
 صفنياسفر 
  

  من انكسار النفس إلى التھلل
  

  رؤية صفنيا عودة الفرح بعد الدمار
  

  من كتب ھذا السفر؟
  

 460( في وقت ما خالل حكم يوشيا الذي ملك على يھوذا وقد كتبه". الرب يحمي"أو " الرب يخفي"كاتبه ھو صفنيا الذي يعني اسمه 
  )..م. ق612(ولكن قبل تدمير مدينة نينوى .) م. ق609 –
  

  المقصودون به والغرض منه 
   

ولكنه أكد لھم أن قضاء .  أن يدفعھم إلى التوبةًدينونة الوشيكة على خطاياھم، آمالًكتبه صفنيا إلى أبناء شعب يھوذا محذرا إياھم من ال
  .هللا سيمھد الطريق لمجتمع جديد يسود فيه العدل ويعبد فيه جميع بني البشر السيد الرب

  
  يةالخلفية التاريخ

  
على الرغم من اإلصالحات االجتماعية والدينية الحسنة النية التي أجراھا الملك يوشيا، إال أن القادة كانوا فاسدين، والوثنية شائعة، 

وبعد وقت قصير من وفاة يوشيا وانتھاء خدمة صفنيا ھزمت . وكانت اإلمبراطورية األشورية التي حكمت يھوذا ألكثر من قرن تنحل
  .خربت الھيكل وأخذت الكثيرين إلى السبيبابل يھوذا و

  
  

  صفنياكيف تقرأ سفر 
  

أن تحبط عندما يعوج القضاء، ويبھت الخط الذي يفصل بين الصواب والخطأ، وعندما يفسد القادة، وعندما يسقط القادة الدينيون يسھل 
. يمكن أن يتحول اإلحباط إلى يأس من صالح البشر، ولكن ھا ھو صفنيا يطمئننا إلى أنه في وسط كل ذلك فإننا نستطيع أن نثق في هللا

ًعندما تنتھي من قراءة ھذا السفر، ستستعيد ثقتك في أن هللا مازال عامال ليضع . ً يمكن أن يضيء إيماننا متألقاوحتى في أحلك األوقات
  .في النھاية كل شيء في نصابه الصحيح

  
ولكن النبي ينھي سفره بنغمة انتصار ورجاء إذ يرى . وبداية سفر صفنيا صريحة بل صادقة في رسم صورة االنكسار واليأس

ٌالرب إلُھك في وسطك جبار ") 17 : 3(ًاقض بعض الوقت متأمال في ذلك اإلعالن الرائع في . ن شخص هللا المحب البارباإليما َّ ُّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ
ُِّيخلُص ًيبتھُج بك فرحا. َ َ ََ َِ ِ ِ ِيسكت في محبته. ْ ِ َِّ َ َ َُ ُ ٍيبتھُج بك بترنم. ْ ُّ َ ََ َِ ِِ ِ يفية حمل نور  للدروس التي يمكن أن تتعلمھا في كً وكن منتبھا"ْ

ھذا العالم الذي يصارع فيه الكثيرون الفراغ، فإن لديك رسالة تحملھا، أال وھي كلمة الرجاء لھؤالء الذين . الرب إلى العالم المظلم
  .يلتفتون إلى الرب طالبين غفرانه وشفاءه

  
ومثل معظم . ته في تصحيح األمورالحظ بشكل خاص ذلك التوازن بين الدينونة والخالص في ھذا السفر، وبين محبة هللا ورغب

  .ًاألنبياء يكتب صفنيا في شكل شعري عامر بالصور البالغية الحية واللغة المشحونة عاطفيا، فاجعل كلماته تتردد في قلبك
 


