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सोनेरी मजकूर:  1 पेत्र 5 : 2

"तमुच्या देखभालीसाठी असलेल्या दे�ाच्या कळपाचे संगोपन करा. � त्याचा स�ा%गीण काळजी�ाहक असल्यासारखे त्या कळपाचे पालनपोषण
करा."

उत्तरदायी �ाचन:  याकोब 1 : 21-27

21 म्हणून तमुच्यासभो�तीच्या स�* अमंगऴ गोष्टींपासून पूण*पणे स्�त:ची सटुका करून घ्या. आविण जी तमुच्या आत्म्याचे तारण 
करण्यास समर्थ* आहे ती दे�ाची वि4क�ण तमुच्या अंत:करणात मळुा�लेली आहे ती लीनतेने विस्�कारा.

22 दे�ाची वि4क�ण काय सांगते त्याप्रमाणे नेहमी करा � फक्त ऐकूच नका तर त्याप्रमाणे करा कारण जर तमु्ही फक्त ऐकता तर 
तमु्ही स्�त:ची फस�णूक करता.

23 जो कोणी दे�ाचे �चन ऐकतो परतंु त्यानसुार �ागत नाही, तो आर4ामध्ये आपले नैसविग*क तोंड पाहणाऱ्यासारखा आहे.
24 तो मनषु्या स्�त:कडे लक्षपू�*क पाहतो. नंतर विनघून जातो आविण आपण कसे होतो ते लगेच वि�सरून जातो.
25 पण दे�ाचे परिरपूण* � लोकांना स्�तंत्र बनवि�णारे जे विनयम आहेत, त्यांच्याकडे जो बारकाईने पाहतो, सतत अभ्यास करतो 

आविण �चन ऐकून ते वि�सरून न जाता त्यानसुार चालतो, तो मनषु्य जे काही करतो त्यामध्ये आ4ी�ा* विदत होईल.
26 जर एखादा मनषु्य स्�त:ला धाविम*क समजतो आविण तरी स्�त:च्या विजभे�र ताबा ठे�ीत नाही, तर तो स्�त:ला फसवि�तो. 

त्या व्यक्तीची धाविम*कता विनरर्थ*क आहे.
27 अनार्थ � वि�ध�ा यांच्या संकटात जो त्यांची काळजी घेतो, � स्�त:ला जगातील विबघडलेल्या �ाता�रणापासून दूर ठे�तो. 

अ4ा मनषु्याची धाविम*कता दे�ासमोर 4दु्ध � विनदIष ठरते.

धडा उपदेश

बायबल पासून

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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1. मत्तय 9 : 10-13

10 ये4ू मत्तयाच्या घरी जे�त असता, पषु्कळ जकातदार � पापी आले आविण ये4ू � त्याचे वि4ष्य यांच्याबरोबर जे�ायला बसले.
11 परू4ांनी ते पाविहले त्यांनी ये4ूच्या वि4ष्यांस वि�चारले, तमुचा गरुू जकातदार � पापी यांच्याबरोबर का जे�तो?
12 ये4ूने त्यांना हे बोलताना ऐकले, तो त्यांना म्हणाला, जे विनरोगी आहेत त्यांना �ैद्याची गरज नाही तर जे आजरी आहेत त्यांना आहे.
13 मी तमु्हांला सांगतो, जा आविण याचा अर्थ* काय ते वि4का: मला यज्ञप4ंूची अप*णे नकोत, तर दया ह�ी. मी नीवितमान लोकांना नव्हे, तर 

पापी लोकांना बोला�ण्यास आलो आहे.

2. मत्तय 12 : 1-8, 10-14

1 त्याविद�4ी म्हणजे 4ब्बार्थविद�4ी ये4ू धान्याच्या 4ेतातून चालला होता. 4ेतात पीक उभे होते. ये4ूच्या वि4ष्याना भूक लागली होती, 
म्हणून ते कणसे मोडून खाऊ लागले.

2 जेव्हा परूश्यांनी हे पाविहले, तेव्हा ते ये4ूला म्हणाले, पाहा, तमुचे वि4ष्य 4ब्बार्थ विद�4ी जे करू नये ते करीत आहेत.
3 तेव्हा त्याने त्यांना म्हटले, दावि�दाला � त्याच्याबरोबरच्या माणसांना भूक लागली तेव्हा त्याने काय केले, हे तमु्ही �ाचले आहे काय?
4 दे�ाच्या मंविदरात तो गेला आविण त्याने � त्याच्या बरोबर असलेल्या लोकांनी समविप*त केलेल्या भाकरी खाल्ल्या. असे करणे 

विनयम4ास्त्रच्या वि�रूद्ध होते. फक्त याजकांनाच ती भाकर खाण्याची पर�ागी होती.
5 आविण तमु्ही विनयम4ास्त्र �ाचले आहे की, प्रत्येक 4ब्बार्थाच्या विद�4ी मंविदरातील याजक मंविदरात 4ब्बार्थ पवि�त्र पाळण्यावि�षयीचा विनयम 

मोडीत असत परतं ुते तसे करू 4कत असत.
6 मी तमु्हांला सांगतो की, मंविदरापेक्षा महान असा कोणीतरी येरे्थ आहे.
7 पवि�त्र 4ास्त्र म्हणते, मला यज्ञप4ूची अप*णे नकोत, तर मला दया ह�ी.याचा खरा अर्थ* तमु्हांला समजला असता तर तमु्ही या विनदIष 

लोकांना दोष ला�ला नसता.
8 कारण मनषु्याचा पतु्र 4ब्बार्थाचा प्रभ ुआहे.
10 सभास्र्थानात हात �ाळलेला एक मनषु्य होता. काही यहूद्यांनी ये4ू�र काही दोषारोप करता या�ा या हेतूने त्याला वि�चारला, 4ब्बार्थ 

विद�4ी रोग बर ेकरणे योग्य आहे काय?
11 ये4ूने त्यांना उत्तर विदले, जर तमुच्यापैकी एखाद्याकडे मेंढरू असले � 4ब्बार्थ विद�4ी ते खड्ड्यात पडले, तर तो त्याला �र काढणार 

नाही काय?
12 तर मग मनषु्य मेंढरापेक्षा विकतीतरी अविधक मौल्य�ान आहे. म्हणून विनयम4ास्त्र लोकांना 4ब्बार्थ विद�4ी चांगले करण्याची मोकळीक देते.
13 मग ये4ू त्या �ाळलेल्या हाताच्या मनषु्याला म्हणाला, तझुा हात पढेु सरळ कर. त्या मनषु्याने हात लांब केला � तो हात बरा झाला 

आविण दसुऱ्या हातासारखाच चांगला झाला.
14 नंतर परूश्यांनी बाहेर जाऊन त्याला कसे मारा�े यावि�षयी मसलत केली.

3. माक  14: 16, 17, 22-25

16 वि4ष्य विनघाले आविण ते 4हरात गेले. आविण ये4ूने सांविगतल्याप्रमाणे त्यांना स�* आढळले. मग त्यांनी �ल्हांडण सणाच्या भोजनाची 
तयारी केली.

17 संध्याकाळ झाली तेव्हा ये4ू बारा जणांसह आला.

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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22 ते भोजन करीत असता ये4ूने भाकर घेतली, उपकारस्तवुित केली, ती मोडली आविण त्यांना विदली. तो म्हणाला, घ्या, हे माझे 4रीर 
आहे.

23 नंतर ये4ूूने प्याला घेतला, उपकारस्तुवित केली. तो प्याला त्यांना विदला आविण स�* त्यांतून प्याले.
24 मग ये4ू म्हणाला, हे माझे नव्या कराराचेरक्त आहे. पषु्कळांसाठी ते ओतले जात आहे.
25 मी तमु्हांला खर ेसांगतो की, दे�ाच्या राज्यात मी न�ा द्राक्षारस विपईन त्या विद�सापय%त मी यापढेु द्राक्षाचा उपज (द्राक्षारस) विपणार 

नाही.
4. योहान 19: 17, 18 (से 1st,)

17 ये4ूने स्�त:चा �धस्तंभ �ाविहला. तो बाहेर क�टीची जागा म्हटलेल्या विठकाणी गेला. इब्री भाषेत त्याला गलुगरु्था म्हणतात.
18 गलुगरु्था येरे्थ त्यांनी ये4ूला �धस्तभंा�र विखळ्यांनी ठोकले.

5. योहान 21 : 1-6, 9, 12, 15-17

1 नंतर ये4ू त्याच्या वि4ष्यांना पनु्हा विदसला. तो वितबीया*  सरो�राज�ळ जे गालीलात होते त्या विठकाणी विदसला. हे अ4ा प्रकारे घडले:
2 काही वि4ष्य एकत्र होते. ते म्हणजे वि4मोन पेत्र,र्थोमा विददमु म्हणत तो, गालीलातील काना येर्थील नर्थनीएल, जब्दीचे मलुगे, � त्याच्या 

वि4ष्यांतील दसुर ेदोघे दोघे असे ते होते.
3 वि4मोन पेत्राने त्यांना म्हटले, मी मासे धरायला जातो. ते त्याला म्हणाले, आम्हीही तझु्याबरोबर येतो. नंतर ते बाहेर गेले � ना�ेत 

बसले, पण त्या रात्री त्यांना काहीही विमळाले नाही.
4 दसुऱ्या विद�4ी पहाटे ये4ू विकनाऱ्या�र उभा राविहला. पण वि4ष्यांना समजले नाही की तो ये4ू आहे.
5 तो त्यांना म्हणाला, विमत्रांनो, तमु्ही काही मासे पकडले का? त्यांनी उत्तर विदले, नाही.
6 तो म्हणाला, तमुचे जाळे ना�ेच्या उजव्या बाजूला टाका � मग तमु्हांला काही मासे विमळतील. जेव्हा त्यांनी तसे केले, तेव्हा त्यांना 

पषु्कळ मासे विमळाल्यामळेु जाळे ओढता येईना.
9 जेव्हा ते विकनाऱ्याला आले, त्यांनी कोळ4ांनी पेटवि�लेला वि�स्त� पाविहला � मासे आविण भाकर त्या�र ठे�लेली पाविहली.
12 ये4ू त्यांना म्हणाला, या, जे�ा, तेव्हा तो प्रभ ुआहे असे त्यांना समजले. म्हणून वि4ष्यांपैकी कोणी त्याला, तू कोण आहेस, हे 

वि�चारायला धजला नाही.
15 मग जेव्हा त्यांनी खाणे संपवि�ले, ये4ू पेत्राला म्हणाला, योहानाच्या मलुा, वि4मोना, तू माझ्या�र या स�ा*पेक्षा अविधक प्रीवित करतोस 

काय? तो म्हणाला, होय प्रभ,ु तमु्हांला माहीत आहे की, मी तमुच्या�र प्रीवित करतो. ये4ू म्हणाला, माझ्या कोकरांना चार.
16 पनु्हा ये4ू म्हणाला, वि4मोना, योहानाच्या मलुा, तू खरोखर माझ्या�र प्रीवित करतोस का? पेत्राने उत्तर विदले, होय प्रभ ुतमु्हांला माहीत 

आहे की मी तमुच्या�र प्रीवित करतो. ये4ू म्हणाला, माझ्या मेढरांची काळजी घे.
17 वितसऱ्या �ेळी तो त्याला म्हणाला, वि4मोना, योहानाच्या मलुा, तू माझ्या�र प्रीवित करतोस का? पेत्र द:ुखी झाला कारण ये4ूने त्याला 

वितसऱ्यांदा वि�चारले होते, ‘तू माझ्या�र प्रीवित करतोस का?’तो म्हणाला, प्रभ,ु तमु्हांला स�* गोष्टी माहीत आहेत, तमु्हांला माहीत आहे 
की, मी तमुच्या�र प्रीवित करतो.ये4ू म्हणाला, माझ्या मेंढरांना चार.

6. योहान 14 : 15

15 जर तमु्ही माझ्या�र प्रीवित करिरत असाल, तर ज्या आज्ञा मी करतो त्या तमु्ही पाळाल.
7. मत्तय 10 : 8

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.



रवि��ारचा बायबल पाठ, जलैु 11, 2021
पषृ्ठ 4

वि�षय — संस्कार

8 रोग्यांना बर ेकरा, मतृांना उठा�ा. कुष्ठरोग्यांना 4दु्ध करा. भतेु काढा, तमु्हांला फुकट विमळाले आहे म्हणून फुकट द्या.

वि�ज्ञान आवि$ आरोग्य

1. 18 : 3-9

नासररे्थच्या ये4ूने विपत्याबरोबर मनषु्याचे ऐक्य वि4क�ले आविण ते दाख�ून विदले आविण यासाठीच आम्ही त्याला विनत्य श्रद्धांजली आहे. त्याचे ध्येय 
�ैयविक्तक आविण सामूविहक दोन्ही होते. त्याने आयषु्याचे काय* के�ळ स्�त: ला न्याय म्हणूनच केले नाही, तर त्याने मनषु्यां4ी दयाळूपणे �ागले - 
त्यांचे कसे करा�े हे द4*वि�ण्यासाठी, परतं ुत्यांच्यासाठी ते केले नाही विकं�ा त्यांना एक जबाबदारीपासून मकु्त केले नाही.

2. 20 : 8-23

ये4ूच्या इवितहासाने एक न�ीन कॅलेंडर बनवि�ले, ज्याला आपण विKश्चन काळ म्हणतो; पण त्याने कोणतीही धाविम*क पूजा केली नाही. त्याला 
माविहत होते की परुुष बाविkस्मा घेतात, यकेुरिरस्टचा भाग घेऊ 4कतात, पाळकांना आधार देतात, 4ब्बार्थ पाळतात, प्रार्थ*ना करतात आविण 
लैंविगक � पापी असू 4कतात.

ये4ू आमच्या अ4क्तपणा सहन; त्याला नश्वर वि�श्वासाची चूक माविहत होती आविण "त्याच्या पट््टयांद्वारे [चकुीच्या नकाराने] आम्ही बर ेझालो." 
"4ाविपत केल्याबद्दल आ4ी�ा*द देऊन माणसांना नाकारले आविण नाकारले," त्याने स्�त: च्या वि�रुद्ध मनषु्यांना, अगदी दे�ाच्या रूपातही 
वि4कवि�ले; आविण जेव्हा सत्याला सामर्थ्यय* प्राk झाले तेव्हा चकूुन आविण Oॉसने महान वि4क्षकांची �ाट पाविहली. तरीसदु्धा, त्याने हे जाणले नाही की
दै�ी आदे4ाचे पालन करणे आविण दे�ा�र वि�श्वास ठे�णे हे पापापासून पवि�त्रतेकडे जाणा ्य्ा मागा*चा मागो�ा घेण्यास � माग*Oमण करण्यास मदत 
करते.

3. 25 : 13-16, 17-21

ये4ूने प्रात्यविक्षकेद्वारे जी�न4ैली वि4कवि�ली, की हा दै�ी विसद्धांत आजारी लोकांना बरे कसे करतो, चकूुन कसे सोड�ते आविण मतृ्यू�र वि�जय 
विमळवि�तो हे समजू 4कते.… दे�ाला आज्ञाधारक राहून त्याने इतर स�ा%पेक्षा अविधक आध्यावित्मकरिरत्या विसद्ध केले. म्हणूनच "तमु्ही माझ्या�र 
प्रेम केले तर माझ्या आज्ञा पाळा." या आजे्ञचे बळ

4. 28 : 9-11

चच*मध्ये विकं�ा त्यातील चांगल्या गोष्टींचा आदर करताना एखाद्याचा विKस्ताला अविभषेक करणे हे व्य�सायापेक्षा प्रात्यविक्षक दाख�ते.

5. 31: 12-22 (से.)

विKस्ती कत*व्याच्या सूचीतील प्रर्थम, त्याने आपल्या अनयुायांना सत्य आविण प्रेमाची विचविकत्सा करण्याचे सामर्थ्यय* वि4क�ले. त्यांनी मतृ 
समारभंांना महत्त्� विदले नाही. तो विज�ंत विKस्त आहे, व्या�हारिरक सत्य आहे, ज्यामळेु ये4ू त्याच्या कृतीत अनसुरण करणाया*  स�ा%ना 
“पनुरुत्र्थान आविण जी�न” बनवि�तो. त्याच्या मौल्य�ान आज्ञांचे पालन करणे - आम्ही हे कबूल करतो त्याप्रमाणं त्याच्या विनद4*नास आल्या�र 
आम्ही त्याच्या कपचा प्याला घेतला, आपली भाकर खाल्ली � पवि�त्रतेने बाविkस्मा केला; आविण 4े�टी आपण त्याच्याबरोबर खाली बसून 
त्याच्या मतृ्यू�र वि�जय विमळ�णा या दै�ी तत्त्�ाची पूण* समजून घेऊ.

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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6. 4 : 5-11

आमच्या स्�ामीच्या आज्ञा पाळणे आविण त्याच्या उदाहरणाचे अनसुरण करणे म्हणजे आपण त्याच्या�रील आपले ण आविण त्याने केलेल्या स�* 
गोष्टींबद्दल कृतज्ञतेचा एकमे� योग्य परुा�ा. विनष्ठा�ंत आविण मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी बाह्य उपासना स्�तःच परुसेे नाहीत, कारण 
त्याने असे म्हटले आहे: "जर तमु्ही माझ्या�र प्रेम केले तर माझ्या आज्ञा पाळा."

7. 37 : 20-31

आजच्या विKश्चनांनी त्या कारकीदwची अविधक व्या�हारिरक आयात लागू केली पाविहजे! हे 4क्य आहे - होय, प्रत्येक मलुाचे, परुुष आविण स्त्रीचे, 
कत*व्य आविण वि�4ेषाविधकार आहे - सत्य आविण जी�न यांचे प्रद4*न आविण आरोग्य आविण पवि�त्रतेचे प्रद4*न करून काही प्रमाणात मास्टरचे उदाहरण 
अनसुरण करणे. विKस्ती लोक त्याचे अनयुायी असल्याचा दा�ा करतात पण ते ज्या प्रकारे त्याने आज्ञा विदल्या त्याप्रमाणे त्याचे अनसुरण करतात?
या अत्या�श्यक आज्ञा ऐका: "जसा तुमचा स्वर्गाा�तील पि�ता �रि��ूर्ण� आहे तसे तुम्हीही �रि��ूर्ण� व्हा!" "सव� जर्गाात जा आपिर्ण प्रत्येक प्राण्याला 
सुवात�ची घोषर्णा क�ा!" "आजा�ी ब�े!"

8. 34 : 10-17

ज्याने कधीही संस्कार केला त्या स�ा%नी खरोखरच ये4ूच्या द:ु खाचे स्मरण केले असते आविण त्याचा प्याला प्याला असता तर त्यांनी जगामध्ये 
Oांती केली असती. जर भौवितक विचन्हांद्वारे त्याचे स्मारक 4ोधण्याचा प्रयत्न करणारे स�* जण �धस्तंभ घेतील, आजारी लोकांना बरे करतील, 
�ाईट गोष्टी काढून टाकतील आविण विKस्ताचा विकं�ा सत्याचा संदे4 गरीबांना देतील - ग्रहण4ील वि�चार असेल तर - ते सहस्र �षा*त आणतील.

9. 35 : 19-29

आमचा बाविkस्मा स�* चकुांपासून 4दु्ध आहे. आमची चच* प्रेम, दै�ी तत्त्�ानसुार बांधली गेली आहे. आम्ही या चच*बरोबर के�ळ एकत्र येऊ 4कतो 
जसा आपण आत्म्यापासून न�जात आहोत, जसे आपण सत्याचे जी�न जोपय%त पोहोचतो आविण प्रीतीची फळे घेऊन जी�न जे सत्य आहे ते 
सांगते - त्रटुी टाकून आजारी लोकांना बरे करते. आमचा एक दे� सह आध्यावित्मक सहभाग आहे. आमची भाकर, "स्�गा*तून खाली उतरते," 
सत्य आहे. आमचा कप Oॉस आहे. आमची �ाइन प्रेमाची प्रेरणा, आमच्या मास्टरने मसदुा प्याला आविण त्याच्या अनयुायांचे कौतकु केले.

10.    43 : 27-4

दै�ी माणसाला प्रत्येक विठकाणी पराभूत केले पाविहजे.  विजझस वि4क�तो आविण जगला तो जी�न,  पदार्थ*  आविण बवुिद्धमत्ता या स�*  भौवितक
वि�श्वासां�र आविण अ4ा प्रकारच्या वि�श्वासांमळेु �ाढत असलेल्या बहुगणुक चकुां�र वि�जय विमळ�ायला ह�ा.

प्रेमाने दे्वषा�र वि�जय विमळवि�ला पाविहजे. सत्य आविण आयषु्याने चकूुन आविण मतृ्यू�रील वि�जया�र वि4क्कामोत*ब केले पाविहजे, काटेरी विकरीट
बाजूला ठे�ण्यापू�w, “योग्य, चांर्गाले व पिवश्वासू सवेक” आविण आत्म्याचे �च*स्� द4*वि�ण्यापू�w, त्याचे अनसुरण करा.

11.    54 : 8-17

त्याच्या वि4क�णीचे आविण उदाहरणाचे अनसुरण करण्यास कोण तयार आहे? दे�ाची खरी कल्पना विKस्तामध्ये ल�करच विकं�ा नंतर स�ा*नी 
स्�तःला रोपणे आ�श्यक आहे. त्याने आपल्या विप्रय-वि�कत घेतलेल्या खविजना रिरकाम्या विकं�ा पापांनी भरलेल्या मान�ी भांडारांमध्ये ओतल्या 
पाविहजे ही ये4ूच्या तीव्र बविलदानाची प्रेरणा होती. आपल्या दै�ी कविम4नच्या साक्षात, त्याने जी�न, सत्य आविण प्रेम यांनी आजारी � पापी 

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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लोकांना बर ेकेले आविण माइंडद्वारे मतृ्यू�र वि�जय विमळवि�ला, याचा महत्त्�ाचा परुा�ा सादर केला. त्याने दै�ी प्रेमाची ऑफर केलेली हा स�Iच्च 
परुा�ा होता.

12.    55 : 15-26

सत्याची अमर कल्पना 4तकान4ुतके ओलांडत आहे, आजारी आविण पापी त्याच्या पंखाखाली एकत्र येत आहे. माझी र्थकलेली आ4ा त्या 
आनंदी विद�साची जाणी� करण्याचा प्रयत्न करते, जेव्हा विKस्ताचे वि�ज्ञान ओळखले जाईल आविण आपल्या 4ेजा या�र स्�त: सारखे प्रेम करले 
- जेव्हा त्याला दे�ाचे सामर्थ्यय* आविण दै�ी प्रेमाची विचविकत्सा करण्याचे सामर्थ्यय* कळेल जेव्हा त्याने मान�जातीसाठी काय केले आविण काय करीत 
आहे. आश्वासने पूण* होतील. दै�ी उपचार परत येण्याची �ेळ स�*काळ आहे; आविण जो कोणी आपला परृ्थ्य�ी�रील स�* गोष्टी दै�ी वि�ज्ञानाच्या 
�ेदी�र ठे�तो, तो विKस्ताचा प्याला आता प्याला आहे, � विKस्ती उपचारांच्या आत्म्याने आविण सामर्थ्यया*ने परिरपूण* आहे.

दैविनक कर्त व्ये

मेरी बेकर एडी यांनी

रोजची प्रार्थ ना

दररोज प्रार्थ*ना करणे हे या चच*मधील प्रत्येक सदस्याचे कत*व्य असेलः "तझेु राज्य ये;" माझ्यामध्ये दै�ी सत्य, जी�न आविण प्रीती
यांचे राज्य स्र्थाविपत व्हा�े आविण माझ्यापासून स�*  पापां�र राज्य करु द्या; आविण तझेु 4ब्द स�*  मान�जातीचे स्नेह समदृ्ध करु आविण त्यांच्या�र
राज्य करु दे!

चच* मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 4

हरूे्त � कृर्तींचा विनयम

द मदर चच*च्या सदस्यांच्या हेतू विकं�ा कृतीबद्दल �ैरभा� विकं�ा के�ळ �ैयविक्तक आसक्तीच उत्तेजन देऊ नये. वि�ज्ञानात दै�ी प्रेम एकट्याने
माणसा�र राज्य करते; आविण एक विKश्चन �ैज्ञाविनक प्रेमात गोड सवुि�धांना प्रवितविबंविबत करते, पापाची विनंदा करते, खरा बंधतुा, दान4ूरपणा आविण
क्षमा  यामध्ये. या  चच*मधील सदस्यांनी  दररोज  स�*  प्रकारच्या  �ाईटापासून  �ाचलेले,  भवि�ष्य  सांगण्यापासून,  न्यायविन�ाड्यापासून,  विनंदा
करण्यापासून, समपुदे4नातून, प्रभा� पाडण्यापासून विकं�ा चकुीच्या मागा*ने प्रभावि�त होण्यापासून �ाचण्यासाठी प्रार्थ*ना करा�ी.

चच* मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, पंर्थ. 1

कर्त व्याची सर्तक र्ता

आOमक मानविसक सूचनेवि�रूद्ध दररोज स्�त: चा बचा� करणे, आविण दे�, त्याचा नेता आविण मान�जातीबद्दल त्याच्या जबाबदा .््या
वि�सरणे विकं�ा दलु*क्ष करणे हे या चच*मधील प्रत्येक सदस्याचे कत*व्य असेल. त्याने केलेल्या कृत्यांबरोबरच त्याचा न्याय होईल.

चच* मॅन्यअुल, अनचु्छेद आठ�ा, वि�भाग. 6

हा बायबलचा धडा स्�ततं्र प्लेनविफल्ड विKश्चन सायन्स चच*ने तयार केला होता. मॅरी बेकर एडी यांनी विलविहलेल्या विकंग जेम्स बायबलमधील विOविस्टकल कोटे4न्स आविण विKश्चन सायन्स 
टेक्स्टबकु, सायन्स अडँ हेल्र्थ वि�र्थ की टू द विस्Oप्चस*मधील सधुारात्मक परिरच्छेदांची रचना आहे.
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