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          मरण्यासयाठी जगणे? नयाही, अनंतकयाळ जगणे
 शास्त्र अनेक दिशांमध्े विकसित झाले आहे, अगिी 
अतंराळात िंशोधनही होत आहे परंतु मरण हा विष् मोठ्ा 
प्रमाणात अिंशोधधत राहीला आहे. काही थोड ेडॉक्टि्स, शास्त्रज्ञ 
आणण ततििेते् आहेत ज्ांनी मरण हा विष्, मरण ्ा घ्टनेला 
िमजून घेणे आणण मरणानंतर का् 
होत ेत्ाचा अभ्ाि केला आहे. 
शास्त्रज्ञ मानि शरीराबदिल आणण 
्ा ग्रहािरील त्ाच्ा छोट्ाशा 
असस्ततिाबदिल, ऍ्टमिबदिल 
आणण नैिधग्सक पररित्सनाबदिल 
जगाला ितत विशि करत अितात 
परंतु ्ा भ्ंकर शिे्टाबदिल ज्ाला मरण अिे मह्टले जात े
जे प्रत्ेक मनुष्ाला ्ेत ेत्ाबदिल फार थोड ेसशकिले जात.े 
थोड्ा जणांकड ेमरणाबदिल अभ्ाि करण्ाची इचछा ककंिा 
क्षमता दििून ्ेत,े आणण तरीही ते प्रत्ेकाला धगळून ्टाकत े

आणण शास्त्रज्ञ आणण पंडीतांनांही न 
्टाळता ्ेण्ाजोग्ा प्रततक्षेत एकिमान 
अित.े िेिना, अश्ु, आजार, जखमा, 
भीती, िःुख, भंगलेले हृि्, तनराशा 
आणण इचछा, आमही अनुभितो जोप्यंत 
अखेरशिे्टी मरणाकडून धगळले जात 
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नाही, सजिंत लोकांच्ा जगात कधीही परत न ्ेण्ािाठी. ज्ा 
क्षणी मनुष् उिरातून िू््सप्रकाशाला िंिन करण्ािाठी बाहेर 
्ेतो, तवेहाच तो मरणाशी एक करार करतो. तथेे आिडणे ककंिा 
नािडणे काहीही अिू शकत नाही. बा्बल महणत,े “ििायंनी 
पाप केले आहे आणण त ेिेिाच्ा गौरिाला उणे पडले आहेत”. 
“कारण पापाची मजुरी मतृ्ु आहे” (रोम.3:23, 6:23). “जिे 
लोकांना एकिाच मरण ि नंतर न्ा्ािनािमोर ्ेणे नेमून 
ठेिलेले अित”े (दहबु् 9:27). आमच्ापैकी प्रत्ेकाला तनस्चत 
मरण ्ेणार आहे; आणण जर आमही ्ा आ्ुष्ात िेिापािून 
िेगळे झालो, तर आमही त्ाच्ापािून अनंतकाळािाठी िेगळे 
होऊ. आमही जीिनाच्ा िेणगीपािून जिे पे्रम, आनंि, िौंि््स, 
ित्, शांतता आणण िमाधानाला 
नेहमीकरता िंधचत होऊ आणण 
अनंतकाळािाठी मरण्ातनांच्ा 
िेिना, अधंःकार, एक्ेटपणा, शरम 
आणण प्चात्ाप िहन करत राहू.
 फकत एका व्कतीने 
आमचा उदधारक ्ेशू णरिस्ताने 
मतृ्ुचे रहस्् भेिले आहे आणण 
मानिजातीला जीिनाचा आणण अमरतिाचा “निीन आणण 
सजिंत माग्स” प्रक्ट केला आहे. आमचा उदधारक णरिस्त ्ेशू, 
“णरिस्ताने मरणाचा नाश केला आणण िुिाततेदिारे अमरति 
ि जीिन प्रकाशाला आणले” (II द्टम. 1:10). इततहाि 
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त्ाच्ाभोिती आणण त्ाच्ा जनमाभोिती कफरतो जिे जगाचा 
इततहाि णरिस्तपूि्स आणण णरिस्तजनमानंतर मध्े विभागला 
गेला आहे.  आणण जीिन आणण मतृ्ु त्ाच्ाभोिती कफरत े
जिे तो आमच्ा पापांिाठी मरण पािला, पुरला गेला, आणण 
पाप, मतृ्ु, नरक आणण कबरेिरील िेिाच्ा शकतीच्ा विज्ाने 
त्ाला पुनहा सजिंत केले गेले. अनेक प्टीतील सशष्ांनी त्ाचे 
पुनरूतथान पाहीले आणण जगातील लाखो लोक आज िाक्ष िेतात 
कक तो खरोखर सजिंत आहे. “मी मेलो होतो, पण पाहा; मी 
अनंतकाळािाठी सजिंत आहे आणण, माझ्ाजिळ मरणाच्ा ि 
अधोलोकाच्ा ककलल्ा आहेत” (ररसवहलेशन 1:18).
 ्ेशू कु्िािर मरणाला िामोरे जातानाही नम्र होता. त्ाला 
प्रत्ेक मनुष्ािाठी मरण भोगािे लागणार होत.े ्ेशूने हे 

्ािाठी केले की “ज्ाच्ाकड े
मरणाची ित्ा आहे, अशा ितैानाचा 
मरणाने नाश करािा आणण जे लोक 
त्ांच्ा िि्स आ्ुष्ात मरणाचे 
भ् मनात ठेिून त्ाचे गुलाम 
अिल्ािारखे जगत होत ेत्ांना 
मुकत करािे”  (दहबु् 2;9,14,15).

 पथृिीिरील त्ाच्ा जीिनकाळामध्े, ्ेशू णरिस्ताने जीिन, 
मरण आणण अमरतिाबदिल उतक्टतनेे सशकविले. त्ाने अिाध् 
रोग्ांना बरे करून, मेलेल्ांना जीिंत करून, आंधळ्ांना दृष्टी 
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िेऊन, बदहऱ्ांना श्िणशकती िेऊन, आणण लुळ्ापांगळ्ांना 
चालण्ाची शकती िेऊन प्रक्ट केले कक, तो स्ितः पुनरूतथान 
आणण जीिन आहे. त्ाने िेिामध्े तनवि्सिाि वि्िाि अिलेल्ा 
जीिनाची सशकिण दिली आणण ज्ांनी त्ाची मित माधगतली 
त्ांच्ा ऐहीक गरजा चमतकृतीपणे पूण्स केल्ा. पूण्सत्ा खात्रीने 
त्ाने मरणानंतरच्ा जीिनाबदिल सशकविले. त्ाने स्िेचछेने 
आमची पापे िाहीली आणण कु्िािर आमच्ािाठी सशक्षा भोगली. 
नंतर ्ेशू विज्ीपणे उठला कारण आमही त्ाच्ािर वि्िाि 
करािा महणून आणण हे जाणािे कक तोच एक माग्स, ित् आणण 
जीिन आहे.
तो माग्स – ्ेशू हा जगण्ाचा 
माग्स आहे जो तुमहाला िेिाकड ेत्ा 
वपत्ाकड ेघेऊन जातो तुमहाला 
प्रत्ेक परीक्षेत विज्ी बनितो, 
महणजे तुमही िुदधा मतृ्ुला न सभता 
आणण अनंतकाळच्ा जीिनाच्ा 
खात्रीने िामोरे जाल.
ित् – ्ेशू हे ित् आहे जे तुमचा आतमा जाणून घेण्ाची 
इचछा करत आहे, तो एक जो तुमहाला पाप आणण सभती पािून 
मुकत करेल.
जीिन – ्ेशू हे अनंतकाळचे जीिन आहे ज्ाचा िैद्की् मतृ्ु 
शिे्ट करू शकत नाही, जीिन जे अविनाशी, अमत््स शरीराने 
लपे्टले जाईल.
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 लिकरच मतृ्ुचा तनषठूर ितू तुमच्ा आतम्ाची मागणी करेल, 
अपघाताने, रोगाने ककंिा िदृधापकाळाने. ्ापूिवी कक तुमही धचरस्था्ी 
मरणामध्े हरिून जाल, तुमहाला अिलेल्ा ्ेशूच्ा महान 
गरजेचा विचार करा. तो महणाला, “मी पुनरूतथान आणण जीिन 
आहे: जो माझ्ािर वि्िाि ठेितो तो मेला अिेल तरी जगेल” 
(जॉन 11:25).  प्रभु ्ेशू णरिस्तािर वि्िाि ठेिा, तुमच्ा पापांचे 
प्रा्स्चत् करा, आणण त्ाला तुमचा उदधारक महणून स्िीकारा. 
मतृ्ुची तुमच्ािर काही ित्ा चालणार नाही कारण िेि तुमहाला 
पवित्र आतम्ाने भरून ्टाकेल ज्ाने णरिस्ताला मेलेल्ातून उठविले. 
्ा, ऐका आणण सशका. ित् तुमहाला पापापािून आणण मतृ्ुपािून 
मुकत करेल. ्ेशू णरिस्त, जो पुनरूतथान आणण जीिन आहे तुमहाला 
्ेथे ्ेण्ाि आमंत्त्रत करत आहे.
 प्यार्थनयाः                                        
“वप्र् प्रभु ्ेशू, मी जाणले आहे 
कक ्ेथे फकत एकच आ्ुष् आहे 
आणण त ेलिकरच िमापत होईल. 
मी ओळखले आहे कक मी पापी 
आहे. माझी िि्स मालमत्ा, माझ े
िि्स समत्र मला िाचिू शकत नाहीत. मी तुझ्ाकड ेभंगलेल्ा 
आणण प्चात्ापिगध हृि्ाने आलो आहे. मी माझ्ा िि्स 
पापांचे प्रा्स्चत् करत आहे. कृपा करून मला क्षमा करा 
आणण मला शुदध कर. तुझ्ा भे्टीिाठी मला त्ार कर. 
आमेन.”




