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वि�षय — मृत्यूनंतर परिर�ीक्षा

सोनेरी मजकूर:  रोमकरांस 6 : 4

"विपत्याच्या गौर�ाने ख्रि$स्त जसा मेलेल्यांतून उठवि�ला गेला तसे आम्हीही जी�नाच्या न�ीनपणात चाला�े."

उत्तरदायी �ाचन:  1 करिरंथकरांस 15 : 19-23, 26-28 

19 जर ख्रि$स्ता�र असलेली आमची आशा ही, फक्त या पथृ्�ी�रील जी�नासाठीच असली, तर स�7 
मनुष्यात आम्ही दयनीय असे आहोत.

20 परंतु आता प्रत्यक्षात ख्रि$स्त मरणातून उठवि�ला गेला आहे. जे मेलेले आहेत त्यांच्यातील तो प्रथम फळ 
आहे.

21 कारण ज्याअथ= मनुष्याद्वारे मरण आले त्याप्रमणे मृतांचे पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले.
22 कारण जसे आदामाद्वारे स�7 मरण पा�तात तसेच स�7जण ख्रि$स्ताद्वारे जिज�ंत केले जातील.
23 पण प्रत्येक जण त्याच्या क्रमानुसार, ख्रि$स्त जो प्रथम फळ आहे, आणिण मग ख्रि$स्त येण्याच्या �ेळी 

त्याचे असलेले,
26 शे�टचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा नाश केला पाविहजे.
27 कारण “दे�ाने स�7 काही त्याच्या अधिJकारात ठे�ले आहे.” आता जेव्हा पवि�त्र शास्त्र म्हणते की, “स�7 

गोष्टी” अंकीत केल्या आहेत तेव्हा स�7 स्पष्ट आहे की, ज्याने स�7 गोष्टी त्याच्या अंकीत केल्या आहेत, 
तो दे� सोडून इतर स�7 गोष्टी त्याच्या अधिJकार के्षत्रात आहेत.

28 आणिण स�7 गोष्टी जेव्हा स्�ाJीन केलेल्या आहेत, तेव्हा पुत्रसुद्धा दे�ाच्या, ज्याने स�7 गोष्टी स्�ाJीन 
केल्या आहेत, स्�त: स्�ाJीन केला जाईल यासाठी की, दे� स�ाR�र संपूण7पणे अधिJपती असा�ा.

Jडा उपदेश

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. यशया 25 : 1 (से 3rd ;), 6-8

1 प्रभू, तू माझा परमेश्वर आहेस. मला तुझ्याबद्दल आदर �ाटतो � तुझे मी स्त�न करतो. तू आश्चय7 
घड�ली आहेस. तू पू�= केलेले भाकीत पूण7पणे खरे ठरले आहे. तू सावंिगतलेली प्रत्येक गोष्ट जशीच्या 
तशी घडली आहे.

6 त्या �ेळेस, स�7शलिक्तमानपरमेश्वर, डोंगरा�रील स�7 लोकांना मेज�ानी देईल. मेज�ानीत उत्कृष्ट 
अन्नपदाथ7 � उंची मद्य असेल. मांस को�ळे � चांगल्या प्रतीचे असेल.

7 सध्या बुरख्याने स�7 राष्ट्रे आणिण लोक झाकून गेले आहेत. हा बुरखा म्हणजेच “मृत्यू” होय.
8 पण मतृ्यू�र पूण7पणे मात करता येईल आणिण परमेश्वर माझा प्रभू, प्रत्येक चेहऱ्या�रचा, प्रत्येक अश्रू 

पुसून टाकील. पू�= त्याच्या लोकांनी दु:ख भोगले पण दे� पथृ्�ी�रचे दु:ख दूर करील. परमेश्वराने 
सांविगतले असल्यामुळेच हे स�7 घडून येईल.

2. मत्तय 4 : 23

23 येशू गालील प्रांतात सगळीकडे गेला, येशूने सभास्थानात जाऊन लिशकवि�ले � स्�गा7च्या राज्याची सु�ाता7
सांविगतली. येशूने लोकांचे स�7 रोग � दुखणी बरी केली.

3. मत्तय 5 : 1-12

1 शूने तेथे पुष्कळ लोक पाविहले. म्हणून येशू डोंगरा�र गेला आणिण खाली बसला, मग त्याचे लिशष्य 
त्याच्याज�ळ आले.

2 आणिण त्याने त्यांना लिशकवि�ण्यास सरु�ात केली. तो म्हणाला,
3 जे आत्म्याने दीन ते Jन्य, कारण स्�गा7चे राज्य त्यांचे आहे.
4 जे शोक करतात ते Jन्य, कारण त्याचे सांत्�न करण्यात येईल.
5 जे नम्र ते Jन्य, कारण त्यांना �चनदत्त भूमीचे �तन धिमळेल.
6 ज्यांना नीतीने �ागण्याची तहान � भूक लागली आहे ते Jन्य, कारण ते तृप्त होतील.
7 जे दयाळू ते Jन्य, कारण त्यांचा�र दया करण्यत येईल.
8 जे अंत:करणाचे शुद्ध ते Jन्य कारण ते दे�ाला पाहतील.
9 जे शावंित करणारे ते Jन्य, कारण त्यांना दे�ाची मुले म्हटले जाईल.
10 नीवितमत्त्�ासाठी ज्यांचा छळ झाला आहे ते Jन्य कारण स्�गा7चे राज्य त्यांचे आहे.
11 जेव्हा माझ्यामुळे लोक तुमची किनदंा करतील, तुमचा छळ करतील � लबाडीने तमुच्यावि�रुद्ध स�7 

प्रकारचे �ाईट बोलतील तेव्हा तमु्ही Jन्य आहात.
12 आनंद करा आणिण उल्हास करा, कारण स्�गा7त तुमचे प्रवितफळ मोठे आहे; कारण जे संदेष्टे तमुच्यापू�= 

होते त्यांचा त्यांनी तसाच छळ केला.

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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4. मत्तय 7 : 24-29

24 जो कोणी माझ्या सांगण्याप्रमाणे आचारण करतो तो शहाण्या माणसासारखा आहे, अशा सुज्ञ माणसाने
आपले घर खडका�र बांJले.

25 मग जोराचा पाऊस झाला आणिण पूर आला. जोराचा �ारा आला. �ादळात घर सापडले, पण ते पडले 
नाही. कारण त्याचा पाया खडका�र बांJला होता.

26 जो कोणी माझे हे शब्द ऐकूनत्याप्रमाणे आचरण करीत नाही तो कोणा एका मूख7 माणासासारखा आहे,
त्याने आपले घर �ाळू�र बांJले.

27 मग जोराचा पाऊस आला आणिण पूर आला. जोराचा �ारा सुटला. �ादळ�ाऱ्यात ते घर सापडले आणिण 
कोसळून पडले.

28 जेव्हा ह्या बोJकथा सांगण्याचे येशूने संपवि�ले तेव्हा लोकांचा समुदाय त्याच्या लिशक�ण्याने थक्क 
झाला.

29 कारण येशू त्यांना त्यांच्या Jम7लिशक्षकांप्रमाणे नव्हे, तर अधिJकार�ाणीने लिशक�ीत होता.

5. योहान 10 : 7 (से 1st ,), 10 (मी)

7 म्हणून येशू पुन्हा म्हणाला.
10 चोर चोरी करायला, ठार मारायला आणिण नाश करायला येतो. परंतु मी जी�न देण्यासाठी आलो. असे 

जी�न जे भरपूर आणिण चांगले आहे.

6. योहान 12 : 46, 49, 50 (से :)

46 मी प्रकाश असा जगात आलो आहे. यासाठी की जो कोणी माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो त्याने अंJारात राहू 
नये.

49 कारण मी स्�त:हून बोललो असे नाही तर मी काय सांगा�े � काय बोला�े यावि�षयी ज्या विपत्याने मला 
पाठवि�ले, त्यानेच मला आज्ञा केली आहे.

50 आणिण त्याची आज्ञा अनंतकाळचे जी�न आहे.

7. मत्तय 26 : 1-4

1 येशूने या स�7 बोJकथा सांगण्याचे संपवि�ल्यानंतर तो त्याच्या लिशष्यांना म्हणाला,
2 पर�ा �ल्हांडणाचा सण आहे हे तुम्हांला माहीत आहे. आणिण मनुष्याचा पुत्र �Jस्तंभा�र ख्रिखळून जिज�े 

मारला जाण्यासाठी शत्रूच्या हाती Jरून दिदला जाईल.
3 मग मुख्य याजक आणिण लोकांचे �डील, प्रमुख याजकाच्या घरी जमले. प्रमुख याजकाचे ना� कयफा 

होते.
4 सभेत त्यांनी Jूत7पणे येशूला अटक करण्याचा आणिण जिज�े मारण्याच्या कट केला.

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8. योहान 18 : 14

14 आणिण कयफा हाच असे म्हणणारा होता की स�7 माणसांसाठी एका माणसाने मरणे बरे.

9. योहान 19 : 16 (आणिण ते)-18 (से 1st ,), 41, 42

16 मग लिशपायांनी येशूचा ताबा घेतला.
17 येशूने स्�त:चा �Jस्तंभ �ाविहला. तो बाहेर क�टीची जागा म्हटलेल्या दिठकाणी गेला. इब्री भाषेत त्याला 

गुलगुथा म्हणतात.
18 गुलगुथा येथे त्यांनी येशूला �Jस्तंभा�र ख्रिखळ्यांनी ठोकले.
41 जेथे त्याला �Jस्तंभी मारले होते तेथे एक बाग होती. आणिण त्या बागेत एक न�ीन थडगे होते, � त्या 

थडग्यात आतापयRत कोणालाच ठे�लेले नव्हते.
42 तो यहूद्यांच्या सणाच्या पू�7तयारीचा दिद�स असल्याने � ते थडगे ज�ळ असल्याने त्यांनी येशूला तेथेच 

ठे�ले.

10. योहान 20 : 1, 12-14, 17

1 मग रवि��ारी सकाळी अगदी पहाटे मरीया मग्दलिलया थडग्याकडे आली आणिण थडग्या�रून Jोंड 
काढलेली आहे असे वितला आढळले.

12 आणिण वितने दोन दे�दूतांना पांढऱ्या पोशाखात जेथे येशूचे शरीर होते तेथे बसलेले पाविहले. एकजण डोके
होते, तेथे बसला होता � एकजण पायाज�ळ बसला होता.

13 त्यांनी वितला वि�चारले, बाई तू का रडत आहेस? ती म्हणाली, ते माझ्या प्रभूला घेऊन गेले आहेत आणिण 
मला माहीत नाही, त्यांनी त्याला कोठे ठे�ले आहे.

14 या�ेळी ती पाठमोरी �ळाली. वितने तेथे येशूला उभे असलेले पाविहले. पण वितला हे समजले नाही की तो 
येशू आहे.

17 येशू वितला म्हणाला, माझ्याज�ळ येऊ नकोस, कारण मी अजून विपत्याकडे गेलो नाही, तर माझ्या 
भा�ांकडे जा आणिण त्यांना सांग: मी माझ्या विपत्याकडे � तमुच्या विपत्याकडे � माझ्या दे�ाकडे � 
तुमच्या दे�ाकडे जात आहे.

11. रोधिमयो 13: 11 (आता), 12

11 ... आहे की, आपण ज्या काळात राहतो त्यातून तमु्ही उठा�े अशी �ेळ आली आहे, कारण जेव्हा 
आम्ही वि�श्वास ठे�ला त्यापेक्षाही आमचे तारण अधिJक ज�ळ आले आहे.

12 रात्र ज�ळ ज�ळ संपत आली आहे आणिण ‘दिद�स’ ज�ळ आला आहे. म्हणून आपण अंJाराची कामे 
बाजूला टाकूया आणिण प्रकाशाची शस्त्रसामुग्री Jारण करु.

12. 1 करिरंथकरांस 15: 55-58

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, ऑक्टोबर 24, 2021
पृष्ठ 5

वि�षय — मृत्यूनंतर परिर�ीक्षा

55 अरे मरणा तुझा वि�जय कोठे आहे? मरण, तुझी नांगी कोठे आहे?
56 मरणाची नांगी पाप आहे आणिण पापाचे सामथ्य7 विनयमाशास्त्रापासून येते.
57 पण दे�ाला Jन्या�ाद असो, जो प्रभु येशू ख्रि$स्ताद्वारे आम्हाला वि�जय देतो!
58 म्हणून माइया विप्रय बंJूनो, स्थिस्थर आणिण अचल राहा. नेहमी स्�त:ला प्रभूच्या काय7साठी �ाहून घ्या. 

कारण तुम्ही जाणता की प्रभुमध्ये तुमचे काम व्यथ7 नाही.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 246 : 27-31

जी�न शाश्वत आहे. आपण हे शोJून काढले पाविहजे आणिण त्याचे प्रात्यणिक्षक सुरू केले पाविहजे. जी�न आणिण
चांगुलपणा अमर आहेत.  चला तर मग आपण आपल्या अस्तिस्तत्�ाबद्दलच्या मतांना �य आणिण अंJुकतेऐ�जी
प्रेमळपणा, ताजेपणा आणिण सातत्य बन�ू या.

2. 25 : 13-16, 22-26

येशूने प्रात्यणिक्षकाने जी�नाचा माग7 लिशक�ला, जेणेकरून आपण समजू शकतो की हे दै�ी तत्त्� आजारी 
लोकांना कसे बरे करते, त्रुटी दूर करते आणिण मृत्यू�र वि�जय धिमळ�ते.

पाप आणिण रोगा�र आपले विनयंत्रण दाख�त असले तरी, महान लिशक्षकाने इतरांना त्यांच्या स्�तःच्या 
Jार्मिमंकतेचे आ�श्यक पुरा�े देण्यापासून कJीही मुक्त केले नाही. त्याने त्यांच्या माग7दश7नासाठी काम केले, 
जेणेकरून त्यांनी हे सामथ्य7 त्याच्याप्रमाणे दाख�ा�े आणिण त्याचे दै�ी तत्त्� समजून घ्या�े.

3. 429 : 31-12

येशू म्हणाला (योहान 8: 51), "जर एखाद्याने माझे म्हणणे पाळले तर त्याला कJीही मृत्यू दिदसणार नाही." 
हे वि�Jान आध्यास्तित्मक जी�नापुरते मया7दिदत नाही, परंतु अस्तिस्तत्�ाच्या स�7 घटनांचा समा�ेश आहे. येशूने हे 
दाख�ून दिदले, मरणाऱ्यांना बरे केले आणिण मृतांना उठ�ले. मत्य7 मनाने त्रुटीने भागले पाविहजे, स्�तःला त्याच्या 
कृत्यांनी दूर केले पाविहजे आणिण ख्रि$स्त आदश7 अमर पुरुषत्� प्रकट होईल. वि�श्वासाने त्याच्या सीमा �ाढ�ल्या 
पाविहजेत आणिण पदाथा7ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा पाया मजबूत केला पाविहजे. जेव्हा माणूस मतृ्यू�रील 
आपला वि�श्वास सोडून देतो, तेव्हा तो दे�, जी�न आणिण प्रेमाकडे अधिJक �ेगाने पुढे जाईल. आजारपणा�र 
आणिण मृत्यू�र वि�श्वास, नक्कीच पापा�र वि�श्वास असल्याने, जी�न आणिण आरोग्याची खरी जाणी� बंद होते. 
वि�ज्ञानातील या महान �स्तसु्थिस्थतीला मान�जाती कJी जाग येईल?

4. 42 : 5-8, 15-18, 24-28

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मृत्यू�र सा�7वित्रक वि�श्वासाचा काही फायदा नाही. हे जी�न किकं�ा सत्य उघड करू शकत नाही. मृत्यू हे एक 
नश्वर स्�प्न आहे, जे अंJारात येते आणिण प्रकाशासह नाहीसे होते.

दे�ाच्या सामथ्या7च्या महान विनदश7काचे पुनरुत्थान शरीर आणिण पदाथा7�र त्याच्या अंवितम वि�जयाचा पुरा�ा 
होता आणिण त्याने दै�ी वि�ज्ञानाचा पूण7 पुरा�ा दिदला, - मनषु्यांसाठी महत्त्�पूण7 पुरा�ा. … पुरुषांना असे �ाटू 
द्या की त्यांनी मृतदेहाची हत्या केली होती! नंतर, तो त्यांना ते अपरिर�र्तितंत दाख�ेल. हे दश7�ते की ख्रि$श्चन 
वि�ज्ञानात खरा माणूस दे�ाने चाल�ला आहे - चांगल्याद्वारे, �ाईटाने नाही - आणिण म्हणून तो नश्वर नाही तर 
अमर आहे.

5. 46 : 20-24

येशूची अपरिर�र्तितंत शारीरिरक स्थिस्थती ज्याला मृत्यू असे �ाटले त्यानंतर स�7 भौवितक परिरस्थिस्थतींपेक्षा
त्याचा  उदात्तीकरण  झाला;  आणिण  या  उत्कषा7ने  त्याच्या  स्�गा7रोहणाचे  स्पष्टीकरण  दिदले  आणिण
कबरेच्या पलीकडे विनःसंशयपणे एक परिर�ीक्षाJीन आणिण प्रगवितशील स्थिस्थती प्रकट केली.

6. 77 : 5-11, 13-18

अस्तिस्तत्�ाचे वि�ज्ञान जोपयRत पोहोचत नाही तोपयRत शारिररीक भा�नेचा वि�श्वास कायम आहे. त्रुटी इथे आणिण
पुढे  स्�तःचा  स्�तःचा  वि�नाश  आणते,  कारण  नश्वर  मन  स्�तःच्या  शारीरिरक  परिरस्थिस्थती  विनमा7ण  करतो.
अस्तिस्तत्�ाच्या पुढील वि�मानात मृत्यू येईल, जोपयRत जी�नाची आध्यास्तित्मक समज होत नाही.

भौवितक जी�नातील या स्�प्नासाठी आ�श्यक काळ, त्याच्या तथाकलिथत सुख आणिण �ेदनांचा स्�ीकार करून,
चेतनापासून अदृश्य होण्यासाठी,  "कोणालाही  ओळखत नाही  ...  पुत्र नाही,  पण विपता."  हा  काला�Jी
त्रुटीच्या तीव्रतेनुसार जास्त किकं�ा कमी काला�Jीचा असेल.

7. 296: 4-9 (से 2nd.)

प्रगती अनुभ�ातून जन्माला येते. हे मत्य7 मनषु्याचे विपक�णे आहे, ज्याद्वारे अमरसाठी मत्य7 सोडला जातो. 
एकतर येथे किकं�ा नंतर, दुःख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणिण मनाशी संबंधिJत स�7 भ्रम नष्ट केले पाविहजेत आणिण 
भौवितक भा�ना आणिण आत्म पुन्हा विनमा7ण केले पाविहजे. म्हातारा माणूस त्याच्या कृत्यांसह बंद झाला पाविहजे.

8. 324 : 7-18

जोपयRत मनुष्याचे सामंजस्य आणिण अमरत्� अधिJक स्पष्ट होत नाही, तोपयRत आपल्याला दे�ाची खरी कल्पना 
प्राप्त होत नाही; आणिण शरीर हे काय विनयंवित्रत करते ते प्रवितकिबंविबत करेल, मग ते सत्य किकं�ा तु्रटी, समज किकं�ा 
वि�श्वास, आत्मा किकं�ा पदाथ7 असो. म्हणून "आता स्�तःला त्याच्याशी परिरधिचत करा आणिण शांत व्हा." सा�J, 
सा�J आणिण सतक7  रहा. माग7 सरळ आणिण अरंुद आहे, ज्यामुळे दे� फक्त जी�न आहे हे समजते. हे देहाशी 
युद्ध आहे, ज्यात आपण पाप, आजारपण आणिण मृत्यू�र वि�जय धिमळ�ला पाविहजे, एकतर इथे किकं�ा नंतर, - 
नक्कीच आपण आत्म्याच्या ध्येयापयRत किकं�ा दे�ामध्ये जी�न धिमळ�ण्यापू�=.

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9. 76 : 22-31

विनद�ष आनंद, - परिरपूण7 सुसं�ाद आणिण अमरत्� जी�नाचे, अमया7द दै�ी सौंदय7 आणिण चांगुलपणा एकही 
शारीरिरक सुख किकं�ा �ेदना न घेता, - एकमे� �ास्तवि�क, अवि�नाशी मनुष्य आहे, ज्याचे अस्तिस्तत्� 
आध्यास्तित्मक आहे. अस्तिस्तत्�ाची ही स्थिस्थती �ैज्ञाविनक आणिण अखंड आहे, - एक परिरपूण7ता के�ळ त्यांनाच 
समजते ज्यांना दै�ी वि�ज्ञानात ख्रि$स्ताची अंवितम समज आहे. या अस्तिस्तत्�ाच्या अ�स्थेला मृत्यू कJीही घाई 
करू शकत नाही, कारण अमरत्� प्रकट होण्यापू�= मृत्यू�र मात केली पाविहजे, त्याच्या अJीन नाही.

10.   409 : 27-3

आम्हाला असे म्हणण्याचा अधिJकार नाही की जी�न आता पदाथा7�र अ�लंबून आहे, परंतु मृत्यूनंतर त्या�र 
अ�लंबून राहणार नाही. जी�नाच्या वि�ज्ञानाच्या अज्ञानामध्ये आपण आपले दिद�स येथे घाल�ू शकत नाही 
आणिण या अज्ञानाचे बक्षीस कबरीच्या पलीकडे शोJण्याची अपेक्षा करतो. मृत्यू आपल्याला अज्ञानाची 
भरपाई म्हणून सुसं�ादी आणिण अमर बन�णार नाही. जर येथे आपण ख्रि$श्चन वि�ज्ञानाकडे लक्ष दिदले नाही, 
जे आध्यास्तित्मक आणिण शाश्वत आहे, तर आम्ही पुढील आयुष्यासाठी आध्यास्तित्मक जी�नासाठी तयार 
राहणार नाही.

11.   290 : 23-27

मृत्यूच्या क्षणी आपल्याकडे असलेले पाप आणिण त्रटुी त्या क्षणी थांबत नाहीत,  परंतु या तु्रटींचा मृत्यू
होईपयRत सहन करतात.  पूण7पणे आध्यास्तित्मक होण्यासाठी,  मनुष्य पापहीन असणे आ�श्यक आहे,
आणिण जेव्हा तो पूण7त्�ाला पोहोचतो तेव्हाच तो अशा प्रकारे बनतो.

12.   291 : 12-18

सा�7वित्रक मोक्ष प्रगती आणिण परिर�ीक्षा�र अ�लंबून आहे आणिण त्यांच्यालिश�ाय ते अप्राप्य आहे. स्�ग7 हा 
परिरसर नाही, तर मनाची एक दै�ी अ�स्था आहे ज्यात मनाची स�7 प्रकटीकरण सामंजस्यपूण7 आणिण अमर 
आहेत, कारण पाप तेथे नाही आणिण मनुष्याला स्�तःचे Jार्मिमंकता नसल्याचे आढळले आहे, परंतु "परमेश्वराचे
मन" ताब्यात आहे , "पवि�त्र शास्त्र म्हणते तसे.

13.   426 : 16-22

जेव्हा हे लिशकले जाते की रोग जी�नाचा नाश करू शकत नाही आणिण मरण पापामुळे किकं�ा आजारापासून 
मरण पा�लेले नाही, तेव्हा ही समज आयुष्याच्या न�ीनतेला �ेग�ान करेल. हे एकतर मरण्याची इच्छा किकं�ा 
थडग्याच्या भीती�र प्रभुत्� धिमळ�ेल आणिण अशा प्रकारे मत्य7 अस्तिस्तत्�ाला णिभडणारी मोठी भीती नष्ट करेल.

14.   492 : 7-12

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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असणे म्हणजे पवि�त्रता, सौहाद7, अमरत्�. हे आJीच लिसद्ध झाले आहे की याचे ज्ञान, अगदी लहान प्रमाणात 
देखील, मनुष्यांचे शारीरिरक आणिण नैवितक स्तर उंचा�ेल, दीघा7युष्य �ाढ�ेल, चरिरत्र शुद्ध करेल आणिण उंचा�ेल.
अशा प्रकारे प्रगती शे�टी स�7 तु्रटी नष्ट करेल आणिण अमरत्� प्रकाशात आणेल.

दैविनक कत7व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ7ना

दररोज प्राथ7ना करणे हे या चच7मJील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�7 पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे शब्द स�7 मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!
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हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच7च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रि$श्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�Jांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंJुता, दानशूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच7मJील सदस्यांनी
दररोज स�7 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा7ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ7ना
करा�ी.
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कत7व्याची सतक7 ता

आक्रमक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल7क्ष करणे हे या चच7मJील प्रत्येक सदस्याचे कत7व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.
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_____________________

हा बायबलचा Jडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रि$श्चन सायन्स चच7ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमJील 
विक्रस्टिस्टकल कोटेशन्स आणिण ख्रि$श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्क्रप्चस7मJील सुJारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


