




ZefanyaZefanyaTidak banyak yang diketahui 
tentang Zefanya, kecuali bahwa dia 
adalah satu-satunya nabi kecil yang 

berasal dari keturunan raja.

Dia adalah keturunan 
Raja Hizkia.

Raja Hizkia menjadi saksi diasingka�ya Keraj�n 
israel Utara oleh bangsa Asyur -- dan kemudian 
pembebasan Yerusalem yang ajaib s�t malaikat 

Tuhan membunuh 185 ribu tentara Asyur.

namun, anaknya, Manasye, 
tidak t�t kepada Tuhan.

Manasye dan anak laki-lakinya, Amon, 
menuntun bangsa israel ke dalam kejahatan 

dan kemurtadan selama 55 tahun.

Para pegawai Amon membunuhnya, lalu 
anaknya, Yosia, naik takhta ketika masih 
muda -- bahkan s�t bangsa israel masih

berkubang dalam kejahatan mereka.
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Zefanya 1:1-6Zefanya 1:1-6

Meski Musa telah meminta bangsa 
israel untuk menyembah satu-satunya 
A�ah yang sejati, mereka berpaling 

menyembah dewa kesuburan, B�l.

Dalam kekacauan ini,
muncu�ah sosok

Nabi Zefanya.

Statusnya sebagai keturunan
raja memberinya akses khusus
kepada raja dan mahkamahnya.

Dia men�unakan waktunya untuk 
menyebarkan firman A�ah tentang 
penghakiman kepada semua orang.

“Aku akan 
memusnahkan 

segala sesuatu 
dari muka bumi,” 

firman Tuhan.

“Aku akan 
memusnahkan 
manusia dan 

hewan.”

“Seluruh umat 
manusia dan 

segala berhala 
yang mereka 
sembah akan 

lenyap.”

“Mereka naik
ke atap rumah dan
sujud menyembah 
matahari, bulan, 

dan bintang.”

“Mereka juga 
menyembah 

Milkom!”

“Aku akan 
menghancurkan 

mereka karena tidak
mencari-Ku ataupun
meminta petunjuk

dari-Ku.”
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“Para pangeran 
dan anak-anak 

raja akan dihukum 
--juga mereka 
yang memakai 
pakaian asing.”

“Merataplah, 
hai penduduk 

perkampungan 
Lumpang!”

“Pedagang-pedagangmu 
akan dilenyapkan.”

“Aku akan
mencari Yerusalem
dengan pelita, dan
semua yang angkuh

akan dihukum.”

“Meski kamu 
membangun 

rumah, kamu tidak 
akan tin�al di 

dalamnya.”

Meski kamu 
membuat kebun 

an�ur, kamu tidak 
akan minum hasil 

an�urnya.
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Zefanya menubuatkan s�t bangsa Babel 
menyerbu Yerusalem … tetapi juga menubuatkan 

masa yang akan datang s�t penghakiman 
akan menimpa seisi bumi.

Hari Tuhan 
yang besar itu 
sudah dekat!

Perak dan
emasmu tidak akan
menyelamatkanmu 
pada hari murka

Tuhan.

Seisi bumi
akan dilahap!
segala yang

hidup di bumi akan
berakhir secara

mendadak!

Zefanya 1:14-18Zefanya 1:14-184



Berdoalah, 
hai bangsa yang
tidak tahu malu! 

selagi masih 
ada waktu ...

... Sebelum
penghakiman dimulai
dan sebelum murka
Tuhan yang menyala-

nyala datang
menimpa!

Mintalah Dia
untuk menyelamat-
kanmu, hai semua

orang yang rendah
hati--semua orang

yang berusaha 
t�t!

Hiduplah dengan
rendah hati dan lakukanlah
yang benar! mungkin Tuhan 

akan melindungimu pada 
hari malapetaka itu.

Sebab, Gaza dan 
Askelon, kota-kota 

orang Filistin ini, akan 
ditin�alkan.

Cel�n Moab dan 
cemh dari keturunan 
Amon akan menjadikan 
mereka tanah gersang 

untuk selamanya.

Orang Kush
akan mati tertikam
oleh pedang dan

orang Asyur akan 
dibinasakan.
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Dan, celakalah 
Yerusalem! kota 

yang penuh kekejaman 
dan kejahatan. Dalam

keangkuha�ya, ia 
tidak akan mendengar 

suara A�ah.

ia
menolak 
segala 
teguran.

Para imamnya 
mencemari Bait Suci 
dengan melan�ar 

hukum A�ah.

Tuhan ada di 
tengah-tengah 

kota itu, dan Dia 
tidak berbuat 

curang!

Tapi, tidak 
seorang pun 
peduli--orang 
jahat tidak 
mengenal

malu.

“Sebab,
adalah rencana-Ku 

untuk mengumpulkan 
keraj n-keraj n di dunia 
dan menimpakan murka-Ku 

atas mereka.”

“Seisi bumi akan 
dilahap oleh api 

cemburu-Ku.”
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“Aku
akan memurnikan 

perkat�n umat-Ku-- 
dan mereka akan 
menyerukan nama 

Tuhan.”

“Aku akan
menyingkirkan orang-

orang angkuh dan sombong
dari antara kamu --di atas

gunung-Ku yang kudus, tidak
akan ada kesombongan 

atau keangkuhan.”

“Mereka yang 
tersisa adalah 
orang-orang 

yang miskin dan 
rendah hati, dan 

mereka akan 
percaya dalam 

nama Tuhan.”

“Tuhan
berkuasa untuk 
menyelamatkan.”

“Dia bergembira 
atasmu dan akan 

bersukacita 
karenamu dengan 

nyanyian.”
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Khotbah Zefanya 
berdampak besar.

Raja Yosia menemukan Kitab Taurat, 
dan memimpin bangsanya untuk mulai 

t�t dan menyembah Tuhan.

Namun, hal itu tidak cukup untuk menuntaskan masalah penyembahan 
berhala selama bertahun-tahun oleh raja-raja sebelumnya -- 

karena Raja Nebukadnezar segera menaklu�an Yerusalem
dan membawa banyak orang ke pembuangan.

Mereka akan 
berkemah di sini 
sampai mereka 
membuat kita 

kelaparan.

Atau, sampai
kita terlalu
lemah untuk

melawan.

namun, A�ah, melalui 
Zefanya, menjanjikan ini 
kepada bangsa Yahudi ...

“Aku akan mengumpul-
kan kalian semua dan 

membawa kalian pulang, 
lalu memberikan 

kemasyhuran yang tidak 
dimiliki oleh bangsa 

lain.”

Mereka akan 
memujimu saat Aku 

memulihkan 
keadaanmu di depan 

matamu.
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