
JOYCE DEEKS BIBELNOTER – ZEFANIAS´BOG 
 

905 Zefanias´ Bog 1 
"Herren gør hverken godt eller ondt" 
I modsætning til de andre "små profeter" får vi en 
stamtavle for Sefanias fire generationer tilbage, som 
tyder på, at han var af fornem familie, måske var 
"Hizkija" den velkendte konge.  Der var mænd i 
Jerusalem, som ikke troede på, at Herren ville gribe 
ind, enten for at redde dem eller for at straffe dem.  
Der er stadig mange, der ikke for alvor tror, at Gud vil 
gribe ind i begivenhederne på jorden, enten fordi han 
ikke har magt dertil, eller fordi han er for ophøjet og 
fjern til at bryde sig om, hvad der sker på den lille 
planet jorden!  Men sandheden er, at han i høj grad 
følger med i, hvordan mennesker, som han har skabt, 
bruger det liv, han har givet dem.  Det er en 
vidunderlig sandhed for dem, der elsker ham. 
DAGENS ORD:  Andet Persbrev 3:13 
 
906 Zefanias´ Bog 2 
Søg Herren, alle landets ydmyge 
Når Herrens vredes dag rammer folkeslagene, bliver 
de som "flyvende avner", uden mulighed for at gøre 
modstand.  Dette er baggrunden for opfordringen i 
vers 3 til at søge Herren.  Judas rest skal få fred på 
bekostning af hedningerne rundt om, som dømmes 
for deres hovmod og store ord (10).  Det eneste håb 
om redning fra Herrens vrede ligger i at bøje sig for 
Herren, at underordne sig hans lov, at søge ydmyg-
hed og retfærdighed.  Gud står de hovmodige imod, 
men de ydmyge viser han nåde (Første Pet. 5:5).  Den 
højt ophøjede bor hos den knuste, hvis ånd er bøjet! 
DAGENS ORD:  Esajas´ Bog 57:15-16. 
 

907 Zefanias´ Bog 3 
Glæd dig og fryd dig af hele dit hjerte 
Kapitlet begynder med "Ve" over den trodsige, der 
ikke vil adlyde.  Det ser håbløst ud, når vi læser vers 
1-7.  Alligevel fører Herren sin sag med dem igennem; 
han fjerner dem, der jubler over deres storhed, men 
den hjælpeløse og svage rest vil stole på Herrens 
navn.  I stedet for et veråb er der opfordring til glæde 
og fryd i vers 14, og grunden dertil kommer i næste 
vers: "Herren har fjernet dine dommere" (gl.o. 
"slettet din dom").  Det er ikke blot til glæde for de 
frelste, men for Herren (17).  Han fryder sig over dem 
i sin kærlighed. 
DAGENS ORD:  Første Petersbrev 1:8-9. 
 


