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সফিনয় ভাববাদীর পু ক

১ ১ রভু এই বাতািট সফিনয়েক িদেয়িছেলন। আেমােনর পু র যািশয় যখন িযহদূার রাজা, সই সমেয় সফিনয় এই বাতািট
পেয়িছেলন। সফিনয় িছেলন কূিশর পু র। কূিশ িছেলন গদিলেয়র পু র। গদিলয় িছেলন অমিরেয়র পু র। অমিরয়

িছেলন িহি েয়র পু র।

জনসাধারণেক িবচােরর জ য রভরু িদন
২ রভু বেলেছন, “আিম পিৃথবীর ওপর সব িকছ ু বংস করব! ৩ আিম সব মানষু এবং প েদর বংস করব। আকােশর পাখী

এবং সমেু রর মাছেকও আিম বংস করব। আিম লাক এবং য সম িজিনষ তােদর পাপকােজ রেরািচত কের তা বংস
করব। আিম পিৃথবী থেক সম মনু য জািতেক সিরেয় দব।” রভু এই কথা েলা বেলন।

৪ রভু বেলেছন, “িযহদূা এবং জ শােলেম যসব লাক বাস করেছ তােদর আিম শাি দব। আিম ঐ জায়গা থেক
এইসব িজিনস েলা দূর করব। আিম বাল পেূজার বাকী িচ িল সিরেয় দব। আিম যাজকেদর সিরেয় দব। ৫ লােকরা ঐ
সব রা যাজকেদর স বে ভেুল যােব এবং যারা তােদর ছােদ িগেয় তারকাসমেূহর পেূজা কের তােদর সিরেয় দব। িকছ ু
লাক বেল য তারা আমােক উপাসনা কের। ঐসব লােকরা আমােক উপাসনা করার জ য রিত িত কেরিছল, িক এখন

তারা মালকােমর মিূ পেূজা করেছ। সজ য আিম ঐসব লােকেদর এই জায়গা থেক সিরেয় দেবা। ৬ িকছ ু লাক রভরু পথ
থেক সের িগেয়িছল। তারা আমােক অনসুরণ করা ছেডে়ছ। ঐ লােকরা রভরু কাছ থেক আর সাহা য চায় না। সজ য

আিম ঐসব লােকেদর সই জায়গা থেক দূর কের দব।”
৭ আমার রভ,ু সদা রভরু সামেন নীরব থােকা! কন? কারণ শী রই জনসাধারণেক িবচার করার জ য রভরু িদন আসেছ!

রভু তাঁর উৎসেগর আেয়াজন কেরেছন এবং িতিন তাঁর িনমি রত অিতিথেদর র ত হেয় থাকেত বেলেছন।
৮ রভু বেলেছন, “ রভরু উৎসেগর িদেন, আিম রাজপু রেদর এবং অ যা য নতােদর শাি দব। অ য দশসমহূ থেক

পাওয়া পাষাক যারা পের আিম সইসব লােকেদর শাি দব। ৯ সই সমেয় চৗকােঠর ওপর যারা লাফায় তােদর আিম শাি
দব। যারা তােদর রভরু গহৃ রব না ও িহং রতা িদেয় ভিরেয় রােখ তােদর আিম শাি দব।”

১০ রভু আেরা বেলেছন, “ সই সমেয়, জনসাধারণ সাহাে যর জ য জ শােলেমর মৎস বােরর সামেন এেস ডাকেব।
শহেরর অ যা য জায়গার লােকরা কাঁদেব এবং পাহােডর় চািরিদেক যসব িজিনস বংস করা হে তােদর িবশাল আওয়াজ
জনসাধারণ নেত পােব। ১১ জনসাধারণ, তামরা যারা শহেরর িন া েল থােকা, তামরা কাঁদেব। কন? কারণ, সব যবসায়ী
এবং ধনী বিণকরা বংস হেব।

১২ “ সই সমেয় আিম একটা রদীপ নব এবং জ শােলেমর ভতর খুঁজব। যারা নীচভােব জীবনাপন করেছ আিম তােদর
খুঁেজ বার করব। সইসব লােকরা বেল, ‘ রভু িকছইু কেরন না। িতিন আমােদর সাহা যও কেরন না এবং িতও কেরন
না!’ আিম সইসব লাকেদর খুঁেজ বার করব এবং তােদর শাি দব! ১৩ তখন অ যা য লােকরা তােদর স ি নেব এবং
বাডী় িল বংস করেব। সই সমেয়, লােক য সব গহৃ তরী কেরেছ তােত তারা বাস করেত পারেব না এবং মােঠ য রা াগাছ
লািগেয়িছল সই রা া থেক তারা রা ারস পান করেত পারেব না—অ যা য লােকরা সইসব ভাগ করেব।”

১৪ িবচার করার জ য রভরু িবেশষ িদন শী রই আসেছ! সই িদনিট কােছ এেস পেডে়ছ এবং তাডা়তািডই় আসেছ। রভরু
িবচার করার িবেশষ িদেন লােক খবুই িবষাদময় শদ নেত পােব। এমনিক শি শালী স যরাও িবলাপ করেব। ১৫ সই মূ েত
ঈ বর তাঁর রাধ রকাশ করেবন। সময়টা হেব ভয় র স েটর এবং বংেসর। সময়টা হেব অ কােরর সময়—কােলা,
মঘা এবং ঝেডর় িদন। ১৬ সটা যেু র সমেয়র মেতা, যখন লােকরা রিতর ার েগ এবং সরুি ত শহর েলােত িশঙা

এবং ভরীর আওয়াজ নেত পােব।
১৭ রভু বেলিছেলন, “আিম লােকর জীবনেক খবুই কিঠন কের তলুব। অ লােকরা যমন জােন না তারা কাথায় ঘরুেছ,

সইভােবই লােক চািরিদেক হাতেড় বডা়েব। কন? কারণ ঐ লােকরা রভরু িব ে পাপ কেরেছ। ব েলাক হত হেব।
তােদর র মািটেত চে পডে়ব। মািটেত তােদর মতৃেদহ েলা গাবেরর মত পাকার করা হেব। ১৮ সানা এবং েপা তােদর
সাহাে য আসেব না! সই সমেয় রভু তাঁর রাধ রকাশ করেবন এবং পেুরা পিৃথবী বংস কের দেবন। পিৃথবীর সবাইেক
স ূণ েপ রভু বংস করেবন!”
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ঈ বর লাকেক জীবনযা রা পিরবতন করেত বলেছন

২ ১ ওেহ িনল লােকরা, খড় যমন একিদেনর মে য অদ ৃ য হেয় যায় তামরা সরকম হওয়ার আেগ, রভরু রাধাি
তামােদর ওপর পডা়র আেগ, ২ রভরু রােধর িদন তামােদর ওপর এেস পডা়র আেগ, তামােদর জীবনযা রার

পিরব ন কর! ৩ সম লােকরা, তামরা যারা িবনয়ী, তারা রভরু কােছ এেসা। তামরা সকেল তাঁর আেদশ পালন কেরা।

রভু ই রােয়েলর রিতেবশীেদর শাি দেবন
৪ কউ গাজােত পেড় থাকেব না। অি েলান বংস হেব। পেুরর মে য জনসাধারণেক অ  েদাদ ছাডা়র জ য বল রেয়াগ

করা হেব। ইে রাণ খািল হেয় যােব! ৫ সমেু রর িনকট বসবাসকারী পেল ীয়েদর জ য রভরু এই বাতা। কনান, পেল ীয়েদর
দশ, বংস করা হেব। কান লাক সখােন বাস করেব না! ৬ মষপালক ও তােদর মেষর জ য সমেু রর ধাের তামােদর
দশ শূ য মাঠ হেয় যােব। ৭ তখন সই জায়গািট িযহদূা থেক জীিবত অব ায় পািলেয় আসা লােকেদর অিধকাের আসেব।

িযহদূা থেক আসা ঐ লাকেদর রভু রণ করেবন। তারা একিট িবেদেশ কেয়দী হেয় রেয়েছ। িক রভু তােদর িফিরেয়
আনেবন। তখন ঐসব মােঠ িযহদূাবাসীরা তােদর মষেদর ঘাস খাওয়ােব। সে যেবলায়, তারা অি েলােনর খািল বাডী় েলায়
েয় পডে়ব।

৮ রভু বেলেছন, “ মায়াব এবং অে ানবাসীরা িক কেরেছ তা আিম জািন। ঐ লাকরা আমার লাকজনেদর অ বি েত
ফেলেছ। ঐ লাকরা তােদর িনেজর দশেক বাডা়বার জ য তােদর জিম িনেয়েছ। ৯ অতএব, আিম আমার নােম শপথ কের

বলিছ য, সেদাম এবং ঘেমারার মেতা মায়াব এবং অে ানবাসীরা বংস হেব। আিমই রভু সবশি মান, ই রােয়েলর ঈ বর
এবং আিম রিত িত কেরিছ য িচরকােলর জ য ঐ দশ িলেক বংস করব। ঐ দশ িল কাঁটায় ভের যােব। তােদর দশ
একিট লবেণর গহবের পিরনত হেব। জীিবত অব ায় পািলেয় আসা আমার লােকরা সই দশটােক এবং যসব স দ তার
মে য রেয় গেছ তাও িনেয় নেব।”

১০ মায়াব এবং অে ােন এ িল ঘটেব কারণ তারা িছল গিবত এবং সবশি মান রভরু লােকেদর রিত িন ুর এবং তােদর
অপমান কেরিছল। ১১ ঐসব লােকরা রভরু ভেয় ভীত হেব। কন? কারণ রভু তােদর মিূ িলেক বংস করেবন। তখন দূর
দেশর লােকরাও রভরু উপাসনা করেব। ১২ ওেহ কূশীয়রা, এই হেব তামােদর পিরনিত। রভরু তরবাির তামার লােকেদর

জীবন নাশ করেব। ১৩ রভু উ ের ঘেুর যােবন এবং অশরূেক শাি দেবন। িতিন নীনবীেক বংস করেবন— সই শহরিট শূ য
এবং কেনা ম ভিূমর মেতা হেয় যােব। ১৪ তখন কবল মষ এবং ব য রাণীরা ঐ িব ব শহের বাস করেব। য িল
দাঁিডে়য় আেছ স িলর উপর পঁচা ও কােকরা বসেব। কােলা পাখীরা ঐ খািল বািড় িলেত বসেব। ১৫ নীনবী এখন খবু গিবত।
এিট একিট সখুী নগর। নগেরর জনসাধারণ ভাবেছ তারা িনরাপেদ আেছ। তারা ভাবেছ, পিৃথবীর মে য নীনবীই হে সই
মহান জায়গা। িক এই দশিট বংস হেব। নগরিট এমন একিট খািল জায়গা হেয় যােব যখােন ব য রাণীরাই িব রাম
িনেত যায়। লােকরা যারা ঐ জায়গা িদেয় যােব তারা যখন দখেত পােব িক িব রীভােব ঐ শহরিট বংস হেয়িছল তখন তারা
িশষ দেব আর অবাক হেয় মাথা নাডা়েব।

জ শােলেমর ভিব যৎ

৩ ১ জ শােলম, তামার লােকরা ঈ বেরর িব ে যু কেরিছল! তারা অ যেদর আঘাত কেরিছল এবং তামােক পােপ
কলি ত করা হেয়েছ। ২ তামার লােকরা আমার কথা শােনিন! তারা আমার িশ া রহণ কেরিন। জ শােলম রভেুত

িব বাস কেরিন। জ শােলম তার ঈ বেরর কােছ যায় িন। ৩ জ শােলেমর নতারা গজনকারী িসংেহর মেতা। তার িবচারকরা
ুধাত নকেডর় মেতা য নকেড় সে যেবলায় মষেদর আ রমণ করেত আেস আর দেখ সকালেবলায় িকছইু পেড় নই।

৪ তার ভাববাদীরা আরও অিধকতর িজিনেষ অিধকার পাওয়ার জ য সবসময় গাপন পিরক না করেছ। তার যাজকরা পিব র
ব এমনভােব যবহার কেরিছল যন তারা পিব র নয়। তারা ঈ বেরর িবিধর িব ে উ র আচরণ কেরিছল। ৫ ঈ বর
এখনও পয সই শহের আেছন এবং িতিন এখনও তােদর রিত অনগুত। ঈ বর কান ভলু কাজ কেরন না। িতিন তাঁর

রজােদর সাহা য কের যান। রিতিদন সকােল ভােলা িস া নবার জ য িতিন লােকেদর সাহা য কেরন। িক ঐ খারাপ
লােকরা তােদর খারাপ কােজর জ য মােটই লি ত নয়।

৬ ঈ বর বেলিছেলন, “আিম পেুরা জািতেদর বংস কেরিছ। আিম আ র ার অ ািলকা িল বংস কেরিছ। আিম রা া িল
বংস কেরিছ এবং এখন আর কউই সখােন যেত পাের না। তােদর শহর িল শূ য এবং সখােন আর কউ কখনও বাস

কের না। ৭ আিম তামােদর এই কথা িল বলিছ যন তামরা এর থেক িশ া পাও। আিম চাই তামরা আমােক ভয় পাও এবং
আমােক স ান কর। যিদ তামরা তা কেরা, তাহেল তামােদর বাডী় কখনই বংস হেব না। যিদ তামরা এই কাজ কর, তাহেল
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আিম তামােদর কখেনাই আমার পিরক না অনযুায়ী বংস করব না।” িক ঐ খারাপ লােকরা একই ধরেণর খারাপ কাজ
আরও বশী কের করেত চাইেছ, যা তারা ইিতমে যই কেরেছ!

৮ রভু বেলেছন, “ সজে য একটু অেপ া কেরা, যােত আিম দাঁিডে়য় তামােদর িবচার করেত পাির। অ য ব জািতর
থেক লাক আনা এবং তামােদর শাি দবার জ য তােদর যবহার করা অব যই কত য আমার। আিম তামােদর িব ে

আমার রাধ দখােনার জ য ঐ লােকেদর যবহার করেবা। আিম তােদর বারা দখাব য আিম কতখািন মানিসকভােব
িবপয এবং পেুরা দশিট বংস হেয় যােব! ৯ তখন আিম অ যা য জািতর লােকেদর পিরবতন করব যােত তারা মেুখ,

ভাষায় রভেুক ডােক। তারা কাঁেধ কাঁধ িদেয় একজন লােকর মত িমিলত হেব এবং আমােক উপাসনা করেব। ১০ কূশ
দেশর নদীর ওপার থেক লাকজন সরাসির চেল আসেব। চািরিদেক ছিডে়য় পডা় আমার লােকরা আমার কােছ আসেব।

আমার উপাসনাকারীরা আমার কােছ তােদর উপহার িনেয় আসেব।
১১ “তখন জ শােলম, যসব খারাপ কাজ েলা তামার লােকরা আমার িব ে কেরেছ তার জ য আর তামােক লি ত

হেত হেব না। কন? কারণ আিম জ শােলম থেক সইসব খারাপ লাকেদর দূর কের দব। আিম সইসব অহ ারী লাকেদর
সিরেয় িনেয় যােবা। আমার এই পিব র পবেত ঐসব অহ ারী লােকেদর কউই থাকেব না। ১২ যারা ন র ও িবনীত ধমুা র
সইসব লােকেদরই আিম আমার শহের বাস করেত দব এবং তারা রভরু নােম আ া রাখেব। ১৩ ই রােয়লীয়রা যারা বঁেচ

আেছ, তারা ম কাজ করেব না। তারা কখনই রবি ত করার চ া করেব না। তারা মেষর মত হেব যারা খায় আর শাি েত
েয় থােক—এবং কউই তােদর িবর কের না।”

একিট আনে র গান
১৪ জ শােলম, খশুী হও এবং উপেভাগ কর।
ই রােয়ল আনে িচৎকার কেরা।
জ শােলম সেুখ থােকা এবং মজা কেরা।

১৫ কন? কারণ রভু তামােদর শাি দওয়া ব কেরেছন!
িতিন তামােদর শ েদর শি শালী উ অ ািলকা িল বংস কেরিছেলন!
ই রােয়েলর রাজা, রভু তামার সে আেছন।
কান অঘটেনর িবষেয় তামার ি া করার দরকার নই।

১৬ সই সমেয়, জ শােলমেক বলা হেব,
“শ হও, ভয় পও না!
১৭ তামার রভু ঈ বর তামার সে আেছন।
িতিন শি শালী সে যর মেতা।
িতিন তামােক র া করেবন।
িতিন দখােবন িতিন তামােক কতটা ভােলাবােসন।
িতিন তামার সে কতটা সখুী তা দখােবন।
িতিন তামার ওপর এত খশুী হেবন য, িতিন গান গাইেবন ও নাচেবন।”
১৮ রভু বেলিছেলন, “আিম তামার ল ােক দূর কের দেবা।
আিম ঐসব লাকেদর তামােক আঘাত করা থেক থামােবা।
১৯ সই সমেয়, যসব লাক তামােক আঘাত কের তােদর আিম শাি দব।
আিম আমার আঘাত পাওয়া লাকেদর র া করব।
যসব লােকরা ছেুট পালােত বা য হেয়িছল তােদর আিম িফিরেয় আনেবা।

এবং আিম তােদর িব যাত কের তলুেবা।
সব জায়গার লাক তােদর রশংসা করেব।
২০ সই সমেয়, আিম তামােদর িফিরেয় আনেবা।
আিম তামােদর সবাইেক একসে িফিরেয় আনেবা।
আিম তামােদর িব যাত কের তলুব এবং সব জায়গার লাক তামােদর রশংসা করেব।
আর সটা তখনই ঘটেব যখন আিম কেয়দীেদর তামােদর িনেজর চােখর সামেন িদেয় িফিরেয় আনেবা।”

রভু ঐ কথা েলা বেলিছেলন।
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