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Cartea Profetului Țefania

Context istoric
Contextul istoric al cărții Țefania este acelaşi cu cel al cărții Ieremia și Naum. Deci nu
vom relua aceste informații istorice. Vom evidenția doar faptul că spre deosebire de cartea
Naum, cartea Țefania precizează în mod direct, explicit faptul că este scrisă în vremea
împăratului IOSIA (vezi 1:1). Rămâne desigur întrebarea dacă este scrisă înainte de începerea
reformei lui Iosia, în timpul reformei sau după curățirea țării? Toate variantele sunt posibile.
Deci profeția lui Țefania ar putea:




avea un rol important în trezirea lui Iosia și a mai marilor lui Iuda, deci un rol în
DECLANȘAREA reformei.
susține efectiv reforma lui Iosia. Astfel profețiile lui Țefania ar putea acompania
procesul curățirii țării de idoli.
cerceta inima poporului DUPĂ curățirea țării de idoli. Știm din 1,2 Împărați că Iosia a
realizat o reformă adminsitrativă, dar că inima poporului a rămas departe de Domnul.
Profeția lui Ţefania (ca și multe din profețiile lui Ieremia de altfel) ar atrage atenția
asupra faptului că o curățire exterioară nu are niciun folos dacă nu este însoțită de o
curățire interioară, profundă a inimii idolatre a poporului.

Desigur, Țefania și-ar fi putut desfășura lucrarea profetică în toate cele trei faze descrise
mai sus. Va fi o mare provocare să descoperim CONTRIBUȚIA unică a profeției lui Țefania. În
perioada lui Iosia, contemporani cu Ieremia, au mai fost alături de Țefania profeții Habacuc și
Naum. Dar cartea Naum este unică prin faptul că este dedicată unei cetăți străine, iar cartea
Habacuc își afirmă unicitatea prin anunțarea ridicării haldeilor în istorie ca unealtă a pedepsirii
lui Iuda, și prin întrebările profetului cu privire la acest lucru. De asemenea celebrul pasaj CEL
NEPRIHĂNIT VA TRĂI PRIN CREDINȚĂ și cântarea din Habacuc 3 oferă o identitate
specială acestei cărți în canonul ebraic. Atât Naum cât și Habacuc aduc contribuții specifice
revelației divine care nu se regăsesc în marea carte profetică a vremii, cea a profetului Ieremia.
Naum și Habacuc aduc elemente profetice NOI care nu se regăsesc în Ieremia. Dar care este
contribuția profetului Țefania? Care este contribuția acestei cărți în canonul ebraic? Care sunt
elementele specifice, care sunt noutățile pe care le aduce această profeție? Ce contribuție nouă
aduce Țefania la calupul profetic al vremii compus din Ieremia-Naum-Habacuc? De ce Biblia nu
s-ar putea nicidecum lipsi de Țefania? De ce Biblia ar fi mai săracă fără Țefania? De ce viața
noastră spirituală ar șchiopăta fără adevărurile din această carte? Iată marile întrebări la care vom
încerca să găsim răspunsuri în scurtul nostru demers de a studia această misterioasă carte.
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