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ŢEFANIAa
Ziua
mâniei
1 *2 Împ. 22.1;
22.2.
Ier. 1.2.

3 *Osea 4.3.
**Ezec. 7.19;
14.3,4,7.
Mt. 13.41.

4 *2 Împ. 23.4;
23.5.
**Osea 10.5.

5 *2 Împ. 23.12
Ier. 19.13.
**1 Împ. 18.21
2 Împ. 17.33.
†Is. 48.1.
Osea 4.15.
††Ios. 23.7.
1 Împ. 11.33.
6 *Is. 1.4.
Ier. 2.13,17;
15.6.
**Osea 7.7.
7 *Hab. 2.20.
Zah. 2.13.
**Is. 13.6.
†Is. 34.6.
Ier. 46.10.
Ezec. 39.17.
Apoc. 19.17.
8 *Ier. 39.6.

1

Cuvântul D omnului, care a
fost către Ţefania, fiul lui Cuşi,
fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria,
fiul lui Ezechia, în zilele lui Iosia*, fiul lui Amon, împăratul lui
Iuda.
„Voi şterge cu desăvârşire to2
tul de pe faţa pământului“, zice
Domnul.
3
„Voi nimici* pe om şi pe animal; voi nimici păsările cerurilor
şi peştii mării, şi pietrele de poticnire** împreună cu cei răi; şi
voi nimici omenirea de pe faţa
pământului“, zice Domnul.
4
„Şi Îmi voi întinde mâna
asupra lui Iuda şi asupra tuturor
locuitorilor Ierusalimului; şi voi
nimici din locul acesta rămăşiţa*
lui Baal şi numele chemarimilorb** împreună cu preoţii
5
şi pe cei care se închină* înaintea oştirii cerurilor pe acoperişuri şi pe cei care se închină**
D omnului, care jură† pe El şi
jură şi pe Malcam††,
6
şi pe cei care se întorc* de la
a-L urma pe Domnul şi nu-L caută** pe D omnul, nici nu întreabă de El“.
7
! Taci* înaintea Domnului
D umnezeuc! Pentru că ziua**
Domnului este aproape, pentru
că Domnul a pregătit† o jertfă,
Şi-a sfinţit oaspeţii.
8
„Şi va fi aşa: în ziua jertfei
Domnului voi pedepsi pe căpetenii* şi pe fiii împăratului şi
pe toţi câţi se îmbracă în haine
străine.
Şi în ziua aceea voi pedepsi
9
pe toţi câţi sar pragul, care umplu
casele stăpânilord lor cu violenţă
şi înşelăciune.
10
Şi în ziua aceea“, zice Dom-

nul, „va fi zgomotul unui strigăt de
la Poarta Peştilor* şi un urlet din
Mişnee şi un trosnet mare dinspre
dealuri.
Urlaţi, locuitori din Macteşf,
11
pentru că tot poporul Canaanuluig
este distrus; toţi cei încărcaţi cu
argint* sunt nimiciţi.
Şi va fi aşa: în timpul acela
12
voi cerceta Ierusalimul cu lămpi
şi voi pedepsi pe oamenii care
stau pe gunoaiele* lor, care zic**
Domnul nu va face
în inima lor: «D
bine, nici nu va face rău».
13
Şi averea lor va fi de pradă
şi casele lor o pustietate; şi vor
construi case şi nu le vor locui*
şi vor planta vii şi nu vor bea**
vinul lor“.
! Ziua cea mare a Domnului
14
este aproape*, este aproape şi se
grăbeşte foarte mult. Este glasul
zilei Domnului: omul viteaz va striga acolo cu amar.
15
Ziua* aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de strâmtorare, o zi de ruină şi de pustiire, o zi
de întuneric şi de întunecime, o
zi de nor şi de negură deasă,
16
o zi de trâmbiţă* şi de alarmă,
împotriva cetăţilor întărite şi împotriva turnurilor înalte.
„Şi voi aduce strâmtorare pes17
te oameni şi vor umbla ca orbii*“,
pentru că au păcătuit împotriva
Domnului; şi sângele** lor va fi
vărsat ca ţărâna, şi carnea lor ca
gunoiul†.
Argintul* lor şi aurul lor nu-i
18
vor putea scăpa în ziua mâniei
Domnului; ci toată** ţarah va fi
mistuită de focul geloziei Lui,
pentru că va aduce un sfârşiti deplin, da, un sfârşit năprasnic†
tuturor locuitorilor ţăriij.

10 *2 Cr. 33.14.

11 *Iac. 5.1.

12 *Ier. 48.11.
Amos 6.1.
**Ps. 94.7.

13 *Deut. 28.30;
28.39.
Amos 5.11.
**Mica 6.15.

14 *Ioel 2.1,11.

15 *Is. 22.5.
Ier. 30.7.
Ioel 2.2,11.
Amos 5.18.
Vers. 18.
16 *Ier. 4.19.

17 *Deut. 28.29
Is. 59.10.
**Ps. 79.3.
†Ps. 83.10.
Ier. 9.22;
16.4.
18 *Pr. 11.4.
Ezec. 7.19.
**Cap. 3.8.
†Gen. 6.7.
Ezec. 7.5-7.

a Sau „SOFONIE“: Cel ascuns de Yah b Închinători idolatri c Ebr. „Adonai Yahve“ d Sau „casa
stăpânului“ e Sau „din al doilea cartier“ (ca în 2 Împ.22.14) f Mortar, probabil nume al unui cartier de
jos al Ierusalimului g Sau „poporul negustorilor“ h Sau „tot pământul“ i Sau „o mistuire“ j Sau

„pământului“
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Îndemn la
pocăinţă
1 *Ioel 2.16.
2 *Iov 21.18.
Ps. 1.4.
Is. 17.13.
Osea 13.3.
**2 Împ. 23.26

3 *Ps. 105.4.
Amos 5.6.
**Ps. 76.9.
†Ioel 2.14.
Amos 5.15.
Iona 3.9.

Profeţie
împotriva
filistenilor
4 *Ier. 47.4,5.
Ezec. 25.15.
Amos 1.6-8.
Zah. 9.5,6.
**Ier. 6.4;
15.8.
5 *Ezec. 25.16.
**Ios. 13.3.

6 *Is. 17.2.
Vers. 14.
7 *Is. 11.11.
Mica 4.7.
Hag. 1.12; 2.2.
**Ex. 4.31.
Lc. 1.68.
†Ps. 126.1.
Ier. 29.14.
Cap. 3.20.

Profeţie
împotriva
lui Moab şi
Amon
8 *Ier. 48.27.
Ezec. 25.8.
**Ezec. 25.3;
25.6.
†Ier. 49.1.
9 *Is. 15.1-9.
Ier. 48.1-47.
Amos 2.1-3.
**Amos 1.13
†Gen. 19.25.
Deut. 29.23.
Is. 13.19;
34.13.
Ier. 49.18;
50.40.
10 *Is. 16.6.
Ier. 48.29.

Strângeţi-vă* şi adunaţi-vă,
2 naţiune
fără ruşine,

înainte de a se da hotărârea,
înainte de a trece ziua ca pleava*,
înainte de a veni asupra voastră
mânia** aprinsă a Domnului, înainte de a veni asupra voastră ziua
mâniei Domnului!
Căutaţi-L* pe D omnul, voi
3
toţi cei blânzi** ai ţăriia, voi care
aţi împlinit judecata Sa! Căutaţi
dreptatea, căutaţi smerenia! Poate† că veţi fi ascunşi în ziua mâniei Domnului.
4
! „Căci Gaza* va fi părăsită
şi Ascalonul va fi un pustiu. Asdodul va fi alungat ziua** în amiaza mare şi Ecronul va fi dezrădăcinat.
5
Vai de cei care locuiesc pe
malul mării*, naţiunea cheretiţilorb! Cuvântul Domnului este împotriva voastră, Canaanule**, ţară
a filistenilor! Şi te voi nimici încât nu va mai fi nici un locuitor.
Şi ţărmul mării va fi un loc de
6
păşune, cu peşteri pentru păstori
şi stâne* pentru oi.
Şi ţărmul va fi al rămăşiţei*
7
casei lui Iuda; ei îl vor paşte; seara se vor culca în casele Ascalonului; pentru că Domnul Dumnezeul lor îi va cerceta** şi-i va întoarce† pe captivii lorc“.
! „Am auzit* insulta Moa8
bului şi batjocurile** fiilor lui
Amon, cu care au insultat pe poporul Meu şi s-au ridicat† cu
mândrie împotriva hotarului lor.
De aceea, viu sunt Eu“, zice
9
Domnul oştirilor, Dumnezeul lui
Israel, „Moabul* va fi negreşit ca
Sodoma şi fiii lui Amon** ca
Gomora, o stăpânire† a urzicilor
şi ocne de sare şi un pustiu pentru totdeauna. Rămăşiţa poporului Meu îi va prăda, şi cei rămaşi
ai naţiunii Mele îi vor stăpâni“.
Aceasta vor avea ei în schimb
10
pentru mândria* lor, pentru că au
2

3:6

batjocorit şi s-au înălţat împotriva poporului Domnului oştirilor.
Domnul va fi înfricoşător pen11
11 *Gen. 10.5.
tru ei, pentru că va face pe toţi
**Mal. 1.11.
Ioan 4.21-24.
dumnezeii pământului să piară de
foame; şi toate insulele* naţiunilor
se vor închina** înaintea Lui, fiecare din locul unde este.
12
! „Voi, etiopienilord*, şi voi Profeţie
împotriva
veţi fi ucişii sabiei** Mele“.
Etiopiei şi
! Şi El Îşi va întinde mâna a Asiriei
13
împotriva nordului şi va nimici 12 *Is. 18.1; 20.4
Asiria*; şi va face Ninive o pustieIer. 46.9.
Ezec. 30.9.
tate, un loc al secetei, ca un pustiu.
**Ps. 17.13.
e
Şi turme se vor culca în mij- 13 *Is. 10.12.
14
Ezec. 31.3.
locul ei, tot felul de animale; şi
Naum 1.1;
pelicanul* şi ariciul vor petrece
2.10; 3.15,18
noaptea pe capetele stâlpilor ei.
14 *Is. 34.11,14.
Un glas va cânta la ferestre, pustii**Ier. 22.14.
rea va fi pe praguri, pentru că El a
dezgolitf lucrarea** de cedru.
15
Aceasta este cetatea care se 15 *Is. 47.8.
**Apoc. 18.7
veselea, care locuia* în siguran†Iov 27.23.
g
Plân. 2.15.
ţă , care zicea** în inima ei: „Eu,
Ezec. 27.36.
şi nici una în afară de mine!“
††Naum 3.19.
Cum a devenit un pustiu, un culcuş pentru fiare! Oricine va trece
pe lângă ea va fluiera†, va face††
semn cu mâna.
3 Vai de cea care este răzvrătită Mustrarea
păcatelor
şi stricată, de cetatea asupritoare! iudeilor
N-a ascultat* glasul, n-a pri- 2 *Ier. 22.21.
2
**Ier. 5.3.
mit** corectarea, nu s-a încrezut
în D omnul, nu s-a apropiat de
Dumnezeul ei!
Căpeteniile* ei în mijlocul ei 3 *Ezec. 22.27.
3
Mica 3.9-11.
sunt lei care răcnesc; judecătorii
**Hab. 1.8.
ei sunt lupi de seară**, care nu
lasă nimic pentru dimineaţă.
Profeţii ei sunt mândri*, oa- 4 *Ier. 23.11;
4
meni înşelători. Preoţii ei profa23.32.
Plân. 2.14.
nează locaşul sfânt, încalcă**
Osea 9.7.
legea.
**Ezec. 22.26
Domnul cel drept* esteh în 5 *Deut. 32.4.
5
mijlocul** ei; El nu face nici o
**Vers. 15,17
Mica 3.11.
nedreptate†. Dimineaţă de dimi†Ps. 92.15.
neaţă†† scoate la lumină judeca††Iov 7.18.
*†Ier. 3.3;
ta Sa; eai nu lipseşte; dar cel ne6.15; 8.12.
drept nu ştie*† de ruşine.
„Am nimicit naţiuni, turnurile
6

a Sau „ai pământului“ b Probabil din Creta c Lit. „captivitatea lor“ d Lit. „cuşiţilor“
f Sau „a sfărâmat“ g Sau „fără grijă“ h Sau „D
Domnul este drept“ i Sau „El“

e Sau „cirezi“
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lor sunt pustiite; le-am pustiit
străzile, încât nimeni nu trece pe
ele. Cetăţile lor sunt distruse, încât nu este nici un om, nu este
nici un locuitor.
7
Am zis*: «Numai teme-tea de
7 *Ier. 8.6.
**Gen. 6.12.
Mine, primeşte corectarea»; astfel locuinţa ei nu va fi nimicită,
oricum aş pedepsi-o. Dar s-au
sculat devreme şi şi-au stricat**
toate faptele lor.
8
! De aceea, aşteptaţi-Mă*“,
Viitorul
zice Domnul, „până în ziua în care
Ierusalimului
Mă voi ridica pentru pradă. Pentru că hotărâreab Mea este să
8 *Ps. 27.14;
37.34.
adun** naţiunile, să strâng împăPr. 20.22.
răţiile,
să-Mi vărs furia asupra lor,
**Ioel 3.2.
†Cap. 1.18.
toată mânia Mea aprinsă; pentru
că tot pământul va fi mistuit† de
focul geloziei Mele.
9
Pentru că atunci voi dac popoa9 *Is. 19.18.
relor o buză curată*, ca toate să
cheme Numele D omnului, să-I
slujească într-un gândd.
De dincolo* de râurile din Cuş
10 *Ps. 68.31. 10
Îmi vor aduce un dar de mâncare
Is. 18.1,7;
60.4.
cei care se roagă Mie, fiica ceMal. 1.11.
lor risipiţi ai Mei.
Fap. 8.27.
11
În ziua aceea nu te vei ruşina
11 *Ier. 7.4.
de
toate
faptele tale, cu care ai
Mica 3.11.
Mt. 3.9.
păcătuit împotriva Mea. Pentru
că atunci voi îndepărta din mijlocul tău pe cei care se veselesc
de mândria* ta şi nu te vei mai
îngâmfa datorităe muntelui Meu
celui sfânt.
12 *Is. 14.32.
12
Şi voi lăsa în mijlocul tău un
Zah. 11.11.
popor smerit* şi sărac, şi îşi vor
Mt. 5.3.
1 Cor. 1.27,28
pune încrederea în Numele DomIac. 2.5.
nului.
Rămăşiţa* lui Israel nu va lu13 *Mica 4.7. 13
Cap. 2.7.
cra**
nedreptate, nici nu va vor**Is. 60.21.
a Sau „Te vei teme negreşit“
f Sau „că nu au parte de“
i Lit. „captivitatea voastrăr“
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bi minciuni†, nici nu se va găsi în
gura lor o limbă înşelătoare; ci ei
vor paşte†† şi se vor culca şi nimeni nu-i va înspăimânta“.
14
! Saltă* de bucurie, fiică a
Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi veseleşte-te din
toată inima, fiică a Ierusalimului!
D omnul a îndepărtat jude15
căţile tale, a alungat pe vrăjmaşul tău. Împăratul* lui Israel,
Domnul, este în mijlocul** tău:
nu vei mai vedea răul!
16
În ziua aceea se va zice* Ierusalimului: „Nu te teme!“ Sionului: „Să nu-ţi slăbească** mâinile!“
Domnul Dumnezeul tău este
17
în mijlocul tău ca un viteaz* care
va salva; El Se va bucura** de
tine cu bucurie: va tăcea în dragostea Lui, Se va veseli de tine
cu cântare de bucurie.
18
„Voi strânge pe cei care se
întristează* pentruf adunările de
sărbătoareg, care erau din tine:
dispreţul era o povară asupra lor.
Iată, în timpul acela voi lucra
19
împotriva tuturor acelora care te
întristează; şi voi salva pe cea
şchioapă* şi voi aduna pe cea
alungată; şi le voi face o laudă şi
un nume în toate ţările unde au
fost făcute de ruşineh.
20
La timpul acela vă voi aduce* înapoi, da, la timpul când vă
voi strânge; pentru că vă voi
face un nume şi o laudă printre
toate popoarele pământului, când
voi aduce înapoi pe captivii voştrii, înaintea ochilor voştri“, zice
Domnul.

13 †Is. 63.8.
Apoc. 14.5.
††Ezec. 34.28
Mica 4.4;
7.14.
14 *Is. 12.6;
54.1.
Zah. 2.10;
9.9.
15 *Ioan 1.49.
**Ezec. 48.35
Vers. 5,17.
Apoc. 7.15;
21.3,4.

16 *Is. 35.4.
**Is. 35.3.
Ev. 12.12.
17 *Is. 63.1.
**Deut. 30.9
Is. 62.5;
65.19.
Ier. 32.41.

18 *Plân. 2.6.

19 *Ezec. 34.16
Mica 4.6,7.

20 *Is. 11.12;
27.12; 56.8.
Ezec. 28.25;
34.13; 37.21
Amos 9.14.

b Sau „judecata“ c Lit. „voi întoarce“ d Lit. „cu un umăr“ e Sau „pe“
g Sau „sărbătorile rânduite“
h Lit. „în fiecare ţară a ruşinii lor“

