
Bohaterowie Starego Testamentu (25)

Sofoniasz i nadchodzący „dzień Pański”

• Czas So: koniec VII wieku (podobnie jak Na i Ha; środowisko Jeremiasza, podczas 
panowania Jozjasza, prawdopodobnie przed reformą w 621 r. = kilka dekad przed 
zniszczeniem Jerozolimy)

• Księga podejmuje najbardziej charakterystyczne tematy przedwygnaniowego proroctwa: 
dzień Pański, stworzenie, Syjon, tradycje przymierza

• zawiera oskarżenia przeciw Izraelowi, wyrocznie na obce narody oraz wizję czasu 
wykraczającego poza karę

• So 1: druzgocący sąd nad Jerozolimą

- początek poematu: kosmiczne cofnięcie procesu stworzenia wszystkiego:

Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: Usunę ludzi i bydło, 
usunę ptactwo powietrzne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi; i wytępię 
człowieka z oblicza ziemi - wyrocznia Pana. (So 1,2-3; por. Jr 4,23-26)

- dalej: skupienie się na mieście Jeruzalem i zapowiedź zniszczenia jej
 - główna fgura retoryczna: dzień JHWH – znak surowego sądu, gdy JHWH ustanowi 

swoje panowanie (1,7.10.14*2-16)

Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdyż bliski jest dzień Pański, bo już przygotował Pan 
ofarę, poświęcił swoich zaproszonych. (…) I będzie owego dnia - wyrocznia Pana - głośne 
wołanie od Bramy Rybnej, i lament z drugiej strony miasta oraz trzask wielki od strony 
pagórków. (...) Bliski jest wielki dzień Pański, bliski i rychły on bardzo; głos dnia Pańskiego 
okrutny; wtedy z rozpaczy zakrzyknie i mocarz. Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem 
ucisku i utrapienia, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i 
burzy, dniem trąby i krzyku wojennego - przeciwko miastom obronnym i przeciw basztom 
wysokim.

• So 2: równie surowy sąd JHWH przeciw narodom:

- miasta flistyńskie, Moab, Ammon, Etiopia, Asyria – żadne z nich nie może przeciwstawić 
się Bożemu panowaniu (co w retoryce księgi wydarzy się w dniu gniewu Pańskiego – 2,2.3)
- błąd tych narodów: pycha i bałwochwalstwo

To ich spotka za ich pychę, lżyli bowiem i wynosili się ponad lud Pana Zastępów. 
Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi, i będą 
Mu oddawać pokłon: każdy z miejsca swego, wszystkie pogańskie wybrzeża. (2,10-11)

- 2,13-15: zapowiedź zniszczenia Asyrii (→ pozwala datować So na koniec VII w.)

I wyciągnie On rękę na północ, i zniszczy Asyrię, i obróci Niniwę w pustkowie, w suchy step, 
jak pustynię.  I będą się wylegiwać w jej obrębie stada, wszelkie rodzaje zwierząt: tak 
pelikan, jak jeż zanocują na głowicach jej kolumn. Sowa zaświszcze w otworze okna, a kruk 
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będzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane.  Oto wrzaskliwe miasto, które 
bezpiecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: «Ja, i nikt więcej!» Jakże stało się 
pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt? Każdy, kto obok niego przechodzić będzie, 
zagwiżdże i ręką potrząśnie.

• So 3: ponowne zwrócenie się ku Jerozolimie

a) 3,1-7: krytyka Jerozolimy, a zwłaszcza jej przywódców (por. Mi 3,9-11; Jr 6,13-15)
b) 3,8-20: nieoczekiwana prorocka zapowiedź odnowy zniszczonej Jerozolimy

- 3,8: wylanie gniewu Boga na obce królestwa (por. Ha 2,3; 3,16)
- 3,9: oczyszczenie narodów; zapowiedź, że będą wzywali imienia Pana i służyli Mu
- 3,12-13: zapowiedź pozostawienia Reszty (lud pokorny i biedny)

- 3,14-20: pieśń radości sugerująca kontekst wygnaniowy (najwyraźniej aluzje do 
powrotu z Babilonu)

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, 
Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, 
Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: 
«Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz 
- On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,jak 
w dniu uroczystego święta. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia 
zniewagi. Oto Ja sprawię zagładę wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a 
zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej 
ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was 
zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię 
wasz los na waszych oczach - mówi Pan.

 → prawdopodobnie powstała pod koniec VII w. księga służyła wspólnocie później (czasy 
wygnania) i została też uzupełniona/poprawiona

• Księga kończy się zdecydowanym zapewnieniem, że przyszłość będzie dobra dla Izraela, 
ponieważ ta przyszłość leży w potężnych i życzliwych rękach JHWH.

• Do przemyślenia: 

 Całkowicie usunę wszystko z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana: Usunę ludzi i bydło, 
usunę ptactwo podniebne i ryby morskie, i zgorszenia wraz z bezbożnymi; i wytępię 
człowieka z powierzchni ziemi - wyrocznia Pana. (So 1,2-3)

Jakich moich starych przekonań (dotychczasowych poglądów, idei, emocji, nastawień, które
do tej pory kierowały moim życiem) próbuję się wciąż kurczowo trzymać, nie chcąc by, Bóg 
je usunął całkowicie?  
[ przykłady do wypróbowania: muszę mieć rację; moje życie zależy od aprobaty i szacunku 
innych dla mnie; muszę odnieść sukces; moje szczęście zależy od decyzji i wyborów moich 
bliskich, np. czy wierzą w Boga czy nie ]
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