
3. পনুরত্থান শরীর 

অন�কাল মেধয্ অ�দৃর্ ি� 

বািড় যাি� 

ছুিটেত, কােজর জনয্ বা অনয্ েকানও কারেণ িকছু সমেয়র জনয্ দূের থাকার পের যা পিরিচত তা বািড়েত আসার মেধয্ িবেশষ িকছু রেয়েছ। 

আমরা যখন আমােদর ৈদনি�ন পিরেবেশ িফের যাই তখন শ�, গ� এবং চা�ুষ অনু�ারক রেয়েছ। বািড়েত থাকা খুব আরামদায়ক অনুভূিত। 

এমনিক আমরা িকছু স�েকর্ র িবষেয় বিল েয, আমরা একিট িনিদর্� বয্ি�র সােথ "বািড়েত" অনুভব কির। আমরা যা বলেত চাি�, েসই বয্ি�িট 

আমােদর মেন কের েয আমরা িফের েযেত পাির এবং িনেজর মেতা হেত পাির, েযমন আমরা বািড়েত থািক। �েতয্েকরই িব�ােমর জায়গা থাকা 

উিচত, তােদর বািড় ডাকার জায়গা। িতিন এই পৃিথবী েছেড় যাওয়ার আেগ, যীশ আমােদর �িত�িত িদেয়িছেলন েয িতিন আমােদর জনয্ এমন 

একিট জায়গা ��ত করেবন। এমন একিট জায়গা েযখােন আমরা তাঁর সােথ বাস করব, এমন একিট ঘর যা অনয্ েকানও নয়। এই জীবেন আমরা 

েয ঘরিটেক িচিন, তা যতই ন� বা মহৎ েহাক না েকন, যারা তাঁর তােদর জনয্ িতিন যা ��ত কেরেছন তার তুলনায় ফয্াকােশ হেব 

আিম যখন িকেশার িছলাম, তখন আিম অয্াভালন �ুজ লাইনাের িডশওয়াশার িহসােব কাজ করতাম। জাহাজিট ইংলয্া� েথেক উত্তর আি�কা, 

মরে�া, িজ�া�ার এবং ে�েনর টয্ানিজয়াসর্ এবং কাসা�া�া পিরদশর্ন কেরিছল। তাপমা�া 90 এর উপেরর িদেক িছল, এবং জাহােজ েকানও 

শীতাতপ িনয়�ণ বয্ব�া িছল না এবং আমরা খুব দীঘর্ ঘ�া কাজ কেরিছ। সবেচেয় খারাপ অংশিট রা�াঘের/গয্ািলেত কাজ করিছল, যা েডেকর 

তুলনায় অেনক েবিশ গরম িছল। অিতির� ঘােমর কারেণ �িতিদন লবেণর টয্াবেলট েখেত হেতা। আিম দুই স�ােহর জনয্ দীঘর্, কিঠন ঘ�া কাজ 

কেরিছ, িক� কেঠার পির�েমর কারেণ এিট অেনক েবিশ সময় েলেগেছ। আমার মেন আেছ যখন জাহাজিট অবেশেষ ইংলয্াে�র েডাভােরর 

েহায়াইট ি�ফস অিত�ম কেরিছল; বািড় মা� এক ঘ�া দূের! এিট একিট আেবগময় মুহূতর্  িছল। 

1) বািড় িফের আপনার ি�য় গ� িক? আপনার মেন আটেক থাকা একিট সময় ভাগ করন; এটা িক িছল েয বািড় িফের এত ভােলা লাগেছ? 
 

একিট পুরােনা ধমর্�চারক দ�িতর গ� আেছ, মিরসনস, যারা 40 বছর আি�কায় ি�ে�র ধমর্�চারক িহসােব েসবা করার পর অবেশেষ 

আেমিরকায় িফের আেসন। একই জাহােজ িছেলন তৎকালীন আেমিরকান ে�িসেড� েটিড রজেভ�, িযিন আি�কান সাফাির েথেক িফরিছেলন। 
িনউইয়েকর্  বয্া� এবং পয্ােরড চলিছল যখন সবাই েটিডেক �াগত জানােত ডেক উেঠিছল কারণ তার �া�আটলাি�ক লাইনার ওেয়র পােশ 

এেসিছল। জনতা এবং ে�স অবেশেষ েটিডর বািড় িফের যাওয়ার এক ঝলক েদখার জনয্ অেপ�া করিছল। মিরসনরা েসিদন ব�র েছেড় 

যাওয়ার সময় দুঃখ েপেয়িছেলন কারণ তােদর কােছ সামানয্ অথর্ িছল এবং একিট েছাট অয্াপাটর্ েমে�র জনয্ যেথ� িছল। েটিড রজেভ� েয 

অভয্থর্না েপেয়েছন তা েদেখ েহনির েবশ কম িছেলন। িতিন তার �ীেক বেলিছেলন েয িকছু ভুল হেত পাের, কারণ তারা তােদর জীবেনর 40 বছর 

ি��ান িমশনারী কােজ িদেয়েছ, এবং েকউ তােদর বািড়েত �াগত জানােত ডেক আসেতও যেথ� িচ�া কেরিন। তার বুি�মান �ী তােক এই িবষেয় 

�াথর্না কের �ভুর কােছ েযেত বেলিছেলন। িকছু�ণ পের, িতিন িফের আেসন, তার মুেখ একিট উ�ল হািস িনেয়, �ভু মেন কিরেয় িদেয়িছেলন, 

"েহনির, আপিন এখনও বািড়েত আেসনিন।" 

আপিন যিদ এই জীবন েথেক �া� হেয় পেড়ন তেব িনেজেক মেন কিরেয় িদন, "আপিন এখনও বািড়েত আেসনিন।" একইভােব, আপিন যিদ 

আত্মতু� হেয় যান এবং এই জীবেনর আরাম উপেভাগ করার জনয্ আপনার সম� সং�ান এবং �েচ�া বয্য় কের একিট উে�গহীন জীবনযাপন 

কেরন, তেব এিট স�েকর্  িচ�া করন: এখােন সব িকছুই েনই। আপিন যিদ িব�াসী হন, তাহেল এই পাপপূণর্ পৃিথবী আপনার িচর�ায়ী বাস�ান 

নয়। এই জীবন মা� অ� সমেয়র জনয্, এবং এমন সময় আসেব যখন �ভু তাঁর সােথ থাকার জনয্ আমােদর বািড়েত িনেয় যােবন। আমরা 

আমােদর তাঁবুর খঁুিট েবর করব এবং তাঁবু েভেঙ েফলুন (2 কিরি�য়ানস 5:1-4), হয় শরীর েথেক িবদােয়র সময় (মৃতুয্) বা 
যখন �ভু তাঁর �িত�িত অনুসাের আমােদর জনয্ িফের আসেবন। 

 

1"েতামার হৃদয়েক অি�র হেত িদও না; ঈ�ের িব�াস কর, আমােকও িব�াস কর। 2"আমার িপতার বািড়েত অেনক 
বাস�ান আেছ; যিদ তা না হেতা, আিম েতামােক বলতাম; কারণ আিম েতামার জনয্ একটা জায়গা ��ত করেত যাি�। 
3"যিদ আিম যাই এবং আপনার জনয্ একিট জায়গা ��ত কির, আিম আবার আসব এবং আপনােক আমার কােছ �হণ 
করব, যােত আিম েযখােন আিছ, েসখােন আপিনও থাকেত পােরন (জন 14:1-3) 



আমােদর পূবর্বত� গেবষণায়, আমরা তাঁর চােচর্ র জনয্ �ভুর আগমন স�েকর্ কথা বেলিছলাম যখন িতিন ঈ�রীয় চির�, 
িব��তা এবং েসবার অিধকারী বয্ি�েদর পুর�ৃত করেবন। এই অধয্য়েন, আমরা পুনরত্থান েদেহর িদেক তাকাব যা িব�াসীরা 
�ীে�র আগমেন পােব। �ভু জােনন যারা তাঁর (2 িটেমািথ 2:19), এবং িতিন তাঁর েফেরশতােদর পাঠােবন এবং যারা তাঁর 
পির�ােণর উপহার েপেয়েছন তােদর জেড়া করেবন: 

এবং িতিন তার �গর্দূতেদরেক একিট উ��ের িশঙার ডাক িদেয় পাঠােবন, এবং তারা �েগর্র এক �া� েথেক অনয্ �াে� চার বায়ু েথেক তাঁর 

িনবর্ািচতেদর এক� করেব (ময্াথু 24:31) 

আিম িকছু বাইেবল িশ�কেদর েথেক িভ� যারা েশখায় েয �ীে�র দুিট ি�তীয় আগমন রেয়েছ, একিট ে�শ বা িনপীড়েনর সমেয়র আেগ এবং 

একিট পের। আিম িব�াস কির েয �ীে�র এক েসেকে�র আগমন আেছ। শাে�র েকাথাও আমরা �ীে�র ি�তীয় ি�তীয় আগমেনর কথা বলা েনই। 
�ীে�র আগমেন, চাচর্  র য্াপচারড হয় বা েমেঘ তাঁর সােথ একি�ত হয়: 

13ভাই ও েবােনরা, আমরা চাই না েয, যারা মৃতুয্েত ঘুিমেয় আেছ তােদর স�ে� েতামরা অ�াত থাক, যােত েতামরা অনয্ মানবজািতর মত 

দুঃখ না কর, যােদর েকান আশা েনই। 14কারণ আমরা িব�াস কির েয যীশ মারা েগেছন এবং পুনরিত্থত হেয়েছন, আর তাই আমরা িব�াস 

কির েয ঈ�র যীশর মেধয্ যারা ঘুিমেয়েছন তােদর সে� আনেবন৷ 15 �ভুর বাকয্ অনুসাের, আমরা আপনােক বলিছ েয আমরা যারা এখনও 

জীিবত, যারা �ভুর আগমন পযর্� বািক আেছ, তারা অবশয্ই যারা ঘুিমেয় পেড়েছ তােদর আেগ থাকেব না। 16কারণ �ভু �য়ং �গর্ েথেক 

েনেম আসেবন, েজাের হকুম িদেয়, �ধান দূেতর কে� এবং ঈ�েরর তূরী ডােক, এবং �ীে� মৃতরা �থেম উঠেব৷ 17এর পের, আমরা যারা 

েবঁেচ আিছ এবং অবিশ� আিছ, তােদর সে� আকােশ �ভুর সােথ েদখা করার জনয্ েমেঘর মেধয্ ধরা পড়ব। এবং তাই আমরা িচরকাল �ভুর 

সােথ থাকব (1 িথসালনীয় 4:13-17) 

উপেরর পয্ােসজিট হল চােচর্ র আন� স�েকর্  �ািসক পয্ােসজ। আমরা এই গেবষণায় অনয্� বেলিছ, যর্াপচার শ�িট বাইেবেল পাওয়া যায় না। 

আমরা লয্ািটন শ� েরেপর েথেক ইংেরিজ শ� "যর্াপচার" পাই, যা �ীক শ� হারপােজার অনুবাদ কের। এই শে�র অথর্ হল িছিনেয় েনওয়া। এিট 

ইংেরিজেত অনুবাদ করা হেয়েছ উপেরর পয্ােসেজ "caught up" (v. 17) িদেয়। এই ঘটনািট �ভু যীশ �য়ং েথেক একিট উ� িচৎকার �ারা পূেবর্ 

হেব. আিম আ�যর্ হই েয, তাঁর েঠাঁট েথেক েজাের আেদেশ কী শ� েবর হেব। পৃিথবীেত যারা আেছ তারাও উ��ের িশঙার ডাক শনেত পােব। 
�ীে�র সম� িব�াসী যারা �ীে� মারা েগেছ/িন�ায় েগেছ তােদর যীশর সােথ আনা হেব (v. 14) এবং অিবলে� তােদর েদেহর সােথ পিরবিতর্ ত হেব 

এবং পুনরায় িমিলত হেব। যারা এখনও পৃিথবীেত েবঁেচ আেছ তারা িব�বয্াপী সম� িব�াসীেদর সােথ একি�ত হওয়ার আেগ এিট ঘটেত েদখেব। 

2) আমােদর আত্মা/আত্মা �েগর্ চেল যাওয়ার পের একিট নতুন েদহ �াি�র তাৎপযর্ বা উে�শয্ কী? 
 

শরীেরর পনুরত্থান 
 

এই ঘটনািট েযিটেক আমরা চােচর্ র অতয্া�যর্ বেল থািক, একই ঘটনািট ধমর্�ে�র একিট িভ� অনুে�েদ যােক আমরা পুনরত্থান বিল। চােচর্ র 

আনে�, আমােদর েদহ অিবলে� পিরবিতর্ ত হেব, িঠক েযমন যীশর েদহ িছল যখন ঈ�র তাঁেক মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত কেরিছেলন। পল 

কিরে�র চােচর্  েসই িদন স�েকর্  িলেখিছেলন েযিদন সম� িব�াসী মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত হেব: 
 

50 ভাই ও েবােনরা, আিম এখন বলিছ, র� মাংস ঈ�েরর রােজয্র অিধকারী হেত পাের না৷ িকংবা �ংসশীলও অিবন�র উত্তরািধকারী হয় 

না। 51েদখ, আিম েতামােক একটা রহসয্ বলিছ; আমরা সবাই ঘুমােবা না, িক� আমরা সবাই পিরবিতর্ ত হব, 52 মুহূেতর্ র মেধয্, েচােখর 

পলেক, েশষ িশংগায়; কারণ তূরী বাজেব, এবং মৃতরা অিবন�র হেয় উঠেব, এবং আমরা পিরবিতর্ ত হব (1 কিরি�য়ানস 15:50-52) 

 
এই একই ঘটনািট একিট �াে�েটর িবে�ারণ এবং মৃতেদর পুনরিত্থত হওয়ার আেগ, এবং আিম িব�াস কির তারা একই ঘটনার কথা বেল, মৃতুয্ 

েথেক যর্াপচার বা পুনরত্থান। মৃতেদর দুিট জীিবত হয় না; যর্াপচার এবং পুনরত্থান একই ঘটনা। আমােদর পািথর্ব তাঁবু, এই পৃিথবীেত আমােদর 

সকেলর এই পাপপূণর্ েদহিট তাত্�িণকভােব পিরবিতর্ ত হেব। এই পিরবতর্ নিট "একিট মুহূতর্ " (v. 52) এ ঘেট। বয্বহৃত �ীক শ� হল atomō; এই 

শ� েথেক আমরা ইংেরিজ শ� "atom" পাই। এিট একিট েসেকে�র একিট পারমাণিবক কণােক বণর্না কের - তাত্�িণকভােব, �ভু আমােদর 

ৈদিহক েদহেক তাঁর মেতা কের পিরবতর্ ন করেবন৷ দুবার "পিরবিতর্ ত" শ�িট বয্বহার করা হেয়েছ এবং শধুমা� শাে�র এই অনুে�েদ। �ীক শ� 

হল অয্ালােগেসােমথা। এর অথর্ পিরবতর্ ন করা, পিরবতর্ ন করা, রপা�র করা। এই রপা�র স�েকর্  িতিন আমােদর বলার আেগ, ে�িরত পল 



বীেজর কী ঘেট তা িলেখ এই ঘটনার পিরচয় েদন। আসুন িতিন কী েযাগােযাগ করেছন তা েবাঝার েচ�া কির। ি��ান িহসােব আমরা কীভােব 

একিট মিহমাি�ত েদহ �হণ করেত আিস তার �ি�য়া স�েকর্  িতিন িলেখিছেলন বেল আমােদর অনুে�েদ িকছুটা িপছেন েযেত হেব: 
 

35িক� েকউ হয়েতা িজে�স করেত পাের, "মৃতরা িকভােব জীিবত হয়? তারা িক ধরেনর েদহ িনেয় আসেব?" 36 কত েবাকা! তুিম যা বপন 

কেরা তা মের না েগেল জীবেন আেস না। 37যখন তুিম বীজ বপন কর, তখন েয েদহ হেব তা তুিম েরাপণ কেরা না, িক� েকবল একিট বীজ, 

স�বত গম বা অনয্ িকছুর। 38িক� ঈ�র েযমন ি�র কিরয়ােছন, তাহােক একিট েদহ দান কেরন, এবং �েতয্ক �কার বীজেক তাহার িনজ� 

েদহ েদন। 39সকল মাংস এক রকম নয়: মানুেষর এক রকম, পশেদর আেরক রকম, পািখর আেরক রকম আর মােছর আেরক রকম। 

40�গ�য় েদহও আেছ এবং পািথর্ব েদহও আেছ; িক� �গ�য় েদেহর জাঁকজমক এক �কার, আর পািথর্ব েদেহর েশাভা অনয্ রকম। 41সূেযর্র 

এক রকম জাঁকজমক, চে�র আেরক রকম আর তারার আেরক রকম; এবং তারকা জাঁকজমকপূণর্ তারকা েথেক পৃথক. 42 মৃতেদর 

পুনরত্থােনর ে�ে�ও তাই হেব (1 কিরি�য়ানস 15:35-42) 
 

পল একিট বীেজর উপমা বয্বহার কেরন। িতিন িলেখেছন েয একিট বীজ তা েথেক আসা উি�দ েথেক উে�খেযাগয্ভােব 

আলাদা। িতিন বেলেছন েয আমােদর ৈদিহক েদহ একিট বীজ যা েদেহর মৃতুয্র সময় বপন করা হেল, এই পাপপূণর্ বয়স েশষ হেয় 

েগেল এবং েদেহর পুনরত্থান ঘটেল তা উে�খেযাগয্ভােব পিরবিতর্ ত হেব। পুনরত্থান েদহ স�েকর্  আরও কথা বলার আেগ, 

আমােদর বুঝেত হেব কীভােব এই রপা�রিট ঘেট। 
 

ঈ�েরর জীবন আমােদর হৃদেয় বপন করা হেয়েছ 
 

েলােকরা যখন �ীে�র কােছ তােদর জীবন েদয়, তখন তার মেধয্ িকছু ঘেট। তারা আত্মার �ারা পুনরিত্থত বা পুনরায় জ��হণ 

কের। যীশ বেলিছেলন েয উপের েথেক জ� েনওয়া বা জ� েনওয়ার এই অিভ�তা ছাড়া, েকউ ঈ�েরর রাজয্ েদখেত পাের না: 
 

যীশ উত্তর িদেয়িছেলন, "আিম েতামােক সিতয্ বলিছ, েকউই ঈ�েরর রাজয্ েদখেত পােব না যিদ না তারা নতুন কের জ� 
েনয়" (জন 3:3) 

 
ে�িরত িপটার িলেখেছন, "তারঁ মহান করণায় িতিন আমােদরেক মৃতেদর মধয্ েথেক যীশ �ীে�র পুনরত্থােনর মাধয্েম একিট 
জীব� আশায় নতুন জ� িদেয়েছন" (1 িপটার 1:3) েসই িব�ু েথেক আমােদর মেধয্ একিট আধয্ািত্মক বীজ বাড়েত শর কের, 
ধীের ধীের ঈ�েরর শে�র মাধয্েম এবং আমােদর পরী�া এবং জীবেনর অিভ�তাগিলেক �ীে�র �িতমূিতর্ েত রপা�িরত কের: 

 
েকননা েতামার পুনজর্ � হেয়েছ, িবনাশশীল বীজ েথেক নয়, বরং অিবন�র েথেক, ঈ�েরর জীিবত ও �ায়ী শে�র মাধয্েম (1 
িপটার 1:23) 

 
েচার আেস শধু চুির করেত, হতয্া করেত এবং �ংস করেত; আিম এেসিছ যােত তারা জীবন পায় এবং তা পূণর্তা পায় (জন 
10:10) 
 

এই জীব� বীেজর ৈবিশ�য্ হল আধয্ািত্মক জীবন িক� আরও পূণর্, �চুর, শা�ত এবং অিবন�র। ধমর্�ে�র উপেরর অনুে�েদ 

"জীবন" অনুবাদ করা �ীক শ�িট হল েজােয়। এর অথর্: "েবঁেচ থাকা।" আমার মূল শ� অধয্য়ন বাইেবল এই শ�িট স�েকর্  

বেল: 
 

এিট একিট িকছুটা আিধেভৗিতক শ� যা জীবনী শি�েকই েবাঝায়, অতয্াবশয্ক নীিত যা জীবেক সজীব কের। Zōē অন� 

জীবেনর সােথ সবেচেয় েবিশ বয্বহৃত হয়। এই জীবনই ঈ�েরর জীবন যার মেধয্ িব�াসীরা অংশীদার হয়। 



 

আিম বুঝেত পারিছ না িকভােব শে�র বীজ হেত পাের, িক� আিম শে�র শি�েত সে�হ কির না। ঈ�র তারঁ বাকয্ বেলেছন 

এবং িব� সৃি� কেরেছন। আিদপু�েকর �থম অধয্ায় জেুড়, সৃি�র সৃি� হেয়িছল ঈ�র তারঁ বাকয্ বলার মাধয্েম। উদাহরণ�রপ, 

ঈ�র বেলিছেলন, "আেলা েহাক" এবং েসখােন আেলা িছল (েজেনিসস 1:3)। "এবং ঈ�র বেলেছন" শ�িট কতবার েলখা হেয়েছ 

তা একবার েদখুন। ঈ�েরর উ�ািরত শে�র মেধয্ মহান শি� আেছ. 

 

1 কিরি�য়ানস 15-এ আমােদর অনুে�েদ, পল বেলেছন েয ঈ�রই িনধর্ারণ কেরন েয বীজিট বড় হেয় কী হেব (v. 38)। িতিন 

বেলেছন েয পৃিথবীেত িবিভ� ধরেণর েভৗত েদহ রেয়েছ, মানুষ, �াণী, পািখ এবং মাছ। পৃিথবীেত জ� েনওয়া সম� শারীিরক 

�াণী বীজ েথেক আেস। আিম পলেক দুিট িভ� উপমা ৈতির করেত েদিখ যখন িতিন একিট বীজ স�েকর্  কথা বেলন: 

 
েকােনা না েকােনাভােব, আমােদর পুনরত্থান েদহ আমােদর মেতাই �ীকৃত হেব, তেব এিট একিট বীেজর মেতাই আলাদা হেব 

যতটা উি�দ েথেক আেস। পল িলেখেছন: 

 
যখন আপিন বীজ বপন কেরন, তখন আপিন েসই েদহিট েরাপণ কেরন না যা হেব, তেব েকবল একিট বীজ, স�বত গেমর 
বা অনয্ িকছুর (1 কিরি�য়ানস 15:37) 

 

বীেজর মেধয্ই থােক েভৗত েদেহর িডএনএ। আেপেলর বীজ েথেক কমলা জ�ায় না। বীজ এবং েদেহর মেধয্ ভাগ কের েনওয়া 

জীবেনর একিট ধারাবািহকতা রেয়েছ যা এিট হেয় উঠেব। আমােদর �গ�য় পুনরিত্থত েদহগিল িকছুটা আমােদর পািথর্ব 

ৈদিহক েদেহর বীেজর মেতা হেব। আিম িব�াস কির আমরা আমােদর পুনরত্থােনর েদেহ এেক অপরেক িচনেত 
পারব 

 
ি�য় ব�ুরা, এখন আমরা ঈ�েরর স�ান, এবং আমরা কী হব তা এখনও জানা যায়িন৷ িক� আমরা জািন 
েয িতিন যখন আিবভূর্ ত হেবন, তখন আমরা তারঁ মত হব, কারণ আমরা তাঁেক েদখেত পাব (1 জন 
3:2) 
 

আমােদর ৈদিহক জীবন েযমন আদেমর কাছ েথেক উত্তরািধকার সূে� �া� হেয়িছল েয আমরা তারঁ মেতা 
হেয়িছ, িঠক একইভােব, আমরাও েশষ আদম, �ভু যীশ �ীে�র মেতা পুনরত্থােনর সময় হব। 49এবং আমরা 
েযমন পািথর্ব মানুেষর উপমা ধারণ কেরিছ, েতমিন আমরা �েগর্র েলােকর উপমা বহন করব (1 কিরি�য়ানস 
15:49) 

  
িক� আমরা সকেলই অনাবৃত মুেখর সােথ, �ভুর মিহমােক আয়নার মেতা েদখিছ এবং �িতফিলত করিছ, 
একই �িতমূিতর্ েত েগৗরব েথেক মিহমায় রপা�িরত হি�, এমনিক �ভু, আত্মার কাছ েথেকও (2 
কিরি�য়ানস 3:18) 
 

পল বেলেছন েয এই পিরবতর্ েনর সময় িব�াসীেদর মেধয্ েগৗরেবর িবিভ� মা�া থাকেব। িতিন এিটেক �েহর 
ন�� এবং �েহর সােথ তুলনা কেরেছন যার উ�লতা বা েগৗরেবর িভ� মা�া রেয়েছ। ভগবান আমােদর েভৗত 
েদহ সৃি� কেরেছন েভৗত জগেত বাস করার জনয্; যাইেহাক, এই ৈদিহক েদহেক অবশয্ই উ�ার করেত হেব 
এবং আধয্ািত্মক এবং শারীিরক শরীের পিরবিতর্ ত হেত হেব যা ঈ�র আমােদর পিরধান করার জনয্ পিরক�না 
কেরেছন 

 



আমরা আদেমর কাছ েথেক েয জীবন েপেয়িছ তা �ীে�র কাছ েথেক পাওয়া জীবেনর এই েযাগ ছাড়া এই �গ�য় রােজয্ �েবশ করার জনয্ আমােদর 

জনয্ যেথ� নয় - ঈ�েরর উপহার। েযমন একিট কি�উটার ে�া�ােমর একিট আপেডেটর �েয়াজন, েতমিন অি�ে�র উভয় ে�ে�, �গ�য় এবং 

েভৗত রােজয্ বাস করার জনয্ ঈ�েরর কাছ েথেক একিট আপেডটও রেয়েছ। আিম িব�াস কির েয মু� মানবতার জনয্ ঈ�েরর পিরক�না, চাচর্  

অফ দয্ িলিভং গড, সাধুেদর জনয্ আধয্ািত্মক জগেতর পাশাপািশ শারীিরক রােজয্ বাস করেত স�ম হেবন, িঠক েযমন ি�� তাঁর পুনরত্থােনর 

40 িদেনর মেধয্ কেরিছেলন। �ী� যীশ তাঁর েদহ পৃিথবীেত েরেখ যানিন েকাথাও; িতিন একিট শারীিরক এবং আধয্ািত্মক পুনরিত্থত শরীর িনেয় 

�েগর্ থােকন। েয হেনাক, ঈ�েরর মানুষ সতয্ নয় িক? ঈ�র তাঁর স� এতটাই উপেভাগ কেরিছেলন েয িতিন তাঁেক তাঁর শারীিরক সত্তায় �েগর্ 

িনেয় িগেয়িছেলন: “হেনাক ঈ�েরর সে� চলেলন; তারপর িতিন আর িছেলন না, কারণ ঈ�র তােক িনেয় েগেছন" (েজেনিসস 5:24) 
 

একই রকম ঘটনা ঘেটিছল এিলয়ােসর সােথ, যােক �েগর্ িনেয় যাওয়া হেয়িছল তখনও তার শারীিরক শরীর পিরিহত িছল (2 িকংস 2:11)। েকউ 

েকউ বেলন েয এেনাক এবং এিলজা হল িরিভেলশন বুক (�কািশত 11:3) এ উি�িখত দুজন সা�ী, যারা িনহত হওয়ার আেগ ঈ�েরর অনু�েহর 

সা�য্ েদয়। অবশয্ই, সােড় িতন িদন পের, ঈ�র তােদর মৃতেদর মধয্ েথেক পুনরিত্থত কেরন, অেনকটাই ি��িবেরাধী অনুসারীেদর ে�ােধর 

জনয্ (�কািশত বাকয্ 11:11) 
 
বীেজর রপা�রমূলক মৃতুয্ 
 
আধয্ািত্মক জীবন শধুমা� েরািপত শারীিরক বীেজর মৃতুয্েত আেস; �ভু যীশ �ী� িছেলন েসই �গ�য় আধয্ািত্মক বীজ যা আমােদর জনয্ একিট 
বীজ িহসােব তাঁর জীবন িদেয়িছল: 

 

23 যীশ উত্তর িদেলন, “মানবপুে�র মিহমাি�ত হওয়ার সময় এেসেছ। 24আিম েতামােদর সিতয্ বলিছ, গেমর একিট দানা মািটেত পেড় মের 

না েগেল তা একিট মা� রেয় যায় বীজ. িক� মের েগেল অেনক বীজ উৎপ� কের। 25 েয েকউ তােদর জীবনেক ভালবােস েস তা হারােব, 

আর েয েকউ এই পৃিথবীেত তােদর জীবনেক ঘৃণা কের েস তা অন� জীবেনর জনয্ রাখেব (জন 12:23-25) 
 

পুনরত্থান েদহ স�েকর্  আমােদর েক�ীয় অনুে�েদ (1 কিরি�য়ানস 15:35-57), পল আদম স�েকর্  িলেখেছন, �থম মানুষ, তাঁর �িতমূিতর্ েত 

আমােদর সকলেক বহন করার জনয্ একিট জীব� বীজ। এরপর িতিন উে�খ কেরন েয েশষ আদম (ি��) একজন জীবনদানকারী আত্মা 

হেয়িছেলন (v. 45)। পল আেগই উে�খ কেরেছন েয আদেমর সােথ যা ঘেটিছল তা আমােদর সকেলর সােথ ঘেটিছল। আদম আমােদর সকেলর 

�িতিনিধ িছেলন কারণ িতিন িছেলন মানব জািতর েফডােরল �ধান। তার সম� বংশধরেদর জনয্ তার পাপী �কৃিতর উত্তরািধকারী হওয়া নয্াযয্ 

বেল মেন হেত পাের না, িক� েসই বীেজর জীবন, আদেমর পাপী �কৃিত, আমােদর সকেলর কােছ চেল িগেয়িছল। িক� �ী� �য়ং এেসেছন সকেলর 

জনয্ েফডােরল �ধান হেত যারা ঈ�েরর পূণর্ �মা পায়। এইভােব, �ভু অনয্ একিট বীেজর মাধয্েম তাঁর ঐ�িরক জীবন িনেয় আেসন, েযিট িনখঁুত 

এবং পাপমু�। "কারণ েযমন আদেমর মেধয্ সকেলই মের, েতমিন �ীে� সকেলই জীিবত হেব" (1 কিরি�য়ানস 15:22) আদম েযমন আমােদর 

শারীিরক শরীর িদেয়েছন, এবং এর সােথ, আমােদর পাপী �কৃিত, �ী�ও আমােদর হৃদেয় েরািপত নতুন জীবেনর এই বীজ িদেয়িছেলন। িতিন 

আমােদর জীবন িদেত এেসেছন! 
 

েয েদহ বপন করা হয় তা িবন� হয়, তা অিবন�র হয়; 43তা অস�ােন বপন করা হয়, মিহমাি�ত হয়; দুবর্লতায় বপন করা হয়, শি�েত 
উিত্থত হয়; 44এিট একিট �াকৃিতক েদহ বপন করা হয়, এিট একিট আধয্ািত্মক েদহ পুনরিত্থত হয়৷ �াকৃিতক শরীর থাকেল আধয্ািত্মক 

শরীরও থােক। 45 তাই েলখা আেছ: “�থম মানুষ আদম জীিবত হেয়িছেলন”; েশষ আদম, একিট জীবনদানকারী আত্মা। 46আধয্ািত্মক 

�থেম আেস িন, িক� �াভািবক এবং তার পের আধয্ািত্মক। 47�থম মানুষিট পৃিথবীর ধূিলকণা েথেক, ি�তীয় মানুষিট �গর্ েথেক। 

48পৃিথবীেত েযমন মানুষ িছল, েতমিন পৃিথবীর যারা আেছ তারাও; এবং �েগর্র মানুষ েযমন, �েগর্র েলােকরাও েতমিন। 49এবং আমরা 

েযমন পািথর্ব মানুেষর উপমা ধারণ কেরিছ, েতমিন আমরা �েগর্র েলােকর উপমা বহন করব (1 কিরি�য়ানস 15:42-49) 
 

3) এই অনুে�দ েথেক েকান শ� বা বাকয্গিল আপনার কােছ আলাদা? এই নতুন শরীর স�েকর্  আপনার িচ�া েশয়ার করন. 
 

েয েদহিট মৃতুয্ েথেক উিত্থত হেয়েছ তা আমােদর শারীিরক মৃতুয্র সময় মািটেত বপন করা েদহ েথেক স�ূণর্ আলাদা হেব। ঈ�র আমােদর 

পুনরত্থান েদহেক অিবন�র উত্থাপন করেবন, যার অথর্ এিট িবন� হেত পাের না। এিট জীণর্ হেব না, বৃ� হেব না বা কখনও অসু� বা অসু� হেব 



না। িঠক েযমন আমরা আমােদর পূবর্পুরষ আদেমর কাছ েথেক শারীিরক জগেত জীবন েপেয়িছ, ি��ানরা েশষ আদম যীশর কাছ েথেক 

আধয্ািত্মক জীবন লাভ কের। �ী�েক েশষ আদম বলা হয় যােত আমরা অেনয্র আশা না কির। আমরা েযমন আদেমর �িতমা পিরধান কেরিছ, 

ঈ�রেক ধনয্বাদ, আমরাও �ীে�র মিহমার �িতমূিতর্  পিরধান করব 
 

50 ভাই ও েবােনরা, আিম েতামােদর কােছ েঘাষণা করিছ েয, মাংস ও র� ঈ�েরর রােজয্র উত্তরািধকারী হেত পাের না এবং �ংসশীলও 

অিবন�েরর উত্তরািধকারী হয় না। 51েশান, আিম েতামােক একটা রহসয্ বলিছ: আমরা সবাই ঘুমােবা না, িক� আমরা সবাই বদেল যােবা- 

52এক ঝলক, েচােখর পলেক, েশষ তূরীেত। কারণ তূরী বাজেব, মৃতরা অিবন�র হেয় উঠেব এবং আমরা পিরবতর্ ন হব। 53কারণ 

�ংসশীলেক অিবন�র এবং মরণশীলেক অমরে�র েপাশাক পরেত হেব। 54যখন �ংসশীলেক অিবন�র এবং ন�রেক অমরে�র েপাশাক 

েদওয়া হেব, তখন েয কথা েলখা আেছ তা সতয্ হেব: "মৃতুয্ িবজেয় �াস করা হেয়েছ।" 55"েহ মৃতুয্, েকাথায় েতামার জয়? েকাথায়, েহ মৃতুয্, 

েতামার দংশন?" 56মৃতুয্র হল হল পাপ, আর পােপর শি� হল িনয়ম৷ 57িক� ঈ�রেক ধনয্বাদ! িতিন আমােদর �ভু যীশ �ীে�র মাধয্েম 

আমােদর িবজয় েদন (1 কির�ীয় 15:50-57) 
 

উই শয্াল িব েচ� এ� �া�ফমর্ড 
 

িভতের যা আেছ, আমােদর চির�, তা একিদন �কাশ পােব। এটা আমােদর পুরােনা �কৃিতর মত হেব না; পল িলেখেছন েয মাংস এবং র� ঈ�েরর 

রােজয্র উত্তরািধকারী হেত পাের না (v. 50)। এিট আর িবনাশেযাগয্ নয় িক� অিবন�র হেব (v. 53)। আমরা সবাই ঘুমােবা না; (সম� ি��ান 

তােদর েদহ েথেক আলাদা হেব না); িকছু মৃতুয্ �ি�য়ার মধয্ িদেয় না িগেয়ই তাৎ�িণকভােব রপা�িরত হেব। যখন �ী� আসেবন, এক 

ঝলকািনেত, েচােখর সমেয়র বয্ািটংেয়, ঈ�র আমােদরেক �ংসশীল েদহ েথেক অিবন�র েদেহ পিরধােন পিরবতর্ ন করেবন (vv. 51-52) 
 

…�ভু যীশ �ী�, 21িযিন, �মতার �ারা যা তােক সবিকছু তার িনয়�েণ আনেত স�ম কের, আমােদর নীচ শরীরেক এমনভােব রপা�িরত 
করেবন যােত তারা তার মিহমাি�ত েদেহর মেতা হয় (িফিলপীয় 3:20-21) 

 

রপা�র িহসােব ইংেরিজেত অনুবাদ করা �ীক শ�িট হল Metaschēmatizō শ�। এিট দুিট �ীক শে�র একিট িনমর্াণ। েমটা মােন �ান বা 

অব�ার পিরবতর্ ন, এবং ে�মা মােন আকৃিত বা বািহয্ক রপ। রপা�িরত করা, িকছুর বািহয্ক রপ বা েচহারা পিরবতর্ ন করা, নতুন কের 

সাজােনা, নতুন আকার েদওয়া। 
 

4) আপনার মেত অিবন�র এবং অমর েদেহর অথর্ কী? (1 কিরি�য়ানস 15:42)। আপিন িক মেন কেরন আমরা িক করেত স�ম হব যা আমরা 

েসই িব�ু পযর্� করেত পািরিন? 
 

একিট অিবন�র েদহ মােন এিট বয়স বা অসু� হেব না। আমােদর নতুন শরীর সব সময় মিহমাি�ত হেব. আপনার মেধয্ সবর্দা েযৗবন শি� 

থাকেব এবং ঈ�েরর মিহমা আপনার েথেক িবিকরণ কের উ�লভােব সু�র হেবন। িযশ েযমন ইহিদেদর ভেয় দরজা ব� করার সময় উপেরর 

ঘের েদয়াল িদেয় েহঁেটিছেলন (জন 20:19), আমরাও েদয়াল িদেয় েযেত এবং তাত্�িণকভােব �মণ করেত স�ম হব, শারীিরক রােজয্ আব� না। 

আমােদর নতুন েদহগিল েকবল অি�ে�র একিট ে�ে� সীমাব� থাকেব না। পৃিথবীেত এই মা�ার মেধয্ এই জীবেন সীমাব� থাকার কারেণ আমরা 

এখন এিট বুঝেত পারিছ না। েযমন একিট িবশাল েরডউড গােছর সােথ তুলনা করা যায় না েয বীজ েথেক এিট জে�, আমােদর আধয্ািত্মক 

েদহগিল আমরা যা ক�না করেত পাির তা অিত�ম করেব 
 

পল বেলেছন েয আমােদর নতুন শরীর হেব �ীে�র মিহমাি�ত েদেহর মত (িফিলপীয় 3:20)। �ীে�র েতজ আমােদর েথেক 

িনগর্ত হেব কতৃর্ �পূণর্, সু�র এবং ঈ�েরর রপা�রকারী শি� েদখােব। �ভু বেলেছন েয "ধািমর্করা তােদর িপতার রােজয্ সূেযর্র 

মেতা আেলািকত হেব" (ময্াথু 13:43। েজার েদওয়া আমার)। যারা �ীে�র ই�া তারা স�ােনর আেদশ েদয়, একিট স�ান যা 

উপর েথেক �ােনর জ� হয়। দয়া এবং আন� হেব যা আমােদর হেব। এিট একিট শি�শালী শরীরও হেব (1 কিরি�য়ানস 

15:43)। আিম মেন কির না এিট েকবল শি�র কথা বেল, যিদও এিট অবশয্ই এর অংশ হেব; িক� আিম িব�াস কির অেলৗিকক 



কাজ করার �মতা এবং কতৃর্ � থাকেব িঠক েযমন যীশ কেরিছেলন এবং এখনও করেছন। আমরা শধুমা� তাঁর উপাসনা নয় 

তাঁর ই�া পালন করেত তাঁর সােথ অংশ েনব। আমােদর েদহ উিত্থত হেব, এবং আমরা তাঁর মুখ েদখেত পাব এবং তাঁর 

�িতমূিতর্ েত রপা�িরত হব। ভাববাদী ডয্ািনেয়লও েসই সমেয়র কথা বেলেছন: 

 

1"েসই সমেয় আপনার েলাকেদর র�াকারী মহান রাজপু� মাইেকল উঠেবন। এমন এক দুদর্শার সময় আসেব যা জািতর 

শর েথেক তখন পযর্� ঘেটিন। িক� েসই সমেয় আপনার �জা-যােদর নাম পাওয়া যােব বইেয় েলখা- সরবরাহ করা হেব. 

2পৃিথবীর ধূিলকণার মেধয্ যারা ঘুিমেয় আেছ তারা েজেগ উঠেব: েকউ েকউ অন� জীবেনর জনয্, অনয্রা ল�া ও িচর 

অব�ার জনয্। 3 যারা �ানী তারা �েগর্র উ�লতার মেতা �লেব, এবং যারা অেনকেক ধািমর্কতার িদেক িনেয় যায়, তারা 

িচরকােলর জনয্ তারার মেতা (ডয্ািনেয়ল 12:1-3) 
 

ডয্ািনেয়ল বেলেছন েয এিট এমন দদুর্শার সমেয় ঘটেব েযমন আেগ কখনও হয়িন। িক� েসই সমেয় (v. 1), যােদর নাম ঈ�েরর 

পু�েক েলখা আেছ---েক েপৗঁেছ েদওয়া হেব। আিম িব�াস কির েয ডয্ািনেয়ল েয িবষেয় কথা বলেছন তা হল ে�শ বা দদুর্শার 

সময় সাধুেদর আন�। ি�তীয় অিধেবশেন, অন�কােলর জনয্ ��িত, আমরা বেলিছলাম েয আপিন েয িজিনসগিলেক আপনার 

সােথ �েগর্ িনেয় েযেত পােরন তার মেধয্ একিট িছল অনয্ানয্ েলাক; এখােন এই অনুে�েদ, যারা �ীে�র জনয্ অনয্ জীবন �শর্ 

করার জনয্ তােদর জীবন িবিনেয়াগ কের তারা িচরকাল তারার মেতা হেব। আিম বুঝেত পাির না েয এিট একিট তারার মেতা 

উ�ল হওয়ার অথর্ কী, তেব এিট অবশয্ই একিট পুর�ােরর মেতা েশানাে� যা এই জীবেন ি�ে�র �িত আমার �েচ�া এবং 
ভি� মূলয্বান হেব! আপনার িভতের এবং আপনার মাধয্েম ঈ�র যা করেছন তা �কাশ করা হেব, এবং এিট মিহমাি�ত হেব, 

এই পুরােনা �য়�া� েদেহর ি�সািলগিল আমােদর �ভুর মেতাই একিট অমর েদহ ধারণ করেব। বািড় যাওয়ার সময় হেব! েশষ 

পযর্� �াতেকর িদন! এই জীবেনর িকছুই আমােদর আর আটেক রাখেব না। যখন আমরা একজন িব�াসীর অে�য্ি�ি�য়ায় যাই 

এবং ি�য়জেনর মৃতেদেহর িদেক তাকাই, তখন আমােদর অবশয্ই এই পৃিথবীর বাইের একিট েগৗরবময় নতুন িদেন েদখেত হেব 
যখন আমরা একসােথ আমােদর মিহমাি�ত পুনরত্থান েদহিট পিরধান করব এবং �ীে�র মিহমা �িতফিলত করব 

 
�াথর্না: �ভু, আমােদর জনয্ একিট জায়গা ��ত করার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ. আপনার সােথ থাকার জনয্ �েগর্ িবনামূেলয্ 

িটিকেটর বাতর্ ার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ। যারা এই শ�গিল শেন এবং পেড় তারা েযন পরবত� তািরেখর জনয্ নতুন জীবন 

�াি� ব� না কের তেব আপনার পােপর স�ূণর্ �মার ��ােব সাড়া েদয়। আপনার আেলা আমােদর মেধয্ আরও উ�ল েহাক। 
আমীন. 
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