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Zofóniás és Jósiás1 
 
 
Zofóniás fellépése könyve szerint, Jósiás2 idején történt (1,1). Jósiás rend-
kívüli alakja Isten népe történelmének. Igaz és kegyes tetteit évszázadok 
múlva3 is így emlegeti Jézus, Sirák fia könyve: „Jósiás emléke alkotórész-
ként illik az illatos füstölıszerbe, ami az illatszerkészítı munkájával ké-
szült, minden szájban édessé válik mint a méz, mert olyan ı, mint zene-
szó a baráti asztaltársaságban. İ egyenes irányban vezette megtérésre a 
népet, és eltávolította a törvénytelen és utálatos bálványokat. Az Úr iránt 
egyenes volt szívében, a törvénytelenség idején a kegyesség útját követ-
te”.4 A király személyét az is jellemzi, hogy nem akárkivel együtt ırizte 
meg ıt az emlékezet : „Dávidon, Ezékiáson és Jósiáson kívül mindnyájan 
csak a bőnt bőnre halmoztak…”.5 Ha Zofóniás ennek az Ezékiásnak a 
leszármazottja, - melyet nem tudhatunk teljes bizonyossággal - akkor 
nagyon elıkelı családba tartozik. 

Zofóniás munkálkodásának idejét nem pontosítja a szöveg, de 
tudjuk, hogy elıdje, vagyis  apja, Ámon és nagyapja Manassé6 asszírbarát 
politikát folytatott és ez nyilván az ország vallási életére is rányomta bé-
lyegét.7 Történetüket nem nézték jó szemmel azok, akik azt megírták 
(2Kir 21). Ámon két évi uralkodása után (641-639) saját palotájában ösz-
szeesküvés áldozata lett (2Kir 21,23). Az összeesküvés résztvevıit – a 

                                                 
1 Elhangzott a Doktorok Kollégiuma Ószövetségi szekciójában 2006 augusztus 
25-én Debrecenben, Timo Veijola, a Helsinki Egyetem ószövétséges professzora 
emlékére, aki egy éve, 2005, augusztus elsején, 58 évesen halt meg. 
2 Zofóniás és Jósiás kapcsolatát tárgyalja VEIJOLA - Dietrich, Walter / 
Schwantes, Milton (Hg.) : Der Tag wird kommen  Ein interkontextuelles 
Gespräch über das Buch des Propheten Zefanja Stuttgarter Bibelstudien 170 
Verl. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart  (1996) Timo Veijola : Zefanja und 
Joschija, S. 9-18. 
3 Deuterokanonikus bibliai könyvek Kiadja a MRE Magyar Bibliatársulat Kálvin 
János Kiadója Budapest 1998 „a fordító nagyapja …kb. Kr.e. 190-ben írta meg 
mővét” –62.  
4 Jézus, Sirák fia könyve 49,1-3 – i.m. 106.   
5 Jézus, Sirák fia könyve 49,4 – i.m. 106.  
6 Manassé nem is tehetett mást, minthogy elfogadja a helyzetet, mivel Asszíria 
Észarhaddón (680-669) és Assurbanipal (668-627) uralma alatt többnyire elég 
erısnek bizonyult.  
7 Terjedt Asszíria isteneinek imádata. Az ég seregeit (2Kir 21,3) a Jahvét körülve-
vı mennyei seregekkel azonosították, mintha İ valami politeista istenség lenne. 
Ez a gondolkodás észrevétlenül lopta be magát a szívekbe.   
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király szolgáit,8- Júda népének fiai 9 gyilkolták meg és ezek a kritikus hely-
zetben Dávid házához hő körök (11,20)10 Ámon nyolc éves fiát, Jósiást 
segítették trónra (21,24; 22,1). Komoly oka volt annak, hogy Jósiás emlé-
ke még Sirák korában is olyan édes voltmint a méz, vagy mint zeneszó a 
baráti asztaltársaságban: a király mélyreható vallásireformot vitt végbe 
Júdában, melynek elõkészítésében politikailag fontos szerepet játszott, 
hogy az ország függetlenné vált az elgyengült egykori nagyhatalomtól 
Asszíriától,11 vazallusi státusza megszőnt.  

Jósiás munkájának teológiai elızményei12 is voltak, melyek 
deuteronomista indíttatású vallási-szociális reformprogram keretében 
jelentkeztek.13 A reform folyamán eltávolították az utálatos bálványokat és 
helyreállították az egyetlen legitim Jahve kultuszt Jeruzsálemben (2Kir 23). 
A reformkirály Jósiás nagy egyéniség volt, halála azonban mégsem volt 
olyan dicsıséges, mert amikor 609-ben szembeszállt az egyiptomi fáraóval 
Nékóval, - aki az akkorra már elgyengült Asszíria segítségére sietve útban 
az Eufrátesz felé vonult át Palesztinán – megölték.14 Jósiás nem csupán 
Egyiptomot, nem volt képes feltartóztatni de az eseményeket sem: Asszí-
ria hatalma alább hanyatlott, Júda függetlensége megszőnt és Egyiptom 
hőbérese lett. Jósiást fiai – Jóácház  (Jer 22,11-Sallum) és Eljákim 
(Jójákim) – követték az ország élén, de Egyiptom hőbéreseként nem tud-
ták apjuk reformpolitikáját folytatni.  

Jóácházt is az ország népe emelte trónra, mint annak idején 
Jósiást, de csak három hónapig uralkodhatott Jeruzsálemben. Uralkodá-
sában megakadályozta, hogy  fogságba vitték a szíriai Riblába, majd 
Egyiptomba, ahol (2Kir 23,3l-34;) aztán meg is halt. Nékó, Júda Egyip-
tom ellenes magatartását pénzbüntetéssel sújtotta, melyet a  király az or-
szág népétıl, a földbirtokosoktól hajtott be (2Kir 23,35). Jóáház után 
következett Jósiás másik fi Eljákim. Az İ nevét változtatta Nékó 
Jójákimra 2Kir 23,34), aki bizonyos mértékig Egyiptom jóindulatát élvez-

                                                 
8 Az udvar asszírellenes tagjai, magasabb rangú tisztviselık, akik a nemzet politi-
káját akarták megváltoztatni.  
9   $r,a;h;Am[' $r,a;h;Am[' $r,a;h;Am[' $r,a;h;Am['        - (2Kir 21,24) 
10 Mint Ataljá esete is mutatja. 
11 Babilon pedig még nem terjeszkedett a nyugati területek felé. Júda összeomlása 
elıtti utolsó pillanatban még egyszer lélegzethez jutott és nemzeti, vallási ereje 
kibontakozhatott. 
12 Nyilván Jósiás reformjának elıkészítésében is voltak olyan szakaszok, melyek-
ben már megfigyelhetıek voltak a reform szándékának és a függetlenségre való 
törekvés jelei.    
13 Forrása nyilván a megtalált törvénykönyv volt  (2Kir 22,8), de nem kezdete, 
hiszen megtalálása már a reform folyamán történik. 
14 Jósiás nyilván féltette függetlenségét és megpróbálta megakadályozni Egyiptom 
és Asszíria esetleges szövetségét. Az Asszíriát veszélyeztetı babiloni, méd hata-
lom épp elég aggodalomra adhatott okot számára. 
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hette, hiszen csak így történhetett meg, hogy a pénzbüntetés egy részébıl 
fedezte luxus kivitelő építkezéseit (Jer 22,13-19). Jójákim mindezzel együtt 
tizenegy évig uralkodhatott (608-598) és arra is maradt ereje, hogy fellá-
zadjon a történelem színpadán egyre jelentısebb szerephez jutó 
újbabiloni birodalom politikája ellen. Ebben a röviden vázolt történelmi 
keretben hirdette Zofóniás Isten üzenetét.  

Bizonyára izgalmas kérdés, hogy vajon miként viszonyult a prófé-
ta Jósiáshoz a nagy királyhoz és reformjához. Ezzel kapcsolatban sokan 
állítják, hogy annak teológiai programját a Deuteronomium prófétai lelkü-
lete határozta meg. Ebben az esetben viszont a kor prófétája, Zofóniás 
lehetett az, aki valamilyen módon Jósiás céljainak megvalósulását mozdít-
hatta elı. Viszonyukat nehéz a kezünkben lévı források alapján teljes 
részletességgel igazolni. Annyi azért bizonyos, hogy a kor irodalmi alkotá-
sainak nyelvezetét meghatározta a Deuteronomium  szóhasználata. Ez a 
stílus nem tőnt el nyomtalanul Jósiás halálával, hanem a következı évti-
zedekben tovább élt a deuteronomista iskola irodalmában, mely korábbi 
forrásokat dolgozott fel és jelentetett meg új köntösben. Ezért nehéz 
néhol a szöveggel foglalkozó tudomány számára annak eldöntése, hogy 
mi az amit biztosan Zofóniás írt és mi az, ami könyvében az általa írtak 
értelmezéseképpen áll elıttünk. Ezzel a problémával találkozunk a kuta-
tásban azokkal a szövegekkel kapcsolatban is, melyek Jósiásról szólnak 
(2Kir 22-23). Van azonban olyan szöveg értelmezés is, amely nem a szö-
veg keletkezésének korára és az akkor elhangzó üzenetre koncentrál, még 
kevésbé annak elıállására, szerkesztésére, feldolgozására, a részletek, for-
rások alapján, hanem amint az a felszabadítás teológiájából ismert, csupán 
az aktuális mondanivalót keresi.  

Mi megpróbálkozunk egy olyan értelmezéssel, mely nem hagyja 
figyelmen kívül azt a kort, amelyre nézve a szöveg üzenetet hordozott.  
Megtehetjük, hogy keressük a szövegben az eredetit, annak értelmezését, 
feldolgozását, különbséget téve a Zofoniástól és a tıle, vagy akár a koráb-
bi forrásokból táplálkozó szerkesztı mőve között, de közben nem en-
gedhetjük elsikkadni azt az üzenetet, amiért az megíratott.  

Zofóniás könyve kezünkben levı szövegének célja egészen biztos 
az, hogy Jahve akarata konkrét helyzetben egyértelmően nyilvánvaló le-
gyen. A helyzetet konkretizálja Jósiás uralkodása. Személyére nézve talá-
lunk utalást a következı szövegekben: 2Kir 22-23; Jer 21,11-23,8.  
Ezek realitására jellemzı, hogy vannak olyan pozitívumok, amelyeket 
nem akarnak elvitatni a királytól, és jó színben tüntetik fel ıt, nem úgy 
mint fiait. Jósiás személye azért is olyan fontos, mert ı lehetett az, a ki-
rály, aki komolyan vette azt az univerzális ítéletet, melyet Jahve 
Zofóniáson keresztül is meghirdetett az egész földre, különösen Júdára és 
Jeruzsálemre, az ott uralkodó szinkretizmusra vonatkozóan (Zof 1,2-6; 
2Kir 22-23).  
Jósisás Zofóniás fenyegetésére is reagálhatott és magatartásának lehetett 
köszönhetı, hogy Jahve beígért büntetése átmenetileg nem következett 
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be. Hulda is említi azokat a helyeket, amelyeket Jahve meg akar tisztítani 
minden pogányságtól.15 Jahve ítéletének elhangzása után – akár a 
Deuteronomium megtalálására, akár Zofóniás igehirdetésére reagál - 
Jósiás a kulcsszereplı, aki kezdeményezi Jahve és a nép kapcsolatának 
rendezését. Ennek egyik aktusa volt az a kultuszpolitikai intézkedés, 
melynek eredményeként Jósiás Jeruzsálemet, sıt egész Judát meg akarta 
tisztítani Baáltól és minden idegen istenségtıl. (2Kir 23,4kk).16 Megtisztító 
ítélete mindazok ellen szólt, akik leborultak a háztetıkön az ég serege 
elıtt17 és ugyanezt tették az ÚR elıtt, esküdve mind rá, mind Molokra 
(Zof 1,5).18. Jósiás asszírellenes reformja nyomán az asztrális isteneket 
megsemmisíteték (2Kir 23,4), papjaikkal együtt.19 Az asszír asztrális iste-
nek tiszteletének kellékei voltak azok az oltárok is, amelyek Áház felsı 
szobájának tetején voltak. Jósiás ezeket is lerombolta (2Kir 23,12). Ebben 
az idıben a vallási keveredés hihetetlen méreteket öltött: voltak, akik 

                                                 
15 Zof 1,4 - !/qM;h' !/qM;h' !/qM;h' !/qM;h'  is deuteronomiumi kifejezés, mely a Jahve által kiválasztott 
központi, Jeruzsálemben található  kultuszhelyre vonatkozik (5Móz 12,14.18.21).  

A versben „a Baál maradéka” - l['B'h' ra;v] l['B'h' ra;v] l['B'h' ra;v] l['B'h' ra;v]  nem egy jelentéktelen, elhanya-
golható, kis részletre utal, hanem egy általános offenzívára, melynek eredménye-
képpen Baál teljesen, mindenestıl, a legapróbb részletekig menıen megsemmisül 
(Ézs 14,22).   
16 Az idegen istenek papjai voltak azok a „bálványpapok” (Hós 10,5), akiket 

Jósiás eltávolított (2Kir 23,5 - !yrim;K]h!yrim;K]h!yrim;K]h!yrim;K]h '' ''    ) a legitim papsággal együtt, akikre vo-

natkozott Jahve ítélete (Zof 1,4 - !nIh}Koh!nIh}Koh!nIh}Koh!nIh}Koh '' ''    ). 
17 Az az istentisztelet, mely az ég seregére irányul (    !yIm;V;h' ab;x]li!yIm;V;h' ab;x]li!yIm;V;h' ab;x]li!yIm;V;h' ab;x]li    - Zof 1,5), 
nyilván elfordulás Jahvétól. Az égitesteket az asszír vallási felfogás befolyása alatt 
Júdában is asztrális istenekként tisztelték, akiket természetszerőleg a tetın imád-
tak.   
18 Molok tulajdonképpen a  &l,m,&l,m,&l,m,&l,m,         - király – szó mássalhangzóinak,  tv,botv,botv,botv,bo         - 
szégyen  - szó magánhangzóival való olvasata, utalva azok  szégyenletes vallásos-
ságára, akik ıt tekintik királyuknak. İk szégyent hoznak Jahvéra és meg fognak 
szégyenülni. Molok egyébként a moábiak számára a tőz istene volt. Moábita 
nyelven ı volt Kámós. Neki embert is áldoztak. A tőzön való átvitel megtisztu-
lást, engesztelést jelentett (3Móz 18,21; 20,2-5; 5Móz 12,31; 1Kir 11,7; 2Kir 
3,27). ESZENYEI SZÉLES, Mária Wrath and mercy A commentary on the 
books Habakkuk and Zephaniah International theological commentar Wm. B.  
Eerdmans Publishing Company Grand Rapids and The Handsel Press Ltd 
Edinburgh 1987 78-79.old; ROBERTSON, O. Palmer  The books of Nahum, 
Habakkuk, and Zephaniah The international commentary on the Old Testament 
Wm. B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids 1990 Reprinted January 
1991 264-265. ; RUDOLPH, Wilhelm Micha-Nahum-Habakuk Zephanja 
Kommentar zum Alten Testament Ev. Verlagsanstalt Berlin 1977 266.   
19 yTir'k]hiwÒyTir'k]hiwÒyTir'k]hiwÒyTir'k]hiwÒ      - Zof 1,5 – nem csupán eltávolítás.  
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egyszerre imádták20 Jahvét és az ammóniak fı istenét, Milkómot (1Kir 
11,5.33; Jer 49,1.3). Jósiás ennek is véget vetett (2Kir 23,13).  

A kezünkben levı forrásokból tehát kiderül, hogy Jósiás kegyes 
királyként lépett fel és amikor megszüntette Jeruzsálemben és máshol a 
pogány istenek tiszteletét, akkor a Zofóniás által meghirdetett ítéletet is 
feltartóztatta. Ezt úgy érte el, hogy amint a kritikus helyzetben a törvény-
könyvet megtalálták és annak fenyegetı tartalma ismertté vált, emberein 
keresztül megkérdezte az Urat (2Kir 13.18). Azokkal szemben, akik 
Jahvétól elfordultak, nem keresték és nem kérdezték meg (Zof 1,6) İt, ı 
nem tért le az egyenes útról sem jobbra, sem balra (2Kir 22,2), hanem 
kötelezte magát a néppel együtt Jahve akaratának megtartására (2Kir 
23,3). Rejtély, hogy a magasrangú királyi küldöttség ebben a helyzetben 
miért fordult inkább a kevésbé ismert próféta nıhöz, mint az ismertebb 
kortárs prófétához Zofóniáshoz, vagy Jeremiáshoz.21 Mindenesetre figye-
lemre méltó, hogy egy olyan patriarkális társadalomban mit Júda, egy nıt 
kérdeznek meg az isteni kijelentés felıl. Az sem mellékes, hogy ez a pró-
féta nı a 2Kir 22,14 szerint valahol Jeruzsálem „második kerületében”22 
lakott. A helyet az Ószövetségben csak Zofóniás említi még a templom-
tértıl északnyugatra elterülı új városrész neveként.23 Ez a leírás is bizo-
nyítja, hogy a szerzı jól ismerte a helyi viszonyokat.Jósiás személyét ille-
tıen tanulságos, hogy ıt nem érinti a bekövetkezı ítélet. Ennek oka az, 
hogy megalázta magát Jahve elıtt (2Kir 22,19-20). Személyes sorsán ke-
resztül valósul meg az, amit az Úr azoknak ígér, aki keresik İt, az igazsá-
got és alázatot (Zof 2,3). Jósiás ezért talál oltalmat az ÚR haragjának nap-
ján, mert Jahve a kevélyeknek ellenáll, az alázatosak számára pedig 

                                                 
20 A LXX szövege nem érzékeli a Zof 1,5-ben azt a különbséget, ami a héber 

szövegben megfigyelhetı: a. esküdni     hw:hyl'hw:hyl'hw:hyl'hw:hyl'        , b. esküdni       !K;l]m'B!K;l]m'B!K;l]m'B!K;l]m'B ]] ]] . A LXX 

a két különbözı prep.-ót egységesen így fordítja:  kata;kata;kata;kata;    . A  

kata; tou÷ kurivoukata; tou÷ kurivoukata; tou÷ kurivoukata; tou÷ kurivou -  kata; tou÷ basilevw" aujtw÷n  kata; tou÷ basilevw" aujtw÷n  kata; tou÷ basilevw" aujtw÷n  kata; tou÷ basilevw" aujtw÷n fordítás-
ban viszont jó, hogy meghagyja a „királyuk” kifejezést. A héber szövegben olya-
nokról van tehát szó, akiknek istentisztelete Jahvéra irányul (l]l]l]l] ), de abban az 

értelemben  (B]B]B]B]) esküsznek rá, mintha királyuk lenne (a Baál vallás terminológiája 
szerint ı „a király”).  
21 Az valószínő, hogy magasabb körökben Hulda ismert lehetett férjén, Sallumon 
keresztül, aki az udvar, vagy a templom ruházattal kapcsolatos ügyeit kezelte 
(2Kir 22,14). 
22  hn<v]MiB'hn<v]MiB'hn<v]MiB'hn<v]MiB' - 2Kir 22,14 
23   hn<v]Mihhn<v]Mihhn<v]Mihhn<v]Mih ' ' ' '  - Zof 1,10. „…Neustadt (Zweiter Bezirk)…- SEYBOLD, Klaus 
Nahum Habakuk Zephanja Züricher Bibelkommentare Theologischer Verlag 
Zürich 1991 98. A terület Sion szentélyétıl nyugatra volt, túl a város völgyén, 
ahol hiányoztak a természetes védelmet biztosító sziklák.  
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menedék (Zof 3,11-12).24  Jósiást úgy tünteti fel a Királyok könyve, mint 
akit mélyen megrendített Jahve haragja (2Kir 13.17).  

Ezt a tényt központi témaként kezeli Zofóniás is (1,15.18; 2,2.3; 
3,8). Jósiás magatartásával mégsem tudta elérni, hogy Jahve haragja meg-
szőnjön, de ezért Manassét terhelte a felelısség (2Kir 23,26). Ha azonban 
Jósiás és Zofóniás egymáshoz való viszonyát tisztázni akarjuk, nem tehet-
jük meg azt, mint azok, akik csak Zofóniás és a Királyok második könyvét 
vizsgálják.25  

Jeremiás könyvének is van olyan szakasza, mely megvilágítja a ki-
rály és a Zofóniás kapcsolatát (21,11-23,8).  
Itt találjuk Jójákim luxusépítkezéseinek leírásban azt az apjával, Jósiással 
kapcsolatos megjegyzést, hogy evett, ivott és mégis az igazságos király 
pozitív példája volt (Jer 22,15-16). Jósiás jellemzésének része, életvitelének 
felemlítése. Meglepı az összefüggés az evés-ivás és az igazságos uralkodás 
között. Ennek az összefüggésnek hátterében a bölcsességirodalom ideális 
uralkodóra vonatkozó képe állhat, mely az elöljáró számára nem ajánlja az 
alkohol élvezetét, mert aki azt iszik, azzal a veszéllyel játszik, hogy elfelejti 
törvényes kötelességét és nem helyesen ítéli meg a nyomorult ügyét (Péld 
31,4-5). Jósiás lehet, hogy nem volt evés-ivás tekintetében ideális király. 
Nem volt aszkéta, úgy élt, mint bárki más, de mégsem felejtette el királyi 
kötelességeit, mely végülis Isten és emberek elıtti jó elımenetelét jelentet-
te. Jósiás azt tette, ami a királynak mindig is kötelessége volt Izraelben: 
gondoskodott arról, hogy érvényre jusson a jog és az igazság (2Sám 8,15; 
1Kir 10,9), ezzel megfelelt azoknak az elvárásoknak, melyeket Jahve Dá-
vid házával szemben támasztott, hiszen igazságos ítéletet hozott és meg-
mentette az elnyomottat elnyomója kezébıl (Jer 21,12). Magatartása élet-
vitele ellenére is Jahve akaratával egyezı volt, hiszen az elnyomottak és 
szegények életében érvényre juttatta az igazságot (Péld 31,8-9).  

Jeremiás könyve elmondja, kik voltak ezek a joguktól megfosztott 
elnyomott szegények. Jósiás, fia ellentétének bizonyult, mert ı igazságta-
lanság árán építette palotáját, felházát törvénytelenül, ingyen dolgoztatott, 
nem adva fizetséget (Jer 22,13). Noha Jójákimnak az Egyiptom által kive-
tett adó behajtásáért meg kellett küzdenie,26 az ország nehéz anyagi hely-
zete sem gátolta meg ıt abban, hogy saját palotája pompáját növelje (Jer 
22,14). Az adó megfizetése nem érintette a palota és a templom kincseit, 
Jójákim mégsem fizette ki a munkásokat. Részben ezek a kizsákmányoltak 
lehettek abban az idıben az elnyomottak és szegények. A király nem is-

                                                 
24 Erre utal Péter is az ifjak elıtt: 1Pét 5,5. 
25 Ezt teszi SCHARBERT, J Zefanja und die Reform des Joschija L, Ruppert/ P. 
Weimar E/ Zenger Künder des Wortes Beiträge zur Theol. der Propheten FS J. 
Schreiner Würzburg 1982 
26      cg"n:cg"n:cg"n:cg"n:     - press , exact – valósággal kipréselte, kikényszerítette – Lexicon in 
Veteris Testamenti Libros edidit Ludwig Koehler Walter Baumgartner Leiden E. 
J. Brill 1958 594.  
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mert, vagy szándékosan hagyta figyelmen kívül mindazt, amit a törvény a 
bérek kifizetésérıl írt. Abban ugyanis nem csupán a bérért dolgozó mun-
kás kifizetése volt fontos,27 hanem szegénysége miatt munkája napján 
kellett kifizetni ıt (5Móz 24,14-15).  

Jójákim uralkodását fösvénység és brutalitás jellemezte, mivel 
csak nyereségen járt az esze, ezért ártatlan vért is készvolt ontani, nem 
riadva vissza jogtalanságtól és erıszaktól sem (Jer 22,17). Jósiás ennek 
éppen az ellenkezıje volt, vagyis azt tette, amit egy igazságos királytól 
népe elvárhat (Jer 22,3). Így bizonyította be Jósiás, hogy ı ismerte az 
Urat. İ megcselekedte akaratát, ezt tanúsította a szegény, míg fiai csıdöt 
mondtak ebben a tekintetben.  

Három hónapig uralkodó idısebb fiáról Jóáházról (Sallum) Jere-
miás könyve írja meg fogságra hurcolását és ott bekövetkezı halálát (Jer 
22,10-12). Ezékiel könyvébıl is ráillik annak a vérszomjas ifjú oroszlán-
nak a leírása, mely tanulja, hogy kell zsákmányt ejteni, sıt embert is eszik 
(Ez 19,3). Ha mindazt amit az eddig említett, Jósiásra vonatkozó forrá-
sokból tudunk, összehasonlítjuk Zofóniás könyvével, nyilvánvalóvá válik, 
hogy nincs ellentmondás a kettı között, sıt az egyik alátámasztja, meg-
erısíti a másik mondanivalóját. Ezt a következık bizonyítják: Jósiásról 
Zof 1,1 után már nem hallunk semmit. Ennek abból a szempontból van 
jelentısége, hogy az uralkodó királyt nem említi a szöveg sem a világi, 
sem a nép vallási vezetıi között, vagyis Jahve nem talál benne olyasmit, 
ami miatt felelısségre kell ıt vonni azokkal együtt, akik hivatalukban 
visszaélést követtek el. Nem említi a királyt, csupán a fejedelmeket28, a 
király fiait,29 a bírákat (3,3), a prófétákat (3,4) és a papokat (3,4). Lehetett 
volna a király is a próféta kritikájának tárgya. Ha talált volna okot, bizo-
nyára megemlíti ıt, amikor az udvar tagjait kritizálja. Ha ezt nem teszi, az 
nyilván azért van, mert Zofóniás nem találja bőnösnek a királyt. Ez a 
helyzet a szociális szférában is. Ha Zofóniás látta volna a király felelıssé-
gébıl adódó problémákat, biztos szóvá tette volna azokat, mint fiai eseté-
ben. Jósiás élete azonban azt mutatta, hogy élt azzal a lehetıséggel, melyet 
Hulda felkínált az igazság és alázat keresésében, hogy az lehessen egyben 
számára a katasztrófa elkerülésének útja is (Zof 2,3; 2Kir 22,19; Ám 5,14-
15). Jahve keresése nem elmélet volt csupán Jósiásnak, hanem az igazság 
és alázat konkrét, gyakorlati keresése, mely Jeremiás szerint Jahve tettek-
ben megmutatkozó igaz ismeretét illusztrálja (Jer 22,15-16). Jósiás maga-
tartása pont az ellentéte annak, ami miatt Jeruzsálemnek ítéletre kell jutnia 
(Zof 2,3; 3,2). Amikor Jósiás odafigyelt az elnyomottak, szegények jogaira 

                                                 
27    qvo[}t'Aalo qvo[}t'Aalo qvo[}t'Aalo qvo[}t'Aalo     - 5Móz 24,14 - oppress, extort – elnyom, zsarol - Lexicon in 
Veteris Testamenti Libros i.m. 744.  Az Úrral való kapcsolat következménye az a 
magatartás, amelybıl a munkaadó dolgozója is ért. 
28 !yriC;h' !yriC;h' !yriC;h' !yriC;h'         -1, 8 
29 &l,M,h' ynEB]&l,M,h' ynEB]&l,M,h' ynEB]&l,M,h' ynEB]     - 1,8 
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(Jer 22,16), megfelelt  a királyra vonatkozó elvárásoknak.30  Ekkor megbí-
zatása szerint, Jahve uralkodásának mércéjéhez igazodva cselekedett, 
hiszen İ igazságának megfelelıen hoz ítéletet reggelrıl reggelre (Zof 3,5). 
Jósiás elnyomottakért és szegényekért való fáradozása, korai halála és 
másképp gondolkodó fiai miatt nem folytatódott, de Jahve elesettekkel 
kapcsolatos szándéka változatlan maradt, mert oltalma nem bizonytalan,31 
hanem boldog biztonság vár rájuk. Jahvénak terve van velük (Zof 3,9-20), 
de elnyomóikat, a bőnösöket elveti ítéletében (Zof 3,11; Ézs 1,25. 
A megalázott, gyenge megmarad, menedéket talál nála (Zof 3,12) és za-
vartalan békében lesz része (Zof 3,13).32  

Jósiás fiaira ellenben pontosan ráillik az a kép, melyet Zofóniás a 
gıgös elnyomókról rajzol meg igehirdetésében. Biztos nem véletlen, hogy 
a királyi hivatalnokok körében találjuk ıket azokkal együtt, akiket Jahve 
felelısségre von, szociális szférában elkövetett bőneik miatt: uruk házát, a 
palotát erıszakkal és csalással töltötték meg (Zof 1,9).33 Jójákim is ezen az 
úton járt, amikor fényőzı építkezésein ingyen dolgoztatta az embereket 
(Jer 22,13).34  A kapzsiság volt az a tulajdonság, mely Jósiás fiaira jellemzı 
volt, de ebben azonban különböztek apjuktól. (Ez 19,3; Jer 22,17).  

                                                 
30 A Jer 21, 12-ben a   fP;v]mi fP;v]mi fP;v]mi fP;v]mi  -  nak megfelelı ítélet, egy közösség megzavart 

rendjének helyreállítását jelenti a  !/lv;!/lv;!/lv;!/lv; értelmében . „ Wiederherstellung der 

Ordnung einer Gemeinschaft …als stete bewahrung des   !/lv!/lv!/lv!/lv ;; ;; -Theologisches 
Wörterbuch zum Alten Testramenbt  hrsg. JENNI, E. Chr. Kaiser München 
1976 2. durchgesehene Auflage  1979 1002. hasáb  
31    Wrt]S;Ti yl'WaWrt]S;Ti yl'WaWrt]S;Ti yl'WaWrt]S;Ti yl'Wa        - talán megıriztettek (Zof 2,3). Mint Ámósnál  

hw:hyÒ @n"j>y< yl'Wahw:hyÒ @n"j>y< yl'Wahw:hyÒ @n"j>y< yl'Wahw:hyÒ @n"j>y< yl'Wa – Jahve talán megkegyelmez (5,15). 
32 „der äussere Friede wie in der Paradieseszeit” - RUDOLPH, Wilhelm Micha-
Nahum-Habakuk Zephanja Kommentar zum Alten Testament  i.m. 297. old 
33    hm;r]miW sm;j; !h,ynEdoa}  tyBehm;r]miW sm;j; !h,ynEdoa}  tyBehm;r]miW sm;j; !h,ynEdoa}  tyBehm;r]miW sm;j; !h,ynEdoa}  tyBe    . Hasonlóan fogalmaz Ámós is: 

!h,ytewnOm]r]a'B] dvow: sm;j;!h,ytewnOm]r]a'B] dvow: sm;j;!h,ytewnOm]r]a'B] dvow: sm;j;!h,ytewnOm]r]a'B] dvow: sm;j;    -erıszak és pusztítás fellegváraikban (3,10).  
34 Jójákim építkezésének leírásában gyakran említi a szöveg a cédrust, mellyel a 
király a palotát burkolta (Jer 22,14 –15. 23). Ezt a drága fát, mely Jójákim luxus-
kivitelben történı építkezésének kelléke volt és egyúttal szociális igazságtalansá-
gát jelképezte, Libanonból importálták (Jer 22,6-7). Cédrusfát említ Zofóniás is, 
az egykori világpolitikai nagyhatalom fıvárosára, Ninivére vonatkozó ítélet le-
írásban (2,13-14), mely szerint Ninive kietlen pusztasággá lesz. A 14. vers sötét 
színekkel érzékelteti az ítéletet. – A versben PERLITT Ézs 34,11 alapján fejtegeti 
az állatok nevét. WELLHAUSEN, RUDOLPF és mások hagyományos fordítá-

sát (pelikán és sündisznó -  dPoqiAmG" ta'q;AmG"dPoqiAmG" ta'q;AmG"dPoqiAmG" ta'q;AmG"dPoqiAmG" ta'q;AmG"    ) nem tartja elfogadhatónak és 

idézi a különbözı megoldási kísérleteket: a LXX megoldása  a ta'qta'qta'qta'q ;; ;;    - ra kaméle-

on -  camailevonte"camailevonte"camailevonte"camailevonte" ,  Aquila, Pesitta, a Targum, a Vulgata javaslata  „pe-

likán”, Theodotionnál ugyanez „hattyú”.  A  dPoqidPoqidPoqidPoqi    -a szótárak szerint lehet  
„bagoly” - Lexicon in Veteris Testamenti Libros i.m.  845.  – PERLITT, Lothar 
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Zofóniás könyvének üzenete szerint a vezetı elit Jósiás idejében legin-
kább a maga személyes hasznával törıdött.  
Ezért hasonlítanak a jeruzsálemi hivatalnokok az ordító oroszlánhoz,35 a 
bírák pedig az esti farkashoz,36 mely reggelig sem lakik jól amikor zsák-
mány után lohol.37  

A nép lelki vezetıi sem különbek, hiszen prófétái szélhámosok, 
mert megtévesztik az embereket,38 a papok pedig erıszakosan bánnak a 
törvénnyel,39 nyilván azért, hogy gazdasági elınyhöz jussanak (Mik 6, 11). 
Ámós korának magabiztos, gondtalan,40 könnyelmő elıkelıihez hasonló-
an gondolkodtak a gazdagok Jeruzsálemben Zofóniás idejében (Ám 6,1k): 
szerintük Jahvéval nem kell számolni, vagyis ítéletétıl sem kell félni, hi-
szen passzív, nem tesz sem jót, sem rosszat (Zof  1,12).41 Ilyen beállított-
ságúak a palota lakói is Jeremiás könyvében, mely szerint nem tudják 

                                                                                                          
Das Alte Testament Deutsch / Teilbd. 25,1 / Die Propheten Nahum, Habakuk, 
Zephanja Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2004  129.130. 
35    !ygIa}vo twyOr;a}!ygIa}vo twyOr;a}!ygIa}vo twyOr;a}!ygIa}vo twyOr;a} - Zof 3,3 (Ez 19,3-ban Jóáház szerepel mint ifjú oroszlán - 

rypiK]rypiK]rypiK]rypiK]     . 
36 br,[, ybeaezÒbr,[, ybeaezÒbr,[, ybeaezÒbr,[, ybeaezÒ    - Zof 3,3. Ez a kifejezés található Hab 1,8-ban is  (br,[, ybeaeZÒmibr,[, ybeaeZÒmibr,[, ybeaeZÒmibr,[, ybeaeZÒmi ).  
37 VEIJOLA a  !rg !rg !rg !rg  I- csontot lerágni – szót korrigálja:     rmg rmg rmg rmg  - valami véget 
ér (Zsolt 12,2). Ezért fordítja a szöveget így: kész, jóllakik.  
38 A !yzIj}Po!yzIj}Po!yzIj}Po!yzIj}Po  jelentése: hencegık, kérkedık, hazugok, dicsekvık, nagyotmondók, 
szájhısök, hetvenkedık -  Isten szavát elferdítik (The prophets had prostituted 
it…) - ESZENYEI SZÉLES, Mária Wrath and mercy A commentary on the 

books Habakkuk and Zephaniah i. m. 102. 103.   Jer 23,32-ben  !t;Wzj}p'b]W!t;Wzj}p'b]W!t;Wzj}p'b]W!t;Wzj}p'b]W         .  
39 hr;/T Wsm]jhr;/T Wsm]jhr;/T Wsm]jhr;/T Wsm]j ; ; ; ;  - Zof 3,4. ytir;/t Wsm]j;ytir;/t Wsm]j;ytir;/t Wsm]j;ytir;/t Wsm]j;        - Ez 22,26. –Nem csupán Jahve 
elleni támadás volt az, ahogy értelmezték a törvényt, hanem azok romlását, sıt 
halálát okozták, akik döntésükre hagyatkoztak. 
40 Van aki a    !yvin:a}h;!yvin:a}h;!yvin:a}h;!yvin:a}h; szót    !yNIn"a}V'h'!yNIn"a}V'h'!yNIn"a}V'h'!yNIn"a}V'h'            - ra javítja, vagy azzal egészíti ki ( 
RUDOLPH, W Micha-Nahum-Habakuk Zephanja Kommentar zum Alten 
Testament  i.m. 263.   
41 Jahve passzivitása téves gondolat. İ lámpával keresi a bőnöst. A reimsi kated-

rális ezért örökíti meg Zofóniást lámpással.  A !h,yrem]v!h,yrem]v!h,yrem]v!h,yrem]v ii ii     nem armvrmvrmvrmv    -ból ve-
zethetı le (megırizni), mert a szó eleve borélesztıt jelent és mindig többes 
számban használatos fınév. Miután a forrás a mustban lezajlott, a bort leöntötték 
az élesztırıl, a szılıszemekrıl, hogy a seprőn maradt bor meg ne zavarosodjon. 

A  !yaip]Qoh'!yaip]Qoh'!yaip]Qoh'!yaip]Qoh'    gyöke a  apqapqapqapq . Jelentése megalvad, megdermed, megkocsonyáso-
dik, megszilárdul. - PERLITT Das Alte Testament Deutsch / Teilbd. 25,1 / Die 
Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja i.m.  111. 112. - ESZENYEI SZÉLES, 
Mária Wrath and mercy A commentary on the books Habakkuk and Zephaniah 
i. m. 85.  - Olyan emberekre vonatkozik, akik nem válnak meg bőnös gondolata-
iktól, hanem makacsul kitartanak amellett, hogy az Úrnak nincs hatalma és ezzel 
bálvánnyá degradálják. Kényelmes, lusta magatartás ez. Megmaradnak bőneikben, 
de az ítélet idején megismerik majd Jahve hatalmát. 
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elképzelni, hogy valaki ellenük támad és behatol házaikba (Jer 21,13). Ez a 
biztonság Zofóniás szerint nagyon csalóka, mert Isten haragjának napján 
sem ezüstje, sem aranya nem menti meg az embert (Zof 1,18).42 Mindenki 
saját magatartásának eredményeképpen látja meg tettei következményét 
(Jer 22,16-18). Ez vonatkozik Jósiás két fiára is, akiknek magatartása el-
lentétben áll apjukéval.Ezt hangsúlyozza Jeremiás is, amikor a király mel-
lett Jójákim nevét említi. Jósiás eme jellemvonásainak leírása fedezhetı fel 
Zofóniás könyvében is és ez a híradás megegyezik azzal, amit máshol 
találunk: a király harcolt a szinkretisztikus istentisztelet megtisztulásáért 
(2Kir 23; Zof 1,4-6) és azért, hogy az élet szociális vonatkozásában is 
érvényre jusson az igazság (Jer 22,15kk). Nem véletlen, hogy Jeruzsálem 
vezetıinek sorsa is összefüggésben áll magatartásukkal, hiszen Isten tör-
vényében (5Móz 12,1-16,17) – mely Jósiás reformjának alapja volt, a bün-
tetést, vagy áldást mindig megelızte az engedetlenség, vagy engedelmes-
ség (5Móz 19,1-25,19). Ahol Jósiás emlékezete édes, ott Isten igazságának 
a szociális élet területén megmutatkozó következményei láthatók. Ez 
pedig egybecseng Zofóniás üzenetével. 

Ezzel kapcsolatban helyesen állapítja meg DIETRICH Zofóniás 
könyvének elsı és utolsó két szavára vonatkozóan, hogy amit a próféta 
leír, az az elsı mondattól az utolsóig Isten szava akar lenni.43 Zofóniás 
könyve nem üres beszéd, hanem Jahve szava, mely valami különlegeset 
tartalmaz, mindazzal szemben, amit addig Isten népe tudott. 44 Ennek jele, 
hogy Jósiás megújítja Isten és népe szövetségét egy konkrét történelmi 

                                                 
42 Akármilyen értéket tulajdonít is az ember földi javainak, azok képtelenek akti-

vitásra, azok nem mentenek meg senkit: !l;yXih'l]!l;yXih'l]!l;yXih'l]!l;yXih'l] lk'WyAallk'WyAallk'WyAallk'WyAal oo oo      -1,18. Az életet 
hordozó vér viszont Jahve cselekedeteinek tárgyaként ontatik ki: 

~~ ~~!m;D; &P'vuwÒ!m;D; &P'vuwÒ!m;D; &P'vuwÒ!m;D; &P'vuwÒ  -1,17. Nincs ami megakadályozná ítéletét.  
43 DIETRICH, Walter / Schwantes, Milton Der Tag wird kommen  Ein 
interkontextuelles Gespräch über das Buch des Propheten Zefanja i. m. Walter 
Dietrich : Die Kontexte des Zefanjabuches, S. 19-37. 
44 hw:hyÒArb'D] hw:hyÒArb'D] hw:hyÒArb'D] hw:hyÒArb'D] - 1,1; hw:hyÒ rm'ahw:hyÒ rm'ahw:hyÒ rm'ahw:hyÒ rm'a ;  ;  ;  ;          3,20 – „A rbdrbdrbdrbd  II…azt jelenti, hogy 
visszájára fordul valami. KUSTÁR, Péter Az Ószövetség megértése A Debreceni 
Református Theologiai Akadémia tanulmányi füzetei Debrecen 1988 102. „A  
rbdrbdrbdrbd  I…olyan jellegő beszédet és dolgot jelent, mely egy ismert dolog másik 
oldalaként, egy ismert véleményhez képest egy másik – ezzel ellentétes – véle-
ményt tükrözı beszédként értelmezendı.” - KUSTÁR, P Az Ószövetség megér-

tése i.m. 103.  „Az  rmarmarmarma         által a héberben mindig csak az információ közlés 
ténye van jelölve és mindig csak utólag, a közlés tartalmából tudjuk meg, hogy az 

információ milyen jellegő. Az  rmarmarmarma        -nak tehát meglepetést tartogató jellege 
van.” - KUSTÁR, P Az Ószövetség megértése i.m. 73.  
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helyzetben. Ez is kifejezi, hogy Jahve szava nem idıtlen, túlvilági45 dol-
gokra irányul, hanem idıileg meghatározható keretek között valósul meg. 
A könyv utolsó versébıl ugyanakkor nyilvánvalóvá válik, hogy a próféta 
nem pusztán Jósiás korának történelmi viszonyait veszi figyelembe, ha-
nem távoli idıbeli-térbeli távlatokat ölel át, el egészen addig, míg majd 
Izrael sorsa végérvényes fordulatot vesz, a népek között.46 
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