
સફાન્યા 1:1 i સફાન્યા 1:9

સફાન્યા
1 યહૂદાના રાજાની, એટલે આમોનના ુત્ર યો શયાની કાર કદ ર્

દરમ્યાન, હ ઝ ાના ુત્ર અમાયાર્ના ુત્ર ગદાલ્યાના ુત્ર કૂશીના
ુત્ર સફાન્યાને સંભળાયેલી યહોવાની વાણી.

લોકોનો ન્યાય કરવાનો યહોવાનો દવસ
2 યહોવા કહે છે કે, “હુ આ ૃથ્વીની સપાટ પરથી એકેએક

વસ્ ુનો સં ૂણર્ વનાશ કરવા માં ું છુ. 3 હુ મ ુષ્યની સાથે
પ ુઓનો પણ સંહાર કર શ. આકાશના પક્ષીઓ અને સ ુદ્રના
માછલાં પણ નાશ પામશે. અને દુ વસ્ ુઓ જે તેમને લથડાવે
છે તે પણ નાશ પામશે. અને હુ માણસને ધરતીની સપાટ પરથી
દૂર કર શ,” એમ યહોવા કહે છે.

4 “હુ યહૂદા અને યરૂશાલેમના બધા વતનીઓ સામે મારો હાથ
ઉગામીશ, અને હુ આ જગ્યાએથી બઆલ ું નામો નશાન મટાવી
દઇશ, હુ ઇસ્રાએલના યાજકો સાથે પણ ક્રમાર મના યાજકોના
નામનો અંત લાવીશ. 5 તેઓ ઘરની અગાશી પર જઇને આકાશના
સૈન્યની ભ કત કરે છે, અને તેઓ યહોવાને અ ુસરે છે પણ સાથે
સાથે માલ્કામ ું પણ ભજન કરે છે! ને તેમના નામે સમ ખાય
છે. તેમનો પણ હુ સંહાર કર શ. 6 જે લોકો મારાથી વ ુખ થઇ
ગયા છે, તેમનો હુ નાશ કર શ. જઓે મને શોધવાની કે માર
સલાહ લેવાની કો શશ કરતાં નથી.”

7 યહોવા મારા પ્ર ુની સં ુખ શાંત રહેજો; કારણ કે યહોવાનો
દવસ આવી પહોંચ્યો છે. યહોવાએ યજ્ઞની તૈયાર કર છે અને
અ ત થઓને પ વત્ર કયાર્ છે.

8 યહોવા કહે છે, “હુ મારા યજ્ઞને દવસે રા ના અમલદારોન,ે
રાજવંશીઓન,ે તેમજ વદેશી ર વાજો પાળનારાઓને શક્ષા કર શ.
9 જઓે ઉંબરો ઓળંગી અને પોતાના દેવોના મં દરો ભરવા માટે
જુલમ અને છેતર પડ કરે છે તે સવર્ને હુ શક્ષા કર શ.
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10 “તે દવસે મચ્છ દરવાજથેી પોકાર ઊઠશે, નવા બંધાયેલા
ભાગમાંથી પોક ુકાશે અને ડુગરોમાંથી ભારે મોટા અવાજ
સંભળાશ.ે 11 હે શહેરના નીચાણવાળા ભાગના રહેવાસીઓ,
વલાપ કરો, કારણ કે હવે કોઇ વેપાર ઓ ર ાં નથી, જઓે પાસે
ચાંદ છે તે સવર્નો નાશ થશે.

12 “જઓે પોતાના વસાયમાં અધમર્ના માગર્થી ર થયા
હોય, અને ‘યહોવા અમારુ ક ું ખરાબ ન હ કરે કે ભ ું ન હ
કરે’ એ ું માનનારાઓને તે વખતે હુ દ વો લઇને યરૂશાલેમના
વસ્તારોમાંથી શોધી કાઢ શ અને શક્ષા કર શ. 13 તેઓની સંપ
તેઓના દ્વારા ૂંટાઇ જશ,ે દશુ્મનો તેઓનાં ઘરોનો નાશ કરશે.
પોતે બાંધેલા ઘરોમાં તેઓ રહેવા પામશે ન હ, અને પોતે રોપેલી
દ્રાક્ષાવાડ ઓનો દ્રાક્ષારસ તેઓ પીવા પામશે ન હ.”

14 હવે યહોવાનો મહાન દવસ નજીક છે, તે નજીક છે, ને
બહુ ઝડપથી આવે છે, યહોવાના દવસનો સાદ સંભળાય છે, તે
વખતે બળવાન માણસ પોક ૂક ને રડે છે. 15 તે દવસ કોપનો
દવસ, દ:ુખ તથા સંકટનો દવસ, વનાશનો તથા ઉદાસીનતાનો
દવસ છે. અંધકાર તથા અકળામણનો દવસ છે. વાદળોથી
ઘેરાયેલો અંધકારથી ભરેલો દવસ છે. 16 કોટવાળાં નગરો વરૂદ્ધ
તથા ઊંચા ુરજો વરૂદ્ધ રણ શગડાનો તથા ભય ૂચક નાદનો
દવસ છે.
17 યહોવા કહે છે, “હુ માણસોને એવી ુશ્કેલ પ ર તમાં
ૂક દઇશ કે તેઓ આંધળા માણસની જમે ચાલશ,ે તેમ ું લોહ

જમીન પર વહેશે અને તેઓના શર ર લાદની જમે રઝળશ.ે કેમ
કે તેઓએ યહોવાની વરુદ્ધ પાપ ક ુર્ છે. 18 યહોવાના કોપને
દવસે તેમ ું સો ું ચાંદ તેમને ઉગાર શકશે ન હ, પણ સમગ્ર
ૂ મ યહોવાના પ્રચંડ ક્રોધા જ્ઞમાં ભસ્મી ૂત થઇ જશે. કારણકે
ૂ મ ઉપર વસનારા સૌ કોઇનો તે અવશ્ય અંત લાવનાર છે.”

2
યહોવા તરફ વળવા માટે હાકલ
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1 ઓ શરમ વગરના લોકો! તમે સાથે મળ ભેગા થાઓ.
2 ુકાદાનો સમય આવે અને ઊડ જતાં ફોતરાની જમે દવસ
પસાર થઇ જાય તે પહેલા તમને યહોવાનો રોષ સખત ર તે ઇજા
પહોંચાડે તે પહેલા, યહોવાના રોષનો દવસ તમને પકડ પાડે તે
પહેલાં તમે એકત્ર જાઓ! 3 દેશના સવર્ નમ્ર લોકો યહોવાને
શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તમારામાંથી જઓે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે
કરે છે, જે સા ું હોય તે કરો, નમ્રતા પ્રાપ્ત કરવા મથો: તો કદાચ
યહોવાના રોષને દવસે તમને આશ્રય મળશે.

યહોવા ઇસ્રાએલના પડોશીઓને સજા કરશે
4 કારણ કે ગાઝાને તજી દેવામાં આવશ,ે ને આશ્કલોન વેરાન

થઇ જશે. આશ્દોદના લોકોને ખરે બપોરે હાંક કાઢવામાં
આવશ,ે અને એક્રોનનો ઉચ્છેદ કરવામાં આવશ.ે 5 સ ુદ્રકાંઠે
રહેનારા પ લસ્તીઓને અફસોસ! હે પ લસ્તીઓના દેશ કનાન,
યહોવા ું વચન તમાર વરૂદ્ધ છે; હુ તમારો એવી ર તે નાશ
કર શ કે તમારામાંની એક પણ કત તમારા દેશમાં રહેશે ન હ.
6 દ રયાકાંઠો ઢોર ચરાવવા ું ચરાણ બની જશે. ફકત ભરવાડના
ઝંૂપડા અને ઘેટાઁબકરાઁ રાખવાની છાપર જ રહેશ.ે 7 કાંઠાનો પ્રદેશ
યહૂદાના ર ાંસ ાં લોકોના હાથમાં જશે. તે લોકો ત્યાં ઘેટાઁબકરાઁ
ચરાવશે અને સાંજે આશ્કલોનના ઘરોમાં ૂઇ જશે, કારણ, તેમના
દેવ યહોવા ફર થી તેમ ું ભાગ્ય ફેરવી નાખનાર છે.

8 યહોવા કહે છે, “મોઆબે કરેલી નદા અને આમ્મોનીઓએ
માર પ્રજાના કરેલા અપમાન મેં સાંભ ાં છે. તથા તેની ૂ મ
તેઓએ પચાવી પાડવાની કો શષ કર છે. 9 તેથી ઇસ્રાએલના દેવ,
સૈન્યોનો દેવ યહોવા કહે છે કે, મારા જીવના સમ, હવે મોઆબ
અને આમ્મોનના હાલ સદોમ અને ગમોરાના જવેા થશે; એ સદાને
માટે મીઠાની ખાણ અને ઝાંખરાવાળો ઉજ્જડ પ્રદેશ બની જશે,
મારા અ તજીવીઓ તે ૂ મનો કબજો લેશે અને તેમાથી ૂંટનો
માલ લેશ.ે”

10 તેઓના અ ભમાનનો બદલો તેઓને મળશ,ે કારણકે તેઓએ
સૈન્યોનો દેવ યહોવાના લોકો ું અપમાન ક ુર્ હ ું અને તેઓ સામે
ઉદ્ધતાઇ કર હતી. 11 યહોવા તેમના માટે ડરામણા બની જશે.
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તે ૃથ્વીના બધા દેવોને હતા ન હતા કર નાખશે, અને પછ
જ દૂરના દ રયાકાંઠાના પ્રદેશના લોકો પોતપોતાના દેશમાં તેમની
આરાધના કરશે. 12 એજ ર તે કૂશીઓ પણ તેમની તરવારથી
માયાર્ જશે. 13 તે ઉ રમાં પોતાનો બાહુ લંબાવી આશ્ ૂરનો
નાશ કરશે. નનવેહને ઉજ્જડ અને રણ જે ું ૂકુભઠ્ઠ બનાવી
દેશે. 14 અને દરેક જાતનાં જગલી પ્રાણીઓના ટોળાં ત્યાં વાસો
કરશે. તેના થાંભલા પર વસામો કરશ,ે તેમના અવાજો બાર માંથી
આવશ,ે વનાશ દરવાજે આવી ગયો છે. દેવદારના થાંભલાઓ
ઊઘાડા પડ ગયાં છે. 15 સ ૃદ્ધ ગણા ું અને ુર ક્ષત નગર
પોતાના માટે ગવર્થી કહે ું હ ુ,ં “મારા જે ું મહાનગર બીજુ એક
પણ નથી.” હવે તે નગરની સામે જુઓ, તે કે ું વેરાન થઇ
ગ ું છે! વળ તે પ ુઓના રહેવા ું ાન થઇ ગ ું છે! તેની
પાસે થઇને જનાર દરેક માણસ મશ્કર કરશે, અને પોતાની ુઠ્ઠ
હલાવશ.ે

3
અપરાધ અને ઉદ્ધાર

1 ઉદંૃડ, બંડખોર તથા થયેલી જુલમી નગર ને અફસોસ!
2 તેણે ન તો યહોવાની આજ્ઞાનો સાદ સાંભ ો કે ના કોઇ શસ્ત
શી ા. તેમને યહોવા ઉપર જરાય વ ાસ ન હતો. તેઓ દેવની
સમીપ આ ા ન હ. 3 તેમાં વસતા અમલદારો જાણે ગજના
કરતા સહ જવેા છે; તેના ન્યાયાધીશો ૂ ાં વરુઓ જવેા છે,
જે સાંજ ું સવાર ુધી રહેવા દેશે ન હ. 4 તેના પ્રબોધકો ઘમંડ
માણસો છે; તેના યાજકો પ વત્ર ાનને દુ ષત કરે છે. અને
દેવના નયમશા ું નકદન કાઢે છે. 5 પણ તેમાં વસતા યહોવા
ન્યાયી છે, તે અધમ કાયર્ કરતા નથી. તે નય મત ર તે દરરોજ
સવારમાં ુકાદો આપે છે. તથા તે પ્રભાતમાં ૂકતા નથી છતાં
અની તમાન લોકોને શરમ આવતી નથી.

6 દેવ કહે છે, “મેં પ્રજાઓનો નાશ કય છે. તેઓની દૂરની
ઊંચી મજ ૂત ઇમારતોનો નાશ કય છે. તેઓની શેર ઓ અને
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નગરોને વસ્તી વગરના કર દ ધાં છે. ત્યાં કોઇ જરા પણ જ ું
કે રહે ું નથી. 7 મને થ ું કે મારા લોકો હવે મારાથી શસ્તપાલન
કરતા શીખશ.ે તો તેઓના ઘરનો નાશ થશે ન હ. મેં તેઓ માટે
ન કરેલ સજા થશે ન હ.” પણ તેઓ તો વ ુ અધમ કામ
કરવા વહેલા ઉઠે છે.

8 યહોવા કહે છે, “માર પ્ર તક્ષા કરો, હુ પ્રજાઓ પર આરોપ
ૂકવા ઊભો થાઉં તે દવસની રાહ જુઓ, કારણ કે પ્રજાઓને

અને રા ોને એકઠાં કર ને તેમના પર મારો બધો ુસ્સો અને
સંતાપ વરસાવવાનો મેં નધાર્ર કય છે. મારા માત્ર ક્રોધને લીધે
ૃથ્વી ખાખ થઇ જશે. 9 ત્યારબાદ હુ બધા લોકોને પ વત્ર હોઠ

આપીશ, જથેી તેઓ મારુ નામ લઇ શકે અને ખભેખભા મલાવીને
માર સેવા કરે. 10 વેર વખેર થઇ ગયેલા મારા ભકતો ઠેઠ કૂશની
નદ ઓની સામે પારથી પણ મારે માટે અપર્ણ લઇ આવશ.ે

11 “હે યરૂશાલેમ, તે દવસે તમે માર સામે બળવો પોકાર ને
જે જે દષુ્કૃત્યો કયા છે, તેને માટે તમારે શરમા ું ન હ પડ.ે કારણ
કે તે વખતે હુ તમારા અ ભમાની અને ઉદ્ધત નાગ રકોને હાંક
કાઢ શ; પછ તારા લોકો મારા પ વત્રપવર્ત પર ઉદ્ધતાઇભ ુર્ વતર્ન
કર સકશે ન હ. 12 પર ુ હુ તમારામાં એવા જ લોકોને રહેવા
દઇશ જે નમ્ર અને દ ન હોય; અને તેઓ મારા નામ પર વ ાસ
રાખશે. 13 ઇસ્રાએલના બાક રહેલા લોકો તે પછ દુ કામ
કરશે ન હ, અસત્ય બોલશે ન હ, અને અપ્રામા ણકતાથી કાયર્
કરશે ન હ. તેઓ સદા શાં ત અને આરામદાયક ર તે રહેશે અને
તેમને કોઇનોય ભય રહેશે ન હ.”

આનંદના સમાચાર
14 ઓ સયોનની ુત્રી હષર્નાદ કર!

ઓ ઇસ્રાએલ આનંદના પોકાર કર!
યરૂશાલેમના લોકો, ઉલ્લાસમાં આવીને આનંદોત્સવ કરો!

15 યહોવાએ ન્યાય અ ુસાર તમને કરેલી શક્ષાનો અંત કય છે.
તેમણે તમારા શ ુને હાંક કાઢયા છે;

ઇસ્રાએલના રાજા, એટલે યહોવા, તમારામાં છે;
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હવે પછ તમને કોઇ પણ પ્રકારની આપ નો ડર લાગશે
ન હ.

16 હવે એવો સમય આવી ર ો છે ારે યરૂશાલેમના લોકોને
આ સંદેશો મળશે,

“ઓ સયોન, ડર શ ન હ, તારા હાથ ઢ લા થવા દઇશ ન હ.
17 યહોવા તમારા દેવ ૂરવીર માણસની જમે

તમારુ રક્ષણ કરવા તમાર વચ્ચે છે.
તે તમારા પર કૃપા ું થઇ ુશ થાય છે.

તે તારા પર ફર પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ કરે છે,
અને એક ઉત્સવના દવસની જમે

તે ૂબ આનંદથી પોકાર કરે છે.
18 મેં ન ત કરેલા ધા મક ઉત્સવ પર

શોક કરનારાઓને એકત્ર કયાર્ છે.
અને તમને આપેલાં અપમાન પાછા લઇ લઇશ.

19 તે સમયે જઓેએ તમારા ઉપર જુલમ કય છે,
તેઓ સાથે હુ સખતાઇથી વતીશર્.
હુ નબળાં અને લાચાર લોકો ું રક્ષણ કર શ.

હુ જઓેને હાંક કાઢવામાં આ ાં હતાં તેઓને પાછા લાવીશ.
જઓેની મશ્કર ઓ અને તરસ્કાર થયો હતો તેઓને હુ
આખી દુ નયામાં યશ અને ક તર્ મેળવી આપીશ.

20 એ સમયે હુ તમને પાછા લાવીશ.
તમાર નજર સમક્ષ;

તમારુ ભાગ્ય ફેરવીને તમને ૃથ્વી પરના સવર્ લોકો કરતાં અલગ
એ ું અ ત ઉ મ નામ આપીશ.

ત્યારે તેઓ તમાર પ્રસંશા કરશે.”
આ યહોવાના વચન છે.
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