચા
સા બત કરવામાં આવશ.ે ત્રીજુ, જઓે પ ાતાપ કરે છે અને ઈ રમાં
ભરોસો રાખે છે તેઓને ઈ ર આશીવાર્દ આપે છે.

ુદ્રાલેખ
ઈ રનો મહાન દવસ

રૂપરેખા
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1. ઈ રના મહાન દવસનો આવનારો વનાશ— 1:1-18
2. વચગાળાની આશા— 2:1-3
3. રા ોનો વનાશ— 2:4-15
4. યરુશાલેમનો વનાશ— 3:1-7
5. આશા ું ુનરાગમન— 3:8-20
1 યહૂ દયાના રાજાની, એટલે આમોનના દ કરા યો શયાની

કાર કદ મા,ં હઝ કયાના દ કરા અમાયાર્ના દ કરા ગદાલ્યાના દ કરા
કૂશીના દ કરા સફાન્યા પાસે આ પ્રમાણે યહોવાહ ું વચનઆ ું.

ઈ રના દવસનો ન્યાયદડ
2યહોવાહ કહે છે કે, “હુઆ ૃથ્વીની સપાટ પરથી સવર્ વસ્ ુનો સં ૂણર્

નાશ કર શ*.
3 હુ માણસ તથા પ ુઓનો નાશ કર શ. હુ આકાશના પક્ષીઓને તથા

સ ુદ્રની માછલીઓને પણ ન કર શ,
અને દુ ોની સાથે ઠોકર ખવડાવનાર વસ્ ુઓનો પણ વનાશ કર શ.
કેમ કે ૃથ્વીની સપાટ પરથી હુ માણસનો નાશ કર શ,”એ ું યહોવાહ

કહે છે.
4 “હુ મારો હાથ યહૂ દયા તથા યરુશાલેમના બધા રહેવાસીઓ પર

લંબાવીશ,
અને હુઆજગ્યાએથી બઆલના શેષનો તથા ભચાર ઓના નામનો

તથા યાજકોનો અંત લાવીશ.
5 તેઓ ઘરની અગાશી પર જઈને આકાશના સૈન્યની ભ ક્ત કરે છે,
અને યહોવાહની સેવા કરનારાઓઅને સમ ખાનારાઓછતાં માલ્કામને

નામે પણ સમ ખાય છે.
6જે લોકો યહોવાહને અ ુસરવાથી પાછા ફયાર્ છે, જઓે મને શોધતા

કે માર સલાહ લેતા નથી તેઓનો હુ નાશ કર શ.”
7 પ્ર ુ યહોવાહની સં ુખ શાંત રહો, કેમ કે યહોવાહનો દવસ
પાસે છે;

યહોવાહે યજ્ઞ તૈયાર કય છે તથા પોતાના અ ત થઓને પ વત્ર
કયા છે.

8 “યહોવાહના યજ્ઞના દવસે એ ું થશે કે,
* 1:2 1:2 મજૂર
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હુ અમલદારોન,ે રાજકુમારોને,
તેમ જ જઓેએ પરદેશી વ ો પહરેલાં હશે તે દરેકને શક્ષા કર શ.
9જઓે ઉંબરો કૂદ જઈન,ે
પોતાના મા લક ું ઘર હસાથી અને કપટથી ભરે છે તે સવર્ને હુ તે દવસે

શક્ષા કર શ.”
10 યહોવાહ કહે છે કે,
“તે દવસે મચ્છ દરવાજથેી આપ ના પોકાર થશે, બીજા મહોલ્લામાં

રુદન થશે,
અને ડુગરોમાંથી મોટા કડાકા સંભળાશ.ે
11 માખ્તેશના રહેવાસીઓ વલાપ કરો,
કેમ કે બધા વેપાર ઓ નાશ પામ્યા છે; ચાંદ થી લદાયેલા સવર્નો નાશ

થશ.ે
12 તે સમયે એ ું થશે કે,
જઓે પોતાના દ્રાક્ષારસમાં ર થયા હશે અને પોતાના મનમાં કહેશે

કે,
‘યહોવાહઅમારુ ક ું ખરાબ કે ભ ું ન હ કરે’એ ું માનનારા માણસોને,
તે વખતે હુ દ વો લઈને યરુશાલેમમાંથી શોધી કાઢ શઅને શક્ષા કર શ.
13 તેમ ું ધન ૂંટાઈ જશે,અને તેમનાં ઘરોનો નાશ થશ!ે
તેઓ ઘરો બાંધશે પણ તેમાં રહેવા પામશે ન હ, દ્રાક્ષવાડ ઓ રોપશે

પણ તેનો દ્રાક્ષારસ પીવા પામશે ન હ!
14 યહોવાહનો મહાન દવસ નજીક છે, તે નજીક છે અને બહુ ઝડપથી

આવે છે.
યહોવાહના દવસનો સાદ સંભળાય છે, તે વખતે યોદ્ધાઓ પોક ૂક ને

રડે છે.
15 તે દવસ કોપનો દવસ, દ:ુખ તથા સંકટનો દવસ,
વનાશનો તથા આફતનો દવસ,અંધકાર તથા ૂંધળાપણાનો દવસ,
વાદળો તથા અંધકારનો દવસ છે.
16 કોટવાળાં નગરો વરુદ્ધ તથા ઊંચા ુરજો
વરુદ્ધ રણ શગડાનો તથા ભય ૂચક નાદનો દવસ છે.

17 કેમ કે હુ માણસો ઉપર એવી આપ લાવીશ કે, તેઓ
દ્ર હ ન માણસની જમે ચાલશ,ે
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કેમ કે તેઓએ યહોવાહની વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ છે.
તેઓ ું લોહ ૂળની માફક વહેશે અને તેઓનાં શર ર છાણની
જમે ફેંક દેવામાં આવશ.ે

18યહોવાહના કોપના દવસે તેઓ ું સો ું કે ચાંદ તેઓને ઉગાર
શકશે ન હ,

આખી ૃથ્વી યહોવાહના પ્રચંડ રોષના અ થી ભસ્મી ૂત થઈ
જશ.ે
ૃથ્વી પરના સવર્ રહેવાસીઓનો અંત,ે ઝડપી વનાશ થશે.”

2
પ ાતાપને માટે વનંતી

1 હે શરમ વગરની પ્રજા, તમે સાથે મળ એકત્ર થાઓ.
2 ુકાદાનો સમયઆવે તે અગાઉઅને ઊડ જતાં ફોતરાની જમે દવસ

પસાર થઈ જાય તે અગાઉ,
યહોવાહનો પ્રચંડ ક્રોધ તમારા પરઆવે તે અગાઉ!, યહોવાહના ક્રોધનો

દવસ તમારા પર આવે તે પહેલા તમે એકત્ર થાઓ.
3 હે ૃથ્વી પરના સવર્ નમ્ર લોકો, જઓે તેમના વ ધઓ પાળે છે તેઓ

યહોવાહને શોધો.
ન્યાયીપણું શોધો! નમ્રતા શોધો,
તો કદાચ તમે યહોવાહના ક્રોધના દવસે ુર ક્ષત રહો.

ઇઝરાયલની આસપાસની પ્રજાઓ પરઆફત
4 કેમ કે ગાઝાને તજી દેવામાં આવશ,ેઆશ્કલોન વેરાન થઈ જશે.
આશ્દોદને તેઓખરેબપોરે નસાડ ૂકશ,ેએક્રોનને તેઓઉખેડ નાખશે.

5સ ુદ્ર કનારે રહેનારા કરેથીઓની પ્રજાને અફસોસ! યહોવાહ ું
વચન તમાર વરુદ્ધ છે કે,

પ લસ્તીઓના દેશ, કનાન, હુ તારો એવી ર તે નાશ કર શ કે
તારામાંનો કોઈ પણ નવાસી બચી રહેશે ન હ.

6સ ુદ્ર કનારા બીડો થઈજશે અને ત્યાં ભરવાડોનાં રહેઠાણ તથા
ટોળાંઓના વાડા થઈ જશે.

7 કનારાના પ્રદેશ પર યહૂ દયાના બાક ના લોકોનો કબજો થશે.
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અને તેઓ ત્યાં ઘેટાંબકરાં ચરાવશે. તેઓના લોકો સાંજે
આશ્કલોનના ઘરોમાં ૂઈ જશ,ે

કેમ કે યહોવાહ તેઓના ઈ ર તેઓની સંભાળ લેશે અને તેઓ ું
ભા વ ફેરવી નાખશે.

8 “મોઆબનાં લોકોએ* મહેણાં માયાર્ છે અને આમ્મોન લોકોએ નદા
કર છે†.

તેઓએ મારા લોકોને મહેણાં માયા, નદા કર અને તેઓની સરહદો
પચાવી પાડ તે મેં સાંભ ું છે.

9 તેથી ઇઝરાયલના ઈ ર, સૈન્યોના યહોવાહ કહે છે કે, મારા જીવના
સમ,

મોઆબ સદોમ જે ું અને આમ્મોનના લોકો ગમોરાના જવેા થશે;
તે પ્રદેશ સદાને માટે ક્ષારની ખાણ તથા ઝાંખરાવાળા રણના પ્રદેશ જવેો

બની જશે.
મારા બાક રહેલા લોકો તેઓને ૂંટશે, માર પ્રજાના બાક રહેલા લોકો

તેઓનો વારસો થશે.”
10 તેઓના અ ભમાનને લીધે મોઆબ તથા આમ્મોનને આવી શક્ષા

થશે, કેમ કે તેઓએ સૈન્યોના યહોવાહના લોકોની મજાક કર છે અને
મહેણાં માયા છે. 11 હવે તેઓ યહોવાહથી બીશે અને તે આખી
ૃથ્વીના બધા દેવોને મહેણાં મારશે. દરેક તેમની આરાધના કરશ,ે દરેક

પોતપોતાના ળેથી, હા, દરેક સ ુદ્ર કનારેથી તેમની આરાધના કરશ.ે
12 તમે કૂશીઓ પણ માર તલવારથી માયાર્ જશો.
13ઈ ર પોતાનો હાથ ઉ ર તરફ લંબાવીને આશ્ ૂરનો નાશ કરશે,
જથેી નનવેને વેરાન તથા રણના જે ું ૂકુ કર ને ત્યજી દેવામાં આવશ.ે
14જાનવરો,એટલે દરેક પ્રજાનાં પ્રાણીઓઆશ્ ૂરમાં પડ રહેશે,
તેના થાંભલાઓની ટોચ પર બગલાં તથા ુવડો માળા બાંધશે.
તેઓના સાદ ું ગાયન બાર માંથી સંભળાશ,ે ઉંબરાઓ ઉજ્જડ થઈ

જશ,ે કેમ કે તેણે એરેજકા ના પાટડા ઉઘાડા કર ના ા છે.
* 2:8 2:8 ૂની લોકો † 2:8 2:8 મોઆબઅને આમ્મોનના લોકો “સમગ્ર ૂવર્માં યદન
નદ ના પેલે પારે યહૂદાના પડોશીઓ હતા. ઉ 19:30-38 ુજબ તેઓ બંને યહૂદ લોકો હતા
અને અબ્રાહમના વંશજો હતા. ભત્રીજા લોટ, તેમના સંબંધો ઇઝરાયલ લોકો સામાન્ય ર તે
પ્ર તકૂળ હતા.
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15આઆનંદ નગર ન ત રહે ું હ ુ,ં
તે હૃદયમાં કહે છે કે, “હુ છુ અને મારા જે ું કોઈ પણ નથી.”
તે કે ું વેરાન તથા પ ુઓના રહેવા ું ાન થઈ ગ ું છે.
તેની પાસે થઈને જનાર દરેક માણસ નસાસા સાથે પોતાનો હાથ

હલાવશ.ે

3
યરુશાલેમ ું પાપ અને ઉદ્ધાર

1બંડખોર તથા ભ્ર થયેલી જુલમી નગર ને અફસોસ!
2 તેણે ઈ રનો અવાજ સાંભ ો ન હ અને યહોવાહની શખામણ

માની ન હ.
તેને યહોવાહમાં વ ાસ ન હતો અને પોતાના ઈ રની નજીક આવી

ન હ.
3 તેની મધ્યે તેના સરદારો ગજના કરતા સહ જવેા છે!
તેના ન્યાયાધીશો સાંજે ફરતા વરુઓજવેા છે,જઓેઆવતીકાલ માટે

કે સવાર ુધી ક ું રહેવા દેતા નથી!
4 તેના પ્રબોધકો ઉદ્ધત તથા રાજદ્રોહ માણસો છે.
તેના યાજકોએ જે પ વત્ર છે તેને અપ વત્ર ક ુ છે અને નયમશા નો

ભંગ કય છે.
5 તેનામાં યહોવાહ ન્યાયી છે, તે અન્યાય કરતા નથી.
રોજ સવારે તે ન્યાય કરે છે તે કશી ૂક કરતા નથી, છતાં ુનેગાર
લોકોને શરમઆવતી નથી.

6 “મેં પ્રજાઓનો નાશ કય છે; તેઓના ુરજો નાશ પામ્યા છે.
મેં તેઓની શેર ઓનો નાશ કર દ ધો છે કે તેથી ત્યાં થઈને કોઈ જ ું

નથી.
તેઓનાં નગરો નાશ પામ્યાં છે તેથી કોઈ માણસ જોવા મળ ું નથી કે

ત્યાં કોઈ રહે ું નથી.
7 મેં ક ું, ‘ ું ન ે માર બીક રાખશ,ે મારુ માનશે.
મેં તેને માટે જે યોજના કર હતી તે પ્રમાણે તેનાં ઘરોનો નાશ થશે ન હ!’
પણ તેઓએ વહેલા ઊઠ ને પોતાના સવર્ કામો ભ્ર કયા.”
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8 માટે યહોવાહ કહે છે, માર રાહ જુઓ” હુ નાશ કરવા ઊભો થાઉં તે
દવસ ુધી રાહ જુઓ.

કેમ કે મારો નણર્ય પ્રજાઓને એકત્ર તથા રા ોને ભેગા કર ને,
તેઓના પર મારો બધો રોષ અને પ્રચંડ ક્રોધ વરસાવવાનો છે.
જથેી આખી ૃથ્વી માર ઈષ્યાર્ના અ થી નાશ પામ.ે
9 પણ ત્યારે પછ હુ બધા લોકોને પ વત્ર હોઠ આપીશ,
જથેી તેઓયહોવાહના નામની વનંતી કર નેએકમતના થઈને માર સેવા

કરે.
10 મારા વેર વખેર થઈ ગયેલા મારા ભક્તો કૂશની નદ ની સામે પારથી

મારે માટે અપર્ણ લાવશે.
11 તે દવસે તારાં સવર્ કૃત્યો જે તેં માર વરુદ્ધ કયા છે તેને માટે તારે

શરમા ું ન હ પડ,ે
કેમ કે તે સમયે હુ તારામાંથીઅ ભમાની તથા ઉદ્ધત માણસોને દૂર કર શ,
કેમ કે હવે પછ ું મારા પ વત્ર પવર્ત પર હ ણપતભ ુ કાયર્ કર શકશે

ન હ.
12 પણ હુ તારામાં દ ન તથા ગર બ લોકોને રહેવા દઈશ,
તેઓ મારા નામ પર ભરોસો રાખશે.
13 ઇઝરાયલના બાક રહેલા લોકો તે પછ અન્યાય કરશે ન હ કે જૂઠુ

બોલશે ન હ,
તેમના ુખમાં કપટ જીભ મા ૂમ પડશે ન હ.
તેઓ ખાશે અને ૂઈ જશે અને કોઈ તેમને બીવડાવશે ન હ.”

હષર્ ું ગીત
14ઓ સયોનની દ કર ગાયન કર. હે ઇઝરાયલ ઉલ્લાસ કર.
હે યરુશાલેમની દ કર તારા ૂરા હૃદયથી ુશ થા અને આનંદ કર.
15 યહોવાહ તમાર શક્ષાનો અંત લા ા છે; તેમણે તમારા દશુ્મનોને

કાઢ ૂ ાં છે;
ઇઝરાયલના રાજા યહોવાહ, તમારામાં છે. તમને ફર થી ારેય

આપ નો ડર લાગશે ન હ.
16 તે દવસે તેઓ યરુશાલેમને કહેશે કે,
“હે સયોન, બીશ ન હ, તારા હાથો ઢ લા પડવા દઈશ ન હ.
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17યહોવાહ તારા ઈ ર તાર મધ્યે છે,શ ક્તશાળ ઈ ર તને બચાવશે;
તે તારા માટે હરખાશ.ે તે તારા પરના તેમના પ્રેમમાં શાંત રહેશે.
તે ગાતાં ગાતાં તારા પર આનંદ કરશે,
18 તારામાંના જઓે ુકરર ઉત્સવને સારુ દલગીર છે તેઓને હુ ભેગા

કર શ અને તારા પરનો તેઓનો બોજો મહેણાંરૂપ થશ.ે
19જો! તે સમયે હુ તારા બધા જુલમગારોની ખબર લઈશ.
હુ અપંગને બચાવીશ અને જઓેને કાઢ ૂકવામાં આવી છે તેઓને

એકત્ર કર શ;
આખી ૃથ્વીમાં ાં તેઓ શરમજનક બન્યા છે ત્યાં હુ તેઓને

પ્રશંસનીય કર શ.
20 તે સમયે હુ તમને અંદર લાવીશ અને તે જ સમયે હુ તમને ભેગા

કર શ,
કેમ કે યહોવાહ કહે છે કે, તાર નજરઆગળથી તાર ુલામગીર ફેરવી

નાખીન,ે
હુ આખી ૃથ્વીના લોકો મધ્યે તને નામ આપીશ અને પ્રશંસારૂપ કર શ,

એમ યહોવાહ કહે છે.
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