
रवि��ारचा बायबल पाठ, एविल 4, 2021
पृष्ठ 1

वि�षय — अ�ास्त�   

रवि��ारी एविल 4, 2021

वि�षय — अ�ास्त�

सोनेरी मजकूर:  कटीकरण 19 : 6

"नंतर मोठ्या लोकसमुदायाच्या गज&नेसारखा आ�ाज मी ऐकला, तो आ�ाज महापूराच्या आणिण मेघांच्या
मोठयागडगडाटासारखा होता. तो लोकसमदुास असे मोठ्याने म्हणत होता की हालेलुया! कारण आमच्या

स�&समर्थ& दे�ाने सत्ता गाजवि�ण्यास सुरु�ात केली आहे."

उत्तरदायी �ाचन:  कटीकरण 19 : 11-16

11 नंतर माझ्यासमोर स्�ग& उघडलेला मी पाविहला; आणिण माझ्यासमोर एक पांढरा घोडा होता. त्या 
घोड्या�र बसलेल्याचे‘ना� वि�श्वासू आणिण खरा’ असे होते; कारण तो न्यायाने विन�ाडा करतो आणिण 
न्यायाने लढाई करतो.

12 त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्�ालेसारखे आहेत. आणिण त्याच्या डोक्या�र अनेक मुगटु आहेत. त्याचे ना� 
त्याच्या�र लिलविहलेआहे. ते ना� काय आहे हे त्याच्यालिD�ाय इतर कोणालाही माहीत नाही.

13 त्याने आपल्या अंगात रक्तामध्ये णिHजवि�लेलाझगा घातला होता. त्या स्�ाराचे ना� “दे�ाचा Dब्द” असे 
आहे.

14 स्�च्छ आणिण पांढरे Dुभ्र कपडे घातलेले स्�गा&तील सैन्यपांढऱ्या घोड्यां�र बसून त्याच्या मागे येत होते.
15 त्याच्या तोंडातून एक धारदार तर�ार येते जिजच्याने तो राष्ट्रांना नम�ील,आणिण लोखंडी दंडाने तो 

त्यांच्या�र सता गाज�ील. स�&समर्थ& दे�ाच्या अतीकोपाची द्राक्षे तो द्राक्षकंुडामध्ये तुड�ील.
16 त्याच्या झग्या�र आणिण त्याच्या मांडी�र हे ना� लिलविहले आहे: राजाचा राजा आणिण परमेश्वराचा Hू.

धडा उपदेD

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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बायबल पासून

1. यDया 40 : 1-5

1 तुमचा दे� म्हणतो, माझ्या लोकांचे सांत्�न करा, माझ्या लोकांचे सांत्�न करा.
2 यरूDलेमDी ममतेने बोला यरूDलेमला सांगा: तुझ्या से�ेचा काळ संपला तुझ्या पापांची किकंमत तू 

मोजली आहेस. परमेश्वराने यरूDलेमला लिDक्षा केली. वितने केलेल्या त्येक पापाकरिरता दोनदा लिDक्षा 
केली.

3 ऐका! कोणीतरी ओरडत आहे, परमेश्वरासाठी �ाळ�ंटातून माग& काढा. आमच्या दे�ासाठी �ाळ�ंटात 
सपाट रस्ता तयार करा.

4 त्येक दरी Hरून काढा. त्येक डोंगर आणिण टेकडी सपाट करा. �ेडे�ाकडे रस्ते सरळ करा. 
खडकाळ जमीन गुळगुळीत करा.

5 मग दे�ाची Hा Yाकेल आणिण स�& लोक एकवित्रतपणे परमेश्वराचे तेज पाहतील. हो! स्�त: परमेश्वराने 
हे स�& सांविगतले आहे.

2. लूक 4 : 14-21

14 मग आत्म्याच्या सामर्थ्याया&त येDू गालीलास परतला आणिण त्याच्यावि�षयीची बातमी सगळीकडे पसरली.
15 त्याने त्यांच्या सHास्र्थानात लिDकवि�ले, आणिण स�ाiनी त्याची स्तुवित केली.
16 मग तो नासरेर्थला गेला. जेरे्थ तो लहानाचा मोठा झाला होता, आणिण Dब्बार्थ दिद�Dी त्याच्या रे्थमाणे 

तो सHास्र्थानात गेला, तो �ाचण्यासाठी उHा राविहला,
17 आणिण यDया संदेष्ट्याचे पुस्तक त्याला देण्यात आले. त्याने ते पसु्तक उघडले आणिण जो Hाग Dोधून 

काढला, त्या दिठकाणी असे लिलविहले आहे:
18 Hूचा आत्मा मज�र आहे, कारण त्याने मला अणिHषेक केला आहे, यासाठी की, गरिरबांना सु�ाता& 

सांगण्यासाठी बंदी�ान म्हणून नेलेल्यांस स्�ातंत्र्याची घोषणा करण्यासाठी, आंधळ्यांना दृविp मिमळा�ी � 
त्यांनी बघा�े यासाठी, जुलूूम होणाऱ्यांची सुटका करण्यासाठी

19 आणिण Hूच्या कृपेच्या �षा&ची घोषणा करण्यासाठी त्याने मला पाठवि�ले आहे.
20 मग त्याने पसु्तक बंद केले आणिण से�काला परत दिदले � तो खाली बसला. सHास्र्थानातील त्येक जण 

त्याच्याकडे रोखून पाहत होता.
21 त्यांने त्यांच्याDी बोलण्यास सुरु�ात केली: तुमच्या ऐकण्यामुळे आज हे Dास्त्र�चन पूण& झाले.

3. लूक 8 : 41, 42 (पासून 1st .), 49-55

41 त्याच�ेळी याईर ना�ाचा एक मनुष्य आला. तेर्थील सHास्र्थानाचा तो अमिधकारी होता. त्याने येDूच्या 
पाया पडून त्याला आपल्या घरी येण्याची वि�नवंित केली.

42 कारण त्याला बारा �षाiची एक मुलगी होतो आणिण ती मरा�यास टेकली होती.येDू जात असता 
लोकांची गदr झाली होती � तो चेंगरला जात होता.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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49 तो हे बोलत असतानाच कोणी तरी सHास्र्थानाच्या अमिधकाया&च्या घरुन आले आणिण म्हणाले, तुमची 
मुलगी मरण पा�ली आहे. आता गुरुजींना त्रास देऊ नका.

50 येDून हे ऐकले � तो सHास्र्थानाच्या अमिधकाऱ्याला म्हणाला, णिHऊ नको, Yक्त वि�श्वास ठे� आणिण ती 
मरणातून �ाचवि�ली जाईल.

51 जेव्हा येDू त्या घरी आला, त्याने आपणाबरोबर पेत्र, योहान, याकोब आणिण मुलीचे आई�डील 
यांच्यालिD�ाय कोणालाही आत येऊ दिदले नाही.

52 स�& लोक वितच्यासाठी रडत होते. येDू म्हणाला, रडणे र्थांब�ा, ती मेलेली नाही, ती झोपेत आहे.
53 पण ते त्याला हसले. कारण त्यांना माहीत होते की ती मेली आहे.
54 परंतु त्याने वितचा हात धरला आणिण मोठ्याने म्हणाला, मुली, ऊठ!
55 मग, तेव्हा वितचा आत्मा पुन्हा आला आणिण ती लगेच उHी राविहली. नंतर त्याने वितला खाण्यास देण्याची 

आज्ञा केली.

4. लूक 22 : 1, 2

1 नंतर बेखमीर Hाकरीचा सण ज्याला �ल्हांडण म्हणतात, तो समय ज�ळ येत होता.
2 आणिण मुख्य याजक, विनयमDास्त्राचे लिDक्षक, येDूला कसे मारता येईल हे बघत होते. कारण त्यांना 

लोकांची Hीवित �ाटत होती.

5. लूक 23 : 1-4, 20, 21, 24, 33, 34, 45-47

1 मग त्यांचा स�& समदुाय उठला, � त्यांनी त्याला (येDूला) विपलाताकडे नेले.
2 � ते त्याच्या�र आरोप करु लागले. ते म्हणाले, आम्ही या माणसाला लोकांची दिदDाHूल करताना 

पकडले. तो कैसराला कर देण्यासाठी वि�रोध करतो आणिण म्हणतो की, तो स्�त: ख्रि[स्त, एक राजा 
आहे.

3 मग विपलाताने येDूला वि�चारले, तू यहूद्यांचा राजा आहेस काय? येDू म्हणाला, मी आहे हे तू म्हणतोस 
ते बरोबर आहे.

4 मग विपलात मुख्य याजकांना आणिण जमा�ाला म्हणाला, या माणसा�र दोष ठे�ण्यास मला काही कारण
आढळत नाही.

20 पुन्हा विपलात त्यांच्याDी बोलला, कारण येDूला सोडण्याची त्याची इच्छा होती.
21 पण ते ओरडतच राविहले, त्याला �धस्तंHा�र ख्रिखळा, त्याला �ध्स्तंHा�र ख्रिखळा!
24 विपलाताने त्यांची मागणी मान्य करण्याचे ठरवि�ले.
33 आणिण जेव्हा ते गुन्हेगारांसम�ेत क�टी म्हटलेल्या दिठकाणी आले, तेरे्थ त्यांनी त्याला �धस्तंHी 

गुन्हेगारांमध्ये ख्रिखळले. एका गुन्हेगारला त्यांनी उज�ीकडे ठे�ले � दुसऱ्याला डा�ीकडे ठे�ले.
34 नंतर येDू म्हणाला, हे बापा, त्यांची क्षमा कर, कारण ते काय करतात हे त्यांना समजत नाही.त्यांनी 

मिचठ्ृृया टाकून त्याचे कपडे �ाटून घेतले.
45 आणिण मंदिदरातील पडदा Yाटला आणिण त्याचे दोन Hाग झाले.
46 येDू मोठ्या आ�ाजात ओरडला, विपत्या, मी आपला आत्मा तुझ्या हाती सोप�ून देतो. असे 

म्हटल्यानंतर तो मेला.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
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रवि��ारचा बायबल पाठ, एविल 4, 2021
पृष्ठ 4

वि�षय — अ�ास्त�   

47 जेव्हा रोमी से�ामिधकाऱ्याने काय घडले ते पाविहले तेव्हा त्याने दे�ाचे गौर� केले आणिण म्हणाला, 
खरोखर हा नीवितमान मनषु्य होता.

6. माक&  16 : 9-15, 17-20

9 आठ�ड्याच्या पविहल्या दिद�Dी येDू उठल्या�र त्याने र्थम मरीया मग्दालिलयाला, जिजच्यातून त्याने सात 
Hुते काढली होती, वितला दD&न दिदले.

10 ती गेली आणिण रडून Dोक करणाऱ्या त्याच्या अनुयायांना वितने हे �ृत्त सांविगतले.
11 त्यांनी ऐकले की तो जिजं�त आहे. � वितने त्याला पाविहले आहे. तेव्हा त्यांनी वितच्या म्हणण्या�र वि�श्वास 

ठे�ला नाही.
12 यानंतर त्यांच्यापैकी दोघे उघड्या माळराना�र चालले होते. गा�ाकडे जात असता येDू त्यांना दुसऱ्या 

रुपाने गट झाला.
13 ते परत आले � इतरांना त्यावि�षयी सांविगतले परंतु त्यांनी त्यां�रही वि�श्वास ठे�ला नाही.
14 नंतर अकरा जण जे�त बसले असता येDू त्यांना गट झाला. त्याने लिDष्यांच्या अवि�श्वासाबद्दल आणिण 

त्यांच्या अंत:करणाच्या कठोरतेबद्दल त्यांना समज दिदली. कारण ज्यांनी त्याला उठल्या�र पाविहले होते 
त्यांच्या�र त्यांनी वि�श्वास ठे�ला नाही.

15 तो त्यांना म्हणाला, ‘संपूण& जगात जा आणिण स�& सृpीला सु�ात�ची घोषणा करा.’
17 परंतु जो वि�श्वास धरतील त्यांच्याबरोबर ही मिचन्हे असतील, ते माझ्या ना�ाने Hुते काढतील, ते नव्या 

नव्या Hाषा बोलतील.
18 ते आपल्या हातांनी साप उचलतील आणिण ते कोणतेही वि�ष विपतील तेव्हा ते त्यांना बाधणार नाही. ते 

आजाऱ्यां�र हात ठे�तील आणिण ते बरे होतील.’
19 मग Hु येDू त्यांच्याबरोबर बोलल्यानंतर तो स्�गा&त घेतला गेला आणिण दे�ाच्या उजव्या बाजूस जाऊन 

बसला.
20 लिDष्य बाहेर गेले आणिण त्यांनी त्येक दिठकाणी सु�ा&त�ची घोषणा केली. Hुने त्यांच्याबरोबर काय& केले, 

� त्याने �चनाबरोबर असणाऱ्या मिचन्हांनी त्याची खात्री केली.

वि�ज्ञान आणिण आरोग्य

1. 76 : 18-21

दु: ख, पाप, मरणाया& वि�श्वास असत्य आहेत. जेव्हा दै�ी वि�ज्ञान स�&व्यापी समजले जाते तेव्हा त्यांचा 
मनुष्या�र काहीच अमिधकार राहणार नाही कारण मनुष्य अमर आहे आणिण दै�ी अमिधकाराने जगतो.

2. 487 : 27-29

जी�न म्हणजे दे�, आत्मा आहे हे समजून घेतल्यामुळे, जी�नातील विनज�� �ास्त�ा�र, वि�श्वासाने आणिण 
अमरत्�ा�र आपला वि�श्वास दृढ करुन आपले दिद�स �ाढ�तात.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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3. 428 : 3-6, 30-10

जी�न �ास्तवि�क आहे आणिण मृत्यू म्हणजे एक भ्रम आहे. येDूच्या मागा&त आत्म्याच्या गोpींचे दD&न केल्याने 
Hौवितक Hा�नांच्या अंधुक दृविpकोनातून सुसं�ाद � अमरत्� ाप्त होते.

लेखकाने विनराDाजनक सेंदिद्रय आजार बरे केले आहेत आणिण मरणास जी�न � आरोग्यास एकटे जी�न म्हणून 
समजून घेतले आहे. बहुतेक लोक आणिण सा�&कालिलक जी�ना�र जास्त मात करता येईल या�र वि�श्वास ठे�णे 
हे पाप आहे आणिण मरण नाही हे समजून घेऊन या आत्म्याच्या इतर गोpींनी हे जी�न काDात आणले 
पाविहजे. तर्थाविप, विनयंत्रणाच्या अमिधक सोप्या ात्यणिक्षकांसह आपण ारंH करणे आ�श्यक आहे आणिण 
जिजतक्या ल�कर आपण चांगले ारंH करू. अंवितम ात्यणिक्षक त्याच्या साध्य करण्यासाठी �ेळ घेते. चालत 
असताना, आम्ही डोळ्याद्वारे माग&दD&न केले जाते. आपण आपल्या पायांकडे पहातो आणिण आपण Dहाणे 
असल्यास आपण आध्यात्मित्मक गतीच्या ओळीत एका टप्प्याच्या पलीकडे पाहतो.

4. 429 : 31-12

येDू म्हणाला (योहान 8: 51), "जो कोणी माझ्या लिDक्षणाचे पालन करतो तो कधीही मरणार नाही." हे 
वि�धान अध्यात्मित्मक जी�नापुरते मया&दिदत नाही तर त्यात अत्मिस्तत्�ाच्या स�& घटनांचा समा�ेD आहे. येDूने हे 
दाख�ून दिदले की तो मरण पा�लेल्यांना बरे करतो आणिण मृतांना उठवि�तो. मत्य& मनाने चुकून Hाग केले 
पाविहजे, त्याने आपल्या कृत्यासह स्�त: ला दूर केलेच पाविहजे आणिण ख्रि[स्त आदD& असलेले अमर पुरुषत्� 
दिदसून येईल. वि�श्वासाने त्याच्या सीमा �ाढ�ल्या पाविहजेत आणिण पदार्था&ऐ�जी आत्म्या�र वि�संबून त्याचा 
आधार मजबूत केला पाविहजे. जेव्हा मनुष्य मृत्यू�रचा वि�श्वास सोडतो, तेव्हा तो दे�, जी�न आणिण ेमाकडे 
अमिधक �ेगाने पुढे जाईल. आजारपण आणिण मृत्यू�रील वि�श्वास, अर्था&तच पापा�र वि�श्वास असल्यामुळे जी�न
आणिण आरोग्याची खरी Hा�ना बंद होते. वि�ज्ञानातील या महान �ास्त�ात मान�जाती कधी जागृत होईल?

5. 289 : 14-20

ख्रि[स्त किकं�ा सत्य, मृत्यू�र मात करुन अजूनही मात करत आहे ही सत्यता "Hयानक राजा" असल्याचे लिसद्ध 
करते, परंतु ते जी�नातील अध्यात्मित्मक पुराव्यांसह सत्याचा नाD करणारा एक नश्वर वि�श्वास किकं�ा चूक आहे; 
आणिण हे दD&वि�ते की इंदिद्रयांना मृत्यू असल्याचे दिदसून येते ते Yक्त एक नश्वर भ्रम आहे, कारण �ास्तवि�क मनषु्य
आणिण �ास्तवि�क वि�श्वासाठी मृत्यू-वि`या नाही.

6. 24 : 27-31

�धस्तंHाची काय&क्षमता मान�जातीसाठी दाख�लेल्या व्या�हारिरक स्नेह आणिण चांगुलपणामध्ये आहे. सत्य 
माणसांमध्ये �ास्तव्य होते; परंतु जेव्हा त्यांनी पाविहले की त्यांच्या स्�ामीने र्थडग्या�र वि�जय मिमळवि�ला आहे, 
तोपयiत त्याचे स्�तःचे लिDष्य असा संग Dक्य होऊ Dकले नाहीत.

7. 42 : 5-8, 15-2

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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मृत्यू�रील सा�&Hौमिमक श्रद्धाचा काही Yायदा नाही. हे जी�न किकं�ा सत्य कट करू Dकत नाही. मृत्यू एक
नश्वर स्�प्न आहे, जे अंधारात येते आणिण काDासह अदृश्य होतो.

दे�ाच्या सामर्थ्याया&च्या महान ात्यक्षकाचे पुनरुत्र्थान हे त्याच्या Dरीरा�र आणिण �स्तूं�रच्या त्याच्या अंवितम 
वि�जयाचा पुरा�ा होता आणिण त्याने दै�ी वि�ज्ञानाचा पूण& पुरा�ा दिदला - मनषु्यांचा इतका महत्त्�पूण& पुरा�ा. 
माणसाचे अत्मिस्तत्� किकं�ा मन दे�ापासून वि�Hक्त आहे असा वि�श्वास मरणार आहे. ही त्रटुी येDू दै�ी वि�ज्ञानाने 
Hेटला आणिण त्याने काहीच लिसद्ध केले नाही. कारण दे�ाने आपल्या अणिHविषक्त, चमत्कार, पाप, आजारपण 
आणिण मृत्यू यांना दिदलेली अद्भतु �ैH� यामुळे येDूला कोणतीही दहDत नव्हती. माणसांना ते Dरीर ठार मारले 
आहे असे समजू द्या! त्यानंतर तो त्यांना न बदललेला दD&वि�तो. ख्रि[स्ताच्या वि�ज्ञानात असे दD&वि�ले जाते की 
खरा माणूस दे�ाद्वारे राज्य करतो - चांगल्याद्वारे, �ाईट नाही - आणिण म्हणून तो नश्वर नाही तर अमर आहे. 
येDूने आपल्या लिDष्यांना या पुराव्याचे वि�ज्ञान लिDक�ले होते. "त्यांच्या�र अद्याप विबनबुडाची चाचणी घेण्यास 
त्यांना सक्षम करण्यासाठी तो येरे्थ होता," जो माझ्या�र वि�श्वास ठे�तो, मी करेन तो कामेही करील. " त्यांनी 
त्याच्या जी�न-लिसद्धांताबद्दल तु्रटी समजून, आजारी लोकांना बरे करणे आणिण मृतांना उठवि�णे या गोpी समजून
घेतल्या पाविहजेत, जसे की त्याच्या Dारीरिरकरिरत्या गेल्यानंतर त्यांना हे समजले होते.

8. 43 : 32-19

ेमाने  दे्वषा�र  वि�जय  मिमळवि�ला  पाविहजे.  सत्य  आणिण  आयुष्याने  चुकून  आणिण  मृत्यू�रील  वि�जया�र
लिDक्कामोत&ब केले पाविहजे,  काटेरी विकरीट बाजूला ठे�ण्यापू��, “योग्य,  चांगले � वि�श्वासू से�क”  आणिण
आत्म्याचे �च&स्� दD&वि�ण्यापू��, त्याचे अनुसरण करा.

र्थडग्याच्या एकाकी बागेने येDूला त्याच्या Dत्रूंपासून आश्रय दिदला, जिजरे्थ असण्याची मोठी समस्या सोडवि�ली 
जाऊ Dकत.े र्थडग्यात त्याच्या तीन दिद�सांच्या कामामुळे �ेळे�र अनंत काळाचा लिDक्का बसला. त्याने जी�न 
विनज�� आणिण मे दे्वषाचे मास्टर असल्याचे लिसद्ध केले. तो ख्रि[श्चन सायन्स, मटॅर ओव्हर मॅटर अृॅट मॅटर 
पॉ�र, मेमिडलिसन, सज&री आणिण हायजीन या स�& दाव्यांच्या आधारे त्याला Hेटला आणिण मास्टर झाला.

त्याने दाह कमी करण्यासाठी कोणतीही औषधे घेतली नाहीत. तो �ाया गेलेल्या उजा& परत करण्यासाठी अन्न 
किकं�ा Dुद्ध ह�े�र अ�लंबून नव्हता. Yाटलेल्या तळ�े बरे करणे आणिण जखमेची बाजू � लेसरेटेड पाय बांधणे
यासाठी त्याला Dल्यमिचविकत्सकांची आ�श्यकता नव्हती, जेणेकरून त्या हाताचा उपयोग ते रुमाल � 
�ळवि�ण्याच्या चादरीसाठी करू Dकतील आणिण यासाठी की त्याने आपले पाय पू��सारखे काम करा�े.

9. 44 : 28-5

येDू र्थडग्यात लपला असतानाच येDू मरण पा�ला असे त्याच्या लिDष्यांनी मानले. तो जिज�ंत होता तेव्हा अरंुद 
र्थडग्यामध्ये आत्म्याचे सामर्थ्याय& लिसद्ध करतो की त्याने नश्वर, Hौवितक जाणी� पाळण्यास समर्थ& आहे. �ाटेत 
दगडी पाट्या असलेल्या भिHंती होत्या आणिण गुहेच्या तोंडातून एक मोठा दगड लोटला पाविहजे; परंतु येDूने 
त्येक Hौवितक अडर्थळा जिजंकला, पदार्था&च्या स�& विनयमां�र वि�जय मिमळवि�ला आणिण आपल्या उदास 
वि�श्रांतीच्या जागे�रुन विनघून गेला. हा उदंड वि�जय म्हणजे सा�&कालिलक वि�जय आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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10.   45 : 16-21

दे�ाला गौर� आणिण संघष& करणा !ृ्या अंतःकरणास Dांती असो! ख्रि[स्ताने मान�ी आDा आणिण वि�श्वासाच्या 
दारापासून हा दगड काढून टाकला आहे, आणिण दे�ाचे जी�नाचे कटीकरण आणिण दD&न यांच्याद्वारे, 
मनुष्याच्या अध्यात्मित्मक कल्पना आणिण त्याच्या दै�ी लिसद्धांताच्या मेाद्वारे ते Dक्य झाले.

11.   31: 17-22 (पासून.)

त्याच्या मौल्य�ान आज्ञांचे पालन करणे - आम्ही हे कबूल करतो त्यामाणं त्याच्या विनदD&नास आल्या�र आम्ही 
त्याच्या कपचा प्याला घेतला, आपली Hाकर खाल्ली � पवि�त्रतेने बास्टिप्तस्मा केला; आणिण Dे�टी आपण 
त्याच्याबरोबर खाली बसून त्याच्या मृत्यू�र वि�जय मिमळ�णा या दै�ी तत्त्�ाची पूण& समजून घेऊ.

दैविनक कत&व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची ार्थ&ना

दररोज ार्थ&ना करणे हे या चच&मधील त्येक सदस्याचे कत&व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आणिण ीती यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आणिण माझ्यापासून स�& पापां�र राज्य करु द्या; आणिण
तुझे Dब्द स�& मान�जातीचे स्नेह समृद्ध करु आणिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच& मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�Hाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच&च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरHा� किकं�ा के�ळ �ैयलिक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी मे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आणिण एक ख्रि[श्चन �ैज्ञाविनक ेमात गोड सुवि�धांना
वितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दानDूरपणा आणिण क्षमा यामध्ये. या चच&मधील सदस्यांनी
दररोज स�& कारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, Hवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदेDनातून,  Hा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा&ने  Hावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  ार्थ&ना
करा�ी.

चच& मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, परं्थ. 1

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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वि�षय — अ�ास्त�   

कत&व्याची सतक& ता

आ`मक मानलिसक सूचनेवि�रूद्ध  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आणिण  दे�,  त्याचा  नेता  आणिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  .ृ्या वि�सरणे किकं�ा दुल&क्ष करणे हे या चच&मधील त्येक सदस्याचे कत&व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच& मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�Hाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविYल्ड ख्रि[श्चन सायन्स चच&ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी लिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
वि`स्टिस्टकल कोटेDन्स आणिण ख्रि[श्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्र्थ वि�र्थ की टू द स्क्रिस्`प्चस&मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


