
  7. খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমষ্টের লক্ষণ 

           লূক 21:5-11 

          দ্য এন্ড টাইমস 

এই অধ্যয়নটি লকু অধ্যয়ননর গসনেল, 55 নম্বনরও োওয়া যায়। লূনকর বইনয়র শেষ কনয়কটি অধ্যানয়, আমরা যীশুনক অনুসরণ কনরছি যখন 

ছিছন শেরুোনলম েহনর চনল ছগনয়ছিনলন, শেননছিলাম শয ছনস্তারেবব উদযােননর সময় িাাঁর কী হনব। আমরা অন্ধ বযছি, বাটিব মায়সু (18:35-43) 

এর ছনরাময় প্রিযক্ষ কনরছি এবং যীশুনক শদনখছি যখন ছিছন করদািা, েযানকউনসর কানি করুণার সানে শে াঁনিনিন। আমরা ঈশ্বনরর প্রছি িাাঁর 

আনবগ শদনখছি যখন ছিছন িাাঁর ছেিার বাছ়িনি টাকার শটছবল উনে ছদনয়ছিনলন (মযােু 21:12), অেবাৎ, ডাকািনদর আস্তানার েছরবনিব  এটি 

প্রােবনার ঘর হনি শচনয়ছিনলন শয এটি েছরণি হনয়ছিল (19:45-48) . আমরা িাাঁর প্রজ্ঞার কো শুননছিলাম যখন ছিছন প্রধ্ান যােক, আইননর 

ছেক্ষক এবং সদ্দকুীনদর ধ্ূিব , চক্রান্তমূলক প্রনের উত্তর ছদনয়ছিনলন (লকু 20:1-47), ছকন্তু এখন ছিছন িানদর মৃিুয, েুনরুত্থান, প্রস্থাননর েনয প্রস্তুি 

করনি শুরু কনরছিনলন। এবং মহান েছি এবং মছহমা সনে িার প্রিযাবিব ন. 

যুষ্টগর শেষ্টের লক্ষণ 

এটা ছিল কু্রেছবদ্ধ হওয়ার আনগর বুধ্বার। সকাল শেনক রাি েযবন্ত, যীশু মছিনর ছেক্ষা ছদনয়ছিনলন (লুক 21:37-38)। মযাছেউ ছলছেবদ্ধ কনরনিন 

শয, ধ্মীয় অছিোিনদর উের িাাঁর সািটি দনুিব ানগর কো শঘাষণা করার েনর এবং অন্ধকার হনয় যাওয়ার সানে সানে, ছিস্ট মছির শেনক মাত্র 

কনয়কে গে দনূর অছলি েববি নামক োহান়ি েবূব ছদনকর শগট ছদনয় েে তিছর কনরছিনলন (মযােু 24: 1)। সম্ভবি, ছিছন শগেনসমানীর বাগানন 

ঘুছমনয়ছিনলন যানি শিারনবলা যখন েবূবছদনকর দরোটি শখালা হয়, িখন ছিছন ছনস্তারেনববর েনয যারা আসনিন িানদর ছেক্ষা শদওয়া শুরু করনি 

োনরন। শগেনসমানী েনের অেব হল েলোই শপ্রস। এখাননই প্রিু চাো েন়িছিনলন কারণ িাাঁর ছমেননর শবাঝা িাাঁর উের িারী ছিল। বুধ্বার 

সন্ধযায় মছির শেনক শবছরনয় যাওয়ার সময়, ছেষযরা শহনরানদর মছির শদখনি কিটা সুির এবং মলূযবান োেনরর সানে কীিানব এনম্বড করা 

হনয়ছিল িা লক্ষয কনরছিনলন। েন দয অযানোনস্টল ছলনখনিন শয মছিনরর ছনমবাণ শুরু হনয়ছিল যীশুর কু্রেছবদ্ধ হওয়ার িয়িাছিে বির আনগ 

(েন 2:20), এবং এটি সমূ্পণবরূনে শেষ হনি এখনও অননক বির বাছক ছিল। (এটি 70 ছিস্টানে ধ্বংস হওয়ার সাি বির আনগ শেষ হনয়ছিল) 

মছির এবং এর প্রােণ ছিল ছবনশ্বর আশ্চনযবর একটি। অছলি েববি শেনক মছিরটি শদখনি একটি দেবনীয় দেৃয হি। লুনকর উের িার িাষযনি, 

আর. শকন্ট ছহউে আমানদর বনলন শয, মছিনরর সমনয় বসবাসকারী ইহুছদ ঐছিহাছসক শোনসফাস কী ছলনখছিনলন: 

 

ছবছডংনয়র বাইনরর অংে এমন ছকিু চায়ছন যা মন বা শচাখনক ছবছিি করনি োনর। কারণ, শসানার ছবোল শেট ছদনয় চারছদনক আবৃি হওয়ার 

কারনণ, সূযব েীঘ্রই উছদি হনি োনরছন শয এটি এিটাই জ্বলন্ত ফ্ল্যাে ছবছকরণ কনরছিল শয শলানকরা এটির ছদনক িাকানি বাধ্য হনয়ছিল, শস র রছির 

মনিা িানদর শচাখ এ়িানি বাধ্য হনয়ছিল। অেছরছচিনদর কানি, এটি একটি িুষার-ঢাকা েববনির মনিা দরূ শেনক আছবিূব ি হনয়ছিল, কারণ যা 

শসানা ছদনয় আবৃি ছিল না িা ছিল সবনচনয় ছবশুদ্ধ সাদা। এর চূ়িা শেনক িীক্ষ্ণ শসানাছল স্পাইকগুছল প্রসাছরি হনয়নি যানি োছখনদর বসছি স্থােন 

করা এবং িাদনক দছূষি করা শেনক ছবরি রাখা হয়। িবননর ছকিু োের ছিল োঁয়িাছিে হাি তদঘবয, োাঁচ হাি উচ্চিা এবং প্রনস্থ িয় হাি। 

যখন িারা শগেনসমানীর উদযাননর ছদনক েূবব ছদনক যাছিল, িখন যীশু মছিনরর ধ্বংস সম্পনকব  িছবষযদ্বাণীমূলকিানব কো 
বনলছিনলন: 

5িাাঁর ছেষযনদর মনধ্য কনয়কেন মন্তবয করছিনলন শয মছিরটি কীিানব সুির োের এবং ঈশ্বরনক উৎসগব করা উেহার ছদনয় 

সছিি করা হনয়ছিল। ছকন্তু যীশু বলনলন, 6 "আেছন এখানন যা শদখনিন, এমন সময় আসনব যখন একটি োের অনয োেনরর 

উের োকনব না; িানদর প্রনিযকনক ছননক্ষে করা হনব" (লকু 21:5-6) 

প্রে 1) যখন ইহুছদ শলানকরা এই কোগুছল শুননছিল শয একটি োের অনয োেনরর উের শরনখ যায়ছন, িখন আেছন কীিানব 

মনন কনরন িারা এই িছবষযদ্বাণীনি প্রছিছক্রয়া শদছখনয়ছিল? 
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িার উত্তর িানদর কানি শবে স্তছম্ভি ছিল। মছিনরর প্রছিটা োের িুাঁ ন়ি শফলনি হনব এটা শুননি বয়নসর শেষ বনল িারা োনি! 

এমন নয় শয আমানদর যীশুর কোর ছনছশ্চিকরনণর প্রনয়ােন, ছকন্তু নবী ছমকাও শেরুোনলনমর ধ্বংস এবং এর কারণ 

সম্পনকব ও বনলনিন: 

9শিামরা যানকানবর বংনের শনিারা এবং ইস্রানয়নলর োসনকিব ারা, যারা নযায়ছবচারনক ঘৃণা কনর এবং সরল সবছকিুনক বাাঁকা 

কনর, 10যারা রি ছদনয় ছসনয়ান এবং অনযায় ছদনয় শেরুোনলম গন়ি শিানল। 11এর মাো ঘুনষর েনয ছবচার কনর; এর 

েুনরাছহিরা মূলয ছদনয় ছেক্ষা শদয়; এর নবীরা অনেবর েনয িছবষযদ্বাণী অনুেীলন কনর; িবুও িারা সদাপ্রিুর উের ছনিব র কনর 

বনল, “সদাপ্রিু ছক আমানদর মনধ্য শনই? আমানদর উের শকান দনুযবাগ আসনব না।” 12অিএব শিামার েনয ছসনয়ান শক্ষনির 

মি চাষ করা হনব; শেরুোনলম ধ্বংসসূ্তনের সূ্তনে েছরণি হনব, এবং বাছ়ির েববিটি একটি কানের উচ্চিায় েছরণি হনব 

(Micah 3:9-12) 
70 ছিস্টানে টাইটাস দ্বারা মছিরটি শকবল ধ্বংস করা হয়ছন, িনব এটি আরও শিনে শফলা হনয়ছিল 135 ছিস্টানে যখন শরামান 

সম্রাট হযাছিয়ান স্বাধ্ীনিার েনয ছদ্বিীয় ইহুছদ ছবনরাহনক দমন কনরছিনলন। সাইমন বার শকাচবা ছদ্বিীয় ছবনরানহর শনিৃত্ব শদন। 

ছদ্বিীয় েিােীর শরামান ইছিহাসছবদ কযাছসয়াস ছডও দাছব কনরছিনলন শয শরামানরা 580,000 ইহুছদনক হিযা কনরছিল এবং 

শসই সমনয়, িারা শেরুোনলমনক ধ্বংস কনরছিল এবং েহনরর সমস্ত বা অংনের উের লােল চালায়। সমস্ত ইহুছদনদর বছহষ্কার 

করা হনয়ছিল এবং মিুৃযর যন্ত্রণার মনধ্য শেরুোনলনম ছফনর শযনি ছননষধ্ করা হনয়ছিল। মীখা এবং ছযশুর িছবষযদ্বাণী ছচঠিনি 

েূণব হনয়ছিল। যখন যীশুর কোগুছল ছেষযনদর হৃদনয় ডুনব ছগনয়ছিল, িখন িানদর িানক বযাখযা করনি হনয়ছিল শয এটি কখন 

ঘটনব এবং িার োসন ও রােনত্ব আসার ছচহ্ন কী হনব: 

7িারা ছেনজ্ঞস করল, "গুরু, কখন এই সব ঘটনব? আর শসগুছল শয ঘটনি চনলনি িার ছচহ্ন ছক হনব?" 8ছিছন উত্তর ছদনলন: 

"সাবধ্ান, িুছম শযন প্রিাছরি না হও, শকননা অনননক আমার নানম আসনব, দাছব করনব, 'আছমই ছিছন' এবং 'সময় ঘছননয় 

এনসনি।' িানদর অনুসরণ কনরা না৷ 9যখন শিামরা যুদ্ধ ও ছবেনবর কো শুননব, িখন িয় শেনয়া না৷ এই ছেছনসগুছল অবেযই 

আনগ ঘটনব, ছকন্তু শেষ অছবলনম্ব আসনব না৷" 10 িারের ছিছন িানদর বলনলন: "োছি োছির ছবরুনদ্ধ এবং রােয রানেযর 

ছবরুনদ্ধ উেনব। 11 ছবছিন্ন োয়গায় মহা িূছমকম্প, দছুিব ক্ষ ও মহামারী হনব, এবং স্বগব শেনক িয়ঙ্কর ঘটনা এবং মহান ছচহ্ন 

হনব" (লুক 21:7-11) 

গসনেল শলখকনদর মনধ্য ছিনেন আমানদরনক যীশুর একই বিৃিার ছকিু অংে ছদনয়নিন; শসগুছল মযাছেউ 24, মাকব  13 এবং 

লুক 21-এ োওয়া যায়। মযাছেউ ছলনখনিন শয ছেষযরা িাাঁর িছবষযদ্বাণী সম্পনকব  িাাঁনক প্রে করার আনগ েলোই োহান়ির োনে 

একসানে বনস োকা েযবন্ত অনেক্ষা কনরছিনলন (মযাে ু24:3)। মযাছেউ এবং মাকব  দটুি প্রে ছলছেবদ্ধ কনরনিন শয িারা িাাঁনক 

ছেজ্ঞাসা কনরছিনলন: "আমানদর বলুন," িারা বনলছিল, "এটি কখন ঘটনব, এবং আেনার আগমন এবং যুনগর শেনষর ছচহ্ন কী 
হনব?" 

(মযাে ু24:3)। উত্তনর যীশুর কো হল প্রিুর কানি করা শযনকাননা প্রনের সবনচনয় বছধ্বি উত্তর। এই দটুি েৃেক ঘটনা হল 

শেরুোনলনমর ধ্বংস, যা 70 ছিস্টানে ঘনটছিল, এবং ছিনস্টর প্রিযাবিব ননর ছদনক এছগনয় যাওয়ার সময়, যা ইছিমনধ্য আমানদর 

সমনয় আংছেকিানব চলনি, িনব এই শলখক ছবশ্বাস কনরন শয িানদর প্রনের ছদ্বিীয় অংে, "ছক? আেনার আগমন এবং যনুগর 

শেনষর ছচহ্ন হনব? (মযাে ু24:3), এমন একটি সমনয়র কো বনল, যা শবছেরিাগই এখনও আমানদর সামনন 

শেষ্টের প্রাথদ্বমক সতকক তা দ্বিহ্ন 

িার প্রেম সিকব বাণী হল একটি ব়ি প্রিারণার সময়: "সিকব  োকুন শয আেছন প্রিাছরি না হন" (v. 8)। আমরা এখন শসই 

প্রিারণার সমনয় বাস করছি। আমানদর েত্রু, েয়িাননর োয়গায় এমন ছকিু বযছি রনয়নি যারা রােনীছি, ছমছডয়া এবং 

ছেক্ষায় প্রিানবর সমস্ত ধ্রনণর অবস্থাননর ছনয়ন্ত্রণ অেব ন কনরনি এবং িারা মূলযনবাধ্ এবং প্রিারণার প্রচার করনি যা সমােনক 



অবক্ষনয়র একটি নিুন স্তনর ছননয় যায়। েত্রু মননক কলুছষি ও ছনয়ন্ত্রণ করনি শবছরনয়নি। মানুনষর েিননর ের শেনক এই 

মনির ছদনক ঝুাঁ কনি এবং িীনের ছফনর আসার আগ েযবন্ত আমরা একটি আধ্যাছিক যনুদ্ধ রনয়ছি। িীনে ছবশ্বাসী হওয়া উছচি 

যারা ধ্মবগ্রনের সিযনক ধ্নর রানখ এবং েত্রু, ছমছডয়া, শটছলছিেন এবং ইন্টারনননটর মযাছনেুনলেন ছডিাইনসর কানি শকান 

ছবশ্বাস রানখ না। এমন নয় শয আমরা টিছিনি যা শদছখ িা ক্ষছিকারক, িনব বায় ুিরনে শয শকানও ছকিুনক আমানদর 

সংেয়বানদর একটি স্বাস্থযকর শডাে ছবনবচনা করা উছচি। সকলনকই ঈশ্বনরর বানকযর মানদনের ছবরুনদ্ধ েরীক্ষা করা উছচি। 

আেছন ছক এবং কানক ছবশ্বাস করনবন িা ছনধ্বারণ করুন। বাইনবল আমানদর বনল শয ছমছডয়া গ্রহণ না কনর আিা েরীক্ষা 

করনি। আমরা ঈশ্বনরর েনের সিয ছবরুনদ্ধ সবছকিু েছরমাে. 

ছপ্রয় বনু্ধরা, প্রছিটি আিানক ছবশ্বাস করনবন না, িনব আিানক েরীক্ষা করুন শয িারা ঈশ্বনরর কাি শেনক এনসনি ছকনা, কারণ 

অননক ছমেযা িাববাদী েৃছেবীনি চনল শগনি (1 েন 4:1) 

প্রে 2) প্রিারণা যছদ যীশুর আগমননর প্রােছমক লক্ষণগুছলর মনধ্য একটি হয়, িাহনল আেছন আেনক শকান ছেছনসগুছল 

শদনখনিন যা মানুষনক ঈশ্বর এবং িাাঁর বাকয সম্পনকব  জ্ঞান শেনক দনূর ছননয় যায়? আেছন ছক মনন কনরন শয সনিযর ধ্ারণা আে 

আক্রমণ করা হনয়নি? ছকিানব? 

প্রিু িখন আমানদরনক সিকব  করনি ছগনয়ছিনলন যারা আসনব শঘাষণা কনর শয িারাই িীে (v. 8)। এই সিকব িা ছনিঃসনিনহ 

আমরা শয যুনগ বাস কছর িার একটি তবছেেয। অনননক ইছিমনধ্যই ছননেনদরনক ত্রাণকিব া ছহসানব শঘাষণা করনি এনসনিন এবং 

িাবনিন শয িানদর একাই ছবনশ্বর সমসযার উত্তর আনি। আছম ছনছশ্চি শয আরও সামনন আনি। এমন একেন োকনবন ছযছন 

দাছব করনবন শয ছিছনই ঈশ্বর (2 ছেসানলাছনয়স 2:3-4) এবং িাাঁনক ঈশ্বর ছহসানব উোসনা করা হনব বনল মনন হনব 

িার সানে, একেন ধ্মীয় বযছিত্ব োকনব, একেন বযছি লক্ষণ করনব এবং ছননেনক একটি শমষোবক শঘাষণা করনব, িনব 

অিযন্তরীণিানব শস িাগননর মনিা প্রকৃছির রনয়নি। ছিছন দাছব করনবন শয ছবশ্ব শনিা, িীেেত্রুনক েেূা করা উছচি: 

11 িারের আছম আর একটা েন্তুনক েৃছেবী শেনক শবছরনয় আসনি শদখলাম। শি়িার বাচ্চার মনিা িার দটুি ছেং ছিল, ছকন্তু শস 

িাগননর মনিা কো বলি। 12ছিছন িার েনক্ষ প্রেম েন্তুর সমস্ত কিৃব ত্ব প্রনয়াগ কনরছিনলন এবং েৃছেবী ও িার বাছসিানদর 

শসই প্রেম েন্তুটির েূো করনি বাধ্য কনরছিনলন, যার মারািক ক্ষি ছনরাময় হনয়ছিল। 13এবং ছিছন মহান ও অনল ছকক 

ছচহ্নগুছল প্রদেবন কনরছিনলন, এমনছক মানুনষর েণূব দছৃেনি স্বগব শেনক েৃছেবীনি আগুন নাছমনয়ছিনলন৷ 14প্রেম েন্তুর েক্ষ শেনক 

িানক শয ছচহ্নগুছল করার ক্ষমিা শদওয়া হনয়ছিল িার কারনণ, ছিছন েৃছেবীর বাছসিানদর প্রিাছরি কনরছিনলন (প্রকাছেি বাকয 
13:11-14) 

যছদও এই বযছি, যানক সাধ্ারণি ছমেযা নবী বলা হয়, মহান এবং অনল ছকক ছনদেবন শদখানব, স্বগব শেনক েৃছেবীনি আগুন 

নাছমনয় আননব, আমানদর অবেযই এই ধ্রননর লক্ষণগুছলনক উনেক্ষা করনি হনব এবং ঈশ্বনরর বানকয যা শেখাননা হনয়নি িা ধ্নর 

রাখনি হনব। আমরা প্রিাছরি হনি হনব না! যছদও শসখানন যারা আমানদরনক িানদর অনুসরণ করার েনয প্রিারণা করনি 

চাইনব, যীশু আমানদর বনলন শয এটি এখনও একটি প্রােছমক ছচহ্ন: "এই ছেছনসগুছল অবেযই প্রেনম ঘটনব, ছকন্তু শেষ অছবলনম্ব 

আসনব না" (ি. 9) 

যুদ্ধ এবং দ্ববপ্লব 

প্রিারণা, ছমেযা শনিা, যুদ্ধ এবং ছবেব সবই প্রােছমক সিকব বািব া। যীশু আমানদর সিকব  কনরছিনলন শয োছি োছির ছবরুনদ্ধ 

এবং রােয রানেযর ছবরুনদ্ধ উেনব (আয়াি 10)। প্রেম ছবশ্বযুনদ্ধ যারা মারা শগনি িানদর েছরসংখযান 31,508,200। ছদ্বিীয় 

ছবশ্বযুনদ্ধর েনয, যারা মারা ছগনয়ছিল িানদর েছরমাণ ছিল 52,199,262। ছবংে েিােীর মাত্র দটুি ছবশ্বযুনদ্ধ 83 ছমছলয়ননরও 

শবছে মানুষ মারা ছগনয়ছিল; এটি এনক অেনরর ছবরুনদ্ধ ছবছিন্ন োছির দ্বারা ল়িাই করা অনযানয অননক দ্বন্দ্ব িা়িাই। 



ছদ্বিীয় ছবশ্বযুনদ্ধর সময়, নাৎছসনদর হানি ৬০ লানখরও শবছে ইহুছদ মানুষ ছনহি হনয়ছিল। এই যুদ্ধ ইহুছদনদর িানদর প্রাচীন 

মািৃিূছম ইসরানয়নল প্রিযাবিব ন ছননয় আনস। শসই শেনক, ইহুছদ েনগণ 1948 সানল একটি োছি হওয়ার ের শেনক োাঁচটি 

উনিখনযাগয যুনদ্ধ ল়িাই কনরনি, অেবাৎ 1948, 1956, 1967, 1973 এবং 1982৷ এর দ্বারা অনুমান করা যায় না শয যীশু 

শকবল ইস্রানয়ল োছির লক্ষণগুছলর কো বলছিনলন৷ যীশুর দ্বারা উচ্চাছরি িছবষযদ্বাণীমূলক ছচহ্নগুছল হল ছবশ্ব ঘটনা (লকু 

21:35), ছকন্তু ইস্রানয়নলর অবেযই িার যুদ্ধ এবং ছবেনবর অংে ছিল। প্রিু বনলছিনলন শয শকবল যুদ্ধই নয় ছবেবও হনব। 

ইসরানয়নলর িৎকালীন প্রধ্ানমন্ত্রী, এছরনয়ল েযারন যখন ছবিছকব িিানব 28শে শসনেম্বর, 2000 িাছরনখ শটম্পল মাউন্ট 

েছরদেবন কনরন, িানদর েছবত্র স্থানন ইহুছদ ছহনসনব প্রােবনা করনি, িখন ছফছলছস্তছনরা ছবেনব শেনগ ওনে। 1967 সানল েডব ান 

শেনক শেরুোনলম েুনরুদ্ধার করা হনলও, শটম্পল মাউন্ট এখনও মসুছলমনদর হানি রনয়নি। েযারননর এই কােটি ছদ্বিীয় 

ইছন্তফাদা নানম েছরছচি। ছকিু ছফছলছস্তছন প্রছিছনছধ্ এছরনয়ল েযারননর সফরনক ইছন্তফাদার কারণ ছহনসনব উছ়িনয় ছদনয়নিন; 

েছরবনিব , িারা মনন কনর শয সছহংসিার অনুঘটক ছিল 25শে েলুাই, 2000-এ কযাম্প শডছিড আনলাচনার িােন। সাম্প্রছিক 

বিরগুছলনি ঘনট যাওয়া অননকগুছলর মনধ্য ইস্রানয়নল এই অিুযত্থান বা ছবেব শুধ্ুমাত্র একটি। সারা ছবনশ্ব আমরা অোছন্তর কো 
শুছন 

ছবেব েেটি গ্রীক েে আকাটাস্টযানটানসর অনুবাদ। এর অেব: 

একটি ছস্থর বা ছস্থর অবস্থা, শকাননা ছকিুর প্রছিষ্ঠা বা ছনষ্পছত্ত। হট্টনগাল, শকালাহল, অছনয়ম, বযাঘাি, ছবেৃঙ্খলা। 
এটি রােননছিক বা সামাছেক ছবেব, ছবনরাহ, রাষ্ট্রনরানহর েনয বযবহৃি হয়; দাো, ছবনরাহ এবং শগালনযাগ। 

আমরা এখন সমস্ত োছির স্বীকৃি রােননছিক বযবস্থার ছবরুনদ্ধ ছবেনবর সমনয়র মুনখামুছখ। ছবশ্ব অোছন্তনি রনয়নি 
এবং োকনব এবং ছবেৃঙ্খলা, িয়, নাগছরক অোছন্ত এবং রােননছিক ছবেব আনার েনয আমানদর েত্রুর েছরকল্পনার 
সমস্ত অংে এবং োনসবল। এই ধ্রননর েলবায়ুনি, েৃছেবীর েনসংখযা ছনয়ন্ত্রণ করা একেন মানুনষর েনক্ষ সমগ্র 
েৃছেবীর উের একটি ছবশ্ব সরকারনক োসন করা সহে হনব 

লুক িারেনর আমানদর বলনি ছগনয়ছিনলন শয যীশু িূছমকম্প, দছুিব ক্ষ এবং মানব োছির সানে ঘটনি োকা 
মহামারী সম্পনকব  িয়ঙ্কর ঘটনা এবং স্বগব শেনক ব়ি লক্ষণগুছলর সানে কো বনলছিনলন: 

ছবছিন্ন োয়গায় মহা িূছমকম্প, দছুিব ক্ষ ও মহামারী হনব, এবং িয়ঙ্কর ঘটনা এবং স্বগব শেনক ব়ি ব়ি ছচহ্ন হনব” 
(লুক 21:11) 

প্রকাছেি বাকয 6:5-8 বনল শয িীনের েীঘ্রই আগমননর অনযানয লক্ষণগুছলর মনধ্য দছুিব ক্ষ এবং শেনগর কারনণ মারা 
যাওয়া অনননকই োকনব। শলখার সময় (27 মাচব , 2020), িাইরানসর প্রাদিুব ানবর কারনণ হাোর হাোর মানুষ মারা 
শগনি। উেনরর অনুনিনদ, লকু দছুিব ক্ষ এবং মহামারীর কো ছলনখনিন যা িনয়র কারণ, শসইসানে িয়ঙ্কর ঘটনা এবং 
স্বগব শেনক মহান লক্ষণ। আমরা োছন না শয িাইরাসটি লকু দ্বারা উছিছখি মহামারী ছকনা, িনব এটি ঈশ্বনরর কাি 
শেনক আমানদরনক এই বাস্তবিায় োছগনয় শিালার েনয একটি ছচহ্ন হনি োনর শয এই েৃছেবীটিই শনই এবং আমানদর 
আগমননর েনয ছননেনক প্রস্তুি করনি হনব আমানদর রাো মহামারী েেটি গ্রীক েে "লয়নমাস" শেনক এনসনি যার 
অেব শেগ, একটি মারািক মহামারী শরাগ 

মযাছেউ শসই লক্ষণগুছল সম্পনকব  আরও ছকিু েে শযাগ কনরনিন যা আমানদর আধ্যাছিক ঘমু শেনক োছগনয় িুলনি হনব। ছিছন েন্ম 
সংনকাচননর সূচনা ছহসানব উনিছখি লক্ষণগুছল সম্পনকব  বনলন: 7 “োছি োছির ছবরুনদ্ধ এবং রােয রানেযর ছবরুনদ্ধ উেনব। ছবছিন্ন 
স্থানন দছুিব ক্ষ ও িূছমকম্প হনব। 8 এই সবই প্রসব শবদনার শুরু" (মযােু 24:7-8) 



3 প্রে (v. 8) 

যখন একেন গিব বিী মছহলা প্রসনবর প্রছক্রয়া শুরু কনরন, িখন বযো িীব্র হয় না এবং েনন্মর সংনকাচন কনয়ক ছমছননটর 
বযবধ্ানন োনক। শস সন্তাননর েনন্মর যি কানি আনস, িনব, সংনকাচন িি ঘন ঘন হয়, বযোর মাত্রা অননক শবছে উনিখনযাগয। এই 
উেমা বযবহার কনর, যীশু বলছিনলন শয যুনগর শেনষর ছদনক েৃছেবী যি কানি আসনব, যুদ্ধ, ছবেব, দছুিব ক্ষ, মহামারী এবং 
িূছমকম্প িি ঘন ঘন হনব। একেন মছহলার সংনকাচন শযমন আরও 

শবদনাদায়ক হয়, শিমছন েৃছেবীনি গ্রনহ অনননকর বযো, যন্ত্রণা, অসুস্থিা এবং মৃিুযর েছরমাণও বছৃদ্ধ োনব। যুদ্ধ এবং ছবেব হনব 
অননক মারািক, প্রাণহাছনর সানে। মযাছেউ আমানদর বনল শয: 

যছদ শসই ছদনগুছলনক সংছক্ষপ্ত না করা হি, িনব শকউ বাাঁচি না, ছকন্তু ছনববাছচিনদর েনয শসই ছদনগুছল শিাট করা হনব (মযােু 
24:22) 

এটা আমানদর প্রিু যীশুর শচহারা দ্বারা সংছক্ষপ্ত করা হনব. ছিছন আসনবন িানদর েনয যারা িাাঁর। আেনার এবং আমার েনয এই 
সব মানন ছক? এটা ছনছশ্চি করার সময় এনসনি শয আমরা িীনের অন্তগবি, যানি ছিছন যখন আসনবন, আমরা িাাঁর আগমনন 
লছিি না হই। আমরা দদুব ান্ত ছদনগুছলনি বাস করছি, িনব আমানদর িয় োওয়ার দরকার শনই। আমানদর শসই সমনয়র অনেক্ষা 
করা উছচি যখন িীে ছফনর আসনবন। আিছবশ্বাস এবং োছন্ত যারা িীনের মনধ্য রনয়নি িানদর সকলনক েূণব কনর এবং বুঝনি 
োনর শয ছিছন আমানদর ছননের েীবননর সানে সানে সমস্ত ছবনশ্বর ঘটনাগুছল িাাঁর হানি রানখন। এর আনলানক, আমানদর এই 
েগনির ছেছনসগুছলনক েিিানব ধ্নর রাখার দরকার শনই। ঈশ্বর ছনয়ন্ত্রনণ আনিন, এবং আমানদর এই সিযটি ছননেনদরনক মনন 
কছরনয় ছদনি হনব। 

একই সমনয় কছেি লূনকর সমান্তরাল অনুনিনদ, মযাছেউ আমানদর সািটি দিুঃখ ছদনয়নিন যা ছযশু ধ্মীয় শনিানদর সম্পনকব  বনলছিনলন, 
প্রিু এই েেগুছল বনল শেষ কনরনিন: 

37"শেরুোনলম, শেরুোনলম, িুছম যারা িাববাদীনদর হিযা কনরা এবং শিামার কানি শপ্রছরিনদরনক োের িুাঁ ন়ি হিযা কনরা, আছম 
কিবার শিামার সন্তাননদর একত্র করনি শচনয়ছি, শযমন একটি মুরছগ িার িানাগুছলনক িার ডানার নীনচ েন়িা কনর, ছকন্তু িুছম 
রাছে ছিনল না৷ 38শদখ, শিামার বাছ়ি 39কারণ আছম শিামানদর বলছি, শিামরা আমানক আর শদখনি োনব না যিক্ষণ না 
শিামরা বলনব, 'ধ্নয ছিছন ছযছন প্রিুর নানম আনসন'" (মযােু 23:37-39) 

আমরা এমন এক সমনয় বাস করছি যখন শসই িছবষযদ্বাণী েণূব হনি। আমানক বলা হনয়নি শয ইস্রানয়নলর শদনে এখন 200টি মেীহ 
ছবশ্বাসীনদর মেলী রনয়নি। যীশু বনলছিনলন শয ছিছন আর আসনবন না যিক্ষণ না ইহুছদরা িানক স্বাগি োনানব। এমন এক সমনয় 
শবাঁনচ োকা কিই না উনত্তেনােণূব, যখন ইস্রানয়নলর অনননকই িানদর মেীনহর কানি শে াঁিানি! 

যছদও শেষ হওয়ার আনগ অন্ধকার সময় রনয়নি, িনব এটি সমস্ত খারাে খবর নয়। অন্ধকার আনলানক েয় করনব 
না। শেষ ছদনন কী ঘটনব শস সম্পনকব  োস্ত্র আমানদর আনলা শদয়: 

শেনন্টকনস্টর ছদনন ছেটার েনিার উনদ্দনে বনলছিনলন, 

শেষ সমনয়, ঈশ্বর বনলন, আছম আমার আিা সমস্ত মানুনষর উের শঢনল শদব। শিামার শিনলনমনয়রা িাববাণী 
বলনব, শিামার যুবকরা দেবন োনব; শিামার বুন়িারা স্বপ্ন শদখনব। এমনছক আমার দাসনদর উের, েরুুষ এবং 
মছহলা উিনয়র উের, আছম শসই ছদনগুছলনি আমার আিা শঢনল শদব এবং িারা িছবষযদ্বাণী করনব (শপ্রছরি 
2:17-18) 



এই েীবদ্দোয় আমরা যা োর করনি োছর িা সনেও, আছম শেনন্টকনস্টর ছদনন েনিার কানি ছেটানরর শদওয়া 
আনরকটি উদৃ্ধছি ছদনয় শেষ করনি চাই যখন ছিছন শডছিনডর কোর প্রছিধ্বছন কনরছিনলন, বনলছিনলন: 

আছম প্রিুনক সববদা আমার সামনন শদনখছি। কারণ ছিছন আমার ডান হানি আনিন, আছম ন়িব না। অিএব, 
আমার হৃদয় আনছিি এবং আমার ছেহ্বা আনছিি, আমার েরীরও আোয় শবাঁনচ োকনব, কারণ আেছন আমানক 
কবনর েছরিযাগ করনবন না, এবং আেছন আেনার েছবত্রনক ক্ষয় শদখনি শদনবন না। িুছম আমানক েীবননর 
েেগুনলা োছননয়ি; আেছন আেনার উেছস্থছিনি আমানক আননি েূণব করনবন (শপ্রছরি 2:25-28) 

ছেটার েনিানক বনলছিনলন শয এই আয়ািটি নাোনরনের যীশুর কো বলার েনয সামননর ছদনক ছননদবে কনরনি। 
ছিছন আেনার এবং আমার েনয েে তিছর কনরনিন যানি আমরাও এই আয়ািটি উদৃ্ধি করনি োছর এবং কনের 
সমনয় এটিনক ধ্নর রাখনি োছর। ঈশ্বর আমানদরনক েীবননর েেগুনলা োছননয় ছদনয়নিন! ছিছন িাাঁর উেছস্থছিনি 
আমানদর আননির প্রছিশ্রুছি ছদনয়নিন, এবং কখনও আমানদর শিন়ি যানবন না বা েছরিযাগ করনবন না। আমরা 
ছবশ্বাস করনি োছর শয ছিছন ছনয়ন্ত্রনণ আনিন, আমরা আমানদর চারোনে যা শদছখ না শকন। আমরা বছল, “প্রিু, 
আমরা আেনানক ছবশ্বাস কছর! কারণ িুছম আমার ডান হানি, আছম ন়িব না!” 

প্রােবনা: ছেিা, আমরা এই ছবনশ্বর উদ্ভাছসি ঘটনাগুছল শদখনি োই, আমানদরনক অছস্থর না হনি সাহাযয করুন, 
বরং, প্রছিটি ছদননক েছরেূণবিানব বাাঁচুন। প্রছিটি ছদন শযমন আনস শিমন ছননি আমানদর সাহাযয করুন এবং 
আেনানক অনুসরণ করার েনয আমানদর যোসাধ্য শচো করুন। আমরা অেছরহাযব ছেছনসগুছলনি শফাকাস করনি 
চাই, অেবাত্, শসই ছেছনসগুছলর যা ছচরন্তন মূলয রনয়নি৷ আমরা বছল, "ধ্নয ছিছন ছযছন প্রিুর নানম আনসন" 
আনমন৷ 

ছিনস্টর ছদ্বিীয় আগমননর উের আরও নয়টি গনবষণা ে়িনি, ছনম্নছলছখি ছলনঙ্ক ছিক করুন: দয এন্ড টাইমস 
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