
د حضرت صفنياه نب کتاب ‐ ماخذ
انبياء

پېژندلو

د حضرت صفنياه په کتاب ک ليلے شوى دى چ د مال خُدائ ورځ
راروانه ده او دا ه چ کله خبره د ناه راش نو بيا د مال خُدائ د صبر يو
حد دے. د مال خُدائ ورځ راروانه ده او په هغه وخت ک به حساب کتاب
کيى. نۀ صرف د يهوداه سره بل ولو بت پرستو قومونو له به هم خُدائ پاک

سزا ورکوى. د حضرت يوسياه بادشاه د بادشاه په دوران ک حضرت
صفنياه پېشوئ وکه او په يهوداه ک ي يو لوئ بدلون راوستو د دې نه

مخ د منس بادشاه په اوږد دور ک لويه تباه شوې وه. حضرت صفنياه
و او د هغه منصوبد لوټ مار او بدۍ په حقله د خُدائ پاک د عدالت اعالن وک

اعالن ي هم وکو چ خُدائ پاک به يهوداه بحال کى. هغۀ د مال خُدائ د
ورځ کومه چ راتلون ده په حقله خبرې وکې، يعن هغه وخت کله چ به

پات کوم باق او وفاداران چ نصاف به فاتح شاو ا ،ے شناه ته سزا ورک
وى هغه به بچ کے ش. دا جمله د مال خُدائ ورځ مون بيا بيا په کتاب

مقدس ک وينو چ په ک د خُدائ پاک تاريخ راتلونو فېصلو ته او د
روزمحشر عدالت ته اشاره کوى. د حفظ کولو دپاره صفنياه ۳: ۱۷ آيت ”خُدائ

پاک ستاسو مل دے، هغه طاقتور دے او تاسو به بچ کى.“
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 د مال خُدائ کالم په صفنياه نازل شو. صفنياه د کوش زوئ او  ۱
کوش د جدلياه زوئ، او جدلياه د امرياه زوئ، او امرياه د حزقياه زوئ وو، دا

کالم په هغه وخت نازل شو کله چ يوسياه د امون زوئ د يهوداه بادشاه وو.

د راتلون تباه خبردارے

 ”زۀ  .خُدائ فرمائ م،“ ماليز ختم ک د مخ نه هر يو  ”زۀ به د زم

به بن آدم او ناور دواړه ختم کم، زۀ به د هوا مارغان او د سمندر کبان ختم
کم. د بدعملو د کاو بتان به تباه کم او انسان به د زم د مخ نه ختم کم،“

 ”زۀ به خپل الس د يهوداه او د هغوئ ولو خالف  .خُدائ فرمائ مال
وراوږد کم وک چ په يروشلم ک اوسيى. زۀ به د دې ائ نه د بعل د
 هغه عبادت يادونه، د بت پرستانو نومونه او بت پرسته امامان ختم کم، 

وک چ په چتونو د نمر، سپوږم او ستورو عبادت کوى او هغوئ ته سجدې
کوى، او په يو وخت ک مال خُدائ ته سجدې کوى او د هغۀ په نوم قسم

 او دا هم خورى او هم په هغه وخت ک د مول بت په نوم قسم خورى. 
هغه خلق دى چا چ ما ته شا کې ده او زما لون نۀ کوى او نۀ زما الرودنه

 د مال خُدائ په وړاندې خاموشه اوسه، ه چ د مال خُدائ د غواړى. 
قيامت ورځ نزدې ده. مال خُدائ يوه قربان تياره کې ده، هغۀ هغه وک

 د مال خُدائ د قربان په ورځ به مقدس کى دى چ هغۀ راغوت دى. 
زۀ شهزادانو او د بادشاه زامنو له سزا ورکم او هر هغه چا له چ د غېر

وک چ مولو له سزا ورک  په هغه ورځ به زۀ هغوئ قومونو جام اچوى. 
د بت د عزت دپاره په درشل وردان، د خپلو مالانو کورونه د ظلم او  نه
 په هغه ورځ،“ مال خُدائ فرمائ، ”يوه چغه به د کب دروازې نه ډکوى. 
اوچته ش، د ار د نوې حص نه به ماتم، او د غونو نه به د ماتېدو آوازونه

 د غم فرياد وکئ، تاسو ول چ په نوې ار ک اوسېئ، ستاسو  .را
ول سودار به جارو ش، هغه ول چ د سپينو زرو روزار کوى هغه به تباه

۲ / ۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


 زۀ به ډيوه په الس وټ په وټ په يروشلم ک ورم. زۀ به هغه  .ش
خلقو له سزا ورکم چ په خپل ان مطمئن دى، هغه وک چ دا سوچ کوى
 د هغوئ مال دولت به چ مال خُدائ به مون سره نۀ ۀ کوى او نۀ بد. 

هغوئ به کورونه جوړوى خو په ک .او د هغوئ کورونه به وران ش لوټ ش
 د  . رى خو مے به ترې ونۀورو باغونه وکى، هغوئ به د انبه نۀ اوسي
مال خُدائ د قيامت لويه ورځ رانزدې ده، ډېره نزدې ده او زر راتلون ده. غوږ
ش، د مال خُدائ د ورځ ژړا به سخته وى، په هغه ورځ به ۀ ته فوجيان هم
 هغه به د غضب ورځ وى، د غم او مصيبت ورځ به وى، د تباه  .وه چغ
تورې وري ې ورځ به وى او د تاو بربادۍ ورځ به وى، د تورې تيارې او خ

 د بيل غولو او د جن نعرو ورځ چ د مضبوطو ارونو ورځ به وى. 
 زۀ به په خلقو داس مصيبتونه راولم خالف او د لوړو برجونو خالف به وى. 
چ هغوئ به د ړندو په شان ر .ه چ هغوئ زما خالف ناه کې ده. د
 د  .او د هغوئ الشونه به سخا ش هغوئ وينه به د خاورو په شان تويه ش
مال خُدائ د غضب په ورځ به نۀ د هغوئ سپين زر او نۀ به د هغوئ سرۀ زر
هغوئ ته خالصون ورکولے ش. د هغۀ د غېرت په اور به وله دنيا وسوزيى

ه چ هغه به ناهانه د هغوئ ولو خاتمه راول وک چ د زم په مخ
باندې اوسيى.“

توبه ويستل

 د دې نه  ،ائ ش يو ،ش ائ راغون شرمه قومه، يو اے ب  ۲
مخ چ مقرر وخت راش او هغه ورځ مو له د بوسو په شان ورک کى، د

دې نه مخ چ د مال خُدائ سخت قهر په تاسو نازل ش، د دې نه
 مال خُدائ  .خُدائ د غضب ورځ په تاسو راش د مال چ مخ

ولوئ، اے د زم ولو عاجزانو خلقو، تاسو چ وک د هغۀ په احامو عمل

۳ / ۷
Copyrighted material from pashtobibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

https://pashtobibles.org/


کوئ، صداقت ولوئ، عاجزى ولوئ. شايد چ تاسو د مال خُدائ د قهر په
.ے شک ورځ پ

د بن اسرائيلو د دشمنانو خالف قضاوت

 غزه به پرېودلے ش او اسقلون به شاړ او ويجاړ پات ش. په نيمه ورځ

 په تاسو دې  .او عقرون به د بېخ نه وويستلے ش ش به اشدود خال ک
ئ، اے د چريتيانو خلقو، د مالد سمندر په غاړ اوسې وک چ افسوس وى
خُدائ کالم ستاسو خالف دے، اے کنعانه، د فلستيانو زم. زۀ به تا تباه کم،
 د سمندر غاړه به د شپونو د رن ائ او  .نۀ ش پات وک به باقاو هي

 دا به د يهوداه د پات شوى قوم په قبضه ک وى، هلته به د و شپول وى. 
هغوئ ته د رن ائ مالو ش. په ماام ک به هغوئ د اسقلون په کورونو
ک مل. مال خُدائ د هغوئ خُدائ پاک به د هغوئ غمخور وى، هغه به

 ”ما د موآب بعزت او د عمونيانو  .نه واپس راول هغوئ بيا د غالم
پيغورونه واورېدل، چا چ زما د خلقو بعزت وکې او د هغوئ د مل خالف
 نو په دې وجه، زۀ رب االفواج د بن اسرائيلو خُدائ ي دهميان ورکې. 

پاک، زۀ په خپل ذات قسم خورم، يقيناً موآب به له د سدوم په شان، او
عمونيان به له د عموره په شان ش. دا ائ به د دربو او د مال په کندو بدل

ش، او د همېشه دپاره به شاړ ويجاړ ش. زما په خلقو ک ژوندى پات به
 دا هغوئ لوټ کى، زما د قوم ژوندى پات به د هغوئ مل قبضه کى.“ 

خُدائ رب او د مال دوئ ته به د خپل غرور په بدله ک ۀ دى چ هغه
 مال خُدائ به هغوئ  .الو شاو خندا په وجه م عزتاالفواج د قوم د ب
ويروى کله چ هغه د ول دنيا خُدايان کمزورى کى. د دنيا ول قومونه به د

 ”اے د ايتهوپيا هغۀ عبادت وکى، او هر يو به ي په خپل مل ک کوى. 
 هغه به خپل الس اوږد کى د  “.خلقو، تاسو به هم زما په تُوره ووژلے ش
شمال خالف او اسور به تباه کى، نينوه به شاړ او ويجاړ کى او له د صحرا
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 اروى او رم او هر قسمه مخلوق به هلته آرام په شان به ي اوچ کى. 
کوى. ون به د دې د ستنو په سر ک جال جوړې کى. د دوئ چغ به د

ککو نه دننه را، ملبه به د دې په درشلونو ک وى، خلق به د دې دِيار تيرونه
پروت وو. هغ په حفاظت ک ار دے چ  دا هم هغه الپرواه وزغلوى. 
خپل ان سره ووئيل، ”زۀ د ولو نه غ يم، او زما نه عالوه بل نشته.“ هغ نه

په هغ وک چ ناورو جاله شوه. هر هغه لن ر جوړ شو او دۀ کن
.وباس ى نو ورپورې به مسخرې کوى او د يرې نه به توبتېري

د يروشلم مستقبل

 هغه د هيچا  افسوس د ظالمانو په ار چ سرکشه او ناپاکه دے.   ۳
تابعدارى نۀ کوى، هغه تربيت نۀ قبلوى. هغه په مال خُدائ يقين نۀ کوى، هغه

 د دې آفسران غمبېدون زمرى دى، د  .خپل خُدائ پاک ته نزدې نۀ را
دې حمرانان د ماام ليوانو په شان دى، وک چ تر سحر پورې خپل ول

 د دې پېغمبران کبرژن دى، هغوئ غداران دى، د هغ امامان ار خورى. 
 مال خُدائ د مقدسو ايونو بحرمت کوى او د شريعت نافرمان کوى. 

په هغه ار ک دے هغه صادق دے، هغه هي بانصاف نۀ کوى. هغه هر
سحر انصاف کوى او هره ورځ خپل انصاف قائم سات. خو بدعمله خلق هي په
 ”ما قومونه ختم کل، د هغوئ قلعه ان م تباه کې، ما شرم نۀ پوهيى. 

د هغوئ کو ويجاړې کې، په هغ ک وک ت رات نۀ کوى. د هغوئ
 ما ار ارونه خال شوى دى، هي وک به په ک پات نۀ ش، يو هم نه. 

ته ووئيل، يقيناً به تۀ زما نه وويرېې او زما تربيت به قبول کې. بيا به د هغۀ د
اوسېدو ائ تباه نۀ ش، له نه چ زما د هغۀ خالف منصوبه وه. خو د

کول مخ ي کوم چ بدعمل ول هغه هغوئ اوس هم دا شوق دے چ
 مال خُدائ فرمائ چ، ”په دې وجه ما ته انتظار وکئ، په کومه وکى.“ 
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م، بادشاهک قومونه راغون ې ده چار ونيسم. ما فېصله ک زۀ به ورځ چ
رايوائ کم، او خپل قهر او سخته غصه پرې نازله کم. زما د غېرت قهر په

 بيا به زۀ د خلقو خبرې پاک کم، چ هغوئ ول اور به وله دنيا وسوزى. 
 د ايتهوپيا د د مال خُدائ نوم واخل او اوږه په اوږه د هغۀ خدمت وکى. 
زما خوارۀ وارۀ خلق، ما له نذران ،سيندونو بل طرف نه به زما عبادت کوون
 په هغه ورځ به تاسو د هغه ولو خراب کارونو په وجه چ تاسو ما راوړى. 

م چار نه هغه خلق لرې ک زۀ به د دې ه چ ،ئى دى ونۀ شرمېسره ک
په خپل غرور خوشحال کوى. تۀ به بيا کله زما په مقدس غر غرور ونۀ کې.
 خو زۀ به په تا ک خاکساره او عاجز خويه خلق پرېدم، وک چ د

 د بن اسرائيلو ژوندى پات خلق به غلط کار مال خُدائ په نوم يقين کوى. 
نۀ کوى، هغوئ به دروغ نۀ وائ، او نۀ به د هغوئ په ژبه دوکه وى. هغوئ به

خورى  او آرام به کوى او هي وک به هغوئ نۀ يروى.“

د خوشحال سندره

 سندرې ووايه، اے د صيون لورې، په زوره چغ ووهه، اے بن اسرائيله.

 خوشحاله شه او په خپل پوره زړۀ سره خوشحال وکه، اے صيون لورې. 
ل. مالې ده، هغۀ ستاسو دشمنان واپس کخُدائ ستاسو سزا ختمه ک مال

خُدائ، د اسرائيل بادشاه، ستاسو مل دے، تاسو به بيا هيله د ۀ نقصان نه نۀ
 په هغه ورځ به هغوئ يروشلم ته ووائ چ، ”يرېه مه، اے صيونه، يرېئ. 
 مال خُدائ ستاسو خُدائ  .ش ستا السونه کمزورى پات پرى نۀ ږدئ چ

پاک ستاسو مل دے، هغه طاقتور دے او تاسو به بچ کى. هغه به تاسو نه ډېر
خوشحاله وى، هغه به تا په خپل مين خاموش کى، هغه به په تا په سندرو سره
 زۀ به هغوئ ستاسو نه لرې کم وک چ د مقرر شوى خوشحال وکى. 
 په اخترونو په وجه غمژن ۇو نو دا به نور ستاسو دپاره د شرم سبب نۀ وى. 

هغه وخت به زۀ معامله وکم هغوئ ولو سره چ په تا ي ظلم زياتے کے
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دے، زۀ به وډيان بچ کم او هغوئ به راغون کم چ وک خوارۀ وارۀ شوى
دى. زۀ به هغوئ له عزت او جالل ورکم، په هر مل ک چرته چ دوئ رسوا

 په هغه وخت به زۀ تاسو راغون کم، په هغه وخت به زۀ تاسو شوى ۇو. 
خپلو کورونو ته راولم. زۀ به تاسو ته د دنيا په ولو خلقو ک عزت او جالل

درکم، زۀ به تاسو ستاسو د خپلو سترو د وړاندې بيا آباد کم،“ مال خُدائ
.فرمائ
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