
સફિનયા ુ ંઆનદંગાન  

(ફાધર વગ સ પોલ) 

બાઈબલના ગૌણ ગણાતા પયગબંરોમા ંસફિનયાની ગણતરી થાય છે. સફિનયાની પયગબંર વાણી બાઈબલમા ંએના નામના ગ્રથં 

‘સફિનયા’ મા ંઆપણને તેણે ઈ.સ. પવૂેર્ છ ી સદીના ઉતરાધર્મા ંએટલે કે, યહદૂાના રાજા યોિશયા સમયમા ં(ઈ.સ. પવૂેર્ 640-609) 

ભિવ યવાણી ભાખી હતી. ઘણુ ંખરંુ સફિનયાએ યોિશયાની ધમર્સધુારણા પહલેા ંયહદૂાના લોકોને પોતાની પયગબંરી વાણી સભંળાવી હશે. 

 

‘સફિનયા’ ગ્રથંની શ આતમા ંજ આપણને એના નામનો પિરચય � ને સમયનો ઉ લેખ મળે છેઃ “યહદૂાના રાજા યોિશયા િબન આમોનના 

� મલ દર યાન સફિનયા િબન કશૂી િબન ગદિલયા િબન � મિરયા િબન િહઝિકયાને સભંળાયેલી પ્રભનુી વાણી.” 

 

સફિનયાના નામ � ને સમય અંગેના  આ ઉ લેખ બાદ કરતા ંઆપણને એના જીવન � ને કુટંુબ િવશે કોઈ માિહતી ક્યાયં મળતી નથી. 

વશંાવલીના ઉ લેખમાથંી સફિનયાને રાજકુટંુબ કે રાજદરબાર સાથે સબંધં હોવાની વાત મળે છે, પણ એમા ંકોઈ ચોક્કસ પરુાવો નથી. 

 

સફિનયા મહાન પયગબંર ઈિમર્યાનો સમકાલીન હતો. વળી એની પયગબંરી વાણીમા ંમહાન પયગબંરો યશાયા � ને આમોસની 

ભિવ યવાણી સીધી કે આડકતરી � સર પણ દેખાય છે. 

 

યહદૂાના યોિશયા રાજાની દેશ યાપી ધાિમર્ક સધુારણા વ ચે પણ રા યમા ંમિૂતર્પજૂા ફલીફાલી હતી � ને સફિનયાએ આ મિૂતર્ પજૂાને 

સખત શ દોમા ંવખોતડી કાઠતા ંપ્રભનુા યાય િદવસની આગાહી કરી છે. 

 

નક્ષત્રોની પજૂા � ને િમલકોમદેવની મિૂતર્પજુા કરનારાઓને સફિનયા સખત શ દોમા ંવખોડી કાઢે છે. “ ઓ છાપરે ચડીને આકાશમાનંા ં

નક્ષત્રોની પજૂા કરે છે � ને ઓ મારી પજૂા કરે છે છતા ંિમલકોમદેવને નામે કસમ ખાય છે. ઓ મારાથી િવમખુ થઈ ગયા છે, મારંુ 

શરણુ ંશોધતા નથી કે મારંુ માગર્દશર્ન મેળવતા નથી તેમનો હુ ંનાશ કરીશ.” 

 

� હીં નક્ષત્રોની પજૂા � ને મિૂતર્પજૂાના ઉ લેખથી બાઈબલના પિંડતો માને છે તે રાજો યોિશયાએ ઈસવીસન પવૂર્ 622મા ંધમર્સધુારણા 

હાથ ધરી હતી તે પહલેા ંસફિનયાએ પોતાની ભિવ યવાણી ભાખી હશે. 

 

સફિનયાની ભિવ યવાણીનો એક મખુ્ય સદેંશ પ્રભનુા યાયના િદવસની વાત છેઃ “પ્રભ ુપરમે ર સમક્ષ શાતં થાઓ !  કારણ, પ્રભનુો 

િદવસ આવી પહ યો છે. પ્રભએુ યજ્ઞની તૈયારી કરી છે � ને � િતિથઓની દેહશિુ  કરાવી છે. પ્રભ ુકહ ેછે, મારા યજ્ઞને િદવસે હુ ંરાજયના 



� મલદારોને રાજવશંીઓને તેમજ પરદેશી િરવાજો પાળનારાઓને સજા કરીશ. તે િદવસે હુ ં ઓ િવધમીર્ઓની પેઠે પજૂા કરે છે � ને 

પોતાના માિલકનુ ંઘર છેતરિપંડી � ને િહંસાથી મેળવેલ માલથી ભારે છે તેમને સજા કરીશ.” 

 

� હીં ન ધવા વી વાત એ છે કે પયગબંર આમોસ � ને યશાયાએ પણ સફિનયાના પહલેા ંપ્રભનુા િદવસની વાત કરી છે. એ રીતે જોઈએ 

તો સફિનયાની પ્રભનુા િદવસની વાતમા ંકંઈ નવીવનતા નથીઃ મૌિલકતા નથી. 

 

પ્રભનુા િદવસનુ ંવણર્ન કરતા ંસફિનયા કહ ેછે, “પ્રભનુો એ મહાન િદવસ નજીક છે. ત ન નજીક, ઝપાટાભેર આવી ર ો છે. પ્રભનુા 

િદવસનો કોલાહલ કઠોર છે. એમા ંયો ાયોના રણનાદ સભંળાય છે. િવનાશનો � ને ધળૂધાણીનો િદવસ છે, અંધકાર � ને ગમગીનીનો 

િદવ, છે � ને િક લેબદંીવાળા ંનગરો � ને ઊંચા બરુજો ઉપર ઘસી જતા યો ાઓના રણલલકારથી તે રણિશંગાના નાદથી ગોજતો િદવસ 

છે.” 

 

પ્રભનુા િદવસે પ્રભનુા રોષથી બચાવવા માટે સફિનયાએ લોકોને પ્રભ ુતરફ વળવાની હાકલ કરી છેઃ “ઓ શરમ વગરના લોકો, એકઠા 

થાઓ ! ઊડી જતા ંફોતરાનંી મ તેમને દૂર હાકંી કાઢવામા ંઆવે � ને તમારા ઉપર પ્રભનુો ભભકૂતો કોપ ઊતરે, પ્રભનુા રોષનો િદવસ 

તમને પકડી પાડે, તે પહલેા ંતમે ભેગા થાઓ ! પ્રભનુુ ંશરણુ ંશોધો, તેની આજ્ઞામા ંરહનેારા દેશના ઓ સૌ નમ્ર માણસો ધમર્િન ઠા � ને 

નમ્રતા પ્રા ત કરવા મથો ! તો કદાચ પ્રભનુા રોષને િદવસે તમને આ ય મળશે.” 

 

સફિનયાએ ક્ત યહદૂાની જ નિહ પણ આસપાસની � ય પ્રજાઓની થનારી પાયમાલીની પણ � ગમવાણી ભાખી છે. “ગાઝા ઉ જડ થઈ 

જશે, � કલોન વેરાન બની જશે, � દોદના લોકોને બળતે બપોરે હાકંી કાઢવામા ંઆવશે � ને એક્રોનનો ઉ છેદ કરવામા ંઆવશે. ઓ 

દિરયાકાઠંાના વાસીઓ, ઓ પિલ તીઓસ તમારંુ આવી બ યુ ંછે...! પ્રભ ુતને ખેદાનમેદાન કરી નાખશે, તે તને વ તી વગરનો બનાવી 

દેશે. તારી ભિૂમ ઉપર ફક્ત ભરવાડના ં પંડા ં� ને ઘટેાબંકારાનંા વાડા જ રહશેે.” 

 

“પ્રભ ુકહ ેછે, મોઆબે � ને � મોને મારી પ્રજાને મરેલા ંમહણેાટંોણા ંતથા તેની ભિૂમ પચાવી પાડવાની તેમની બડાશો મેં સાભં યા ંછે... 

મોઆબ � ને � મોનના હાલ સદોમ � ને ગોમોરાના વા થશેઃ એ સદાને માટે ખાર � ને ઝાખંરાવંાળો ઉ જડ પ્રદેશ બની જશે. મારી 

પ્રજામાથંી ઊગરી ગયેલા ર ા સ ા લોકો એ ભિૂમનો કબજો લેશે � ને તેને લ ૂટંશે.” 

 

“ઓ શના લોકો, પ્રભ ુતમારો પણ તલવારથી સહંાર કરશે.” 

 

“તે ઉ રમા ંપોતાનો બાહ ુલબંાવી � સરૂનો નાશ કરશે, િનનવેને ઉ જડ � ને રણ સકંુૂભટ બનાવી દેશે.” 

 



સફિનયા ગ્રથંના છે લા � યાયમા ંસફિનયાએ ક ુ ંછે કે યરુશાલેમ પણ નાશ પામશે પણ આગળ જતા ંતેનો જીણ ાર થશે. � ને 

ધમર્િન ઠ લોકો એમા ંવાસ કરશે. 

 

યરુશાલેમના � પરાધો ગણતા પયગબંર સફિનયા કહ ેછે, “ઉ ડ, ભ્ર ટ � ને જુલમી નગરીને િધક્કાર હો! તેણે ન તો પ્રભનુો સાદ સાભં યો 

કે ન કોઈ િશખામણ માની ન તેણે પ્રભ ુઉપર િવ ાસ રાખ્યો કે ન તો પોતાના ઈ ર સમીપ આવી. તેમા ંવસતા � મલદારો જાણે ગ ના 

કરતા િસંહ છેઃ તેના યાયાધીશો જાણે વગડાના ંભખૂ્યા ંવરુઓ છેઃ તેના નબીરાઓ પાખડંી છે, ડોળઘાલ ુછેઃ તેના પરુોિહતો પિવત્ર 

વ તઓુને ભ્રર્ ટ કરે છે � ને શા નો ભગં કરે છે.” 

 

યરુશાલેમના ભ્ર ટાચાર બદલ પ્રભએુ એને િશક્ષા કરી છે, “પ્રભ ુકહ ેછે, મેં પ્રજાઓનુ ંિનકંદન કાઢી નાખ્યુ ંછે, તેમના કોટિક લા જમીનદો ત 

થઈ ગયા છે. મેં તેમના મહો લા ખિંડયર બનાવી દીધા છેઃ આવજા કરત ુ ંનથી. તેમના ંશહરેો ઉ જડ, વેરાન � ને િન ન બની ગયા છે.” 

 

યરુશાલેમની � ને લોકોની િશક્ષા પછી સફિનયાએ ઉ ારની પણ વાત કરી છે. “ યાર પછી હુ ંબધા લોકોને પિવત્ર હોઠ બક્ષીશ, થી તેઓ 

મારંુ નામ લઈ શકે � ને ખભેખભા િમલાવીને મારી સેવા કરે. વેરિવખેર થઈ ગયેલા મારા ભક્તો ઠેઠ કશૂની નદીઓની સામે પારથી પણ 

મારે માટે નૈવેદ લઈ આવશે. ઈસાયલના બચવા પામેલા એ લોકો પછી ખોટા ંકામો કરશે નિહ � સ ય બોલશે નિહ. તેમની જીભ કદી 

કપટભરી વાણી ઉ ચારશે નિહ, તેઓ સખુશાિંતમા ંવસશે. ને કોઈનો તેમને ભય નિહ રહ.ે” 

 

સફિનયા ગ્રથંના છે લા ભાગમા ંસફિનયાનુ ંઆનદંગાન આવે છે. “ઓ િસયાનનગરી હષર્નાદ કર! ઓ ઈસાયલ, આનદંના પોકાર કર ! 

યરુશાલેમના લોકો ઉ લાસમા ંઆવીને આનદંો સવ કરો ! પ્રભએુ તમારી સજા રદ કરી છે. તમારા દુ મનોને ભગાડી મકૂ્યા છે. ઓ 

ઈસાયલ, પ્રભ,ુ તારો રાજાિધરાજ, આ  તારી વ ચે િબરા  છે. હવે કદી તારે આફતથી ડરવાનુ ંનિહ રહ.ે તારો ઈ ર પ્રભ ુશરૂવીરની પેઠે 

તારંુ રક્ષણ કરવાને તારી વ ચે છે. તને જોઈને તેનુ ંહૈયુ ંઆનદંથી ઊભરાઈ જાય છે. તે તારા ઉપર ફરી પોતાનો પે્રમ પ્રગટ કરે છે.”   

 

સફિનયા આગાહી કરે છે કે, લોકો વ ચેથી બધા જ પ્રકારના દુરાચારોને દૂર કયાર્ પછી પ્રભ ુવેરિવખેર થયેલા નિવ ઠાવાન લોકોને ફરી 

ભેગા કરશે. “લલૂા-ંલગંડાઓની હુ ંવહારે ધાઈશ � ને વેરિવખેર થયેલાઓંને ભેગા ંકરીશ � ને યા ંમારા લોકોનો એક વાર િતર કાર થતો 

હોય તે આખી દુિનયામા ંહુ ંતેમને યશ � ને કીિતર્ મેળવી આપીશ. એ સમયે હુ ંતમને પાછા લાવીશ, તમને ઘરભેગા કરીશઃ તમારંુ ભાગ્ય 

પલટીને હુ ંદુિનયા લોકો વ ચે તમને યશ � ને કીિતર્ મેળવી આપશી.” 

 

આમ, સફિનયાએ પોતાની પવૂેર્ના ઘણા પયગબંરોની મ િવનાશ � ને પાયમાલીની આગાહી કયાર્ પછી છે લે લોકોના ઉ ાર � ને 

આનદંની વાત કરી છે. 

 



ઈિતહાસ પરુવાર કરે છે કે સફિનયાએ ભાખેલો યહદૂાનો િવનાશ બાિબલોનના લોકોના હાથે થયો હતો. બાબીલોનના લોકોએ મોટી 

પૌરાિણક સ ાવાળા � શરુો ઉપર જીત મેળ યા પછી યહદુાનો િવનાશ કય  હતો. 

 

 


