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সফিনয় ভাববাদীর পুস্তক
1প্রভু এই বাতর্ ািট সফিনয়েক িদেয়িছেলন| আেমােনর পুত্র েযািশয়

যখন িযহূদার রাজা, েসই সমেয় সফিনয় এই বাতর্ ািট েপেয়িছেলন|
সফিনয় িছেলন কূিশর পুত্র| কূিশ িছেলন গদিলেয়র পুত্র| গদিলয়
িছেলন অমিরেয়র পুত্র| অমিরয় িছেলন িহিষ্কেয়র পুত্র|

জনসাধারণেক িবচােরর জনয্ প্রভুর িদন
2 প্রভু বেলেছন, “আিম পৃিথবীর ওপর সব িকছু ধ্বংস করব!

3 আিম সব মানুষ এবং পশুেদর ধ্বংস করব| আকােশর পাখী এবং
সমুেদ্রর মাছেকও আিম ধ্বংস করব| আিম দুষ্ট েলাক এবং েয সমস্ত
িজিনষ তােদর পাপকােজ প্রেরািচত কের তা ধ্বংস করব|আিম পৃিথবী
েথেক সমস্ত মনুষয্ জািতেক সিরেয় েদব|” প্রভু এই কথাগুেলা বেলন|

4 প্রভু বেলেছন, “িযহূদা এবং েজরুশােলেম েযসব েলাক বাস
করেছ তােদর আিম শািস্ত েদব| আিম ঐ জায়গা েথেক এইসব
িজিনসগুেলা দূর করব|আিম বাল পূেজার বাকী িচহ্নগুিল সিরেয় েদব|
আিম যাজকেদর সিরেয় েদব| 5 েলােকরা ঐ সব ভ্রান্ত যাজকেদর
সম্বেন্ধ ভুেল যােব এবং যারা তােদর ছােদ িগেয় তারকাসমূেহর পূেজা
কের তােদর সিরেয় েদব| িকছু েলাক বেল েয তারা আমােক উপাসনা
কের| ঐসব েলােকরা আমােক উপাসনা করার জনয্ প্রিতশ্রুিত
কেরিছল, িকন্তু এখন তারা মালকােমর মূির্ত্ত পূেজা করেছ| েসজনয্
আিম ঐসব েলােকেদর এই জায়গা েথেক সিরেয় েদেবা| 6 িকছু
েলাক প্রভুর পথ েথেক সের িগেয়িছল| তারা আমােক অনুসরণ করা
েছেড়েছ| ঐ েলােকরা প্রভুর কাছ েথেক আর সাহাযয্ চায় না| েসজনয্
আিম ঐসব েলােকেদর েসই জায়গা েথেক দূর কের েদব|”
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7 আমার প্রভু, সদাপ্রভুর সামেন নীরব থােকা! েকন? কারণ
শীঘ্রই জনসাধারণেক িবচার করার জনয্ প্রভুর িদন আসেছ! প্রভু তঁার
উৎসেগর্র আেয়াজন কেরেছন এবং িতিন তঁার িনমিন্ত্রত অিতিথেদর
প্রস্তুত হেয় থাকেত বেলেছন|

8 প্রভু বেলেছন, “প্রভুর উৎসেগর্র িদেন, আিম রাজপুত্রেদর
এবং অনয্ানয্ েনতােদর শািস্ত েদব| অনয্ েদশসমূহ েথেক পাওয়া
েপাষাক যারা পের আিম েসইসব েলােকেদর শািস্ত েদব| 9 েসই সমেয়
েচৗকােঠর ওপর যারা লাফায তােদর আিম শািস্ত েদব| যারা তােদর
প্রভুর গৃহ প্রবঞ্চনা ও িহংস্রতা িদেয় ভিরেয রােখ তােদর আিম শািস্ত
েদব|”

10প্রভুআেরা বেলেছন, “েসই সমেয়,জনসাধারণ সাহােযয্র জনয্
েজরুশােলেমর মৎসদ্বােরর সামেন এেস ডাকেব| শহেরর অনয্ানয্
জায়গার েলােকরা কঁাদেব এবং পাহােড়র চািরিদেক েযসব িজিনস
ধ্বংস করা হেচ্ছ তােদর িবশাল আওয়াজ জনসাধারণ শুনেত পােব|
11 জনসাধারণ, েতামরা যারা শহেরর িনথঞ্চেল থােকা, েতামরা
কঁাদেব| েকন? কারণ, সব বয্বসায়ী এবং ধনী বিণকরা ধ্বংস হেব|

12 “েসই সমেয় আিম একটা প্রদীপ েনব এবং েজরুশােলেমর
েভতর খঁুজব| যারা নীচভােব জীবনাপন করেছ আিম তােদর খঁুেজ
েবর করব| েসইসব েলােকরা বেল, �প্রভু িকছুই কেরন না| িতিন
আমােদর সাহাযয্ও কেরন না এবং ক্ষিতও কেরন না!� আিম েসইসব
েলাকেদর খঁুেজ েবর করব এবং তােদর শািস্ত েদব! 13 তখন অনয্ানয্
েলােকরা তােদর সম্পিত্ত েনেব এবং বাড়ীগুিল ধ্বংস করেব| েসই
সমেয়, েলােক েয সব গৃহ ৈতরী কেরেছ তােত তারা বাস করেত
পারেব না এবং মােঠ েয দ্রাক্ষাগাছ লািগেযিছল েসই দ্রাক্ষা েথেক
তারা দ্রাক্ষারস পান করেত পারেব না-অনয্ানয্ েলােকরা েসইসব েভাগ
করেব|”

14 িবচার করার জনয্ প্রভুর িবেশষ িদন শীঘ্রই আসেছ! েসইিদনিট
কােছ এেস পেড়েছ এবং তাড়াতািড়ই আসেছ| প্রভুর িবচার করার
িবেশষ িদেন েলােক খুবই িবষাদময় শব্দ শুনেত পােব| এমনিক
শিক্তশালী ৈসনয্রাও িবলাপ করেব| 15 েসই মূহুেতর্ ঈশ্বর তঁার েক্রাধ
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প্রকাশ করেবন| সমযটা হেব ভয়ঙ্কর সঙ্কেটর এবং ধ্বংেসর| সমযটা
হেব অন্ধকােরর সময � কােলা, েমঘাচ্ছন্ন এবং ঝেড়র িদন| 16 েসটা
যুেদ্ধর সমেয়র মেতা, যখন েলােকরা প্রিতরক্ষার দুেগর্ এবং সুরিক্ষত
শহরগুেলােত িশঙা এবং েভরীর আওয়াজ শুনেত পােব|

17 প্রভু বেলিছেলন, “আিম েলােকর জীবনেক খুবই কিঠন কের
তুলব| অন্ধ েলােকরা েযমন জােন না তারা েকাথায় ঘুরেছ, েসইভােবই
েলােক চািরিদেক হাতেড় েবড়ােব| েকন? কারণ ঐ েলােকরা প্রভুর
িবরুেদ্ধ পাপ কেরেছ| বহুেলাক হত হেব| তােদর রক্ত মািটেত চেল্ক
পড়েব| মািটেত তােদর মৃতেদহগুেলা েগাবেরর মত স্তুপাকার করা
হেব| 18 েসানা এবং রূেপা তােদর সাহােযয্ আসেব না! েসই সমেয়
প্রভু তঁার েক্রাধ প্রকাশ করেবন এবং পুেরা পৃিথবী ধ্বংস কের েদেবন|
পৃিথবীর সবাইেক সমূ্পণর্রূেপ প্রভু ধ্বংস করেবন!”

2
ঈশ্বর েলাকেক জীবনয়াত্রা পিরবতর্ ন করেত বলেছন

1 ওেহ িনলর্জ্জ েলােকরা, খড় েযমন একিদেনর মেধয্ অদৃশয্ হেয়
যায় েতামরা েসরকম হওয়ার আেগ, প্রভুর েক্রাধািগ্ন েতামােদর ওপর
পড়ারআেগ, 2প্রভুর েক্রাধর িদন েতামােদর ওপর এেস পড়ারআেগ,
েতামােদর জীবন যাত্রার পিরবত্তর্ ন কর! 3 সমস্ত েলােকরা, েতামরা
যারা িবনয়ী, তারা প্রভুর কােছ এেসা| েতামরা সকেল তঁার আেদশ
পালন কেরা|

প্রভু ইস্রােয়েলর প্রিতেবশীেদর শািস্ত েদেবন
4 েকউ গাজােত পেড় থাকেব না| অিস্কেলান ধ্বংস হেব| দুপুেরর

মেধয্ জনসাধারণেক অেস্দাদ ছাড়ার জনয্ বল প্রেয়াগ করা হেব|
ইেক্রাণ খািল হেয় যােব! 5 সমুেদ্রর িনকট বসবাসকারী পেলষ্টীয়েদর
জনয্ প্রভুর এই বাতর্ া| কনান, পেলষ্টীয়েদর েদশ, ধ্বংস করা হেব|
েকান েলাক েসখােন বাস করেব না! 6 েমষপালক ও তােদর েমেষর
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জনয্ সমুেদ্রর ধাের েতামােদর েদশ শূনয্ মাঠ হেয় যােব| 7 তখন েসই
জায়গািট িয়হূদা েথেক জীিবত অবস্থায় পািলেয় আসা েলােকেদর
অিধকাের আসেব| িয়হূদা েথেক আসা ঐ েলাকেদর প্রভু স্মরণ
করেবন| তারা একিট িবেদেশ কেয়দী হেয় রেয়েছ| িকন্তু প্রভু তােদর
িফিরেয়আনেবন| তখনঐসব মােঠ িয়হূদাবাসীরা তােদর েমষেদর ঘাস
খাওয়ােব| সেন্ধয্েবলায়, তারা অিস্কেলােনর খািল বাড়ীগুেলায়় শুেয়
পড়েব|

8প্রভু বেলেছন, “েমায়াব এবং অেম্মানবাসীরা িক কেরেছ তা আিম
জািন| ঐ েলােকরা আমার েলাকজনেদর অস্বিস্তেত েফেলেছ| ঐ
েলােকরা তােদর িনেজর েদশেক বাড়াবার জনয্ তােদর জিম িনেয়েছ|
9 অতএব, আিম আমার নােম শপথ কের বলিছ েয, সেদাম এবং
ঘেমারার মেতা েমায়াব এবং অেম্মানবাসীরা ধ্বংস হেব| আিমই প্রভু
সবর্শিক্তমান, ইস্রােয়েলর ঈশ্বর এবং আিম প্রিতশ্রুিত কেরিছ েয
িচরকােলর জনয্ ঐ েদশগুিলেক ধ্বংস করব| ঐ েদশগুিল কঁাটায়
ভের যােব| তােদর েদশ একিট লবেণর গহবের পিরনত হেব| জীিবত
অবস্থায় পািলেয় আসা আমার েলােকরা েসই েদশটােক এবং েযসব
সম্পদ তার মেধয্ রেয় েগেছ তাও িনেয় েনেব|”

10 েমায়াব এবং অেম্মােন এগুিল ঘটেব কারণ তারা িছল গির্বত
এবং সবর্শিক্তমান প্রভুর েলােকেদর প্রিত িনষু্ঠর এবং তােদর অপমান
কেরিছল| 11 ঐসব েলােকরা প্রভুর ভেয় ভীত হেব| েকন? কারণ
প্রভু তােদর মূির্ত্তগুিলেক ধ্বংস করেবন| তখন দূর েদেশর েলােকরাও
প্রভুর উপাসনা করেব| 12ওেহ কূশীয়রা, এই হেব েতামােদর পিরনিত|
প্রভুর তরবাির েতামার েলােকেদর জীবন নাশ করেব| 13 প্রভু উত্তের
ঘুের যােবন এবং অশূরেক শািস্ত েদেবন| িতিন নীনবীেকধ্বংস করেবন
� েসই শহরিট শূনয্ এবং শুকেনা মরুভূিমর মেতা হেয় যােব| 14তখন
েকবল েমষ এবং বনয্ প্রাণীরা ঐ িবধ্বস্ত শহের বাস করেব| েয
স্তম্ভগুিল দঁািড়েয় আেছ েসগুিলর উপর েপঁচা ও কােকরা বসেব|
কােলা পাখীরা ঐ খািল বািড়গুিলেত বসেব| 15নীনবী এখন খুব গির্বত|
এিট একিট সুখী নগর| নগেরর জনসাধারণ ভাবেছ তারা িনরাপেদ
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আেছ| তারা ভাবেছ, পৃিথবীর মেধয্ নীনবীই হেচ্ছ েসই মহান জায়গা|
িকন্তু এই েদশিট ধ্বংস হেব| নগরিট এমন একিট খািল জায়গা হেয়
যােব েযখােন বনয্ প্রাণীরাই িবশ্রাম িনেত যায়| েলােকরা যারা ঐ
জায়গা িদেয় যােব তারা যখন েদখেত পােব িক িবশ্রীভােব ঐ শহরিট
ধ্বংস হেয়িছল তখন তারা িশষ েদেব আর অবাক হেয় মাথা নাড়ােব|

3
েজরুশােলেমর ভিবষয্ৎ

1 েজরুশােলম, েতামার েলােকরা ঈশ্বেরর িবরুেদ্ধ যুদ্ধ কেরিছল!
তারা অনয্েদর আঘাত কেরিছল এবং েতামােক পােপ কলিঙ্কত করা
হেয়েছ| 2 েতামার েলােকরা আমার কথা েশােনিন! তারা আমার
িশক্ষা গ্রহণ কেরিন| েজরুশােলম প্রভুেত িবশ্বাস কেরিন| েজরুশােলম
তার ঈশ্বেরর কােছ যায় িন| 3 েজরুশােলেমর েনতারা গজর্ নকারী
িসংেহর মেতা| তারা িবচারেকরা কু্ষধাতর্ েনকেড়র মেতা েয েনকেড়
সেন্ধয্েবলায় েমষেদরআক্রমণকরেতআেসআর েদেখ সকালেবলায়
িকছুই পেড় েনই| 4তার ভাববাদীরা আরওঅিধকতর িজিনেষ অিধকার
পাওয়ার জনয্ সবসময েগাপন পিরকল্পনা করেছ| তার যাজকরা পিবত্র
বস্তু এমনভােব বয্বহার কেরিছল েযন তারা পিবত্র নয়| তারা ঈশ্বেরর
িবিধর িবরুেদ্ধ উগ্রআচরণ কেরিছল| 5ঈশ্বর এখনও পযর্ন্ত েসই শহের
আেছন এবং িতিন এখনও তােদর প্রিত অনুগত| ঈশ্বর েকান ভুল কাজ
কেরন না| িতিন তঁার প্রজােদর সাহাযয্ কের যান| প্রিতিদন সকােল
ভােলা িসদ্ধান্ত েনবার জনয্ িতিন েলােকেদর সাহাযয্ কেরন| িকন্তু ঐ
খারাপ েলােকরা তােদর খারাপ কােজর জনয্ েমােটই লিজ্জত নয়|

6 ঈশ্বর বেলিছেলন, “আিম পুেরা জািতেদর ধ্বংস কেরিছ| আিম
আত্মরক্ষার অট্টািলকাগুিল ধ্বংস কেরিছ| আিম রাস্তাগুিল ধ্বংস
কেরিছ এবং এখন আর েকউই েসখােন েযেত পাের না| তােদর
শহরগুিল শূনয্ এবং েসখােন আর েকউ কখনও বাস কের না| 7আিম
েতামােদর এই কথাগুিল বলিছ েযন েতামরা এর েথেক িশক্ষা পাও|
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আিম চাই েতামরা আমােক ভয় পাও এবং আমােক সম্মান কর|
যিদ েতামরা তা কেরা, তাহেল েতামােদর বাড়ী কখনই ধ্বংস হেব
না| যিদ েতামরা এই কাজ কর, তাহেল আিম েতামােদর কখেনাই
আমার পিরকল্পনা অনুযায়ীধ্বংস করব না|” িকন্তু ঐ খারাপ েলােকরা
একই ধরেণর খারাপ কাজ আরও েবশী কের করেত চাইেছ, য়া তারা
ইিতমেধয্ই কেরেছ!

8 প্রভু বেলেছন, “েসজেনয্ একটু অেপক্ষা কেরা, য়ােত আিম
দঁািড়েয় েতামােদর িবচার করেত পাির| অনয্ বহুজািতর েথেক েলাক
আনা এবং েতামােদর শািস্ত েদবার জনয্ তােদর বয্বহার করা অবশয্ই
কতর্ বয্ আমার| আিম েতামােদর িবরুেদ্ধ আমার েক্রাধ েদখােনার
জনয্ ঐ েলােকেদর বয্বহার করেবা| আিম তােদর দ্বারা েদখাব েয
আিম কতখািন মানিসকভােব িবপযর্স্ত এবং পুেরা েদশিট ধ্বংস হেয়
যােব! 9 তখন আিম অনয্ানয্ জািতর েলােকেদর পিরবতর্ ন করব যােত
তারা শুদ্ধ মুেখ, শুদ্ধ ভাষায় প্রভুেক ডােক| তারা কঁােধ কঁাধ িদেয়
একজন েলােকর মত িমিলত হেব এবং আমােক উপাসনা করেব|
10 কূশ েদেশর নদীর ওপার েথেক েলাকজন সরাসির চেল আসেব|
চািরিদেক ছিড়েয় পড়া আমার েলােকরা আমার কােছ আসেব| আমার
উপাসনাকারীরা আমার কােছ তােদর উপহার িনেয় আসেব|

11 “তখন েজরুশােলম, েযসব খারাপ কাজগুেলা েতামার
েলােকরা আমার িবরুেদ্ধ কেরেছ তার জনয্ আর েতামােক লিজ্জত
হেত হেব না| েকন? কারণ আিম েজরুশােলম েথেক েসইসব খারাপ
েলাকেদর দূর কের েদব| আিম েসইসব অহঙ্কারী েলাকেদর সিরেয়
িনেয় যােবা| আমার এই পিবত্র পবর্েত ঐসব অহঙ্কারী েলােকেদর
েকউই থাকেব না| 12যারা নম্র ও িবনীত শুধুমাত্র েসইসব েলােকেদরই
আিম আমার শহের বাস করেত েদব এবং তারা প্রভুর নােম আস্থা
রাখেব| 13 ইস্রােয়লীয়রা যারা েবঁেচ আেছ, তারা মন্দ কাজ করেব না|
তারা কখনই প্রবিঞ্চত করার েচষ্টা করেব না| তারা েমেষর মত হেব
যারা খায় আর শািন্তেত শুেয় থােক- এবং েকউই তােদর িবরক্ত কের
না|”
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একিট আনেন্দর গান
14 েজরুশােলম, খুশী হও এবং উপেভাগ কর|

ইস্রােয়ল আনেন্দ িচৎকার কেরা|
েজরুশােলম সুেখ থােকা এবং মজা কেরা|
15 েকন? কারণ প্রভু েতামােদর শািস্ত েদওয়া বন্ধ কেরেছন!

িতিন েতামােদর শত্রুেদর শিক্তশালী উচ্চ অট্টািলকাগুিল ধ্বংস
কেরিছেলন!

ইস্রােয়েলর রাজা! প্রভু েতামার সেঙ্গ আেছন|
েকান অঘটেনর িবষেয় েতামার দুিশ্চন্তা করার দরকার েনই|

16 েসই সমেয়, েজরুশােলমেক বলা হেব,
“শক্ত হও, ভয় েপও না!

17 েতামার প্রভু ঈশ্বর েতামার সেঙ্গ আেছন|
িতিন শিক্তশালী ৈসেনয্র মেতা|
িতিন েতামােক রক্ষা করেবন|

িতিন েদখােবন িতিন েতামােক কতটা ভােলাবােসন|
িতিন েতামার সেঙ্গ কতটা সুখী তা েদখােবন|

িতিন েতামার ওপর এত খুশী হেবন েয, িতিন গান গাইেবন ও
নাচেবন|”

18 প্রভু বেলিছেলন, “আিম েতামার লজ্জােক দূর কের েদেবা|
আিম ঐসব েলাকেদর েতামােক আঘাত করা েথেক থামােবা|

19 েসই সমেয়, েযসব েলাক েতামােকআঘাত কের তােদরআিম শািস্ত
েদব|

আিম আমার আঘাত পাওয়া েলাকেদর রক্ষা করব|
েযসব েলােকরা ছুেট পালােত বাধয্ হেয়িছল তােদর আিম
িফিরেয় আনেবা|

এবং আিম তােদর িবখয্াত কের তুলেবা|
সব জায়গার েলাক তােদর প্রশংসা করেব|

20 েসই সমেয়, আিম েতামােদর িফিরেয় আনেবা|
আিম েতামােদর সবাইেক একসেঙ্গ িফিরেয় আনেবা|
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আিম েতামােদর িবখয্াত কের তুলব এবং সব জায়গার েলাক
েতামােদর প্রশংসা করেব|

আর েসটা তখনই ঘটেব যখন আিম কেয়দীেদর েতামার িনেজর
েচােখর সামেন িদেয় িফিরেয় আনেবা|”

প্রভু ঐ কথাগুেলা বেলিছেলন|
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