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रवि��ारी एविल 24, 2022

वि�षय — मृत्यूनंतर परिर�ीक्षा

सोनेरी मजकूर:  1 करिरंथकरांस 15: 26

"शे�टचा शत्रू असल्यासारखा मृत्यूचा नाश केला पावि(जे."

उत्तरदायी �ाचन: यशया 2: 6-8
रोमकरांस 13: 11, 12
1 करिरंथकरांस 15: 20, 25

6 त्या �ेळेस, स�-शक्ति/मानपरमेश्वर, डोंगरा�रील स�- लोकांना मेज�ानी देईल. मेज�ानीत उत्कृष्ट 
अन्नपदाथ- � उंची मद्य असेल. मांस को�ळे � चांगल्या तीचे असेल.

7 सध्या बुरख्यान ेस�- राष्ट्रे आणि> लोक झाकून गेले आ(ेत. (ा बुरखा म्(>जेच “मृत्यू” (ोय.
8 प> मृत्यू�र पू>-प>े मात करता येईल आणि> परमेश्वर माझा भू, त्येक चे(ऱ्या�रचा, त्येक अश्रू 

पुसून टाकील. पू�G त्याच्या लोकांनी दु:ख भोगले प> दे� पथृ्�ी�रचे दु:ख दूर करील. परमेश्वराने 
सांविगतले असल्यामुळेच (े स�- घडून येईल.

11 आ(े की, आप> ज्या काळात रा(तो त्यातून तमु्(ी उठा�े अशी �ेळ आली आ(े, कार> जेव्(ा आम्(ी 
वि�श्वास ठे�ला त्यापके्षा(ी आमचे तार> अधिPक ज�ळ आले आ(े.

12 रात्र ज�ळ ज�ळ संपत आली आ(े आणि> ‘दिद�स’ ज�ळ आला आ(े. म्(>ून आप> अंPाराची कामे 
बाजूला टाकूया आणि> काशाची शस्त्रसामुग्री Pार> करु.

20 परंतु आता त्यक्षात ख्रिXस्त मर>ातून उठवि�ला गेला आ(े. जे मेलेले आ(ेत त्यांच्यातील तो थम फळ 
आ(े.

25 कार> दे�ाने ख्रिXस्ताचे शत्रू ख्रिXस्ताच्या पायाखाली ठे�ीपयZत ख्रिXस्ताने राज्य केले पावि(जे.

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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Pडा उपदेश

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंवि(ता 37: 3-6, 35-37

3 तू जर परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�लास आणि> चांगल्या गोष्टी केल्यास तर तू खूप जगशील आणि> (ी 
जमीन ज्या चांगल्या गोष्टी देते त्यांचा उपभोग घेशील.

4 परमेश्वराची आनदंाने से�ा कर म्(>जे तो तुला जे का(ी (�े ते आनंदाने देईल.
5 परमेश्वरा�र अ�लंबून रा(ा. त्याच्या�र वि�श्वास ठे�. आणि> तो जे कर>े आ�श्यक असेल ते करेल.
6 परमेश्वर तुझा चांगुलप>ा आणि> न्यायीप>ा दुपारच्या उन्(ासारखा तळपू देईल.
35 मी फोफा�लेल्या सश/ झाडासारखा दुष्टमा>ूस पावि(ला (ोता.
36 परंतु नंतर तो ना(ीसा झाला, मी त्याला शोPले प> तो मला सापडला ना(ी.
37 शुध्द आणि> सत्य�ादी रा(ा शांती कर>ाऱ्यांना खूप संतती लाभेल.

2. यो(ान 10: 23-29

23 येशू मंदिदरातील शलमोनाच्या दे�डीतत (ोता.
24 यहूदी लोक येशूच्याभो�ती जमा झाले, आणि> म्(>ाले. विकती दिद�स तमु्(ी आम्(ांला असे गोंPळात 

ठे�>ार आ(ात? जर तुम्(ीच ख्रिXस्त असाल तर आम्(ांला तसे स्पष्टच सांगा!
25 येशूने उत्तर दिदले, मी तुम्(ांला आPीच सावंिगतले. परंतु तमु्(ी माझ्या�र वि�श्वास ठे�ला ना(ी. मी माझ्या 

विपत्याच्या ना�ाने जी कामे करतो, ती कामे सुध्दा मी को> आ(े याची साक्ष देतात.
26 प> तुम्(ी वि�श्वास ठे�ीत ना(ी. कार> माझी मेंढरे (लोक) ना(ीत.
27 माझी मेंढरे माझी �ा>ी ऐकतात. मी त्यांना ओळखतो. आणि> ती माझ्यामागे येतात.
28 मी माझ्या मेंढरांना अनंतकाळचे जी�न देतो. ती कPीच मर>ार ना(ीत. आणि> त्यांना को>ीच माझ्या 

(ातून वि(रा�ून घे>ार ना(ी.
29 माझ्या विपत्याने माझी मेंढरे माझ्या (ाती दिदली आ(ेत. तो स�ाZहून थोर आ(े. माझ्या विपत्याच्या (ातून ती 

को>ी वि(रा�ून घे>ार ना(ी.

3. यो(ान 8: 31, 32, 51

32 मग सत्य काय आ(े (े तुम्(ांला समजेल. आणि> सत्य तुम्(ांला मोकळे करील.

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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33 यहूदी लोकांनी उत्तर दिदले, आम्(ी अब्रा(ामाचे लोक आ(ोत आणि> आम्(ी कPीच गुलाम नव्(तो तर 
आम्(ी मोकळे (ोऊ असे तुम्(ी का म्(>ता?

51 मी तुम्(ांला खरे तेच सांगतो. जो को>ी माझ्या क्तिशक्ष>ाचे पालन करतो तो कPी(ी मर>ार ना(ी.

4. लूक 7: 11-16

11 नंतर असे झाले की, येशू नाईन ना�ाच्या गा�ाला गेला. त्याच्याबरोबर त्याचे क्तिशष्य � मोठा समुदाय 
(ोता.

12 तो गा�ाच्या �ेशीज�ळ आला असता, एका मेलेल्या मा>साला अंत्यवि�Pीकरीता नेले जात (ोते. तो 
त्याच्या आईचा एकुलता एक मुलगा (ोता. आणि> ती वि�P�ा (ोती. आणि> गा�ातील बरेच लोक 
वितच्याबरोबर (ोते.

13 जेव्(ा भुने वितला पावि(ले, त्याला वितची अनुकंपा �ाटली � तो तीला म्(>ाला, रडू नकोस.
14 नंतर तो पुढे वितरडीज�ळ गेला � वितला स्पश- केला. जे लोक वितरडी �ाहून नेत (ोते, ते थांबले.
15 तेव्(ा येशू म्(>ाला, तरु>ा, मी तुला सांगतो, ऊठ! आणि> तो मृत मनुष्य उठून बसला � बोलू लागला. 

मग येशूने त्याला त्याच्या आईकडे दिदले.
16 ते स�- भयचविकत झाले, त्यांनी दे�ाचे गौर� केले; ते म्(>ाले, आमच्यामध्ये एक म(ान संदेष्टा गट 

झाला आ(े. आणि> म्(>ाले, दे� त्याच्या लोकांना मदत करण्यास आला आ(े!

5. माक-  8: 34-36

34 नंतर त्याने आपल्या क्तिशष्यांस( लोकांना बोलावि�ले � त्यांना म्(>ाला, जर को>ाला माझ्या मागे यायचे 
आ(े तर त्याने आत्मत्याग करा�ा. आपला �Pस्तंभ घ्या�ा � मला अनुसरा�े.

35 जो को>ी आपला जी� �ाच�ू पा(तो तो जिज�ाला मुकेल � जो को>ी माइयासाठी � सु�ातvसाठी 
जिज�ाला मुकेल तो आपला जी� �ाच�ील.

36 मनषु्याने स�- जग धिमळवि�ले � जिज�ाचा नाश करून घेतला तर त्याला काय लाभ?

6. माक-  9 : 1

1 येशू त्या लोकांना म्(>ाला, मी तुम्(ांला खरे सांगतो की, येथे उभे असलेले का(ी असे आ(ेत की. ज्यांना
दे�ाचे राज्य सामथ्या-विनशी आलेले दिदसेपयZत मर>ाचा अनुभ� ये>ार ना(ी.

7. रोमकरांस 8: 28, 31, 35, 37-39

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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28 आणि> आप>ास मा(ीत आ(े की, त्येक गोष्टीत (ेतूमा>े आत्मा जे दे�ा�र ेम करतात � त्याच्या 
संकल्पामा>े बोलावि�लेले असतात त्यांच्यास( जे चांगले आ(े ते करण्याचे काम करतो.

31 या�रुन आप> काय म्(>ा�े? दे� जर आपल्या बाजूचा आ(े तर आपल्या वि�रुद्ध को>?
35 ख्रिXस्ताच्या ेमापासून आप>ांस को> �ेगळे करील? त्रास, कष्ट, छळ, भूक, नग्नता, संकटे किकं�ा 

तल�ारीने �P (े �ेगळे करतील काय?
37 तरी या स�- गोष्टींमध्ये आम्(ी ज्याने आम्(ां�र ीवित केली त्याच्याद्वारे अत्यंत �ैभ�ी जय धिमळ�ीत 

आ(ोत.
38 कार> माझी खात्री आ(े की, मर> किकं�ा जी�न, दे�दूत, अधिPकारी आत्मे (ल्लीच्या किकं�ा 

भवि�ष्यकाळात,
39 येशूचे सामथ्य-,  उंच किकं�ा खाली,  जगात विनमा-> केलेली कुठली(ी गोष्ट आप>ांस दे�ाचे मे जे

ख्रिXस्तामध्ये आढळते त्यापासून �ेगळे करु शक>ार ना(ी.

8. कटीकर> 1: 1

1 (ेयेशू ख्रिXस्ताचे कटीकर> आ(े. ज्या गोष्टी ल�करच घड>े आ�श्यक आ(े, ते आपल्या से�कांना 
दाखवि�ण्यासाठी दे�ानेयेशूला (े दे�ापासून ाप्त झाले ख्रिXस्ताने त्याच्या दे�दूताला पाठ�ून या स�- गोष्टी
यो(ानाला दाखवि�ण्यास सांविगतले.

9. कटीकर> 20 : 1-6

1 आणि> मी एक दे�दूत स्�गा-तून खाली येताना पावि(ला.  त्याच्या (ातात खोल बोगद्याची विकल्ली
आणि> एक मोठासाखळदंड (ोता.

2 त्या  दे�दूताने  त्या  जुनाट  अजगराला  म्(>जे  सैतानाला  Pरले  आणि>  एक  (जार  �षा-साठी
साखळदंडानेबांPून ठे�ले.

3 त्याने एक (जार �षv पुरी (ोईपयZत राष्ट्रांना आ>खी फस�ू नये. म्(>ून त्या दे�दूताने त्याला खोल
बोगद्यातटाकून दिदले. आणि> त्या दाराला कुलूप ला�ून क्तिशक्का मारला. त्या काळांनंतर पुन्(ा थोडा
काळ त्याला मोकळे सोडण्यातये>ार (ोते.

4 नंतर ज्यांच्या�र लोक बसलेले आ(ेत, अशी का(ी सिसं(ासने मी पावि(ली. या लोकांना न्यायविन�ाडा
करण्याचा अधिPकारदेण्यात आला (ोता आणि> येशूबाबतच्या सत्यावि�षयी साक्ष दिदल्यामुळे � भु
दे�ाच्या  संदेशामुळे  ज्या  लोकांना  जिज�े  मारण्यातआले,  त्यांचे  आत्मे  मी  पावि(ले.  त्या  लोकांनी
श्र्�ापदाची अथ�ा त्याच्या मूतGची उपासना केली नव्(ती, आणि> त्यांच्याकपाळा�र किकं�ा (ाता�र
त्या  जना�राचा  क्तिशक्का  मारलेला  नव्(ता.  ते  परत  जिज�ंत  झाले.  आणि>  त्यांनी  ख्रिXस्ताबरोबर
एक(जार �षv राज्य केले.

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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5 इतर जे मेले (ोते, ते एक (जार �षv पुरी (ोईपयZत परत जिज�ंत झाले ना(ी जे पावि(ले पुनरुत्थानते
(ेच (ोय.

6 ज्याला पवि(ल्या पुनरुत्थानात भाग आ(े,  तो Pन्य!  त्या लोकां�र दुसऱ्या मर>ाची सत्ता चाल>ार
ना(ी;उलट ते लोक दे�ाचे आणि> ख्रिXस्ताचे याजक (ोतील; आणि> ते त्याच्याबरोबर एक (जार �षv
राज्य करतील.

वि�ज्ञान आणि> आरोग्य

1. 470 : 21-24, 32-5

दे� (ा मनषु्याचा विनमा-ता आ(े, आणि>, मनषु्य परिरपू>- रा(ण्याचे दै�ी तत्त्�, दै�ी कल्पना किकं�ा वितकिबंब, 
मनषु्य, परिरपू>- रा(तो. मनषु्य (ा दे�ाच्या अस्तिस्तत्�ाची अणिभव्य/ी आ(े.

दे� आणि> मनुष्य यांचे संबंP, दै�ी तत्� आणि> कल्पना, वि�ज्ञानात अवि�नाशी आ(ेत; आणि> वि�ज्ञानाला 
को>ती(ी चूक कळत ना(ी किकं�ा सुसं�ादाकडे परत येत ना(ी, परंतु दै�ी आदेश किकं�ा आध्यास्तित्मक विनयम 
Pार> करतो, ज्यामध्ये दे� आणि> त्याने जे का(ी विनमा-> केले ते परिरपू>- आणि> शाश्वत आ(े, जे त्याच्या 
शाश्वत इवित(ासात अपरिर�र्तितंत रावि(ले आ(े.

2. 476 : 4-5

दै�ी वि�ज्ञानामध्ये, ईश्वर आणि> �ास्तवि�क मनुष्य दै�ी तत्त्� आणि> कल्पना म्(>ून अवि�भाज्य आ(ेत.

3. 487 : 3-6, 27-29

जी�न मर>(ीन आ(े. जी�न (े मनषु्याचे मूळ आणि> अंवितम आ(े, जे मृत्यूद्वारे कPी(ी ाप्त (ोऊ शकत
ना(ी, परंतु सत्याच्या मागा-�र चालण्याद्वारे ाप्त केले जाते ज्याला मृत्यू म्(>तात.

जी�न (ा दे�, आत्मा आ(े (े समज, जी�नाच्या मृत्यू(ीन �ास्त�ा�र, त्याच्या स�-शक्ति/मानते�र आणि> 
अमरत्�ा�र आपला वि�श्वास दृढ करून आपले दिद�स �ाढ�ते.

4. 429 : 31-12

येशू म्(>ाला (यो(ान 8: 51), " जो को>ी माझ्या क्तिशक्ष>ाचे पालन करतो तो कPी(ी मर>ार ना(ी." (े वि�Pान
अध्यास्तित्मक जी�नापुरते मया-दीत ना(ी तर त्यात अस्तिस्तत्�ाच्या स�- घटनांचा समा�ेश आ(े. येशूने (े दाख�ून 
दिदले की तो मर> पा�लेल्यांना बरे करतो आणि> मृतांना उठवि�तो. मत्य- मनाने चुकून भाग केले पावि(जे, त्याने 

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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आपल्या कृत्यास( स्�त: ला दूर केलेच पावि(जे आणि> ख्रिXस्त आदश- असलेले अमर पुरुषत्� दिदसून येईल. 
वि�श्वासाने त्याच्या सीमा �ाढ�ल्या पावि(जेत आणि> पदाथा-ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा आPार मजबूत 
केला पावि(जे. जेव्(ा मनुष्य मृत्यू�रचा वि�श्वास सोडतो, तेव्(ा तो दे�, जी�न आणि> ेमाकडे अधिPक �ेगाने पुढे 
जाईल. आजारप> आणि> मृत्यू�रील वि�श्वास, अथा-तच पापा�र वि�श्वास असल्यामुळे जी�न आणि> आरोग्याची 
खरी भा�ना बंद (ोते. वि�ज्ञानातील या म(ान �ास्त�ात मान�जाती कPी जागृत (ोईल?

5. 42 : 5-8

मृत्यू�र सा�-वित्रक वि�श्वास का(ी फायदा ना(ी.  ते जी�न किकं�ा सत्य कट करू शकत ना(ी.  मृत्यू (े एक
नश्वर स्�प्न असेल, जे अंPारात येते आणि> काशास( अदृश्य (ोते.

6. 296 : 4-13

गतीचा जन्म अनुभ�ातून (ोतो. (े नश्वर मा>साचे विपक�>े आ(े, ज्याद्वारे नश्वर अमरसाठी सोडला जातो. 
एकतर येथे किकं�ा यापुढे, दुःख किकं�ा वि�ज्ञानाने जी�न आणि> मनाशी संबंधिPत स�- भ्रम नष्ट केले पावि(जेत आणि>
भौवितक भा�ना आणि> स्�त: चे पुनज-न्म केले पावि(जे. त्याच्या कृत्यांस( म्(ातारा बंद ठे�ला पावि(जे. कामुक 
किकं�ा पापी का(ी(ी अमर ना(ी. खोट्या भौवितक भा�नेचा आणि> पापाचा मृत्यू, सेंदि�य पदाथा-चा मृत्यू नव्(े, तो 
मनषु्य आणि> जी�न, सुसं�ादी, �ास्तवि�क आणि> शाश्वत कट करतो.

7. 409 : 27-3

जी�न आता पदाथा-�र अ�लंबून आ(े असे म्(>ण्याचा आपल्याला अधिPकार ना(ी, परंतु मृत्यूनंतर त्या�र 
अ�लंबून रा(>ार ना(ी. जी�नाच्या वि�ज्ञानाच्या अज्ञानात आप> आपले दिद�स येथे घाल�ू शकत ना(ी 
आणि> या अज्ञानासाठी गंभीरतेच्या पलीकडे बक्षीस धिमळण्याची अपेक्षा करू शकत ना(ी. अज्ञानाची भरपाई
म्(>ून मृत्यू आपल्याला सुसं�ादी आणि> अमर बन�>ार ना(ी. येथे जर आप> ख्रिXश्चन वि�ज्ञानाकडे लक्ष दिदले
ना(ी, जे आध्यास्तित्मक आणि> शाश्वत आ(े, तर आप> पुढील आध्यास्तित्मक जी�नासाठी तयार (ो>ार ना(ी.

8. 290 : 23-27

मृत्यूच्या क्ष>ी आपल्या�र असलेले पाप आणि> त्रुटी त्या क्ष>ी थांबत ना(ीत,  परंतु या तु्रटींचा मृत्यू
(ोईपयZत दिटकून रा(तात.  संपू>- अध्यास्तित्मक (ोण्यासाठी,  मनषु्याने पापरवि(त अस>े आ�श्यक आ(े
आणि> जेव्(ा तो परिरपू>-तेला पो(ोचतो तेव्(ाच तो असे बनतो.

9. 291 : 12-18

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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सा�-वित्रक मोक्ष गती आणि> ोबेशन�र अ�लंबून आ(े आणि> त्यांच्याक्तिश�ाय अाप्य आ(े. स्�ग- (ा परिरसर 
ना(ी, तर मनाची एक दै�ी अ�स्था आ(े ज्यामध्ये मनाचे स�- कटीकर> सुसं�ादी आणि> अमर आ(ेत कार>
तेथे पाप ना(ी आणि> मनषु्याला स्�तःचे को>ते(ी Pार्मिमंकता ना(ी, परंतु "परमेश्वराचे मन," पवि�त्र शास्त्र म्(>ते
म्(>ून.

10.   76 : 32-18

परमात्मा आणि> अनंताची ओळख इथे किकं�ा नंतर अचानक (ोत ना(ी. Pार्मिमंक पॉलीकाप- म्(>ाला: "मी 
चांगल्याकडून �ाईटाकडे �ळू शकत ना(ी." चूक ते सत्यात बदल एकाच बंPनात इतर लोक(ी करत 
ना(ीत.

जोपयZत अस्तिस्तत्�ाचे शास्त्र ाप्त (ोत ना(ी तोपयZत अस्तिस्तत्� (ा भौवितक इंदि�यांचा वि�श्वास आ(े. त्रटुी इथे 
आणि> नंतर(ी स्�तःचा स्�तःचा नाश आ>ते, कार> नश्वर मन स्�तःची शारीरिरक परिरस्थिस्थती विनमा-> करते. 
जोपयZत जी�नाची आध्यास्तित्मक समज ाप्त (ोत ना(ी तोपयZत मृत्यू अस्तिस्तत्�ाच्या पुढील स्तरा�र येईल. मग, 
आणि> तोपयZत ना(ी, (े दाख�ून दिदले जाईल की "दुसऱ्या मृत्यूला श/ी ना(ी."

भौवितक जी�नाच्या या स्�प्नासाठी लाग>ारा काला�Pी, त्यातील तथाकक्तिथत सुख-दुःखांना आत्मसात करून,
जा>ी�ेतून ना(ीसे (ोण्यासाठी, "को>ाला(ी मा(ीत ना(ी... ना पुत्राला, प> विपत्याला." त्रटुीच्या दृढतेनुसार (ा
काला�Pी जास्त किकं�ा कमी काला�Pीचा असेल.

11.   427 : 17-21, 29-2

जर मनुष्याने कPी(ी मतृ्यू�र मात करायची नसेल, तर पवि�त्र शास्त्र असे का म्(>ते की "जो शे�टचा शत्रू नष्ट 
(ोईल तो मृत्यू आ(े"? शब्दाचा काय-काल दश-वि�तो की आप> ज्या मा>ात पापा�र मात करू त्या मा>ात
आप> मृत्यू�र वि�जय धिमळ�ू.

मृत्यूचे स्�प्न मनाने येथे किकं�ा यापुढे पावि(ले पावि(जे. "मी मेला आ(े" या सत्याच्या र>सिशंग शब्दाला 
पकडण्यासाठी स्�तःच्या भौवितक घोष>ेतून वि�चार जागृत (ोईल, "को>ता(ी मृत्यू ना(ी, विनस्क्रिष्_यता, 
रोगग्रस्त कृती, अवितवि_या किकं�ा वितवि_या ना(ी."

12.   428 : 6-14

या स��च्च क्ष>ी मनुष्याचा वि�शेषाधिPकार म्(>जे आपल्या गुरुचे शब्द क्तिसद्ध कर>े: "जर को>ी माझे म्(>>े 
पाळले तर तो कPी(ी मतृ्यू पाहू शक>ार ना(ी." खोट्या वि�श्वासाचा आणि> भौवितक पुराव्यांचा वि�चार काढून 
टाक>े जे>ेकरून अस्तिस्तत्�ाची आध्यास्तित्मक तथ्ये कट (ोतील, - (ी एक मोठी ाप्ती आ(े ज्याद्वारे आप> 

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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खोटे दूर करू आणि> सत्याला स्थान देऊ. अशा रीतीने आप> मदंिदर किकं�ा शरीराची स्थापना करू शकतो, 
"ज्याचा विनमा-ता आणि> विनमा-ता दे� आ(े."

13.   492 : 7-12

अस>ं म्(>जे पावि�त्र्य, सुसं�ाद, अमरत्�. (े आPीच क्तिसद्ध झाले आ(े की याचे ज्ञान, अगदी थोड्या 
मा>ात(ी, नश्वरांचे शारीरिरक आणि> नैवितक दजा- उंचा�ेल, दीघा-युष्य �ाढ�ेल, चारिरत्र्य शुद्ध आणि> 
उन्नत करेल. अशा कारे गती शे�टी स�- त्रटुी नष्ट करेल आणि> अमरत्� काशात आ>ेल.

दैविनक कत-व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ाथ-ना

दररोज ाथ-ना कर>े (े या चच-मPील त्येक सदस्याचे कत-व्य असेलः "तुझे राज्य ये;"  माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणि> ीती यांचे राज्य स्थाविपत व्(ा�े आणि> माझ्यापासून स�- पापां�र राज्य करु द्या; आणि>
तुझे शब्द स�- मान�जातीचे स्ने( समृद्ध करु आणि> त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच- मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

(ेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच-च्या सदस्यांच्या (ेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयक्ति/क आस/ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने मा>सा�र राज्य करते;  आणि> एक ख्रिXश्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�Pांना
वितकिबंविबत करते,  पापाची किनंदा करते,  खरा बंPुता,  दानशूरप>ा आणि> क्षमा यामध्ये. या चच-मPील सदस्यांनी
दररोज स�- कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेशनातून,  भा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा-ने  भावि�त  (ोण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ाथ-ना
करा�ी.

चच- मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, पंथ. 1

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.
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कत-व्याची सतक- ता

आ_मक  मानक्तिसक  सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  कर>े,  आणि>  दे�,  त्याचा  नेता  आणि>
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सर>े किकं�ा दुल-क्ष कर>े (े या चच-मPील त्येक सदस्याचे कत-व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय (ोईल.

चच- मॅन्युअल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

(ा बायबलचा Pडा स्�तंत्र प्लेनविफल्ड ख्रिXश्चन सायन्स चच-ने तयार केला (ोता. मरॅी बेकर एडी यांनी क्तिलवि(लेल्या किकंग जेम्स बायबलमPील 
वि_स्टिस्टकल कोटेशन्स आणि> ख्रिXश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड (ेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्_प्चस-मPील सुPारात्मक परिरच्छेदांची रचना आ(े.


