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జెఫనాయ్
గంథకర
1:1 లో గంథకర తనను “హిజిక్యాకు పుటిట్న అమరాయ్

కుమారుడగు గెదలాయ్కు జనన న కూషి కుమారుడగు జెఫనాయ్”
అని తనను పరిచయం చేసుకుంటునాన్డు. జెఫనాయ్ అంటే దేవుని
భదత కింద ఉనన్వాడు. యిరీమ్యాలో ఇతడు యాజకుడుగా
కనిపిసుత్ నాన్డు (21:1; 29:25, 29; 37:3; 52:24). అయితే
న చెపిప్న జెఫనాయ్కు ఇతనికీ సంబంధం లేకపోవచుచ్. జెఫనాయ్
రాజవంశానికి చెందినవాడనేవాదం కూడాఉంది.యెషయామీకాల
తరువాత యూదా తాను చెపిప్న పవచనాలను గంథసథ్ం చేసిన
మొదటి పవక జెఫనాయ్యే.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ.పూ. 641 - 620
యూదా రాజుయెషయా కాలంలో జెఫనాయ్ పవచించాడని గంథం

తెలియజేసుత్ నన్ది (1:1).

సీవ్కర
ద ణయూదారాజయ్పజలు. అంతటా దేవుని పజలందరికీ.
పయోజనం
జెఫనాయ్ తీరుప్, పోతస్హం సందేశంలో మూడు ముఖయ్ వ

సిదాద్ ంతాలునాన్యి. దేవుడు అనిన్ జాతుల మీదా సారవ్భౌముడు.
తీరుప్ దినానదుషుట్ లకు శికష్,నాయ్యవంతులకుమెపుప్ కలుగుతుంది.
పశాచ్తాత్ పపడి తనలో నమమ్కం ఉంచిన వారిని దేవుడు దీవిసాత్ డు.

ముఖాయ్ంశం
యెహోవాదినం
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విభాగాలు
1.యెహోవాదినానరానునన్ వినాశనం— 1:1-18
2. ఆశాభావం— 2:1-3
3. జాతుల వినాశనం— 2:4-15
4.యెరుషలేము వినాశనం— 3:1-7
5. ఆశాభావం తిరిగి ఉదయించడం— 3:8-20
1 యూదారాజు ఆమోను కుమారుడు యోషీయా దినాలోల్

జెఫనాయ్కు పతయ్కష్ నయెహోవావాకుక్. జెఫనాయ్ కూషీ కుమారుడు.
కూషీ గెదలాయ్ కుమారుడు. గెదలాయ్ అమరాయ్ కుమారుడు. అమరాయ్
హిజిక్యా కుమారుడు.

యెరూషలేము పడబోయేతీరుప్
2 “ఏమీ వదలకుండా భూమి మీద ఉనన్ సమసాత్ నీన్ నేను

ఊడిచ్వేసాత్ ను. ఇదేయెహోవావాకుక్.
3మనుషులనేమి పశువులనేమిఊడిచ్వేసాత్ ను.
ఆకాశ పకష్ులను, సముదంలో చేపలను నాశనం చేసాత్ ను.

దురజ్నులను,వారి శిథిలాలను నేను ఊడిచ్వేసాత్ ను.
భూమిమీదఎవరూ లేకుండామానవజాతినినిరూమ్లం చేసాత్ ను.”

ఇదేయెహోవావాకుక్.
యూదావారికి శికష్

4 “నాహసాత్ నిన్ యూదావారిమీదయెరూషలేము నివాసులందరి
మీదచాపి,
బయలు దేవుడి భకులోల్ శేషించిన వారిని, దానికి పతిషిఠ్తు న

వారిని,దాని అరచ్కులను నిరూమ్లం చేసాత్ ను.
5మిదెద్ల మీద ఎకిక్ ఆకాశ సమూహాలకుమొకేక్ వాళళ్ను,
యెహోవా పేరును బటిట్ ఒటుట్ పెటుట్ కుంటూ, ఆయనిన్ పూజిసూత్

మిలోక్ము దేవుడి* పేరు సమ్రించే వారిని నాశనం చేసాత్ ను.

* 1:5 1:5 దేవుడి విగహం
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6 యెహోవాను అనుసరించకుండా ఆయనిన్ విసరిజ్ంచి ఆయన
దగగ్ర విచారణ చేయనివారిని నేను నిరూమ్లం చేసాత్ ను.”

7యెహోవాదినం సమీపించింది.
ఆయన బలి సిదధ్పరిచాడు.
తాను పిలిచినవారిని ఆయన పతిషిఠ్ ంచాడు.
యెహోవాపభువు సనిన్ధిలోమౌనంగా ఉండండి.
8 “యెహోవాకు బలి అరిప్ంచే దినాన అధిపతులను,
రాజకుమారులను విదేశీయులాల్ గా బటట్లు వేసుకునే వారందరినీ

నేను శి సాత్ ను.
9 ఇళళ్ గడపలు దాటి వచిచ్ యజమాని ఇంటిని† మోసంతో

బలాతాక్రంతో నింపే వారిని ఆ దినాన నేను శి సాత్ ను.”
10ఆ రోజున చేపదావ్రంలో రోదన ధవ్ని,
పటట్ణం దిగువ భాగంలో అంగలారుప్ వినబడుతుంది.
కొండల దికుక్ నుండి గొపప్ నాశనం వసుత్ ంది.
ఇదేయెహోవావాకుక్.
11 కనానీయులంతానాశనమయాయ్రు.
డబుబ్ సమకూరుచ్కునన్ వారందరూ నిరూమ్ల పోయారు. కాబటిట్

మకేషు లోయనివాసులారా, విలపించండి.
12ఆ రోజులోల్ నేను దీపాలు చేబూనియెరూషలేమును గాలిసాత్ ను.
పేరుకుపోయిన మడిడ్ మీద నిలిచిన దా రసం లాంటివా

“యెహోవా మేలుగానీ కీడుగానీ చేసేవాడు కాడు” అని మనసుస్లో
అనుకొనే వారిని శి సాత్ ను.

13వారి ఆసిత్ దోపుడు సొముమ్గా అవుతుంది.
వారి ఇళ ళ్ పా పోతాయి.
వారు ఇళ ళ్ కటుట్ కుంటారు గానివాటిలోకాపురముండరు.
దాకష్తోటలు నాటుతారు గానివాటి రసం తాగరు.
మహాఉగతా దినం

† 1:9 1:9 ఇంటిని విగహాలు గుడి
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14యెహోవామహాదినం దగగ్ర పడింది.
యెహోవాదినం సమీపంగా ఉంది. అతి శీఘంగా వసూత్ ఉంది.
వినండి.యెహోవాదినం వచేచ్సోత్ ంది.
పరాకమశాలురు వెకిక్ళ ళ్ పెటిట్ ఏడుసాత్ రు.
15ఆ దినం ఉగత దినం. బాధ, ఉపదవం మహానాశనం కముమ్కు

వచేచ్ దినం.
అంధకారం,మసక కమేమ్ రోజు.
మేఘాలు ముసిరి గాఢాంధకారం పొదిగే రోజు.
16 ఆ దినాన పాకారాలునన్ పటట్ణాల దగగ్ర, ఎతత్యిన గోపురాల

దగగ్ర,యుదధ్ ఘోష, భేరీనాదం వినబడుతాయి.
17పజలుయెహోవాదృషిట్కి పాపం చేశారు గనక నేను వారిమీదికి

ఉపదవం రపిప్ంచబోతునాన్ను.
వారు గుడిడ్వారిలాగా నడుసాత్ రు.
వారి రకం దుముమ్లాగా ఒలికిపోతుంది.
వారిమాంసానిన్ పెంటలాగాపారేసాత్ రు.
18 యెహోవా ఉగత దినాన వారి వెండి బంగారాలు వారిని

తపిప్ంచలేకపోతాయి.
రోషాగిన్చేత భూమంతా దహనం అవుతుంది.
హఠాతుత్ గా ఆయన భూనివాసులందరినీ సరవ్ నాశనం

చేయబోతునాన్డు.

2
1 సిగుగ్ మాలిన పజలారా, రండి. గాలికి పొటుట్ ఎగిరిపోయినటుట్

సమయం గతించిపోతోంది.
2విధి నిరణ్యం కాకమునుపే,
యెహోవాకోపాగిన్ మీమీదికి రాక మునుపే,
మిమమ్లిన్ శి ంచడానికియెహోవాఉగత దినం రాకమునుపే కూడి

రండి. 3 దేశంలో సాతివ్కు ఆయన నాయ్యవిధులు అనుసరించే
దీనులారా,యెహోవాను వెదకండి.
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మీరు వెతికి వినయంతో నీతిని అనుసరిసేత్ ఒకవేళ ఆయన ఉగత
దినానమీరు భదంగా ఉంటారేమో.

ఫిలిషీయుల వారికి శికష్
4గాజా పటట్ణం నిరజ్న పోతుంది.
అషెక్లోను పా పోతుంది.
మధాయ్హన్వేళలో అషోడ్ దువారిని బయటికి తరిమి వేయడం

జరుగుతుంది.
ఎకోను నగరానిన్ దునేన్సాత్ రు.
5సముదపాంతాలోల్ నివసించే కెరేతీయులారా,మీకు బాధ.
ఫిలిషీయుల దేశ న కనానూ,
నినున్ గూరిచ్ యెహోవా చెపేప్దేమిటంటే నీలో ఒకక్డూ కాపురం

ఉండకుండా నేను నినున్ లయం చేసాత్ ను.
6 సముదపాంతం గొరెల కాపరులు విశాంతి తీసుకునే మేత సథ్లం

అవుతుంది.
మందలకు దొడుల్ అకక్డ ఉంటాయి.
7తమదేవు నయెహోవాయూదావారిని కటా ంచివారినిచెరలో

నుండి రపిప్ంచగా,
అకక్డ వారిలో శేషించిన వారికి ఒక సథ్లం ఉంటుంది.
వారు అకక్డ తమమందలు మేపుతారు.
చీకటి పడాడ్ క వారు అషెక్లోను ఇళళ్లో నిదపోతారు.
మోయాబు, అమోమ్ను వారికి శికష్

8మోయాబువారు వేసిన నింద,
అమోమ్నువారు పలికిన దూషణమాటలు నాకు వినబడాడ్ యి.
వారు నా పజల సరిహదుద్ లోల్ పవేశించి అహంకారంగా వారిని

దూషించారు.
9నాజీవం తోడుమోయాబు దేశం సొదొమ పటట్ణం వలె,
అమోమ్ను దేశం గొమొరా పటట్ణం వలె అవుతాయి*.

* 2:9 2:9 ఆది. 19:23-29 చూడండి
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అవి ముళళ్ చెటల్కు ఉపుప్ గోతులకు సాథ్ వర ఎపుప్డూ
పాడుబడిపోయిఉంటాయి.
నా పజలోల్ శేషించినవారు ఆ దేశాలను దోచుకుంటారు.
నా పజలోల్ శేషించినవారు వాటిని సవ్తంతించుకుంటారు.
కాబటిట్ ఇశాయేలీయుల దేవు న సేనలపభువు యెహోవా వాకుక్

ఇదే.
10వారు అతిశయపడి సేనల పభువు అయినయెహోవాపజలను

దూషించారు గనక వారి గరావ్నిన్బటిట్ అది వారికి సంభవిసుత్ ంది.
11 దీవ్పాలోల్ నివసించే వారంతా తమ సథ్లాల నుండి తనకే

నమసాక్రంచేసేలాలోకంలోనిదేవుళళ్నుఆయననిరూమ్లంచేసాత్ డు.
యెహోవావారికి భయంకరుడుగా ఉంటాడు.
12 కూషీయులారా,మీరు కూడానా ఖడగ్ ం చేత హత పోతారు.
13 ఆయన ఉతత్రదేశం మీద తన హసత్ం చాపి అషూష్ రు దేశానిన్

నాశనం చేసాత్ డు.
నీనెవె పటట్ణానిన్ పాడు చేసి దానిన్ ఆరిపోయిన ఎడారిలాగా

చేసాత్ డు.
14దానిలోమందలు విశమిసాత్ యి.
అనిన్ జాతుల పశువులు మందలుగా కూడుతాయి.
పకష్ులు, గుడల్గూబలు వారిదావ్రాల కముమ్లమీదవాలుతాయి.
పకష్ుల శబాద్ లు కిటికీలోల్ వినబడతాయి.
గడపలమీదనాశనం కనిపిసుత్ ంది.
వారు చేసికునన్ దేవదారు కరపని అంతటిని యెహోవా నాశనం

చేసాత్ డు.
15 “నాలాంటి పటట్ణం మరొకటి లేదని మురిసి పోతూ ఉతాస్హ

పడుతూ నిశిచ్ంతగా ఉండిన పటట్ణం ఇదే.
అయోయ్, అది పా పోయింది. అడవి జంతువులు పడుకునే

ఉనికిపటుట్ అయింది.”
అనిదారినపోయేవారంతా చెపుప్కుంటూ,
ఈసడింపుగాదాని పు చెయియ్ ఆడిసాత్ రు.
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3
యెరూషలేము భవిషయ్తుత్

1 తిరుగుబాటు పటట్ణానికి* బాధ. హింసాతమ్క నగరం
భషట్ పోయింది.

2అది దేవునిమాట ఆలకించలేదు. శికష్కు అంగీకరించ లేదు.
యెహోవాపటల్ విశావ్సముంచదు. దాని దేవుని దగగ్రికి రాదు.
3దానిమధయ్ దాని అధిపతులు గరజ్న చేసే సింహాలు.
దాని నాయ్యాధిపతులు రాతివేళ తిరుగులాడుతూ తెలల్వారేదాకా

ఎరలో ఏమీమిగలకుండా పీకుక్ తినే తోడేళల్ .
4దాని పవకలు పెంకెతనం గలవారు, విశావ్సఘాతకులు.
దాని యాజకులు ధరమ్శాసానిన్ నిరాకరించి పతిషిఠ్త వసుత్ వులను

అపవితపరిచేవారు.
5అయితేనాయ్యం తీరేచ్యెహోవాదానిమధయ్ ఉనాన్డు.
ఆయన అకమం చేసేవాడు కాడు.
అనుదినం తపప్కుండా ఆయననాయ్య విధులు వెలల్డి చేసాత్ డు.
ఆయనకు రహసయ్ నదేమీ లేదు.
అయినానీతిహీనులకు సిగుగ్ లేదు.
6 నేను అనయ్జనులను నిరూమ్లం చేయగా వారి కోటలు

పా పోతాయి.
ఒక నా సంచరించకుండావారి వీధులు నిరామ్నుషయ్ పోతాయి.
జనసంచారం లేకుండా వాటిలో ఎవరూ కాపురముండకుండా వారి

పటట్ణాలను లయపరచినవాణిణ్ నేనే.
7దాని విషయ నా నిరణ్యమంతటి చొపుప్న మీ నివాస సథ్లం

సరవ్నాశనం కాకుండేలా,
నాపటల్ భయభకులు కలిగి శికష్కులోబడతారనినేనుఅనుకునాన్ను

గాని,
వారు చెడడ్ పనులు చేయడంలో అతాయ్శ గలవారయాయ్రు.

* 3:1 3:1 పటట్ణానికియెరూషలేము
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8కాబటిట్ యెహోవాసెలవిచేచ్వాకుక్ ఏమంటే,
“నాకోసం ఎదురు చూడండి.
నేను లేచి ఎర పటుట్ కునే దినం కోసం కనిపెటిట్ ఉండండి.
నాఉగతను నా కోపాగిన్ అంతటినీవారి కుమమ్రించడానికి,
అనయ్జనులను పోగు చేయడానికి,
గుంపులు గుంపులుగా రాజాయ్లను సమకూరచ్డానికి,
నేను నిశచ్యించుకునాన్ను.
నారోషాగిన్ చేత భూమంతా కాలిపోతుంది.
9అపుప్డుమనుషులంతాయెహోవానామానిన్బటిట్ ఏకమనసుక్

ఆయనున్ సేవించేలా నేను వారికి పవిత న పెదవులనిసాత్ ను.
10చెదరిపోయినాకుపారథ్నచేసేనాపజలను కూషుదేశపునదుల

అవతల నుండి నాకు వేదయ్ంగా తీసుకు వసాత్ రు.
11ఆ దినాన నీ గరావ్నిన్ బటిట్ సంతోషించేవారిని నీలోనుండి నేను

వెళల్గొడతాను.
కాబటిట్ నా పరిశుదధ్ న కొండ దగగ్ర నీవిక అహంకారం

చూపించవు.
నా మీద తిరగబడి నీవు చేసిన కియల విషయ నీకు సిగుగ్

కలగదు.
12 దుఃఖితు న దీనులను యెహోవా నామానిన్ ఆశయించే

జనశేషంగా నీమధయ్ ఉండనిసాత్ ను.
13ఇశాయేలీయులోల్ మిగిలిన వారు పాపం చేయరు.
అబదధ్మాడరు. కపటాలు పలికే నాలుక వారి నోట ఉండదు.
వారు ఎవరి భయం లేకుండ విశాంతిగా అనన్పానాలు

పుచుచ్కుంటారు.”
14సీయోను నివాసులారా, ఉతాస్హ ధవ్ని చేయండి.
ఇశాయేలీయులారా, జయధవ్ని చేయండి.
యెరూషలేము నివాసులారా, పూరణ్ హృదయంతో సంతోషించి

గంతులు వేయండి.
15మీకు విధించిన శికష్నుయెహోవాకొటిట్వేశాడు.
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మీ శతువులను ఆయన వెళల్గొటాట్ డు.
ఇశాయేలుకు రా నయెహోవామీమధయ్ ఉనాన్డు.
ఇక మీదటమీకు అపాయం సంభవించదు.
16ఆ దినాన పజలు మీతో ఇలా అంటారు.
యెరూషలేమూ, భయపడకు.
సీయోనూ, రయ్ం తెచుచ్కో.
17నీ దేవు నయెహోవానీమధయ్ ఉనాన్డు.
ఆయన శకిశాలి.
ఆయనమిమమ్లిన్ ర సాత్ డు.
ఆయన బహ ఆనందంతో నీ విషయం సంతోషిసాత్ డు.
నీ పటల్ తనకునన్ పేమను బటిట్ శాంతం వహించి నీ విషయ న

సంతోషము మూలంగా ఆయనహరిష్సాత్ డు.
18 నీ నియామక కాలపు పండగలకు రాలేక చింతపడే నీ

బంధువులను నేను సమకూరుసాత్ ను.
వారు గొపప్ అవమానంపొందిన వారు.
19ఆ కాలమున నినున్ హింస పెటేట్ వారినందరినీ నేను శి సాత్ ను.
కుంటుతూ నడిచేవారిని నేను ర సాత్ ను.
చెదరగొటట్బడిన వారిని సమకూరుసాత్ ను.
ఏ యే దేశాలోల్ వారు అవమానం పాలయాయ్రో అలాటి పతి చోటా

నేను వారికి ఖాయ్తిని,మంచి పేరును కలగజేసాత్ ను.
20 ఆ కాలంలో మీరు చూసుత్ ండగా నేను మిమమ్లిన్ చెరలోనుండి

రపిప్ంచి,
మిమమ్లిన్ సమకూరిచ్న తరువాతమిమమ్లిన్ నడిపిసాత్ ను.
నిజంగాభూమిమీదఉనన్ జనులందరిదృషిట్కి నేనుమీకుఖాయ్తిని

మంచి పేరును కటట్బెడతాను.
ఇదేయెహోవావాకుక్.
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