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Księga Sofoniasza - Słowo, które chroni 
 

Imię Sofoniasz po hebrajsku znaczy "Jahwe [Pan] ukrywa" - w sensie "chroni". 

Początek Księgi ukazuje nam proroka w czasach króla Jozjasza i, wziąwszy pod 

uwagę to, że nawiązuje się tu do różnych form bałwochwalstwa występujących w 

Jerozolimie, możemy stwierdzić, iż sprawował on swoje posłannictwo przed reformą 

religijną, wprowadzoną przez Jozjasza w 621 roku przed Chrystusem. 

Pierwsze czasowniki, którymi zaczyna się Księga, nie pozostawiają wątpliwości: 

Sofoniasz jest 

 głosem, który zapowiada Izraelowi zniszczenie:  

 głosem, który pozwoli ludziom prawego serca uniknąć dnia Pańskiego: 

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. 

Zamiary są przejrzyste, a pierwszy rozdział Księgi Sofoniasza gromadzi                          

w pierwszych 13 wersetach aż 18 czasowników w czasie przyszłym o mścicielskiej                

i destrukcyjnej wymowie, które służą do wprowadzenia głównego tematu Księgi:  

"dnia Pana", dnia spustoszenia i gniewu, lęku i cierpienia, obłoków i ciemności: 

Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem ruiny                  

i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem 

trąby i okrzyków wojennych. 

Tu poczęło się Dies irae, w tych słowach, i ilu byśmy prób interpretacji nie podjęli, 

nie da się uniknąć grozy, jaką prorok przekazał historii tym tekstem. 

"Wielki dzień" to dzień, kiedy Pan ukarze tych, którzy oddalili się od Jego Prawa i 

uprawiali nierząd z bożkami. 

Jest tam też zdanie, które prorok przytacza, a które może nam pomóc zrozumieć, 

przeciwko komu nawołuje Sofoniasz: 

Wówczas [...] ukarzę mężów zamarłych nad wybornym winem, którzy 

mówią w swych sercach: "Nie uczyni Pan dobrze i źle nie uczyni". 



Oto kto wzbudza niechęć proroka: sceptycy, ci, którzy już  niczego się nie boją, bo 

widzieli już wszystko; którzy zalegają jak osad na dnie winnej beczki, czyli siedzą w 

bezruchu, nie stają po niczyjej stronie, najwyżej wyzywają i drwią. 

Bo Pan nie czyni ani dobra, ani zła, czyli wiara, religia, modlitwa i kult do niczego 

nie służą, są bezużyteczne. 

Przeciwko takiej gromadzie rozczarowanych cyników, którzy nie czują już strachu 

przed niczym i na nic nie czekają, skierowana jest mowa proroka. 

 

W 2 rozdziale Księgi następuje szereg złowieszczych przepowiedni przeciwko 

narodom ościennym oraz przeciw Jerozolimie i jej przywódcom. 

Później, zgodnie z typową konstrukcją ksiąg prorockich, po ujawnieniu i groźbie, 

pojawia się obietnica ludu, który wreszcie okaże się wierny Panu: 

I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia 

w imieniu Pana. 

Dzień Pański to dzień oczyszczenia, kara, która jest również nowym 

stworzeniem. 

Warto więc zauważyć, jak czasowniki w czasie przyszłym, które na początku 

wyroczni zapowiadały zniszczenie i śmierć, pod koniec przepowiedni zwiastują 

promienną przyszłość. 

A zatem, chociaż na początku natknęliśmy się na taką serię: 

usunę, zniszczę, wytępię, wytracę, wytępię, wyciągnę rękę przeciwko, 

wytępię, ukarzę, ukarzę, przeszukam, ukarzę, wydam na łup, nie będę w 

nich mieszkać, nie będą z nich pili 

To na końcu, w 3 zaledwie wersetach, znajdziemy aż 12 obietnic dobra; 

uniesie się weselem, odnowi, wzniesie okrzyk radości, zgromadzę, dokonam, 

zachowam, zgromadzę, uczynię z nich chwałę i sławę, przywiodę was, zgromadzę 

was, dam wam imię i chwałę, odmienię wasz los. 

Kto czytuje proroków, wie, że jest to typowy dla nich (ojcowski) schemat: 

ujawnienie winy,    groźba dnia Pańskiego,    obietnica pokoju. 

Naprawdę się liczy nawrócenie całego narodu do Boga, zanim będzie za późno. 

Sofoniasz, najdoskonalej z proroków, opisuje, co się stanie, gdy będzie za późno. 

Zresztą mówi to jego imię: on chce tylko nas ukryć, pragnie nas uchronić przed 

impetem dnia Pańskiego. 

 



Dobrej lektury! 

 

Posłuchaj także homilii abp Grzegorz Rysia dot. Księgi Sofoniasza 

 

Homilia Abp G. Rysia 15 XII 2020 :  https://www.youtube.com/watch?v=XNGVXDOFKco 


