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सोनेरी मजकूर:  अन�ुाद 4 : 36

"तमु्हाला शि%क�ण द्या�ी म्हणून त्याने आका%ातून आपली �ाणी ऐक�ली."

उत्तरदायी �ाचन:  स्तोत्रसंविहता 91 : 1, 9-12, 15

1 तुम्ही लपण्यासाठी परात्पर दे�ाकडे जाऊ %कता. तमु्ही संरक्षणासाठी स�2%शि3मान दे�ाकडे 
जाऊ %कता.

9 का? कारण तुम्ही परमेश्वरा�र वि�श्वास ठे�ता. परात्पर दे�ाला तमु्ही तुमची सुरक्षिक्षत जागा 
बन�ले आहे.

10 तुमचे काहीही �ाईट होणार नाही. तुमच्या घरात रोगराई असणार नाही.
11 दे� तुमच्यासाठी त्याच्या दूतांना आज्ञा देईल आक्षिण तमु्ही जिजथे जिजथे जाल वितथे ते तुमचे रक्षण 

करतील.
12 तुम्हाला दगडाची ठेच लागू नये म्हणून ते त्यांच्या हातांनी तमु्हाला धरतील.
15 माझे भ3 मला मदतीसाठी हाक मारतात आक्षिण मी त्यांना ओ देतो. ते संकटात असतील तेव्हा 

मी त्यांच्याज�ळ असेन. मी त्यांची सुटका करीन आक्षिण त्यांना मान देईन.

धडा उपदे%

बायबल पासून

1. स्तोत्रसंविहता 143 : 8, 10, 11

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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8 परमेश्वरा, या सकाळी मला तुझे खरे प्रेम दाख�. माझा तुझ्या�र वि�श्वास आहे. मी ज्या गोष्टी करायला 
हव्या त्या मला दाख�. मी माझे आयुष्य तुझ्या हाती सोप�ले आहे.

10 मी जे करा�े असे तुला �ाटते ते मला दाख�. तू माझा दे� आहेस तुझे चांगले मन आत्मा मला साध्या 
दे%ात घेऊन जाऊ दे.

11 परमेश्वरा, मला जगू दे, म्हणजे लोक तुझ्या ना�ाची स्तुती करतील. तू खरोखरच चांगला आहेस हे मला
दाख� आक्षिण माझ्या %त्रूपासून माझे रक्षण कर.

2. स्तोत्रसंविहता 34 : 7, 8, 17, 18

7 परमेश्वराचा दूत त्याच्या भ3ांभो�ती छा�णी बांधतो. परमेश्वराचा दूत त्यांचे रक्षण करतो � त्यांना 
संकट म3ु करतो.

8 परमेश्वराचा अनुभ� घ्या आक्षिण तो विकती चांगला आहे ते शि%का जो परमेश्वरा�र अ�लंबून असतो तो 
खरोखरच सुखी होईल.

17 परमेश्वराची प्राथ2ना करा, तो तुमचे ऐकेल. तो तमु्हाला तुमच्या स�2 संकटांतून �ाच�ेल.
18 काही लोकां�र खूप संकटे येतात आक्षिण ते ग�2 करायचे थांब�तात. परमेश्वर अ%ा लोकांच्या ज�ळ 

असतो. तो त्या वि�नम्र लोकांचे रक्षण करतो.

3. उत्पशित्त 15 : 18 (परमेश्वराचा) (से 3rd ,)

18 … परमेश्वराने अब्रामा%ी करार केला. परमेश्वर म्हणाला, हा दे% मी तुझ्या �ं%जांना देईन.
4. उत्पशित्त 16 : 1, 2 (मी), 4, 6 (आक्षिण)-10 (से 2nd ,), 15

1 अब्राम � त्याची बायको साराय यांना मुलबाळ नव्हते. साराय विहची हागार ना�ाची एक मिमसरी म्हणजे 
मिमसर दे%ाची एक दासी होती.

2 माझ्या दासीपा%ी जा, वितच्यापोटी जन्मलेले मूल माझेच मूल आहे असे समजून मी ते स्�ीकारीन. 
अब्रामाने आपली बायको साराय विहचे म्हणणे मान्य केले.

4 हागार अब्रामापासून गरोदर राविहली; आपण गरोदर आहो हे पाहून आपण आपली मालकीण साराय 
विहच्यापेक्षा अमिधक चांगल्या आहो असे हागारेला �ाटू लागले � वितला ग�2 झाला;

6 तेव्हा सारायने वितचा छळ केला म्हणून हागार पळून गेली.
7 %ूर गां�ाच्या �ाटे�र �ाळ�ंटातील एका पाण्याच्या झऱ्याज�ळ हागार एका परमेश्वराच्या दे�दूताला 

आढळलीं.
8 दे�दूत वितला म्हणाला, सारायचे दासी हागारे, तू येथे का आलीस? तू कोठे जात आहेस? हागार 

म्हणाली, माझी मालकीण साराय विहच्यापासून मी पळून जात आहे.
9 परमेश्वराचा दूत वितला म्हणाला, साराय तुझी मालकीण आहे, तू वितच्याकडे घरी परत जा आक्षिण वितच्या 

आजे्ञत राहा.
10 परमेश्वराचा दूत आणखी म्हणाला, तुझ्यापासून इतकी संतती होईल की ती मोजणे %क्य होणार नाहीं.
15 हागारेला अब्रामापासून मुलगा झाला; अब्रामाने त्याचे ना� इश्माएल ठे�ले.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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5. उत्पशित्त 17 : 1 (परमेश्वराचा) (से 2nd ,), 5 (से ;), 15, 19 (से :), 20 (से 3rd ,), 
20 (मी आक्षिण), 21 (से 1st ,)

1 ... त्याच्या%ी बोलला परमेश्वर म्हणाला.
5 मी तुझे ना� बदलतो; तुझे ना� अब्राम असणार नाहीं तर तुझे ना� अब्राहाम होईल.
15 दे� अब्राहामाला म्हणाला, तुझी बायको साराय विहला मी न�ीन ना� देतो, वितचे ना� सारा असे होईल.
19 दे� म्हणाला, नाही, मी सांविगतले की तुझी बायको सारा विहला मुलगा होईल; त्याचे ना� तू इसहाक ठे�;

मी त्याच्या%ी करार करीन.
20 तू मला इश्माएल वि�षयी वि�चारलेस ते मी ऐकले; मी त्याला आ%ी�ा2द देईन... त्याचे कुटंुब म्हणजे एक 

मोठे राष्ट्र होईल;
21 पण मी इसहाका बरोबर माझा करार करीन.

6. उत्पशित्त 21: 3, 8 (से :), 9, 10, 12 (से 2nd ;), 14 (से :), 15, 17, 18 (से ;), 
19, 20 (से 1st ;)

3 अब्राहामापासून साराला मुलगा झाला आक्षिण त्याने त्याचे ना� इसहाक ठे�ले.
8 इसहाक �ाढत राविहला, तो दुधाऐ�जी जे�ण घेण्याइतक्या �याचा झाला तेव्हा.
9 परंतु आता साराने पाविहले की तो आधीचा मुलगा इसहाकाला मिचड�त होता.
10 तेव्हा सारा अब्राहामाला म्हणाली, त्या दासीला � वितच्या मुलाला येथून बाहेर घाल�ून द्या; आपल्या 

मरणानंतर आपल्या मालमत्तेचा �ारस इसहाक होईल; या दासीचा मुलगा इसहाकाबरोबर आपल्या 
मालमत्तेचा �ाटेकरी � तुमचा �ारस होणार नाही.

12 परंतु दे� अब्राहामाला म्हणाला, त्या मुलाबद्दल विबलकूल चिचंता करु नकोस, तसेच त्या दासीचीही चिचंता 
करु नकोस. साराच्या इच्छेप्रमाणे कर.

14 दुसऱ्या दिद�%ी सकाळी अब्राहामाने भाकरी � पाण्याची विप%�ी आणून हागारेला दिदली; ती शि%दोरी � 
आपला मुलगा घेऊन हागार तेथून विनघाली आक्षिण अब्राहामाने वितची र�ानगी केली.

15 काही �ेळाने विप%�ीतील स�2 पाणी संपले, एक थेंबही विपण्यासाठी राविहला नाही; तेव्हा हागारेने 
आपल्या मुलाला एका झुडपाखाली ठे�ले;

17 दे�ाने मुलाच्या रडण्याचा आ�ाज ऐकला; आक्षिण दे�ाचा दूत स्�गा2तून हागारेला हाक मारुन म्हणाला, 
हागारे, तुला काय झाले? क्षिभऊ नकोस; तुझ्या मुलाचे रडणे परमेश्वराने ऐकले आहे

18 ऊठ मुलाला उचलून घे; त्याचा हात धर � त्याला घेऊन पुढे चल.
19 मग दे�ाने हागारेला पाण्याची वि�हीर दिदसू दिदली. तेव्हा हागार त्या वि�विहरीपा%ी गेली आक्षिण वितने मसक 

पाण्याने भरली, नंतर आपल्या तहानलेल्या मुलाला वितने पाणी पाजिजले.
20 तो मुलगा �ाढत असताना दे� सतत त्याच्याबरोबर राविहला;

7. 1 करिरंथकरांस 2 : 5 (आपले), 9-16

5 यासाठी की, तुमचा वि�श्वास मान�ी ज्ञाना�र नव्हे तर दे�ाच्या सामर्थ्यय2�र असा�ा.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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9 परंतु ज्याप्रमाणे पवि�त्र %ास्त्र म्हणते,“डोळ्यांनी पाविहले नाही, कानांनी ऐकले नाही, आक्षिण मनुष्याच्या 
अंत:करणाने जे उपजवि�ले नाही, ते दे�ाने त्याच्या�र प्रेम करणाऱ्यांसाठी तयार केले आहे.

10 परंतु दे�ाने ते आत्म्याच्या द्वारे आपणांस प्रकट केले आहे. कारण आत्मा हा प्रत्येक गोष्टीचा %ौध घेतो,
ए�ढेच नव्हे तर तो दे�ाच्या सखोलतेच्या गुप्ततेचाही %ोध घेतो.

11 कारण मनषु्याच्या आत्म्याशि%�ाय त्या मनुष्याच्या गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आहे? 
याप्रमाणेच दे�ाच्या आत्म्याशि%�ाय दे�ाचे वि�चार कोणीच ओळखू %कत नाही.

12 परंतु आम्हांला जगाचा आत्मा मिमळाला नाही, तर दे�ापासूनचा आत्मा मिमळाला आहे. यासाठी की, 
दे�ाने ज्या गोष्टी Dुकट दिदल्या आहेत त्यांचे आम्हांला ज्ञान व्हा�े.

13 मान�ी ज्ञानाने शि%कवि�लेल्या %ब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही, तर आत्म्याने शि%कवि�लेल्या %ब्दांनी,
आध्यात्मित्मक %ब्द उपयोगात आणून आध्यात्मित्मक गोष्टींचे स्पष्टीकरण करतो.

14 स्�ाभावि�क मनुष्य दे�ाच्या आत्म्याने प्रगट झालेल्या गोष्टी ग्रहण करीत नाही. कारण त्या त्याला 
मूख2पणाच्या आहेत. आक्षिण त्या त्याला समजत नाहीत, कारण त्यांची आध्यात्मित्मक रिरतीने पारख केली 
जाते.

15 परंतु आध्यात्मित्मक मनुष्य स�2 गोष्ट पारखू %कतो कारण त्याची पारख करणे कोणालाही %क्य नसते, 
कारण पवि�त्र %ास्त्र म्हणते,

16 प्रभूचे मन कोण जाणतो, जो त्याला शि%क�ू %केल? परंतु आमच्या ठायी ख्रिGस्ताचे मन आहे.

वि�ज्ञान आक्षिण आरोग्य

1. 89 : 20-21

जेव्हा आत्मा इंदिyयांनी %ांत असते तेव्हा आत्मा, दे� ऐकतो.

2. 210 : 5-6

ख्रिGस्ती धमा2चे तत्� आक्षिण पुरा�े आध्यात्मित्मक अथा2ने ओळखले जातात.

3. 505 : 16-28

आत्मा चैतन्य उन्नत करते आक्षिण स�2 सत्याकडे घेऊन जाते अ%ा समजुती प्रदान करते. स्तोत्रकता2 म्हणतो: 
"समुyाच्या %शि3%ाली लहरींपेक्षा विकतीतरी उच्च, परमेश्वराचा आ�ाज खूप मोठा आहे." अध्यात्म म्हणजे 
आत्मित्मक चांगुलपणाचे आकलन. समजून घेणे ही �ास्तवि�क आक्षिण अ�ास्त� यांच्यातील सीमांकनाची ओळ 
आहे. अध्यात्म समजून घेते मन, - जी�न, सत्य आक्षिण प्रेम - आक्षिण ख्रिGश्चन वि�ज्ञानातील वि�श्वाचा 
अध्यात्मित्मक पुरा�ा देणारी दिदव्य भा�ना प्रदर्शि%ंत करते.

ही समजूतदारपणा बौजि|क नाही, अभ्यासपूण2 प्राप्तीचा परिरणाम नाही; हे प्रका%ात आणलेल्या स�2 गोष्टींचे 
�ास्त� आहे.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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4. 506 : 18-21

आत्मा, दे�, अयोग्य वि�चारांना त्यांच्या योग्य �ाविहन्यांमध्ये एकवित्रत करतो आक्षिण हे वि�चार प्रकट करतो, 
ज्याप्रमाणे तो पवि�त्र उदे्द%ाच्या पाकळ्या उघडतो जेणेकरून हेतू प्रकट होऊ %केल.

5. 512 : 8-16

आत्मा सामर्थ्यय2, उपस्थिस्थती आक्षिण सामर्थ्यय2 द्वारे द%2वि�ले जाते आक्षिण पवि�त्र वि�चारादं्वारे देखील, प्रेमाने पंख 
असलेले. त्याच्या उपस्थिस्थतीचे हे दे�दूत, ज्यांचा स�ा�त पवि�त्र %ुल्क आहे, ते मनाच्या आध्यात्मित्मक 
�ाता�रणात वि�पुल आहेत आक्षिण परिरणामी त्यांची स्�तःची �ैशि%ष्ट्ये पुनरुत्पादिदत करतात. त्यांचे �ैयशि3क 
रूप आपल्याला माविहत नाहीत परंतु त्यांचे स्�भा� दे�ाच्या स्�रूपा%ी संबंमिधत आहेत हे आपल्याला ठाऊक
आहे; आक्षिण आध्यात्मित्मक आ%ी�ा2द, जेणेकरुन टाइप केले जातात ते बाह्यकृत, परंतु व्यशि3विनष्ठ आहेत, 
वि�श्वास आक्षिण अध्यात्मित्मक स्थिस्थतीची स्थिस्थती आहेत.

6. 308 : 14-15

आत्मा प्रेरिरत विपतृसत्तांनी सत्याची �ाणी ऐकली, आक्षिण दे� माणसा%ी ज%ी बोलतो विततका जाणी�पू�2क 
दे�ा%ी बोलला.

7. 84 : 3-13

प्राचीन संदेष्ट्यांनी त्यांची दूरदृष्टी अध्यात्म, अविन�ाय2 दृविष्टकोनातून मिमळवि�ली, काल्पविनक गोष्टींसाठी चुकीच्या 
आक्षिण चुकीच्या गोष्टीची भवि�ष्य�ाणी करून नव्हे - देहवि�कार आक्षिण मान�ी श्र|ेच्या आधारा�र भवि�ष्याचा 
अंदाज बांधला. वि�ज्ञानामध्ये अत्मिस्तत्�ाच्या सत्या%ी सुसंगत होण्यासाठी प्रगत झाल्या�र, पुरुष अनैस्थिच्छकपणे 
yष्टा आक्षिण संदेष्टे होतात, भुते, आत्मे किकं�ा लोकवि�श्वासाद्वारे नव्हे तर एका आत्म्याद्वारे विनयंवित्रत होतात. 
भूतकाळ, �त2मान आक्षिण भवि�ष्यावि�षयी जाणून घणे्यासाठी या मिचरकाशिलक, दिदव्य मनाची आक्षिण मना%ी 
संबंमिधत असलेल्या वि�चारांची पू�2कल्पना आहे.

8. 581 : 4-7

एजंल्स दे�ाचे वि�चार माणसाकडे जात आहेत; आध्यात्मित्मक अंतज्ञा2न, %ु| आक्षिण परिरपूण2; चांगुलपणा, 
%ु|ता आक्षिण अमरत्� यांची प्रेरणा, स�2 �ाईट, लैंविगकता आक्षिण मृत्यूचा प्रवितकार करणे.

9. 298 : 25-30

दे�दूत हा मान�ांचा आदर करीत नाहीत, त्यांच्या पंखांमध्ये प्राणी गुण वि�कशिसत करतात; परंतु ते आका%ीय
पाहुणे  आहेत,  भौवितक नसून आध्यात्मित्मक,  उड्डाण करणारे ह�ाई परिर�हन आहेत.  दे�दूत हे  दे�ाचे  %ु|
वि�चार आहेत, सत्य आक्षिण प्रेमासह कि�ंग आहेत, त्यांची �ैयशि3कता काहीही असू %कते.

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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10.   299 : 7-17

माझे दे�दूत उदात्त वि�चार आहेत, जे थोड्या थडग्यांच्या दाराज�ळ दिदसतात, ज्यामध्ये मान�ी वि�श्वासाने 
त्याच्या स�ा2त संुदर पृर्थ्य�ी�रील आ%ा पुरल्या आहेत. पांढऱ्या बोटांनी ते एका न�ीन आक्षिण गौर�%ाली 
वि�श्वासाकडे, जी�नातील उच्च आद%2 आक्षिण त्यातील आनदंांकडे �रच्या दिद%ेने द%2वि�तात. दे�दूत हे दे�ाचे 
प्रवितविनधी आहेत. हे �रचे स्थान �ाढ�णारी माणसे कधीच स्�त: ची, पापी किकं�ा भौवितकतेकडे जात नाहीत 
परंतु स�2 चांगल्या गोष्टींच्या दिदव्य तत्त्�ाचे माग2द%2न करतात, जिजथे प्रत्येक �ास्तवि�क व्यशि3मत्�, प्रवितमा किकं�ा 
दे�ाची उपमा मिमळते. या आध्यात्मित्मक माग2द%2कांचे मनापासून लक्ष देऊन ते आपल्याबरोबर राहतात आक्षिण 
आम्ही “नकळत दे�दूतांचे” मनोरंजन करतो.

11.   95 : 28-3

भुरळ पाडणा या भ्रामक गोष्टींनी ओतप्रोत जग जगातील बालपणाच्या पाळणात झोपलेले आहे आक्षिण काही 
तासांचे स्�प्न पाहत आहे. भौवितक ज्ञान अत्मिस्तत्�ाची सत्यता उलगडत नाही; परंतु आध्यात्मित्मक अथा2ने मान�ी
चेतना मिचरंतन सत्याकडे �ळवि�ली. माणुसकी हळूहळू पापी सं�ेदनातून अध्यात्मित्मक आत्म्यास प्रगती करते; 
स�2 गोष्टी योग्यरिरत्या जाणून घेण्यास तयार नसणे, ख्रिGस्ती जगाला साखळ्यांनी बांधून ठे�ते.

12.   265 : 3-9

माणसाला आध्यात्मित्मक अत्मिस्तत्�ाचे प्रमाण जास्त प्रमाणात समजते कारण त्याचे सत्य आक्षिण प्रेमाचे खजिजन 
मोठे केले आहेत. मृत्युलोकांनी ईश्वरप्राप्ती गुरुत्�ाकष2ण करणे आ�श्यक आहे, त्यांचे स्नेह आक्षिण उद्दीष्ट 
आध्यात्मित्मक �ाढले पाविहजेत - ते अत्मिस्तत्�ाचे व्यापक अथ2 ला�णे आ�श्यक आहे आक्षिण असीमतेबद्दल काही
योग्य अथ2 प्राप्त करणे आ�श्यक आहे - यासाठी की पाप आक्षिण मतृ्यू कमी होऊ %केल.

13.   574 : 25-30

विप्रय �ाचकांनो, याचा वि�चार करा कारण ते आपल्या डोळ्यांतून दु: ख प्रकट करील आक्षिण तमु्हाला मृदू किपंगे
आपल्या�र खाली उतरताना दिदसतील. आपल्या दु: खाचा अथ2 असा राग येतो की, प्रेम Nोमिधत � 
पीडादायक आहे, प्रेम एक दे�दूताला नकळत मनोरंजन करू %कत.े

14.   174 : 9-14

भौवितक दृविष्टकोनातून �र येणारी वि�चारसरणी हळू हळू असतात आक्षिण प्र�ा%ाला दीघ2  रात्र ठे�तात;  परंतु
त्याच्या  उपस्थिस्थतीचे  दे�दूत  -  "रात्र  ज�ळ  ज�ळ  संपत  आली  आहे,  दिद�स  ज�ळ  आला  आहे"  तेव्हा
आपल्याला सांगणारी आध्यात्मित्मक अंतःकरणे ही अंधकारात आपले रक्षक आहेत.

15.   224 : 22-27

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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एक उच्च आक्षिण अमिधक व्या�हारिरक ख्रिGस्ती, न्याय द%2वि�तो आक्षिण आजारपणात आक्षिण आरोग्यामध्ये 
मनुष्यांच्या गरजा भाग�तो, या युगाच्या दारात उभा राहून प्र�े%ासाठी दार ठोठा�तो. नम्रतेच्या %ांततेत 
आलेल्या या दे�दूताच्या भेटीसाठी आपण दार उघडणार किकं�ा बंद कराल काय?

16.   559 : 8-16

�ैज्ञाविनक वि�चारांचा "स्थिस्थर, लहान आ�ाज" खंड आक्षिण महासागराच्या पलीकडे जगाच्या दुग2म भागात जातो.
सत्याचा ऐकू न येणारा आ�ाज, मान�ाच्या मनात आहे, “ज्याप्रमाणे सिसंह गज2ना करीत आहे.” हे �ाळ�ंटात 
आक्षिण भीतीने अंधा dark �्या दिठकाणी ऐकले जाते. हे "सात गडगडाट" �ाइटास जागृत करते आक्षिण त्यांच्या
सुप्त %3ींना गुप्त टोनचा संपूण2 कक2 % उच्चारण्यास उत्तेजन देते. मग सत्याचे सामर्थ्यय2 प्रात्यक्षिक्षक केले जाते, 
- त्रटुीच्या ना%ात प्रकट होते.

दैविनक कत2व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्राथ2ना

दररोज प्राथ2ना करणे हे या चच2मधील प्रत्येक सदस्याचे कत2व्य असेलः "तुझे राज्य ये;" माझ्यामध्ये
दै�ी सत्य, जी�न आक्षिण प्रीती यांचे राज्य स्थाविपत व्हा�े आक्षिण माझ्यापासून स�2 पापां�र राज्य करु द्या; आक्षिण
तुझे %ब्द स�2 मान�जातीचे स्नेह समृ| करु आक्षिण त्यांच्या�र राज्य करु दे!

चच2 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हेतू � कृतींचा विनयम

द मदर चच2च्या सदस्यांच्या हेतू किकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� किकं�ा के�ळ �ैयशि3क आस3ीच उत्तेजन देऊ
नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रमे एकट्याने माणसा�र राज्य करते; आक्षिण एक ख्रिGश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सुवि�धांना
प्रवितकिबंविबत करते, पापाची किनंदा करते, खरा बंधुता, दान%ूरपणा आक्षिण क्षमा यामध्ये. या चच2मधील सदस्यांनी
दररोज स�2 प्रकारच्या �ाईटापासून �ाचलेले, भवि�ष्य सांगण्यापासून, न्यायविन�ाड्यापासून, किनदंा करण्यापासून,
समुपदे%नातून,  प्रभा�  पाडण्यापासून  किकं�ा  चुकीच्या  मागा2ने  प्रभावि�त  होण्यापासून  �ाचण्यासाठी  प्राथ2ना
करा�ी.

चच2 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, पथं. 1

कत2व्याची सतक2 ता

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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आNमक मानशिसक सूचनेवि�रू|  दररोज  स्�त:  चा  बचा�  करणे,  आक्षिण  दे�,  त्याचा  नेता  आक्षिण
मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा  . �्या वि�सरणे किकं�ा दुल2क्ष करणे हे या चच2मधील प्रत्येक सदस्याचे कत2व्य
असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच2 मॅन्युअल, अनुच्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

_____________________

हा बायबलचा धडा स्�तंत्र प्लेनविDल्ड ख्रिGश्चन सायन्स चच2ने तयार केला होता. मरॅी बेकर एडी यांनी शिलविहलेल्या किकंग जेम्स बायबलमधील 
विNस्टिस्टकल कोटे%न्स आक्षिण ख्रिGश्चन सायन्स टेक्स्टबुक, सायन्स अँड हेल्थ वि�थ की टू द स्क्रिस्Nप्चस2मधील सुधारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.


